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KEURUS-hankkeen sidosryhmien kokous
2.11.2021 Keuruu

OHJELMA JA AIKATAULU
13:45-13:55 Tilaisuuden avaus

Noora Pajari, Keuruun kaupunginjohtaja

13:55-14:15 Hankerahoittajan saatesanat

Jouni Kivinen, vesienhoidon asiantuntija, ELY-keskus

14:15-14:45 KEURUS: Keurusselän valuma-alueen kunnostushankkeen esittely

Tuomo Laitinen, Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry

Kirsi Kuoppamäki, Janne Pulkka ja Elina Nystedt, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry 

14:45-15:00 HUMI: Humuskuormituksen mittarit -hankkeen esittely

Satu Estlander, Helsingin yliopisto

15:00-15:10 kysymyksiä, keskustelua

15:10 kahvitarjoilu 

15:10-15:45 Keskustelua teemaryhmissä: metsätalous (Tuomo), kala-järviryhmä (Elina), hulevesi (Kirsi), maatalous (Janne)

15:45-16:00 Ryhmätyöskentelyn yhteenveto, jatkotoimista ja seuraavasta tapaamisesta sopiminen
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Keurusselän valuma-alueen 
kunnostushanke ’KEURUS’ 2021-2022

Sidosryhmien kokous 2.11.2021 Keuruulla

Tuomo Laitinen, FM, toiminnanjohtaja

Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry

Kirsi Kuoppamäki, FT, Dos., ympäristöasiantuntija

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
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Puhtaat vesistöt Keurusselän alueen 

tärkeimpiä vetovoimatekijöitä

KEURUS-hanke

Kokemäenjoen vesistön 

vesiensuojeluyhdistys ry, KVVY

KSVY, Keski-Suomen 

vesi ja ympäristö ry

Keuruun kaupunki

Mänttä-Vilppulan kaupunki

Rahoittajat: Omarahoitusosuus:

Multian kunta

Tutkimus, suunnittelu, hallinnointi:

Osatoteuttaja:
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• kehittää yhteistyötä ja toimenpiteitä tuotantotalouden ja vesienhoidon 

yhteensovittamiseksi metsä- ja maatalousalueilla sekä rakennetussa 

ympäristössä

• edistää Keurusselän alueen vesienhoitoa ja vesienhallintaa 

kunnostussuunnittelun ja sidosryhmäyhteistyön kautta

• lisätä tiedotusta ja tiedonvaihtoa liittyen metsä- ja peltomaan sekä 

kiinteistöjen arvoon osana vesienhallintaa ja –hoitoa

• suunnitella kunnostuskohteita

• auttaa ja edistää rahoituksen hankkimisessa kunnostustoimenpiteille

KEURUS-hankkeessa on tavoitteena:

Miksi kaikkea 
tätä tarvitaan?
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• mutta luokitellaan vaarantuneeksi laskea 

tilaan TYYDYTTÄVÄ, mikäli ei tehdä 

vesienhoidollisia toimenpiteitä (Keski-Suomen 

vesienhoidon toimenpideohjelma)

• ilmastonmuutoksen myötä sadanta ja 
siten valuma-alue lähtöinen kuormitus 
tulee kasvamaan
→ rehevöityminen, tummuminen

• Vesistö on aina valuma-alueensa ”lapsi”, 
summa

→ katse ja toimenpiteet 

valuma-alueelle

Keurusselän ekologinen tila 

on tällä hetkellä HYVÄ

Ukonselkä ERINOMAINEN

Miksi KEURUS-hanke?
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Ajoittain virkistyskäyttöä 

haittaavia leväkukintoja

Miksi KEURUS-hanke?

Kuva: syke.fi/tarkka

Levälauttoja satelliittikuvassa (28.6.2019)
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runsashumuksinen järvi 

vs. humusjärvi

Keurusselän vesi tummuu

humusjärvi vs. 

kirkasvetinen järviData: Hertta-tietokanta

Keurusselän vesi virtaa 

kohti Kokemäenjokea
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Tummumista havaittu laajalti pohjoisella 

pallonpuoliskolla. Mistä se johtuu?

”Ranta-asukkaat seuraavat tarkkaan vesistöjensä tilaa. Itse 

otetut vesinäytteet kertovat veden kirkkaudesta eri järvissä.”

