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Keurusselän valuma-alueen kunnostushanke

KEURUS-seminaari 29.9.2022

Kirsi Kuoppamäki, FT, Dos., ympäristöasiantuntija

Elina Nystedt, FM, ympäristöasiantuntija

Riku Huuskola, agrologi, suunnittelija

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

Tuomo Laitinen, FM, toiminnanjohtaja

Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry

KEURUS-hankkeen tuloksia
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Miksi

KEURUS-hanke?

www.kvvy.fi/keurus

Vesi tummuu

vähähumuksinen järvi

humusjärvi

Runsas-

humuksinen

järvi

Vedenväri

Keurusselän vesi virtaa kohti 
Kokemäenjokea

Keurusselkä 113

Lapinlahti

Data: Hertta-tietokanta, SYKE
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Keurusselkä 113

Lapinlahti

Miksi

KEURUS-hanke?

www.kvvy.fi/keurus

Näkösyvyys heikkenee

Keurusselän vesi virtaa kohti 
Kokemäenjokea

Data: Hertta-tietokanta, SYKE
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Miksi

KEURUS-hanke?

Kuva: paikkatietoikkuna

Leväkukintoja

www.kvvy.fi/keurus
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• Hyvän tilan säilyttäminen 
uhattuna ilman toimenpiteitä (Keski-

Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma, ELY-
keskus; www.doria.fi/handle/10024/184009)

• ilmastonmuutoksen myötä sadanta ja 

siten valuma-alue lähtöinen kuormitus 
tulee kasvamaan
→ rehevöityminen, tummuminen

→ vesiensuojelun/-hallinnan 
toimenpiteitä tarvitaan

Ukonselkä
ERINOMAINEN

Keurusselän

ekologinen tila on uhattuna

Kartta: SYKE, Suomen ympäristökeskus

Kartta: ELY-keskus

Tämänhetkinen tila: HYVÄ Tulevaisuudessa:  TYYDYTTÄVÄ ?

www.kvvy.fi/keurus

Miksi

KEURUS-hanke?
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Alueen muissakin vesistöissä petrattavaa 
Suojoki

Ylisenjärvi

Ruokosjärvi

www.kvvy.fi/keurus

Vaissinjärvi

Petäisjärvi
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▪ etsiä vesienhallinnan ja -suojelun kannalta 
merkittäviä kohteita

▪ järjestää tapaamisia ja tapahtumia
➢ lähtökohta konkreettiselle toiminnalle

▪ sovittaa yhteen maankuivatusta ja 
vesienhoitoa

➢ vesienhallintaa tuotantotalous turvaten: 

tulvan ja kuivuuden aiheuttamien 

ongelmien ratkaiseminen

➢ mahdollisuuksia vastakkainasettelun ja 

vaatimusten sijasta

▪ luoda aktiivisuutta ja jatkumoa alueelle
▪ suunnitella toimenpiteitä yhdessä alueen 

toimijoiden kanssa
➢ lähtökohta tulevaisuuden 

kunnostushankkeille (vaihe 2)

▪ auttaa rahoituksen hakemisessa

KEURUS-hankkeen tavoitteita:

Kartta: ELY-keskus

www.kvvy.fi/keurus

Kuva: Elina Nystedt, KVVY Yhdistys
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Viestintää, tilaisuuksia, 

keskustelua!

www.kvvy.fi/keurus

Hankkeen järjestämiä tapahtumia

▪ Sidosryhmäkokous 2.11.2021 Keuruulla

▪ KEURUS-webinaari 6.4.2022 

(pullakahvitarjoilut Keuruun Riihossa)

▪ Hanke-esittely ja keskustelu 

Niemelänjärven hoitoyhdistyksen 

kokouksessa 21.4.2022 Keuruun 

Haapamäellä

▪ KEURUS-seminaari 29.9.2022 Keuruun 

Haapamäellä

Hankkeen infopiste (kuva: ks. seur. sivu)

▪ Vapaa-ajan asukkaiden tilaisuus 

18.6.2022 Keuruulla

▪ Ohjelmallinen toripäivä 2.7.2022 

Multialla

▪ Heinähypistelyt 7-8.7.2022 Keuruulla

▪ Yliahon teollisuusalueen 

maastomittausten ohessa 6.9.2022 

Keuruulla

▪ Vanhan Keuruun syysmarkkinat 

24.9.2022

Muuta viestintää ja tiedottamista

▪ 5 lehtiuutista Suur-Keuruussa

▪ Esite Keuruun vapaa-ajan asukkaille

▪ Ilmoitus Mänttä-Vilppulan 

palveluhakemistossa

▪ Tiedote Keuruun Yliahon alueen 

yrittäjille ja asukkaille

▪ Palaverit sidosryhmien kanssa

▪ Henk.koht. puhelinsoittokierrokset

▪ KEURUS-hankkeen esite jne.
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Multian ohjelmallinen toripäivä 2.7.2022

www.kvvy.fi/keurus

Kuva: Suur-Keuruu Veeti Salenius

Suur-Keuruun verkkolehti - Aurinkoinen sää hemmotteli Multian toripäivän suurta väkimäärää 

