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Järvipäivien tausta ja tarkoitus

Jyväskylän Paviljongissa järjestettiin 
kolmipäiväinen Järvipäivät-tapahtu-
ma huhtikuussa 2019. Tapahtuman 
lähtökohtana oli Keski-Suomen liiton 
johdon näkemys pintavesien tilan pa-
rantamisen tarpeesta Keski-Suomessa. 
Vesistöillä nähtiin olevan yhtymäpin-
nat maakuntaohjelman biotalouteen, 
matkailuun, hyvinvointiin ja alueraken-
teeseen. Maakuntakaavassa annetaan 
biotalouteen (metsät, pellot, suot) ja 
turvetuotantoon liittyvät, koko maa-
kuntaa ja 13 valuma-aluetta koskevat 
suunnittelumääräykset. Niiden keskiös-
sä on vesistöjen tila.

Kansalaisilta saatu palaute (mm. 
kolmatta vaihemaakuntakaavaa ja Saa-
rijärven reittiä koskien) osoittavat, että 
kansalaisten käsitykset ja viranomais-
ten tiedot sekä luokitukset vesistöjen ti-
lasta ja kuormittajista ovat ristiriidassa. 
Kansalaisilta saatu palaute osoittaa, että 
kiintoaine- ja ravinnekuormitusta tulee 
yhä vähentää vesistöjen monimuotoi-
suuden ja käyttökelpoisuuden paranta-
miseksi. 

Keski-Suomen liiton johto valtuutti Pe-
lastetaan reittivedet -yhdistyksen koor-
dinoimaan ja tekemään konkreettisia 
toimenpiteitä vesistöjen tilan paranta-
miseksi. 

Pelastetaan reittivedet ry on ollut 
jo vuosien ajan aktiivinen vesien hyvän 
tilan puolestapuhuja. Se on järjestänyt 
kansalaistilaisuuksia ja tehnyt selvityk-
siä. Yhdistyksestä on muodostunut sa-
teenvarjo useille järvien hoitokunnille. 
Se on tehnyt myös aktiivista yhteistyö-
tä kalastuskuntien kanssa. Pelastetaan 
reittivedet ry on saanut suuren joukon 
kansalaisia toimimaan puhtaiden vesien 
puolesta.

1.

Nyt on tullut aika panostaa 
vesistöihimme, jotta maakuntamme 
asukkaat voivat jälleen olla aidosti 
ylpeitä kotiseudustaan!

Olavi Niemi 
Pelastetaan reittivedet ry
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Lähtökohdaksi asetettiin, että uu-
sia suunnitelmia ei tehdä. Maakun-
nan asukkaita osallistetaan tekemään 
vesistöjä parantavia toimenpiteitä Pe-
lastetaan reittivedet ry:n kautta. Toi-
menpiteissä hyödynnetään virallisten 
tilastojen ohella kansalaisjärjestöjen 
tuottamaa tietoa vesistöjen tilasta ja 
kunnostuksista.

Todettiin, että Suomen Akatemian 
CORE-hankkeen (Yhteistoiminnal-
lisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteis-
kuntien ongelmiin – käänne yhteis-
hallintaan ympäristöpäätöksenteossa) 
Jyväskylän yliopistossa toteutettava 
osahanke on kiinnostunut ajatukses-
ta, jossa kansalaisjärjestölle annetaan 
valtuutus perinteisen viranomaisve-
toisuuden sijaan. Tässä toimenpiteessä 
CORE-hanke tutkii ja kehittää kansa-
laisten ja julkisen vallan välistä yhteis-
toimintaa. 

Järvipäivien lähtökohdat:  
Järviluonnon arvostuksen  
lisääminen

Pelastetaan reittivedet -yhdistyksessä 
(PRV) Keski-Suomen liiton ehdotus 
koettiin luottamuksen osoituksena. 
Pienelle, ilman palkattua henkilökun-
taa toimivalle, yhdistykselle se oli myös 
suuri haaste. 

Yhdistyksessä nähtiin, että ehdotus 
oli suunnilleen sama kuin Pelastetaan 
reittivedet -yhdistyksen toiminta-ajatus. 
Keski-Suomen liiton tarjoama mah-
dollisuus loi edellytykset tehostaa 
yhdistyksen toimintaa merkittävästi. 
Yhdistyksessä koettiin, että PRV:n ja 
Keski-Suomen liiton pyrkimyksenä oli 
vaikuttaa Keski-Suomen järvien ja jo-
kien puhtauteen. Näin ne tarjoaisivat 
virkistystä ihmisille ja vahvistaisivat 
maakuntamme elinvoimaa.

Katsottiin, että liiton toimenpide- 
ehdotuksessa kuvatun toiminnan tarve 
on jatkuva ja tavoite on pysyvä. Viime 
vuosisadan loppupuolella Päijänne-liike 
otti tunnukseksi: ”Päijänne puhtaaksi, 
reittivedet raikkaiksi”. Päijänne pelas-
tui, mutta reittivesien osalta työ jatkuu. 
Pelastetaan reittivedet -yhdistys on Päi-
jänne-liikkeen työn jatkaja. Näin ollen 
yhdistys päätti ottaa haasteen vastaan ja 
ryhtyä yhteistyöhön Luonnonsuojelulii-
ton sekä Jyväskylän yliopiston tutkijoi-
den kanssa. Tavoitteena oli valmistella 
aloitteessa kuvatun toiminnan toteutusta 
ja siihen liittyvää Järvipäivät-tapahtumaa.

Viime vuosisadan loppupuolella 
Päijänne-liike otti tunnukseksi: 

”Päijänne puhtaaksi,  
reittivedet raikkaiksi”.
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Järvet käsitteenä ja järvien  
arvostuksen ilmeneminen

Määriteltiin, että toiminta kohdenne-
taan nimenomaan järviin sekä niiden 
kanssa kiinteässä yhteydessä oleviin 
virtavesiin ja suoalueisiin. Suomi on 
tuhansien järvien maa ja Keski-Suomi 
on Järvi-Suomen ydinaluetta. Tästä to-
siasiasta ollaan juhlapuheissa ylpeitä ja 
järvien arvostus on korkealla. Mutta mi-
ten nämä ylevät asenteet heijastuvat jo-
kapäiväiseen elämään ja miten ne huo-
mioidaan käytännön päätöksenteossa? 
Tästä Keski-Suomen liiton aloitteessa 
on kysymys. Aloite sisältää epäilyn siitä, 
että tuossa arvostuksessa ainakin olisi 
parantamisen varaa. 

Eduskunnassa käytävää keskuste-
lua seuratessa voi havaita, että merien 
merkityksestä ja vaikkapa Itämeren 
suojelusta käytetään paljon puheenvuo-
roja. Järvien suojelusta ja järvien mer-
kityksestä keskustellaan huomattavasti 
vähemmän. Ehkä päättäjätkään eivät 
ole täysin havainneet, millaisia mah-
dollisuuksia järvemme voivat tarjota. 
Toisaalta he eivät ehkä ole huomanneet 
sitäkään, miten myönteisinä ja kanna-
tettavinakin pidetyt asiat voivat uhata 
järviemme puhtautta ja hyvää tilaa. 

Järvien arvostuksesta voi tehdä ha-
vaintoja lainsäädäntömme sisältöihin 
tutustumalla. Järvien pilaaminen on 
kiellettyä, mutta elinkeinot ja asutus 
aiheuttavat järvien pilaantumista. Pää-
sääntönä tuntuu olevan, että pilaami-
seen on oikeus, kunhan käytetään ”pa-

rasta käytettävissä olevaa” menetelmää 
haittojen minimoimiseksi. Tuo paraskin 
menetelmä on monesti osoittautunut 
tuhoisaksi.

Muistaako päätöksentekijä vaatia 
selvityksiä siitä, miten tehtäväksi tule-
vat päätökset vaikuttavat järviin. Ja jos 
vaikutuksia on, onko hän valmis puo-
lustamaan järviä vai painavatko muut 
näkökohdat enemmän?

Voi myös kysyä, mitä yksityinen 
ihminen on valmis tekemään tai mistä 
hän on valmis luopumaan osoittaakseen 
arvostustaan järveä kohtaan. Tästä on 
monia huonoja esimerkkejä. Ihmisten 
lähijärvet ovat monesti pahimmin vau-
rioituneita ja vaurioitumisen aiheuttajia 
ovat asukkaat itse.

Kauniit, puhtaat järvet ovat mielen-
terveyden ja hyvinvoinnin lähteitä. Ne 
tarjoavat monia mahdollisuuksia myös 
taloudelliselle toiminnalle, esimerkiksi 
matkailulle sen eri muodoissa. Ymmär-
retäänkö järvien arvoa tässä mielessä 
riittävästi?

Järvien arvostuksesta oli tarkoitus 
herättää keskustelua projektin aikana.

Viranomaisten ja  
kansalaisten käsite-erot

Virallisen tiedon ja kansalaisten käsi-
tysten välinen ristiriita on havaittavis-
sa pääasiassa turvemaiden vesistöihin 
liittyvissä, vesien laatua ja luokituksia 
kuvaavissa tiedoissa. Turvemaita on 
maassamme ja maakunnassa paljon. 
Kansalaiset pitävät suurena ongelmana 
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humusta, joka aiheuttaa ongelmia lähes 
kaikissa veden käyttömuodoissa kalas-
tuksesta uintiin ja saunomiseen. Humus 
myös lisäksi liettää rannat. Virallinen 
luokitus kuvaa lähinnä ravinteita, eikä 
tunne humusta. 

Kansalaisten havaitsema humus on 
peräisin turvemaiden muokkauksesta, 
erityisesti ojituksesta ja turvetuotannos-
ta. Toiminnanharjoittajat, siis lähinnä 
metsänhoitajat ja turvetuottajat, mark-
kinoivat aktiivisesti omia näkemyksi-
ään. Ne saattavat poiketa sekä kansalais-
ten että viranomaisten tiedoista ja ovat 
siten edelleen vaikeuttamassa kokonais-
kuvan hahmottamista turvemaiden jär-
vien tilanteista.

Kysymykset vesistöjen luokittelusta 
sekä erilaisten taloudellisten toimen-
piteiden ja maanmuokkauksen vaiku-
tuksesta järviin aiheuttavat jatkuvasti 
kitkaa viranomaisten ja kansalaisten vä-
lille. Se aiheuttaa myös ympäristökon-
flikteja toiminnanharjoittajien ja kansa-
laisten välille. Monesti kysymys voi olla 
suuristakin taloudellisista intresseistä. 
Yksi lyhyt tilaisuus ei tuo tähän asiaan 
kovin paljon ymmärrystä. Tämän ai-

heen käsittelyn toivotaankin jatkuvan 
mielellään julkisena prosessina. 

Kansalaisten  
osallistuminen 

Maakunnan asukkaiden saaminen jär-
viä koskeviin tilaisuuksiin on tärkeä ta-
voite. PRV:llä on tästä kokemuksia seit-
semän vuoden ajalta. Asia ei ole helppo. 
Järvipäivät järjestettiin Metsämme- ja 
Retkelle-messutapahtumien yhteydessä 
Jyväskylän Paviljongissa. Näihin tapah-
tumiin osallistui 11 000 kävijää, joten 
Järvipäivien näkyvyys oli varmistettu.

Luonnonsuojeluliitto on käynnis-
tänyt vesistölähettilästoiminnan, jota 
on jo aloiteltu Saarijärven reitillä. Toi-
minnan avulla lisätään kansalaisten 
tietämystä sisävesien tilasta ja suojelus-
ta sekä aktivoidaan kansalaisia omien 
lähivesien seurantaan ja puolustami-
seen. Kohderyhmänä ovat ranta-asuk-
kaat, erilaiset yhdistykset, kalavesien 
osakaskunnat, maanomistajat ja muu-
ten vesistöistä kiinnostuneet kansa-
laiset. Jyväskylän yliopiston CORE- 
tutkimusprojekti on kiinnostunut tästä 
toiminnasta ja osallistuu siihen aktiivi-
sesti.

Mökkeily on osa tavallisen suoma-
laisen arkea ja etenkin suurten ikäluok-
kien elämää. Se on sidoksissa järviimme 
ja niiden veden laatuun. Mökkeilyn ja 
järven suhde on kiinteä. Mökkiläiset 
eivät ole järjestäytynyt joukko, mutta 
tässä projektissa pyrittiin lähestymään 
myös heitä. 

Maakunnan asukkaiden 
saaminen järviä koskeviin 

tilaisuuksiin on tärkeä tavoite.
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Jyväskylän yliopisto on mukana 
laajassa, monivuotisessa CORE-hank-
keessa, jonka tarkoitus on tutkia kansa-
laisaktiivisuutta ympäristöhankkeissa. 
Jyväskyläläiset CORE-tutkijat seuraa-
vat ja osallistuvat projektiin.

Maakunnan vesistöjen  
tarjoamat mahdollisuudet

Projektin yhteydessä on tarkoitus sel-
vittää suurten järvien merkitystä maa-
kuntamme elinvoimalle. Matkailu eri 
muodoissaan kuuluu tähän. Näihin ai-
heisiin halutaan paneutua ja ottaa yh-
teyttä luontomatkailun, järvimatkailun 
ja risteilyjen järjestäjiin.

Yksi PRV:n tärkeimmistä tulevai-
suuden haaveista on ”Keski-Suomi, 
koskikalastuksen keskus”. Haave liittyy 
reittivesistöjen ennallistamiseen niiden 
nykyisestä alennustilasta. Perhokalas-
tus, muu virtavesien kalastus ja vieheka-
lastus on nouseva trendi, sillä varsinkin 
nuoriso on näistä kiinnostunut. Verkko-
kalastuksen suosio on hiipumassa, vaik-
ka se on tietysti edelleenkin merkittävä 
kalastusmuoto. Saarijärven reitillä ole-
van Hietaman vesivoimalan kalapor-
taista on tehty suunnitelma. Muutkin 
esteet Saarijärven reitillä maakunta-
kalan viihtymiselle on raivattava pois. 
Myös muiden reittivesien suunnitelmia 
haluttiin tarkastella.

Järvet ovat tärkeässä asemassa yh-
dyskuntasuunnittelussa. Keurusselkä- 
projekti on tästä hyvänä esimerkkinä. 
Siinä Keurusselän ympäristökunnat ovat 

kehittäneet yhteistyötä maakuntarajan 
yli. Projektissa yhdeksi tärkeäksi veto-
voimatekijäksi, sekä asutuksen että elin-
keinojen kannalta, on havaittu Keurus- 
selkä.

Muita painotuksia

PRV näkee toiminnan tärkeäksi koh-
deryhmäksi ”tavallisten” kansalaisten 
ohella maakunnan päättäjät ja tärkeim-

Järvipäivien vastuuhenkilöt Olavi Niemi  
ja Jaakko Koppinen.
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mät vaikuttajat. Siksi suunniteltiin il-
tatilaisuus kutsuvieraille. Järviemme 
merkitystä korostettiin Keski-Suomen 
maakunta-aatteen synnyssä, maakun-
nan menestyksessä ja taiteilijoiden 
innoittajina. Päättäjiä informoitiin eli 
”lobattiin” koko toimintavuoden ajan 
monin eri tavoin.

Päättäjille korostettiin, että järvien 
hyväksi tehtävät päätökset ovat sopu-
soinnussa myös ilmastotavoitteiden 
kanssa. Historia on osoittanut, että jär-
vien puolesta tehtävät päätökset ovat 
olleet myös taloudellisesti edullisia. 
Monesti muutoksen esteenä ovat ennen 
kaikkea ennakkoluulot. Vaikka puhu-
taan järvistä, tarkoitetaan myös soita. 
Järviemme hyvinvointi on sidoksissa 
soiden olemassaoloon. Suot tasapainot-
tavat järvien virtaamia. Soiden hävit-

täminen lisää äärevyysilmiöitä eli ve-
denpinnan vaihteluita. Ne vaikuttavat 
puolestaan haitallisesti veden laatuun 
ja järvien käyttöön. Suot ovat maamme 
tärkeimpiä hiilinieluja.

Järvipäivät-ajatus ja vesiluonnon ar-
vostuksen lisäämiseen tähtäävä toimin-
ta jatkuivat Järvipäivien jälkeen. 

Järvipäivät toimi tässä projektissa 
kokoavana tekijänä, uusien ajatusten 
esille tuojana ja keskustelufoorumina. 
Järvipäiviin liittyi pienimuotoista näyt-
telytoimintaa. Ainakaan ensimmäisellä 
kerralla tapahtumaa ei ollut kuitenkaan 
aihetta nimittää messutapahtumaksi. 
Toimintasuunnitelma pintavesien pa-
rantamiseksi (Topsu-aloite) antaa kui-
tenkin aihetta laajempaan toimintaan, 
jota vesistölähettilästoiminnan myötä 
on tarkoitus levittää muuallakin maa-
kunnassa kuin Jyväskylässä. Joka ta-
pauksessa tavoitteena on luoda useita 
vuosia kestävää toimintaa järviluonnon 
arvostuksen edistämiseksi.

Pelastetaan reittivedet -yhdistys nä-
kee, että Järvipäivät ja tähän liittyvä toi-
minta voivat osaltaan lisätä päättäjien ja 
kansalaisten arvostusta Keski-Suomen 
järviä ja vesiluontoa kohtaan. 

Pelastetaan reittivedet -yhdistys 
näkee, että Järvipäivät ja tähän 
liittyvä toiminta voivat osaltaan 
lisätä päättäjien ja kansalaisten 

arvostusta Keski-Suomen järviä ja 
vesiluontoa kohtaan.
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2.
Olavi Niemi

Pelastetaan reittivedet ry

Järvipäivien avajaistilaisuus

Järvipäivien avajaistilaisuus pidettiin 
kutsuvieraille perjantai-iltana 26.4. Pavil- 
jongin Wolmar-salissa. Kutsuja lähetet-
tiin runsaasti, yli 700. Kohderyhmänä 
olivat Jyväskylän valtuuston jäsenet, 
nuorisovaltuuston jäsenet, maakunta-
valtuuston jäsenet ja tärkeimmät vai-
kuttajat Keski-Suomessa ja Jyväskylässä. 
Paikalle tuli noin 120 ihmistä. Saavu-
tusta on hyvä, kun otetaan huomioon 
kutsuttujen kiireinen elämä ja keväisen 
perjantai-illan kaunis sää.

Puhujiksi saatiin Jyväskylän kau-
punginjohtaja, Jyväskylän nuoriso-
valtuuston puheenjohtaja, Jyväskylän 
yliopiston rehtori, maakuntajohtaja ja 

läänintaiteilija. Puhujia pyydettiin ku-
vaamaan järvien ja järviluonnon mer-
kitystä omille taustaorganisaatioilleen 
esimerkiksi seuraavien, Järvipäivien 
ohjelmalliseen sisältöön liittyvien aihei-
den näkökulmasta:

1. Järviluonto suomalaisen identitee-
tin luojana sekä taiteen ja kulttuu-
rin innoittajana

2. Vesistöt ihmisten elämäntavan luo-
jana ja hyvinvoinnin lähteenä

3. Järviemme tila ja tulevaisuus

4. Järvien taloudellinen merkitys

Puhujia pyydettiin kuvaamaan järvien 
ja järviluonnon merkitystä omille 
taustaorganisaatioilleen Järvipäivien 
ohjelmalliseen sisältöön liittyvien 
aiheiden näkökulmasta.
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Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo 
Koivisto sanoi, että järvillä on todella 
suuri merkitys Jyväskylän kaupungille. 
Päijänteen rannalla ja monien kaunii-
den järvien keskellä sijaitsevan kaupun-
gin identiteetti ja luontoarvot rakentu-
vat paljolti juuri järvien varaan. Koivisto 
kaipasi vankempaa ja uskottavampaa 
suunnitelmaa siitä, miten Päijännettä 
hyödynnetään Jyväskylän ja koko maa-
kunnan elinvoiman rakentamisessa. 
Kaupunginjohtaja ei käsitellyt aihetta 
maakunnallisesti. Hän kuitenkin tote-
si, että järvien tilassa on parantamisen 
varaa. Tilanteeseen voidaan vaikuttaa 
monilla tavoin. Esimerkiksi Jyväskylän 
kaupunki voi vaikuttaa tilanteeseen 
lämpölaitostensa polttoainevalinnoilla.

Jyväskylän nuorisovaltuuston puheen-
johtaja Olli-Pekka Lounialan mukaan 
nuorille on itsestään selvää, että kau-
pungin vetovoimatekijöistä, kuten jär-
viluonnosta, on huolehdittava. On kiva, 
että lähijärvissä voimme uida. On kiva, 
että laivasatamamme on portti moni-

puoliselle matkailulle ja turistitapahtu-
mille. On kiva, että helsinkiläiset voivat 
juoda maailman parasta vettämme. Jär-
vien hyvinvoinnista huolehtiminen on 
portti laajempaan vastuuseen ja osalli-
suuteen, vastuuseen suurista ilmasto-
asioista. 

Jyväskylän Yliopiston rehtori Keijo 
Hämäläinen käsitteli monipuolisesti 
yliopiston tutkimuksen ja opetuksen 
tehtävää luontoarvojen määrittelemi-
sessä, niiden merkityksen ymmärtämi-
sessä ja myös menetelmien kehittämi-
sessä luonnon puolustamiseksi. Hän 
esitteli myös yliopiston piirissä toimivan 
CORE-tutkimusyhteisön työtä kansa-
laisyhteiskunnan ja hallinnon vuorovai-
kutuksen sekä yhteistyön kehittämisek-
si luontoarvojen ja vesistökysymysten 
suhteen. Hämäläinen totesi, että yhtenä 
lähtökohtana koko Järvipäivät-hank-
keelle on ollut dosentti Sakari Möttö-
sen, emeritusprofessori Esa Konttisen ja 
tohtori Miikka Salon tutkimus ”Ei vettä 
rantaa rakkaampaa”. Tutkimus paljasti 

Timo Koivisto Olli-Pekka Louniala Keijo Hämäläinen
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(viranomaisten näkemyksestä poike-
ten), että kansalaiset pitivät Saarijärven 
reitin huonon tilan suurimpana aiheut-
tajana turvetuotantoa. 

Maakuntajohtaja Tapani Mattila sanoi, 
että vesien tila puhututtaa ihmisiä. 
Vesien tila on parantunut, mutta teh-
tävää riittää yhä. Esimerkkeinä vesien 
tilan paranemisesta Mattila mainitsi 
Jyväsjärven ja Lievestuoreen lipeälam-
men. Ongelmana on edelleen järvien 
rehevöityminen sekä kiintoaines- ja 
humuskuormituksen aiheuttama lietty-
minen ja veden samentuminen. Matti-
lan mukaan vesiensuojelutoimenpiteitä 
tarvitaan ja niiden toteuttaminen on 
yhteinen asiamme. Keskisuomalaiseen 
sielunmaisemaan ja identiteettiin järvet 
kuuluvat erottamattomasti. Mattila kat-
soi, että ei ole vielä kauaakaan, kun ve-
sistöt nähtiin jopa viemäreinä tai muu-
ten toisarvoisina tekijöinä. Nyt tilanne 
on aivan toinen. Olemme tulleet siihen 
murrosvaiheeseen, jolloin järville anne-
taan se arvo, joka niille kuuluu.

Läänintaiteilija Marko Hämäläinen 
korosti taiteen merkitystä osana isoja 
yhteiskunnallisia keskusteluja. Taide on 
nähtävä luontevana osana yhteiskuntaa 
ja sen kehitystä samoin kuin esimerkik-
si talous, tiede tai politiikka. Taide ottaa 
osaa keskusteluun omalla kielellään, 
omalla tavallaan. Se voi joskus olla vai-
keaa ymmärtää, mutta se on toisaalta 
antoisaa. Vaikka esimerkiksi humus-
järvet aiheuttavat huolta, keskisuoma-
lainen luonto antaa edelleen voimaa ja 
rohkeutta olla mukana luovassa toimin-
nassa ja toimia luontoarvojen puolusta-
miseksi.

