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Suomen Akatemian strategisen neuvoston 
Core-hanke
• ”Yhteistoiminnallisia malleja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin –

käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa”

• Jyväskylän yliopistossa on tutkittu kansalaisten osallisuutta 
ympäristöhallinnassa  (hankkeen johtaja prof. Tapio Litmanen)

• Tutkimustapauksena on kansalaisten havainnot reittivesien muutoksesta ja 
reagointi turpeennoston vesistövaikutuksiin 
• Taustana ympäristönsuojelulaki  (1 § kohta 5), jonka mukaan lain tarkoitus on 

parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan 
päätöksentekoon

• Ympäristönsuojelulaissa todetaan, että ympäristön pilaantumisena tarkoitetaan myös 
ympäristön yleisen viihtyvyyden tai erityisesti kulttuuriarvojen ja virkistyskäyttöön 
soveltuvuuden vähenemistä (määrittelypykälä 5, kohdat c ja d)   
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Vesistöjen pilaantuminen alkoi 1960-70 -
luvulla

– ”Vielä 1960 -luvulla isäni keitti kahvit Kimingin veteen, nyt ei

tulisi kuuloonkaan

– ”1959 nostelin uppotukkeja rantavesistä ja näkyvyys oli 2-3

metriä, 2011 en erottanut jalkojani 40 cm syvyydestä

– ”1990-luvulla vesi oli niin huonoa, että tuli iho-oireita ”

– ”70-luvulla hiekkapohjat pysyivät puhtaana, nykyisin tulee

paksu musta moskakerros”

– ”Me mentiin sinne Keski-Suomeen, kun pelättiin sinilevää, niin

ostettiin helmenkirkkaat vedet sieltä, ja saadaan tämmöinen

mätäpaise itsellemme”.





Turvetuotanto pilaantumisen suurin  syyllinen –
toiminnalla ei ole kansalaisten hyväksyntää 
(sosiaalista toimilupaa) 

Liki 70 % asukkaista pitää turvetuotannon vaikutusta veden 
huonontumiseen suurena tai erittäin suurena
- ”Vedet huonontuneet, kun turvetuotanto aloitettiin”

- ”Sateen jälkeen joet tuovat ryöppyinä turvetta, kun altaat tulvivat yli” 
- ”Turvetuotanto on pilannut järvet, saavat myös puhdistaa ne.”



Turvetuotannon lupa- ja valvontajärjestelmä ei 
toimi
- ”Harmittaa vietävästi turvetuotanto, kun se sotkee vedet 

eikä niitä valvo kukaan”

- ”Varsinainen kukkanen on turvetuottajien OMA VALVONTA, 

- ”Kovemmat sanktiot isoille luonnon ja vesistöjen pilaajille 

(turvetuottajat)”

- “Vesistöjen alajuoksun asukkaat ja matkailuyrittäjät ovat 

ihmeissään, kun turveteollisuus saa pilata vedet vuodesta 

toiseen kenenkään siihen puuttumatta”. 



Asukkaita ei uskota

- ”ei sitä (veden laatua) oman laiturin nokasta voi ruveta 

arvioimaan”

- ”viranomaiset toistavat kuin käkikello, onko näyttöä, onko 

näyttöä?”

- Kalle Laitinen vei vesinäytteen viranomaisille:  “meillä 

täällä on tämmöinen humusongelma, kun humusta 

liukenee ojista valuvasta mudasta vesiin”. Vastaus oli:  “ei 

semmoista liukenevaa humusta ole olemassakaan”. 





Asukkaiden protestimieliala nousee –
kansalaisadressi ympäristöministeri Paula 
Lehtomäelle 2009

- Saarijärven reittivesistön tila on huonontunut merkittävästi 

parin vuosikymmenen aikana, erityisesti viime vuosina. Rantojen 

asukkaat, kesävieraat ja vapaa-ajankalastajat ovat huomanneet 

vesistön pilaantumisen lisääntyvänä sinileväkukintona, rantojen 

umpeenkasvuna ja pyydysten limoittumisena. Uiminen on tullut 

lähes mahdottomaksi, uinnin jälkeen on peseydyttävä puhtaalla 

vedellä….” 

