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Ihminen ja ympäristö ovat saumattomassa yhteydessä toisiinsa. Vas-
tuun ottaminen omasta lähiympäristöstä johtaa pitemmällä tähtä-
yksellä hyvään elämän laatuun ja panostamalla ihmisten hyvinvoin-
tiin myös ympäristö voi hyvin. Tällaiseen tulevaisuuteen olemme
yhteistyössä Etelä-Savon maakunnan toimijoiden kanssa tähtää-
mässä. Oppaana matkalla on kädessäsi oleva Etelä-Savon ympä-
ristöohjelma, joka toimii päätöksentekijöiden ja eri alojen toimi-
joiden tukena seuraavien noin viiden vuoden ajan. On odotettavis-
sa, että tuossa ajassa osa ohjelman tavoitteista toteutuu, osa menet-
tää ajankohtaisuuttaan ja uusia haasteita astuu entisten tilalle.

Ohjelma sisältää tiiviin ympäristöpolitiikkaosan sekä tavoitteisiin ja toimenpiteisiin
yksikohtaisemmin pureutuvan ympäristöohjelmaosan. Ohjelman päätavoitteita ovat luon-
non monimuotoisuuden ja elinympäristön viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden turvaami-
nen, vesivarojen tehokas suojelu, rantojen suunnitelmallinen käyttö, elinkeinoelämän
ekotehokas toiminta ja luonnonvarojen kestävä käyttö sekä ympäristötietoisuuden lisäämi-
nen ja ympäristöalan osaaminen.

Ohjelman valmistelusta on vastannut Etelä-Savon ympäristökeskus. Työtä on ohjannut
laajapohjainen ohjausryhmä ja ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet ovat syntyneet neljässä
teemaryhmässä joihin kutsuttiin eri alojen asiantuntijoita. Ohjelman valmistelussa on
sovellettu lakia suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista. Ohjelman
valmistelun yhteydessä pyydettiin lausunnot ja se oli laajasti nähtävillä touko-kesäkuussa
2004 sekä vuosien 2004 ja 2005 vaihteessa. Ohjelmaluonnosta käsiteltiin maakunta-
hallituksen kokouksessa joulukuussa 2004. Valmistelussa olemme pyrkineet siihen, että
maakunnan ääni olisi tunnistettavissa ohjelman sisällöstä. Ohjelmatyöhön liittyen tehtiin
kaksi erillisselvitystä: Etelä-Savon kasvihuonekaasutase ja Etelä-Savon ympäristöanalyysi.

Uskon, että ympäristöohjelman valmisteluprosessiin liittynyt keskustelu palvelee maakun-
nan kehittämistä. Tulokselliselle ympäristöpolitiikalle on luotu hyvät edellytykset ja se voi
toteutua vain eri toimijoiden yhteisin ponnistuksin. Hyöty ilmenee Etelä-Savon luonnon
monimuotoisuuden säilymisenä, Etelä-Savon asukkaiden elämisen laadun kohentumisena
sekä alueen elinkeinojen kilpailukyvyn paranemisena.

Kiitän lämpimästi ympäristöohjelman valmisteluun osallistuneita henkilöitä ja heidän
edustamiaan tahoja aktiivisesta panoksesta ohjelmatyön eri vaiheissa.

Heikki Teräsvirta
Johtaja, Etelä-Savon ympäristökeskus
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6.  Etelä-Savon ympäristöohjelma

1. Aluekehityksen suunta

Etelä-Savossa

1.1. tulevaisuuden näkymiä

Etelä-Savon vuoteen 2020 ulottuvassa maa-
kuntasuunnitelmassa on esitetty strategisia
lähtökohtia maakunnan kehitykselle. Ne
kuvastavat suhdettamme muuhun maailmaan
ja vaikuttavat tulevaisuuden näkymiin.

Yhdyskuntarakenne ja
liikenne

• Etelä-Savon kehittyminen perustuu viihtyi-
sään asumiseen ja hyviin palveluihin nopei-
den liikenneyhteyksien yhdistämänä laajene-
van suurpääkaupunkiseudun välittömässä
vaikutuspiirissä.
• Maakunta rakentuu kolmen kaupunkikes-
kuksen ja maaseututaajamien varaan, alue-
rakenteessa korostuu hajarakentaminen ja
kylien merkitys. Loma-asumisen merkitys on
suuri.
• Tieliikenteen määrä kasvaa pääasiassa pää-
tieverkolla ja maakunnan länsiosissa myös
alemmalla tieverkolla. Rautatieyhteydet etelän
suuntaan nopeutuvat.

Väestö ja työpaikat

• Muuttovirta vie pois Etelä-Savosta, väestö
vähenee ja ikääntyy. Maan keskimääräistä
suurempi työttömyys aiheuttaa ongelmia.
Työpaikkojen ennustetaan vähenevän 1000-
2000:lla vuoteen 2010 mennessä. Vähennys-
tä ennustetaan alkutuotannossa ja teollisuu-
dessa ja mahdollista kasvua rakennustoimin-
nassa, kaupassa sekä palveluissa (kaaviot 1 ja 2).
• Suomalaisten vapaa-aika lisääntyy, samalla
matkailu ja vapaa-ajan vietto monipuolis-
tuvat. Etelä-Savossa kasvaa kysyntä uuden-
laisille lomayhdyskunnille ja matkailukes-
kuksille, joissa yhdistyvät eri palvelut, yksi-
löllisyys ja elämyksellisyys sekä kulttuuri ja
järviluonto.

Talous ja tuotanto

• Alkutuotannon merkitys on suurempi ja
teollisuuden pienempi kuin muualla Suo-
messa. Metsätalouden osuus tuotannosta on
melko suuri.
• Kunnat keskittävät voimavaransa peruspal-
veluiden järjestämiseen.
• Asukasta kohti laskettu kansantuote jää yhä
enemmän jälkeen Suomen keskimääräistasosta.

Kaavio1.
Etelä-Savon maakuntaprofiili,

osuus koko maasta, %
(lähde: Etelä-Savon maakuntaliitto)



1.2. Tavoitteena
kestävä kehitys

YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa Rio
de Janeirossa vuonna 1992 asetettiin kestävä
kehitys maailmanlaajuiseksi tavoitteeksi.
Etelä-Savo on ollut 1980-luvun alun ekolää-
nihankkeen ajoista alkaen kestävän kehityk-
sen edelläkävijä. Ensimmäisen ympäristö-
ohjelmamme saimme vuonna 1998. Sen
tavoitteet ja toimenpiteet ovat toteutuneet
kohtalaisen hyvin, mutta toisaalta monilla
luonnon ja rakennetun ympäristön osa-alueil-
la ei kehitys ole ollut pelkästään myönteistä.

Kestävä kehitys Etelä-Savossa tarkoittaa jat-
kuvaa vuoropuhelua  ympäristön huomioon
ottamisesta elämäntavassamme. Kehitämme
ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja
taloudellisesti kestävämpiä toimintatapoja,
joiden päämääränä on turvata nykyisille ja
tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdol-
lisuudet. Säilytämme monimuotoisen luon-
tomme ja suhteutamme toimintamme luon-
nonvarojen riittävyyteen ja luonnon sietoky-
kyyn. Tavaroiden ja palveluiden tuottamises-
sa ja kuluttamisessa rasitamme ympäristöä
nykyistä vähemmän ja säästämme  luonnon-
varoja. Haluamme turvata alueemme hyvin-

voinnin edellytysten siirtymisen sukupolvelta
toiselle. Alueiden ja luonnonvarojen käytön
järjestämme siten, että ne vahvistavat väestön
elinehtoja ja sosiaalisia järjestelmiä lisäten
työllistymistä, väestön vaikutusmahdolli-
suuksia ja yhteisöjen toimivuutta.

Kestävässä yhdyskuntarakenteessa asuminen,
työssäkäynti ja palvelujen tarjonta muodos-
tuvat viihtyisän, suhteellisen tiiviin toimin-
nallisen kokonaisuuden ympärille (taajama,
kylä, asutuskeskittymä). Mittakaava on ihmi-
sen kokoinen ja huomioi myös lasten, van-
husten ja  liikuntarajoitteisten tarpeet. Päi-
vittäinen liikkuminen voidaan hoitaa myös
ilman omaa autoa: kävellen, pyöräillen ja
julkisilla kulkuneuvoilla. Kaikki rakenteet,
verkostot ja toiminnot ovat ekotehokkaita ja
luovat  näin hyviä toimintamahdollisuuksia
alueen elinkeinoille sekä parantavat palvelu-
jen saatavuutta. Kestävä yhdyskuntarakenne
hillitsee energian ja luonnonvarojen kulutus-
ta sekä vähentää päästöjä.

Kaavio 2.
vuosittainen
Väestönmuutos
Etelä-Savossa
vuosina 1980-2003
(lähde: Tilastokeskus)

 1000

33

-559

473

101

-751

-168-164

182

-333

285

-40
-120

32

-419

-549

-1065
-1223

-1446
-1549

-1254
-1195

-980

1980 19901985 1995 2000 2003

-792

-1381

   500

       0

  -500

-1000

-1500

-2000



8. Etelä-Savon ympäristöohjelma

1.3. Ympäristöohjelma ja
aluekehitys

Etelä-Savon maakuntaliitto vastaa alueiden
kehittämislain (602/2002) mukaisesti yhteis-
työssä valtion viranomaisten kanssa maakun-
nan yleisestä kehittämisestä. Alueellisen ke-
hittämisen tavoitteet esitetään maakunta-
suunnitelmassa ja muissa maakunnallisissa
suunnitteluasiakirjoissa. Etelä-Savon ympä-
ristöohjelma linjaa maakunnan ympäristö-
politiikkaa. Ohjelman olemme pyrkineet
tekemään niin, että se osaltaan tukisi maa-
kunnan muuta kehittämistyötä.

Ympäristöohjelmassa heijastuvat myös kan-
sainväliset ja valtakunnalliset ympäristö-
poliittiset ohjelmat ja kannanotot.

Kaavio 3:
Ympäristöohjelman

viitekehys

Kansainväliset ohjelmat
• EU:n kestävän kehityksen strategia (2001)
• EU:n kuudes ympäristöohjelma vuosille
  2001-2010
• Johannesburg (2002)
• Kioton pöytäkirja (2005)

Valtakunnalliset ohjelmat
• Suomen biologista monimuotoisuutta
koskeva kansallinen toimintaohjelma 1997-
2005
• Valtioneuvoston periaatepäätös ekologisen
kestävyyden edistämisestä (1998)
• Hallituksen kestävän kehityksen ohjelma
(1998)
• Kansallinen metsäohjelma 2010 (1999)
• Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
(2000)
• Kansallinen ilmastostrategia (2001)
• Rakennusperintöstrategia (2001)
• Ympäristöministeriön strategia
“Ekotehokas yhteiskunta ja hyvinvointia
edistävä elinympäristö” (2002)
• Tarkistettu valtakunnallinen jäte-
suunnitelma vuoteen 2005 (2002)
• Metsien monimuotoisuuden turvaamisen
toimintaohjelma (METSO, 2002)
• Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista
alueiden kehittämistavoitteista (2004)
• Maa- ja metsätalousministeriön Vesivara-
strategia (2004)
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10. Etelä-Savon ympäristöohjelma

2.1. Biologinen monimuotoi-
suus on vähenemässä

Etelä-Savossa keskeisiä luontoelementtejä
ovat metsät sekä ranta- ja vesialueet, joilla
esiintyy suurin osa maakunnan uhanalaisesta
lajistosta. Myös perinteisen maankäytön luo-
milla biotoopeilla (niityt, ahot, kedot, haka-
maat) on tärkeä merkitys maakunnan uhan-
alaisten lajien elinympäristöinä.

Luonnontilaisia metsiä on

vähän

Etelä-Savossa on mäntyvaltaisia metsiä yli
puolet metsäpinta-alasta ja kuusivaltaisia
metsiä reilu kolmannes. Loppu kuudennes
metsistä on lehtipuuvaltaisia, pääasiassa koi-
vuvaltaisia metsiä. Leppä- ja haapavaltaisia
metsiä on vain 1 %. Metsätalousmaasta noin
80 % on kangasmaata ja 20 % soita.

Vuonna 2000 Etelä-Savossa oli alle 40-vuo-
tiaiden metsien osuus noin 47 %, kun se
1960-luvulla oli alle 30 %. Samassa ajassa yli
80-vuotiaiden metsien osuus on kasvanut 16
%:sta 24 %:in. Metsien puuvarojen käyttö
on kestävää ja terveydentila on varsin hyvä.
Hirvivahingot ja erilaiset sienitaudit ovat
merkittävimpiä puustovaurioiden tai tuhojen
aiheuttajia.  Puuvarojen käytön tehokkuutta
ja metsänhoidon tuloksellisuutta kuvaa
puuston kokonaispoistuman ja kasvun suhde
(kaavio 4).

2. Ympäristön tila ja

kehityssuunnat

Etelä-Savon metsät ovat olleet pitkään ihmis-
toiminnan piirissä, joten luonnontilaisia van-
hoja metsiä alueella on hyvin vähän. Tämä
on johtanut lajiston köyhtymiseen. Vanhem-
man puuston osuuden lisääntyminen talous-
metsissä ei sinällään paranna  metsien moni-
muotoisuutta. Talousmetsien lyhyt kierto-
aika sekä luonnonmetsille kuuluvien kehi-
tysvaiheiden ja rakennepiirteiden, kuten
lahopuiden ja palaneen puuaineksen vähäi-
syys, eivät mahdollista talousmetsissä kaikki-
en luonnonmetsien lajien säilymistä.

Kaavio 4.
Etelä-Savon metsien

puuston vuosittainen
kasvu ja puuston

kokonaispoistuma
vuosina 1972-2003.
(lähde: Etelä-Savon

metsäkeskus, METLA)



Suojeluohjelma Kokonais-         Toteutettu yht.      Toteuttamatta
pinta-ala (ha)     (ha) (ha)

Rantojensuojelu*     26 636             24 592                  2 044
Harjujensuojelu**         1 105        981                     124
Soidensuojelu   5 420                   4 752          669
Vanhat metsät      292        243                      49
Lehtojensuojelu      196        129         67
Valkoselkätikka      984        654                     173
Lintuvedet***   2 382                   1 684                     705
Natura 2000 (uudet alueet)        2 511                   1 386                      791

Yhteensä                39 526                 34 421                  4 622

*    Rantoja toteutettu myös maankäyttö -ja rakennuslailla n. 5 400 ha
**   Harjuja toteutettu maa-aineslailla 707 ha
*** Lintuvesiä toteutettu vesilailla 1 123 ha   

        Pinta-ala (ha)
Yksityisomistus: perustetut luonnonsuojelualueet        8 800*
Valtion omistus: perustetut luonnonsuojelualueet  25 500
ja luonnonsuojeluun tarkoitetut maa-alueet
yhteensä                34 300

Luonnonsuojelualueet

* sisältää rantojensuojeluohjelman luonnonsuojelualueet, joilla on rajoitettu vain rakentamista (noin 5 800 ha)

Valtakunnallisten suojeluohjelmien toteutustilanne

Kaavojen suojelualuevaraukset lisäävät toteutettavaa pinta-alaa noin 1 500 ha
Lähde: Etelä-Savon ympäristökeskus

Laajimmat ja yhtenäisimmät suojellut metsä-
alueet sijaitsevat Saimaan rantojen tuntumas-
sa Kermajärveltä Pihlajavedelle, arvokkaim-
pina Linnansaaren ja Koloveden kansallis-
puistot Savonlinnan pohjoispuolella.
Suojellut lehdot ja vanhojen metsien kohteet
ovat yleensä pieniä ja toisistaan erillään. Val-
takunnallisen rantojensuojeluohjelman suuri
pinta-alaosuus korostuu Etelä-Savossa (tau-
lukko 1). Nykytilassaan rantojen suojelualu-
eiden metsät eivät suuresta pinta-alastaan
huolimatta lisää merkittävästi metsäluonnon
monimuotoisuutta. Rantojensuojelualueiden

metsät ovat olleet normaalissa metsätalous-
käytössä ja noin puolella alueista metsäta-
louskäyttö jatkuu myös tulevaisuudessa.
Metsien ennallistamisen ja siitä alkavan
luontaisen kehityksen kautta rantojensuoje-
lualueille syntyy kuitenkin ajastaan muuta-
mia laajoja luonnontilaisia metsäalueita.

Metsien uhanalaisten lajien suotuisan suoje-
lutason saavuttamiseksi on tärkeää turvata
myös talousmetsien avainbiotooppien säily-
minen ja järeän lahopuujatkumon syntymi-
nen metsiin.

luonnonsuojelualueet sekä
valtakunnallisten

suojeluohjelmien toteutustilanne
Etelä-Savossa  31.12.2004

taulukko 1.



12.  Etelä-Savon ympäristöohjelma

Rantavyöhykkeet ovat
tärkeitä elinympäristöjä

Etelä-Savo on erittäin tärkeää aluetta etenkin
ranta- ja vesiluonnon monimuotoisuuden ja
uhanalaisten lajien suojelun kannalta. Ranta-
vyöhykettä, joka on vaihettumisalue maan ja
veden välillä, voidaan pitää uusiutumatto-
mana luonnonvarana. Rantavyöhykkeellä
eliöstön laji- ja yksilölukumäärä on yleensä
suurimmillaan ja ranta-alue on jollekin eliö-
lajille välttämätön, vaikka laji eläisi siellä vain
ajoittain jossakin elämänkiertonsa vaiheessa
(esim. saimaannorppa, kuikka, lähes kaikki
kalalajit).

Etelä-Savolle tyypillisiä ovat myös lintuvedet,
jotka ovat pääosin yli neliökilometrin  kokoi-
sia, rantaluhdista ja -soista sekä vaihtelevasti
umpeenkasvaneista vesialueista koostuvia
kosteikkoalueita. Valtakunnallisesti merkittä-
viä lintuvesikohteita on 15, ja niiden  yhteis-
pinta-ala on noin 24 km2. Näistä neljä koh-
detta (noin 5,4 km2 ) on kunnostettu ruop-
paamalla ja niittämällä umpeenkasvun estä-
miseksi.

Ojitus on muuttanut
suoluontoa

Etelä-Savo on maamme vähäsoisimpia aluei-
ta. Etelä-Savon suot ovat pääosin melko
karuja, lähinnä erilaisia rämeitä. Ojitus on
merkittävästi muuttanut suoluontoa. Alkupe-
räisestä suoalastamme on ojitettu noin 82 %,
ojittamattomia soita on noin 470 km2  ja
turvetuotannossa on noin 24 km2  suoalu-
eita. Reheviä korpia sekä pienialaisia lettoja
on otettu tehokkaasti talouskäyttöön joko
raivaamalla pelloiksi tai ojittamalla puun-
tuotantoa varten. Ojitus- ja turvetuotantoa-
lueilta huuhtoutuneet kiintoaineet ja ravin-
teet ovat myös heikentäneet vesistöjen tilaa.

Biologisen monimuotoisuuden kannalta
tärkeitä ovat myös suojeltujen soiden reuna-
vyöhykkeet ja soiden sisään jäävät kivennäis-
maat. Soidensuojeluohjelman kohteet edus-

tavat keskimääräistä karumpia suotyyppejä,
joten rehevien, usein pienialaisten soiden
luonnontilan säilyttämiseen tulee kiinnittää
huomiota myös suojelualueiden ulkopuolella.

Perinnebiotoopit tarvitsevat
hoitoa

Perinnebiotoopit ovat pääosin niitto- ja
laiduntalouden muovaamia luontotyyppejä.
Näillä niityillä, kedoilla, metsälaitumilla,
kaskimetsillä ja hakamailla on tärkeä merki-
tys luonnon monimuotoisuuden, uhanalais-
ten lajien ja kulttuurimaiseman kannalta.
Arvonsa säilyttäneitä perinnebiotooppeja
löytyi Etelä-Savon alueelta 1990-luvulla vain
noin 6,7 km2 (183 kohdetta). Pinta-alasta
noin 2/3 on puustoisia perinnebiotooppeja,
avoimia eli niittyjä ja ketoja on reilu viiden-
nes. Etelä-Savon vastuulla on erityisesti
kaskimetsien, metsälaidunten ja hakamaiden
säilyttäminen.

Perinnebiotooppien arvojen säilymisen kan-
nalta ratkaisevaa on alueiden jatkuva käyttö
tai hoito. Kesällä 2004 arvokkaista kohteista
oli hoidon piirissä noin 60 %. Kuitenkin
vain noin 20 % kohteista on hyvässä kun-
nossa, useimmiten niiden tila on kohtalainen
tai huono ja kiireellisiä hoitotoimia tarvittai-
siin lähes joka toisella kohteella. Maatalou-
den erityistukea sai vuonna 2004 puolet hoi-
dossa olevista arvokkaista kohteista. Perin-
nebiotooppien hoidon erityistukisopimuk-
sia on Etelä-Savossa voimassa enemmän kuin
muualla (noin 48 km2 ). Metsälaidunnus on
Etelä-Savossa edelleen melko yleistä, mutta
vähenee kaiken aikaa pienten karjatilojen
lopettaessa.



Uhanalaiset lajit vaativat
erityistoimia

Saimaannorpan kanta on  elpymässä

Saimaannorppaa esiintyy Pohjois-Karjalan
Pyhäselältä Etelä-Saimaan suurille selkäve-
sille. Saimaannorpan elinalueista pääosa ja
-vastuu lajin suojelusta on Etelä-Savon alueel-
la. Pienin todettu kannan koko oli vuonna
1990, noin 190 eläintä. Nykyinen yksilö-
määrä on noin 270 ja tällä vuosituhannella
kannan kasvuvauhti on ollut keskimäärin
vain noin 2 % vuodessa.

Suojelutoimin norppien poikaskuolleisuutta
on saatu alennettua ja kannan rakenne on
tervehtynyt, joskin se on edelleen aikuispai-
notteinen. Saimaannorppakannan kasvu on
tapahtunut keskeisillä elinalueilla ja vastaa-
vasti kannan lisääntymisalue on supistunut
lähinnä reunaosiltaan. Kannan elpymistä
hidastaa lähinnä norppien menehtyminen
kalanpyydyksiin sekä pesintäaikainen häiriö.
Ilman kalastusrajoituksia ja suojeltuja ranta-
alueita norppakanta ajautuisi sukupuuttoon.
Tavoitteena on saada Saimaalle parin seuraa-
van vuosikymmenen aikana noin 400 nor-
pan kanta, jolloin sattumasukupuuton riski
olisi selvästi nykyistä vähäisempi.

Järvilohi on vesiviljelyn ja
istutusten varassa

Järvilohi on sisävesiin jääkauden jälkeisten
tapahtumien seurauksena salpautunut Atlan-
tin lohen muoto. Saimaan järvilohet nousi-
vat aikaisemmin kudulle Pielisjokeen ja sii-
hen laskevaan Ala-Koitajokeen. Nämä lisään-
tymisalueet tuhoutuivat voimalaitosrakenta-
misen seurauksena. Saimaan järvilohen säily-
minen Suomen eläimistössä alkuperäisenä ja
sekoittumattomana kantanaan on ollut
1970-luvun alusta lähtien täysin vesiviljelyn
ja istutusten varassa. Uusimman uhanalai-
suustarkastelun mukaan järvilohi on luoki-
teltu luonnosta hävinneeksi.

Saimaan alueen nieriä on
äärimmäisen uhanalainen

Saimaan alueen luonnonvarainen nieriäkanta
on taantunut sukupuuton partaalle. Nieriä
on kylmien vesien asukki ja se jäi jääkauden
jälkeen saimaannorpan ja järvilohen tavoin
eristyksiin Vuoksen vesistöön. Nykyisin nie-
riän tiedetään varmuudella lisääntyvän vain
Kuolimossa Etelä-Karjalassa. Saimaan alueen
nieriä luokitellaankin äärimmäisen uhanalai-
seksi ja sen säilyminen on tällä hetkellä lähes
täysin emokalaviljelyn ja mädintuotannon
varassa.

Valkoselkätikka on erittäin
harvalukuinen

Valkoselkätikka on lajin häviämisuhan vuok-
si määritelty erityisesti suojeltavaksi lajiksi.
Valtaosa Suomen tunnetuista valkoselkätik-
kareviireistä sijaitsee Etelä-Savossa ja Päijät-
Hämeessä. Tyypilliset elinalueet, vanhat
lehtipuuvaltaiset ja lahopuustoiset metsät,
ovat tärkeitä elinympäristöjä monille muille-
kin uhanalaisille lajeille. Valkoselkätikkaa
voidaankin pitää ilmentäjälajina, jonka esiin-
tyminen on osoituksena kyseisen metsä-
alueen luonnonarvoista.

