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1 ALKUS ANA T 

Kuopion vesipiirin kutsumana pidettiin 2.2.1983 Kuopios-
sa eri viranomaisten sekä kuntien ja elinkeinoelämän 
edustajien kesken kokous, jossa päätettiin yksimielises-
ti aloittaa yhteistyössä Rautalammin reitin vesistön 
yleissuunnittelu. Suunnittelu käynnistyi jo 24.3.1983 
Tervossa neuvottelukunnan kokouksella, mihin osallistui-
vat vesistöalueen kunnat Kuopion läänistä, Kuopion lää-
ninhallitus, Pohjois-Savon seutukaavaliitto, Kuopion tie-
ja vesirakennuspiiri, Päijänteen luotsipiiri, Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitoksen Laukaan keskuskalan-vilje-
lylaitos, Kuopion kalastuspiiri, Kuopion läänin maata-
louskeskus, Kuopion metsänparannuspiiri, Kymijoen uitto-
yhdistys, Suonenjoen-Rautalammin Luonnonsuojeluyhdistys, 
Suomen Lohenkasvattajien liitto, Vapo Oy sekä vesi- ja 
ympäristöhallinto. 

Suunnittelutyön välillä keskeydyttyä useamman vuoden 
ajaksi saatiin Keski-Suomen ja Mikkelin lääneihin laajen-
nettu yleissuunnittelu uudelleen käyntiin v. 1989. Neu-
vottelukuntaa laajennettiin vastaavasti puuttuvilta osil-
ta ja uusitussa kokoonpanossa pidettiin kokous kevättal-
vella 1991. Kokoukseen kutsutuilta pyydettiin vielä sama-
na keväänä lausunto suunnitelmaluonnoksesta. Lausuntojen 
tiivistetyt kannanotot vastineineen on esitetty liittee-
nä (liite 24). 

Keväällä 1989 pidettiin neuvottelutilaisuus Kuopion vesi-
ja ympäristöpiirissä, johon oli kutsuttu oman hallinnon 
lisäksi edustajat Kuopion lääninhallituksesta, Pohjois-
Savon seutukaavaliitosta, Kuopion kalastuspiirin kalas-
tustoimistosta, Rautalammin Reitin Loma Oy:stä ja meren-
kulkuhallituksesta. Samalla kokoonpanolla järjestettiin 
kesällä 1989 Rautalammin reitin retkeilypäivät, joiden 
aikana vierailtiin lähes kaikissa reitin alueen kunnissa. 
Matka tehtiin Tervon luotsiaseman uudella veneellä. 

Kuopion vesi- ja ympäristöpiirissä suunnitelmaa on tehnyt 
sisäinen työryhmä, johon ovat kuuluneet puheenjohtajana 
vesi- ja ympäristöpiirin johtaja Reijo Porttikivi, van-
hempi insinööri Risto Jutila, vanhempi insinööri Jukka 
Matinvesi, ylitarkastaja Irmeli Taipalinen, biologi Juha-
ni Huovila, diplomi-insinööri Heikki Pajula, vanhempi 
insinööri Erkki Kaijalainen, insinööri Kauko Laukkanen ja 
sihteerinä insinööri Eeva Tiihonen. Lisäksi laajennet-
tuun työryhmään on kuulunut Keski-Suomen vesi- ja ympä-
ristöpiiristä vanhempi insinööri Juhani Mäki ja insinööri 
Merja Tissari sekä Mikkelin vesi- ja ympäristöpiiristä 
vanhempi insinööri Heikki Teräsvirta. Vesi- ja ympäristö-
hallituksen yhdyshenkilönä työryhmässä on ollut ylitar-
kastaja Pirkko Valpasvuo-Jaatinen. Puhtaaksikirjoitus-
työstä on vastannut tekstinkäsittelijä Mirja Mustonen ja 
kuvat on piirtänyt piirtäjä Irma Kontila. 
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2 JOHDANTO 

Virikkeet vesistökohtaisen suunnittelun käynnistämiseksi 
olivat lähtöisin vesihallinnon Kymijoen yläosan vesien 
käytön kokonaissuunnitelmasta v. 1977 ja 1980 sekä ns. 
suojeluvesityöryhmän v. 1977 valmistuneesta mietinnöstä 
(komiteanmietintö 1977:49), missä nimettiin Rautalammin 
reitti kansainvälisesti merkittäväksi suojelukohteeksi. 
Samaan aikaan myös Suomen limnologinen yhdistys, joka on 
pitänyt tärkeänä tutkimuksen kannalta arvokkaiden vesien 
suojelua maassamme, esitti Rautalammin reittiä kansain-
väliseksi Project Aqua -kohteeksi. Suoraan Kuopion vesi-
piirille osoitettiin myös Konneveden Kalatutkimus r.y.:n 
julkilausuma, missä tuotiin esille huolestuneisuus Rauta-
lammin reitin rehevöitymisestä sekä erityisesti Konnevet-
tä uhkaavasta luonnontilan muuttumisesta. Virikkeitä ke-
hittämiselle antoi niin ikään vesihallinnon, tie- ja ve-
sirakennuslaitoksen sekä seutukaavoituksen yhdessä v. 
1980 laatima Kymijoen vesistön yläosan veneilyn ja vesi-
matkailun yleissuunnitelma. Lopullisen sysäyksen yleis-
suunnittelun aloittamiselle erityisesti Rautalammin rei-
tin suojelua ja hoitoa koskevana antoi Tervon kunnan joh-
dolla tehty alueen kuntien aloite v. 1982, mikä johti 
edellä selostetun neuvottelukunnan perustamiseen. 

Suunnittelutyö käynnistyi v. 1983 vesistön luonnonkos-
kien inventoinnilla, mikä tehtiin harjoittelijavoimin. 
Valitettavasti virkatyönä muun työn ohella hoidettu suun-
nittelu viivästyi vesipiirin osalta kohtuuttomasti. Syynä 
oli paitsi voimavarojen vähyys myös se, että samanaikai-
sesti laadittu Iisalmen reittiä koskeva vesiensuojelun 
yleissuunnitelma ja koko Kuopion läänin vesiä koskeva 
kehittämissuunnitelma katsottiin kiireellisemmiksi töik-
si. Vuoden 1989 alusta suunnittelutyö käynnistyi uudel-
leen samalla, kun suunnitelma laajennettiin käsittämään 
myös reitin alaosan Keski-Suomen läänin puolelta sekä ne 
osat, jotka ulottuvat Mikkelin läänin puolelle. Siitä 
huolimatta, että yleissuunnitelman laatiminen on ollut 
hidasta, kiireellisiksi katsottuja yksittäisiä hankkei-
ta on kuitenkin pantu vireille tai toteutettu reitin alu-
eella. Tällaisia ovat mm. Konnekosken ja Tyyrinvirran 
kunnostus Rautalammilla, Koivujoen kalataloudellinen kun-
nostus ja Lampaanjoen kunnostus ja tulvasuojelu Piela-
vedellä, Vesantolanden kunnostus Vesannolla, Karttulassa 
Syvänniemen ja Suonenjoella Iisveden venesataman rakenta-
minen sekä Koskiveden veneilyreitin ja Rautalammin alueen 
veneilyreitin ja satamien rakentaminen. Karttulan Hir-
vi-, Ahvenis- ja Kalliojärven säännöstelyn muuttaminen 
siihen liittyvine uittolaitteiden poistosuunnitelmineen 
ja kalannousuväylineen on suunnitteluvaiheessa. 

Reitin suojelua on edistetty valvonnan ja tutkimuksen 
keinoin. Kalanviljelylaitosten kuormitus on vähentynyt 
puoleen siitä, mitä se oli 1970-luvun lopussa ja vireil-
lä olevissa uusissa lupaehdoissa kuormitusta ja tuotan-
toa on esitetty edelleen pienennettäväksi. 

Vesistöä varten taajamiin rakennettiin 1970-luvulla ajan-
mukaiset puhdistamot, jotka toimivat valvontaviranomai-
selle tehdyn ns. ennakkoilmoituksen perusteella. Viime 
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vuosina on vesiensuojelullisista syistä vaadittu puhdis-
tamoille vesioikeuden lupaa samalla, kun jäteveden käsit-
telyvaatimuksia on lisätty puhdistamojen uusimisen yh-
teydessä. 

Koskiensuojelulaki astuessaan voimaan v. 1987 on täsmen-
tänyt reitin merkitystä suojelukohteena. Samoin seutu-
kaavoituksessa on saatu ympäristöministeriön kannanotto 
reitin rantojen suojelun tehostamiseksi. Vaikka veden 
laatu ei enää kaikilla vesistön osilla ole luonnontilai-
sella tasolla, on Rautalammin reitti edelleen suurreit-
tiemme edustavin suojelukohde ja kalataloudellisesti 
erittäin arvokas. Sisä-Savon kuntien yhteistyönä on rei-
tin alueella käynnistetty Kansallisvesiprojekti, joka on 
pääosin kohdistunut alueen markkinointiin matkailukoh-
teena. Rautalammin Reitin Loma Oy:n hakemuksesta patent-
ti- ja rekisterihallitus on v. 1989 hyväksynyt Kansallis-
vesi-nimen rekisteröidyksi tavaramerkiksi. 

Valtioneuvoston periaatepäätös vesiensuojelun tavoiteoh-
jelmaksi vuoteen 1995 merkitsee vesiensuojeluvaatimusten 
tiukentumista Rautalammin reitillä etenkin maa- ja metsä-
talouden sekä kalankasvatuksen ja turvetuotannon osalta. 
Maataloudelta edellytetään vastaisuudessa suhteellisesti 
samaa kuormituksen vähennystä kuin muiltakin kuormitusta 
aiheuttavilta toiminnoilta. Turvetuotannolle on periaa-
tepäätöksessä esitetty tehokkaita vesiensuojelutoimia 
erityistä suojelua vaativien vesistöjen valuma-alueilla. 
Päätöksessä kiinnitetään huomiota Järvi-Suomen vesistöjen 
suojelun puutteisiin ja edellytetään, että erityistä suo-
jelua vaativien vesien osalta tehdään erillinen valtio-
neuvoston päätös. Rautalammin reitti kuuluu myös Pohjois-
maiden Ministerineuvoston luonnonsuojelutyöryhmän luo-
kittelemiin erityistä suojeluarvoa omaaviin vesistöihin 
(Nordiske Vassdrag-vern og inngrep 1990). 

Ympäristön ja kehityksen Suomen toimikunnan mietinnössä 
todetaan maassamme rantojen ja saariston suojelun olevan 

= 

	

	puutteellista ja ehdotetaan; että suojelua ryhdytään to- 
teuttamaan. Toimikunta ehdottaa, että uudistuvia luon-
nonvaroja uhkaavan happamoitumisen ja ilman epäpuhtauksi-
en muiden vaikutusten vähentämiseksi ryhdytään kiireel-
lisesti toimiin mm. metsien ja vesien hoidossa. 

Suunnitelman tarkoituksena on arvioida vesistöä uhkaavia 
toimia ja ilmiöitä sekä esittää keinoja niiden torjumi-
seksi tai lieventämiseksi. Vesistön kuormittajista eri-
tyisesti kalankasvatus, turvetuotanto sekä maa- ja metsä-
talous nousevat tässä tarkastelussa keskeiselle sijalle. 
Vesiensuojelun edistämisen lisäksi tavoitteena on osoit-
taa kunnostuskohteita vesistössä sekä löytää vesistön 
käytölle, kuten loma-asutukselle, virkistyskäytölle, ve-
neilylle ja vesimatkailulle, uitolle, kuivatukselle ja 

_ 

	

	tulvasuojelulle, säännöstelylle ja voimataloudelle sekä 
jätevesien johtamiselle sellaisia laadullisia ja määräl-
lisiä rajoja ja toimintatapoja, että vesistön luonne Kan-
sållisvetenä säilyy. Tavoitteena on myös tarkastella 
reittiä arvokkaana vesiluonnon ja -maiseman tutkimus- ja 
seurantakohteena. 
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3 K A N S A L L I S V E S I, SEN ARVOT 
JA N II TÄ UHK AAVA T TEKIJÄT 

3.1 ALUEEN KUVAUS 

3.1.1 Y l e i s t ä 

Suunnittelualueena oleva Rautalammin reitti käsittää Ky-
mijoen vesistöalueesta Rautalammin reitin vesistöalueen 
ja Leppäveden - Kynsiveden vesistöalueen Konneveden luu-
suasta Kuusveden luusuaan. Runsas kaksi kolmasosaa alu-
eesta kuuluu Kuopion lääniin. Reitin latva luoteessa 
ulottuu hivenen Oulun läänin puolelle ja kaakkoiskärki 
Mikkelin lääniin. Noin viidesosa reitin alasta on Keski-
Suomen läänissä. Suunnittelualueen keskeiset kunnat ovat 
Pielavesi, Keitele, Tervo, Karttula, Vesanto, Suonenjo-
ki, Pieksämäki, Pieksämäen mlk., Rautalampi, Konnevesi, 
Hankasalmi ja Laukaa. Reitin latvajärvistä Koivujärvi 
kuuluu osittain Kiuruveden kuntaan, Lampaanjärvi on osit-
tain Iisalmea. Leppäveden - Kynsiveden vesistöalueella 
vähäisiä reuna-alueita ulottuu Sumiaisten ja Kangasniemen 
kuntien alueille. Alueen pinta-ala on 7 082 km2, josta 
järvien osuus 20 % (koko maan järviprosentti on 9,4). 
Kuvassa 1 on esitetty alueen rajaus ja vesistöaluejako 
kolmeentoista osa-alueeseen. Mainittakoon, että Rauta-
lammin emäpitäjä on vanhimmassa muodossaan ollut jopa 
suurempi kuin nyt suunniteltavana oleva alue. 

Suunnittelualueen maa-alasta on suota keskimäärin 11 % 
eli vain kolmasosa Suomen keskimääräisestä suoprosentis-
ta. Peltojen osuus maa-alasta on noin 9 %. Peltoa on vain 
0,36 ha vesihehtaaria kohti, kun suunnittelualueen vie-
reisen Vuoksen vesistön Iisalmen reitin yläosalla vastaa-
va luku on 1,6. 

Taulukossa 1 on esitetty vesistön osa-alueet ja niitä 
kuvaavia pinta-alatietoja. 

Rautalammin reitti kuuluu kolmen seutukaava®alueen pii-
riin. Pohjois-Savon seutukaavaliitossa on laadittu kolme 
seutukaavaa sekä Keski-Suomen ja Etelä-Savon seutukaava-
liitoissa kolme vaihekaavaa, joilla ohjataan alueen käyt-
töä ja alemmanasteista kaavoitusta. 

Reitin alueella on 17 kunnanvaltuuston hyväksymää yleis-
ja osayleiskaavaa. Lisäksi yleiskaavasuunnitelmia on te-
keillä lähes joka kunnassa. Lääninhallituksen vahvista-
mia rantakaavoja on Rautalammin reitillä yhteensä 41 ja 
vireillä on 16 rantakaavahanketta (kuva 11). 
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Taulukko 1. Suunnittelualueen vesistöaluejako ja osa-
alueittaisia pinta-aloja. 

Vesist®alue 	Pinta- 	Maa- 	Järvi- Suota 	Peltoa 
ala 	ala 	ala 	maa- 	maa- 

alasta 	alasta 
nro 	nimi 	km' 	km2 	% 	% 	 % 

14.75 Koivuj ärvi 229 200 12,7 19,9 5,7 
18.74 Pielavesi 936 779 16,8 16,4 8,8 
14.73 Nilakka 1 002 802 20,0 18,3 7,9 
14.77 Tallusjärvi 421 342 18,7 7,3 8,0 
14.76 Kerkonjoki 259 211 18,5 8,9 9,5 
14.78 Suonenjoki 336 263 21,6 15,2 11,3 
14.72 Virmasvesi 1 036 759 26,7 8,8 9,6 
14.79 Pieksäjärvi 346 302 12,7 17,4 6,0 
14.71 Konnevesi 1 200 951 20,8 8,0 8,3 
14.36 Liesvesi 210 188 11,2 4,5 10,5 
14.37 Kuuhankavesi 518 438 15,5 9,2 11,2 
14.38 Niemisvesi 172 150 12,8 8,6 10,2 
14.35 Kuusvesi- 

Kynsivesi 417 313 24,9 3,3 12,9 

Yhteensä 	7 082 	5 698 	20,0 	11,2 	 9,0 

3.1.2 V ä e s t ö 

Suunnittelualueen kuntien ja niiden taajamien asukasmää-
rät V. 1988 ja seutukaavaliittojen ennusteet asukasmää-
ristä v. 2000 ja 2010 ilmenevät taulukosta 2. Kuntien 
yhteinen asukasluku on vähentynyt 1970-luvun alusta noin 
13 %. Haja-asutusalueilla asukasmäärä edelleen pienenee 
ja taajamien väestömäärä suunnilleen vastaavasti kasvaa. 
Vuonna 1988 alueen kuntien väkiluku oli noin 77 800. 
Vuonna 1985 taajamissa asui 55 % väestöstä eli noin 
42 500 asukasta. 
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Taulukko 2. Suunnittelualueen kuntien ja taajamien asu-
kasmäärä. 

Kunta 
Taajama 

Asukasluku 
1988 	2000 
1985 	2000 

2010 
2010 

Pielavesi 6 933 6 450 6 100 
Kirkonkylä 2 410 2 800 2 900 

Keitele 3 290 3 350 3 200 
Kirkonkylä 1 470 1 750 1 850 

Tervo 2 223 2 050 1 950 
Kirkonkylä 600 750 800 

Karttula 3 317 3 600 3 800 
Kirkonkylä 1 150 1 350 1 450 

Vesanto 3 287 3 100 2 900 
Kirkonkylä 990 1 200 1 250 

Suonenjoki 8 796 8 950 8 900 
Keskustaajama 4 880 5 400 5 550 
Käpylä 560 560 550 
Iisvesi 695 680 700 

Rautalampi 4 477 4 300 4 100 
Kirkonkylä 1 930 2 200 2 250 

Pieksämäki 14 187 14 700 14 700 
Kaava-alue 13 622 14 150 14 200 

Pieksämäen mlk. 6 698 6 950 6 850 
Naarajärvi 2 537 3 550 3 700 
Nenonpelto ja Vaalijala 660 600 500 
Haapakoski 170 300 350 

Konnevesi 3 473 3 300 3 200 
Kirkonkylä 1 030 1 140 1 180 

Hankasalmi 6 096 5 900 5 900 
Kirkonkylä 870 1 200 1 400 
Asemanseutu 700 820 900 
Niemisjärvi 2 309 270 290 

Laukaa 14 994 15 000 15 200 
Taajamat 8 530 10 250 10 800 

Kunnissa 77 771 77 550 76 800 
Taajamissa 43 034 48 970 50 620 

Taulukossa esitetyt luvut tarkoittavat kuntien osalta 
koko asukasmäärää. Suunnittelualueella asuu seutukaava-
liittojen väestökarttojen perusteella nykyisin noin 
57 000 asukasta. 

3.1.3 E 1 i n k e i n o t 

Alueen elinkeinorakenne on muuttunut 1970-luvulta lähtien 
alkutuotannosta teollisuus- ja palveluelinkeinojen suun-
taan. Kun 1970®luvun alussa maa- ja metsätalouden työ-
paikkoja oli yli puolet kaikista työpaikoista, on seutu-
kaavaliittojen arvion mukaan alueen keskeisten kuntien 
vastaava osuus 1980-luvun lopussa noin 35 %, ja v. 1995 
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sen on ennustettu olevan noin 30 %. Alueella on alkutuo-
tannossa kuitenkin edelleen huomattavasti enemmän työ-
paikkoja kuin Pohjois-Savon kunnissa keskimäärin (kes-
kiarvo on noin 20 %). Palveluelinkeinojen työpaikkojen 
osuus on nyt noin 40 % ja tulee vielä hieman kasvamaan. 

Alueen teollisuus on keskittynyt pääasiassa suunnittelu-
alueen eteläosaan. Suurimmat sahat ovat Iisveden Metsä 
Oy Suonenjoella ja Vapo Oy Hankasalmella. Pieksämäellä 
on VR:n konepaja ja varikko, ja maalaiskunnan puolella 
Haapakoskella toimii Haapakosken Tehdas Oy:n valimo. 
Elintarviketeollisuuden merkittävimmät laitokset ovat 
Suonenjoen Ympäristön Osuusmeijeri Suonenjoella ja Sonka-
ri Oy:n marjanjalostuslaitos Vesannolla. Lisäksi Suonen-
joella on Valion omistama marjanjalostuslaitos. Rauta-
.lammin reitin alueella harjoitetaan huomattavassa määrin 
marjanviljelyä. Tässä käytössä on peltoalaa yhteensä noin 
1 400 ha. Pelkästään mansikkaa tästä alasta on suunnil-
leen 1 000 ha. 

Suunnittelualueella sijaitsevat maan suurimmat sisävesi-
alueella toimivat kalankasvatuslaitokset: Savon Taimen Oy 
ja Nilakkalohi Oy, Siikataimen Oy, (Siikakosken ja Korho-
lankosken laitokset) ja Hanka-Taimen Oy (Venekosken ja 
Vanajajoen laitokset) sekä Taimen Oy. Nämä laitokset myös 
jalostavat tuotantoaan. Vuonna 1985 aloitti toimintansa 
Tervon Äyskoskella Erätuote Oy:n urheilukalastuskeskus 
Lohimaa. 

3.1.4 V e s i s t ö n 	k u v a u s 	j a 	h y d r o- 
1 og i a 

3.1.4.1 Vesistö 

Rautalammin reitti alkaa Suomenselältä. Reitin ensimmäi-
nen keskusjärvi on Pielaveden pohjoispuolella oleva Koi-
vujärvi, joka laskee Koivujoen kautta Pielaveteen. Piela-
veteen tulee lisävesiä Lampaanjärvestä ja Pankajoen ve-
sistöalueelta. Pielavedestä vedet virtaavat Säviänvirran 
kautta Nilakkaan. Nilakkaan virtaa vesiä lisäksi pohjoi-
sesta mm. Sulkavanjokea pitkin. Nilakka laskee Äyskosken 
kautta järviketjuun Rasvanki - Virmasvesi - lisvesi -
Niinivesi, jotka kaikki ovat suunnilleen samalla kor-
keudella. Äyskosken eteläpuolella yhdistää Kolun sulku-
kanava Nilakan Rasvankiin. Lisävesiä Virmasveteen tulee 
Savikosken kautta Hirvijärvestä ja Haringan kautta Ah-
venisesta sekä Kuttakosken kautta Kuttajärvestä. lisvesi 
saa lisävesiä Suonenjoen kautta Suontienselältä. Niinive-
teen laskevat Sonkari- ja Kiesimäjärvi Kerkonkosken kaut-
ta. Kiesimäjärvestä on Kiesimän sulkukanava Konneveteen 
ja Kerkonkosken sulkukanava Niin veteen. Niinivedestä 
reitin vedet purkautuvat Nokisenkosken, Koskeloveden ja 
Tyyrinvirran kautta Hankaveteen ja edelleen Konnekosken 
kautta Konneveteen. Huomattavimmat lisävedet Koskelove-
teen tuo etelästä Pieksäjärvestä Kutujoki ja Hankaveteen 

_ 	Myhinkoski. 

Konnevesi laskee Liesveden ja Vanginveden kautta Kynsi-
veteen, johon tulee lisävesiä Niemisjärvestä ja reitiltä 



Armisvesi ® Hankavesi - Kuuhankavesi. Kynsivesi purkau-
tuu Laivonveteen ja siitä Simunankosken kautta Kuusveteen 
ja edelleen Tarvaalanvirran kautta Saraveteen. Pohjoi-
sesta laskee Kuusveteen Uuraanjärvi. Saravedessä yhtyvät 
Saarijärven, Viitasaaren ja Rautalammin reitit. Yhteise-
nä purkusuuntana on sitten Leppävesi ja Päijänne sekä 
lopulta useana haarana Suomenlahteen laskeva Kymijoki. 
Esihistoriallisena tietona mainittakoon, että myös Kalla-
veden reitti, jonka purkusuunta jääkauden jälkeisen maan-
kohoamisen johdosta on vuosituhansien kuluessa muuttunut 
Pohjanlandesta Vuokseen, on eräässä vaiheessa (alkaen 
noin 4000 eKr. ) laskenut nykyisen vedenjakajan eli Sorsa-
veden ja Suontienselän välisen kannaksen yli Muinais-
Päijänteeseen. 

Rautalammin reitin pituusleikkaus on esitetty liitteessä 
1. Korkeusero reitin ylimmän järven Koivujärven ja alim-
man järven Kuusveden välillä on 46 m. Pääreitillä kor-
keuserot ovat melko pieniä, esim. Konnevesi on vain va-
j aat 7 in alempana kuin Pielavesi ja Kuusvesi 10,6 m alem-
pana kuin Konnevesi. Järviä on reitin alueella 1 694 kpl 
ja niiden pinta-ala on yhteensä 1 430 km2. Rantaviivan 
pituus on noin 4 970 km. Saaria on 3 963 kpl ja niiden 
yhteispinta-ala on 107 km2. Saarten rantaviivan pituus on 
noin 1 350 km. 

3.1.4.2 Hydrologia 

Rautalammin reitin vesistöalue (14.7) on Kymijoen vesis-
töalueen (14) itäisin latvaosa. Kuvassa 2 on esitetty 
reitin vesistökaavio, johon on otettu kaikki 1 km2  suurem-
mat järvet. Tämän kokoisia järviä on yhteensä 120 kpl. 
Taulukkoon 3 on koottu tietoja reitin pinta-alaltaan suu-
rimmista järvistä. 

Taulukko 3. Hydrologisia tietoja järvistä. 

Järvi 	Pinta- 	Tila- 	Keski- 	Keskivedenkorkeus 

ala 	vuus 	syvyys 	MW (N60®taso) 
km2 	mi1j.m3 	m 	m 

Pielavesi 110 883 8,0 102,28 
Nilakka 168 755 4,5 102,28 
Virmasvesi 62 430 6,9 97,84 
Iisvesi 66 726 11,0 97,84 
Niinivesi 63 692 11,0 97,84 
Pohjois- 

Konnevesi 69 540 7,9 95,40 
Konnevesi 119 1 447 12,1 95,40 



Koivujärvi 	26.0 YMPYRÄSSÄ OLEVA LUKU 
TARKOITTAA 	JÄRVIEN 
PINTA-ALAA km2 

Kolunjarvi 	1,6 	 ESIM. 	
O
18  Rautalampi 

KOIVUJOKI 3 	 MQ TARKOITTAA VESISTÖN MQ 1,9m/s 	1,4 	Hirvijärvi  
KESKIVIRTAAMAA m3/s  _ 

1,4 Y,inturi 	 1 D 	Korpinen 

(113)Sulkavanjdrvi 

Sarvijärvi 

\ 	

1,0 	 15,0 	Lampaanjärvi 

Haapajärvi ~--- 	 1,1 Korppinen 
1,4 

Ylimmäinen 	
MQ 2,5m3/s 
LAMPAANJOKI 

12 Pielavesi 
110,0 

PETAJA- 
JOKI 	1,4 Iso-Pajunen 

~MQ1,Smh 
Kouta larvi 

Hefejärvi 	1,5 	9,8 

SAVIA 
~1Q10,3m3/s1,2 	2,9 	SYS 	Isa-Panka Saarinen 

Petåjänjärvi 

. . 	

( 
Nilakkn 
16H,0 	 1,9 	Heinikonjärvi 

10 Kumpunen 

	

2'1 	 Koros 

	

Pirttijärvi 	1.5 Saarinen 	1,9 

	

1,4 	Haukijärvi 
AYSKOSKI 

MQ19,4m3/s 	Liesjärvi 	3.3 

Kurjenjarvi 	13 
3,6 Suovu 

KOLON 
KANAVA 	 ; 4 	(5,2l 	Tallusjorvi (73 

Ristijärvi 	1,1 
Koskivesi 	`' ! 	Hirvijärvi 

Kallio- 	 1,2 Murtonen vesi 	16O 
7.9) 

Is o-Ahvenine 	2,0 Suostun ärvi 	AhveninenSuojärvi 

2'0 	 C/,8 	Saittajärvi 
C5,8% 	 38 

!Vesantojärvi 	. 	Virmusvesi 	Pieni -Tallus  -Tallus 
Horonjdrvi (3.~ 

R:li:an:Ki 
31 ., 	62,0 

17, JKuttajärvi 
cnknri 

	

23.1 	 PETAJAJOKI li 660 
Pohjanvesi 1 S Riitunlampi 	

MQ1.1m~/s 66'0 

3'S KIESIMÄN- RIITUNVIRTA 20 	
10 Viita-Lavas 

AV r MQ 1,9m RTA 	__- \ 	 Petinen 6,1 Iso-Lavas 

	

'\ 0,8 	 Kakkisenjärvi 20 

	

s 	, 	Niinivesi 	NOKISEN= 	 20 	Kivijärvi 
Pohjois- Kiesimo, 	G30 	KOSKI \SUONEN- 

KERKON- 	 3 \ OKI 	1,0 Pitkä-Petäinen itonnevesi 	KOSKEN- 	 Q 37m/s MQ 29nbs 
NEITURIN 	66,0 	KANAV -- 	 6 0 Miekka- 
KANAVA 	Sääksjärvi 1,6 TYYRINVIR  TA, vesi 

MO 42m3/s 	 2,9 Iso-rasti 

- \ Rautalampi1R 	((9,6 I(o G ^ 	- 

Kannevesi 
3 	~• MQ 47m/s 

2'4 A~äveskari 

~uon;een- 	7~u 	pgqsvesi se ktin/ 	
~l • 121,0 

3,6 Pukam 
O 

~Y 
14,4 

Hankavesi 
Puruvesi 

OSKI MU5O, 

YKcdcijonjiärvili~  

2,1 	1 ,6 Hiukkanen 

MQ SO,Omis 
KOSKI) 

Tuomiojårvi 1,3 Niininen 

1,3 Kellav- Liesvesi 	 virta 	1,2 
Vahvanen 	

MQ 2,5 m3/s 

1 1G5 
Vanginvesi 	38/ 	Lummukka \ 

5 	 Pieni-Myhi 
23 	Viipperanjärvi 

Myhinjärvi 4,2) 	Ahveninen 	1~0 

KORHOLANKOSKET 6,2 	l,i 
O 

1,8 Haapajärvi 
Uuroinen 	130 	MQ 51m3/s 

Kor 	inen 	13 	 Iso- 
pp 	O 	2.5 	Tervonen 

Nurmijärvi 	2,0 	 Armisvesi 
19 

,4 	Mehtio 
Vihtanen 	1,8 P3 p 	 P1ef i_ -.. Hankavesi 

Ahveninen 	Lank 
1'6 
	
7Th 	 K nsivesi I8,0 

 Mataroinen 	Ahveninen 

1~Pohjois 
Surnui 

y. 

53,0 	 Kirkko-Surnui Q,i) 
2.40 	4,7 	 27 	17 	5,8 Vanajajärvi  
_. 

 

vesi
eiion- 	 Suolivesi 	 23,0) Pieksäjdrvi 

v 	
!VENE- 15,8 	

Jånkkuru 	Van as ärvi 9 1 	48 	1,2 Soivanen 
TÅPVAALAN- KOSKI 

MQ4,6m/s 	7 8 ~ 	Souvo- 
,Om3/s 'Kuuhanka- IsO (4,p) 11)nPn ~Venetekemä 

vesi 	Herttu 	Iso -Virmas 

1,21so-Kaihlanen 	1,1 Pieni-Virmas 

8,2) Niemisjärvi 

Rutajärvi 10 	1,6 Iso-Koituri 

( 7) Lääminki 

el D Iso -Paihmos Owq~ KUOPION 
VESI - JA YMPARISTÖPIIRI 

Kuva 

2 

RAUTALAMMINREITIN- KANSALLISVEDEN 
K E H I T TA M I S S U U N N IT E L M A 

VESISTÖKAAV I O, 
JÄRVIEN PINTA•ALAT JA 
VIRTAAMAT 

0 KARTTAIFSKUS. Helsinki 1992 





• VEDENKORKEUSASTEIKKO 
■ VIRTAAMANMITTAUSPAIKKA 

LIMNIGRAFIASEMA 
SADEASEMA 
LUMITILANNEASEMA 
LINJAMITTAUSASEMA 

å JÄÄHAVAINTOPAIKKA 
D ROUTA—ASEMA 
0 POHJAVESIASEMA 

PATO 
ga VOIMALAITOS 	I. 

5U1KUKANAVA 
SAANN$STEL'TY JARVI 

M MYLLYRAKENNUS 
U UITTÖLAITE 

1t 

' I 	 ' 

ÖM\. 

.. 	 . 	 . 	 _ 

r 	 au 
RAUTALAMMINREITIN- KANSALLISVEDEN-
KEHITTAMI SSUUNN ITE L M A 

HYDROLOGISET HAVAINTOPAIKAT, 	Kuva 
VESIRAKENTEET JA SAANNÖSTELYT 3 
v. 1990 

~~KUOPION 
l 	 = VESI -JA YMPÄRISTÖPIIRI 

KARTTAKESKUS, F1~ism: 1'y'O2 





23 

Reitillä on melko paljon hydrologisia havantoasemia. Ve-
denkorkeusasteikkoja on 50 kpl, jotka läheskään kaikki 
eivät ole kuitenkaan säännöllisessä seurannassa. Virtaa-
manmittauspaikkoja on 8 kpl. Lisäksi on muutamia sateen, 
lumen, jään, roudan ja pohjaveden havaintoasemia. Hydro-
logiset havaintopaikat on esitetty kuvassa 3. 

Rautalammin reitillä vuosisadannan keskiarvo on v. 1931 -
1975 ollut 585 mm ja haihdunnan keskiarvo 310 mm. Täten 
valunnaksi jää 275 mm, joka vastaa 8,7 1 s-1  km 2. Järvet 
jäätyvät marras-joulukuussa ja jäät sulavat toukokuun 
alkupuolella. Lumipeitteen vesiarvo on suurimmillaan 
yleensä maalis-huhtikuun vaihteessa, jolloin se on esim. 
valuma-alueen keskivaiheilla Tervon Äyskoskella ollut em. 
vuosijaksolla 118 mm. 

Vesistön hydrologiaan vaikuttavia ihmisten tekemiä muu-
toksia on Rautalammin reitillä vähemmän kuin esim. Ii-
salmen reitillä. Säännösteltyjä ovat vain kaksi järvi-
ryhmää sekä kaksi keskikokoista ja pari pienehköä järveä, 
jotka mitkään eivät ole päävirtausreitillä. Myöskään jär-
venlaskuja ja ojituksia ei ole tehty siinä määrin kuin 
Pohjois-Savossa yleensä. 

Vedenkorkeuksien seuranta Rautalammin reitin järvillä on 
aloitettu useimmilla havaintoasemilla 1900-luvun alkupuo-
lella. Nilakan ja Rasvangin korkeuksista on tietoja Kolun 
kanavalta säännöllisesti jo v. 1894. Jokaisen suuren jär-
vialtaan vedenkorkeuksista on pitkäaikaiset havaintosar-
jat. Liitteessä 2 on esitetty neljän erityyppisen järven 
vedenkorkeudet v. 1960 - 1989. Koivujärvessä, joka edus-
taa reitin latvajärviä, on selvä kevättulvahuippu ja ve-
denkorkeuksien vaihtelu suunnilleen 1 m. Säännöstellyn 
Kiesimän korkeudet vaihtelevat noin 80 cm:n rajoissa, 
kesäaikana puolta vähemmän. Suurten järvialtaiden välissä 
olevalla Rautalammin Hankavedellä vaihtelut ovat suuria, 
ajanjakson alimman ja ylimmän vedenkorkeuden eron ollessa 
135 cm. Reitille tyypilliset suuren järven vedenkorkeus-
vaihtelut ovat Konnevedellä, missä vesi voi käydä tulva-
korkeuksilla muulloinkin kuin keväällä ja korkeuserot eri 
vuosien ääriarvojen välillä ovat metrin luokkaa. 

Virtaamatietoja seitsemältä havaintopaikalta on esitetty 
taulukossa 4. Vanhimmat virtaamahavainnot ovat olemassa 
Äyskoskelta v. 1896. Taulukkoon on laskettu myös keski-
ylivirtaaman ja keskialivirtaaman suhdeluvut, jotka ku-
vaavat vedenkorkeuksien muutosherkkyyttä. Järvien suuri 
määrä tasaa tehokkaasti vedenkorkeus- ja virtaamavaihte-
luja. Vertailun vuoksi todettakoon, että Iisalmen rei-
tillä, jossa järvisyys on 5 %:n luokkaa, keskiylivirtaa-
mat ovat monikymmenkertaiset keskialivirtaamiin verrat-
tuina. 

Vesi- ja ympäristöhallituksen hydrologian toimistossa on 
tarkasteltu Äyskosken 93 vuoden (v. 1896 - 1988) havain-
tojakson virtaamamuutoksia (Hyvärinen & Leppäjärvi 1989). 
Kesän ja talven alivirtaamat ovat tuona ajanjaksona kas-
vaneet 30 %, kun taas kevään ylivirtaama on pienentynyt 
noin 10 %. Syksyn ylivirtaamassa ei ole tapahtunut muu-
tosta. Koko vuoden keskivirtaamassa on lievä 4 %:n nousu. 
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Virtaamamuutokset Äyskoskella, joka sijaintinsa puolesta 
on koko reittiä hyvin edustava havaintopaikka, ovat kas-
vihuoneilmiön—ennustettujen vaikutusten suuntaisia. Mah-
dollisiin ilmastollisiin vaikutuksiin sekoittuvat kuiten-
kin myös valuma-alueella tehtyjen toimenpiteiden seurauk-
set. Esim. metsäojitukset ja avohakkuut aiheuttavat nekin 
yleensä mainituntyyppisiä virtaamamuutoksia lukuunotta-
matta ylivirtaamia, joihin näillä toimilla on päinvastoin 
lisäävä vaikutus. 

Taulukko 4. Virtaamanmittauspaikat ja virtaama-arvoja v. 
1931- 1975. 

Havaintopaikka Valuma- HQ MHQ MQ MNQ NQ MHQ/MNQ 

alue 
.'km2 m3 s-1 m3 s-1 m3 s-1 m3 s-1 m3 s-1 

Koivujoki, Korkea- 

koski 195 11,2 6,8 1,9 0,6 0,3 11,3 

Nilakka, Äyskoski 2 160 58,0 40,0 19,4 9,7 5,9 4,1 

Niinivesi, Nokisen- 

koski 4 210 90,0 61,0 36,0 21,0 14,0 2,9 

Hankavesi, Konne- 

koski 5 170 126,0 80,0 46,0 27,0 19,0 3,0 

Vanginvesi, Kärkkää- 

länkoski 5 970 135,0 83,0 51,0 31,0 17,3 2,7 
Kuuhankavesi, 

Venekoski 1.) 530 17,8 11,3 4,6 0,9 0,0 12,6 

Kynsivesi, Simunan- 

koski 6 880 151,0 97,0 60,0 37,0 20,0 2,6 

1) 1964 - 1975 

3.2 VESILUONTO JA VESIMAISEMA 

3.2.1 Y l e i s t ä 

Rautalammin reitti on tyypillinen mannerjään kulkusuun-
nan mukaisesti muodostunut vesistö. Järvialueet muodos-
tuvat usein pitkistä ja kapeanomaisista altaista, jotka 
ovat selvästi luode-kaakkosuuntaisia. Kapeat, pitkät nie-
met, saariketjut ja kannakset ovat yleisimmät altaiden 
jakajat. 

Maisema on vaihtelevaa, järvissä on paljon saaria, rannat 
ovat rikkonaisia, milloin jyrkästi nousevia, milloin ala-
via. Alavimmat ranta-alueet ovat Pielaveden ja Nilakan 
ympäristössä. Jylhintä maisema on reitin alaosilla.Hanka-
veden ja Konneveden alueella. Maisemallisesti rikkaita 
ovat reitin monet kapeikot ja virtapaikat, kuten Äyskos-
ki, Tervonsalmi, Nokisenkoski, Konnekoski, Kivisalmi ja 
Pesiäissalmi. 
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Alueen kallioperä on mm. kiteistä liusketta, kuten migma-
tiittia, fylliittiä ja kiilleliusketta, sekä grano- ja 
kvartsidioriittia. Kallioperä on enimmäkseen irtomaaker-
rosten peittämää. Kivennäismaalajeista on moreeni ylivoi-
maisesti vallitsevin. Moreenialuetta halkovat luode-kaak-
kosuunnassa kulkevat sora-, hiekka- ja hieta-aineksia si-
sältävät pitkittäisharjut, joista huomattavimmat sijait-
sevat suunnalla Pihtipudas - Vesanto - Rautalampi - Piek-
sämäki ja Pyhäjärvi - Pielaveden pohjoispää. 

Rautalammin pääreitin vesistöt ovat yleisilmeeltään karu-
ja, kalliorantoja on verraten runsaasti. Rannat ovat pää-
osiltaan metsämaata, paikoitellen viljelymaisemaa. Maise-
mallisesti reitti tarjoaa paljon. Erityisarvoina reitillä 
ovat kauniit, paikoin vielä erämaiset näkymät, karuhko 
vesiluonto ja vesistön tyypillinen suomalainen reitti-
luonne. Myös varsinaiset suojelukohteet nousevat arvoina 
esille. Reitin vesiluonnon ja -maiseman uhkina ovat hal-
litsematon rantarakentaminen, voimaperäinen metsä- ja 
maatalous sekä vesien kuormitus. 

Rautalammin reitin kosket on Laukaan kunnassa sijaitse-
van Kuhankosken yläpuolella suojeltu voimalaitosrakenta-
miselta v. 1987 voimaan tulleen koskiensuojelulain nojal-
la. Reittiä on esitetty erityissuojelukohteeksi ns. suo-
jeluvesityöryhmän mietinnössä (1977) että lausunnoissa v. 
1990 asetetulle ympäristöministeriön vesistöjen erityis-
suojelutyöryhmälle, joka valmistelee esitystä valtioneu-
voston päätöksentekoa varten. Lisäksi reitti kuuluu myös 
Pohjoismaiden Ministerineuvoston luonnonsuojelutyöryhmän 
luokittelemiin erityistä suojeluarvoa omaaviin vesistöi-
hin (Nordiske Vassdrag-vern og inngrep). Vuonna 1990 val-
mistuneen periaatepäätöksen mukaan rantojensuojeluohjel-
massa on esitetty suojeltavaksi ranta-alueita 4 järvialu-
eelta. 

3.2.2 Lint u v e d e t 

Rautalammin reitin alueella kuuluu valtakunnalliseen lin-
tuvesiensuojeluohjelmaan (komiteanmietintö 1981:32) 12 
kohdetta tai järviryhmää, joista kaksi on kansainvälises-
ti arvokasta, neljä valtakunnallisesti arvokasta ja kuusi 
maakunnallisesti arvokasta kohdetta. Lisäksi seutu- ja 
vaihekaavoissa on suojelun tarpeessa olevia lintuvetenä 
merkittäviä kohteita 9 kpl. Ne eivät kuulu edellä mainit-
tuihin suojelukohteisiin. Suurin osa valtakunnallisen 
lintuvesiensuojeluohjelman lintuvesistä on myös seutu- ja 
vaihekaavoissa mukana. Suojeltavan alueen pinta-ala on 
yhteensä noin 1 600 ha. Lintuvedet on esitetty kuvassa 4 
ja liitteessä 3. 

3.2.2.1 Kansainvälisesti arvokkaat kohteet 

Tuomiojärvi, joka sijaitsee Jäppilän kunnan pohjoisosas-
sa, kuuluu kansainvälisesti arvokkaisiin kohteisiin. Val-
takunnallisessa lintuvesien suojeluohjelmassa on järveä 
kuvattu seuraavasti: 
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"Soiden ympäröimä, valuma-alueeltaan pieni järvi laskee 
runsaan kilometrin mittaisen ojan välityksellä Lahnave-
teen. Kasvillisuusvyöhykkeet ovat yhtenäiset. Erityisesti 
ruoikkovyöhyke on hyvin laaja, sillä sen valtalajit jär-
vikaisla ja -korte miltei täyttävät järven. Kasviston 
alustavassa selvittelyssä ei ole löytynyt harvinaisuuk-
sia. Linnustossa huomiota ansaitsee maamme lintujärvien 
monipuolisimpiin kuuluva vesilinnusto. Lajisto on muuten-
kin edustava. Tuomiojärvi on myös huomattava muutonaikai-
nen levähdysalue. Muun ohella järvi on tärkeä tutkimus-
kohde pitkäaikaisen seurannnan ansiosta. 

Tuomiojärveä ympäröi lähes yhtenäinen metsävyö. Itäran-
taa sivuavaa tietä lukuunottamatta järvi on hyvin rauhal-
linen. Tuomiojärven luonnontilaan ovat vaikuttaneet ympä-
röivän suoalueen laajat ojitukset. Ojista melkoinen osa 
laskee suoraan järveen." 

Mikkelin vesi- ja ympäristöpiiri on suunnitellut ja to- 
teuttanut Tuomiojärven kunnostuksen lintuvetenä. 

Hetejärvi Keiteleellä on toinen kansainvälisesti arvokas 
kohde. Lintuvesien suojeluohjelmassa siitä kerrotaan mm: 

"Hetejärven pääasiassa soiden muodostama valuma-alue on 
pieni. Järven vedet laskevat pari kilometriä pitkän Myl-
lypuron välityksellä Koutajärveen ja edelleen Nilakkaan. 
Kahden ensiksi mainitun korkeuseroa on peräti 12 m. Hete-
järven vesialue on matala. Tästä syystä ruoikkovyöhyke, 
jonka ehdottomana valtalajina on järvikorte, on vallannut 
lähes koko vesialueen. Myös saraniitty on paikoin hyvin 
leveä. Kasvistoa ei ole selvitetty yksityiskohtaisesti. 
Järven lintuyhteisö on hyvin monimuotoinen ja sen eri 
ryhmien lajistot edustavia. Myös muutonaikainen merkitys 
on huomattava. 

Hetejärvi on täysin metsärantainen ja siten erämainen. 
Sen luonnontilaan ovat vaikuttaneet ympäröivän suoalueen 
ojitukset, sillä osa ojista on johdettu mm. suoraan jär-
veen." 

3.2.2.2 Valtakunnallisesti arvokkaat kohteet 

Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat Kei-
häsjärvi - Pitkäjärvi Karttulassa, Vehkalampi - Uuhilampi 
Pieksämäen kaupungissa ja maalaiskunnassa, Kirkko-Surnui 
Pieksämäen maalaiskunnassa ja Pieni-Kaihlanen Hankasal-
mella. 

Keihäsjärvi - Pitkäjärvi järviparista Pitkäjärvi on valu-
ma-alueeltaan melko pieni, kun taas sen alapuolella oleva 
Keihäsjärvi on melko laajan valuma-alueen läpivirtausjär-
vi. Järvien kasvillisuudessa on huomattavia eroja. Pitkä-
järven selvänä valtalajina on järvikorte, Keihäsjärvellä 
taas järviruoko on runsas. Linnustossa vesilintujen asema 
on merkittävin, mm. kaikki tavalliset sorsalajimme pesi-
vät järvillä. Kummallakin järvellä on tavattu myös har-
vinaisuuksia. 
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Vehkalammen ja Uuhilammen rannat ovat pääosaltaan sankkaa 
metsää, osittain myös rämettä. Järvien kasvillisuus on 
runsasta ja rehevää, valtalajina leveäosmankäämi. Linnus-
to on runsas ja monipuolinen ja siihen kuuluu useita har-
vinaisuuksia. Järvet ovat lisäksi tärkeitä muuton- ja 
sulkasadonaikaisina kerääntymisalueina. Vehkalampeen on 
v. 1967 lähtien laskettu Pieksämäen kaupungin jätevesiä. 
Molempia lampia on laskettu 1950-luvulla. 

Kirkko-Surnuin rannoista osa on suota, osa metsäaluetta. 
Linnustossa on huomattavaa vesilintujen lajirunsaus ja 
järven lajisto on muussakin suhteessa lähes täydellinen, 
vain suurharvinaisuudet puuttuvat. Järven rantasoista 
huomattava osa on ojitettu ja ojat on johdettu osittain 
suoraan järveen. Kirkko-Surnuita on laskettu 1950-luvul-
la. Järvellä on räjäytetty avovesiuomia kalan kulun pa-
rantamiseksi. 

Pieni Kaihlanen on Niemisjärvestä Kynsiveteen johtavan 
vesireitin läpivirtausjärvi. Rannat ovat huomattavalta 
osalta peltoa. Ruoikkovyöhyke on leveähkö ja reheväkas-
vuinen, valtakasveina vuorottelevat järvikorte ja -ruoko. 
Linnustossa ovat varsinkin sorsat hyvin edustettuina. 
Varhain sulavana vesistönä Kaihlasella on myös muutonai-
kaista merkitystä. 

3.2.2.3 Maakunnallisesti arvokkaat kohteet 

Maakunnallisesti arvokkaita suojelukohteita ovat Pörön-
lampi ja Suojärvi Karttulassa, Matojärvi ja Selkäyden-
järvi Pielavedellä, Pohjalampi Tervossa, Keskinen ja 
Vuonteenlahti Hankasalmella sekä Kaihlanen Pieksämäen 
maalaiskunnassa. 

3.2.2.4 Muut kohteet 

Pohjois-Savon seutukaavassa mainitaan lisäksi suojelta-
vina lintuvesinä Lappajärvi, Ylimmäinen ja Keskimmäinen 
Lahnasjärvi sekä Suvantojärvi Keiteleellä, Itälampi Kart-
tulassa, Toivinlampi Rautalammilla ja Limalampi Vesannol-
la. Keski-Suomen vaihekaavassa on Läyniönlampi Hankasal-
mella suojeltava lintuvesi. 

Edellä esitettyjen valtakunnallisen lintuvesiensuojeluoh-
jelman ja seutu- ja vaihekaavojen sisältämien suojeltavi-
en lintuvesien lisäksi on julkaisussa "Pohjois-Savon lin-
tujärvet ja niiden suojelu" mainittu suojelun tarpeessa 
olevia, lähinnä paikallisesti merkittäviä lintuvesiä 
(Pohjois-Savon seutukaavaliitto A:25, 1976). Näiden pin-
ta-ala on runsaat 300 ha. Järvet on esitetty liitteessä 
3. 

Rautalammin kunnan ja Suonenjoen kaupungin ympäristön-
suojelulautakuntien tekemät selvitykset arvokkaista luon-
tokohteista sisältävät lisäksi paikallisesti huomionar-
voisia lintujärviä, jotka eivät sisälly edellä luetel-
tujen suojeltavien lintujärvien joukkoon (liite 6). 



Kuopion vesi- ja ympäristöpiirissä on laadittavana lintu-
vesien kunnostussuunitelma Lahnasjärville. Lisäksi pii-
riin on tullut aloite Karttulan kunnasta Keihäsjärven, 
Pitkäjärven ja Suojärven kunnostamiseksi lintuvetenä. 
Vesi- ja ympäristöpiirillä on Pielavedellä käynnissä tul-
vasuojeluun liittyvä Savi-, Selkäyden-, Niemis- ym. jär-
vien järjestelyhanke, jonka yhteydessä valtakunnalliseen 
lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluvan Selkäydenjärven ali-
vedenkorkeutta nostetaan. 

Lintuvesien suojelussa syntyy usein ongelmia suojelun ja 
vesistön muun käytön välillä. Laadittaessa kunnostussuun-
nitelmia lintuvesille tulee linnustonsuojelunäkökohtien 
olla muiden kunnostustarpeiden edellä. Tavoitteena on 
lintuvesien säilyminen linnustolle suotuisina ja moni-
puolisina elinympäristöinä. 

3.2.3 S u o j e l u s u o t 

Suunnittelualueella kuuluu valtakunnalliseen soidensuoje-
lun perusohjelmaan (maa- ja metsätalousministeriö 1981) 
neljä suoaluetta. Lisäksi on seutu- ja vaihekaavoissa 
mainittu 16 suoaluetta suojelukohteina. Näiden yhteinen 
pinta-ala on noin 1 500 ha. Suot on esitetty kuvassa 4 ja 
liitteessä 4. 

Majootsuo Jäppilässä, Paasveden - Puruveden rantasuot 
Jäppilässä ja Suonenjoella sekä Ringinsuo ja Juurikkasuo 
Pieksämäen maalaiskunnassa kuuluvat valtakunnalliseen 
soidensuojelun perusohjelmaan. Ringinsuon ja Juurikkasuon 
omistaa valtio. Edellä luetellut suot ovat mukana myös 
seutu-ja vaihekaavoissa. 

Seutukaavaliittojen mukaan valtakunnallisesti merkittä-
v ä suoluonnon suojelualueita ovat Penkkisuo Pielavedel-
lä, Saarisuo Kiuruvedellä ja Pielavedellä, Kauppisneva 
Karttulassa, Vakkarsuo Rautalammilla, Kirjosuo ja Levä-
1 isensuo-Heposuo Suonenjoella sekä Kirkkokankaan aarni-
alue Pieksämäen maalaiskunnassa. Maakunnallisesti tai 
paikallisesti merkittäviä suoluonnon alueita ovat Koi-
vusuo Pielavedellä, Niinipuro, Rahkasuo ja Heinä-Selkee 
Karttulassa, Lippalansuo Suonenjoella ja Suonpohjansuo 
Jäppilässä sekä Heinälanuuinsuo, Suurisuo ja Korvassuo 
Pieksämäen maalaiskunnassa. 

Rautalammin kunnan ja Suonenjoen kaupungin tekemät selvi-
tykset arvokkaista luontokohteista sisältävät lisäksi 
paikallisesti arvokkaiksi katsottuja suoalueita, jotka on 
esitetty liitteessä 6. 

Soiden suojelun uhkana ovat mm. metsätalous ja turvetuo-
tanto. Kaikista soidensuojeluarvoa uhkaavista toimista ja 
hankkeista tulisi luopua. Myös suojelualueisiin rajoittu-
vat tai niihin vaikuttavat lähialueet tulee ottaa huomi-
oon suojelun toteuttamisessa. 
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3.24 R a n t o j e n 	s u o j e l u 

Valtioneuvosto on 2Q.12.1990 tehnyt periaatepäätöksen, 
ympäristöministeriön valmistelemasta valtakunnallisesta 
rantojensuojeluohjelmasta. Ohjelmaan kuuluu Rautalammin 
reitillä kohteita seuraavien järvien rannoilta ja saaris-
ta: 

- Nilakka (Keitele, Tervo) 
- Rasvanki (Tervo, Suonenjoki, Vesanto) 
- Konnevesi (Konnevesi, Rautalampi) 
- Vanginvesi (Konnevesi, Hankasalmi). 

Konneveden vesistöalueella ohjelmaan kuuluu myös kolme 
pientä järveä: Vuori- Kalaja, Kitulampi ja Pikku-Kalaja. 
Alueet on esitetty kuvassa 5. 

Periaatepäätöksessä todetaan, että: "Rantojensuojeluoh-
jelman alueet ovat arvokkainta meri- ja järviluontoamme. 
Ohjelmaan kuuluvat alueet ovat valtakunnallisesti arvök-
kaita ja täyttävät luonnonsuojeluarvoltaan luonnonsuoje-
lulain vaatimukset edustaen monipuolisesti suomalaisen 
rantaluonnon eri tyyppejä. Ohjelman tarkoituksena on säi-
lyttää nämä ranta-alueet luonnonmukaisina ja rakentamat-
tomina. 

Rantojensuojeluohjelma toteutetaan ensisijaisesti luon-
nonsuojelulain mukaisena vapaaehtoisena rauhoittamisena. 
Toimenpiteisiin ryhdytään vain maanomistajan aloitteesta 
tai mikäli alueella ryhdytään rakennushankkeisiin tai 
muihin suojeluarvoja vahingoittaviin toimiin. Rantojen-
suojeluohjelmaan kuuluvien alueiden yksityiskohtaisen 
suunnittelun edistämiseksi voidaan laatia vahvistettavia 
yleiskaavoja." 

Rauhoittamisesta aiheutuva taloudellisen hyödyn menetys 
on tarkoitus korvata maanomistajalle täyden korvauksen 
periaatteen mukaisesti. Vaihtoehdoisesti alue voidaan 
hankkia valtion omistukseen, jolloin siitä maksetaan täy-
si korvaus, tai toteuttaa maanhankinta maanvaihdoin yksi-
tyisten omistajien ja valtion välillä. Kysymykseen tulee 
myös rakennusoikeuksien siirto suojelutavoitteiden mukai-
sesti saman maanomistajan omistamien alueiden sisällä. 

Ohjelman mukaan alueiden perinteisiä käyttömuotoja, kuten 
luonnontuotteiden hyväksikäyttöä ja laidunnusta, ei tuli-
si rajoittaa, elleivät ne vaaranna alueen suojelutavoi-
tetta. Jokamiehen oikeuteen perustuva luonnon virkistys-
käyttö on edelleen mahdollista nykyisessä laajuudessa, 
mikäli tätä ei suojelumääräyksin ole tarpeen rajoittaa. 
Myöskään kalastusta ja metsästystä ei olisi tarkoitus 
rajoittaa nykyisestä luonnonsuojelualueita perustettaes-
sa, mikäli alueella olevan lajiston erityinen, erikseen 
todettava luonnonsuojelutarve ei edellytä rajoituksia. 

Rantojensuojeluohjelman mukaisten toimenpiteiden ulko-
puolelle on jätetty maa-, metsä-, kala- ja porotalouteen 
liittyvä rakentaminen. 
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Ohjelman mukaan luonnonsuojelullisten rauhoitusehtojen ja 
metsänkäyttörajoitusten tulisi pääsääntöisesti ulottua 
noin 50 metrin päähän rannasta, elleivät erityiset luon-
nonsuojelulliset syyt muuta edellytä. 

Metsäisiä ranta-alueita voidaan käsitellä ja hyödyntää 
keskusmetsälautakuntien Tapio ja Skogskultur antamien 
suositusten mukaisesti. Tiukempia rajoituksia voidaan 
edellyttää erittäin harvinaisten tai°uhanalaisten eläin-
tai kasvilajien esiintymisalueilla. 

Luonnonarvojen turvaamiseksi voidaan rantojensuojeluoh-
jelman alueelle asettaa veneliikennelain ja maastoajo-
neuvolain mukaisia rajoituksia.. 

Periaatepäätöksessä edellytetään, että valtion viranomai-
set edistävät toimillaan rantojen suojelun toteuttamista. 
Kunnille suositellaan yleiskaavojen laatimista rantojen-
suojeluohjelman alueilla, koska yleiskaavamenettelyllä 
voidaan mm. nopeuttaa suojeluohjelman toteutusta ja edes-
auttaa maanomistajien tasapuolista kohtelua. Yleiskaa-
vojen rakennusalueet on pyrittävä osoittamaan rantojen 
suojeluohjelman alueiden ulkopuolelta. Valtio voi myöntää 
kunnille avustuksia yleiskaavojen laatimista varten tämän 
periaatepäätöksen toteuttamiseksi. 

3.2.5 M u u t s u o j e l u k o h t e e t 

Rautalammin reitillä on seutu- ja vaihekaavoissa runsaas-
ti vesimaisemaan ja -luontoon liittyviä suojelukohteita. 
Lisäksi valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan kuuluu 
kaksi rantalehtoa, Hirvijärven lehto Pielavedellä ja 
Junkniemen lehto Suonenjoella. Edellä mainittujen lintu-
vesien ja soidensuojelualueiden lisäksi vesimaisemaan tai 
vesiluontoon liittyviä suojelukohteita löytyy runsaat 
1 600 ha. Kohteet on lueteltu liitteessä 5, josta myös 
käyvät ilmi suojelun perusteet. Lisäksi liitteessä 6 ker-
rotaan Rautalammin, Suonenjoen ja Konneveden arvokkaista 
luontokohteista. 

Luonnonsuojelukohteissa eläimistö, kasvisto ja luon-
teenomainen vesimaisema tulisi pystyä säilyttämään ennal-
laan. 

Reitillä vielä jäljellä olevia harvoja kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaita vanhoja vesirakenteita (mylly, 
saha, uittorakenne, pato) pyritään säilyttämään ja kun-
nostamaan, vaikka niitä ei ainakaan toistaiseksi ole luo-
kiteltu varsinaisiksi suojelukohteiksi. Maininnat näistä 
kohteista on sisällytetty kohtiin 4.1.7 ja 5.1.7 (sään-
nöstely ja voimatalous), koska rakenteet ovat alunperin 
liittyneet vesivoiman käyttöön. 
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Luettelo kuvaan 4 

LUONNONSUOJELUKOHTEET 

Kiuruvesi 

Si Saarisuo 

Pielavesi 

L1 Selkäydenjärvi 
L2 Matojärvi 
Kl Hirvijärven lehto 
M1 Koivujoki 
51 Saarisuo 
S2 Koivusuo 
S3 Penkkisuo 
ER Muinais-Saimaan lasku-uoma 

Keitele 

L1 Hetejärvi 
L2 Lappajärvi 
L3 Ylimmäinen ja Keskimmäinen Lahnasjärvi 
Kl Selkäsaari 
M1 Elosaari 

Vesanto 

L1 Limalampi 

Tervo 

L1 Pohjalampi 
M1 Manginniemi 
M2 Uiperonlahti 

Karttula 

L1 Keihäsjärvi - Pitkäjärvi 
L2 Itälampi 
L3 Pörönlampi 
L4 Suojärvi 
M1 Kakkisenjärvi 
M2 Lintuniemi 
51 Niinipuro 
S2 Rahkasuo, Heinä-Selkee 
S3 Kauppisneva 

Rautalampi 

M1 Tyyrinvirta 
M2 Joutenniemi 
M3 Kuninkaansaari 
M4 Hämeenniemi 
M5 Karhulampi-Laattalampi 
M6 Konnekoski 
Kl Kalaja - Kituvuori 
Si Vakkarsuo 



Suonenjoki 

Kl 
K2 
Si 
S2 
S3 

Jäppilä 

Li 
Kl 
Si 
S2 
S3 

Pieksämäen mlk 

Li 
L2 
L3 
Si 
S2 
S3 
S4 
S5 
S6 

Konnevesi 

Rimminlahti 
Junkniemen lehto 
Kir j osuo 
Heposuo 
Lappalansuo 

Tuomiojärvi 
Jänissaaren lehto 
Majootsuo 
Paasveden - Puruveden rantasuot 
Suopohjansuo 

Vehkalampi - Uuhilampi 
Kirkko-Surnui 
Kaihlanen 
Kirkkokankaan aarnialue 
Ringinsuo 
Heinälamminsuo 
Korvassuo 
Juurikkasuo 
Suurisuo 
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Kl 
	

Honkaneva 
El 
	

Kärkkäiskylän eläimistönsuojelualue 
E2 
	

Siikakoski 
E3 
	

Karinkoski 
E4 
	

Kellonkoski 
E5 
	

Korholankosket 

Hankasalmi 

L1 
	

Keskinen 
L2 
	

Pieni-Kaihlanen 
L3 
	

Läyniönlampi 
L4 
	

Vuonteenlahti 
El 
	

Kärkkäiskylän eläimistönsuojelualue 

Laukaa 

Ml 
	

Simunankoski 
M2 
	

Kirkkoniemi - Kirkkosaari 



°L1 

< 

	

	 Kl
17E2 

å 	VE3 
VE4 

~ 	E1 

*s1 
L1 •~~ 

*%M1  	E R 
52 	 • K1 ❑ 3 

0L2 

■ Kl 

c, 	

0L2 

ÖL LIN-TUVESI 
.•s SUD  
Q ■ K KASVISTO 

7E ELÄIMISTÖ 
*_M MAISEMA 

': ER ERITYISTOIMINTOJEN ALUE 

MI's
' 

M1 

11 	 S1 

L1 	 L4.. 	• 

M2. 
0L3 	 •d 

L2 S2 

L1 

M2 
M3 

	

M1 	_S3 
*M2 

*MS 	 *M4 
M1 	 . 

s 
1 

*M6 	 Si' 

K1 	 K1 • S2 

S3 
s K2=•: 

Kl S2 

0S3 	L1" 
Q' S3 	

• S1 
.S4 

S1 
S2 L2n 	~ L3 

S6 
SS 

~L1 

ko KARTTAKESKUS, Helsinki . 1992 

RAUTALAMMINREITIN -KANSALLISVEDEN -
KEH ITTÄM ISSUUNNITE LMA 

LUONNONSUOJELUKOHTEET v.1990 	Kuva 
4 

rte■ KUOPION 
• VESI -JAYMPÄRISTÖPIIRI 

r1 M2 
*M1 

\¼\' 

L4 

Q L1 

-- 	Q L2 	G3  



1 

0KARrFAKESKUS, Hes:nki 1992 



37 

3.2.6 K a 1 a s t o ja k a l a s t u s 

Rautalammin reitti on aina näihin päiviin saakka säilyt-
tänyt omaleimaisuutensa niin kalastollisesti kuin kalas-
tuksellisestikin. Reitillä tavataan luonnonvaraisena jo 
muualta eteläisestä Suomesta lähes hävinneet taimen ja 
virtakutuinen siika. Vaikka näiden kalojen kannat ovat 
nykyisin uhanalaiset ja heikot, on niiden elvyttäminen 
nähty ensiarvoisen tärkeänä ja kiireellisenä koko maata 
ajatellen. 

Reitin suuret järvet ovat luonteeltaan karuja ja kirkas-
vetisiä, ja niissä viihtyvät erityisesti muikku, siika ja 
taimen. Aivan viime vuosina on kuitenkin ollut havait-
tavissa merkkejä vesien rehevöitymisestä, joka on nouse-
massa vakavaksi uhaksi myös Rautalammin reitillä. 

Kalavesien hyvän tuoton turvaamisen kannalta on tärkeää 
saada kalastus järjestettyä siten, että reitillä vielä 
tavattavat uhanalaiset kalalajit säilyisivät ja niiden 
kannat vahvistuisivat. 

Reitin kalankasvatuslaitosten tuotannon tulee olla siten 
järjestettyä, ettei se aiheuta tarttuvien tautien le-
viämisvaaraa alapuoliseen vesistöön. Huomiota tulee kiin-
nittää erityisesti kontrolloimattoman kalanviljely- ja 
istutustoiminnan aiheuttamaan tauti- ja loisvaaraan. 

Happamoituminen saattaa muodostua uhkatekijäksi myös Rau-
talammin reitillä. Ensimmäisenä happamoituminen uhkaa 
karuja pienvesiä sekä niiden kalastoa ja ravustoa. Myö-
hemmin haitat voivat näkyä myös isommissa vesissä. Happa-
moitumiskehitystä nopeuttavina tekijöinä voidaan mainita 
erityisesti hapan laskeuma. Myös turvetuotannon ja metsä-
ojitusten lisääntyminen voivat paikallisesti olla happa-
muutta lisääviä tekijöitä. 

3.2.7 L i n n u s t o 	ja m u u 	e 1 ä i m i s t ö 

3.2.7.1 Linnut 

Rautalammin reitin vesialueet ovat arvokkaita linnuston 
pesimäalueita. Suuret, karut reittijärvet tarjoavat elin-
mahdollisuuksia rauhallisia, laajoja vesialueita vaati-
ville linnuille, kuten kalasääskelle ja kuikalle. Rehe-
villä pienvesillä (lintujärvet) pesivät monipuoliset la-
j istot. 

Rautalammin reitin alueella ovat Kuopion läänin tiheim-
mät kalasääskikannat. Runsaimmat kannat ovat olleet Kei-
teleellä, Rautalammilla, Vesannolla ja Pieksämäen maa-
laiskunnassa. Tutkimustulosten perusteella kalasääsket 
ovat lisääntyneet 1980-luvulla, erityisesti reitin poh-
joisosissa (Lyytikäinen 1987). 

Kuikka on uhanalaisten kasvien- ja eläintensuojelutoimi-
kunnan (1985) mukaan silmälläpidettävä, taantunut laji. 
Pesinnän epäonnistumiseen vaikuttavat mm. rantojen raken-
tamisen ja veneilyn aiheuttamat häiriöt. Kauppisen (1983) 



mukaan Kuopion läänissä Rautalammin reitin alueella on 
noin 70 kuikkajärveä, joissa vuosikymmenen alussa pesi 
yli 100 paria. Reitillä on kuikan pesimäalueeksi sopivia 
karuja, kovarantaisia, rauhallisia järviä. Pesimätulos 
näyttää riittävältä kannan säilymiseksi (Kauppinen 1984). 

Silmälläpidettäviin kuuluu myös alueella pesivä, vähenevä 
selkälokki, ja myös sen suojeluun tulee kiinnittää huo-
miota. 

Valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman mukaan Keski-
Suomen järvialueen lintujärvillä on tavallisimpien sorsa-
lajien lisäksi tavattu seuraavat harvinaiset lintulajit: 
heinätavi, laulujoutsen, ruskosuohauka, luhtakana. Useil-
la järvillä on myös tärkeä muutonaikainen merkitys leväh-
dyspaikkana. 

3.2.7.2 Eläimet 

Eläimistö on rikas ja monipuolinen. Vesistöjen varsilla 
elävistä suurehkoista nisäkkäistä alueella tavataan sekä 
majavia että saukkoja. 

Majavia esiintyy vakinaisesti Suonenjoella, Karttulassa 
ja Pieksämäen alueella. Suonenjoella on tiedossa 7 yhdys-
kuntaa, joissa elää arviolta 30 majavaa ja Karttulassa 3 
yhdyskuntaa, joissa on noin 10 majavaa. Muissa kunnissa 
majavaa esiintyy vain satunnaisesti. Alueelle on vuosit-
tain myönnetty joitakin majavanmetsästyslupia kannan ra-
joittamiseksi sekä padon purkulupia yhdyskuntien muuton 
aikaansaamiseksi ja metsävahinkojen vähentämiseksi. 

Saukkoa esiintyy runsaimmin Keiteleellä, Pielavedellä, 
Kiuruvedellä ja Rautalammilla. Jonkin verran lajia tava-
taan kaikkien kuntien alueella, ja kannat ovat selvästi 
kasvamassa. Metsästyslupia ei ole myönnetty. 

Piisamia on niin runsaasti alueella, että kantaa on ra-
joitettu metsästyksellä. Piisamin parhaat asuinalueet 
ovat sivureittien rehevillä järvillä ja joilla. 

Alueella esiintyy yleisesti villiminkkiä ja supikoiraa, 
jotka aiheuttavat haittaa riistaeläimille. 

3.3 VESIEN LAATU JA VESISTÖN TILA 

3.3.1 Y l e i s t ä 

Rautalammin reitti on luonteeltaan melko kirkasvetinen, 
verraten niukkaravinteinen vesistöalue. Erityisarvona 
reitillä on veden laatu. Maassamme on vain harvoja karuja 
ja kirkasvetisiä hyväkuntoisina säilyneitä reittivesistö-
jä. Vesistön säilymistä puhtaana uhkaavat etenkin maa- ja 
metsätaloustoimenpiteiden, turvetuotannon ja kalankasva-
tuksen vaikutukset sekä ilmasta tulevan laskeuman vesis-
töjä likaavat ja happamoittavat aineet. Reittiä kuormit-
taa jonkin verran myös haja- ja loma-asutus. Paikallista 
likaantumista aiheuttavat yhdyskuntien jätevedet. 



Reitin järvillä on viime vuosina ollut havaittavissa re-
hevöitymiskehitystä, mikä ei vielä kovin selvästi näy 
veden fosforipitoisuuksissa, mutta ilmenee leväkasvuston 
lisääntymisenä ja paikoin haitallisina sinileväkukintoi-
na. Kesällä 1989 kukinta ulottui Rasvangilta Konnevedel-
le. Myös kesällä 1990 reitillä todettiin paikoin runsaas-
tikin sinileviä. Kesällä 1991 sinileviä todettiin jonkin 
verran parissa järvessä. Sinilevien esiintyminen oli mm. 
sääoloista johtuen kesinä 1989 ja 1990 varsin runsasta 
eri puolilla Kuopion lääniä, mutta esim. Kallaveden rei-
tin alueen ns. puhtailla vesillä ei kukintoja laaja-alai-
sina todettu. Kalastusta on Rasvangilla, Virmasvedellä, 
Niinivedellä ja Hirvijärvellä ja Ahvenisella sekä reitin 
alaosassa mm. Kynsivedellä ja Kuusvedellä haitannut viime 
vuosina (1989 - 1991) runsaana esiintynyt Hyalotheca dis-
siliens -koristelevä, joka on limoittanut verkkopyydyk-
siä. 
Vesistön käyttöhaittoja on aiheuttanut myös turvetuotan-
toalueilta kulkeutuva turvepöly, jota ajoittain on ollut 
vedenpinnalla lähinnä Rautalammin ja Suonenjoen alueella. 

