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1 Johdanto

Etelä-Savon ympäristökeskus on saanut Maa- ja metsätalousministeriöltä määrä-
rahan peltojen suojavyöhykkeiden ja muiden vesiensuojelutoimenpiteiden yleis-
suunnitelman tekemistä varten. Tarkasteltavaksi alueeksi valittiin Pertunmaan kun-
ta.

Ajankohta yleissuunnitelman laatimiselle on otollinen, sillä pistekuormittajien jäte-
veden puhdistusmenetelmien tehostuessa maa- ja metsätaloudesta sekä haja-
asutuksesta peräisin olevan hajakuormituksen suhteellinen osuus on kasvanut. 
Vesistöjen kunnostustoimenpiteiden yleistyessä on huomioitava myös, että toimen-
piteistä ei ole pitempiaikaista hyötyä, mikäli myös valuma-alueita ei suunnitella 
kunnostettaviksi.

Osa suunnittelualueen vesistöjen valuma-alueista kuuluu  Etelä-Savon ympäristö-
keskuksen määrittämiin maatalouden vesiensuojelun ensisijaisiin painopistealuei-
siin. Pertunmaalla on myös pohjavesialueita, jotka on huomioitu tässä yleissuunni-
telmassa.

Yleissuunnitelma on keino markkinoida maatalouden ympäristön erityistukia ve-
siensuojeluratkaisujen perustamista varten. Suojavyöhykkeet on todettu tehok-
kaaksi keinoksi vähentää peltoalueilta huuhtoutuvaa kiintoainetta ja ravinteita. Ve-
siensuojelua maatalouden osalta voitaisiin edistää ympäristön erityistuen avulla ja 
niillä toimenpiteillä, joita tässä suunnitelmassa on esitetty.

Suojavyöhykeyleissuunnittelun on toteuttanut ympäristöinsinööri Tanja Mikkola.
Julkaisun alueellisten tietojen kokoamisessa ovat auttaneet lisäksi myös geologi 
Anne Petäjä- Ronkainen sekä limnologi Jarmo Kivinen. Maanomistajat ovat halu-
tessaan voineet osallistua omistamiensa peltoalueiden tarkastukselle. Lämpimät 
kiitokset kaikille mukana olleille. Erityiskiitokset Etelä-Savon ympäristökeskuksen
piirtäjä Vesa Väisäselle, joka on viimeistellyt karttaliitteet.
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2 Työn tavoitteet ja työmenetelmät

2.1 Tavoitteet

Työn tavoitteena on ollut laatia Pertunmaan vesistöjen valuma-alueille suoja-
vyöhykkeiden yleissuunnitelma. Kun suunnitelmassa esitettyjen kohteiden kohdalla 
ryhdytään toimenpiteisiin, voidaan sitä kautta vähentää maatalousalueilta vesistöön 
tulevaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta. Yleissuunnitelman tarkoituksena on mää-
rittää paikat, joissa suojavyöhykkeet tai muut vesiensuojeluratkaisut olisivat kaik-
kein tarpeellisimpia vesistökuormituksen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Näin 
on mahdollista ohjata suojavyöhykkeiden perustamista vesiensuojelullisesti merkit-
tävimpiin paikkoihin.

Yleissuunnitelman toivotaan lisäävän viljelijöiden mielenkiintoa suojavyöhykkeiden
perustamiseen ja hakemaan toimenpiteiden toteuttamiseen maataloudelle suunnat-
tuja ympäristön erityistukia. Samalla voidaan pyrkiä löytämään suojavyöhykkeille 
uusia hyötykäyttömahdollisuuksia. Suojavyöhykesuunnitelma ei sido viljelijöitä eikä 
maanomistajia mitenkään, vaan suojavyöhykkeiden perustaminen on täysin vapaa-
ehtoista. Viljelijä voi halutessaan teettää tilakohtaisen suunnitelman esim. Maaseu-
tukeskuksella tai tehdä sen itse.

2.2 Työmenetelmät

Pertunmaan vesistöjen valuma-alueet käytiin läpi karttatarkasteluin ja maastokäyn-
nein kesän 2002 aikana. Maastokäyntien kohteet valittiin perus- (1:20 000) sekä 
eroosioherkkyyskarttatietojen perusteella. Kohteet sijaitsevat vesistöjen äärellä ja 
vesistöksi katsottiin järven ja lampien rantojen ohella valtaojat. Valtaojiksi katsottiin 
peruskarttoihin merkityt ojat. Suunnitelmassa on huomioitu myös I-, II- ja III- luokan 
pohjavesialueet, jotka on valittu mukaan karttatarkasteluin.

Alueen maanomistajille ilmoitettiin maastokäynneistä postitse jaetun tiedotteen
avulla. Heillä oli mahdollisuus ilmoittautua mukaan maastokäynnille tai kieltää omis-
tamillaan maa-alueilla tapahtuva maastokäynti.

Maastotarkastuksessa jokaisesta käydystä kohteesta täytettiin lomake, jossa huo-
mio on kiinnitetty vesiensuojelullisen tarpeen määrääviin ominaisuuksiin. Maasto-
kohteita oli noin 70. Täytettyjen maastolomakkeiden tietojen sekä maastohavainto-
jen pohjalta valittiin yleissuunnitelmaan kohteet, joissa vesiensuojeluratkaisut olisi-
vat mahdollisia ja niistä olisi eniten hyötyä. 

Liite 1: Suunnittelussa käytetty maastolomake.
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3 Määritelmiä

3.1 Suojavyöhyke

Suojavyöhykkeellä tarkoitetaan pelloille vesistöjen ja valtaojien varsille perustetta-
via monivuotisen kasvillisuuden peittämiä alueita. Alueen tulee erityistukiehtojen
mukaan olla lannoittamatta, eikä sillä saa käyttää torjunta-aineita sopimuskauden 
voimassaoloaikana. Vaikeiden rikkaruohojen käsittelemiseksi tulee käyttää ensisi-
jaisesti mekaanisia menetelmiä ja vain erityisestä syystä pesäkekäsittely on mah-
dollista.