Valkoselkätikan pesintöjä on Etelä-Savossa
4-6 kpl/vuosi ja koko Suomessa 20-30 kpl/
vuosi. Pesivien parien määräksi Suomessa on
arvioitu 30-40 paria. Elinpiireiksi kelpaavat
alueet ovat monesti erillisinä saarekkeina
laajalla alueella. Vesistöt niemineen ja saari-
neen ovat Etelä-Savon potentiaalisimpia val-
koselkätikkakohteita.
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Idänkurho sinnittelee
tienpientareilla

Idänkurho on mykerökukkaisiin kuuluva
erittäin uhanalainen kasvilaji, jonka nyky-
esiintymistä suurin osa (20 kpl) sijaitsee Ete-
lä-Savossa. Luontaisten kasvupaikkojen, va-
loisien kaskiahojen ja metsälaidunten, vähen-
tymisen myötä laji on taantunut voimak-
kaasti. Nykyisin laji menestyy parhaiten
tienpientareilla. Säilyäkseen kasvupaikoillaan
idänkurho vaatii hoitotoimena valoisuuden
lisäämistä.

idänkurholle
raivataan
valoisaa

kasvupaikkaa.

idänkurho kukinnan
jälkeen syksyllä.
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2.2 Elinympäristöt ovat
viihtyisiä

Aluerakenne on
kolminapainen ja väestö-
kato vaikuttaa yhdyskunta-
rakenteeseen

Etelä-Savon maakunta koostuu Mikkelin ja
Savonlinnan kaupunkikeskuksista, Pieksä-
mäen seutukunnasta sekä maaseudusta.
Ydinmaaseutuna voidaan pitää Joroisten ja
Juvan kuntia, jotka ovat vahvaa alkutuotan-
toaluetta. Muuten maakunta luokitellaan
harvaan asutuksi maaseuduksi. Valtatie 5 yh-
distää maakunnan pääkaupunkiseutuun ja
valtatie 13 toimii poikittaisyhteytenä Pieta-
rin suuntaan. Pääratayhteytenä alueella kul-
kee Savon rata, rataliikenne Savonlinnaan on
vähentynyt. Saimaan kanava yhdistää Sai-
maan syväväyläverkoston meriväyliin.

Pinta-alaltaan 14 137 km2:n Etelä-Savossa
asuu runsaat 160 000 asukasta. Viimeisen
kymmenen vuoden aikana asukasluku on
vähentynyt noin tuhannella asukkaalla vuo-
dessa; väestökato on ollut suurinta pienissä
kunnissa ja maaseutu tyhjentyy asutuksesta.
Etelä-Savon asukkaista valtaosa asuu taaja-
missa ja maakunnan kolmessa kaupungissa
heistä asuu puolet. Kaupunkien yhdyskunta-
rakenne on taloudellinen: ne ovat tiiviitä ja
välimatkat lyhyitä. Taajama-alueet laajentu-
vat, koska asumisväljyys kasvaa pientalojen
rakentamisen myötä.

Kuva: Jarmo Hirvonen

Ilman laatu on hyvä, melu
on paikallista

Etelä-Savon maakunnan ilmanlaatu on hyvä
ja alueen päästöt ilmaan ovat vähäiset verrat-
tuna moneen muuhun maakuntaan.
Pistemäiset päästölähteet ovat melko hyvin
hallinnassa nykyisellä puhdistustekniikalla.

Liikenteen päästöt lisääntyivät Etelä-Savossa
vuoteen 1990 saakka. Silloin otettiin laaja-
mittaisesti käyttöön katalysaattorit ja myös
dieselkaluston päästörajoituksia kiristettiin.
Nän pakokaasupäästöjen määrä on laskenut
hiilidioksidia ja typpioksiduulia lukuunotta-
matta. Vuonna 2003 typen oksidien pääs-
töistä noin 60 % tuli liikenteestä ja tieliiken-
teen ennustetaan tulevaisuudessa kasvavan
voimakkaasti.

Kaupunkien ilman laatua heikentää ennen
kaikkea hiekoituksesta aiheutuva pöly. Maa-
kunnan ainoana kuntana Mikkelissä tehdään
säännöllistä kaupunki-ilman laatuseurantaa.
Mittaustulokset ovat selvästi Etelä-Suomen
suuria taajamia parempia. Hengitettävien
hiukkasten osalta on havaittu vuorokausi-
raja-arvojen ylityksiä. Kovimpina pakkaspäi-
vinä voi kaupunkien ilman laatu hetkellisesti
heiketä ilmakerrosten sekoittumisen estyessä.

Etelä-Savon ilman laatu on happamoittavien
yhdisteiden osalta parantunut. Mikkelin
alueella havupuiden neulasten rikkipitoisuu-
det ovat laskeneet vuosien 1987 ja 2003 vä-
lillä (keskiarvo on vähentynyt 1380 ppm:stä
920 ppm:ään) ja typpipitoisuudet ovat aset-
tuneet korkean (17 mg/g) ja matalan (12
mg/g) raja-arvon välille.

Suurin ympäristömelun aiheuttaja Etelä-Sa-
vossa on kaupunkien ja valtateiden liikenne-
melu. Melua aiheuttavat myös paikalliset pis-
temäiset lähteet kuten auto- ja ampumaradat
ja teollisuus. Maakunnassa tehtyjen eri tie- ja
raideliikenteen meluselvityksien perusteella
voidaan arvioida, että yli 55 dBA melualueil-
la asuu yli 10 000 asukasta. Suurimmat on-
gelmat liikennemelun leviämisestä asutusalu-
eille on Mikkelin ja Savonlinnan kaupunkien
alueilla.

Savonlinnan
keskustassa voi

liikkua vaikka
veneellä.
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Kaavio 5:
Vesihuoltoon

 vuosittain
liittyneet taloudet

Etelä-Savon haja-
asutusalueella

(lähde: Etelä-Savon
ympäristökeskus)

Vesihuolto laajenee

Etelä-Savon vesilaitosten jakamasta vedestä
81 % on pohjavettä tai tekopohjavettä. Vain
Heinävesi ja Savonlinna käyttävät raaka-
vetenä pintavettä ja Heinävesikin siirtyy
vuonna 2005 käyttämään pohjavettä. Suu-
rimmat pohjaveden käyttäjät ovat Mikkeli
(9000 m3/vrk), Pieksämäki (2700 m3/vrk) ja
Pohjois-Savosta Varkaus (5000 m3/vrk), joka
ottaa käyttövetensä Etelä-Savon puolelta
Pieksänmaalta. Vettä käytetään vuodessa
noin 7, 3 Mm3 eli noin 20 000 m3/vrk.

Kuntakohtaiset haja-asutusalueen vesi-
huollon yleissuunnitelmat on laadittu koko

Etelä-Savon alueelle. Suunnitelmia on toteu-
tettu aktiivisesti ja haja-asutusalueille on
rakennettu valtion ja kuntien tuella satoja
kilometrejä vesihuoltoverkostoa. Vesilai-
tosten toimintavarmuuden parantamiseksi
on otettu käyttöön uusia vedenottamoita,
rakennettu verkostoja yhdistäviä vesijohtoja
ja parannettu vedenottamoiden tekniikkaa.
Silti useilla vesilaitoksilla on toistaiseksi käy-
tössä vain yksi vedenottamo tai varautumi-
nen poikkeusoloihin on puutteellista.



maisemiin ja pihapiireihin, vesistöjen perin-
teisiin rakenteisiin sekä historiallisiin paik-
koihin. Teollisuus, liikenne ja taaja-asutus
ovat myös synnyttäneet kulttuurimaisemaa.
Kirkonkylien asutus syntyi usein tiiviinä ja
rakennustavaltaan yhtenäisenä kirkon, pitä-
jäntuvan ja viljamakasiinin vierelle. Etelä-
Savon kaupunkikulttuuri ja kaupunkiympä-
ristöt ovat muuhun asutukseen verrattuna
nuorta. Kaupunkien vanha asuntorakennus-
kanta on saanut vähitellen väistyä uuden
rakentamisen tieltä, mutta puutaloalueista ja
yksittäisistä taloista on säilynyt joitakin hyviä
esimerkkejä. Maaseudun kulttuuriympäris-
tön säilymisen uhkat ovat kasvaneet maata-
louden rakennemuutoksen kiihtyessä. Jatku-
van käytön loppuminen kohdistuu erityisesti
maatilojen vanhaan rakennuskantaan, joka
muodostaa merkittävän osan Etelä-Savon
rakennusperinnöstä.

Kartta 1.
Maisemanhoito-
suunnitelmat
valtakunnallisesti
arvokkaille alueille
v. 2005
(lähde: Etelä-Savon
ympäristökeskus)

' Maanmittauslaitos lupa nro 7/MYY/05

Maisemat ovat ainutlaatuisia
ja kulttuuriympäristöt vaati-
vat hoitoa

Etelä-Savossa on 14 valtakunnallisesti arvo-
kasta maisema-aluetta. Näistä Olavinlinna ja
Pihlajavesi, Punkaharju sekä Heinäveden
reitti on nimetty myös kansallismaisemiksi.
Näiden lisäksi Etelä-Savon alueella on
satakunta maakunnallisesti arvokkaaksi to-
dettua maisema-aluetta. Määrällisesti suurin
elementti eteläsavolaisessa maisemassa on
metsä, maakunnan maa-alasta on metsäta-
lousmaata 87 %. Vesistöjen runsaus ja järvi-
maisema ovat ainutlaatuista ja niiden arvojen
säilyttämisessä Etelä-Savolla on erityisvastuu.

Rakennetun kulttuuriympäristön arvot liit-
tyvät taajamien rakennusperintöön ja vakiin-
tuneisiin asuinalueisiin, maaseudun viljely-



2.3 Vesivarat ovat säily-
neet enimmäkseen puh-
taina

Pohjavesialueita on niukasti
ja pohjaveden seurantaa
tulee lisätä

Etelä-Savossa on muuhun Suomen verrattu-
na niukasti pohjavesialueita, ainoastaan noin
2 % alueen kokonaispinta-alasta. Tärkeitä I-
luokan pohjavesialueita on 58 kpl, veden-
hankintaan soveltuvia II-luokan alueita 69 kpl
ja muita III-luokan alueita 88 kpl.

Pohjaveden laatu on Etelä-Savossa pääosin
hyvä. Pohjavedet ovat lievästi happamia ku-
ten muuallakin Suomessa. Pohjaveden käyt-
töä vaikeuttaa paikoin luontaisesti korkeat
rauta- ja mangaanipitoisuudet. Maakunnan
eteläisellä rapakivialueella ongelmana on
pohjaveden korkea fluoridipitoisuus.
Taajamien pohjavesiin kohdistuu riskejä ja
paikallista pohjaveden pilaantumista on ta-
pahtunut. Merkittävimmät pohjaveden
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pilaantumisriskiä aiheuttavat toiminnot ovat
taajama-asutus viemäröinteineen, teollisuus-
ja yritystoiminta, torjunta aineiden käyttö,
maa-ainesten otto ja liikenne. Maaperän ja
pohjaveden pilaantumista ovat aiheuttaneet
mm. sahat ja kyllästämöt, polttonesteiden
jakelutoiminta, ampumaradat, kemikaalien
ja jätteiden käsittelystä johtuvat päästöt. Ete-
lä-Savossa on yli 1000 pilaantuneeksi epäil-
tyä kohdetta. Näistä noin 130 kohdetta si-
jaitsee yhdyskuntien kannalta tärkeillä poh-
javesialueilla. Noin sadan alueen on arvioitu
vaativan tutkimuksia ja mahdollisia kunnos-
tustoimia seuraavan 10 vuoden aikana. Poh-
javeden tilasta ei ole kattavaa tietoa, joten
pohjaveden seurantaa tulee nykyisestä lisätä.

Vuoden 2001 lopussa oli Etelä-Savossa voi-
massaolevia maa-aineslupia hieman alle 500
kpl, joista huomattava osa sijaitsee pohjave-
sialueilla. Soraa ja hiekkaa otettiin noin 1,3
miljoonaa kiintokuutiometriä Mkm3 ja kal-
liokiviainesta noin 0,4 Mkm3. Kaikilla käy-
töstä poistuneilla alueilla ei ole tehty maise-
mointitöitä, mikä aiheuttaa pohjaveden
pilaantumisriskiä.
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Suurten järvialtaiden tila
on erinomainen, rannoilla
ja pienissä järvissä on
runsaasti kunnostus-
tarpeita

Etelä-Savon pinta-alasta noin neljännes on
vesistöjä. Suurin osa vesistöistä on järviä ja
varsinaisia jokivesistöjä Etelä-Savossa on vä-
hän. Vesistöjen laatuluokituksen 2002-2003
mukaan (yli 1 km2:n järvet) valtaosa eli 67 %
näistä vesistöistä sijoittuu erinomaiseen luok-
kaan ja vähiten eli 0,21 % välttävään luok-
kaan. Huonoon luokkaan kuuluvia vesistöjä
ei Etelä-Savossa ole. Lukuisten pienempien
järvien tila ei näy luokituksessa. Puroja ja
ojia on luokiteltu varsin vähän. Jokipätkät
sijoittuvat pääosin vedenjakajaseuduille ja ne
ovat vedenlaadultaan lähinnä tyydyttäviä,
joskin erinomaisiakin jokijaksoja on.

Levien aiheuttamat haitat eivät Etelä-Savon
vesistöissä ole erityisen laaja ongelma. On-
gelmat keskittyvät kuitenkin usein asutus-
taajamien lähelle ravinnepitoisiin, reheviin

Kaavio 6:
Etelä-Savon
pintavesien
laatu 2000-2003,
yleinen
käyttökelpoisuus-
luokitus
(lähde Etelä-Savon
ympäristökeskus)

järviin eli usein sinne missä myös vesistöjen
virkistyskäyttö on intensiivisintä, ja myös
voimakkaan maatalouden kuormittamille
alueille. Kesien vaihtelevat lämpötilat vaikut-
tavat levätilanteeseen.

Maakunnassa on suuri tarve vesistöjen
kunnostuksille erityisesti pienissä järvissä ja
lintuvesillä. Myös monet isojen vesistöjen
lahtien ja vedenjakaja-alueen pienien latva-
vesien rannat ovat kasvamassa umpeen. Tä-
hän kehitykseen on johtanut sotien jälkeen
tapahtunut maa- ja metsätalouden tehostu-
minen: voimaperäinen maanmuokkaus on
lisännyt kiintoainehuuhtoumia ja lannoittei-
den käyttö ravinnehuuhtoumia. Viimeisten
vuosien aikana kuormitus ei ole enää lisään-
tynyt parantuneen tietoisuuden, uusien me-
netelmien ja maatalouden ympäristötukien
vaikutuksesta. Tämä ei kuitenkaan poista nyt
olemassa olevia rehevöitymisongelmia. Haja-
asutuksen jätevesien osalta hyvää puhdistus-
tasoa vaaditaan vuoteen 2014 mennessä.
Pistekuormitus on vähentynyt tasokkaan
jätevedenpuhdistuksen myötä.
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Rantarakentaminen on
vilkasta

Etelä-Savossa on 43 000 loma-asuntoa ja
rantaviivaa 30 400 kilometriä. Määrällisesti
mitaten Etelä-Savossa on loma-asuntoja toi-
seksi eniten Suomessa ja vuosittain rakenne-
taan keskimäärin 500-600 uutta loma-asuntoa.

Rantayleiskaavoja on laadittu runsaasti.
Yleiskaavat, ranta-asemakaavat ja poikkea-
misluvat huomioon ottaen Etelä-Savossa on
syntynyt noin 17 000 uuden lomarakennus-
paikan varanto. Tärkeimmät alueet, kuten
Saimaan rannat ja Mäntyharjun reitin järvet,
alkavat olla yleiskaavoituksen piirissä. Vähi-
ten rantayleiskaavoja on laadittu Pieksämäen
seudulle.

Etelä-Savon rantojen suunnittelun eräänä
keskeisenä perusteena ovat olleet seutukaa-
vassa esitetyt erityyppiset vesistöalueet ja
yleiset suunnitteluperiaatteet. Ne ovat anta-
neet yhtenäiset lähtökohdat yksityiskohtai-
semmalle kaavoitukselle. Rantojen suunnit-
telun laatu on yleisesti noussut vuosien myö-
tä. Suunnittelukäytännöt ovat hiljalleen va-

Kartta  2:
Etelä-Savon

maakunnan rantojen
yleiskaavoitustilanne

(lähde: Etelä-Savon
ympäristökeskus) ' Maanmittauslaitos lupa nro 7/MYY/05
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kiintuneet, kaavaratkaisut pohjautuvat pa-
rempiin perusselvityksiin ja osallisten kuule-
miseen kiinnitetään enemmän huomiota.

Hyvin suunniteltu rantarakentaminen tukee
haja-asutuksen verkostojen ja palvelujen säi-
lymistä. Tulevaisuuden haasteena on vanhen-
tuneiden kaavojen uudistaminen.



2.4 Luonnonvarojen
käyttö on kasvanut ku-
lutuksen lisääntyessä

Jätteiden hyödyntäminen
on liian vähäistä

Yhdyskuntajätteille asetetussa hyödyntämis-
tavoitteessa, jonka mukaan jätteiden hyö-
dyntämisaste tuli olla 60 %,  ei ole edistytty
suunnitelmien mukaisesti. 1990-luvun lo-
pulla hyötykäyttöön ohjattujen jätteiden
määrä kasvoi, mutta samalla myös yhdys-
kuntajätteiden kaatopaikkasijoitus lisääntyi.
Vuodesta 2001 yhdyskuntajätteiden määrä
on lievästi vähentynyt. Etelä-Savon ympäris-
tökeskuksen selvitysten perusteella vuonna
2003 alueen yhdyskuntajätteiden hyötykäyt-
töaste oli 43 %  (mukana arvio kiinteistö-
kohtaisesta kompostoinnista). Biojätettä
erilliskerättiin vuonna 2004 lähes kaikissa
Etelä-Savon kunnissa. Jätealan yrittäjät ke-
räävät muutamissa kunnissa polttokelpoista
jaetta ensisijaisesti toimipaikoista ja kaupois-
ta. Yhdyskuntajätteen eli tavanomaisen jät-
teen kaatopaikkoja on Etelä-Savossa vuoden
2004 lopussa neljä. Lisäksi Pieksämäellä on

Kaavio 7.
Eri energianlähteiden
kulutus Etelä-Savossa
vuosina 1992 ja 2002
1 TWh=1000 000 MWh
(lähde: Itä-Suomen
Energiatoimisto 2005)

siirtokuormausasema, josta jätteet toimite-
taan edelleen Pohjois-Savoon Heinälammin-
rinteen jäteaseman loppusijoitukseen. Käy-
töstä poistetuille kaatopaikoille tullaan ra-
kentamaan tiiviit pintarakenteet ja kaasun-
keräysjärjestelmät, jotka vähentävät suoto-
vesi- ja metaanipäästöjä.

Jätesuunnitelman seurannan mukaan alueel-
la syntyneet ongelmajätteet ja lietteet saa-
daan varsin hyvin talteen asianmukaiseen
käsittelyyn. Rakennusjätteiden lajittelussa on
edelleen selkeästi parannettavaa.

Energian kulutus on kasvanut

Etelä-Savossa kulutettiin vuonna 2002 ener-
giaa noin 5,47 TWh. Kasvua vuodesta 1992
oli 33 %. Uusiutumattomien energialähtei-
den, eli öljyn kulutus lisääntyi hieman yli 3 %.
Sähkön tuontia lisättiin 37 %. Uusiutuvien
energialähteiden käyttö yli kaksinkertaistui
kymmenen vuoden aikana, kasvu oli  0,94
TWh. Hiukan yli puolet energiasta kuluu
lämmön tuotannossa ja teollisuudessa. Tielii-
kenteessä energiasta kuluu 20 % ja muu säh-
kön käyttö on noin 20 % kokonaiskäytöstä.
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Fossiiliset polttoaineet
suurin kasvihuone-
kaasujen päästölähde

Maailmanlaajuisia vaikutuksia aiheuttava
ilmastonmuutos on pääosin seurausta kasvi-
huonekaasuista, joiden määrä on lisääntynyt
ihmistoiminnan seurauksena. Huolimatta
Etelä-Savon maakunnan metsäisyydestä ovat
alueen kasvihuonekaasupäästöt huomattavas-
ti suuremmat kuin alueen metsien hiilidiok-
sidia sitova nieluvaikutus. Etelä-Savon vuo-
den 2000 kulutusperusteisten päästöjen on

Kaavio 8:
Etelä-Savon
kasvihuone-

kaasupäästöt
ja –nielut

vuonna 2000
(lähde:

Etelä-Savon
ympäristökeskus,

Mäkelä 2004).

arvioitu olevan hiilidioksidiksi muutettuna
1 265 000 tonnia. Puustoon ja metsämaahan
sitoutuu hiilidioksidiksi muutettuna
386 000 tonnia. Asukasta kohden muutet-
tuina kulutusperusteisia kasvihuonekaasu-
päästöjä oli vuonna 2000 7,6 tonnia ja koko
maan vastaava luku oli 12,3. Pinta-alaa koh-
den Etelä-Savossa tuotantoperusteisia kasvi-
huonekaasupäästöjä oli 62,5 tonnia neliöki-
lometriä kohti kun koko maan vastaava luku
oli 188,7.
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2.5 Etelä-Savon
toimintosektoreiden
päästöt pienenivät

Ympäristöohjelman valmistelun taustaselvi-
tyksenä Suomen ympäristökeskus (Tenhu-
nen & Seppälä, 2004) laati Etelä-Savon maa-
kunnan ympäristöanalyysin, jossa tuotettiin
määrällistä perustietoa maakunnan keskeisis-
tä ympäristökysymyksistä. Analyysin tulok-
sena saatiin selville ympäristöä eniten kuor-
mittavat tekijät ja kriittisimmät ympäristö-
vaikutukset. Lisäksi selvitettiin asiantuntijoi-
den ja päätöksentekijöiden käsityksiä ympä-

Taulukko 2.
Etelä-Savon
kuormitus
toiminta-
sektoreittain
(lähde:
Etelä-Savon
ympäristökeskus,
Mäkelä 2004)

ristöongelmien keskinäisestä vakavuudesta.
Analyysin tulokset ovat vertailukelpoisia
vuonna 2000 julkaistun vastaavan analyysin
tulosten kanssa. Analyysin keskeisimmät
tulokset on esitetty taulukossa 2 ja kaavioissa
9 ja 10.

Kun eri toimintosektoreittain ympäristöä
muuttavia ja kuormittavia tekijöitä tarkastel-
tiin vuosina 2000 ja 2004, voitiin havaita
kuormituksen pienentyneen monen päästön
osalta.

taulukko 2.
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Kaavio 10:
Etelä-Savon

ympäristöongelmille
annetut painoarvot

vuosina 1998 ja 2004.
Alueellisten

ympäristöongelmien
arvottamisessa nousevat

esille vesistöjen
rehevöityminen, maa- ja

pohjaveden
pilaantuminen,

ilmastonmuutos,
vesistöjen happivajaus,

luonnon
monimuotoisuuden
väheneminen sekä

maiseman ja
kulttuuriympäristön

heikkeneminen.
(lähde: Seppälä, Suomen
ympäristökeskus 2004)
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Kaavio 9:
Etelä-Savon eri toimintosektoreiden aiheutamaa haittaa v. 2004
kuvataan ympäristöongelmaluokittain haittapisteillä.
(haittapisteiden summa on 10 000). luokkiin koottiin alueen
päästöt ja luonnonvarojen vähenemiseen sekä maankäyttöön
liittyvät kuormitustekijät. (lähde: Sepppälä 2004, Suomen
ympäristökeskus)
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Etelä-Savon ympäristöpolitiikka tiivistää
alueemme yhteisen näkemyksen ohjaamaan
ympäristönäkökohtien huomioon ottamista
toiminnassamme.

Noudatamme kestävän kehityksen periaattei-
ta. Ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja
taloudellisesti kestävän kehityksen päämäärä-
nä on toimelias ja hyvinvoiva Etelä-Savo.
Vastuumme ympäristöstä on yhteinen ja
tavoitteenamme on hyvä elämän laatu Etelä-
Savossa. Hyvällä ekotehokkuudella ja ympä-
ristöosaamisella  lisäämme alueemme kilpai-
lukykyä ja parannamme alueen kehittymisen
mahdollisuuksia. Tarjoamme ympäristön-
hoidon ja luonnonsuojelun tehtävissä työ-
mahdollisuuksia.

Vuoteen 2010 asti ulottuvat ympäristö-
politiikkamme keskeiset tavoitteet ovat:

Turvaamme luonnon monimuo-
toisuuden

Säilytämme luonnon monimuotoisena jälkipol-
ville. Pysäytämme luonnon monimuotoisuuden
vähenemisen vuoteen 2010 mennessä.