Kuva: Arvo Kettunen yle.fi/uutiset/3-11019354

1. Vähentynyt hapan laskeuma
→ orgaaninen hiili (TOC) esiintyy aiempaa enemmän 
liukoisena → humuspitoisuus kasvaa → vesi 
”ruskettuu” (humusta muodostuu kun eloperäinen 
aines maatuu ja kasvi-aines muuttuu turpeeksi)

2. Maankäyttö, kuten metsäojitukset
→ TOC-huuhtoutuminen kasvaa

3. Ilmastonmuutoksen myötä kasvava 

sadanta ja sään ääri-ilmiöiden yleistyminen

Miksi KEURUS-hanke?

Tummuminen muuttaa järven valaistusoloja, 

lämpötilakerrostuneisuutta, happitilannetta ja eliöiden 

välisiä vuorovaikutussuhteita (ravintoverkkovaikutukset)

https://yle.fi/uutiset/3-11019354
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Sademäärä kasvaa,

sään ääri-ilmiöt yleistyvät
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Papalexiou & Montanari (2019)
https://doi.org/10.1029/2018WR024067

Ilmatieteen laitos
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RANKKASATEIDEN TOISTUVUUS:

hellejaksot (→kuivuus) ja rankkasateet voimistuvat

Kesäsäät “jumiutuvat”

Miksi KEURUS-hanke?
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Lämpötila kasvaa etenkin talvella → sade 

vetenä eikä lumena → kuormitus kasvaa

Miksi KEURUS-hanke?

https://doi.org/10.1029/2021JG006348

= Jääpeite häviää ja tulee 
lisää ääri-ilmiöitä pohjoisen 
pallonpuoliskon järvissä

Keurusselän pintaveden lämpötila 
talvikerrostuneisuuskauden lopulla:

www.hs.fi/tiede/art-2000008356794.html
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Keurusselän 
valuma-alue

Valuma-alueen raja

Valuma-alueen rajan sisäpuolella 

olevilta maa-alueilta syntyvä valunta 
päätyy Keurusselkään

Valuma-alueen pinta-ala 1650 km2

Koko järven pinta-ala 117,9 km2

- Keurusselkä 97,6 km2

- Ukonselkä 20,3 km2

Kartta: paikkatieto.ymparisto.fi/value
Satelliittikuva:

syke.fi/tarkkaKeurusselän vesi virtaa 

kohti Kokemäenjokea

KEURUU

MÄNTTÄ-VILPPULA

MULTIA

Haapamäki

Valkeajärvi

Väätäiskylä

Liesjärvi

Kolho

Asunta

Pohjoisjärvi

Keurusselkä

(ns. vedenjakaja)

pinta-ala

1650 km2
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Keurusselän valuma-alueen maankäyttö

Aineisto: paikkatieto.ymparisto.fi/value, SYKE

→ maankäyttömuotoja
voidaan käyttää
kuormituksen arvioinnissa
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Osavaluma-alueiden 

mallinnettu ravinnekuormitus

Multianjoen v-a

Pussijoen v-a

Kupanjoen v-a

Asunnanjärven v-a

Ristajoen v-a

Keurusselän alue

Tarhianjoen v-a

Data: Vemala-malli

Kartta: järviwiki

Suorapuro

Kiminginjoki

Hännättömänjoki

Uuranjärvi

Saikanjoki

Tarhapäänjärvi

Tarhianjoen alaosa

Kukonjoki

Soutujoki

Fosfori

Typpi

Tarhianjoen valuma-alue

Data: Vemala-malli, SYKE
Keurusselän vesi virtaa 

kohti Kokemäenjokea
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metsäojitus

metsähakkuut

maatalous

haja-asutus

kaupungit, taajamat

Kuormituslähteitä

valuma-alueella

ravinteet

kiintoaine

humus

leväkukinnat

Keurusselän valuma-alueella 

metsä- ja pelto-ojia yli 100 000 

kpl, yhteispituus yli 10 000 km. 

Suurin osa sijaitsee turvemailla.