Suojavyöhykkeen minimileveytenä pidetään 15 metriä ja pienimpänä pinta-alana
0,15 ha. Sopimukseen sisällytettävä pellon ulkopuolinen ranta-alue voi olla enin-
tään noin 20 metriä leveä, ellei ole erityisiä syitä leveämmän alueen hyväksymi-
seen.

Erityistukisopimuksia laadittaessa ensisijaisia kohteita ovat alueet, joille on laadittu 
suojavyöhykeyleissuunnitelma tai vastaava selvitys. Myös aiemmin toteutetut suo-
javyöhykehankkeet, erityisen eroosioherkät peltoviljelyalueet sekä maatalouden
vesiensuojelun painopistealueet kuuluvat ensisijaisiin kohteisiin suojavyöhykesopi-
muksia tehtäessä. Sopimuksia suojavyöhykkeistä voidaan tehdä myös pohjavesien 
suojelemiseksi.

Erityistukisopimukseen voidaan sisällyttää myös rajoitetusti suojavyöhykkeen lähei-
syydessä oleva, suojavyöhykkeen ja vesistön väliin jäävä luonnontilainen ranta-
alue edellyttäen, että sitä hoidetaan sopimusehtojen ja sopimuksen tavoitteiden 
mukaisesti. (Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden
ympäristötuesta, 22 §)

Kasvillisuus suojavyöhykkeellä voidaan suunnitella tapauskohtaisesti. Useimmiten 
suojavyöhykekasvillisuus on kuitenkin monivuotista heinäkasvillisuutta sekä puita ja 
pensaita yksittäin tai pieninä ryhminä. Peltoalueiden avointa maisemaa ei suositella
kuitenkaan suljettavaksi tiheillä pensas tai puukasvustoilla. Vyöhykkeet tulee niittää 
vuosittain ja niittojäte on korjattava pois vyöhykkeen maaperän ravinnepitoisuuden 
köyhdyttämiseksi ja hajoavista kasvinjätteistä valuvien ravinteiden vesistöön joutu-
misen ehkäisemiseksi. Niitetyn kasvillisuuden saa käyttää maataloustuotannossa
hyödyksi esim. karjalle ja suojavyöhykettä saa laiduntaa, mikäli siihen ei ole ve-
siensuojelullista estettä.

Kasvillisuuden tarkoituksena on sekä sitoa pelloilta tulevaa ravinnehuuhtoumaa,
että estää eroosion aiheuttamaa kiintoaineen joutumista vesistöön. Myös tulva-
herkkien rantojen ja pintavalunnan aiheuttamat ravinnehuuhtoumat vähenevät.
Pohjavesialueilla suojavyöhykkeet ehkäisevät ravinteiden ja torjunta-aineiden kul-
keutumista pohjavesiin.

3.2 Laskeutusaltaat ja kosteikot 

Laskeutusaltaalla tarkoitetaan maatalouden vesiensuojelussa ojaan tai puroon kai-
vettavaa tai mieluiten patoamalla tehtävää allasta, jonka tarkoituksena on laskeut-
taa pelloilta ja ojaverkosta eroosion mukana liikkeelle lähtenyttä kiintoainetta. Las-



8

keutuminen perustuu veden virtausnopeuden ja pyörteisyyden pienenemiseen.
Mitä kauemmin vesi saadaan altaassa viipymään, sitä hienojakoisempi maa-aines
ehtii laskeutua. Laskeutuvaan maa-ainekseen on sitoutunut myös ravinteita, erityi-
sesti fosforia.

Kosteikolla tarkoitetaan vesistökuormitusta vähentävää ojan, puron, joen tai muun 
vesistön osaa ja sen ranta-aluetta, joka suuren osan vuodesta on veden peitossa ja 
muunkin ajan pysyy kosteana. Kosteikko perustetaan yleensä patoamalla. Alueelle 
annetaan kehittyä luontaisia vesikasveja ja kostean paikan kasveja. Kosteikkoon on 
hyödyllistä liittää myös avovesipintainen syvän veden alue. 

Kosteikkokasvit käyttävät tehokkaasti valuma-alueelta veteen liuenneita ravinteita
hyväkseen. Vedessä olevat mikrobit muuttavat vedessä ja pohja-aineksessa olevaa 
typpeä kaasumaiseen muotoon, jolloin se vapautuu vaarattomana typpikaasuna 
ilmaan. Kosteikko hidastaa myös veden virtausta ja näin ollen veden mukana liik-
kuva kiintoaine laskeutuu kosteikon pohjalle. Samalla siihen sitoutuneet ravinteet 
varastoituvat kosteikon maaperään.

Laskeutusaltaiden ja kosteikkojen tulee olla pinta-alaltaan riittävän suuria, jotta vesi 
viipyisi niissä tarpeeksi kauan. Laskeutusaltaiden minimikokona pidetään 0,1 - 0,2 
% valuma-alueesta ja kosteikon minimikoko on 1 - 2 % valuma-alueen pinta-alasta.
Valuma-alueella tarkoitetaan koko sitä aluetta, jolta vedet laskeutusaltaisiin tai kos-
teikkoihin kerääntyvät.

Kosteikon tai laskeutusaltaan perustamista ja hoitoa koskevassa sopimuksessa
viljelijä sitoutuu perustamaan viljelyksessä olevalle peltoalueelle tai muulle alueelle 
suunnitelman mukaisesti sovitun ratkaisun ja on velvollinen hoitamaan tätä sopi-
musehtojen mukaisesti. Muulla alueella tarkoitetaan tässä aluetta, joka on enintään
yhden kilometrin etäisyydellä lähimmistä pelloista.