Käytämme metsiä kestävästi biologista moni-
muotoisuutta vaarantamatta ja huolehdim-
me vesi- ja rantaluonnon säilymisestä moni-
muotoisena. Turvaamme luonnonsuojelu-
kohteiden suojeluarvot. Ympäristöä muutta-
vien hankkeiden suunnittelussa ja toteutuk-
sessa sekä luonnonvarojen käytössä tunnis-
tamme ympäristövaikutukset ja ehkäisemme
luonnon monimuotoisuuden vähenemisen.
Huolehdimme maatalousympäristöjen mo-
nimuotoisuuden turvaamisesta. Kiinnitäm-
me huomiota uhanalaisten lajien suojeluun
ja arvokkaiden luontotyyppien säilymiseen.
Turvaamme luonnon monimuotoisuutta en-
sisijaisesti vapaaehtoisilla ja kannustavilla
keinoilla.

Tunnemme monimuotoisuuden tilan ny-
kyistä tarkemmin ja seuraamme sen kehi-
tystä. Huolehdimme siitä, että tietoa luon-
non monimuotoisuudesta on helposti saa-
tavissa.

Parannamme aktiivisesti elin-
ympäristön viihtyisyyttä ja
vetovoimaisuutta

Edistämme Etelä-Savon vahvuuksien ja
vetovoimatekijöiden eli elinympäristön laa-
dun, kauniiden maisemien ja hyvän ympäris-
tön tilan säilymistä ja parantamista.

Tarjoamme miellyttävän, terveellisen, tur-
vallisen ja virikkeellisen asuinympäristön.
Pidämme taajamien yhdyskuntarakenteen
taloudellisena parantaen niiden rakenteel-
lista eheyttä sekä säilytämme ne luonnon-
läheisinä.

Vaikutamme siihen, että liikennejärjestelyt
toteutetaan ja niitä kehitetään maankäy-
tön, elinkeinojen ja asutuksen tarpeiden
mukaisesti ja ekotehokkaasti. Kehitämme
ja pidämme kunnossa teknisiä verkostoja
kuten vesihuolto-, kaukolämpö-, sähkö- ja
tietoliikenneverkostoja sekä lähivirkistys-
alueita ja ulkoilureittejä.

Hoidamme hyvin eteläsavolaista maisemaa.
Huolehdimme maaseudun elinvoimaisuu-
desta ja siten luomme edellytykset perintei-
sen maaseutumaiseman säilymiselle. Otam-
me maisema- ja kulttuuriarvot huomioon
maankäytön suunnittelussa, rakentamisessa
ja elinkeinotoiminnassa. Säilytämme etelä-
savolaisen kulttuuriperinnön.

3. Etelä-Savon ympäristöpolitiikka
2005-2010



Suojelemme vesiä tehokkaasti
ja käytämme rantoja
suunnitelmallisesti

Suojaamme pohjavesivaroja hyvälaatuisen
talousveden turvaamiseksi. Käytämme keskeistä
voimavaraamme eli vesistöjä ja rantoja pysyvän
asumisen tarpeisiin, loma-asumiseen ja virkis-
tykseen suunnitelmallisesti ja arvokkaan luon-
non säilyttäen.

Turvaamme talousveden saatavuuden ja laa-
dun kaikille taajama-asukkaille ja parannam-
me maaseudun asukkaiden vesihuoltoa.
Pohjavesivarojen suojaamiseksi emme sijoita
pilaantumisriskejä aiheuttavia toimintoja
tärkeille pohjavesialueille ja kunnostamme
riskikohteet.

Vähennämme vesistöihin kohdistuvia muut-
tumisriskejä ja ravinnekuormitusta sekä nii-
den vaikutuksia yhteistyössä. Kunnostamme
muuttuneita vesistöjä. Rantojen käytön
suunnittelussa haluamme varmistaa, että
rantojen arvo ja luonto säilyvät myös tulevai-
suudessa.

Elinkeinoelämä toimii
ekotehokkaasti ja käytämme
luonnonvaroja kestävällä
tavalla

Teemme Etelä-Savosta ympäristökilpailukyvyn
ja luonnonvarojen kestävän käytön edellä-
kävijän.

Parannamme ympäristökilpailukykyä lisää-
mällä  ekotehokkuutta ja ympäristövastuul-
lisuutta yrityksissä, PK-sektorilla sekä mat-
kailussa. Kehitämme ympäristöliiketoimin-
taa ja yritysten ympäristöasioiden hallintaa.

Ympäristöystävällinen elintarvikeketju tuot-
taa maakunnan käyttöön puhdasta ruokaa,
runsaasti luomutuotteita sekä kuormittaa
vähän ympäristöä. Kehitämme matkailua
keskellä hienointa Järvi-Suomea vaalien
luonto- ja kulttuuriarvoja.

Pohjaamme energiatuotannon laajasti uusiu-
tuviin luonnonvaroihin ja näin hillitsemme
osaltamme kasvihuoneilmiötä. Bioenergian
tutkimuksella ja kehitystoiminnalla luomme
edellytyksiä korkealle energiaomavaraisuu-
delle. Puuraaka-aineesta aiomme jalostaa
entistä suuremman osan maakunnan omissa
yrityksissä.

Vähennämme syntyvän jätteen määrää ja
tehostamme jätteiden hyötykäyttöä ja kier-
rättämistä.

Lisäämme ympäristö-
tietoisuutta ja olemme hyviä
ympäristöalan osaajia

Tuemme ympäristötietoisuutta, -osaamista ja
-vastuullisuutta parantamalla ympäristöä kos-
kevan tiedon saatavuutta, käytettävyyttä ja
ymmärrettävyyttä.

Luomme Etelä-Savoon hyvät osallistumisen
mahdollisuudet ympäristöä koskevaan suun-
nitteluun ja toimintaan sekä edistämme vi-
ranomaisten ja asukkaiden vuorovaikutusta.
Tuotamme käyttökelpoista tietoa ympäris-
töstämme päätöksenteon tueksi. Verkostoi-
dumme lasten ja nuorten ympäristökasva-
tuksessa  sekä tarjoamme tietoa ja elämyksiä.

Edistämme laadukasta ympäristöalan koulu-
tusta ja osaamista maakunnassamme.
Tutkimuksella, koulutuksella ja tuotekehi-
tyksellä tuemme ympäristöalan yritystoimin-
taa.
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Ympäristöohjelman tavoitteena on suunni-
tella Etelä-Savon ympäristön tulevaisuutta
sekä edistää kestävää kehitystä. Se sisältää
toimenpideluettelon ympäristöpolitiikassa
esitettyjen ympäristötavoitteiden saavuttami-
seksi vastuutahoineen. Ympäristöohjelman
vaikutuksia selvitetään SEA-direktiivin (stra-
tegic environmental assessment) mukaisesti.
Direktiivi tuli voimaan 21.7.2004 ja sen
pohjalta laadittava laki suunnitelmien ja oh-
jelmien ympäristövaikutusten arvioinnista
tulee voimaan vuonna 2005.

Vaikutusten arviointia varten ohjelman toi-
menpiteet on ryhmitelty kolmeen vaihtoeh-
toon VE0, VE1 ja VE2. Toimenpideohjel-
man laaja toteuttaminen turvaa parhaiten
kestävän kehityksen alueella. Vaikutusten
arvioinnin vaihtoehdot esitetään jäljempänä
alla olevassa muodossa:

4. Etelä-Savon ympäristöohjelma
2005-2010

4.1 Turvaamme luonnon
monimuotoisuuden

4.1.1 Suojelualueet hoi-
damme hyvin

Luonnonsuojelualueet muodostavat perustan
luonnon monimuotoisuuden turvaamiselle.
Yksityismaille perustettuja luonnonsuojelu-
alueita ja valtion hallinnassa olevia luonnon-
suojeluun osoitettuja alueita on Etelä-Savos-
sa tällä hetkellä noin 343 km2. Toteutetuilla
luonnonsuojelualueilla tarkoitetaan tässä
yhteydessä näitä alueita. Valtaosa näistä alu-
eista kuuluu valtakunnallisten suojeluohjel-
mien alueisiin sekä Natura 2000 –verkoston
kohteisiin. Noin kolmasosa valtion omista-
mista suojeluun tarkoitetuista  maa-alueista
vaatii vielä lailla tai asetuksella tapahtuvan
suojelualueen perustamisen.  Nykyisten
luonnonsuojelulailla toteutettavien suojelu-
varausten pinta-ala on noin 60 km2.

Suojelualuevarausten toteuttamisen ja perus-
tamisen rinnalla lisääntyvät lähivuosina suo-
jelualueiden ennallistamis- ja hoitotoimet.
Valtion ja yksityismaiden luonnonsuojelu-
alueiden nykytila kartoitetaan ja selvitetään
mahdolliset luonnonarvoja heikentävät teki-
jät sekä toimet, joilla kohteiden luonnon
monimuotoisuutta voidaan edistää. Myös
Natura 2000 –verkostoon kuuluvilla vesi-
alueilla suojelutavoitteet saavutetaan, jolloin
erityisesti kiinnitetään huomiota saimaan-
norpan elinvaatimuksiin. Metsäluonnon
monimuotoisuuden turvaamiseksi suojelu-
ohjelmiin kuuluvien alueiden lisäksi saadaan
uusia alueita suojelun piiriin pääsääntöisesti
vapaaehtoisin keinoin (Metsien monimuo-
toisuuden turvaamisen ohjelma METSO).

VE 0 =  Ohjelmaa ei laadita.
Käytössä ympäristöhallinnon

perinteiset ohjauskeinot.

VE 1 =  Ohjelma laaditaan,
mutta toteuttamiseen pienet

resurssit.

VE 2 =  Ohjelmaan sitoudutaan laa-
jalla rintamalla ja toteuttamiseen
varataan runsaasti resursseja. Oh-
jelma toimii kehityksen veturina

mm. maakuntaohjelman kanssa



Monimuotoisuuden ja virkistyskäytön kan-
nalta keskeisimmille luonnonsuojelualueille
laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelmia. Niillä
turvataan kohteiden luonnonarvojen säily-
minen ja parantaminen sekä otetaan huomi-
oon myös virkistyskäytön ja matkailun tar-
peet. Suojelualueilla on merkitystä työllisyy-
denkin kannalta esimerkiksi hoidon ja pal-
veluvarustuksen ylläpidon järjestämisen
kautta. Suojelualueiden hoitoa ja käyttöä
voidaan tukea myös maakunnallisen rahoi-
tuksen kautta.

1. Toteutamme valtioneuvoston hy-
väksymät luonnonsuojeluohjelmat
vuoden 2007 loppuun mennessä ja
Natura-alueiden suojelunluonnon-
suojelulain edellyttämässä aikataulus-
sa. Toteutamme myös seutukaavan/
maakuntakaavan maakunnalliset suo-
jelukohteet.  (maanomistajat, ympä-
ristökeskus, Metsähallitus)

2. Kehitämme maakuntamme kansal-
lispuistojen toimintaa ja muiden suo-
jelualueiden käyttöä kestävästi.
(Metsähallitus)

3. Lisäämme suojellun metsämaan
määrää Etelä-Suomen metsien moni-
muotoisuusohjelman (METSO)
mukaisin toimenpitein ja mahdollisin
uusin keinoin METSO:n tulosten tar-
kistamisen jälkeen. (metsänomistajat,
metsäkeskus, metsänhoitoyhdistykset,
ympäristökeskus, Metsähallitus).

4. Saimaannorpan elinalueilla sovim-
me nykyistä laajemmalle alueelle
verkkokalastuksen rajoitusalueista.
(Metsähallitus, osakaskunnat).

Toimenpiteet

neuvonnan ja ohjauksen  avulla.
Norppa-alueille kohdistuvissa hank-
keissa ja suunnitelmissa turvataan
saimaannorpan pesimärauha.
Liikkumisrajoituksia voidaan asettaa,
ellei muilla keinoilla voida turvata
pesimärauhan säilymistä.  (Metsähalli-
tus,  Joensuun yliopisto, ympäristö-
keskukset (Etelä-Savo, Kaakkois-Suo-
mi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo),
TE-keskus, maakuntaliitto, Suomen
luonnonsuojeluliitto, WWF, RKTL)

Etelä-Savo on
erityisvastuussa
Saimaannorpan
suojelusta.

Kuva: Kari Reponen

6. Laadimme Natura –alueille sekä
muille luonnonsuojelusuojelualueille
ennallistamis-, hoito- ja käyttösuunni-
telmia alueiden luontotyyppien ja
eliölajien suojelun turvaamiseksi sekä
alueiden virkistyskäytön ohjaamiseksi.
Toteutamme näitä suunnitelmia erik-
seen laaditun yleissuunnitelman mukai-
sessa kiireellisyysjärjestyksessä. (Metsä-
hallitus, ympäristökeskus, TE-keskus,
maakuntaliitto, kunnat, yhdistykset,
asukkaat)

5. Saimaannorpan pesimäaikaista häi-
rintää vähennetään tiedottamisen,
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1. Turvaamme metsäsuunnittelussa ja
metsätaloustoimenpiteitä toteutettaessa
suojelua vaativien lajien, luonnonsuoje-
lullisesti arvokkaiden vanhojen metsien,
pienvesien sekä lehto- ja korpikohteiden
säilymisen. Hyödynnämme METSO-
ohjelman keinot ja rahoituksen. Li-
säämme metsänomistajien, toimihenki-
löiden ja urakoitsijoiden tietoa moni-
muotoisuuden merkityksestä ja suojelu-
keinoista. Parannamme paikkatietoa
arvokkaista kohteista ja käytämme alue-
ekologisia suunnittelumenetelmiä ny-
kyistä laajemmin. (metsäkeskus, met-
sänhoitoyhdistykset, Metsähallitus, met-
säteollisuus, ympäristökeskus)

Toimenpiteet4.1.2 Metsätaloudessa
otamme huomioon metsä-
luonnon monimuotoisuu-
den

Etelä-Savon metsien käytön periaatteet kuva-
taan vuonna 2005 päivitettävässä Etelä-Sa-
von metsäohjelmassa vuosille 2006-2010.
Metsäohjelma on koko metsäsektorin ja sen
yhteiskunnallisten vaikutusten strateginen
ohjelma. Se antaa suuntaviivat alueen metsi-
en hoidolle, käytölle ja suojelulle, puun käy-
tölle ja jatkojalostukselle sekä moninaiskäy-
tölle. Ohjelmalla tuetaan taloudellista, sosi-
aalista ja ekologista kestävyyttä ja alueen ta-
sapainoista kehittymistä.

Tavoitteena on, että saamme ohjelmakauden
aikana metsäluonnon monimuotoisuuden
vähenemisen pysähtymään metsissä.
Sovellamme metsäsertifiointia ja metsän-
hoitosuosituksia kattavasti ja tehostamme
metsälain valvontaa. Metsien sertifiointi
osoittaa, että metsiä hoidetaan kestävän ke-
hityksen edellyttämällä tavalla. Onnistumme
vähentämään metsätalouden haitallisia vesis-
tövaikutuksia. Hyvin kasvavat metsät ovat
merkittävä hiilinielu ja energiapuun käytön
lisääminen vähentää fossiilisten polttoainei-
den käyttöä. Energiapuun korjuun teemme
suunnitelmallisesti ja ottamalla huomioon
ravinnehäiriöasiat ja luonnon monimuotoi-
suusnäkökulman. Metsien hoidossa otamme
huomioon metsien moninaiskäytön ja
riistanhoidon tarpeet.

Metsien monimuotoisuuden säilyttämistä
mittaamme suojelupinta-alojen ja lahopuun
määrällä. Lisäksi seuraamme luonnonsuoje-
lulain luontotyyppejä, uhanalaisten lajien
esiintymispaikkoja, metsälain erityisen ar-
vokkaita elinympäristöjä, muita arvokkaita
elinympäristöjä, ympäristöntukikohteita,
vapaaehtoisia suojelusopimuksia (METSO),
luonnonhoitohankkeita, ennallistamiskoh-
teita, säästöpuiden määrää, palaneita ja
kulotettuja metsiä sekä suojavyöhykkeiden
riittävyyttä luontolaadun tarkastuksissa.

2. Otamme tarkistetun metsien sertifi-
ointijärjestelmän käyttöön kattavasti.
Kehitämme metsätaloustoimenpiteiden
suorittamista arvioinneista saadun pa-
lautteen perusteella. Lisäämme luon-
nonhoidon laadun seurantaa ja järjes-
tämme luonnonhoidon koulutusta
metsätalouden ammattilaisille ja met-
sänomistajille. Taajamametsien hoidos-
sa parannamme myös suojelua vaativi-
en lajien elinympäristöjä ja arvokkaita
luonnonalueita. (metsäkeskus, metsän-
hoitoyhdistys, Metsähallitus, ympä-
ristökeskus, Mikkelin ammattikorkea-
koulu,  kunnat ja kaupungit)

3. Lisäämme järeän ja eri puulajeja
käsittävän säästö- ja lahopuun määrää.
Kasvatamme kulotuspinta-alaa ja lehti-
puiden osuutta puuston kokonaistila-
vuudesta. Lisäämme kulotuksen pinta-
aloja koulutuksen ja työmenetelmien
kehittämisen avulla. Suosimme koivua
ja muita lehtipuita metsän eri kehitys-
vaiheissa ja säilytämme jalopuita, haa-
poja, raitoja, pihlajia ja leppiä. (met-
sänomistajat, metsäkeskus, metsän-
hoitoyhdistys, metsäurakoitsijat, Met-
sähallitus)



4. Ennallistamme monimuotoisuuden
kannalta tärkeitä luontokohteita MET-
SO-ohjelman luonnonsuojelubiolo-
gisten kriteerien perusteella. Yksityis-
metsissä ennallistaminen perustuu va-
paaehtoisuuteen ja uusien rahoitus-
keinojen käyttöön. Lisäämme kestävän
metsätalouden rahoituslain varojen
käyttöä ympäristötukeen ja luonnon-
hoidon hankkeisiin. (metsänomistajat,
metsäkeskus, metsänhoitoyhdistys,
Metsähallitus, ympäristökeskus)

Vanha lehtimetsä
on mm. uhanalaisen
valkoselkätikan
elinympäristöä.

Metsuri
luonnonhoitajana.

Kuva: Jarmo Snicker

Kuva: Etelä-Savon ympäristökeskus
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3. Rantavyöhykkeen metsien suunnit-
telussa ja käsittelyssä varmistamme
rantaluonnon monimuotoisuuden ja
rantamaiseman säilymisen. (kunnat,
metsäkeskus, metsänhoitoyhdistykset)

4. Toteutamme järvilohen kannan
palauttamiseen tähtäävää toimenpide-
ohjelmaa viranomaistoiminnassa ja
tiedotuksessa. Saimaan nieriälle laadi-
taan vastaava toimenpideohjelma.
(TE-keskus, RKTL, kalastajat, kala-
vesien omistajat)

5. Parannamme virtaavien vesien kala-
biologisia olosuhteita ja kalojen
vaellusmahdollisuuksia sekä
kehitämme järvikalastusta. (TE-kes-
kus, ympäristökeskus, RKTL)

6. Selvitämme ei-kalastettavien kala-
lajien ja muiden vesieliöiden suojelu-
tarvetta Etelä-Savon ympäristökes-
kuksen, Suomen ympäristökeskuksen
ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslai-
toksen yhteistyönä.

isokuva oikealla:
Virtavesiä kunnostetaan

turvaamaan kaloille
suotuisat olosuhteet ja
vaellusmahdollisuudet.

4.1.3 Turvaamme vesi- ja
rantaluonnon monimuotoi-
suuden

Etelä-Savossa leimaa antavia ympäristötyyp-
pejä ovat vesialueet ja niitä ympäröivät ranta-
vyöhykkeet. Ranta-alueet vaihtelevat karuista
kalliorannoista reheviin lehtipuuvaltaisiin
ranta-alueisiin. Elinympäristöjen vaihtele-
vuutta lisää edelleen laaja vesialueiden kirjo,
joihin kuuluvat purot, lammet, joet ja suuret
järvialtaat. Laajan vesistöalueen vedenlaa-
dullisesti hyvä tila antaa perustan lajistollisen
monimuotoisuuden säilyttämiselle.

Vesi- ja rantaluonnon monimuotoisuuden
turvaaminen lainsäädännöllisesti perustuu
useisiin eri lakeihin, joista luonnonsuojelu-
alueiden ulkopuolisilla alueilla keskeisimmät
ovat maankäyttö- ja rakennuslaki, vesilaki,
ympäristönsuojelulaki ja kalastuslaki. Koska
vesialueet ovat laajoja ja toimijoita ranta-
alueilla on paljon, monimuotoisuuden tur-
vaamisessa rannoilla ja vesistöissä korostuu
eri tahojen yhteistyön tarve todettujen tär-
keiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tavoitteena on, että vuonna 2010 ihmistoi-
minta vesistöjen valuma-alueilla sekä ranta-
ja vesialueilla ei heikennä luonnon moni-
muotoisuutta.

1. Otamme huomioon vesien moni-
muotoisuusarvot vesienhoitolain mu-
kaisessa vesienhoidon suunnittelutyös-
sä. (ympäristökeskus)

2. Otamme huomioon vesi- ja ranta-
alueiden käytössä ja niihin kohdistu-
vassa toiminnassa monimuotoisuuden
kannalta tärkeät eliöstö- ja elinympä-
ristöarvot. Turvaamme Natura 2000 –
verkostoon kuuluvilla alueilla vesi- ja
rantaluontoon kohdistuvat suojeluta-
voitteet. (Metsähallitus, ympäristö-
keskus, kunnat)

Toimenpiteet
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4.2. Parannamme aktiivi-
sesti elinympäristön
viihtyisyyttä ja
vetovoimaisuutta

4.2.1 Pidämme taajamat
viihtyisinä ja taloudellisi-
na

Etelä-Savon asukkaista valtaosa asuu taaja-
missa. Niinpä niiden toimivuudella ja viih-
tyisyydellä on keskeinen merkitys asukkai-
den hyvinvoinnin kannalta. Taajamat sijait-
sevat usein vesistöjen läheisyydessä. Taajami-
en väkiluku ei enää juuri kasva, mutta taaja-
ma-alueet laajentuvat asumisväljyyden kasva-
essa ja etsittäessä miellyttäviä asuinympäris-
töjä. Useiden taajamien keskeisillä osilla on
vajaasti rakentuneita alueita. Eräs haaste ovat
taajamiemme väestön ikääntyminen.

Tavoitteena ovat eheät, luonnonläheiset ja
kulttuuriperintöään kunnioittavat taajamat,
jotka ovat miellyttäviä, terveellisiä, turvallisia ja
virikkeellisiä elinympäristöjä. Yhdyskuntara-
kenteen taloudellisuus ja riittävä tehokkuus
ovat osa kuntataloutta pitkällä tähtäimellä.

3. Kunnat arvioivat valtuustokausittain
strategisia maankäytön suunnitelmiaan
ja maapoliittisia ohjelmiaan. Katse
suunnataan yli hankekaavoituksen,
ohjelmat perustuvat realistisiin kasvuen-
nusteisiin, taloudellisiin laskelmiin ja
muihin laadukkaisiin perusselvityksiin.
(kunnat)

4. Edistämme maakunnan yhdyskunta-
rakenteen taloudellisten ja ympäristöön
liittyvien ominaisuuksien ja niiden ke-
hittymisen tunnistamista. (maakunta-
liitto, ympäristökeskus)

5. Päivitämme yleiskaavoja ja asema-
kaavoja, tunnistamme taantuvien taaja-
mien ongelmat.
Kaupunkikunnissa korostetaan keskus-
ta-alueiden kehittämistä. Pyrimme pitä-
mään  yhdyskuntarakenteen ehyenä,
sijoitamme kasvualueet yhdyskunta- ja
palvelurakenne huomioiden.
Huomioimme kulttuurimaiseman ja
rakentamisen eteläsavolaiset ominais-
piirteet. Otamme huomioon taajamien
suunnittelussa ja toteutuksessa sekä
taajamametsien hoidossa luonnon mo-
nimuotoisuuden säilyttämisen ja yhte-
näisten ekokäytävien muodostamisen.
Huolehdimme lupaviranomaisten ja
suunnitteluorganisaatioiden resursseista,
sekä määrällisesti että laadullisesti.
(kunnat, maakuntaliitto, rakentajat,
ympäristökeskus)

Toimenpiteet

1. Pidämme olemassa olevat raken-
nukset ja kunnallistekniikan jatkuvas-
sa käytössä ja kunnossa. (kunnat, kiin-
teistöjen omistajat, asukkaat)

2. Jätämme taajamiin ja niiden lähi-
ympäristöön riittävästi vapaita rantoja
yhteiseen käyttöön luonnon moni-
muotoisuuden säilymisen ja asumis-
viihtyisyyden vuoksi. Hoidamme hy-
vin yhteiseen virkistyskäyttöön tarkoi-
tetut rannat. (kunnat)
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6. Nostamme rakentamisen laatua ja
panostamme terveelliseen ja turvalli-
seen rakentamiseen.
Suunnittelemme alueiden käytön, lii-
kennejärjestelyt sekä rakennukset niin,
etteivät meluntorjunnan tavoitetasot
ylity. Huomioimme ikääntyvän väestön
ja liikuntarajoitteisten erityistarpeet
mm. liikkumisen suhteen kaikessa
suunnittelussa. Parannamme sisäilman
ja ulkoilman laatua (radon, kosteus-
haitat, pienhiukkaset). Pidämme huo-
len rakennusvalvontaviranomaisten
toimintaedellytyksistä ja resursseista.
(kunnat, rakentajat, lääninhallitus, Tie-
hallinto, ympäristökeskus, Mikkelin
ammattikorkeakoulu)

7. Laadimme eteläsavolaisen maankäy-
tön suunnittelun, rakentamisen ja asu-
misen laatukriteerit. (maakuntaliitto,
kunnat, ympäristökeskus, lääninhalli-
tus)

8. Aktivoimme kansalaiset yhä enem-
män osallistumaan suunnitteluproses-
seihin ja muuhun ympäristöä koske-
vaan päätöksentekoon. (kunnat, maa-
kuntaliitto, ympäristökeskus)

4.2.2 Tekniset verkostot

toimivat

Tekniset verkostot, kuten liikenneväylät,
vesihuolto-, kaukolämpö-, sähkö- ja tieto-
liikenneverkostot sekä ulkoilureitit muodos-
tavat yhdessä viihtyisän asumisen välttämät-
tömän tukirangan.