–Katso kuvat Suur-Keuruu 2.7.2022:  https://www.suurkeuruu.fi/elamanmeno/art-2000008919048.html

https://www.suurkeuruu.fi/elamanmeno/art-2000008919048.html
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Heinähypistelyt 7.-8.7.2022

www.kvvy.fi/keurus

Kuva: Elina Nystedt, KVVY Yhdistys
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Vanhan Keuruun syysmarkkinat 24.9.2022

www.kvvy.fi/keurus

Kuva: Kirsi Kuoppamäki, KVVY Yhdistys



kvvy.fi

Kunnostuskohteiden tutkimuksia

www.kvvy.fi/keurus



kvvy.fi

Ylisenjärven luusua

KEURUS-hanke tutki vedenlaatua elokuussa 2022:

www.kvvy.fi/keurus

Ylisenjärven tila näyttää menevän 

heikompaan suuntaan

Fosfori on useimmiten 

levien kasvua 

rajoittava ravinne

Klorofylli a –pitoisuus 

osoittaa levien määrää

Vanhempi data: Hertta-tietokanta, SYKE



kvvy.fiwww.kvvy.fi/keurus

Niemelänjärvi
eli Haarajärvi

valuma-alueen raja

Kumpulampi

Särkilampi

Niemelänjärvessä

paljon planktonleviä

Vanhempi data: Hertta-tietokanta, SYKE

Kartta: Value, SYKE

KEURUS-hanke tutki vedenlaatua 

elokuussa 2022:
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Niemelänjärvessä

vaikuttaisi olevan 

paljon eläinplanktonia 

syöviä kaloja (särkiä?)

→ Pienikokoiset vesikirput 

pystyvät heikosti 

säätelemään leviä

www.kvvy.fi/keurus

Ceriodaphnia-
vesikirppu

Ceriodaphnia-
vesikirppu

Asplanchna-
rataseläin

Eudiaptomus-
hankajalkainen

Cyclopoida-
hankajalkainen

1 mm

Daphnia-

vesikirppu

25.8.2021 Kuva: Kirsi Kuoppamäki, KVVY Yhdistys

Kuva: Riku Huuskola, KVVY Yhdistys
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Vesistö on aina

valuma-alueensa ”lapsi”

→ Katse, toimenpiteet valuma-alueelle
Siellä syntyvä valunta päätyy vesistöihin

Keurusselän koko valuma-alueen pinta-ala 1650 km2

Keurusselän pinta-ala 117,9 km2

-Keurusselkä 97,6 km2

-Ukonselkä 20,3 km2

Keurusselkä 7 % valuma-alueensa pinta-alasta

Keurusselkä

Ukonselkä

KEURUU

MULTIA

MÄNTTÄ-

VILPPULA

Keurusselän

valuma-alueen raja

T
arhianjoki

S
uojoki

Tyrisevän-

järvi

Yltiä

Sinervä

www.kvvy.fi/keurus

Karttakuva: KVVY Yhdistys
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Tieto kuormittavimmista alueista: 
ravinteet

Fosfori Typpi

Data: Vemala

= KEURUS-hankkeen

kunnostuskohteita

Ukonselkä Ukonselkä

Keurusselkä Keurusselkä

www.kvvy.fi/keurus
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metsäojitus

metsähakkuut

maatalous

haja-asutus

kaupungit, taajamat
ravinteet

kiintoaine

humus

leväkukinnat

www.kvvy.fi/keurus

Kuormituslähteitä valuma-alueella

Kuva (modifioitu/K.Kuoppamäki): SYKE
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luonnon-

huuhtouma

Keurusselän osavaluma-

alueiden fosforikuormituslähteet
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Karttapohja: jarviwiki.fi

www.kvvy.fi/keurus
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Turvemaat Keurusselän 
valuma-alueella, ojitustilanne 
ja turpeenotto

→ humuskuormitus

→ vesitalouden muutokset

Karttakuva: KVVY Yhdistys, KEURUS-hanke
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1961 2020

Laajat tiheään ja syvälle ojitetut turvemaat

www.kvvy.fi/keurus
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Metsäojitus lisää typen, 

fosforin ja eloperäisen 

hiilen huuhtoutumista 

vesistöihin

www.kvvy.fi/keurus
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Palosuo

Pahkapuro

Suo- ja metsäalueiden kunnostuskohteita

www.kvvy.fi/keurus
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Vesien palauttaminen kitu/joutomaille; 

Multian Palosuo (UPM)

• Alustavia suunnitelmia 
kiinteistönomistajan kanssa.