Vesistön happitilanne on ollut verraten hyvä, tosin mm. 
Nilakan, Virmasveden, Iisveden, Niiniveden ja Hankaveden 
syvänteissä on todettu hapen vajausta erityisesti kevät-
talven näytteissä. Veden humuspitoisuus alenee selvästi 
latvareiteiltä alaspäin tultaessa ja on varsin alhainen 
reitin alaosan suurissa järvissä. Veden happamuuden ei 
ole todettu lisääntyneen suurissa järvissä, pienvesissä 
paikoitellen on mitattu alhaisia pH-arvoja. Jätevesien 
kuormittamilla alueilla vaikutukset ovat paikallisia, 
vaikutus näkyy yleensä rehevyyden lisääntymisenä. Vaiku-
tusalueet ovat laajimmat suurten kalankasvatuslaitosten 
alapuolisissa vesissä. 

3.3.2 J ä r v i k o h t a i n e n t a r k a s t e l u 

Veden laatutietoja keskeisillä järvillä on esitetty tau-
lukossa 5. 



Taulukko 5. Järvien veden laatua kuvaavia pitoisuusar-
voja (lähinnä keskeisiltä syvännealueilta). 

Järvi 	Väri 	Kok. P 	Kok. N 	Klorofylli 

mg Pt 1-1 	pg 1-1 	pg 1
-1 	 pg  1-' 

Koivujärvi 70 - 80 15 - 25 400 - 500 6 - 9 
Pielavesi 30 - 40 6 - 15 300 - 500 1,8 - 7,6 
Lampaanjärvi 60 - 100 12 - 20 500 - 700 19 ihay. ) 
Nilakka 40 - 50 5 - 15 250 - 500 3,5 - 	12,9 
Hirvijärvi 50 - 80 10 - 17 450 - 800 8 	(2 hav.) 
Ahveninen 25 - 50 7 - 15 350 - 600 4 - 8 	(2 hav.) 
Virmasvesi 25 - 40 5 - 10 250 - 400 3,4 - 8,5 
Iisvesi 20 - 40 6 - 12 250 - 450 3,7 - 6,3 
Sonkari 30 - 35 5 - 15 350 - 600 
Kiesimä 15 - 20 5 - 8 300 - 350 
Niinivesi 25 - 35 4 - 11 250 - 450 2,4 - 	5,5 
Suontee 30 - 40 ( 10 250 - 500 1,5 - 	4,9 
Pieksäjärvi 40 - 80 15 - 20 500 -(2300) 4,5 - 13 
Hankavesi 35 - 40 9 -19 300 - 600 5 - 12 
Konnevesi 25 - 40 5 - 18 350 - 500 4,4 - 	10 	(-18) 
Pohj.Konnevesi 10 - 20 3 - 10 200 - 500 1,7 - 	5,3 
Liesvesi 25 - 40 9 - 13 400 - 500 4 - 6 
Armisvesi 30 ( 10 350 3 
Kuuhankavesi 35 - 60 12 - 16 450 - 550 4 - 10 
Kynsivesi 25 - 40 9 - 11 350 - 450 2,5 - 6 
Kuusvesi 25 - 40 8 - 12 350 - 450 4,5 - 	5,5 

Useimmat pienistä latvajärvistä ovat melko humuspitoisia 
ja ruskeavetisiä. Ravinnepitoisuudet ovat paikoitellen 
korkeahkoja ja kerrostuneisuuskausina on ollut todetta-
vissa happitilanteen heikentymistä. Pääosa alueen lampien 
ja pienten järvien veden laadun peruskartoituksesta on 
tehty 1970-luvun loppupuolella. Vuonna 1992 on aloitettu 
yli 10 ha suurempien järvien ja lampien uusintakartoitus 
talvitutkimuksena. 

Koivujärvi (vesistöalue 14.75) on verraten ruskeaveti-
nen. Ravinnepitoisuudet ja klorofylliarvot osoittavat 
lievää rehevyyttä. Kerrostuneisuuskausien lopulla kesällä 
ja talvella on syvänteen happitilanne ollut selvästi hei-
kentynyt. Vuonna 1987 järvellä todettiin koko järven kat-
tanut sinileväkukinta ja vuonna 1990 leviä esiintyi har-
vakseltaan laajalla alueella. Järveä kuormittaa maa- ja 
metsätalouden aiheuttama hajakuormitus. 

Pielavesi (14.74) on melko kirkasvetinen, ravinnearvoil-
taan karuhko vesi. Klorofyllitaso on ollut selkäalueel-
la alhainen ja taso on pysynyt samana 1970-luvun loppu-
puolelta asti. Syvännepisteen pohjan läheisessä happipi-
toisuudessa on talvinäytteissä todettavissa alenemista. 
Hajakuormituksen lisäksi järveä kuormittavat Pielaveden 
kirkonkylän jätevedet. Kirkonkylän vanhan puhdistamon 
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purkualueella on ollut todettavissa ravinnepitoisuuksien 
nousua pohjan lähellä, missä myös happitilanne on ollut 
ajoittain heikentynyt. Uuden puhdistamon purkualueella 
Murtoselällä on todettu ajoittain bakteeripitoisuuksien 
nousua. 

Lampaanjärven (14.74) vesi on ruskeahkoa ja ravinnepi-
toisuudet lievää rehevyyttä osoittavia. Syvänteen happi-
tilanne on kerrostuneisuuskausina ollut pohjan lähellä 
varsin huono. 

Nilakka (14.73) on verraten kirkasvetinen ja sen ravin-
nepitoisuudet ovat lähellä Pielaveden tasoa. Pohjan lä-
heinen happitilanne on syvänteessä ajoittain heikenty-
nyt. Klorofylliarvojen perusteella järven rehevyystaso 
näyttää 1980-luvulla nousseen karusta lievästi reheväk-
si, ajoittain jopa reheväksi. Järveä kuormittavat Keite-
leen kirkonkylän ja pienen Säviän taajaman (aiemmin myös 
Säviän meijerin) jätevedet. Keiteleen kirkonkylän jäte-
vesien purkualueella on todettu lievää ravinnepitoisuuk-
sien ja klorofyllitason nousua. Vuonamonlahti eroaa jon-
kin verran veden laadultaan pääaltaasta valuma-alueen 
suuresta suoprosentista, turvetuotannon aiheuttamasta 
kuormituksesta ja suoritetuista laajoista metsäojituksis-
ta johtuen. Väriarvot ja ravinnetaso ovat hieman korkeam-
mat kuin pääaltaassa. 

Hirvijärvi (14.77) on lievästi. ruskeavetinen. Ravinne-
pitoisuudet ja klorofylliarvot ovat lievästi rehevää ta-
soa. Järven syvänteessä on talvisin pohjan läheinen hap-
pipitoisuus ollut huono. 

Ahveninen (14.77) on verraten kirkasvetinen. Ravinnepi-
toisuudet ja klorofylliarvot osoittavat lievää rehevyyt-
tä. Syvänteen happitilanne pohjan lähellä on keväisin ja 
loppukesällä ollut huono. 

Rasvangin (14.72) pohjoisosassa ja Tervonsalmen yläpuo-
lella Koskivedessä näkyy kalankasvatustoiminnan rehevöit-
tävä vaikutus fosfori- ja klorofyllitason nousuna. Alu-
eella on ajoittain esiintynyt siniieväkukintoja. 

Virmasvesi (14,72) on kirkasvetinen järvi. Sen ravinne-
pitoisuudet ja klorofylliarvot ovat olleet karun vesis-
tön luokkaa. Tilanteen huononemista ennakoivat järven 
syvänteen alusveden heikentynyt happipitoisuus kerros-
tuneisuuskausina ja muutamana viime vuosista havaittu ta-
vanomaista korkeampi klorofylliarvo. Maatalous on merkit-
tävin hajakuormituksen aiheuttaja. Karttulan kunnan jäte-
vesien purkualueella Pieni-Virmasvedellä on kerrostunei-
suuskausina alusveden happitilanne ollut selvästi heiken-
tynyt. Alue on luokiteltavissa lievästi reheväksi. 

iisvedellä (14.72) veden laatu on samankaltainen }tuin 
Virmasvedellä. Järven eteläpäässä Suonenjoen jätevesien 
purkualueella on ollut todettavissa lievää vesistön rehe-
vöitymistä, mutta tilanne on pysynyt melko vakaana. 
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Sonkarin (14.76) vesi on melko kirkasta ja ravinnepitoi-
suudet verraten alhaiset. 

Kiesimä (14.76) on kirkas, vähäravinteinen järvi. 

Niinivesi (14.72) on kirkasvetinen verraten karu järvi. 
Ravinne- ja klorofyllitaso ovat pysyneet melko alhaisi-
na. Syvänteen pohjan lähellä on todettu hapen vajausta 
useimmiten talvisin. Hajakuormittajana on maatalous mer-
kittävin. 

Suonteen (14.78) syvänteessä happipitoisuudet ovat säily-
neet verraten hyvinä. Klorofyllitaso on ollut alhainen. 
Eteläselkää kuormittavat jossain määrin Tuomiojärven lin-
tujärvestä tulevat vedet. Tuomiojärvi on talvella täysin 
hapeton. 

Pieksäjärvi (14.78) on melko rehevä, etenkin kaupungin 
puhdistamon jätevesien, mutta myös hajakuormituksen vuok-
si. Järven tila on sekä puhdistamon toiminnan tehostumi-
sen että ilmastuksen ansiosta 1980-luvulla parantunut. 
Ajoittaiset levähaitat kesällä ovat kuitenkin järvessä 
mahdollisia. Järven luusuan alapuolelle Haapajokeen las-
kevat Vaalijalan keskuslaitoksen jätevedet. 

Lonkaria ja Aijävettä (14.71) kuormittavat kalankasva-
tuslaitos sekä turvesuot ja kirkonkylän jätevedet. Vaiku-
tukset näkyvät vesistön rehevyystason nousuna ja ajoit-
tain esiintyvinä turvepölyhaittoina. 

Hankavesi (14.71) voidaan luokitella ravinne- ja kloro-
fyllitason perusteella lievästi reheväksi. Järvellä on 
viime vuosina esiintynyt huolestettuvassa määrin sinile-
viä. 

Konnevedellä (14.71) fosforipitoisuus on ollut verraten 
alhainen, mutta klorofylliarvojen perusteella järvi on 
lievästi rehevä. Konnevedellä on viime vuosina todettu 
sinileväkukintoja, kesällä 1989 kukinta oli varsin pitkä-
kestoinen. Pohjois-Konnevedellä (14.71) vesi on kirkkaam-
paa ja ravinnetaso alhaisempi kuin Konnevedellä. Myös 
klorofylliarvot ovat olleet alhaisempia. Syvänteessä on 
talvisin todettu 80-luvun loppupuolelta lähtien happipi-
toisuuden alenemista. 

Liesvesi (14.36) on vaaleavetinen ja ravinnepitoisuudet 
ovat melko alhaiset. Kalankasvatuslaitos Siikakoskella 
rehevöittää vesistöä, ja vaikutukset näkyvät Kynsiveden 
pohjoisosissa asti. 

Armisvesi (14.37) on kirkasvetinen, karu järvi. Kalan-
kasvatuslaitoksen vaikutus näkyy rehevöittävänä Armis-
landella. 

Kuuhankaveden (14.37) vesi on lievästi ruskeaa, ja vesis-
tö on ravinne- ja klorofylliarvojen perusteella luokitel-
tavissa lievästi reheväksi. Hankasalmen kirkonkylän jäte-
vesillä on verraten vähäinen vaikutus Kuuhankaveden ti-
laan. 
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Kynsivesi (14.35) on vaaleavetinen ja ravinnepitoisuuk-
sien ja klorofylliarvojen perusteella vesi on paikoitel-
len luokiteltavissa lievästi reheväksi. Kynsivettä kuor-
mittaa yläpuolisen kalankasvatuslaitoksen lisäksi myös 
toinen laitos. 

Kuusvesi (14.35) on veden laadultaan hyvin lähellä Kynsi-
vettä. 

3.3.3 K ä y t t ö k e 1 p o i s u u s 1 u o k i t u s 

Suomen vesistöistä on laadittu sekä yleis- että virkis-
tyskäyttöluokitus 1980-luvun puolivälin tilanteesta. Luo-
kitus perustuu vesi- ja ympäristöhallituksen ohjeeseen 
vesistöjen laadullisen käyttökelpoisuuden luokittamisesta 
(vesi- ja ympäristöhallitus 1988). 

Yleisluokitus on kehitetty vesistöjen luontaisten ominai-
suuksien ja likaantumisasteen alueellisten erojen arvioi-
miseksi, ja se kuvaa laajojen alueiden vesistöjen yleistä 
tilaa. Luokitus on viisiportainen (erinomainen -huono). 
Virkistyskäyttöluokituksessa on tarkasteltu vesistön 
käyttökelpoisuutta tämän käyttömuodon vaatimien vesistön 
laadullisten ominaisuuksien perusteella. Luokittelu on 
tehty 6 luokkaan (erinomainen - sopimaton). Yleisluoki-
tuksessa Rautalammin reitti kuuluu pääosin luokkaan erin-
omainen tai hyvä, kuormitusalueilla ja latvavesissä. 
esiintyy tyydyttäväksi luokiteltuja alueita. Muutamat 
pienvedet ovat veden laadultaan välttäviä. Virkistyskäyt-
töluokituksessa erinomaisen vesialueen osuus on selväs-
ti suurin. Tyydyttäviksi on luokiteltu taajamien ja ka-
lankasvatuslaitosten purkualueiden lähivesiä. Huonoksi ei 
ole luokiteltu yhtään aluetta. 

Luokitukset on esitetty kuvissa 6 ja 7. 

4 KANSA LL ISVEDEN 
UHKATEKIJÄT JA 

4.1 VESIEN KÄYTTÖ 

4,1.1 Vedenhankinta 
s u o j e l u 

4.1.1.1 Vedenhankinta 

KÄ YTTÖ SE KÄ 
NIIDEN T OR JUNTA 

j a p o h j a v e s i e n 

Yhdyskuntien vedenhankinta on suunnittelualueella järjes-
tetty lähes kokonaan pohjavesivaroista. Parhaiden pohja-
vesialueiden ts. hiekka- ja soraharjujen sijoittuminen 
vedentarvealueisiin nähden asettaa kunnat ja taajamat ve-
denhankinnallisesti eriarvoiseen asemaan. 



Pohjavesivaroja on riittävästi Keiteleen, Vesannon, Pie-
laveden, Rautalammin, Suonenjoen, Laukaan ja Pieksämäen 
mlk:n taajamien tarpeisiin. Sitä vastoin Tervon, Karttu-
lan, Hankasalmen ja Konneveden alueen pohjavesivarat ovat 
pirstoutuneet pieniin ja samalla usein laadultaan huonoi-
hin alueisiin. Mm. Hankasalmi on joutunut turvautumaan 
nykyisin pintaveden käyttöön. 

Vesihallitus on 1973-76 ja 1982 tekemissään pohjavesi-
alueita koskevissa selvityksessä määritellyt ns. tärkeät 
pohjavesialueet, jotka on erityisesti suojattava nykyis-
tä tai tulevaa vedenhankintaa varten. Tärkeät pohjavesi-
alueet on esitetty kuvassa 8 ja kunnittainen vedenhankin-
tatilanne v. 1988 liitteessä 7. 

Suunnittelualueella on arvioitu olevan riittävyydeltään 
ja laadultaan käyttökelpoisia pohjavesivaroja yhteensä 
26 000 m3  d-1, josta käytössä on v. 1988 vesilaitostilas-
tojen mukaan 6 600 m3  d-1. Pohjaveden lisäksi käytetään 
pintavettä Pielavedellä, ja Hankasalmi on toistaiseksi 
Niemisjärven taajamaa lukuunottamatta kokonaan pintaveden 
varassa. Pintaveden osuus kokonaiskäyttömäärästä on ny-
kyisin noin 7,5 %. Vuonna 2010 taa4amien kokonaisveden-
tarpeen on arvioitu olevan 10 300 m d-1  (liite 7). 

Taajamien läheisyydessä olevat pohjavesialueet ovat kaik-
ki ns. monikäyttöalueita, joilla pohjavesi on aina jon-
kinasteisen muuttumis- ja pilaantumisuhan alainen. Jo 
pelkästään maa-aineksen oton yhteydessä pintamaakerroksen 
poistaminen aiheuttaa alla olevassa pohjavesivyöhykkeessä 
kemiallisia muutosprosesseja, jotka näkyvät pitkän ajan 
kuluessa pohjaveden laadun muutoksina. Asutuksen ohella 
liikenne ja teiden kunnossapito, mm. tiesuolat, aiheutta-
vat uhan pohjaveden laadulle. 

Lisäksi suunnittelualueen pohjavesialueilla on mm hau-
tausmaita, puunkyllästämö, turkistarha, huoltoasemia ja 
kasvitarhoja, jotka kaikki aiheuttavat ilmeisen pohjave-
den muuttumisvaaran. 

Vedentarpeen lisääntyessä on jouduttu turvautumaan vesi-
lähteisiin, jotka saattavat olla kaukana taajamista. Kau-
kana sijaitsevien pohjavesialueiden hyödyntäminen tuo 
tullessaan teknistaloudellisia ongelmia, kun taas suoje-
lukysymykset ovat helpommin järjestettävissä. 

Ongelmia esiintyy paitsi pohjaveden riittävyydessä myös 
sen laadussa mm. liian korkean rautapitoisuuden ja alhai-
sen pH:n takia. Varsinkin suoalueisiin tai pintaveteen 
rajoittuvilla pohjavesialueilla laatuongelmat ovat ylei-
siä. Esim. Karttulan vedenottamon vedestä huomattava osa 
on rantaimeytyvää. Järven vedenpinnan muutoksilla on sel-
västi vaikutusta ottamon antoisuuteen ja jonkin verran 
myös veden laatuun. Suunnittelualueen vedenottamoiden 
raakavesi joudutaan poikkeuksetta alkaloimaan pH:n nos-
tamiseksi ja syövyttävien ominaisuuksien poistamiseksi. 
Ainoastaan Keiteleen vedenottamon vedestä poistetaan rau-
taa. Pintaveden laadun suurimmat ongelmat ovat orgaaninen 
aine ja veden värillisyys. 



Haja-asutusalueet 

Haja-asutusalueiden vedenhankinta on pääsääntöisesti to-
teutettu kiinteistökohtaisesti pienvedenhankintana. Suun-
nittelualueella on viime vuosina toteutettu yhteisveden-
hankintaa vesiyhtymien ja vesiosuuskuntien avulla. Eniten 
niitä on perustettu Pielaveden kunnan alueella, yhteensä 
10 kpl. Yhteisvedenhankinnan piirissä suunnittelualueella 
on yli 800 taloutta. 

Haja-asutuksen vedenhankinnan edistämiseksi on tehty kun-
tien ja vesi- ja ympäristöpiirien yhteistyönä vedenhan-
kinnan yleissuunnitelmia. Sekä taajamia että haja-asutus-
ta koskevat suunnitelmat on saatu valmiiksi Keiteleen, 
Vesannon, Tervon ja Pielaveden sekä Pieksämäen kaupungin 
ja maalaiskunnan osalta. Valmistumisvaiheessa ovat Kart-
tulan ja Suonenjoen alueiden suunnitelmat, samoin Lau-
kaan, Hankasalmen ja Konneveden suunnitelmat, jotka kuu-
luvat Keski-Suomen läänikohtaisen haja-asutusalueiden 
vedenhankinnan yleissuunnittelun piiriin. Kuopion vesi-
ja ympäristöpiirin alueella suunnitelmiin liittyy katta-
va vedentarvetiedustelu, lähdekartoitus, pohjavesitutki-
muksia ja alueittaiset vedenhankinnan ratkaisuehdotuk-
set. Työ on tekemättä enää reitin alaosalla. Keski-Suomen 
vesi- ja ympäristöpiiri on kartoittanut myös alueensa 
porakaivot. Kalliovedenhankinnalla tulee olemaan kasvava 
merkitys haja-asutuksen vedenhankinnassa. 

Yhteisvedenhankintaan soveltuvat pohjavesivarat ovat alu-
eella niukat ja usein sijainniltaan etäällä tarvealueis-
ta, mikä yhdessä asutuksen hajanaisuuden ja hankalien 
maasto-olosuhteiden kanssa vaikeuttaa vesihuollon toteut-
tamista. Kiinteistökohtaisessa vedenhankinnassa yleisim-
piä ongelmia ovat vesijohtojen puuttuminen, veden ajoit-
tainen loppuminen ja veden laatu. Laatuhaittoja ovat mm. 
huono hygieenisyys, korkea rauta- ja mangaanipitoisuus, 
syövyttävyys, nitraattipitoisuus ja korkea eloperäisen 
aineen määrä. Kaivovesien heikkoon laatuun vaikuttaa kai-
vojen sijainti ja kunto. Osa talousvesikaivoista on li-
kaavien kohteiden, kuten lantaloiden, sakokaivojen ja 
säilörehuvarastojen tuntumassa tai kaivot ovat alttiita 
muulle maatalouden kuormitukselle. 

Pintavesien käyttöön talousvetenä liittyy terveysriske-
jä. Pelloilta ja karjasuojista sekä asutuksen ja teolli-
suuden jätevesistä joutuu vesistöön taudinaiheuttajia ja 
terveyttä vaarantavia aineita. Lisäksi vesistöissä ylei-
sesti esiintyvä korkea humuspitoisuus sekä levät huonon-
tavat veden laatua talousvetenä. 

4.1.1.2 Pohjavesien suojelu 

Rautalammin reitin yhdyskuntien vedenhankinnalle pohja-
veden käytöllä on suuri merkitys. Pohjavesi on esteetti-
sesti lähes aina korkealuokkaisempaa ja maultaan raik-
kaampaa kuin tehokkaastikin käsitelty pintavesi. Suojaa-
van maakerroksen ansiosta pohjavesi ei yleensä likaannu 
yhtä herkästi kuin pintavesi, vaikka toisaalta likaantu-
misen aiheuttaman haitan poistaminen on huomattavasti 
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_ - 	 Luettelo kuvaan 8 
TÄRKEÄT POHJAVESIALUEET 

Antoisuus Käyttö v. 1988 
m3 d-1 m3 d-1 

Pielavesi 
08 595 01 Hankamäki 500 340 
08 595 03 
08 595 Wtulampi

uskylä 600 - 
04 50 - 

08 595 06 Hovinkylå 200 - 
08 595 07 Oravaisjärvi 100 - 
Keitele 
08 239 01 Maaherranniemi 1500 458 
Tervo 
08 844 01 Tervonranta 300 170 
08 844 02 Linnonsaari 450 
08 844 03 Hyvölä 30 
08 844 04 Kiukoonaho - 
Karttula 
08 227 01 PXörönlampi 300 käyttö lopetettu 
08 227 02 Valisalmi- 

Aittoniemi 900 189 
08 227 03 Syvänniemi 30 - 
08 227 04 Pihkainmåki 
Vesanto 
08 921 01 Asinsalmi 1000 252 
08 921 02 Pirtinlähde 200 
08 921 03 Niinivesi 20 - 
Suonenjoki 
08 778 01 Lintharju 7500 1503 
08 778 02 
08 778 03 

Viipperonharju 600 
100 

- 
Hukkasenharju 

08 778 05 
778 06 08 

Eteläkangas 80 	•  
Rieponlahti 120 - 

08 778 07 Honkamäki 120 - 
Rautalamp i 
08 686 01 Talliniemi 600 405 
08 686 02 Toholahti 800 - 
08 686 03 Jaakonharju 1000 
08 686 04 Vaajasalmi - 
08 686 05 Hämeenniemi 200 - 
08 686 06 Kerkonkoski 200 - 
08 686 07 KorpiJärvi 600  
08 686 08 Säynätharju 200  
Pieksämäki 
06 594 03 Partaharju 1000 
06 594 04 Kukkarojårvi- 3200 

06 594 05 
TuppuJ ärvi 3000 
Haapakoski 350 

Konnevesi 
09 275 01 Konneveden kk 350 221 
09 275 02 Soukkionniemi 30** - 
09 275 03 Majakangas 150 - 
Hankasalmi 
09 077 02 Hankasalmi, 

asema 150 - 
Kärj enkangas 1000 - 
Mikonlampi 800 - 

Laukaa 
09 410 05 Tervakangas 1500 - 
09 410 07 Hietasyrj n- 

Aijalä 
4500 

09 410 09 10 
* 	vesimäärää lisää rantaimeytyminen 
** tekopohjavetenä saatavissa 300 - 400 m3d~1 
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hankalampaa pohja- kuin pintavesistä. Eräät käytössä ole-
vat pohjavesialueet ovat siinä määrin asutuksen ja muun 
likaavan toiminnan vaikutuspiirissä, että niiden käyttö-
kelpoisuus tulevaisuudessa voi vaarantua. 

Tehokkain keino pohjavesien suojelemiseksi on välttää 1i-
kaantumisvaaraa aiheuttavien toimintojen sijoittamista 
pohjavesien muodostumisaluei1le. Pohjavesialueiden maan-
käyttöä voidaan ohjata eriasteisella kaavoituksella, maa-
aineksen ottoa koskevilla luvilla, rakennuslupakäsitte-
lyllä sekä suojelusuunnitelmien avulla ja vesioikeuskä-
sittelyssä tapahtuvalla vedenottamon suoja-alueen vahvis-
tamisella. 

Erityistä likaantumisvaaraa pohjavesialueilla aiheutta-
vat öljyjen, teollisuuskemikalien sekä myrkkyjen käsit-
tely ja varastointi, kaatopaikat, kyllästämöt, vilkkaas-
ti liikennöidyt maantiet ja rautatiet, taaja-asutus, maa-
aineksen otto jne. Vedenhankintaan soveltuvilla pohja-
vesialueilla tulisikin kiinnittää lisääntyvää huomiota 
näiden toimintojen valvontaan. Niillä alueilla, missä se 
on mahdollista, tulisi esim. maankäytön suunnittelulla 
ohjata alueiden käyttö vain sellaisille toiminnoille, 
jotka eivät vaaranna pohjavesien käyttökelpoisuutta. 

Pohjavesien merkitystä on korostettu vesilaissa, jossa 
pohjavesien pilaamiskielto on ehdoton toisin kuin vastaa-
va pintavesiä koskeva kielto. Vesilain uudistuksessa on 
pohjavesien muuttamiskieltoa (VL 1:18) ja pilaamiskieltoa 
(VL 1:22) edelleen tiukennettu. Tämän lisäksi olisi har-
kittava eräiden muiden pohjaveden suojeluun liittyvien 
säädösten korjaamista ottaen erityisesti huomioon se, 
että tehokkain tapa ja useissa tapauksissa käytännössä 
ainoa mahdollinen tapa hoitaa pohjavesien suojelu on es-
tää haittojen syntyminen ennakolta. 

4.1.1.3 Vedenhankinta kriisitilanteissa 

Vedenhankintakriisillä tarkoitetaan tilannetta, jolloin 
vesilaitoksen vedenjakelu estyy tai rajoittuu voimakkaas-
ti joko raakavesilähteen äkillisen saastumisen, jakelu-
laitteiston vaikean vaurioitumisen tai käyttöveden käsit-
telylaitoksen tuhoutumisen seurauksena. 

Yhdyskuntien vesilaitoksen tulisi pystyä toimittamaan 
myös poikkeuksellisissa olosuhteissa asutukselle ja vält-
tämättömälle elintarviketeollisuudelle terveydellisesti 
moitteetonta käyttövettä ainakin vähimmäistarvetta vas-
taavasti. Lisäksi kriisitilanteissa on sammutusveden 
saantimahdollisuus turvattava. 

Vesilaitoksen vedenhankintajäjestelmän voidaan katsoa 
täyttävän kriisiajan vedenhankinnan asettamat yleiset 
perusvaatimukset, jos vesilaitoksella on tarvittaessa 
käytössä vähintään kaksi erillistä raakavesilähdettä, 
joista ainakin toinen on ilmasta laskeutuviin saastei-
siin nähden suojattu pohjavesiesiintymä. 



M 
Pohjaveden pilaantumisesta johtuvan vedenhankintakriisin 
mahdollisuutta voidaan vähentää ja haittavaikutuksia pie-
nentää vedenottamoiden suoja-alueiden muodostamisella, 
tarvittavien suojatoimenpiteiden tehokkaalla toteuttami - 
sella, suoja-alueilla tapahtuvien toimintojen valvonnalla 
ja pohjavesiesiintymien vedenlaadun tarkkailulla sekä 
riittävällä valmiudella äkillisten vesivaroihin kohdistu-
vien vaarojen, esim. öljyvahinkojen, torjumiseen.  

Vesi- ja ympäristöpiirit ovat tehneet v. 1988 aikana 
alustavat suunnitelmat kuntakohtaisesta vedenhankinnas-
ta kriisitilanteissa. 

4.1.2 K a 1 a - j a 	r a p u t a 1 o u s 

4.1.2.1 Historiaa 

Rautalammin pitäjän kalastusoloja kuvaavassa historii-
kissa kerrotaan, miten kruunu jo varhain ilmestyi Rauta-
lammin kalavesille, sillä se katsoi oikeudekseen kaiken 
lohen ja siianpyynnin. Mitään tarkempia tietoja kruunun 
koskiomistuksista ei 1600-luvulta ole, mutta myöhemmistä 
lähteistä päätellen ainakin Konnekoskelle perustettiin 
kruununkalastamo juuri näiden arvokalojen pyyntiä varten.  
Kalastusoikeus vuokrattiin ympäristön asukkaille vuotuis-
ta maksua vastaan, joka oli yksi tynnyri siikaa ja yksi 
tynnyri mätiä. Todennäköisesti kruunu oli ottanut hal-
tuunsa Konnekosken ennen 1620-lukua, sillä silloin syy-
tettiin kirkkoherra Laurentius Antinpoikaa ja paria ta-
lollista tunkeutumisesta kruunun kalavesille. Kruunun 
kalavesiin kuului mahdollisesti Äyskoskikin, sillä vuonna 
1578 syytettiin Riitlammin Antti Tolosta siitä, että hän 
oli tunkeutunut kruunun kalavesille ja työntänyt lailli-
set kalastajat sieltä pois. Koska ei voida ajatella Tolo-
sen hääränneen tällä tavoin Konnekoskella ja Säviänvirta 
taas oli rälssimaata, tulee kysymykseen ainoastaan lähin 
kruununkalastamoksi sopiva kalavesi Äyskoski (Salonheimo 
1959). 

Kalansaaliit olivat runsaita. Hankaveden Vilosensaares-
sa kerrotaan hämäläisten kuivattaneen haukia kaksitois-
tariukuisella haasialla, mikä osaltaan kuvastaa saalii-
den paljoutta. Kuivattaminen oli saaliin säilyttämisek-
si välttämätöntä, sillä suolaa ei ollut saatavissa riit-
tävästi tähän tarkoitukseen, eikä kala olisi muuten säi-
lynyt kesäkuumalla. Kuivattu kala oli myös kevyttä kul-
jettaa kotimatkalla. Eri kalastusmuodoista oli 1700-lu-
vulla muikun nuottapyynti nähtävästi suosituinta, sillä 
sitä varten oli jokseenkin jokaisessa talossa oma nuotta 
ja tarpeelliset veneet. Lahnaa pyydettiin kutuaikana ver-
koilla ja haukia koukuilla. Näiden lisäksi käytettiin 
pyydyksinä sälekatiskoita ja mertoja. Kalavesinä arvok-
kaimpia olivat kosket, joista pyydettiin lohta ja sii-
kaa. Kosket oli 1600-luvulla jaettu talojen kesken sen 
mukaan, minkä talon maille ne sattuivat, mutta asutuksen 

.:: 

	

	tihetessä saattoi saman kantatilan osakasten kesken syn- 
tyä erimielisyyksiä koskien käytöstä (Saloheimo 1959).  
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4.1.2.2 Yleistä 

Kuopion, Keski-Suomen ja Mikkelin läänien alueilla vir-
taava Rautalammin reitti on yksi harvoista lähes luon-
nontilaisena säilyneistä reittivesistöistä maassamme ja 
siten kala- ja raputalouden kannalta erittäin arvokas. 
Vuonna 1986 harjoitti Rautalammin reitillä kalastusta 
arviolta 20 000 henkilöä. Ammattimainen kalastus työl-
listi 1980-luvun alussa vielä useita kymmeniä henkilöitä. 

Rautalammin reitillä toimii pääosiltaan yhdeksän uuden 
kalastuslain (1982) mukaista kalastusaluetta. Kalastus-
alue muodostaa yhden tai useamman kunnan alueella sellai-
sen kalataloudellisesti yhtenäisen alueen, jonka kalas-
tusoloja järjestettäessä pyritään toimivaan kokonaisuu-
teen Alueista kuusi on Kuopion läänin puolella (Piela-
vesi, Nilakka, Koskelo-Konnevesi, Niinivesi, Rasvanki-
Virmasvesi ja Suontee), kaksi Keski-Suomen läänin (Konne-
vesi-Kuusvesi ja Hankasalmi) puolella ja yksi Mikkelin 
läänin (Pieksämäki) puolella. Viimemainitusta vain osa 
kuuluu suunnittelualueeseen. 

4.1.2.3 Kalasto 

Reitin kalalajisto käsittää yhteensä 27 luonnonvaraises-
ti lisääntyvää kalalajia. Nämä lajit ovat pikkunahkiai-
nen, nahkiainen, järvitaimen, vaellussiika, järvisiika, 
planktonsiika, muikku, harjus, kuore, hauki, lahna, sa-
lakka, pasuri, säynävä, mutu, särki, sorva, ruutana, ki-
vennuoliainen, ankerias, made, kymmenpiikki, kiiski, ku- 
ha, ahven, kivisimppu ja härkäsimppu. Kirjoeväsimpun 
esiintyminen on lisäksi mahdollista (Valkeajärvi & Toivo-
nen 1983). Istutettuina tai kalanviljelylaitoksilta ka-
ranneina alueella tavataan mm. puronieriää, harmaanieri-
ää, karppia, kirjolohta, meri- ja järvilohta. Virtakutui-
sista lajeista tärkeimpiä ovat taimen, harjus ja plank-
tonsiika 

Kalakannat 

Muikku. Rautalammin reitin muikkukannat ovat 1980-luvun 
puolivälin jälkeen olleet heikot. Edellinen heikko kausi 
sattui 1970-luvun puolivälin tienoille.. Parhaat saaliit 
on viime vuosina saatu lähinnä Suonteen ja Pieksämäen 
kalastusalueiden muikkujärvistä. Kuusvesi oli v. 1988 
Keski-Suomen parhaita muikkuvesiä. 

Siika. Siikakannat ovat kalastuskuntien antamien tieto-
jen perusteella olleet 1980-luvun puolivälin jälkeen koh-
talaiset koko tarkasteltavalla alueella. Poikkeuksena 
voidaan mainita kuitenkin Suonteen kalastusalue, jossa 
siikakannat ovat olleet heikot. Vaikka reitille on viime 
vuosina istutettu varsin runsaasti siikaa, ei istutusten 
kannattavuudesta ole tarkkoja tietoja, sillä alueella 
lisääntyvät luontaisesti myös reitin omat kannat. 

Taimen. 	Rautalammin rei-tin järvitaimenkantaa voidaan 
nykyisin pitää kohtalaisena. Tämä on mahdollista ainoas-
taan voimakkaiden istutusten avulla, sillä luontainen 
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lisääntyminen on heikentynyt. Rautalammin reitin 
taimenkanta on tällä hetkellä sisävesialueen eniten istu-
tuksiin käytetty taimenkanta maassamme. 

Harjus. 	Kalastuskunnilta saatujen tietojen (Kiiski & 
Eronen 1988) perusteella ovat harjuskannat nykyisellään 
heikot erityisesti Rautalammin reitin yläosalla (Kuopion 
läänin puoli), Reitin alaosalla (Keski-Suomen puoli) ovat 
harjuskannat selvästi paremmat, eräin paikoin jopa hyvät 
verrattuna yläosan koskialueisiin. Harjuskannat on luotu 
alueelle istuttamalla vesistöön Laatokasta peräisin ol- 
leita poikasia. 

Kuha. Kuhakannat ovat nykyisin heikot koko Rautalammin 
reitillä, Poikkeuksena voidaan mainita Nilakan kalastus-
alueella oleva Nilakkajärvi, jossa kuhakanta on erittäin 
hyvä. Viime vuosina ovat kuhaistutukset selvästi kasva-
neet koko Rautalammin reitillä. 

Muut lajit. Saaliiden perusteella ovat Rautalammin rei-~ 
tin Kuopion läänin puoleiset kalastuskunnat arvioineet 
tärkeimmäksi saaliskalakseen hauen (Kiiski & Eronen 
1988). Seuraavina ovat olleet ahven, made, muikku, siika, 
kuha ja lahna. Särkikantoja pitivät kaikki tiedustelui-
hin vastanneet kalastuskunnat vahvoina. Keski-Suomen puo-
lella Konneveden - Kuusveden kalastusalueella saivat ka-
lastajat V. 1987 eniten ahventa, särkeä, madetta ja sii-
kaa (Vaittinen 1989). Muikkukannat olivat heikot, samoin 
haukikannat. Myös Hankasalmen kalastusalueella pitivät 
kalastuskunnat tärkeimpänä saaliskalana haukea. Poikkeuk-
sena voidaan mainita Armisvesi, jossa tärkeimpinä saali.s-
kaloina olivat 1980-luvun puolivälin jälkeen siika ja 
taimen (Vaittinen 1988). Pieksämäen kalastusalueella 
Pieksäjärvessä olivat tärkeimmät saalislajit 198®-luvun 
alkuvuosina ahven, särki, hauki, lahna ja made (Lähteen-
mäki 1988). 

4.1.2.4 Kalastusolot 

Kalastusolot järvialueilla 

Taloudellisesti merkittävimmät kalalajit ovat muikku, 
hauki, ahven, made, lahna ja siika. Tärkeysjärjestys 
vaihtelee eri järvissä eri vuosina. 

Kalastuksessa käytetään verkkoa, nuottaa, katiskaa, ry-
sää, mertaa, koukkua ja onkea. Aivan viime vuosina on 
uusina pyyntivälineinä otettu käyttöön trooli ja loukku 
eli avoperärysä. Tärkeimmät pyydykset ovat verkko ja ka-
tiska. Keväällä pyydetään pääasiassa haukea, lahnaa, ah 
yenta ja särkeä. Pyynti tapahtuu enimmäkseen verkoilla, 
katiskoilla ja rysillä. Kesällä pyynti monipuolistuu ja 
mukaan tulevat mm. onget ja uistimet, Syksyllä ja tal-
vella kalastetaan etupäässä verkoilla. Syksyllä pyynnin 
kohteina ovat erityisesti muikku, siika ja järvitaimen. 
Virkistyskalastus on vilkkainta kesäaikaan, mutta myös 
pilkkikalastus talvella ön tietyillä alueilla runsasta. 
Suurin osa kalastajista on nykyään virkistyskalastajia. 
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Perinteinen kotitarvekalastus on jäämässä selvästi kakko-
seksi. Nuottakalastus on tällä hetkellä koko suunnittelu-
alueella heikkojen muikkukantojen takia vähäistä. 

Esimerkkinä järvialueiden kalakantojen ja kalastajamää-
rien suurista vaihteluista eri vuosina tarkastellaan seu-
raavassa Rautalammin reitin keskusjärveä Konnevettä. Tau-
lukkoon 6 on koottu Konneveden saalistietoja v. 1969 läh-
tien (Vaittinen 1989, Keinänen 1984, Valkeajärvi & Toivo-
nen 1983, Valkeajärvi 1984, Valkeajärvi julkaisematon). 

Taulukko 6. Konneveden vuotuisia kalansaaliita. 

Laji 1969 1970 1977 1986 1986 
kg kg kg kg kg ha-1  

Ahven 14 104 14 467 25 386 1.8 992 1,0 
Hauki 8 258 8 222 6 712 7 858 0,4 
Kuha 19 12 54 - 
Kuore 647 602 4 541 218 0,01 
Lahna 2 451 2 086 1 678 1 070 0,1 
Made 5 685 5 794 6 999 7 748 0,4 
Muikku 122 916 113 371 49 654 5 680 0,3 
Siika 4 251 5 361 13 404 10 248 0,6 
Särki 3 543 3 697 9 088 7 394 0,4 
Säyne 31 107 44 6 0,0 
Taimen 912 950 1 656 1 166 0,1 
Muut 1 929 706 1 456 - 
Yht. 	164 746 155 375 120 754 60 520 	3,2 

Saalisvaihtelu näkyy erityisesti muikun kohdalla, jonka 
hehtaarisaaliit ovat vaihdelleet 0,3 kilosta (v. 1986) 
10,4 kiloon (v. 1981). Tähän ovat syynä muikkukantojen 
kannanvaihtelut. Myös muiden ns. muikkujärvien osalta 
tilanne on samantapainen. Esim. Suomen tuottoisimmassa 
muikkujärvessä Säkylän Pyhäjärvessä muikkusaalis on vaih-
dellut 20 - 40 kg ha-la-1  (Toivonen ym. 1988). Vuonna 1979 
oli muikun hehtaarisaalis Vuoksen vesistön parhailla 
pyyntialueilla Puruvedessä 12 kg ha-1  ja Karjalan Pyhäj är-
vellä 9 kg ha-1  (Auvinen ym. 1983). Keiteleen pohjoisosan 
kokonaissaalis v. 1971 oli 11 - 13 kg ha-1, josta muikun 
osuus oli 8,1 kg (Ahonen & Pirttijärvi 1972). Vuonna 1975 
oli Keiteleen kokonaissaalis 5,2 kg ha_1, josta muikun 
osuus oli 1,3 kg (Hakkari ym. 1979). 

Konnevedellä kalasti v. 1977 Valkeajärven (1983) mukaan 
kaikkiaan 700 kotitarvekalastajaruokakuntaa, 517 virkis-
tyskalastajaruokakuntaa ja 45 sivuammattikalastajaruoka-
kuntaa. Kymmenen vuotta myöhemmin kalastaneita ruokakun-
tia oli yhteensä vain 729, joista ammattikalastajia aino-
astaan kuusi (Vaittinen 1989). Myös pyydysmäärät olivat 
muuttuneet suuresti, kuten seuraavasta ilmenee: 



Pyyntiväline 	1977 	1987 
(Valkeajärvi 1983) (Vaittinen 1989) 

Muikkuverkot 1 931 265 
Muut verkot 5 263 5 062 
Katiskat 1 876 1 492 
Rysät 365 204 
Nuotat 27 26 
Muut pyydykset 99 60 

Muutosten tärkeimpänä syynä voidaan pitää v. 1987 vallin-
nutta muikkukatoa.  

Virtavesialueiden tärkeimmät saalislajit ovat järvitai-
men, harjus, kirjolohi ja siika. Kalastus on koskialu-
eilla pääasiassa heittokalastusvälineillä tapahtuvaa ra-
joitettua kalastusta. 

•H Rautalammin reitin yläosan kosket ovat vapaita ja raken-
tamattornia. Pääuoman virta- ja koskipaikoissa kutevat mm 
järvitaimen ja siika. Koskipaikoissa tavataan istutet-
tuina lisäksi harjusta ja kirjolohta. Aluetta  voidaan 
pitää eräänä laajimpana ja tärkeimpänä vaelluskaloille 
sopivana reittinä Etelä- ja Keski-Suomessa. Pääuoman kos-
ket soveltuvat hyvin virkistyskalastukseen, mutta suu-
rista koskista vain Nokisnkoski ja Konnekoski ovat ka-
lastuskuntien hallinnassa ja niihin myydään koskikalas-
tuslupia. Ede1liten lisäksi myös Keskisenkoskeen myy-
dään koskikalastuslupia. Nämä kosket ovat suuressa suo-
siossa koskikalastustusta harjoittavien kalastajien kes-
kuudessa. Rautalammilla sijaitsevaan Tyyrinvirtaan, joka 
on pinta-alaltaan suurin Rautalammin reitin koskialueis-
ta, ei myydä kalastuslupia. Tervon Äyskoskella sijaitsee 
maamme monipuolisin urheilukalastuskeskus Lohimaa erI-
laisine oheispalveluineen. Myös Äyskoski on lupakalas-
tuskoski. 
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Reitin alaosalla Konneveden ja Kynsiveden välisellä vesi-
alueella on kaikkiaan kahdeksan koskimaista sekä muutama 
nivamainen alue. Alue on siinä mielessä kalataloudelli-
sesti harvinainen, ettei siellä ole yhtään kalojen liik-
kumista kokonaan estävää rakennelmaa. Kellankosken voima-
laitos kuitenkin rajoittaa jonkin verran kalankulkua. 
Kalasto on kärsinyt siitä, että kaikkia tämän reitinosan 
koskia on perattu uiton tarpeisiin. 

Rautalammin reitin alaosan kosket ovat olleet rajoitetun 
urheilukalastuksen piirissä jo 1900-luvun alusta lähtien. 
Simunankoskea lukuunottamatta reitinosan kaikki kosket 
kuuluvat nykyisin Kellankosken Voima Oy:n omistukseen. 
Yhtiö on kuitenkin vuokrannut koskia eri seuroille ja yh-
teisöille. Keskisenkoski on alueen ainoa ns. lupakoski 
ja yksi Keski-Suomen kalastetuimpia koskia (Eloranta 1983 
B). 

4.1.2.5 Rapukannat ja ravustus 

Sisä-Savon ensimmäiset rapukannat saivat alkunsa ilmei-
sesti 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa, jolloin Kuopion 
läänin vesiin alettiin istuttaa Etelä-Suomesta tuotuja 
rapuja. Ravut menestyivät monissa istutusvesissä erit-
täin hyvin. Useissa Sisä-Savon suurissa reittivesissä 
(mm. Konnevesi, Nilakka, Tallusjärvi ja Niinivesi) ja 
pienemmissä järvissä sekä joissa oli erittäin hyvät rapu-
kannat 1900-luvun puolivälin tienoilla. Ravustus oli 
näillä alueilla paikoin varsin voimakasta (Sorjonen ym. 
1989). 

Rapukannat kuitenkin hävisivät 1970-luvulle tultaessa 
käytännöllisesti katsoen kaikista suurista reittivesistä 
niin Sisä-Savossa kuin koko Kuopion läänissäkin. Rapuka-
tojen tärkeimpänä syynä lienee ollut rapurutto, vaikka 
ruttosientä ei ole määritetty kuin muutamassa tapaukses-
sa. Suurten reittivesien rapukannat eivät ole elpyneet 
rapukatojen jälkeen. Parhaat rapukannat ovat nykyisin 
pienissä vesissä (Sorjonen ym. 1989). 

Vuonna 1985 Sisä-Savon kalastusalueiden (Koskelo - Konne-
veden, Niiniveden, Rasvanki - Virmasveden ja Suonteen 
kalastusalueet) rapusaalis oli yhteensä noin 69 000 kap-
paletta. Näillä alueilla ravustusvesien kokonaispinta-
ala oli noin 4 400 hehtaaria, joten vuodessa hehtaarilta 
saatiin keskimäärin 16 rapua. Vuonna 1988 kokonaisrapu-
saalis oli noin 80 000 kappaletta. Ravustusta harjoitet-
tiin noin 4 700 hehtaarin suuruisella vesialueella, joten 
hehtaaria kohti rapuja saatiin 18 kappaletta. Sisä-Savon 
alueella harjoitti ravustusta v. 1985 yhteensä 193 ta-
loutta. Mertoja näillä oli käytössään yhteensä 2 100 kap-
paletta (Sorjonen 1989). Keski-Suomen kalastuspiirin 
(Sipponen & Aaltonen 1986) kokoamien tietojen perusteel-
la saatiin v. 1984 Konnevesi - Kuusveden ja Hankasalmen 
kalastusalueilta yhteensä noin 30 000 rapua. Saalistieto-
jen perusteella voidaan koko Rautalammin reitin rapusaa-
liiksi v. 1988 arvioida runsaat 100 000 kappaletta, vaik-
ka tiedot Pieksämäen kalastusalueelta puuttuvatkin. 



4.1.2.6 Kalavesien hoito 

Rautalammin reitin merkittävimmät kalaistutukset v. 1986 
- 90 ovat olleet seuraavat (Kuopion kalastuspiiri, Keski-
Suomen kalastuspiiri ja Lähteenmäki 1988): 

K a 1 a 1 a j i 
istutus- Siika Järvitaimen Kuha 
vuosi (1-kesäinen) (2-4-vuotinen) (1-kesäinen) 

kpl kpl kpl 

1986 1 000 470 42 245 147 825 
1987 825 440 51 182 115 030 
1988 450 820 36 681 278 240 
1989 285 585 22 989 255 298 
1990 117 385 30 059 201 298 

Huom! Pieksämäen kalastusalueen osalta istutustiedoissa 
on mukana vain Pieksäjärvi. 

Viime vuosina on siikaistutuksia selvästi vähennetty ja 
kuhaistutuksia vastaavasti lisätty. Samaan aikaan tai-
menistutukset ovat pysyneet tasaisesti varsin korkealla 
tasolla. Taime.n.stutuksia on tehty myös 1-kesäisillä ja 
1-vuotiaina poikasilla. Muita istutuksissa käytettyjä 
lajeja ovat olleet harjus, hauki, säyne, lahna, kirjolo-
hi, puronieriä ja hermaanieriä. 

Myös rapujen istutus on 1980-luvun lopussa lisääntynyt, 
kun niitä on ollut entistä paremmin tarjolla. Ravut on 
istutettu joko aikuisina (emorapuistutukset) tai kesän-
vanhoina poikasina. Kuopion läänin rapuistutukset (emora-
puina) ovat ve1986 - 88 vaihdelleet välillä 2 000 - 7 000 
rapua vuodessa, mutta v. 1990 istutettiin emorapuja jo 
yhteensä 20 400 kappaletta. Koko Rautalammin reitin ra-
putalouden elvyttämisen kannalta keskeinen paikka on Kar 
ttulassa Airakselan kalastuskunnan alue, missä on tehty 
esim. Kuopion yliopiston toimesta tutkimuksia järvien 
soveltuvuudesta rapujen luontaiseen viljelyyn. Myös ra-
vustusmatkailun kehittämisessä ollaan jo pitkällä. Rapuja 
on viety jopa ulkomaille. Parhaillaan on käynnissä Sisä-
Savon Yhteistyöliiton organisoima rapuprojekti, joka kat-
taa Suonenjoen, Rautalammin, Karttulan, Tervon ja Vesan-
non kuntien alueet. Myös Keiteleellä on hoidettu rapuve-
siä aktiivisesti. 

Täpläravun istutusta ei kalastusviranomaisen mukaan tulla 
toistaiseksi sallimaan Rautalammin reitille, koska alu-
eella tavataan nykyisin varsin vahvoja kotimaisen ravun 
kantoja, joita halutaan näin suojella. Täplärapu nimit-
täin voi mahdollisena rutonkantajana levittää tautia ko-
timaiseenkin rapuun. 
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Luonnonravintolammikot 

Kalojen poikasistutuksissa on parin viimeisen vuosikym-
menen aikana yhä enenevässä määrin siirrytty kesänvanho-
jen poikasten istutuksiin, näin erityisesti silan, har-
juksen, kuhan ja säyneen istutuksissa. Poikaset saavat 
kasvaa lammikoissa vastakuoriutuneista kesänvanhoiksi 
kalojen luonnollisella ravinnolla, plaktonilla, jonka 
jälkeen ne vasta syksyllä siirretään istutusvesiin. 

Luonnonravintolammikkopinta-alaa oli v. 1988 Rautalammin 
reitin Kuopion läänin puoleisella osalla yhteensä noin 
147 hehtaaria ja Keski-Suomen läänin puoleisella osalla 
yhteensä noin 32 hehtaaria. Suurin osa lammikoista on 
Kuopion läänin puolella valtion hallinnassa. Keski-Suo-
men läänin puolella lammikot ovat yksityisten hallinnassa 
(taulukko 7). 

Taulukko 7. Luonnonravintolammikot kalastusalueittain. 

Kalastusalue Lammikko 	Pinta- Haltija 
ala (ha) 

Pielavesi 
	

Tervalampi 
	

4,0 
	

RKTL 
Pieni-Korppinen 	14,0 

	
RKTL 

Levä j ärvi 
	

21,0 
	

RKTL 
Nilakka 	I so-Ahveninen 	51,0 

	
RKTL 

Koskelo- 	Lääminginpuro 	5,0 
	

RKTL 
Konnevesi 

	
Yksityisiä (2 kpl) 4,0 

	
L. Turpeinen 

Niinivesi 
	

Vihtalampi 
	

16,0 
	

RKTL 
Hirvijärvi 

	
15,0 
	

MMM 
Yksityisiä (2 kpl) 

	
2,5 
	

V. Partanen 
Rasvanki- 	Matolampi 

	
15,0 
	

MMM 
Virmasvesi 
Konnevesi- 	Yksityisiä(8 kpl) 12,0 

	
T. Hänninen 

Kuusvesi 
	

T. Jalkanen 
P. Pellikka 
P. Pynnönen 

Hankasalmi 
	

Yksityisiä(11 kpl) 20,2 
	

Kallio- 
Kupari 
Kalatila Oy 
Raj alan ikot 

RKTL = Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
MMM = Maa- ja metsätalousministeriö 

Istutusten lisäksi ovat suunnittelualueen kalastuskunnat 
hoitaneet kalavesiään mm. rakentamalla kututuroja, haraa- 
malla kutupohjia, pyytämällä vähäarvoista kalaa, haudot-
tamalla hauen mätiä, rauhoittamalla kutupaikkoja ja anta-
malla erilaisia kalastusta sääteleviä muita määräyksiä 
(esim. verkkojen silmäharvuusmääräyksiä). 

Konneveden kalatutkimus ry on tehnyt Konnevedellä apaja-
paikkaselvityksen, jonka tarkoituksena oli merkitä 
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apajapaikat ja selvittää samalla niiden tila mahdollisia 
kunnostustoimia varten. 

Virtavesillä toteutetuista kunnostustoimista voidaan mai-
nita Äyskosken ja Huuhtajankosken kunnostus (1978), Kon-
nekosken kunnostus (1984) ja Suolikosken kunnostus (1988) 
sekä Tyyrinvirran kunnostus (1990). Järvialueiden kun-
nostustoimista mainittakoon v. 1984 aloitettu Pieksäjär-
ven tilan parantaminen alusveden ilmastuksella. 

4.1.2.7 Rautalammin reitin yhtenäislupa-alueet 

Yhtenäislupa-alueilla tarkoitetaan tässä vesialueita, 
joilla virkistyskalastus lähinnä vapakalastusvälineillä 
on järjestetty yhdenmukaisin säännöin laajoilla yhtenäi-
sillä vesialueilla kalastuskuntien tekemin sopimuksin. 
Alueet on esitetty kuvassa 9. Näiden alueiden yhteenlas-
kettu pinta-ala oli v. 1990 lopussa noin 100 000 ha. 

4.1.3 L o m a - a s u t u s 

Reitin runsaat rakentamattomat ranta-alueet, laajat vesi-
alueet ja hyvä veden laatu luovat erinomaiset edellytyk-
set loma-asutukselle ja siihen liittyvälle vesien virkis-
tyskäytölle.  

4.1.3.1 Loma-asuntojen määrä 

Suunnittelualueella oli v. 1988 noin 7 600 loma-asuntoa. 
Kun reitin rantavlivasta suunnilleen 60 % eli runsas 
3 800 km on sopivaa loma-asutukseen, oli tiheys 2 loma-
asuntoa rantakilometriä kohti. Loma-asutus tulee ennus-
teiden mukaan seuraavan 15 vuoden aikana kaksinkertaistu-
maan, mikä lisää rantojen yleiskaavoitustarvetta. Myös 
rantakaava-alueet tulevat lisääntymään. Loma-asuntojen 
sijainti on esitetty kuvassa 10. 

Seutukaavaliittojen v. 1985 mennessä keräämien tietojen 
sekä kunnissa v. 1986 - 1988 myönnettyjen rakennuslupien 
perusteella on selvitetty reitin keskusjärvien loma-asun-
tojen määrä ja tiheys vesistöalueittain ja järvikohtai-
sesti (taulukko 8). 

4.1.3.2 Kaavoitus 

Rantarakentamista ohjaavia hyväksyttyjä yleis- ja 
osayleiskaavoja on Rautalammin reitillä laadittu Säviän 
osayleiskaava Pielavedellä, Syvänniemen osayleiskaava 
Karttulassa ja Siikakosken rantayleiskaava Konnevedellä. 

Vireillä olevia rantarakentamiseen liittyviä kaavoja ovat 
suunnitteilla Suonenjoen ranta-alueitten osayleiskaavat, 
Konneveden rantayleiskaava Rautalammilla ja Konnevedellä, 
Äyskosken - Manginniemen ja Kirkonkylän osayleiskaavat 
Tervossa sekä Virmasveden alueen yleiskaava Karttulan, 
Tervon ja Suonenjoen alueella. Konneveden rantakaavan 



YHTENAIStUPA- ALUEET 

6 Pielavesi 
9 Nila,kka 

10 Konne°vesi - Kuusvesi 
11 Hankasaimi 
14 Koskelo-Konnevesi 
15 Niinivesi 
16 Rasvanki-Virmasvesi 
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laadinnan rahoittaa pääosin ympäristöministeriö ja muut 
vireillä olevat kaavat alueen kunnat. 

Vuonna 1990 oli vahvistettuja rantakaavoja alueella kaik-
kiaan 43 kpl. Lisäksi vireillä on 17 rantakaavahanketta. 
Rantakaava on vahvistettu tai kaavoitus on käynnissä yh-
teensä 42 järven jollakin rannan osalla. Koko reitin ran-
ta-alueesta kaavoitus käsittää yhteensä noin 270 km, mikä 
on noin 4 % koko reitin rantaviivasta. Rantakaavoitusti-
lanne on esitetty liitteissä 8 ja 9 sekä kuvassa 11. 

4.1.3.3 Rantojen käytön suunnittelu 

Rantojen loma-asutuksen järjestämistä koskevat viran-
omaisten kannanotot ovat ristiriitaiset. Sisäasiainmi-
nisteriön ohjeessa pääperiaatteena on, että ilman tarkem-
paa ranta-alueiden suunnittelua voidaan rakentaa rantaki-
lometriä kohti 4 - 5 loma-asuntoa. Pohjois-Savon seutu-
kaava 3 ehdotuksessa Rautalammin reitillä loma-asutuksen 
mitoituslukujärjestelmä olisi sallinut noin 3 loma-asun-
non rakentamisen rantakilometrille. Ympäristöministeriö 
kuitenkin totesi kaavan vahvistamispäätöksessä, että Rau-
talammin reitin järvillä on erityistä suojeluarvoa ja 
kaavassa esitetty mitoituslukujärjestelmä saattaa johtaa 
liian tehokkaaseen maankäyttöön. Ministeriö jätti siten 
mitoitusluvut vahvistamatta. 

Rantatonttien kysynnän lisääntyessä on rantakaavoitus 
yleistynyt. Usein kaavoitettavat alueet ovat maanomis-
tusolosuhteista johtuen pieniä. Rantakaavoja varten teh-
tävällä suunnittelulla ei saada käsiteltyä riittävän laa-
ja-alaista, esim. koko järveä koskevaa, selkeää koko-
naisuutta. Pieniä alueita kerrallaan käsittelevä, eri 
aikoina tapahtuva rantakaavoitus johtaa pahimmillaan yli-
tiheään ja järven eri osissa erilaisiin määräyksiin pe-
rustuvaan sekavaan rakentamiseen. Tästä on haittaa sekä 
asukkaille että ympäristölle. 

Rantojen monipuolisen käytön edellytys on, että asutuk-
sen väliin jää riittävän paljon rakentamattomia alueita, 
joita esim. vesillä liikkujat voivat käyttää rantautumi-
seen ja joilla voidaan asutusta häiritsemättä kalastaa. 
Tasaisesti rannalle sijoitetut 4 - 5 loma-asuntoa kilo-
metrille jo vaikeuttavat selvästi rannan muuta käyttöä. 
Loma-asutuksen keskittäminen luo paremmat edellytykset 
myös asiallisen vesihuollon järjestämiseksi. Kunnollisen 
juomaveden hankintamandollisuudet paranevat ja jätevesi-
en käsittely saadaan tehokkaammaksi. 

Loma-asutus tulee ennusteiden mukaan voimakkaasti lisään-
tymään. Reitin suojeluarvon takia rantojen käytön suun-
nittelua on nopeasti tehostettava siten, että kaavoitus 
käsittää laajoja ranta- ja vesistöalueita yhtenäisten 
ehjien kokonaisuuksien luomiseksi. Ranta-alueiden maan-
käytön ohjaus on ensisijaisesti kuntien tehtävä. 



Taulukko 8 Loma-asuntotilanne V. 1988 

Vesistöalue (va) 	loma-asuntoja loma-asun- 
kpl 	totiheys 

kpl/rantakm 

Koivujärven va 200 
Koivujärvi 190 2,2 

Pielaveden va 600 
Pielavesi 363 1,1 
Lampaanjärvi 65 
Iso-Panka 26 1,1 

Nilakan va 590 
Nilakka 466 1,3 

Tallusjärven va 650 
Tallusjärvi 122 1,4 
Hirvijärvi 102 1,6 

Kerkonjoen va 240 
Vesantojärvi 46 2,2 
Sonkari 95 1,9 
Kiesimä 59 1,5 

Virmasveden va 1250 
Virmasvesi 219 1,6 
Rasvanki 115 1,4 
Niinivesi 307 1,8 
Iisvesi 300 1,7 
Kuttajärvi 106 1,4 
Iso-Lauas 45 1,7 

Suonjoen va 420 
Suonteenselkä 84 1,1 
Paasvesi 27 1,8 

Pieksäjärven va 340 
Konneveden a 1370 

Koskelovesi 179 3,2 
Hankavesi 156 1,4 
Myhin j ärvi 41 1,2 
Pohjois-Konnevesi 271 2,3 
Etelä-Konnevesi 527 1,2 

Liesveden a 200 
Liesvesi 70 1,8 
Vanginvesi 45 1,9 
Pukara 41 1,9 

Kuuhankaveden va 650 
Armisvesi 220 2,3 
Kuuhankavesi 113 2,6 
Vanaj aj ärvi 30 1,3 
Hankavesi 73 1,4 
Iso®Vinmas 34 1,9 

Niemisjärven va 210 
Niemisjärvi 61 2,3 

Kuusveden Kynsiveden a 800 
Kynsivesi 307 2,0 
Kuusvesi 123 2,4 
Uurainen 128 2,7 
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Suunnittelu ja rakentaminen saadaan nykyistä hallitum-
maksi, kun ranta-alueille laaditaan vahvistettavat yleis-
kaavat. Maanomistajakohtaiseen tarkasteluun perustuva 
yleiskaava selkeyttää rakennuslupien myöntämistä, osoit-
taa maanomistajille tasapuoliset rakentamismandollisuudet 
sekä turvaa suojelu- ja virkistyskäyttöalueet. Kaavan 
perusselvityksiin tulisi aina kuulua myös alueen luonto-
ja maisemaselvitys. Rantayleiskaava korvaisi rantakaa-
vat, joista tulisi kokonaan luopua. Rakennuskaava taas 
sopisi lomakylätyyppiseen rakentamiseen. Yleiskaavoituk-
sen organisointi sopii hyvin lääninliittojen (seutukaava-
ja maakuntaliittojen yhdistymisen myötä syntyneiden kun-
tien edunvalvontayhteisöjen) toimenkuvaan. Ranta-aluei-
den yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, ja rakennusla-
kiin tehdyn muutoksen jälkeen kaavan vahvistaa lääninhal-
litus eikä enää ympäristöministeriö. 

Yleiskaavojen laadintaa varten on mahdollista saada val-
tion avustusta ympäristöministeriöltä. Ministeriö voi 
myös hankkia tai korvata yleiskaavan osoittamia luonnon-
suojelualueita valtion varoilla. 

Rantojensuojeluohjelmassa mainittujen järvien lisäksi 
tulisi rantarakentamista suunnittelualueella rajoittaa 
koskiin ja virtapaikkoihin rajoittuvilla alueilla sekä 
pienreittien varsilla. Selkävesien saarista rakennusoi-
keus tulee pyrkiä siirtämään mantereelle. Arvokkaasta 
reittikokonaisuudesta huolimatta alueella ei ole yhtään 
luonnonsuojelualuetta. Virtapaikoista esitetään luonnon-
suojelualueeksi Tyyrinvirran aluetta. Selkävesillä luon-
nonsuojelualueeksi sopisivat erämaarantainen Konnevesi ja 
Pohjois-Konnevesi. 

4.1.4 V e n e i l y 	j a 	v e s i m a t k a i 1 u 

4.1.4.1 Historiaa 

Vesillä liikkumisen merkitys Rautalammin reitillä on ol-
lut suuri kivikautisesta asutuksesta lähtien. Vesiväylät 
ovat kesäisin olleet lähes välttämättömiä ihmisten elan-
non hankkimisessa. Hämäläiset ja savolaiset kulkivat 
1500-luvulla eräretkillään tällä reitillä, 1600- ja 1700-
luvulla kuljetettiin veneillä mm. tervaa, 1800-luvulla 
alkoivat uittokul j etukset ja vielä tämän vuosisadan alku-
puolella reitillä oli vilkas höyrylaivaliikenne. 

Merkittävä parannus vesiliikenteessä oli kanavien raken-
taminen. Viipurilainen Hackman-yhtiö rakennutti 1860- 

. 

	

	luvulla Suonenjoella nykyisin suljettuna olevan avo- 
kanavan Kuivantaipaleen kannaksen poikki saadakseen puu-
tavaran uittoväylän Suonteelta Sorsavettä pitkin 
Sorsakosken tehtaille. Tämä kanava avasi yhteyden Kymi-
joen vesistöstä Vuoksen vesistöön. Pielaveden Säviän ja 
Karttulan Kuttakosken avokanavat samoin kuin Kolun sulku-
kanava Tervossa rakennettiin 1890-luvulla. Vuonna 1918 
ryhdyttiin yhdistämään Pielaveden - Iisveden ja Keiteleen 
vesistöjä rakentamalla Kerkonkosken, Kiesimän ja Neiturin 
sulkukanavat. Työ saatiin päätökseen 'v. 1927, jolloin 
vesikuljetuksia voitiin hoitaa Pielavedeltä Äänekoskelle 



w 
ja Suolahdelle sekä toisaalta Viitasaareita Suonenjoel-
le. Mainittakoon, että jo 1800-luvun puolivälissä tut-
kittiin ensimmäisen kerran kanavointia Rautalammin reitin 
yhdistämiseksi Saimaaseen. Samoihin aikoihin alettiin 
kaavailla myös yhdysväylän rakentamista Päijänteestä Kei-
teleeseen tai Konneveteen. 

Pielaveden ja lisveden välisten kanavien valmistuttua 
alkoi reitillä liikennöidä useita laivoja. Suurimpiin 
mahtui jopa 200 matkustajaa, mutta pienimmissä aluksis-
sa tilat olivat vaatimattomat. Matkustajaliikennettä har-
joittavat laivat liikennöivät aikataulun mukaisesti rei-
teillään. Tämän vuosisadan alussa tulivat suosituiksi 
myös aikataulun mukaiset kirkkomatkat. Höyrylaivaliiken-
ne lopetti näin vuosisataiset kirkkovenematkat. Matkus-
tajalaivat kuljettivat myös tavaraa ja rahtia, kuten 
elintarvikkeita, koneita, rakennustarvikkeita jopa teu-
raskarjaakin. Asiakkaina olivat mm, meijerit ja kauppi-
aat. Iisveden satamasta tuli merkittävä keskus v. 1887 
jälkeen, kun sinne rakennettiin pistoraide. Siten vesit-
se tapahtuvia kuljetuksia voitiin jatkaa rautateitse ete-
lään. Myöhemmin tämä Suonenjoen kylä kasvoi huomattavaksi 
sahateollisuuskeskukseksi. 

Ensimmäisiä merkkejä laivakuljetusten taantumasta rupesi 
näkymään 1920-luvun keskivaiheilla linja-autoliikenteen 
alkaessa. Maantiekuljetusten vilkastuttua muutenkin ja 
laivojen käyttökustannusten kohottua sisävesikuljetukset 
menettivät nopeasti merkitystään 1940-luvun lopussa. Vii-
meiset laivat jatkoivat liikennöimistään v. 1953 saakka. 

4.1.4.2 Nykytilanne ja tulevaisuus 

Kymijoen vesistön yläosan veneilystä ja vesimatkailusta 
on V. 1980 valmistunut yleissuunnitelma, jonka laatimi-
seen ovat osallistuneet Keski-Suomen ja Pohjois-Savon 
seutukaavaliitot, Keski-Suomen ja Kuopion tie- ja vesira-
kennuspiirit ja vesi- ja ympäristöpiirit sekä vesi- ja 
ympäristöhallitus. Suunnitelmassa on laajasti ja moni-
puolisesti käsitelty veneilyn ja vesimatkailun kehittä-
mismandollisuuksia mm. kattavan reitistön ja satamien 
toteuttamisen kannalta. Suunnitelman sisältö on vieläkin 
pääosin käyttökelpoista. 

Rautalammin reitin melko luonnontilaiset vesistöt ja laa-
jat rakentamattomat ranta-alueet tarjoavat hyvät edelly-
tykset vesillä liikkumiselle. Suuret järvialtaat sovel-
tuvat mainiosti sekä laivamatkailuun että veneilyyn sen 
eri muodoissa. Lisäksi on etenkin alueen eteläosassa 
reittivesiä, jotka soveltuvat kevyellä kalustolla tapah-
tuvaan vesiretkeilyyn. 

Rautalammin reitillä niin kuin yleensäkin suurilla vesi-
alueilla veneily on jatkuvasti laajeneva vapaa-ajanvieton  
muoto. Vapaa-ajan asuntojen hintojen nopean nousun myötä 
veneestä on yhä useammille tullut huvilan vaihtoehto. 
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Useita vuorokausia kestävät veneilyretket ovat yleisty-
neet, kun yhä pitempiä reittejä on käytettävissä. 

Uusia ulottuvuuksia veneilylle ja vesimatkailulle avaa 
Keiteleen kanava. Sen rakentaminen suomalais-neuvosto-
liittolaisena yhteistyönä aloitettiin v. 1990, ja kanava 
on tarkoitus saada liikennöitävään kuntoon v. 1993. Ka-
navointi tekee mahdolliseksi liikkumisen Pielaveden peru-
koilta aina Lahteen ja Heinolaan saakka. Matkaa eteläi-
simmästä kohdasta pohjoisimpaan tulee yli 400 km ja eri-
laisia reittivaihtoehtoja on runsaasti. Kanava tulee vil-
kastuttamaan huomattavasti myös Rautalammin reitin vesi-
liikennettä. 

Keiteleen kanavan valmistuminen tekee entistä todennä-
köisimmäksi myös Haukiveden - Iisveden kanavan eli ns. 
Savon kanavan rakentamisen Suonenjoen ja Varkauden välil-
le. Tämä kanava avaisi Kymijoen vesistöstä yhteyden 
Vuoksen vesistöön ja samalla Saimaan kanavan kautta me-
relle. 

Veneiden määrä suunnittelualueella on 1980-luvulla kasva-
nut voimakkaasti. Kasvu tulee ilmeisesti 1990-luvulla 
jonkin verran hidastumaan, mutta suurten matkaveneiden 
määrä lisääntynee vähintään nykyistä vauhtia eli noin 
kymmenen prosenttia vuodessa. Venekannasta Rautalammin 
reitillä antaa kuvan seuraava arvio. 

v. 1975 v. 1988 v. 2000 
kpl 	kpl 	kpl 

soutuveneitä 	7 000 	9 000 	10 000 
- kasvu %/a 	2 	1 

moottoriveneitä 	1 200 	2 900 	5 000 
- kasvu %/a 	7 	5 

purjeveneitä 	45 	100 	180 
kasvu %/a 	6 	6 

Lähtötietoina arvion laatimisessa on käytetty aikaisem-
min  mainitussa yleissuunnitelmassa esitettyjä kuntakoh-
taiseen kyselyyn perustuvia 1970-luvun puolivälin lukuja. 
Sen jälkeistä kehitystä on arvioitu eri toteutumatietojen 
ja ennusteiden pohjalta. Itse veneitä koskevien myynti-
ja käyttötilastojen puuttuessa on turvauduttu mm. vene-
moottorien myyntitietoihin ja loma-asuntojen määrään sekä 
lääninhallituksen venerekisteriin, johon on ilmoitettava 
yli 20 hv:n perämoottoriveneet ja yli 50 hv:n sisämootto-
ri- tai sisäperämoottoriveneet. Venerekisteri antaa par-
haan kuvan keskikokoisten ja suurten moottoriveneiden 
määrästä. Rekisterin tiedot eivät ole kuitenkaan aukot-
tomia, koska poistumaa ei ole otettu huomioon. Rautalam-
min reitillä rekisteröityjä veneitä on nykyisin noin 800 
kpl. Vuosittainen lisäys on 1980-luvulla ollut keskimää-
rin 12 % ja poistuma mukaan lukienkin 10 %:n luokkaa. 