Vesihuollon tavoitteena on taata laadultaan
hyvän talousveden saatavuus, asianmukainen
viemäröinti ja jätevesien puhdistus sekä taa-
jamissa että haja-asutusalueilla. Sähkö- ja
tietoliikenneverkkojen kehittämisen tavoit-
teena on nostaa  pysyvän ja loma-asutuksen
palvelutasoa. Maaseudun tiestön liikennöitä-
vyys on tärkeää maaseutuelinkeinoille, asu-
tukselle ja palvelujen saavutettavuudelle.

2. Laadimme ja pidämme ajan tasalla
seudullisia vesihuoltosuunnitelmia ja
edistämme vesihuoltolaitosten yhteis-
työtä.  Rakennamme uusia, laatuvaati-
mukset täyttäviä vedenottamoja, syöt-
tö- ja yhdysvesijohtoja sekä siirtoviemä-
reitä taajamien ja maaseutuyhdyskun-
tien tarpeisiin. (kunnat, vesihuoltolai-
tokset, ympäristökeskus)

3.  Erilaisten verkostojen suunnittelussa
pyrimme parantamaan yhteyttä maan-
käytön suunnitteluun. (kunnat, vesi-
huoltolaitokset, yritykset, maakuntaliit-
to, sähköyhtiöt, tietoliikenneyhtiöt,
ympäristökeskus, Tiehallinto)

4. Haja-asutusalueille rakennamme
suunnitelmien mukaisesti vesijohto- ja
viemäriverkostoja. Erilaisia verkostoja
pyrimme suunnittelemaan ja toteutta-
maan niin, että käytetään mahdollisim-
man paljon samoja maastokäytäviä.
(kunnat, vesihuoltolaitokset, yritykset,
maakuntaliitto, sähköyhtiöt, tietolii-
kenneyhtiöt, ympäristökeskus, Tiehal-
linto (maastokäytävät))

5. Toteutamme eSavo 2010 tietoyhteis-
kuntastrategiaa. (maakuntaliitto, kun-
nat, ympäristökeskus, yritykset, oppilai-
tokset, työnantajat)

1. Pidämme tekniset verkostot kunnossa.
(kunnat, vesihuoltolaitokset, yritykset,
maakuntaliitto, sähköyhtiöt, tietoliiken-
neyhtiöt, Tiehallinto)

Toimenpiteet



Kulttuurimaisemassamme on käynnissä
yksipuolistuminen ja maisema-arvojen köyh-
tyminen ja perinnemaisemiin kytkeytyvä
luonnon monimuotoisuuden väheneminen.
Tavoitteena on negatiivisen kehityksen py-
säyttäminen. Valtakunnallisten alueidenkäyt-
tötavoitteiden mukainen Vuoksen vesistö-
alue, valtakunnalliset maisema-alueet, kan-
sallismaisemat ja maakunnalliset maisemat
tulee ottaa huomioon monin tavoin alueiden
suunnittelussa.
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4.2.3 Maisemista saa elin-
voimaa, perinnebiotoopit
kertovat maaseudusta

Etelä-Savon tyypillisintä maisemaa ovat
karut ja suuret järvi- ja reittivesistöt sekä-
lukuisat pienet järvet ja lammet. Saimaa on
ollut merkittävä kulkuväylä alueen asuttami-
sesta lähtien. Etelä-Savon maisema onkin
edustavimmillaan vesiltä tarkasteltuna.

Eniten arvokasta kulttuurimaisemaa on syn-
tynyt maatalouden ansiosta. Osa on kaski-
kauden jälkeisiä mäen lakien viljelyalueita,
joille on ehtinyt syntyä monipuolisesti vilje-
lyn ja asumiskulttuurin jälkiä, osa harju-
alueiden kivettömiä ja jään liikkeen suuntai-
sia aukeita harjanteita. Mukana on myös
rantojen tuntumassa olevan tasankoalueen
viljelyalueita ja sisäsaariston järvi- ja viljely-
maiseman mosaiikkia.  Etelä-Savon kaupun-
kikulttuuri ja kaupunkiympäristöt ovat
muuhun asutukseen verrattuna nuorta. Kau-
punkien vanha asuntorakennuskanta on
saanut vähitellen väistyä uuden rakentami-
sen tieltä, mutta puutaloalueista ja yksittäi-
sistä taloista on säilynyt joitakin hyviä esi-
merkkejä.

2. Lisäämme maiseman arvojen ym-
märtämistä osana maankäytön suun-
nittelua, rakentamista ja elinkeino-
toimintaa. Tuomme maiseman arvot
osaksi maankäyttöön ja rakentami-
seen liittyvää päivittäistä päätöksente-
koa.
Edistämme paikkatietojärjestelmien
tekemistä erityisesti kulttuurimaise-
maan liittyvän tiedon osalta.
Huomioimme hankkeissa maiseman
prosessiluonteen, luonnon monimuo-
toisuuden ja rakennustaidon ja -pe-
rinnön säilyttämisen.
Hyödynnämme nähtävyyksiä kestä-
vällä tavalla. Pyrimme luomaan uusia,
maiseman hoitoa ja säilymistä tukevia
suunnitteluratkaisuja ja rakentamista-

Toimenpiteet

1.Turvaamme maatalouden, erityisesti
karjatalouden, peltoviljelyn ja laidun-
tamisen säilymisen maakunnassa.
Hidastamme peltomaisemien umpeu-
tumista ja pyrimme estämään umpeu-
tumisen arvokkaimmilla maisema-
alueilla. Hoidamme arvokkaimpia
perinnebiotooppeja ja –maisemia
maakunnallisen perinnebiotooppien
hoito-ohjelman (2005) mukaisesti.
(ProAgria, MTK, kunnat, maakunta-
liitto, ympäristökeskus, Metsähallitus,
TE-keskus)

Kuva: Kirsti Kovanen

Arvokas kartanorakennus
on osa kulttuuriperintöä.



poja. Kiinnitämme metsämaiseman suo-
jeluun kasvavaa huomiota. Erityinen
huomio kiinnitetään kaukomaisemaan ja
reunametsien arvoihin. (ympäristökes-
kus, maakuntaliitto, kunnat, koulut,
elinkeinot, Tiehallinto, metsäkeskus,
TE-keskus, rakentajat ja maanomistajat,
Savonlinnan maakuntamuseo)
Kiinnitämme erityistä huomiota teiden
sovittamiseen maisemaan. Vältämme
uusien liikennehankkeiden toteuttamista
arvokkailla luonnon- ja maisema-alueilla
ja kierrämme merkittävät yhtenäiset
luonnonalueet. (Tiehallinto, kunnat)

3. Jatkamme kulttuuriympäristöohjel-
mien laatimista. (kunnat)

4. Hoidamme arvokkaita kulttuuriympä-
ristöjä kunnallisten tai seutukuntakoh-
taisten hoito-ohjelmien sekä maakunnal-
lisen kulttuuriympäristöstrategian 2005
mukaisesti. (kunnat, asukkaat, ympäristö-
keskus, maakuntaliitto, maakuntamuseo,
Metsähallitus, Metsäntutkimuslaitos,
elinkeinohallinto)

Kuva: Etelä-Savon Maakuntaliitto

Etelä-Savolainen
maisema on
vesistöistä.



1. Kaupunkiväylien toteutuksessa ko-
rostamme kaupunki- ja maisemakuvaa
sekä liikenteen haittojen torjuntaa.
Emme suunnittele uusia melulle herk-
kiä alueita tai rakennuksia teiden melu-
alueille ilman meluntorjuntaa ja sijoi-
tamme uudet liikenneväylät tärkeiden
pohjavesialueiden ulkopuolelle tai
varustamme ne pohjavesisuojauksella.
Taajama-alueita yhdistäviä kevyen lii-
kenteen väyliä lisätään työmatkaliiken-
teen tarpeisiin ja koulujen läheisyydes-
sä. Keräämme hiekoitushiekan ja pe-
semme kadut keväisin sellaisilla mene-
telmillä, että vältämme katupölyn muo-
dostumista. (Tiehallinto, kunnat, ym-
päristökeskus)

2. Suojaamme yli 65 dBA:n ja laajat yli
55 dBA:n meluhaitasta kärsivät asunto-
alueet. Lievennämme raideliikenteen
haittoja melusta ja tärinästä kärsivillä
alueilla kiskojen hionnalla ja päällysra-
kenteen uusimisella. (Tiehallinto, rata-
hallintokeskus, kunnat,ympäristökeskus)

3. Laadimme seudulliset joukko-
liikennesuunnitelmat ja kaikkiin kun-
tiin henkilöliikennesuunnitelmat.
Kehitämme valtateitä 5 ja 14 joukko-
liikenteen laatukäytävinä. Järjestämme
kuntien kuljetukset mahdollisimman
pitkälti kaikille avoimena liikenteenä
siten, että ne palvelevat myös muita
liikkumistarpeita. Selvitämme kaupun-
kiseuduilla matkojenyhdistelykeskusten
tarpeen ja perustamismahdollisuudet.
Kehitämme pysäkki-, terminaali- ja
lippujärjestelmiä ja huolehdimme jouk-
koliikenteen esteettömyydestä. (Tiehal-
linto, ratahallintokeskus, kunnat, lää-
ninhallitus)

Toimenpiteet

38. Etelä-Savon ympäristöohjelma

4.2.4 Liikennejärjestelmä
huomioi asumisviihtyvyyden ja
elinkeinojen tarpeet

Etelä-Savon liikennejärjestelmän haasteina
ovat toisaalta liikenneyhteyksien parantami-
nen siten, että asumisen ja elinkeinoelämän
toimintaedellytykset maakunnassa paranevat,
ja toisaalta liikennepalveluiden tarjoaminen
haja-asutusalueiden asukkaille.

Tavoitteena on, että tasapainoista ja omaeh-
toista aluekehitystä tuetaan laadukkailla yh-
teyksillä maakunnan sisällä. Etelä-Savon
kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn
kannalta on tärkeää sujuvat liikenneyhteydet
muihin maakuntakeskuksiin, pääkaupunki-
seudulle ja Pietariin sekä myös lentoliiken-
teen toiminnan turvaaminen ja lentoasemien
toimintojen kehittäminen.

Kehitämme joukkoliikennejärjestelmää
omalta osaltamme kokonaisuutena tukemal-
la kunkin joukkoliikennemuodon vahvuuk-
sia ja vahvistamalla eri joukkoliikennemuo-
tojen yhteistoimintaa. Turvaamme yhteis-
kunnan tuella lainsäädännön edellyttämät
koulu- ja sosiaalipuolen kuljetukset. Maan-
käyttöratkaisuilla luomme edellytyksiä jouk-
koliikenteen kysynnälle. Torjumme liiken-
teen asutukselle aiheuttamia ympäristöhait-
toja.



hyvin toimiva
joukkoliikenne
vähentää oman
auton käyttötarvetta.

Kevyen liikenteen väyliä
lisätään mm. koulujen
läheisyyteen.

Kuvat: jarmo kivinen



4.3 Suojelemme vesi-
varoja tehokkaasti ja
käytämme rantoja
suunnitelmallisesti

4.3.1 Turvaamme talous-
veden eteläsavolaisille

Turvaamme Etelä-Savon asukkaille talous-
veden riittävyyden ja laadun. Vuoteen 2010
mennessä kaikilla vesilaitoksilla on käytös-
sään myös varavedenottamot tai verkostoja
yhdistetään niin, että talousvesi turvataan
myös poikkeusoloissa. Myös pohjavesialuei-
den riskien tiedostaminen ja vähentäminen
vaatii voimavaroja, samoin kuin pohjaveden-
oton reservialueiden tutkiminen ja veden-
ottokäyttöön varaaminen.

Toimenpiteet
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1. Seuraamme pohjaveden laatua ja
määrää tärkeimmillä vedenhankinta- ja
varavedenhankinta-alueilla. (kunnat,
ympäristökeskus)

2. Seuraamme uusien tieyhteyksien ja
tiesuolan vaikutuksia pohjavesiin.
(Tiehallinto)

3. Selvitämme, poistamme tai vähen-
nämme nykyisten vedenottoalueiden
riskejä. Kehitämme pohjavesialueiden
ja pohjaveden määrän ja laadun seu-
rantaa. Ylläpidämme ja parannamme
pohjavesi- ja maaperätutkimuksen
osaamista ja yhteistyötä ympäristö-
keskusten välillä. Emme sijoita uusia,
riskejä aiheuttavia toimintoja pohja-
vesialueille. (ympäristökeskus, kunnat,
kiinteistöjen omistajat.)

4. Vedenottajat hakevat ympäristölu-
pavirastosta vedenottoalueille suoja-
aluepäätökset, tärkeille pohjavesialueille
laaditaan pohjavesialueiden suojelu-
suunnitelmat vuoteen 2012 mennessä.
Jo tehdyt suojelusuunnitelmat päivi-
tetään ja toimenpiteiden toteutumista
seurataan. (vesilaitokset, vesiosuus-
kunnat, kunnat, ympäristökeskus)

5. Tutkimme vedenhankintaan sovel-
tuvat ja muut pohjavesialueet. Vara-
vedottamopaikat varataan vedenotto-
käyttöön hankkimalla alueita kuntien/
vesilaitosten omistukseen. Myös ve-
denhankintaan soveltuville pohjavesi-
alueille laaditaan suojelusuunnitelmat.
(kunnat, ympäristökeskus)

6. Kaikki vedenhankinnan kannalta
tärkeät pohjavesialueet suojataan. (Tie-
hallinto, maanomistajat, toiminnan-
harjoittajat)

Vedenhankinnan
kannalta tärkeille
pohjavesialueille

laaditaan suojelu-
suunnitelmat.

Ku
va

: 
Et

el
ä-

Sa
vo

n 
ym

pä
ri

st
ök

es
ku

s



Alipaineen mittaus
huokoskaasusta
huoltoaseman
kunnostuskohteessa.



42. Etelä-Savon ympäristöohjelma

EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi ja laki
vesienhoidon järjestämisestä (VHJL) ovat
vesiensuojelun parantamiseen tähtääviä
suunnittelujärjestelmiä. Päätavoitteena on
parantaa vesien tilaa sekä estää pinta- ja
pohjavesien tilan huononemista. Lisäksi
edistetään vesivarojen kestävää käyttöä sekä
vähennetään vaarallisten aineiden päästöjä
pinta- ja pohjavesiin. Ne sisältävät mm.
vesiensuojelun tavoitteisiin ja menettelyta-
poihin liittyviä linjauksia sekä aikataulun eri
toimenpiteiden toteuttamiselle, esimerkiksi
ympäristötavoitteet on pääsääntöisesti saavu-
tettava vuoteen 2015 mennessä.

Tavoitteena on, että vuonna 2010 Etelä-
Savon vesistöjen rehevöitymiskehitys on py-
sähtynyt. Joillakin alueilla on havaittu vesien
tilan paranemista. Vesistöjä mahdollisesti
pilaavia kemikaaleja ei pääse oleellisessa mää-
rin vesiin. Tulvat eivät aiheuta merkittäviä
vahinkoja asutukselle eikä elinkeinoille.

Osmankäämi on
rehevien vesistöjen
kasvi.

Kuva: Raimo Virtanen

1. Varmistamme jätevesien yhä para-
nevan puhdistustuloksen ja kemikaali-
päästöjen estymisen pistekuormitta-
jien riittävällä koulutuksella,
valvonnalla ja lupaehtoihin vaikutta-
malla. (kunnat, ympäristökeskus)

2. Sovellamme haja-asutuksen jätevesi-
asetusta mahdollisimman yhdenmu-
kaisesti maakunnassa. Maakuntatasolla
ympäristökeskus tukee haja-asutusalu-
eiden jätevesiasetuksen toimeenpanoa
kunnissa ja edistää hankkeille myön-
nettäviä valtion avustuksia. (kunnat,
ympäristökeskus)

3. Pidämme huolta, että kuntien
rakennusviranomaiset tietävät riittä-
västi vedenkorkeuden vaihteluista ja
tulvariskistä. Parannamme valmiuksia
poikkeustilanteiden hallintaan (kui-
vuus ja tulvat). (kunnat, ympäristö-
keskus)

4. Selvitämme vesipuitedirektiivin
mukaisen vesiensuojelusuunnittelun
yhteydessä alueittain tärkeimmät rehe-
vöitymisriskin vesistöt. Laadimme
näille vesistöille hoitosuunnitelmat ja
toimenpideohjelmat hyvään tilaan
pääsemiseksi vuoteen 2009 mennessä.
(ympäristökeskus, kunnat)

5. Vesistöjen läheisyydessä olevien
metsien käsittelyohjeet ovat yhtenäiset
eri metsätalouden toimijoilla ja ohjei-
den toteutumista seurataan. (metsä-
keskus)

Toimenpiteet4.3.2 Vähennämme vesistöjen
rehevöitymistä, muuttumisriskejä
ja kunnostamme vesistöjä



6. Vähennämme metsätalouden ai-
heuttamaa vesistöjen kuormitusta
käyttämällä parasta käyttökelpoista
tekniikkaa sekä jättämällä kaikissa
metsätaloustoimenpiteissä riittävät
suojavyöhykkeet vesistöjen ja pien-
vesien ympärille. Luovumme uudis-
ojituksista ja niukkaravinteisten soi-
den kunnostusojituksista. Teemme
maanpinnan muokkauksen uudista-
mistuloksen ja vesiensuojelun kan-
nalta parhaalla menetelmällä.
Käynnistämme myös omaehtoisia
vesiensuojelun ja vesistöjen kunnos-
tuksen suunnittelu- ja toteutushank-
keita. (metsänomistajat, metsäkes-
kus, metsänhoitoyhdistys, Metsähal-
litus, metsäteollisuus, metsäurakoit-
sijat) Vähennämme turvetuotannon
ympäristökuormitusta. (turvetuotan-
toa harjoittavat)

7. Järjestämme maatalouden ympä-
ristötukien markkinoinnin ympäris-
tökeskuksen, TE-keskuksen ja maa-
seutukeskuksen yhteistyönä niin,
että maatalouden ympäristötukien
saajien määrä nousee 98 %:iin ja
vesiensuojeluun tähtäävien erityis-
tukisopimusten määrä lisääntyy 50 %
vuodesta 2005 vuoteen 2010.
(TE-keskus, maataloussihteerit, ym-
päristökeskus)

8. Tehostamme maatalouden vesien-
suojelua. Kasvinviljelyssä perustam-
me lannoituksen tarkkaan tarvelan-
noitukseen ja säännöllisillä viljavuus-
tutkimuksilla saatuun tietoon.
Huolehdimme peltojen peruskuiva-
tuksesta. Otamme talteen lannan ja
virtsan, katamme lantavarastot ja lie-
telantasäiliöt sekä multaamme lan-
nan ja lietteen ympäristötukiehtojen
mukaisesti. (viljelijät, TE-keskus,
maataloussihteerit, ProAgria)

9. Vesivarojen käytössä sovitamme yh-
teen vesistöjen erilaiset käyttötarpeet
suunnitelmallisesti. (kunnat, ympäristö-
keskus, vesiliikenne, matkailu)

10. Kunnostamme vesistöjä maakun-
nallisen pisteytysjärjestelmän mukaises-
sa kiireellisyysjärjestyksessä määräraho-
jen puitteissa ja tuemme alueen omaeh-
toista kunnostustoimintaa ja vesistöjen
suojelua. (ympäristökeskus, vesienhoi-
toalueet, kunnat, kalastuskunnat, Tie-
hallinto (vesistöpenkereet))

11. Seuraamme muutoksia, jotka vai-
kuttavat osaltaan vesistöjen ja pohjave-
sien tilaan. Tunnistamme ja arvioimme
meneillään olevien ja ohjelmakaudella
todennäköisesti alkavien väestö- ja elin-
keinomuutosten vaikutuksen vesiin.
Ennakoimme muutosten vaikutuksen
siten, että vesien tila ei tulevaisuudessa
huonone. Suunnittelemme muutoksiin
mahdollisesti liittyvien haittojen
torjumis- tai pienentämistoimenpiteet
ajoissa. (ympäristökeskus, kunnat)

Vesistöjä kunnostetaan
niittämällä. Niittojäte
korjataan pois.
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4.3.3 Rannat ja vesistöt
ovat  voimavara

Rannat ja vesistöt ovat Etelä-Savon keskei-
nen voimavara ajatellen luonnon virkistys-
käyttöä, matkailutoimintaa ja myös asumi-
sen viihtyisyyttä. Eteläsavolaiseen maisemaan
kuuluu olennaisesti järven ranta.

Vapaa-ajan asuminen koetaan erääksi maa-
kunnan suurimmista mahdollisuuksista. Ete-
lä-Savon vapaa-ajan asumisen strategiassa on
asetettu tavoitteeksi Etelä-Savon maakunnan
nostaminen laadullisesti ja määrällisesti Suo-
men vapaa-ajan asumisen ykkösmaakun-
naksi.
Toisaalta loma-asutus voi aiheuttaa ongel-
miakin. Rannat ovat saattaneet rakentua
paikoin umpeen ja rasitus luonnolle kasvaa.
Rakentamaton ranta on vähentynyt luon-
nonvara, josta tulee pitää huolta. Se on ve-
den ja maan rajapinta, jolla on merkittäviä
suojaavia tehtäviä vesistön laadun kannalta.
Se on myös keskeinen viihtyisyystekijä ylei-
sen virkistyskäytön ja loma-asutuksen kan-
nalta.

44. Etelä-Savon ympäristöohjelma

Kuva: Raimo Virtanen

vapaita rantoja
pyritään jättämään

myös virkistys-
käyttöön.

Kuva: etelä-savon ympäristökeskus



5. Kehitämme loma-asuntojen vuok-
raustoimintaa ja hyödynnämme käyttä-
mätöntä rakennuskantaa loma-asuntoi-
na. Peruskorjaamme ja laajennamme
loma-asuntoja, parannamme varusteta-
soa ja kunnostamme jätevesien käsit-
telyjärjestelmät nykyiset vaatimukset
täyttäviksi. Edistämme jätehuoltoa,
sähköistystä ja tietoliikennepalveluja.
(kunnat, maanomistajat, matkailu-
yrittäjät)

6. Otamme huomioon rantarakentami-
sen suuntaamisessa ja suunnittelussa
hyvät liikenneyhteydet, palvelut, vesi-,
viemäri-, tietoliikenne- ja sähköverkot
sekä pysyvän asutuksen. Maakunta-
kaavoituksen yhteydessä tehtävää alue-
rakennetarkastelua (maakuntaliitto)
hyödynnetään rantojen suunnittelussa
(kunnat).