→ Keskeisessä roolissa laajasti 

ojitetut turvemaat ja niiden 

vesistövaikutukset
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Kokemäenjoen vesistön 

vesiensuojeluyhdistys ry 

1961 2020

Laajasti ojitetut turvemaat

Kuvat: vanhatkartat.fi
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Peratut kosket ja uomat
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Tarhian reitti suurin ja merkittävin 

Keurusselkään laskeva vesistöreitti

Luontainen taimenkanta
Ei taimenta, koekalastettu
Ei tietoa taimenkannasta
Perattu, uittoperkaus/peruskuivatus

Tarhian reitin koskiin istutettiin 16.6.2021 noin 11 000 taimenen 

poikasta. Kuvassa Tamppikoskeen on siirtymässä 3 000 taimenta. 
keuruunkalatalousalue.fi/blog/2021/06/16/tarhian-reitilta/

Kuva: V-M. Paananen
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KEURUS-hankkeen toimenpiteitä:

• etsitään vesienhallinnan ja -suojelun kannalta merkittäviä alueita

• järjestetään kohteissa tapaamisia ja tapahtumia, kuten 

ojanvarsikävelyjä, palstavierailuja, pellonpiennarpäiviä → paras 

tuntuma ja lähtökohta konkreettiselle toiminnalle

• sovitetaan yhteen maankuivatusta ja vesienhoitoa: oikeat 

toimenpiteet oikeisiin paikkoihin

→ vesienhallintaa tuotantotalous turvaten

• tehdään yhteistyötä ja tarjotaan mahdollisuuksia vastakkainasettelun 

ja vaatimusten sijaan

• suunnitellaan toimenpiteitä yhdessä alueen toimijoiden kanssa

→ lähtökohta tulevaisuuden kunnostushankkeille (vaihe 2)

• toimitaan yhteisen päämäärän puolesta: konkreettisen toiminnan ja 

esimerkin voimalla aktiivisuutta ja toimenpiteiden jatkumoa alueelle
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Laskeutusallas

Kuva: Samuli Joensuu
metsanhoidonsuositukset.fi/fi/toimenpiteet/virtaamanhallinta-ja-patorakenteet-vesiensuojelussa/toteutus

Vesienhallintaa, –suojelua ja kunnostustoimenpiteitä

• hidastaa veden virtausta 
→ kiintoainetta ja siihen 

sitoutuneita ravinteita 

laskeutuu altaan pohjalle

• laskuojien yhteyteen 

kaivettuja altaita

• soveltuu etenkin maa- ja 

metsätalousalueille
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Putkipato/pohjapato

• tehostaa laskutusaltaiden toimintaa

• padottaa hetkellisesti vettä, hidastaa 
virtaamaa → pidättää kiintoainetta ja 

siihen sitoutuneita ravinteita

• pienentää tulvien voimakkuutta jopa 90%

• asennetaan paikkaan, jossa varmistetaan 

yläpuolisen ojaston kuivatusteho

• maa- ja metsätalousalueille

Lähde: www.mtk.fi/documents/20143/0/Vesiensuojelu_mets%C3%A4talous_07072020+%281%29.pdf/d6c12d1e-6601-
5bb7-b6ec-590cd5f98ef8?t=1594206216910

Vesienhallintaa, –suojelua ja kunnostustoimenpiteitä
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Pintavalutuskenttä

• Hidastaa veden virtaamaa ja lisää 

suodatusta

-->kiintoainetta ja siihen 

sitoutuneita ravinteita saadaan pidättymään

• Tasaiselle maa-alueelle

• Ojitetulle tai ojittamattomalle suolle

Vesienhallintaa, –suojelua ja kunnostustoimenpiteitä



kvvy.fi

Kosteikko

Kuva: Kirsi Kuoppamäki

• pidättää vettä → saadaan talteen 

kiintoainetta ja siihen sitoutuneita 

ravinteita, vesivarasto kuivina aikoina

• luontaisesti kosteille paikoille

• sopii maa- ja metsätalousalueille sekä 

rakennetuille alueille

Kosteikko Kariston asuinalueella Lahdessa

Vesienhallintaa, –suojelua ja kunnostustoimenpiteitä
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Kaksitasouoma

• tulvassa vesi nousee kasvittuneelle 

tasanteelle → eroosio vähenee, kiintoaineen 

ja ravinteiden pidättyminen tehostuu

• maatalousalueille

Kaksitasouoma, molemminpuolinen tulvatasanne

Vesienhallintaa, –suojelua ja kunnostustoimenpiteitä

Perinteinen perattu uoma

Kaksitasouoma, toispuolinen tulvatasanne
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Turvetuotantoalueiden pintavalutus 1/2