Myös venemoottorien myyntitilastot osoittavat suurten 
veneiden suosion kasvua viime vuosina, kuva 12. 

kpl 
EI REKISTERÖITÄVÄ KOKOLUOKKA 

1000 	 VÄHENNETTYNÄ ALLE S hv:n LÄHINNÄ 

/\ 	/ SOUTUVENEISSÄ KÄYTETTÄVILLÄ PERÄF900TTOREILLA 

Kuva 12. Venemoottorien tukkumyynti Kuopion talousalu-
eella 1970-89 (perämoottorit, sisämoottorit ja sisäperä- 
moottorit). 

Jopa paremmin kuin veneiden lukumäärä veneilyharras.tuk-
sen laajuutta` kuvaa veneliikenteen määrä. Siitä on ole-
massa tietoja reitin neljältä sulkukanavalta ja lisäksi 
veneliikennelaskennasta. Kolun, Kerkonkosken, Kiesimän 
ja Neiturin kanavilla sulutettujen moottori- ym veneiden 
lukumäärä on 1980-luvun lopulla ollut kolminkertainen 
vuosikymmenen alkuun verrattuna. Tämä merkitsee keski-
määrin 14 %:n vuotuista lisäystä. 

Kesällä 1989 (7.7. - 9.7.) suoritettiin vesi- ja ympä-
ristöhallinnon toimesta Päijänteen vesistöalueella vene-
liikennelaskenta, jossa laskentapisteitä oli yhteensä 59 
kpl. Rautalammin reitillä niistä sijaitsi 15 kpl. Näiden 
havaintoasemien kautta kulki kauniina keskikesän viikon-
loppuna yhteensä lähes 3 000 alusta. Rautalammin reitillä 
on aikaisemmin vastaavanlainen laskenta toteutettu kesäl-
lä 1971 vain Kolun kanavalla. Silloin kanavan kautta kul-
ki ainoastaan 7 venettä, kun nyt veneitä sulutettiin yh-
teensä 93 kpl. Oikeamman kuvan liikennemäärien kasvusta 
antaa koko Päijännettä koskeva näiden laskentavuosien 
välinen vertailu, joka on esitetty venetyypeittäin hit-
teessä 10. Veneliikenne on vajaan kahdenkymmenen vuoden 
aikana kaksinkertaistunut. 

Liitteestä 10 selviää myös venetyyppijakauma Rautalammin 
reitillä erikseen Kolun ylä- ja alapuolisella osalla sekä 
reittiin kuulumattomalla Keiteleellä. Koko Päijänteen 
vesistöalueen laskentatuloksissa kajuutallisten yli 5-
metristen moottoriveneiden eli käytännössä matkaveneiden. 
osuus on 51 % ja tätä pienempien veneiden osuus 38 %.. 
Rautalammin reitillä taas pienveneiden osuus on ylivoi-
mainen, kuten seuraavasta ilmenee: 
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- pienveneet (soutu- ja avomoottori- 
veneet, kanootit) 
< 5 m 

- kajuutalliset moottoriveneet 
> 5 m 

- purjeveneet ja moottoripurjehtijat 
- moottori- tai höyryalukset 

> 15 m 
- rahtialukset 

> 30 m 
- muut erikoisalukset ja/tai kuljetukset 

79,0 % 

18,0 % 

0, 9 % 
1,2 % 

0,9 % 

Veneiden tyyppijakaumaa selvitettiin kesällä 1989 myös 
veneilijöille suunnatulla kyselyllä, jonka tulokset ovat 
liitteessä 11. 

Matkailu 

Kansallisveden matkailumarkkinoinnissa veneily ja sen 
oheistapahtumat ovat keskeisellä sijalla. Kaksipäiväinen 
Rautalammin ympärisoutu isoilla kirkkoveneillä on järjes-
tetty v. 1983 lähtien. Uudempia tapahtumia ovat UKK-sou-
tu Pielavedellä, Suonteen soutu Suonenjoella ja moottori-
veneille tarkoitettu useampipäiväinen Kansallisrekatta, 
jossa on risteilty Karttulan, Tervon, Keiteleen, Piela-
veden sekä Suonenjoen ja Rautalammin vesillä. Suomi Me-
loo -kanoottiviestin reitti kulki v. 1990 Pielavedeltä 
Lahteen. 

Laivamatkailu Rautalammin reitillä on saatu paikallisten 
matkailuyrittäjien toimesta jälleen käyntiin, kun lähes 
40 vuoden tauon jälkeen aloitti kaksi matkustajalaivaa 
liikennöinnin kesällä 1987. M/S Tuulikannel, 80 hengelle 
rekisteröity sisävesialus, kulkee Pielavedeltä Keiteleen, 
Tervon, Karttulan ja Suonenjoen kautta Rautalammille. 
Suurempi alus, jossa oli 150 matkustajapaikkaa, kulki M/S 
Viitasaari-nimisenä Viitasaarelta mm. Rautalammille ja 
toimi siten itäisen laivalinjan jatkoyhteytenä Keski-
Suomeen päin. Tällä reitillä ei ole kesän 1989 jälkeen 
ollut säännöllistä matkustajaliikennettä. 

Kaikki suunnittelualueen kirkonkylät ja merkittävät taa-
jamat sijaitsevat vesistöjen rannalla, samoin pääosa taa-
jamien ulkopuolella olevista matkailupalveluista. Keite-
leen kanavan merkityksestä matkailuelinkeinolle on val-
mistunut konsulttityönä selvitys v. 1988. Siinä on todet-
tu Rautalammin reitin kuntien osalle tulevan seuraavan-
laisia vaikutuksia: 

- veneilyn lisääntyminen 
- matkustajalaivaliikenteen edellytysten paraneminen 
(uusia linjavaihtoehtoja, kannattavuuden paraneminen) 

- kalastusmatkailulle uusia mahdollisuuksia 
- majoituspalvelujen enenevä käyttö 
- maatila- ja mökkimatkailun lisääntyminen 
- huvilatonttien kysynnän kasvu 
- työllistävät vaikutukset. 



In 

Suunnittelualueella on viime aikoina tehty useita matkai 
luinvestointeja. Niistä mainittakoon Rautalammin Kierin-
niemellä hotelli Vahveron lomakylä sekä Suonenjoella Kos-
kelon matkailukeskus ja Savon Portin majoitustilojen laa-
jennus. Valtakunnan merkittävintä sisämaan kalastusmat-
kailukohdetta Tervon Lohimaata on jatkuvasti kehitetty. 

4.1.4.3 Veneilyn edellytysten parantaminen 

Vuonna 1974 Päijänteen ja Saimaan veneilijöille kohdis-
tetussa kyselytutkimuksessa saatiin yhdeksälle kyselylo-
makkeessa mainitulle haittatekijälle seuraava järjestys 
haitallisimmasta alkaen: 

- veneilijöille sopivien leirintäalueiden, lomakylien 
yms® vähyys 

- muiden vesillä liikkujien tavat 
- laivaliikenne, uitto 

Seuraavassa esitetään niitä toimenpiteitä, joilla venei-
lyn edellytyksiä voidaan parantaa Rautalammin reitillä®  
Näistä monet liittyvät samalla veneilystä aiheutuvien 
haittojen minimoimiseen®  

Viime aikoina kunnat ovat pyrkineet tekemään veneilysa-
tamia varsin ripeään tahtiin, mutta toteutus on monesti 



m 
viivästynyt valtion osuuden vähäisyyden vuoksi. Valtio 
on ollut mukana sellaisissa hankkeissa, jotka palvelevat 
laajempaa käyttäjäryhmää kuin ao kunnan asukkaita. Tie-
ja vesirakennuspiirit ovat rakentaneet esim. kalasatamia 
ja laitureita, vesi- ja ympäristöpiirit ovat ruopanneet 
matalikkoja ja satama-altaita, tehneet syvyyskartoituksia 
sekä merkinneet väyliä yhteistyössä luotsipiirin, nykyi-
sen merenkulkupiirin, kanssa (tie- ja vesirakennuspiirit 
ovat muuttuneet tiepiireiksi ja niiden vesitietoimiala on 
yhdistetty merenkulkupiiriin). Viime aikojen töistä mai-
nittakoon Karttulan Syvänniemen venesatama ja Virmasveden 
väyläkartoitus v. 1989 sekä Suonenjoen, Iisveden ja Ve-
sannon kirkonkylien venesatamat v. 1990. 

Suunnitellut ja selvitettävät hankkeet on esitetty kuvas 
sa 13. Merkintä kartalla ei tarkoita sitä, että esim. 
laituri tehtäisiin juuri niille kohdin, vaan aluetta, 
jossa ilmeisesti tarvittaisiin laituri. Eritasoisten ran-
tautumispaikkojen sijoitteluun luonnollisesti vaikuttavat 
mm. kaavoitus, maanomistus ja tieyhteydet samoin kuin 
yleensäkin paikalliset olosuhteet ja tarpeet. 

Lomarakentamisen kasvu ja sijoittuminen siten, että va-
paita jokamiehenoikeuksin käytettäviä rantoja ei juuri 
jää ainakaan hyville paikoille, nähdään jo Päijänteen 
vesistöalueellakin suurena uhkana vesistön yleiselle käy-
tölle. Vaikka Rautalammin reitillä rakentamattomia ran-
toja vielä riittää, ovat eräät veneilijöiden käyttämät 
virkistyspaikat, kuten Hirviniemi Pielavedellä, vaaras-
sa joutua muihin käyttötarkoituksiin. 

Veneilyn turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. 
viitoitetut väylät ja reitit, vedenpinnan korkeuden vaih-
telut, sähkölinjojen, ilmajohtojen ja siltojen alikulku-
korkeudet, sisävesikartat (aik. merikortit) ja syvyyskar-
tat, karikot ja uppopuut sekä nopeus- ym. rajoitukset. 

Kuvassa 13 on esitetty sekä nykyiset että tarpeellisiksi 
katsotut uudet veneväylät ja venereitit. Väylä on viral-
linen ja väylänpitäjä vastaa sen kulkusyvyydestä, kun 
taas reitti on epävirallinen, sen vesisyvyyttä (= kul-
kusyvyys + varavesi) ei ole varmistettu yhtä luotettavas-
ti eikä väylänpitäjä vastaa reitin kulkusyvyydestä. Vi-
rallisten väylien ylläpitäjä merenkulkuhallitus on tar-
kistusmittausten perusteella joutunut turvallisuussyistä 
lakkauttamaan muutamia väylän osia niiden riittämättömien 
vesisyvyyksien takia ja muuttamaan eräitä sivuväyliä rei-
teiksi. 

Väylien ja reittien kulkusyvyydet määräytyvät purjehdus-
kauden aikaisen alivedenkorkeuden mukaan. Päijänteen ve-
neilykyselystä saatujen kulkusyväystietojen (liite 14) 
valossa näyttää siltä, että Rautalammin reitin merkityt 
vesitiet riittävät lähes kaikille nykyisille moottorive-
neille. Sen sijaan purjeveneissä on jo paljon sellaisia, 
jotka eivät syväyksenkään puolesta pääse niille latvarei-
teille, joilla kulkusyvyys on pienimmillään 1,0 m. Suo-
situksia kulkusyvyyksistä ja väylien muista mitoista, 
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Luettelo kuvaan 13 

SUUNNITELLUT TAI EHDOTETIJT SATAMAT, LAITURIT, VÄYL1T JA REITIT 

Pielavesi. 1.  Kirkonkylän satama 
2.  Säviän satama 
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7 Levälanden laituri 

Keitele 8.  Kirkonkylän satama 
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Tervo 10.  Äyskosken satama 
11.  Hautolanden laituri 

Karttula 12.  Autuaankannaksen ja 
Jokinièmen reitti 

Vesanto 13.  Kuu$lahden satama 
14.  Hietarannan kalasatama 
15.  Vedenpäänlanden laituri 
16.  Niinivedenpään laituri 

Suonenjoki 17.  Keskustan (Suontien) satama 
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27.  Kerkonkosken satama 
28.  Kiesimän laituri 
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Konnevesi 31.  Kirkonkylän satama 
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34.  Rappaatlanden (Mämmilahden) väylä 
35.  Neiturin kalasatama 
36.  Närelanden laituri 

Hankasalmi 37.  Kärkkäälän laituri 
38.  Paanalan laituri 

Laukaa 39.  Lankamaan laituri 
40.  Kynsiveden 	Kuuslahden reitti 
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joihin on pyrittävä uuden rakentamisen ja muutostöiden 
yhteydessä, on annettu Kymijoen vesistön yläosan veneilyn 
ja vesimatkailun yleissuunnitelmassa. 

Sähkölinjojen, ilmajohtojen ja siltojen alikulkukorkeudet 
määräytyvät purjehduskauden aikaisten ylimpien vedenkor-
keuksien mukaan. Suuntaviivoja tarvittavista korkeuksis-
ta saa veneilykyselyn tuloksista liitteestä 15. Johtojen 
alikulkukorkeuksista on tie- ja vesirakennushallitus an-
tanut suosituksen v. 1988. Turvallisten alikulkukorkeuk-
sien samoin kuin kulkusyvyyksien havainnollistamiseksi 
tulisi esim. kiinnittää silta-aukkoihin helposti luettava 
asteikko, josta vallitseva vedenpinnan taso on tarkis-
tettavissa ja johon on merkitty myös kartoissa käytetty 
korkeus. 

Rautalammin reitin sisävesikartat ovat monelta osin puut-
teellisia Syvyystietoja on eräiltä suuriltakin järvil-
tä, kuten Virmasvedeltä ja Rasvangista, vain viitoitettu-
jen väylien tuntumasta, ja osa veneilyn kannalta tärkeis-
tä järvistä, kuten Rautalammin kirkonkylän äärellä olevat 
Hankavesi ja Koskelovesi, ovat kokonaan ilman syvyystie-
toja. Keskisuurten ja pienten järvien osalta tilanne on 
hiukan parantunut, kun uusille peruskartoille on saatu 
syvyyskäyriä vesi- ja ympäristöpiirien tekemistä mittauk-
sista. Sisävesikarttojen uusiminen ja täydentäminen tu-
lisi saada ripeästi käyntiin. 

Majoituspalvelut 

Veneilijöiden helposti saavutettavissa olevia rannan tun-
tumassa sijaitsevia majoituspalveluita on Rautalammin 
reitillä kohtuullisesti, kun mukaan luetaan myös kirkon-
kylien majoituspaikat. Lisäys on silti tarpeen vesimat-
kailijamäärien kasvaessa. Varsinkin lisääntyneen maati-
lamatkailun uskotaan houkuttelevan myös veneilijöitä. 

4.1.4.4 Haitat ja niiden vähentäminen 

Yleistä 

Veneilyn lisääntyminen ja sen rakenteen muuttuminen on 
tuonut mukanaan eräitä haitallisia ilmiöitä. Luonnossa 
liikkumiseen pohjautuvan vapaa-ajanvieton ja ympäristön 
välille syntyy helposti ristiriitoja. Osittain on kysy-
mys veneilijän jokamiehenoikeuksien väärinkäytöstä ja 
välinpitämättömistä asenteista ympäristöä kohtaan, osit-
tain pelkästään veneilyn moottoroitumisesta. Koko ympä-
ristönsuojelun kannalta veneilyn aiheuttamat haitat eivät 
ole merkittäviä, mutta paikallisesti tai lyhytaikaisesti 
haitat voivat olla huomattavia. Luonnon virkistyskäyttö 
pohjautuu ympäristön luonnontilaisuuteen ja sen säilymi-
seen. Aiheuttamalla ympäristöhaittoja veneilykin kaven-
taa suoranaisesti omia edellytyksiään. Asiaa korostaa 
Rautalammin reitillä se, että veneilyä harjoitetaan poik-
keuksellisen arvokkaassa virkistäytymisympäristössä eni-
ten loma-aikoina, jolloin myös muu vesistön virkistys-
käyttö on vilkkainta. 
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Veneilystä aiheutuvien haittojen ehkäisemisessä on rat-
kaiseva vaikutus veneilijöiden omalla käyttäytymisellä. 
Tähän voidaan vaikuttaa tehokkaimmin lisäämällä veneili-
jöiden vastuuntuntoa valistus- ja tiedotustoiminnalla. 
Valistajina voivat olla esim, paikalliset veneilyseurat. 
Joissakin tapauksissa joudutaan kuitenkin asettamaan ra-
joituksia ja kieltoja. Moottorikäyttöiset vesikulkuneuvot 
on mahdollista kokonaankin kieltää lääninhallituksen pää-
töksellä tietyllä alueella tai tiettynä ajankohtana. 
Kieltojen ohella tulevat kysymykseen myös muut lainsää-
dännölliset keinot ja valvonta, joiden osuus ei kuiten-
kaan voi olla kovin suuri. Kuitenkin esim. ruorijuopumus-
säännösten tiukentamisella olisi vesiliikennettä rauhoit-
tava vaikutus. 

Jätteitä syntyy sekä kiinteinä että nestemäisinä. Kiin-
teiden jätteiden, kuten paperin, tyhjien pullojen ja ker-
takäyttöastioiden keräilyn järjestäminen on ensisijainen 
ja helpoimmin toteutettava toimenpide jätehuollon kehit-
tämisessä. Keräilyastioita tulisi olla kaikissa satamis-
sa, laivalaitureissa ja venevalkamissa sekä tärkeimmissä 



rantautumispaikoissa. Keräilyastiat tulisi myös tyhjen-
tää riittävän usein. 

Nestemäiset jätteet (öljy-, saniteetti- yms. jätteet) 
aiheuttavat vesien pilaantumista. Poltto- ja voiteluai-
neita voi joutua vesistöön huolimattoman käsittelyn vuok-
si ja onnettomuustapauksissa. Öljy on erityisen vaaral-
lista vesilinnuille. Haittaa saattaa ilmetä myös uima-
rannoilla, etenkin jos ne sijaitsevat venesatamien tuntu-
massa. Kiinteiden jätteiden keräilyn ohella tulisi ko-
ti-, vieras- ja huoltosatamissa olla myös käymäläjättei-
den ja jäteöljyn keräys. Samoin tärkeimmissä luonnonsa-
tamissa, venevalkamissa ja laivalaitureiden läheisyydessä 
tarvittaisiin käymälä veneilijöitä varten. Yleensä kui-
vakäymälä on paras ratkaisu tähän tarkoitukseen. Meri-
alueilla, Saimaalla ja Päijänteellä käytännön jätehuoltoa 
hoitava Pidä Saaristo Siistinä r.y. on kiinnostunut 
aloittamaan toiminnan myös Rautalammin reitillä. 

Moottoriveneilyn yhteydessä joutuu veteen jonkin verran 
haitallisia aineita myös moottorin käynnin seurauksena, 
esim kaksitahtisten perämoottoreiden päästöt joutuvat 
suoraan veteen. Haitallisin komponentti on polttoainees-
sa käytettävä öljy. 

Melu 

Melu on pääasiassa moottoroidun vesillä liikkumisen vä-
littömin haitta, joka kohdistuu veneilijöihin, vesien ja 
rantojen muihin käyttäjiin, vesilintuihin ja eläimiin. 
Melutasoon vaikuttavat moottorin käyntiäänen lisäksi ve-
neen runkorakenteen ominaisuudet. Etenkin perämoottorin 
samoin kuin vesiskootterin ääni voi olla hyvinkin voima-
kas ajettaessa suurta nopeutta. Haitan suuruuteen liit-
tyy läheisesti häiritsevyyskäsite, joka on alueen muiden 
käyttäjien sietokyvystä riippuva tekijä. Melun häiritse-
vyys on suurinta iltaisin ja öisin. Luonnonsuojelunäkö-
kohtien kannalta on vesilinnuston pesimäkausi alkukesästä 
kriittisintä aikaa. Veneily-ympäristön luonnosta juuri 
linnusto on herkimmin häiriintyvä osa. 

Moottorimelua voidaan torjua veneen ja moottorin raken-
teeseen ja kuntoon kohdistuvin toimenpitein. Melun hait-
tavaikutuksia on mahdollista vähentää ohjaamalla mootto-
roitu vesiliikenne riittävän etäälle melusta kärsivistä 
alueista, kuten lintujen pesimäsaarista, tai alentamalla 
nopeuksia tällaisten alueiden ja kohteiden lähettyvillä. 
Ellei veneilijöiden käyttäytymistä pystytä muuttamaan 
siten, että nopeutta vapaaehtoisesti vähennetään liikut-
taessa lähellä asutusta tai muuten arkoja alueita, jää 
ainoaksi keinoksi nopeusrajoitusten tai kieltojen asetta-
minen. 

Muut haitat 

Muita haittoja ovat mm. maaston kuluminen, peräaaltojen 
aiheuttamat vauriot ja kalataloudelle koituvat haitat. 
Saman rantautumispaikan usein toistuvasta käytöstä ja 
leirinnästä on maastotyypistä riippuen seurauksena erias-
teinen maaston ja kasvillisuuden kuluminen. Herkimpiä 



ovat kuivat ja karat kohteet, jotka toisaalta luontaisil-
la ominaisuuksillaan houkuttelevat kävijöitä. Peräaallot 
ja potkurivirrat ovat ennen kaikkea voimakkaiden ja no-
peiden moottoriveneiden aiheuttamia haittoja. Suuret pe-
räaallot saattavat aiheuttaa vaurioita rannoilla tai vaa-
rantaa kevyttä vesiliikennettä ja uintia. 

Veneilyn kalakannalle ja kalastukselle aiheuttamat haitat 
liittyvät lähinnä moottoriveneilyyn, mutta myös laivalii-
kenteeseen. Näitä haittoja on esim aaltojen muodostumi-
nen, joka tuntuu eniten rantojen läheisyydessä ja ka-
peikossa. Potkurivirrat voivat sekoittaa pohjalietettä, 
mikä vaikeuttaa kalojen mädin ja kalanpoikasten elämää ja 
sotkee kalanpyydyksiä. Vilkkaasta veneilystä voi olla 
seurauksena kalanpyydysten rikkoutuminen, pyydyksiin koh-
distuva ilkivalta ja veden lämpötilakerrostuneisuuden 
häiriintyminen, joka vaikuttaa kalojen kudun onnistumi-
seen. 

4.1.5 U i t t r 

4.1.5.1 Yleistä 

Rautalammin reitillä uitto on alkanut jo 1800-luvun lop-
pupuolella ja on puumäärällä mitattuna ollut vilkkainta 
1960-luvulla eli niihin aikoihin, kun siirryttiin irtoui-
tosta nippu-uittoon. Silloin vuotuinen uittomäärä oli 
noin 400 000 m3, kun se nykyisin on alle puolet tästä. 
Pääväylien lisäksi uittoa on aikaisemmin harjoitettu kym-
menissä sivuvesistöissä. Niinpä uittosääntöjäkin on voi-
massa vielä 12 kpl, jotka ovat Pielaveden - Keiteleen 
väliä koskevia sääntöjä lukuunottamatta käyneet tarpeet-
tomiksi. Luettelo voimassa olevista uittosäännöistä on 
liitteessä 16. Uitettavan puun määränpää on pääasiassa 
Keski-Suomen ja Kymenlaakson puunjalostusteollisuus, mut-
ta myös reitin varrella esim. Suonenjoella sijaitsevalle 
sahateollisuudelle osa raakapuusta tulee uittamalla. Uit-
toa toimittaa nykyisin käytännössä vain Kymin Uittoyh-
distys yhteisuittona, mutta puutavaran omistajilla on 
oikeus myös yksityisuittoon, jonka osuus 190b-luvun puo-
livälissä oli vielä merkittävä. Uittokausi kestää yleen-
sä toukokuun puolivälistä lokakuulle. 

4.1.5.2 Väylät ja toimintapaikat 

Uittoa siis tapahtuu nykyisin vain pääreitillä. Kuvassa 
14 on esitetty väylät, pudotuspaikat, suojasatamat ja 
käsittelyalueet. 

Pielavesi - Neituri -väylä alkaa Pielaveden pohjoisosas-
ta ja jatkuu Nilakan ja Rasvangin kautta Iisvedelle ja 
sieltä Niiniveden ja kanavareitin kautta Keiteleeseen. 
Pohjois-Konnevedellä tähän yhtyy etelästä Konnevedeltä 
tuleva väylä. Väylän kokonaispituus on 125 km ja kor-
keusero Pielaveden ja Konneveden välillä on noin 7 m. 
Väylällä on neljä sulkukanavaa. 



Puutavaran nipunpudotuspaikkoja on nykyisin vain 5 kpl, 
kun niitä vielä kymmenen vuotta sitten oli kaksinkertai-
nen määrä. Muutamin paikoin nippuja ajetaan talvella 
jäälle. Pudotuspaikkojen edustalla niput kootaan nippu-
lautoiksi, jotka otetaan hinaukseen yleensä täysinä 750 
nipun eli noin 9 000 m3:n kuormina. Pudotuspaikkojen maa-
ja vesialueet ovat yleensä pysyvällä käyttöoikeudella 
uittajan hallinnassa. Tämä oikeus annetaan uittosäännössä 
vesioikeuden päätöksellä. 

Rautalammin reitillä 1970-luvulla tehdyt väylien kunnos-
tustyöt ovat parantaneet uiton edellytyksiä. Pääväylä 
Säviästä Neituriin on ruopattu 2,4 m kulkusyvyyteen. Li-
säksi on tehty ruoppauksia kapeikoissa ja kanava-alueil-
la. Kolun ahdas kanava oli aikaisemmin Pielaveden - Nei-
turin väylän pahin pullonkaula. Kanavan parannustyö, jo-
hon kuului mm. sulun uusiminen, valmistui v. 1976. Kana-
vien yhteydessä olevat käsittelyalueet ovat tarpeen nip-
pulauttojen purkamista ja kokoamista varten, koska asippu-
lautat, jotka järviosuuksilla hinataan toisiinsa liitet-
tyinä yleensä kahdeksan nippua rinnan, joudutaan kanavil-
la purkamaan ja vetämään useammassa erässä sulun läpi. 
Nippulauttojen sulutuksen helpottamiseksi on Kerkonkosken 
ja Neiturin kanavien suluille rakennettu nipunvetolait-
teet, joiden avulla sulutusaikaa on saatu lyhennetyksi. 

Pielaveden - Keiteleen uittosäännön uusimissuunnitelmas-
sa esitetään vahvistettavaksi seitsemän suojasatamapaik-
kaa, jotka ovat tarpeen nippulauttojen hinaamiseksi suo-
jaan epäedullisen sään vallitessa. Jo tähänkin saakka on 
toki tarvittu suojapaikkoja, ja tältä osin suunnitelma 
tähtääkin lähinnä vain vakiintuneen käytännön virallis-
tamiseen. 

4.1.5.3 Uittomäärät 

Kymin Uittoyhdistyksen Pielavesi - Neituri -väylällä uit-
tamat puumäärät 1970-luvun puolivälin vuosikeskiarvona ja 
viime vuosina on esitetty taulukossa 9. 

Taulukko 9. Kymin Uittoyhdistyksen uittamat puumäärät 
(m3). 

Väylä- 	keskim. 	Vuosi 

osuus 	 1973®77 	1987 	1988 	1989 

Kolun kanava 	73 400 	119 000 	96 000 	117 000 
Neiturin kanava 	87 100 	183 000 	134 000 	159 000 
Pielavesi 

Neituri -väylä 	108 500 	187 000 	137 000 	160 000 
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13 Neiturin alapuoli 
14 Neiturin yläpuoli 

15 Töyrisaari 
16 Mellislahti 
17 Pulkkilansalmi 
18 Kuninkaansaari 
19 Rieponlahti 
20 Kotasaari 
21 Hirsikaarre 
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Pudotuspaikoilla puumäärät vaihtelevat eri vuosina melko 
paljon. Kolmen viime vuoden keskiarvot ovat seuraavat: 

Ravilahti 15 000 m3  
Levälahti 30 000 " 
Petäjälahti 53 000 " 
Säviä 13 000 " 
Jouhisenniemi 24 000 " 
Kurkilahti 13 000 " 

Keiteleen kanavan rakentaminen tulee tuntuvasti lisää-
mään Rautalammin reitillä uitettavaa puumäärää. Kasvuk-
si on arvioitu jopa 50 %, mikä merkitsisi puumäärän nou-
sua enimmillään lähelle 300 000 m3. Tämäkään määrä ei 
aiheuttane uittajalle ongelmia, ovathan väylä- ym. olo-
suhteet jo tätä nykyä melko hyvät ja Pielaveden - Keite-
leen uittosäännön uudistaminen tähtää edellytysten edel-
leen parantamiseen. 

Haukiveden - Iisveden kanavan eli ns. Savon kanavan ra-
kentaminen toisi kokonaan uuden väyläyhteyden reitin 
kaakkoisosaan Suonenjoelta Varkauteen ja laajemminkin 
yhdistämällä Kymijoen ja Vuoksen vesistöt. Uitettava puu-
määrä ei silti välttämättä lisääntyisi, mutta puutavaran 
ja etenkin eri puulajien ucttosuunta saattaisi jossakin 
määrin muuttua. Rautalammin reitin sulkukanavien uusimi-
nen on pitkälle sidoksissa tämän kanavahankkeen toteutu-
misen kanssa. 

4.1.5.4 Haitat ja niiden vähentäminen 

Yleistä 

Vaikka Rautalammin reitin väylästö on rakennettu pitkäl-
ti uiton tarpeet lähtökohtana, on uittotoiminnassa otet-
tava huomioon myös muu vesistön käyttö. Ristiriitatilan-
ne voi syntyä esim. veneilyn kanssa kapeikossa, jossa 
hitaasti liikkuva leveä nippulautta täyttää koko kulku-
kelpoisen vesialueen. Tällöin on säädösten mukaan venei-
lijä odotus- ja väistämisvelvollinen. Sekä uiton että 
veneilyn lisääntyessä joudutaan kanavilla ilmeisesti an-
tamaan kummallekin omia sulutusaikoja. Uiton sulutuksis-
sa luonnollisesti otetaan jo nyt huomioon aikataulun mu-
kaisesti liikkuvien matkustajalaivojen mahdollisimman 
häiriötön kulku. 

Ratkaisevin tekijä haittojen minimoimisessa on pudotus-
paikkojen sijainnin valinta. Niiden vesitilavuuden ja 
veden vaihtuvuuden tulee olla riittävä ja sijainnin mah-
dollisimman etäällä asutuksesta sekä virkistyskäytön tai 

' 

	

	vesiluonnon kannalta arvokkaasta kohteesta. Pudotuspaik- 
kojen määrä reitillä on jo nyt vähennetty ilmeisesti lä-
hes minimiin. Paikkojen sopivuus ja käytön laajuus tulee 
kuitenkin ottaa kriittiseen tarkasteluun varsinkin, kun 
niiden kautta veteen pantava puumäärä tulevaisuudessa 
lisääntyy. Toisaalta rantojen ja vesien käytön suunnit-
telussa on syytä ottaa huomioon pudotuspaikat ja muut 
uiton toiminta-alueet niin, että uiton ja vesistön muiden 
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käyttömuotojen toisilleen aiheuttamat haitat ja häiriöt 
jäisivät mahdollisimman vähälsiksi 

Vesistön kuori1tus 
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fosforin osalta kymmenesosa yhdyskuntien jätevesipuhdis-
tamoiden kautta vesistöön samana aikana tulevasta kuormi-
tuksesta. Tämän välittömän kuormituksen lisäksi tulee 
sekundääristä kuormitusta pudotuspaikan pohjalle kerty-
neen kuori- ja puujätteen hajotessa. 

Rautalammin reitin selvästi suurin pudotuspaikka on Pie-
laveden Petäjälahti, jossa puumäärä entisestäänkin li-
sääntyy, kun uittoyhdistys luopui v. 1990 Säviän pudotus-
paikasta. Vesiensuojelun kannalta tämä on huono ratkai-
su, kun veden vaihtuvuudeltaan paras paikka jää pois käy-
töstä. Vesiensuojelun tulee olla tärkeällä sijalla har-
kittaessa toimintojen muutoksia. Pudotuspaikoilla ja kä-
sittelyalueilla tehokas keino kuormituksen vähentämiseksi 
on nopeuttaa puutavaran läpimenoaikoja. Siten vedessä 
kerrallaan oleva puumäärä saadaan pysymään pienenä. Suu-
rimmat tai vesistön siedon kannalta huonoimmat pudotus-
paikat ja mahdollisesti myös käsittelyalueet tulisi saat-
taa tarkkailun piiriin. Tulosten perusteella voidaan 
päättää, tarvitaanko toimenpiteitä, esim. vesistön il-
mastusta, haittojen vähentämiseksi. 

Vanhat, lahoavat, käytöstä pois jääneet uittolaitteet 
voivat olla vaaraksi tai haitaksi vesillä liikkujille ja 
vesistön muulle käytölle ja lisäksi ne rumentavat maise-
maa. Tällaisten laitteiden poistaminen ja vesistön kun-
nostaminen muutenkin uiton jäljiltä mm. kalatalouden tar-
peita varten tapahtuu uittosäännön kumoamisen yhteydessä. 
Käytännössä työ tehdään siten, että vesi- ja ympäristö-
piiri laatii asiasta suunnitelman, jonka pohjalta vesi-
oikeus kumoaa uittosäännön ja määrää edelleen piirin teh-
täväksi maastotyöt. Rautalammin reitin tarpeettomista 
uittosäännöistä on kumottu toistaiseksi vasta kaksi eli 
reitin alaosaa Siikakosken ja Saraveden välillä koskeva 
sääntö v. 1985 sekä eräitä Virmasveteen ja Rasvankiin 
laskevia pikkuvesistöjä koskeva sääntö v. 1989. Edelli-
sen osalta kunnostustyöt on jo tehty ja jälkimmäisen 
osalta ne tullaan tekemään lähivuosina. 

Ennen kuin vanhojen uittolaitteiden poistosta päätetään, 
on syytä selvittää museolaitoksen kanssa, onko aihetta 
säilyttää joitakin hyväkuntoisimpia kohteita muistoina 
uittokulttuurista. Uitosta ja puutavaran vesivarastoin-
nista peräisin olevat uppotukit ovat vaaraksi veneili-
jöille. Uittajan velvollisuuksiin kuuluu poistaa vesi-
alueelta havaitut tai rantaan ajautuneet puut. 

Melu ja roskaantuininen 

Uitosta aiheutuu paikallisia melu- ja roskaantumishait-
toja, jotka nekin keskittyvät etupäässä nipunpudotuspai-
koille ja käsittelyalueille. Melun vähentämiseksi toi-
minta pudotuspaikoilla voidaan rajoittaa tiettyihin vuo-
rokaudenaikoihin. Roskaantumishaittojen lieventämiseksi 
on mahdollista käyttää toimintapaikan ympäröivää puomi-
tusta ja ajoittain siivota alueita. 
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4.1.6 K u i v a t u s 	j a 	tulvasuojelu 

4.1.6.1 Historia 

Valtio alkoi tukea purojen perkauksia ja valtaojien kai-
vua laajemmassa mitassa 1920-luvulla. Kuivatustoiminta 
oli suurinta 1940-luvun lopulta 1960-luvun alkuun, mutta 
on sen jälkeen supistunut huomattavasti. 

4.1.6.2 Kuivatus- ja tulvasuojeluhankkeet Rautalammin reitillä 

Järvien tai jokien järjestelyhankkeita on Rautalammin 
reitillä tällä hetkellä vireillä vain Pielavedellä olevi-
en Savi-, Selkäyden-, Niemis- ym. järvien järjestely ja 
Lampaanjoen kunnostukseen liittyvät tulvasuojelutyöt. 
Selkäydenjärven merkitys maakunnallisesti arvokkaana lin-
tujärvenä otetaan huomioon siten, että alapuolisen uoman 
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perkausta ei uloteta järveen asti. Lisäksi järven luusu-
aan tehtävällä pohjapadolla varmistetaan, ettei vedenpin-
ta laske. 

Vuoden 1990 alussa vireillä olleet maankuivatustyöt on 
esitetty liitteessä 17. 

4.1.6.3 Haitat ja niiden vähentäminen 

Maankuivatustöiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulee 
muistaa myös pienimuotoisen maiseman- ja luonnonhoidon 
vaatimukset, vaikkei varsinaisia suojelukohteita tai -
aluevarauksia hankealueella olisikaan. Linnuston, kas-
viston tai maiseman kannalta arvokkaita pienkohteita oli-
si pyrittävä säästämään. Lähteiköt, pienet lammet, pu-
ronotkelmat, suopainanteet ja entiset uomaosuudet 
elävöittävät paikallista luontoa. Niiden säilyttämises-
tä kuivatustöiden yhteydessä on neuvoteltava maanomista-
jien ja paikkakuntalaisten sekä ao. viranomaisten kesken. 

Vesilain muutos (467/87), jossa erityinen luonnonsuoje-
luarvo lisättiin uudeksi kriteeriksi järvenlaskulle ve-
sistöjärjestelyä ja ojitusta koskeviin lainkohtiin, täh-
täsi ympäristöarvojen parempaan huomioon ottamiseen kui-
vatushankkeissa. Samalla annettiin lääninhallitukselle 
puhevalta ojitustoimituksessa ja muutoksenhakuoikeus toi-
mituksessa tehtyyn päätökseen. Kaikissa niissä hankkeis-
sa, joihin liittyy luonnonsuojelullisia arvoja, joustava 
ja aktiivinen yhteistyö vesi- ja ympäristöpiirin, läänin-
hallituksen, kalastuspiirin ym. asianosaisten kesken on 
välttämätöntä. Tämä koskee myös kunnossapitoperkauksia. 

Maankuivatustöiden ajoitukseen ja toteuttamistapaan vai-
kuttavat kustannusten lisäksi ympäristölle aiheutuvat 
haitat. Erityisen herkkiä muutoksille ovat kalojen, ra-
pujen ja suojeltavien eliöiden lisääntymiseen liittyvät 
elämänvaiheet. Myös vesien virkistyskäyttö tulee ottaa 
huomioon. Haitat monesti korostuvat vähäisen virtaaman 
ja korkean lämpötilan aikana. Vedenalaisia perkaus- ja 
kaivutöitä ei kuitenkaan tule yleensä tehdä suurimpien 
valuntojen ja virtaamien aikana, koska tällöin vesi huuh-
too ja kuljettaa huomattavia massamääriä alavirtaan. 

Seuraavassa kuvattavat haitat ja niiden vähentämiskeinot 
koskevat vesirakentamista laajemminkin kuin pelkästään 
maankuivatusten osalta. Asiaa on käsitelty mm, vesi- ja 
ympäristöhallinnon raportissa (luonnos 6.7.1989) "Vesis-
töhankkeiden rakentamisvaiheesta vesiympäristölle aiheu-
tuvien haitallisten vaikutusten vähentäminen". 

Ojitukset ja vesistössä tapahtuvat rakennustyöt lisäävät 
lähes aina kiintoaineen huuhtoutumista veteen, mikä ilme-
nee veden samentumisena. Kiintoaineen kulkeutumisen ra-
joittamiseksi työt tulisi tehdä siten, että mandollisim-
man suuri osa massoista voidaan käsitellä kuivatyötä. 



M 

Joskus on edullista työskennellä talvella. Jään päältä 
ruopattaessa samenturnisalue on yleensä pienempi kuin avo-
vesikautena ruopattaessa. Kiintoaineen kulkeutumista voi-
daan joissakin tapauksissa vähentää johtamalla vesi työ-
kohteen ohi. 

Kiintoaineen talteenottamiseksi voidaan tehdä laskeutus-
aitaita, lietetaskuja ja pintavalutuskenttiä. järveen 
laskevissa ojissa tulee mahdollisuuksien mukaan välttää kaivun ulottamista avoveteen asti® Joskus on mahdollista 
käyttää luonnossa olevaa kosteikkoa tai lampea kiintoai-
neen pidättäjänä. Ravinteiden pidätystehoa voidaan pa-
rantaa istuttamalla esim. järviruoko- tai osmankäämikas-
vustoja 

Ojien liian suuria virtausnopeuksia voidaan pienentää 
vähentämällä uoman kaltevuutta pohjapatojen tai putous-
portidenavulla. Lisäksi luiskat täytyy tarvittessa vah-
vistaa vakavuudeltaari riittäviksi. Verhoukset, maaluis-
kien vahvistukset ja kynnykset tulisi suunnitella ja to-
,teuttaa j,o ennen sortumien tai syöpymien syntymistä. Nu-
den korjaaminen jälkikäteen kuormittaa vesistöä voimak-
kaasti., 

Vesirakennustöiden välittömät vaikutukset eliölajiin 
riippuvat olennaisesti lajin kyvystä paeta rakennustöi-
den tieltä. Kalat pakenevat yleensä perkaus- ja ruoppaus-
alueelta, mutta pohjaan ja kasvillisuuteen sidoksissa 
olevat kalanpoikaset ja kalojen mäti sekä pohjaeläimet 
kärsivät töistä. Virtaavia vesiä perattaessa virtakutuis-
ten kalojen (lohi, taimen, harjus, siika) poikastuotanto-
alueet ja rapujen elinalueet voivat hävitä. Kasvillisuus-
rantojen ruoppauksissa menetetään kevätkutuisten kalala-
jien (hauki, lahna) kutualueita® Eliöstön lisääntymis- ja 
elinalueet voivat huonontua paitsi rakennustöiden vaiku-
tuksesta itse työkohteessa myös liettymisen takia työkoh-
teen alapuolella, missä kiintoaine voi peittää esim 
vaelluskalojen kutualustoja. 

Ympäristölle aiheutuvia haittoja voidaan kompensoida kun-
nostus- ja hoitotoimenpiteillä esim, kalojen kutu- ja 
pienpoikasalueiden kunnostuksella. Kertaluonteisten kun-
nostustoimenpiteiden ohella on usein tarpeen hoitaa ve-
sistöä kala- ja rapuistutuksin. Myös raputaloudelle ai-
heutuvia haittoja on virtavesissä yleensä mahdollista 
vähentää erilaisin toimenpitein. Varsinaiselta työalu-
eelta ja sen alapuolelta voidaan rapuja pyytää ennen töi-
den aloittamista ja töiden jälkeen palauttaa ravut pyyn-
tialueelle. 

Vesistörakentaminen aiheuttaa lähes aina muutoksia maise-
massa. Haitallisia muutoksia voivat olla esim. maiseman 
yksipuolistuminen tai tärkeän luonnonmaiseman menettä-
minen. Työstä aiheutuneiden maisemamuutosten palautumi-
nen ja valmiin työn sopeuttaminen ympäristöön vie 



aikansa, erityisesti puuston kasvun osalta. Viimeistely-
toimenpiteillä työalue liitetään ympäristöön ja sopeute-
taan maisemaan. 

Vesilain (VL 6:4) mukaan ojaan katsotaan kuuluvan uoman 
kummallakin puolella 60 cm:n levyinen piennar, jollei 
sitä ole määrätty leveämmäksi tai maan laatu vaadi le-
veämpää piennarta. Tämä voidaan tulkita epäsuoraksi vaa-
timukseksi jättää uoman varteen viljelemätön suojakais-
ta. Keskeisiä syitä suojavyöhykkeiden järjestämiseksi 
ovat pintaeroosion ja ravinnekuormituksen vähentäminen 
sekä suojavyöhykkeiden ekologinen ja maisemanhoidollinen 
vaikutus. Pellon ja veden välissä tarvitaan pysyvän kas-
villisuuden peittämä vyöhyke. Suojavyöhykkeistä on eri-
tyisesti hyötyä eroosioherkille ja kulutusta huonosti 
kestäville rantatörmille. Suojavyöhykkeet myös parantavat 
eläimistön ja kasvien elinolosuhteita. Pensaita ja puita 
kasvava vyöhyke, joka tulee esiin avoimessa maastossa, 
parantaa maisemaa. 

Suurin hyöty suojavyöhykkeestä on silloin, kun peltojen 
vesitalous on niin hyvin toimiva, ettei pientareita ja 
luiskia tarvitse puhkoa veden johtamiseksi pelloilta. 

4.1.7 S ä ä n n ö s t e l y j a v o i m a t a 1 o u s 

4.1.7.1 Säännöstely 

Rautalammin reitillä säännösteltyjä järviä on melko vähän 
ja ne ovat sivussa pääreitiltä (kuva 3). Säännöstelyt 
ovat lieviä eli vedenkorkeuden ylä- ja alarajan välit 
ovat suhteellisen pieniä. Säännöstelyjä on toteutettu 
pääasiassa tulvasuojelua, vesiliikennettä ja vesivoimata-
loutta varten. 

Hirvi j ärva , Ahveninen ja Kallio j ärvi . Karttulan ja Ter-
von kuntien alueella toteutettiin v. 1961 - 1962 Hirvi-
järven, Ahvenisen ja Kalliojärven lasku. Siihen liittyy 
tämän 35 km2:n suuruisen järviryhmän säännöstely, joka on 
hankkeen järjestely-yhtiön hoidossa. Vedenkorkeudet jär-
vissä vaihtelevat välillä N60  +101,10 m - +101,70 m. 
Säännöstelyjuoksutuksia varten on Haringankoskessa noin 
2 m korkea, nykyisin huonokuntoinen puu- ja betoniraken-
teinen pato. Järviketjun toisessa purku-uomassa Savikos-
kessa oli aikaisemmin puurakenteinen pato, jonka omista-
jayhtiö purki v. 1985 ilman vesioikeuden lupaa ja rakensi 
tilalle kivisen pohjapadon. Molemmissa koskissa on ollut 
vesivoimalaitos ja mylly. Lisäksi Savikosken vesivoimaa 
on käytetty sahan pyörittämiseen. Säännöstely ei alimpi-
en vedenkorkeuksien osalta alunperinkään onnistunut, sil-
lä säännöstelyn alarajan puuttuessa vedenkorkeudet ovat 
toistuvasti päässeet laskemaan jopa 30 - 40 cm suunnitel-
tua matalammalla. Tästä on haitallisia seurauksia mm. 
järvien vesiensuojelulle, virkistyskäytölle ja kalata-
loudelle. Järviryhmän säännöstely ja rakenteet samoin 
kuin kalannousutiet ovatkin parhaillaan uudelleen suunni-
teltavana. Alivedenkorkeudet aiotaan nostaa tasolle, 
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johon järvenlaskusuunnitelina tähtäsi. Lisäksi tarkoituk-
sena  on korjata Haringankosken patoa ja rakentaa sen yh-
teyteen kalaporras sekä kunnostaa Savikoskea nykyistä 
luonnonmukaisemmaksi. 

Vesi- ja ympäristöhallituksen ja merenkulkulaitoksen tu-
lisi pikaisesti sopia säännöstelyn muutossuunnitelman 
laatimisesta. Tämä on tullut entisestäänkin tärkeämmäk-
si, koska vedenkorkeuden alarajan alitukset ovat v. 1989 
olleet suuria ja Keitele Päijänne kanavan myötä uiton 
sulutukset ja niiden vedenpintaa laskeva vaikutus lisään-
tyvät. Tavoitteeksi säännöstelyn uusimisessa tulee aset-
taa Kiesimän, Sonkarin ja Vesantojärven alarajan nosto 
vähintään 20 cm:llä. 

Pieksäjärvi. Pieksämäen kaupungin ja maalaiskunnan alu-
eella on 21 km2:n suuruinen Pieksäjärvi. Säännöstelyluvan 
haltija on Pieksä- ym. järvien järvenlaskuyhtiö. Järven 
luusuassa on matala, noin metrin korkuinen säännöstelypa-
to, jolla vedenkorkeus pidetään välillä N60  +118,49 m - 
119,14 m. 

Vanajajärvi. Hankasalmen ja Pieksämäen rajalla olevaa 
5,8 km2  :n Vanajajärveä säännöstelee Hanka-Taimen Oy  kalan-
kasvatuksessa tarvittavan veden turvaamiseksi. Säännös-
telyn alarajaksi on eräin poikkeuksin määrätty N60  +122,00 
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m. Ylärajasta ei ole määräystä, mutta luusuassa olevan 
betonipadon settiaukko on pidettävä täysin auki Vanaja 
järven vedenpinnan ollessa korkeuden N60  +122,45 m yläpuo-
lella.  

4.1.7.2 Voimatalous 

Toimivia vesivoimalaitoksia on Rautalammin reitillä 6 
kpl, jotka kaikki sijaitsevat reitin alaosalla. Laitok-
set on esitetty kuvassa 3.  
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Haapakoski. Pieksämäen maalaiskunnassa on Haapakosken 
Tehdas Oy:n omistama voimalaitos, jonka teho on 0,15 MW 
ja putouskorkeus 7,5 in. 

sijaitsee Kellankosken Voima Oy:n omistama voimalaitos. 
Sen teho on 1,3 MW, putouskorkeus 2,3 m ja rakennusvir- 

Sen teho on 0,3 MW, putouskorkeus 5,6 m ja rakennusvir- 

Voimalaitospadot estävät kalankulun kokonaan ainakin Haa-
pakoskella, Venekoskella ja CJanholankoskella. Muittenkin 
laitosten rakenteet vähintään vaikeuttavat kalankulkua 
Kellankoskella on päätetty toteuttaa kalataloudellinen 
kunnostus. Kalannousuväylien rakentanilstarve on syytä 
selvittää myös muilla voimalaitoksilla. 

Vuonna 1987 voimaan tulleen koskiensuojelulain mukaan 
uusia voimalaitoksia ei saa rakentaa Rautalammin reitil®  
le. 

4.2 VESIEN KUORMITUS 

4.2.1 Y h d y s k u n t a j ä t e v e d e t 



lupa ja ojaan tai maahan johtamistapauksissa ympäristön-
suojelulautakunnan lupa. Ilmoitusta vesi- ja ympäristö-
piirille ei tarvitse tehdä, jos johtamiseen on jo suo-
raan haettu vesioikeuden tai ympäristönsuojelulautakun-
nan lupa. 

4.2.1.2 Jätevesien käsittely ja kuormitus 

Perinteisesti yhdyskuntajätevesien vesistövaikutuksia 
arvioitaessa on kiinnitetty huomiota jäteveden orgaanis-
ten, hajotessaan happea kuluttavien aineiden (BOD,) mää-
rään. Lisäksi kasvinravinteista fosfori on sisävesialu-
eella erityisen haitallinen vesistön rehevöittäjänä, jo-
ten vesistöön johdettavan jäteveden fosforipitoisuus on 
toinen tärkeä kuormitustekijä. 

Valtioneuvoston periaatepäätös vesien suojelun tavoite-
ohjelmasta vuoteen 1995 edellyttää, että yhdyskuntien 
viemäröityjen jätevesien käsittelyssä toteutetaan toimet, 
joilla keskimäärin saavutetaan hyvin toimivan biologis-
kemiallisen puhdistusmenetelmän mukainen käsittelytulos. 
Tämä merkitsee kokonaiskuormituksen osalta vähintään 90 
%:n puhdistustehoa orgaanisten aineiden (BODI) ja fosforin 
suhteen. Fosforin 95 %:n poistoa eli jäännöspitoisuutta 
0,3 - 0,5 mg P 1-1  on edellytettävä silloin, kun vastaan= 
ottavan vesistön käyttö- tai suojeluarvo on erityisen 
merkittävä. Päätöksessä on kiinnitetty huomiota myös ty-
pen poiston tarpeen selvittämiseen ja ammoniumtypen pois-
toon tapauksissa, jolloin se aiheuttaa haittaa vesistös-
sä. Jätevesien purkualueita on tarvittaessa kunnostetta-
va. Lisäksi periaatepäätöksessä velvoitetaan selvittä-
mään yhdyskuntien viemäreihin johdettavien teollisuusjä-
tevesien esikäsittelylle asetettavien vaatimusten perus-
teet ja antamaan teollisuusvesien johtamisesta yhdyskun-
taviemäriin tarvittavat säännökset ja ohjeet. 

Suunnittelualueella on yhteensä 19 taajamaa ja matkai-
luyritystä, joiden jätevesien käsittely on järjestetty 
keskitetysti ja joiden (Haapakoskea lukuun ottamatta) 
jätevesiä vesistövaikutuksineen tarkkaillaan jatkuvasti. 
Näissä kaikissa kohteissa jätevesien käsittelyä varten on 
rakennettu vähintään tyydyttävän puhdistustehon omaava 
puhdistamo. Suunnittelualueella keskimääräinen jätevesi-
en BOD7-käsittelyteho on nykyisin 85 % ja fosforin poisto-
teho vastaavasti 90 %. Vesioikeuden lupa jätevesien joh-
tamiseen vesistöön on yhdellätoista taajamalla, ja seit-
semän viemärilaitoksen jätevesien johtaminen on käsitelty 
ennakkoilmoitusmenettelyllä. Haapakosken jätevesien joh-
tamista ei ole toistaiseksi käsitelty vesilain perusteel-
la. Lisäksi suunnittelualueella on pieniä yksiköitä, ku-
ten kyläkouluja ja vanhainkoteja, joiden jätevesiä varten 
on rakennettu pienoispuhdistamoja ja joiden jätevesien 
johtamisasioita on käsitelty ympäristönsuojelulautakun-
nissa. 
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Luettelo kuvaan 15 

1. Pielaveden kirkonkylän puhdistamo 
2. Keiteleen kirkonkylän puhdistamo 
3. Nilakkalohi Oy:n kalankasvatuslaitos 
4. Tervon kirkonkylän puhdistamo 
5d_ 	Karttulan kirkonkylän puhdistamo 
6. Vesannon kirkonkylän puhdistamo 
7. Suonenjoen keskuspuhdistamo 
3. 	Savon Taimen Oy:n kalankasvatuslaitos 
9. 	Rautalammin kirkonkylän puhdistamo 
l0. 	Pieksämäen keskuspuhdistamo 
11. Konneveden kirkonkylän puhdistamo 
12. Siikataimen Oy:n Siikakosken kalankasvatuslai-

tös 
13. T. Kallion kalankasvatuslaitos 
14. Siikataimen Oyån Korholankosken kalankasvatus® 

laitos 
15. Taimen Oy:n kalankasvatuslaitos 
16. Hankasalmen kirkonkylän puhdistamo 
17. Hanka Taimen Oy, Venekosken kalankasvatuslaitos 
18. P. Viikin kalankasvatuslaitos 
19. Hanka Taimen Oy:n kalankasvatuslaitos 
20. Hankasalmen asemanseudun puhdistamo 
21. Taimensaari Ky:n kalankasvatuslaitos 
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Yleisin puhdistamotyyppi on rinnakkaissaostuslaitos, jos-
sa jätevesien käsittelyn biologiseen osaan syötetään ke-
mikaalia fosforin saostamiseksi vedestä lietteeseen. Rin-
nakkaissaostuslaitoksia, joilla saavutetaan yleensä sekä 
BOD7:n että fosforin poiston osalta 80 - 95 %:n puhdis-
tusteho, on suunnittelualueella 12 kpl. Jälkisaostuslai-
tos on rinnakkaissaostuslaitosta tehokkaampi puhdistamo-
tyyppi, jossa fosforin poiston tehostamiseksi on raken-
nettu rinnakkaissaostuksen jälkeen erillinen jätevesien 
kemiallinen käsittely. Jälkisaostuslaitos on käytössä 
Pieksämäen ja Suonenjoen kaupungeilla. Rautalammin kir-
konkylän puhdistamo on tyypiltään kemiallinen selkeytys. 
Kemiallisessa käsittelyssä jätevesistä saadaan fosfori 
poistetuksi hyvin puhdistustehon ollessa yli 90 %, mutta 
BOD7:n poiston osalta puhdistusteho on yleensä vain 50 -
70 %. Tehostettu lammikkopuhdistamo on neljässä taaja-
massa. Tällä menetelmällä saostetaan jätevesistä ensin 
fosfori kemiallisesti, jonka jälkeen jätevettä hapete-
taan laaja-alaisissa lammikoissa. Jätevesien viipymä lam-
mikoissa on useita kymmeniä vuorokausia. Toteutettujen 
lammikoiden fosforinpoistoteho on ollut hyvä, keskimää-
rin 80 $. BOD7:n poistoteho on vaihdellut viidestäkym-
menestä lähes sataan prosenttiin vuodenajoista riippuen. 
Talvella tulos on huonoin. 

Yhdyskuntien jätevesien käsittely- ja kuormitustilanne 
suunnittelualueelta on koottu liitteeseen 18. Puhdista-
molle tuleva ja vesistöön johdettu fosforikuormitus on 
esitetty kuormittajakohtaisesti kuvassa 19. 

4.2.1.3 Jätevesien vaikutukset ja niiden vähentäminen 

Puhdistamokohtaisen tarkastelun perustana on jätevesien 
käsittelyn toteuttaminen niin, että kaikilla yksiköillä 
on tehokas biologis-kemiallinen prosessi, jolla päästään 
vähintään 90 %:n puhdistustehoon BOD7:n ja fosforin osal-
ta. Yli 200 asukkaan yksiköillä on mahdollisuus päästä 
hyvissä olosuhteissa fosforinpoistossa 95 %:n tavoitear-
voon. Erikseen mainituissa tapauksissa on taloudellisesti 
edullisinta seuraavan saneerauksen ja laajennuksen yh-
teydessä toteuttaa tehokas ympärivuotinen nitrifiointi. 
Nitrifioinnin toteutuksen jälkeen vaaditaan myös vähin-
tään 95 %:n fosforinpoisto. 

Pielavesi 

K i r k o n k y l ä 

Vanhassa rinnakkaissaostuslaitoksessa puhdistetut jäteve-
det laskettiin v. 1988 heinäkuun loppuun saakka Pielave-
den Petäjälanden suulle kirkonkylän edustalle. Pikonnie-
men uuden rinnakkaissaostuslaitoksen valmistuttua jäteve-
det on johdettu Pielaveden Murtoselän keskiosaan, jossa 
jäteveden laimentumis- ja sekoittumisolosuhteet ovat pa-
remmat kuin aikaisemmalla purkupaikalla. 



Keitele 

Kirkonkylä 
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nousuna. Jätevesien vaikutusten lisäksi rehevyyteen vai-
kuttaa Vuonamonlahteen kohdistuva metsäojitusten ja tur-
vetuotannon aiheuttama kuormitus. 

Keiteleen puhdistamon mitoitus asutuksen jätevesien kä-
sittelyyn tulee riittämään vuosituhannen loppuun. Viemä-
rin piirissä oleva teollisuus vaikuttaa kuitenkin ratkai-
sevasti jätevesien käsittelyn onnistumiseen ja puhdista-
mon kapasiteetin riittävyyteen. Blueman Oy:n jätevesien 
ja kunnan lämpökeskuksen puunkuoren puristusvesien johta- 
minen puhdistamolle ovat vaikeuttaneet laitoksen toimin-
taa. Teollisuusvesille on pyrittävä saamaan niin tehokas 
esikäsittely, että puhdistamoa ei tarvitsisi laajentaa 
ennen nykyisen jätevesien johtamisluvan ehtojen tarkista-
mista vuosikymmenen lopussa. Tuolloin laitosta joudutaan 
merkittävästi laajentamaan vain, jos jätevesien käsit-
telylle asetetaan typen tai ammoniumtypen poistoa koskeva 
vaatimus. Orgaanisen happea kuluttavan aineen ja fosfo-
rin poistovaatimuksen tiukentaminen valtioneuvoston aset-
tamiin arvoihin on mahdollista saavuttaa laitoksen sanee-
raamisella, joka joudutaan tekemään myös koneistojen van-
hentumisen takia. 

K i r k o n k y l ä 

Jätevedet johdetaan lammikkopuhdistamolta ojaa pitkin 
Rasvangin Pienlahteen. Jätevesien vaikutus vesien tilaan 
on ollut yleensä vähäinen. 

Tervon puhdistamon pääpumppaamolla jäteveteen syötetään 
alumiinisulfaattia fosforin saostamiseksi. Toimintaa te- 

. 

	

	hostettiin viimeksi v. 1989 rakentamalla lammikkoon eril- 
linen ilmastus. Ilmastusaltaan jälkeen vedet johdetaan 
selkeytysaltaaseen, jonka pohjalta lietettä kierrätetään 
takaisin ilmastukseen. Vanha lammikko toimii jälkisel-
keyttämönä. Tervon laitos on ensimmäinen ilmastimella 
varustettu lammikkopuhdistamo Kuopion läänissä. Vesiyli-
oikeuden asettama jätevesien käsittelyvaatimus on lähes 
rinnakkaissaostuslaitosten puhdistusvaatimusta vastaava. 
Lammikon tehostamiskustannukset olivat noin 20 % perin-
teisen rinnakkaissaostuslaitoksen rakentamiskustannuk-
sista, ja käyttökustannuksetkin tulevat olemaan selvästi 
pienemmän kuin rinnakkaissaostuslaitoksella. 

Puhdistamon toimintaa tulee edelleen kehittää fosforin-
ja typenpoiston parantamiseksi. Taloudellisesti edulli-
sin tapa on muuttaa lammikko aktiivilietelaitokseksi 
osittain olemassa olevia rakenteita ja laitteita hyväksi 
käyttäen. Lietteen käsittelyn uudelleen järjestelyä var-
ten tarvitaan turvesuodatusaltaat ja kompostointikenttä. 
Alustava kustannusarvio on noin 900 000 mk. 

Pitkäviipymäisessä rengaskanavassa (aktiivilietelaitos) 
on mahdollisuudet tehokkaaseen nitrifiointiin ja hyvään 
kokonaistypenpoistoon. Fosforin saostuksen tehostamiseksi 
järjestetään kemikaalin syöttö puhdistamolle ja tutkitaan 
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tehokkaamman saostuskemikaalin käyttömahdollisuudet. Fos-
forin poistossa tullaan pääsemään em. toimenpitein vähin-
tään 90 %:n tehoon, mutta myös tavoitearvo 95 % on saavu-
tettavissa 

K i r k o n k y l ä 

Jätevesien käsittelyä ovat vaikeuttaneet viemäriverkos-
toon pääsevät suuret vuotovesimäärät. Niiden vähentämi-
seksi on laadittu verkoston saneerausohjelma, jonka 
mukaan v. 1993 mennessä viemärivesimäärää voidaan pienen-
tää 30 % nykyisestä. Verkoston saneeraaminen maksaa noin 
miljoona markkaa.  

Jätevesien käsittelyn tehostamisselvityksissä on tavoit-
teena ollut BOD7:n ja fosforin 90 can poistoteho ja mah-
dollisimman tehokas typenpoisto kohtuullisin kustannuk-
sin. Taloudellisesti selvästi edullisin vaihtoehto on 
lammikon alkupään muuttaminen väljästi mitoitetuksi ren-
gaskanavaksi ja tehokkaan selkeytyksen järjestäminen sekä 
saostuskemikaalin syötön uusiminen. Investointikustannuk-
set ovat vain 25 % perinteiseen ympärivuotisesti nitrifi-
oivaan ja anoksisella vaiheella varustettuun aktiivi-
lietelaitokseen verrattuna. Vuotuiskustannukset lammikon 
tehostamisvaihtoehdossa ovat noin 40 % perinteisen lai-
toksen kustannuksista. 

P i h k a i n m ä k i 

Pihkainmäen kylän taajarakentaminen aloitettiin 1980- 
. 

	

	luvulla. Vuoden 1989 lopussa viemäröinnin piirissä oli 
45 taloutta. Koulua ei vielä tuolloin ollut liitetty 
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verkostoon. Jätevedet käsitellään kesällä 1988 valmistu-
neessa bioroottorityyppisessä biologis-kemiallisessa puh-
distamossa. Puhdistamo on mitoitettu 240 asukkaan jäte-
vesille, mikä asukasmäärä laaditun osayleiskaavan mukaan 
alueella arvioidaan olevan 1990-luvun alkupuolella. 

Puhdistetut jätevedet johdetaan metsäojassa lähes 0,5 
km:n päähän Kohisevanpuroon, jossa vedet virtaavat 2,5 km 
ja purkautuvat Saittajärveen. Kun vesimäärä on vain 2 - 
3 % Kohisevanpuron keskialivirtaamasta, ei jätevesivai-
kutusten voida katsoa ulottuvan Saittajärveen. Vuoden 
1989 tarkkailujen mukaan ovat ravinnepitoisuudet Ko-
hisevanpurossa heti jätevesien purkupaikan alapuolella 
nousseet. Muualla jätevesien vaiku-tuksia ei ole selvästi 
havaittu. 

Nykyinen jätevesien käsittely ja johtamisratkaisu perus-
tuu ennakkoilmoitukseen. Puhdistamon kapasiteetti ja kä-
sittelyteho on osayleiskaavan mukaiselle asutukselle 
riittävä. Jos asukasmäärä kasvaa, jätevedenpuhdistamoa 
joudutaan vastaavasti laajentamaan. Samalla on harkitta-
va vesioikeuden luvan tarve jätevesien johtamiseen. 

K i r k o n k y l ä 

Jätevedet johdetaan lammikkopuhdistamolta lähes kilomet-
rin matka purossa Vesantojärveen. Purkupaikan edustalla 
vesi on luontaisesti lievästi rehevöitynyt. Kerrostunei-
suuskausina vesistössä puron edustalla ravinnepitoisuudet 
alusvedessä ovat aika ajoin kohonneet, mikä on osoitus 
jätevesikuormituksesta. Veden hygieeninen laatu on ollut 
hyvä. Jätevesivaikutus Vesantojärvessä laajemmalla alu-
eella ei ole selkeästi havaittavissa. 

Vesannon lammikkopuhdistamon tilalle rakennetaan rinnak-
kaissaostuslaitos, joka otetaan käyttöön kesällä 1991. 
Sonkari Oy:n osuus on puhdistamon BODI-mitoituskuormasta 
2/3 ja mitoitusvirtaamasta 1/10. Uuden laitoksen kustan-
nusarvio on 7,5 milj.mk. Sonkari Oy:n nopeasti kasvaneen 
jätevesikuormituksen vuoksi lammikkopuhdistamon toimin-
taa on jouduttu tehostamaan ennen uuden puhdistamon val-
mistumista. Lammikkoon on asennettu ilmastin keväällä 
1990 hapetustehon lisäämiseksi. Samalla lammikkoon on 
järjestetty osittainen veden kierrätys. 

Voimassa olevan jätevesien johtamisluvan ehtoja tarkis-
tetaan 1990-luvun loppupuolella. Tulevat jätevesien kä-
sittelytoimenpiteet lienevät eniten riippuvaisia Sonka-
ri Oy:n jätevesikuorman kehityksestä. 

Suonenjoki 

K e s k u s p u h d i s t a m o 

Jälkisaostuslaitoksessa käsiteltyjen jätevesien purku-
paikka on Suonteenjoen Kimpanlampi, josta vedet virtaa-
vat Iisveteen. Jätevesivaikutukset näkyvät purkupaikan 
välittömässä läheisyydessä ravinnearvojen lievänä nousuna 
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samoin kuin ajoittain veden hygieenisen tilan heikkenemi-
senä. Purkuvesistöä voidaan pitää yleisesti karuna. Ai-
noastaan Iisvedellä olevalla tarkkailupaikalla vesistö 
on ollut ajoittain lievästi rehevöitynyt. Säännönmukais-
ta muutosta ei rehevöitymistasossa näytä 1980-luvulla 

Jätevesien johtamista koskeva jatkolupahakemus on jätet 
tävä vesioikeuteen v. 1994 loppuun mennessä. 

K i r k o n k y l ä 



lupa, ja uusi puhdistamo tulee pyrkiä saamaan käyttöön 
1990-luvun puoliväliin mennessä. 

TTI 	TIT! 

K e r k o n k o s k i 

Kerkonkoskella jätevedet käsitellään kahdessa pienois-
puhdistamossa. Molemmilta puhdistamoilta jätevedet joh-
detaan purkuputkissa Niiniveteen välittömästi Kerkonkos-
ken alapuolelle. Jätevesien aiheuttama vesistökuorma on 
nykyisin varsin pieni eikä sitä voida pitää purkuvesistön 
kannalta kovinkaan merkittävänä. Jätevesivaikutukset il-
menevät ainoastaan ravinnepitoisuuksien lievänä nousuna. 

Koko taajama tulee viemäröidä eteläiselle puhdistamolle. 
Molempia vanhentuneita ja varustelutasoltaan huonoja puh-
distamoita ei ole järkevää saneerata. Kuormitusselvityk-
sen jälkeen ratkaistaan, voidaanko eteläinen puhdistamo 
saneerata biologis-kemiallisena laitoksena. Vaihtoehtona 
on muuttaa puhdistamo kemialliseksi suorasaostuslaitok--
seksi käyttäen hyväksi olemassa olevia allastiloja. Hanke 
tulisi toteuttaa 1990-luvun alkupuolella jo ennen kirkon-
kylän uuden puhdistamon rakentamista. 

K i e r i n n i e m i 

Kierinniemessä toimii hotelli, jossa majoitustiloja on 
noin 100 hengelle. Yrityksen nykyinen omistaja Ruupan 
Lomat Oy on esittänyt lisäävänsä alueen majoituskapasi-
teettia niin, että v. 2000 majoitustiloja on 400 
henkilölle. Alueen jätevedet käsitellään toistaiseksi 
kahdessa pienoispuhdistamossa, joista vedet johdetaan 
hotellin edustalle Konneveden Kurkilahteen. 

Lupaehtojen mukaan jätevedet on käsiteltävä biologis- 
kemiallisesti niin, että aluksi puhdistusteho on sekä 
BOD7:n että fosforin poiston osalta 80 % ja v. 1997 läh-
tien 90 %. Ensimmäisessä vaiheessa 1990 - 1.991 saneera-
taan ja laajennetaan nykyisistä kahdesta puhdistamosta 
pohjoisempi sekä rakennetaan 600 m pitkä uusi purkuputki 
Kurkilahteen. Toisessa vaiheessa 1996 - 1997 rakennetaan 
bioroottorilaitos esi- ja jälkikäsittely-yksikköineen. 
Molempien saneerausvaiheiden on arvioitu maksavan noin 
600 000 mk. Jätevesien ja niiden vesistövaikutusten seu-
ranta on aloitettu lupapäätöksen edellyttämällä tavalla 
V. 1990 talvikaudesta. Uusi lupahakemus jäteveden vesis-
töön johtamista varten on tehtävä vesioikeudelle v, 1999 
loppuun mennessä. Hakemusta käsiteltäessä joudutaan ensi-
sijaisesti harkitsemaan fosforin jäännöspitoisuuden pie-
nentämistä. 

K e s k u s p u h d i s t a m o 

Jälkiselkeytyslaitoksella käsitellyt jätevedet johdetaan 
Vehkalampeen, josta ne virtaavat edelleen Uuhilammen 
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Haapakoskella on noin 170 asukasta, joiden jätevedet on 
viemäröity v. 1979 rakennettuun bio1ogiskemia11iseen 
puhdistamoon. Puhdistetut jätevedet johdetaan Haapajo-
keen. 
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on sovittava tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Aluksi 
on päätettävä jätevesien ja niiden vesistövaikutusten 
tarkkailun aloittamisesta. 

K i r k o n k y l ä 

Jätevedet johdetaan rinnakkaissaostuslaitokselta avo-
ojassa Kellanvirtaan Siikakosken alapuolelle. Yhdyskun-
tajätevesien fosforikuorma on ollut 2 - 8 % Siikakosken 
kalankasvatuslaitoksen kuormasta. Pääasiassa Siika-Tai-
menen ja Korholan Taimenen kalankasvatuslaitoksen jäte-
vesien takia vesistö on rehevöitynyt Kynsivedelle saakka. 
Kirkonkylän jätevesien mahdollinen vaikutus peittyy ka-
lankasvatuslaitosten vesistövaikutuksiin. 

Puhdistamolla käsitellään kirkonkylän asumajätevesien 
lisäksi Siikakosken kalankasvatuslaitoksen perkaamon jä-
tevedet, mikä lisää BOD,-kuormaa. Jätevesien johtamiseen 
on toistaiseksi voimassa oleva vesioikeuden lupa. Puh-
distamon saneeraus- ja laajennustyöt ovat parhaillaan 
käynnissä. Laitoksella uusitaan esikäsittely sekä raken-
netaan kemikaalien syötöllä varustettu etuselkeytys ja 
parannetaan jälkiselkeytyksen tehoa. Saneerauksen kus-
tannusarvio on ollut 1,2 milj. mk. Laajennuksen jälkeen 
laitoksen kapasiteetti riittää ensi vuosituhannen puolel-
le. Jätevesien käsittelyteho on jo nykyisin yli 90 % 
BOD7:n ja fosforin osalta, mikä vesistön kokonaiskuor-
mitustilanne huomioon ottaen on riittävä. Laitoksen laa-
jennuksen yhteydessä on varauduttava tehokkaan nitrifi-
oinnin järjestämiseen. 