7. Huolehdimme lupaviranomaisten ja
suunnitteluorganisaatioiden resursseis-
ta, sekä määrällisesti että laadullisesti.
(kunnat, ympäristökeskus)

8. Kehitämme suunnittelumenetelmiä
paremmin maastoa ja luonnonolosuh-
teita huomioon ottaviksi. Rantojen
suunnitteluun liittyvässä strategisessa
tarkastelussa mietitään painopisteasioita
ja noudatettavaa lupapolitiikkaa.
(kunnat)

9. Luomme laatukriteerit rantarakenta-
miselle. (ympäristökeskus, maakunta-
liitto, kunnat)

1. Toteutamme rantojensuojeluohjel-
man ohjelmakauden aikana. Natura-
alueilla turvaamme luontoarvojen säi-
lymisen. (ympäristökeskus, Metsähal-
litus)

2. Ohjaamme Vuoksen vesistöalueella
matkailua, vesistöjen virkistyskäyttöä
ja vesiliikennettä sekä rakentamista ja
muuta maankäyttöä siten, että järvi-
luonnon, maiseman ja kulttuuriperin-
nön ominaispiirteet säilyvät. Teemme
valtakunnallisten alueidenkäyttöta-
voitteiden merkityksen tarkemman
selvittämisen, täsmentämisen ja sovel-
tamisen. (ympäristökeskus, maakunta-
liitto) Otamme kaavoituksessa huomi-
oon Vuoksen vesistöalueen ominais-
piirteet. (kunnat)

3. Muodostamme yhteisen näkemyk-
sen Saimaan-Pielisen järvialueen eh-
dokkuudesta maailmanperintö-
alueeksi. (kunnat, maakuntaliitto,
ympäristökeskus, Metsähallitus)

4. Kaavoitamme kaikki merkittävät
vesistöalueet ohjelmakauden loppuun
mennessä. Ymmärrämme rantojen
suunnittelun jatkuvaksi prosessiksi.
Käytämme rantoja loma-asumiseen,
pysyvään asumiseen ja virkistykseen
suunnitelmallisesti ja arvokas luonto
säilyttäen. Merkittävän pysyvän asu-
misen osoittamisen rannoille perus-
tamme selvitettyihin sosiaalisiin, ter-
veellisyys-, ympäristö- ja yhdyskunta-
taloudellisiin vaikutuksiin. Otamme
huomioon luonnon monimuotoisuu-
den säilyttämisen ja edistämisen sekä
maisemansuojelun. Muuttuvat suoje-
lutarpeet huomioidaan kaavaproses-
seissa. (kunnat, maanomistajat)
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4.4 Elinkeinoelämä toi-
mii ekotehokkaasti ja
käytämme luonnonvaro-
ja kestävällä tavalla

4.4.1 Parannamme yritys-
ten ympäristö-
kilpailukykyä ja
ekotehokkuutta

Yrityksen ympäristökilpailukyky tarkoittaa
yrityksen kykyä vastata sidosryhmien ympä-
ristövaatimuksiin ja hyödyntää ympäristö-
näkökohtia kilpailijoitaan paremmin. Ekote-
hokkuudella pyritään kohti ekologisia pää-
määriä taloudellisesti kannattavalla tavalla.
Ekotehokkuuden mukaisella toiminnalla
voidaan lisätä kilpailukykyä pienentämällä
tuotantokustannuksia. Tarjottavien tuottei-
den ja palveluiden määrän rajoittaminen ei
sinänsä ole tavoitteena, vaan ihmisten tarpei-
den tyydyttäminen laadullisesti korkeatasoi-
silla tuotteilla ja palveluilla. Ekotehokkuus
painottaakin siirtymistä enenevässä määrin
tuotteista palveluihin.

Tavoitteena on, että yritysten ympäristökil-
pailukykyä vahvistetaan Etelä-Savon keskei-
senä menestystekijänä. Tämän seurauksena
Etelä-Savon maakunta on vuonna 2010 kan-
sainvälisesti hyvästä ympäristökilpailukyvys-
tään tunnettu maakunta. Elinkeinopolitiik-
kamme perustuu kestävään kehitykseen ja
uusiutuvia luonnonvararesursseja hyödyntä-
vän liiketoiminnan kehittämiseen. Etelä-
Savoon on koottu ohjelma, jossa ovat muka-
na ne ekokilpailukyvyn kannalta keskeiset
osaamisalueet (puutuoteteollisuus ja puun
energiakäyttö, elintarviketalous, luonto- ja
kulttuurimatkailu, ympäristöliiketoiminta
sekä ympäristövastuullinen yritystoiminta),
joissa Etelä-Savolla on jo nyt selkeä etulyön-
tiasema. Näitä osaamisalueita on vahvistettu
laajalla sitoutumisella ja merkittävällä
panostuksella. Ohjelman seurauksena yritys-
ten ekotehokkuus on lisääntynyt ja liiketoi-
minnan kannattavuus on parantunut. Yksi
maakuntamme yritystoiminnan ympäristö-
kilpailukykyä parantava toimenpide on ym-

päristöasioiden hallintajärjestelmien kehittä-
minen sekä käyttöönoton edistäminen erityi-
sesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

Maakuntaan on syntynyt ekotehokkuus-
konsultoinnin ja ympäristöliiketoiminnan
yrityksiä. Ympäristöalan yritys- ja liiketoi-
minta tuottaa erityisesti ympäristönsuoje-
luun ja ympäristöterveystekniikkaan tarkoi-
tettuja tuotteita ja palveluja. Etelä-Savossa
ympäristöalan yritystoimintaa ovat ainakin
metsätalous, puutuoteteollisuus ja puun
energiakäyttö, ympäristöteknologia, kierrä-
tysliiketoiminta, maatalous ja elintarviketa-
lous sekä palveluista erityisesti luonto- ja
kulttuurimatkailu. Etelä-Savossa on voimak-
kaasti kehitetty bioenergian käyttöä, mm.
puun energiakäyttöä. Ympäristöalan yritys-
toimintaa on tuettu soveltavalla tutkimus- ja
kehitystoiminnalla sekä ympäristöalan kou-
lutusmahdollisuuksilla.

Vanerin pakkauslinja.
UPM-Kymmene/puutuotetoimiala,
Pellosniemi.
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4. Etelä-Savon johtavat yritykset käyvät
läpi keskeisten tuotteidensa ekotehok-
kuuden parantamismahdollisuudet.
Edistämme ekoteollisuuspuistojen pe-
rustamista maakuntaan. Niissä yritykset
sopivat yhteistyöstä raaka-ainehuollossa,
jätehuollossa, hukkalämmön hyödyntä-
misessä sekä pakkaus-, varastointi- ja
kylmätilojen käytössä. (yritykset, kunti-
en elinkeinotoimet, TE-keskus, maa-
kuntaliitto, ympäristökeskus.)

1. Otamme ympäristönäkökohdat
huomioon julkisissa hankinnoissa.
Käytämme ympäristömerkkien käyt-
töoikeuden saaneita tuotteita sekä lii-
tämme erilaiset ympäristönäkökohdat
(esimerkiksi luomu) valintakriteeriksi
hankintamenettelyissä ja tarjouspyyn-
nöissä (kunnat, TE-keskus, ympäris-
tökeskus, julkinen sektori)

2. Lisäämme ympäristöjärjestelmien
käyttöä ja selvitämme yritysten erilais-
ten laatu-, turvallisuus- ym. järjestel-
mien yhdistämistä.
Kehitämme ja tuotteistamme etelä-
savolaisen, pienyrityksille sopivan,
kevennetyn ympäristöjärjestelmän ja
siihen liittyvän koulutusmallin. (Mik-
kelin ammattikorkeakoulu, YTI-tut-
kimuskeskus, TE-keskus, Matkailun
verkosto-osaamiskeskus MOSKE,
JoY/Savonlinnan koulutus- ja kehittä-
mis-keskus, Pienyrityskeskus, ympä-
ristökeskus, maakuntaliitto, Helsingin
yliopisto/Maaseudun tutkimus- ja
koulutuskeskus, yritykset, kauppaka-
marit)

3. Vahvistamme maakunnan ja sen
yritysten ympäristökilpailukykyä osa-
na pohjoismaiden yhteistä Keski-Poh-
jolan Vihreää Vyöhykettä  (Interreg
III b –hanke).

Toimenpiteet

Rantasalmelainen
Scel Oy hoitaa sähkö- ja
elektroniikkajätteen
(SER-jäte) vastaanottoa
ja käsittelyä.

Kuva: Scel Oy
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4.4.2 Elintarvikeketjumme
on ympäristöystävällinen

Etelä-Savon elintarviketalouden toimiala-
ohjelman visioksi on kirjattu: “Laadukasta
ruokaa ekomaakunnasta huippuosaamisella”.
Strategiaksi on määritetty: “Kehityshakuiset
tuotealaketjut yhteiskumppaneineen huip-
puosaamisella menestykseen.” Tuotealaket-
julla tarkoitetaan ketjua, jossa kaikki osat
(alkutuotanto-jalostus-kauppa-kuluttajat)
edistävät eteläsavolaista elintarviketaloutta.
Laadukas elintarviketeollisuus tarvitsee
perustakseen riittävän laajan, pääasiassa
perheviljelmiin pohjautuvan kannattavan
maatalouden.

Elintarvikeketjun kehittämisessä panostetaan
ympäristökilpailukyvyn parantamiseen.
Maaseudun elinkeinoja harjoitetaan sopu-
soinnussa ympäristön kanssa ja hajakuormi-
tuksen pienentämiseen kiinnitetään erityistä
huomiota runsaiden vesistöjen vuoksi. Vesis-
töihin joutuvaa fosforikuormitusta vähen-
nämme 40 %  vertailuajankohdan 1990–
1993 tasosta. Maidon- ja lihantuotannossa
parannetaan eläinten olosuhteita ja viihty-
vyyttä tukemalla aktiivisesti uusimpien suo-
situsten ja määräysten käyttöönottoa. Elin-
tarvikkeiden tuotannossa korostuu ympäris-
tövaikutusten hallinnan ja laatujärjestelmien
soveltamisen osaaminen.

Tavoitteena on, että luomutuotannon suh-
teellinen osuus maataloustuotannosta on
suurempi kuin muissa maakunnissa ja että
Etelä-Savossa tuotamme luomuraaka-aineita
riittävästi oman teollisuuden ja myös alueen
ulkopuolella sijaitsevien jalostajien käyttöön
sekä kuluttajien tarpeisiin. Kuluttajat ovat
tiedostaneet omassa maakunnassa tuotetut
korkealaatuiset, maukkaat ja terveelliset elin-
tarvikkeet. Luomu- ja lähiruuan saatavuutta
kaupoissa ja käyttöä ammattikeittiöissä lisä-
tään. Luonnonvaraisten kala- ja riistakanto-
jen sekä luonnon- ja keruutuotteiden käyttöä
ja jalostusta lisätään.

1. Käytämme luomu- ja ympäristö-
merkkien käyttöoikeuden saaneita tuot-
teita sekä liitämme erilaiset ympäristö-
näkökohdat valintakriteeriksi elintarvik-
keiden hankintamenettelyissä ja tarjous-
pyynnöissä.
Toteutamme paikallisten elintarvikeket-
jujen lisäämiseen tähtääviä kehittämis-
hankkeita, esimerkiksi Beras-projekti.
(kunnat, Helsingin yliopisto Maaseudun
tutkimus- ja koulutuskeskus, Maa- ja
elintarviketalouden tutkimuskeskus
(MTT), kunnat, TE-keskus, ympäristö-
keskus, Mikkelin ammattikorkeakoulu).
Suosimme lähiruokaa hankinnoissa.
(kaikki)

2. Varmistamme  käytettävissä olevien
ympäristötukien vaikuttavuuden ja tur-
vaamme rahoitusjärjestelmien häiriöttö-
män toiminnan.
Elintarvikeketju osallistuu aktiivisesti
omaehtoisiin vesiensuojelun suunnittelu-
ja –toteutushankkeisiin. Lisäämme yh-
teistyötä vesiensuojelun suunnittelussa
viranomaisten, neuvontajärjestön ja pai-
kallisten toimintaryhmien välillä.
(MTK/Etelä-Savo, TE-keskus, kunnat,
ympäristökeskus)

3. Edistämme kaikkien eteläsavolaisten
maaseutuyritysten siirtymistä laatujär-
jestelmien piiriin. Kasvinviljelytilojen
laatutyössä panostamme pellon tuotan-
tokyvyn tuntemiseen, panosten järke-
vään ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön
ja ympäristönäkökohtien huomioon ot-
tamiseen. Kotieläintiloilla laatutyössä
panostamme eläinten yksilölliseen hoi-
toon, eläinten terveystilanteen tuntemi-
seen ja rehustuksen monipuoliseen to-
teutukseen. Edistämme laatumerkkien
käyttöönottoa. (TE-keskus, ProAgria)

Toimenpiteet



4. Parannamme ammatti- ja vapaa-
ajankalastuksen toimintaedellytyksiä.
Kehitämme luonnon riista-, kala- ja
keruutuotteiden välitystä ja markki-
nointia. (TE-keskus, ProAgria)

5. Laadimme maakunnan elintarvike-
ketjulle laatustrategian ja –tavoitteet.
Teemme ohjelman elintarviketalouden
kansallisen laatustrategian soveltamises-
ta Etelä-Savossa. Käynnistämme elin-
tarvikeketjun yrityksissä ympäristöra-
portoinnin. Suuntaamme elintarvikkei-
den jatkojalostuksen ja markkinoinnin
kehittämiseen hankerahoitusta (TE-
keskus, yritykset, MTK/Etelä-Savo)

6. Nostamme luomutuotannon osuu-
den monilla alkutuotannon ja elintar-
viketuotannon aloilla 20 %:iin vuoteen
2010 mennessä. Luomme jatkuvuutta
luomutukeen ja otamme käyttöön uu-
det luomukotieläin- ja luomupuutar-
hatuotannon tuet. Sovitamme yhteen
luomutuotantoehtoja, tukiehtoja ja
hyvää viljelykäytäntöä. Panostamme
koko ketjun kattavaan luomututki-
mukseen ja kehittämistyöhön.
Kehitämme luomutuotteiden markki-
nointia, jalostusta ja kauppaa. (TE-
keskus, ProAgria, Helsingin yliopisto,
MTT, kauppa, MTK/Etelä-Savo)
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Maakunnan luomuraaka-aineista
jalostetaan maukkaita tuotteita
kuluttajien saataville.

Kuva: Miikka Metsola



4.4.3 Kestävä matkailu
kasvaa

Etelä-Savo on luonnonympäristöltään veto-
voimaista luontomatkailun ja luonnon vir-
kistyskäytön aluetta. Meillä on poikkeuksel-
lisen hyvät edellytykset ympärivuotiseen
virkistäytymiseen luonnossa. Alueellamme
on useita kansallispuistoja: Linnansaari ja
Kolovesi sekä uutena Mäntyharjun kupeessa
oleva Repovesi. Etelä-Savon matkailun
kehittämissuunnitelman mukaan maakun-
nan alueella matkailevien määrä on pysynyt
lähes ennallaan viimeisen 10 vuoden ajan.

Hyvät retkeilyreitistöt ovat edellytys matkai-
lun kehittymiselle ja ne tukevat myös muun
matkailuelinkeinon ja loma-asutuksen kehit-
tymistä.  Luonnon virkistyskäytön ja luonto-
matkailun reittejä ja rakenteita on vuosittain
lisätty sekä maalle että vesille. Merkittyjä
venereittejä ja retkisatamia on jo melko kat-
tavasti. Hiihto- ja patikointireittejä on lähin-
nä taajamien yhteydessä. Viime vuosina
suuntaus on ollut lisätä taajamia ja matkailu-
yrityksiä yhdistäviä hiihto- ja patikointireit-
tejä. Virallisia moottorikelkkareittejä on vain
muutama, mutta kelkkakerhojen ylläpitämiä
uria sitäkin enemmän.

Taajamien lähialueiden virkistysalueet palve-
levat sekä alueen asukkaita että vapaa-ajan
asukkaita. Sekä taajamien että haja-asutus-
alueiden kevyen liikenteen väylät ja ulkoilu-,
veneily-, melonta- ja moottorikelkkareitit
ovat olennainen osa elämisen laatua.

Matkailu on synnyttänyt maakuntaan run-
saasti pieniä yrityksiä, joista mökkivuokraus
on yleisimpiä yritystoimintamuotoja. Talou-
dellisesti ja myös ympäristön kannalta suurin
virkistyskäyttö/matkailumuoto maakunnassa
on omistusloma-asunnot, joita Etelä-Savossa
on 43 000.

Luonnon virkistyskäyttö ja luonnonolosuh-
teiden tarjoamat mahdollisuudet monipuo-
listen ja ympärivuotisten reittien kehittämi-
seen ovat maakunnan erityinen voimavara,

jolla voidaan nostaa elämisen tasoa, korostaa
Etelä-Savon luontoimagoa ja edelleen lisätä
mahdollisuuksia elinkeinotoimintaan.

Tavoitteena on, että Etelä-Savon matkailu-
tulo kasvaa ja että matkailun tarvitseman
palveluvarustuksen kehittäminen tapahtuu
kestävällä tavalla. Luonnossa virkistäytymi-
seen ja matkailulle varataan riittävästi alueita
maankäytön suunnittelussa, erityisesti maa-
kunta- ja yleiskaavoituksessa. Luontoon koh-
distuvaa rasitusta vähennetään ohjaamalla
toimintaa. Matkailun ja virkistyskäytön pal-
veluiden suunnittelu ja toteutus tapahtuu
luontoarvot huomioiden ja pohjautuu vah-
vasti omaan kulttuuriperintöön. Ohjaamalla
toiminta oikein vähennetään luontoon koh-
distuvaa rasitusta. Luontoon tukeutuvan
matkailun ja reitistöjen kehittäminen perus-
tuu ekologiseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja
taloudelliseen kestävyyteen.

Etelä-Savon maakuntaliitto kehittää maa-
kunnan matkailua ja loma-asutusta mm.
huolehtimalla matkailun strategisesta suun-
nittelusta, kehittämistyön koordinaatiosta ja
toteutuksen seurannasta. TE-keskus, ympä-
ristökeskus ja Metsähallitus ovat osallistuneet
luontomatkailun palveluvarustuksen toteut-
tamiseen yhdessä maakunnan kuntien kans-
sa. Savonlinnan seudulle on muodostunut
vahva ja monipuolinen matkailualan tutki-
muksen, koulutuksen ja kehittämisen keskit-
tymä.

Luontoon tukeutuvan matkailun kehittämi-
sen vastuista sovitaan maakunnan toimi-
joiden kesken. Matkailulla on merkittävä
asema maakunnan suunnittelussa ja TE-
keskus, ympäristökeskus ja Metsähallitus
panostavat edelleen matkailun palveluvarus-
tuksen kehittämiseen ja ohjaamiseen. Mat-
kailualan opetusta annetaan maakunnassa
kaikilla koulutusasteilla. Joensuun yliopiston
Savonlinnan kampuksella toimii useita mat-
kailualan yksikköjä. Kestävän matkailun
edistäminen opetuksen ja tutkimuksen kei-
noin sisältyy keskeisesti niiden toiminta-
periaatteisiin.
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Toimenpiteet

1. Tehostamme eri toimijoiden välistä
yhteistyötä Etelä-Savon matkailun ke-
hittämissuunnitelman toteuttamisessa.
Vahvistamme maakunnan asemaa
ympäristövastuullisena luonto-, elämys-,
kulttuuri- ja vapaa-ajan maakuntana ja
korostamme kehittämissuunnitelman
toteuttamisessa ympäristövastuullisuutta
ja hankkeiden ympäristövaikutusten
arviointia ja hallintaa. Lisäämme mat-
kailun eri toimijoille suunnattua tiedot-
tamista ja täydennyskoulutusta. (maa-
kuntaliitto, TE-keskus, lääninhallitus,
ympäristökeskus, matkailuyrittäjät,
Metsähallitus, JoY/Savonlinnan koulu-
tus- ja kehittämiskeskus, Mikkelin
ammattikorkeakoulu)

2. Turvaamme kansalaisten mahdolli-
suudet luonnon ja kulttuurialueiden
virkistyskäyttöön ja matkailuun.
Varaamme yleiseen virkistykseen ja mat-
kailuun tarkoitettuja alueita kaavoihin
riittävästi. Ohjaamme maasto- ja vesi-
liikenteen luonnonarvojen kannalta
soveliaille alueille. (kunnat, maakunta-
liitto, ympäristökeskus, Metsähallitus)
Varustamme venereittien varsille septi-
tankkien tyhjennyspaikkoja ja siistejä
käymälöitä. (kunnat, Pidä Saaristo Siis-
tinä ry)

3. Edistämme paikallisia voimavaroja ja
vahvuuksia sekä kansainvälisiä yhteyksiä
hyödyntävää, erityisesti vapaa-ajan asu-
miseen ja vesistöjen  käyttöön liittyvää
matkailututkimusta ja -koulutusta.
Parannamme pienyrittäjien mahdolli-
suuksia saada tietoa matkailualan tutki-
mus- ja kehitystoiminnasta. Kehitämme
asiakaspalautejärjestelmiä yritysten ja
julkisten toimijoiden matkailijoille ja
virkistyskävijöille. (Matkailun verkosto-
osaamiskeskus MOSKE, JoY/Savonlin-
nan koulutus- ja kehittämiskeskus)

4. Suunnittelemme luontoon, kulttuuri-
perintöön ja taiteeseen tukeutuvan mat-
kailun kehittämistä maakunnallisesti
sekä seudullisesti ja laadimme suunnitte-
lua varten tarpeellisia selvityksiä.
Suunnittelemme, rakennamme ja yllä-
pidämme ulkoilu-, veneily-, melonta-,
pyöräily- ja moottorikelkkareittejä otta-
malla huomioon kysyntä ja reittien yli-
kunnallinen luonne. Parannamme
virkistyskäytön palveluvarustusta niillä
luonnonsuojelualueilla, joilla se voidaan
tehdä luonnonarvoja vaarantamatta.
Luomme terveyttä edistäviä liikkumisen
mahdollisuuksia. (kunnat, yhdistykset,
matkailuyrittäjät, maakuntaliitto, Met-
sähallitus, ympäristökeskus, TE-keskus,
JoY/Savonlinnan koulutus- ja kehittä-
miskeskus, Mikkelin ammattikorkea-
koulu, Tiehallinto)

Kuva: Jarmo Hirvonen

Etelä-Savossa on
hyvät mahdollisuudet
vesillä liikkumiseen
luonnonarvoja
vaarantamatta.

Kuva: Etelä-Savon ympäristökeskus



4.4.4 Energiantuotanto
perustuu laajasti
uusiutuviin
luonnonvaroihin

Kioton pöytäkirja velvoittaa teollisuusmaita
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään
niin, että ne ovat kaudella 2008-2012 keski-
määrin viisi prosenttia pienemmät kuin
päästöt olivat vuonna 1990. Etelä-Savossa on
tavoitteena, että vuonna 2010 energian
kulutuksemme ja erityisesti hiilidioksidi-
päästöt suhteessa alueen bruttokansantuot-
teeseen on saatu pienentymään. Puupoltto-
aineiden kannattavuus sähkön- ja lämmön-
tuotannossa on oleellisesti parantunut. Tä-
män ja maakunnassa harjoittamamme ener-
giapolitiikan seurauksena metsähakkeen
käyttö on kasvanut 2-3 -kertaiseksi. Turpeen
käyttö on vähentynyt lievästi, öljyn käyttö
noin 50 % ja hiilen käyttö on loppunut ko-
konaan. Energiantuotanto on hajautettua,
toimintavarmaa, energiatehokasta ja hinnal-
taan kilpailukykyistä. Energia-alalla tuotam-
me moninaisia vientituotteita itse energian
lisäksi: järjestelmät, laitteet ja osaaminen.