Erityistukisopimuksia laskeutusaltaiden ja kosteikkojen kohdalla tehtäessä ovat
etusijalla sellaisten järvien valuma-alueet, missä toimenpiteillä voidaan merkittäväs-
ti pienentää vesistökuormitusta, lisätä maatalousalueiden luonnon monimuotoisuut-
ta sekä edistää riista- ja kalataloutta. Laskeutusaltaiden ja kosteikkojen paikkaa 
mietittäessä otetaan huomioon myös valuma-alueen koko.

Laskeutusaltaisiin tai kosteikkoihin kuuluvat aina myös riittävät suojakaistat tai -
vyöhykkeet. Hoitoa koskevassa sopimuksessa toimenpiteet voivat olla esimerkiksi 
kiintoaineksen ja kasvillisuuden poisto tai reuna-alueiden niitto. Hoitotoimien yhtey-
dessä korjattu kasvillisuus voidaan käyttää hyödyksi tai toteuttaa hoitotoimia laidun-
tamalla, mikäli siihen ei ole vesiensuojelullista estettä ja toimenpide on sisällytetty 
suunnitelmaan. Laskeutusaltaan ja kosteikon pohjalle kertyneen ravinnepitoisen
lietteen voi levittää pellolle. 

3.3 Pohjavesialueiden peltoviljely

Pohjavesialueiden peltoviljelyn erityistukisopimuksen tarkoituksena on vähentää
lannoitteiden ja erityisesti typen käyttöä pohjavesialueilla. Sopimus voidaan tehdä I-
, II- tai III- luokan pohjavesialueille ja mikäli vain vähäinen osa  peltolohkosta on 
pohjavesialueen ulkopuolella, voidaan koko peruslohko sisällyttää sopimukseen.

Toimenpiteet pohjavesien suojelemiseksi toteutetaan erillisen suunnitelman mu-
kaan, jolloin rajoitukset riippuvat pohjavesialueen olosuhteista. Rajoitukset voivat 



9

koskea pellon muokkausta, lannoitusta, karjalannan- ja kasvinsuojeluaineiden käyt-
töä sekä kesannointia ja laiduntamista. Suunnitelmassa on esitettävä, miten ky-
seenomainen toimenpide edistää sopimukselle asetettujen tavoitteiden saavutta-
mista sekä yksilöitävä ne vuosittaiset viljelytoimenpiteet ja rajoitukset, joita viljelijä 
hakemuksellaan sitoutuu noudattamaan. Lisäksi suunnitelmassa tulee ilmetä edellä 
mainittujen rajoitusten aiheuttamat yksilöidyt kustannukset.

Sopimusta pohjavesialueen peltoviljelystä ei voi tehdä eikä korvausta voida mak-
saa tapauksissa, joista viljelijä on saanut korvauksen vesioikeuden päätöksen pe-
rusteella. Mikäli peltolohkolla on voimassa oleva luomu-sopimus, sille ei voida teh-
dä sopimusta pohjavesialueen peltoviljelystä.
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4 Suunnittelualue ja sen kuvaus 

4.1 Suunnittelualue  

Suunnittelualueeksi valittiin Pertunmaan kunta. Kunta rajoittuu etelässä Ylä-Rieveli 
- järveen (peruskartat 3123 01 ja -04). Idässä tarkasteltavan alueen raja kulkee 
etelästä Koskio - järven, Muuraislammen ja Rekisuon kautta Kelkyttee - järveen, 
josta se jatkuu Saarijärven, Väärälammen ja Ison Suojärven kautta Suonteeseen 
saakka, joka rajaa kunnan pohjoisessa  (peruskartat 3123 02, 03 ja 3124 01). Län-
nessä raja kulkee pohjoisesta etelään Sahinjoen, Heinälammen, Ison Aitjärven ja 
Hämeen Hartosen kautta Peruveteen josta se kulkee edelleen eteläosiin Ylä-
Rieveliin saakka (peruskartat 3124 01, 3123 06 ja -05). 

Suunnittelualueen rajaus 
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4.2 Alueen ominaispiirteet

Pertunmaan kunnan alue on suurimmaksi osaksi haja-asutusaluetta.  Kirkonkylän
lisäksi alueella on myös joitakin kylätaajamia. Vakituisia asukkaita Pertunmaan 
kunnassa on noin 2 200 ja kesäasukkaita noin 3 700 henkilöä.

Pertunmaan kunnan pinta-ala on 454,3 km2. Maasto on erittäin vaihtelevaa. Pää-
osassa ovat kuitenkin vesistöt, joita on noin kuudesosa kunnan pinta-alasta. Suu-
remmat järvet ja pienet lammet ovat yhteydessä toisiinsa yleensä lyhyehköin ojin 
tai puroin. Metsämaata on 29 000 ha, josta suurin osa on metsätalouskäytössä
olevaa havupuuvaltaista kangasmetsää. Maaston vaihtelevuutta lisäävät kalliot,
harjut sekä useat pienet suoalueet.

Alueen maaperä on usein koostunut erilaisista moreeneista. Myös silttiä sisältäviä
maalajeja on runsaasti erityisesti harjujaksojen vierialueilla.

4.2.1 Yleistä Etelä-Savon alueen kallio- ja maaperästä

Alueen järvien runsaus, niiden hajanaisuus ja järvenrantojen mutkittelu johtuu osit-
tain alueen kallioperän murrostopografiasta. Aluetta luonnehtii lähes kauttaaltaan 
vanha, rikkonainen ja epätasainen kallioperän kulumiskorkokuva. Alueen kallioperä 
on yleisesti ottaen etelä- ja itäosissa svekokarelideihin kuuluvia svekofennidisiä ja 
karelidisia liuskeita (mm. kiilleliuskeet, kiillegneissit ja amfiboliitit) ja muualla pää-
asiallisesti svekokarelideihin kuuluvia syväkiviä (mm. kvartsidioriitit, granodioriitit ja 
graniitit).