K i r k o n k y l ä 

Rinnakkaissaostuslaitokselta jätevedet johdetaan Kääkän-
ojaa pitkin Hankaveden ja Kuuhankaveden yhdistävään Pel-
lisensalmeen. Kirkonkylän kuormituksen vaikutus näkyy 
bakteerimäärän lievänä kohoamisena Pellisensalmessa. Kuu-
hankaveden veden laatuun kuormituksella ei ole ollut mer-
kittävää vaikutusta. Kuitenkin fosfori- ja klorofyllipi-
toisuudet ilmentävät jo vesistön alkanutta rehevöitymistä 
sekä yläpuolisessa Hankavedessä että Kuuhankavedessä. 

Uusi jätevesien johtamislupa edellyttää vähintään 85 %:n 
puhdistustehoa sekä BOD7:n että fosforin osalta. Lisäksi 
päätöksessä on velvoitettu tekemään selvitys nitrifioin-
nin tehostamisesta hakemuksessa, joka on lupaehtojen tar-
kistamiseksi tehtävä v. 1996 loppuun mennessä. Viime vuo-
sina jätevesien käsittelyä ovat vaikeuttaneet viemäriver-
kostoon pääsevät suuret vuotovesimäärät. Kun ne saadaan 
verkoston korjauksella kohtuulliselle tasolle, laitoksen 
mitoitus riittää vuosituhannen vaihteeseen. Laitoksen ikä 
ja rakenteet huomioon ottaen joudutaan tuolloin ilmeises-
ti nykyisen laitoksen sijaan rakentamaan kokonaan uusi 
puhdistamo, jolloin on taloudellisesti järkevää toteuttaa 
myös tehokas nitrifiointi ja lämpimänä kautena tapahtuva 
tehokas kokonaistypen poisto. 
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H a n k a m o t e 1 1 i 

Rinnakkaissaostuslaitoksessa puhdistetut jätevedet johde-
taan putkiviemärissä Iso-Virmasjärveen. Jätevedet nosta-
vat hieman fosforipitoisuutta purkualueelia, mutta järven 
veden laatuun vaikuttaa enemmän valuma-alueelta tuleva 
kuormitus. Motellin vajaan 100 hengen majoituska-
pasiteettia on laajennettu noin puolella mökkejä rakenta-
malla. Jatkossa on syytä tarkistaa, riittääkö nykyisen 
puhdistamon kapasiteetti. Jätevesien johtamiseen on saa-
tu v. 1974 lupa vesioikeudelta. Uusi käsittelylupahakemus 
on käsiteltävänä vesioikeudessa. Käsittelyvaatimus tullee 
olemaan noin 90 % sekä fosforin että BOD7:n osalta. 

4.2.1.4 Jätevesilietteen käsittely ja sijoitus 

Suunnittelualueen jätevedenpuhdistamoilla muodostuu Tiet® 
tett ä noin 13 000 m3  vuodessa, mikä kuiva-aineeksi lasket-
tuna on suunnilleen 1 500 t. 

Koneellinen lietteen kuivaus on järjestetty Pieksämäen, 
Suonenjoen, Pielaveden kirkonkylän ja Keiteleen kirkon-
kylän puhdistamoille. Liete kuivataan turvelavoilla Kon® 
neveden kirkonkylän ja Niemisjärven puhdistamoilla. 
Lietteen kuivatusta ja välivarastointia varten on liete-
taskut Vesannon, Tervon ja Karttulan kirkonkylän lammik-
kopuhdistamoilla. Vesannolle uuden puhdistamon yhteyteen 
rakennetaan turvelavakuivatus. Muilta puhdistamoilta lie-
te joudutaan kuljettamaan pois nestemäisenä. 

Lietteestä käytetään maanviljelyssä lannoitteena 22 %, 
välivarastoon tai viherrakentamiseen sitä sijoitetaan 
hieman yli 70 %, ja loput kuljetetaan kaatopaikalle. 

Valtioneuvoston periaatepäätös vesiensuojelun tavoiteoh-
jelmasta vuoteen 1995 edellyttää, että puhdistamoliet-
teen haitatonta hyötykäyttöä pyritään edistämään ja että 
hyötykäyttöä koskevia ohjeita tarkistetaan ja lietteen 
käsittelyä ja käyttöä kehitetään niiden mukaisesti. 

Maatalousjärjestöt ovat alkaneet vastustaa lietteiden 
hyötykäyttöä maataloudessa ilmoittaen ensisijaiseksi 
syyksi niiden sisältämien raskasmetallien aiheuttamat 
riskit Suomen puhtaiksi mainostetuille elintarvikkeille. 
Vuonna 1990 julkaistussa puhdistamolietetyöryhmän mietin-
nössä esitetäänkin lietteen laatuvaatimuksia peltokäytös-
sä kiristettäviksi niin, että ehdotettu ohje on useassa 
suhteessa maailman tiukin. Kaikkein haitallisimpien ras-
kasmetallien suurimmat sallitut pitoisuudet pienenevät 
noin 1/10 osaan (kadmiumin 30 -> 3 ppm, elohopea 25 -> 
2,0 ppm ja lyijy 1 200 -> 150 ppm) aikaisemmista arvoista 
v. 1991 kesällä. Kadmiumin ja elohopean arvot puolite-
taan vielä v. 1995. Muiden raskasmetallien suurimmat sal® 
litut pitoisuudet pienenevät 1/3 - 1/5 osaan, mutta niitä 
ei vaadita enää tiukennettaviksi v. 1995. 
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4.2.2 K a l a n k a s v a t u s 

4.2.2.1 Yleistä 
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Kuva 16. Kalalaitoksen kuormituksen muodostuminen. 

Verkkoallaslaitoksissa kaikki liete joutuu vesistöön. Osa 
laskeutuu pohjalle altaiden alapuolelle, osa kulkeutuu 
virtausten mukana kauemmaksi. Suojaisilla vesialueilla 
lähes kaikki liete jää laitoksen läheisyyteen. Virtaa-
vissa kovapohjaisissa salmissa ja avoimen selän äärellä 
sekä jokien virtapaikoissa liete leviää veden mukana ja 
laskeutuu lopulta lähimmille sedimentoitumispohjille. 

Vuonna 1989 oli Suomen kalankasvatuksen aiheuttama £osfo° 
rikuorma noin 250 t ja typpikuorma noin 1 700 t. Rauta-
lammin reitillä kalankasvatuksen fosforikuormitus oli 
noin 9 t a'. 

4.2.2.2 Kalankasvatus Rautalammin reitillä 

Kalankasvatustoiminta Rautalammin reitillä on huomatta-
van suurta. Reitin vesi on puhdasta ja soveltuu hyvin 
kasvatustoimintaan, ja kosket ovat tarjonneet luontaisen 
mahdollisuuden laitosten rakentamiseen. Suurin kalankas 
vatuslaitos on Rautalammin Tyyrinvirralla Savon Taimen 
Oy. Sen tuotanto oli aikaisemmin 400 t vuodessa, mutta 
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ran varrella on Savon Taimen Oy:n kalankasvatuslaitos. 
Tyyrinvirrasta alkaa kolmen pienen järven ketju (Lonka- 
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Hanka-Taimen Oy, Venekoski 

Kuuhankaveden ja Kynsiveden vLisessä Venejoessa on Han®  
ka -Taimen Oy:n Venekosken kalankasvatuslaitos ja sitä 
huomattavasti pieriornçi. Tovu Kauppisen ka1ankasvatus1a 
tos, joiden vaikutukset ovat selvästi näkyvissä Venejoes-
sa ja Kynsivedessä. Kaiaia:Ltosten kohdatia Veneloen  fos-
foripitoisuus nousee 3 -= 10 pg 1L i:iippuen kasvatuskau-
desta j a virtaaman suuruudsta Kyn iveden Kynsiseikä oli 
vielä 1980-luvun alkUj)uolelia iu iiciteitav i ssa karuksi, 
mutta vuosikymmenen loppupuolella kesk..iiiiääräinen fosfori-
pitoisuus on noussut pito..isuuteen 12 13 pg l' ja osoit- 
taa lievää rehevöityrnistä. Samoin klorofyJ l:i .-a:n määrän 
kasvu vuosikymmenen loppupuolella viittaa reheväityin!-
seen, johon voivat Kynsivedeilä vaikuttaa myös muut teki-
jät kuin yksinomaan kalantuotanto Kalankasvatuslaitos-
ten vaikutus on selvä Venejoessa. ja Kynsiveden Pääkkö-
länlandessa 

Talman Oy, Lankajoki 

Taimen Oy : n kalankasvatuslaitoke 1 le vesi. c)tetaan pää-
asiassa Lankaj arve'ta ja käytetty vast j thde tr dn Lanka-
jokeen, joka pur1a ieteiii LnkiJaInpeErl ja sielta edei 
leen Kynsiveteen. Lankajoen virtauma on hyvin pieni ja 
kalalaitokselta lähtevä fosforikuoi.rna määräa joen fosfo-
ripitoisuuden. Lankalammen fosforipitoisuus taas määräy-
tyy pääasiassa Lankaj oeri pitoisuude.n mukaan. Sekä Lanka-
joen että Lankalammen vesi on rehevää ja vi .rk i styskäyttö-
luokituksen mukaan va.:Lttavaa laadultaan. Lankalampi on 
kerrostuneisuuskausina hapetoü, j i een sisäinen kuorma 
vielä pahentaa järven veden laatua. 

Suikatairnen Oy, Suikakoski 

Siiketaimen Oy  ottaa veden Konnevedes tä ja laskee käyte-
tyn veden Kellanvirtaan, josta se kulkeutuu Kellankosken 
kautta Liesvedelle. Konnevedestä Silkakoskeen tuleva vesi 
on hyvin puhdasta la karua la fosforipitoisuus on selväs- 
ti alle 10 pg 	Keilankoskessa fosforipitoisuus on 
yleensä yli 10 pg 1 1.  Vastaavasti klo:rofylli-a -arvot 
nousevat myös havaittavasti Slikakosken arvoista 3 - 4 pg 
11 Liesveden arvoihin 4 - 5 'g li osoittaen lievää rehe-
vöitymistä 
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Liesvesi on yhteydessä Vanginveteen, josta vedet virtaa® 
vat Kärkkää1änkoken kautta Kynsiveden pohjoisosaan Kyn®  
siveden pohjoisosassa klorofyliipitoisuus vaihtelee vö 
ililä 4 	6 pg l'. Tämä ja myös fosforipitoisuus osoit 
tavat Kynsiveden pohjoIsosan lievästi rehevöityneeksi 

HankaTairnen Oy, Vanajajoki 

4.2.2.3  Kuormituksen vähentäminen 
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Käytännön kokemuksia lietteenpoistosta ruokakalakasva-
tuksessa maauoma-altaiden lietetaskuista on Siikataimen 
Oy:n Siikakosken laitoksella. Lietetaskujen säännölli-
sellä tyhjentämisellä on saatu fosforikuormitusta vähen-
nettyä noin 12 %. Tämä vastaa viikottaisella lietteen-
poistolla saavutettavaa teoreettista maksimiarvoa, joka 
johtuu siitä, että kalankasvatuksessa syntyvä liete on 
helposti hajoavaa ja fosfori alkaa vapautua siitä välit-
tömästi. 

Verkkokasseissa lietteen poisto on ongelmallista, koska 
kasvatus tapahtuu avovedessä. Kokeita on tehty erilai-
silla verkkokassien alle asetettavilla lietekartioilla ja 
suppiloilla. Vaikeutena ovat etenkin merialueella voi-
makkaat veden virtaukset ja kova aallokko, jotka kuljet-
tavat lietteen verkkokassin ulkopuolelle. 

Kasvatusaltaasta poistettu liete on lietevetenä, joka on 
edelleen käsiteltävä lietteen erottamiseksi ja kuivatta-
miseksi. Pienet lietevesimäärät voidaan käsitellä suo-
raan turvesuodatuksella. Suuret lietevesimäärät on ensin 
tiivistettävä laskeuttamalla, pyörreselkeyttämällä, mik-
rosiivilöimällä tai käsittelemällä kemiallisesti. Myös 
lietteen tiivistyksessä syntyvä lietevesi on turvesuoda-
tettava tai käsiteltävä kemiallisesti. Ulkomailla on lai-
toksia, joissa koko vesimäärä käsitellään tehokkaasti 
kemiallisesti ja kierrätetään uudelleen käyttöön. 

Valtioneuvoston periaatepäätös vesien suojelun tavoite-
ohjelmasta vuoteen 1995 edellyttää, että verkkokassilai-
tosten rakentamista järvialueille tulee välttää ja, että 
kalankasvatusta ei tule sijoittaa erityistä suojelua vaa-
tiviin vesiin, jos se vaarantaa suojelun tarkoitusta. 
Ympäristön ja kehityksen Suomen toimikunnan mielestä ve-
sioikeuden tulee tiukentaa kalankasvatuslaitosten lupa-
ehtoja. Näiden tavoitteiden mukaisesti tulee kalankasva-
tustoimintaa ja sen aiheuttamaa kuormitusta edelleen vä-
hentää Rautalammin reitillä. 

4.2.3 M a a t a l o u s 

4.2.3.1 Yleistä 

Maataloudessa peltojen viljelytoimenpiteiden ja lannoi-
tuksen johdosta huuhtoutuu ravinteita ja kiintoainetta 
vesistöihin. Kuormitusta kulkeutuu vesistöihin myös suo-
rina vuotoina esim, lanta-, virtsa- ja säilörehuvaras-
toista tai käsittelyn aikana. Talvella lumelle levitetty 
lietelanta ja virtsa huuhtoutuvat lumen sulamisvesien 
mukana helposti vesistöihin. Myös maataloudessa käytet-
tyjä torjunta-aineita voi kulkeutua vesistöihin. 

Mikäli karjatalousjätteet käytetään pellolla lannoitteena 
ja sekä varastointi että muu käsittely hoidetaan asianmu-
kaisesti, pellolle sulan maan aikana levitetyn karjanlan-
nan aiheuttama kuormitus sisällytetään tässä suunnitel-
massa peltoviljelyn aiheuttamaan kuormitukseen. Karjata-
louden aiheuttamaan kuormitukseen katsotaan kuuluvan 
puuttuvista, tilavuudeltaan riittämättömistä tai 
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Peltoviljelyn vesistöjä kuormittava vaikutus perustuu 
maa-ainekseen sitoutuneiden tai liuenneiden ravinteiden 
huuhtoutumiseen pellolta. Huuhtoutumisen määrään vaikut-
tavat monet tekijät, kuten sääolot, vuodenaika, maaperän 
laatu, pellon käyttötavat, viljelytekniikka, viljeltävä 
kasvilaji, pellon vesitalous ja lannoitus. 

Viljelytoimenpiteet lisäävät aina maa=aineksen ja ravin-
teiden huuhtoutumista. Maan ottaminen viljelykseen muut-
taa olosuhteita maaperässä niin, että kasveille käyttö 
kelpoisten ja samalla huuhtoutumiselle alttiiden ravin®  
teiden määrä maaperässä kasvaa. 
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voi pysyä päällysvedessä jopa kuukausia, jolloin ainek 
seen sitoutunut fosfori on vesien lämmettyä levätuotan-
non käytettävissä. Kiintoaineen huuhtoutuminen voi myös 
aiheuttaa vesistössä haitallista samentumista. 

Mikäli vesistöön kulkeutuu pellolta karjan jätteitä, voi 
vesistön hygieeninen tila huonontua olennaisesti. Var 
sinkin lietelanta vaarantaa vesistön tilaa, koska liete-
lannassa ei tapahdu varastoinnin aikana bakteereja ja 
viruksia vähentävää lämpötilan nousua. 

Peltoviljelyn vaikutuksista pohjavesiin on ongelmallisin 
pohjaveden nitraattipitoisuuden kasvu. Kasvu on todennä-
köistä, jos maaperä on vettä läpäisevää ja lannoitteita 
käytetään enemmän kuin kasvit voivat käyttää niitä 
hyväkseen. Toistaiseksi ilmiö ei ole Suomessa kovin mer-
kittävä ongelma maaperän tiiveydestä ja pienimuotoisista 
pohjavesialueista johtuen. Joillakin harjualueilla on 
kuitenkin havaittu peltoviljelyn aiheuttamaa pohjaveden 
laadun heikkenemistä. 

Karjataloudesta ja lannan käsittelystä vesistöön tulevi-
en vuotojen ja päästöjen määrä saattaa joillakin alueil-
la olla erittäin suuri. Päästöjen vesistövaikutukset voi 
vat tällöin olla ongelmallisia peltoviljelyn aiheuttamiin 
haittoihin verrattuna. Karjataloudessa syntyvien liete 
lannan, virtsan, kuivikelannan, sekä pesu- ja valumavesi-
en sisältämät ravinteet, orgaaniset aineet ja pieneliöt 
voivat vesistöön kulkeutuessaan jo vähäisinäkin määrinä 
aiheuttaa vesistön tilan huononemista ja heikentää vesis-
tön käyttömahdollisuuksia. Rehevöityminen, hapen kulumi-
nen, haju- ja makuhaitat sekä tautibakteereista ja viruk-
sista aiheutuvat terveydelliset vaarat ovat tälläisia 
seurauksia. Haitallisimpia vesistön hygieenisen tilan 
kannalta ovat lanta- ja virtsasäiliöistä tulevat suorat 
päästöt. Lisäksi lietelannan ja virtsan talvilevitys ai-
heuttavat ongelmia veden laadulle ja käytölle. Karjata-
louden suorissa päästöissä typpi kulkeutuu vesistöön lä-
hes kokonaan ammoniumtyppenä. Tämä kuluttaa vesistön hap 
pea muuttuessaan nitraattimuotoiseksi typeksi. 

Karjanlannan varastoinnista voi aiheutua ongelmia myös 
pohjaveden laadulle. Mikäli maaperä on vettä läpäisevää 
ja karjanlannan tai virtsan varastotilat liian pieniä tai 
ohjeiden vastaisesti rakennettuja, on kotieläinjätteiden 
pääsy pohjaveteen todennäköistä. Vaikutus ilmenee usein 
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	kaivoveden hygieenisen laadun heikkenemisenä ja veden 
ammoniumja nitraattityppipitoisuuden kasvuna. 

NWT 

Säilörehun valmistuksessa syntyvän puristenesteen sisäl-
tämien ravinteiden haitallisuutta vesistön veden laadulle 
korostaa niiden kulkeutuminen vesistöön keskikesän aika- 
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	na. Tällöin vesistön virtaamat ovat yleensä vähäisimmil- 
lään ja lisäksi lämpö ja valo edistävät levien kasvua. 
Puristenesteen ravinteet voivat paikallisesti aiheuttaa 
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vakavia rehevöitymisongelmia. Pahinta on kuitenkin pu-
ristenesteen erittäin suuri, veden happea kuluttava or-
gaaninen kuormitus, joka voi aiheuttaa vesistössä purku-
alueella jopa täydellisen happikadon. Säilörehun varas-
tointi maapohjaisessa aumassa voi pilata myös pohjave-
den. 

4.2.3.3 Maatalous Rautalammin reitillä 

Seuraavissa taulukoissa 10 ja 11 on mukana myös kuntia, 
joiden alueesta vain osa on suunnittelualueella. Taulu-
koissa esitetyt luvut ovat siten vain alueelle tun-
nusomaisia maatalouden tietoja. 

Taulukko 10, Tilojen lukumäärä, peltoala ja peltojen sa-
laojitusprosentti (MTH 1988 & Salaojakeskus 1988). 

Ti oja 	Pe toa 	Kes is a 	Sa aoja 

Kunta 	kpl 	ha 	ha 	% 

Pielavesi 962 9499 9,9 26,1 
Keitele 356 3706 10,4 25,1 
Tervo 329 3047 9,3 38,6 
Karttula 332 2516. 7,6 18,4 
Vesanto 425 4456 10,5 33,0 
Suonenjoki 593 5059 8,5 26,8 
Rautalampi 494 5043 10,2 34,8 
Pieksämäki + mlk 609 5275 8,7 19,7 
Konnevesi 446 4065 9,1 31,1 
Hankasalmi 722 7388 10,2 35,3 
Laukaa 766 9481 12,4 53,5 

Koska maitotalous on Rautalammin reitin alueella maata-
louden päätuotantosuuntana, peltojen tärkein viljelymuoto 
on nurmen ja rehuviljan viljely. Myös marjanviljelyä, 
etenkin mansikanviljelyä, harjoitetaan laajassa mitassa 
ainakin Suonenjoen ja Karttulan kuntien alueella. 
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Taulukko 11. Nautaeläinten ja sikojen määrä (ny = nau-
tayksikkö, sy = sikayksikkö). 

Naudat 	Siat 
Kunta 	ny 	sy 

Pielavesi 5625 1878 
Keitele 2344 613 
Tervo 1848 116 
Karttula 1350 
Vesanto 2512 1176 
Suonenjoki 685 892 
Rautalampi 2530 1122 
Pieksämäki 
+ mlk 2737 3316 
Konnevesi 1808 1770 
Hankasalmi 3613 3700 
Laukaa 3493 5063 

Peltopinta-alaa kohti eniten nautakarjaa on reitin poh-
joisosan kunnissa Pielavedellä, Keiteleellä, Karttulassa, 
Vesannolla ja Tervossa. Sikataloutta harjoitetaan eniten 
reitin eteläosassa Hankasalmen, Laukaan ja Konneveden 
alueella. Lisäksi suunnittelualueen kunnissa on yhteensä 
noin 40 000 kanaa, 1 000 hevosta ja 1 100 lammasta. Nii-
den aiheuttama vesistökuormitus on varsin vaikeasti mää-
ritettävä, vähäinen osa maatalouden kokonaiskuormituk-
sesta. Kuormituslaskelmissa onkin otettu huomioon ainoas-
taan nauta- ja sikataloudesta aiheutuva ravinnekuormitus. 

4.2.3.4 Maataloudesta aiheutuva vesistökuormitus 

Peltoviljely 

Suunnittelualueen peltopinta-ala on arvioitu Kymijoen 
yläosan vesien käytön kokonaissuunnitelmassa (VH 1977) 
esitetyistä valuma-aluekohtaisista arvoista, joista on 
vähennetty 6 % alueella tapahtuneen peltoalojen pienemi-
sen johdosta. Kokonaispeltoalaksi.on saatu 51 400 ha. 

Väkilannoitteita käytettiin Kuopion läänin alueella 
v.1988 keskimäärin: fosforia 29,2 kg ha®1a_1  ja typpeä 108 
kg ha-1&1  (MTH 1988) . Fosforin käyttömäärät olivat maan 
keskiarvoja jonkin verran alempia, mutta typen käyttömää-
rät sitä vastoin korkeampia. Tämä johtuu voimaperäisestä 
nurmivaltaisesta viljelystä. Suunnittelualueen väkilan-
noitteiden vuotuinen käyttömäärä on noin 1 500 t fosfd-
ria ja 5 550 t typpeä. Kun tähän lisätään karjanlannan 
osuus, pelloille levitetään vuosittain 1 820 t fosforia 
ja 6 590 t typpeä. Karjanlannan ravinnemäärien arviointi 
on esitetty karjatalouden aiheuttamaa vesistökuormitusta 
käsittelevässä kohdassa. Karjanlannan ja virtsan typen 
varastointi- ja levitystappioiksi on arvioitu 50 % lannan 
sisältämästä kokonaistyppimäärästä. Fosforin hävikiksi 
on arvioitu 0,80 kg/ny (noin 6 % karjanlannan sisältämäs-
tä kokonaisfosforimäärästä). Typen suuri hävikki johtuu 
pääasiassa varastoinnin ja levityksen aikana tapahtuvasta 



ammoniumtypen haihtumisesta, jonka osuudeksi on arvioi-
tu 40 %. 

Pelloille levitettävien väkilannoitteiden huuhtoutumis-
ta on arvioitu useissa tutkimuksissa. Niiden mukaan pel-
lolle levitetystä väkilannoitefosforista huuhtoutuu 1 - 
5 % ja -typestä 8 - 20 %. Tässä suunnitelmassa on pel-
lolle levitettävästä kokonaisfosforimäärästä arvioitu 
huuhtoutuvan keskimäärin 2,5 % ja kokonaistyppimäärästä 
10 %. Peltoviljelystä vesistöön huuhtoutuvaksi ravihne-
kuormaksi saadaan siten 45,5 t fosforia ja 659 t typpeä 
vuodessa. 

F1 (sIkI 

Suunnittelualueen nautakarjan ja sikojen määrä on arvioi-
tu vesistöalueittain peltoalojen ja kunnissa olevien 
eläinmäärien perusteella. Nautaeläinten määräksi on saatu 
26 400 ny ja sikojen määräksi 12 300 sy. 

Eläinten lannan ravinnesisältöä laskettaessa on käytet-
ty seuraavia arvoja: 

Typpeä kg a®1 
	

Fosforia kg a 1̀  

Nautayksikkö 
	

75 
	

12 
S ikayks ikkö 
	

8 
	

2 
Kanayksikkö 
	

1,0 
	

0,3 

Suunnitelma-alueen eläinten jätteiden ravinnesisällöksi 
saadaan 340 t fosforia ja 2 080 t typpeä. 

Rautalammin reitin alueella ei ole suoritettu tutkimuk-
sia karjatalousjätteiden varastointitiloista. Tutkimus-
tuloksia suunnilleen vastaavista maatalouden olosuhteista 
on Iisalmen reitin yläosan alueelta (Kaasinen 1984). Tä-
män alueen vesiensuojelun yleissuunnitelmaa varten teh-
tiin Kiuruveden Niemisjärven kylän alueella v. 1982 haas-
tattelututkimus, jossa selvitettiin maatalouden vesien-
suojelukysymyksiä. Karjanlannan varastointitilana oli 
useimmiten kuivikelantala (64 %:lla karjatiloista). Yli 
15 lypsylehmän karjatiloilla lietelantala oli yleisin 
ratkaisu. Sikaloista runsaalla puolella oli lietelantala. 

Karjanlannan varastotilat eivät yleensä olleet riittäviä 
edes puolen vuoden varastointiin. Kuivikelantaloista yli 
puolet oli maapohjaisia lantaloita, joista lantavedet 
pääsivät esteettömästi valumaan maahan. Näistä kaksi kol-
masosaa oli lisäksi täysin avoimia. Vajaalla viidesosalla 
kuivikelantaloista oli -erillinen virtsasäiliö, jonka koko 
oli kuitenkin riittämätön. 

Lietelantaloiden koot vaihtelivat suuresti. Yleensä iäl-
tään vanhimmat säiliöt olivat karjan määrään nähden köol-
taan riittämättömiä. Kahdeksan kuukauden varastointiin 
riittävät lietelantalat oli 45 %:lla tiloista. Valtaosal-
la maatiloista, joilla on karjataloutta, joudutaankin 
talvella ajamaan lietelantaa ja virtsaa pelloille, tai 
sitten säiliöistä tapahtuu ylivuotoja maahan ja ojiin. 
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Tässä suunnitelmassa karjatalouden vuotuisiksi ravinne-
päästöiksi nautayksikköä kohti on arvioitu 0,80 kg fosfo-
ria ja 7,5 kg typpeä. Karjan lannan sisältämistä koko-
naisravinnemääristä nämä määrät ovat fosforin osalta 6 % 
ja typen osalta 10 %. Sikatalouden päästöjen määrä on 
laskettu samoja prosenttiosuuksia käyttäen. Kotieläinta-
louden vuotuiseksi ravinnekuormitukseksi saadaan siten 
22,9 t fosforia ja 208 t typpeä. 

Säilörehun valmistus 

Säilörehun valmistusmääräksi nautayksikköä kohti on arvi-
oitu 7 t vuodessa. Suunnittelualueella valmistettavan 
säilörehun määräksi saadaan tämän perusteella 185 000 t 
vuodessa. Syntyvän puristenesteen määrään vaikuttavat mm. 
rehun raaka-aine, kasvu- ja korjuukauden sääolosuhteet 
sekä varastointitapa. Esikuivattua rehua käytettäessä 
puristenesteen määrä jää vähäisemmäksi kuin tuoretta kos-
teaa rehua käytettäessä. Säilörehun raaka-aineena käyte-
tään lähes yksinomaan nurmea, jolloin puristenestettä 
muodostuu keskimäärin 15 % rehun määrästä. Suunnittelu-
alueella vuosittain muodostuvan puristenesteen määräksi 
saadaan 27 700 t. 

Puristenesteen laatu vaihtelee huomattavasti. Laatuun 
vaikuttavia tekijöitä ovat esim. raaka-aine ja säilön-
täaine. Puristenesteen voidaan tutkimusten perusteella 
arvioida sisältävän fosforia 0,04 % ja typpeä 0,16 %. 
Ravinnemääräksi saadaan tällöin 11,1 t fosforia ja 44 t 
typpeä vuodessa. 

Tuorerehun määrästä huomattava osa valmistetaan vielä 
nykyisinkin pellolle aumaan. Aumoista puristeneste pääsee 
yleensä vapaasti maaperään tai pelto-ojiin ja edelleen 
vesistöön. Arviolta 25 % puristenesteen ravinteista kul-
keutuu vesistöön, jolloin puristenesteen ravinnekuorma 
suunnittelualueella on 2,8 t fosforia ja 11 t typpeä vuo-
dessa. 

4.2.3.5 Maatalouden aiheuttama kokonaiskuormitus Rautalammin 
reitillä 

Maataloudesta vesistöön tuleva kokonaiskuormitus käsit-
tää peltoviljelyn, karjatalouden ja säilörehun valmis-
tuksen aiheuttaman kuormituksen. Yhteenveto maatalouden 
aiheuttamasta ravinnekuormituksesta on esitetty taulu-
kossa 12. 
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Taulukko 12. Maatalouden aiheuttama ravinnekuormitus Rau-
talammin reitillä. 

Fosfori 	Typpi 
t a®' 	t a' 

Peltoviljely 	45,5 	659 
Karjatalous 	22,9 	208 
Säilörehun 
valmistus 	2,8 	11 

Yhteensä 	. 	71,2 	878 

Maatalouden aiheuttama ravinnekuormitus peltohehtaaria 
kohti on 1,4 kg fosforia ja 17 kg typpeä vuodessa. Pel 
toviljelyn osuus kokonaiskuormituksesta on fosforin osal-
ta 0,9 kg h&' ja typen osalta 13 kg h&' 

00 n=* 	 111  11111p,1 

Karjanlanta, virtsa ja lietelanta ovat oikein käytetty-
nä ja varastoituna arvokasta lannoitus- ja maanparannus-
ainetta. Niiden sisältämät ravinteet on otettava huomi 
oon lannoitusta suunniteltaessa. Vesiensuojelun kannalta 
suurimmat ongelmat ovat lannan talvilevitys, vuotavat 
lantalat ja maastoon valuva sällärehun puristeneste. 

Vesi- ja ympäristöhallituksen valvontaohjeen nro 61 
(12.11.1990) ohjeiden mukaan lietçlanta, virtsa ja kuivi 
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jälkeen. Tehtyjen selvitysten mukaan satotulos ei ole 
kärsinyt kylvön jälkeen suoritetusta sijoituslannoituk-
sesta. 

Karjanlannan huuhtoutumisvaaraa voidaan vähentää jättä-
mällä vesistöjen varsille ja valtaojien varteen lannoit-
tamaton vyöhyke. Tälläisten kaistojen ensisijaisena tar-
koituksena on estää karjanlannan suora pääsy ojiin ja 
vesistöihin levityksen aikana. Suojakaistan leveys on 
harkittava tapauskohtaisesti ja siihen vaikuttaa lannan 
laatu ja levitystapa. 

Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähtei-
den ympärille on jätetävä vähintään 30 - 100 m:n levyi-
nen suojakaista käsittelemättä karjanlannalla. Suojakais-
tan leveys riippuu mm. maaston pinnanmuodoista, maala-
jeista ja pohjaveden pinnankorkeudesta. Ellei tarkempia 
selvityksiä maaperän laadusta ole saatavissa, voidaan 
soveltaa seuraavia vähimmäisetäisyyksiä. 

On huomattava, että edellä mainitut suojakaistat eivät 
riitä estämään kaivon likaantumista, jos maaston korkeus-
suhteet ovat sellaiset, että likaisten pintavaluntavesien 
pääsy kaivoon on mahdollista. 

Lietelanta ja virtsa tulee varastoida vesitiiviissä ja 
riittävän suurissa säiliöissä. Jos tilat eivät poikkeuk-
sellisesti riitä, voidaan tilapäinen välivarasto tehdä 
tiivispohjaiselle maalle. Tällöinkin on huolehdittava 
siitä, ettei päästöjä ympäristöön pääse tapahtumaan. Lie-
telannan tai virtsan ravinteet saadaan tällöin parhaiten 
talteen imeyttämällä lanta tai virtsa turpeeseen, jolloin 
sitä voidaan käsitellä kuin kuivikelantaa. 

Kuivikelanta on varastoitava lantalassa, jossa on vesi-
tiivis pohja ja reunat. Lantala suositellaan myös katet-
tavaksi. Mikäli varastointitilat eivät riitä, lanta- tai 
kompostipatterit tulee sijoittaa tasaiselle salaojitetul-
le pellolle riittävän etäälle vesistöstä siten, että 
huuhtoutumisvaara on mahdollisimman vähäinen. Lantapat-
terit eivät saa aiheuttaa pilaantumisvaaraa myöskään poh-
javedelle. Kuivikelannan varastoiminen erillisissä pat-
tereissa pitkin peltoa ei ole suositeltavaa. 

Säilörehun puristeneste tulee kerätä tuorerehusiiloista 
joko erilliseen säiliöön tai johtaa virtsa- tai lietesäi-
liöön. Mikäli tuorerehua valmistetaan aumoissa, ei niitä 
tule sijoittaa ojien, vesistön eikä kaivojen läheisyy-
teen Myös aumassa syntyvä puristeneste on kerättävä tal-
teen. Esikuivatettua tuorerehua käytettäessä puristenes-
temäärät jäävät vähäisiksi. 
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Eläinsuojista tulevat pesu- ja muut vedet on johdettava 
liete- tai virtsasäiliöön tai käsiteltävä asumajätevesien 
kanssa. Säiliöi.hin mahdollisesti joutuvien pesu-, puris-
teneste-, sade- ym. vesien vaatima tilantarve tulee ottaa 
huomioon. 

Taulukossa 13 on esitetty ohjearvot erityyppisten lanta-
loiden mitoitukselle. 

Taulukko 13. Kuivalantalan sekä virtsa- ja lietelanta 
säiliön ohjetilavuudet 12 kuukauden varastoimisaikaa var-
ten, (Tilavuudet perustuvat pääosin maatilahallituksen 
nakentamisohjeeseen MRO C4 26.5.1.989 ja sen pohjana ole-
vim tutkimuksiin) . 

Varastoimistilavuus, ma/eläin 
Elälniaji 	Kuivike- Virtsa Liete- 

lanta 	lanta 

Nauta (täysikasv.) 12,0 8,0 24,0 
Hieho, lihanauta 6,0 2,5 10,0 
Nuorkarja (< 1 v.) 3,0 1,5 5,0 
Emakko 2,0 3,5 7,0 
Lihasika 0,8 1,2 2,4 
Hevonen 12,0 - 
Poni 8,0 - 
Lammas, 	uuhi. 1,5  

') karitsoineen 
Munituskana 0,05 - 
Broileni, 
kananuorikko 0,015 = 
1) nitiläpohja 

Kuivikelantalan pinta-ala saadaan jakamalla tarvittava 
ohjetilavuus 1,5:llä. 

Taulukossa 13 esitetyt lannan varastoiinistilojen ohjear-
vot sisältävät eläinten lannan ja virtsan sekä tavanomai-
sen määrän kuivikkeita. Virtsa- ja lietesäiliöiden oh-
jearvot sisältävät myös karjasuojien tavanomaisesta puh-
distamisesta muodostuvan jäteveden tilantarpeen silloin, 
kun puhdistus suoritetaan korkeapainepesurilla tai vettä 
muutoin käytetään vähän. Sade- ja sulamisvesien pääsy 
katoilta varastoimistiloihin tulee estää kattamalla lan-
tavarastot tai ohjaamalla kyseiset vedet varaston ulko-
puolelle. Avonaisissa lantaloissa on tilavuutta lisättä-
vä suoraan sailoon satavan veden ja lumen takia. Lie- 

•: 

	

	te-, virtsa- tai erillisen puristenestesäiliön mitoituk- 
sessa tulisi puristenesteen määräksi arvioida 0,15 m3/re-
hutonni. 

Vanhojen karjasuojien lannan ja puristenesteen varastoin-
ti, käsittely ja levitys on v. 1995 mennessä saatettava 
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tasolle, jota uusilta tuotantoyksiköiltä nykyisin edelly-
tetään, mikäli tarkoituksena ei ole karjatalouden lopet-
taminen. Kiireellisin tarve on yli 20 nautayksikön ja 
muilla vastaavan kokoisilla kotieläintiloilla. 

Peltojen hyvä peruskunto ja sopiva kuivatustila ovat 
edellytyksenä vesiensuojelun huomioonottavalle viljelyl-
le. Maan hyvää peruskuntoa hoidetaan esim. tiivistymistä 
estävillä toimilla, hyvällä maanmuokkaustekniikalla, maan 
rakennetta parantavalla kasvivuorotuksella sekä kalkituk-
sella ja salaojituksella. 

Viljelijöiden tulee kiinnittää erityistä huomiota lannoi-
tuksen määrään ja ajankohtaan. Lannoitteiden liian run-
sasta käyttöä ja sen seurauksena tapahtuvaa ravinteiden 
huuhtoutumista voidaan vähentää suunnittelemalla ja 
ajoittamalla lannoitus viljelykasveittain ja lohkoittain 
säännöllisiin viljavuustutkimuksiin perustuen. Kalkituk-
sella voidaan happamilla mailla lisätä liukoisen, kas-
veille käyttökelpoisen fosforin määrää ja siten vähentää 
fosforilannoituksen tarvetta. Kalkitus parantaa myös maan 
rakennetta, ja edistää näin ravinteiden hyväksikäyttöä. 
Syysviljojen lannoitteista vain pieni osa on annettava 
kylvön yhteydessä ja pääosa keväällä. Monivuotisia nur-
mia perustettaessa voidaan hidasliukoisella lannoitteel-
la, esim. karjan kuivalannalla suorittaa peruslannoitus, 
jolloin vältytään kasvavan nurmen runsaalta, sateen muka-
na helposti huuhtoutuvalta pintalannoitukselta. Käytet-
täessä lannoituksessa sekä karjanlantaa että väkilannoit-
teita, on varottava ylilannoitusta. Säännöllisesti vilje-
lylohkottain suoritetut viljavuustutkimukset ovat erit-
täin tärkeitä liikalannoituksen välttämisessä ja ravin-
teiden huuhtoutumisen estämisessä. Myös karjanlannasta 
tulisi ajoittain teettää ravinneanalyysit. 

Lanta, lietelanta, virtsa ja puristeneste levitetään pel-
lolle sulan maan aikana mieluummin keväällä. Maa muoka-
taan mahdollisimman pian levityksen jälkeen. Suositelta-
vaa on levitys multaavalla vaunulla. 

Herkästi huuhtoutuvilla savi- ja hiesumailla on mandol-
lisuuksien mukaan viljeltävä monivuotista nurmea, koska 
sen ravinteiden otto alkaa varhain keväällä ja jatkuu 
myöhään syksyyn. 

Erityisen aroilla vesistöön rajoittuvilla ja kaltevilla 
mailla tai pohjavesialueilla on vältettävä syyskyntöä. 
Vesistöön rajoittuvilla herkästi huuhtoutuvilla alueilla 
on pyrittävä rantaviivan suuntaiseen kyntöön. 

Avokesannointia tulee välttää, koska se lisää voimakkaas-
ti huuhtoutumia vesistöön. Avokesannoinnin sijasta tuli-
si ottaa käyttöön ns. viherkesannointimenetelmä. Etenkin 
huuhtoutumiselle alttiille, valta- tai laskuojaan ja ve-
sistöön viettäville pelloille suositellaan monivuotista 
suojaviljaan perustettua viherkesantoe. 
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SUOJAVYÖHYKE 510 in 	SIJOJAKAISTA 2®5 in 

VALTAUJA 	 SUOJÅKAISTA 1®5 

I 	SLJOJAVYÖUYKE 1020 m 	 SUQJTVYÖI11KE 510 in 

Kuva 17. Suojavyöhykevaihtoehdot 
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Kiintoaineiden ja ravinteiden huuhtoutumista voidaan vä-
hentää vesiuomiin tai vesistöihin viettävillä pellonosil-
la jättämällä näiden reunoille viljelemätön suojavyöhyke 
tai suojakaista. Vaikutusta tehostaa kasvillisuuden muo-
dostuminen alueelle. Kasvillisuus hidastaa pellolta tule-
vaa pinta-valumaa, jolloin etenkin maa-ainekseen sitoutu-
neita mutta jossain määrin myös liukoisia ravinteita pi-
dättyy vyöhykkeen maaperään ja kasvillisuuteen. Suojakas-
villisuuden keskittäminen etenkin pintavesiä kokoaviin 
notkelmiin vähentää vesistöön tulevaa kuormitusta. Myös 
torjunta-aineiden imeytymistä ja biologista hajoamista 
tapahtuu suojavyöhykkeillä. Suojavyöhykkeet toimivat myös 
ekologisina käytävinä parantaen eläimistön ja kasvien 
elinolosuhteita. 

Suojavyöhykkeiden leveyteen vaikuttavat maaston pinnan 
muodot, maaperä sekä ekologiset ja maisemalliset teki-
j ät . Valtaojien ja pienien purojen varsille soveltuu var-
sinkin tasaisilla mailla hyvin 1 - 5 m leveä suojakais-
ta. Varsinaiset suojavyöhykkeet ovat leveydeltään 5 - 30 
m tai joissain olosuhteissa useita kymmeniä metrejä. Suo-
javyöhykkeet soveltuvat jokien ja isohkojen purojen var-
sille, järvien rannoille sekä jyrkille ja/tai helposti 
sortuville alueille. Kuvassa 17 on esitetty esimerkkejä 
erilaisista suojavyöhykevaihtoehdoista. 

Suojavyöhykkeiden lisäksi pitäisi itse ojiin muodostaa 
lietekuoppia tai vesikasvillisuuden peittämiä laskeutus-
altaita pysäyttämään kiintoaineita ja ravinteita. Oji-
tustöissä myös viimeistely on tärkeää. Suojakaistavarauk-
set, luiskien nurmettamiset ja istutukset kuuluvat olen-
naisena osina ojitukseen. Tarkemmin ojituksesta aiheu-
tuvien haittojen ehkäisemistä käsitellään luvussa 4.1.6 
(Kuivatus ja tulvasuojelu). 

Torjunta-aineita levitettäessä on noudatettava tarkoin 
käyttöohjeita ja huolehdittava levityslaitteiden kunnos-
ta ja oikeasta säädöstä. Torjunta-aineiden ja ruiskujen 
pesuvesien pääsy ojiin, vesistöön ja pohjaveteen on es-
tettävä. 

4.2.4 M e t s ä t a l o u s 

Metsätalouden vesistöä kuormittava ja muuttava vaikutus 
aiheutuu pääasiassa metsien ojituksista, lannoituksista 
sekä metsän uudistamisesta (uudistushakkuut ja metsämaan 
muokkaus). Uudistushakkuiden ja niihin liittyvien maan-
muokkausten vesistövaikutuksiin on alettu kiinnittää huo-
miota vasta viime vuosina. 
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4.2.4.1 Metsäojitus 

PaWTV W1 . 

Taulukko 14. Metsä 2000 -ohjelmassa asetetut tavoitteet 
metsäoj itukselle. 

Ojituslaji 	Metsäojitustavoite 1000 ha a-'  
1986 	1996-2005 

Uudisojitusta 	48 	16 
Kunnostustusojitustall6 	125 

Yhteensä 	164 	141 

maista on noin 15 %. 



133 

Taulukko 15. Metsäojitukset Rautalammin reitin alueella. 

Kunta 	 Ojitettu 	Ojitettu 	Ojitettu 

V. 1989 	v. 1980-88 	v,1980-88 
mennessä 	 vuosittain 

ha 	ha 	ha a-1  

Kiuruvesi 7 000 *) 1 190 *) 130 *) 
Pielavesi 24 400 5 340 590 
Keitele 13 900 2 480 275 
Tervo 5 480 490 55 
Karttula 5 560 930 105 
Vesanto 4 450 620 60 
Suonenjoki 8 000 *) 2 020 *) 225 *) 
Rautalampi 5 800 1 790 200 
Jäppilä 1 800 ) 140 ) 15 *) 
Pieksämäen mlk 5 940 *) 1 200 *) 135 *) 
Konnevesi 3 500 *) 550 *) 50*) 
Hankasalmi 14 200 1 340 150 
Laukaa 400 *) 280 *) 30 *) 

Yhteensä 	100 430 	18 370 	 2 040 

*) Ojitukset suunnittelualueella 

Kun yksityismetsien ojitusalaan lisätään yhtiöitten ja 
valtion metsien ojitukset, suunnittelualueen kokonais-
ojitusalaksi saadaan noin 118 000 ha, mikä vastaa 21 % 
maa-alasta. Vuosijaksolla 1980-1988 vuotuinen ojitusala 
on ollut 2 400 ha. 

Alueen metsälautakuntien tekemien arvioiden mukaan vuo-
tuiset ojitusalat vuosijaksolla 1989 - 1995 säilyvät 
1980-luvun keskimääräisellä tasolla. Kunnostusojitusten 
osuus kasvanee 1980-luvun keskimääräisestä 20 %:n tasosta 
1990-luvun alkuvuosina 80 %:iin. 

H y d r o l o g i s e t v a i k u t u k s e t 

Välittömästi ojituksen jälkeen alivalumien ja kokonais-
valunnan lisääntyminen on voimakasta suon vesivaraston 
tyhjenemisen ja haihdunnan vähenemisen johdosta, jolloin 
entistä suurempi osuus sateesta valuu suoraan vesistöi-
hin Valunnan lisäys jakaantuu yleensä tasaisesti läpi 
vuoden, joten suurimmat suhteelliset lisäykset osuvat 
alivalumakausille. Välittömät valunnan muutokset ovat 
suurimpia vetisillä, vähän maatuneilla paksuturpeisilla 
suoalueilla. Myös ylivalumat yleensä kasvavat, joskin 
kevätylivalumien suhteen tulokset ovat olleet jossain 
määrin ristiriitaisia. Suuri ojasyvyys ja ojien yltämi-
nen hyvin vettä 1äpäisevään kivennäismaahan kasvattavat 
etenkin alivalumia (Komiteanmietintö 1987:62). 



mm 

Vesistöä m u u t t a v a t j a k u o r 
m i t u s t a a i h e u t t a v a t t e k i j ä t 

Kiintoaines 
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ravintokohteiden lajisuhteisiin. Suo-ojitusalueilta huuh-
toutuvan kuormituksen merkittävä osa on orgaaninen kiin-
toaines. Humusvesille on tyypillistä hapen kuluminen or-
gaanisen aineen hajotessa. Tällöin talvinen happitilan-
ne heikkenee ja rajoittaa usein vesieliöstön elinmandol-
lisuuksia. Vesistön hapenkulutus on paljolti pohjalle 
kulkeutuneen orgaanisen aineksen aiheuttamaa. 

Liuennut orgaaninen aine 

Suovesille on luonteenomaista korkea liuenneen orgaani-
sen aineen pitoisuus. Soilta tapahtuva huuhtoutuminen 
onkin tärkeä vesistöjemme orgaanisen aineksen pitoisuu-
teen vaikuttava tekijä. Liuennut orgaaninen aine, humus, 
aiheuttaa suoperäisiltä alueilta purkautuville vesille 
luonteenomaisen kellertävän tai ruskean värin. Ojitetuil-
ta soilta tulevan humuskuormituksen kasvu liittyy kasva-
neeseen valuntaan. Puuston kehittymisen myötä valunta 
vähenee vanhoilla ojitusalueilla. Myös humuksen huuhtou-
tuminen palautunee tällöin ojitusta edeltäneelle tasolle. 

Soilla, joiden vesivarasto on suureksi osaksi peräisin 
suota ympäröiviltä kivennäismailta (ns, minerogeeniset 
suot), suon kautta kulkeva valunta kuitenkin yleensä vä-
henee, koska ympäröivien alueiden valunta ohjautuu oji-
tusalueen reunaojiin. Tämä vähentää humuksen huuhtoutu-
mismandollisuuksia. Ohutturpeisilla soilla suoveden suo-
tautuminen alapuoliseen kivennäismaahan tehostuu ojituk-
sen takia, mistä syyystä valumaveden humuspitoisuus ale-
nee (Komiteanmietintö 1987:62). 

Happamuus 

Turvemaiden vaikutus vesistöjen happamuuden lisääjänä on 
selvästi havaittava. Valumavesien happamuuteen ojituk-
sella näyttää olevan välitöntä ojituksen jälkeistä jaksoa 
lukuunottamatta pääasiassa vähentävä vaikutus. Syynä on 
pohjavesivalunnan kasvaminen ojituksen vuoksi. Tiedot 
ojituksen vaikutuksista veden pH-arvoihin ovat kuitenkin 
melko puutteellisia, koska ojitettujen alueiden happa-
muuden muutoksiin vaikuttavat monet toisilleen vastakkai-
set ilmiöt. Selkeää happamuuden kasvua on todettu paksu-
turpeisia rahkasoita ojitettaessa. Sen sijaan pintatur-
peeltaan happamilla soilla, joilla ojat yltävät saratur-
peeseen tai kivennäismaahan, happamuus vähenee ojituksen 
jälkeisen suon vesivaraston tyhjentymisvalunnan lakattua. 

Ravinteet 

Fosfori. Tiedot metsäojituksen aiheuttamasta fosfori-
huuhtoutumasta ovat osittain ristiriitaisia. On esitet-
ty, että mikäli ojitusaluetta ei lannoiteta, fosforin 
huuhtoutuminen ei pitkällä aikavälillä lisäänny (Kenttä-
mies 1981). Heti ojituksen jälkeen on kuitenkin havait-
tu kokonaisfosforihuuhtoutuman kasvua sekä valunnan li-
sääntymisen että pitoisuuden nousun johdosta. Kiintoai-
neeseen sitoutunut fosfori selittää tästä huomattavan 
osan. Maa-ainekseen sitoutuneen fosforin pitoisuus on 
noin 1 mg g°1. Koska metsäojituksesta aiheutuva kiinto-
aineen vuotuinen huuhtoutuma saattaa olla 1 000 kg ha-1, 
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tästä aiheutuisi jo noin 1. kg ha®1  fosforihuuhtoutuma. Kun 
metsäalueiden fosforin luonnonhuuhtoutuma on noin 0,06 kg 
ha-1, on kasvu todella huomattava. Eräässä ruotsalaises- 
sa tutkimuksessa on ojituksen aiheuttamaksi fosforihuuh-
toumaksi saatu 0,6 kg hala®1  (Bergqvist ym. 1984). 

Ojituksen johdosta tapahtuva turpeen hajoamisen tehostu-
minen vapauttaa suuria fosforimääriä, 1 - 5 kg ha a'. 
Pääosa hajoamisessa vapautuvasta fosforista kuitenkin 
ilmeisesti pidättyy lisääntyvän kasvillisuuden käyttöön 
(Komiteanmietintö 1987:62).  

M e t s ä o j i t u k s e n a i h e u t t a m a 
ray i n n e k u o r m i t u s R a u t a 1 a m m i n 
r e i t i 1 1 ä 

Ravinnekuormitusta arvioitaessa käytetään hyväksi Nur-
mes-tutkimuksessa saatuja arvoja Tutkimuksen aikana suo-
ritettiin kahden puron, Suopuron ja Koivupuron, valuma-
alueella metsäojituksia v. 1983. Ojitusten vaikutuksia 
seurattiin kolmen vuoden ajan. Suopuron alueella puron 
ja ojitusalueen väliin jätettiin suojavyöhyke. 

Koivupuron valuma-alueella kokonaisfosforin huuhtoutuman 
lisäys oli tarkkailuaikana 0,73 kg ha , Koska turve oli 
pitemmälle maatunutta, huuhtoutuneesta fosforista 33 % 
oli fosfaattimuodossa. Kokonaistypen huuhtoutumalisäys 
oli 7,7 kg ha 1, josta 2,0 kg oli ammoniumtyppeä ja 0,6 kg 
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nitraattityppeä. Kiintoainehuuhtoutuman lisäys oli 174 
kg ha-1, josta valtaosa oli orgaanista (Ahtiainen 1988). 

Arvioitaessa metsäojituksen aiheuttamaa ravinnekuormi-
tusta Rautalammin reitin alueella, on fosforille ja ty-
pelle käytetty ominaiskuormitusarvona Suopuron ja Koivu-
puron keskimääräisiä kuormitusarvoja eli kokonaisfosfo-
rille 0,3 kg ha®1  ja typelle 2,5 kg ha-1  vuodessa. Huuh-
toutuman oletetaan jatkuvan turpeen tehostuneen hajoami-
sen vuoksi tällä tasolla kuusi vuotta, jonka jälkeen 
huuhtoutuminen lakkaa kasvaneen puuston tehokkaan ravin-
teiden käytön johdosta. Em. lukuja ja Rautalammin reitin 
1980-luvun keskimääräistä metsäojitusalaa käyttäen saa-
daan suunnittelualueen vuotuiseksi fosforikuormitukseksi 
4,3 t ja typpikuormitukseksi 36,0 t. 

4.2.4.2 Metsänlannoitus 

Yleistä 

Metsänlannoitus oli Suomessa laaja-alaisinta 1970- luvun 
puolivälissä, jolloin lannoitettiin vuodessa kaikkiaan 
lähes 250 000 ha. Lannoitusalat olivat 1980-luvun alku-
puolelle mentäessä lähinnä lannoitteiden hinnan voimak-
kaan nousun johdosta laskeneet hieman alle 100 000 heh-
taariin vuodessa. Metsä-2000 ohjelmassa on esitetty lan-
noitusalojen nostamista voimakkaasti, noin 190 000 heh-
taariin vuodessa. Metsänlannoitusten lisäämiseksi lan-
noitteiden hinnat ovat v. 1986 lähtien tulleet tilakoh-
taisesti verovähennyskelpoiseksi. 

Metsien lannoituksessa tärkeimmät ravinteet ovat kiven-
näismailla typpi sekä turvemailla fosfori ja kalium. Tur-
vemaiden lannoitus on viime vuosiin saakka ollut lähinnä 
peruslannoitusta, joka on kohdistunut suhteellisen heik-
kopuustoisiin karuhkoihin soihin. Kivennäismaiden lan-
noitus on taas ollut pääasiassa vähintään kuitupuun mitat 
täyttävien metsien kasvatuslannoitusta. Peruslannoituk-
seen sai aiemmin metsänparannusavustusta huomattavasti 
enemmän kuin kasvatuslannoitukseen, mutta uudessa met-
sänparannuslaissa tätä eroa ei enää ole. Tulevaisuudessa 
melkein kaikki lannoitugkohteet ovat vähintään riukuvai-
heen metsiköitä. Myös hakkuuvaihetta lähenevien metsien 
lannoitus tullee lisääntymään. 

Aiemmin suometsien lannoitus oli lähes yksinomaan fosfo-
ri-kalium-lannoitusta (PK-lannoitus), mutta nykyään esim. 
yksityismetsien lannoituksessa käytetään soilla hyvin 
yleisesti myös typpeä. Kivennäismaiden metsiin on 1980-
luvun alusta lähtien alettu levittää typen lisäksi fosfo-
ria. Lannoitetun metsän jatkolannoitus voidaan suorittaa 
metsänparannusvaroja käyttäen kivennäismailla aikaisin-
taan kuuden, turvemailla aikaisintaan kymmenen vuoden 
kuluttua edellisestä lannoituksesta. Huomattava osa 
urealannoituksista ja suometsien PK-lannoituksista on 
tehty talvella. Talvilevityksen osuus on vielä 1980-luvun 
alkupuoliskolla ollut yli 40 %, aiemmin jopa 60 %. Ny-
kyisin on talvilannoituksista pääosin luovuttu. Turve-
maiden lannoituksen osuus kokonaislannoitusalasta on ol-
lut osaksi peruslannoituksen vuoksi suurehko, 1980-luvun 



puoliväliin saakka yli 40 %. Uuden metsänparannuslain 
astuttua voimaan on turvemaiden lannoituksen osuus aina-
kin väliaikaisesti pienentynyt (Komiteanmietintö 1987:62, 
Sallantaus 1986 b). 

Rautalammin reitin kuntien yksityismetsien lannoitusalat 
v. 1989 mennessä selviävät taulukosta 16 (Pohjois-Savon, 
Etelä-Savon- ja Keski-Suomen piirimetsälautakunnat 1989). 

Taulukko 16. Yksityismetsien lannoitukset v. 1989 mennes-
sä. 

Kunta 	Turvemaat 	Kivennäismaat Yhteensä 
lannoit.(ha) 	lannoit. (ha) lannoit.(ha) 

Kiuruvesi 
Pielavesi 
Keitele 
Tervo 
Karttula 
Vesanto 
Suonenjoki 
Rautalampi 
Jäppilä 
Pieksämäen 
mlk 
Konnevesi 
Hankasalmi 
Laukaa 

	

800 *) 	500 	1 300 

	

2 160 *) 	1 360 	3 520 

	

100 *) 	70 	170 

Yhteensä 	18 060 	17 540 	35 600 

*) Lannoitukset suunnittelualuella 

Kun yksityisten metsien lannoitusalaan lisätään yhtiöit-
ten ja valtion metsien arvioidut lannoitukset, saadaan 
lannoitusalaksi yhteensä 41 000 ha, joka jakautuu lähes 
tasan turvemaiden ja kivennäismaiden kesken. Vuotuinen 
kokonaislannoitusala on ollut noin 2 300 ha. Lannoitus-
alat ovat 1980-luvulla olleet kuitenkin huomattavasti 
tätä pienempiä eli turvemailla noin 500 ha ja kivennäis-
mailla noin 800 ha vuodessa. Turvemaiden vuosittaisista 
lannoituksista on 350 hehtaarin arvioitu tapahtuneen ka-
ruhkoilla soilla ja 150 hehtaarin rehevillä soilla. 

Fosfori. Lannoituksissa käytetään pääosin hidasliukoi-
sia tuotteita. Koska fosfori lisäksi muodostaa niukka-
liukoisia yhdisteitä esim. alumiinin ja raudan kanssa, 
kivennäismailla tehdyt lannoitukset aiheuttavat yleensä 
vain vähäistä fosforin huuhtoutumista. 

Lannoituksessa annetun fosforin huuhtoutumisesta suomet-
sissä on olemassa sekä Suomesta että ulkomailta lukuisia 
tutkimuksia. Huuhtoutuminen on luonnontilassa vähäistä, 
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joten fosforilannoitteiden vaikutus näkyy valumavesissä 
selvästi. Karut ja happamat turvemaat, etenkin rahkaval-
taiset suot, pystyvät pidättämään vain niukasti lannoite-
fosforia, koska niissä on vähän fosforia sitovia rau-
ta-, alumiini ja kalsiumyhdisteitä. Lisäksi tälläisissa 
soissa vallitsevat happamat olosuhteet edistävät jo sel-
laisenaan lannoitefosforin liukoisuutta. Huuhtoutumis-
riskin vuoksi metsien lannoituksessa käytetäänkin niukka-
liukoisia fosforiyhdisteitä. Siksi fosforin vuosihuuh-
toutumat ovat useimmissa tutkimuksissa olleet verrattain 
pieniä, 0,5 - 2,0 % lannoitteena levitetystä fosforista. 
Alustavat tulokset talvilevityksestä aiheutuvista fosfo-
rihuuhtoutumista viittaavat kuitenkin siihen, että huuh-
toutuminen lumensulamisvesissä saattaa olla esitettyjä 
arvoja huomattavasti suurempaa. Tähän lienee syynä lan-
noitteena annetun rakeistetun suometsien PK-lannoitteen 
sisältämä vesiliukoinen fosfori, joka on ollut aiemmin 
15 % kokonaisfosforin määrästä. 

Useissa tutkimuksissa on havaittu lannoitettujen suoalu-
eiden valumavesien fosforipitoisuuksien olleen moninker-
taisia luonnontilaisten suoalueiden valumavesien pitoi-
suusarvoihin verrattuna vielä useiden, jopa yli kymmenen 
vuoden kuluttua lannoituksesta. Tutkimukset ovat anta-
neet viitteitä myös jatkolannoituksen voimakkaasti huuh-
toutumia lisäävästä vaikutuksesta. Suoalueiden vuotuinen 
luonnonhuuhtoutuma on vain 0,1 - 0,2 % kertalannoitukses-
sa annetuista fosforimääristä, joten on luonnollista, 
että lannoitus helposti moninkertaistaa fosforin huuhtou-
tumisen. Tehtyjen tutkimusten perusteella on ilmeistä, 
että kokonaishuuhtoutuma nousee useissa tapauksissa jopa 
yli 10 %:iin lannoitefosforin määrästä (Komiteanmietintö 
1987:62, Sallantaus 1986 b). 

Typpi. Suomessa metsiin levitettyjen typpilannoitteiden 
huuhtoutumista on valuma-aluemittakaavassa tutkittu ver-
raten vähän. Sen sijaan Ruotsissa asiasta on tehty useita 
tutkimuksia. Niissä on todettu huuhtoutumisen vaihtelevan 
huomattavasti. Pienimmillään on lannoitetyppeä huuhtou-
tunut vesistöön 2 % levitetystä lannoitemäärästä neljässä 
vuodessa ja suurimmillaan 22 % kahdessa viikossa. Tyy-
pillisiä ovat voimakkaat pitoisuushuiput heti lannoituk-
sen jälkeen ja ensimmäisten lannoitusta seuranneiden va-
luntahuippujen aikana. 

Nykyisen tietämyksen pohjalta on keskimääräisten typen 
huuhtoutumien esittäminen vaikeaa. Tutkimustulosten pe-
rusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että typen keski-
määräinen huuhtoutuma on metsälannoituksessa huomattavas-
ti suurempi kuin meillä yleisesti käytetty 3 - 5 % lan-
noitetypen määrästä. 



M e t s ä n 1 a n n o i t u k s e n a i h e u t t a-
m a ravinnekuormitus R a u t a 1 a m-
m i n r e i t i l l ä 

Kuormituksen laskennassa käytetään lannoitemäärinä taulu-
kon 18 mukaisia erityyppisten metsäalueiden nykyisiä ker-
talannoitusmääriä. 

Taulukko 18. Suositeltavat kertalannoitusmäärät alkuai-
neina hehtaarille (Metsähallituksen korjatun ohjeen 1986 
mukaan laskettuja arvoja). 

Maalaji 
	

Kertalannoitusmäärä kg ha l  

typpi 	fosfori 

Kivennäismaat 

® lämpösumma > 950 astepäivää 150 18 

® lämpösumma ( 950 astepäivää 110 14 

Turvemaat 

- karuhkot suot 90-95 35 

- turvekankaat 90-95 45 

- rehevät suot 45 

Huuhtoutumien arvioidaan olevan kivennäismailla fosforin 
osalta 2 % ja typen osalta 5 % levitetyistä lannoitteis-
ta. Turvemaista karuhkoilla soilla ja turvekankailla fos-
forin huuhtoutumaksi on arvioitu 10 % ja typen huuh-
toumaksi 5 %. Rehevillä soilla fosforin huuhtoutumaksi 
on arvioitu 5 %. 

Taulukkoon 19 on laskettu aikaisemmin esitettyjen lannoi-
tusmäärä- ja pinta-alatietojen sekä ravinteiden huuhtou-
tumaprosenttien perusteella metsänlannoituksen aiheutta-
ma kuormitus suunnittelualueella. 

Taulukko 19. Metsänlannoituksen ravinnekuormitus Rauta-
lammin reitin alueella. 

Maalaji 	Lannoitus- 	Lannoit, 	Huuht, 	Huuht, 

ala 	määrä 

P 	N 	P 	N 	P 	N 

ha a®1 	kg 	ha l 	% 	% 	kg 	a-1 

Yhteensä 	1300 	 2030 7600 
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Kokonaisravinnekuormitus on siis noin 2,0 t fosforia ja 
7,6 t typpeä vuodessa. 

4.2.4.3 Metsän uudistaminen 

v 
Metsän uudistaminen tapahtuu joko luontaisesti tai vilje-
lemällä. Kumpaankin uudistamistapaan kuuluu uudistushak-
kuu ja puun korjuu, hakkuualueen raivaus, useimmiten 
maanpinnan käsittely sekä heinän ja vesakon torjunta. 

Uudistushakkuumenetelmiä ovat avohakkuu, siemenpuuhakkuu 
ja suojuspuuhakkuu. Uudistusalojen koko on nykyisin Ete-
lä-Suomen yksityismetsissä keskimäärin 2 ha ja Pohjois-
Suomessa kaksinkertainen. Yhtiöt ja valtio ovat käyttä-
neet suurempia uudistusaloja. Metsähallituksen nykyisten 
ohjeiden mukaan uudistusalojen tulisi olla korkeintaan 30 
ha. Avohakkuiden kokonaispinta-alat Suomessa ovat 1980-
luvulla olleet 110 000.- 150 000 ha vuodessa. Tästä mää-
rästä on turvemaiden avohakkuita ollut vain vajaat 10 %. 
Siemen- ja suojuspuuhakkuiden pinta-ala on ollut avohak-
kuualoja selvästi pienempi. Metsä 2000-ohjelman tavoit-
teet uudistushakkuille ovat vuosijaksolla 1986-2005 avo-
hakkuun osalta 150 000 ha sekä siemen- ja suojuspuuhak-
kuun osalta 75 000 - 85 000 ha vuodessa. Turvemaiden uu-
distushakkuiden osuus tulee lisääntymään nykyisistä 
aloista huomattavasti. Suurinta lisäys tulee kuitenkin 
olemaan vasta ensi vuosituhannen alkupuolella. 

Maanpinnan käsittelyn tarkoituksena on maaperän fysikaa-
listen ja kemiallisten ominaisuuksien muuttaminen taimien 
kehityksen ja eloonjäämisen kannalta suotuisaksi. Lisäk-
si pyritään helpottamaan viljelytyötä ja alentamaan kus-
tannuksia. Metsänviljelyn yhteydessä pyritään maanpinta 
aina käsittelemään. Maan muokkaus on yhä yleisempää myös 
luontaista metsän uudistamista käytettäessä. Keveät maan-
muokkausmenetelmät, laikutus ja metsä-äestys soveltuvat 
vettä läpäisevälle maaperälle. Jos alue on soistunut tai 
sijainniltaan alava, käytetään raskaampia ja tehokkaampia 
maanmuokkausmenetelmiä, metsäaurausta tai ojitusmätästys-
tä. 

Maanpinnan käsittely metsänmuokkauksen yhteydessä on voi-
makkaasti yleistynyt. Kun 1960-luvun alussa alle 10 % 
metsänuudistusalasta muokattiin, nykyisin osuus on jo 
runsaat 80 % ja jatkossa todennäköisesti vieläkin suurem-
pi. Metsä-äestyksen ja mätästyksen suhteellinen osuus 
tulee ilmeisesti kasvamaan. 

Metsän uudistamisalat suunnittelualueella 

Kunnittaiset uudistushakkuualat on saatu Kuopion läänin 
alueen yksityismetsien nykyisistä hakkuusuunnitteista. 
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Taulukko 20. Kunnittaiset uudishakkuualat Rautalammin 
reitillä. ( PohjoisSavon piirimetsälautakunta 1989) 

Kunta 	 Uudistushakkuualat 
ha a_1  

Kiuruvesi *) 	• 100 Pielavesi 650 
Keitele 300 
Tervo 300 
Karttula 350 
Vesanto 350 
Suonenjoki *) 420 
Rautalampi 500 

Yhteensä 	2970 

*) Uudistushakkuut suunnittelualueella 

Jäppilän, Pieksämäen (kaupunki + mlk), Konneveden, Han-
kasalmen ja Laukaan kuntien Rautalammin reitillä sijait-
sevissa yksityismetsissä on uudistushakkuita arvioitu 
tehdyn yhteensä 670 ha vuodessa (Etelä Savon- ja Keski 

Suomen piirimetsälautakunnat 1989) Kun hakkuualuei-
siin lisätään valtion ja yhtiöiden metsien osuus (noin 15 
%), saadaan uudistushakkuiden kokonaisalaksi suunnittelu-
alueella noin 4 200 ha vuodessa. 

pt_. tI(.;I11Tf ) 

Hydrologi set vaikutukset 

Avohakkuu lisää voimakkaasti kokonaisvaluntaa, koska 
puuston haihduttava vaikutus lakkaa® Tästä aiheutuvat 
muutokset ovat suurimmat useimmiten kasvukaudella ja syk 
syl1ä Toisaalta avohakkuu nopeuttaa myös sulamista ja 
lisää maan routaantumista, joten kevätvalunnassa voi ta-
pahtua  huomattavia muutoksia. Koska avohakkuu ja puuston 
-kasvu kumoavat toistensa vaikutuksia, suurimmat muutok-
set valunnassa tapahtuvat hakkuita voimakkaasti keskitet-
täessä. Hydrologiset muutokset valunnassa voivat samalla 
aiheuttaa muutoksia vedenlaadussa ( Komiteanmietintö 
1987: 62).  

Maanpinnan muokkaus voi myös vaikuttaa valunnan määrään®  
Esim. aurausalueilla yli puolet maa-alasta häiriintyy ja 
kivennäismaa paljastuu. Tämä vähentää voimakkaasti haih-
duntaa ja siten-lisää valuntaa ja eroosiota. 

Ravi nte iden huuhtoutum i nen 

F'osfori® 	Fosforin huuhtoutuminen ei yleensä lisäänny 
kivennäismaiden avohakkuissa, koska happitilanteen olles-
sa hyvä kivennäismaa pidättää tehokkaasti pintamaasta tai 

-:- 

	

	hakkuutähteistä peräisin olevaa fosforia. Turvemailla 
asia on toisin, koska avohakkuun takia heikentyvä kuiva-
tustila ja huono happitilanne saattavat vapauttaa maape-
rän fosforiyhdisteitä. 
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Nurmes-tutkimuksessa Kivipuron valuma-alueen kivennäis-
maalla suoritetut hakkuut lisäsivät fosforihuuhtoutumaa 
vain kolmanneksen, lisäys oli kolmen vuoden seurantajak-
son aikana yhteensä vain 0,18 kg avohakkuuhehtaaria koh-
den. Murtopuron suoperäisellä valuma-alueella hakkuualu-
een huuhtoutumat 4 - 6 kertaistuivat, huuhtoutuma lisään-
tyi yhteensä 2,5 kg avohakkuuhehtaaria kohden (noin 0,8 
kg ha- a~), luonnontilaisten alueiden huuhtoutumien ol-
lessa Suomessa yleensä 0,04 - 0,10 kg ha-1 a-1 (Ahtiainen 
1988). Valtaosa huuhtoutuneesta fosforista oli liukoi-
sessa muodossa. 

Maaperän muokkauksen yhteydessä fosforipitoisuudet maave-
dessä saattavat kohota. Fosfori kuitenkin yleensä pidät-
tyy veden suotautuessa kivennäismaahan. Sekä hakkuut että 
puun korjuu saattavat lisätä kiintoainehuuhtoumia rik-
koessaan maanpintaa ja tuhotessaan pintakasvillisuutta. 
Lisäksi maanmuokkaustoimenpiteet lisäävät eroosiota pal- 

_ 

	

	jastaessaan kivennäismaata. Nurmes-tutkimuksen tulokset 
viittaavat huomattaviin kiintoaineen huuhtoutumiin au-
rauksen yhteydessä. Puron varteen jätetyt leveät 
suojavyöhykkeet vähensivät kuitenkin puroon joutuvan 
kiintoaineksen määrää. Eroosiossa huuhtoutuvan kiinto-
aineksen mukana kulkeutuu vesistöön myös kiintoainekseen 
sitoutunutta fosforia. 