1. Määritämme säännöllisesti päivitet-
tävissä Itä-Suomen puuvoimaohjel-
massa ja Etelä-Savon metsäohjelmassa
energiahuollon kehittämisen painopis-
tealueet. Seuraamme Etelä-Savon kas-
vihuonekaasutaseen kehitystä. (maa-
kuntaliitto/Itä-Suomen energiatoimis-
to, metsäkeskus, ympäristökeskus)

2. Korvaamme maaseudulla sähkö- ja
öljylämmitystä maa-, energiakasvi-,
hake- ja pellettilämmityksellä. Paran-
namme pilkeliiketoiminnan edellytyk-
siä kehittämällä logistiikkaa ja verkko-
kauppaa. Jatkamme puuenergianeu-
vontaa. (tilojen omistajat, Etelä-Savon
metsäkeskus, TE-keskus, ProAgria)

3. Asetamme oman alueen uusiutuvat
energialähteet (teollisuuden sivutuot-
teet, metsäenergia, peltoenergia) etusi-
jalle lämpökeskusten ja lämpövoima-
loiden polttoaineen valinnassa. Teem-
me edunvalvontaa, jotta valtiovalta jat-
kaa uusiutuviin energialähteisiin perus-
tuvien energiainvestointien ja alueiden
omien uusiutuvien energialähteiden tu-
kemista. (kunnat, maakuntaliitto, ener-
giayhtiöt, teollisuuslaitokset)

4. Rakennamme entistä pienempiin
taajamiin kattavan, energiatehokkaan ja
edullisen kaukolämmön. Käytämme
lämpölaitosten riittävän ja kannattavan
lämpökuorman hyväksi sähköntuotan-
nossa. (kunnat)

5. Energiatutkimusta edistetään osana
KTM:n ja Tekesin johtamaa kehittä-
mistyötä. Sen avulla kehitetään bio-
energian hintakilpailukykyä, korjuuta,
jalostusta, kuljetusta, varastointia ja
polttoa eri loppukäyttäjäryhmien tar-
peiden mukaan. Puuenergiaa koskevan
tutkimustiedon käyttöä yritystoimin-
nassa parannetaan. Hajautetun, paikal-
lisen sähköntuotannon tekniikkaa kehi-
tetään. (maakuntaliitto/ Itä-Suomen
Energiatoimisto, Mikkelin ammatti-
korkeakoulu/ YTI-tutkimuskeskus,
Lappeenrannan teknillisen yliopiston
Mikkelin yksikkö, energiayhtiöt)

6. Energian säästämiseksi ja energian-
käytön tehostamiseksi laadimme laajan
toimintaohjelman. Tuemme kuntia ja
yrityksiä tekemään energiasäästösopi-
muksia sekä kuntia laatimaan kestävän
kehityksen ohjelmia. (maakuntaliitto,
ympäristökeskus)

7. Selvitämme mahdollisuuksia käyn-
nistää bioetanolin tuotanto. Edistämme
ja lisäämme energiakasvien (ohran,
ruokohelpin ja energiapajun) viljelyä.
(TE-keskus, maatilat, ProAgria)
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4.4.5 Puutuotealan ja
puun jatkojalostuksen
osuus nousee

Etelä-Savossa metsätaloudella on keskeinen
merkitys maakunnan asukkaiden työllisyy-
den, toimeentulon ja hyvinvoinnin ylläpitä-
jänä. Runsasmetsäisen maakunnan heikkou-
tena on kuitenkin oman jalostustoiminnan
vähäisyys ja alhainen jalostusarvo; kaksi kol-
mannesta hyväkasvuisten metsien raaka-
aineesta viedään maakunnan ulkopuolelle
jalostettavaksi.

Tavoitteena on maakunnan puutuotealan
kehittämissuunnitelman vision mukaisesti,
että puutuotealan yritystemme tuotanto on
kasvanut, yritysten kilpailukyky on nykyistä
parempi ja tuotteiden jalostusaste korkeam-
pi. Yrityksille on tarjolla laadukkaita tutki-
mus-, kehittämis- ja koulutuspalveluja, toi-
miva raaka-ainehuolto, osaavaa työvoimaa
sekä korkealaatuisia yrityspalveluja. Puutuo-
tealan liikevaihto kasvaa 5 % vuodessa. Alal-
le syntyy lisää uusia työpaikkoja 1 % (noin
30) vuodessa ja alalla säilytetään 30 työpaik-
kaa (noin 1 % työpaikoista) vuosittain.
Korjausrakentamisen määrä kasvaa
2-3 % vuodessa.

Puutuotealan kehittämispanokset kohdis-
tamme jalostusarvoa lisääviin hankkeisiin ja
turvaamme työvoiman saatavuuden. Suosim-
me puurakentamista ja muuta puunkäyttöä
rakennusten kunnossapidossa ja peruskor-
jauksessa. Ympäristönhoidon työllisyystöinä
(YTY) toteutamme kulttuurihistoriallisesti
arvokkaiden rakennuskohteiden kunnosta-
mista. Työllistämisjaksoon sisältyvä koulutus
ja työjakso lisäävät työntekijöiden valmiuksia
esimerkiksi perinteisen puurakentamisen
työtapojen hallintaan ja töiden tekemiseen
työllistämisjakson jälkeenkin.

Toimenpiteet

1. Parannamme eri toimijatahojen ja
yritysten valmiuksia yhteistyön teke-
miseen. Päivitämme Etelä-Savon met-
sä- ja puuklusterin kehittämissuunni-
telman. Lisäämme pienten yritysten
verkostoitumista markkinoinnissa ja
turvaamme puuraaka-aineen saatavuu-
den maakunnan puunjalostusyrityk-
sille (TE-keskus, maakuntaliitto, met-
sänomistajat, yritykset, metsänhoito-
yhdistys)

2. Edistämme puurakentamista ja
muuta puun käyttöä jalostuksessa.
Kehitämme pieniläpimittaisen puun
sahausta, etsimme käyttökohteita, jois-
sa se on kilpailukykyinen raaka-aine
sekä kehitämme sille erikoistuvia jalos-
tusmenetelmiä. Lisäämme lämpökäsi-
tellyn puun käyttöä sille sopivien
tuotteiden raaka-aineena ja tutkimme
käsittelymenetelmiä, joilla lisätään sen
soveltuvuutta ulkokäyttöön. Suosim-
me puurakentamista julkisissa raken-
nuskohteissa. (kunnat, aluehallinto-
viranomaiset, YTI)

3. Lisäämme puutuotealan houkutte-
levuutta ja kehitämme alan koulutusta
työelämäpainotteisemmaksi.
Vahvistamme puuteollisuusyritysten
kilpailukykyä ja kasvua tukemalla ensi-
sijaisesti yritysten teknologista tasoa,
kansainvälistymistä ja osaamista. Akti-
voimme yrityksiä osallistumaan yhtei-
siin tutkimusprojekteihin sekä kansal-
lisella että kansainvälisellä tasolla. (TE-
keskus, kauppakamari)
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4. Kehitämme työllistymisen palvelu-
keskuksista työvoiman palvelukeskuk-
sia, joilta voidaan tilata työllistämis-
projekteja puutuotealalle. Kartoitamme
maaseudun työllistämismahdollisuu-
det ja kehitämme maaseututyön palve-
lukeskuksen projektirahoituksella.
Houkuttelemme alan koulutukseen ja
valmennukseen suuntautuneita hanke-
hakemuksia muun muassa ESR-rahoi-
tukseen. Jatkamme puutuotekeskusten
(Puusampo, Kiramo) toimintaa.
(TE-keskus, kauppakamari)

Puutuote
salkkuaikaan.

Haukivuoren
Haukihalli
edustaa
uudenlaista
puurakentamista.

Savonlinnasalin
sisätilat on
rakennettu

puusta.

Kuva: Raimo Virtanen

Kuva: Savonlinnasali Oy
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4.4.6 Parannamme jättei-
den hyötykäyttöä ja
kierrättämistä

Maakunnan jätteiden hyötykäytölle on ase-
tettu tavoitteita valtakunnallisessa ja alueelli-
sessa jätesuunnitelmassa. Myös monissa
säädöksissä ja muun muassa biojätestrate-
giassa ohjataan jätteen kaatopaikkasijoituk-
sen vähentämistä ja jätteiden hyötykäyttöä.
Erityisesti alueen yhdyskuntajätteiden hyöty-
käyttöä on merkittävästi edistettävä. Vuoteen
2005 asetettu hyötykäytön tavoite 60 % jää
saavuttamatta. Jäte tullaan näkemään enene-
vässä määrin hyödyntämättömänä raaka-
aineena.

Tavoitteena on, että maakunnan jätehuoltoa
kehitetään asetettujen säädösten ja suunnitel-
mien sekä seudullisten jätestrategioiden puit-
teissa. Jätehuoltoyhtiöt valitsevat toiminta-
strategian tavoitteisiin pääsemiseksi ja uusista
jätehuoltoratkaisuista ja hankkeista päätetään
jätehuoltoalueittain. Valtakunnan tason
ohjauskeinoin on tarpeen luoda riittävät
edellytykset saavuttaa asetettu jätehuollon
minimitaso kohtuullisin kustannuksin. Jäte-
maksut määritellään kunnissa kannustaviksi
ja tarjottua palvelutasoa vastaaviksi.
Jätehuoltoyhteistyötä tehdään laajasti ja kun-
tien välisen yhteistyön lisäksi muun muassa
tuottajayhteisöjen, yritysten, yhteisöjen ja
muiden tahojen kanssa.

Tavoitteena on jätteiden käsittelyä kehittä-
mällä vähentää kaatopaikalle loppusijoitet-
tavan jätteen määrää. Maakunnan jätteiden
hyötykäytön uudet tavoitteet asetetaan uutta
alueellista jätesuunnitelmaa laadittaessa.

1. Laadimme jätehuollon yhteistyö-
alueilla tiedotus- ja neuvontasuunni-
telmat. (kunnat, jätehuoltoyhtiöt,
ympäristökeskus, yrittäjät, Maaseutu-
keskus)
Pidämme jäteneuvonnassa mukana
materiaalitehokkuuden neuvonnan.
Jätehuoltoyhtiöt ja ympäristökeskus
tekevät jäteneuvonnan järjestämisessä
suunnitelmallista yhteistyötä jätealan
yritysten kanssa. Ohjaamme ympä-
ristölupakäsittelyssä jätteen määrän ja
haitallisuuden vähentämiseen. (ym-
päristölupaviranomaiset)
Yleisötapahtumien järjestämisessä
otamme huomion materiaalitehok-
kuuden ja jätteiden hyötykäytön.
(kunnat, jätehuoltoyhtiöt, yritykset,
tapahtumien järjestäjät)
Biojätteiden jätehuoltoon liittyen
järjestämme neuvontaa ja valvomme
erottelun toimivuutta. (kunnat, jäte-
huoltoyhtiöt, yritykset)

2. Kierrätyskeskusten toiminta on
aktiivista: mm. tiedonvälitystä kierrä-
tettävistä tuotteista ja kierrätyspalve-
luista. (kierrätyskeskukset, kunnat,
jätehuoltoyhtiöt)

3. Jätehuollon tuottajavastuu toimii
alueella selkeästi kustannus- ja tehtä-
vävastuun mukaisesti ja vastaanotto-
paikkojen verkosto tarjoaa kohtuulli-
sen palvelutason. (tuottajayhteisöt ja
muut tuottajavastuutahot, kunnat,
jätehuoltoyhtiöt, yrittäjät)

4. Järjestämme rakennusjätteen
keräys- ja välivarastointipaikat jäte-
huoltoyhteistyön puitteissa ja lisääm-
me rakennusten purkujätteen uusio-
ja uudelleenkäyttöä. (kunnat, jäte-
huoltoyhtiöt, yrittäjät, yhteisöt)

Toimenpiteet



Savonlinnan
jäteasema.

5. Laajennamme energiajakeen ja/tai
keräyskartongin keräystä kaikkien kun-
tien alueelle. (kunnat, jätehuoltoyhtiöt,
yrittäjät)

6. Kehitämme jätteenkuljetusta ja
aluekeräyspisteverkostoa edelleen siten,
että jätteiden lajittelu ja toimittaminen
hyötykäyttöön tulee entistä tehokkaam-
maksi (riittävä palvelutaso, aluekeräyk-
sen kohtuullinen saavutettavuus). (kun-
nat, jätehuoltoyhtiöt,  yrittäjät, tuotta-
jayhteisöt ja muut tuottajavastuutahot,
Tiehallinto)

7. Lopetettavilla kaatopaikoilla kaato-
paikkakaasu käsitellään biologisesti,
hyödynnetään tai käsitellään polttamal-
la. (kunnat, jätehuoltoyhtiöt, energia-
yhtiöt)

8. Kehitämme ja tuemme jätettä raaka-
aineena käyttävää yritystoimintaa sekä
ympäristöyritystoimintaan liittyviä tut-
kimus- ja kehityshankkeita. (maakunta-
liitto, TE-keskus, ympäristökeskus,
kunnat)

9. Tehostamme biohajoavan jätteen ja
puhdistamolietteen hyötykäyttöä. Jär-
jestämme sivutuoteasetuksen mukaisten
jätteiden sekä terveydenhuollon jättei-
den käsittelyn. (kunnat, jätehuoltoyh-
tiöt, yrittäjät, elintarviketeollisuus,
terveydenhuoltosektori)

10. Kehitämme uusia toimintamalleja
muun muassa metalliromun ja maata-
lousmuovin keräykseen ja hyötykäyt-
töön. (kunnat, jätehuoltoyhtiöt, yrittä-
jät, tuottajayhteisöt ja muut tuottaja-
vastuutahot, MTK Etelä-Savo, Suur-
Savon 4H-piiri, maa- ja kotitalousseu-
rat, maaseutuseurat, ympäristökeskus)

11. Puhdistamme roskaantuneet alueet
viivytyksettä: tienvarret, palvelu- ja
levähdysalueet, matkailukäytössä olevat
alueet ja lähivirkistysalueet. (Tiehal-
linto, kunnat, maanomistajat, yrittäjät)

12. Maakunnassa toimii eri toimijoista
ja sidosryhmistä koostuva jätealan työ-
ryhmä. (kunnat, jätehuoltoyhtiöt,
ympäristökeskus, yritykset, yhteisöt)

Jätteiden
lajittelupiste.

Kuva: Keijo Lindberg

Kuva: Jarmo Kivinen



4.5 Lisäämme ympäristö-
tietoisuutta ja olemme hyviä
ympäristöalan osaajia

4.5.1 Kannustamme ympäristö-
vastuullisuuteen

Ympäristötietoisuudella tarkoitetaan kaikkien
väestöryhmien tietoa ja ymmärrystä ympäris-
töstä ja sen muuttumisen vaikutuksista. Hyvä
tieto ympäristöasioista edistää ympäristövas-
tuullisempien toimintatapojen omaksumista.
Ympäristökasvatus on erityisesti lasten ja
nuorten kanssa tehtävää opetus- neuvonta- ja
kasvatustyötä, joka tähtää ympäristövastuul-
lisen elämäntavan omaksumiseen.

Ympäristökasvatuksella on Etelä-Savon maa-
kunnassa pitkät perinteet. Tavoitteena on,
että Etelä-Savolla on tulevaisuudessa merkit-
tävä asema ympäristökasvatuksen tutkimuk-
sessa, koulutuksessa ja käytännön toimeen-
panossa.

Ympäristötietoa on paljon olemassa, mutta
sen saatavuus ja muoto ei aina palvele käyttä-
jiä parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoittee-
na on, että laadukasta ja ymmärrettävää
ympäristötietoa on helposti saatavilla oikeas-
sa muodossa.

Paikallinen identiteetti ja yhteenkuuluvai-
suus sekä arvostus alueen luontoa ja kulttuu-
ria kohtaan vahvistuvat, kun asukkaiden ja
matkailijoiden luonnon ja kulttuurin tietä-
mys syvenee.

Käytännön
ympäristö-
kasvatusta.

Kuva: Raimo Virtanen
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Kuva: Etelä-Savon Ympäristökeskus



1. Lisäämme kansalaisten tietoisuutta
luonnon- ja kulttuuriympäristöstä sekä
kannustamme ympäristövastuullisuu-
teen arkielämän toimissa. Parannam-
me kaikille avoimia mahdollisuuksia
ympäristöopintoihin esim. kansalais-
opistoissa tai avoimessa korkeakoulus-
sa.
Tehostamme kansallispuistojen ja mui-
den suojelualueiden käyttöä ympäris-
tökasvatuksessa ja matkailussa. (kun-
nat, ympäristökeskus, TE-keskus, kan-
salaisopistot, jätehuoltoyritykset, lää-
ninhallitus, Metsähallitus, Mikkelin
ammattikorkeakoulu, järjestöt, Savon-
linnan maakuntamuseo)

2. Muokkaamme ja jäsentelemme tie-
toa luonnon- ja kulttuuriympäristön
tilasta, ympäristömyönteisistä toimin-
tatavoista, luonnon monimuotoisuu-
desta sekä taloudellisesta merkityksestä
kouluttajille, kansalaisille ja päättäjille
sopivaan muotoon.
Tiedonmuokkauksessa tiivistämme
ympäristöalan tahojen, tutkijoiden ja
yritysten välistä yhteistyötä ja käytäm-
me tietoverkkoja tehokkaasti.
(ympäristökeskus, kunnat, Metsähalli-
tus, metsäkeskus, JoY/Savonlinnan
opettajankoulutuslaitos, Savonlinnan
maakuntamuseo)

3. Tuemme asukkaiden omaehtoista
ympäristönhoitoa sekä osallistumista
suunnitteluun, ympäristövaikutusten
arviointiin ja ympäristöä koskevaan
päätöksentekoon. Edistämme viran-
omaisten ja kansalaisten yhteistyötä ja
vuorovaikutusta. Teemme aineistoa,
esim. käsikirjan, joka helpottaa osallis-
tumista. (ympäristökeskus, kunnat,
metsäkeskus, Metsähallitus, maakunta-
liitto, Tiehallinto, energiantuotan-
tolaitokset, ProAgria, lääninhallitus,
järjestöt, MTK, Savonlinnan maakun-
tamuseo)

4. Tuotamme tietoa kulttuuriympäris-
töistä ja niiden hoidosta sekä korjaus-
rakentamisesta ja parannamme tiedon
saatavuutta. (ProAgria, kunnat, maa-
kuntaliitto, ympäristökeskus, Savonlin-
nan maakuntamuseo.)

5. Laadimme kuntien, virastojen, kou-
lujen ym. ympäristöohjelmia ja seu-
raamme niiden toteutumista. (kunnat,
virastot, oppilaitokset, ym.)

6. Luomme aktiivisten ympäristökas-
vatusalan toimijoiden verkoston. Tie-
dotamme kouluille ajankohtaisista ym-
päristökasvatuksen asioista ja tuemme
leiri- ja luontokoulutoimintaa sekä
koulujen ympäristöhankkeita ja yhteis-
työtä ympäristöalan yritysten kanssa.
Ammattikorkeakoulun ympäristöauto
Lumme tukee koulujen kenttäope-
tusta. (ympäristökeskus, koulut, oppi-
laitokset, Rantasalmen ympäristökas-
vatusinstituutti, lääninhallitus, kunnat,
yritykset, Mikkelin ammattikorkea-
koulu, Savonlinnan maakuntamuseo,
Metsähallitus, Suomen ympäristö-
kasvatusseura.)

7. Parannamme ympäristökasvatuksen
alan toimijoiden toimintaedellytyksiä.
Tuotamme korkeatasoisia koulutus-
palveluita ja edistämme ympäristökas-
vatuksen tutkimusta ja kehittämistä.
(Rantasalmen ympäristökasvatusinsti-
tuutti, JoY/Savonlinnan koulutus- ja
kehittämiskeskus ja opettajankoulutus-
laitos, HY/Maaseudun tutkimus- ja
koulutuskeskus.)

Toimenpiteet



4.5.2 Koulutamme ympäris-
tö- ja luonnonvara-alan
osaajia

Ympäristöalan koulutusta on Etelä-Savossa
tarjolla monipuolisesti sekä ammatillisella
että korkeakoulutasolla. Etelä-Savossa toimii
useita eri korkeakoulujen ja yliopistojen yksi-
köitä ja ammattikorkeakoulu toimii maa-
kunnassa kaikilla kolmella kaupunkiseu-
dulla.

Mikkelin ammattikorkeakoulussa on ympä-
ristöteknologian koulutusohjelma, jolla on
johtava asema Suomessa ympäristöterveyden
alan insinöörikoulutuksessa. Ammattikor-
keakoulun metsätalouden koulutusohjelma
toimii Pieksämäellä. Joensuun yliopiston
alaisessa Savonlinnan opettajankoulutuslai-
toksessa on ympäristökasvatuksen ja kestä-
vän kehityksen tutkimushankkeita. Savon-
linnan seudulle on myös muodostunut vahva
ja monipuolinen matkailualan tutkimuksen,
koulutuksen ja kehittämisen keskittymä.
Siellä toimii mm. matkailualan verkostoyli-
opisto, jossa on luontoon liittyvän matkailun
opetusta ja tutkimushankkeita. Savonlinnan
ammatti- ja aikuisopisto tarjoaa metsä- ja
kalatalouden koulutusta ja Mikkelin ammat-
tiopisto puolestaan mm. ympäristönhoidon,
luontoyrittäjän, metsäalan ja puutarha-alan
koulutusta.

Etelä-Savossa toimii useita maaseutualaa sekä
luomuosaamista edistäviä laitoksia ja koulu-
tuksella tuetaan ja edistetään kasvavaa luon-
nontuotealan toimintaa. Helsingin yliopis-
ton Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus
Mikkelissä kouluttaa luomuosaajia ja tarjoaa
monipuolista yliopistollista luonnonmukai-
sen maa- ja elintarviketalouden koulutusta
(Eco Studies).  Neuvontajärjestö ProAgria
toimii neuvojana ja kouluttajana.

Tavoitteena on, että ympäristöalan osaami-
nen ja asiantuntijuus lisääntyvät maakunnas-
sa laadukkaan ympäristöalan koulutuksen
ansiosta.

2. Huolehdimme luonnonvara-aloilla
esim. metsäalalla sekä maaseutualojen ja
matkailun koulutuksessa luonnon mo-
nimuotoisuuden suojelun opetuksesta.
Metsänomistajien ja maanviljelijöiden
neuvonnassa otamme huomioon luon-
non monimuotoisuusasiat. (metsä-,
matkailu-, maatalous- ja puutarha-alan
oppilaitokset, Mikkelin ammattikorkea-
koulu, metsäkeskus, TE-keskus, met-
sänhoitoyhdistykset,  Neuvontajärjestö
ProAgria)

3. Kehitämme Mikkelin yliopistokes-
kuksen valtakunnallisesti merkittävää
kestävän liiketoiminnan (Eco Business)
maisteriohjelmaa, jonka pyrimme va-
kiinnuttamaan pysyväksi osaksi maa-
kunnan koulutusta. (HY/Maaseudun
tutkimus- ja koulutuskeskus, Helsingin
kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus,
yritykset.)

4. Vakiinnutamme luomualan valta-
kunnallisesti ainutlaatuisen yliopisto-
koulutuksen (Eco Studies).
Vahvistamme luomualan osaamista
myös muiden koulutustasojen luomu-
koulutuksella ja –opetuksella. Tarjoam-
me luomuopintoja myös avoimissa
oppimisympäristöissä. (HY/Maaseudun
tutkimus- ja koulutuskeskus, ProAgria.)

Toimenpiteet

1. Kehitämme Mikkelin ammattikor-
keakoulun ympäristöteknologian koulu-
tusohjelmaan sisältyvää ympäristöter-
veyden koulutusta valtakunnan kärki-
tasolla. Kehitämme myös alan täyden-
nyskoulutusta ja tarjoamme sitä myös
maakunnan ulkopuolelle. (Mikkelin
ammattikorkeakoulu)
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Laadukas
ympäristöalan
koulutus
takaa maakunnan
ympäristöalan
asiantuntijuuden.

Tutkimusalus
Muikku soveltuu
hyvin myös
monipuoliseen
ympäristöalan
yliopisto- ym.
opetukseen.
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4.5.3 Tuotamme ympäristö-
tietoa ja teemme
ympäristötutkimusta

Etelä-Savon ympäristökeskuksen tehtäviin
kuuluvat ympäristötutkimus ja ympäristön
tilan seuranta. Keskuksella on erityistä osaa-
mista vesiin, vesien biologiaan ja vesiluon-
non monimuotoisuuteen liittyen. Vuosikym-
meniä jatkuneet vesistöseurannat ovat anta-
neet hyvän pohjan päätöksenteolle sekä ve-
sistöjen tilaa koskevalle tiedottamiselle.
Vesistötutkimuksen alalla on tehty yhteistyö-
tä erityisesti muiden itäisen Suomen ympä-
ristökeskusten, Suomen ympäristökeskuksen
(SYKE) sekä Jyväskylän ja Joensuun yliopis-
tojen kanssa. Etelä-Savon ympäristökeskuk-
sella on erityisosaamista myös pohjavesitut-
kimuksissa sekä pilaantuneiden maiden kar-
toituksessa ja tutkimuksessa.

Mikkelin ammattikorkeakoulun keskeisenä
alana on ympäristöteknologia. Ammattikor-
keakoululla ja siihen liittyvällä YTI-tutki-
muskeskuksella on myös soveltavaan ympä-
ristöteknologian alaan liittyvää osaamista.
Mikkelissä on kaksi uutta ympäristöalaan
liittyvää professuuria: Lappeenrannan yli-
opiston bioenergiatekniikan professuuri ja
Kuopion yliopiston ympäristöanalytiikan
professuuri. Ympäristöanalytiikan aloja ovat
mm. saastuneiden vesien ja maaperän puh-
distusmenetelmät.

Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus-
ja koulutuskeskuksen tehtäviin kuuluu
monitieteinen maaseutualojen tutkimus- ja
kehittämistoiminta. Tutkimusaloja ovat mm.
maaseutupolitiikka sekä luonnonmukainen
maa- ja elintarviketalous. Maa- ja elintarvi-
ketalouden tutkimuskeskuksella (MTT) on
ekologisen tuotannon tutkimusasemat Juval-
la ja Mikkelissä. Punkaharjulla sijaitsee Met-
säntutkimuslaitoksen tutkimusasema, joka
tekee metsägeneettistä tutkimusta käytännön
metsänjalostuksen tarpeisiin. Asemalla tutki-
taan myös  ulkomaisten puulajien ja erikois-
puiden kasvatusta.