Keijo Hämäläinen Tapani Mattila Marko Hämäläinen

”Järvien hyvinvoinnista huolehtiminen 
on portti laajempaan vastuuseen ja 
osallisuuteen, vastuuseen suurista 
ilmastoasioista.” 
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Esitys pidetty Järvipäivät 2019 Vesistöihin perustuva matkailu -paneelin alustuksena 
29.4.2019

Päijänne maailmankartalle – 
UNESCOn kestävän kehityksen mallialueella  
boostia vastuulliseen ja kestävään toimintaan

Biosfäärialuekonsepti, tavoitteet  
ja verkostoituminen

Biosfäärialueet ovat YK:n kasvatus-, 
tiede- ja kulttuurijärjestön (UNESCO) 
kestävän kehityksen mallialueita. Niillä 
pyritään yhdistämään kestävän kehityk-
sen edistäminen, luonnon monimuotoi-
suuden suojelu sekä tutkimus, seuranta 
ja ympäristökasvatus. Biosfäärialuetoi-
minta perustuu UNESCOn 1970-luvul-
la laadittuun Man and the Biosphere 
-tiedeohjelmaan. Ohjelmaa on päivitet-
ty Sevillassa (Sevillan strategia vuonna 
1995) ja Limassa (Lima Action Plan 
vuonna 2016). Toiminnan painopistet-
tä on ohjelman päivityksillä suunnattu 
entistä vahvemmin kestävän kehityksen 
mukaisen toiminnan edistämiseen sekä 
Agenda 2030 kestävän kehityksen ta-
voitteiden saavuttamiseen. 

Biosfäärialueiden keskeisenä tavoit-
teena on kestävän kehityksen mukaisten 
toimintamallien edistäminen vapaaeh-
toisin keinoin. Ihmistoiminnalla on bios-
fäärialueilla tärkeä rooli. Niillä asutaan 
ja harjoitetaan taloudellista toimintaa 
normaalisti. Biosfääritoiminta perustuu 
ammatinharjoittajien, tutkijoiden, vi-
ranomaisten, asukkaiden, kolmannen 
sektorin ja muiden toimijoiden välisiin 
vapaaehtoisiin yhteistyöhankkeisiin. 
Toiminnan muotoja ovat esimerkiksi 

Päivi Halinen
Pro Päijänne ry

Pro Päijänne ry on muuramelaisten 
yritysten vuonna 2015 perustama 
yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena 
on edistää UNESCOn biosfääri-
alueen saamista Päijänteen alueelle. 

3.
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SUOMEN YHTEISKUNTASOPIMUKSEN KAHDEKSAN TAVOITETTA

1.  Yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin

2.  Vaikuttavien ihmisten yhteiskunta

3.  Työtä kestävästi

4.  Kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt

5.  Hiilineutraali yhteiskunta

6.  Resurssiviisas talous

7.  Luonnon kantokykyä kunnioittavat elämäntavat

8.  Luontoa kunnioittava päätöksenteko

Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteet ja Suomen Yhteiskuntasopimuksen  
kahdeksan tavoitetta. 
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alueelliset kehittämishankkeet, tutki-
mus, elinkeinotoiminnan kehittäminen, 
ympäristön tilan seuranta ja ympäristö-
kasvatus. Biosfäärialue on ennen kaik-
kea toiminnallinen formaatti.  

UNESCOn biosfäärialuestatus on 
maailmanlaajuisesti tunnettu. Vuonna 
2019 maailmassa on lähes 700 biosfää-
rialuetta 122 maassa. Biosfäärialueiden 
määrä on kasvanut tasaisesti vuosien 
varrella. Keski-Euroopassa on lukui-
sia biosfäärialueita, joissa toiminta on 
tunnettua ja arvostettua. Pohjoismais-
sa biosfäärialuetoimintaa kehitetään. 
Ruotsissa on viisi biosfäärialuetta, Tans-
kassa ja Suomessa kaksi ja Norjassa yksi 
biosfäärialue. Ruotsissa ja Norjassa sekä 
Suomessa (Päijänteen alue) on käynnis-
sä neljä biosfäärialueiden perustamis-
hanketta. Erityisesti Ruotsissa biosfääri-
alueet on nähty tärkeinä aluekehityksen 
työvälineinä ja siellä valtio tukee bios-
fäärialueiden perustamista. 

Pohjoiset biosfäärialueet, joihin kuuluu 
pohjoismaiden biosfäärialueiden lisäksi 
Baltian, Iso-Britannian (ml. Skotlanti)  
sekä Kanadan biosfäärialueita, ovat 
muodostaneet NordMaB -verkoston. 
NordMaBin toiminta on aktiivista ja 
kehittyvää. Verkosto kokoontuu vuosit-
tain vaihtuvassa kohteessa. NordMaB 
-verkoston tavoitteena on tiivistää yh-
teistyötä, linjata yhteisiä kestävän ke-
hityksen tavoitteita ja kehittää yhteisiä 
hankkeita tavoitteiden toteuttamiseksi. 
Päijänne on osa NordMaB -verkostoa ja 
osallistuu kokouksiin biosfäärialuekan-
didaattina. 

Päijänne biosfäärialuekandidaatti

Päijänne on tärkeä vesistö asumisen, vir-
kistyskäytön, raakaveden oton, matkai-
lun ja muun elinkeinotoiminnan sekä 
tutkimuksen näkökulmasta. Päijänteen 
seutua on haluttu kehittää kokonaisval-
taisesti turvaten samalla alueen luon-
to- ja kulttuuriperintöarvot sekä veden 

Biosfäärialuetoiminnan tulee 
toteuttaa Unescon edellyttämät 
perustehtävät:

1. Kestävän kehityksen 
edistäminen: sosiaalisesti, 
kulttuurisesti ja ekologisesti 
kestävän ihmisten elinolo-
suhteita parantavan kehi-
tyksen edistäminen.

2. Luonnon monimuotoisuu-
den suojelu: maisemien, 
ekosysteemien, lajien ja 
geneettisen monimuotoi-
suuden suojelu.

3. Tiedonkeruun ja tiedon-
vaihdon tukeminen: kestä-
vää kehitystä sekä luonto- ja 
kulttuuriperinnön suojelua 
edistävien kehittämis- ja 
mallihankkeiden, ympä-
ristökasvatuksen ja koulu-
tuksen sekä monitieteisen 
tutkimuksen ja seurannan 
tukeminen.
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laatu. Päijänteen alueella on jo monen-
laista biosfäärialueideologian mukaista 
toimintaa. Päijänteen alueella on run-
saasti luonto- ja kulttuuriarvoja, ja alue 
on merkittävä kokonaisuus luonnon 
monimuotoisuuden kannalta. Päijän-
ne on kansainvälisestikin tarkasteltuna 
menestyksekkään vesiensuojelutoimin-
nan malliesimerkki. Päijänteen alueel-
la on kolme kansallispuistoa ja kattava 
luontokohdeverkosto. Ne muodostavat 
valmiin luonnonsuojelullisen perustan 
biosfäärialueelle. 

Päijänteen molemmissa päissä ovat 
kehittyvät kaupungit, Jyväskylä ja Lah-
ti, ja rantavyöhykkeillä harvaan asuttuja 
alueita. Yhdessä ne muodostavat ihmis-
toiminnan intensiteetin kannalta vaih-
televan rakenteen. Tämä sekä monipuo-
linen elinkeinorakenne mahdollistavat 
monitahoisen toiminnan kehittämisen 
alueella. Päijänteellä on mielenkiintoi-
nen ja pitkä historia, jota voisi hyödyn-

tää niin alueen matkailun kehittämi-
sessä kuin asukkaiden oman Päijänne 
-identiteetin ja Päijänne -tuntemuksen 
kehittämisessä.

Alueella on hyvät edellytykset 
ympäristökasvatustyölle sekä tahtoa 
ympäristökasvatuksen kehittämiselle. 
Alueen yliopistoilla ja oppilaitoksilla 
on Päijänteeseen kohdistuvaa tai tee-
mallisesti biosfäärialueideaan soveltu-
vaa tutkimusta ja seurantaa. Jyväsky-
län yliopisto on vahva, monitieteinen 
yliopisto. Sen vastaperustettu Wisdom 
-tiedeyhteisö tarjoaa poikkeuksellisen 
hyvät mahdollisuudet tieteiden välisen 
yhteistyön ja tutkimuksen kehittämi-
selle. Biosfäärialuekonseptiin soveltu-
vaa toimintaa on käynnissä ja tahtoa 
alueen kehittämiseen asukkaille, toi-
mijoille ja matkailijoille vetovoimai-
semmaksi on olemassa. 

 Päijänteellä keväällä 2018 vieraillut 
UNESCOn biosfäärialuekoordinaattori 

Lähes 700 biosfäärialuetta yli 120 maassa. 
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Tutkimus tukemaan kestäviä ratkaisuja / JYU / Teea Kortetmäki

Bio ja ympäristötieteet Ekologinen kestävyys

Bf-alueen erityispiirteet ja 

esim. monimuotoisuuden 

tukeminen

Kestävä matkailu: kriteerit

Kauppatieteet
Taloudellinen kestävyys

Kestävä kulutus

Yrittäjyys

Arvoketjut, verkostot

Kestävä matkailu:  

ruokkiminen

Yhteiskuntatieteet
Aspektit, käsitykset

Sosiaalinen kestävyys

Konfliktit, hallinta, toimijuus, 

instituutiot, merkitykset

Toiminnan muuttumisen 

estäjät ja edistäjät

Case-vertailut, bf-alueiden 

perustamisprosessit

Kulttuurin tutkimus Kulttuurinen kestävyys

Biosfäärialueen erityiset 

piirteet, ihmisen ja luonnon 

yhteistoiminta

Liikunta- ja terveystieteet Terveys
Liikunta- ja terveys- 

vaikutukset (liikuntamatkailu?)

Kasvatustieteet
Sosiaalinen kestävyys,  

kasvaminen, asenteet

Ympäristökasvatuksen  

mahdollisuudet

Soveltava tutkimus (JAMK) Selvitykset ”kentällä”
Bf-toiminnan edellytykset;  

ihmisten intressit ja pelot

Meriem Bouamrane nosti juomakelpoi-
sen veden ja elinvoimaiset vesistöalueet 
tulevaisuuden elinehdoksi. Hän näki 
Päijänteen alueessa suuren potentiaalin. 
Aktiivinen yhteisö ja puhdas vesi voisi-
vat olla aluebrändin punaisia lankoja. 
Bouamrane kannusti alueen toimijoita 
yhteistyöhön. Hän kehotti tekemään 
ylpeästi näkyväksi niin maakuntien, 
kuntien, koulutus- ja tutkimusorgani-
saatioiden, järjestöjen, yritysten, maa-, 

metsä- ja kalatalouden harjoittajien 
kuin kansalaisten toiminnan, joka jo yl-
läpitää ja edistää Päijänteen alueen elin-
voimaisuutta. Hän myös kutsui toimijat 
jakamaan tätä osaamista kansainvälisis-
sä verkostoissa.

 NordMaB -verkosto kokoontui 
Päijänteellä syksyllä 2018 Jyväskylän 
kaupungin, Pro Päijänne -yhdistyksen 
ja JAMKin kutsumana. Ruotsin ja Tans-
kan biosfäärialueiden edustajat osallis-
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tuivat tuolloin Alkio-opistolla, Korpi-
lahdella, pidettyyn Päijänne Brändiksi 
-hankkeen Päijänne -seminaariin pa-
nelisteina. Heidän viestinsä Päijänteen 
alueelle oli selkeän positiivinen ja kan-
nustava. Muun muassa Ruotsin Vätter-
nin biosfäärialueella matkailu työllistää 
jo enemmän kuin maa- ja metsätalous 
yhteensä.

Muuramen kunta on aktiivisesti 
lähtenyt edistämään biosfäärialueen 
saamista Päijänteelle. Muuramen kun-
nan ja Pro Päijänne ry:n hankkeessa 
vuosina 2017–2018 selvitettiin Päijän-
teen biosfäärialueen mahdollisuuksia 
Muuramen matkailuliiketoiminnalle. 
Hankkeessa kohdattiin lähes 300 yri-
tystä ja toimijaa, joille esiteltiin biosfää-
ritoimintaa. Varsinkin Päijänteen ym-
päristön pienet matkailuyritykset olivat 
kiinnostuneita kestävästä toiminnasta 
ja biosfääritoiminnasta. Hankkeen ai-
kana Muuramen, Joutsan ja Toivakan 
kuntien kunnanhallitukset päättivät 
lähteä edistämään biosfäärialueen saa-
mista Päijänteelle. Jyväskylän kaupunki 
valmistelee vastaavaa päätöstä.

Päijänteen alueen matkailua kehite-
tään parhaillaan useassa hankkeessa. Kes-
tävä matkailu on noussut yhdeksi keskei-
seksi kestävän kehityksen painopisteeksi 
Päijänteen alueella. Myös vuonna 2008 
toteutetussa Päijänteen biosfäärialueen 
perustamisedellytyksiä koskevassa sel-
vityksessä nostettiin luonto- ja kulttuu-
rimatkailu sekä luonnon virkistyskäyttö 
yhdeksi painopisteeksi. Selvityksessä 
visioitiin seuraavasti: ”Esteetön Päijän-
ne ympäristöineen tarjoaa laadukkaita 

Yläkuvassa UNESCOn biosfäärialue-
koordinaattori Meriem Bouamrane on 
tutustumassa Päijänteen alueen toimijoi-
hin Juurikkasaaressa. 

Alakuvassa Meriem Bouamrane tutus-
tuu Komppa-Seppälän luomutilan Järki 
Särki-tuotteisiin ja Voihyvin-luomu- 
hunajatuotantoon (Kuvassa Ari Seppälä, 
Meriem Bouamrane ja Marja Komppa, 
keskellä).



23

ja ympäristövastuullisesti toteutettuja 
vapaa-ajan ja virkistyskäytön kohteita 
asukkaille ja luontomatkailuun”. Tämä 
visio on edelleen ajankohtainen ja sitä 
tukevat alueen toimijat. Myös voimassa 
olevan maakuntakaavan aluevaraukset 
tukevat tätä tavoitetta vahvasti. 

Kestävä matkailu on helposti nos-
tettavissa Päijänteen kehittämisen yh-
deksi painopisteeksi. Biosfäärialuekon-
septin on kuitenkin ajateltu toteuttavan 
parhaimmillaan holistista, koko yh-
teiskunnan vastuulliseen ja kestävään 
toimintaan tähtäävää tavoitetta. Myös 
Päijänne Brändiksi -hankkeen (JAMKin 
 hallinnoima hanke vuonna 2018) net-
tikyselyssä tuli tuki sekä vastuullisen 
toiminnan kehittämiselle että biosfää-
rikonseptin kiinnostavuudelle. Vastaa-
jista 76 prosenttia piti kestävää ja vas-
tuullista toimintaa Päijänteellä tärkeänä 
tai erittäin tärkeänä. 58 prosenttia vas-
taajista piti biosfäärialuetoimintaa kiin-
nostavana tai erittäin kiinnostavana.

Päijänteellä on loistavat edellytyk-
set biosfäärialuetoimintaan: hieno suur-
järvi luonto- ja kulttuuriympäristöar-
voineen, riittävä väestöpohja toiminnan 
volyymille, yhteiskunnan koko toimin-
nan skaala ja riittävä kriittinen massa 
tavoitteiden eteenpäin viemiseen. 

Päijänne Brändiksi -hankkeen Päijänne- 
seminaarin panelistit, Tanskan Moenin 
biosfäärialueen Paul Debois (vas.), 
Ruotsin biosfäärialueiden kansallinen 
koordinaattori Johanna MacTaggart ja 
Ruotsin East Vättern Scarp Landscape 
-biosfäärialueen Claes Hellsten Korpi-
lahden Alkio-opistolla 3.10.2018.
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Kalle Laitinen
Saarijärven kaupunki4. Veijo Honkanen

Metsäkeskus

Taimen takaisin Saarijärven reitille

Ennen ihmistoiminnan suuria vaiku-
tuksia Saarijärven reitti oli merkittävä 
taimenvesi. Reitin vedenlaatu oli ny-
kyistä parempi ja runsas koskipinta- 
ala tarjosi taimenille erinomaiset li-
sääntymismahdollisuudet. Taimenia 
pyydettiin verkoilla ja padoilla reitin 
latvoilla Kiminginjärvellä jo 1600-lu-
vun alkupuolella. 1800–1900-luvun 
vaihteessa Hietaman- ja Summaskoskea 
pidettiin erityisen hyvinä taimenvesi-
nä, joista poikaset vaelsivat syönnök-
selle aina Päijänteelle saakka. Pääreitin 
koskilla vieraili vapakalastajia (koti- ja 
ulkomaisia) ja muun muassa Kalmu-
koski oli vuokrattu kalamiehille vielä 
1940-luvulla. 

Voimalaitosten rakentamisen myö-
tä taimenen luontainen vaellusyhteys 
reitillä katkesi. Lisäksi reitillä ja sen 
valuma-alueella uittoperkaukset, maa-
talouden voimistuminen, suo-ojitukset, 
ylikalastus ja muut ihmistoiminnan 
vaikutukset heikensivät vedenlaatua ja 
taimenen lisääntymismahdollisuuksia. 
Vuonna 2010 taimen luokiteltiin sisä-
vesissä erittäin uhanalaiseksi 64. leveys- 

asteen eteläpuolella. Vuoden 2016 alus-
ta alkaen rasvaevällinen, luonnossa 
syntynyt taimen on kalastusasetuksella 
kokonaan rauhoitettu eteläisessä Suo-
messa. 

Reitin virtavesien kalakannoista on 
tutkittua tietoa kunnostuskohteilta (en-
nen ja seuranta) ja muutamilta muilta 
virtavesikohteilta eri intressiryhmien 
toteuttamina sähkökoekalastuksina. 
Kalastusalueiden käyttö- ja hoitosuun-
nitelmien ja muun muassa Pyhäjärven, 
Saarijärven ja Lumperoisen säännöste-
lyyn liittyen alueiden kalakantojen tilaa 
on selvitetty muun muassa kalastus-
tiedustelujen ja koekalastusten avulla. 
Koekalastuksia (smolttipyynti, isommat 
kalat) on tehty myös Hietamalle ja Leu-

Vuonna 2010 taimen luokiteltiin 
sisävesissä erittäin uhanalaiseksi 
64. leveysasteen eteläpuolella.
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hulle suunniteltujen kalateiden esisel-
vityksenä. Lisäksi jokien oma, eriytynyt 
taimenkanta on selvitetty ja varmistettu 
geneettisesti Pelto-, Moksin- ja Kontti-
joessa. Pääreitin kaikki kosket on kun-
nostettu. Pienemmillä puro- ja joki-
kohteilla kunnostuksia on suunniteltu 
ja toteutettu ainakin Pyhäjärven valu-
ma-alueella, Murronjoella sekä Paju- ja 
Tarvopurolla.

Taimenkantojen nykytila  
Saarijärven reitillä

Syksyn 2016 koekalastuksissa luonnon-
taimenia tavattiin Saarijärven pääreitin 
kuudella koskikohteella ja 10 puro- ja 
jokikohteella (37 prosenttia tutkituista 
kohteista). Aikaisemmat tutkimukset 
ja selvitykset huomioiden Saarijärven 
reitin taimenvesiin näyttää kuuluvan 
pääreitin ohella ainakin 12 joki- ja pu-
rokohdetta, joista Kara-, Moksin-, Kont-
ti- ja Peltojoen taimenkanta on geneet-
tisesti arvokas ja omaleimainen.

Saarijärven pääreitillä kituuttaa har-
va, luontaisesti lisääntyvä taimenkanta. 
Se on perimältään lähellä istutuksissa jo 
vuosikymmeniä yleisesti käytettyä Rau-
talammin reitin taimenta. Kesänvanhoja 

poikasia saatiin viideltä koskelta välillä 
Tuhmalampi–Saarijärvi, parhaiten kui-
tenkin Mahlunjärven pohjoisosan Rie-
kon- ja Muittarinkoskelta. Riekonkos-
ken yläosan ja Muittarinkosken koealan 
taimentiheys (21 ja 15 kpl/100 m2) oli 
selkeästi suurempi kuin Keski-Suomen 
ja Kymijoen parhaiden taimenkoskien 
keskimääräinen, korjattu taimentiheys 
vuosina 1996–2015 (10,5 kpl/100 m2). 
Mahdollisesti juuri Mahlunjärvi toimii 
tällä hetkellä syönnös- ja keskusjärvenä, 
josta taimenet vaeltavat lähikoskille ku-
temaan. Vuoden 2014 seurannoissa alas-
päin syönnökselle vaeltavia taimenia eli 
smoltteja ei voimalaitosten yläpuolella 
havaittu, mutta Mahlunjärveen laskevas-
sa Konttijoessa kyllä. 

Huomioiden Luke:n Heijosten-
koskesta saamat kesänvanhat poikaset, 
luontaista lisääntymistä oli havaitta-
vissa kaikkiaan seitsemällä pääreitin 
kahdestatoista koskesta. Kesä 2016 oli 
sateinen ja runsasvetinen, joten kuivaan 
hellekesään verrattuna se saattoi osal-
taan edesauttaa poikasten selviämistä 
ja näkyvyyttä saaliissa. Aikaisempien 
koepyyntien perusteella taimenen voisi 
olettaa lisääntyvän myös Summaskos-
kessa, mutta koskien poikasmäärissä voi 
olla suurta vuosittaista vaihtelua kudun 
onnistumisesta, sää- ja virtaamaolosuh-
teista ja predaatiosta johtuen.

Pääreittiin laskevista vesistä uusia 
taimenhavaintoja tehtiin Karajoella, 
Sydänmaanpurolla ja Jylhänpurolla. 
Karajoen molemmilla koealoilla todet-
tiin luontaista lisääntymistä toisin kuin 

Saarijärven pääreitillä  
kituuttaa harva, luontaisesti 

lisääntyvä taimenkanta.



27

vuonna 2013, jolloin luonnonkudusta 
syntyneitä taimenenpoikasia ei koea-
loilta löytynyt. Pääreitin koskista poi-
keten Karajoen taimenten perimässä 
ei näkynyt viitteitä rautalampiseen 
taimeneen, vaikka sitä on erikokoise-
na ja -ikäisenä istutettu Karajokeen ja 
Heijostenkoskeen vuosikymmeniä. Ka-
rajoen taimenet ryhmittyivät lähem-
mäksi Moksinjoen geneettisesti sekoit-
tumatonta, eriytynyttä taimenkantaa ja 
muodostivat yhdessä toisen Saarijärven 
reitin taimenryhmistä. Karajoella ja sen 
lähialueella näyttää sinnittelevän Saari-
järven reitin omaleimainen ja arvokas 
taimenkanta. Sydänmaanpuro, joka 
laskee Heijostenkosken Haarakoskeen, 
osoittautui alaosaltaan taimenvedeksi. 
Saadut kesänvanhat taimenen poikaset 
saattoivat olla joko puron omaa kantaa 
tai mahdollisesti ne olivat etsiytyneet 
puroon alapuolisesta Haarakoskesta. 
Jylhänpurosta tavatut luonnontaimenet 

olivat todennäköisesti peräisin Mansik-
kapurosta, jonne koealalta oli matkaa 
vain 10–20 metriä. Virtavesien hoito-
yhdistyksen (VIRHO) tekemien koe-
kalastusten perusteella Mansikkapuron 
taimentiheys oli erinomainen Jylhän-
puron laskukohdan läheisellä koealu-
eella vuonna 2015. 