Typpi. Avohakkuut saattavat etenkin kivennäismaalla li-
sätä typpihuuhtoutumia huomattavasti, mutta huuhtoutumat 
vaihtelevat alueittain suuresti. Nitraattityppi heikosti 
pidättyvänä on herkin huuhtoutumiselle. Typpihuuhtoutu-
mien syntymistä saattavat pienentää typen pidättyminen 
hajottajabakteerien toiminnan johdosta, nitrifikaation 
estyminen esim0 alhaisen pH:n vuoksi tai huuhtoutuvan 
veden vähäisyys. Kuitenkin vasta elpyvä kasvillisuus vä-
hentää tehokkaasti typen huuhtoutumista. Turvemailla on 
myös hakkuun yhteydessä monia erityispiirteitä kivennäis-
maahan verrattuna. Ennen kaikkea maan kuivatustila 
muuttuu oleellisesti hakkuun yhteydessä. Tällöin ennen 
hapellisina pysyneitä kerroksia joutuu hapettomaan tilaan 
pohjaveden noustessa. Nurmes- tutkimuksessa todettiin 
selvästi suurempi typpihuuhtoutumien kasvu Murtopurton 
alueella, jossa avohakkuualueesta 70 % oli turvemailla, 
kuin Kivipuron alueella, jossa hakkuu suoritettiin koko-
naan kivennäismailla. Typpihuuhtoutuman lisäys avohak-
kuun johdosta kolmen seurantavuoden aikana oli Murtopuron 
alueella yhteensä 8,9 kg ja Kivipuron alueella 2,7 kg 
avohakkuuhehtaaria kohti (Ahtiainen 1988). Ruotsissa on 
tyypilliseksi avohakkuun aiheuttamaksi nitraattitypen 
kokonaishuuhtoutuman lisäykseksi 10 vuoden aikana arvioi-
tu 15 - 30 kg ha l 

Maanpinnan muokkauksen aiheuttamasta typpihuuhtoutuman 
lisäyksestä on olemassa verraten vähän tutkimuksiin pe-
rustuvaa tietoa. Suomessa on havaittu kohonneita typpi-
pitoisuuksia auratun alueen valumavedessä muutamana kä-
sittelyn jälkeisenä vuotena. 
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Metsän uudistwnisen aiheuttama ravinnekuormitus Rauta-
lammin reitillä 

4.2.4.4 Metsätalouden aiheuttama ravinteiden kokonaiskuormitus 
Rautalammin reitillä 

Metsätalouden kokonaiskuormitusta laskettaessa on otettu 
huomioon metsäojituksen, metsäniannoituksen ja metsän 
uudistamisen aiheuttama ravinnekuormitus. Yhteenveto ra®  
vinnekuormituksesta on esitetty taulukossa 21 

Metsäojitus 	4,3 	36,0 
Metsän lannoitus 	2,0 	7,6 
Metsän uudistaminen 	4,2 	42,0 
(uudhakkuu ja maanmuokkaus) 

Yhteensä 	10,5 	85,6 

Kunnostus- ja täydennysojitusten, uudistushakkuiden ja 
maanmuokkausten lisääntyminen sekä lisääntyvät uudishak-
kuut turvemailla kasvattanevat metsätalouden kuormitus-
ta tulevaisuudessa. 

4.2.4.5  Metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteet 

Kunnostusojituksen lisääntyessä tulee metsäojituksen 
suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnittää entistä vaka-
vammin huomiota ojitusten ympäristövaikutusten vähentämi-
seen. Huolellisella suunnittelulla ja ojien kaivuaikana 
toteutettavilla teknillisillä ratkaisuilla tulee pyrkiä 



siihen, että mikäli ojista irtoavan orgaanisen ja epäor-
gaanisen kiintoaineksen liikkeelle lähtöä ei voida estää, 
kiintoaines saadaan pysäytettyä ennen vesistöön joutu-
mistae 

Metsäojitusten vesistövaikutuksia voidaan vähentää mm, 
hyvällä suunnittelulla, oikealla vesien purkukohdan va-
linnalla, töiden jaksotuksella, suoimeytyksellä, liete-
kuopilla, ojakatkoilla, erilaisilla virtausesteillä sekä 
laskeutusaltailla. Liuenneen humuksen ja ravinteiden 
huuhtoutumisen estämiseen ei toistaiseksi ole tehokkaita 
keinoja° Jossain määriin niiden huuhtoutumista voidaan 
sopivissa paikoissa vähentää esim. pintavalutuksella ja 
ojakatkoillam 

Kiintoaineen eroosio koetaan suurimmaksi ongelmaksi oji-
tuksen yhteydessä. Eroosio on sitä suurempaa mitä hieno-
jakoisempaa on maalaji ja mitä suuremmat ovat ojakalte-
vuudet, Huuhtoutumista voidaan vähentää suunnittelemalla 
ojat vinosti pääkaltevuutta vastaan ja käyttämällä niin 
pieniä ojakaltevuuksia kuin on mahdollista alueen kuiva-
tuksen vaarantumatta. Mikäli ojakaltevuudet muodostuvat 
liian suuriksi, voidaan veden virtausnopeutta hidastaa 
rakentamalla ojiin pohjapatoja porrastuksen aikaansaami-
seksi® Pohjapatojen tarve tulisi selvittää jo suunnitte-
luvaiheessa.  

Ojien purkukohta ja päättymiskohta on valittava huolel-
la® Vedet pyritään johtamaan kokoojaojien avulla vesis-
töön yhdestä tai niin harvoista kohdista kuin mandollis-
tam Mikäli kaltevuus on riittävä, ojat voidaan päättää 
ennen vesistöä ja johtaa ojavedet vesistöön pintavalunta-
nam Vesien selkeyttämiseksi voidaan tarvittaessa käyttää 
myös laskeutusallasta. Laskeutusaltaiden kaivu on ajoi-
tettava siten, että altaat ovat toimintakuntoisina ennen 
vesien purkautumista ojitusalueelta® Altaiden laajenta-
miselle ja tyhjentämiselle on jätettävää riittävästi ti-
laam Altaita tulee ojituksen jälkeen tarkkailla ja tyh-
jentää tarvittaessa® 

Ojitusvesien selkeyttämiseksi voidaan ojiin jättää kaivu-
katkojae Vedet voidaan johtaa takaisin ojastoon katkon 
jälkeisillä haarukkaojilla. Edellytyksenä on tällöin 
riittävä ojien kaltevuus, niin että katko voidaan to-
teuttaa alueen kuivatuksen siitä kärsimättä. Mikäli pysy-
vä kaivukatko ei ole kuivatusteknisesti mahdollinen, voi-
daan ojituksen yhteydessä käyttää tilapäisiä ojakatkoja, 
jotka myöhemmin puretaan. Ojavedet voidaan myös johtaa 
metsänkasvatuskelvottomille suoalueelle tai muulle vas-
taavalle alueelle. 

Lietekuoppia kaivetaan tavallisesti kuivatusojiin 1 - 1,5 
m ojan pohjan alapuolelle. Ne tehdään kaivuvaiheen ai-
kaista lietteen keruuta varten, eikä niitä ole tarkoi-
tettu jatkuvasti kunnossapidettäviksi. Lietekuopat on 
tarkoituksenmukaista sijoittaa maastokohtiin, joissa ve-
den virtaus luontaisesti hidastuu. 

Ojituksen toteusaika on tärkeä kiintoaineen huuhtoutumi-
sen kannalta. Ojitukset tulisi etenkin ongelma-alueilla 
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toteuttaa kuivina ja vähävetisinä kausina. Roudan sula-
misaikaa ja runsassateisia kausia on vältettävä.  

Lannoitus on tehtävä huolellisesti, välttäen lannoittei-
den joutumista suoraan vesistöihin. Vesistöjen ja valta-
ojien reunoille tulee jättää suojavyöhyke. Lannoite tu-
lee levittää sulan maan aikana. Huomiota tulee kiinnit-
tää myös levityksen tasaisuuteen. 

Varsinkin soilla olisi puille annettava riittävästi aikaa 
toipua harvennushakkuiden ja ojitusten aiheuttamasta häi-
riöstä. Lannoitusta ei luonnollisestikaan tule tehdä vä-
littömästi ennen uudis- tai kunnostusojitusta. 

Metsän uudistaminen 

Luontaisia uudistusmenetelmiä tulisi suosia aina, kun 
siihen on edellytyksiä. 

Maanmuokkauksessa tulisi käyttää mahdollisimman kevyitä 
menetelmiä (äestys, laikutus). 
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4.2.5 T u r v e t u o t a n t o 

4.2.5.1 Turvetuotantolueet 

Turpeen tärkeimmät käyttömuodot ovat käyttö polttotur-
peena ja kasvuturpeena. Kasvuturvetta alettiin suurem-
massa mitassa käyttää 1960-luvun alussa. Polttoturpeen 
käyttö alkoi voimakkaasti yleistyä 1970-luvun puolivä-
listä lähtien, ja turpeen käyttö energialähteenä onkin 
nykyisin ylivoimaisesti laajin käyttömuoto. Turpeen osuus 
energian kokonaiskulutuksesta on viime vuosina ollut 3 -
4 %. 

Teollisesti käyttökelpoisten turvevarojen määrä Suomessa 
on geologian tutkimuskeskuksen arvion mukaan 870 000 ha. 

Polttoturpeen tuotantoon soveltuvia suoalueita on maas-
samme yhteensä noin 500 000 ha. Näistä kaksi kolmasosaa 
sijaitsee Oulun ja Lapin läänien alueella. Kuopion lää-
nissä on tuotantoon soveltuvia alueita noin 19 000 ha. 
Rautalammin reitillä alueita on noin 6 400 ha. 

Taulukosta 22 ilmenevät kunnittain Rautalammin reitin 
alueen polttoturvevarat. Niissä on seutu- ja vaihekaa-
voissa esitettyjen suoalueiden lisäksi otettu huomioon 
myös muut turvetuottajien hallussa olevat suoalueet. 

Taulukko 22. Polttoturvevarat Rautalammin reitin alueel- 
la. 

Kunta ha 

Kiuruvesi 725 
Iisalmi 40 
Pielavesi 1 750 
Keitele 750 
Tervo 275 
Karttula 460 
Viitasaari 70 
Vesanto 195 
Suonenjoki 700 
Rautalampi 1 295 
Hankasalmi 230 

Yhteensä 6 390 ha 

Taulukossa 23 on esitetty päävesistöalueittain Rautalam-
min reitillä turvetuotantoa harjoittavien Vapon ja Osuus-
kunta Metsäliiton hallinnassa, tuotannossa ja valmisteil-
la olevien alueiden pinta-alat. Lisäksi hallinnassa ole-
vissa tuotantoalueissa ovat mukana Kuopion kaupungin in-
ventoimat suoalueet. Kuvassa 18 on esitetty alueiden 
sijainti. 
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Taulukko 23. Rautalammin reitin turvetuotantoalat vesis-
töalueittain v.1990. 

Vesistöalue 

nassa nossa teilla ja 

Nro Nimi ' valmist. yht. 

ha ha ha ha  

14,75 Koivujrvi 51  

14.74 Pielavesi 1 081 529 529 
14,73 Nilakka 732 447 93 540 
14.77 Tallusjärvi 222 181 36 217 
14,78 Suonenjoki 174 88 20 108 
14.76 Kerkonjoki 24 24 24 
14.72 Virmasvesi 133 _ 
14,71 Konnevesi 887 776 53 829 
14.37 Kuuhankavesi 128 123 5 128  
14.38 Niemisjärvi 100 100 100 

Yhteensä 3 532 2 268 207 2 475 

Inventoiduista turvevaroista siis yli  50 % on tuotantoa 
harjoittavien yhtiöiden ja Kuopion kaupungin hallinnas-
sa. Tuotannossa tai valmisteilla on 2 475 ha. Päävesis-
töalueilla suurimmat turvetuotantoalat ovat Pielaveden, 
Nilakan ja Konneveden vesistöalueilla, joilla tuotannossa 
tai valmisteilla olevia turvesoita on yhteensä 1 900 ha.  

Tallusjärven vesistöalueella turvetuotanto kuormittaa 
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4.2.5.2 Turvetuotannon vesistövaikutukset 

Tuotannon alkaminen turvekentillä tehostaa haihduntaa, 
koska haihduntaa estävä kuiva turvekerros korjataan jat-
kuvasti pois. Haihdunnan tehostuessa ja turpeen tiivis-
tyessä kokonaisvalunta ja alivalumat vähitellen pienevät, 
eivätkä vanhoilla turvekentillä enää paljoakaan eroa maa-
alueiden keskimääräisestä valunnasta. Vanhojen tiiviiden 
kenttien vedenvarastoimiskyky on kuitenkin pieni ja pin®  
tavalunta kentillä lisääntyy. Tällöin ylivalumat kasva-
vat ja huomattavankin suuret ylivalumat tulevat mandolli-
siksi. Suon vesivarasto pienenee tuotantoon valmistelun 
(3 	6 v) ja tuotantovaiheen (n. 15 v) aikana karkeasti 
arvioiden noin 2 000 mm eli 100 mm vuodessa (Komitean-
mietintö 1987:62). 

Koska turvetuotantoalueet ovat yleensä vain pieni osa 
vesistöjen kokonaisvalumaalueesta, tuotantoalueiden va-
lunnan muutokset näkyvät vesistöjen virtaamissa vain jos 
alueet ovat vesistöjen latva-alueilla ja/tai turve-
tuotantoalueet  ovat keskittyneet saman vesistön valuma 
alueelle. Valunnan muutokset vaikuttavatkin selvimmin 
turvetuotantoalueilta tulevaan kuormitukseen. 
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Luettelo kuvaan 18 

1.  Lantereensuo (Vapo Oy) 
2.  Kiertosuo (Vapo Oy; Osk. Metsäliitto) 
3.  Pattosuo (Vapo Oy) 
4.  Vallsto  
5.  Kuivastensuo (Vapo Oy; Osk. Metsäliitto) 
6.  Putkinotko (Vapo Oy) 
7.  8oidinsuo " 
8.  Pillisuo-Välisuo (Kuopion kaupunki) 
9.  Kiukoonsuo " 
10.  Vetelänsuo  
11.  Aittosuo  
12.  Kokkosuo 
13.  Laidinsuo " 
14.  Letkunsuo (Vapo Oy) 
15.  Lappasuo '° 
16. Lappamäensuo  
17.  Vehkasuo  
18.  Tiirinsuo  
19.  Koivusuo " 
20.  Otrasuo " 
21.  Åittosuo  
22.  Aitosuo  
23.  Porrassuo " 
24.  Ilkonsuo  
25.  Kumpusensuo  
26.  Iso-Riistasuo " 
27.  Iso-Leväsuo " 
28.  Kanavasuo " 
29.  Vanhanjoensuo " 
30.  Suojärvensuo  
31.  Petronneva 
32.  Nuutilansuo " 
33.  Koppelosuo " 
34.  Oittilansuo " 
35.  Mertasuo " 
36.  Isoneva " 
37.  Jauhomäensuo " 
38.  Rastunsuo  

Käpysuo " 
Käräsensuo 11  

Heinisuo " 
Lotakonsuo " 
Multaharjunsuo " 

39.  Pakarilansuo 
40.  Kivisensuo (Osk Metsäliitto) 
41.  Tervasuo (Vapo Oy) 
42.  Löyniönsuo " 
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Vesistön tilaa muuttavat tekijät 

K u o r m i t t a v a t t e k i j ä t 

Kiintoaine 

Turvetuotannon vesistövaikutuksista kiintoaineen kuormi-
tusta pidetään keskeisenä. Tuotantovaiheen lisäksi huo-
mattavia kiintoqinehuuhtoutumia voi aiheutua jo välittö-
mästi kaivutöiden aikana. Peruskuivatuksesta (valtaoji-
tus, perkaukset lasku-uomassa) aiheutuu joissain tapauk-
sissa voimakasta eroosiota paitsi kaivun myös esim. ke-
vätylivirtaamien aikana. Peruskuivatusvaiheen kuormituk-
sen suuruus on riippuvainen etenkin kaivettavien uomien 
kokonaismäärästä ja uomien yläpuolisten valuma-alueiden 
laajuudesta. Maalajien eroosioherkkyys ja uomien kalte-
vuus ovat luonnollisesti myös ratkaisevia tekijöitä kuor-
mituksen kannalta. Valtaojista syöpyvä aines on pääosin 
kivennäismaata. Kivennäismaan syöpyminen saattaa aiheut-
taa myös turveaineksen sortumista ja huuhtoumista. 

Sarkaojlen kaivaminen lisää kaivuvaiheen aikana kiinto-
aineen huuhtoutumista huomattavasti. Huuhtoutumisen mää-
rään vaikuttaa merkittävästi suon maatuneisuusaste ja 
kaivun ajankohta. Vetisillä soilla, joilla ojien vaiku-
tuspiirissä on pitkälle maatunutta, hienojakoista turvet-
ta, huuhtoutumisriski on suuri. Samoin ojitusaikainen 
virtaama kaivettavaan ojaan on huuhtoutumisen kannalta 
merkittävä tekijä. Oikealla kaivuajan ja kaivujärjestyk-
sen valinnalla voidaan merkittävästi vähentää huuhtoutu-
rnista. 

Tuotantovaiheessa olevilla turvekentillä orgaanisen kiin-
toaineen kuormitus saattaa ilman vesiensuojelutoimenpi-
teitä olla hehtaaria kohti laskettuna useita satoja kilo-
ja vuodessa. Maatunut hienojakoinen turve huuhtoutuu tie-
tenkin herkimmin. Huuhtoutuminen ajoittuu sulan kauden 
rankkasateisiin jaksoihin. Sallantauksen (1983) aineis-
ton perusteella tuotantoalueiden aiheuttama keskimääräi-
nen kuormitus on vuodessa noin 100 kg ha' ja maksimikuor-
mitus 300 kg ha-1. 

Liuennut orgaaninen aine 

Luonnontilaisilta soilta tuleva vesi sisältää runsaasti 
liuennutta ja siihen verrattavaa kolloidista humusta (li-
uenneita ja kolloideja orgaanisia yhdisteitä), jotka 
antavat suovedelle tyypillisen ruskean värin. Liuennut 
humus on keskeisiä kuormitustekijöitä myös turvetaloudes-
sa. 

Liuenneen humuksen vuosihuuhtoutumat luonnontilaisilta 
alueilta ovat keskimäärin n. 100 kg ha-la-1. Tuotantoalu-
eilla huuhtoutumat ovat suurimmillaan vetisten soiden 
ensiojitusvaiheessa. Turvesoiden ojituksen aikaan on Suo-
messa havaittu huuhtoutuvan 480 - 700 kg ha-la*. Valuman 
lisääntyminen on ratkaiseva tekijä ojituksen jälkeisen 
kuormituksen kannalta (Komiteanmietintö 1987:62). 
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Kunnostusvaiheen aikana turpeen tehostunut hajoaminen 
nostaa suoveden humuspitoisuutta. Tämän johdosta huuh-
toutumat vähenevät ojituksen jälkeen hitaammin kuin va-
lunta. Kuivatusajan pidentyminen nostaa sulanmaan aikai-
sia pitoisuuksia. Erityisesti syksyiset pitoisuudet ovat 
korkeita vanhoilla ojitusalueilla.  

. 	 tWILIjit 
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0,21 kg ha-la®1  Mikäli lasketaan mukaan myös eroosiofos-
fori, ovat kokonaishuuhtoutumat keskimäärin noin 0,32 kg 
ha-la 1̀ . 

a 

Luonnontilaisilta soilta huuhtoutuu erittäin vähän epäor-
gaanista typpeä. Turvetuotantoalueilta huuhtoutuvaa epä-
orgaanista typpeä voidaankin pitää lähes kokonaan turve-
tuotannon aiheuttamana. Ojitus lisää epäorgaanisen typen 
huuhtoutumista yleensä välittömästi. Lisäys on pääasias-
sa ammoniumtyppeä. Ensiojitusvaiheessa huuhtoutuvan ty-
pen keskipitoisuudet ovat tavallisesti alhaisia, alle 
1 mg l-l . Kokonaisvalunnan kasvu vaikuttaa epäorgaanisen 
typen vuosihuuhtoutumaa lisäävästi (Sallantaus 1983, Ko-
miteanmietintö 1987:62). 

Rehevillä saraturvesoilla typen pitoisuus turpeessa on 2 
3 % ja karummilla rahkaturvesoilla noin 1 %. Turpeen 

hajoamisen johdosta typen mobilisoituminen lisääntyy voi-
makkaasti ja rehevillä soilla huomattavien typpihuuhtou-
tumien vaara on olemassa. Valumavesien seurannassa on 
kuitenkin havaittu, että saraturvesoiden epäorgaanisen 
typen pitoisuudet ja huuhtoutumat ovat ojituksen jälkeen 
olleet pienempiä kuin rahkaturvesoilla. Saraturvesoilla 
typen kierto on tehokkaampaa kuin rahkaturvesoilla. Re-
hevillä soilla hajottajaorganismit käyttävät tehokkaasti 
vapautuvan epäorgaanisen typen, eikä huomattavia huuhtou-
tumia esiinny hajottajaorganismien biomassan ollessa kas-
vussa. Tiedetään kuitenkin, että yleensä typen vapautu-
minen ja huuhtoutuminen käynnistyy tietyn viiveen jäl-
keen. 

Yleensä epäorgaanisen typen pitoisuudet kasvavat turve-
suon valmistelun edetessä, ja tuotantoalueilla tyypil-
liset sulanmaan ajan keskipitoisuudet ovat 1 - 4 mg 1®1  
(Sallantaus 1983). Joillakin tuotantovaiheessa olevilla 
runsastyppisillä saraturvesoilla ei epäorgaanista typpeä 
ole huuhtoutunut juuri lainkaan (Selin ja Koskinen 1985). 
On kuitenkin viitteitä siitä, että tällaisilla soilla 
typpeä huuhtoutuu runsaasti ylivalumakausien aikana, en-
nen kaikkea nitraattityppenä. 

Sallantauksen (1983) aineiston perusteella epäorgaanisen 
typen huuhtoutumien vaihtelualue turvetuotantoalueilla on 
4,6 - 8,5 kg ha la', ja keskimääräinen huuhtoutuma 6,5 kg 
hala-1. Epäorgaanisen typen huuhtoutuma on 50 - 70 % koko-
naistypen huuhtoutumasta. Esitetyissä kuormitusluvuissa 
ei kiintoaineen ja ravinteiden osalta ole otettu huomioon 
reuna-, veto- ja laskuojien kaivusta ja syöpymisestä ai-
heutuvia kiintoaineen ja siihen sitoutuneiden ravinteiden 
huuhtoutumia. Ne voivat olla varsin huomattavia etenkin 
epäorgaanisen aineen ja siihen sitoutuneen fosforin osal-
ta. 

Ravinnekuormitus Rautalammin reitillä. 

Turvetuotannon aiheuttamaa kuormitusta arvioitaessa käy-
tetään laskentaperusteena aiemmin esitettyjä ravinteiden 
huuhtoutumisarvoja, kokonaisfosforille 0,32 kg ha la' ja 
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Päällyslevästön (perifyton) biomassa on lisääntynyt tur-
vetuotannon alapuolisissa vesissä. Osittain leväkasvun-
lisääntyminen voi johtua ojiin ja laskeutusaltaisiin ke-
hittyneen levästön kulkeutumisesta alapuoliseen vesis-
töön. 

Turvetuotannon seurauksena havaitut pohjaeläinmuutokset 
ovat epäedullisia arvokalastolle, koska useat tärkeät 
ravintokohteet taantuvat ja eläimistön kokojakauma muut-
tuu epäedulliseksi esim. taimenen kannalta. Kalat saat-
tavat karkottua myös epäedullisten vedenlaatumuutosten 
johdosta. 

Turvetuotanto voi vaikuttaa heikentävästi kalaston li-
sääntymismandollisuuksiin sekä veden laatumuutosten että 
kutupaikkojen liettymisen takia. Järvivesistöissä or-
gaanisen aineen lisääntynyt kuormitus ja järven oman pe-
rustuotannon tehostuminen johtavat hajoitustoiminnan te-
hostumiseen. Tämä heikentää alusveden happitilannetta ja 
saattaa sitä kautta vaikeuttaa monien kalalajien tai ra-
vun elinmahdollisuuksia. Vaikutukset saattavat humuksen 
hitaasta hajoamisesta johtuen ilmetä vasta useiden vuosi-
en kuluttua kuormituksen alkamisesta. 

4.2.5.3 Turvetuotannon vesiensuojelutoimenpiteet 

Turvetuotannon keskeisten vesiensuojelutoimenpiteiden 
suunnittelussa pyritään pääasiassa kiintoaineskuormituk-
sen vähentämiseen. Muiden haitallisten kuormitustekijöi-
den (liukoiset ravinteet, liukoinen ja kolloidi orgaani-
nen aines sekä liukoiset metallit) poistaminen tai vähen-
täminen ei ole mahdollista nykyisillä, lähinnä mekaani-
seen laskeutukseen perustuvilla menetelmillä. Kuntoon-
panotöiden ajoitus ja toteuttamisjärjestys ovat kuormi-
tuksen kannalta tärkeitä. Ajoitus tulisi ottaa huomioon 
myös useamman samaan vesistönosaan laskevan tuotantoalu-
een valmistelussa. Joillakin vesistöalueilla turve-
tuotannon kieltäminen voi olla ainoa ratkaisu, ellei ve-
siensuojelujärjestelyjä voida ennakkoon osoittaa riit-
tävän tehokkaiksi. 

Suunnittelun merkitys 

Vesiensuojelun lähtökohtana on tuotantokentän suunnit-
telu siten, että vesistökuormitus jää mahdollisimman vä-
häiseksi. Uusilla turvetuotantoalueilla tulisi jo maan-
hankintavaiheessa selvittää valumavesien johtamisvaih-
toehdot ja varautua vesiensuoj eluj ärj estelyj en tilantar-
peisiin. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa on merkitys-
tä etenkin tuotantokentän jäsentelyllä ja ojien suuntauk-
sella. Vanhoilla tuotantoalueilla joudutaan yleensä li-
säämään vesiensuojelurakenteet olemassa olevaan ojaverk-
koon, eikä niille tulevaan kuormitukseen voida juurikaan 
vaikuttaa. 

Eroosion vähentämiseksi turvetuotantoalueiden vedet tuli-
si yleensä johtaa niiden luonnonmukaisiin purkusuuntiin. 
Vesien johtamissuunnan muuttaminen voi kuitenkin olla 
perusteltua, jos siten voidaan välttää erityisesti 



suojeltavan vesistön kuormittamista. Turvetuotantoalu-
eiden laskuojat joudutaan usein kaivamaan erittäin syvik-
si. Koska valumat voivat ajoittain olla hyvin suuria, 
eroosion estämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Ojaston kaivutyöt tulee ajoittaa siten, etteivät ne satu 
tulva-aikoihin tai yleensä runsassateisiin ajankohtiin, 
koska eroosio ja kiintoainehuuhtoutumat ovat tällöin suu-
rimmillaan. Mikäli ympäristöstä tulevien vesien osuus on 
huomattava, ne tulee eristää tuotantoalueen valumavesistä 
ja johtaa suoraan laskuo j aan. Eristyso j astossa tulee tar-
vittaessa käyttää metsäojitusohjeiden mukaisia lieteal-
taita. 

Ojastot tulisi suunnitella mahdollisimman vaakasuoriksi, 
mutta kuitenkin siten että kuivatus toimii. Ojien pituus-
kaltevuus ja luiskien sivukaltevuudet on valittava niin, 
ettei veden virtaus aiheuta kiintoaineen kuormitusta li-
säävää eroosiota, eivätkä ojien luiskat sorru. Sivuluis-
kien kaltevuudet riippuvat maalajista ja kaivusyvyydestä. 
Yleisin käytössä oleva pituus sarkaojissa on nykyisin 500 
- 800 m. Liian pitkissä ja kaltevissa ojissa eroosio voi-
mistuu ja kasvattaa samalla kiintoainekuormitusta. Mikä-
li ojan pituus ylittää kilometrin, tulisi ojiin rakentaa 
virtausesteitä. Tarvittaessa tulee myös vahvistaa uomaa. 

Kaikilla turvetuotantoalueilla vähimmäisvaatimuksena on 
kiintoaineen laskeutus erillisiin laskeutusaltaisiin ja 
sarkaojifin rakennettuihin lietesyvennyksiiP. Lietesyven-
nysten yhteyteen kuuluvat päisteputkiin tehtävät liet-
teenpidättimet. 

Sarkaojalaskeutuksen on tutkimuksissa todettu pidättävän 
kiintoainetta tehokkaammin kuin pelkkä keskitetty laskeu-
tusallasratkaisu. Ojaston tehostunut pidätyskyky perus-
tuu osittain myös siihen, että äkillisen valuman kasvun 
aikainen huuhtoutuma viipyy mahdollisimman kauan ojastos-
sa, jolloin vedessä olevat kiintoainehiukkaset ehtivät 
laskeutua. Rankkasateethan aiheuttavat turvetuotantoalu-
eilla suurimmat kiintoainehuuhtoutumat. Laskeutusaltaiden 
valuma-alueiden tulisi hoidon ja toimivuuden kannalta 
olla mahdollisimman pieniä. Altaille tulisi järjestää 
ohijuoksutusmandollisuus ja riittävä lietteen läjitys-
alue. Altaat tulee varustaa pintapuomilla kelluvan tur - 
velietteen vesiin pääsemisen estämiseksi. Altaiden toi-
mivuuteen ja tekniseen kestävyyteen myös talviolosuhteis-
sa tulee kiinnittää huomiota. 

[WT 	çjj 

Liukoisen kuormituksen vähentämiseksi ei toistaiseksi ole 
kehitetty yleispätevää menetelmää. Pintavalutuksessa, 
jossa vedet johdetaan luonnontilaiselle turvekentälle 
ennen pääsyä vesistöön, on.saatu lupaavia tuloksia. So-
pivaa pintavalutuskenttää saattaa olla hankala toteuttaa 
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etenkin vanhoilla turvetuotantoalueillaa Usein voidaan 
valutuskenttää toteutettaessa joutua turvautumaan valuma-
vesien pumppaukseen. 

Turvetuotantoalueilla on kokeiltu myös eräitä muita 
valumavesien käsittelytapoja, kuten suodatusta ja erilai-
sia salaojitusmenetelmiä. Viime aikoina on kokeiltu myös 
valumavesien kemiallista laskeutusta. Menetelmiä tulee 
edelleen kehittää, ennenkuin ne soveltuvat laajempaan 
käyttöön. 

Turvelietteen laskeutus voi onnistua vain, jos laskeu-
tusaltaat ja sarkaojien lietesyvennykset puhdistetaan 
riittävän usein. Muussa tapauksessa liete saattaa lähteä 
uudelleen liikkeelle tai sen hajoaminen aiheuttaa ravin-
teiden mobilisaatiota. Vähimmäisvaatimuksena on lietteen 
poisto syksyllä ennen vesien jäätymistä ja aina poikkeuk- 

- 

	

	sellisen rankan sateen jälkeen_ Vesiensuojelurakenteiden 
kunto ja toimivuus tulee varmistaa ennen seuraavaa tuo-
tantokautta, koska turvemaille perustetut rakenteet 
kärsivät usein routavaurioista. 

4.2.6 M u u 1 i k a a v a ja m u u t t a v a 
t o i m i n t a 

4.2.6.1 Haja- ja loma-asutus 

Vaikka yhteisiin viemärilaitoksiin kuulumattoman haja-
asutuksen ravinnekuormitus yleensä on melko vähäinen osa 
vesistön kokonaiskuormituksesta, saattaa se pienehköissä 
vesistöissä ja järvien landissa aiheuttaa huomattavaakin 
rehevöitymistä. Myös loma-asutuksen rehevöittävä vaikutus 
voi kesäaikana olla paikallisesti merkittävä. 

Haja-asutuksen ravinnekuormitus aiheutuu runsaasti fos-
faatteja sisältävien pesuaineiden käytöstä sekä käymälä-
ja ruokajätteistä näiden sisältämien ravinteiden kulkeu-
tuessa vesistöön. 

Ravinteiden lisäksi haja-asutuksen jätevedet sisältävät 
helposti hajoavia orgaanisia jätteitä, jotka hajotessaan 
aiheuttavat vesistössä hapen kulumista. Myös veden hygi-
eeninen tila voi jätevesien vaikutuksesta heiketä. Riit-
tämättömästi puhdistettu jätevesi saattaa maastoon tai avo-
ojaan johdettaessa aiheuttaa purkupaikkansa lähistöllä myös 
muita hygieenisiä haittoja. Näitä ovat mm_ taudinaiheutta-
jien leviäminen ja epämiellyttävä haju. Haittoja esiintyy 
etenkin tiheähkön yleiseen viemäröintiin liittymättömän 
asutuksen yhteydessä silloin, kun jätevedet on johdettu 
saostuskaivoista suoraan avo-ojaan. Mikäli pintavettä 
joudutaan käyttämään talousvetenä tai karjataloudessa, 
jätevesien bakteerit voivat aiheuttaa terveydellisiä 
haittoja sekä ihmisille että karjalle. 
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Yhdyskuntien jätevesien käsittelyn parannuttua hajaasu 
tuksen ja muiden pienten yksikäiden vesistävaikutukset 
ovat korostuneet. Haja-asutuksen kuormitusta on lisännyt 
myös asuntojen varustelutason nousu. 

Perinteinen jätevesien käsittelytapa on ollut johtaa ve 
det saostuskaivojen kautta "kivisilmään", maastoon tai 
ojaan. Haittojen lisääntyessä on yhä useammin vaadittu 
kaksoisviemäröintiratkaisuja, jolloin WC-vedet on kerätty 
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umpikaivoihin ja pesuvedet imeytetty maahan. Paikoin on 
vaadittu kaikkien jätevesien keräilyä umpikaivoihin. Um®  
pikaivoratkaisuissa lietteenajokustannukset ovat suuret. 
Lisäksi ratkaisu edellyttää kaivoille liikennöintimandol®  
lisuutta raskaalla kuljetuskalustolla ja kunnille asian®  
mukaista lietteen vastaanoton järjestämistä. 
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Ennakkotoimenpideasetuksen mukainen ilmoitus on käsitel-
ty Pielaveden, Vesannon ja Konneveden kuntien sekä Piek-
sämäen ja Suonenjoen kaupunkien kaatopaikoista. Näillä 
kaatopaikoilla on niiden sijainnin sekä hoito- ja varus-
telutason puolesta mahdollisuus jatkaa kaatopaikkatoimin-
taa ainakin vuosituhannen vaihteeseen. Muut viisi vielä 
toiminnassa olevaa kaatopaikkaa tulisi lopettaa mahdolli-
simman nopeasti. 

Kaatopaikan aiheuttamaan vesistökuormitukseen vaikutta-
vat ennen kaikkea kaatopaikan jätepenkkaan ja kaatopaik-
kavesien käsittelemiseksi tehdyt rakenteet. Jätepenkka 
tulisi rakentaa esim. salaojituksia käyttäen siten, 
että suotovedet voitaisiin koota hallitusti käsittelyyn 
ja vesiä voitaisiin kierrättää uudelleen jätepenkan kaut-
ta. Vesien ja jätepenkan tulisi pysyä hapellisina. Kaa-
sunpoisto jätepenkasta on myös järjestettävä. Kaatopaik-
kojen vesistökuormitukseen vaikuttaa edelleen jätepenkan 
täyttötekniikka, kaatopaikan hoitoon käytettävissä oleva 
kalusto, jätteen laatu ja määrä, kaatopaikan etäisyys 
vesistöön sekä vesimäärä, joka kaatopaikalta joudutaan 
johtamaan pois. Kaatopaikan haitallisten vaikutusten mah-
dollisuus vesistöön lisääntyy aina, kun kaatopaikalle 
joudutaan ajamaan nestemäisiä lietteitä. 

Suotovesimäärät vaihtelevat eri vuodenaikoina ollen suu-
rimmillaan lumen ja roudan sulamisen aikoihin. Suotovesi-
en laatu vaihtelee paitsi eri vuodenaikoina myös eri kaa-
topaikoilla niiden varustelu- ja hoitotasosta riippuen. 
Kaatopaikan suotovedet sisältävät yleensä runsaasti or-
gaanista ainetta ja typpeä, etenkin ammoniumtyppeä, mistä 
aiheutuu hapen kulumista vastaanottavassa vesistössä. 

Raskasmetalleja suotovesissä on yleensä vähän. Erilais-
ten myrkyllisten yhdisteiden esiintyminen suotovesissä 
riippuu kaatopaikalle tuodun jätteen koostumuksesta ja 
määrästä. Vesi- ja ympäristöhallinnossa on ollut vireil-
lä vuodesta 1986 riskikaatopaikkatutkimus, jossa mm. mi-
tataan ympäristölle haitallisten aineiden päästöjä ja 
haitallisuutta. Tutkimuksessa ei ole mukana yhtään Rau-
talammin reitillä sijaitsevaa kaatopaikkaa. 

Jätehuoltolain tultua voimaan v. 1979 edistystä on tapah-
tunut paljon ongelmajätehuollossa ja tuotantotoiminnan 
jätehuollossa. Jatkossa jätehuollon painopiste tuleekin 
siirtymään voimakkaasti yhdyskuntajätehuollon kehittämi-
seen seuraavien 10 vuoden aikana. Valtioneuvoston edus-
kunnalle antamassa ympäristöpoliittisessa selonteossa 
keväällä 1988 asetettiin yhdyskuntajätehuollolle tavoit-
teita, jotka toteutuakseen vaativat toimenpiteitä jokai-
sessa kunnassa. Tavoitteet yhdyskuntajätehuollon kehit-
tämisessä olivat jätteiden käsittelytason olennainen ko-
hottaminen ja hyötykäyttöasteen nostaminen 50 %:iin ny® 
kyisestä 17 %:sta. 
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Vuonna 1990 valmistuneessa Iisalmen seutukunnan jätehuol-
lon yleissuunnitelmassa todetaan, että Pielavesi ja Kei- 
tele muodostavat oman yhteistoiminta-alueen, joka tukeu-
tuu Pielaveden nykyiseen Ruokosuon kaatopaikkaan. Tämä 
vaihtoehto on myös taloudellisesti edullisin. Keiteleen 
kunnassa on kaavailtu oman kaatopaikan kunnostamista, 
mikä kuitenkaan tässä tilanteessa ei ole järkevää. Sen 
sijaan neuvottelut Pielaveden kanssa yhteistyön aloitta-
misesta olisi pikaisesti käynnistettävä. Pitkällä aika-
välillä on pyrittävä ratkaisuun, jolloin Pielaveden ja 
Keiteleen jätteet kuljetetaan Iisalmen seutukunnan yhtei-
seen jätteenkäsittelylaitokseen. 

Keski-Suomen läänin alueella on vireillä. Jyväskylän seu-
dun jätehuoltohanke, jossa on mukana myös Hankasalmen 
kunta. Hankkeen pohjalta Keski-Suomen III -seutukaavaan 
on esitetty Jyväskylän ympä.ristökunnille kahta eri yh-
teiskaatopaikkavarausta. Lisäksi tehdään parhaillaan sel-
vitystä erilaisten laitosratkaisujen toteuttamismandolli-
suuksista. 

Hankasalmen kaatopaikan läjitysalue sijaitsee osaksi Kää-
kön järvijättöalueella, ja jätepenkka on painunut osit-
tain liejuun. Kaatopaikan suotovedet valuvat siten 
suoraan vesistöön eikä suotovesille kaatopaikan alapuo-
lella voida järjestää asianmukaista käsittelyä. Hankasal-
men kunta onkin neuvotellut Laukaan kanssa yhteisen kaa-
topaikan perustamisesta. Laukaan ja Hankasalmen yhteise-
nä kaatopaikkana voisi ensivaiheessa toimia Laukaan ny-
kyinen Mörkökorven kaatopaikka. Laukaan kaatopaikalla on 
tilaa riittävästi ja kaatopaikkaa lähinnä oleva vesialue 
on vanha Äänekosken lipeälammikko. Pitkällä aikavälillä 
Hankasalmen tulisi liittyä Jyväskylän seudun jätehuolto-
järjestelmään. 

Pieksämäen kaupungin ja maalaiskunnan yhteinen Kukonsuon 
kaatopaikka voi toimia ensi vuosituhannen alkuun. Kaato-
paikalla kompostoidaan jossakin määrin lietteitä, joten 
kompostointialue tulisi kunnostaa ja päällystää. Sako-
kaivolietteiden vastaanotto tulee pyrkiä saamaan kaato- 
paikalta kaupungin puhdistamolle viimeistään puhdistamon 
seuraavan saneerauksen yhteydessä. 

Öljyvahinkojätteiden alueellisten vastaanottopaikkojen 
tarpeesta ja sijoittamisesta vesi- ja ympäristöpiirit 
ovat tehneet alustavan suunnitelman. Suunnittelualueel-
la Kuopion läänin puolella tulee olemaan kaksi öljyva-
hinkojätteiden käsittely- ja vastaanottopaikkaa, joista 
toinen on Pielaveden Ruokosuolla Pielaveden ja Keiteleen 
aluetta varten. Suonenjoen kaupungin Oittilan kaatopai-
kalle on rakennettu öljyisten jätteiden vastaanotto- ja 
käsittelylaitos koko Sisä-Savon kuntien tarpeisiin. Suo-
nenjoen kaupunki on hakenut käsittelylaitokselle Kuopi-
on lääninhallitukselta ongelmajätteiden käsittelyluvan. 
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Pieksämäen Kukonsuori kaatopaikalla ori lääninhallituksen 
lupa ongelmajätteiden käsittelyyn, mikä koskee Myös öi-
jyisiä jätteitä.. Keski-Suomen puolella öljyisten jättei-
den vastaanotto ja käsittely tulisi järjestää siten, että 
Hankasalmen jätteet käsitellään Jyväskylässä ja Konneve-
den jätteet Äänekoskella. 

4.2.6.3 Turkistarhaus 
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Taulukko 24. Turkiseläinten lannan typpi ja fosfori 
määrät tuotettua nahkaa kohtL, 

minkki 	kettu 	supi 	hilleri 
9 	9 	9 	9 

Typpi 	883 	1 500 	1 770 	750 
Fosfori 	172 	300 	355 	150 

Hai ttoj en vähentäminen 

Vesiensuojelun ennakkotoimenpideasetukseen tehdyllä muu 
toksella (816/89) turkistarhat lisättiin ilmoitusvelvol-
listen laitosten luetteloon. Nykyisin on yli 250 siitos-
naarasminkin tai -hillerin taikka yli 50 siitosnaaras 
ketun tai -supin tai muun siitosnaaraseläimen turkistar-
hasta eli käytännössä keskikokoisesta ja sitä suuremmasta 
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1 	.1'  vesien- 

Kuormituksen vähentämistä on käsitelty mm julkaisuissa 
"Turkistarhojen vesiensuojelutoirnenpiteet" (Vesihalli-
tuksen monistesarja 1983:214) ja "Ihmisen toiminnan vai-
kutus pohjaveteen, IV turkistarhatu  (Vesi- ja ympäristö-
hallituksen monistesarja nro 82). Noudatettavaksi esite-
tään seuraavia ohjeita: 

Tarhaa ei tule perustaa tai laajentaa tulvavaaran 
alaiselle alueelle eikä alueelle, jonka peruskuivatus-
ta ei voida -tehokkaasti järjestää. 

- Tarhan ulkopuolisten vesien psy tarha-alueella on 
estettävä piirioj ituksin 

Tarha-alue tulee tasoittaa tarharakennusten pituus-
suuntaan viettäväksi vesien lammikoitumisen estämisek 
si 

johtaa alueen ulkopuolelle siten, etteivät ne joudu 
kosketuksiin eläinten ulosteiden tai muiden jätteiden 

Tarharakennukset tulee varustaa riittävän pitkillä 
räystäillä ja mahdollisuuksien mukaan myös räystäs-
kouruilla siten, etteivät sadevedet pääse huuhtele-
maan eläinhäkkien alla olevia jätteitä®  

- Juottolaitteet tulee rakentaa ja kunnossapitää siten, 
ettei niistä pääse vettä huuhtelemaan eläinhäkkien 
alla olevia jätteitä. 

- Lumi tulisi poistaa tarharakennuksen väleistä (ei kui-
tenkaan aivan läheltä rakennuksia). 

Tarvittaessa tulisi häkkien alle rakentaa vesitiiviit 
alustat. 
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- Tarhalle olisi rakennettava riittävän suuri, tiivis-
pohjainen välivarasto jätteitä varten. 

- Tarhan hoidossa on noudatettava huolellisuutta (ulos-
teiden poisto, runsas kuivikkeiden käyttö, häkkien 
alla olevan hiekan vaihto). 

- Kaikkien tarhalla syntyvien jätteiden hyötykäyttöön 
tulee pyrkiä. 

- Tarha-alueen jätevedet tulee tarvittaessa käsitellä 
(sadetus, biologinen tai kemiallinen puhdistus). 

4.2.7 Luonnonhuuhtoutuma j a r a v i n-
n e 1 a s k e u m a. 

4.2.7.1 Luonnonhuuhtoutuma 

Luonnontilaisten maa-alueiden vuotuiset ravinnehuuhtou-
tumat vaihtelevat koko maassa fosforin osalta välillä 4,0 
- 5,6 kg km 2. Typpihuuhtouma on enemmän riippuvainen alu-
een sijainnista vuotuisten huuhtoutumien vaihdellessa 
välillä 79 - 180 kg km 2. Etelä-Suomessa typpihuuhtoutumat 
ovat selvästi suurempia kuin Pohjois-Suomessa (L. Kauppi 
1979). 

Melko karun Rautalammin reitin keskimääräiseksi fosforin 
luontaiseksi huuhtoutumaksi on tässä suunnitelmassa arvi-
oitu 4,5 kg km 2  ja typpihuuhtoutumaksi 110 kg km 2  vuodes-
sa. Käyttämällä näitä huuhtoutuma-arvoja saadaan reitin 
vuotuisekai luonnonhuuhtoutumaksi fosforin osalta 25,6 t 
ja typen osalta 627 t. 

4.2.7.2 Ravinnelaskeuma vesistöön 

Rautalammin reitin vesistöihin laskeumana tulevien ravin-
teiden määrä on arvioitu Kuopion, Pyhännän Viitamäen, 
Lestijärven ja Laukaan havaintoasemien tulosten perus-
teella. Taulukossa 25 on esitetty näiden havaintoasemien 
fosforin ja typen keskimääräiset kuukausilaskeumat v. 
1971 - 1982. 

Taulukko 25. Ravinnelaskeumat v. 1971 - 1982 keski-ar-
voina (0. Järvinen). 

Havainto- 	Kokonaistyppi 	Kokonaisfosfori 
asema 	mg m® 2kk®1 	mg m-2kk®1  

Kuopio 69,1 
Laukaa 86,0 
Pyhäntä 64,7 
Lestijärvi 90,1 

Keskiarvo 77,5 
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42,8 K u o r m i t u s y h t e e n v e t o 
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Maatalous on Rautalammin reitillä huomattavin £osfori-
kuormitusta aiheuttava toiminta. Sen osuus fosforivir-
taamasta on 45 %. Peltoviljely aiheuttaa kaksi kolmas-
osaa ja karjatalous yhden kolmasosan maatalouden koko-
naiskuormituksesta. Karjatalouden kuormitukseen on tässä 
yhteydessä sisällytetty lantavarastoista ja virtsasäi-
liöistä vesistöön suoraan huuhtoutuvien ravinnemäärien 
lisäksi lannan epätarkoituksenmukaisesta käsittelystä 
(esim. talvilevitys) aiheutuvat huuhtoutumat sekä säilö-
rehun valmistuksessa vesistöön joutuvat puristenesteet. 
Maatalouden suureen osuuteen fosforivirtaamasta on osal-
taan selityksenä se, että maatalous on alueen elinkei-
noista voimakkain, eikä reitillä ole suuria taajamia tai 
tehdaslaitoksia. Vesistöalueittain maatalouden osuudet 
vaihtelevat 37 %:sta (Pieksäjärven alue) 56 %:iin (Kuu-
hankaveden alue). Veden laadussa maatalouden päästöt nä-
kyvät pääreitillä Niiniveden pohjoisosassa ja Virmasve-
dellä. Muutoin vaikutukset näkyvät selvimmin pienillä 
järvillä ja suljetuilla vesialueilla. 

Ravinnelaskeuma vesistöön. Sateen mukana märkälaskeu-
mana ja kiintoaineeseen sitoutuneena kuivalaskeumana suo-
raan vesistöön kulkeutuvan fosforin osuus fosforin koko-
naisvirtaamasta on varsin huomattava, 23 %. Fosforin vuo-
silaskeuma on laskettu jakson 1971 - 1982 kuukausilas-
keumien keskiarvona (Järvinen 1986). Vesistöön tulevan 
ravinnelaskeuman huomattavaan osuuteen vaikuttaa reitin 
järvien suuri pinta-ala, järviprosentti reitillä on noin 
20. Sadeveden laskennalliseksi fosforipitoisuudeksi saa-
daan käytetyillä laskeuma-arvoilla noin 40 pg 1®1, ja kos® 
ka reitin järvien keskipitoisuus on 10 - 20 pg 1-1, on 
laskeumalla rehevöittävä vaikutus vesistöön. Huomattava 
osa sateesta ja myös laskeumasta tulee avovesikautena 
kesän ja syksyn aikana. Tämä korostaa vesistöön las-
keumana tulevan fosforin rehevöittävää vaikutusta. Las-
keuman fosforin alkuperää ei ole tarkemmin tutkittu, mut-
ta todennäköisesti osa siitä tulee lähistön peltojen, 
maanteiden ja turvetuotantoalueiden pölystä, osa fossii-
listen polttoaineiden savukaasuista ja osa kaukokulkeutu-
mana. Fosforilaskeuman osuus fosforin kokonaisvirtaamas 
ta vaihtelee vesistöalueittain lähinnä järvisyydestä 
riippuen 11 %:sta (Liesveden alue) 29 %:iin (Virmasveden 
alue). 

Luonnonhuuhtouturnan osuus Rautalammin reitin fosforivir-
taamasta on 16%. Luonnonhuuhtoutumassa on arvioitu koko 
maa-alueelta huuhtoutuva fosforimäärä olettaen että alu-
eet ovat luonnontilaisia. Laskennallinen fosforipitoi-
suus käytetyllä luonnonhuuhtouman arvoilla on noin 15 pg 
l. Luonnontilaisilta metsäalueilta huuhtoutuvan veden 
fosforipitoisuus on samaa luokkaa, 10-20 pg 1®1. Luonnon-
huuhtoutuman osuus fosforin ainevirtaamasta vaihtelee 
alueittain lähinnä vesistöalueitten maapinta-alasta riip-
puen 13 ååsta (Kuusveden - Kynsiveden alue) 22,%:iin 
(Koivujärven alue). 

Metsätalouden eli metsäojituksen, avohakkuun, maanmuok-
kauksen ja lannoituksen osuus fosforivirtaamasta on rei-
tin alueella noin 7 %. Osuus vaihtelee alueittain 4 %gista 
(Kuusveden - Kynsiveden alue) 17 %:iin (Koivujärven 
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Taulukko 26. 	Fosforikuormitus, 	(t a-1 ) 	vesistöalueittain eri lähteistä. 

Pesistoa ue ie®aeoitp 
asutus 

Haja- ~a 	e to- 
loma-asutus 	viljely 

avata ous 
(sis.puris- 

etsats ous 	urve- 
tuotanto 

aan• aan sutta uonnon- teensä 
kasvatus tuleva huuhtouea tenesteen kuormitus 

14.75 	Roivujärvi - 0,05 1.04 0.65 	• 0.68 0.01 - 0.78 0.90 4.11 
14.74 	Pielavesi 0.26 0.10 6.24 3.92 1.73 0.17 - 4.24 3.51 20.47 
14.73 	Hilakka 0.26 0.42 5.13 3.63 2.20 0.19 - 5.40 3.61 21.44 
14.76 	Kerkonkoski 0.18 0.06 1.79 1.04 0.31 0.01 - 1.30 0.95 5.64 
14.77 	iallusjärvi 0.01 0.10 2.41 1.39 0.56 0.07 - 2.13 1.54 8.21 
14.78 	Suonenjoki 0.04 0.18 2.53 1.18 0.42 0.04 - 1.97 1,18 1 7.54 
14.72 	Viroasvesi 0.22 0.50 6.37 3.46 1.18 - 2.90 7.48 3.41 25.52 
14.79 	Pieksänjärvi 0.88 0.12 1.55 0.77 0.44 - - 1.19 1.36 6.31 
14.71 	Konnevesi 0.36 0.49 6.88 3.55 1.42 0.26 3.90 6.72 4.28 27.86 

14.36 	Liesvesi 0,08 0.07 1.73 0.94 0.30 - 0.90 0.60 0.85 5.47 
14.37 	Kuuhankavesi 0.18 0.21 4.36 2.52 0.63 0.04 0.20 2.16 1.97 12.27 
14.38 	Hie©isjärvi 0.04 0.17 1.35 0.77 0.23 0.03 0.09 0.59 0.67 3.94 
14.35 	Kuusvesi-Kynsiv. - 0.16 3.53 1.84 0.45 - 0.97 2.81 1.41 11.17 

YHTEENSÄ 2.51 2.93 45.51 25.66 10.55 0.82 8.96 37.37 25.64 159.95 

1.6 	---- -1.8 --- 28.5 ---- -16.0 	-- -6.6 --- -- 0-5 ---- -5.6 ----- 23.4----- 16.0 _--- 100.0 -_-- 

Taulukko 27. Typpikuormitus, (t a-1 ) vesistöalueittain eri lähteistä. 

Vesistoa ue Vieaaroitp Haja- ja Pe to- Karjala sus Hetsäta ous Turve- Ka an- d ®an sutta Luonnon- Y teensa 
asutus lo®a-asutus viljely (sis.puris- tuotanto kasvatus tuleva huuhtouna 

tenesteen) . kuoe®itus 

1.1.75 Eoivujårvi - 0.11 15.00 5.55 4.90 0.45 - 27.00 22.00 75.01 

14.74 Pielavesi 15.90 1.02 90.30 33.70 13.35 5.30 - 146.00 85.70 391.27 

14.73 liilakka 3.30 1.05 82,90 31.30 16.30 5.90 - 186.00 88.20 414.95 

14.76 Kerkonkoski 4.75 0.14 26.00 8.95 2.75 0.25 - 44.60 23.20 110.64 
14.77 Tallusjärvi 0.35 0.25 35.10 12.10 4.80 2.17 - 73.50 37.60 165.87 

14.78 Suonenjoki 	, 14.25 0.43 36.70 9.90 3.40 1.08 - 67.90 28.90 162.56 

14.72 Viroasvesl 3.75 1.25 92.60 29.90 10.10 - 23.70 257.00 83.50 501.80 

14.79 Pieksänjärvi 64.25 0.30 22.60 6,55 3.80 - - 40.90 33.20 171.60 

14.71 Konnevesi 10.65 1.25 99.90 30.30 12.20 8.20 19.60 232.00. 105.00 519.10 

14.36 Liesvesi 4,50 0.17 25.10 7,95 2.60 - 8.00 20.50 20.70 89.52 

14.37 Kuuhankavesi 6.85 0.51 62.70 21.10 5.50 1.30 2.00 	' 74.40 48.20 222.56 

14.38 Nienisjårvi 0.30 0.41 19.50 6,45 1.95 1.00 0.90 20.50 16.50 67.51 

14.35 Kuusv.-Kpnsiv. - 0.41 51.00 15.40 3.95 - 10.00 96.70 34.40 211.86 

YHYEENSA 128.85 7.30 659.40 219.15 85.60 25.65 64.20 1287.00 627.10 3104.25 

YHTEENSÄ 8 4.2 0.2 21.2 7.1 2.8 0.8 2.1 41.4 20.2 100.00 
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alue). Nilakan vesistöalueella metsätalouden osuus on 10 
%, Pielaveden vesistöalueella 9 % ja Pieksänjärven alu-
eella 7 %. Muilla alueilla osuus on alle 7 %. Reitin lat-
vajärvi, Koivujärvi ja Nilakan Vuonamonlahti ovat vesis-
töjä, joissa metsätalouden vaikutus näkyy selvästi veden 
laatuarvoissa. Eniten haitallisia vaikutuksia on ollut 
metsäojituksella. 

Kalankasvatus aiheuttaa Rautalammin reitin fosforivir-
taamasta lähes 6 %. Kalankasvatuksen aiheuttaman kuormi-
tuksen merkitys kuitenkin korostuu, koska valtaosa siitä 
tulee kesäaikaan, lähes koko fosforikuormitus on liukoi-
sessa muodossa ja kalankasvatuslaitokset ovat suurimpia 
reitin pistemäisistä kuormittajista. Suurimmat kalankas-
vatuslaitokset sijaitsevat pääreitillä ja laitosten kuor-
mitus vaikuttaa suoraan reittiveteen. Vaikutukset näky-
vät tällöin selvästi haitallisina pääreitillä ja ne muut-
tavat useimpien laitosten alapuolisen vesistön karusta 
reheväksi. Huomattavimmat osuudet vesistöalueiden fosfo-
rivirtaamista ovat kolmella suurimmalla kalanlaskasvatta-
jalla eli Nilakkalohi Oy:llä 11 % (Virmasveden alue), 
Savon Taimen Oy:llä 14 % ja Siikataimen Oy:llä 16 % 
(Liesveden alue). Näiden laitosten yhteenlaskettu vuosi-
tuotanto on lähes 700 t. Myös useilla pääreitiltä sivussa 
sijaitsevilla kalankasvatuslaitoksilla on vesistöjen vä-
häisempien virtaamien vuoksi huomattava vaikutus alapuo-
listen vesistöjen rehevyystasoon. 

Haja-asutuksen ja loma-asutuksen osuus fosforivirtaa-
masta on Rautalammin reitillä verrattain pieni, noin 2 %. 
Tästä valtaosa aiheutuu pysyvästä asutuksesta. Loma-asu-
tuksen aiheuttama kuormitus keskittyy valtaosin kolmeen 
kesäkuukauteen, mikä korostaa sen merkitystä. Haja-asu-
tuksen aiheuttamat ongelmat ovat paikallisia, ja ne ovat 
useimmiten tulleet esille vesistön virkistyskäyttöä hait-
taavana veden hygieenisen laadun heikkenemisenä tai kai-
voveden pilaantumisena. 

Yhdyskuntien osuus reitin fosforivirtaamasta on pieni, 
vain 1,6 %. Myös yhdyskuntien jätevesistä aiheutuvat hai- 

- 1 

	

	 tat rajoittuvat paikallisiksi. Jätevesistä aiheutuvia 
veden laadun muutoksia näkyy kuitenkin purkualueiden lä-
heisyydessä. Osuus on suurin, eli 14 % Pieksäjärven alu-
eella, ja alueen suurimman taajaman, Pieksämäen kaupun-
gin, jätevesien vaikutus näkyykin erittäin selvästi Piek-
säjärvessä. Kerkonkosken vesistöalueella Vesannon kes-
kustaajaman ja teollisuuden osuus alueen fosforivirtaa-
masta on 3 %. Muilla alueilla osuudet ovat selvästi alle 
2 %. 

Turvetuotannon aiheuttaman fosforikuormituksen osuus Rau-
talammin reitin fosforivirtaamasta on 0,5 %. Osuus on 
suurin Pielaveden, Nilakan, Tallusjärven ja Konneveden 
vesistöalueilla, noin 1 %. Näillä alueilla myös turve-
tuotannon haitat ovat selvimmin nähtävissä. Haitat il-
menevät yleensä paikallisina tuotantoalueiden alapuoli-
sissa vesissä. Pääreitillä muutokset ovat havaittavissa 
veden laadun muutoksena Rastunsuon alapuolisissa vesis-
töissä sekä Nilakan Vuonamonlandessa. Fosforikuormitus 
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ei ilmeisesti kuitenkaan ole paras suure kuvaamaan turve-
tuotannon vesistövaikutuksia, koska haitat aiheutuvat 
suurimmaksi osaksi kiintoairaeesta, joka liettää alapuoli-
sia poroja ja muita vesistöjä. Lisäksi orgaaninen kiin-
toaine on vesistön pohjaan laskeutuessaan hajoavaa ja 
vesistön happea kuluttavaa. Vesistöhaittoja aiheutuu myös 
liuenneesta orgaanisesta aineesta, humuksesta, joka aihe-
uttaa raudan kanssa veden tumman värin ja on myös vesis-
tön happea kuluttavaa. 

Rautalammin reitillä typen kokonaisvirtaamasta suurimman 
osuuden, eli noin 40 %, muodostaa laskeumana suoraan ve-
sistöön tuleva typpi. Maatalouden osuus, lähes 30 %, on 
toiseksi suurin, ja myös luonnonhuuhtoutuman osuus, noin 
20 % on varsin huomattava Yhdyskuntien osuus typpivir-
taamasta on hieman yli 4 %. Metsätalouden osuus on hie-
man alle 3 % ja kalankasvatuksen noin 2 %. Turvetuotan-
non osuus on alle 1 %, sekä haja- ja loma-asutuksen aino-
astaan 0,2 %. 

Rautalammin reitin kehittämisen päätavoitteena on ihmisen 
toiminnasta aiheutuneiden haittojen vähentäminen ja uusi-
en vesistön tilaa uhkaavien muutosten estäminen. Reitin 
säilyttämiseksi Järvi-Suomen luonnon edustavana reittinä 
- Kansallisvetenä - tarvitaan selviä tavoitteita niin 
vesien käytössä ja suojelussa kuin tutkimuksessakin. Yk-
sityiskohtaisesti näitä tavoitteita on esitetty edellä 
ao. kohdissa, mutta seuraavaan luetteloon on koottu yh-
teen keskeisimpiä tavoitteita: 
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Vastuu Rautalammin reitistä ja siellä tehtävistä toimen-
piteistä täytyy olla yhteinen. Kaikessa toiminnassa on 
muistettava vesistön erikoisasema, joten valistuksella ja 
tiedon jakamisella tulee olla hyvin keskeinen rooli. Alu-
een elinkeinotoiminta on saatava tuntemaan vastuunsa. 
Uudet suunnitelmat ja lupahakemukset samoin kuin hank-
keiden toteutus on tehtävä tiukkojen ympäristön suojelu-
vaatimusten mukaisesti. Vesistöaluetta on mahdollisuus 
kehittää aktiivisesti ja monimuotoisesti siten, että toi-
menpiteet tukevat alueen elinkelpoisuutta ja sellaisia 
elinkeinoja, jotka tarvitsevat puhdasta ympäristöä ja 
jotka huolehtivat ympäristöstään. 

Taulukkoon 28 on koottu vesien käyttömuodoittain suun 
nittelu, käyttö- ja valvontavastuu vesistöalueella toi-
mivien keskeisten viranomaisten ja eri käyttäjäryhmien 
välillä. 

Yksityiset tahot tekevät eniten erityyppisiä vesiin ja 
vesiympäristöön vaikuttavia toimenpiteitä. Viranomaisten 
rooli niin alue- kuin paikallistasolla on pääosin ohjaava 
ja valvova, joskin viranomaisille kuuluu myös monia käyt-
töön liittyviä tehtäviä. Suunnittelussa ovat parhaimmil-
laan mukana sekä yksityiset että julkinen taho. Eri osa-
puolten yhteistyön ja yhteisymmärryksen lisääminen on paras 

tae onnistumiselle Rautalammin reitin suojelussa ja 
kehittämisessä. Tähän tarvitaan entistä enemmän voimava-
roja sekä yksityisellä että julkisella lohkolla. 

Seuraavassa käydään läpi tärkeimmät kehittämiskeinot, 
jotka ovat samalla eri sektorien toimenpidesuosituksia. 
Lainsäädäntöä koskevat muutostarpeet on kuitenkin esitet-
ty omana kohtanaan 5.4. 

5.1 VESIEN KÄYTÖN OHJAUS 

5.1.1 V e d e n h a n k i n t a j a p o h j a v e s i e n 
:H1 

 
s u o j e l u 

Rautalammin reitin alueella on tavoitteena järjestää ve-
denhankinta kokonaan hyvälaatuisen ja riittävän pohjave-
den varaan käyttäjälle kohtuullisin kustannuksin niin 
taajamissa kuin myös haja-asutusalueilla tällä vuosikym-
menellä.  

Pielavedellä Pajuskylästä kirkonkylään rakennettavan 
syöttövesijohdofi rakentamisen jälkeen pintavettä ei enää 
tarvitse käyttää keskustaajaman vederihankinriassa. Tämä 
työ, josta hankesuunnitelma on jo valmis, tulisi saada 
käyntiin viimeistään v. 1993. Hankasalmella on uusimpien 
vedenhankintaselvitysten mukaan saatavissa pohjavettä ja 
rantaimeytyvää pohjavettä kirkonkylän ja asemanseudun ve-
denhankintaan. Vesannon kirkonkylän pohjavedenottamo on 
veden määrän ja laadun turvaamiseksi siirrettävä nykyistä 
parempaan paikkaan. 



Taulukko 28 . Suunnittelu-, käyttö- ja valvontavastuun jako 

Vastaava 
taho 

Käyttö- 
muoto 

Maan- 
omistajat, 
maatalous- 
tuottajat, 
kunnan 
asukkaat 

Kunnat Matkailu- 
yrittäjät 

Kalan- 
kasvat- 
tajat 

f 
Teolli- 
suus 

Turve- 
tuotta- 
jat 

Vesi- ja 
ympäris- 
töpiiri 

Läänin- 
hallitus 

Maatalous- 
viran- 
omaiset 

Metsä- 
viran- 
omaiset 

Kalastus- 
piiri, 
kalastus- 
alueet, 
kalastus-
kunnat 

Meren- 
kulku- 
piiri 

Läänin- 
liitto 

Uitto- 
yhdis- 
tys 

Luonnon-
suojelu-
järjestöt 

Vedenhankinta S K,~V K K,S S,V V 	, I 

Kala- ja rapu- dC K,S R I S,V I,S- S, V I 
talous 

Loma-asutus ja S K,SJV K,S I S,V V I I I S I I 
virkistyskäyttö 

Veneily- ja R K,S K,S S V I S,V S I 	a I 
vesimatkailu 

Uitto I I K V , V I S I K, 	S 
I. 
v 

Kuivatus ja R 	S I I ABS S, V I Sy V K,S,V I I 
tulvasuojelu 

Säännöstely ja I I K K,S S, v I I I K,S I I 
voimatalous 

Jesien kuormitus K K,S,V K K,S K,S K,S S, V I S, V K,S I I 

]esien tutkimus I K,S K K K K K,S,V I K K K,S I  I 

Luonnonsuojelu I, K K,S,V I S 	I S, V I I S I 

4aisemansuojelu I,K K,S,V I S V S S,V S I 

Merkinnät 

I Intressiryhmä 
K Käyttäjä 
S Suunnittelija 
V Valvoja 

Päävastuu 
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Pohjaveden riittävyydessä ja laadussa esiintyvien ongel-
mien vuoksi tarvitaan pohjavesitutkimuksia, lähdekartoi-
tuksia ja vedentarvetiedusteluja, jotka koskevat sekä 
taajamia että haja -asutusta. Samassa yhteydessä on syytä 
kartoittaa myös porakaivot, koska kalliovedenhankinnalla 
tulee olemaan kasvava merkitys haja-asutuksen vedenhan-
kinnassa.  

Haja-asutuksen vedenhankinnan kehittämiseksi annettaval-
la neuvonnalla tähdätään mm, siihen, että tilakohtaisten 
epäkohtien, kuten väärin sijoitettujen lantaloiden ja 
sakokaivojen aiheuttamia ympäristöhaittoja kaivovesiin 
vähennetään ratkaisevasti.  

Pohjavesien suojelussa tehokkain tapa on estää haittojen 
syntyminen ennakolta. Pohjavesialueille tulisikin laatia 
suojelusuunnitelmat, jotka sisältävät seuraavat pääkoh 
dat: 

pohjavesialueen hydrogeologinen kartoitus 
vedenottamoalueiden ja suojavyöhykkeiden määrittely 
riskitekijöiden kartoitus ja arviointi 
tarvittavat suoj elutoimenpiteet 

- varautuminen kriisitilanteisiin ja toimenpiteet vahin 
kotapauksissa 

Suojelusuunnitelmien pohjalta mm kaavoituksessa ja muus-
sa maankäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon kaikki 
vedenhankintaan soveltuvat alueet. Niiden alueiden osal= 
ta, joilta otetaan jo pohjavettä, varmin tapa toteuttaa 
suojelua on hakea riittävän yksityiskohtaisia suoja-alue®  
määräyksiä vesioikeudelta. 

Yhteiskunnan tukea tarvitaan jatkossakin, jotta veden-
hankinnasta käyttäjille tulevat kustannukset pysyisivät 
kohtuullisina. Vesihuollon kehittäminen ja sen toteutuk-
sen suoranainen avustaminen koko kunnan alueella on ensi-
sijaisesti kuntien vastuulla. Vesi- ja ympäristöhallinto 
tekee valtion varoin pohjavesitutkimuksia ja osallistuu 
yhteistyössä kuntien kanssa vesihuollon yieissuunnitte 
luun. Varsin merkittävä rooli valtiolla on ns. valtion 
vesihuoltotöiden toteuttajana, mikä tarkoittaa yleistä 
merkitystä omaavien runko, syöttö- ja yhdysvesijohtojen 
sekä siirto, purku- ja kokoomaviemäreiden rakentamista 
useimmiten kunnan kanssa tehtävän sopimuksen puitteissa. 
Tällaisen valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisen ve-
sihuoltotyön suorittamisesta vastaavat vesi- ja ympäris 
töplirit toisen sopijapuolen vastatessa tarvikkeista ja 

. 

	

	laitteista. Vuonna 1990 uudistettiin säännöksiä valtion 
yhdyskuntien vesihuoltoon ohjaaman avustuksen ja korko-
tuen osalta. Tuen yhteismäärä voi nousta 60 %:±n 
(poikkeustapauksissa 80 %:in) hankkeen kokonaiskustannuk-
sista. Valtion korkotukilainaa ja avustusta voi hakea 
kunta tai osuuskunta ja avustusta myös yksityistalous. 
Yksityistalouksilla on mahdollisuus saada myös maatila-
lain mukaista vesihuoltolainaa. 

Vedenhankinnan pääasialliset kehittämistoimenpiteet ovat 
lyhyesti seuraavat: 
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5.1.2 Ka1a 	j a raputalous 

:..: 	Rautalammin reitin kala- ja raputalouden kannalta on 
välttämätöntä, että viime vuosina alkanut vesien rehe 
vöitymiskehitys saadaan katkaistuksi ja vesien hyvä laatu 
näin turvatuksi. Reitti tulee nähdä yhtenä vesistö-
kokonaisuutena, jonka elvytys- ja kehittämistoimiin ovat 
velvollisia osallistumaan kaikki veden käyttäjätahot yh 
teisvoimIn. 

Alkuperäisten uhanalaisten kalalajien, kuten Rautalammin 
reitin taimenen ja virtakutuisen siian, säilyttämiseksi 
ja kantojen vahvistamiseksi on laadittava koko reittiä 
koskeva pitkäntähtäyksen ohjelma. Rapukantojen elvyttä-
mistä tulee jatkaa hyödyntämällä Sisä-Savon rapuprojek-
tista saatuja tuloksia. 

Kalastusjärjestelyjä tulee parantaa siten, että koko ka 
lasto otetaan tehokkaan hyödyntämisen ja hoidon kohteek-
si. Vähäarvoisen kalaston pyyntiä tulee tehostaa. Avain-
asemassa ovat kalastusalueet, joiden kautta on mahdollis-
ta organisoida riittävän laajalle ulottuvia toimenpiteitä 

.. : 

	

	ja antaa yhteisesti hyväksyttyjä kalastusta koskevia 
säännöksiä ja ohjeita. 
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Eräät säännöstely- ja voimalaitospadot estävät kokonaan 
kalankulun tai ainakin haittaavat sitä (esiin. Haringan-
koski, Savikoski, Haapakoski, Venekoski, Janholankoski 
ja Kellankoski). Tervon Haringankoskella ja Karttulan 
Savikoskella sekä Konneveden Kellankoskella ja Laukaan 
Simunankoskella on päätetty toteuttaa kalataloudellinen 
kunnostus. Kalateiden rakentamistarve on syytä selvittää 
myös muiden patojen kohdalla. 

Vireillä olevista muista kunnostushankkeista voidaan mai-
nita Koivujoki ja Lampaanjoki Pielavedellä. Uittosääntö-
jen kumoamishankkeita on käynnissä mm. Pielavedellä ja 
Rautalammilla. Näissä kohteissa on mahdollista koskia ja 
uomia entisöimällä palauttaa vesistöt takaisin kala- ja 
raputuotantoon. 

Maa- ja metsätalousministeriöllä on ollut v. 1984 lähtien 
käytettävissään vesistöjen kalataloudelliseen kunnostami-
seen erityismääräraha. Toisaalta valtion viranomaiset 
ovat voineet käyttää työllisyysmäärärahoja kalataloudel-
lisiin hankkeisiin, mm. luonnonravintolammikoiden suun-
nitteluun ja rakentamiseen. Uittosääntöjen kumoamisen 
yhteydessä tehtävät kunnostustyöt on myös mahdollista 
toteuttaa kokonaan valtion rahoituksella. 

Kunnostusten toteuttamisessa tulee pyrkiä saamaan käyt-
töön muitakin rahoituslähteitä kuin valtion rahoitus. 
Pienimuotoisissa kunnostushankkeissa voisivat rahoittaji-
na toimia esim. kalastusalueet tai kalastusoikeuden hal-
tijat. Myös kuntien ja muiden hyödynsaajien, kuten ka-
lastuskerhojen ja muiden kansalaisjärjestöjen, osallistu-
minen rahoitukseen on perusteltua. 

Kalastuslupien saantia tulisi helpottaa lisäämällä luvan-
myyntipisteitä ja toisaalta tehostamalla tiedotusta näis-
tä pisteistä. Yhtenäislupa-alueita tulisi edelleen laa-
jentaa siten, että ensivaiheessa luvat voitaisiin lunas-
taa kalastusalueittain ja toisessa vaiheessa pyrkiä koko 
reitin käsittävään yhtenäislupaan. 