Kallioperää verhoava maaperä on muodostunut pääasiassa viimeisen jääkauden 
aikana ja jäätikön perääntyessä alueelta. Viimeisen mannerjäätikön reuna pysytteli 
usean vuosisadan ajan toisella Salpausselällä aivan maakunnan etelärajalla noin 
10 000 vuotta sitten. Jäätikkö perääntyi toiselta Salpausselältä kohti luodetta. Pää-
osa alueen maista jäi jäätikön perääntymistä seuraavissa Itämeren kehitysvaiheis-
sa veden alle. Supra-akvaattisia eli ns. veden koskemattomia maa-alueita esiintyy 
laajemmin vain Mikkelin pohjois- ja  koillispuolisilla alueilla. Koko maakunnan alu-
eella kallioperää verhoaa moreenipeite (moreeni on jäätikön suoraan kerrostamaa 
maalajia, jossa on sekaisin kaikkia raekokoja aina savesta kiviin). Toisen Salpaus-
selän luoteispuolella moreenipeite on ohut ja kalliopaljastumat ovat laajoja. Piek-
sämäen, Haukivuoren ja Virtasalmen seudulla on laaja aktiivisen jään alla syntynyt 
drumliinikenttä, jossa on arvioitu olevan lähes 15000 drumliinia (drumliinit ovat jään 
virtauksen suuntaisia moreeniselänteitä, joiden pituus on 100 m - 7 km, leveys 50 
m - 4 km ja korkeus 1 - 120 m). 

Harjumuodostumia (eli jäätikön sulamisvesien kerrostamia lajittuneen aineksen
muodostumia) on alueella suhteellisen niukasti. Toinen Salpausselkä (Salpausselät 
ovat ns. reunamuodostumia eli jäätikön eteen kerrostunutta hiekkaa ja soraa) ulot-
tuu vain Punkaharjulle. Maakunnan läpi kulkee kaakko-luode suunnassa muutamia 
isompia harjujaksoja, joista tunnetuin on Punkaharjulta Rantasalmen kautta Joroi-
siin ja Jäppilään suuntautuva paikoitellen laaja ja yhtenäinen harjujakso. Muutoin 
harjut ovat pieniä ja katkonaisia. Harjut kerrostuivat mannerjäätikön ns. Jär-
vi-Suomen kielekevirran alueella, mistä johtuu alueen harjujen selvä viuhkamainen 
esiintymistapa. Yleisesti ottaen harjut myötäilevät alueen varsin voimakasta järvial-
taiden ja laaksopainanteiden kuvastamaa kallioperän suuntausta. (lähde: Suomen 
ympäristökeskus, Suomen luokitellut pohjavesialueet, Suomen ympäristö 55.) 
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4.2.2 Alueen maaperätietoja karttalehdittäin

3123 01 Paaso

Maaperä on karttalehden alueella kallioperän suurmuotojen sanelemaa; keskiosan 
kallioalue on porfyyristä granodioriittia, jota Keskisen vesistö kiertää. Linnajärven 
ympäristön kallioperä on matalammaksi kulunutta pohjamoreenin peittämää rapaki-
vigraniittia. Myös Keskisen pohjoisosa on pohjamoreenin peittämää. Karttalehden 
alueella sijaitsee lyhyt harjupätkä; Myllyharjut, jota ei ole luokiteltu pohjavesialueek-
si.

Pertunmaan eteläosassa, Paason peruskarttalehdellä sijaitsee Koskio - järvestä
Keskiseen laskeva joki; Seppälänjoki, joka  kuuluu Natura-alueisiin ja on myös yksi-
tyinen suojelualue.

3123 02 Kuortti

Kuortin karttalehden alue on pääosin pohjamoreenialuetta. Itäosan läpi etelästä 
pohjoiseen ulottuu harjujakso, jossa sijaitsee Kuortin vedenottamo.

Anetussa sijaitsee kaksi Natura-aluetta, joista toinen on Ylä-Rievelin rannalla ja 
toinen Kuortin ja Isopalojärven välissä.

3123 03 Vastamäki 

Alueen kallioperä on pääasiassa pohjamoreenin peittämää. Vähäisiä määriä hiek-
kaa ja soraa esiintyy Ahvenjärven pohjukassa.

Laukkalan kylässä sijaitsee kolme Lautjärveen rajoittuvaa Natura-aluetta. Lisäksi 
Natura-alueisiin kuuluu Kaituenlampi.

3123 04 Enonvesi 

Alueen ominaispiirteenä on vesistöjen, kallioalueiden ja pohjamoreenin peittämien
kallioalueiden vuorottelu. Vesistöjen liepeillä on myös suurempia turvekerrostumia.
Kallioperä on rapakivigraniittia ja gabro-anortosiittia.

3123 05 Koirakivi 

Koirakiven karttalehden alue on pääasiassa pohjamoreenialuetta, niin kuin suu-
rimmassa osassa muuallakin Pertunmaalla. Alueen läpi kulkee noin etelä-
pohjoissuuntainen harjujakso

3123 06 Pertunmaa

Kallioperä on pääosin pohjamoreenin peittämää. Alueen läpi kulkee harjujakso ete-
lä-pohjoissuunnassa, jossa sijaitsee Pertunmaan kunnan vedenottamo. Harju on 
samaa jaksoa, jolla myös Kuortin vedenottamo sijaitsee. 
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Pertunmaan kirkonkylän peruskarttalehdellä on viisi aluetta, jotka kuuluvat Natura-
suojeluohjelmaan. Neljä näistä on Punakiven - Ahvenjärven metsiä ja yksi on
Ahvenjärven haka.

3123 09 Lahnaniemi

Pohjamoreenialueiden lisäksi karttalehdellä esiintyy jonkin verran myös kumpumo-
reenia. Mäntyharjun reitin kosket kuuluvat Natura-ohjelmaan.

3124 01 Ruorasmäki

Ruorasmäen karttalehden alue on muun Pertunmaan tavoin pääosin pohjamoree-
nia.

Alueella on kaksi soidensuojeluohjelmaan kuuluvaa suurehkoa suota, joista mo-
lemmat ovat myös Natura-alueita. Toinen soista sijaitsee Ruorasmäen kylän poh-
joispuolella (Isosuo) ja toinen ison Suojärven eteläpuolella (Isosuo). 