- Me allekirjoittaneet, yli 3400 Saarijärven, Karstulan ja 

Kyyjärven asukasta, kesävierasta tai vierailijaa vaadimme, että 

Saarijärven reittivesistön tilaa ryhdytään välittömästi 

parantamaan



Turvekaava aiheuttaa protestiryöpyn – yhdistys 
perustetaan 2011
• Kaavasta 159 lehtikirjoitusta ja 213 muistutusta, joista 66 prosenttia 

koski turvetuotantoa (Anna-Kaisa Tupalan 2014)

• Kansalaisadressi "Hätähuuto Multian soiden ja vesistöjen puolesta” 
(lähes 2000 allekirjoitusta)

• Niemi, Koppinen ja Saari nousevat vesistöliikkeen johtoon

• ”Ei tässä muu auta kuin perustaa yhdistys”



Pelastetaan Reittivedet yhdistys – luonnossa 
liikkuvien puolustaja

Yhdistys korostaa puhtaan vesiluonnon merkitystä suomalaisen 

maaseudun elinvoimaisuudelle ja katsoo, että turmeltumaton 

luonto on tärkeää ihmisten hyvinvoinnin kannalta ja pyrkii 

edistämään näihin aiheisiin liittyvää tutkimusta. Tarkoituksena on 

aktivoida kansalaisia ja yhteisöjä toimintaan lähiympäristönsä 

hyväksi ja edistää vesistöjen ja suoluonnon käyttökelpoisuutta 

asukkaiden, mökkiläisten, kalastajien, metsästäjien, marjastajien, 

sienestäjien ja yleensä luonnossa liikkuvien kansalaisten kannalta 



PRV:n strategia

• Yhdistys pyrkii tunnustetuksi ja uskottavaksi  toimijaksi 
julkisessa turvetuotannon säätelyjärjestelmässä

•Keinoina käytetään julkisuutta, voimavarojen 
kokoamista, kansalaisten aktivointia, yhteydenpitoa 
viranomaisiin, uuden tiedon tuottamista 



PRV törmäsi turvetuotantoa tukevaan 
maakunnalliseen vaikuttajaverkostoon
• Keski-Suomessa on ollut turvetuotantoa suojeleva vaikuttajaverkosto, 

joka pitää turvetta Keski-Suomen vahvuutena ja elinvoiman lähteenä. 

• Verkosto muodostuu julkisten virastojen, talouselämän ja 
turvetuottajien johdosta ja sillä oli maakunnan valtalehden tuki.  

• Vaikuttajaverkosto on rakentanut Keski-Suomeen turvetuotannon 
keskittymää (Turvevoimalat, Vapo Oy, Turveteollisuusliitto, VTT:n 
kotimaisen polttoaineen  tutkimuskeskus, Suotietokeskus Kammi)

• Yhteistyöelimenä toimi Keski-Suomen läänin energiajaosto 

• Vastaava vaikuttajaryhmä  vastusti 1980-luvulla Päijänne –liikkeen  
Äänekosken sellutehtaan jäteveden puhdistusvaatimuksia



Valtakunnallinen turvetuotannon tukiverkosto ei  
suostu keskustelemaan turvetuotannon haitoista

• PRV:n edustajat eivät päässeet johtavien poliitikkojen puheille -
turvemaiden vaikutusalueilla olevia kansalaisia ei pidetä poliittisesti 
merkittävänä ryhmänä

• Turvetuotannon säätelyjärjestelmä on tukeutunut turvetuottajien 
informaatioon

• Turvetuottajien edustajat ovat mukana ”turvetuotannon 
ympäristönsuojelun valmisteluryhmässä” laatimassa viranomaisten 
kanssa turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeita (esim. valvonnan 
siirtämistä omavalvonnaksi)



Vallanpitäjien suhde K-S:n vesistöliikkeeseen 
kuvastaa rakenteellista välinpitämättömyyttä
• Poliittis-taloudellisella eliitillä on taipumus muodostaa hallinnon 

ylätasolle korporatiivisen taloudellista toimintaa suojeleva järjestelmä 
(hyväveliverkosto), jolla on seuraavanlaisia  ominaispiirteitä:
• Kansalaisten kokemustiedon poissulkeminen  - turvetuotantoa kritisoivaa 

puhetta ei oteta vastaan
• Suojeltavan toiminnan etuja korostava hegemoninen valtapuhe – turpeen 

kotimaisuus, huoltovarmuus, työllisyysvaikutukset, verotulot  turpeen 
vertaaminen  Norjan öljyyn