Luonnontaimenia tavattiin myös 
Pelto- ja Lannejoella, Isojoen Outis-
koskella, Mansikkapurolla, Kota- ja 
Konttijoen Silmäkoskella sekä Pajupu-
rolla. Peltojoen taimenkanta on elin-
kelpoinen ja geneettiseltä perimältään 
pääosin joen omaa kantaa. Myös joen 
rapukanta on tällä hetkellä vahva, ja 
kilpailu ravinnosta ja elintilasta näkyi 
osalla saalisrapuja saksettomuutena tai 
niiden regeneroitumisena. Mansikka-
purossa on oma purotaimenkantansa, 
joskin nyt koealalta saatu saalis (3 kpl.) 
oli pienempi kuin vuonna 2015 (12 
kpl., joista 8 0+). Lannejoki, Isojoki ja 

Tuhmakoski
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Pajupuro ovat kunnostettuja kohteita 
ja yhdenkin luonnontaimenen esiin-
tyminen saaliissa on aina palkitsevaa. 
Peratuilla ja kunnostamattomilla puro- 
ja jokikohteilla taimenia ei ollut, eikä 
juuri muutakaan kalaa. Suojapaikkojen 
puute, vaellusesteet, mahdolliset ve-
denlaatuongelmat ja predaatio (esim. 
made) heikentävät kalojen selviytymis- 
ja lisääntymismahdollisuuksia. Myös 
elinvoimainen puronieriäkanta, kuten 
Peukalopurossa, on osaltaan este tai-
menkannan elpymiseen.

Entä tulevaisuus?

Kalateiden rakentaminen Hietaman 
ja Leuhun voimalaitosten yhteyteen 

mahdollistaa taimenen nousun aina 
Päijänteeltä Saarijärven reitin koskiin ja 
puroihin. Reitin latvoilla olevien pien-
ten jokien ja purojen merkitys lisääntyy 
ja niiden kunnostusten tarve käy en-
tistäkin tärkeämmäksi, sillä viettäähän 
taimen ensimmäiset kolme vuotta syn-
tymäpurossaan. Mutta pelkkä purojen 
kunnostus ei riitä. Meidän tulee suun-
nata toimenpiteitä myös veden laadun 
parantamiseen ja ennen kaikkea veden 
riittävyyteen. Taimenen kotipurossa 
tulee olla virtaavaa vettä läpi vuoden. 
Avaintekijä Saarijärven reitin merkittä-
vän taimenveden palauttamisessa on se, 
miten ainakin merkittävimpien taimen-
purojen valuma-alueille pystytään pa-
lauttamaan vettä pidättäviä suoalueita ja 
veden virtaamaa tasaavia rakenteita.
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Linda Mustajärvi
Jyväskylän yliopisto5.

Suoluonto ja sen ennallistaminen

Suoluonto ja sen merkitys

“Suolla on omat salaperäiset keinonsa kieh-
toa vaeltajansa; se uhoaa voimakkaita tuok-
suja runsaista varvuistaan. Suolla on sadat 
vuosikertansa kuten hyvällä viinilajilla, sen 
aikojentakaiset, maatuvat kasvustokerrokset 
tuovat sanoman menneistä kesistä ja aurin-
goista, menneistä sateista ja kukoistuskau-
sista.”

Näin soita kuvailee Veikko Huo-
vinen teoksessaan Hamsterit (1957)1. 
Kuvauksessa käy ilmi oikeastaan aika 
hienolla tavalla suon määritelmä, johon 
kytkeytyy sekä suolla elävä lajisto että 
alueen historia. Alue voidaan tunnis-
taa suoksi siitä, että suokasvillisuuden 
osuus pintakasvillisuudesta on vähin-
tään 75 prosenttia, tai siitä, että alueella 
on turvepohjasta. Turve syntyy suokas-
vien hajotessa humifikaation seuraukse-
na. Syvemmällä turpeessa tämä hajoa-
minen on merkittävästi hitaampaa kuin 
suon pintaosissa, jossa hajoamiseen on 
käytössä enemmän happea. Turpeeseen 
jää hajoamisenkin seurauksena edelleen 
valtava määrä hiiltä. Onkin arvioitu, 

että 20–30 prosenttia maanpinnan hii-
lestä on nimenomaan pohjoisissa turve-
maissa2. Tämä on ilmastonmuutoksen 
kannalta merkittävä hiilivarasto. Suot 
toimivat loistavina hiilinieluina myös 
sitoessaan hiiltä ilmakehästä jälleen 
maaperään. Suomella onkin tämän hii-
livaraston ja -nielun säilyttäjänä merkit-
tävä rooli, sillä Suomi on poikkeukselli-
sen soinen valtio. Luonnontilaiset suot 
tarjoavat myös valtavan määrän muita 
ekosysteemipalveluita ihmiselle. Marjo-
jen ja riistan lisäksi suot tarjoavat muun 
muassa ilmaisia tulvien säätelypalvelui-
ta ihmisille. Suomen alkuperäisestä 10,4 
miljoonan hehtaarin suopinta-alasta yli 
puolet on kuitenkin ojitettu metsänkas-
vatusta varten3.

Marjojen ja riistan lisäksi 
suot tarjoavat muun muassa 
ilmaisia tulvien säätelypalveluita 
ihmisille.
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Vaikka soita on Suomessa paljon, 
vain 4 prosenttia lajeistamme käyttää 
niitä ensisijaisena elinympäristönään.1 
Tämä selittyy sillä, että suot ovat eli-
nympäristönä erittäin haastavia ja 
vaativat asukeiltaan sopeumia. Suolla 
kulkiessa itseeni on usein tehnyt vaiku-
tuksen pienen pienet kotimaiset lihan-
syöjäkasvimme, kihokit (Drosera spp.). 
Niitä kumartuu mielellään tarkastele-
maan lähemminkin. Kihokit saalistavat 
hyönteisiä nystykarvojen tahmean nes-
teen avulla. Näin kihokit ovat sopeu-
tuneet täydentämään typpivarastojaan, 
soiden mikrobien tarjotessa moista elä-
män eliksiiriä perin nihkeästi.

Vaikka vain harvat lajit käyttävät 
soita ensisijaisena elinympäristönään, 
monelle lajille suot ovat merkittävässä 
roolissa jossain vaiheessa elinkiertoa. 
Soilla on merkittävä rooli esimerkiksi 

perhosille. Viimeisimmän arvion mu-
kaan 108 uhanalaista perhoslajiamme 
käyttää ensisijaisena tai toissijaisena 
elinympäristönään soita. Uhanalaisille 
lajeille etenkin ravinteikkaat suot, letot, 
ovat tärkeitä4.

Suoluonto hädässä

Uusin uhanalaisuusarviointi osoittaa, 
että Suomessa arvioidusta 50 suoluon-
totyypistä uhanalaisia on yli puolet. 
Ihminen onkin hyödyntänyt soita myös 
muuhun käyttöönsä kuin marjastuk-
seen, metsästykseen ja virkistymiseen. 
Soiden raivaamisen historia ulottuu ai-
nakin 1300-luvulle, jolloin soita raivat-
tiin pelloiksi. Tällaista pellonraivausta 
teetettiin paljon myös nälkävuosien 
hätäaputöinä 1800-luvun puolivälissä. 
Soiden hävitys ei liene seurausta pel-
kästään taloudellisesta tehokkuusajat-
telusta, vaan mikäli kulttuurihistoriaa 
on uskominen, suot ollaan koettu myös 
uhkana. Alavien maiden hallanvaara 
on sinällään tuttu jo J.L. Runebergin 
teoksesta Saarijärven Paavo (1830). Myös 
Väinö Linnan teoksessa Täällä pohjan 
tähden alla (1962) kuvataan useaan ot-
teeseen, kuinka Jussi kamppailee suosta 
peltomaata, ja sadon paleltuessa toteaa 
kireästi: ”Minä tässä Jumalasta tiedä…Eikä 
siinä mitään Jumalan sallimaa ole. Toi suo 
sen tekee… Mutta jos se luulee, että minä pe-
riksi annan, niin se tyssää…”5.

Sotien jälkeen suon taloudelli-
nen hyödyntäminen korostui ja valtio 
maksoi runsaasti tukea soiden metsä-

Pitkälehtikihokki (Drosera longiifolia) 
(kuva Ville.fi, CC BY-ND 2.0, filckr 
2018)



31

talousojituksiin. Tukeminen meni siinä 
määrin jopa liiallisuuksiin, että noin 
10–20 prosenttia soista ojitettiin tur-
haan, lopputuloksenaan taloudellisesti 
hyödyntämätön metsänkasvu ja tu-
houtunut suoekosysteemi. Soiden hyö-
dyntäminen turvetuotantoon kiivastui 
1970-luvun öljykriisin myötä, joskin 
turvetuotannon historiakin ulottuu 
aina 1800-luvulle. 

Soita on siis hävitetty tietoisesti jo 
pitkän aikaa, mutta viimeisimmät sata 
vuotta ovat tehokkuudessaan osoittau-
tuneet luonnontilaisten soiden kohta-
loksi. Ennen vanhaan soiden hävittämi-
nen tapahtui tilanteessa, johon liittyivät 
nälänhätä ja täysin puutteellinen tieto 
kyseisen toiminnan ekologisista vaiku-
tuksista. Nykyisellään motiivit ja myös 
tarjolla oleva tieto asettavat ihmiset 
hyvin erilaiseen tilanteeseen. Vaikka 
soiden uudisojitukset ovat selvästi vä-
hentyneet, on syytä huomioida, että jo 
aiemmin ojitettujen soiden tila edelleen 
jatkaa heikkenemistään.

Soiden ennallistaminen

Ojituksen myötä soiden hilla- ja karpalo- 
sadot sekä riistalintukannat ovat pie-
nentyneet ja virkistysarvot heikenty-
neet. Tällaisilla alueilla ennallistaminen 
voi olla ratkaisu. Soita on ennallistettu 
1980-luvulta lähtien. Ajatuksena on, 
että suota kuivattavien ojien tukkimisen 
myötä suon vesitalouden palautuminen 
mahdollistetaan. Sitä kautta suoekosys-
teemi voidaan palauttaa. Myös puuston 
poistoa tai rahkasammalen siirtoistutus-

ta voidaan tehdä. Soita voidaan palaut-
taa ennallistamisen avulla lähemmäksi 
luonnontilaa sekä suojelualueilla että 
niiden ulkopuolella. 

Ojien tukkiminen voidaan tehdä 
koneellisesti tai käsin lapiotyönä. Muun 
muassa Metsähallituksen Luontopalve-
luilla on paljon kokemusta soiden ennal-
listamisesta kaivinkoneella, ja yleensä 
kaivinkonetyöllä ojat täytetään pitkäl-
täkin matkalta. Käsin tehtävä ennallis-
taminen tapahtuu usein rakentamalla 
kuivattaviin ojiin patoja. Jo useampana 
vuonna Keuruulla on järjestetty ennal-
listamistalkoot, joissa vapaaehtoiset 
ennallistavat soita käsipelillä (Kuva 2). 
Kaivinkoneella ennallistaminen on toki 
tehokkaampaa. Käsipelillä ennallista-
minen voi sopia kohteille, joille ei pääse 
kaivinkoneella tai joiden ennallistamis-
jälki halutaan hellävaraisemmaksi. Siinä 
missä koneellinen ennallistamistyö toki 
tuottaa ilmaston kannalta jonkin verran 
haitallisia päästöjä, käsipelillä ennallis-
tamalla voi kehittää fyysistä kuntoaan. 
Molemmille, sekä koneelliselle että kä-
sipelin tapahtuvalle ennallistamiselle 
lienee paikkansa.

Ennallistamisen tulokset ovat osoit-
tautuneet melko lupaaviksi.678 On kui-
tenkin luovuttu siitä ajatuksesta, että 
ennallistamalla saadaan tismalleen ai-
emman kaltainen suoluonto palautet-
tua alueelle. Ennallistamalla voidaan 
kuitenkin estää suon kuivuminen en-
tisestään. Se mahdollistaa suolajiston 
nopeamman palautumisen lisäksi myös 
alueen hiilinielun ja hiilivaraston säi-
lymisen. Vaikka ennallistaminen on 
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mahdollista, luonnontilaisten soiden 
heikentäminen tulisi ensisijaisesti lo-
pettaa ja vasta toissijaisesti ennallistaa. 
Nykytilanteessa, jossa tunnemme toi-
mintamme ekologisesti haitalliset vai-
kutukset, meillä on käytettävissämme 
paljon hatarammat perustelut soiden 
heikentämiseen kuin Saarijärven Paa-
volla tai Koskelan Jussilla. Ehkäpä voi-
simme palata teokseen Hamsterit, jossa 
pahimman soiden ojitusbuumin ovella 
metsänhoitajaksikin kouluttautunut 

Veikko Huovinen kirjoittaa soista seu-
raavaa1: 

”Kaikki on siihen säilötty: auringon-
paiste ja pilvi-illat, jolloin viklo lentää va-
littaen suon salmesta kohti sateista kaukai-
suutta. On siinä syksykin; ensi pakkasen 
himmeä kuura ja sinivalkoinen teerenpeli 
keltaisella saravainiolla. Ja entä puronvar-
ren koivuvesakon tuoksu, kun ukkospilvi yön 
myrskyttyänsä väistyy koillisen avaruuteen, 
ja lounaasta näkyy selkeän taivaan kuulas 
äärettömyys.”

Kuva 2: Keuruun ennallistamistalkoissa 
käsipelillä ennallistettua suota. Pato 
alkaa sulautua hyvin ympäristöönsä 
ja aiempaa ojalinjaa on vaikea enää 
havaita.
 

Lähteet:
1 Huovinen V. Hamsterit. WSOY, Porvoo 1957.
2 Gorham E. Northern Peatlands: Role in the Carbon Cycle and Probable Responses to Climatic Warming. 1991.  
Ecol. Appl. 1:182-195.
3 Vasander H. teoksessa Ihminen ja ympäristö (toim. Niemelä ym.) Gaudeamus 2011, s.154.
4 Rassi ym. Punainen kirja 2019, s. 50, 52.
5 Linna V. Täällä Pohjantähden alla I. WSOY, Porvoo 1961, s. 72.
6 Dobson A., Bradshaw A. & baker A. 1997. Hopes for the future: restoration ecology and conservation biology.  
Science 277: 515-522.
7 Harris J., Hobbs R., Higgs E. & Aronson J. 2006. Ecological restoration and global climate change.  
Restoration ecology 14: 170-176.
8 Benayas, J.M., Newton, A.C., Diaz, C., Bullock, J.M., 2009. Enhancement of Biodiversity and Ecosystem Services by Ecological 
Restoration: A Meta-Analysis. Science 325: 1121–1124.
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Mervi Vallinkoski
Jyväskylän kaupunki6.

Tourujoen kunnostus

Tourujoki on Jyväskylän keskustassa si-
jaitseva joki, jonka kautta Tuomiojärven 
valuma-alueen vedet virtaavat Palokka- 
järvestä Jyväsjärveen ja edelleen Päi-
jänteeseen. Joen pituus on lähes kolme 
kilometriä. Palokkajärven ja Jyväsjärven 
välinen korkeusero on 16 metriä. 

Tourujoen keskivaiheilla sijaitsee 
Kankaan vesivoimala, joka rakennettiin 
vuonna 1941. Vesivoimalaitoksen ra-
kentamisen myötä joen kulku ohjattiin 
suoraviivaiseen betoniseen kanavaan, ja 
vanha Tourujoen uoma jäi ainoastaan 
Kankaan paperitehtaan käyttöön. Sen 
kautta on aikoinaan ohjattu tehtaan 
jätevesiäkin suoraan jokeen. Tourujoki 
on luokiteltu voimakkaasti muutetuk-
si vesimuodostumaksi, jonka hydrolo-
gis-morfologinen tila on huono ja eko-
loginen tila on tyydyttävä. Tourujoen 
keskivirtaama on 2,5 m³/s. Virtaamat 
vaihtelevat paljon, minimivirtaama on 
0,25 m³/s ja maksimivirtaama 30 m³/s.

Tourujoki on päätetty kunnostaa 
nykyiselle paikalleen. Kunnostuksen 
yleissuunnittelu käynnistettiin kau-
punginvaltuuston vuonna 2015 hy-

väksymän Tourujoen kehittämissuun-
nitelman pohjalta. Yleissuunnitelma 
hyväksyttiin valtuustossa 1.10.2018. 
Yleissuunnitelman ohessa valmisteltiin 
vesilupahakemus, joka jätettiin alue-
hallintoviranomaiselle loppuvuodesta 
2018. Vuonna 2019 käynnistyy toteu-
tuksen mahdollistava rakennussuunnit-
telu. Kunnostuksen toteutus alkaa parin 
vuoden sisällä ja kunnostusvaiheen on 
arvioitu kestävän 2–3 vuotta.

Kunnostusratkaisu on haastava eri-
tyisesti Kankaan kohdalla. Uutta koskea 
rakennetaan paikkaan, jossa joki ei ole 
koskaan luonnostaan sijainnut. Yleis-
suunnitteluvaihe kestikin noin kak-
si vuotta, sillä nimenomaan Kankaan 
kohdalla jouduttiin tutkimaan monia 

Tourujoen kunnostuksen 
lähtökohtana on mahdollisimman 
luonnonmukainen vesistö-
rakentaminen.
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vaihtoehtoja sekä tekemään lukuisia 
selvityksiä. Yleissuunnitelman laati 
konsulttina Ramboll Finland Oy:n laa-
ja asiantuntijaryhmä, jossa mukana oli 
niin vesistörakentamisen, maisema-ark-
kitehtuurin, kalabiologian kuin geo-
tekniikan asiantuntijoita. Lisäksi työtä 
ohjasi laaja ohjausryhmä, jossa oli mu-
kana kaupungin asiantuntijoiden lisäk-
si edustus muun muassa Keski-Suomen 
ELY-keskuksesta, Keski-Suomen muse-
osta, Suomen Ympäristökeskukselta ja 
Jyväskylän Yliopistosta.

Tourujoen kunnostuksen lähtö-
kohtana on mahdollisimman luon-
nonmukainen vesistörakentaminen. 
Tavoitteena on mahdollistaa järvitai-
menen nousu jokea pitkin sekä huo-
mioida maisemalliset, virkistykselli-
set ja kulttuuriympäristöön liittyvät 
näkökohdat. Tourujoesta muodostuu 
kunnostettuna vetovoimainen kohde 
niin kaupunkilaisille kuin Jyväskylässä 
vieraileville. Tourujoen ranta-alueiden 

puistoja tullaan kehittämään oleske-
lun sekä veden äärelle pääsyn parem-
min mahdollistaviksi. Joen ilme tulee 
muuttumaan merkittävästi niin ylä-
juoksulla kuin Kankaalla, johon raken-
netaan uusi näyttävä koskiosuus. Koski 
valmistuu osin betonisten kanavien ti-
lalle ja osin niiden rinnalle.

Kunnostuksen pohjaksi on joudut-
tu tarkentamaan monia tietoja joesta 
ja sen olosuhteista. Joen pohjaa, sen 
muotoja ja itse sedimenttejä on tutkittu. 
Kankaalla on tutkittu myös kulttuuri-
historiallisesti arvokkaiden betonisten 
vesivoimarakenteiden kuntoa. Edelleen 
lisäselvityksiä tarvitaan muun muas-
sa maaperästä ja pohjaveden pinnasta. 
Myös joen veden sopivuutta taimenelle 
on selvitetty mädinhaudontakokein.

Tourujoen kunnostuksessa olemas-
sa oleva pato puretaan ja yläpuolis-
ten järvien säännöstely lakkautetaan. 
Palokkajärven luusuaan rakennetaan 
uusi pohjapato, jonka avulla säädellään 
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muun muassa Palokkajärven veden pin-
taa. Järven vedenkorkeus säilyy nykyi-
senkaltaisena. Veden pinnan vaihtelu 
muuttuu kuitenkin nykyisestä säädel-
lyn kaltaisesta tilasta luonnonmukai-
seen suuntaan. Tämä tarkoittaa muun 
muassa säännöstelyn avulla keväisin 
ajetun niin sanotun kevätkuopan pois 
jäämistä. Tällä on arvioitu olevan posi-
tiivisia vaikutuksia esimerkiksi kalaston 
ja veden laadun kannalta.

Suurimmat muutokset joessa ta-
pahtuvat Kankaalla. Lisäksi joen poh-
joispään pinta laskee nykyisestä ja joen 
luonne muuttuu nykyisestä, varsin jär-
vimäisestä vesistöstä entisenkaltaiseksi, 
virtaavaksi joeksi nivapaikkoineen. Joen 
yläosiin saadaan rakennettua myös jär-
vitaimenen kudulle soveltuvia soraik-
koja. Haastavin kohta kalojenkin kan-
nalta on Kankaan kohta, jossa varsin 
lyhyellä matkalla joudutaan kuromaan 
suurin osa järvien välisestä korkeuseros-
ta kiinni. Niin sanotun tulvakanavan 
(tai alakanavan) rinnalle rakennetaan 
luonnonkivistä, ja myös betonia tukena 
käyttäen, kiemurteleva kiviuoma. Sii-
hen johdetaan virtaama, joka on enim-
millään 8 m³/s. Tulvatilanteessa loput 
virtaamasta ohjataan edelleen kosken rin-
nalla säilytettävään tulvakanavaan. Mai-
semallisesti tavoitteena on mahdollisim-
man luonnonmukainen koskimaisema.

Kankaalta alajuoksulle päin joen 
luonne ja ilme säilyvät hyvin pitkälti 
nykyisen kaltaisena. Sinnekin pohdi-
taan myöhemmässä vaiheessa pieniä 
parannuksia esimerkiksi jokimaiseman 
vaihtelevuuden lisäämiseksi. Touru-

joen luonnonsuojelualueelle ei kohdistu 
muutoksia kunnostuksen myötä.

Kankaan kohdalla haasteita aiheut-
tavat maastonmuotojen jyrkkyyden 
lisäksi muun muassa tila, suojellut be-
tonirakenteet sekä geotekniset olosuh-
teet. Kunnostettava joki täytyy sovittaa 
varsin ahtaaseen tilaan Kankaan van-
han paperitehtaan ja joen toisella puo-
lella kohoavan jyrkän rinnealueen vä-
liin. Samainen rinnealue tuo ratkaisuun 
myös geotekniset haasteet. Uusi koski 
joudutaan kaivamaan osin useita met-
rejä nykyistä maanpintaa alemmaksi. 
Tästä johtuen rinnettä tukeva luonnol-
linen maanpaine häviää. Jotta vältytään 
rinteen niin kutsutulta liukupintojen 
liikkeelle lähdöltä, rinnettä tulee tukea 
erityisin geoteknisin rakentein. Yleis-
suunnitelmassa esitettiin yhtenä vaih-
toehtona muun muassa ponttiseinien 
rakentamista. Toisena haasteena on 
kalliopinnan sijaitseminen syvällä Kan-
kaan kosken kohdalla. Koski tulee to-
tuttaa rakenteellisesti siten, ettei virtaa-
va vesi pääse aiheuttamaan maaperän 
eroosioitumista.

Kankaan vesivoimalaitosrakennus 
on suojeltu. Vesivoimatoiminta siinä 
loppuu, mutta itse rakennus säilytetään. 

Maisemallisesti tavoitteena 
on mahdollisimman 
luonnonmukainen 
koskimaisema.
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Vanha, betoninen, luotia muistuttava ra-
kennus on tarkoitus paljastaa nykyisen 
peltikuoren alta. Uutta käyttötarkoitusta 
rakennukselle ei vielä tiedetä. Alva-yh-
tiöt Oy (entinen Jyväskylän Energia) 
huolehtii vesivoimatuotantoon liittyväs-
tä säännöstelyvelvoitteesta siihen saakka, 
kunnes kunnostus alkaa.