3124 04 Vahvaselkä

Pohjamoreenin lisäksi Vahvaselän karttalehden alueella esiintyy jokin verran kum-
pumoreenia.

Pertunmaan ja Mäntyharjun rajalla sijaitsee Sahinsuo, joka kuuluu sekä Naturaan,
että soidensuojeluohjelmaan.

4.3 Maatalouden erityispiirteet

Tarkastelualueen pellot ovat pääsääntöisesti melko pieniä ja niitä on alueen pinta-
alaan nähden jokseenkin vähän verrattuna esimerkiksi läntisemmän Suomen vilje-
lyalueisiin. Etelä-Savossa viljelyksessä olevien tilojen keskikoko on vuonna 1998 
ollut vajaa 17 hehtaaria, kun koko maan keskipeltoala on ollut noin 25 ha. Pertun-
maalla vastaava peltoala on ollut n. 16 ha. Maatilojen lukumäärä on laskenut Per-
tunmaalla vuodesta 1995 vuoteen 2000 miltei 40 %. Aktiivitiloilla viljelyksessä oleva 
peltoala on vähentynyt samaan aikaan kuitenkin vain alle 100 ha:lla.

Vesistöjen äärellä sijaitsevilla pelloilla on usein luonnostaan kasvillisuusvyöhyke
(vrt. Varsinais-Suomi), eivätkä pellot ole yleisesti ottaen herkästi tulvivia. Alueen 
maastonmuodot ovat kumpuilevia ja rannat usein jyrkkiä, joka osaltaan vähentää 
tulvaherkkyyttä.

Kotieläintaloutta alueella on kohtalaisesti, joista suurin osa on karjatiloja. Eteläsavo-
laisille karjatiloille on tyypillistä pieni keskimääräinen karjakoko. Sikaloita on melko
vähän. Lantalavaihtoehdot liete- ja kuivikelantaloiden kesken jakautuvat määrältään
jokseenkin tasan. Alueella on myös joitakin hevostiloja.

Pertunmaan kunnan alueella pellot ovat suurimmaksi osaksi viljan ja rehun viljely-
käytössä. Alueella viljellään kuitenkin myös jonkin verran sokerijuurikasta, vihan-
neksia sekä marjoja. Joitakin peltoja on kokonaan kesantona.
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4.3.1 Maatalouden ympäristön perustuki

Suurin osa (96 %) maamme viljelijöistä on sitoutunut maatalouden ympäristön pe-
rustuen piiriin. Perustuen ehdoissa vesiensuojelu on huomioitu mm. pientareiden ja 
suojakaistojen sekä tarkennettujen lannoitustoimenpiteiden muodossa. Ehtojen
mukaan  pientareen tulee valtaojien varrella olla vähintään 1 m:n levyinen ja suoja-
kaistojen purojen ja muiden vesistöjen, sekä talousvesikaivojen äärellä vähintään 3 
m. Pientareilla eikä suojakaistoilla ole suojavyöhykkeistä poiketen niittovelvoitetta. 
Lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttö näissä on kielletty. 

Vesiensuojelullisista syistä on syytä huomioida, että perustuen ehdot täyttyvät niillä 
paikoilla, joihin erityistuen mukaisia ratkaisuja ei perusteta. 

Pertunmaalla maatalouden tukia hakeneita tiloja on vuonna 2000 ollut Etelä-Savon
TE-keskuksen tilastotietojen mukaan 120 kpl.

4.3.2 Maatalouden ympäristön erityistukitilanne Etelä-Savossa

Etelä-Savossa on tehty jonkin verran maatalouden ympäristöpainotteisia erityistuki-
sopimuksia. Sopimukset on tehty joko viideksi tai kymmeneksi vuodeksi, vanhan 
tukijärjestelmän aikana myös 20:ksi vuodeksi. Seuraavana on esitetty taulukko 
voimassa olevista tiettyjä erityistukilajeja koskevista sopimuksista Etelä-Savon alu-
eella vuonna 2001. Tämän jälkeen uusia sopimuksia on tehty jonkin verran. Joita-
kin on myös purettu ja osassa tukisopimuksia sopimuskausi on päättymässä.

Taulukko 1: Voimassa olevat maatalouden ympäristön erityistukisopimukset  Etelä-
Savon alueella vuonna 2001

Sopimus kpl ha

Suojavyöhykkeet 24 28,07

Kosteikot ja laskeutusaltaat 70 803,8

Säätösalaojitus 4 40,65

Pohjavesialueiden peltoviljely 1 1,85

Muuhun maahan nähden erityistukien käyttö ja sopimusmäärät ovat verrattain vä-
häisiä.

Pertunmaalla voimassa olevia maatalouden ympäristön erityistukisopimuksia  on 
suojavyöhykkeiden, kosteikkojen ja laskeutusaltaisen osalta yhteensä 4 kpl.

4.4 Vesistön tila ja siihen vaikuttavat tekijät 

Seuraavana on esitetty tietoja suunnittelualueen vesistöjen vedenlaadusta sekä
niiden valuma-alueista. Kaikki vesistöjen valuma-alueella tapahtuvat toiminnat vai-
kuttavat veden laatuun. Näin ollen vesien tilaan voidaan vaikuttaa huomattavasti 
kunnostamalla valuma-alueita ja toimenpiteillä, jotka vähentävät ravinteiden
kulkeutumista vesistöihin. Yhdellä valuma-alueella voi olla useampia vesistöjä.
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tumista vesistöihin. Yhdellä valuma-alueella voi olla useampia vesistöjä. Valuma-
alue voi olla useamman kunnan alueella.