Tavoitteena on, että päätöksenteon tueksi
tuotetaan riittävän hyvää tietoa ympäristöstä.
Tiedon ansiosta ympäristömuutoksiin pysty-
tään reagoimaan riittävän ajoissa. Ammatti-
korkeakoulun, yliopistojen ja muiden toimi-
joiden yhteistyö ympäristötutkimuksessa on
tiivistä.

Toimenpiteet

1. Edistämme järvi- ja rantaluonnon
tutkimusta monipuolisesti yhteistyössä
valtakunnallisten ja alueellisten tutki-
musyksiköiden kanssa. Etelä-Savon
ympäristökeskus jatkaa vesien biologi-
aan liittyvää tutkimustyötä yhdessä
Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Kes-
ki-Suomen ympäristökeskusten kanssa
sekä yliopistojen kanssa. Osallistumme
luonnon monimuotoisuuden tutki-
mukseen. Toteutamme ympäristön
tilan seurantaa laadukkaasti ja lisääm-
me biologisten seurantojen merkitystä.
(ympäristökeskus, Jyväskylän ja Joen-
suun yliopistot, RKTL, Suomen ympä-
ristökeskus, Metsäntutkimuslaitos)

2. Pyrimme vakauttamaan perusrahoi-
tuksen monialaiselle YTI-tutkimuskes-
kukselle. Keskuksen keskeisenä toimin-
nan alana on soveltavan ympäristötek-
nologian tutkimus. (maakuntaliitto)

3. Tuemme luomualan tutkimuksella ja
kehittämistoimilla elintarvikkeiden
jalostamista PK-yrityksissä, tuotteiden
kehittämistä, yritysideoiden realisointia
ja tuotteiden laadun kehittämistä. (HY/
Maaseudun tutkimus- ja koulutuskes-
kus, YTI-tutkimuskeskus, Maa- ja elin-
tarviketalouden tutkimuskeskus, TE-
keskus.)
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4. Edistämme yhteistyötä Pohjois-Savon
ja Etelä-Karjalan korkeakoulujen ja yli-
opistoyksiköiden kanssa. (Mikkelin am-
mattikorkeakoulu, Mikkelin yliopisto-
keskus.)

5. Kehitämme ja lisäämme Mikkelin
ammattikorkeakoulun laboratorioiden
käyttöä palvelemaan laajasti tutkimuk-
sen ja elinkeinoelämän eri tahojen ym-
päristötutkimustarvetta. (Mikkelin am-
mattikorkeakoulu, HY/Maaseudun tut-
kimus- ja koulutuskeskus)

6. Kehitämme yhteiskunnallista ympä-
ristötutkimusta liittyen mm. ruokajär-
jestelmiin ja niiden vaikutuksiin, pää-
töksentekoprosesseihin ja ympäristöoh-
jelmien vaikuttavuuteen. (HY/Maaseu-
dun tutkimus- ja koulutuskeskus, yrityk-
set, kunnat, lääninhallitus, Mikkelin
ammattikorkeakoulu, Ympäristökeskus.)

7. Edistämme eri viranomaisten ympä-
ristötietoaineistojen yhteiskäyttöä.
(ympäristökeskus, maakuntaliitto, TE-
keskus, HY/Maaseudun tutkimus- ja
koulutuskeskus, Geologian tutkimus-
keskus, Metla, metsäkeskus, kunnat.)

8. Vaikeasti ennakoitavien ilmaston-
muutoksen ja energiakriisin aiheuttami-
en ja pitkällä aikavälillä tapahtuvien
ympäristön muutospaineiden vesistö- ja
pohjavesivaikutuksia arvioidaan selvi-
tyksellä. (ympäristökeskus, oppilaitok-
set, tutkimuslaitokset.)

Automaattisella
analysoinnilla kerä-
tään tietoa vesistön
tilasta.

Kasviplanktonia
kerätään
haavilla.
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5.1 Vaihtoehtojen valinta
tehtiin alussa, arviointi
alkoi yhdessä
Vaikutusten arviointia varten toimenpide-
ohjelma ryhmiteltiin kolmeen vaihtoehtoon
kunkin päätavoitteen osalta. Vaikutusten
arvioinnin vaihtoehdot eivät tarkoita samaa
kuin toteuttamisen vaihtoehdot, koska ohjel-
man toteuttamisesta päättävät maakunnan
alueella toimivat tahot ja toimenpiteiden
toteuttamisesta vastuussa olevat tahot kui-
tenkin itse valitsevat toimintatapansa ja
hankkeensa.

Käsitellyt vaihtoehdot valittiin, koska ne ovat
realistisia ja niissä tuodaan esille yhteistyön
voima ja riittävien resurssien osoittamisen
tarve. Samalla vaihtoehdot toimivat skenaari-
omaisesti. Vaihtoehtoja valmisteltiin toimen-
piteitä suunnitelleissa teemaryhmissä, mutta
vaihtoehtojen yhteensovittaminen toimenpi-
teiden välillä ja ohjelman vaikutusten arvi-
ointi tehtiin ympäristökeskuksessa.

Ohjelman vaikutusten arviointia varten ei
ole tehty erillisiä selvityksiä, vaan arviointi
perustuu asiantuntemukseen, toimenpiteissä
olevien hankkeiden selvityksiin, aiempiin
tutkimuksiin ja kirjallisuudesta löydettäviin
raportoituihin vaikutuksiin. Arvioinnissa on
keskitytty oleellisiin ja todennäköisiin vaiku-
tuksiin. Ympäristöohjelman kannalta merki-
tykselliset olemassa olevat ympäristöongel-
mat selvitettiin alueellisessa ympäristöana-
lyysissä (Tenhunen & Seppälä, 2004).

Ympäristöohjelman vaikutusten arvioinnin
tavoitteena on lisätä kansalaisten tiedon-
saantia ja osallistumisen mahdollisuuksia.
Vaikutusten arvioinnin menettely-, prosessi-
ja sisältövaatimukset perustuvat SEA-direk-
tiivin toimeenpaneviin vuonna 2005 voi-
maan tuleviin suunnitelmien ja ohjelmien
ympäristövaikutusten arviointia koskeviin
laki- ja asetusluonnoksiin (SOVA), ympäris-
tövaikutusten arviointia koskevaan lakiin
(yleiseen velvollisuuteen selvittää ympäristö-
vaikutuksia) sekä hallintolakiin.

Etelä-Savon ympäristöohjelman vaikutukset
arvioitiin, vaikka ympäristöohjelman laati-
miselle ei ole velvoitetta lainsäädännössä eikä
ohjelma luo puitteita hankkeiden lupa- tai
hyväksymispäätöksille. Vaikutusten arviointi
tehtiin, koska ohjelmalla toivotaan olevan
merkittäviä myönteisiä ympäristövaikutuk-
sia. Vaikutusarvioinnissa käytettiin kolmea
vaihtoehtoa, joiden tarkoitus on tuoda esille
sitoutumisen, riittävien resurssien ja yhteis-
työn merkitystä toimenpiteiden toteuttami-
sessa.

Ympäristöohjelman tarkoitus on edistää kan-
sainvälisten ja kansallisten ympäristöä koske-
vien sopimusten ja ohjelmien ympäristön-
suojelutavoitteita. Nämä tavoitteet ovat ol-
leet suunnittelun pohjana ja niitä on tutkittu
Etelä-Savon maakunnan lähtökohdista. Oh-
jelmaa on yhteensovitettu muiden alueella
vaikuttavien ohjelmien ja strategioiden kans-
sa. Ympäristöohjelman toivotaan jatkossa
suuntaavan maakunnan toimijoiden ohjel-
mien ja strategioiden uusimista.
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5. Vaikutusten arviointi tehtiin
pilottihankkeena



VE 0 =  Ohjelmaa ei laadita. Käytössä

ympäristöhallinnon perinteiset ohjauskeinot.
Sen oletetaan toteutuvan joka tapauksessa
nykyisillä resursseilla ja toimintatavoilla. Kuvaa
ympäristön nykytilannetta ja sen todennäköistä
kehitystä, jos suunnitelmaa tai ohjelmaa ei
toteuteta.

VE 1 =  Ohjelma laaditaan, mutta

toteuttamiseen on käytössä pienet resursit.
Se on likimäärin VE0:n ja  VE1:ssa esitettyjen
toimien yhdistelmä. Toteutuminen vaatii yhteis-
tä intressiä, yhteistyötä ja sosiaalisia resursse-
ja. (suppea toteutus)

VE 2 =  Ohjelmaan sitoudutaan laajalla

rintamalla ja toteuttamiseen varataan runsaasti
resursseja. Ohjelma toimii kehityksen veturina
mm. maakuntaohjelman kanssa. Se on liki-
määrin VE0:n, VE1:n ja VE2:ssa esitettyjen
toimien yhdistelmä.Toteutuminen vaatii ennen
kaikkea yhteisiä intressejä, hyvää yhteistyötä,
sitoutumista, taloudellisia resursseja ja inves-
tointeja. (laaja toteutus)

0

1

2

Päätavoitteiden vaikutukset koostettiin tee-
maryhmien toimenpideohjelmatyön valmis-
tumisen jälkeen toimenpiteiden vaikutusar-
viointilomakkeilta. Vaikutusten arviointi
kohdistui seuraaviin tekijöihin: terveys, elin-
olot, viihtyvyys, maaperä, vedet, ilma, ilmas-
to, kasvillisuus, eliöt, luonnon monimuotoi-
suus,  yhdyskuntarakenne, rakennukset, mai-
sema, kaupunkikuva, kulttuuriperintö, luon-
nonvarat, kilpailukyky, aluekehitys, työlli-
syys, kustannukset ja näiden tekijöiden mah-
dolliset yhteis- ja vuorovaikutukset.

Tutkimus- ja
koulutus-
teemaryhmä
työssään.

Ympäristöohjelman
ohjausryhmä
toivoo että
ohjelmaa
toteutetaan
laajalla
rintamalla.

Vaihtoehdot ovat:

Kaavio 11.
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Kestävän kehityksen lähtö-
kohdat näkyvät teemoissa ja
vaikutuksissa

Kestävän kehityksen lähtökohdat näkyivät
ohjelmatyön sisältöteemojen valinnassa. Kul-
lakin käsitellyllä teemalla on erilainen suhde
luontoon. Vaikutusten arvioinnissa teeman
päävaikutusalue liittyy tähän lähtökohtaan.

Kaavio 12.

Kestävän kehityksen lähtökohdat ja päävaikutusalue
teemoittain sekä teeman suhde luontoon.

Kuitenkin kaikilla teemoilla on vaikutuksia
kaikilla neljällä kestävän kehityksen alueella:
ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja
kulttuurinen kestävyys.

66. Etelä-Savon ympäristöohjelma



5.2 Todennäköiset merkittä-
vät ympäristövaikutukset

Ympäristöohjelman arvioidaan vaikuttavan
ympäristövastuullisuuden lisääntymiseen ja
toimintaan siten, että ympäristönäkökohdat
huomioidaan paremmin. Ohjelma vaikuttaa
Etelä-Savon ympäristökeskuksen strategian
uusimiseen vuonna 2005 ja se integroidaan
yhdessä eri sektoriohjelmien kanssa osaksi
maakuntaliiton aluekehitystyötä ja alueiden
käytön suunnittelua kuten maakuntasuun-
nitelman ja –kaavan tavoitteen asettelua.
Ohjelma ohjaa alueellisen toiminnan resurs-
sien suuntaamista, ympäristön tilan seuran-
taa ja arviointia ja sillä on rooli myös ympä-
ristökasvatuksen ja koulutuksen suunnitte-
lussa.

Ympäristöohjelmalla on erityisesti vaihtoeh-
dossa VE2 todennäköisesti merkittäviä
myönteisiä ympäristövaikutuksia maakun-
nallisesti ja paikallisesti ihmisten terveyteen,
elinoloihin ja viihtyvyyteen, maaperään, ve-
siin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eli-
öihin ja luonnon monimuotoisuuteen, yh-
dyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maise-
maan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperin-
töön ja luonnonvarojen hyödyntämiseen
sekä näiden keskinäisiin vuorovaikutussuh-
teisiin. Lisäksi on arvioitu kilpailukykyyn,
aluekehitykseen ja työllisyyteen liittyviä vai-
kutuksia. Kustannusvaikutusten arviointi jää
kevyeksi toimenpiteiden ohjelmavaiheen
alustavuuden takia.

Ohjelma vaikuttaa vesien hyvän ekologisen
tilan ja vesivarojen kestävän käytön edistämi-
seen ja asumisen ja vapaa-ajan ympäristöjen
laadun ja taloudellisuuden edistämiseen. Se
lisää biologisen monimuotoisuuden säilymi-
sen edellytyksiä sekä vaikuttaa energia- ja
jätehuollon ratkaisuihin, elinkeinoihin ja
tutkimukseen. Ohjelman laaja toteuttami-
nen edistää parhaiten kestävää kehitystä.

5.2.1 Ohjelman
päätavoitteiden vaikutukset

Turvaamme luonnon monimuotoisuuden
-tavoitteen  vaikutukset kohdistuvat luonnon
monimuotoisuuteen ja ekologiseen kestävyy-
teen. Vaihtoehdon VE0 kohdalla vaikutukset
jäävät vähäisiksi, paikallisiksi ja jopa moni-
muotoisuutta heikentäviksi. Vaihtoehdossa
VE1 luonnon monimuotoisuus paranee pai-
kallisesti  ja VE2:ssa monimuotoisuuden tila
paranee maakunnallisesti merkittävästi.

Vaikutukset eliöihin ovat VE0:ssa paikallisia
tai vähäisiä, saimaannorpan yksilölukumää-
rän suotuisa kasvu saattaa jopa kääntyä las-
kuksi ilman yhteistyötä verkkokalastus- ja
liikkumisrajoitusten asettamisessa. Vesi- ja
rantaluonnon ja metsien hoitotoimet sekä
Natura-alueiden hyvä toteutus erityisesti
VE2:ssa parantavat eliöiden elinmahdolli-
suuksia, kasvillisuuden monimuotoisuutta ja
maisemaa sekä vähentävät maaperän kulu-
mista. Monet monimuotoisuutta edistävät
toimet metsätaloudessa vaikuttavat myös
vesistöihin ja niiden tilaan. Luonnon moni-
muotoisuutta edistävällä toiminnalla on
myös yhteis- ja vuorovaikutuksia liittyen
luonnon moninaisuuteen ja luonnonvarojen
käyttöön. Tämä tulee esille erityisesti suoje-
luohjelmien ja NATURA-alueiden toteutuk-
sessa, näiden alueiden kunnossapidossa ja
hoidossa, metsien vesistökuormituksen vä-
hentämisessä ja metsätalouden monimuotoi-
suutta lisäävissä toimenpiteissä.

Luonnon monimuotoisuuteen vaikuttavien
toimintojen kustannusvaikutukset kohdistu-
vat lähinnä valtion budjettirahoitukseen.
Metsätaloudessa maanomistajille voi syntyä
kustannuksia laitteiden hankinnoista ja toi-
mintatapojen muutoksista ja puun myynti-
tulot voivat hetkellisesti pienentyä. Toisaalta
päästökauppa saattaa nostaa sekä kasvavan
että kaadetun puun arvoa. Luontomatkailun
tulot lisääntyvät alueilla, joissa kansallispuisto-
jen toimintaa kehitetään jo vaihtoehdossa VE1.
VE2:ssa tehtävien luonnonhoitosuunnitel-
mien toteuttaminen työllistää eteläsavolaisia.



Parannamme aktiivisesti elinympäristön
viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta -tavoit-
teen toteuttamiseksi esitettävät toimenpiteet
parantavat vaihtoehdossa VE2 ensisijaisesti
alueen kilpailukykyä, toissijaisesti paikallista
viihtyisyyttä ja alueen elinoloja vaikuttaen
sosiaaliseen kestävyyteen. Koko maakunnan
alueella viihtyisyyttä parantavia vaikutuksia
on vain maaseudun asuttuna säilymisellä ja
liikenteen ympäristötavoitteiden toteuttami-
sella. Tavoitteella on maakunnallisen tason
vaikutuksia myös maiseman ja kulttuuripe-
rinnön säilymisessä sekä työllisyydessä.

Yhteis- ja vuorovaikutukset liittyvät asukas-
viihtyvyyteen, aluekehitykseen ja alueen
vetovoimaisuuteen. Suurimmat maakunnal-
liset hyödyt VE2:ssa saadaan teknisten
verkostojen toimivuudella ja investoinneilla
sekä kulttuuriympäristöjen hoitamisella.
Joukkoliikenneyhteyksien ja pääväylien
liikenneolosuhteiden parantamisella vaikute-
taan suotuisasti aluekehitykseen, kilpailuky-
kyyn, työllisyyteen ja elinoloihin. VE1:ssa
vaikutukset jäävät paikallisiksi, vain yhdys-
kuntarakenteeseen vaikuttavilla toimilla näh-

dään maakunnallisia vaikutuksia. VE0:n
vaikutukset ovat erittäin vähäisiä, paikallisia
ja loma-asuntojen käyttötarkoitusmuutosten
kohdalla ehkä jopa paikallisesti negatiivisia
ympäristön kannalta. VE0:n vaikutukset
ovat maakunnallisesti hyviä jos maatalouden
säilyminen maakunnassa saataisiin turvattua
kuten tavoite on.

VE2:n kustannusvaikutukset ovat suurehkot,
VE1:n suurehkot ja VE0:lla kohtalaiset. Eri-
tyisesti jalankulku-  ja pyöräteiden, liiken-
teen melusuojausten sekä vesijohto- ja vie-
märiverkoston rakentaminen on kallista.

Suojelemme vesivaroja tehokkaasti ja käy-
tämme rantoja suunnitelmallisesti –tavoite
vaikuttaa ekologiseen kestävyyteen, ympäris-
tönkuormitukseen, luonnonvaroihin, vesis-
töihin, viihtyisyyteen, elinoloihin, yhdyskun-
tarakenteeseen, aluekehitykseen ja kilpailu-
kykyyn maakunnan tasolla edullisesti jo
vaihtoehdossa VE1 mutta VE2:ssa vaikutuk-
set ja kustannukset ovat suuremmat. Erityi-
sesti talousveden turvaamisella on maakun-
nallisen tason yhteis- ja vuorovaikutuksia
liittyen elinolojen ja alueen kilpailukyvyn
paranemiseen. VE2:ssa tärkeät tai potentiaa-
liset mutta rehevöityneet vesistöjen virkistys-
käyttöalueet saadaan kunnostuksen piiriin.
VE0:ssa vesistöjen rehevöityminen jatkuu
edelleen ja vesihuollon ongelmat vaikuttavat
mahdollisesti kielteisesti aluekehitykseen
haja-alueilla. Vuoksen vesistöalueen maan-
käyttötavoitteiden selvittämisellä ja maail-
manperintöhankkeen tukemisella on merki-
tystä koko maakunnan kannalta VE0:ssa.

VE0:n kustannukset ovat vähäiset ja VE1:n
kohtalaiset. VE1:ssa kustannuksia tulee eri-
tyisesti pohjavesialueiden riskien poistami-
sesta ja jätevesien käsittelyjärjestelmien ra-
kentamisesta haja-asutusalueiden ja maata-
louden ravinnekuormituksen vähentämisek-
si. Jätevesien käsittelyjärjestelmän rakenta-
misvaatimus syntyy ympäristölainsäädännön
toimeenpanon eikä tämän ohjelman vuoksi.
VE2:ssa tärkeiden pohjavesialueiden suojaa-
minen aiheuttaa erittäin suuret kustannuk-
set.

Elinkeinoelämä toimii ekotehokkaasti ja
käytämme luonnonvaroja kestävällä taval-
la -tavoite vaikuttaa luonnonvarojen riittä-
vyyteen sekä vähentää kasvihuonekaasupääs-
töjä. Tavoitteen toimenpiteet parantavat
VE2:ssa maakunnan tasolla taloudellista kes-
tävyyttä, kilpailukykyä ja työllisyyttä (esim.
energiapuu) sekä ympäristön tilaa mm. vä-
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hentämällä luonnonvarojen käyttöä. Toime-
liaisuuden lisääntyminen ja ympäristö-
haittojen väheneminen parantavat elinoloja
ja pienentyneet päästöt parantavat ve-
sistöjen tilaa ja vähentävät maaperän kuor-
mitusta. Maakunta tulee  laajalti tunnetuksi
hyvästä ympäristökilpailukyvystään.
VE1:ssa vaikutukset jäävät paikallisiksi ja
maakunnallisia vaikutuksia on vain energia-
puun käytön lisäämisellä. Luontomatkailun
ja luonnon virkistyskäytön edellytysten pa-
rantamisella katsotaan olevan positiivisia
terveysvaikutuksia erityisesti näiden palvelu-
jen käyttäjille VE1:ssä ja VE:2ssa ja koko
maakunnan alueella virkistys- ja retkeily-
reiteillä on merkitystä luontomatkailun
tulonmuodostuksessa. VE0:n toimenpitei-
den hyvästä suunnasta huolimatta vaikutuk-
set jäävät ympäristöllisesti ja erityisesti alue-
kehityksen kannalta vaatimattomiksi.

Tavoitteen yhteis- ja vuorovaikutukset liitty-
vät energiatuotannon toimenpiteisiin.
Toimenpidekokonaisuudella on maakunnal-
lisesti merkittäviä  yhteis- ja vuorovaikutuk-
sia liittyen aluekehityksen edellytysten pa-
rantamiseen: hyvä ympäristökilpailukyky,
kasvava luontomatkailuelinkeino, ympäris-
töystävällinen elintarviketuotanto, puun-
käytön lisääminen ja uusiutuvaa puu- tai
peltoenergiaa hyödyntävät energiaratkaisut
parantavat huomattavasti maatalouden säi-
lymisen edellytyksiä maakunnassa.

VE2:n kustannusvaikutukset ovat suureh-
kot alkuvaiheen investoinneissa. Jätehuollon
kustannusvaikutuksilla (suuret) ei ole juuri
eroja vaihtoehtojen välillä. Jätteen näkemi-
nen raaka-aineena vähentää jätehuollon
kustannuksia. Muutoin VE1:n kustannus-
vaikutukset ovat pienet ja VE0:n erittäin
vähäiset.

Lisäämme ympäristötietoisuutta ja olem-
me hyviä ympäristöalan osaajia -tavoite
parantaa maakunnallisesti tutkimuksen ja
koulutuksen avulla alueen kilpailukykyä,
aluekehityksen mahdollisuuksia, työllisyyt-
tä, toiminnan kulttuurista kestävyyttä. Sillä
on paljon yhteis- ja vuorovaikutuksia maa-

kunnan toimeliaisuuden ja ympäristön tilan
kanssa ja se antaa edellytyksiä elinkeinojen
toiminnalle. Vaihtoehdossa VE2 vaikutukset
ovat merkittävät ja VE1 paljon vähäisemmät,
VE0 tarkoittaa taantumisen mahdollisuutta.

Tavoitteen toteuttamisen kustannukset vaati-
vat kohtuullisesti maakunnallista rahoitusta
vaihtoehdossa VE2. Osa toimenpiteistä to-
teutuu pienelläkin panostuksella. Sekä VE1:n
että VE0:n kustannusvaikutukset ovat pie-
net. Maakunnan osaamisalueet tuovat hyöty-
jä aluetaloudelle.

Mahdollisia haittavaikutuksia vähenne-
tään hyvällä suunnittelulla ja
toteutuksella

Ympäristöohjelman sitominen kestävään
kehitykseen (sosiaalinen, taloudellinen, kult-
tuurinen ja ekologinen kestävyys) tuo hank-
keelle laajan yhteistyön ja osallistumisen
kautta hyväksyttävyyttä. Samalla se ehkäisee
yksipuolista tavoitteenasettelua ja siten vä-
hentää mahdollisia haittoja. Ohjelmassa esi-
tettyjen muutamien toimenpiteiden toteut-
tamisesta ympäristölle aiheutuvia haitallisia
vaikutuksia ehkäistään tai vähennetään uu-
siuutuvien luonnonvarojen kestävällä käytöl-
lä, elinkeinojen ekotehokkuus -ajattelulla,
luonnon monimuotoisuuden hyvällä
huomioimisella kaikissa teemoissa, alueiden
käytön suunnitelmallisuudella ja parhailla
käyttökelpoisilla tekniikoilla sekä
käytännöillä.  Ohjelmassa olevien hankkei-
den käytännön toteutuksessa voidaan torjua
ympäristöhaittoja jo ennakkoon
kiinnittämällä huomiota toimenpiteiden
haitallisiin vaikutuksiin. Myös erilaiset oh-
jeet, neuvonta, koulutus ja tutkimus auttavat
torjumaan mahdollisia haittavaikutuksia.