Tourujoen kunnostus on Jyväsky-
län kaupungin mittakaavassa mittava 
investointi. Yleissuunnitteluvaihees-
sa kokonaiskustannukseksi arvioitiin  

6,2 miljoonaa euroa. Tästä merkittävä 
osa kohdistuu Kankaan alueen ratkai-
suihin, mutta myös esimerkiksi ranta-
puistojen ja ympäristörakentamisen 
osuus summasta on yli miljoona euroa. 
Yksinään työmaa-aikaiset järjestelyt ja 
kunnostuksen aiheuttamat kunnallis-
tekniikan infrastruktuurin muutostyöt 
(muun muassa vesihuollon tai kauko-
lämmön putkilinjojen siirrot) maksavat 
satoja tuhansia euroja.

Lisätietoja Tourujoen 
kunnostuksesta ja sen 

etenemisestä löytyy kaupungin 
internet-sivulta osoitteesta:

https://www.jyvaskyla.fi/ 
ymparisto/tourujoki
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Anita Pätynen
Suomen luonnonsuojeluliitto7.

Suomen luonnonsuojeluliiton 
vesistölähettilästoiminta osana 
Järvipäivät-hanketta

Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) 
osallistuminen Järvipäivät-hankkee-
seen piti sisällään:

 – vesistölähettilästoiminnan Keski- 
Suomen alueella (erit. Saarijärven reitti),

 – osallistumisen Järvipäivät-tapahtu-
makokonaisuuteen ja oman mes-
suosaston tuottamisen,

 – osallistumisen hankkeen yhteisiin 
palavereihin,

 – osallistumisen CORE-hankkeen tut-
kimukseen liittyviin kyselyihin ja 
haastatteluihin,

 – raportoinnin ja SLL:n omaan hank-
keeseen liittyvän hanke- ja taloushal-
linnon.

SLL:n henkilöstö käytti Järvipäi-
vät-hankkeeseen työaikaa kaikkinensa 
hieman yli kolme henkilötyökuukaut-
ta. Tästä noin kahden henkilötyökuu-
kauden työpanos kertyi yhden hen-

kilön työskentelystä 1.1.2019 alkaen 
raportin valmistumiseen saakka (Järvi- 
päivät-hankkeeseen käytetty työaika 
kokonaistyöajasta vaihteli tilanteen mu-
kaan). Työ painottui vesistölähettiläs-
toimintaan, mutta sisälsi myös mukana 
olon kaikissa ylläluetelluissa hankkeen 
osa-alueissa. 

Toisena isompana kokonaisuute-
na messutapahtuma suunnitteluineen 
työllisti 1.–30.4.2019 yhden henkilön 
50 prosentin työajalla sekä noin kahden 
henkilötyöviikon verran luonnonsuo-
jeluliiton muita työntekijöitä (muun 
muassa jäsenhankinta, viestintä). Lop-
puosa hankkeeseen tehdystä työstä piti 
sisällään avustavia tehtäviä sekä hanke- 
ja taloushallintoa.

Seuraavassa käydään läpi, mitä yl-
lämainitut hankeosiot (pois lukien ra-
portointi sekä hanke- ja taloushallinto) 
ovat pitäneet sisällään. Samalla arvioi-
daan niiden onnistumista ja pohditaan 
jatkokehitysmahdollisuuksia.
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Vesistölähettilästoiminta

SLL:n vesistölähettilästoiminta lisää 
kansalaisten tietämystä makean veden 
elinympäristöistä, niiden tilasta ja suoje-
lusta. Kohderyhmänä ovat muun muas-
sa ranta-asukkaat, erilaiset yhdistykset, 
kalaveden osakaskunnat, maanomis-
tajat tai muuten vesistöistä kiinnostu-
neet kansalaiset. Tavoitteena on myös 
aktivoida paikalliset ihmiset toimimaan 
oman järvensä puolesta.

Vesistölähettiläs voi järjestää vesi-
teemaisen toimintapäivän järven ran-
nalla tai opastaa, miten kotijärven tilaa 
ja siihen vaikuttavia tekijöitä selvitetään. 
Vesistölähettilään kanssa pääsee tutus-
tumaan yksinkertaisiin vesistöntutki-
musmenetelmiin sekä vesistöjen kan-
salaishavainnointiin. Myös havaintojen 
kirjaamista JärviWiki-palveluun harjoi-
tellaan (kansalaistieteen edistäminen).

Vesistölähettilästoimintaa on pilo-
toitu keväästä 2017 Saarijärven reitillä 
osana valtakunnallista Freshabit LIFE 
IP -hanketta. Vesistölähettilästoimin-
nan tueksi on julkaistu Vesistöopas, 
joka tutustuttaa lukijan keskeisimpiin 
vesistöaiheisiin ja on hyödynnettävissä 
yleistajuisena käsikirjana vesiteemaisen 

toiminnan järjestämiseen. Järvipäivät 
hankkeessa Vesistölähettilästoimintaa 
laajennettiin tukemaan Järvipäivien ta-
voitteita ja näkyvyyttä sekä olemaan osa 
CORE -hankkeen tutkimusta.

Vesistölähettiläs oli järjestämässä tai 
mukana yhteensä 12 tapahtumassa ke-
vään ja kesän 2019 aikana. Tapahtumien 
järjestämisessä on hyödynnetty Fresha-
bit LIFE IP ja Järvipäivät -hankkeiden 
synergiaetua (muun muassa resurssit ja 
materiaalit), mutta varsinkin Saarijärven 
reitin ulkopuoliset tapahtumat mahdol-
listuivat puhtaasti Järvipäivät-hankkeen 
kautta.

Vesistölähettiläs osallistui tapahtumiin 
seuraavasti:

 – 24.3. Vesistölähettiläs mukana Luonto- 
Liiton Keski-Suomen piirin järjestä-
mässä Metsäpäivässä Köhniöjärven 
rannalla. Vesiteemainen lapsille ja 
perheille suunnattu tehtävärastiko-
keilu, johon tutustui muutama perhe.

 – 11.4. Vesistölähettiläs mukana Kehrä-
kumppaneiden järjestämässä Kimppa- 
kyytipäivässä Saarijärvellä. Saarijärven 
reitin vesien tilasta keskustelua, ”huoli- 
kartta”-kysely. Aamupäivällä toimin-
ta Luontotuvalla, iltapäivällä Kehrä-
kumppaneiden tiloissa. Päivän aikana 
keskusteluihin osallistui noin 30 hen-
keä.

 – 18.4. Toimintaryhmän tapaaminen 
Kyyjärvellä, aiheena tulevat Järvipäi-
vät. Tapaamiseen saapui lopulta vain 
yksi ihminen. Järvipäiviin osallistu-
minen ei kiinnostanut.

Vesistölähettiläs voi järjestää 
vesiteemaisen toimintapäivän 

järven rannalla tai opastaa, 
miten kotijärven tilaa ja siihen 

vaikuttavia tekijöitä selvitetään.
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 – 24.4. Vesistöilta nro 1 Saarijärvellä. 
Illassa tutustuttiin vesistöihin liitty-
viin peruskäsitteisiin ja tarkasteltiin 
muutamien lähialueen järvien veden-
laatutietoja. Iltaan osallistui 2 henkeä. 
Kaikille Vesistöiltoihin osallistuneille 
jaettiin SLL:n julkaisema Vesistöopas, 
johon iltojen sisältö pohjautui.

 – 2.5. Vesistöilta nro 2 Saarijärvellä. Il-
lassa keskusteltiin lähialueen järvistä 
ja tutustuttiin muun muassa JärviWi-
ki-palveluun sekä menetelmiin, joilla 
jokainen voi osallistua oman lähive-
den tarkkailuun. Iltaan osallistui 3 
henkeä.

 – 24.5. Vesistöaiheiset työpajat kolmel-
le Saarijärven yläkoulun 7-luokka-
laisille. Oppilaat pääsivät tutkimaan 
omista lähijärvistään tuomaansa 
vettä (väri, haju, pH, lämpötila, vaah-
toavuus). Havaintojen pohjalta kes-
kusteltiin vedenlaadusta ja siihen 
liittyvistä tekijöistä. Yhden luokan 
kanssa sää salli työpajan toteuttami-

sen Pieni-Lumperoinen järven ran-
nassa, jolloin myös näkösyvyyden 
mittaus oli mahdollista. Luokissa 
noin 14–20 oppilasta.

 – 2.6. Vesistölähettiläs mukana puuha-
puisto Veijarin avajaisissa. Lapsilla ja 
perheillä mahdollisuus haavia lam-
men selkärangattomia ja tutustua 
lammen elämään. Aktiivisia osallis-
tujia noin 10.

 – 5.6. Vesistölähettilästoiminta esillä 
ständillä Finnish Lakeland Forum 
-tapahtumassa Mikkelin Mikaelissa. 
Syvempiä keskusteluja vesiensuoje-
lusta noin 20 kävijän kanssa. Tutus-
tuminen Finnish Lakeland Forumiin 
oli myös kokemuksena hyvä. Tapah-
tumassa on paljon yhteneväisyyksiä 
Järvipäivät-hankkeen kanssa.

 – 29.6. Vesistöilta nro 3, workshop Saa-
rijärven Pyhäjärvellä. Retken aikana 
veneiltiin mittaamassa Pyhäjärven 
näkösyvyyttä, lämpötilaa ja pH:ta 
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sekä opeteltiin havaintojen viemis-
tä JärviWikiin. Samalla tutustuttiin 
Pyhäjärven tilanteeseen sekä osal-
listujien kokemusten että ympäris-
töhallinnon aineistojen perusteella. 
Retkelle osallistui 5 henkeä. Ainakin 
yksi osallistujista on jatkanut näkösy-
vyyden havainnointia ja omatoimisia 
kirjauksia JärviWikissä.

 – 11.7. Vesistölähettiläs mukana Kyyjär-
viviikon iltatapahtumassa satamassa. 
Keskustelua kävijöiden kanssa, jär-
viluontoon tutustumista (rannan 
kasvillisuus ja rantaveden eläimet) 
sekä ideointia sataman kehittämises-
tä myös vesiluonto huomioiden. Sy-
vempiä keskusteluja noin 15 kävijän 
kanssa.

 – 20.7. Vesistöiltojen pohjalta Vesistölä-
hettiläs kutsuttuna Kekkilän Kalapäi-
ville Saarijärven Pyhäjärven satamaan. 
Esitelmä Saarijärven vesistöjen tilan-
teesta ja vesiensuojelukeinoista, joita 
jokainen voi osaltaan toteuttaa. Kuu-
lijoina Kalapäivien noin 150 kävijää. 
Tämän jälkeen lapsilla oli mahdolli-
suus tutustua vesiselkärangattomiin 
Pyhäjärven rannalla. Käytiin keskus-
teluja myös muiden kävijöiden kanssa.

 – 9.8. Järvipäivien pohjalta Vesistölä-
hettiläs kutsuttuna Säynätsalopäivien 
puhujaksi. Esityksen aiheena Poh-
jois-Päijänteen vedenlaatu ja siihen 
vaikuttavat tekijät. Kuulijoita noin 
30 henkilöä (vilkasta keskustelua ai-
heesta koko esityksen ajan).

Kaikissa ennen varsinaista Järvipäi-
vät-tapahtumaa pidetyissä tilaisuuk-
sissa mainostettiin tapahtumaa (esi-
merkiksi roll-up esillä) ja levitettiin 
tapahtumaesitteitä muun muassa kun-
tien info-pisteille. Järvipäivät-hanke ja 
sen yleiset tavoitteet tuotiin esiin esitys-
ten alussa ja monissa keskusteluissa.

Vesistölähettilästoiminnan käyn-
nistäminen, kuten moni muukin uu-
denlainen toiminta, vaatii kärsivälli-
syyttä ja toistoja. Saarijärven Vesistöillat 
ja hiljalleen heräävä kiinnostus toimivat 
tästä hyvänä esimerkkinä. Vesistöiltojen 
pohjalta mahdollistui lopulta osallistu-
minen Kekkilän Kalapäiville, joissa ve-
siensuojeluteemasta, Saarijärven reitin 
vesistöjen tilasta ja Pyhäjärven suoje-
lusta olikin kuulemassa jo pitkälti tois-
tasataa ranta-asukasta ja mökkiläistä. 
Hankeresurssit ovat kuitenkin vähäiset 
toistuvaan ja jatkuvaan paikallistason 
toimintaan. Siksi vesistölähettilästoi-
minnasta ja siitä kertyneistä kokemuk-
sista koostetaan syksyn 2019 aikana 
ohje-/vinkkivihkonen, jonka pohjalta 
paikallisten toimijoiden (esimerkiksi 
SLL:n paikallisyhdistysten osana SLL:n 
Vesiteemavuosia 2020–2022) on hel-
pompi järjestä vesiteemaista toimintaa 
myös vapaaehtoispohjalta.

Yhteistyö paikallisten toimijoiden 
kanssa edistää oman toiminnan käyn-
nistämistä ja esilletuontia. Toiminnal-
linen vesistöteeman käsittely (veden 
elämään tutustuminen, veden tutkimi-
nen) otettiin mielellään mukaan niin 
koulujen opetukseen kuin paikallisiin 
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tapahtumiinkin. Toisaalta myös alueen 
vesistöihin kiinteästi liittyvät esityk-
set kiinnostivat erilaisten tapahtumien 
yleisöä ja herättivät vilkasta keskuste-
lua. On tärkeää tunnistaa, että ihmisten 
tietämys vesistöistä ei ole välttämättä 
vielä niin suurta, että se johtaisi suoje-
luintoon – ihmisten kanssa on pohdit-
tava, mitä he suojelisivat, miksi ja miten. 
Tähän vesistölähettilästoiminta vastasi 
erinomaisesti. 

On myös tärkeä kuunnella ihmis-
ten omia huolenaiheita vesien tilaan 
liittyen ja pyrkiä vastaamaan heitä as-
karruttaviin kysymyksiin. Toisaalta pai-
kallisten ihmisten vuosikymmentenkin 
taakse ulottuva tieto oman lähiveden 
muutoksista on arvokasta kuultavaa ve-
sistölähettiläälle. Toiminta onkin par-
haimmillaan vastavuoroista.

Vesistölähettilästoiminnan suurim-
pana haasteena, monin paikoin harvaan 
asutulla Saarijärven reitillä, oli löytää 
riittävän suuri ihmismäärä aktivoitu-
maan jonkun tietyn järven puolusta-
miseen. Tämä siitäkin huolimatta, että 
ekologisilla mittareilla vain tyydyttä-
vässä tilassa olevia järviä on runsaasti. 
Yllättäen, mutta toisaalta hyvin ymmär-
rettävästi, suuri kiinnostus vesiensuoje-
luun löytyi erinomaisessa tilassa olevan 
Pyhäjärven rantojen asukkaista ja mök-
kiläisistä. 

Pyhäjärven uhaksi koetaan samat 
turvetuotantoon liittyvät kysymykset 
kuin muidenkin Saarijärven reitin ve-
sistöjen kohdalla. Asian tarkastelu ja 
esilläpito Pyhäjärven suojelun kautta ei 
siis käännä katsetta pois muiden järvien 

ongelmista. Vastaavasti, Pohjois-Päijän-
teen ekologisen tilan tarkastelu Säynät-
salopäivien kuulijoiden kanssa mahdol-
listi myös Saarijärven reitin ongelmien 
esiin nostamisen. Saarijärven reitiltä 
laskevat vedethän vaikuttavat Päijän-
teen pohjoisosien tilaan. Siinä mielessä 
haaste oli mahdollista kääntää myös on-
nistumiseksi, sillä muun muassa turve-
tuotannon ongelmallisuus vesiensuoje-
lun kannalta saavutti nyt huomattavasti 
laajemman yleisön.

Järvipäivät

SLL osallistui aktiivisesti Järvipäivien 
suunnitteluun ja järjesti 26.4. kutsu-
vierastilaisuuteen Järventarina -eloku-
van sekä Marko Röhrin tervehdyksen. 
Järvipäivien messuosastoon panostet-
tiin muun muassa tilaamalla SLL:n ja 
PRV:n osastojen väliin näyttävä vesi-
teemainen kangas. Vesistölähettiläs 
piti oman vesistölähettilästoimintaa 
esittelevän auditoriopuheenvuoronsa 
osana Järvipäivien lauantain (27.4.) 
ohjelmaa. Osallistuminen Järvipäiviin 
mahdollisti myös SLL:n osallistumi-
sen Metsämme-messujen paneelikes-
kusteluun.

On tärkeätä tunnistaa, että ihmisten 
tietämys vesistöistä ei ole välttämättä 
vielä niin suurta, että se johtaisi 
suojeluintoon – ihmisten kanssa on 
pohdittava, mitä he suojelisivat,  
miksi ja miten.
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SLL:n messuosastolla esiteltiin Ve-
sistölähettilästoimintaa, soiden ennal-
listamista edistävää

Hiilipörssi-hanketta, Suomen Luon-
to -lehteä, Luontokaupan tuotteita sekä 
paikallisia SLL:n alaisia toimijoita. Mes-
suosaston toteutukseen osallistui sekä 
SLL:n työntekijöitä että yhteensä yhdek-
sän vapaaehtoista, paikallista toimijaa.

Osasto herätti kävijöiden mielen-
kiinnon ja tavoitti arviolta kolmisen 
sataa ihmistä viikonlopun aikana. Osas-

ton vahvuutena oli monipuolisuus, toi-
minnallisuus ja aktiivisesti kontaktia 
kävijöiden kanssa ottanut ”norppajengi”. 
Järvipäivien kutsuvierastilaisuuden ver-
kostoitumistapahtuman pohjalta konk- 
retisoitui yhteistyöpalaveri Lions Clubin 
Jyväskylän aloitteesta. Palaveri keräsi 
koolle runsaasti Jyväskylän ja Keski-Suo-
men virtavesikunnostuksista kiinnos-
tuneita tahoja (muun muassa Suomen 
ympäristökeskus, Jyväskylän yliopis-
to, Keski-Suomen kalatalouskeskus, 
ELY-keskus, Metsähallitus, Muuramen 
osakaskunta). Lauantaisen esityksen 
pohjalta vesistölähettiläs kutsuttiin esiin-

tyjäksi Säynätsalopäiville (ks. Vesistö- 
lähettilästoiminta kevään ja kesän 2019 
aikana).

Osallistuminen hankkeen yhteisiin 
palavereihin sekä CORE-hankkeen tut-
kimukseen

SLL:n edustus oli paikalla lähes 
jokaisessa yhteisessä palaverissa sekä 
Järvipäivien tiedotustilaisuudessa. Ve-
sistölähettiläs osallistui aktiivisesti  
CORE-hankkeen tutkimukseen. Kaik-
kien hanketoimijoiden yhteisten tapaa-
misten lisäksi pidempiä haastatteluja/
kyselyihin vastaamisia oli neljä. Aloite 
vesistölähettilästoiminnan integroimi-
seen osaksi Järvipäivät-hanketta tuli 
alun perin CORE-tutkijoilta ja suun-
nitelmana oli myös tutkijoiden osal-
listuminen vesistölähettilästoiminnan 
tapaamisiin. Tämä ei kuitenkaan to-
teutunut, vaikka se olisikin varmasti 
antanut mielenkiintoisia näkökulmia 
vesistölähettilästoiminnan kehittämi-
sen tueksi.

PRV:n lisäksi tiiviimpi yhteydenpi-
to myös ProPäijänteen kanssa käynnis-
tyi yhteisten palaverien pohjalta. SLL:n 
vesistölähettilästoiminnan näkökul-
masta Järvipäivät on merkittävästi edis-
tänyt Keski-Suomen alueen vesiensuo-
jelun yhteistyöverkostojen kehittymistä 
sekä uudenlaisen toiminnan ideointia ja 
kehittämistä.

Yhteenveto

Vesistölähettilästoiminta tavoitti ke-
vään ja kesän 2019 aikana useampia 

Kokemusten pohjalta 
vesistölähettilästoiminnalle 

otollisia ympäristöjä ovat 
erityisesti oppilaitokset ja veden 

äärelle sijoittuvat tapahtumat.
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satoja ihmisiä vesiteeman äärelle, joko 
kuulijoiksi tai osallistumaan vesistöjen 
ja niiden elämän tutkimiseen. Saarijär-
ven reitillä pilotoitu vesistölähettiläs-
toiminta on pilotoinnille tyypillisten 
kokeilujen ja kokemusten keräämisen 
pohjalta nyt valmiimpi kokonaisuus 
siirrettäväksi myös muille alueille. Ko-
kemusten pohjalta vesistölähettiläs-
toiminnalle otollisia ympäristöjä ovat 
erityisesti oppilaitokset ja veden äärelle 
sijoittuvat tapahtumat.

Vesistölähettiläs voi myös tarjota 
tietoa ja tukea oman lähiveden puo-
lustamisesta kiinnostuneille ihmisille. 
Tämä puoli vaatisi kuitenkin jatko-
kehittelyä, sillä aktiivisten ryhmien 
löytäminen ja niiden kokoaminen on 
haastavaa. Siihen tarvittaisiin joko ve-
sistölähettilään tiivistä läsnäoloa koh-
dealueella (paikallinen toimija) tai ve-

sistölähettilästoiminnan juurruttamista 
ihmisten tietoisuuteen esimerkiksi edel-
lä mainittujen tapahtumien kautta. Täl-
löin ihmiset pystyisivät hyödyntämään 
vesistölähettilään asiantuntemusta, kun 
heille itselleen syntyy ajatus aktiivisesta 
vesiensuojelutoiminnasta.

SLL:n näkökulmasta Järvipäivät-ta-
pahtuma sekä siihen liittynyt SLL:n 
messuosasto oli onnistunut ja toteutui 
suunnitellusti. Tapahtuma mahdollis-
ti myös uusia avauksia. Keski-Suomen 
alueen vesiensuojelutoimijoiden välille 
onkin koko Järvipäivät-hankkeen myö-
tä syntynyt hyvä yhteistyöverkosto. Pai-
kallisesti, Keski-Suomen tasolla, SLL:n 
toimijat voivat hyödyntää nyt luotua 
pohjaa, mille vuonna 2020 alkavat SL-
L:n vesiteemavuodet antavat myös hy-
vät puitteet.
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Sakari Möttönen
Jyväskylän yliopisto8.

Paneelikeskustelu:  
”Humus, turvemaiden vesistöjen  
ongelma” 

Jyväskylän Paviljongissa järjestetyssä 
Järvipäivät-tapahtumassa pidettiin pa-
neelikeskustelu aiheesta ”Humus, turve-
maiden vesistöjen ongelma” lauantaina 
27.4.2019 klo 10.00–11.30. Paneelin pu-
heenjohtajina toimivat professori Tapio 
Litmanen ja dosentti Sakari Möttönen 
Jyväskylän yliopiston CORE-hankkees-
ta. Panelisteina olivat ympäristösihteeri 
Kalle Laitinen (Saarijärven kaupunki), 
johtava asiantuntija Kari-Matti Vuori 
(Suomen Ympäristökeskus), neuvottele-
va virkamies Antton Keto (Ympäristömi-
nisteriö), kenttäpäällikkö Pauli Rintala 
(MTK) ja toimitusjohtaja Tuomo Kantola  
(Jyväskylän Energia).