Pertunmaan vesistöt voidaan jakaa neljään pääjärveen. Kuortin Ylä-Rieveliin, Per-
tunmaan kirkonkylän ja Mäntyharjun Mäntymotellin välissä sijaitsevaan Peruveteen, 
Pertunmaan kirkonkylän taajamaan työntyvään Pieniveteen sekä Ruorasmäen ky-
län lähellä olevaan Suonteeseen. Näiden lisäksi Pertunmaalla on lukuisia pienem-
piä järviä ja metsälampia.

Tietoja on mm. kerätty HERTTA- vedenlaaturekisteristä niiden vesistöjen osalta, 
joissa vedenlaadun tarkkailupisteitä on.

VALUMA-ALUE 14.17

Valuma-alue 14.172, Ylä-Rievelin - Enonveden alue

Vesistöalueen pinta-ala, km2 147,8

Vesistöjen pinta-ala, km2 33,4

Peltopinta-ala, km2 10,3

Metsäpinta-ala, km2 103,7

Haja-asutus, as. 244

Kuortin taajaman eteläpuolelle sijoittuva Iso Palojärvi on valumista riippuen niuk-
ka-/keskihumuksinen  ja karuhko järvi. Se voidaan luokitella käyttökelpoisuudeltaan
2. eli hyvään luokkaan. Happitilanne on järvessä poikkeuksellisena talvena 2003 
pysynyt tyydyttävänä. Iso Palojärven pinta-ala 66 ha. Iso Palojärvi laskee Sauna-
lammen kautta Ylä- Rievelin Anetunlahteen.

Ylä-Rieveli ja siihen salmien kautta liittyvä Enonvesi on kokonaisuutena niukka-
humuksinen ja karu, suhteessa valuma-alueeseensa varsin suuri järvi. Sen pinta-
ala on 34 km2. Myllyselälle laskevat Kuortin puhdistamon prosessoimat jätevedet. 
Rehevöittävät vaikutukset Myllylahdessa ovat lieviä. Ylä-Rieveli /Enonvesi voidaan
käyttökelpoisuusluokittelussa viedä  1. eli erinomaiseen luokkaan. Myllylahti luoki-
tellaan ilman purkupaikan psykologista vaikutusta  kemiallisten  tulosten perusteella
luokkaan 2 eli hyvä.

Ylä-Rievelille tyypillistä on rikkonaisuus, joka ilmenee lukuisina määrinä saaria ja 
luotoja. Järvi on karu ja rannat ovat pääosin hiekkarantoja. Pystysuoraan järveen 
syöksyvät kalliot ovat yleisiä Ristiselällä, jossa sijaitsee myös suurin syvänne - noin 
70 metriä. Kalastoltaan Rieveli on monipuolinen ja sinne on istutettu runsaasti 
myös jalokaloja.
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Valuma-alue 14.175, Seppälänjoen valuma-alue

Vesistöalueen pinta-ala, km2 74,2

Vesistöjen pinta-ala, km2 7,9

Peltopinta-ala, km2 9,3

Metsäpinta-ala, km2 56,7

Haja-asutus, as. 202

Kuortin taajaman länsipuolelle sijoittuva Vähä-Palojärvi on niukka-
/keskihumuksinen ja karuhko järvi. Pinta-alaltaan se on 62 ha. Se luokitellaan 2. eli
hyvään käyttökelpoisuusluokkaan.  Järvellä on todettu vuonna 1998 Anabaena ja 
Microcystis-sinilevien aiheuttama leväesiintymä, jossa Microcystistä oli runsaasti. 
Vähä-Palojärvi laskee Koskioon. 

Saarijärvi on valuma-alueensa latvajärvi, jonka pinta-ala on 1 km2. Saarijärvi on 
keskihumuksinen ja karu/keskiravinteinen  järvi. Ravinnepitoisuuksien ja a-
klorofyllitulosten perusteella järvi luokitellaan 2. eli hyvään käyttökelpoisuusluok-
kaan. Happitilanne on poikkeuksellisena talvena 2003 pysynyt Saarijärvellä tyydyt-
tävänä. Saarijärvi laskee Kelkytteeseen.

Kelkyttee, jonka pinta-ala on 1 km2,  laskee Riihilammen kautta Aitjärveen. Kelkyt-
tee on keskihumuksinen ja karu/keskiravinteinen järvi. Se luokitellaan  2. eli hyvään 
käyttökelpoisuusluokkaan.

Aitjärvi on matala, keskihumuksinen ja keskiravinteinen järvi. Se voidaan luokitella
2. eli hyvään käyttökelpoisuusluokkaan. Happitilanne on poikkeuksellisena talvena
2003 pysynyt Aitjärvellä tyydyttävänä. Aitjärven pinta-ala on 1, 45 km2. Se laskee 
Kakskertasen kautta Koskion Mikkolanselkään.

Koskion pinta-ala on  n. 2,5 km2  ja se laskee Keskiseen  eli Keski-Rieveliin.
Koskio on keskihumuksinen ja keskiravinteinen järvi. Siellä on todettu 1992 havait-
tava Anabaenan aiheuttama leväesiintymä.
Koskio voidaan luokitella 2. eli hyvään käyttökelpoisuusluokkaan, satunnaiset levä-
esiintymät sallitaan hyvän käyttökelpoisuuden järvillä.

Valuma-alue 14.176, Pitkäjärven - Virman valuma-alue

Vesistöalueen pinta-ala, km2 42,3

Vesistöjen pinta-ala, km2 2,0

Peltopinta-ala, km2 6,0

Metsäpinta-ala, km2 34,1

Haja-asutus, as. 194
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Harjulampi on humuspitoinen ja kaatopaikkatoiminnan jossain määrin kuormittava
lampi. Kuormitus näkyy eniten sähkönjohtokyvyn nousussa, mutta myös ravinnepi-
toisuuksien lievänä kohoamisena. A-klorofyllinä mitattavat levämäärät ovat olleet 
varsin korkeat. Lampi voidaan luokitella tyydyttäväksi / välttäväksi käyttökelpoisuu-
deltaan. Harjulammen pinta-ala on 1 ha.