Ympäristöohjelman kustannuksia aiheuttavia
vaikutuksia vähentää  ohjelman toimenpitei-
den vapaaehtoisuus. Mahdollisten yhteisten
intressien kautta tapahtuvilla hankkeistuk-
silla ja erillishankeohjelmilla, jotka vähentä-
vät yksittäisen osallistujan kustannuksia,
suunnitellaan toteutuksen rahoitusmahdol-
lisuuksia.



5.3 Osallistuminen

Ympäristöohjelma on alueellinen yhteistyö-
asiakirja, jonka valmistelusta on vastannut
Etelä-Savon ympäristökeskus. Ohjelma laa-
dittiin 1.9.2003-1.4.2005 välisenä aikana.
Yhteydenpito muihin viranomaisiin on jär-
jestetty pääasiallisesti ympäristöohjelman
ohjaus- ja teemaryhmien kautta. Vaikutusten
arvioinnin laajuudesta keskusteltiin myös
Itä-Suomen lääninhallituksen, Etelä-Savon
maakuntaliiton ja ympäristöministeriön
edustajien kanssa.

Ohjausryhmä päätti ohjelman sisältöteemat
ja tavoitteet. Kolmessa seudullisessa seminaa-
rissa haettiin paikallisia lähtökohtia ohjel-
malle. Näistä teemoista, tavoitteista ja lähtö-
kohdista pidettiin ensimmäinen kuuleminen
ja yleisötilaisuus Mikkelin torilla. Tämän
jälkeen neljä teemaryhmää (asuminen ja elä-
män laatu, vesistöt ja pohjavedet, elinkeinot

ja tutkimus ja koulutus) aloittivat työnsä
koostaen toimenpiteet ohjelmaan. Ympäris-
tön kuormitus ja biologinen monimuotoi-
suus käsiteltiin kaikissa teemoissa läpäisype-
riaatteella. Valmiista ohjelmaluonnoksesta
vaikutusten arviointeineen kuultiin yleisöä
vuosien 2004-2005 vaihteessa. Kuntien
ympäristöviranomaisilta pyydettiin lausun-
not molempien kuulemisten yhteydessä.
Jälkimmäisen kuulemisen yhteydessä pyy-
dettiin laajasti lausuntoja, jotka ovat vaikut-
taneet ohjelman sisältöön. Ohjelman laaja
toteuttaminen sai suurta kannatusta erityi-
sesti yleisötilaisuudessa, mutta myös lausun-
noissa.

Laadinnan aikana syntyneet osallistumiseen
liittyvät asiakirjat kootaan työkansioon joka
on tärkeimmiltä osiltaan myös sähköisesti
saatavissa (www.ymparisto.fi/esa).

Kaavio13.
Ympäristöohjelman

kuuleminen tehtiin kahdessa
vaiheessa. I kuuuleminen

käsitti ohjelman laadinnan
lähtökohdat ja

ympäristöpolitiikka-
luonnoksen.

II kuuleminen tehtiin
ympäristöohjelma-

luonnoksesta.
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ristöohjelman toteuttamiseen avaisi alueke-
hittämismäärärahojen käyttämisen suojelu-
alueiden hoitoon niiden perusrahoituksen
lisäksi. Talousmetsien monimuotoisuuden
turvaaminen edellyttää kestävän metsätalou-
den rahoituslain ja METSO–ohjelman tuki-
muotojen tehokasta käyttöä. Vesiluonnon
monimuotoisuuden säilyttäminen tarvitsee
resursseja erityisesti vesienhoitolain mukai-
seen suunnitteluun sekä virtaavien vesien ja
vaellusreittien kunnostamiseen ja järvikalas-
tuksen kehittämiseen.

Elinympäristön viihtyisyyden ja
vetovoimaisuuden parantaminen
Elinympäristöjen viihtyisyyden kannalta on
oleellista se, kuinka kunnat ja rakennusten
omistajat pystyvät ylläpitämään olemassa
olevan infrastruktuurin ja rakennuskannan.
Uusien asuinalueiden vetovoimaisuuden
turvaamiseksi on syytä panostaa maapolitii-
kan hoitamiseen sekä yleis- ja asemakaavoi-
tukseen. Kunta- ja aluekohtaisten kulttuuri-
ympäristön hoito-ohjelmien laatiminen tulisi
saada käyntiin. Vesihuollon toimintavarmuus
ja talousjätevesiasetuksen toimeenpano aiheut-
tavat tarpeen tukea pohjavesiselvityksiä sekä
kuntien ja osuuskuntien vesihuoltohankkei-
ta. Liikenneympäristöissä olisi tehtävä enem-
män pohjavesi- ja melusuojauksia kuin ny-
kyisellä rahoituksella on mahdollista.
Maaseutuympäristöjen laatu on sidoksissa
maatalouden toimintaedellytyksien kanssa,
mutta arvokkaimpien kohteiden hoitamiseen
olisi löydettävä myös erillisrahoitusta.

6.1 Rahoitustarve

Etelä-Savon kunnat  käyttävät ympäristön-
suojeluun noin 70 milj.euroa. Tähän sum-
maan luetaan mukaan vesihuollon, jätehuol-
lon ja ympäristön huollon käyttö- ja inves-
tointimenot. Valtion hallinnossa Etelä-Savon
ympäristökeskuksen menot olivat vuonna
2004 kokonaisuudessa 10,2 milj. euroa. Täs-
tä investointien osuus oli 1,6 milj. euroa ja
luonnonsuojeluohjelmien toteuttamisen me-
not 3,5 milj.euroa. Luonnonsuojelualueiden
hoitamiseen Etelä-Savossa käytetään noin
0,8 milj. euroa, josta valtaosa koostuu Met-
sähallituksen Itä-Suomen luontopalveluiden
menoista. Etelä-Savon TE-keskuksen kautta
ohjautui ympäristönhoitoon työllisyysrahoi-
tusta 0,9 milj. euroa ja kalatalouden edistä-
miseen 1,2 milj. euroa. Aluekehittämisohjel-
massa (tavoite 1-ohjelma) ympäristöhank-
keiden volyymi on 1,0 milj. euroa. Maata-
louden ympäristötukia Etelä-Savossa makse-
taan noin 9,4 milj.euroa ja ympäristönsuoje-
lun erityistukea  2,0 milj. euroa. Yhteensä
valtio ja kunnat käyttävät Etelä-Savossa vuo-
sittain ympäristöön noin 100 milj.euroa.

Seuraavassa esitetään ympäristöohjelmaan
perustuva arvio eräistä keskeisistä rahoituk-
sen suuntaamistarpeista. Arvio esitetään oh-
jelman päätavoitteittain.

Luonnon monimuotoisuuden
turvaaminen
Ympäristöhallinnon tavoitteena on toteuttaa
nykyiset suojeluohjelmat vuoden 2007 lop-
puun mennessä. Suojeluohjelmien toteutta-
misen jälkeen painopiste siirtyy suojelualuei-
den hoitoon. Valtion hallinnassa olevien suo-
jelualueiden lisäksi on myös yksityisten suo-
jelualueiden hoitamiselle luotava rahoitus-
kanavat. Natura-alueiden käyttö- ja hoito-
suunnittelun vaatimat resurssit on turvatta-
va. Maakunnan vahva sitoutuminen ympä-
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Vesivarojen tehokas suojelu ja rantojen
suunnitelmallinen käyttö
Vesivarojen suojelemisessa tarvittaisiin selvä
lisäpanostus pohjavesiesiintymien tutkimi-
seen ja niitä koskevien suojelusuunnitelmien
tekemiseen. Ensisijainen tehtävä on veden-
hankinnalle sopivien pohjavesiesiintymien
etsiminen niille taajamille ja haja-asutus-
alueille, joiden vesihuollossa on turvaamistar-
vetta. Vesienhoitolain mukaisten hoitosuun-
nitelmien laatiminen laadukkaasti tarvitsee
kunnon resurssit. Rantojen käytössä paino-
piste siirtyy yleiskaavojen laatimisesta niiden
ajan tasalla pitämiseen ja loma-asuntojen
rakentamisen ohjaamiseen.

Elinkeinoelämän ekotehokkuus ja
luonnonvarojen kestävä käyttö
Laatu- ja ympäristöjärjestelmien käyttöä ja
kehittämistä maakunnan yrityksissä on vauh-
ditettava. Tämä edellyttää edelleen mm.
aluekehittämismäärärahojen varaamista tä-
hän tarkoitukseen. Maakunnan ja sen yritys-
ten ympäristökilpailukyvyn parantamiseen
tähtääviä hankkeita on tuettava. Samoin on
tuettava myös luomutuotannon hankkeita ja
tutkimusta. Luontoon ja kulttuuriin tukeu-
tuva matkailu on yksi Etelä-Savon mahdolli-
suuksista. Sen kehittäminen kokonaisuutena
tarvitsee resursseja tutkimukseen ja koulu-
tukseen, palveluvarustuksen kehittämiseen
sekä ympäristövastuullisuuden lisäämiseen.
Uusiutuviin luonnonvaroihin pohjautuvan
energiantuotannon kannattavuus määräytyy
paljon valtakunnallisten päätösten pohjalta.
Kuitenkin maakunnallisella satsauksella olisi
käyttöä neuvonnassa ja kehittämishank-
keissa. Työllistämisen ja ympäristönhoidon
yhdistämisestä on saatu hyviä kokemuksia ja
näitä toimintamalleja on syytä jatkaa ja ke-
hittää. Jätehuollon kustannukset katetaan
pääsääntöisesti kuluttajilta perittävillä
maksuilla, mutta tiedotus- ja neuvontasuun-
nitelmien sekä hyötykäyttö-, kierrätys- ja
keräysmenetelmien kehittäminen vaatii lisä-
resursseja.

Ympäristötietoisuuden lisääminen ja
ympäristöalan osaaminen
Etelä-Savo on panostanut runsaasti mm.
aluekehittämismäärärahoja tutkimuksen ja
koulutuksen  tukemiseen. Näiden panostus-
ten jatkuvuuden turvaaminen on tärkeää.
Vesiluonnon tutkimus ja selvitykset lisään-
tynevät vesien hoidon myötä ja vaatisivat
näin lisää resursseja.

6.2 Toteuttaminen

Vastuu ympäristöohjelman toteuttamisesta
lankeaa monille tahoille. Laajasti käsittäen
vastuu on kaikilla eteläsavolaisilla ja alueella
toimivilla viranomaisilla, elinkeinonharjoit-
tajilla ja yhteisöillä.

Etelä-Savon ympäristöohjelman toimeenpa-
no tapahtuu ympäristökeskuksen strategian
kautta ja muun muassa ympäristökeskuksen
ja kuntien välissä kehityskeskusteluissa,
avainviranomaisten kanssa käytävissä, ohjel-
man toteuttamiseen liittyvissä erillisneuvot-
teluissa ja mahdollisissa yhteishankkeissa. Eri
toimijat ottavat ohjelman huomioon omassa
toiminnansuunnittelussaan ja työssään. Oh-
jelman toimenpiteet integroidaan yhdessä eri
sektoriohjelmien kanssa osaksi maakuntalii-
ton aluekehitystyötä ja alueiden käytön
suunnittelua kuten maakuntasuunnitelman
ja –kaavan tavoitteiden asettelua.
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Seuraavaan luetteloon on koottu ympäristö-
ohjelman toteutumisen kannalta keskeisim-
mät viranomaiset ja yhteisöt sekä tärkeim-
mät toimenpiteet:

Etelä-Savon maakuntaliitto
• huolehtii, että maakunnan suunnittelu

tukee kestävää kehitystä

Etelä-Savon metsäkeskus
• kehittää metsätaloutta biologisen monimuotoi-

suuden säilymiseksi
• toimii aktiivisesti metsätalouden ympäristö-

haittojen vähentämiseksi
• ottaa toiminnassaan huomioon

kasvihuoneilmiön

Etelä-Savon TE-keskus
• tukee alueen ympäristöosaamisen kehittämistä

ja puun jatkojalostuksen edistämistä
• toimii aktiivisesti maatalouden vesistö-

kuormituksen vähentämiseksi ja edistää maata-
louden ympäristötukien käyttöä jaympäristö-
ystävällisen elintarvikeketjun toimintaa

• rahoittaa ympäristöä parantavia työkohteita
• toimii kestävän kalatalouden edistämiseksi

Etelä-Savon ympäristökeskus
• toimii ympäristöohjelman toteuttamisen

vastuuviranomaisena, seuraa ympäristön tilaa ja
monimuotoisuutta, seuraa ympäristöohjelman
toteutumista ja raportoi siitä

• edistää omilla toimenpiteillään ympäristö-
ohjelman toteutumista. Tämä tapahtuu tiedol-
lisella ohjauksella (mm. ympäristötiedotus,
tutkimus, ohjaus ja neuvonta), taloudellisella
ohjauksella (mm. investoinnit ja rahoitustuki)
sekä oikeudellisella ohjauksella (mm. ympäris-
töluvat, lupavalvonta ja kaavalausunnot)

• työskentelee kokonaisvaltaisesti Etelä-Savon
luonnon ja ympäristön hyväksi

Itä-Suomen lääninhallitus
• edistää asuinympäristöjen terveellisyyttä ja

turvallisuutta
• tukee kuntia ympäristöterveyteen liittyvissä

asioissa
• edistää joukkoliikenteen edellytyksiä ja

liikenneturvallisuutta

Tiehallinto
• kehittää liikennejärjestelmää niin, että se tukee

kestävän yhdyskunta- ja aluerakenteen
muodostumista

• kehittää liikennejärjestelmää niin, että
tieliikenteen päästöt ja meluhaitat vähenevät

• vähentää tienpidosta aiheutuvia pohjavesien
pilaantumisriskejä

• ottaa huomioon maaseudun elinkeinojen ja
asukkaiden liikkumistarpeet teiden
kunnossapidossa

• parantaa joukkoliikenteen edellytyksiä

Neuvontajärjestö
ProAgria
• edistää tehokkaasti maatilojen ympäristönsuo-

jelutoimenpiteitä
• edistää perinnebiotooppien ja kulttuurimaise-

mien säilymistä
• edistää luomuviljelyn mahdollisuuksia ja

maatalouden energiakysymyksiä

Metsähallituksen Itä-Suomen
puistoalue
• huolehtii osaltaan saimaannorpan suojelusta
• hoitaa luonnonsuojelualueita, kehittää  ja ohjaa

niiden käyttöä
• tekee suojelualueisiin ja saimaannorppaan

liittyvää luontovalistusta ja viestintää
• huolehtii osaltaan metsien monimuotoisuuden

turvaamisesta ja luonnon hoidon laadun
seurannasta

• kehittää kestävää luontomatkailua ja luonnon
   virkistyskäyttöä

Kunnat
• päivittävät ja toteuttavat  ympäristöohjelmat tai

vastaavat, laativat ympäristötilinpäätöksiä
• laativat maankäytön strategisia suunnitelmia ja

maapoliittisia ohjelmia
• päivittävät kaavoja
• parantavat asuinympäristöjen terveellisyyttä,

turvallisuutta, viihtyisyyttä ja sosiaalista
toimivuutta

•  huolehtivat ympäristökasvatuksesta
• huolehtivat pohjavesialueiden riskien vähentä-

misestä ja jätehuollon kehittämisestä

Koulutus-, tutkimus- ja
kehittämislaitokset
• lisäävät elinkeinojen ympäristöosaamista tutki-

muksen ja koulutuksen avulla
• kehittävät luonnonmukaista viljelyä ja siihen

liittyvää jalostustoimintaa ja uusiutuvien ener-
gialähteiden ja puun jatkojalostuksen
tutkimusta

• kehittävät kestävää matkailua

Elinkeinoelämä
• lisää ympäristöasioiden hallintajärjestelmien

käyttöönottoa
• vähentää ympäristöä kuormittavia päästöjä
• tehostaa ekotehokkuutta
• ottaa ympäristönäkökohdat huomioon

julkisissa hankinnoissa

Kuluttajat, maataloustuotta-
jat, metsänomistajat
• kuluttajat kiinnittävät huomiota kulutus-

tottumuksiin
• maataloustuottajat kehittävät tilakohtaista

ympäristönsuojelua
• metsänomistajat hoitavat metsiä huolehtien

metsien monimuotoisuudesta
• suosivat lähiruokaa
• ottavat lämmitysratkaisuissa huomioon kasvi-

huoneilmiön



taulukko 3.
 Indikaattorit ovat apuna ohjelman seurannassa

Luonnonsuojeluohjelmien toteutustilanne
Ennallistettu suo- ja metsäpinta-ala
Suojellun metsämaan pinta-ala
Ennallistamis- ja hoitosuunnitelmien määrä ja
toteuttamistilanne
Luonnonhoidon rahoitus
Lehtipuuvaltaisten sekametsien osuus talousmetsissä
Lahopuun määrä
Kulotusten ja metsäpalojen määrä
Järeän haavan määrä
Metsäkanalintujen määrän kehitys
Metsätalouden ympäristötukisopimukset (luku-
määrä ja tuen kokonaismäärä euroina)
Metsien ikärakenne
Saimaannorppakannan koko
Syntyneiden ja eloonjääneiden saimaannorpan
kuuttien määrä vuosittain

Turvaamme
luonnon
monimuotoisuuden

Päätavoite                 Indikaattori

6.3 Toteutumisen seu-
ranta ja raportointi

Etelä-Savon ympäristökeskus koordinoi ym-
päristöohjelman toteutumisen seurantaa.
Toteutumisesta tehdään väliarvio vuonna
2008  ja kokonaisarvio vuonna 2010.

Maakunnallisia kestävän kehityksen indi-
kaattoreita käytetään ympäristöohjelman
seurantaan. Indikaattorit on valikoitu sopi-
maan nykyiseen ohjelmaan osoittamaan
ympäristöohjelman päätavoitteiden toteutu-
mista. Taloudelliset ja sosiaaliset mittarit

eivät sisälly tähän, mutta ne toimivat taus-
taindikaattoreina. Indikaattoreiden kehittä-
misen tueksi kartoitettiin käytössä olevia
kansallisia ja paikallisempia indikaattoriko-
koelmia sekä tulosohjaus- ja ekotehokkuus-
mittareita. Toimenpiteiden toteutumisen
seurantaa tehdään ohjelman toteutumisen
aikana siten, että toimenpiteistä vastaavat
tahot kokoavat toteutumatiedot ja Etelä-
Savon ympäristökeskus koostaa yhteenvedon
vuosina 2008 ja 2010.

Kestävän kehityksen indikaattoreita käyte-
tään ympäristökeskuksen omassa toiminnan-
suunnittelussa, tuloksellisuuden seurannassa
ja raportoinnissa. Seurannan tuloksista ja
indikaattorien päivittämisestä raportoidaan
sähköisesti Etelä-Savon ympäristökeskuksen
www-sivuilla www.ymparisto.fi/esa
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Vesilaitosten kriisivalmius
Pilaantuneiden maiden kunnostus
Pohjaveden osuus taajamien vedenhankinnassa
Vesistöjen vedenlaatu
Ravinnepäästöt vesistöihin
Vesistöjen kunnostushankkeet
Rantojen rakentamisaste
Rantayleiskaavojen kattavuus
Loma-asuntojen määrä

Ympäristöasioiden hallintajärjestelmät
Yritysten toimipaikat
Tilojen määrä/luomutilojen määrä
Matkailijoiden määrä, yöpymisten määrä
Virkistyskäyttöhankkeiden lukumäärä ja volyymi
Puuston kasvu ja poistuma
Kasvihuonekaasutase/päästöt
Vedenkulutus
Maa-ainesten otto
Energiantuotantotapojen jakauma, uusiutuvan osuus
Energian kokonaiskulutuksen muutos, kulutus/asukas
Puun jatkojalostus: toimipaikat/henkilöstö
Kaatopaikoille loppusijoitettu jäte ja jätteen
hyötykäyttöaste

Kuntien Agenda 21 –ohjelmat/ympäristötilinpäätökset
Koulujen ympäristöohjelmat
Koulutusaste/ympäristöalalta valmistuneet
Ympäristöhankkeet aluekehitysohjelmissa

Väestön sijoittuminen taaja- ja haja-asutukseen
Rakentamisen kohdistuminen yleis- ja asemakaava-alueille
Rakennusten ikärakenne
Yhdyskuntarakenteen muutos
Alueellisten vesihuoltosuunnitelmien kattavuus
Vesilaitoksiin liittyneet taloudet
Valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuurimaisemien
ja maisema-alueiden suunnittelu- ja toteutusaste
Perinnebiotooppien hoito
Viljelty peltopinta-ala
Ympäristöhankkeiden volyymi ja työllistävä vaikutus
Kevyenliikenteen väylien kokonaispituus
Liikenteen päästöt

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmatSuojelemme
vesivaroja
tehokkaasti ja
käytämme rantoja
suunnitelmallisesti

Elinkeinoelämämme
toimii ekotehokkaasti
ja käytämme
luonnonvarojamme
kestävällä tavalla

Lisäämme ympäristö-
tietoisuutta ja
olemme hyviä
ympäristöalan
osaajia

Parannamme
aktiivisesti
elinympäristömme
viihtyisyyttä ja
vetovoimaisuutta
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Etelä-Savon ympäristöohjelma 2005-2010 on laadittu  yhdessä maakunnan toimijoiden
kanssa Etelä-Savon ympäristökeskuksessa. Ympäristöohjelman tavoitteena on kestävän
kehityksen edistäminen Etelä-Savossa. Ohjelma tuottaa tietoa Etelä-Savon ympäristön
kannalta tarpeellisista tulevaisuuteen suuntautuvista toimenpiteistä ja se on osa Etelä-Savon
maakunnan tulevaisuuden suunnittelua. Kansainväliset, EU:n ja kansallisten tahojen ympä-
ristöä koskevat ohjelmat ja suunnitelmat toimivat ohjelman tausta-aineistona.

Ohjelman ympäristöpolitiikkaosaan on kirjattu Etelä-Savon ympäristönhoidon keskeiset
periaatteet, ympäristöarvot ja -pyrkimykset. Toimenpideohjelma on yhteisesti sovittu
toimenpideluettelo näiden ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden saavuttamiseksi
vastuutahoineen.

Ohjelman sisältö tiivistyy otsikoihin “turvaamme luonnon monimuotoisuuden”,
“parannamme aktiivisesti elinympäristömme viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta”, “suojelemme
vesivarojamme tehokkaasti ja käytämme rantojamme suunnitelmallisesti” sekä “käytämme
luonnonvarojamme kestävällä tavalla ja elinkeinoelämämme toimii ekotehokkaasti” sekä
“lisäämme ympäristötietoisuutta ja olemme hyviä ympäristöalan osaajia”.

Ympäristöohjelman vaikutuksia arvioitiin liittyen yleiseen velvollisuuteen selvittää ohjelman
ympäristövaikutukset. Vaikutusten arvioinnin menettely-, prosessi- ja sisältövaatimukset
perustuivat suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koskevaan laki-
ehdotukseen.

Ympäristöohjelman arvioidaan vaikuttavan ympäristövastuullisuuden lisääntymiseen sekä
toimintaan siten, että ympäristönäkökohdat otetaan huomioon paremmin. Ohjelmalla onkin
rooli tähän tavoitteeseen tähtäävän ympäristökasvatuksen ja koulutuksen suunnittelussa.
Ympäristöohjelma ohjaa alueellisen toiminnan resurssien suuntaamista sekä ympäristön tilan
seurantaa ja arviointia. Se on pohjana myös Etelä-Savon ympäristökeskuksen toiminnan
suunnittelulle. Ohjelma vaikuttaa myös vesien hyvän ekologisen tilan ja vesivarojen kestävän
käytön edistämiseen sekä asumisen ja vapaa-ajan ympäristöjen laadun ja taloudellisuuden
edistämiseen. Ympäristöohjelma lisää biologisen monimuotoisuuden säilymisen edellytyksiä
sekä vaikuttaa energia- ja jätehuollon ratkaisuihin, elinkeinoihin ja tutkimukseen.

Ohjelma valmisteltiin työryhmissä, joiden työtä ohjasi ympäristöohjelman toteutumisen
kannalta keskeisten maakunnan viranomaisten ja yhteisöjen edustajista koostuva ohjaus-
ryhmä. Ohjelman laadintatyötä veti erikoissuunnittelija Anni Panula-Ontto-Suuronen Etelä-
Savon ympäristökeskuksesta.

Etelä-Savon ympäristökeskus, 2005. Etelä-Savon ympäristö-
ohjelma 2005-2010. 80 sivua.
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Tulevaisuus käsissäsi

Ihminen ja ympäristö ovat saumattomassa

yhteydessä toisiinsa. Vastuu omasta lähiympäristöstä

johtaa hyvään elämän laatuun ja panostamalla

ihmisten hyvinvointiin myös ympäristö voi hyvin.

Etelä-Savon ympäristöohjelma 2005-2010

opastaa kestävämpään tulevaisuuteen.
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