Johdatus paneelikeskustelun 
aiheeseen 

Turvemaiden valumien vaikutukset jär-
viin aiheuttavat järviin aiheuttavat jat-
kuvasti kitkaa viranomaisten ja kansa-
laisten välillä. Turvemaiden muokkausta 

tekevien toimenharjoittajien ja kansa-
laisten välille on syntynyt ympäristökiis-
ta. Kansalaisten tekemien havaintojen 
mukaan turvemaiden muokkaus, kuten 
metsäojitus ja turpeen nosto, aiheutta-
vat vesistöjä pilaavia valumia. Toimijat 
puolestaan todistelevat, että ojitukset ja 
turpeen nosto tehdään nykyään niin, että 
vesiin valuu vain puhdasta vettä. Kiis-
taan liittyy myös kysymys siitä, pitäisikö 
vesistöjen tilan arviointia ja mittausta 
muuttaa, koska virallisten luokitusten ja 
kansalaisten tekemien havaintojen välil-
lä on selvä ristiriita.
 

Paneelikeskustelun taustalla oli 
Keski-Suomessa vilkkaana käyvä 
keskustelu järvien tilasta ja siihen 
vaikuttavista muutostekijöistä.
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Turvekiistan ja -ongelman keskiössä 
on humus. Humusta ei ole virallisesti 
määritelty, eikä sen määrän toteami-
seksi ole virallisia menetelmiä. Tavalli-

set mökkiläiset ja kalastajat havaitsevat 
sen kuitenkin joka päivä. He näkevätkin 
humusvedet toisessa valossa kuin viran-
omaiset. Humus aiheuttaa myös ympä-
ristökonflikteja toiminnanharjoittajien 
ja kansalaisten välisissä erimielisyyksissä. 

Keskustelun johdanto-osuudessa 
Pelastetaan reittivedet -yhdistyksen 
puheenjohtaja Jaakko Koppinen esitti 
videon, jossa esitettiin lietteenä ja muta-
na näkyvän humuksen vaikutuksia kes-
kisuomalaisille järville ja joille. Toisena 
esityksenä oli dosentti Sakari Möttösen 
lyhyt kertaus vesistökysymysten aihe-
uttamista kansalaisprotesteista Keski- 
Suomessa. 

Lievestuoreen selluloosatehdas 
laski vielä 1960-luvulla jätevetensä ve-
sistöihin. Näkyvin seuraus tästä oli Ysi-
tien vieressä sijaitseva Lievestuoreen 
lipeälampi, joka pahanhajuisena ja ka-
run näköisenä tuli laajalti tunnetuksi. 
Kansalaisliikkeen aktiivien toiminta 
vaikutti siihen, että tehtaan lopettaessa 

toimintansa lipeä poistettiin lammesta 
ja sitä ympäröivästä maaperästä. Samal-
la ongelma poistui. 

Seuraava suuri vesistöongelma oli 
Äänekosken selluloosatehtaan jäteve-
sipäästöt alapuoliseen vesistöön. Vaah-
toavuuden vuoksi vesistö ei kelvannut 
virkistyskäyttöön. Laajan niin sanotun 
Päijänne -liikkeen vaatimuksesta uu-
teen tehtaaseen rakennettiin tehokas 
jätevesien puhdistusjärjestelmä, jonka 
myötä tämäkin ongelma poistui. 

Nyt on meneillään kolmas suuri ve-
sistöongelma, joka herättää kansalaisten 
tunteita ja protestointihalua. Toistaisek-
si sitä ei ole kyetty ratkaisemaan. Ongel-
man syynä pidetään vesistöjä pilaavan 
humuksen kulkeutumista järviin ja jo-
kiin. Humus aiheuttaa veden pilaantu-
mista, kuten Jaakko Koppisen esittämä 
video osoitti.

Ennen keskustelun alkamista pro-
fessori Tapio Litmanen kertoi vielä  
CORE-hankkeesta (Yhteistoiminnallisia 
ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien 
ongelmiin – käänne yhteishallintaan ym-
päristöpäätöksenteossa). Siihen kuuluu 
Litmasen johtama Jyväskylän yliopiston 
osahanke, joka keskittyy vesistöympäris-
tön hallintaan ja etenkin siihen, miten 
kansalaiset voivat olla mukana ympäris-
töä koskevassa päätöksenteossa. 

Paneelissa keskustelijat kertoivat 
ensin suhteestaan luontoon ja vesis-
töihin. Useilla panelisteista oli ollut 
läheinen suhde järviluonteen lapses-
ta lähtien. Kaikki arvostivat luontoa. 
Luonnossa liikkuminen kuului pane-

Turvekiistan ja -ongelman 
keskiössä on humus. Humusta 
ei ole virallisesti määritelty, eikä 

sen määrän toteamiseksi ole 
virallisia menetelmiä.
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listien vapaa-ajanviettoon ja luonto oli 
heille virkistäytymisen lähde.

Mitä tiedetään humuksen vesistö-
vaikutuksista?

Humuskeskustelussa Kari-Matti Vuo-
ri vastasi kysymykseen, mitä tutkimus 
kertoo humuksesta ja sen vaikutuksesta 
vesistöihin. Hän sanoi, että humusta on 
tutkittu hyvin vähän. Vuoren mieles-
tä humustiedossa on tutkimuksellinen 
aukko, kun huomioidaan vilkkaana 
käyvä keskustelu ja humuksen mahdol-
liset vesistövaikutukset. Maankäyttö on 
muuttunut niin paljon, että sen vaiku-
tuksista vesistöihin tarvittaisiin tietoa. 
Vasta viime aikoina on lähdetty rannoil-
le katsomaan, miten humuksen aiheut-
tamat muutokset näkyvät. 

Vuori kertoi järvimuistihankkeen 
tutkimuksesta, jossa 80–90-vuotiaat 

rantojen asukkaat muistelevat järven 
vedenlaadun muutoksia. Muistitieto 
korreloi hämmästyttävän hyvin niihin 
tietoihin, joita on saatu biologisilla tut-
kimuksilla. Esimerkiksi ihmiselle, joka 
käy kalassa viikoittain, vuosi toisensa 
perään, ja tekee vedestä havaintoja, jää 
luotettava muistikuva aivoihin. Erityi-
sesti vesien väri- ja näkysyvyyshavain-
not kertovat samaa tarinaa veden laadun 
muutoksista kuin limnologiset ja paleo-
limnologiset tutkimukset. Vuoren mu-
kaan ihmiset näkevät ”tasan tarkkaan” 
onko vesi ruskeampaa nyt kuin ennen. 
He myös muistavat, milloin kalastusvä-
lineisiin alkoi muodostua limaa. Ihmiset 
ajoittavat vesien ruskettumiseen liittyvät 
ensimmäiset havainnot 1950- ja 1960 
-luvuille eli aikaan, jolloin metsien ja soi-
den massiiviset ojitukset alkoivat.

Tutkimuksissa löydettiin enemmän 
eroa kansalaistiedon ja virallisen veden 

Panelistit Tuomo Kantola, Pauli Rintala, Antton Keto, Kalle Laitinen ja Kari-Matti Vuori
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luokitusjärjestelmän välillä. Luokitus-
järjestelmä perustuu paljolti suurista 
järvistä otettuihin vesinäytteisiin. Sen 
vuoksi pienet ja usein matalat järvet, 
joissa on humusongelmia, eivät nouse 
esiin järvien tilasta kerrottaessa. Luoki-
tus ja ihmisten tekemät havainnot poik-
keavat myös järvikohtaisesti; luokituk-
sen mukaan järven tila on hyvä, mutta 
ihmisten havainnot kertovat saastu-
misongelmista.

Kalle Laitinen kertoi seuranneensa 
vesien tilannetta parikymmentä vuotta. 
Hän on tavannut kansalaisia, jotka ovat 
tuoneet nähtäväksi esimerkiksi uimisen 
jälkeen käytettyjä pyyhkeitä. Käytön jäl-
keen ne eivät ole olleet enää valkoisia. 
Laitinen sanoi tulleensa vakuuttuneek-
si, että viranomaisten on puututtava 
asiaan. Hän kertoi myös omista koke-
muksistaan. Hänen omalla mökillään, 
Saarijärven Mahlujärven rannalla, vesi 
oli jo kymmenen vuotta sitten siinä 
kunnossa, että rantaveteen astelun jäl-

keen varpaita ei näkynyt ja säärikarvoi-
hin tarttui mutaa. 

Laitinen totesi, että sedimenttitut-
kimuksilla on humuksen vaikutuksia 
pyritty selvittämään. Vuoren tavoin 
Laitinen kertoi humuksen mittaami-
sen olevan vaikeaa. Vesistöissä varsin 
ennustamattomasti käyttäytyvä kevyt-
rakenteinen humus ei vajoa eikä sedi-
mentoidu pohjaan. Näin se jää viran-
omaisten mittauksissa huomioimatta. 
Laitisen mukaan veden laatua ei saada 
selville pelkästään fosforia ja typpeä 
mittaamalla. Hän kertoi ehdottaneen-
sa, että turvetuotannon ympäristölu-
piin pitäisi asettaa raja-arvot myös hu-
mukselle. 

Miten vesien laatua  
tulisi mitata?

Keskustelua käytiin virallisista veden 
laadun mittareista. Antton Kedolta ky-
syttiin ovatko kansalaiset väärässä, kun 
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he pitävät vesistön vettä käyttökelvot-
tomana, vaikka luokituksen mukaan 
veden laatu on erinomainen tai hyvä. 
Keto vastasi, että eivät kansalaiset 
väärässä ole. Sekä viralliset mittaustu-
lokset että kansalaiset ovat oikeassa. 
Tulokset ja kansalaisten kokemukset 
kertovat vaan eri asioista. Viralliset 
luokitukset perustuvat EU:n vesistö-
politiikkaan ja niissä mitataan lähinnä 
vain veden kemiallista koostumusta. 
Hyvin tiedetään, että tällä tavoin saa-
daan tietoa vain joistain maakäytön ai-
heuttamista vesistömuutoksista. Kan-
salaiset näkevät asian toisen puolen eli 
sen, millaisia vesi ja rannat ovat heidän 
lähivesistöissään.

Kedon mukaan on väärin kysyä, 
kumpi on oikeassa. Pitäisi tunnus-
taa, että tarvitaan sekä virallista luo-
kitusta että ihmisten havaintotietoa. 
Keto piti mahdollisena ja toivottava-
na, että vesistöihin vaikuttavia toi-
menpiteitä suunniteltaessa ja niistä 
päätettäessä, molemmat näkökulmat 
(veden laadun mittaukset ja kansa-
laisten havainnot) tulevat kuulluik-
si ja huomioiduiksi. EU-direktiivin 
mukaiset mittaukset pitää säilyttää, 
mutta vesien arviointijärjestelmää 
voitaisiin täydentää kansalaisten ko-
kemuksiin perustuvilla tiedoilla. Keto 
viittasi Kari-Matti Vuoren esiin tuo-
miin tutkimuksiin, joissa kansalais-
tieto on todettu luotettavaksi tiedoksi 
vedenlaadun mittausten yhteydessä.  

Energiatuottajien ja  
MTK:n vastuu vesistöistä

Tuomo Kantolalta kysyttiin, mikä on 
Jyväskylän Energian ja yleensä ener-
giatuotannon vastuu järviemme tilasta  
(Jyväskylän Energia käyttää turvetta 
polttoaineena). Kantola mukaan vas-
tuuta kannetaan noudattamalla turve-
tuotantoa sääteleviä viranomaismää-
räyksiä. Hänen mukaansa yhtiön on 
vaikea estää turpeen hankintaa tietyiltä 
tuottajilta tai turvealueilta, jos tuotan-
nossa noudatetaan määräyksiä. Kanto-
la kertoi seuraavansa tiiviisti aiheesta 
käytävää keskustelua ja kuulleensa kri-
tiikkiä siitä, että kaikki eivät noudata 
sääntöjä. Jyväskylän Energialla ei ole 
kuitenkaan halua ryhtyä erotuomariksi. 
Valvonta on viranomaisten asia. 

Kantolan mukaan ihmisten huoli 
on aito. Hänen mukaansa on toivotta-
vaa, että säännöksiä kehitetään niin, että 
vesistöt pysyvät hyvässä kunnossa. Si-
nänsä energiayhtiöllä ei ole mitään sitä 
vastaan, jos säännöksiä joudutaan ve-
den laadun parantamiseksi kiristämään. 

Myös Pauli Rintalalle esitettiin ky-
symys MTK:n vastuusta. Hänen mu-
kaansa vastuu on kaikilla toimijoilla, 
myös MTK:lla. MTK ei itse toimi met-
sissä ja soilla, mutta se voi neuvotteluis-
sa ja kabineteissa vaikuttaa ojitukseen 
ja puunkorjuuseen. Rintala totesi, että 
maaperää muokattaessa ei ikinä päästä 
tilanteeseen, että aineksia ei valuisi lain-
kaan vesistöön. Vastuuta on se, että käy-
tetään parasta mahdollista tekniikkaa. 
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Rintalan mielestä metsäojituksessa teh-
tiin karmeita virheitä 1960–1970-luvuil-
la. Nykyisin kaikki tehdään päinvastoin. 
Jos ojituksiin haetaan Kemera-tukea tai 
muuta julkista rahoitusta, hakemukset 
menevät Metsäkeskukselle, joka valvoo 
tarkasti ojituksen toteuttamista.

MTK pyrkii opastamaan ja koulutta-
maan maanomistajia. Tavoitteena on, että 
omistajat tuntisivat vastuunsa vesistöistä 
ja käyttäisivät esimerkiksi metsäojituk-
sissa vastuullisia urakoitsijoita. Ennen 
nähtiin, että vesi ojan pohjalla oli merkki 
ojituksen epäonnistumisesta. Nykyään 
kunnostusojituksia pidetään epäonnistu-
neina, jos ojan pohjalle ei jää vettä. 

Rintala myönsi, että ajoittain yk-
sityisillä maapalstoilla (joilla ojitus ei 
vaadi lupaa), näkee kaivinkoneyrittäjien 
vastuuttomasti tekemiä ojituksia. Pää-
sääntöisesti ojituksia tekevät toimijat 
ovat vastuullisia. He tietävät, että uusia 
toimeksiantoja ei tule, jos ojituksia ei 
tehdä ammattitaitoisesti.

Turvemaiden puunkorjuun 
vesistövaikutuksia 

Paneelissa keskusteltiin vielä siitä, mitä 
seuraa, kun turvemailta otetaan puu-
raaka-ainetta. Nykytiedon mukaan 

metsänkorjuu isoilla monitoimikoneilla 
rikkoo turvemaan pinnan joskus syväl-
täkin. Pinnan rikkoutuminen saa hu-
muspitoiset vedet liikkeelle ja samalla 
myös metsien hiilinielu supistuu. Vuori 
kysyi, valvooko kukaan sitä, että turve-
maille ei mennä liian raskailla, metsä-
maan rikkovilla koneilla. Rintalan mu-
kaan ongelmana on pienten ja kevyiden 
metsäkoneiden vähyys. Lisäksi hän tote-
si, että metsäyhtiöt haluavat ostaa puuta 
pinta-alaltaan suurilta leimikoilta, joilta 
puun korjuu voidaan tehdä tehokkailla 
ja isoilla koneilla. Usein silloin men-
nään myös pehmeille turvemaille. Ris-
tiriita on siinä, että maanomistajat ha-
luaisivat myydä pienempiä puumääriä, 
mutta useammin.

Yleisökommentteja 

Yleisöpuheenvuoroissa nostettiin esiin 
metsänhoidon jatkuvan kasvun mene-
telmiä ja turpeen asemaa päättäjien ja 
viranomaisten suojeluksessa. Kysyttiin, 
mikä on Jyväskylän kaupungin vastuu, 
kun sen käyttämä turvepolttoaine pilaa 
maakunnan vesistöjä. Humuksen vai-
kutuksesta kerrottiin, että humus näkyy 
kalojen elohopeapitoisuuden kasvuna.
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Minna Tunkkari-Eskelinen
Jyväskylän ammattikorkeakoulu9.

Paneelikeskustelu:  
”Vesistöihin perustuva matkailu”

Johdatus vesistömatkailuun

Paneelin vetäjän alustuksessa esitettiin 
globaalin vesistömatkailun, osin pro-
vosoivaakin, kuvamateriaalia inspiroi-
maan panelistien keskustelussa esiin 
nostamaa kansallista näkökulmaa. Ve-
sistömatkailun määrittämiseksi tutus-
tuttiin tilastoihin ja peräänkuulutettiin 
terävyyttä suomalaisen järvimatkailun 
esille nostamiseksi. Panelistien tehtävä-
nä oli kertoa kokemuksin ja tiedoin vas-
tuullisesta suomalaista järvimatkailusta. 
Järvipäivät 2019 -paneelissa nostettiin 
järvimatkailun mahdollisuudet esiin.

Vesistöihin perustuvaa matkailua 
ovat laivoilla ja lautoilla tapahtuvat 
risteilyt ja erilaiset matkailijoille suun-
natut aktiviteetit. Näistä esimerkkeinä 
mainittakoon purjehdus, veneily, surf-
faus, melonta, koskenlasku, kalastus, 
sukellus ja snorklaus. Aktiviteettejä 
tarjoavat pääasiassa kansainvälisiin 
ketjuihin kuuluvat toimijat ja yrittäjät. 
Maailmanlaajuisesti on kasvussa trendi, 
jossa paikalliset asukkaat tarjoavat mat-

kailijoille maksullisia elämyspalveluita. 
Suurin osa aktiviteeteista toteutetaan 
luontoa kunnioittaen, mutta mukana 
on myös moottoroitua toimintaa ja ra-
kennettuja ympäristöjä.

Matkailuteollisuudessa risteilyt ovat  
olleet 1980-luvulta lähtien kasvava mat-
kailumuoto (8,4 %). 90-luvulta nykypäi-
vään siirryttäessä risteilymatkojen mää-
rä on kasvanut huimasti. Esimerkiksi 
vuonna 1990 tilastoitiin 3,8 miljoonaa 
risteilymatkustajaa. Vuonna 2015 ristei-
lymatkustajien määrä oli jo 22,2 miljoo-
naa. Heistä valtaosa (41 %) tilastoitiin 
Karibian isoilla risteilijöillä. Euroopassa 
risteilijämatkustajia tilastoidaan olevan 
26 prosenttia maailman markkinoista. 
Euroopassa risteilykulttuuri painottuu 
pieniin aluksiin, joissa majoittujia on 
80–200. 

Suomessa sisävesimatkailu on pi-
simmälle kehittynyttä ja näkyvintä Sai-
maalla. Matkailijamäärien tilastointia ei 
tehdä järjestelmällisesti. Keski-Suomeen 
mahtuu järvimatkailua, sillä rekisterien 
mukaan alueella on alle kymmenkunta 
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päiväristeilyä tarjoavaa toimijaa. Järviä 
on kuitenkin paljon. Suurin niistä on 
Päijänne, joka yltää Jyväskylästä Lah-
teen. Keskisuomalainen-lehdessä pe-
räänkuulutettiin järvimatkailua Aallon 
kaupunkiin (Jyväskylään) jo 25.10.2005. 

Suomen matkailun profiili muotou-
tuu uudestaan, kun uudet kohderyhmät 
löytävät Lapin ja pääkaupunkiseudun 
jälkeen Järvi-Suomen erityisyyden. 
Luonnon, rauhan puhtauden ja erityi-
sesti järvien merkitys korostuu. Suoma-
laiset itsekin tunnistavat vesielementin 
tärkeyden. Tämä tuli korostetusti esiin 
Jyväskylän ammattikorkeakoulussa teh-
dyssä suomalaista elämäntapaa koske-
vassa tutkimuksessa. Sillä on merkitys-
tä, miten vesistöä käytetään Suomessa 
matkailtaessa. 

Panelisteiksi oli kutsuttu vastuul-
lista kalastusta Läsäkosken Kartanolla 
toteuttava yrittäjä Matti Huitila, kes-
kisuomalaisen melontapalveluja tarjo-
avan Tavinsulan yrittäjä Bela Pavelka, 
Saimaan alueen matkailua sekä luontoa 
tunteva matkailun lehtori Eeva Koivu-
la Kaakkois-Suomen ammattikorkea-
koulusta (XAMK) ja Visit Jyväskylästä 
Susanne Rasmus (ent. Sarvilinna).

Panelistien näkökulma  
vastuulliseen vesistömatkailuun

Matti Huitila on Läsäkosken Kartanon 
yrittäjä. Läsäkosken Kartano on suosittu 
kalastusmatkailun kohde suomalaisten 
ja kansainvälisten matkailijoiden kes-
kuudessa. Asiakkaat tietävät yrityksen 
huolehtivan kestävyydestä. Siksi yritys-
tä arvostetaan. Kestävä kalastusmatkai-
lu on Läsäkosken Kartanolla sitä, että 
huolehditaan kalakannoista; kaloille 
rakennetaan lisääntymispaikkoja ja 
kalojen elinympäristöjä kunnostetaan. 
Tämä tarkoittaa myös ponnisteluja met-
sä- ja maatalouden kuormituksen sekä 
turvetuotannon ravinne- ja kiintoainei-
den kuljetuksen poistamiseksi. 

”Kestävään kehitykseen sitoutuminen 
on lupaus. Luontoa ei pidä vain hyödyntää, 
vaan sitä pitää hoitaa, ja sille pitää antaa 
mahdollisuus parantua esimerkiksi matkai-
lun kulutuksesta.”

Susanne Rasmus (ent. Sarvilinna) on 
Visit Jyväskylän matkailumarkkinoinnin 
päällikkö. Hänen tiiminsä päätehtävänä 
on Jyväskylän sekä kahdeksan muun 
kunnan matkailumarkkinointi ja -neu-
vonta. Toiminnan tavoitteena on edistää 
alueen kansainvälisyyttä ja erottautumis-
ta muun muassa järvimatkailukohteena. 
Western Lakeland, johon Keski-Suomi 
alueena kuuluu, näyttää kiinnostavan 
maailmalla. Visit Jyväskylän tehtävänä 
on löytää myös niitä asioita, joiden avulla 
ihmiset pääsevät yhteyteen järven kans-
sa. Alueen vahvuutena on paljon luon-
taisesti (sosiaaliskulttuurisesti) kestäviä 

Suomen matkailun profiili 
muotoutuu uudestaan, kun uudet 

kohderyhmät löytävät Lapin ja 
pääkaupunkiseudun jälkeen  
Järvi-Suomen erityisyyden.
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asioita, kuten Unescon perintökohteet 
ja Alvar Aallon 29 suunnittelukohdetta 
(eniten koko Suomessa). 

”Kysymys on siitä, miten osataan yhdis-
tää järvet jo olemassa olevaan vetovoimaan 
ja kestävyyden teemoihin?”

Jyväskylän seutu pääsi mukaan Vi-
sit Finlandin Sustainable Travel Desti-
nation -ohjelman pilotointiin, jota haki 
37 aluetta. Niistä vain kuusi aluetta 
valittiin. Aluetta on sitouduttu kehittä-
mään kestävällä tavalla, ja tätä varten 
kaikki toimijat kutsutaan edistämään 
toimintoja yhdessä. Lisäksi Jyväskylä 
on sitoutunut – kuten kaupunginjoh-
taja Timo Koivisto puheessaan mainitsi 
– edistämään Unescon biosfäärialueen 
statuksen saamista. Siitä muotoutuisi 
luontainen verkosto yrityksille. Vi-
sit Jyväskylän toiveissa on, että tälle 
alueelle saataisiin Unescon tunnus-
tus ja sitä työtä Visit Jyväskylä edistää 
omalta osaltaan.