• Periferiassa asuvien Ihmisten  vaatimusten torjuminen – kansalaisia ei oteta 
mukaan päätöksentekoon   

• Hierarkian ylätasolla ei tunnusteta ruohonsuuritason ongelmia, jos ne eivät 
tuota haittaa eliitin jäsenille – puheita turvetuotannon vesistöhaitoista ei 
uskota



Läpimurto - ”Ei vettä rantaa rakkaampaa” -
tutkimus käänsi Keski-Liiton pään

Suunnittelujohtaja Ristaniemi: ”kansalaisilta saatu palaute muun 
muassa 3. vaihemaakuntakaavasta ja Saarijärven reitin 
kyselytutkimus osoittavat, että viranomaisten tiedot ja luokitukset 
vesistöjen tilasta sekä kuormittajista eivät vastaa kansalaisten 
käsityksiä.”. (Keski-Suomen liiton maakuntaohjelman 
toimenpidesuunnitelmaan liittyvä muistio Topsu 2018) 



PRV:stä hovikelpoinen 

- ”Toiminnallaan Pelastetaan reittivedet ry on saanut suuren joukon 
kansalaisia mukaan toimimaan puhtaiden vesien puolesta.”

- “Yhdistyksestä on muodostunut sateenvarjo useille järvien 
hoitokunnille. Yhdistys on tehnyt aktiivista yhteistyötä myös 
kalastuskuntien kanssa …. 

- ”Toimenpiteenä valtuutetaan Pelastetaan reittivedet koordinoimaan ja 
tekemään konkreettisia toimenpiteitä vesistöjen tilan parantamiseksi.

- (Ristniemi, Muistio 2018)



Järvipäivät 2019 – järvet, joet ja suot  -
elämäniloa, terveyttä, virkistystä ja elinvoimaa 
• PRV painotti yleishyödyllistä tehtäväänsä puhtaan vesiluonnon 

puolustajana ja vesistöjen arvostuksen lisääjänä

• Päivät järjestettiin yhteistyössä ja ne kokosivat vesien puhtaudesta 
huolta kantavia toimijoita

• Tavoitteena sellaisten toimenpiteiden käynnistäminen, jotka lisäävät 
vesien virkistyskäyttömahdollisuuksia 

• Yleisesti hyväksytty tavoite mahdollistaa laajan kannatuksen saamisen 
uusille veden laatua parantaville hankkeille



Uudesta tilanneanalyysistä on muodostunut 
yhdistyksen toiminnan käännekohta 
• Turvetuotannon vastustamisessa yhdistys ei ole saanut läpimurtoa, 

vaikka yksittäisissä tapauksissa turpeen nosto on pystytty estämään

• Turvetuotannon ilmastovaikutukset ovat nousseet pääargumentiksi 
polttoturpeen alasajossa –markkinat hoitavat ongelman 

• Turvesoiden ennallistaminen ja vesireittivesien kunnostaminen on 
nostettu yhdistyksen päätehtäväksi 
• PRV:n alkutaipaleen Järvipäivissä keskusteltiin siitä, miten vastustetaan 

turpeen nostoa. Nyt suunnitellaan, miten taimen saadaan nousemaan 
vesireiteille



Taimen takaisin Saarijärvenreitille -hanke

• Luonnon oma mittari veden laadun määrittelyyn: jos taimen nousee ja 
lisääntyy reittivesissä, vesi on myös virkistyskäyttöön sopivan puhdasta

• Puhdas vesistö elvyttää matkailuelinkeinoja ja on paikallinen 
vetovoimatekijä  

• Elinkeinoelämän tuen hankkiminen luo edellytyksiä hankkeen 
toteutumiselle 

• Myös maakunnan vaikuttajaverkostolta voidaan saada laaja hyväksyntä eli 
sosiaalinen toimilupa (vrt. Etelä-Konneveden kansallispuisto)



Tarvitaan ajattelutavan muutos

• Luonto ei ole tuotannon raaka-ainevarastona taloudellisen 
hyödyntämisen kohde (objekti) vaan luonto itsenäisenä 
toimijana (subjekti) tuottaa ihmisille hyvinvointi-, kulttuuri-
ja elämyspalveluja

• Miten lisätään ihmisten kykyä ja viisautta luoda edellytyksiä 
ja ottaa vastaan luonnon tarjoamia viihtyvyyttä ja 
hyvinvointia edistäviä palveluja?