Ammattimaista kalastusta tulisi tukea parantamalla yri-
tystoiminnan perusedellytyksiä kunnostamalla nuotta-apa-
jia ja rakentamalla kalan vastaanottoon, jäähdyttämiseen 
ja jäittämiseen sopivia asemia. 

Virkistys- ja koskikalastusmandollisuuksia tulee lisätä 
ja parantaa mm. kunnostamalla koskia, istuttamalla niihin 
kalaa sekä järjestämällä luvan myynti ja riittävä valvon-
ta. Kalastusmatkailun edellytysten parantamiseksi tulee 
pyrkiä palveluiden laadulliseen kehittämiseen ja kalas-
tusmandollisuuksien monipuolistamiseen. 

Kalataloudellisesti ja luonnonsuojelullisesti arvokkaat 
pienvedet tulee selvittää ja kartoittaa sekä määrittää 
niiden suojelu- ja kunnostustarve. 

Kala- ja raputalouden tärkeimmät kehittämiskeinot voidaan 
kiteyttää seuraavaksi luetteloksi: 
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Vesien hyvä laatu on 4' 

ja hoito tulee järjestää. 

Rapukantojen elvytystä tulee jatkaa ja laajen-
taa koskemaan koko reittiä. 

- Kala- ja rapuvesien kunnostustoimintaa ja sii-
hen liittyvää tutkimusta tulee lisätä. 

Tärkeimmät kunnostukset tulee toteuttaa valtion 
varoin 

Kalastuslupien saantia tulee helpottaa ja yk 
sinkertaistaa 

5.1.3 Loma asutus 

Rantojen suojelua koskeva 20.12.1990 annettu valtioneu-
voston päätös kieltää eräin poikkeuksin loma-asuntojen 

neveden ja Vanginveden rannoille. 
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suuruinen asuinrakennus, on rakennuspaikan oltava pinta®  
alaltaan vähintään 5 000 m2. Tällaisen rakennuksen etäi-
syyden rantaviivasta on oltava vähintään 50 m, muuten 
etäisyydeksi riittää 25 m. Alle 30 M2  :n saunarakennuksen 
voi kuitenkin rakentaa siten, että sen etäisyys rantavii-
vasta on vähintään 15 m. 

Lornaasutuksen jätevesien käsittelystä on suositukset 
tuonnempana kohdassa 526. 

Loma-asutuksen kehittämiskeinot voidaan tiivistää seuraa®  
vasti: 

Rakennettavat alueet määritetään yleiskaavan 
avulla 

- Luovutaan poikkeusluvan tai rantakaavan turvin 
tapahtuvasta rantarakentamisesta. 

Yleiskaavaan on liitettävä luonto® ja maise®  
maselvitys 
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5.1.4 Veneily 	j a 	vesimatkailu 

Veneilyn ja vesimatkailun yleisen kasvun ja etenkin Kei-
teleen kanavan valmistumisen takia Rautalammin reitillä 
on varauduttava lisääntyviin veneilijämääriin. Alueelle 
on rakennettava lisää satamia, laitureita ja rantautumis-
paikkoja toisaalta veneilyn palvelutason parantamiseksi 
ja toisaalta siksi, ettei luontoa rasiteta liikaa sattu-
manvaraisilla rantautumisilla ja leiriytymisillä. Suun-
niteltuja tai ehdotettuja uusia kohteita on käsitelty 
kohdassa 	kuva 13. Satamien rakentamis- tai ke- 
hittämishankkeita on lähes kaikissa kunnissa. Rautalam-
min reitille tulee pikaisesti laatia vene- ja retkisata-
maverkoston kehittämis- ja toteuttamissuunnitelma. Vesi-
ja ympäristöpiirien lisäksi työssä tulisi olla mukana 
merenkulkupiiri, lääninliitot, Sisä-Savon Yhteistyöliitto 
ja alueen kunnat. Venesatamien rakentamisessa päävastuu 
on kunnilla, mutta retkisatamaverkoston toteuttajaksi 
sopisivat vesi- ja ympäristöpiirit.  

Vesiliikenteessä ylivoimaisesti merkittävin hanke ympä-
ristövaikutusten kannalta on Haukiveden - Iisveden kanava 
eli ns. Savon kanava, josta Rautalammin reitille sijoit-
tuisi väli lisvesi - Paasvesi. Päätös siitä, rakennetaan-
ko kanava, on odotettavissa vasta sitten, kun merenkul-
kuhallitus on teettänyt asiasta uuden kannattavuusselvi-
tyksen. Siihen tulee sisältyä myös ympäristövaikutusten 
arviointi. 

Koska Savon kanavan rakentaminen lähitulevaisuudessa on 
epävarmaa, on suunniteltavaksi otettu pienempi vesitieyh-
teys Rautalammin reitin ja Saimaan vesistön välille. Tä-
män veneväylänä toteutettavan yhteyden aikaansaaminen 
edellyttää nyt suljettuna olevan, 1800-luvun loppupuolel-
la rakennetun Kuivantaipaleen kanavan entisöintiä. Kanava 
on muinaismuistolain suojaama ja sen sulku on nykyisessä 
lahonneessa tilassakin parhaiten säilynyt puusulku Suo-
messa. Museovirasto on laatinut sulusta rekonstruoin-
tisuunnitelman ja esittänyt hankkeen toteutusta v. 1992 
valtion varoin museokanavakohteena. 

Muiden väylien ja reittien osalta tarvetta lisäyksiin ei 
ole kovin paljon. Kuvassa 13 on esitetty uusia kohteita, 
joista osa on jo suunniteltavana, mutta joista monet on 
kuitenkin vielä selvitettävä tarkemmin esim. aikaisemmin 
mainitun vene- ja retkisatamaverkoston toteuttamissuunni-
telman yhteydessä.  

Kuvan 13 useat kanoottireitit kaipaavat monin paikoin 
kunnostusta ja siihen liittyen mm. rantautumispaikkojen 
rakentamista. Koska vene- ja retkisatamasuunnitelma on 
työn kiireellisyyden takia ilmeisesti syytä rajata koske-
maan vain isompia reittejä, olisi paikallaan laatia ka-
noottireiteistä oma kehittämisohjelma. Ohjelman toteutuk-
sessa kannattaa ottaa huomioon se, että kunnalla on mah-
dollisuus hakea lääninhallituksen kautta opetusministe-
riöltä ulkoilureittirahoitusta. Sen turvin kunnat voivat 
rakentaa polkuverkostojen yhteyteen rantautumis- ja nuo-
tiopaikkoja, mitkä palvelevat myös vesillä liikkujia. 
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Veneilyssä ja vesimatkailussa tärkeimmät kehittämiskei®  
not ovat seuraavat: 

- Satamien ja laitureiden rakentaminen sekä nii-
den palvelutason nostaminen. 



Veneilyreittien kehittäminen 

Riitt8vistA alikulkukorkeuksistahuolehtimi-
nen.

I  

11ti ;wr;i 

w_cI_ ;vr;i r 

5.1.5 U i t t o 

Uiton toimintaedellytykset väylien sekä pudotuspaikkojen 
ja käsittelyalueiden osalta ovat Rautalammin reitillä jo 
nykyisin niin hyvät, että Keiteleen kanavan ansiosta ta-
pahtuva jopa 50 %:n lisäys uittopuumäärissä ei juuri ai-
heuttaisi uittajalle ongelmia. Uittoon liittyvät kehit-
tämistoimenpiteet tuleekin kohdistaa jatkossa haittojen 
vähentämiseen.  

Pudotuspaikkojen määrä reitillä on jo nyt vähennetty lä-
hes minimiin. Paikkojen sopivuus ja käytön laajuus tulee 
kuitenkin ottaa kriittiseen tarkasteluun varsinkin, kun 
niiden kautta veteen pantava puumäärä tulevaisuudessa 
lisääntyy. Toisaalta rantojen ja vesien käytön suunnit-
telussa on syytä ottaa huomioon pudotuspaikat ja muut 
uiton toiminta-alueet niin, että uiton ja vesistön muiden 
käyttömuotojen toisilleen aiheuttamat haitat ja häiriöt 
jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. 

Uitossa ja vesivarastoinnissa puutavarasta liukenee ve®  
teen erilaisia orgaanisia aineita ja ravinteita. Happea 
kuluttavan kuormituksen alentamiseksi ja muidenkin hait-
tojen, kuten kuorijätteen ja uppotukkien vähentämiseksi 
puun vedessäoloaika on pidettävä mahdollisimman lyhyenä 
niin pudotuspaikoilla kuin muissakin uiton vaiheissa. 
Ainakin suurimmat ja vesiensuojelun kannalta haitallisim-
mat pudotuspaikat, kuten Pielaveden Petäjälahti, tulisi 
saada tarkkailuun. Sen perusteella voidaan harkita, tar-
vitaanko toimenpiteitä, kuten vesistön ilmastusta, hait-
tojen vähentämiseksi. 

Kanavilla uittopuuniput tulee vetää sulkujen läpi nopeas-
ti ja mahdollisimman vähän vettä käyttäen. Tästä on etua 
sekä uittajalle että veneilijöille. Kiesimän kanavalla 
säästeliäs vedenkäyttö lieventää osaltaan niitä haittoja, 
joita Kiesimä, Sonkari® ja Vesantojärvellä aiheutuu lii-
an alhaisista vedenkorkeuksista. 

Rautalammin reitillä on vasta alussa tarpeettomien uit-
tosääntöjen kumoaminen, joka on edellytys vaaraa tai 
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haittaa aiheuttavien rakenteiden poistolle ja uomien kun-
nostukselle uiton jäljiltä mahdollisimman luonnonmukai-
siksi. Vesi- ja ympäristöpiirien tulee nopeuttaa tätä 
niille kuuluvaa työtä, jolla parannetaan mm kalatalouden 
toimintaedellytyksiä. 

Uiton osalta toimenpidesuositukset ovat: 

Uiton toimintaedellytykset on turvattava nunS 
Pielaveden - Keiteleen urttosäännön uudista-
miseen liittyvien suojasataznien ja käsittely-
alueiden vahvistamisella. 

- Uitettavan puun vedessäoloaika on saatava rnah 
dollisimman lyhyeksi. 

- Uzttopuut on vedettävä kanavien läpi nopeas-
ti. 

- Veden laadun tarkkailu on järjestettävä vesien 
suojelun kannalta haitallisimmille pudotuspai-
koille ja käsittelyalueille. 

- Tarpeettomat uittosäännöt on kumottava viivy-
tyksettä. 

5.1.6 K u i v a t u s 	ja 	t u 1 v a s u o j e 1 u 

Viljelijät suorittavat nykyisin pääosan ojitustöistä joko 
täysin itsenäisesti tai valtion avustuksen turvin. Vesi-
ja ympäristöpiiri on suunnittelijana ja toteuttajana 
yleensä vain sellaisissa hankkeissa, joissa on tarpeen 
pitää ojitustoimitus esim. ympäristövaikutusten laajuuden 
vuoksi tai siksi, että sopimusta yhteisestä ojituksesta 
ei ole saatu aikaan. Ympäristölle haitallisimmat hankkeet 
tulisi kuitenkin saattaa vesioikeuden luvan varaisiksi 
riippumatta siitä, kuka ne toteuttaa. 

Rautalammin reitillä uusia kuivatuksia tulee tehdä vain 
niiltä osin, jotka ovat välttämättömiä myös tulevaisuu-
dessa tuotannossa pysyvien maatalousalueiden kannalta. 
Maankuivatuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
ympäristöhaittojen vähentämiseen. Ojitustoimitusten pää-
töksiin tuleekin asettaa tätä tarkoittavia ehtoja mm. 
kiintoaineen kulkeutumisen estämiseksi. Silloin, kun han-
ketta ei käsitellä ojitustoimituksessa, mutta sitä tue-
taan valtion rahoituksella, tulisi maaseutupiirin asettaa 
vastaavia rahoitusehtoja ja vaatia mm suojavyöhykkeiden 
käyttöä perattavan uoman varrella. 

Maankuivatuksen yhteydessä ei saa turmella eläimistön, 
kasviston ja maiseman kannalta arvokkaita kohteita. Töi-
den suunnittelussa, toteutuksessa ja valvonnassa tulee 
paneutua mm. eroosion ja veden laatumuutosten, kuten sa® 
mentumisen, minimointiin. Käytettävissä on lukuisa määrä 



teknisiä ja muita keinoja, joita tapauskohtaisesti sovel-
tamalla voidaan merkittävästi vähentää maamassojen kaiva-
misesta ja läjityksestä aiheutuvia ympäristöhaittoja. 
Menetelmiä on käsitelty tarkemmin kohdassa 4.1.6. 

Jotta eri intressipiirien näkemykset hankkeen vaikutuk-
sista ja toteuttamisedellytyksistä tulisivat esiin hyvis-
sä ajoin, tarvitaan hankkeiden suunnitteluvaiheessa yh-
teydenpitoa hakijan, kunnan ympäristönsuoj elulautakunnan, 
kalastuspiirin, lääninhallituksen sekä vesi- ja ympäris-
töpiirien kesken. 

Maankuivatuksessa toimenpidesuosituksia ovat: 

- Kiintoaineen kulkeutumisen ja muiden vesistö-
aittojen ehkäisyyn tulee käyttää tehokkaita 

menetelmiä (min. lietealtaat, ojakatkot, sopivat 
kaltevuudet). 
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5.1.7 S ä ä n n ö s t e l y ja v o i m a t a 1 o u s 

Vesistön käyttö säännöstelyyn ja voimatalouteen on Rauta-
lammin reitillä vähäistä. Koskiensuojelulaki kieltää uu-
sien voimalaitosten rakentamisen eikä säännöstelyjäkään 
ole tarvetta eikä syytä lisätä. Sen sijaan eräissä toi-
meenpannuissa säännöstelyissä on parantamisen tarvetta. 



Hirvi-, Ahvenisen- ja Kalliojärven säännöstely on saatava 
pikimmiten muutetuksi niin, että alivedenkorkeudet nouse-
vat nykyisistä 30 - 40 cm. Säännöstelyn hoito olisi jär-
kevää siirtää valtion tehtäväksi. Myös Kiesimän ja Ker-
konkosken kanavien välisen järviryhmän (Kiesimä - Sonkari 
- Vesantojärvi) säännöstelyyn olisi nopeasti tehtävä muu-
tos, jolla alivesiä nostetaan vähintään 20 cm. Vesi- ja 
ympäristöhallituksen ja merenkulkuhallituksen tulee sopia 
siitä, onko merenkulkuhallitus jatkossakin säännöstelyn 
luvanhaltija ja hoitaja. 

Säännöstely- ja voimalaitospatojen kalankululle aiheut-
tamia haittojen vähentämistä koskevia toimenpiteitä on 
käsitelty kohdassa 5.1.2. 

Maatalouden kuivatus- ja tulvasuojeluhankkeina on aikojen 
kuluessa tehty lukuisia osittaisia ja täydellisiä järven-
laskuja. Joidenkin laskettujen järvien vedenpintaa pyri-
tään nykyisin nostamaan mm. vesiensuojelun ja virkistys-
käytön vuoksi. Tällöin vedenpinnan pitämiseksi sopivalla 
tasolla tarvitaan yleensä pohjapato tai helppokäyttöinen 
säädettävä pato. Tällaiselle hankkeelle tarvitaan vesi® 
oikeuden lupa. Yksittäisiin pieniin hankkeisiin liitty-
v.ien patojen käyttö ja hoito voitaisiin antaa kuntien, 
kalastuskuntien tai muiden paikallisten intressitahojen 
vastuulle. 

Rautalammin reitillä on muutamia kulttuurihistoriallises-
ti arvokkaita vanhoja vesirakenteita, jotka tulee säilyt-
tää tai jopa suojella aikakautensa vesivoiman käytön 
edustavina tyyppiesimerkkeinä. Pohjois-Savon ainoana ve-
sirakennekokonaisuutena Rautalammilla sijaitseva Kuore-
kosken mylly kivipatoineen sekä mylly- ja uittoruuhineen 
on hyvin arvokas. Kokonaisuuden säilyttäminen näyttää 
varmistuvan rakenteiden omistajan kunnossapitohalukkuuden 
ansiosta. Pohjois-Savolle tyypillisiä keskikokoisia ja 
suurehkoja turbiinimyllyjä edustavat mm. alueen vanhimmat 
myllyrakennukset Kerkonkosken mylly Rautalammilla ja Pit-
käkosken mylly Pielavedellä, jotka ovat noin 150-vuotiai-
ta. Kerkorikosken myllyn säilyminen on varmistettu, koska 
kylätoimikunta on kunnostanut sen myllymuseoksi. Pitkä-
koskella itse myllyrakennus on hyväkuntoinen, mutta koko-
naisuuteen olennaisena osana kuuluva myllypato vaatii 
pikaisia kunnostustoimenpiteitä. Suonenjoella sijaitsevan 
Hirvolan myllyn yhteydessä on vesivoimalla toiminut saha, 
jossa ainoana Pohjois-Savossa on laitteet vielä tallella. 
Rakennuksen korjaamiseen on ympäristöministeriö myöntänyt 
yksityiselle omistajalle avustusta. Arvokas myllyrakennus 
on myös Savikosken noin 100-vuotias mylly Karttulassa. 

Säännöstelyn ja voimatalouden toimenpidesuosituksia ovat: 

=a r 	 Y 



•: 

	

	 Säännöstelyn alarajaa tulee nostaa Hirvi-, Ah®  
venisen ja Kalliojärvellä sekä Kiesimä-, Son-
kari- ja Vesantojärvellä® 

5.2 VESIENSUOJELUN TEHOSTAMINEN JA OHJAUS 

Rautalammin reitin vesi on säilynyt puhtaana ja vesistö 
lähes karuna aivan viime vuosiin saakka Kesien 1989 ja 
1990 aikana esiintyy kuitenkin sinileviä runsaasti aina-
kin Koivujärvellä, Nilakan Vuonamonlandella, Virmasve 
dellä, Hankavedellä ja Konnevedellä. Sellaista yksit-
täistä  tekijää, joka selittäisi veden laadun äkillisen 
huononemisen ei ole tiedossa. Pääosa vesistöjä rehevöit-
tävästä ravinnekuormasta on peräisin maataloudesta ja 
kalankasvatuksesta, kun taas metsätalous ja turvetuotan-
to aiheuttavat suurelta osalta vesistöjen kiintoainekuor-
mituksen ja orgaanisen aineen kuormituksen. Joidenkin 
vesialueiden paikalliseen huonoon laatuun voi kuitenkin 
olla suurimpana syynä esim. asutuksen jätevedet. 

Valtioneuvosto on periaatepäätöksessään 6,8.1988 vesien-
suojelun  tavoiteohjelmasta vuoteen 1995 asettanut tavoit-
teet vesiensuojelun eri sektoreille. Tämä päätös on lä-
hivuosina merkittävin vesiensuojelun tehostamista koskeva 
ohje. Yksityiskohtaisia suosituksia vesiä kuormittaville 
toiminnoille on esitetty esim. vesi- ja ympäristöhalli 
tuksen valvontaohjeissa. Periaatepäätöksellä vahviste-
taan tavoitteet ja toimintatavat vesien suojelun edistä-
miseksi. Paitsi vesi- ja ympäristöhallinnon myös muun 
hallinnon tulee toiminnassaan ottaa huomioon periaatepaa= 
töksen tavoitteet. Vesituomioistuimia päätöksiä tekevinä 
oikeuslaitoksina tämä periaatepäätös ei velvoita. 

Periaatepäätöksen mukaan kuormitusta on pyrittävä vähen-
tämään mahdollisimman monipuolisesti. Haitallisinta kuor-
mitusta on kuitenkin vähennettävä tehokkaimmin ja kii-
reellisimmin. 

Erityistä suojelua vaativia vesiä on käsitelty useissa 
mietinnöissä. Keskeisin niistä on v, 1977 valmistunut 
komiteanmietintö (1977:49). Koska kaikkia suojeluvesioh-
jelmaehdotuksia ei vielä ole käsitelty eikä vahvistettu, 
valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoitteisiin on otettu 
mukaan valmistelu erityistä suojelua vaativista vesistä. 

Kuopion vesi- ja ympäristöpliri on lausunnoissaan esittä-
nyt Rautalammin reittiä kokonaisuudessaan erityistä suo-
jelua vaativaksi vesistöksi. Tämä edellyttäisi myös ve-
siensuojelutoimenpiteiltä periaatepäätöksen mukaisesti 
erityistä tehokkuutta. 



Seuraavissa kohdissa on koottu yhteen tärkeimpiä toimen-
piteitä, joilla vesiensuojelua voidaan toteuttaa. Näiden 
toimenpiteiden yhteensovittamiseksi ja soveltamiseksi 
käytännössä olisi lisäksi tarpeen laatia kunnissa yhteis-
työnä ympäristönsuojelulautakunnan ja kylätoimikuntien 
kesken yksityiskohtaisempia kuntakohtaisia tai muutaman 
kylän käsittävien vesistöalueiden vesiensuojelusuunni-
telmia. 

5.2.1 Y h d y s k u n t aj ä t e v e d e t 

Kunnallisten jätevedenpuhdistamojen osalta tarvittavat 
yksityiskohtaiset kehittämistoimenpiteet on käsitelty 
kohdassa 4.2.1.3. Seuraavassa käydään läpi yhteenvedon-
omaisesti ne valtioneuvoston periaatepäätöksessä esite-
tyt painopistealueet, joihin on erityisesti kiinnitettä-
vä huomiota jätevesihaittojen edelleen vähentämiseksi. 

Periaatepäätöksen mukaan: 

Fosforin 95 %:n poistoa eli jäännöspitoisuutta 
0,3 - 0,5 mg P/i on edellytettävä silloin, kun 
vastaanottavan vesistön käyttö- tai suojeluarvo 
on erityisen merkittävä. 

Kussakin yhdyskunnassa, jonka jätevedet aiheut-
tavat huomattavaa haittaa, käytetään niiden kä-
sittelyyn parasta taloudellisesti käyttökelpois--
ta, paikallisiin olosuhteisiin kulloinkin sovel-
tuvaa tekniikkaa. 

Rautalammin reitillä yhdyskuntien jätevesien käsittelys-
sä on saavutettu puhdistusteho, joka on fosforin osalta 
keskimäärin 90 % ja orgaanisten aineiden osalta keski-
määrin 85 %. Ottaen huomioon taloudellisuusvaatimus ja 
jätevesien aiheuttama kuormitus suhteessa muuhun kuormi-
tukseen, jätevesien puhdistusta tulee tehostaa erityi-
sesti orgaanisen, happea kuluttavan kuormituksen vähentä-
miseksi Tätä varten tarvitaan ainakin seuraavia toimen-
piteitä 



Fosforin 95 %:n poistotehoon ja jäännöspitoisuuteen 0,5 
mg 1-1  päästään rinnakkaissaostuslaitoksellakin silloin, 
kun laitoksen kapasiteetti on oikeassa suhteessa jäte-
vesikuormitukseen, viemäriverkosto on hyvässä kunnossa, 
puhdistusprosessien seuranta ja säätömandollisuudet ovat 
asianmukaisia ja hoitohenkilöstön koulutus on riittävä. 
Fosforin jäännöspitoisuustaso 0,3 mg 1 1  sen sijaan edel-
lyttää jo jätevesien tehokasta jälkikäsittelyä. 

Periaatepäätöksessä todetaan typenpoiston osalta seuraa-
vaa: 

Jos jätevesien sisältämä ammonituntyppi aiheut-
taa haittaa vesistön happitilanteeseen, kalas-
tolle tai veden hankinnalle, jätevesien käsit-
telyltä vaaditaan nitrifiointia eli ammoniumty-
pen hapettamista nitraattitypeksi. 

Selvitetään tarve ja mahdollisuudet yhdyskunta-
jätevesien sisältämän typen polston tehostami-
seen erityisesti niissä laitoksissa, joiden typ-
pikuormitus edistää vesistön merkittävää rehe-
vöitymistä. Tarvittavia toimia aletaan toteut-
taa. 

Teoreettisesti tarkasteltuna käsitellyn jäteveden am-
moniumtypen aiheuttama hapenkulutus vesistössä on jopa 
kymmenkertainen orgaanisten aineiden hapenkulutukseen 
verrattuna, mikäli puhdistusprosessissa ei tapahdu nitri-
fikaatiota. Ammoniumtypen tehokas poistovaatimus on tar-
peen jo tällä perusteella siellä, missä purkuvesistön 
happitilanne on huono. Sen sijaan selkeää kuvaa kokonais-
typen poistotarpeesta ei toistaiseksi ole, koska typen ja 
sen mineraalimuotojen vaikutuksia sisävesialueella levien 
kasvuun ei ole riittävästi tutkittu. 

Puhdistamojen toimintaedellytysten parantamiseksi ja 
energiakustannusten säästämiseksi ammoniumtypen hapetta-
misen yhteydessä on yleensä taloudellisesti mielekästä 
toteuttaa vuositasolla noin 50 %:n kokonaistypen poisto-
mandollisuus liittämällä prosessiin hapeton vaihe. Tämän 
mahdollisuuden järjestämistä suositellaan myös siksi, 
että pelkän ammoniumtypen hapettaminen aktiivilietelai-
toksessa merkitsee yleensä typenpoiston tehon putoamista 
tavanomaisesta 30 - 35 %:sta suunnilleen 20 %:iin. Koska 
ympärivuotisen nitrifioinnin toteuttaminen jo edellyttää 
puhdistamoilla allastilojen laajentamista sekä toiminta- 
ja käyttöedellytysten parantamista, esitetään, että: 

- Suonenjoen kaupungin, Pielaveden, Keiteleen, 
Vesannon, Rautalammin, Hankasalmen, Karttulan, 
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Tervon ja Konneveden kirkonkylien sekä Han-
kasalmen asemanseudun jätevesien käsittelyssä 
on varauduttava nitrifikaation toteuttamiseen 
sekä vuositasolla noin 50 %:n kokonaistypen 
poistoon. 

- Tarve kokonaistypen tehokkaaseen poistoon on 
selvitettävä. 

Pieksämäellä nitrifiointi toteutetaan v. 1995 alusta, 
kuten vesioikeuden päätös edellyttää. 

Purkualueiden tilan ja käyttökelpoisuuden parantaminen 

Periaatepäätös edellyttää, että: 

Yhdyskuntien jätevesien purkualueina olevien 
vesialueiden tilaa ja käyttökelpoisuutta paran-
netaan. Tällaisten alueiden veden laatu pyri-
tään vesiensuojelutoimin saamaan vähintään tyy--
dyttäväksi. 

Yleisin purkualueiden kunnostusmuoto on syvänteiden ha-
pettaminen kierrättämällä joko hapellista pintavettä tai 
puhaltamalla ilmaa syvänteen pohjaan. Koska hapetus on 
usein nopeatehoinen kunnostustoimenpide ja siitä on hyviä 
kokemuksia mm. Pieksäjärvellä esitetään, että 

- Selvitetään jätevesien vaikutusalueiden syvän-
teiden hapetustarve. KiIreellisinmiät kohteet 
ovat Karttulan ja Vesannon kirkonkylien sekä 
Hankasalmen asemanseudun jätevesien vaikutus- 
alueet. 	 . 

Teolilsuusjätevesien esikäsittely 

Periaatepäätöksen mukaan: 

Yhdyskuntien viemäreihin johdettavien teolli-
suusjätevesien esikäsittelylle asetettavien vaa-
timusten perusteet selvitetään. Esikäsittelystä 
sekä viemäriin johdettavia aineita ja niiden 
määriä koskevista rajoituksista valmistellaan 
tarvittavat säännökset ja ohjeet. 

Vesilainsäädäntöön tuli 1.11.1989 muutos, jonka mukaan 
ns. ennakkoilmoitusvelvollisten laitosten liittyessä 
yleiseen viemäriin vesi- ja viemärilaitoksen on pyydet-
tävä ennen liittymissopimuksen tekemistä jätevesien laa-
tua koskevista liittymisehdoista asianomaisen vesi- ja 
ympäristöpiirin lausunto. 

Teollisuusjätevesien esikäsittelyä varten tarvitaan kun-
tien ja teollisuusden sekä vesi- ja ympäristöviranomais-
ten yhteisesti hyväksymät ohjeet, joista selviää: 

- raja-arvot yleiseen viemäriin johdettavien jä-
tevesien sisältämille tärkeimmille haitalli-
sille aineille ja niiden ominaisuuksille, 



- vähimmäisvaatimukset yleisimpien poikkeavien 
jätevesien esikäsittelylle, 

- keskeiset vaatimukset liittymissopimuksille ja 
tavanomaisiin tilanteisiin soveltuvat sopimus-
mallit, 

- ohjeet poikkeavien jätevesien ja niiden esikä-
sittelyn tarkkailusta. 

Puhdistamolietteen hyötykäyttö 

Periaatepäätöksessä todetaan, että 

Puhdistamolietteen haitatonta hyötykäyttöä pyri-
tään edistämään. Hyötykäyttöä koskevia ohjeita 
tarkistetaan ja lietteen käsittelyä ja hyöty-
käyttöä kehitetään niiden mukaisesti. 

Maataloustuottajien suhtautuminen puhdistamolietteen vil-
jelykäyttöön on muuttunut aiempaa selvästi kielteisem-
mäksi. Lietteen viljelykäytöstä annettuja ohjeita ol-
laankin tiukentamassa. Kaikkein haitallisimpien raskas-
metallien (kadmiumin ja elohopean) suurimpia sallittuja 
pitoisuuksia on esitetty pienennettäväksi noin 1/20 osaan 
aikaisemmin sallituista arvoista v. 1995 mennessä. Mui-
den raskasmetallien vastaavat arvot pienenevät 1/3 - 1/10 
osaan. Tehtyjen lietetutkimusten perusteella suunnittelu-
alueen 10 suurimman puhdistamon lietteistä ainoastaan 
kahdella laitoksella lietteiden kaikki raskasmetallit 
alttavat esitetyt raja-arvot. Ympäristöministeriön, ve-
si- ja ympäristöhallituksen ja lääkintöhallituksen yh-
teiset ohjeet julkaistaneen v. 1991 alkupuolella. 

Lietteen hyötykäytön mahdollistamiseksi: 

- Jätevesiin joutuvia epäpuhtauksia tulee vähen-
tää rajoittamalla raskasmetallien, ja kemikaa-
lien paastoja sekä lisäämällä teollisuusjäte-
vesien erilliskäsittelyä. 

- Lietteen käsittely- ja kuivausmenetelmiä tulee 
kehittää, niin että lietteitä on mahdollisuus 
varastoida puhdistamoalueella 6 - 12 kuukauden 
aj an 

- Lietteen viljelykäytölle vaihtoehtoisia hyödyn-
tämismandollisuuksia tulee selvittää. 

- Lietteen kompostoinnista ja viherrakentamises-
ta tulee laatia ohjeet. 

5.2.2 K a 1 a n k a s v a t u s 

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä vesiensuojelun tavoi- 
teohjelmasta vuoteen 1995 todetaan: 
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Verkkoaitaus- ja verkkokassilaitosten rakenta-
mista erityisesti järvialueelle tulee välttää. 

Laaditaan suunnitelmia kalankasvatuslaitosten 
vesiensuojelun kannalta tarkoituksenmukaisen 
alueellisen sijoittumisen ohjaamiseksi. Kalan-
kasvatusta ei tule sijoittaa erityistä suojelua 
vaativiin vesiin tai niiden valuma-alueelle, jos 
se vaarantaa suojelun tarkoitusta. 

Kalankasvatuksella on näkyvä vaikutus vesistön tilaan 
Tervon alapuolella, Rautalammin alapuolella aina Konne-
vedelle asti, Hankasalmella Venejokeen ja Kynsiveden 
Pääkkölänlahteen, Laukaalla Lankajokeen ja Lankalampeen 
sekä Kangasniemellä Rutajokeen. 

Vuoden 1990 aikana saivat lainvoiman vesioikeuden päätök-
set, joilla Nilakkalohi Oy:n tuotantoa Tervossa rajoitet-
tiin 260 tonnista 200 tonniin vuodessa, kun verkkoaitaus--
kasvatukseen Äyskoskessa ei myönnetty lupaa. Samoin Sa-
von Taimen Oy:n tuotantoa Rautalammilla vähennettiin 400 
tonnista 300 tonniin vuodessa. Näiltä laitoksilta vesis-
töön pääsevä fosforimäärä on myös selvästi vähentynyt. 
Vesistön tila laitosten alapuolella kuitenkin on huonon-
tunut vielä kesällä 1990. Jos muutosta parempaan suun-
taan ei reitillä lähivuosina tapahdu, on vesiensuoje-
lusyistä välttämätöntä edelleen vähentää kalankasvatuksen 
aiheuttamaa vesistökuormitusta. 

Kalankasvatuslaitosten kuormituksen vähentämiseen ei ole 
pystytty kehittämään kovin hyvin soveltuvia menetelmiä. 
Kalarehun ja kalojen ruokintatekniikan paraneminen ovat 
toistaiseksi tehokkaimmin vähentäneet kuormitusta. Rehu-
jen fosforipitoisuus on nykyisin noin 1 %. Tämän pitoi-
suuden alentaminen on taloudellisesti vaikeaa, koska hal-
vimman raaka-aineen, kalajauhon, osuutta tulisi silloin 
voimakkaasti vähentää. Kalojen kasvua voitaisiin edel-
leen parantaa rodunjalostuksella, mihin toivotaan valti-
on panostavan tulevina vuosina. 

Kalojen rodunjalostuslaitos on ollut maa- ja metsätalous-
mini.steriön suunnitelmissa jo useita vuosia. Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitos on sijoittanut rodunjalos-
tuslaitoksen Tervon Äyskoskelle Nilakkalohen entisen ka--
:Lanviljelylaitoksen tiloihin. Koska kalankasvatuksen ve-
sistökuormitusta on saatava edelleen pienennettyä, 
hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on, että myös rodun-
jalostuslaitoksen ja sen rinnalla mahdollisesti tapahtu-
van kalanviljelyn yhteisen kuormituksen osalta suunta on 
sama. Kalankasvatuksen vesiensuojelututkimuksen tehosta-
minen on Rautalammin reitin kannalta erittäin tärkeää. 
Myös syvänteiden hapetustarve kalankasvatuslaitosten ala-
puolisissa vesissä tulee selvittää. 

Kalojen kasvua voitaisiin tehostaa parantamalla altaiden 
virtausolosuhteita niin, että kaikkialla olosuhteet oli-
sivat samanlaiset. Tällöin kalat voitaisiin pitää pie-
nemmällä alalla ja mahdollisuudet lietteen poistoon oli-
sivat paremmat. Erilaisten kehäaltaiden, rengasaltaiden 
ja putkialtaiden tutkimusta tulisi edelleen tehostaa. 



Hyvälläkin lietteenpoistolla jää noin puolet fosforista 
liukoiseen muotoon ja myös tämän poistamiseksi tulisi 
kehitellä erilaisia. keinoja. Tutkimustoiminnalla olisi 
selvitettävä kaisla-, juurakko- tai leväallasmenetelmiä. 
Tällainen tutkimus tulisi parhaiten käytäntöön soveltu-
vaksi, mikäli se tehtäisiin yhteistyössä kalankasvattaji-
en ja valtion tutkimuslaitosten kesken. 

Valtioneuvoston periaatepäätöksen ja reitin erityisluon-
teen perusteella suositellaan, että 

- Rautalammin reitillä kalankasvatuksen aiheut-
tamaa kuormitusta on edelleen vähennettävä. 

- Kuormituksen vähentämiseksi on sovellettava 
parasta mahdollista taloudellisesti käyttökel- 
poista puhdistus tekniikkaa. 

- Kalankasvatuksen vesiensuojelututkimusta on 
tehostettava. 

Kalankasvatuslaitosten alapuolisten syväntei 
den hapetustarve on selvitettävä. 

- Vesistön ravinnekuormituksen sietokyvyn arvi-
ointitutkimusta on tehostettava ja laadittava 
vesistökohtaiset tavoitteet sallituille enim-
mäiskuormituksille. 

5.2.3 M a a t a l o u s 

Valtioneuvosto on periaatepäätöksessään vesien suojelun 
tavoiteohjelmasta esittänyt maatalouden osalta mm. seu-
raavaa: 

Maataloudelta edellytetään suhteellisesti samaa 
kuormituksen vähennystä kuin muiltakin kuormi-
tusta aiheuttavilta toiminnoilta. 

Vanhojen karjasuojien lannan ja puristenesteen 
varastointi, käsittely ja levitys tulee saada 
pääosin tasolle, jota uusilta tuotantoyksiköiltä 
nykyisin edellytetään, ellei tarkoituksena ole 
karjataloustuotannon lopettaminen vuoteen 1995 
mennessä. 

Peltoviljelyssä otetaan käyttöön viljely- ja 
lannoitustapoja, joilla voidaan vähentää ravin-
teiden ja torjunta-aineiden pinta- ja pohjave-
siin joutumista. Peltoviljelyn vesiensuojelutoi-
mia kehitetään ja toteutetaan niin, että vilje-
lystä aiheutuva fosforikuormitus vähenee noin 
kolmanneksella nykyisestä. Kiintoainehuuhtoutu-
mat, eroosio ja typpikuormitus vähenevät samalla 
huomattavasti. 

On edistettävä etenkin vedenhankintaan käytet-
tävien vesistöjen ja pohjavesialueiden suojelua 
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Seuraavassa on esitetty eräitä keskeisiä toimenpiteitä 
maatalouden kuormituksen vähentämiseksi. Yksityiskohtai®  
semmin maataloutta on käsitelty luvussa 423. 

Karjatalous 

Karjatalous on suunnittelualueella merkittävin maatalou®  
den tuotantosuunta. Sen osuus reitin fosforivirtaamasta 
on 16 % Karjatalouden vesiensuojelun kuntoonsaattaminen 
vähentää vesiin kohdistuvaa ravinnekuormitusta ja paran® 
taa vesien hygieenistä tilaa. 
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- Levitettäessä lantaa, virtsaa tai puristenes-
tettä pellolle, on valtaojien ja vesistöjen 
varsiin aina jätettävä riittävän leveä suoja-
vyöhyke 

Peltoviljely 

Peltoviljely aiheuttaa Rautalammin reitillä noin 28 % 
fosforin kokonaisvirtaamasta. Kuormituksen alentamisella 
on siten huomattava vaikutus reitin yleiseen tilaan ja 
varsinkin rehevyystasoon. 

Peltoviljelyn vesiensuojelukeinot liittyvät lannoituk-
seen, peltojen hyvään vesitalouteen ja huuhtoutumista 
vähentäviin ojitusratkaisuihin, viljelytapojen uudelleen 
arviointiin seka erilaisten suojavyöhykkeiden ja kiisto-
jen perustamiseen. 



Vesien suojelu otetaan huomioon myös metsäta- 
- 

	

	 loustoiminnassa. Metsämaiden ojitus, lannoitus, 
ja muokkaus suunnitellaan ja toteutetaan niin, 
että pinta- ja pohjavesille aiheutuu mahdolli-
simman vähän haittoja. 

Nykyisin harjoitettava tehokas metsätalous vaikuttaa sekä 
pienvesistöjen virtaamiin että ennen kaikkea vesistöjen 
yleiseen tilaan ja veden laatuun® Avohakkuu, maaperän 
muokkaus, metsän lannoitus ja metsäojitus ovat kaikki 
toimenpiteitä, jotka lisäävät huuhtoutumia vesistöön ja 
vaikuttavat alapuolisten vesistöjen biologiaan. 

Metsätaloustoimenpiteiden osuus Rautalammin reitin fos 
forivirtaamasta on lähes 7 %. Kiintoaineen ja orgaanisen 
aineen huuhtoutumista metsätalous aiheuttanee metsäoji-
tus-ja maanmuokkaustoiminnan laajuudesta johtuen valta-
osan. Metsänlannoituksen, uudistushakkuiden ja maanmuok-
kauksen lisääntyminen sekä turvemaiden uudishakkuiden 
osuuden kasvu kasvattanevat metsätalouden kuormitusta 
tulevaisuudessa® Tätä kehitystä ehkäiseviä tekijöitä voi-
vat olla esim. ojitus- ja lannoituskohteiden tarkempi 
valinta kunnostusojituksia ja lannoituksia tehtäessä, 
maanmuokkausmenetelmien keventäminen sekä vesiensuojelun 
parempi huomioonottaminen metsätaloustoimenpiteitä suun-
niteltaessa ja toteutettaessa. 

Seuraavassa on esitetty eräitä keskeisiä ohjeita metsä-
talouden kuormituksen vähentämiseksi. Tarkemmin metsä-
taloutta käsitellään luvussa 4,2,4, 
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Metsänlannoitus 

Metsänuudi stammen 

- Metsänuudistamisessa tulisi suosia luontaisia 
menetelmiä aina, kun siihen on edellytyksiä. 

- Maanmuokkauksessa tulisi suosia keveitä mene- 

- Avohakkuualat olisi pidettävä mahdollisimman 
pieninä ja pitkänomaisina. Rinnemailla tulisi 
välttää kaltevuuden suuntaan auraamista. 

- Ranta-alueilla sekä purojen ja valtaojien var-
silla tulisi suosia luontaista uudistumista j,.- 
erittäin varovaista hakkuuta. 



5.2.5 	T u r v e t u o t a n t o 

Periaatepäätöksessä todetaan turvetuotannosta mm. seuraa-
vaa 

Kaikilla turvetuotantoalueilla on ryhdyttävä 
asianmukaisiin vesiensuojelutoimiin. Turvetuo-
tantoalueille tulee rakentaa riittävät laskeu-
tusaltaat tai ryhtyä muihin toimiin haittojen 
estämiseksi tai vähentämiseksi. 

Turvetuotantoa ei tule perustaa tai laajentaa 
erityistä suojelua vaativien vesien valuma - 
alueilla, jos se vaarantaa suojelun tarkoitus-
ta. 

Turvetuotannosta vesistöön kulkeutunut ja vesistön poh-
jalle laskeutunut orgaaninen kiintoaines hajoaa hitaasti 
vesistön happea kuluttaen. Myös liuenneen orgaanisen ai-
neen vaikutukset alapuolisen vesistön hapenkulutukseen ja 
vesistön biologiaan voi olla merkittävä. Kiintoaineen 
vuosia jatkunut kertyminen vesistön syvännealueille saat-
taa etenkin karuissa ja puhtaissa vesistöissä lisätä huo- 
mattavasti vesistön sisäistä kuormitusta. Rautalammin 
reitin alueella on pienissä turvetuotannon alapuolisissa 
vesistöissä sekä myös pääreitillä Rastunsuon alapuoli-
sella Äijäveden ja Hankaveden alueella ollut viime vuosi-
na havaittavissa tämänsuuntaista kehitystä. Pääreitillä 
kehitykseen on vaikuttanut huomattavalta osalta lisäksi 
yläpuolinen Savon Taimenen kalankasvatuslaitos. 

Nykyisillä mekaanisen laskeutukseen perustuvilla mene-
telmillä voidaan vaikuttaa ainoastaan kiintoaineen ja 
kiintoaineeseen sitoutuneiden ravinteiden kuormitusta 
vähentävästi. Uusilla lähinnä pintavalutukseen perustu 
villa menetelmillä on saatu lupaavia tuloksia myös linen® 
neen orgaanisen aineen ja liukoisten ravinteiden kuormi-
tuksen pienentämisessä. 

Seuraavassa on esitetty eräitä toimenpiteitä, joilla tur-
vetuotannon kuormitusta Rautalammin reitillä voidaan vä-
hentää. Yksityiskohtaisemmin turvetuotantoa on käsitelty 
luvussa 4.2.5. 
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- Turvetuotantoaluetta suunniteltaessa on selvi-
tettävä mahdollisuus tehostaa vesiensuojelu,;,,  

Tuotannossa olevien soiden pinta-alaa tulee 
pyrkiä vähen tä mään käyttämällä muita energia-
lähteitä ja kehittämällä turpeennostotekniik 
kaa 

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä vesiensuojelun tavoi-
teohjelmasta vuoteen 1995 todetaan: 

ja vesiensuojelun näkökohdat otetaan huomioo 
kehitettäessä haja-asutuksen vesihuoltoa. 	1 

Haja-asutusalueella ei ole yleensä riittävästi selvitet-
ty asutuksen liittämistä keskitettyyn viemäröintijärjes-
telmään. Lisäksi viemäröintiin liittyvät rakennelmat ja 
laitteet ovat monesti puutteellisia ja laitteiden toimin-
taan ja kunnossapitoon ei ole kiinnitetty riittävästi 
huomiota. Usein on vaadittu ns isojen yksikköjen, kuten 
matkailuyritysten, leirintäalueiden ja koulujen, jäte-
vesien puhdistamista biologis-kemiallisin menetelmin.  
Jätevesikuorman vaihteluiden ja/tai asianmukaisen hoidon 
puuttumisen takia puhdistustulos on kuitenkin yleensä 
ollut huono. Tavallisesti vain kunnilla on mahdollisuus 
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järjestää puhdistamoille asianmukaisen koulutuksen saanut 
hoitaja. 

Umpikaivot jätevesien keräilyssä ovat yleistyneet, kun 
loma-asuntojen varustetasoa on nostettu mm vesikäymälän 
käyttöönotolla. Kaivon tyhjennyksessä voi tulla ongel-
mia, koska siihen tarvitaan melko raskasta kuljetuska-
lustoa, jonka perillepääsy saattaa olla vaikeaa. Lisäksi 
kuljetuskustannukset ovat suuret, koska yleensä ainoa 
asianmukainen ympärivuotinen lietteen vastaanottopaikka 
on jätevedenpuhdistamolla. Joissakin kunnissa kunnollis-
ta lietteen vastaanottopaikkaa ei ole lainkaan. 
Yksittäisten ympärivuotisessa käytössä olevien asuinra-
kennusten jätevedet on perinteisesti johdettu saostus-
kaivon kautta kivisilmään, maastoon tai ojaan. Maankäy-
tön suunnittelussa ja rakennuslupia myönnettäessä ei ole 
tähän mennessä otettu riittävästi huomioon mahdollisuutta 
jätevesien maaperäkäsittelyyn, joka on halpa ja oikein 
toteutettuna toimintavarma sekä monessa tapauksessa riit-
tävän tehokas puhdistusmenetelmä. 

Haja- ja loma-asutuksen jätevesien osalta suositellaan 
seuraavaa menettelyä: 

- Kuntien rakennusjärjestyksessä tulisi vaatia, 
että jätevesien viemäröinnin ja käsittelyn on 
perustuttava asiantuntijan laatimaan suunni-
telmaan 

- Isojen yksikköjen jätevesien käsittelyyn sovel-
tuu biologis-kemiallinen menetelmä, kun kuormi-
tus on ympärivuotista ja puhdistamon hoito 
asianmukaista 

Maaperäkäsittelyn toteuttamiselle on seuraavat rajoituk-
set: 

• = w 
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5.2.6.2 Jätehuolto 

Valtioneuvoston eduskunnalle antamassa ympäristöpoliit-
tisessa selonteossa keväällä 1988 yhdyskuntajätehuollon 
kehittämisen osalta esitettiin mm.: 

Jätteiden käsitteiytasoa olennaisesti kohote-
taan ja hyötykäyttöastetta nostetaan 50 %:i.in 
nykyisestä 17 låsta. 

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä vesiensuojelun tavoi-
teohjelmasta vuoteen 1995 todetaan: 

Tehostetaan kaatopaikkojen ympäristölle aiheut-
tamien haittojen torjuntaa. 

Tavoitteiden toteuttaminen merkitsee, että kaatopaikkoja 
on hoidettava selvästi entistä paremmin ja valvontaa on 
tehostettava. Kaatopaikat on rakennettava huolella ja 
niiden varustelutasoa nostettava nykyisestä ympäristö-
haittojen vähentämiseksi. Käsittelytason olennainen ko-
hottaminen on mahdollista vain siirtymällä suurempiin 
käsittely-yksiköihin. Kuntakohtaiset kaatopaikat tulee 
lopettaa ja perustaa tilalle aluksi 2 ® 3 kunnan yhtei-
siä ja myöhemmin seutukunnittaisia yhteisiä jätteen kä-
sittely- ja varastointipaikkoja. Vanhojen kaatopaikkojen 
lopettamista varten tulee laatia asianmukaiset kunnos-
tus- ja maisemointisuunnitelmat. 

Jätehuollon toimenpidesuositukset ovate 

Kaatopaikkojen hoitoa ja valvontaa tulee tehos-
taa ja varustelutasoa nostaa. 

Kaatopaikkojen määrä on vähennettävä viiteen 
vuosituhannen vaihteeseen mennessä, jolloin 
käytössä olisivat vain Pielaveden, Vesannon, 
Suonenjoen, Pieksämäen ja Konnevedenkaatopai - 
kat. 



- Vanhoille kaatopaikoille tulee tehdä kunnos-
tus- ja malsemointisuunnhtelmat.. 

- Pitkällä aikavälillä käyttöön jäisi vain Sisä-
Savon ja mahdollisesti Pieksämäen seudun 
jätteenkäsittelylaitokset, joissa käsiteltäi-
siin myös ongelmajätteitä. 

5.3 TUTKIMUS JA VESILUONNON SUOJELU 

Yleistä 

Ympäristön ja kehityksen Suomen toimikunnan mietintö 1äh 
tee kestävän kehityksen periaatteesta, johon kuuluu, että 
talouden on pysyttävä kasvusta huolimatta luonnon asetta-
missa rajoissa. Toimikunta ehdottaakin mm. ympäristön 
tilan seurannan voimavaroja lisättäväksi ja biologisten 
indikaattorien suurempaa käyttöönottoa ympäristövaiku-
tusten arvioinnissa. Laajasti ehdotetaan Suomen luonnon-
varaperustan tutkimista, jotta osattaisiin mm. varautua 
ilmastonmuutoksiin. 

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä vesien suojelun ta-
voiteohjelmasta vuoteen 1995 todetaan mm.: 

Vesien puhtauteen on erityistä huomiota kiinni-
tettävä alueilla, joilla on suuri merkitys ve-
denh.a innalle, kalataloudelle ja tutkimukselle. 

Vesien suojelun tutkimusta, sen rahoittamista ja 
yhteistyötä varten Melee laatia pitkän ajanjak-
son kehittämisohjelma. 

Vesien käytön ja suojelun suunnittelua tulee 
tehostaa niin, että kuormittavien ja muuttavien 
toimien vaikutukset voidaan ennalta arvioida. 

Luonnonsuojelu asettaa veden laadulle ja vesis-
tön tilalle huomattavia vaatimuksia. 

Vesiluonto säilytetään mahdollisimman monipuo-
lisena ja tasapainoisena, jotta ympäristön kau-
neus-, virkistys- ja muut aineettomat arvot 
voidaan turvata alueellisesti ja paikallisesti. 

Erityistä suojelua vaativista vesistä valmis-
tellaan valtioneuvoston periaatepäätös. 

Erityissuojelua koskevaa periaatepäätöstä varten on ympä-
ristöministeriön työryhmässä valmisteltavana ehdotus sii-
tä, mitkä vesistöt tai vesistönosat ovat erityissuojelun 
tarpeessa ja mitä keinoja tarvitaan, jotta näiden vesis-
töjen suojeluarvot voidaan turvata. 

Erityistä suojelua vaativia vesiä koskevista tähänasti-
sista kannanotoista keskeisin on komiteanmietintö (KM 
1977å49). Siinä esitetään yhtenä tärkeänä vesiensuojelun 
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Kuopion vesi- ja ympäristöpliri on esittänyt, että 

Lisäksi pidetään tarpeellisena, että 

Erityissuojelun periaatepäätös sisältäisi kan 
nanottoja suojeluvesi.stäjä koskevasta tutkiiuus 
tarpeesta 

5.3.1 L u o n n o n j a veslympäristön 
t u t k i m u s 

Eclustavana, reittivetenä Rautalammin reitti soveltuu hy-
vin luonnonvaraperustan tutkimuskohteeksi, vaikka ihmis-
toiminta tälläkin reitillä on joltain osin jo muuttanut 
vesistön tilaa. Rautalammin reitti kokonaisuudessaan oli 
si otettava yksityiskohtaiseen tarkasteluun, jossa selvi 
tettäisiin arvokkaiden vesi- ja maaekosysteemien sijainti 
sekä määriteltäisiin tämän jälkeen kiireellisyysjärjes-
tys tutkimuskohteille. Tutkimus tulisi kohdistaa kalas 
toon, linnustoon ja kasvistoon sekä myös kulttuuriympä-
ristön kannalta arvokkaiden alueiden kartoittamiseen. 
Tällaista tutkimusta olisi jatkettava seurantana mm. sa-
teen tuomien aineiden ja ilmastomuutosten vaikutusten 
seuraamiseksi. Karujen latvavesistöjen muutokset on 
otettava erityiseen tarkkailuun, koska niissä muutokset 
tapahtuvat herkimmin. 

Tulevaisuudessa vesistön käytön muutokset, esim. uusien 
kanavointien aiheuttama vesiliikenteen lisääntyminen, ja 
mahdollisen ilmaston lämpenemisen aiheuttamat muutokset 
aikaansaavat lisääntyvää tutkimustarvetta muutosherkällä 
reittivesistöllä. Ilmastonmuutosten vaikutuksia tutkit-
taessa voidaan hyödyntää ja kehittää erilaisia malleja. 
Tähän liittyviä tärkeitä tutkimusaiheita ovat myös mm. 
valuma-alueilla tapahtuvien mahdollisten muutosten seu- 
raaminen. 

Rautalammin reitin alueella tulisi tutkimuksin selvittää 
seuraavia asioita: 
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kalankasvatuksen ja turvetuotannon kriittiset 
kuormitustasot. 

- Loma-asutuksen ja rantarakentamisen aiheutta-
mia maisemallisia ja ekologisia muutoksia olisi 
syytä selvittää alueella, erityisesti pienve-
sistöjen osalta. 

Jyväskylän yliopiston Konneveden tutkimusaseman 
voimavaroja tulisi lisätä ja kehittää, jolloin 
siellä yhteistyössä alueen tutkimuslaitosten ja 
yliopistojen kanssa voitaisiin monipuolisesti 
tutkia reitin luontoa. 

5.3.2 Kalataloudelilnen tutkimus 

Vesibiologisen koulutuksen ja tutkimuksen kannalta on 
merkittävää, että Konnevedellä toimii Jyväskylän yliopis®  

Kalatutkimusten osalta ehdotetaan, että: 



5.3.3 L u o n n o n s u o j e l u 

Luonnonsuojelun edistämiseksi suositellaan seuraavaa: 

Alueella olevat arvokkaat, vielä rauhoittamat®  
tomat kohteet tulee saada rauhoituksen piiriin. 

- Pienvesien rauhoitus tulee käynnistää ja hoitaa 
siten, että myös valuma-alueiden maankäyttöä 
saadaan ohjattua. Herkillä, arvokkailla alu-
eilla tulisi mm. pidättyä metsien uusintaoji- 

II esiiTI 

5.3.4 V a s t u u 	j a 	r a h o i t u s 

Tutkimustiedon saannin turvaamiseksi tulee tutkimukselle 
myönnettävän rahoituksen olla riittävää. Tällöin voidaan 
tehdä tarpeeksi perusteellisia tutkimuksia ja suunnata 
tutkimusta kulloinkin ajankohtaisiin aiheisiin. 
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5.4 LAINSÄÄDÄNTÖ 

Yleistä 

Voimassa olevaa lainsäädäntöä on tarpeelliseksi katso-
tussa määrin käsitelty jo edellä luvussa 4 vesien käyt-
tömuotojen ja eri kuormitustekijöiden yhteydessä. Seu-
raavassa puututaan vain niihin lainsäädännön ja rahoitus-
tapojen muutoksiin, joilla vesiensuojelua ja eri käyttö-
muotoja voitaisiin edistää. 

Nykyinen rantarakentamista koskeva säännöstö ei riittä-
västi suosi sellaista laaja-alaista ranta-alueiden suun-
nittelua, jonka puitteissa voitaisiin osoittaa myös luon- 
nontilaisiksi jääviä ranta-alueita mahdollisesti muualle 
rakennusoikeutta keskittämällä, Rantarakentaminen tapah-
tuu suurelta osin kokonaan suunnittelemattomasti® Luon-
nonsuhteiltaan merkittäville alueille rakennetaan suoraan 
rakennusluvilla tai poikkeuslupamenettelyä hyväksi käyt-
täen, Luonnon- tai maiseman arvoille ei poikkeuslupa-
menettelyssä voida sitä ohjaavan säännöstön sisällöstä 
johtuen antaa riittävää merkitystä. 

Ranta-alueiden suunnittelu tapahtuu suppeina alueina ran® 
takaavojen avulla ilman, että kunnalla olisi riittäviä 
mahdollisuuksia vaikuttaa kaavan sisältöön. Arvokkaalle-
kin ranta-alueelle kunnan on hyväksyttävä maanomistajan 
laatima rantakaava, jos se ei tarkoita taajan loma-asu-
tuksen muodostamista. Kun haja-asutukseen perustuvaksi 
rakennusoikeudeksi on katsottu 4 - 5 mökkiä rantakilomet-
rille, jota Rautalammin reitillä on pidettävä liian suu-
rena määränä, voivat rantakaavat johtaa käytännössä jopa 
kaksinkertaiseen mökkitiheyteen. 

Rakennuslain rantakaavasäännökset tulisikin kumota. Ran-
tarakentamista tulisi ohjata rantayleiskaavaila, jonka 
kunnanvaltuusto hyväksyy ja lääninhallitus vahvistaa. 
Rakennuskaava puolestaan sopisi lomakylätyyppiseen raken-
tami_seen. Rantakaavoista luopumista vaatii rantojen mo-
ninaiskäytön järjestäminen, luonnonsuojelu ja maiseman-
hoito sekä jokamiehenoikeuksien turvaaminen. 

Veneilyn alalla muutoksia lainsäädännössä ja sen sovel-
tamisessa tarvitaan mm. lisääntyvän veneilyn haittojen 
vähentämiseksi, veneilyn turvallisuuden parantamiseksi ja 
alan suunnitelmallisuuden lisäämiseksi. Seuraavassa on 
eräitä kehittämisehdotuksia: 
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Maanomistajat tekevät nykyisin varsin suuriakin ojitus-
töitä täysin omatoimisesti tai keskinäisin sopimuksin 
ilman valtion rahoitusta. Tällöin hankkeista ei ole il-
moitusvelvollisuutta sen paremmin maaseutupiirille kuin 
vesi- ja ympäristöpiirillekään, mikä on ympäristövaiku-
tusten valvonnan kannalta epätyydyttävä tilanne. Kaikki 
maankuivatushankkeet tulisi saattaa maaseutupiirille ja 
kunnan ympäristönsuojelulautakunnalle tehtävän ilmoituk-
sen varaisiksi ja tiettyä kokoa (esim valuma-alue tai 
ojapituus) suuremmat hankkeet lisäksi vesi- ja ympäristö-
piirille tehtävän ennakkoilmoitusvelvollisuuden alaisik-
si. Tämän tulee koskea sekä maanomistajien omin varoin 
tehtäviä että valtion tukemia hankkeita. Ilmoitus ja sen 
tarkastuslausunnossa asetettavat ehdot ovat tarpeen, että 
voitaisiin varmistua asianmukaisten vesiensuojelutoimen-
piteiden toteutuksesta. Ennakkoilmoitusta edellyttävä 
koko tulee määritellä erikseen maatalous- ja ympäristön-
suojeluviranomaisten näkökantojen perusteella. 

Vesilain ojitusta koskevan 1.5.1991 voimaan tulleen muu-
toksen mukaan ojitukselle, josta saattaa aiheutua vesi-
lain 1 luvun 15 §:ssä (vesistön muuttamiskielto), 18 

e ssä (pohjaveden muuttamiskielto) tai 19 §:ssä (vesistön 
pilaamiskielto) tarkoitettu seuraus, on hankittava ve-
sioikeuden lupa. Lisäksi muutoksen mukaan ojituksena suo-
ritettavaan puron perkaamiseen on luvanvaraisuudesta 
riippumatta sovellettava vesilain 2 luvun 3 §:ää eli käy-
tännössä tehtävä työ niin, että erilaiset ympäristöhaitat 
.jäävät mahdollisimman pieniksi . Em. ajankohtana tuli voi-
maan samalla ojitustoimitusta koskeva vesilain muutos, 
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jolla kalastuspiiri sai puhevallan ja muutoksenhakuoikeu-
den toimituksessa tehtyyn päätökseen. 

Voimassa olevaa rahoituslainsäädäntöä tulee soveltaa si-
ten, että valtion tukea suunnataan vain niille alueille, 
jotka kannattavuusnäkymien perusteella todennäköisesti 
pysyvät jatkossakin maataloustuotannossa. 

Maankuivatushankkeet tulee saattaa luvan- tai 
ilmoituksenvaraisiksi. 

- Valtion rahoitustukea on annettava ainoastaan 
maataloustuotannossa säilyville alueille. 

Säännöstely ja voimatalous 

Vesilain säännöstelyä koskeviin määräyksiin 1.5.1991 teh-
ty muutos tarkoittaa sitä, että uusien säännöstelylupien 
niitä ehtoja, jotka ovat vesiympäristön ja sen käytön 
kannalta merkittäviä, tarkistetaan määräajoin. Vastaava 
lainmuutos tulisi saada myös jo annettujen säännöstelylu-
pien osalta. 

- Säännöstelyluvan ehtojen määräajoin tehtävä 
tarkistus tulee ulottaa koskemaan myös jo an-
nettuja säännöstelylupia. 

Maatalous 

Rautalammin reitin yleistilaa parannettaessa on tärkeintä 
saada vähennettyä peltoviljelystä ja karjataloudesta ai-
heutuvaa kuormitusta. Karjatalouden osalta askel tähän 
suuntaan oli 1.11.1989 voimaantullut muutos (asetus nro 
816) ennakkoilmoitusvelvollisista laitoksista annettuun 
asetukseen. Muutoksella laajennettiin ennakkoilmoitus-
velvollisuutta maatalouden osalta niin, että ilmoitus-
velvollisuuden piiriin tulivat maatalouden osalta kaikki 
uudet yli 20 lypsylehmän ja vastaavan kokoisen kotieläin-
tilan eläinsuojat säilörehuvarastoineen. Ilmoitusvelvol-
lisuus koskee myös vanhoja laajennettavia eläinsuojia. 

Valtion v. 1991 tulo- ja menoarviossa myönnettyjä maaseu-
tuelinkeinolain mukaisia avustuksia on mahdollisuus saada 
maatilatalouden tarvitsemiin ympäristönsuojelutöihin. 
Peltoviljelyn vesiensuojelun edistämiseksi on velvoite-
kesannointia ohjattu siten, että viherkesannoinnissa ke-
sannointipalkkio on suurempi kuin muilla pelloilla. Mi-
käli näihin myönnetyt varat ovat jatkossa riittävän suu-
ria, tällä päästään ilmeisesti alkuun maatalouden vesien-
suojelussa. Vesiensuojelutoimenpiteiden jatkuminen olisi 
kuitenkin varmistettava lainsäädännöllä. 

- Vesilain mukaan ojaan kuuluu vähintään 0,6 m 
leveä piennar. Tämä ei kuitenkaan ole riittävä 
pelloilta tulevien huuhtoutumien ehkäisemisek-
si. Lakia olisikin muutettava niin, että kai-
killa tiloilla edellytetään ojiin, puroihin ja 
vesistöihin rajoittuvilla pelloilla riittävän 
leveät pientareet, suojakaistat ja suojavyöhyk-
keet. 
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Lainsäädännöllä tulisi kieltää lietelannan, 
virtsan ja kuivikelannan talvilevitys. 

- Ennakkoilmoitusvelvollisuus tulisi laajentaa 
koskemaan kaikkia yli 15 nautayksikön tiloja. 

Lainsäädännöllä tulisi turvata, että maatila 
ta1oudn vesiensuojeluun on käytettävissä riit 
tävät rnäärrahat 

Metsätalous 

Nykyiset metsäviranomaisten sekä vesi® ja ympäristövi-
ranomaisten antamat ohjeet metsien käsittelystä, uudis 
tamisesti, ojituksesta ja lannoituksesta ovat vesiensuo-
jelullisesti melko hyvät. Noudattamalla näitä ohjeita 
saavutetaan vesistöjen suojelussa jo varsin hyviä tulok-
sia. Kuitenkin metsätaloudesta aiheutuvien vesistövai-
kutusten tutkimusta tulisi kehittää ja laajentaa etenkin 
kala- ja raputalouden osalta. Myös vesiensuojeluohjeita 
tulisi edelleen täsmentää saatujen tutkimustulosten poh-
jalta. Yhteistoimintaa eri viranomaisten, varsinkin kala-
talousviranomaisten kanssa tulisi lisätä. Myöskään ny-
kyisten ohjeiden mukaisten vesiensuojelutoimenpiteiden 
valvontaa ei laissa ole määrätty. 

_ Metsäojltussuunnitelndin tulee ojituskartto-
jen lisäksi sisältyä tiedot suoritettavista 
vesiensuojelutolmenpiteistä sekä ojien kalte-
vuudesta ja maaperän laadusta. 

- Mikäli toimenpiteistä voi aiheutua merkittä- 
; 

	

	 vää haittaa kala- tai raputaloudelle, kalata- 
lousviranomaisille tulee varata mahdollisuus 
lausunnon antamiseen sutmnitelluista toimen-
piteistä. 
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Jos toimenpiteistä voi aiheutua haittaa luon-
nonsuojelullisesti arvokkaalle alueelle, lää-
ninhallitukselle tulee varata mahdollisuus lau-
sunnon antamiseen asiasta. 

Turvetuotanto 

Energian käyttöön liittyvissä ratkaisuissa olisi otetta-
va huomioon valitun energialähteen kaikki ympäristövaiku-
tukset sekä paikallisesti että alueellisesti. Turpeen 
käyttöä ja turvetuotantoa koskevan päätöksenteon pohjak-
si on tämän vuoksi tarpeen laatia alueellisia yleisselvi-
tyksiä, joissa korostetusti kiinnitetään huomiota ympä-
ristövaikutuksiin. 

° Soiden ottaminen turvetuotantoon tulee pää-
sääntöisesti saattaa vesioikeudessa ratkaista-
vaksi. Vesioikeudellisen luvan tarve myös van-
hoilla turvetuotantosoilla tulee selvittää. 

- Mikäli suon ottamista turvetuotantoon ei saate-
ta ratkaistavaksi vesioikeudessa, tulee 
kalatalousviranomaisille, lääninhallitukselle 
ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille 
varata mahdollisuus antaa lausunto tehdystä 
tuotantosunnitelmasta. 

Valvovana viranomaisena vesi- ja päristöpii-
rin ei tule osallistua uusien turvetuotantoalu-
eiden kuntoonsaattamiseen. 

Jätehuolto 

Valtioneuvoston keväällä 1988 eduskunnalle antamassa se-
lonteossa ympäristöpolitiikasta todetaan, että valtion 
tuki suunnataan erityisesti asianmukaisiin alueellisiin 
ja kuntien yhteistyöhankkeisiin, jotka myös vesiensuoje-
lusyistä ovat tärkeitä. Kaatopaikan rakentamiseen voi 
saada jätehuollon korkotukilainaa, jossa valtion korko-
tuki on neljänä ensimmäisenä vuonna 4 % ja neljänä seu-
raavana 2 %. Yhdyskuntajätteiden käsittelytason paranta-
miseksi ja myönteisen kehityksen jouduttamiseksi valtion 
tukea tarvittaisiin enemmän nimenomaan kuntien yhteisten, 
alueellisesti tarkoituksenmukaistenjätteenkäsittelypaik-
kojen rakentamiseen. Valtion tukea tulisi lisätä yhteis-
hankkeisiin kehittämällä nykyisiä valtion jäte- ja vesi-
huoltotyöjärjestelmiä. 

Kuopion vesi- ja ympäristöpiiri on useissa eri yhteyk-
sissä pitänyt tärkeänä, että jätehuoltolakia muutetaan 
niin, että kuntien yhteishankkeita voitaisiin toteuttaa 
valtion jätehuoltotöinä. Jätehuoltolain mukaista jäte-
huoltojärjestelmää alunperin suunniteltaessa yhtenä läh-
tökohtana on ollut, että sitä voitaisiin soveltaa kuntien 
yhteisten jätteenkäsittelypaikkojen rakentamiseen. Edel-
lä mainittuja hankkeita ei kuitenkaan ole sisällytetty 
jätehuoltotöistä annettuun lainmuutokseen. Lisäksi kun-
tien yhteisten alueellisten kaatopaikkojen rakentamista 
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tulisi tukea hyväksymällä yhteiskaatopaikkojen suotovesi-
en käsittely valtion vesihuoltotyönä toteutettavaksi tai 
ainakin valtion avustuksen piiriin. Tämä varmistaisi kaa-
topaikkojen suotovesien käsittelyn tehokkuuden ja siten 
ehkäisisi ympäristöhaittojen syntymistä. 

Suojelu 

Pohjoismaiden Ministerineuvoston erityissuojeluvesis-
töjä selvittänyt työryhmä on todennut raportissaan 
(1990), että vesistöjä ei ole maiden luonnonsujelulain-
säädännössä otettu juuri lainkaan huomioon itsenäisinä 
suojelukohteina ja että millään Pohjoismaalla ei ole omia 
vesistöjen suojelusuunnitelmia, jotka mandollistaisivat 
kokonaisten vesistöjen suojelun omana luontotyyppinään. 
Raportin mukaan nykyinen aluesuojelu koskee useimmiten 
vain tiettyjä vesistön osia, mikä ei ole riittävää luon-
nonsuojelun kannalta. 

Työryhmä on antanut seuraavia suosituksia lainsäädännön 
kehittämiselle suojelun edellytysten parantamiseksi: 

- Kaikissa Pohjoismaissa, erityisesti Norjassa, 
Ruotsissa ja Suomessa, olisi arvokkaimpia ve-
sistöjä suojeltava kattavammalla lainsäädän-
nällä . 

Suomessa vesiensuojelun tavoiteohjelmasta vuoteen 1995 
tehdyn valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti: 

Rautalammin reitin suojelemiseksi vesien- ja luonnonsuo-
jelun kannalta mahdollisimman hyvin 

w t r 
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6 YHTEENVETO JA KUSTANNUKSET 

Rautalammin reitin - Kansallisveden - kehittämissuunni-
telma käsittää Suomenselältä alkavan ja Tarvaalanvirran 
kautta Saraveteen purkautuvan Rautalammin reitin alueen. 
Alueen pinta-ala on 7 082 km2  ja järvisyys 20 %. Pääosa 
eli runsas 2/3 alueesta sijaitsee Kuopion läänissä ja 
noin viidesosa on Keski-Suomen läänissä sekä vähäinen osa 
Mikkelin ja Oulun lääneissä. Rautalammin reitin vesistö-
alueella asuu noin 57 000 asukasta. Elinkeinorakenne on 
vielä hyvin maatalousvaltainen (n. 35 %), ja teollisuus 
on lähinnä pienteollisuutta. 

Rautalammin reitti on nimetty suojeluvesityöryhmän mie-
tinnössä (Komiteanmietintö 1977:49) merkittäväksi suoje-
lukohteeksi ja reitti on mukana myös v. 1990 asetetun 
ympäristöministeriön työryhmän esityksessä, joka luo poh-
jaa erityisesti suojeltavista vesistä tehtävälle valtio-
neuvoston periaatepäätökselle ja muille suojelutoimille. 
Lisäksi pohjoismaiden Ministerineuvoston luonnonsuojelu-
työryhmä on luokitellut Rautalammin reitin erityistä suo® 
jeluarvoa omaaviin vesistöihin (Nordiske Vassdrag-vern og 
inngrep 1990). Suomen limnologinen yhdistys on esittänyt 
reittiä kansainväliseksi Project Aqua -kohteeksi. 

Rautalammin reitti on vielä melko kirkasvetinen ja karu 
vesistöalue. Veden humuspitoisuus alenee selvästi latva-
reiteiltä alaspäin ja on melko alhainen alaosan suurissa 
järvissä. Reitin järvillä on viime vuosina ollut havait-
tavissa rehevöitymiskehitystä, mikä ilmenee lähinnä levä-
kasvuston lisääntymisenä ja paikoin haitallisina sinile-
väkukintoina. Jätevesien kuormittamilla alueilla selvät 
vaikutukset ovat verraten paikallisia ja näkyvät yleensä 
rehevyyden lisääntymisenä. Vaikutusalueet ovat laajimmat 
suurten kalankasvatuslaitosten alapuolella. Veden laadun 
ja vesistön tilan säilyminen hyvänä sekä tapahtuneen re-
hevöitymiskehityksen katkaisu ovat olleet tälle suunnit-
telulle peruslähtökohtina. 