Iso-Hurmusti on runsashumuksinen ja runsasravinteinen pieni järvi, jonka pinta-
ala on 14 ha . Sitä kuormittavat valuma-alueen suot ja läheiset pellot. Fosforipitoi-
suus on korkea; yli 40 µg/l päällysvedessäkin.  Yhden tuloksen perusteella järvi 
luokiteltaisiin käyttökelpoisuudeltaan lähinnä tyydyttäväksi. Siellä on todettu vuonna 
1993 runsas Anabaena circinnaliksen aiheuttama leväkukinta.

Koukkujärvi on keskihumuksinen ja –ravinteinen, pinta-alaltaan  56 ha: n  matala 
järvi.  Se voidaan luokitella tyydyttävään käyttökelpoisuusluokkaan.

Virman pinta-ala on 74 ha. Se on keskihumuksinen ja -ravinteinen matala järvi. Se 
luokitellaan käyttökelpoisuusluokaltaan hyväksi.

VALUMA-ALUE 14.82

Valuma-alue 14.823, Suojoen valuma-alue

Vesistöalueen pinta-ala, km2 71,1

Vesistöjen pinta-ala, km2 5,9

Peltopinta-ala, km2 7,5

Metsäpinta-ala, km2 57,5

Haja-asutus, as. 173

Ei havaintoja veden laadusta.

Valuma-alue 14.824, Vehkalammen valuma-alue

Vesistöalueen pinta-ala, km2 49,4

Vesistöjen pinta-ala, km2 4,0

Peltopinta-ala, km2 7,0

Metsäpinta-ala, km2 38,3

Haja-asutus, as. 193

Ei havaintoja veden laadusta.
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VALUMA-ALUE 14.85

Valuma-alue 14.851, Ylä-Suonteen la

Vesistöalueen pinta-ala, km2 223,2

Vesistöjen pinta-ala, km2 87,2

Peltopinta-ala, km2 11,9

Metsäpinta-ala, km2 123,4

Haja-asutus, as. 407

Suonteen järviala on poikkeuksellisen suuri verrattuna sen valuma-alueeseen.
Tästä ja valuma-alueen ominaisuuksista johtuen  Suontee on  keskeisiltä osiltaan 
hyvin niukkahumuksinen ja karu järvi. Se luokitellaan 1. eli erinomaiseen luokkaan 
käyttökelpoisuudeltaan. Osaa sen matalia lahtivesiä  vaivaa valuma-alueelta tuleva, 
paljolti metsäojitukseen liittyvä, lietteen kertyminen ja siihen liittyvä vesikasvien 
lisääntyminen esim. Iivarinlahti, johon Haukilampi toista lasku-uomaansa purkaa 
vesiään. Veden laatu Iivarinlahdella ei poikkea Suonteen selkävesistä.

Suontee on Suomen 34:nneksi suurin järvi. Sen pinta-ala on 124 neliökilometriä.
Alueella on käynnistetty Loma-Suontee - projekti, jonka tavoitteena on parantaa 
Suonteen käytettävyyttä vesiretkeilyyn.

Valuma-alue 14.854, Sahinojan valuma-alue

Vesistöalueen pinta-ala, km2 18,8

Vesistöjen pinta-ala, km2 0,6

Peltopinta-ala, km2 2,4

Metsäpinta-ala, km2 15,7

Haja-asutus, as. 58

Röyhylampi sijaitsee suurten mäkien välissä ja sen valuma-alueella on hieman 
peltoa. Röyhylampi on pinta-alaltaan  5 ha, ja se  laskee pitkän oja- ja lampiketjun 
kautta Isoon Aitjärveen. Röyhylampi on humuspitoinen, karu-keskiravinteinen järvi.
Se voitaisiin luokitella luontaisesti humuspitoisena jopa 2. eli hyvään luokkaan. Tä-
mä perustuu yhteen syksynäytteeseen, jolloin tulos ei ole kovin luotettava.

Iso Aitjärvi on pinta-alaltaan 40 ha:n suuruinen järvi. Sen lähivaluma-alueella ei 
ole peltoja. Se on  laadultaan keskihumuksinen ja – ravinteinen järvi. Se voidaan 
luokitella kahden näytteen perusteella  käyttökelpoisuudeltaan 2. eli hyvään luok-
kaan. Iso Aitjärvi on syvyyssuhteiltaan matalahko, siinä on kaksi pientä yli 6 m:n 
syvännettä. Iso Aitjärvi laskee Pieneen Aitjärveen.

Pieni Aitjärvi on pinta-alaltaan  13 ha:n suuruinen. Se on matala, pääosin syvyy-
deltään alle 1,5 m, siinä on kuitenkin pieni 3 m:n "syvänne". Se laskee Kolunjoen
Heinälammen ja  Sahinjoen kautta Suonteen Purunlahteen.
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Valuma-alue 14.855, Haukilammen - Taikinajoen valuma-alue

Vesistöalueen pinta-ala, km2 13,5

Vesistöjen pinta-ala, km2 1,0

Peltopinta-ala, km2 1,3

Metsäpinta-ala, km2 11,1

Haja-asutus, as. 43

Paskolampi on valuma-alueen latvalampi. Sen pinta-ala on  2 ha. Se on  yhden 
suppean näytteen perusteella keskihumuksinen ja melko runsasravinteinen. Pasko-
lampi laskee Viitaanlampeen.

Viitaanlampi on  matala lampi, joka laskee Haukilampeen. Se on veden laadultaan 
humuksinen, keskiravinteinen ja matala lampi. Vuonna 1983 tehdyn  talvisen näyt-
teenoton perusteella happipitoisuus voi lammessa laskea kalastoa uhkaavan alas.
Lähinnä happitulosten perustella lampi sijoittuisi 3-4. eli tyydyttävän –välttävään
käyttökelpoisuusluokan. Viitaanlammen pinta-ala on 
43 ha.