Bela Pavelka on Tavinsulka-yrityk-
sen perustaja. Hän on juuriltaan unka-
rilainen ja tuli Suomeen liikuntatietei-
den opintojen houkuttelemana. Hän 
on aikoinaan ollut Unkarin melonta-
maajoukkueessa. Tämä tausta on vai-
kuttanut hänen 2008 perustamaansa 
yritykseen. Yritys tarjoaa pääasiassa 
melontaan liittyviä palveluja. Sen toi-
minta perustuu kolmeen tukijalkaan:  
1) kasvatustoiminta yhteistyössä oppi-
laitosten kanssa, 2) vapaa-ajan liikunta 
ja hyvinvointipalvelut (kuten kanoot-
tien vuokraus) ja 3) luontomatkailupal-
velut. Yritys oli aikoinaan ensimmäisiä 

Metsähallituksen lanseeraaman kestä-
vän matkailun periaatteisiin sitoutuneita 
yrityksiä. Tavinsulka-yrityksessä edis-
tetään omin voimin ja luonnon ehdoin 
vastuullista toimintaa. Yrittäjän mielestä 
on viestittävä sitä suhdetta, jossa ihmi-
nen on pieni ja luonto itsessään suuri.

”Matkailukohteena Suomi on pieni pis-
te maailman kartalla. Todellisuudessa esi-
merkiksi Päijänteen rannalta katsottaessa 
näkee avaran luonnon ja ison järven; ihmiset 
ovat pieniä luonnossa.”

Eeva Koivula Joroisista toimii 
XAMKin Mikkelin kampuksella mat-
kailun lehtorina tehden opetusta ja 
projektijohtamista. Kohti vastuullista 
matkailua -projektissa on kolme päätee-
maa: 1) matkailun hiilijalanjälki, 2) vas-
tuullisen matkailun periaatteet (kehi-
tetty yhdessä Visit Finlandin kanssa), ja 
3) vastuullisuusviestintä, toisin sanoen 
kuinka viestiä vastuullisesti siitä mitä 
tehdään ja kuinka viestillä voidaan vai-
kuttaa. Eeva on myös alueellaan paikal-
lisen vesiensuojeluyhdistyksen perus-
taja (2012) ja puheenjohtaja. Hän tekee 
osan työmatkastaan soutaen, ja lopun 
kimppakyydillä.

Arto Keinänen Pohjois-Saimaal-
ta Lakeland GTE-yrityksestä (Guided 
Tours Events) tarjoaa sisävesiristeily-
jä ja ympärivuotisia luontomatkailun 
palveluja. Hän osallistui paneeliin var-
johenkenä. Keinänen toimitti kannan-
ottonsa paperilla, koska säät suosivat 
yritystoiminnan uuden kauden aloitta-
mista. Tämä osoitti yrittäjän huolehti-
maa taloudellista vastuullisuutta:
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”Norppaa voit syyttää myös siitä, että 
mie en ehdi Jyväskylään; kevään ekat retket 
ovat ensi viikolla ja paljon valmisteluja teke-
mättä.”

Vastuullisuus näkyy kaikissa yrityk-
sen tarjoamissa aktiviteeteissa. Melon-
taan käytetään lihasvoimaa, kalastus ta-
pahtuu kalastuskajakeilla ja risteilyvene 
toimii 100-prosenttisesti sähkömoot-
torilla. Ilmastopäästöt ovat siis pyöreä 
nolla. Kertakäyttöastioita ei käytetä, 
eväät tehdään paikallisista raaka-aineis-
ta ja niissä käytetään paljon itse kerätty-
jä metsän antimia. 

Suomen matkailussa  
paljon mahdollisuuksia  
vesistöjen käyttöön 

Luontoyrittäjän toteaa, että luonnossa ja 
vesistöissä on paljon avaraa tilaa: 

”Meille tämä on arkipäivää, muille se on 
eksotiikkaa.”

Matkailun kehittäjän mielestä 
luonto ja järvi eivät ole syitä valita tätä 
seutua matkailukohteeksi. Rinnalle tar-
vitaan muitakin syitä. On olemassa esi-
merkkejä siitä, miten kulttuuriperintö 
on yhdistetty vesistöön. Jyväskylän Lu-
takosta pääsee risteilemään Päijänteen 
kautta Alvar Aallon kohteeseen – ja on-
nistuu matka meloenkin.

”Meidän pitää olla luovia siinä, mitä me 
yhdistetään järveen tai vesistöön.”

Vesistöä voi hyödyntää eri tasoi-
sesti. a) Jollekin riittää se, että ollaan 
veden äärellä. Siihen liittyy mökkei-
lyä, saunomista, jne. b) Joillekin on 

tärkeää, mitä vedessä voi tehdä. Esim. 
melona, sup-lautailla ja saunalauttailla. 
c) Joitakin kiinnostaa se muu, mikä ei 
suoranaisesti liity veteen, vedessä ole-
miseen, vedessä tehtäviin asioihin tai 
edes veden äärellä olemiseen. Halutaan 
tehdä samoja asioita, mitä paikalliset-
kin –keskisuomalaiset tai jyväskyläläi-
set – tekevät. Ne liittyvät myös vesistö-
matkailuun kuuluviin asioihin, kuten 
esimerkiksi kalastaminen. Itse pyydetty 
kala voidaan valmistaa syötäväksi saak-
ka. Paikalliskulttuuria on muun muassa 
Doerz-alustalla julkaistu tarjonta (kaik-
ki halukkaat voivat toimittaa matkai-
lupalvelukuvauksen Visit Jyväskylälle, 
joka tekee markkinointiyhteistyötä 
Doerz-alustan kanssa).

Matkailijoita on monenlaisia. Ka-
lastusmatkailuyrittäjän mielestä suurin 
osa matkailijoista on jo kokenut järven 
yleisellä tasolla. Kalastusmatkailu on 
keskeinen syy, jonka vuoksi ihmiset tu-
levat Suomeen. Mattia siteeraten:

”He tulevat jotain tarkoitusta varten, 
eivät pelkän järven vuoksi, vaikka järvi on 
olennainen osa lomaa.”

Eeva on työssään kokenut luonnon 
olemassa olon yhteyden:

”Ryhmäoppaana metsämuseossa työs-
kennellessäni totesin, että jos joku pystyy sa-
nomaan sellaisen asian, mikä ei liity metsiin, 
niin se on kahvin tarjoamisen arvoinen asia. 
Yhtään kertaa ei tarvinnut tarjota kahvia. 
Vesistöihin liittyy sama asia. Aina on kyt-
kentä vesiin.”

Palvelut rakennetaan asiakkaiden 
tarpeiden, toiveiden ja erityisesti arvo-
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jen mukaan. Kohderyhmiä on tarkas-
teltava tarkemmin ja on tunnistettava 
kapeita segmenttejä, jotka haluavat 
juuri vesistöön liittyvää tekemistä. Se 
edellyttää sitä, että palveluja on silloin 
oltava tarjolla. Eri matkailuryhmille on 
mietittävä kunnossa olevat palvelutuot-
teet; vuokraukset ja kaikki muu mitä 
siihen liittyy. Esimerkiksi jos matkailija 
aikoo mennä vesistöä pitkin soutaen Jy-
väskylästä Heinolaan ja takaisin – onko 
matkan varrella majoituspalveluja, jos ei 
halua telttailla? Eeva lohduttaa, ettei täl-
laisia palveluja ole vielä Saimaallakaan, 
vaikka siellä on tehty pisimpään brändi-
työtä järvimatkailun eteen. 

Eevan silmät avautuivat järvimat-
kailun näkymään, kun hän oli Irlannissa 
opintomatkalla. Siellä koko länsirannik-
ko on tuotteistettu. Pienehkö tie kulkee 
Atlantin rannan tuntumassa lähes koko 
matkan ajan, jolloin valtamerta voi kat-
soa miltei taukoamatta. Reitiltä ei ole 
kuitenkaan yhteyttä veteen! Siellä ei ole 

laitureita, joilta pääsisi uimaan tai pien-
venevuokraamoja.

”Meidän juttu (Järvi-Suomessa) olisi se, 
että oikeasti päästäisiin järvelle… olisi reitte-
jä, joita haluttaisiin tuotteistaa ja joita pitkin 
kuljettaisiin siellä järvellä. Ei katsottaisi siel-
tä rannalta, josta ei usein näykään kuin ’pus-
kittuneita’ maisemia, vaan kuljettaisiin siellä 
vesillä. Se olisi ihan uniikkia Suomessa!”

Luontomatkailun infrastruktuurin 
tulee olla kunnossa. Puhutaan matkaili-
joita palvelevasta toimintoympäristöstä. 
Matin yrityksen kotipesä on Läsäkoskella, 
joka on yksi Mäntyharju-reitin koskialu-
eista. Se sijoittuu Kyyveden ja Kuulaveden 
väliin. Kuulavesi laskee loppujen lopuksi 
Kymijokeen, joka on puolestaan samaa 
vesistöreittiä Päijänteen kanssa. Kyyve-
dellä on melontareitti, joka lähtee Pieksä-
mäeltä ja loppuu Otavaan Hirvensalmel-
le. Jos on olemassa melontareitti, kuten 
kolmessa päivässä melottava Pieksämäki–
Läsäkoski -reitti, luontoympäristön oheen 
tarvittaisiin myös erilaisia toimintoja: 
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”Siellä ei ole kauppoja, siellä ei ole ma-
joitusta, siellä ei ole ravintoloita, eikä mitään 
tarjottavaa. Meille tulee joskus asiakkaita, 
jotka ovat henkihieverissä, ja jotka me sitten 
’pelastetaan’.”

Tuotteista on tehtävä erilaisia. 
Susanne törmää tiiminsä kanssa työs-
sään alueen moninaiseen palvelutarjon-
taan, josta suuri osa on kohdistettu kan-
sainvälisiä asiakkaita silmällä pitäen. 
Hän muistuttaa, että kansainväliselle 
matkailijalle riittää vain lyhytaikainen 
ja turvallinen kosketus luontoon. Sil-
loin riittää puolen tunnin tai tunnin, 
maksimissaan kahden tunnin kokemus. 
Palveluntarjoajan täytyy tietää, mistä 
matkailijat tulevat ja minkä tyyppisiä 
he ovat. Palvelukuvauksesta tulee ilme-
tä, millä syvyydellä matkailijat pääsevät 
tuotteita kokemaan.

”Me puhutaan herkästi kansainvälisis-
tä matkailijoista, jotka viehättyvät järves-
tä ja luonnosta. Meillä on kuitenkin myös 
kotimaisia matkailijoita – tälläkin alueella 
heidän osuutensa on 80 prosenttia. Herkästi 
tehdään liian extreme -tuotteita. Jos lähde-
tään retkelle, niin ollaan vähintään kaksi 
päivää. Pyöräillään viisi tuntia ja soudetaan 
10 tuntia putkeen, jotta jossain tuntuu.”

Kyse voi olla poliittisesta tahdosta, 
kuntien suhtautumisesta ja halukkuu-
desta panostaa vesistöjen kehittämi-
seen. Jyväskylässä onkin meneillään 
Tourujoen parantamishanke, joka on 
konkreettinen esimerkki kaupungin 
panostuksesta. Bela viittasi alustuksessa 
näytettyyn kuvamateriaaliin siitä, miten 
ranta on osa rakennettua ympäristöä. 

Ihmiset pakotetaan vain katsomaan 
vesistöä, sillä siihen ei ole pääsyä. Näin 
vesistö jää ulkopuoliseksi. Jos vesistön 
käytön kehittämiseen annetaan mah-
dollisuudet laajemmalle toimijajoukol-
le, Bela kertoo osallistuvansa yrityksen-
sä kanssa kehitystyöhön: 

”…jotta katselujoen sijaan tulisi käyttö- 
joki…”

…”Vesistöä kaupunkirakenteissa ei ole 
pidetty urbaanien ihmisten hyvinvoinnin 
aineksina, tekijänä jonka kanssa pitäisi olla 
fyysisesti tekemisessä.”

Vastuullisuus tulee osoittaa  
matkailijalle kaikessa toiminnassa

Keskisuomalainen vesistöaktiviteettien 
Tavinsulka-yrittäjä on juuri kehittänyt 
yhden myyntituotteen. Se on Alvar Aal-
to -retki, jossa lähdetään polkupyörällä 
Säynätsalon kunnantaloa katsomaan, 
poiketaan Muuramen hiekkarannal-
le  ja jatketaan pyöräillen Muuratsalon 
Aallon koetalolle. Uudessa palvelutuot-
teessa näkyy vastuullisuus siten, että 
ryhmäkoko on maksimissaan 12 hen-
kilöä. Oppaalla on parempi ote asiak-
kaaseen ja luontoon jäävä jalanjälki on 
mahdollisimman pieni. 

Bela haluaa yrittäjänä vaikuttaa ak-
tiivisesti alan suuntiin:

”Olemme koko ajan myötävaikuttamas-
sa aktiivisesti siihen, että Suomen luontomat-
kailukohteissa on ”jokamiehen oikeudet”.”

Saimaan sisävesiristeilijän omista-
jalle tärkeintä on toiminnan vastuulli-
suus. Silloin asiakas kokee tämän aktivi-
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teeteissa oikeasti. Siitä viestitään muun 
muassa nettisivulla. Tärkeintä ei ole 
kuitenkaan sertifikaatti, joka monissa 
tapauksissa on maailmalla pelkkää ’vi-
herpesua’. 

”Teot ratkaisee – eivät sertifikaatit.”
Kalastusmatkailuyrittäjä aikoo jat-

kossa hoitaa talkootyönä tai korjata 
oman henkilökunnan kanssa niitä jäl-
kiä, mitä yritystoiminta on mahdollises-
ti jättänyt luontoon. 

”Toiminta yleisesti perustuu hyvin pit-
kälti siihen, että kaikki haluavat käyttää 
luonnon resursseja hyväkseen. Kukaan ei 
kuietnkaan halua uhrata paljoakaan sen 
kunnossa pitämiseen.”

Matkailussa riskien voidaan sanoa 
olevan vesien puhtauteen ja luonnon 
monimuotoisuuteen liittyviä. Ne ovat 
esimerkiksi sellaisia elinympäristön 
asioita, kuten melu, saaste ja roskaami-
nen. Niitä on pyrittävä välttämään kai-
kessa matkailutoiminnassa etukäteen.

Globaali ajattelu näyttäytyy hii-
lijalanjäljen laskemisessa. Eeva on 
johtamassaan hankkeessa kehittänyt 
hiilijalanjäljen laskentaa matkailualal-
le yhdessä asiantuntijoiden kanssa. 
Matkailuun kuuluu aina kohdealue, 
lähtöalue sekä näiden välinen matka. 
Vastuulliseen matkailuun ja sen kehit-
tämiseen kuuluu ajatella näitä kaikkia.

”Jos ajatellaan niitä lähtöalueen ihmi-
siä, niin kyllä matkailun toimijoilla täällä on 
vastuu siitä, että matkailijoita ’koulutetaan’ 
ja heille kerrotaan, mitä voi tehdä ja mitä ei 
voi tehdä. Toivotaan vielä, että he vievät niitä 
hyviä käytännön esimerkkejä mukanaan.”

Kestävyyden kolme ulottuvuutta – 
ekologinen, sosiaalinen (kulttuurinen) 
ja taloudellinen – liittyvät toisiinsa. 
Niitä on joskus vaikea erottaa toisis-
taan. Hyvä esimerkki on saimaannor-
pan suojelu; norpan suojelussa korostuu 
ekologinen kestävyys. Se on kuitenkin 
myös taloudellisesti kestävää, sillä norp-
pa on ollut aikanaan tärkeä riistaeläin. 
Nykyään toimet vaikuttavat myös ka-
lastukseen, joten sillä on kalastajien 
kannalta taloudellista merkitystä. Sitten 
on vielä sosiaalikulttuurinen kysymys, 
joka koskee järvialueiden eriyttämistä. 
Toimijat yhdessä puntaroivat suojeluun 
liittyviä vaikutuksia. Mikä on kannatta-
vaa ja mikä ei. 

Matkailutuotteet ja -palvelut pitää 
hinnoitella niin, että pystytään huoleh-
timaan vastuullisuudesta. Jos se joskus 
tarkoittaa kalliimpaa hintaa, on vain 
löydettävä sopivat kohderyhmät. Usein 
vastuullinen toiminta ei kuitenkaan 
edes tarkoita kalliimpaa hintaa. Kyse 
on enemmänkin asenteesta. Voidaanko 
matkailijat osallistaa ympäristötyöhön, 
paikalliseen toimintaan ja talkoisiin? 
Siitäkin on hyviä ideoita olemassa. 

Matkailussa riskien voidaan 
sanoa olevan vesien 
puhtauteen ja luonnon 
monimuotoisuuteen liittyviä.
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Vastuu matkailijoiden  
käyttäytymisestä kuuluu  
kaikille toimijoille

Eeva mukaan kaikki matkailijan kans-
sa tekemisissä olevat toimijat ovat vas-
tuussa matkailijan käyttäytymisestä 
matkakohteessa. Heidän kaikkien on 
informoitava matkailijaa kestävän mat-
kailun periaatteiden ja käytäntöjen to-
teutumisesta kohteessa; toisin sanoen 
matkailijan on käyttäydyttävä vastuulli-
sesti – ’maassa maan tavalla’.

 – Vastuu on matkanjärjestäjällä, kun 
matkailija saapuu kohteeseen mat-
kanjärjestäjän kautta. 

 – Vastuu on matkan välittäjällä, joka 
myy matkan. 

 – Vastuu kuuluu kaikille asiakaspalve-
luhenkilöille, joita matkailija kohtaa. 

 – Vastuu on myös yrittäjällä, joka tuot-
taa tietyn palvelun matkailijalle.

Susanne korostaa alueen kaikkien toi-
mijoiden vastuuta niin matkailijan 
kokemuksen kuin vastuullisen käytök-
senkin osalta. Ainutlaatuisesta ja au-
tenttisesta kokemuksesta viestimisellä 
ja viestinnän tavalla on suuri merkitys. 
Kohde ei pysy autenttisena, jos kukaan 
ei ota vastuuta. Vastuullisuuden periaat-
teet pitää jalkauttaa siihen yritykseen, 
joka toteuttaa palvelua. Ketjun pitää 
olla mahdollisimman katkeamaton. Se 
on tarkoituksena myös Sustainable Tra-
vel Destination -ohjelmassa, jotta kaikki 
ymmärtävät asiat samalla tavalla. Visit 
Jyväskylä rakentaa sellaisen työkalun, 
jonka avulla sanoma oikeasti välittyy ja 
saadaan markkinoiduksi sekä viestittyä 
matkailijoille niin kotimaassa kuin kan-
sainvälisillä markkinoilla. 

Matkailumarkkinoinnissa vastuu on 
myös oikean kohderyhmän valitsemista. 
Selkeitä valintoja markkina-alueista on 
tehtävä. On keskityttävä niihin alueisiin, 
joilla tiedetään tutkimusten perusteella 
olevan matkailijapotentiaalia. Maailma 
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on suuri, joten on turha havitella kaik-
kia kohderyhmiä. Oikea kohderyhmä 
kaipaavat ja osaavat arvostaa tarjolla ole-
via sisältöjä. Sellaista palvelutarjontaa ei 
pidä tuottaa, mikä ei ole alueelle luon-
taisia. Esimerkiksi tällä alueella kohde-
ryhmiksi on valittu saksankielinen Eu-
rooppa, Japani, Iso-Britannia, Ranska ja 
Italia. Näissä maissa ollaan kiinnostu-
neita kulttuurimatkailusta. 

” …kenelle tätä aluetta myydään?... Kii-
nalaisista ollaan kiinnostuneita sporttimat-
kailun näkökulmata; kohteena on kiinalai-
nen, joka haluaa hikoilla.”

Valtaosa ihmisistä on valmiita mak-
samaan korkeampaa hintaa siitä, että 
saa kokea, oppia ja tehdä asioita. Asia-
kaspalvelu maksaa enemmän. Matkai-
luohjelmana esimerkiksi melontaretken 
pituus voi vaihdella riippuen siitä, mitä 
matkailija haluaa. Palveluissa on yksi-
tyiskohtia, jotka matkailija voi kokea eri 
tavalla. Bela viittaa sanontaan: 

”Jos haluat oppia, niin kerro. Jos haluat 
muistaa, löydä. Jos haluat että osaat, tee.”

Matti viittaa kulttuurieroihin, jotka 
voivat olla todella suuria. Hänen mie-
lestään vastuullisuus kulminoituu yrit-
täjään. Vaikka matkailijaa ohjeistetaan 
hyvin markkinointivaiheessa, yrittäjä 
joutuu pitämään matkailijasta viime kä-
dessä huolen.

”Vastuullisuuden toteuttaminen on 
yrittäjän vastuulla…ympäristön säilyttä-
minen ja tällaiset seikat. Tämä on vain 
realismia. Näin se menee.”

Vastuun kantamisessa on hyvä huo-
mioida myös viranomaisen lainsäädän-
nölliset seikat.

Vastuullisen matkailun  
toteutuminen jakamistalouden 
aikakautena

Trendi vaikuttaa ihmisten matkailupää-
töksiin. Yksi tämän hetken kuumista 
trendeistä on matkailukohteen kokemi-
nen paikallisten tavoin. Toinen jo ole-
massa oleva trendi liittyy kestävyyden 
arvoihin. Kestävyyden edellytetään to-
teutuvan myös matkailukohteessa. 

Eeva toi esiin jokaisen paikalli-
sen arkeen liittyvän mahdollisuuden. 
Matkakohteessa matkailijat kohtaavat 
paikallisia. Paikallinen voi halutessaan 
osallistua matkailijan kokemukseen va-
paaehtoisena. Helpoin keino tähän on 
mennä sinne, missä matkailijat liikku-
vat, toreille, kahvioihin ja niin edelleen. 
Paikallinen voi jakaa matkailijan kans-
sa arkeaan. Hän voi tarttua aktiivisesti 
mahdollisuuteen, kun kuulee vierei-
sestä pöydästä vierasta kieltä. Jos joku 
kulkee kartan kanssa, voi tarjota apuaan 
paikan löytämisessä tai mahdollisesti 
jopa luoda hienoja kontakteja kertomal-
la enemmän matkailijaa kiinnostavista 
asioista. Vähän pidemmälle menevä as-
kel on se, että ollaan yhteydessä alueen 
matkailuyrityksiin. Voidaan tarjota 
omaa pienempimuotoista työpanos-
ta tai jopa osallistua kylätapahtumien 
järjestämiseen. Tapahtumakalenterin 
päivittäminen on jo mahdollisuuksien 
järjestämistä matkailijalle 

Live like a local -trendi liittyy vah-
vasti jakamistalouteen, samoin kuin 
asuntopuolelle tullut Airbnb-konsepti. 
Jälkimmäinen tarkoittaa sitä, että yksi-
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tyinen henkilö tarjoaa asuntoaan lyhy-
taikaiseen majoituskäyttöön tavoittee-
na saada lisätuloa. Myös aktiviteetti- ja 
opastuspuolella on syntynyt vastaava 
mahdollisuus. Yksittäinen paikallinen 
ihminen voi toimia matkailijan apu-
na. Hän voi esitellä omaa kotiseutuaan 
omalla tavallaan tai tarjoutua matkaili-
jalle ’reissukaveriksi’. Tällaiselle on nyt 
kysyntää. Tähän liittyy myös riskejä. 
Matkailualueen tulee seurata markki-
naa ja ottaa aktiivinen ohjauksellinen 
ote. Palveluntarjoajia voidaan hakea 
organisoidusti ja kouluttaa olennaisten 
asioiden huomioimisesta. Näin välte-
tään niin sanotun ’viidakonlain’ muo-
dostuminen alueen matkailutarjontaan. 

Susannen mielestä on positiivista, 
että paikalliskulttuurista kertovat ja sen 
pariin opastavat paikalliset ihmiset. Täl-
laiset ihmiset myös sitoutuvat alueen 
markkinointiin. 

”Alueen oma asukas on paras suositteli-
ja. Alueen matkailullisen ylpeyden herättä-
minen on ehkä yksi meidän merkittävimpiä 
tehtäviämme.”