Vesiluontoon ja vesimaisemaan liittyviä suojelualueita on 
Rautalammin reitillä runsaat 5 000 ha. Lisäksi rantojen-
suojeluohjelmassa on kohteita neljältä järvialueelta. 
Suojelukohteissa eläimistö, kasvisto ja luonteenomainen 
vesimaisema tulisi pystyä säilyttämään ennallaan. 

Vedenhankinta on reitin alueella järjestetty taajamien 
osalta lähes kokonaan vesilaitosten käyttämistä pohja-
vesivaroista ja haja-asutusalueiden osalta pääosin kiin-
teistökohtaisesti pienvedenhankintana. Tavoitteena on 
järjestää vedenhankinta kokonaan hyvälaatuisen ja riittä-
vän pohjaveden varaan. Pohjaveden riittävyydessä ja laa-
dussa esiintyvien ongelmien vuoksi tarvitaan pohja-
vesitutkimuksia yhteisvedenhankinnan edistämiseksi ja 

_ 

	

	lisäksi pienvedenhankinnan kehittämistä on jatkettava 
intensiivisesti. Pohjaveden suojelemiseksi on käytettä-
vä valvonnallisia keinoja, suojelusuunnitelmia ja vesioi-
keudellisia suoja-aluemääräyksiä. 



Rautalammin reitillä esiintyy kaikkiaan 27 luonnonvarai-
sesti lisääntyvää kalalajia. Taloudellisesti merkittä-
vimmät kalalajit järvialueilla ovat muikku, hauki, ahven, 
made, lahna ja siika. Virtavesialueiden arvokkaimmat saa-
lislajit ovat järvi.taimen, siika ja harjul. Kalaistutuk-
set ovat osaltaan vahvistaneet alueen kalakantoja (esim. 
taimen, siika, harjus, kuha), mutta jatkossa on laaditta-
va koko reittiä koskeva pitkäntähtäyksen ohjelma alku-
peräisten uhanalaisten kalalajien säilyttämiseksi ja kan-
tojen vahvistamiseksi. Rapukantojen elvyttämiseksi ja 
vahvistamiseksi tarvitaan laajamittainen istutus- ja hoi-
tosuunnitelma. Reitin kalavesien tilaa tulee parantaa 
ottamalla koko kalasto tehokkaan hyödyntämisen ja hoidon 
kohteeksi. Kala- ja rapuvesien kunnostustoimintaa sekä 
siihen liittyvää tutkimusta tulee lisätä. Kalastuslupien 
saantia tulee helpottaa ja yksinkertaistaa. Reitin kala-
ja raputalouden elvyttämisen onnistumiseksi on välttä-
mätöntä, että vesien hyvä laatu saadaan turvatuksi. 

Runsaat rakentamattomat ranta-alueet ja hyvä veden laatu 
luovat erinomaiset edellytykset loma-asutukselle ja sii-
hen liittyvälle vesien virkistyskäytölle. Reitin alueel-
la on noin 7 600 loma-asuntoa eli 2 kpl rantakilometriä 
kohden. Rantakaavoja on vahvistettu tai kaavoitus käyn-
nissä yhteensä 42 järven jollakin rannan osalla. Ranta-
rakentamista ohjaavia yleis- ja osayleiskaavoja on hyväk-
sytty tai suunnitteilla Pielavedellä, Karttulassa, Konne-
vedellä, Suonenjoella ja Tervossa. Suunnittelu ja raken-
taminen saadaan nykyistä hallitummaksi ranta-alueille 
vahvistettavien yleiskaavoj;en avulla, joihin tulisi kuu-
lualuonto.® ja maisemaselvitys. Poikkeusluvin tai ranta-
kaavan turvin tapahtuvasta rantarakentamisesta tulisi 
päästä kokonaan eroon. Kuntien rakennusjärjestykseen tu 
lee sisältyä, määräykset rakennuspaikan minimikoosta ja 
rakennuksen etäisyydestä vesistöstä. 

Rautalammin reitillä veneily on jatkuvasti laajeneva va-
paa-ajanvieton muoto. Uusia ulottuvuuksia veneilylle ja 
ves.imatkailulle avaa Keiteleen kanava, joka tekee mandol-
liseksi liikkumisen Pielavedeltä aina Lahteen ja Heino-
laan saakka. Kanavan valmistuttua alueella liikutaan en-
tistä suuremmilla veneillä,. Rekisteröityjä veneitä on 
reitin alueella noin 800 kpl, ja niiden vuosittainen li-
säys on ollut 1980-luvulla noin 10 %. Alueella on nykyi-
sin myös matkustajalaivaliikennettä. Vesiliikenteessä 
merkittävin hanke ympäristövaikutusten kannalta on Hauki-
veden - Iisveden kanava eli ns. Savon kanava, joka toteu-
tuessaan avaisi yhteyden Kymijoen vesistöstä Vuoksen ve-
sistöön. Onkin tarpeen saattaa ajan tasalle Savon kana 
van kannattavuusselvitys ja tehdä ympäristövaikutusten 
arviointi rakentamispäätöstä varten. Tärkeitä toimenpi-
teitäveneilyn ja vesimatkailun kehittämisessä ovat sata-
mien ja laitureiden rakentaminen sekä niiden palvelutason 
nostami=nen, veneilyreittien kehittäminen, vesiretkeily-
reittien (kanoottireittien) kunnostaminen ja jätehuollon 
järjestäminen. 

Alueella tapahtuu nykyisin uittoa vain pääreitillä. Pie-
lavesi - Neituri -väylä alkaa Pielaveden pohjoisosasta ja 
jatkuu Nilakan ja Rasvangin kautta Iisvedelle ja sieltä 
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Niiniveden ja kanavareitin kautta Keiteleeseen. Pohjois-
Konnevedellä tähän yhtyy etelästä Konnevedeltä tuleva 
väylä. Pudotuspaikkoja on 5 kpl, Uittosääntöjä on voi-
massa vielä 12 kpl, jotka ovat pääreitin uittosääntöjä 
lukuunottamatta käyneet tarpeettomiksi. Tarpeettomat uit-
tosäännöt onkin kumottava mahdollisimman nopeasti. Ui-
tossa ja vesivarastoinnissa puutavarasta liukenee veteen 
erilaisia orgaanisia aineita ja ravinteita, josta johtuen 
puun vedessäoloaika on saatava mahdollisimman lyhyeksi. 
Suurimmille ja vesiensuojelun kannalta haitallisimmille 
pudotuspaikoille ja käsittelyalueille on järjestettävä 
vesistötarkkailu. 

Maatalousmaan kuivatuksen ja tulvasuojelun ojitustöistä 
huolehtivat pääosin maanomistajat täysin itsenäisesti tai 
omatoimisesti valtion avustuksen turvin, Vesi- ja ympä-
ristöpiirille tulee suunniteltavaksi ja toteutettavaksi 
vain sellaisia hankkeita, joissa on tarpeen pitää ojitus-
toimitus esim. ympäristövaikutusten laajuuden vuoksi. 
Ympäristölle haitallisimmat hankkeet tulee saattaa vesi-
oikeuden luvan varaisiksi. Ojituksista ja vesistössä ta-
pahtuvista rakennustöistä johtuvan kiintoaineen huuhtou-
tumisen ja muiden haittojen ehkäisyyn tulee käyttää te-
hokkaita menetelmiä (mm. lietealtaat, ojakatkot) ja kai-
vutyöt tulee tehdä mahdollisimman pitkälle kuivatyönä. 
Kuivatusojien ja -uomien varteen on jätettävä suojakais-
tat tai -vyöhykkeet. Uusia peruskuivatuksia tulee to-
teuttaa vain maataloustuotannossa säilyvillä alueilla. 

Vesistön käyttö säännöstelyyn ja voimatalouteen on rei-
tillä vähäistä. Säännösteltyjä yksittäisiä järviä on rei-
tin alueella viisi ja lisäksi kaksi säännösteltyä jär-
viryhmää. Näiden järviryhmien eli Hirvi-, Ahvenisen- ja 
Kalliojärven säännöstelyn ja Kiesimä - Sonkari - Vesanto-
järven säännöstelyn alarajaa on nostettava mahdollisimman 
pian. On myös selvitettävä mahdollisuudet aikoinaan maa-
talousmaan kuivatusta varten laskettujen järvien veden-
pinnan nostoon. Vuonna 1987 voimaan tulleen koskien-
suojelulain mukaan uusia voimalaitoksia ei saa rakentaa 
Rautalammin reitin alueella. Reitillä on kuusi toimivaa 
vesivoimalaitosta, jotka sijaitsevat reitin alaosalla. 

Yhdyskuntien jätevesien osuus Rautalammin reitin koko-
naiskuormituksesta on melko vähäinen, ja haitat rajoit-
tuvat purkualueiden läheisyyteen. Reitillä on yhteensä 19 
taajamaa ja matkailuyritystä, joiden jätevesien käsitte-
ly on järjestetty keskitetysti. Puhdistusteho on nykyi-
sin keskimäärin 90 % fosforin ja 85 % orgaanisten ainei-
den osalta. Puhdistusta tulee tehostaa erityisesti or-
gaanisen, happea kuluttavan kuormituksen vähentämiseksi. 
Lisäksi on selvitettävä kokonaistypen tehokkaan poiston 
tarve. Puhdistamolietteen hyötykäyttömandollisuuksia tu-
lee parantaa. Haja- ja loma-asutuksen aiheuttama kuormi-
tus on pieni ja ongelmat paikallisia. Ensisijassa asutus 
tulee liittää yleiseen viemäriin. Rannalla sijaisevalle 
loma-asunnolle suositellaan kuivakäymälää ja pesuvesien 
maahanimeytystä. 



Kalankasvatus aiheuttaa reitin fosforivirtaamasta noin 6 
ö, mutta sen merkitys korostuu, koska kuormitus on liu-
koisessa muodossa ja valtaosa kuormituksesta keskittyy 
kesäaikaan. Kalankasvatuksen aiheuttamaa kuormitusta on 
edelleen vähennettävä ja selvitettävä laitosten alapuo-
listen syvänteiden hapetustarve sekä tehostettava alan 
tutkimusta. Verkkoaitaus- ja verkkokassikasvatusta ei 
alueella tule harjoittaa. 

Maatalous on Rautalammin reitillä huomattavin kuormitta-
ja. Sen osuus reitin fosforivirtaamasta on 45 %. Pelto-
viljely aiheuttaa kaksi kolmasosaa ja karjatalous yhden 
kolmasosan maatalouden kokonaiskuormituksesta. Kiireel-
lisin toimenpide on vähentää karjataloudesta aiheutuvaa 
vesistön kuormitusta rakentamalla riittävät varastointi-
tilat eläinten lannalle ja tuorerehun puristenesteelle. 
Nain voidaan estää suorat päästöt vesistöön ja lopettaa 
karjanlannan talvilevitys. Karjatiloilta edellytetään v. 
1995 jälkeen 12 kuukauden varastotilat. Peltoviljelyssä 
lannoitusta on tarkennettava ja vähennettävä. Kesannoin-
nissa tulee luopua avokesannoinnista ja suosia viher-
kesanno ntia. Suojakaistoilla ja vyöhykkeillä voidaan 
vähentää erityisesti kiintoaineiden ja fosforin huuhtou-
tumista.. Torjunta-aineita tulee käyttä pidättyvästi jät-
täen suojavyöhykkeet avo-ojien ja vesistöjen varsille. 

Metsätalouden osuus fosforivirtaamasta on reitin alueel-
la noin 7 %. Ojitusalueilla tulee aina toteuttaa toimen-
piteet, jotka ovat tarpeen kiintoaineen ja ravinteiden 
huuhtoutumisen ehkäisemiseksi. Metsänlannoituksia tulee 
tehdä vain hyväkasvuisilla metsämailla, joilla puusto 
kykenee käyttämään hyväkseen ravinteet. Lannoitteiden 
pääsy suoraan ojiin tai vesistöihin on estettävä. Met-
sanuudistamisessa avohakkuualat on pidettävä pieninä. 
Maanmuokkauksessa on suosittava kevyitä menetelmiä ja 
hakkuualueiden kuivatus on pidettävä kunnossa. Metsäoji-
tuksessa, lannoituksessa, avohakkuissa ja maanmuokkauk-
sessa tulee aina jättää riittävät suojavyöhykkeet vesis-
töjen ja valtaojien varsille. 

Turvetuotannon aiheuttaman fosforikuormituksen osuus Rau-
talammin reitin fosforivirtaamasta on vain 0,5 ö. Fosfo-
rikuormitus ei kuitenkaan ole paras suure kuvaamaan tur-
vetuotannon vesistövaikutuksia, koska haitat johtuvat 
suurimmaksi osaksi kiintoaineesta, joka aiheuttaa hapen-
kulumista ja liettymistä alapuolisessa vesistössä. Vuo-
teen 1995 mennessä on järjestettävä kiintoaineen talteen-
otto myös vanhoille tuotantoalueille. Turvetuotannon ala-
puolisissa vesistöissä tulee selvittää hapetustarve ja 
jo turvetuotantoalueita suunniteltaessa mahdollisuus te-
hostaa vesiensuojelua esim. pintavalutuskentillä ja sala-
ojituksella. Tuotannossa olevien soiden pinta-alaa on 
vähennettävä Rautalammin reitillä nykyisestä noin 2 500 
hehtaarista, 2 000 hehtaariin. Uudet turvetuotantohank-
keet tulee pääsääntöisesti saattaa vesioikeuskäsittelyyn. 
Myös käytössä olevien alueiden vesioikeuskäsittelyn tar-
ve tulee tutkia. 



Laskeumana suoraan vesistöön tulevan fosforin osuus fos-
forin kokonaisvirtaamasta on reitillä huomattava, 23 %. 
Suuri osa sateesta ja myös laskeumasta tulee avovesikau-
tena. Luonnonhuuhtoutuman osuus Rautalammin reitin fos-
forivirtaamasta on 16 %. Luonnonhuuhtoutuman ei kuiten-
kaan katsota rehevöittävän vesistöjä. 

Reitin erityissuojelun takia luonnon ja vesiympäristön 
tutkimus saa korostetun merkityksen. Edustavana reitti-
vetenä Rautalammin reitti sopii hyvin luonnonvaraperus-
tan tutkimuskohteeksi, jossa voidaan mm etsiä ympäris-
tön kriittisiä kuormitustasoja ja jota voidaan käyttää 
perustilavertailussa muissa vesistöissä tehtävien tutki-
musten kanssa. Kuormituksen vähentämistutkimus etenkin 
kalankasvatuksen ja turvetuotannon sekä maa- ja metsäta-
louden päästöjen vähentämiseksi on tärkeää. 

Lainsäädäntöön ja rahoitustapoihin, joilla vesiensuoje-
lua ja eri käyttömuotoja voidaan edistää, tulisi saada 
parannuksia. Muutostarpeita on mm. loma-asutuksen, ve-
neilyn, kuivatuksen ja tulvasuojelun, säännöstelyn, maa-
ja metsätalouden, turvetuotannon ja jätehuollon sekä suo-
jelun osalla. 

Rautalammin reitin kehittämissuunnitelmassa esitettyjen 
toimenpiteiden kustannuksista on tehty vain alustavia 
karkeita arvioita. Suurin kustannuserä, noin 100 milj. 
mk, tulee maatalouden osalle lantaloiden, virtsasäiliöi-
den ja puristenesteen varastointitilojen laajentamisesta. 
Yhdyskuntien jätevesien käsittelyn tehostamisesta aiheu-
tuu noin 80 milj. mk investoinnit sekä nykyisen ja li-
sääntyvän loma-asutuksen jätevesien asianmukaisen käsit-
telyn järjestämisestä noin 60 milj. mk investoinnit. Tur-
vetuotannon ja kalankasvatuksen vesiensuojelutoimenpi-
teiden kustannukset ovat molemmat 2 milj. mk suuruusluo-
kassa. Jätehuollon parantaminen maksaa suunnilleen 45 
milj. mk. Veneilyyn liittyvät investoinnit satamien, lai-
tureiden ja rantautumispaikkojen sekä väylien ja reit-
tien osalta ovat noin 30 milj . mk ilman Savon kanavaa, 
jonka kustannukset lienevät 400 milj. mk suuruusluokkaa. 
Säännöstelyjen uusimiseen ja uittosääntöjen kumoamiseen 
kuuluvien töiden kulut ovat yhteensä noin 1 milj. mk. 
Kalataloudellisten kunnostushankkeiden investointikustan-
nukset ovat arviolta 5 milj. mk sekä kala- ja raputalou-
den hoito-ohjelmien mukaiset kustannukset noin 1 milj. 
mk/a. Myös tutkimuksista ja suojelusta aiheutuvat menot 
on arvioitu vuosikustannuksina, joita rantojensuojeluun 
menevät korvaukset (ehkä noin 5 milj. mk/a) mukaan lukien 
kertyy noin 12 milj. mk/a. Valtion tulee osallistua eri-
tyissuojelusta mahdollisesti kunnille, yritystoiminnalle 
ym. tahoille aiheutuvien lisäkustannusten rahoitukseen. 
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RAUTALAMMIN PÄÄREITIN PITUUSLEIKKAUS 

Liite 1 
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RAUTALAMMIN REITIN ERÄIDEN ,JÄRVIEN VEDENKORKEUKSIA v. 1960-1989 
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Liite 3 
RAUTALAMMIN REITIN LINTUVEDET 

Kohde Kunta Suojelu- Merkitys Suojelu- Pinta- 

peruste valtak, vaihe ala 

lintuves. ha 
suo j . oh- 
jelmassa 

Hetejärvi Keitele VLSO, PSSK K valtioneuvoston 205 
päätös 

Tuomiojärvi Jäppilä -"- 	, 	E-S VK K - 239 
Keihäsjärvi 	t Karttula -"- 	, 	PSSK V - 	" 	- 115 
Pitkäjärvi 

Vehkalapi 	1 Pieksämäki -'- V - 	" 	- 83 
Uuhilampi 	J Pieksämäen mlk 

Kirkko-Surnui Pieksämäen mlk -"- 	, 	E-S VK V - 	" 	- 153 
Pieni Kaihlanen Hankasalmi -"- 	, 	K-S VK V - 	" 	- 74 
Pörönlampi Karttula -"- M 18 
Suojärvi Karttula -"- 	, 	PSSK M 102 
Matojärvi Pielavesi -"- 	, 	-"- M 36 
Selkäydenjärvi Pielavesi- "- 	, 	-"- M 18 
Pohjalampi Tervo ="-"- M 26 
Kaihlanen Pieksämäen mlk -"- M 44 
Keskinen Hankasalmi VLSO, K-S VK M 
Vuonteenlahti - 	" 	- VLSO M 
Lappajärvi Keitele PSSK 42 
Ylimmäinen ja - 	" 	- -"- 54 
Keskimmäinen -"- 
Lahnasjärvi 
Itälampi Karttula PSSK 1 
Toivionlampi Rautalampi -"- 24 
Limalampi Hankasalmi -"- 24 
Läyniönlampi - 	" 	- K-S VK 17 
Pöijäslampi Karttula Pohjois-Savon 11 
Pirttilampi - 	" 	- lintujärvet ja 14 
Pieni Korppinen Pielavesi niiden suojelu 14 
Haapajärvi - 	" 	- - 	" 	- 134 
Jousjärvet - 	" 	- - 	" 	- 30 
Tervalampi Rautalampi - 	" 	- 8 
Hanhilampi - 	" 	- - 	" 	- 10 
Kutanlampi Tervo - 	" 	- 14 
Pieni-Sääks- 
järvi Vesanto - 	" 	- 10 
Ylä-, 	Keski- - 	-  
ja Ala-Asinjärvi 41 
Asinjärvi - 	" 	- - 	" 	- 
Kutemainen - 	" 	- - 	" 	- 26 
Mäkilampi - 	" 	- - 	" 8 

VLSO = valtakunnallinenlintuvesiensuojeluohjelma 
PSSK = Pohjois-Savon seutukaava 
K-S VK = Keski-Suomen vaihekaava 
E-S VK = Etelä-Savon vaihekaava 
K = Kansainvälisesti arvokas 
V = Valtakunnallisesti arvokas 
M = Maakunnallisesti arvokas 
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RAUTALAMMIN REITIN SUOJELUSUOT 

Kunta Suojelu- 
peruste 

Muu suo- 
jelumer- 
merkitys 

Suojelu- 
vaihe 

Pinta-
ala 
ha 

Jäppilä VSSPO, E-S VK LH:n päätös 50 
Jäppilä - 	" 	- 200 
Suonenjoki PSSK 
Pieksämäen mlk - 	" 	- 	-"- Laki 	(676/89) 160 
- 	Ii 	_ _ 	I , 	_ Asetus 	(801/85) 80 
Pielavesi PSSK 83 
Kiuruvesi -"- 
Pielavesi -H- linnusto LH:n päätös 295 
_ 	U 	_ _"- erämaa- 

luonto 112 
Karttula -"- opetus- - 	" 	- 37 

kohde 

- 	" -"- kasvill, 8 
- 	" 	- -"- 28 

Suonenjoki -U- LH:n päätös 125 
 -" 	- -"- "- 57 

- 	" 	- _ u _ " 	- 15 
Rautalampi -"- - 	" 	- 59 
Konnevesi K-S VK 65 
Jäppilä E-S VK LH:n päätös 16 
Pieksämäen mlk -"- MH:n päätös 45 

- 	" 	- -"- - 	U 	_ 39 
- 	" 	- -"- LH:n päätös 36 

" "- -" 61 
Suonenjoki - 	- 

VSSPO = valtakunnallinen soidensuojelunperusohjelma 
PSSK = Pohjois-Savon seutukaava 
K-S VK = Keski-Suomen vaihekaava 
E-S VK = Etelä-Savon vaihekaava 
LH = Lääninhallitus 
MH = Metsähallitus 

Kohde 

Maj ootsuo 
Paasveden-Puru-
veden rantasuot 
Ringinsuo 
Juurikkasuo 
Saarisuo 

Penkkisuo 
Koivusuo 

Kauppisneva 

Niinipuro 
Rahkasuo, 
Heinä-Selkee 
Kirjosuo 
Heposuo 
Lappalansuo 
Vakkarsuo 
Isosuo 
Suonpohjansuo 
Kirkkokankaan 
aarnialue 
Heinålamminsuo 
Suuri suo 
Korvassuo 
Mökinniemensuo 



Liite 5 

RAUTALAMMIN REITIN MUITA 

Ko 	e 

SUOJELUKOHTEITA 

Kunta 

(POHJOIS-SAVON SEUTUKAAVA, 

Suoje u- 

peruste 

KESKI-SUOMEN VAIHEKAAVA 

Suoje u® 

vaihe 

JA ETELÄ-SAVON VAIHEKAAVA) 

Pinta-

ala ha 

Koivujoki Pielavesi maisema 22 
Muinais-Saimaan - 	" 	- 
lasku-uoma 

Hirvijärven lehto - 	" 	- valtakunn. 7 
lehtojen 

suoj,ohj. 

Elosaari Keitele, maisema 159 
Tervo 

Selkäsaari Keitele kasvisto 1 

Uiperonlahti Tervo maisema 49 
Manginniemi -"- - 	" 	- 28 
Lintuniemi Karttula - 	" 	- 12 
Kakkisenjärvi -"- - 	" 448 

Rimminlahti Suonenjoki tulvaniitty 24 

Junkniemen lehto - 	" 	® valtakunn. 11 

lehtojen 

suoj.ohj. 

Tyyrinvirta Rautalampi maisema 84 
Joutenniemi - 	" 	- - 	" 	- 30 
Kuninkaansaari - 	" 	- - 	" 	® 154 
Hämeenniemi Rautalampi - 	" 	- 32 
Karhulampi- - 	" 	- " 66 
Laattalampi 

Kalaja-Kituvuori - 	" 	- kasvisto 296 
eläimistö 

Konnekoski - 	" 	- maisema 17 
Jänissaaren lehto Jäppilä kasvisto 1,5 

Honkaneva Konnevesi kasvisto, 50 
linnusto 

Siikakoski Konnevesi kalasto 10 

Karinkoski - 	" 	- - 	" 	- 11,7 
Kellankoski - 	" 	- ®" 	- 16,8 
Korholankosket Hankasalmi - 	" 	- 31,5 
Korholankosket Konnevesi 28,7 
Kärkkäiskylän eläimis- Hankasalmi eläimistö 83 
tön suojelualue Konnevesi - 	" 	- 173 
Kirkkoniemi- Laukaa kasvisto, 13 
Kirkkosaari maisema 

Simunankoski - 	" 	- ®" 	® 19 

Kalasääsken pesä- 

haapa Tervo LH: n päätös 

Kalasääsken pesä- Vesanto . 	" 	- 
mänty 

Kalasääsken pesä- Suonenjoki - 	" 	- 
mänty 

Jauholan luonnon- Hankasalmi kasvisto, - 	" 	- 0,4 

suojelualue maisema 

Keurunlammit Suonenjoki kasvisto, - 	" 	- 82 
Haavikkolehto ®" 	- linnusto - 	" 	- 
Uhnionmäenrinne Pieksämäen mlk kasvisto - 	" 	- 5 
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Liite 6 

RAUTALAMMIN, SUONENJOEN JA KONNEVEDEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET 

Rautalampi 

Suot 

- 	Koululanden suo, Rantasuo, Hetto, Multaharjun suo (1) ja (2), Oikarinlammen suo, Umpilammen suo, 

Likolanden suo, Rastunjoen alajuoksun rantamaat, Lonkarin suo, Tukan suo, Korpipuron alajuoksun suot, 

Kierinniemen suo, Kokkovuoren suo, Vakkarsuo pohjoispää, Kuutinharjun suo, Savijärven suo, Häkäräsuo, 

Kaipiolammen suo, Särkisuo, Loukkuvuoren suo, Lähdekallion suo, Suosalon suo, Vaivion suo, Hetelam-

mit, Metsälampi, Vetosuo, Mommonlammen suo, Iso-Lautalammen suo, Tökrönsuo, Soikkarin suo, Vihtasen 

suo ja Rajavuoren suo. 

Kosket ja virrat 

- 	Nokisenkoski, Myhinkoski, Mehtiönkoski - Keskinen - Kuorekoski 

Järviluonto 

- 	Vihtajärvi - Vihtajoki, Tervolan kanava, Väistinniemen tyvi saarineen, Kerkonniemi saarineen, Pa- 

karilansalon eteläpää lähisaarineen, Lokkisaaret, Enonniemen rantue saarineen, Lammassalo - Hannu - 

Haapasaari pikkusaarineen, Kumpusaari - Kokkosaari pikkusaarineen, Kodanovisenselän lounaisreunan 

saaristo, Hännänniemi 

Lintuluodot ja -saaret 

- 	Ristisaaret, Leppäniemi - Taipaleensaaret, Joutenlanden pikkusaaret, Matinluodot, Salakkasaari, Kal- 

liosaari, Haukisaari, Pieni Kalliosaari, Motlikki 

Lintuvedet  

- 	Myllylänlampi, Kivilahti - Mustalahti - Mujulahti, Sääksenlahti, Kierälampi, Koipilampi, Tervalampi, 

Hetteinen, Savijärven kosteikko 

Uhanalaiset ja harvinaisen kasvilajit 

- 	Kiesimä, Leppälanden pikkusaari, Kerkonkoski, Kerkonjoki, Koskelovesi, Kajusaari, Etelä-Konnevesi, 

Kaksoset 

Suonenjoki 

Järvi- ja saaristoluonto 

- 	Virmasveden lounainen saaristo, Paasveden itärannan saaret, Kajusaari 

Joet, purot, lammet 

- 	Suonenjoki, Pieni-Rytänen 

Suot 

- 	Onkilammen lehtokorpi, Kolmisopen suo, Käki - Tahvonlanden korpi 

Konnevesi 

Uhanalaiset kasvit 

- 	Haapalampi, Närepuron lehtokorpi, Ruuhimäen lehto 
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Liite 7 

RAUTALAMMIN REITIN VEDENHANKINTA V. 1988 

Kunta 	Vesihuol- 	Lähde- 	Pohjavesivarat  
lon yleis® 	kartoitus 
suunnitelma 	Antoisuus 	Käytössä 	Tarve v.2010 VEO:n upa 

m3 d-1 	m3 d-1 	m3 d~' 	vuosi/m3 d-1 

Pielavesi 1987 on 1 100 340 990 
(pintavettä 700) 

Keitele 1988 on 1 500 458 745 
Tervo 1986 on 1200 252 375 
Karttula 1990 on 800 189 310 

Vesanto 1986 on 1200 252 375 
Suonenjoki 1990 on 7 500 1 503 2 500 

Pieksämäki 	1982 	ei 	 4 350 	3 200 	3 200 

Rautalampi 	kesken 	on 	 2 400 	405 	 600 
Konnevesi 	ei 	on 	 530 	 221 	 400 

Hankasalmi 	ei 	on 	 pintavesi- 	820 
laitos 

Laukaa 	 ei 	on 	 6 650 	 10 	 15 

1984/600 

1989/700 
1977/500 
1974/300 
1979/500 
1977/500 
1973/1400 
1977/1350 
1974/700 
1963/1500 
1977/350 
1973/600 
uusi ottamoalue 
1988/400 
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RAUTALAMMIN REITIN VAHVISTETUT RANTAKAAVAT V. 1990 

Kunta 

Kiuruvesi 1 
Pielavesi 

Pielavesi 1 

Keitele j 
Tervo 

Tervo 

Tervo 

Keitele 

Suonenjoki 

Rautalampi 

Karttula 

Karttula 
Suonenjoki 

Suonenjoki 

Pieksämäki 

mlk 

Rautalampi 

Vesanto 

Rautalampi 

Konnevesi 
Hankasalmi 

Laukaa 

Vesistö Ranta- 

viivan 

pituus 
km 

Kaavojen 

luku- 

määrä 

kpl 

Ranta- 

viivaa 

km 

Rak. 

paik, 
viivasta 
kpl 

Osuus 

ranta- 

% 

Koivujärvi 88 2 31,5 96 36 

Nilakka 350 7 46,5 200 13 
Koros 11 1 0,7 7 6 
Ahveninen 31 1 1,6 13 5 
Nilakka 1 4,5 16 
Iisvesi 117 
Niinivesi 172 5 13,8 103 
Miekkavesi 29 
Koskelovesi 56 
Tallusjärvi 89 1 1,2 6 1 
Kuttajärvi 74 1 4,6 19 12 
Iso-Rasti 16 2 3,9 22 24 
Suontien- 

selkä 72 1 1,2 9 13 

Ahveninen 47 2 4,9 34 10 
Myhinjärvi 
Mehtiö 54 1 15,1 42 28 
Valkeinen 

Konnevesi 570 4 12,2 77 2 

Hankavesi 52 1 3,6 20 7 
Kynsivesi 
Lonkkilampi 
Lankajärvi 235 7 20,6 103 9 
Kuusvesi 
Leivonvesi 
Uurainen 47 3 7,8 36 17 
Nurmijärvi 12 1 4,0 2 33 
Lääminki 31 1 4,2 40 14 

2 153 42 181,9 845 8 
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RAUTALAMMIN REITILLÄ VIREILLÄ OLEVAT RANTAKAAVAT 1.5.1990 

Kunta 	Vesistö 	Ranta- Kaavojen Ranta- 	Osuus ranta- 
viivan luku- 	viivaa 	viivasta 
pit. 	määrä 
km 	kpl 	km 

Tervo 
Keitele 
Pielavesi Nilakka 350 2 29,1 8 
Pielavesi Petäjäjärvi 10 1 5,4 54 
Pielavesi Iso-Panka 23 1 4,1 18 
Tervo Saarinen 10 1 2,8 28 
- 	" 	- Rasvanki 80 1 3,5 4 
Karttula Kivijärvi 
- 	I, 	- Kaija 
- 	- Etel. Poski- 

lampi 27 1 6,5 24 
- 	" 	- Poskilampi 
Rautalampi Kiesimä 38 1 2,8 7 
Rautalampi Miekkavesi 29 1 6,0 6 
- 	" Koskelovesi 56 
Pieksämäen f Ahveninen 57 1 6,0 10 
mlk Mehtiö 
- 	" 	- Salonen 8 1 4,6 58 
Pihtipudas Kinturi 11 1 2,4 22 
Konnevesi Jouhtijärvi 

Saittalampi 
Kaitanen 11 1 4,0 36 
Iso- ja Pien- 
Niemislampi 

Laukaa Konnevesi 570 1 3,4 1 
- 	

il 	
- Liesvesi 40 1 1,3 3 

- 	I, 	- Kynsivesi 151 1 2,5 2 

Yht. 1 471 16 84,4 6 



VUOSI 1989 (VI IKON LOPPU7.7.®9.7.1989) 

ALUE 

K®IteI 
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Liite 10 

VENEIDEN LUKUMÄÄRÄ VENETYYPEITTÄIN PÄIJÄNTEEN VENELIIKENNE-
LASKENNASSA V. 1971 JA 1989 

VUOSI 

1971 

1989 

0 	2000 	4000 
	

6000 	8000 	10000 

LUKU ÄÄR 
yhteisiä laskentapaikkoja I8 kpi 

	
(yhteensä) 

0 	50 100 150 	200 	250 300 

*Rautalammin 	reitti LUKUMÄÄRÄ 
(keskim.!as® 
kentapistet® 
tä kohti) 

VENETYYPIT 

PIenv®n®®t ( soutu® ja 	vomoott®riv®n ®t, kanootit) 	< 	5m 

kajuut 	1IIset moottorjv,ioet 	> 5m 

purj®v®n 	t Ja 	m®®ttorlpurj 	htljat 

ttori— tal höyry 	luk 	t 	15 

rahtir~lukst > 30m 

muut 	erlkolaaluka®t 	Ja/tai 	kuljetuks®t 
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Lute 11 

VENEIDEN TYYPPIJAKAUTUMA PÄIJÄNTEELLÄ JA RAUTALAMMIN 
REITILLÄ V. 1989 VENEILYKYSELYN MUKAAN 

pAIJA NN E 
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VENEILIJÖIDEN PALVELUTOIVEIDEN JA VENEILYTARKOITUKSEN 
JAKAUMA RAUTALAMMIN REITILLÄ V. 1989 VENEILYKYSELYN MUKAAN 

PALVELI 
TOIVE 

pi®nven 
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kuiva -
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VENESATAMIEN PALVELUTAVOITTEET 
(Ympäristöministeriön ohje 2/1990, Venesatamien luokitus) 

Palvelutavoitteet jaetaan kolmeen 
ryhmään vaaditun, tavoitteellisen tai 
toivotun palvelun perusteella. Seuraa-
vassa järjestys on tärkeimmästä vä-
himmän tärkeään ja merkit tarkoitta-
vat seuraavaa: 
+++ vaadittu palvelu 
++ 	tavoitteellinen palvelu 
+ 	toivottu palvelu 

A Kotisatamat 
+++ talousjätehuolto 
+++ kiinnitys joko laituriin ja 

peräkiinnitys tai pelkkä poiju 
+++ aaltosuoja 
++ tuulisuoja 
++ 	valaistus, vartiointi 
++ 	veneen nosto 
++ juomavesi 
++ käymälä 
++ käymäläjätehuolto, 

öljyjätehuolto 
++ 	palontorjunta-, hengenpelastus- 

ja ensiapuvälineet 
++ puhelin 
++ sähkönsaanti 
++ 	tavarakärryt, liikenneyhteys, 

pysäköintipaikat 
++ pesumandollisuus 
+ 	mastonosturi, veneluiska, 

talvisäilytys 
+ 	kerhorakennus 
+ 	kauppa, elintarvikekioski tai 

kioski, polttoainejakelu 
+ 	yöpymiseen tarkoitettuja 

vieraspaikkoja 

B Käyntisatamat 
B1 Vierassatama 
+++ laituri ja kiinteä peräkiinnitys 

(paalu, aisa, poiju tai vastaava) 
+++ aalto- ja tuulisuoja 
+++ yöpyminen veneessä 

mahdollista, vartionti 
+++ juomavesi 
+++ kauppa tai elintarvikekioski 

sataman läheisyydessä tai 
luonnollisen tuloreitin varrella 

+++ veneille tarkoitettu 
polttoainejakelu ja siihen 
liittyvä öljyjätehuolto sataman 
läheisyydessä tai luonnollisen 
tuloreitin varrella 

+++ talousjätehuolto, käymälä 
(käytettävissä 24 h) 

+++ pesumandollisuus (suihku tai 
sauna) 

+++ puhelin (käytettävissä 24 h) 
+++ hengenpelastusvälineet 
++ käymäläjätehuolto 
++ 	pesukone ja kuivatus 
++ palontorjunta- jaensiapuväIineet 
++ opastus 
++ 	posti, pankki 
++ 	valaistus, sähkönsaanti 
++ 	tavarakärryt, liikenneyhteys 
+ 	uimaranta, virkistystoimintaa, 

lasten leikkipaikka, 
polkupyörävuokraus 

+ 	pysäköintipaikat 
+ 	mastonosturi, veneen nosto, 

veneluiska 
+ 	kahvila tai ravintola 

B2 Palvelusatama 
+++ laituri 
+++ kauppa, juomavesi 
+++ talousjätehuolto 
+++ puhelin 
+++ polttoainejakelu ja siihen liittyvä 

öljyjätehuolto 
++ käymälä 
+ 	aaltosuoja 
+ 	rajoitettu yöpyminen veneessä  

+ 	elintarvikekioski tai kioski 
+ 	posti, pankki 
+ 	apteekki tai lääkekaappi 
+ 	sähkönsaanti 
+ 	liikenneyhteys 
Palvelusatamassa tulee olla ainakin 
kaksi seuraavista palvelumuodoista: 
kauppa, juomavesi tai polttoainejakelu, 

B3 	Yleinen laituri 
+++ järjestetty 

kiinnittymisrnandollisuus 
++ 	talousjätehuolto, käymälä 
+ 	rajoitettu yöpyminen veneessä 
+ 	kauppa tai elintarvikekioski, 

juomavesi 
+ 	polttoainejakelu ja siihen liittyvä 

öljyjätehuolto 
+ 	puhelin, posti, pankki 
+ 	apteekki tai lääkekaappi 
+ 	liikenneyhteys 

B4 Luonnonsatama 
+++ mahdollisuus maakiinnitykseen, 

aaltosuoja 
++ yöpyminen veneessä 

++ 	tetttailumandollisuus 
++ 	keitto- tai nuotiopaikka 
++ 	hoidettu käymälä 
++ talousjätehuolto 
+ 	uimapaikka 

C Turvasatamat 
C 1 Suojasatama 
+++ aaltosuoja 
++ 	turvallinen tuloväylä huonolla 

säällä, kiinnittymismandollisuus 
++ yöpyminen veneessä 

C2 Hätäsatama 
Palvelutavoitteita ei aseteta hätä- 
satamille, koska kaikki satamat ovat 
käytettävissä hätätilanteissa. 
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VENEIDEN KULKUSYVÄYKSEN JAKAUMA VENETYYPEITTÄIN PÄIJÄN-
TEELLÄ V. 1989 VENEILYKYSELYN MUKAAN 

KULKU- 
SYV ÄYS 
m 

0,0®0,4 

0,4-0,6 

0,6- 0,8 

0,8- 1,0 

1,0 - 1,2 

1,2- 

0 	10 	20 	30 	40 	50 	60 
OSUUS 07  

KULKU 
SYVÄYS 
m 

0,0-0,5 

0,5 - 1,0 

1,0- 1,5 

1,5 - 2,0 

0 10 	20 	30 	40 	50 	60 
OSUUS 

VENETYYPIT 

pienveneet ( soutu -ja avomoottoriveneet, kanootit ) < 5 m 

LOÖO 	kajuutalliset moottoriveneet > 5m 

purjeveneet ja moottoripurjehtijat 
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VENEIDEN ALIKULKUKORKEUDEN JAKAUMA VENETYYPEITTÄIN PÄIJÄN-
TEELLÄ V. 1989 VENEILYKYSELYN MUKAAN 

ALIKULKU-
KORKEUS m 

0,ö- 1,0 

1,0-2,0 

2,0-3,0 

3,0®4,0 

4,0 

 

0 	10 	20 	30 	40 
OSUUS 0/®  

ALIKULKU-
KORKEUS 
m 

0,0 ®. 8,0 

8,0 - 10,0 

10,0®12,0 

12,0- 14,0 

14,0 - 16,0 

16,0® 

0 	10 	20 	30 	40 
OSUUS °/a 

VENETYYPIT 

FVA pien veneet (soutu -ja avomoottoriveneet,kanootit ) < 5m 

kajuutalliset moottoriveneet > 5m 

purjeveneet ja moottoripurjehtijat 



241 

Liite 16 

RAUTALAMMIN REITIN VOIMASSA OLEVAT UITTOSÄÄNNÖT 1.1.1991 

Nimi 	 Lisäyksiä ja muutok- 
sia kpl 

Rautalammin lauttausväylä 	 8 

Sikovirta, Nokisenkoski, Tyyrin-
virta ja Karinkoski 

Säviänvirta 

Erinäiset Pielaveteen laskevat 
vesistöt 	 4 

Kangasjoki sekä Sulkavan-, Kouta- 
ja Ristisenjärven vesistöt 	5 

Kukertaisjoen ja Kerkonjoen vesistöt 	5 

Kuttakosken kanava Kuttajärven ja 
Virmasveden välillä 	 1 

Virmasveden ja Iisveden välisen 
Lietesalmen syventäminen 

Suontienselkä ja Haapajoen vesistö 

Myhinjärven vesistö Hankaveteen 	5 

Vahvasen ja Lummukan väylät 

Rautalammin reitin yhteisuitto 
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Liite 17 
RAUTALAMMIN REITIN VIREILLÄ OLLEET MAANKUIVATUSTYÖT 1.1.1990 

Hankkeen nimi 
	

Kunta 	Hyötyalue 	Perattavaa 

ha 	 uomaa m 

yo 	es en. 
öngänjoen perkaus Karttula 19 2 200 

2 	Heinä oen perkaus Keitele 28 3 100 
3 	Hauholanden purojen Pielavesi 37 3 400 

perkaus 

4 	Sarvipuron perkaus Pielavesi 24 1 700 
5 	Savi-, 	Selkäyden- ym. Pielavesi 229 9 000 

järvien järjestely 
6 	Pohjanlahden valtaojan Rautalampi 26 3 100 

perkaus 
Suunnitelmat valmiina: 

in een y an valtaojan Keitele 16 1 700 
perkaus 

8 Suvannonsuon kuivatus Keitele 45 3 400 
9 Kaakkosuon valtaojan Pielavesi 8 1 200 

perkaus 
10 Matopuron perkaus Pielavesi 18 1 400 
11 Joutenlammen laskupuron 

Ja Huosiaislahteen las- 
kevan ojan perkaus Rautalampi 48 5 200 

12 Kuohun tilan pengerrys Rautalampi 12 600 
1.3 Petäjäpuron perkaus Suonenjoki 8 900 
14 Roukapuron perkaus Hankasalmi 33 2 300 
Suunniteltavana: 

so- eväniityn kuivatus Karttula 10 900 
16 Kuivaniemen-Leväsenlammen 

rantamaiden kuivatus Karttula 10 700 
17 Mäkelän tilan kuivatus Karttula 6 600 
18 Sikopuron perkaus Karttula 35 3 800 
19 Valkeisjärven laskupuron 

perkaus Karttula 12 1 000 
20 Sulkavanjoen perkaus Keitele 85 5 300 
21 Kylmänpuron perkaus Kiuruvesi 58 6 600 
22 Rasinsuon ja Parsikorven 

kuivatus Pielavesi 12 2 200 
23 Harjun tilan kuivatus Rautalampi 23 1 700 
24 Lautarannan tilan 

pengerrys Rautalampi 7 500 
25 Tuijanpuron perkaus Rautalampi 53 5 300 
26 Kansanpuron perkaus Suonenjoki 15 800 
27 Klemettilän tilan 

kuivatus Vesanto 14 1 000 
28 Lamminniityn valtaojan 

perkaus Vesanto 32 2 800 
Anomusvaiheessa: 

u unlandenporon perkaus Keitele 10 1 000 
30 Korpijoen alaosan perk. Keitele 30 2 000 
31 Sarvi~uron alaosan perk. Pielavesi 16 700 
32 Heinäjoen perkaus Rautalampi 100 5 000 
33 Kaartinpuron perkaus Rautalampi 5 700 
34 Heinäjärven laskupuron 

perkaus Suonenjoki 30 1 000 
35 Hautalanden kylän 

viemäriojan perkaus Tervo 10 2 000 
36 Hallasuon ojan perkaus Vesanto 30 2 700 



RAUTALAMMIN REITIN YHDYSKUNTIEN JÄTEVESIKUORMITUS V. 1989 

Kunta 

Taajama 
vesimäärä 

m3 d-1 
liitt. 

as, 
puhdis- 

tamo- 
tyyppi 

BOD, 
kg d-1 

Kok. N 

kg d' % 
Kok. P 

kg d' % 
lupa 

PIELAVESI 

Kirkonkylä 1 020 2 600 RS 13,0 93 42,0 54 0,57 93 VO, KHO 
Säviä 55 RS 0,3 96 1,6 23 0,11 79 Enn 

KEITELE 

Kirkonkylä 338 1043 RS 10,2 93 9,3 55 0,76 91 VO 

TERVO 

Kirkonkylä 157 750 TL 4,4 87 4,1 52 0,15 93 VO, VYO 

KARTTULA 
N 

W 
Kirkonkylä 213 1100 TL 10,4 75 5,7 52 0,42 83 Enn 
Pihkainmäki 24 120 RS 0,3 95 0,9 38 0,03 95 Enn 

VESANTO 

Kirkonkylä 442 1 006 TL 95,3 50 13,0 32 0,54 87 VO 

SUONENJOKI 

Keskuspuhdistamo 1 663 5 982 JS 10,0 99 39,0 62 0,14 99 VO 

RAUTALAMPI 

Kirkonkylä 723 2 140 KS 44,4 83 28,2 50 0,96 95 Enn 
Kerkonkoski 20 102 RS 0,6 65 0,5 30 0,03 69 Enn r 
Kierinniemi 15 100 RS 0,8 90 1,0 40 0,08 80 VO ~- 

m 
PIEKSÄMÄKI  

Keskuspuhdistamo 7 254 17 100 JS 63,0 96 169,0 49 2,10 98 VO 
11 



Kunta 

Taajama 
vesimäärä 

m3 d-1 
liitt. 

as. 
puhdis- 

tarvo- 
tyyppi 

BOD, 
kg d-1 % 

Kok. 	N 

kg d-1 % 
Kok. 	P 

kg d-1 % 
lupa ~. 

~* 

Co 

PIEKSÄMÄEN MLK 

Vaali j ala 232 540 RS 1,9 96 7,0 24 0,30 91 VO 
Haapakoski 20 169 RS 

KONNEVESI 

Kirkonkylä 388 1 216 RS 7,5 95 12,4 35 0,27 93 VO 

HANKASALMI 

Kirkonkylä 317 1 600 RS 6,3 93 9,2 42 0,32 89 VO 
Asemanseutu 303 1 110 RS 2,5 90 9,5 20 0,27 87 VO 
Niemisjärvi 26 140 TL 1,1 62 0,8 18 0,12 58 Enn 
Hankamotelli 30 72 RS 0,1 94 0,7 13 0,02 80 Enn 

+ 200 
hengen 
ravintola 

RS = rinnakkaissaostus 
JS 	= jälkisaostus 
KS = kemiallinen selkeytys 
TL = tehostettu lammikko 

KHO = korkein hallinto-oikeus 
VO = vesioikeus 

Enn e = ennakkotoimenpideasetuksen mukainen ilmoitus 

N 
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RAUTALAMMIN REITIN KALANKASVATUSLAITOKSET, LUPATILANNE V. 1989 

Kunta 	Nimi 	Lupa- 	Allas- 	Tuotan- 	Fosfori- 	Vesistön 	Fosfori- 

päätös 	tyyppi to 	kuormitus keskivirt, lisäys 

t a' 
	

kg a' 
	m3 s-1 	'I  1-1 

1) 	 2) 	 3) 

Tervo 

Tervo 

Tervo 

Tervo 

Suonenjoki 

Rautalampi 

Myllylohi 

Savon Taimen Oy 

Nilakkalohi Oy 

S. Kukkonen 

R. Lappalainen 

H. Jääskeläinen 

ja S.Matilainen 

Rautalampi 	Lohipuro 

Kangasniemi 	Taimensaari Ky, 

P. Väisänen 

& kumpp. 

Konnevesi 	Siikataimen Oy 

Siikakosken 

laitos 

Konnevesi 	Siikataimen Oy 

Korholankosken 

laitos 

Konnevesi 	T. Kallio 

Laukaa 	Taimen Oy 

Hankasalmi 	Hanka-Taimen 

Oy, Venekosken 

laitos 

Hankasalmi 	Hanka-Taimen Oy 

Hankasalmi 	T. Kauppinen 

Hankasalmi 	P. Viikki 

1) ISVEO = Itä-Suomen vesioikeus 

KHO 	: korkein hallinto-oikeus 

VYO 	= vesiylioikeus 
VYH 	= vesi- ja ympäristöhallitus 

Kuvy = Kuopion vesi- ja ympäristöpi 

ISVEO 17,02.83 MA 200 3 000 18,5 12 
KHO 29.05.84 VK 60 
ISVEO 31.05,90 MA 200 2 000 18,5 8,3 

VYH 30.11.87 VK 2 28 18,5 0,3 
VYH 30.11, 87 VK 2 28 18,5 0,3 
VYH 30.11, 87 VK 2 28 18,5 0,3 

Kuvy 07.03.89 VK 0,7 8 0,25 2,4 

ISVEO 18.03.76 MA 400 4 000 38 8,1 
KHO 10, 02.77 
ISVEO 25.03.88 MA 300 3 500 38 7,1 
VYO 16.03.90 

ISVEO 07.09.87 MA 2 28 38 0,1 

ISVEO 17.01.84 MA 8 90 0,6 16 
KHO 31.10.84 

ISVEO 06.02.85 MA 180 838 54 1,5 
KHO 25.02.86 
ISVEO 12.11.86 

ISVEO 06.02.85 MA 60 545 55 0,7 
KHO 25.02.86 
ISVEO 02.02.87 

VYH 09.09.86 MA 7 62 55 0,1 

ISVEO 23.10.72 MA 31 153 0,05 142 
KHO 25.04.74 

ISVEO 15.09.87 MA 40 260 1,9 4,7 
KHO 20.05.88 

ISVEO 06.02.87 MA 20 155 0,4 28 
KHO 07.12.87 

VYH 08.09.86 MA 7 17,5 4,0 0,03 
ISVEO 21.11.88 MA 5 47 0,9 4,6 

2)  MA 	= maa-allas 
VK 	= verkkokassi 

3)  arvioitu elokuun kuormituksen 

in vaikutus keskivirtaamaan 



(1 
(D 

NJ 
CD 

Imeytysputket 

..................... : 

................................ 	................ 

11. POHJA (IMEYTYSKENTTÄ) 

................. 

. 	T.j11i:1i 	et  :... x EmeYtYsP  

Jakoputket 

12. PITUUS L UVV  fr  C 

	

	
Kaivannon laajuus maanpinnan 
riippuu imeytysputkien asennussyvyy- 
destä ja maaperän kaivuominaisuuksista 

3-osainen 
saostuskaivo 
ohjepiirrosten 

Imeytysputkien pituus määräytyy jteveimäärän ja maaperän 
raekoon perusteella. Tässä on oletettu jtevesimärãn olevan kor-
keintaan 1000 litraa vuorokaudessa. Putkistoa tarvitaan Z57.5, 

95+95 tai 13+13m. Perusteet pituuden vlinnaUe ovat kohdassa 8. 

NJ 

Imeytysojasto ja i rneytyskenttä 	Pohja, pituusleikkaus 
yhden talouden jåtevesille 
(0 < 1m3/d) 

VESI- JA YMPÄRST5HALLFTUS 

Kuntatoimistc 	 11, 12 

22 6,1.939.1 	ES 	OA 	V'H3t35 



Putkien Ja kalvojen 	Sopellä tal 
Iiltokelsea käytetään 	pienlö kiviä® 
lävlstyeyhteltö 

Karkeaa soraa 

C 
t1m 

f §yvyys oloeuhteldon 

247 	
Liite 21 

ESIMERKKI JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELYISTÄ LOMA-ASUNNOLLA, 
JOSSA EI OLE WC:TÄ JA MAAPERÄ SOVELTUU* IMEYTYKSEEN 

1. TONTTIPIIRROSESIMERKKI 

(SuoJaetäisyydet ovat esimerkkejä. Pltemmöt etäisyydet 
voivat olla tarpeen mm. silloin, kun maaperä on säras 
tel karkeaa hiekkaa tehl kun tontin kaltevuussuhttet Ja 
kalvojen palkat poikkeavat huomattavasti eelmerkkltapa- 
uke0e ta.) 	 ~^ 	I 

rImeytyskalvo Saostuskelvo 	Päärakennus 

_ 	 vöh.5m 	 ti 
Naapurin  I Naopurl k5  ::

1 

V~h• 3p~ 	 vöh. 5m 	
atvo 

Sauna 	 _~ 
vöh. 5 

Imeytyakaivo 

vöh. 70 m  

Rantaviiva ylimmän 
ve donkorkeuden 
aikana V®eletö 

2. YKSIOSAINEN 

	

SAOSTUSKAIVO 	 3. IMEYTYSKAIVO 

Ylin pohJaveelpinta 



9. P0 HJA 	 . . 	. 

Kaivannon laajuus maanpinnan tasolla 
riippuu maaperän kaivuominaisuuksista 

ri-
(D 

..--- 	

......... 
 

.......... 

.................. »......... 
Jakoputket 	

J 

11 

g11 91  0 	C2 	i - 
c5 - < C m 

0 

a> 
m 

. 
C) • — C 	>: 

- 0- c ; I > r- > 
C C') 

; 0 

.<  
S . 

0 

0 - 
Pr 

C 

3-osainen 
saostuskaivo 
ohjepiirrosten 
VYH 37.10 tai 
vm 37.33 tai 
RT 66-10304 
mukaan tai 
vasL muovinen 

ii 

10. PITUUSLEIKKAUS 

Jakokaivo Tuuetusputki 
betoniren- 
kasta tai Imeytys- ja 
muovista kokoo ma p 	et 

t\) 

00 

Suodatinhiekan pinta 
/vaakasuora 

Ta rk a s tu s ø u t k i 

Kuivatusoja 
putki vkasuora.i .cS%o kalt. 

Ylin pohjavesipinta 	pohja aakasöora 

pituus 8 tai 6 m 

(ks kohta 6) 

Putk uus määräytyy jätevesimäärän ja suodatinhiekan raekoon perusteella. 
Tässå on oletettu jätevesicnäärän oiean kockeictaan 1000 litraa vuoiokaudessa. 
Putkistoa tarvitaan 8+8m tai 6+6m. Perusteet pituuden v&innalle ovat kohdassa 6 

c 



RAUTALAMMIN REITILLÄ KÄYTÖSSÄ OLEVAT YHDYSKUNTAJÄTTEEN KAATOPAIKAT 

Kunta Kaatopaikka Toiminta- Jäte- Suoto- ja Purkureitti Vesistö- Huom! 
aika määrä valuuravesien ja -vesistö vaikutusten 

käsittelytapa vely. tarkk. 
t a' aloitettu 

Pielavesi Ruokosuo 1987-2000** 3 210 - tasausallas n, 	1 km ojassa 1987 - jäteöljyjen vast.otto 
- imeytysojasto a 3k 	purossa 

Petäjäjokeen 
- olj, maiden vast.otto 

ätt. onq .'1 	vast.otto 
kompost. yhd.kunt.liet. 

Keitele Palomäki 1976-1991 1 930 - n 	3 km o'assa 
Vuonamola~iteen 

1990 - jäteöljyn vast.otto 

Vesanto kirkonkylä 1961-2015 720 lammikointi, 0,8 m ojassa 1986 - kunnostettu 1986 
jgsa•.juo sutuksen Vesantojärveen - 3äteg1jyjen vast.otto 
saannoste y - ong.jatt. vast.otto 

Tervo kirkonkylä 1976-1991 460 maapengersuodatus n. 3 km ojassa - ong Jätt, vastotto 
Rasvankiin - paljon styrox- jätettä 

Karttula kirkonkylä 1975-1991 1 700 - n 	..km ojassa - on .ätt. 	yast.otto 
- saRnRaivolietettä Suojarveen 

Suonenjoki Oittila 1976-2010* 7 000** - ilm.lanvmikko ojassa n. 	1 km, 1990 - ong. jätteet 185 t 	' * 
- selKeytys ourossa 4

Suontiense 
- jtuiv.liet. 	( 	000 m 	a- 	) 

- suoåafus .ään Kompostointi 
- ölj ] ätt . 	vast 4t to ja 

käsittely v. 	1990 

Rautalampi kirkonkylä 1974-1991 2 000 - U,2 km maastossa - 
Venäjänlampeen 

Pieksämäki Kukonsuo 1975-2010* 20 500 imeytysojasto n 	2k 	japuros- o mae t, 
tarkkailu - 

gg jätt. käsittelylupa 
196 sa Pieksäjärveen 

- kuvl$et 	knurpqstointi 
- sa o aivoiietteitå 

Konnevesi Konnevesi 1974-2000 2 900 allastus n. 10 km Kalapu- 1986 on .jätte vast. otto 
2 kpl kossa ja Silmut- - jateoljyjen vast.otto 

joessa Konneveteen 

Hankasalmi kirkonkylä 1963-1991 800 suoraan Kääkön- 1985 on .jätt; vast.otto 
lampeen - jäteolJYjen vast.otto 

* I suunniteltu täyttövaihe 	** mukana Rautalammin jätemäärä 
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RAUTALAMMIN REITIN LAUSUNTOJEN VASTINEET 

Rautalammin reitti - Kansallisvesi - kehittämissuunnitel--
man luonnos valmistui talvella 1991. Kuopion vesi- ja 
ympäristöpiiri pyysi siitä samana keväänä lausuntoa neu-
vottelukunnan jäseniltä ym. intressiryhmiltä. Lausunto-
pyynnön jakelu on esitetty liitteen lopussa. Lausunto-
pyyntöjä lähetettiin 62 kpl, ja lausuntoja saatiin 37 
kpl. Lausunnon ovat antaneet vesi- ja ympäristöhallitus, 
Keski-Suomen lääninhallitus, Pohjois-Savon Liitto, Mikke-
lin Läänin Liitto, Pielaveden, Keiteleen, Tervon, Vesan-
non, Rautalammin, Karttulan, Konneveden, Hankasalmen, 
Laukaan ja Jäppilän kunnat, Pieksämäen mlk., Suonenjoen 
ja Pieksämäen kaupungit, Vapo Oy, Kuopion ja Keski-Suomen 
kalastuspiirit, Koskelo-Konneveden, Konneveden-Kuusveden 
ja Hankasalmen kalastusalueet, Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitos (RKTL), Suomen Lohenkasvattajain Liitto 
ry, Järvi-Suomen merenkulkupiiri, Kuopion läänin ja Kes-
ki-Suomen maatalouskeskukset, Pohjois-Savon, Keski-Suomen 
ja Etelä-Savon metsälautakunnat, Sisä-Savon Yhteistyö-
liitto SSYTL ry, Rautalammin Reitin Loma Oy, Kuopion yli-
opisto, Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry/Suonenjoen-
Rautalammin luonnonsuojeluyhdistys ry sekä Suonenjoen 
kaupungin ympäristönsuojelulautakunta. 

Sisä-Savon Yhteistyöliittoon kuuluvista kunnista Tervo, 
Vesanto ja Karttula sekä Suonenjoen kaupunki ovat esittä-
neet lausuntonaan Sisä-Savon Yhteistyöliiton lausunnon 
tai se on ollut osana kunnan lausuntoa. 

Seuraavassa esitetään aiheittain ryhmiteltyinä tiiviste-
tyt kannanotot lausunnoista sekä Kuopion vesi- ja ympä-
ristöpiirin vastineet niihin. Ryhmittely on tehty siten, 
että luvuissa 4 KANSALLISVEDEN KÄYTTÖ JA UHKATEKIJÖIDEN 
TORJUNTA ja 5 TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISKEINOT samaan alaot-
sikkoon kohdistuneet lausunnot on yhdistetty. Lisäksi on 
esitetty yleiset kannanotot. 

YLE I S TA 

Vesi- ja ympäristöhallituksen sekä Mikkelin Läänin Liiton 
mielestä suunnitelmaa viimeisteltäessä tulisi suunnitel-
man toteuttamisen tehostamiseksi todeta suositusten to-
teuttamisen vastuutahot sekä aikataulut eri toimenpi-
desuositusten toteuttamiseen. Suunnitelman toteutumisen 
seuranta on syytä organisoida viimeistelyn yhteydessä. 
Seuranta lienee mielekästä kytkeä vesistöjen erityis-
suojelutyöryhmän työn yhteyteen. Jos suosituksen toteut-
taminen kuuluu useamman eri viranomaisen ja tahon vas-
tuulle, tulisi kaavailla toteuttamisen vaatimia yhteis-
työtarpeita. Konneveden - Kuusveden kalastusalue katsoo 
myös toteuttamisohjelman ja -aikataulun tarpeelliseksi 
sekä Suonenjoen kaupungin ympäristönsuojeluautakunta 
pitää tärkeänä toteuttamisjärjestyksen laatimista. 
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Suunnitelman taulukossa 28 (s. 178) on esitetty 
suunnittelu-, käyttö- ja valvontavastuun jako.  
Vastuutahoina voidaan pääsääntöisesti pitää tau-
lukkoon käyttäjiksi merkittyjä tahoja. 

Kuormitusta koskevat suositukset noudattavat 
valtioneuvoston periaatepäätöstä vesiensuojelun 
tavoiteohjelmasta vuoteen 1995 Muiden yksit-
täisten hankkeiden osalta suositusten toteutu-
misjärjestys määräytyy paljolti valtion ja kun-
tien ym. tahojen investoinneista ja niiden aloi-
tuksesta. 

Kuopion vesi- ja ympäristöpiirillä on tarkoitus 
tehdä suunnitelman pohjalta "kansanpainos", jota 
jaetaan asianosaisille. 
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olevan, että useita talousalueita käsittävä, elinkeinora-
kenteeltaan alkutuotantovaltainen suunnittelualue olisi 
varattava virkistyskäyttöintressille. Tutkimuslaitoksen 
mielestä alueen taloudellisen elinkelpoisuuden ja palve-
luvarustuksen säilymiseen ja kehittämiseen ei juuri puu-
tuta. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos näkee, että 
yhteiskunnan kehittämisessä virkistyskäyttö ja alku-
tuotanto eivät voi olla vaihtoehtoja, vaan molemmille 
tulee varata kunnolliset toimintaedellytykset. Vesistöjen 
käyttömuotojen suunnitteluun tulee ottaa sietokykymallien 
käyttö. 

Valtion tulee osallistua erityissuojelusta mah-
dollisesti kunnille, yritystoiminnalle ym. ta-
hoille aiheutuvien lisäkustannusten rahoituk-
seen. 

Paikallistasot (kunnat, yrittäjät ym.) otetaan 
mukaan päätöksentekoon sektorikohtaisessa to-
teuttamissuunnittelussa. 

Suunnitelmalla ei ole tarkoitus heikentää tai 
estää alkutuotannon harjoittamista alueella. 

Keski- uomenlääninhallituksen yrnpäristönsuojelutoimiston 
näkemyksen mukaan suunnitelmaan kirjatut tavoitteet ovat 
hyviä, tosin keinot ja toimenpide-ehdotukset ovat osin 
tiedossa ja käytössä olevia. Ympäristönsuojelutoimisto 
pitääkin tärkeänä, että kehittämissuunnitelman pohjalta 
käynnistettäisiin konkreettisia hankkeita ja projekteja, 
joiden avulla voidaan edetä tavoitteiden käytännön toteu-
tukseen. Tulisi myös harkita, voitaisiinko vesioikeuden 
päätöksillä määrätä reitille tavanomaista ankarampia ve-
siensuojeluun tähtääviä määräyksiä. Mikkelin Läänin Li.i-
ton mielestä näin laaja selvitys yhdestä vesistöalueesta 
ei saisi jäädä kertaselvitykseksi, vaan esitysten eteen-
päanvieminen edellyttää jatkotutkimuksia, jotta voidaan 
esittää selviä toimenpide-ehdotuksia. Jatkotyö on suun-
nattava yksittäisiin asiakokonaisuuksiin. 

Tavanomaista ankarampien vesiensuojelumääräysten 
käyttömandollisuudet selvitetään parhaillaan 
toimivassa, ympäristöministeriön asettamassa ve- 
sistöjen erityissuojelutyöryhmässä. 

Jatkotutkimuksia ja hankkeita on reitin alueella 
jo aloitettu, ja suunnitelman tarkoituksena on 
niiden edistäminen tulevaisuudessa. 

Icuaopion,yliopiston näkemyksen mukaan on kehittämissuunni-
telmassa voittopuolisesti tyydytty kuvaamaan vesistön 
suojelupyrkimyksiä ja -keinoja, ja on vähemmän ajateltu 
varsinaista kehittämistyötä. Sisältö olisi voinut muotou- 
tua erilai,seksi, jos sen laadintaan olisi osallistunut 
alueen kuntien, elinkeinoelämän ja yritysten edustajia. 
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Myös Kuopion yliopistolla olisi voinut olla ideoita maa-
seudun yritystoiminnan kehittämisestä. Kuopion yliopisto 
katsoo, että tavoitteet katkaista reitin rehevöitymiske-
hitys, palauttaa olosuhteet osin luonnontilaisiksi, tut-
kia vesistön luonnonvaraperustaa kestävän kehityksen pe-
riaatteen pohjalta ja säilyttää arvokkaimmat alueet kos-
kemattomina ovat melko yleisluontoisia ja osin epärealis-
tisia. Suositusosassa tulisi selkeämmin osoittaa, miten 
vesistön eri käyttömuodot, elinkeinoelämän edistäminen ja 
totaalinen suojelu aiotaan yhteensovittaa. Alueen kehit-
tämisen taloudellisia edellytyksiä ei yliopiston mielestä 
ole myöskään käsitelty riittävästi. Suomen Lohenkasvatta-
jain Liiton ja Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskuksen 
mielestä selvitysten pohjalta on mahdollista laatia ke-
hittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon myös alueen 
elinkeinotoimintojen kehittämistarpeet. Em. asioiden 
teettämistä varten alueen kuntien ja elinkeinojen tulisi 
toimia yhteistyössä. Pohjois-Savon metsälautakunnan mie-
lestä on vaikea kuvitella, mitä maa- ja metsätaloutta 
korvaavat ja vähemmän haitallisesti vesistön tilaan vai-
kuttavat elinkeinot voisivat olla. 

Suunnitelman tarkoituksena ei ole estää elinkei-
notoimintojen harjoittamista, vaan painottaa 
vesiensuojelun tärkeyttä eri toimintojen yhtey-
dessä. 

Suunnitelmalla voidaan myös luoda edellytyksiä 
esim. puhdasta ympäristöä tarvitseville elinkei-
noille. 

Keski-Suomen metsälautakunta haluaa erityisesti korostaa 
sitä, että metsätalouden lainsäädännön, ohjeiden ja suo-
situsten vesiensuojelutoimet ovat riittäviä turvaamaan 
Rautalammin reitin vesiensuojelun. Tarvittavat parannuk-
set vesiensuojelussa voidaan toteuttaa metsätalouden omin 
toimenpitein. Metsälautakunta haluaa, että metsänomis-
tajille ja heidän etujärjestöilleen varataan mahdollisuus 
osallistua ohjelman valmisteluun. Kehittämissuunnitelmas-
sa tulee selkeästi mainita ohjelmassa mainittujen normien 
sitovuusaste. Kuopion kalastuspiiri katsoo, että suunni-
telma on rakenteeltaan ja osin asiasisällöltäänkin 1970-
luvun vesien käytön kokonaissuunnitelma eikä kehittämis-
suunnitelma. Pääpaino tulisi kalastuspiirin mukaan olla 
vedenlaadun säilyttämisessä ennallaan tai jopa parantami-
sessa. Kalastuspiiri toteaa kehittämiskeinojen olevan 
eräitä poikkeuksia lukuunottamatta hyvin yleisiä to-
teamuksia eikä tekstistä löydy kiireellisimpiä vesistön 
kunnostuskohteita. Keski-Suomen kalastuspiiri sekä Han® 
kalalmen kalastusalue katsovat myös, että suunnitelmassa 
on esitetty useita toimenpiteitä, joita voidaan soveltaa 
mihin Suomen vesistöön hyvänsä. Piiri näkee, että suosi-
tusten yksilöinti ja kohdentaminen Rautalammin reitille 
tulee olla selkeämpi. Reitin erityisluonteen säilyttämi-
seksi tarvittavat toimenpiteet tulee yksilöidä ja erottaa 
muista suosituksista. 
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Kehittämiskeinoina mainitut toimenpiteet eivät 
ole sitovia normeja, vaan ohjeita ja suosituksia 
esim. kuormituksen rajoittamiseksi, joiden to-
teuttamiseen pyritään mm. yhteistyöllä ja neu-
vonnalla. 

SuunniLelma on suojelupainotteinen yleissuunni-
telma, jossa kunnostuskohteita on esitetty käyt-
tömuotokohtaisesti ao. luvuissa. 

Suomen Lohenkasvattajain Liitto katsoo, että viittaukset 
neuvottelukuntaan kehittämissuunnitelman laadintaa valvo-
vana ja ohjaavana elimenä tulisi harhaanjohtavana pois-
taa, koska neuvottelukunta ei käytännössä ole voinut olla 
valvomassa ja ohjaamassa suunnitelman laatimista. 

Esitys on otettu huomioon su itelmatekstissä 
(s. 9). 

Keski-Suomen kalastuspiiri katsoo, että suunnittelualueen 
rajaus on mielivaltainen, sillä Lievestuoreenjärven vesi-
alue ei ole mukana tarkastelussa. 

Kymijoen vesistön yläosan vesien käytön koko-
naissuunnitelmassa (Vesihallitus 1977) Lieves__ 
tuoreenjärven aluetta (vesistöaluenumero 14.39) 
ei ole esitetty kuuluvaksi Rautalammin reitin 
alaosaan, vaan Äänekosken - Vaajakosken aiuee-
seen. Rajaus on sama myös Rautalammin reitin 
alaosan vesiensuojelun yleissuunnitelmassa (Ve-
sihallitus 1984). Yhtenäisyyden vuoksi on ve-
sistöaluejako pidetty samana myös tässä kehittä-
missuunnitelmassa. 

Pieksämäen kaupungilla, Pieksämäen maalaiskunnalla ja 
_ 

	

	 Jäppilän kunnalla ei ole huomautettavaa suunnitelman si- 
sällöstä. 

3.2 VESILUONTO JA VESIMAISEMA 

3.2.6 K a l a s t o ja k a l a s t u s 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos kiinnittää huo-
miota luonnoksen kohtaan, jossa on esitetty arvio siitä, 
että suuret kalankasvatuslaitokset aiheuttaisivat kuormi-
tuksen ohella myös tautivaaran. Tutkimuslaitos pitää väi-
tettä perusteettomana ja esittää, että nykyisin tavatut 

-_ 

	

	taudit eivät ole syntyneet tai tulleet alueelle viljelyn 
myötä, vaan niitä on aina esiintynyt luonnonkaloissa, 
jotka lähes poikkeuksetta ovat myös laitostartuntojen 
lähde. Tutkimuslaitoksen mukaan kalakantojen hoidossa 
hyvä tuotanto-omavaraisuus itse asiassa vähentää tautien 
leviämisriskiä. 
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Suunnitelman tekstiä on muutettu (s. 37) seuraa-
vasti: "Reitin kalankasvatuslaitosten tuotannon 
tulee olla siten järjestettyä, ettei se aiheu-
ta tarttuvien tautien leviämisvaaraa alapuoli-
seen vesistöön. Huomiota tulee kiinnittää eri-
tyisesti kontrolloimattoman kalanviljely- ja 
istutustoiminnan aiheuttamaan tauti- ja loisvaa-
raan. " 

3.2.7 L i n n u s t o ja m u u e 1 ä i m i s t ö 

Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri katsoo, että kuikan 
pesimätulos riittänee tällä hetkellä juuri ja juuri kan-
nan säilymiseen. Kesämökkiasutuksen leviäminen ja lisään-
tyvä huviveneily lieveilmiöineen muodostavat siksi lajil-
le todellisen uhkatekijän. Myös reitin vesillä pesivän 
valtakunnallisesti uhanalaisen selkälokin suojeluun on 
kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Huomautus selkälokin esiintymisestä ja suojelus-
ta on lisätty tekstiin (s® 38). 

Keski-Suomen kalastuspiirin mielestä suunnitelmasta puut-
tuu mm. seutukaavan suojelukohteita, ja Hankasalmen kunta 
huomauttaa, että Keskinen kuuluu myös valtakunnalliseen 
lintuvesiensuojeluohjelmaan. 