• Lähtökohtana kuivatustarve

• kiintoaineen/humuksen ja 

ravinteiden pidättyminen

• happamia valumia voi 

esiintyä

• huomioitavaa KEURUS-

hankkeessa: turvetuotannon  

voimakas väheneminen 

lähivuosina

• hankealueen 

tuotantoalueiden 

jälkikäytöllä suuri merkitys 

vesistökuormituksen suhteen
www.neova-group.com/filebank/7093-vapo_vesiensuojelu_final_22072019_aukeamittain.pdf

Vesienhallintaa, –suojelua ja kunnostustoimenpiteitä

pintavalutus-/kosteikkorakenne
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Turvetuotantoalueiden pintavalutus 2/2

www.vesiensuojelu.fi/pohjanmaa/wp-
content/uploads/2013/07/Hannu_Salo_Turvetuotannon_vesiensuojelun_toteutuminen.pdf

Vesienhallintaa, –suojelua ja kunnostustoimenpiteitä

Virtaaman säätö Pintavalutuskenttä Kasvillisuuskenttä/kosteikko
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Puuniput

Kuva: Esko Keskinen

• alentaa laskeutusaltaista

purkautuvien vesien kiintoaineksen, 

kemiallisen hapenkulutuksen, 

kokonaisravinteiden ja orgaanisen 

hiilen pitoisuuksia

• uppopuurakenteiden pinnoille 

kehittyy päällyskasvusto ja sitä 

hyödyntävä pohjaeläimistö

- suodattavat vedestä ravinteita, 

humusaineita ja metalleja

• metsätalousalueille

Vesienhallintaa, –suojelua ja kunnostustoimenpiteitä
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Ruokosuodatin

Kuva:  Pyry Sarkiola, yle.fi/uutiset/3-11894065

• järviruokoa niitetään osana 

rehevöityneiden vesistöjen kunnostusta

• ”jätteestä” puhdistajaksi

• ruokoniput pidättävät kiintoainetta ja 

siihen sitoutuneita ravinteita

Vesienhallintaa, –suojelua ja kunnostustoimenpiteitä

Phragmites australis

järviruoko
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Biosuodatusrakenne

Kuva: Kirsi Kuoppamäki

• imee vettä, pidättää huleveden 

epäpuhtauksia kuten 

kiintoainetta, ravinteita, 

metalleja, PAH-yhdisteitä, 

mikromuovia

• Rakennetaan karkeahkoista 

maa-aineksista (jotta toimii myös 

kylmänä vuodenaikana) ja 

materiaaleista, jotka tehostavat 

aineiden pidättymistä

• Kasvillisuus edistää toimintaa ja 

parantaa ulkonäköä

• Taajama-alueille, erit. 

liikennealueet

Rakenteita 3 kk perustamisen jälkeen

Merituulentiellä Espoossa

Vesienhallintaa, –suojelua ja kunnostustoimenpiteitä
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Kasvikatto eli viherkatto

Kuva: Kirsi Kuoppamäki

• pidättää vettä, hidastaa virtaamaa

• pidättää ilman pienhiukkasia, typen 

laskeumaa

• Karkea kasvualusta jottei vesi jää 

seisomaan katolle → toimii myös 

kylmänä vuodenaikana

• taajama-alueille, etenkin tiiviisti 

rakennetuille keskusta-alueille

Vesienhallintaa, –suojelua ja kunnostustoimenpiteitä

www.helsinki.fi/fifth-dimension

järviruokoa salaojakerrokseksi 
kasvualustan alle

Pasila, Helinki
kesä 2021

Kuva: Risto Lemola

Kasvikatto teollisuusalueella Hollolassa
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Vesistökunnostukseen 
tiedossa lisärahoitusta

yle.fi/uutiset/3-12092082

Yle-uutiset 12.9.2021
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Kysymyksiä?
Kommentteja?

Kiitos!

Tuomo Laitinen, FM, ympäristöasiantuntija

Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry

tuomo.laitinen@k-svy.fi

puh. 0400 614 273

Kirsi Kuoppamäki, FT, Dos., ympäristöasiantuntija

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

kirsi.kuoppamaki@kvvy.fi

puh. 03 246 1337

kvvy.fi/keurus