Paneelin vetäjä innostui tästä ai-
heesta ja heitti ilmaan kysymyksen:

”Jos meillä ei ole tarpeeksi palveluja 
matkailijoille, pitääkö meidän ottaa pai-
kalliset mukaan tuottamaan palveluja?”

Eeva muistuttaa, että verotuksen 
suhteen pitää olla tarkkana. Myös Mat-
ti tarttui aiheeseen miettien sitä, miten 
verottaja suhtautuu vastikkeelliseen toi-
mintaan.

”Jos meillä olisi kansalaispalkka tai toi-
meentulo ja siihen voisi sisällyttää tämmöis-
tä toimintaa vastikkeetta, se olisi hyvä.”

Bela yrittäjänä toivotti uudet palve-
luntuottajat tervetulleiksi markkinoille. 
Saariselällä he avasivat itse pienimuo-
toisesti toimintaa. 

Eeva nostaa esiin turvallisuuteen 
liittyvän näkökohdan. Kun matkailu-
yritys vuokraa esimerkiksi laitteen tai 
asunnon, sen pitää taata tietty turvalli-
suustaso. Jakamistaloudesta puhuttaes-
sa vastuu ei ole yhtä selvä. 

”Kun kansalaiset tulevat mukaan mat-
kailutoimintaan, matkailijalle on tehtävä sel-
väksi, onko palvelun tuottaja joku vastuulli-
nen toimija vai onko kyse jakamistaloudesta. 
Se on tärkeä osa tätä vastuullisuutta.”

Jokamiehen oikeudet  
säilyvät tulevaisuuteen

Yleisöstä esitettiin tärkeä kysymys jo-
kamiehen oikeuksien tulevaisuudesta. 
Suomalaiset jokamiehen oikeudet luon-
nossa liikkumiseen osalta ovat poik-
keuksellinen ilmiö maailmassa. Kaik-
ki panelistit olivat sitä mieltä, että ne 
säilyvät jatkossakin. Yrittäjät kertoivat 
pyrkivänsä korjaamaan aiheuttamiaan 
jälkiä. Parhaimmillaan he ottavat myös 
matkailijat mukaan hoito- ja huoltotöi-
hin. Yritykset ovat vastuussa siitä, että 
he korvaavat luontoon kohdistuvan 
rasituksen esimerkiksi tekemällä tal-
kootyötä tai maksamalla sopimuksen 
mukaisen korvauksen. Bela tiesi kertoa, 
että suomea harvemmin asutussa Kana-
dassa, jokainen luontoon menijä joutuu 
maksamaan luonnossa liikkumisesta. 

”Jokamiehen oikeudet ovat aivan uniikki 
ja kunnioitettava asia.”
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Suomen luonto kuuluu suomalaisil-
le silloin, kun yksityishenkilö sitä hyö-
dyntää. Kun yritys vie asiakkaat luon-
toon, sen on kannettava sen käytöstä 
vastuuta. Yrittäjille on itsestään selvää, 
että maankäytöstä on tehtävä sopimus 
sen omistajan kanssa. Metsähallitus on 
avainroolissa yritysten luontoon vie-
mien asiakasmäärien seurannassa. Met-
sähallituksen alueella toimivien yritys-
ten toiminnassa ei ole ongelmia. Niitä 
ei ole myöskään sellaisten vastuullisten 
yritysten toiminnassa, jotka vievät yk-
sityisten maille tai vesille asiakkaitaan. 
Ne yleensä sopivat toimintatavoista etu-
käteen. 

Eeva toivoo, ettei ilmenisi ns. ’vil-
lejä’ matkanjärjestäjiä, jotka eivät toimi 
sääntöjen mukaan. 

”Niitä on kuulemma Etelä-Karjalan 
vesistöissä. Yritystoimintaa hyödynnetään 
joko yksityisten alueilla tai virkistysaluesää-
tiöiden tai Metsähallituksen alueella. Alueet 
ikään kuin omitaan itselle. Ei välttämättä 
toimita pelisääntöjen mukaan… tavallaan 
varataan alue käyttöön. Tämä ei ole lainsää-
dännöllinen, vaan ennemminkin viestinnäl-
linen tai valvonnallinen ongelma.”

Saimaalla on myös keskusteltu sii-
tä, pitäisikö käytössä olla niin sanottu 
matkailijavero. Luonnon käyttämisestä 
matkailutarkoituksiin maksettaisiin ve-
roa, jolla kustannetaan luontoa huolta-
via ja hoitavia toimenpiteitä. Metsähal-
lituksen resurssit pienenevät koko ajan. 
Se ei saa periä pääsymaksuja tai korva-
uksia polttopuista. Keski-Suomessakin 
on perustettu ystäväyhdistyksiä, jotka 

pyrkivät ylläpitämään kansallispuisto-
jen kuntoa budjettirahoituksen ollessa 
riittämätön. Tämä koskee myös kau-
punkeja ja kaupunkien resursseja. Mat-
kailuhan on siinä mielessä erikoinen 
yritystoiminnan laji, että se hyödyntää 
kuntia.

”…veikkaan, että se vero tulee jossain vai-
heessa.”

Susanne toivoo, että matkailuala 
ja siihen linkittyvät viralliset tahot 
seuraisivat, mitä matkailussa oikeasti 

tapahtuu. Kun matkailijoiden määrä 
lisääntyy, tarvitaan yhteisiä pelisääntö-
jä luonnon suojelemiseksi. Nykyisillä 
matkustajamäärillä ongelmia ei vielä 
ilmene, mutta on hyvä ennakoida. Jos 
alue on sitoutunut kestävän matkailun 
ohjelmaan, voidaan matkailualan toi-
mijoilta edellyttää tietyn sovitun tavan 
mukaista toimintaa luonnossa. 

Bela toivoo, että markkinoijat miet-
tisivät tapoja viestiä luontomatkailusta, 
jotta ulkomaalaiset tietäisivät, miten 
täällä tulee toimia. Haasteita aiheuttaa 
se, että matkojen myynti on siirtynyt 
verkkoon ja markkinassa toimii sekä 

Suomalaiset jokamiehen 
oikeudet luonnossa liikkumisen 
osalta ovat poikkeuksellinen 
ilmiö maailmassa.
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suomalaisia että ulkomaisia toimijoita. 
Matkailutuotteita myydään myös oma-
toimiretkeilijöille ja ryhmille. 

Laivayrittäjä Arto toivoo, että 
muutkin risteily-yrittäjät siirtyisivät 
käyttämään pelkästään sähkömoottoria 
kuten hänkin.

Lopuksi

Matkailun eri toimijoilla on moninai-
nen käsitys siitä, mitä vesistö- tai jär-
vimatkailu on. Kaikki panelistit olivat 
yhtä mieltä siitä, että vesistön käytöllä 
matkailussa on paljon mahdollisuuksia. 
Matkailija kohdattaessa tai häntä pal-
veltaessa jokaisella toimijalla on omat 
roolinsa ja vastuunsa. Jopa paikallisvä-
estö on matkailijalle tärkeä roolimalli 
omien kestävyyden arvojensa ilmentä-
jänä. Vastuu luonnon kuormittumisesta 
kuuluu eettisesti toimivien matkailu- ja 
yhdistystoimijoiden ohella viranomai-
sille. Heiltä toivotaan valvontaa, jolla 
voidaan tunnistaa luontomatkailuun 

liittyvä mahdollinen rajoitustarve. Toi-
mien tulee olla proaktiivisia reaktiivi-
suuden sijaan. Sellaisesta osaamisesta 
tultaisiin ottamaan mallia myös muual-
ta maailmaa.

Panelistit jakoivat yhteisen nä-
kemyksen siitä, että järvi on harvoin 
päämotiivi loma- tai matkakohdetta 
valittaessa. Järvi-Suomessa matkailu 
liittyy kuitenkin usein välillisesti tai 
välittömästi vesistöön – Jyvässeudulla 
erityisesti suurjärveen Päijänteeseen. 
Helsingin seudulla lähes puoli miljoo-
naa ihmistä juo Suomen toiseksi suu-
rimman järven, Päijänteen, vettä. Sillä 
lienee väliä, miten Päijänteen äärellä 
toimitaan ja esimerkiksi millaista mat-
kailutoimintaa harjoitetaan. Unescon 
osoittama biosfäärialueen status antaisi 
vauhtia kansainvälisen matkailun li-
sääntymiseen. Se myös muistuttaisi eri 
toimijoita luontoympäristön kunnioit-
tamisesta matkailun ja alueen paikalli-
suuden säilymisen edellytyksenä. Siten 
toimii vastuullinen matkailu.
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Tapio Litmanen
Jyväskylän yliopisto

Miikka Salo
Jyväskylän yliopisto

Järvipäivät sosiologin silmin –  
Kansalaisaktiivit ja tutkijat  
demokraattista ympäristöhallintaa  
uudistamassa

Jyväskylän yliopiston sosiologit ovat 
olleet mukana virittämässä uudenlaista 
toimintamallia, jossa kansalaisjärjestöil-
le tarjotaan aktiivinen rooli perinteisen 
viranomaisvetoisuuden rinnalla keski-
suomalaisten vesien hallinnassa. Tämä 
tavoite on kirjattu Keski-Suomen maa-
kuntaohjelman toimenpideohjelmaan 
2019–2020, mikä on osaltaan mah-
dollistanut Järvipäivien järjestämisen. 
Yliopiston tutkijat osallistuivat myös 
Järvipäivien organisointiin ja toteut-
tamiseen. Miksi ja miten, saattaa joku 
kysyä. Tässä tekstissä pyrimme vastaa-
maan näihin kysymyksiin.

Yhteistyön taustalla vankka  
kansalaisyhteiskunnan  
tutkimusperinne

Jyväskylän yliopiston tutkijat ovat ol-
leet osaltaan rakentamassa kansalaisyh-

teiskunnan ja hallinnon välistä vesistöi-
hin liittyvää yhteistoimintaa useamman 
vuoden ajan. Tässä taustalla on Jyväsky-
län yliopiston sosiologien tutkimukset 
yleisemmin kansalaisyhteiskunnasta, yh-
teiskunnallisista liikkeistä ja ympäristö-
konflikteista, mutta myös erityisesti vesis-
tökysymyksistä 1990-luvulta lähtien.

Yhtenä alkusysäyksenä Järvipäi-
vät-hankkeelle oli dosentti Sakari Möt-
tösen, professori (emeritus) Esa Kontti-
sen ja YTT Miikka Salon (2016) tekemä 
Saarijärven reitin asukkaiden kokemuk-
sia vesistömuutoksista tarkastellut tut-
kimus ”Ei vettä rantaa rakkaampaa”. 
Tutkimus toteutettiin Keski-Suomen lii-
ton rahoituksella ja Pelastetaan reittive-
det (PRV) -yhdistyksen konsultoimana. 
Saarijärven reitti on virallisten ekologis-
ten luokitusten mukaan Keski-Suomen 
heikkokuntoisin reitti. Tätä käsitystä 
tukevat myös asukkaiden tutkimukses-

10.
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sa kartoitetut kokemukset reitin vesien 
heikentyneestä tilasta. Tutkimus paljas-
ti, että viranomaisten näkemyksistä poi-
keten asukkaat pitävät Saarijärven reitin 
vesien tilan heikentymisen suurimpana 
aiheuttajana turvetuotantoa. Ristiriita 
virallisten luokitusten ja kansalaisten 
vesiä koskevien kokemusten välillä on 
ollut yhtenä pontimena edellä mainitun 
uudenlaisen toimintamallin kehittelyssä.

Akateeminen innostus  
yhteistoiminnallisuuden ja  
kokeilujen lisäämiseen

Luontevana jatkona vuoden 2016 pro-
jektille tutkijoille tarjoutui mahdolli-
suus tarttua samaan aiheeseen uudessa 
tutkimushankkeessa. Suomen Akatemi-
an yhteydessä toimivan strategisen tut-
kimuksen neuvoston (STN) rahoittama 
hanke ”Yhteistoiminnallisia ratkaisuja 
sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin 
– käänne yhteishallintaan ympäristö-
päätöksenteossa” (CORE) tutkii ja ke-
hittää julkisen vallan, kansalaisten ja 
yritysten välistä yhteistoimintaa ympä-
ristösuunnittelussa ja -päätöksenteossa. 
Hanke kuuluu strategisen tutkimuksen 
neuvoston ohjelmaan ”Muuttuvat hal-
linnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus”. 
Jyväskylän yliopiston johtama työpa-
ketti ”Kansalaisyhteiskunta, osallistu-
minen ja poliittinen legitimiteetti” tut-
kii kansalaisyhteiskunnan ja aktiivisen 
kansalaisen rooleja yhteistoiminnal-
lisissa suunnittelun ja päätöksenteon 
prosesseissa. Tavoitteena on kehittää 
ja edistää käytäntöjä, joilla luodaan ja 

uusinnetaan edellytyksiä erilaisten kan-
salaisten ja muiden toimijoiden raken-
tavalle kohtaamiselle päätöksentekoti-
lanteissa yhä uudestaan.

CORE-hanke tukeutuu ajatukseen 
toimijoiden keskinäisestä riippuvuu-
desta ja yhteistoiminnallisen hallinnan 
(”collaborative governance”) tarpeesta 
mutkikkaiden ongelmien edessä. Han-
ke hakee menetelmiä reilujen ja tehok-
kaiden, parhaaseen tietoon perustuvien 
ratkaisujen luomiseksi kiistanalaisiin 
ympäristön ja luonnonvarojen käytön 
ongelmiin. Hankkeessa kehitetään suo-
malaisoloissa toimivia yhteisen ongel-
manratkaisun toimintamalleja ja erilais-
ten toimijoiden valmiuksia hyödyntää 
niitä rakentavasti.

Sosiologinen interventio  
ja Järvipäivät

Kysymys siitä, miten sosiologit ovat 
olleet mukana Järvipäivien toteutta-
misen taustalla, vaatii viivähtämistä 
hetken metodologisissa kysymyksissä. 
CORE-projektissa olemme soveltaneet 
löyhästi ranskalaisen sosiologin Alain 
Tourainen sosiologisen intervention 
menetelmää, mikä on menetelmälli-
nen osa Tourainen toiminnan sosiolo-
giaa. Sen lähtökohtana on ajatus, että 
yhteiskunta on tietoisen kollektiivisen 
toiminnan ja organisoinnin tulos. Tämä 
tarkoittaa, että tutkimuksen keskiöön 
asetetaan toiminta ja toimija. Toisaalta 
Touraine painottaa konfliktien osapuol-
ten tai erilaisten neuvotteluosapuolten 
vuorovaikutuksessaan tuottamaa laa-
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jentuvaa kenttää hyväksyttäville refor-
meille.

On tärkeää huomata, että Tourainel-
la on mielessään isot yhteiskunnalliset 
toimijat, kuten työväenliike. Ne kamp-
pailevat sekä yhteiskunnan muuttami-
sesta että yhteiskunnan muuttamisen 
säännöistä, historisiteetista, eli kenellä 
on hallinta siitä normijärjestelmästä, 
jossa on kiteytyneenä yhteiskunnallisen 
muutoksen sääntelyn säännöt.

Siitä huolimatta, että Touraine 
penää isoihin, historiallisiin muutok-
siin kykenevien toimijoiden analyysia, 
otimme intervention kohteeksi paikal-
lisen vesistökysymyksiin paneutuneen 
yhdistyksen, Pelastetaan reittivedet 
ry:n. Tämä osoittautui onnistuneeksi 
valinnaksi, koska olemme paitsi aut-
taneet yhdistystä niin yhdistys ja sen 
toiminnan tutkiminen on auttanut 
meitä. PRV on ollut kuin prisma, jon-
ka lävitse olemme saaneet hahmotettua 
suomalaisen luonnonvarojen hallinnan 
poliittis-hallinnollisia ja taloudellisia 
ulottuvuuksia. Vaikka tutkimuksen 
kohteena on yksittäinen kansalaisjärjes-
tö, tutkimus on myös yhteiskunnallisen 
liikkeen tutkimusta. Tavoitteena on eri-
tellä kansalaisten vesiä koskevan huolen 
organisoitumista liikkeeksi 2010-luvul-
la, minkä näkyvimpänä osana oli Järvi-
päivät-tapahtuman pääorganisoijan, Pe-
lastetaan reittivedet ry:n, perustaminen. 
Laveamman yhteiskunnallisen liikkeen 
tutkimusta edistää myös työn alla oleva 
kartoitus 2000-luvun suomalaisia tur-
vekiistoista.

Sosiologin historiallinen  
velvollisuus

Sosiologin historiallinen velvollisuus on 
Tourainen mukaan tehdä interventioita 
kulloisiinkin yhteiskunnallisiin kehi-
tyskulkuihin. Toimijat ja erityisesti alis-
tetut, vähäosaiset tai marginaalissa ole-
vat ryhmät tarvitsevat sosiologiaa, joka 
auttaa toimijoita historiallisen toimin-
nan näyttämöllä tiedostamaan oman 
toimintansa merkityksen erilaisissa pit-

kissä keskusteluprosesseissa ja toisaalta 
tavoittelemaan toimintansa korkeinta 
mahdollista tavoitetta. Interventio mer-
kitsee Tourainelle sitä, että sosiologialla 
on yhteiskuntaa uudistava tehtävä, mut-
ta vain välillisesti avustamalla toimijoita 
itseanalyysissa ja alati kehittämään pa-
rempaa näkemystä kollektiivisen toi-
mintansa todellisista tavoitteista.

Paremman itsereflektion tavoitetta 
tutkimusryhmä on edistänyt keskus-
teluttamalla PRV:n aktiiveja keväällä 
2018 Summassaaressa Saarijärvellä. Päi-
vän kestävään tilaisuuteen rakennettiin 
ohjelmarunko, jossa aktiiveja keskuste-

Tavoitteena on eritellä kansalaisten  
vesiä koskevan huolen organisoitumista 
liikkeeksi 2010-luvulla, minkä 
näkyvimpänä osana oli Järvipäivät-
tapahtuman pääorganisoijan, Pelastetaan 
reittivedet ry:n perustaminen.
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lutettiin eri teemoista. Tämän jälkeen 
tutkijat analysoivat aktiivien esittämiä 
näkemyksiä sekä rakensivat kuvaa PR-
V:n toiminnan eri vaiheista. Alustavia 
tuloksia esiteltiin ja testautettiin PRV:n 
vuosikokouksessa kesällä 2018. Tutki-
mustulosten muodostaman peilin avul-
la PRV sai eväitä miettiä omaa toimin-
taansa ja omia tavoitteitaan.

Kenttätöitä yhteistyössä  
PRV:n kanssa

Sosiologisen intervention neljä vaihet-
ta kertovat siitä tavasta, jolla Touraine 
pyrki auttamaan toimijoita. Ensimmäi-
sessä vaiheessa toimintaryhmä koo-
taan tietynlaiseen ryhmähaastatteluun. 
Summassaaren ryhmähaastattelu toimi 
tällaisena tapahtumana. Yleensä in-
tervention kuluessa tutkijat järjestävät 
toimijat myös vastatusten koettujen 
vastustajiensa kanssa. PRV:lle vastusta-
jat ovat etupäässä turvetuottajia. Tätä 
ei hankkeessa ole tehty, koska yhtääl-
tä on haluttu kunnioittaa yhdistyksen 
omia näkemyksiä. Toisaalta tutkimus-
hankkeen kokeilullinen tavoite on ra-
joittunut PRV:n ja Keski-Suomen lii-
ton yhteistoiminnan edesauttamiseen 
ja tarkkailuun. Lisäksi tutkijat Sakari 
Möttönen, Riikka Aro ja Miikka Salo 
ovat olleet dokumentoimassa ja toimin-
tatutkimuksen kautta myös osallistu-
neet Keski-Suomen maakuntaohjelman 
toimenpidesuunnitelmaan kytkeytyvän 
Järvipäivät-hankkeen valmisteluun. Itse 
tapahtumassa professori Tapio Litma-
nen ja dos. Möttönen puheenjohtaji-

na isännöivät lauantaina tapahtuman 
avannutta paneelikeskustelua.

CORE on tallentanut kaikki Järvi-
päivien järjestelytoimikunnan kokouk-
set ja haastatellut erikseen kaikki Jär-
vipäivien järjestämiseen osallistuneet 
organisaatiot Järvipäivien jälkeen. Näin 
CORE on saanut eväitä tarkastella, 
millaisia mahdollisia ongelmakohtia 
yhteistoimintaan liittyy. Sen perusteel-
la on mahdollista sekä pohtia yhteis-
toiminnallisuuden mahdollisuuksia 
yleisemmin että tulevien Järvipäivien 
ja muun kansalaistoiminnan mahdol-
lisuuksia vesien hallinnassa erityisesti. 
Lisäksi CORE keräsi tutkimustietoa ky-
selylomakkeella Järvipäivillä järjestetyn 
paneelin noin 50-henkiseltä yleisöltä, 
ja heistä lähes kaikki myös vastasivat 
kyselyyn. Tämä oli CORE-tutkimuk-
sen kannalta tietysti hyvin suotuisaa, 
mutta toisaalta saattaa viitata siihen, 
että paikalla oli vesistöjen humus-ky-
symykseen jo vihkiytyneitä kansalaisia. 
Tulevien tapahtumien osalta jää poh-
dittavaksi, miten paikalle löytäisivät 
myös ne ihmiset, jotka kenties jakavat 
huolen vesistöjen tilasta, mutta joilla 
esimerkiksi vaillinaisen tiedon vuok-
si huoli jää jäsentymättömäksi. Tämä 
puolestaan osaltaan aiheuttaa passiivi-
suutta suhteessa toimintaan vesistöjen 
tilan parantamiseksi. Samalla olisi mah-
dollisuus tehdä laajemmin tiettäväksi 
millaisten reunaehtojen puitteissa myös 
muut vesi- ja turvepolitiikan toimijat – 
kuten energiayritykset ja virkamiehet – 
toimivat.
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Toisessa vaiheessa aktivisteja ohja-
taan ottamaan etäisyyttä toimintaan-
sa aktivisteina ja hylkäämään heidän 
luonnollisen ajattelutapansa ja kielensä. 
Kolmannessa vaiheessa ryhmä omak-
suu analyytikon kanssa käytyjen kes-
kustelujen analyyttisen näkökulman. 
Etäännyttämistä ei tehty Tourainen 
menetelmän tiukassa mielessä, vaan 
etäännyttäminen omasta toiminnasta 
tehtiin esittelemällä tutkimustuloksia 
tuossa mainitussa vuosikokouksessa. 
Palaute alustavista tutkimustuloksista 
oli myönteistä. Neljännessä, pysyvän 
sosiologian vaiheessa sosiologia siirtyy 
sivuun, koska toiminta jatkuu tietoi-
sempana omasta asemasta ja oman toi-
minnan yleisemmästä merkityksestä. 
Tähän pysyvän sosiologian vaiheeseen 
ei hankkeessa olla vielä siirtymässä, sil-
lä sosiologinen interventio vielä jatkuu, 
vaikka yksi välitilinpäätös oli keväällä 
2019 järjestetyt Järvipäivät.

Yhteenvetoa: mitä Järvipäivät 
opetti yhteistoiminnallisuudesta 
ja intervention onnistumisesta?

Järvipäivät-hanke on muistuttanut, 
ettei kansalaisyhteiskunta ole mikään 
monoliitti – intressit eivät ole yhte-
neviä organisaatio- tai henkilötasolla, 
silloinkaan kun taustalla on kaikille 
yhteinen huoli vesien tilasta ja tavoite 
sen parantamisesta.