• Kuormittavat metsävedet ohjataan 
kuivuneelle, 
tuottamattomalle suoalueelle.

• Soveltuu kohteille, joissa ei 
vaaranneta ympäröivän 
metsätalousalueen ojastojen 
kuivavaraa.

• Pidättää ja suodattaa 
valumavesiä.

• Kustannustehokas ja 
luonnonmukainen ratkaisu.

• Alussa voi lisätä vesistökuormaa, 
pitkällä tähtäimellä alkaa 
toimimaan "suomaisesti".

• Kohteita KEURUS-alueella runsaasti.

www.kvvy.fi/keurus
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Puupuhdistamoita metsäojiin – Pahkapuro 

(Metsä Group)

www.kvvy.fi/keurus

Kuva: Riku Huuskola, KVVY Yhdistys, 26.8.2022
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Lisää puupuhdistamoita (= rankanippuja)

Ojat Hyyrynlammen ympäristössä

www.kvvy.fi/keurus
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Vesinäytteitä ja maastomittauksia 

kunnostuskohteissa

www.kvvy.fi/keurus
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Ojien fosforikuormituksia mg/vrk 
toukokuussa 2022

(tulokset vain niistä näytepisteistä missä virtaama pystyttiin mittaamaan)

71 74

10

374

30

131

127

1

137

23
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Luontaisesti märkä alue kosteikoksi – Riiho

www.kvvy.fi/keurus

Kuva: Tuomo Laitinen, K-SVY, 18.5.2022
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Luontaisesti märkä alue kosteikoksi –

Haapamäki

www.kvvy.fi/keurus

Kuva: Tuomo Laitinen, K-SVY, 18.5.2022
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Lisää varastotilaa vedelle, latvaosiin 

imeyttäviä ratkaisuja – Yliaho, Keuruu

www.kvvy.fi/keurus

Kuva: Riku Huuskola, KVVY Yhdistys, 11.5.2022
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Myös muita neuvonta- ja esiselvityskohteita 

mm. Suojoen suisto 

www.kvvy.fi/keurus

Kuva: Tuomo Laitinen, K-SVY, 30.9.2021
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Luontaisesti märkä alue kosteikoksi – Riiho

www.kvvy.fi/keurus

Kuva: Tuomo Laitinen, K-SVY, 18.5.2022
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Kuva: KVVY Yhdistys, KEURUS-hanke

www.kvvy.fi/keurus
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Kosteikon valuma-alue

• Valuma-alue 72 hehtaaria

• Peltoa noin 50 hehtaaria

• Valuma-alueesta 70 % 

peltoa

• Kosteikon pinta-ala valuma-

alueesta 2,31 %.

www.kvvy.fi/keurus
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Kommentteja, 

kysymyksiä?

Kuva: Multian kunta, Kaisu-Leena Pekkanen
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Mitä seuraavaksi?

Keskustellaan 
jatkotavoitteista

Kuva: Multian kunta, Kaisu-Leena Pekkanen
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Palautetta KEURUS-hankkeesta
• Annathan KEURUS-hankkeesta palautetta, Kiitos!

• Nimetönpalautelomake:

- Suoralinkki: https://forms.office.com/r/j9XJBQjQWF tai

- QR-Koodi:

- Linkki löytyy myös KEURUS-hankkeen

kotisivuilta kohdasta ”Materiaalit”

www.kvvy.fi/keurus

https://forms.office.com/r/j9XJBQjQWF
http://www.kvvy.fi/yhdistys/keurus/
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KVVY Yhdistyksen
Vesi-ilta 4.10.

Tampereella tai 
etänäyhteydellä

Ilmoittaudu:
www.kvvy.fi/tapahtumat

http://www.kvvy.fi/yhdistys/tapahtumat/
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Seuraavaksi maastokäynti

Maastokäynti Lehdon 

lintutornille ja sen 

ympäristöön:

• Maanomistaja Juho 

Vaissi ja suunnittelija 

Riku Huuskola kertovat 

alueelle suunnitellusta 

kosteikosta.

• Lintuasiantuntija Jouko 

Pihlainen kertoo 

alueella toteutetusta 
linnustoseurannasta.

Lehdon lintutornille siirrytään kimppakyydein.
Lehdon lintutornin osoite: Lehdontie 137.
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KIITOS!