Suunnitelmassa on otettu huomioon vain vesi-
maisemaan tai vesiluontoon liittyvät suojelukoh-
teet. Seutukaavakohteisiin on lisätty Kärkkäis-
kylän eläimistönsuojelualue sekä valtakunnalli-
sen lintuvesiensuojeluohjelman maakunnallisesti 
arvokkaisiin kohteisiin lintuvedet Keskinen ja 
Vuonteenlahti. 

3.3 VESIEN LAATU JA VESISTÖN TILA 

Sisä-Savon Yhteistyöliiton mielestä kesinä 1989 ja 1990 
tavattuja sinileväesiintymiä ei voitane pitää alueen maa-
talouden, metsätalouden ja kalanviljelyn äkillisesti ai-
heuttamana, vaan em. vuosien ilmastoon liittyvänä eri-
tyisilmiönä. Samoin Riista- ja kalatalouden tutkimuslai-
tos ihmettelee, ettei sääolojen poikkeuksellisuutta ole 
otettu huomioon. Suomen Lohenkasvattajain Liitto katsoo, 
että kehittämissuunnitelmassa on esitetty muista selvi-
tyksistä poikkeavia näkemyksiä vedenlaadun kehityksestä 
reitillä ja johtopäätöksien teossa ei ole otettu huomioon 
v. 1988 - 1989 sää- ja hydrologisten olosuhteiden vaiku-
tusta vesistön tilaan. Näin ollen kehittämissuunnitelmas-
sa esitetyt näkemykset reitin tilasta eivät voi olla läh-
tökohtana reitin käytön kehittämiselle ja suunnittelulle. 
Reitin tilasta ja sen kehityssuunnasta pitkällä aikavä- 

 lillä tulisi tehdä kattava selvitys, jossa tarkasteltai-
siin myös eri alueille eri lähteistä tulevaa kuormitusta. 
Nykyisin tunnetaan tarkemmin vain pistemäinen kuormitus, 
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jonka osuus esim fosforin osalta on alle 10 %, eikä näin 
ollen ole määräävä tekijä koko reittiä ajatellen. 

Sääolosuhteiden vaikutusta huuhtoutumiin ja ye-
den laatuun koskeva huomautus on oikea, mutta 
sillä ei ole katsottu olevan vaikutusta tilan-
teen lopulliseen arvioon. 

Vuosina 1989 ja 1990 esiintyi tavallista run-
saammin sinileväkukintoja eri puolilla lääniä, 
mutta vastaavantyyppisissä kirkkaissa ja karuis-
sa vesissä (Suvasvesi, Juojärvi, Rikkavesi) il-
miö ei ollut ongelmana, vaan leviä tavattiin 
niissä vain satunnaisesti lähinnä pienissä lah-
dissa. Rautalammin reitillä sinileviä sen sijaan 
esiintyi pitkään laajoilla alueilla, mikä saat-
taa viitata reitin tilan kehittymiseen reheväm-
pään suuntaan. Lisäksi Hyalotheca dissiliens - 
levän runsastuminen on reitillä uusi ilmiö. 

Kesällä 1991 sinileväkukintojen määrä oli yleen-
sä selvästi pienempi kuin kahtena aiempana vuo-
tena. Silti Rautalammin reitillä tavattiin elo-
kuussa harvakseltaan "sinileväpalleroita". Ennen 
vuotta 1989 tällaista ei ole havaittu. Elokuussa 
1991 syvännetutkimuksissa järvillä oli sinile-
viä runsaasti Iisalmen reitin latvoilla (joka-
vuotinen tilanne) jonkin verran Kallaveden alu-
een altailla (Ruokovesi - Unnukka), ja ensimmäi-
sen kerran tehtiin havainto Sorsavedellä. Vesis-
tön tila näyttää tämän perusteella heikentyneen 
sekä Rautalammin reitillä että mm. karulla Sor-
savedellä, mikä ei johdu pelkästään sääolosuh-
teista. 

Suomen Lohenkasvattajain Liiton lausunnon liitteenä ole-
vassa Kuopion yliopiston laatimassa muistiossa on esitet-
ty järvikohtaisesti huomautuksia vedenlaatutekstiin.  

Konneveden osalta tekstistä on poistettu mai-
ninta v. 1990 poikkeuksellisesta tilanteesta 
klorofylliarvojen osalta sekä tehty lisäys Poh-
jois-Konneveden syvänteen happipitoisuuden ale-
nemisesta 1980 1uvun loppupuolelta lähtien (s. 
42).  
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(esim. sinileväkukinnot). Vesistöjen yleisestä käyttökel-
poisuudesta puuttuvat perusteet ja tämän tyyppinen vesis-
töjen luokittelu ei edistä alueen kokonaissuunnittelua. 
Yliopisto esittää, että reitin tulevan käytön suunnittelu 
tulee pohjautua laajaan hydrologian ja vedenlaadun tutki-
mukseen, joka kattaa myös alueen pienvesistöt. 

Suunnitelmassa (s. 38) on reitin uhkatekijöistä 
mainittu ensimmäisenä maa- ja metsätalous. 

Tekstissä on mainittu alueet, joilla pistemäinen 
kuormitus on voimakkaimmin veden laatuun vaikut-
tava tekijä. 

Suunnitelmaa laadittaessa ei ole ollut mandolli-
suutta tehdä sitä palvelevaa laajaa tutkimusta, 
vaan pohjana on käytetty olemassa olevaa tietoa. 
Pienvesien tarkastelua ei ole katsottu mielek-
kääksi tehdä riittävän vedenlaatuaineiston puut- 

IH  

Tekstiin on tehty lisäys käyttökelpoisuusluoki-
tuksen perusteista (s. 47). Käyttökelpoisuus-
luokitus antaa yksinkertaistetun vertailukelpoi-
sen kuvan laajojen alueiden tilasta, mikä muulla 
tavoin ei ole mahdollista. 

Vapo Oy:n mielestä tekstiin tulisi lisätä, että turve-
tuotannon ohella muutkin ihmisen toiminnat (esim liiken-
ne, rakentaminen, maaperän muokkaus) sekä luonnosta pe-
räisin olevat hiukkaset (esim siitepöly, itiöt) aiheut-
tavat pölyä läheiseen vesistöön. 

Maininta vesistön käyttöhaitasta turvepölyn ta-
kia on perusteltu sillä alueella, jossa sitä 
esiintyy. 

Kuopion kalastuspiiri katsoo, että vesistön tila olisi 
pitänyt esittää tarkemmin ja esim. uusien haitallisten 
levien esiintyminen eräillä jätevesialueilla saisi tulla 
julkistetuksi. 

Vaatimus uusien levien esiintymisen mainitsemi-
sesta on otettu huomioon tekstissä (s. 39). 

4.1 VESIEN KÄYTTÖ 

4.1.1 V e d e n h a n k i n t a ja p o h j a v e s i e n 
s u o j e t u 

Vesi- ja 	 päristöhallituksen mielestä kohdassa 4.1.1 
esitetty pohjavesiä pilaavien toimintojen valvonnan te-
hostaminen on välttämätöntä paitsi tärkeillä pohjavesi-
alueilla myös muilla vedenhankintaan soveltuvilla pohja 
vesialueilla. Samansisältöinen lisäys tulee tehdä myös 
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kohtaan 5.1.1, jossa käsitellään pohjavesialueiden huomi-
oon ottamista kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelus- 
sa  

Tekstiä (s. 53 ja 179) on korjattu esityksen 
mukaisesti. 

Hankasalmen kunta haluaa mainita Kärjenkankaan tärkeänä 
pohjavesialueena ja huomauttaa, että Niemisjärven taajama 
käyttää pohjavettä.  

Tekstiä (s. 48) sekä kuvaa 8 ja siihen liittyvää 
luetteloa on täydennetty esityksen mukaisesti. 

4.1.2 Kala - j a r a p u t a l o u s 

Kuopion kalastuspiiri huomauttaa, ettei ankerias liene 
reitillä luonnonvaraisesti lisääntyvä laji ja että karku-
laisina tai istukkaiden joukkoon eksyneinä alueella 
esiintyy myös meri- ja järvilohi. Kuhakannan tilaa Nila-
kassa kalastuspiiri luonnehtii jopa erittäin hyväksi. 

Tekstissä ei väitetä, että ankerias lisääntyisi 
Rautalammin reitillä. Tekstiä on korjattu muiden 
huomautuksien mukaisesti (s. 55 ja 56). 

Kalastusoloista Kuopion kalastuspiiri esittää muutoksia 
seuraavasti: "Nuottakalastus on koko suunnittelualueella 
heikoista muikkukannoista johtuen erittäin vähäistä. Am-
mattikalastuksessa Suonteella on käytössä yksi troolipa-
ri. Uutena pyyntivälineenä ammattikalastukseen on tullut 
avoperärysä eli loukku. Näitä lähinnä muikun- ja siian-
pyyntiin soveltuvia pyydyksiä on käytössä viisi kappalet-
ta Sonkarin, Kiesimän ja Niiniveden alueella." 

Muutosesitykset on otettu tekstissä huomioon (s. 
57). 

Kalavesien hoidon osalta Kuopion kalastuspiiri esittää, 
että kehittämissuunnitelmaan lisättäisiin tiedot kala- ja 
rapuistutuksista vuosilta 1989 ja 1990, koska ne ovat 
aiempia vuosia tarkemmat. Kalastuspiiri tuo tässä 
yhteydessä esille myös Sisä-Savon Yhteistyöliiton ja mo-
nien muiden tahojen yhteisen rapuprojektin. Suunnitelman 
kehittämistavoitteissa esitetään tällaisen projektin 
käynnistämistä koko Rautalammin reitille. Käynnissä oleva 
rapuprojekti kattaa lähinnä Sisä -Savon yhteistyöliiton 
alueen (Suonenjoki, Rautalampi, Karttula, Tervo, Vesan-
to). Tämän lisäksi ainakin Keiteleellä on hoidettu rapu-
vesiä aktiivisesti.  

Muutosesitykset on otettu tekstissä huomioon (s. 
60).  
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Keski-Suomen kalastuspiirin lausunnossa viitataan mm. 
virtavesien kalataloudellisen kunnostamisen ja kalateiden 
rakentamisen toteuttamisohjelman puuttumiseen. Edelleen 
on kaivattu yksityiskohtaisempia kunnostusten tekotapaoh-
jeita. Ammattikalastusta elvytettäisiin piirin mielestä 
parhaiten tukemalla yrityskohtaista kehityskonsultointia 
ja luomalla kalastusaluekohtainen ammattikalastuksen lu-
pajärjestelmä. Samalla puututaan myös saaliin jäädyttämi-
seen tuorekalan käsittelyssä, jota pidetään virheellisenä 
ilmaisuna. 

Koska kehittämissuunnitelma on keskeisiltä osil-
taan vesiensuojelupainotteinen, ei kalataloudel-
linen erityissuunnittelu ole kuulunut sen pii-
riin. 

Sana "jäädyttäminen" on korjattu tekstissä (s. 
181) muotoon "jäähdyttäminen", 

Kuopion läänin maatalouskeskuksen lausunnossa puututaan 
osin samoihin asioihin kuin edellä Kuopion ja Keski-Suo-
men kalastuspiirien lausunnoissa. Rapukantojen elvyttä-
mis- ja vahvistamissuunnitelmista todetaan, että tällai-
nen toiminta on jo aloitettu Sisä-Savon kuntien alueella 
Sisä-Savon rapuprojektin toimesta, ja että päällekkäisen 
ja turhan työn välttämiseksi tulisi ennen Rautalammin 
reitin suunnitelman vahvistamista selvittää rapuprojektin 
yhteydessä tehdyn työn ja saatujen tulosten hyödyntämis-
mandollisuudet. Maatalouskeskus esittää lausunnossaan 
myös ammattikalastuksen tukitoimien lisäämistä siten, 
että tukea kohdennettaisiin erityisesti yritystoiminnan 
perusedellytysten parantamiseen, uudenlaisen pyyntitek-
niikan kehittämiseen ja toisaalta ammattikalastukselle 
tulisi taata riittävän suuret vesialueet. 

Suunnitelmaa on täydennetty tehtyjen ehdotusten 
perusteella (s. 60, 180 ja 182). 

Vesi- ja ympäristöhallitus esittää valtion varoin to-
teutettavaksi aiottujen kalataloudellisten kunnostushank-
keiden nimeämistä suunnitelmassa. 

Koska jokaisen kunnostuskohteen osalta nykyisin 
edellytetään kaikkien mahdollisten rahoitusläh-
teiden selvittämistä ennen valtion rahoituspää-
töstä, ei kohteita tässä yhteydessä kannata ni-
metä. 

Keski-Suomen kalatalouskeskus toteaa lausunnossaan, ettei 
Konneveden kalatutkimus ry:ltä ole pyydetty lausuntoa 
suunnitelmasta. Kalatalouskeskus esittää, että reitille 
tulisi pikaisesti laatia kala- ja raputaloudellinen ke-
hittämissuunnitelma. Ohjelma taimenen osalta ja Konneve-
den apajapaikkakartoitus (Valkeajärvi ym. 1991) ovat jo 
valmistuneet. Virkistyskalastusalueista todetaan, että 
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nykyisin on saatavilla myös koko Konneves1järveä koskeva 
virkistyskalastuslupa.  

Suurmitelmaa tehtäessä on oltu yhteydessä Konne-
veden kalatutkimus ry:hyn ja pyydetty komment-
teja suunnitelmassa esitettyihin alustaviin eli-
dotuksiin. Vuoden 1990 jälkeen valrnistuneita 
tutkimuksia tai selvityksiEl ei ole otettu huorni-
oon 

Koskelo - Konneveden, Konneveden - Kuusveden kalastus-
alueet ja Rautalammin kunta kiinnittävät lausunnoissaan 
huomiota erityisesti reitin sivuvesistöjen vaelluskala-
kantojen lisäämiseen ja hyödyntämiseen tekemällä koski-
kunnostuksia, kalateitä sekä kalaistutuksia. 

Suunnitelman kala- ja raputaloutta käsitteleväs-
sä kohdassa on painotettu kunnostustoimia kala-
ja rapuvesien parantamiseksi. 

Suonenjoen - Rautalamniin luonnonsuojeluyhdistys pitää 
tärkeänä, että ennen kalataloudellisia kunnostustoimenpi-
teitä on selvitettävä toiminnan mahdolliset ympäristövai-
kutukset huolella ja kunnostustoimissa on edettävä varo-
vaisesti. 

Kunnos tus toiminnas ta inandol 1 ises ti aiheutuvat 
haittavaikutukset tulee arvioida ja selvittää jo 
suunnitteluvaiheessa. 

4,1.3 Loma- asutus 
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Mitoitusperusteeksi soveltuvaa lukua ei ole mah-
dollisuus antaa, vaan nimenomaan yleiskaavoilla 
tulee selvittää, miten rakentaminen sijoitetaan 
rannoille. 

Pielaveden kunta toivoo valtion rahoittavan kaavoituksen 
kustannukset puoliksi ja Sisä-Savon Yhteistyöliitto koko-
naan. 

Valtion rahoitustukea koskee kohdan 5.1.3 (s. 
183) viimeinen suositus. 

Rautalammin Reitin Loma Oy kannattaessaan yleiskaavoja 
esittää niissä varattavaksi samalla riittävät alueet lo-
makylien rakentamista ja muuta matkailua varten. Suonen-
joen-Rautalammin Luonnonsuojeluyhdistys toivoo 
yleiskaavoituksen ja rantojensuojeluohjelman välisten 
ristiriitojen selvittämistä rantojensuojeluohjelmaa pai-
nottaen. Pohjois-Savon Liitto toivoo lopulliseen suunni-
telmaan sisällytettäväksi ajoitetun kaavoitusohjelman 
esim. ympäristön suojelun kannalta tärkeysjärjestykseen 
asetettuna. Edelleen liitto toivoo vesi- ja ympäristöpii-
riltä aloitteellisuutta kaavahankkeiden käynnistämisessä 
ja apua esim. luonto- ja maisemaselvitysten tekemisessä. 

Ajoitetun kaavoitusohjelman laatiminen on pai-
kallaan yhteistyössä alueen kuntien, lääninliit-
tojen ja lääninhallitusten kanssa. Kiireelli-
syysjärjestys määräytyy monista tekijöistä, 
joista tärkeimpiä ovat rakentamispaine, uhka 
suojeluarvoille, yleisen veneily- ja virkistys-
käytön kasvu ja kunnan resurssit. Rantayleiskaa-
va on erinomainen keino intressien yhteensovit-
tamiseen ja rannanomistajien tasapuoliseen koh-
teluun. Vesi- ja ympäristöpiirillä ei toistai-
seksi ole resursseja luonto- ja maisemaselvitys-
ten tekemiseen. 

4.1.4 V e n e i l y- 	ja v e s i m a t k a i 1 u 

Vesi- ja ympäristöhallitus pitää suunnitelmassa esitetyn 
Päijänteen vesistöalueen matkailukartan laatimisen sijas-
ta tärkeämpänä jo vuonna 1979 laaditun vesimatkailukartan 
uusimista. Kehittämiskeinona kohdassa 5.1.4 esitetyn 
luonnonkauniiden ranta-alueiden rantautumispaikoiksi va-
raamisen lisäksi tulisi vesi- ja ympäristöhallituksen 
käsityksen mukaan korostaa myös rantautumispaikkojen säi-
lyttämisen tarvetta. 

Vuonna 1980 Keitele-nimisenä julkaistu Saari-
järven, Viitasaaren ja Rautalammin reittien ve-
neily- ja vesiretkeilykartta on uusittu vuonna 
1990 Rautalammin reitin osalta. Nykyisten ran-
tautumispaikkojen säilyttäminen ja kehittäminen 
on lisätty suosituksiin (s. 185). 
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Karttulan kunta haluaa lisätä suunnitelmaan veneilyväylät 
ja rantautumispaikat Autuaankannakselle ja Jokiniemeen 
sekä Karttulanlanden vierasvenesataman. Vesannon kunta 
luettelee jo toteutetut tai suunnitteilla olevat venesa-
tamat ja rantautumispaikat (8 kpl), jotka tulee ottaa 
huomioon suunnitelmassa. Veneilyedellytysten parantami-
seksi kunta vaatii Kuopion tiepiiriä ryhtymään toimenpi-
teisiin Jokelanjoen sillan, Ukkolan sillan ja Riitunvir-
ran sillan siltakorkeuksien nostamiseksi sekä vesi- ja 
ympäristöpiiriä vaikuttamaan siihen, että Kiesimä-, Son-
kari- ja Vesantojärven alavesirajaa nostettaisiin 20 - 30 
cm. 

Suunnitelman kuvassa 13 numerolla 12 oleva ve-
neilyreitti on muutettu .Autuaankannaksen ja Jo-
kiniemen reitiksi. Rantautumispaikkoja ei ole 
erikseen nimetty, mutta yksi sellainen on mer-
kitty mm. Autuaankannakselle ja yksi lisätty 
Vesannolle (Laurila). Satamat ja laiturit ovat 
samalla myös rantautumispaikkoja. Satamien pal-
velutason mukaista luokitusta (esim. kotisatama, 
vierassatama) ei ole tehty tässä suunnitelmassa, 
joka veneilynkin osalta on lähinnä yleissuunni-
telma. Tarkempia tietoja esitetään Kuopion vesi-
ja ympäristöpiirin laatimassa Rautalammin rei-
tin vene- ja retkisatamasuunnitelmassa, joka 
valmistuu v. 1992. 

Vaatimus riittävistä alikulkukorkeuksista on 
perusteltu ja myös kirjattu kehittämissuosituk-
siin. Samoin Kiesimä-, Sonkari- ja Vesantojärven 
alimpien vedenkorkeuksien nosto on otettu huomi-
oon sääniiöstelysuosituksissa, ja neuvottelu 
säännöstelyn uusimisesta käydään keväällä 1992 
merenkulkuhallituksen (luvan haltija) ja vesi-
ja ympäristöhallituksen kesken. 

Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri korostaa, että luon-
nonsuojeluyhdistyksillä on usein paikallisten olojen ja 
suojelutarpeiden erityistuntemusta (esim. harvinaisten 
lintulajien pesimäpaikat), jonka vuoksi vene- ja retkisa-
tamaverkoston kehittämis- ja toteuttamissuunnittelussa 
tulisi olla mukana luonnonsuojelujärjestön edustaja. Sa-
von kanavan uuteen kannattavuusselvitykseen liittyvästä 
ympäristövaikutusten arvioinnista Pohjois-Savon luonnon-
suojelupiiri katsoo, että arvioinnin tulosten on oltava 
julkisia ja tuloksille on annettava niille kuuluva paino-
arvo. Veneilyn aiheuttamien haittojen ehkäisemistä venei-
lijöihin kohdistetun tiedotus- ja valistustoiminnan avul-
la luonnonsuojelupiiri pitää kyseenalaisena ja katsoo, 
että erilaiset määräykset ja ehdottomat kiellot sekä val-
vonnan tehostaminen ovat tarpeen. Pohjois-Savon luonnon= 
suojelupiari toteaa, että veneilyn ja vesimatkailun ke-
hittämiskeinona esitetty "luonnonkauniiden ranta-alueiden 
vargaminen rantautumispaikoiksi'° on selvässä ristiriidas-
sa selvityksen eräiden muiden suositusten kanssa. 
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Luonnonsuojelun asiantuntemusta mm. Rautalammin 
kunnan alueelta käytetään em. vene- ja retkisa-
tamasuunnitelman laadinnassa. Vaikka yleissuosi-
tusten mukaan luonnonsuhteiltaan arvokkaimmat ja 
maisemaltaan näyttävirnmät alueet tulee säilyttää 
koskemattomina, riittää reitillä näiden lisäksi 
luonnonkauniita rantautumispaikkoja myös venei-
lylle, joka on vesien yleistä virkistyskäyttöä 
parhaimmillaan. Tätä tarkoittava täsmennys on 
tehty kehittämiskeinoihin (s. 185). 

Rautalammin Reitin Loma huomauttaa, että matkailuun liit-
tyvät kehittämistoimenpiteet, joista osa on jo työn alla, 
tulee saattaa päätökseen. 

Rautalammin reitin vene- ja retkisatamasuunni-
telma on hankesuunnitelma, jonka pohjalta kun-
nat ja yksityiset tahot pääsevät toteuttamaan 
venematkailun tarvitsemia palveluja. 

Järv -Suomen inerenkulkupiiri toteaa, että parhaillaan on 
vireillä sisävesiteiden suurten väylähankkeiden taloudel-
lisuusselvitysten laadinta ja vasta näiden selvitysten 
valmistuttua on nähtävissä eri väylävaihtoehtojen toteut-
tamismandollisuudet ja -tarpeet. Veneilyn turvallisuutta 
koskevassa osassa on merenkulkupiirin mielestä esitetty 
vanhentunutta ja harhaanjohtavaa tietoa väylien lakkaut-
tamisesta. Suunnitelman virke. "Väyliä ei tule enää pois-
taa käytöstä, kuten viime aikoina on eräiltä osin tehty°' 
tulisi merenkulkupiirin mielestä poistaa tarpeettomana, 
koska tavoitteena on luonnollisesti mahdollisimman katta-
va ja liikennöimistarpeet täyttävä väyläverkosto. Uiton 
ja muun vesiliikenteen aiheuttamista liikennejärjeste-
lyistä merenkulkupiiri toteaa, että kanavien käyttöä sää-
dellään kanavien ja avattavien siltojen liikennesääntö-
asetuksella nro 512/8.3.1991. Uiton sulutuksista meren-
kulkupiiri toteaa, että niin kanavahenkilöstö kuin uitta-
jatkin pyrkivät jo nykyisin minimisulutusaikoihin, koska 
Rautalammin reitin uitto hoidetaan yksityisen toimesta 
urakalla. Edelleen todetaan lausunnossa, että satamien 
rakentamisessa tulee noudattaa vesihallituksen ja meren-
kulkuhallituksen sopimaa työnjakoa. Järvi-Suomen meren-
kulkupiiri katsoo, että rajoitusten ja kieltojen kehittä-
miskeinoina tulisi perustua todellisiin hyvin perustel-
tuihin tarpeisiin ja kohdistua mahdollisimman suppeisiin 
tarkasti rajattuihin alueisiin. Piiri ei kannata yleis-
luontoista rajoitusten ja kieltojen lisäämistä. 

Väylien lakkauttamista koskeva suunnitelman 
teksti (s. 77) on muutettu merenkulkupiirin lau-
sunnon mukaiseksi ja edellä lainausmerkeissä 
oleva virke poistettu. 
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Pohjois-Savon metsälautakunta näkee vesiensuojelun kan-
nalta ristiriitaisiksi tavoitteiksi veneilyn ja vesilii-
kenteen kehittämiseksi esitetyt toimenpiteet ja pyrkimyk-
set veneilyn haittojen vähentämiseen. 

Veneilyn haittoja saatettaisiin ehkä vähentää 
tekemällä kaikki voitava veneilyn lisääntymisen 
estämiseksi. Suunnitelmassa on otettu kuitenkin 
rakentava näkökulma ja pyritty ohjauskeinoin 
haittojen rajoittamiseen. 

Laukaan kunnan mukaan Rautalammin reitin osalta tulisi 
laatia erillinen kanootti- ja vaellusreittisuunnitelma, 
johon kytkettäisiin myös talviaikainen moottorikelkkarei-
tistö. Kunta haluaisi Savon kanavan selvitysten yhteydes-
sä laadittavan selvitykset myös muista kanavointimandol-
lisuuksista, joilla Keiteleen - Päijänteen vesistölle 
saadaan meriyhteys. 

Suunnitelmassa (s. 184) on todettu tarve tehdä 
kanoottireiteistä oma kehittämisohjelma. Sisä-
Savon Yhteistyöliiton julkaisemana on v. 1991 
ilmestynyt Rautalammin reitin ulkoilureitistön 
yleissuunnitelma, joka reitin latvoilta Konneve-
delle asti ulottuvana esittää suunnitellut pati-
kointi-, maastopyöräily-, moottorikelkkailu- ja 
hiihtoreitit sekä alustavat kanoottireitit. Ns. 
Savon kanavan ohella ovat myös Mäntyharjun kana-
va ja Kymijoen kanava merenkulkuhallituksessa 
selvitysten alaisina. 

4.1.6 K u i v a t u s 	j a 	t u 1 v a s u o j e 1 u 

Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri näkee, että myös pie-
nemmät kuivatushankkeet olisi käsiteltävä kunnan ympäris-
tölautakunnassa, josta tieto tarvittaessa lähetettäisiin 
vesi- ja ympäristöpiiriin. 

Luonnonsuojelupiirin esitys on hyvä ja siksi 
sana laaja ("laajojen hankkeiden suunnitteluvai-
heessa") on poistettu suunnitelmatekstistä (s. 
188) kohdasta, jossa korostetaan suunnitteluvai-
heen yhteydenpitoa eri intressitahojen kesken. 

Keski-Suomen kalastuspiarin mielestä olisi pitänyt määri-
tellä ne ympäristönsuojelullisesti arvokkaat alueet, 
joilla ojituksia esitetään vältettäväksi. 

Tietoja arvokkaimmista ja ympäristömuutoksille 
herkirnmistä alueista saadaan sitä mukaa, kun 
kunnat teettävät alueellisia luonto- ja maise-
mainventointeja sekä kun vesi- ja ympäristöpii-
reissä työn alla olevat luonnontaloudellisesti 
ja kalataloudellisesti arvokkaiden pienvesien 
selvitykset valmistuvat. 
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4.1.7 S ä ä n n ö s t e l y ja v o i m a-
t a 1 ou s 

Vesi- ja 	 päristöhallitus pitää parempana käsitellä 
säännöstelyä ja voimataloutta erillisinä kohtinaan eten-
kin, kun suurin osa Rautalammin reitin säännöstelyistä 
liittyy muuhun kuin voimataloudelliseen käyttöön. 

Kahden reitillä vähämerkityksisen vesienkäyttö-
muodon käsittely saman otsikon alla ei ole hai-
taksi varsinkin, kun säännöstelyjen käyttötar-
koitus tulee selvästi esille tekstissä. 

Järvi-Suomen merenkulkupåiri viittaa Kiesimä-, Sonkari-
ja Vesantojärven säännöstelyn yhteydessä Kuopion tie- ja 
vesirakennuspiirin kirjeeseen nro 8220/24.11.1986 ja kat-
soo, että vesihallituksen ja merenkulkuhallituksen tulisi 
käynnistää säännöstelyä koskevat neuvottelut. 

Neuvottelu, jossa säännöstelyn muutossuunnitel-
man tekemisestä päätetään, pidetään keväällä 
1992. 

4.2 VESIEN KUORMITUS 

4.2.1 Y h d y s k u n t aj ä t e v e d e t 

Vesi- ja päristöhallitus on esittänyt, että yhdyskun-
tien kuormituksen käsittelyssä ja vesiensuojelun kehittä-
miskeinoissa ei ole riittävästi otettu huomioon valtio-
neuvoston periaateohjelmaa kaikkien yhdyskuntajätevesien 
käsittelytavoitteissa. Virasto on katsonut, että yhdys-
kuntajätevesien käsittelytavoitteet ja suositus, jonka 
mukaan suunnittelualue "kokonaisuudessaan tulee sisällyt-
tää erityissuojelun periaatepäätökseen" ovat vastaavuu-
deltaan kyseenalaisia. Virasto esittää, että ennen suun-
nitelman hyväksymistä tulisi vielä tarkistaa yhdyskuntien 
osalta tarve tehokkaampaa käsittelyä edellyttävien ta-
voitteiden asettamiseen ottaen erityisesti huomioon mah-
dollisuudet ammoniumtypen hapetukseen ja 95 %:n fosforin 
poistoon. Keski-Suomen kalastuspiiri on todennut, että 
suunnitelmassa tulisi selkeämmin vaatia valtioneuvoston 
periaatepäätöksen tiukempien rajoitusten toteuttamista 
reitin erityiseen käyttö- ja suojeluarvoon vedoten. Sisä-
Savon Yhteistyöliitto puolestaan pitää nykyisiä käsitte-
lyvaatimuksia tarpeeksi tiukkoina ja esittää, että Sisä-
Savon alueella kunnat hoitavat puhdistamonsa kuntoon. 

Suunnitelmassa on todettu, että suunnittelualu-
eella keskimääräinen fosforinpoistoteho on yh-
dyskuntien osalta noin 90 %. Vuoden 1991 kuormi-
tustietojen mukaan yli 200 asukkaan taajamien 
kokonaiskuormituksen perusteella laskettu 
(virtaamapainotteinen keskiarvo) puhdistamojen 
puhdistusteho fosforinpoiston suhteen oli noin 
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97 ja vesistöön joutuvan jäteveden jäännöspi-
toisuus fosforin osalta oli alle 0,4 mg/1. Suun-
nittelualuetta kokonaisuutena tarkasteltaessa on 
fosforinpoiston osalta siis jo täytetty valtio-
neuvoston periaatepäätöksessä esitetty tavoite. 
Yksittäisistä laitoksista neljällä saavutettiin 
v. 1991 aikana yli 95 :n .fosforinpoistoteho ja 
kuudella vesistöön menevän jäteveden fosforipi-
toisuus oli alle 0,5 mg/l. Suurimmilla puhdista-
moilla (Suonenjoen ja Pieksämäen kaupungit) puh-
distusteho fosforin osalta oli 98 %. Yli 200 
asukkaan puhdistamoista ainoastaan kahdella Los-
forinpoistoteho oli toimintahäiriöistä johtuen 
alle 90 2 ja jäännöspitoisuus yli 1,0 mg/l. 
Suunnitelman toimenpidesuosituksissa esitetyin 
toimenpitein ja edellytyksin 95 %:n fosforin-
poiston tavoitearvo voidaan asettaa kaikille yli 
200 asukkaan puhdistaraoille. Jätevesien purku-
vesien tila, purkualueelle tuleva muu kuormitus 
sekä valtioneuvoston periaatepäätöksen edellyt-
tämät taloudelliset näkökohdat huomioon ottaen 
ei ole kuitenkaan perusteita pienten kirkonkyli-
en ja muiden pienten käsittely-yksiköiden koh-
dalla ehdottomasti vaatia yli. 90 %:n fosforin-
poistotehoa. 

Perusteet jätevesien käsittelyn kehittämiselle 
on lisätty kohdan 4,2.1,3 alkuun (s. 103). 

Hankasaljnen kunta on katsonut, että mikäli nitrifikaatio 
toteutetaan, se on kiireellisempi asemanseudun puhdista-
molla kuin kirkonkylän puhdistamolla. Lisäksi kunnan kä-
sityksen mukaan Asemanselän hapetus on hankala toteuttaa, 
koska selällä ei ole varsinaista syvännettä. 

Nitrifikaation toteutusjärjestystä koskeva huo-
mautus on perusteltu. Asemanseudun puhdistamolla 
tehokkaalla nitrifikaatiolla on mahdollisuus 
vähentää fosforin liukenernista veteen. Suunni-
telmaa on tältä osin tarkennettu kohdissa 
4.2.1.3 (s. 112) sekä 5.2.1 (s. 193). 

Asemanselän hapetusmandollisuutta tulee syvän-
teen puuttumisesta huolimatta tutkia. 
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Sisä-Savon Yhteistyöliitto vaatii uusien puhdistamojen 
rahoituksen turvaamista. Vesannon kunta on todennut, että 
mikäli kunnan uudelle puhdistamolle tarvitaan lisävaati-
muksista aiheutuvia investointeja, on valtion rahoitus 
niihin turvattava. 

Vesannon uusi puhdistamo on tehokkaasti nitrifi-
oiva biologis-kemiallinen laitos, joka täyttää 
tässä suunnitelmassa asetetut tavoitteet. Inves-
tointeja vaativia uusia käsittelyvaatimuksia ei 
siten ole tiedossa. 

Puhdistamojen rakentamiseen on mahdollisuus saa-
da valtion avustusta 30 % ja lisäksi korkotuki-
lainaa niin, että avustuksen ja lainan yhteis-
määrä on enintään 60 % kokonaiskustannuksista. 
Käytännössä avustuksen osuus on ollut vain 20 
ja viime vuosina jopa vieläkin pienempi. Jatkos-
sa valtion tulisi pysyä avustamaan puhdistamo-
hankkeita em. enimmäismäärällä. 

4.2.2 K a 1 a n k a s v a t u s 

Vesi- ja ympäristöhallitus, Suomen Lohenkasvattajain 
Liitto, Keski-Suomen kalastuspiiri ja Riista-ja kalata-
louden tutkimuslaitos ovat huomauttaneet, että suunnitel-
massa on virheellinen tieto kalankasvatuksen kuormituk-
sesta. Suunnitelmassa esitetty kalankasvatuksen fosfori-
kuormitus noin 15 t vuodessa on ristiriidassa taulukon 25 
kuormitustiedon 8,96 t vuodessa ja llitetaulukossa 19 
olevan kuormituksen kanssa. 

Suunnitelmassa käytettynä laskentavuotena 1989 
kuormitus oli noin 9 t vuodessa ja voimassa ole-
vien vesioikeuden lupaehtojen mukainen enimmäis-
kuormitus liitetaulukosta 20 oikein laskettuna 
7,8 t vuodessa. Koko Suomen kuormitusluvut vuo-
delta 1989 olivat: fosforikuorma noin 250 t ja 
typpikuorma noin 1 700 t. Korjaukset on tehty 
tekstiin (s. 115). 

Suomen Lohenkasvattajain Liitto kiinnittää huomiota sii-
hen, että kalakasvatuslaitosten tuotannoksi ilmoitetaan 
kaksi eri lukua. Tekstissä sivulla 111 mainitaan tuotan-
noksi 1 000 t, mutta liitetaulukosta 20 voidaan laskea 
lupapäätösten mukaiseksi enimmäistuotannoksi 863 t. 

Lukujen ero johtuu siitä, että laskentavuonna 
1989 tuotanto Rautalammin reitillä oli lupapää-
töksissä sallittua enimmäistuotantomäärää suu-
rempi. 



268 

Lute 24/19 

Kuopion yliopisto, Suomen Lohenkasvattajain Liitto, Riis- 
ta-ja . . 

	

	kalatalouden tutkimuslaitos, Nilakkalohi ja Siika- 
taimen ovat lausunnoissaan tuoneet esille, ettei Rauta-
lammin reitillä kalankasvatuslaitosten alapuolella ole 
osoitettu rehevöitymisen lisääntymistä. Rehevöitymistä 
on tapahtunut maa- ja metsätalouden vaikutuspiirissä alu-
een pienvesissä, ja lisäksi parina viime vuotena poik-
keukselliset sääolosuhteet ovat aiheuttaneet leväkukinto-
ja. Suomen Lohenkasvattajain Liitto toteaa lausunnossaan: 
"Kehittämissuunnitelmassa  esitetyt näkemykset reitin ti-
lasta eivät voi olla lähtökohtana reitin käytön kehittä-
miselle ja suunnittelulle." Toisaalla lausunnossa tode-
taan: "Suunnitelmassa esitetään perusteettomasti, että 
kalanviljelyn vaikutus veden laatuun oli lisääntyvä, 
vaikka fosforikuormitus viime vuosina onkin kääntynyt 
laskuun." Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lau-
sunnossa todetaan mm. seuraavaa: "Käsitys sisäisen kuor-
mituksen synnystä on vailla pohjaa. Sedimentin ainemäärä 
ei ole sisäistä kuormitusta laukaiseva tekijä." 

Levien määrää kuvaava a-klorofyllipitoisuus on 
tasaisesti noussut koko tarkkailun aikana sekä 
edellä mainittujen kalankasvatuslaitosten ylä-
puolisissa pisteissä että alapuolisissa pisteis-
sä 1970-luvun lopussa, jolloin a-klorof yllin 
tarkkailu aloitettiin, se oli yläpuolen pisteis-
sä 2 - 4 pg 1-1  ja alapuolen pisteissä 3 - 7 pg 1-1.Viime vuosina sekä yläpuolen että alapuolen 
havaintopisteissä a--klorofyllipitoisuus on vaih-
dellut 5 - 10 pg 1-1  ja niin, että alapuolen 
pitoisuus on ollut keskimäärin 1 pg 1' suurempi. 
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Edellä esitetyn perusteella suunnitelman tekstiä 
on korjattu (s. 116). 

Vesi- ja ympäristähallitus katsoo, että vesistön ravinne-
kuormituksen sietokyvyn arviointitutkimusta on tehostet-
tava ja laadittava vesistökohtaiset tavoitteet sallituil-
le enimmäiskuormituksille. Lisäksi virasto esittää, että 
tulee parantaa maa-altaiden hydrauliikkaa ja lietteen-
poistotehoa, siirtyä asteittain pinnoitettuihin allas-
tyyppeihin ja ottaa käyttöön liuenneiden ravinteiden si-
tomiskeinoja sisäisten toimenpiteiden lisäksi. Sisä-Sa-
von Yhteistyöliitto toivoo kalanviljelylaitosten tuotan-
non turvattavaksi mm. siten, että "suojelun vaatimaa puh-
distus- ym. tekniikkaa hankittaessa investointeihin on 
saatava täysimääräinen valtion investointituki". Kuopion 
yliopisto toivoo, että kehittämissuunnitelmassa olisi 
ehdotuksia niistä tutkimus- ja kehittämistoimista, joilla 
kalanviljelyn ympäristökysymyksiä voidaan selvittää ja 

_ 

	

	vähentää mahdollisia ongelmia. Suomen Lohenkasvattajain 
Liitto, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja Konne-
veden kunta epäilevät, ettei nykyisin ole taloudellisesti 
käyttökelpoisia menetelmiä kuormituksen vähentämiseen 
varsinkaan liukoisen fosforikuormituksen osalta. Sen si-
jaan pidetään mahdollisena, että ruokakalatuotannossa 
käytettävän rehun fosforipitoisuutta saadaan muutaman 
vuoden kuluessa nykyisestä tasosta alaspäin. Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitos vertaa kalanviljelyä biologi 
seen alkutuotantoon eikä sitä puhdistustekniikan näkökul-
masta tulisi rinnastaa teollisuusprosesseihin. Laitoksen 
mielestä alkutuotannossa ei ole taloudellisia edellytyk-
siä käyttää sellaisia ulkoisia puhdistusmenetelmiä, joil-
la ravinnepäästöt täysin ehkäistäisiin. 

Suunnitelman sivulla 196 kalankasvatusta koske-
vaa toista suositusta on muutettu ja lisätty 
uusi suositus, joka koskee mm. vesistön sietoky-
vyn arviointia. 

Sisä-Savon Yhteistyöliitto, Suomen Lohenkasvattajain 
Liitto ja Konneveden kunta ovat tuoneet esille kalankas-
vatuksen työllistävän merkityksen, joka Rautalammin rei-
tillä on noin 150 henkilötyövuotta ja liikevaihtona il-
maistuna noin 40 milj. mk. Konneveden kunnan mielestä 
elinkeinon, kuten maatalouden ja kalankasvatuksen, har-
joittaminen luo aina jonkinasteisen haittatason, joka 
tulisi hyväksyä, mikäli törkeää tai tahallista likaamista 
ei tapahdu. 

4.2.3 M a a t a l o u s 

Vesi- ja ympäristähallitus toteaa lausunnossaan maatalou-
den vesiensuojelun tehostamisesta, että levitettäessä 
karjanlantaa on aina syytä jättää suojavyöhyke ojien ja 
vesistöjen varsille. 

Liite 24/21 



Vesi- ja ympäristähallituksen mielestä maatalouden ve-
siensuojelua koskevissa suosituksissa tulisi ottaa kantaa 
myös lannan varastointitilojen rakentamisen rahoitukseen. 
Viraston mielestä suositukset ovat eräiltä osin liian 
kategorisia, kuten lannoituksen vähentämistä koskeva 
suositus. Nykyisillä säädöksillä ei lannoituksen vähen-
tämiseen päästä, vaan voidaan korkeintaan puhua lannoi-
tuksen vähentämispyrkimyksistä. Eräiltä osin voitaisiin 
vesi- ja ympäristöhallituksen mielestä antaa tiukempiakin 
suosituksia, mm. ennakkoilmoitusvelvollisuus voitaisiin 
ulottaa myös pienemmille kuin yli 20 nautayksikön van-
hoille tiloille. 

Rahoitusta koskeva lisäys on tehty suosituksiin 
(s. 197). Lannoituksen vähentämistä koskeva suo-
situs on muutettu (s. 197). Ehdotus ennakkoil-
moittamisvelvollisuuden laajentamisesta myös 
pienemmille kuin 20 nautayksikön uusille ja van-
hoille tuolle on otettu huomioon lainsäädäntöä 
käsittelevissä suosituksissa (s. 212). Ilmoitus-
velvollisuuden laajentamisen tulisi tapahtua 
asteittain ja huolehtia myös siitä, että ennak-
koilmoitusten käsittelyyn olisi riittävästi hen-
kilöresursseja. ilmoitusten käsittelyn siirtä-
minen  kuntien ympäristönsuojelulautakuntien teh 
täväksi voisi olla mahdollista. 
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hakea avustusta ja lainaa. Puutteena on ollut 
tarkoitukseen varattujen määrärahojen niukkuus, 
joten läheskään kaikki halukkaat eivät ole voi-
neet saada avustusta. 

Pohjois-Savon luonnonsuojelupliri näkee maatalouden ole-
van Rautalammin reitillä merkittävän kuormittajan, jonka 
vuoksi valistusta on entisestään lisättävä ja määräysten 
noudattamista tehostettava. Toimenpiteitä maatalouden 
päästöjen vähentämiseksi on kiirehdittävä. 

Suunnitelmassa maatalouden suuri merkitys vesis-
töjen tilaan vaikuttavana tekijänä tulee esille 
monessa eri yhteydessä. Etenkin karjataloudessa 
tarvittavien toimenpiteiden kiireellisyys tode-
taan mm. toimenpidesuosituksissa (s. 197) esit-
tämällä tavoitteelliset aikarajat tilakohtaisten 
ympäristönsuojelusuunnitelmien teolle sekä kar-
janlannan, virtsan ja säilörehun puristenesteen 
varastotilojen rakentamiselle. 

Karjanlannan levitykseen keväällä pyritään ve-
siensuojelullisista syistä. Tällöin kasvusto 
käyttää parhaiten hyväkseen lannan sisältämät 
ravinteet. Erityisen tärkeää on välttää lannan 
levitystä talvella lumelle ja routaantuneelle 
maalle. Koska nykyisin karjanlannan varastoin-
titilat eivät vielä ole riittävät, joudutaan 
lantaa levittämään ainakin toistaiseksi osaksi 
myös syksyllä. Tämä voi olla tarpeen myös sik-
si, ettei peltoala ole riittävä keväällä tapah-
tuvaan levitykseen. Lannanlevitykseen kehite-
tään jatkuvasti uusia toimintatapoja ja koneita, 
jotka tekevät mahdolliseksi esiin sijoituslan-
noituksen kasvavalle nurmelle. Myös karjanlan-
nalla normaalia suurempina määrinä suoritettua 
nurmen peruslannoitusta on tutkittu ja suosi-
teltu. Koska vesiensuojelun tehostamista ja oh-
jausta käsittelevässä luvussa pyrittiin mah-
dollisimman tiivistettyihin suosituksiin, ei 
siinä esitetty kaikkea selittävää ohjeistoa. 
Tarkemmin maatalouden vesiensuojelua käsitel-
lään kohdassa 4.2,3.6.(s. 126 - 131). Kuormi-
tuksen vähentämiselle on esitetty tavoitteet ot-
teessa valtioneuvosten periaatepäätöksestä ve-
siensuojelun tavoiteohjelmaksi (s. 196 - 197). 
Tavoitteen mukaan v. 1995 kaikilla karjatiloilla 
tulisi saada lannan ja puristenesteen käsittely 
ja levitys tasolle, jota uusilta karjasuojilta 
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edellytetään. Mikäli tavoite toteutuu, loppuu 
suoraan karjataloudesta aiheutuva kuormitus lä-
hes kokonaan. Peltoviljelyn osalta tavoitteena 
on vähentää fosforikuormitusta noin kolmannek-
sella. Tämän varsin vaativan tavoitteen toteu-
tuessa vähenisi maatalouden aiheuttama fosfori-
kuormitus noin puoleen nykyisestä. 

4.2.4 M e t s ä t a l o u s 

Vesi- ja ympäristähallitus katsoo, että esitetyt metsä-
talouden vesiensuojelutoimenpiteet ovat oikeaan osuneita, 
joskin hyvin yleisluonteisia, ja niistä on vielä pitkä 
matka metsätalouden käytännön toimenpiteiden toteuttami-
seen. Viraston mielestä esim. suojavyöhykkeiden jättämi-
nen metsätaloudellisia toimenpiteitä toteutettaessa ve-
sistöjen varteen, mikä ilmeisen tehokkaasti estäisi ve-
sistöjen ravinnekuormitusta, lienee nykyisten säädösten 
voimassa ollessa käytännössä mahdotonta toteuttaa muuten 
kuin vapaaehtoisuuteen perustuen. Sama koskee myös monia 
muita metsätaloustoiminnan vesiensuojelun suositusluon-
teisia ehdotuksia. Koska suunnitelmassa on myös lainsää-
dännön kehittämistarpeita koskevia suosituksia, kannat-
taisi viraston mielestä myös tämänsisältöiset ehdotukset 
lisätä säädösten kehittämissuosituksiin. Vesi- ja ympä-
ristöhallitus esittää lisäksi, että Rautalammin reitillä 
ryhdyttäisiin menettelemään metsäojitushankkeiden suhteen 
esim. siten, että pääosa hankkeista tarkastettaisiin kun-
tien ympäristönsuojelulautakunnissa ja tietyillä, yhdessä 
sovittavilla kriteereillä merkittäviksi katsotut hankkeet 
tarkastettaisiin vesi- ja ympäristöpiirissä. 

Suojavyöhykkeiden jättämisen vesistöjen eli jär-
vien ja purojen sekä myös valtaojien varsille on 
todettu vähentävän metsätaloustoimenpiteistä 
aiheutuvaa vesistökuormitusta. Purojen ja jär-
vien rannoille on syytä jättää käsittelemättömät 
tai harkiten ja varovasti käsitellyt vyöhykkeet 
myös maisemallista ja ekologisista syistä. Suo-
situksia käsittelemättömistä vyöhykkeistä vesis-
töjen rannoilla on esitetty useissa vesi- ja ym-
päristöhallinnon julkaisemissa suunnitelmissa ja 
ohjeissa sekä myös metsäviranomaisten julkaise-
missa metsätalouden toimenpiteitä käsittelevissä 
ohjeistoissa. Sisällytettäessä suojavyöhykkeitä 
tai muita vesiensuojelutoimenpiteitä koskevia 
suosituksia lainsäädäntöön tulisi asiasta neuvo-
tella metsäviranomaisten kanssa. Tämä takaisi 
parhaan ja käytännössä toimivan tuloksen sekä 
metsätalouden että vesiensuojelun kannalta. 
Vesi- ja ympäristöhallituksen tulisi uusia 
29.3.1983 annettu metsätalouden valvontaohje. 
Sillä voitaisiin selkeyttää ja koota yhteen oh-
jeet metsätalouden vesiensuojelun valvonnasta ja 
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olennaisista vesiensuojelutoimenpiteistä. Met-
säojitushankkeitten tarkastamista koskeva esitys 
on huomioitu lainsäädäntöä koskevissa suosituk-
sissa (s. 212). 

Pohjois-Savon metsälautakunnan mielestä metsäojituksen 
ravinnekuormituksesta suunnitelmassa esitetyt laskelmat 
tuskin soveltuvat sellaisinaan osoittamaan Rautalammin 
reitin kokonaiskuormitusta. Tämä johtuu metsälautakunnan 
mielestä reitin ojitusalueiden eri-ikäisyydestä sekä 
soitten vaihtelevuudesta ravinteisuuden ja puuston tilan 
osalta. Metsälautakunta katsoo, että vain vesistön omien 
kuormituslähteitten mittaus antaisi selvyyden eri teki-
jöitten osuudesta. Keski-Suomen metsälautakunta huomaut-
taa, että Keskusmetsälautakunta Tapion v.1987 antama ohje 
ympäristönsuojelun huomioonottamisesta oj itustoiminnassa 
sisältää kaikki kehittämisohjelmassa mainitut ojitushank-
keiden vesiensuojelutoimenpiteet. 

Suunnitelman kuormituslaskelmissa käytetyt met-
säojitusalueitten vuotuiset pinta-alat perustu-
vat yksityismetsien osalta alueen metsälauta-
kuntien antamiin tietoihin ojitusaloista v. 1980 
- 1988. Ojitusalat olivat 1980-luvulla huomatta-
vasti pienemmät kuin 1960-luvun lopulla ja 1970-
luvulla. Ojitusalat tulevat kasvamaan lisään-
tyneiden uusinta- ja täydennysojitusten myötä 
1990-luvulla. Myös muiden metsätalouden toimen-
piteiden aiheuttama vesistökuormitus on arvi-
oitu kunkin toimenpiteen todellisten käsitte-
lyalojen ja käytössä olleiden tutkimustulosten 
perusteella. Tarkemmat laskentaperusteet on esi-
tetty metsätaloutta käsittelevässä kohdassa 
4.2.4. Rautalammin reitillä ei ole metsätalouden 
vaikutuksia käsittelevää tutkimustoimintaa. Re-
kolainen on v. 1981 - 1985 suorittanut lähinnä 
Etelä- ja Keski-Suomessa sijaitsevilla pienillä 
valuma-alueilla maa- ja metsätalouden tutkimuk-
sia, joissa metsätalouden kuormitusta selvitet-
tiin yhteensä kahdeksalla valuma-alueella (Reko-
lainen, S. 1989). Tutkimustulosten perusteella 
Rekolainen arvioi luonnontilaisilta metsäalu-
eilta huuhtoutuvan fosforia noin 6 - 9 kg. 
km-2a-' ja typpeä 150 - 200 kg km-2a-1  sekä talous-
käytössä olevilta metsäalueilta vastaavasti fos-
foria 11 - 16 kg km-2a01  ja typpeä 200 - 270 kg 
km 2a . Metsätalouden toimenpiteiden aiheutta-
maksi ravinnehuuhtoutumaksi voidaan tämän perus-
teella arvioida noin 5 - 7 kg km 2a-1  fosforia ja 
50 - 70 kg km-2a-1  typpeä. Nämä arvot ovat fosfo-
rin osalta noin kaksinkertaisia ja typen osalta 
noin kolminkertaisia Rautalammin reitin suun-
nitelmassa saatuihin arvoihin verrattuna. Eroi-
hin lienevät osaltaan vaikuttaneet metsämaiden 
ravinnepitoisuuden vaihtelut sekä suunnitelman 
laskelmien perustuminen Rautalammin reitillä 
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1980-luvulla käytännössä tehtyihin metsäta-
loudellisiin toimenpiteisiin, jotka ainakin met-
säojituksen osalta olivat keskimääräistä a1hai-
semmalla tasolla. Metsätalouden kuormituksesta 
ja vaikutuksesta saadaan lisätietoja käynnissä 
olevien tutkimusten perusteella. 

Tapion varsin seikkaperäiset metsäojituksen ve-
siensuojeluohjeet ovat jo nykyisellään hyviä 

-:: 

	

	 toteutettavaksi käytännön työssä. Viranomaisil- 
le lähetettäviä metsäojitussuu.nnitelmia tulee 
kuitenkin tarkentaa niin, että jo suunnitelman 
perusteella ja myöhemmin maastossa voitaisiin 
todeta onko ojitus suunniteltu ja toteutettu 
näiden ohjeiden mukaisesti. Tämä edellyttää ai-
nakin kokooja- ja laskuojien osalta myös kalte-
vuustietojen esittämistä suunnitelmissa. Maas-
totarkastukset voisivat olla pistokoeluontoisia 
ja laajojen ojitusalueiden osalta säännöllisiä. 

Lannoituksen suuntautuminen todetun tarpeen mu-
kaisiin ravinne- ja hivenainelannoituksiin on 
varsin suotuisaa kehitystä myös vesiensuojelun 
kannalta, samoin luopuminen aiemmin yleisistä 
turvemaiden peruslannoituksista® Lannoitusten 
tulisi enevässä määrin keskittyä kevään ja kesän 
roudattomaan kauteen, ja talvilevityksestä tuli-
si luopua kokonaan. Erityisen tärkeää tämä on 
lannoitteilla, jotka yhä sisältävät liukoisia 
ravinnefraktioita. 
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ilman ennakkosuunnitelmaa. Ennakkotarkastuksen vaatimi-
nen mitätöisi osaltaan metsälainsäädäntöön liittyvän by-
rokratian purkamista. 

Suositus keveiden maanmuokkausmenetelmien suosi-
misesta ei sulje pois mahdollisuutta käyttää 
raskaampia menetelmiä, mikäli metsän uudistumi-
nen sitä välttämättä vaatii. Vesien- ja ympä-
ristönsuojelun kannalta on keveiden menetelmien 
ja luontaisen uudistamisen käyttö kuitenkin pa-
rempi vaihtoehto. Käytettäessä raskaita maan-
muokkausmenetelmiä on ympäristön huomioonottami-
nen ja haitallisten huuhtoutumien estäminen kui-
tenkin erittäin tärkeää. 

Ennakkosuunnitelmien teko ja jonkinlainen ennak-
kotarkastus esim tiettyä kokoa suuremmille lan-
noitus- sekä uudistus-ja muokkausaloille ei li-
säisi kohtuuttomasti työmäärää eikä estäisi jär-
kevää metsänhoitoa. Se toisi mukanaan mandol-
lisuuden ottaa huomioon myös jonkin tietyn alu-
een erityiset luonnonsuojeluarvot, kuten arvok-
kaat pienvesistöt.  

Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin mielestä myös Rauta-
lammin reitin vähälukuisten rehevien soiden (lettojen) ja 
luonnoltaan muutoin arvokkaiden soiden ojituksia on väl-
tettävä. Laajojen suoalueiden yhdellä kerralla tapahtuvia 
ojituksia sekä valtaojien ja purojen turhia perkauksia 
koskevien ohjeiden tulisi olla jyrkempiä. Rinnemailla 
tulisi kieltää kokonaan kaltevuuden suuntaan auraaminen. 

Metsäojituksia koskevissa suosituksissa on mai-
ninta, jossa kielletään ojitukset, joilla voi 
olla vaikutusta suojelualueeseen (s. 199). Suo-
situkseen on tehty lisäys, joka velvoittaa sel-
vittämään ojituksen vaikutukset alueella, jolla 
on muutoin merkittävää luonnonsuojelullista ar-
voa. Kuntien tulisi inventoida alueellaan ole-
vat luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet. 
Ojittajalla on velvollisuus selvittää tällaiset 
kohteet viranomaisilta ojitussuunnitelman teon 
yhteydessä. Laajojen suoalueiden yhdellä kertaa 
toteutettavia ojituksia sekä valtaojien perkauk-
sia ja rinnemaiden aurauksia koskevia suosituk-
sia ei ole katsottu tarpeelliseksi muuttaa. Pu-
rojen perkauksien osalta suositukseen on lisätty 
velvollisuus ottaa yhteys valvontaviranomaisiin 
(s. 199). 

4.2.5 T u r v e t u o t a n t o 

Vesi- ja ympäristöhallitus katsoo, että suunnitelmaluon- 
_ 

	

	noksessa valtakunnallisia tilastotietoja kuvaava luku 
polttoturvekäyttöön soveltuvista suoalueista tulisi esit-
tää teollisesti käyttökelpoisina turvevaroina, joita geo-
logian tutkimuskeskuksen arvion mukaan on maassamme 
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870 000 ha. Teollisesti käyttökelpoisten turvevarojen 
määrä on viraston mielestä ympäristövaikutusten kannalta 
kuvaavampi luku. Virasto katsoo myös, että turvetuotan-
non vaikutusten arviointia olisi helpottanut, jos poltto-
turvevarat olisi esitetty prosenttiosuuksina pinta-alasta 
valuma-alueittain ja osavaluma-alueittain. Turvetuotan-
non vaikutusten kuvaamisessa kannattaisi vesi- ja ympä-
ristöhallituksen mielestä korostaa myös pitkäaikaisvai-
kutuksia, jotka humuksen hitaasta hajoamisesta johtuvi-
na saattavat ilmetä vasta vuosien kuluttua esim alapuo-
lisen vesistön happitilanteen heikkenemisenä. 

Teollisesti käyttökelpoisten turvevarojen määrää 
kuvaava luku on lisätty suunnitelman tekstiosaan 
(s. 147). Polttoturvevarojen ja tuotannossa ole-
vien alueiden esittäminen prosenttiosuuksina 
valuma-alueista ei järvireittivesistössä olisi 
juurikaan auttanut arvioimaan turvetuotannon 
vaikutuksia, koska useimpien tuotantoalueiden 
vaikutukset kohdistuvat suurelta osalta alapuo-
liseen järveen tai puroon. Tällainen arviointi 
olisi tehtävä varsin yksityiskohtaisesti kunkin 
suoalueen ja järven osalta erikseen. Vastaanot-
tavan vesistön ollessa jokivesistö prosent-
tiosuuksien käyttö olisi perusteltua. Turvetuo-
tannon pitkäaikaisvaikutuksia korostava lause on 
lisätty suunnitelmatekstiin (s. 157). 

8isä®Savon Yhteistyöliitto toteaa, että turvetuotannon 
haittoja on pystytty vähentämään pintavalutusmenetelmällä 
ja vähentämällä imuvaunujen käyttöä. Turvetuotannossa ei 
Sisä-Savossa tapahdu kasvua. Haittojen vähentyessä on 
toiminta voitava säilyttää, ja haittojen poistoinvestoin-
teihin on ohjattava investointiavustuksia. Haittojen vä-
hentyessä turvetuotantoalan pienentämisellä 2 500 hasta 
2 000 ha:iin ei ole merkitystä. 

Pintavalutuskenttien käyttö turvetuotannon ve-
sistöhaittojen ehkiserniseksi vaatii useimmiten 
tuotantoalueen vesien pumppausta ja lisäksi ta-
saisen, riittävän laajan ja paksuturpeisen alu-
een. Pintavalutuskentän rakentamisedellytyksiä 
ja suunnitteluperusteita käsitellään tarkemmin 
mm, vesi- ja ympäristöhallituksen julkaisussa 75 
(Ihme R. ym. 1991). Rautalammin reitin alueella 
ei ole tällä hetkellä käytössä yhtään tuotan-
toaluetta, johon alunperin olisi suunniteltu 
nykyisten ohjeiden mukainen pintavalutuskenttä. 
Vanhoilla turvetuotantoalueilla v. 1995 mennes-
sä tehtävät toimenpiteet tulevat käytännön syis-
tä rajoittumaan useimmissa tapauksissa s.arkaoja-
altaiden ja päisteputkien rakentamiseen ja kun-
nostamiseen sekä joissakin tapauksissa - lisäksi 
erillisen laskeutusaltaan rakentamiseen. Asian-
mukaisesti toteutetuilla ja huolletuilla sarka-
oja-altailla voidaan kuitenkin vähentää selvästi 
tuotantoalueiden kiintoainekuormitusta. Suosi-
tuksien mukaisilla tuotantoalueiden pinta-alan 
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rajoituksilla pyritään osaltaan ehkäisemään tur-
vetuotannon hallitsematonta kasvua reitin alu-
eella. Tuotantoalueiden pinta-alassa tapahtuva 
vähentyminen korvautunee turpeen tuo tant omene-
telmien kehittyessä siten, että samalta alalta 
voidaan tuottaa aiempaa enemmän turvetta. 

Vapon mukaan suunnitelmassa on virheellisesti ilmoitet-
tu, että turvetuotannon vaikutusta Vuonamonlandessa lisää 
alueella suoritettu laaja metsäojitustoiminta. Yhtiön 
mielestä turvetuotannolla on omat, toiminnan laajuudesta 
riippuvat vaikutukset ja metsäojitustoiminnalla omansa 
joten vaikutuksia on syytä tarkastella erikseen. 

Esitys on otettu tekstissä huomioon (s. 148). 

Vapo on todennut suunnitelmaosassa turvetuotannon biolo-
giset vaikutukset olevan tekstin: "Eräät humusvesille 
tyypilliset levälajit ovat hyvin haitallisia vesien vir-
kistyskäytön kannalta. Limalevä (Gonyostum semen) on yksi 
näistä. Humusvesien rehevöityminen esim turvetuotannon 
seurauksena saattaa johtaa levän runsastumiseen." kytke-
vän turvetuotannon limalevän esiintymiseen, vaikka yh-
teydestä ei ole selvää näyttöä.  

Koska limalevän esiintymiseen vaikuttava ravin-
teisuuden lisäys saattaa johtua monista muista-
kin syistä, on huomautus katsottu aiheelliseksi ja viittaus turvetuotantoon jätetty pois. 

Kappaleessa 5.2 on turvetuotantoa käsittelevissä suosi-
tuksissa todettu seuraavaa: "Turvetuotannon alapuolisissa 
vesistöissä tulisi selvittää hapetustarve. Kiireellisin-
tä tämä on Rastunsuon vaikutusalueella Äijävedessä ja 
Hankavedessä". Vapon mielestä turvetuotannon merkitys on 
vähäinen moniin muihin alueen elinkeinotoimintoihin näh-
den, ja yhtiö toteaa lisäksi kiintoainekuormituksen ole-
van lähelle tuotantoalueita laskeutuvaa. Yhtiö katsoo 
että kuormitusjakautuma on esitettävä kaikkien Äijäveden 
ja Hankaveden kuormittajien osalta, sekä ehdottaa tämän 
suosituksen poistamista tekstistä.  
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4.2.6 M u u 1 i k a a v a 
m i n t a 
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j a muuttava toi 

Ves1 ja ympäristöhallituksen mukaan suunnitelmassa esi-
tetty 5 000 M2  :n tonttikoko ei vielä takaa riittäviä mah-
dollisuuksia vesikäymäläjätevesien järkevään käsittelyyn, 
vaikka muut mainitut edellytykset täyttyisivät. Virasto 
toteaa, että haja- ja loma-asutuksen tehostamista ja oh-
jausta koskevassa kohdassa 5.2.6 tulee korostaa jätevesi-
en maahanimeyttämisen edellyttävän sopivaa maaperää ja, 
että jätevesien pysyvä kerääminen umpikaivoon edellyttää 
poikkeuksellisen hyviä perusteluja. 

Suunnitelmassa on esitetty 5 000 M2  :n tonttikoko 
kaikissa olosuhteissa minimivaatimukseksi vesi-
käymälän jätevesien käsittelyä varten. Samassa 
yhteydessä (s. 182) on todettu, että yleiskaavaa 
laadittaessa mahdollisuudet jätevesien käsitte-
lyyn on selvitettävä. Mikäli jätevesien maaperä-
käsittely vaatii enemmän tilaa, suurennetaan 
vastaavasti tonttikokoa. Jos maaperäkäsittelyä 
ei voida järjestää, ei alueelle osoiteta lain-
kaan rakennuspaikkaa tai hyväksytään erityisistä 
syistä umpikaivoratkaisu. 

Suunnitelman kohdan 5.2.6.1 suosituksissa on 
korostettu maaperän sopivuuden tärkeyttä maa-
hanimeytystä järjestettäessä. Sivulla 203 on 
todettu : "Luonnollisesti rakennuspaikan tulee 
olla sellainen, että jätevesien maaperäkäsittely 
on mahdollinen järjestää." 

Jätevesien umpikaivoon keräämistä koskeva huo-
mautus on perusteltu. Suunnitelmassa on esitetty 
ongelmia, joita esiintyy umpikaivovesien keräi-
lyssä ja käsittelyssä. Vesien kuljetus on kal-
lista eikä läheskään kaikkiin paikkoihin päästä 
kaivoja tyhjentämään raskaalla kuljetuskalustol-
la. Kaikissa kunnissa ei ole edes järjestetty 
asiallista umpikaivovesien vastaanottoa ja kä-
sittelyä. 

Toimenpidesuosituksia umpikaivoratkaisun osalta 
on muutettu niin, että ratkaisu hyväksytään vain 
poikkeuksellisen hyvin perustein (s. 203). 
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Viime vuosina esitetyt haja-asutuksen ominais-
kuormitusarvot ovat vaihdelleet fosforin osalta 
0,12 - 0,40 kg asukasta kohti vuodessa. Omi-
naiskuormitusarvon on todettu vaihtelevan voi-
makkaasti riippuen jätevesien käsittely- ja joh-
tamistavoista (esim. sakokaivo, maaperäkäsitte-
ly, johtaminen maaperään tai ojaan) sekä etäi-
syydestä vesistöstä. Koska kyseessä on laaja 
suunnitelualue, on jokseenkin mahdotonta edes 
karkeasti arvioida edellä esitettyjä seikkoja. 
Mikäli suunnitelmassa käytettäisiin sekä fosfo-
rin että typen osalta kaksinkertaisia ominais-
kuormitusarvoja (fosforilla 0,24 kg ja typellä 
0,60 kg asukasta kohti vuodessa), päädyttäisiin 
haja-ja loma-asutuksen osalta seuraaviin kuormi-
tusarvoihin: fosfori 5,86 t ja typpi 14,60 t 
vuodessa. Haja-asutuksen jätevesien sisältämästä 
fosforista kulkeutuisi tällöin vesistöihin noin 
22 % ja typestä noin 14 %. Haja-ja loma-asutuk-
sen osuus Rautalammin reitin fosforin kokonais-
virtaamasta nousisi 3,6 %:iin ja typen 0,4 
%:iin. Vaikutus muiden kuormitusta aiheuttavien 
tekijöiden osuuksiin fosforin kokonaisvirtaa-
masta olisi varsin vähäinen. Suunnitelmassa esi-
tettyjä kuormituslukuja ei haja- ja loma-asutuk-
sen osalta ole katsottu tarpeelliseksi muuttaa. 

5.3 TUTKIMUS JA VESILUONNON SUOJELU 

Vesi- ja ympäristöhallituksen mukaan tutkimusta ja vesi-
luonnon suojelua on käsitelty riittävän laajasti, joskin 
tiedot alueen luonnonoloista on esitetty ylimalkaisesti 
ja täsmällinen biologinen kuvaus puuttuu. Lisätutkimusten 
ja selvitysten tarvetta alueella on edelleen sekä maan-
käytön että vesienkäytön suunnittelun yhteydessä. Erityi-
sen tarpeellista olisi rantojen ja pienvesien nykytilan, 
suojelutarpeen ja -mahdollisuuksien selvittäminen. Suun-
nitelmassa esitetään eräitä täydennyksiä rantojensuoje-
luun. Esitykset vaikuttavat tarpeellisilta ja perustel- 

e 

	

	 luilta. Rautalammin kunta ja Kuopion läänin maatalouskes- 
kus toteavat, että tutkimusta tulisi lisätä erityisesti 
voimakkaimmin kuormitetulla vesistönosilla. Konneveden 
kunnan mielestä kalanviljelylaitoksilla tulee panostaa 
jätevesien puhdistusmenetelmien tutkimiseen. 

Esitykset sisältyvät jo lähes sellaisinaan suun-
nitelman toimenpidesuosituksiin. 

Kuopion yliopiston mielestä suositukset luonnon ja ve-
siympäristön tutkimiseksi ovat oikeansuuntaisia. Yli-
opisto ei suosita kuitenkaan kenttätutkimusaseman perus-
tamista alueelle, vaan pitää tärkeämpänä, että alueen 
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Tutkimusaseraan ja a1uJcsen osalta on esitykset 
otettu huomioon suosituksissa (s. 2O7) 

Levähaittojen syiden selvittämistä koskeva tut-
kimus on alkanut kesällä 1992. 

Tutkimuksen osalta KeskiSuomen kalastuspiiri pitää tär®  
keänä, että Konneveden pitkäaikainen seurantatutkimus ja 
asema vertailujärvenä turvataan myös jatkossa 

Esitys on otettu huomioon suunnitelman tekstissä 
(s® 207). 
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Vesi- ja ympäristähallituksen mielestä suunnitelmaluon-
nosta viimeisteltäessä tulee ottaa huomioon myös vesi-
laissa ja säädöksissä tapahtuneet muutokset, kuten se, 
että kalastuspiireillä on jo nykyisin valitusoikeus oji-
tustoimitusten päätöksistä. 

Suunnitelmatekstiä (s. 93, 210, 211) on muutettu 
vesilainsäädännössä v. 1991 tapahtuneiden muu-
tosten edellyttämällä tavalla. 

Jotta lainsäädäntöä koskevien (mm. veneily- ja vesimat-
kailu) suositusten toteuttaminen etenisi hallinnossa, 
tulisi niille vesi- ja ympäristöhallituksen mukaan aset-
taa selkeä vastuutaho, esim minkä tahon ja mihin mennes-
sä tulisi laatia asiaa koskeva virallinen aloite. Kuopion 
kalastuspiirin mielestä veneilyä ja vesimatkailua koske-
vat lakiesitykset eivät kuulu tämän suunnitelman toimen-
pide-esityksiin. 

Suunnitelmassa esitetty lainsäädäntöä koskeva 
suositus on katsottava aloitteeksi, jonka eteen-
päin vieminen on linjaorganisaation mukaisesti 
monessa tapauksessa vesi- ja ympäristöhallituk-
sen tehtävä. Veneily ei tee tässä suhteessa 
poikkeusta. 

Rautalamniin kunta, Koske1oKonneveden kalastusalue ja 
Kuopion läänin maatalouskeskus katsovat, että lainsäädän-
nön kehittämisessä on pyrittävä lisäämään vesivalvontavi-
ranomaisen mahdollisuuksia puuttua tehokkaammin ympäris-
töhaittojen ehkäisyyn kuivatuksessa ja tulvasuojelussa. 

Kohdan 5.4 teksti sivulla 210 tähtää juuri tä-
hän. 

Keski-Suomen Maatalouskeskus/Kalatalouskeskus katsoo, 
että mikäli suon ottamista turvetuotantoon ei saateta 
ratkaistavaksi vesioikeudessa tulee kalatalousviranomais-
ten ja lääninhallituksen lisäksi varata kalastuskunnille 
ja/tai kalastusalueille mahdollisuus antaa lausunto teh-
dystä tuotantosuunnitelmasta. 

Kalastuskuntien ja kalastusalueiden näkökantojen 
on uskottu tulevan esille kalatalousviranomais-
ten lausuntojen kautta. Suositukseen (s. 213) on 
lisätty lausunnon antajiksi kuntien ympäristön-
suojeluviranomainen. 

Pielaveden ja Keiteleen kunnat näkevät, että esitettyjen 
kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen edellyttää muutok-
sia voimassa olevaan lainsäädäntöön ja muuhun normistoon. 
Lainsäädäntöä muutettaessa tulisi huolehtia siitä, ettei 
niillä estetä tai tarpeettomasti vaikeuteta normaalia 
elinkeino- ym. toimintaa painottamalla vain suojelullisia 
näkökohtia. 
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