PRV:n ansioksi voi lukea, että se 
on osaltaan onnistunut kiinnittämään 
enenevästi huomiota vesien virkistys-
käyttöintressiin. Tämä on tapahtunut 

kentällä, jota taloudelliset intressit ovat 
hallinneet, ja jota ekologiset arvot alkoi-
vat haastaa pian turpeen laajamittaisen 
käytön alettua 1970-luvulla. Soidensuo-
jelun ja turpeen energiakäytön välinen 
jännite ulottuu siis pitkälle historiaan. 
Tätä myöten suomalainen turvepoli-
tiikka on pitkään ollut taloudellisten ja 
ekologisten arvojen yhteensovittamis-
ta. Ekologiset arvot ovat toki saaneet 
tiukan paikan tullessa väistyä. Soiden 
luonnonarvot ja vesien ekologinen tila 
ovatkin saaneet kansallisessa turvepoli-
tiikassa enenevästi huomiota 2000-lu-
vun kuluessa. Euroopan Unionin sään-
tely on tähän selvästi vaikuttanut.

Kansallisesti tarkastellen Suomen 
Luonnonsuojeluliitto on ollut merkit-
tävin toimija näiden arvojen puolusta-
misessa. SLL on osallistunut kansallisiin 
työryhmiin, joiden työn pohjalta sään-
telyä on toteutettu, vaikkei SLL mo-
nessa kohtaa ole voinut työryhmätyön 
tuloksena tuotettuun kompromissiin 
yhtyäkään. Virkistyskäyttöintressi ei 
ole toistaiseksi noussut vastaavalla ta-
valla poliittiselle agendalle, eikä sillä 
ole ollut SLL:n kaltaista ”luonnollista” 
edustajaa suomalaisessa, tyypillisesti 

Pelastetaan reittivedet ry:n 
ansioksi voi lukea, että se on 
osaltaan onnistunut kiinnittämään 
enenevästi huomiota vesien 
virkistyskäyttöintressiin.
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korporatistisessa konsensushenkisessä, 
poliittisessa päätöksenteossa. Luonto-
arvot ja virkistyskäyttöarvot ovatkin 
fundamentaalilla tavalla erilaisia. Toi-
set lajit ja luontotyypit ovat yhteisellä 
sopimuksella, ekologiseen tieteelliseen 
tietoon nojaten, toisia arvokkaampia. 
Se tekee esimerkiksi soiden pilaamisjär-
jestyksen ja ekologisen kompensoinnin 
mielekkääksi: on pelkästään järkevää 
vaatia samanarvoisia tai arvokkaampia 
luontotyyppejä toisaalla suojeltaviksi, 
mikäli niitä toisaalla pilataan.

Vastaava logiikka ei toimi virkistys-
käytön kohdalla – toisten ihmisten ve-
sien pilaamista ei voi kompensoida suo-
jelemalla toisten ihmisten vesiä. Eikä 
varsinkaan voida kuvitella toimijaa, jol-
la voisi olla mandaatti tällaisia valintoja 
ihmisten puolesta tehdä. Suomalainen 
konsensuspolitiikka ei ole vahvimmil-
laan, kun haitanaiheuttajia ja erityises-
ti kärsijöitä on paljon, mutta kärsitty 
haitta on hyvin eriasteinen. Ihmisten 
totuttuun elinympäristöön kytkeytyvä, 
syvästi henkilökohtainen suhde välittyy 
poliittis-hallinnolliseen järjestelmään 
heikosti, jos ollenkaan.

Pelastetaan reittivedet ry on toi-
minut juuri siinä tehtävässä, joka kan-
salaisyhdistyksille on Suomessa lan-
gennut. Se on onnistunut jalostamaan 
kansalaisyhteiskunnan kuohunnoista 
– erityisesti paikallisten asukkaiden 
huolista Keski-Suomen reittivesien tilaa 
koskien– paremmin jäsentyneitä intres-
sejä, joita poliittis-hallinnollinen järjes-

telmä ymmärtää ja kykenee vastaanotta-
maan. PRV on onnistunut kääntämään 
asukkaiden huolen vaatimukseksi siitä, 
että vesien virkistyskäyttö on otettava 
poliittis-hallinnollisen päätöksenteon 
kaikilla tasoilla vakavasti. Yhdistys on 
pystynyt perustelemaan vaateita uskot-
tavasti turvealan toiminnanharjoittajien 
itsensä tekemiä mittauksia uudelleen 
analysoimalla.

Järvipäivien mahdollistuminen on 
tähän mennessä näkyvin osoitus siitä, 
että poliittis-hallinnollinen järjestel-
mä, etunenässä Keski-Suomen liitto, 
on ottanut PRV:n viestin vakavasti. Se 
on lähtenyt toteuttamaan ennakkoluu-
lottomasti omaa osaansa demokraatti-
sessa hallinnassa uudella, keskustelulli-
semmalla, kansalaisjärjestöt paremmin 
huomioivalla tavalla. Järvipäivät mah-
dollistui osana Keski-Suomen maakun-
taohjelman toimenpidesuunnitelmaa 
2019–2020, joka tarjosi puitteet Jär-
vipäivät-hankkeen käynnistämiseen. 
Suomen luonnonsuojeluliitto ja Pro 
Päijänne -yhdistys tarjosivat leveämmät 
hartiat toteuttaa hanketta, joka olisi ol-
lut PRV:lle yksin varsin raskas. Olihan 
SLL:llä esimerkiksi merkittävästi aiem-
paa kokemusta vastaavien tapahtumien 
järjestämisestä. Jyväskylän yliopisto ja 
CORE-hanke ovat puolestaan omilla 
tutkimuksillaan tarjonneet selkänojaa 
toteuttaa tätä uudenlaista kansalaisjär-
jestöjen ja hallinnon tiiviimpään yhteis-
työhön perustuvaa vesien hallintaa.
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Reima Välivaara
Keski-Suomen liitto11.

Keski-Suomen liiton odotukset  
Järvipäiville

Keski-Suomen maakunnalle on omi-
naista reittivesien runsaus. Järvialtaat 
ja niitä yhdistävät joet koskineen ovat 
osa maakuntaidentiteettiämme. Suurin 
osa Keski-Suomen pintavesistä on eko-
logiselta tilaltaan erinomaisia tai hyviä. 
Kansalaisilta saatu palaute kuitenkin 
kertoo, että viranomaisten tiedot ja luo-
kitukset vesistöjen tilasta ja kuormitta-
jista eivät vastaa kaikilta osin kansalais-
ten käsityksiä. 

Vesistöillä on vahva yhtymäpinta 
maakuntamme vuosien 2018–2021 ke-
hittämisen strategisiin kärkiin eli bio-, 
digi-, osaamis- ja hyvinvointitalouteen 
sekä matkailuun. Myös maakuntakaa-
vassamme vesistöjen merkitys nousee 
esiin erilaisten merkintöjen ja kaava-
määräysten kautta. Puhdas ja terveel-
linen ympäristö vesistöineen on tärkeä 
osa Keski-Suomen maakunnan veto-
voimaa. 

Osana maakuntaohjelman ja maa-
kuntakaavan toimeenpanosuunnitel-
maa 2018–2019 Keski-Suomen liitto 

mietti toimenpiteitä pintavesien tilan 
parantamiseksi. Lähtökohtana oli käy-
tännön toiminta, ei uusien suunnitel-
mien tekeminen. Toimeenpanosuunni-
telmassa haluttiin kokeilla uudenlaista 
toimintamallia kansalaisten osallistu-
misaktiivisuuden lisäämiseksi ja näke-
mysten esiin nostamiseksi. Uudenlaisel-
la lähestymistavalla haluttiin valtuuttaa 
kansalaisjärjestö koordinoimaan ja teke-
mään konkreettisia toimenpiteitä vesis-
töjen ja järviluonnon hyväksi. 

Tavoitteena oli herättää keskuste-
lua ja kiinnittää huomiota vesiluonnon 
merkitykseen ja arvostukseen yleisesti. 
Maakunnan asukkaiden aktivoinnin 

Vesistöillä on vahva yhtymäpinta 
maakuntamme vuosien 2018–
2021 kehittämisen strategisiin 
kärkiin eli bio-, digi-, osaamis- ja 
hyvinvointitalouteen sekä matkailuun.
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lisäksi haluttiin kiinnittää huomiota 
kansalaisten tuottamaan tietoon maa-
kuntamme vesistöjen tilasta ja vesistö-
jen tilan parantamiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä. 

Toimeenpanosuunnitelma johti Jär-
vipäivät-hankkeeseen. Se käsitteli jär-
viemme tilaa ja tulevaisuutta, vesistöjä 

ihmisten hyvinvoinnin lähteenä, järvien 
taloudellista merkitystä, järviluontoa 
suomalaisen identiteetin luojana sekä 
taiteen ja kulttuurin innoittajana. Jär-
vipäivät tapahtumineen vastasi hyvin 
Keski-Suomen liiton uudelle toiminta-
mallille asetettuja tavoitteita.

Vesistöt ovat Keski-Suomen vetovoimatekijä. Kuva Korpilahden  
Oravivuorelta Päijänteelle.
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Jaakko Koppinen
Pelastetaan Reittivedet ry.12.

Järvipäivien kokemukset ja  
jatkosuunnitelmat

Järvipäivien toteuttaminen oli Pelaste-
taan reittivedet ry:lle (PRV) suuri luot-
tamuksen osoitus ja hyvin innostava 
toimeksianto. Alussa tehtävä tuntui yli-
voimaiselta hoitaa, mutta lopulta siitä 
muodostui hyvin motivoiva ja tuloksel-
linen projekti.

Perjantai-illan kutsuvierastilaisuus, 
noin 120 osanottajaa arvovaltaisine 
puhujineen, toi hyvin esille sen suuren 
merkityksen ja arvostuksen, mikä järvil-
lä on suomalaisten ihmisten mielissä ja 
myös keskisuomalaisten instituutioiden 
keskuudessa. 

Lauantaiaamun asiantuntijapaneeli 
turvemaiden järvien ja jokien ongel-
mista, eli humuksesta, toi selkeästi esille 
muutoksen tarpeen näiden ongelmien 
määrittelemisessä. Kansalaisten käsi-
tykset ja kokemukset humuksen vaiku-
tuksesta poikkeavat suuresti hallinnon 
”virallisesta” näkemyksestä. 

Saarijärven reitin taimenen esiin-
tymistä ja kutupaikkojen kunnostusta 
kuvaava dokumentointi oli yleisön mie-
lenkiinnon kohde.

Pelastetaan reittivedet – yhdistys on 
perustettu Päijänne-liikkeen työtä jat-
kamaan. Päijänne-liikkeen tavoitteena 
oli: ”Päijänne puhtaaksi, reittivedet raik-
kaiksi”. Päijänne-liike hiipui, kun lähin-
nä Äänekosken teollisuuden jätevesien 
päästöille saatiin ratkaisu. Päijänne-liik-
keen jyväskyläläiset aktiivit eivät jaksa-
neet kiinnostua reittivesien ongelmista 
ja maakunnan mielenkiinto kohdistui 
metsien ja polttoturpeen hyödyntämi-
seen. Näiden aiheuttamista haitoista ve-
sistöille ei haluttu keskustelua.

Järvipäivien yhteydessä kävi täysin 
selväksi, että humusongelma on tänä 
päivänä yleisesti tiedossa. Lähes kaikki 
esiintyjät toivat sen tavalla tai toisella 
esille. Puheenvuorot myötäilivät häm-
mästyttävällä tavalla Pelastetaan reit-
tivedet -yhdistyksen jo useita vuosia 
esillä pitämiä näkemyksiä. Jyväskylän 
kaupunginjohtaja, Keski-Suomen maa-
kuntajohtaja, Jyväskylän Yliopiston 
rehtori, Jyväskylän nuorisovaltuuston 
puheenjohtaja, Suomen ympäristökes-
kuksen johtava tutkija ja ympäristö-



74

ministeriön korkea virkamies yksissä 
tuumin vakuuttivat järvien suurta mer-
kitystä. He myös myönsivät haitallisen 
humusongelman olemassaolon. 

Mistä sitten voi johtua, että juuri 
mitään ei käytännössä tehdä ongelman 
ratkaisemiseksi?

Ainoa vastaus on, että yhteiskunnal-
liset muutokset ovat hitaita. Ne vaativat 
monenlaisia keskusteluja ja vakuuttelu-
ja. Humusongelman ratkaisu on myös 
taloudellinen kysymys. Asiantuntijat 
ovat moneen kertaan osoittaneet, että 
mahdolliset muutokset metsien hoidos-
sa ja korjuussa sekä polttoturpeen kor-
vaaminen vaihtoehtoisilla ratkaisuilla 
olisivat taloudellisestikin järkeviä. Li-
säksi kaikki nämä toimet olisivat myös 
sopusoinnissa ilmastotavoitteiden kans-
sa. Silti kehitys kohti raikkaita reittive-
siä on tuskatuttavan hidasta.

Järvipäivät-tapahtuma antoi yhdis-
tyksellemme uutta intoa tehdä entistä-
kin tarmokkaammin työtä raikkaiden 
reittivesien puolesta. Pyrimme kohdis-
tamaan keskustelun seuraaviin kolmeen 
teemaan:

1. Järvien ja jokien tilaa kuvaavien eko-
logisen tilan ja kemiallisen tilan rinnalle 
on kehitettävä uusi menetelmä, joka so-
veltuu paremmin turvemaiden vesistö-
ongelmien kuvaamiseen.

Ekologinen tila pohjautuu pääosin 
fosfori- ja typpipitoisuuksiin mutta ei 
anna oikeaa kuvaa turvemaiden ve-
sistöjen todellisesta tilasta. Ekologi-
sesti erinomaisessa tai hyvässä tilassa 
olevan järven vesi saattaa olla täysin 
käyttökelvotonta talousvetenä sekä 
kalastuksen ja virkistyksen kannal-
ta. Humuksen johdosta hiekkarannat 
ovat liettyneet, kalastusvälineet li-
moittuneet ja veneiden pohjat mustan 
mönjän peitossa. Uinnin jälkeen on 
pestävä liukas kerros iholta pois. Hu-
mus muuttaa järvien kalastoa – muik-
ku, siika ja taimen väistyvät lahnan 
sekä särkikalojen tieltä. Lohensukui-
set soran päälle talvehtimaan laske-
mat mätimunat kuolevat hapenpuut-
teeseen humuksen peittäessä ne.

Yleisesti humusjärven kaloissa on 
liian korkeita elohopeapitoisuuksia. 
Humus orgaanisena aineena hajoaa ve-
sistöissä ja kuluttaa happea. Varsinkin 
humuspitoisissa järvissämme on hapet-
tomia kerroksia.

Olemme sopineet Suomen ympä-
ristökeskuksen Jyväskylän toimipaikan 
kanssa uuden ryhmän muodostamises-
ta. Sen tehtävänä on perustaa humus-
pilottiprojekti, missä seurataan ja tutki-
taan humuksen vaikutuksia kalastajien, 
mökkiläisten ja vesillä olijoiden näkö-
kulmasta.

Järvipäivät-tapahtuma 
antoi yhdistyksellemme 

uutta intoa tehdä entistäkin 
tarmokkaammin työtä 

raikkaiden reittivesien puolesta.
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2. Metsien hoitoon ja 
hakkuisiin turvemailla 
otetaan käyttöön ve-
sistöjä säästävät mene-
telmät. Polttoturpeen 
käytöstä on luovuttava 
mahdollisimman no-
peasti.

Tarkoituksena on, 
että soiden ja muiden 
turvemaiden muok-
kausta pyritään välttä-
mään. Pyrimme pureu-
tumaan muokkauksesta 
aiheutuviin humus-
päästöihin, joilla on merkittävä negatii-
vinen vaikutus järvien ja jokien veden 
tilaan. Tämän kalastajat, kesämökkiläi-
set, rantojen ääressä asuvat ihmiset ja 
vesillä liikkujat ovat selvästi havainneet. 

Turvetuotanto ja tulevaisuudessa 
myös puun käytön merkittävä lisäänty-
minen ovat keskeiset humuspäästöjen 
lähteet. Turvemaiden metsät nimittäin 
muodostavat merkittävän osan (noin 
20 prosenttia metsäpinta-alasta eli noin 
4,7 miljoonaa hehtaaria). Humuspäästöt 
tulevat merkittävästi kasvamaan, kun il-
mastonmuutos lyhentää pakkaskausia, 
turvemaiden valunnat lisääntyvät kas-
vavien sademäärien vuoksi sekä metsien 
ojituksen ja turvemaiden pintakerrosta 
rikkovien hakkuumenetelmien myötä.

Humuspäästöihin on tartuttava nyt. 
On mietittävä ratkaisut, joilla turvemai-
den metsistä virtaavat ja yleisemmin 
turvemaiden muokkauksesta (esim. tur-

vetuotanto) johtuvat humuspäästöt pys-
tytään minimoimaan järvien ja jokien 
kannalta kestävälle tasolle.

3. ”Taimen takaisin Keski-Suomen  
reittivesille” -projekti. 

Ensimmäisenä tätä projektia suun-
nitellaan Saarijärven reitille, jonne voi-
malaitosten kalateiden rakentaminen 
tuo uusia mahdollisuuksia. Hankkeen 
tavoitteena on tuottaa Suomessa koko-
luokassaan ja kattavuudessaan ainutlaa-
tuinen, koko valuma-aluetta koskeva, 
taimenen elinkierron elvyttämiseen 
tähtäävä esiselvitys ja suunnitelma. Seu-
raavana on vuorossa Keuruun reitti ja 
mahdollisesti muutkin vesistöt. Tämä 
toiminta luo uusia mahdollisuuksia 
reittivesien varrella sijaitseville kunnille 
ja toimiville palveluyrityksille.

Tyypillisesti vaelluskalojen elinkier-
ron palauttamiseen tähtäävät hankkeet 
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ovat keskittyneet yksittäiseen jokeen tai 
puroon. Niissäkin vain selkeisiin kova-
virtaisiin alueisiin. Hankkeessa uomain-
ventoinnit tehdään laajakatseisemmin, 
sillä myös kovavirtaisten alueiden lä-
heiset suvantoalueet otetaan alustavaan 
suunnitteluun mukaan. Tavoitteena on 
pirstaloituneiden virta-alueiden kas-
vattaminen ja yhdistäminen tuotan-
toaluekokonaisuudeksi, jossa vaellus-
poikastuotannon potentiaalia voidaan 
palauttaa tai merkittävästi kasvattaa.

Taimenta lajina pidetään niin sanot-
tuna indikaattorilajina, joka kuvastaa 
alueen yleistä tilaa. Taimenen elinkier-

ron vaatima ympäristö on myös elinym-
päristö, jossa menestyvät erilaiset muut 
vaateliaat lajit, kuten esimerkiksi ravut 
ja erittäin uhanalaiseksi luokiteltu joki-
helmisimpukka. Myös kasveilla ja vesi-
hyönteisillä on omat lajikohtaiset vaa-
timuksensa elinympäristöjen suhteen. 
Täten uomien palauttaminen taimenen 
elinkierrolle sopivaksi on samalla myös 
palvelus luonnon monimuotoisuuden ja 
ekologisen tilan palautumiselle.

Järvipäivät järjestetään vuonna 
2020 Saarijärvellä ja vuonna 2021 Keu-
ruulla.
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Liite 1

Järvipäivät 2019 -projekti

Pelastetaan reittivedet ry järjestää Järvipäivät 2019 – nimisen tapah-
tuman. Tavoitteena on herättää keskustelua ja vaikuttaa ihmisten jär-
viä kohtaan tuntemiin asenteisiin. Yhteistyökumppaneina PRV:llä on 
hankkeessa Luonnonsuojeluliitto ja CORE-tutkimusyhteisö Jyväsky-
län yliopistosta. 

Ohjelmallinen sisältö jakaantuu seuraaviin neljään teemaan: 
1. Järviluonto suomalaisen identiteetin luojana sekä taiteen  

ja kulttuurin innoittajana
2. Vesistöt ihmisten elämäntavan luojana ja hyvinvoinnin  

lähteenä
3. Järviemme tila ja tulevaisuus    
4. Järvien taloudellinen merkitys

Ajankohta on 26-28.4. 2019, paikka Jyväskylän Paviljonki.  
Samaan aikaan samassa paikassa ovat Metsämme-messut ja  
Retkelle-tapahtuma. 
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Perjantai 26.4.2019 

klo 17.30–21.30 Iltatilaisuus

klo 17.00 Avataan ovet
klo 17.30 Avaussanat: Olavi Niemi, Pelastetaan reittivedet ry
klo 17.35–17.45 Tervehdyspuhe: Timo Koivisto, kaupunginjohtaja
klo 17.45 Marko Röhrin tervehdys
klo 17.50-19.05 Järven tarina -elokuva
klo 19.10 Siirtyminen ylälämpiöön
Taustamusiikkia flyygeli Andárs Szabo
Tarjoilua / verkostoitumista
klo 20.00 Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Olli-Pekka Louniala
klo 20.10 Yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen
klo 20.20 Maakuntajohtaja Tapani Mattila
klo 20.30 Läänintaiteilija Marko Hämäläinen (Vesistöjen vaikutus taiteeseen)
klo 20.45 Tapperin tarina + musiikkiesitys
klo 21.00 Tilaisuus päättyy
 
                              
Lauantai 27.4.2019 klo 10:00–14:30     

Insertti: Reittivesien varrelta (video)
Paneeli: klo 10:30–11:30: Kansalaisen, viranomaisen ja toimijoiden näkemys  
järviemme tilasta
Tauko 11.30–12:30
klo 12:30–13:00 Vesistölähettilästoiminnan esittely 
klo 13:00–13:30 Keski-Suomen suurten järvien esittely matkailua ajatellen
klo 13:30–14:00 Keski-Suomen reittivesien mahdollisuudet luontomatkailua  
ja koskikalastusta ajatellen

   
Sunnuntai 28.4.2018 

Ständillä aiheita:
 – Keski-Suomen suot
 – Ojitettujen soiden ennallistaminen
 – Turvetuotantoalueiden ennallistaminen
 – Mökkeily: suomalaisen elämäntavan ytimessä.
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Liite 2

Kirjoittajat
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minna.tunkkari-eskelinen@jamk.fi
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palvelut, mervi.vallinkoski@jyvaskyla.fi

Välivaara, Reima. FM, ympäristöpäällikkö, Keski-Suomen liitto,  
reima.valivaara@keskisuomi.fi
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Maamme on tuhansien järvien maa, josta olemme ylpeitä. Mutta miten 
vesistöjen arvostus heijastuu jokapäiväiseen elämään ja miten se näkyy 
päätöksenteossa? Järvipäivät kokoaa tämän aiheen ympärille yhteiseen 
keskusteluun päättäjät, viranomaiset, yksityiset henkilöt ja yritysten 
edustajat.

Järvipäivät on tapahtumakokonaisuus, jonka tavoitteena on herättää kes-
kustelua vesistöjemme tilasta ja lisätä järviluonnon arvostusta. Järvipäi-
villä pureudutaan puhtaiden vesistöjemme merkitykseen niin kalastuk-
selle, virkistykselle ja matkailulle kuin elinkeinoelämälle.

Ensimmäiset Järvipäivät järjestettiin Jyväskylän Paviljongissa 27.–28.4.2019. 
Vuoden 2020 Järvipäivät järjestetään 29.8.2020 Saarijärvellä.

Järvipäivien 2020 yhteistyökumppanit:

 – AKR Invest Oy

 – ALVA

 – Enberg Oy LKV

 – Hännilän osakaskunta

 – Jyväskylän kaupunki

 – Jyväskylän työväenyhdistys ry

 – Jyväskylän Yrityskonsultit Isännöinti Oy 

 – Keski-Suomen liitto

 – Keski-Suomen Maataloussäätiö sr

 – Markkinointi- ja mainostoimisto M1

 – Saarijärven kaupunki 

 – Saarijärven osakaskunta

 – Saarijärven Seudun Luonnonystävät ry.

 – Saarijärvenreitin kalatalousalue