Haukilampi on lohkarevyöhykkeen ja Pukinsaaren kahteen osaan jakama matala 
järvi, joka laskee Suonteeseen kahta kautta, pääosin Taikinajokea pitkin. Se on 
keskihumuksinen ja keskiravinteinen matala järvi. Se sijoittuu kahden talvinäyt-
teenoton tulosten perusteella 2. eli hyvään käyttökelpoisuusluokkaan. Siellä hapen 
pitoisuus ei ollut laskenut yhtä alhaiselle tasolle kuin Viitaanlammella. Haukilam-
men pinta-ala on 85 ha .

Valuma-alue 14.856, Kutemin valuma-alue

Vesistöalueen pinta-ala, km2 22,1

Vesistöjen pinta-ala, km2 0,9

Peltopinta-ala, km2 2,9

Metsäpinta-ala, km2 18,2

Haja-asutus, as. 93

Kutemi on pinta-alaltaan 20  ha:n kokoinen Suonteen kanssa samassa tasossa 
oleva pieni järvi. Sen luusuasta otettujen näytteiden perusteella se on runsashu-
muksinen ja rehevöitymässä oleva  järvi. Tulosten perusteella se on luokiteltavissa 
käyttökelpoisuudeltaan 2. –3. luokkien eli hyvä- tyydyttävä välimaille.

VALUMA-ALUE 14.91

Valuma-alue kuuluu Mikkelin vesi - ja ympäristöpiirin määrittelemiin maatalouden 
vesiensuojelun painopistealueisiin. 

- Peruvedellä merkkejä alkavasta rehevöitymisestä
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- Virkistyskäyttö huomattavaa
- Kuormitus edelleen Mäntyharjun reitille

Valuma-alue 14.913, Juolasveden – Lahnaveden alue

Vesistöalueen pinta-ala, km2 236,1

Vesistöjen pinta-ala, km2 42,6

Peltopinta-ala, km2 17,7

Metsäpinta-ala, km2 174,8

Haja-asutus, as. 762

Kalajärvi on pinta-alaltaan 17 ha:n suuruinen valuma-alueensa latvajärvi. Järvi on
matala, suurin syvyys on 2,4 m. Se on keskihumuksinen järvi. Luokittaminen ei ole 
olemassa olevilla tiedoilla mahdollista. Kalajärvi laskee Lylylammen kautta Hämeen
Hartoseen.

Hämeen Hartonen on pinta-alaltaan 74 ha, matalahko metsäojituksen tuoman liet-
teen ja sekä maatalouden päästöjen ja niihin liittyvän  vesikasvien kasvun vaivaa-
ma järvi. Sitä on kunnostettu vesikasveja niittämällä ja vuoden 2003 talvella myös 
ruoppaamalla. Yhden vesinäytteen tulosten perusteella se olisi ollut keskihumuksi-
nen ja –ravinteinen järvi ja se voitaisiin luokitella 2.-3. eli hyvään –tyydyttävään
käyttökelpoisuusluokkaan. Tästä havaitaan, että pelkkien vesinäytteiden perusteel-
la ei aina voida tehdä luotettavia päätelmiä järven käyttökelpoisuudesta.

Savon Hartosen on pinta-alaltaan 78 ha  suuruinen matala järvi, jonka valuma-
alueella on kohtalaisesti peltoa. Se on laadultaan keski-/runsashumuksinen  ja kes-
ki- /runsasravinteinen järvi. Se voidaan luokitella käyttökelpoisuudeltaan kolmen 
tuloksen perusteella 2.-3. eli hyvä-tyydyttävä luokkien välille. Savon Hartosella on 
jossain määrin ollut haittaa vesikasvista kuten  peltoisen kannaksen erottamalla 
naapurijärvellä, Hämeen Hartosella. Savon Hartonen laskee 2 km:n purojakson 
kautta Lahnaveden Valkinlahteen.

Lahnavesi, joka   on Mäntyharjun reitin päävirtauksen alueella, on vain pieneltä
osaltaan Pertunmaata. Se on niukkahumuksinen ja niukkaravinteinen järvi.

Valuma-alue 14.916, Volanjoen alue

Vesistöalueen pinta-ala, km2 87,7

Vesistöjen pinta-ala, km2 19,3

Peltopinta-ala, km2 10,3

Metsäpinta-ala, km2 57,5

Haja-asutus, as. 355
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Peruvesi on reilut 10 km pitkä, noin kaksi kilometriä leveä järvi, jolle ovat tyypillisiä
sen leveät selät. Sen pinta-ala on  16,1 km2. Järvi on kirkasvetinen, karu ja verrat-
tain matala. Peruvesi laskee Volanjokea Lahnaveteen.. Peruvettä on Myllyselälle 
tulleiden puhdistamovesien lisäksi kuormittaneet  Pöylinniemen lomakylän jäteve-
det  sekä lähivaluma-alueen pellot. Kuitenkin tämän niukkahumuksisen järven sel-
kävesillä ravinnepitoisuudet ovat pysyneet viime aikoina melko alhaisella tasolla. 
Peruvesi on aikaisemmin, kun havainnoissakin on ollut korkeampia ravinnepitoi-
suuksia, oireillut lyhytaikaisilla leväkukinnoilla. Levähaittarekisterin käyttöaikana
sinne ei ole kirjattu levähaittoja Peruvedestä.

Ahvenjärvi  on pinta-alaltaan  1,25 km2: n  matala järvi, keskisyvyys on  alle 2 m.
Näytteenottopaikka on järven tilavuudeltaan hyvin pieni 6 m:n "syvänne". Ahvenjär-
vi on melko niukkahumuksien ja fosforipitoisuuden perusteella lähes karu järvi.
Happipitoisuus laskee pienessä syvänteessä hyvin alhaiselle tasolle, mutta sillä ei 
ole paljon merkitystä, koko järven kannalta. Järvi  voidaan fosfori- sekä yhden a-
klorofyllituloksen perusteella luokitella käyttökelpoisuudeltaan lähes 1. eli erinomai-
seen luokkaan, vaikkakin luokka hyvä on lopullinen luokitus. Ahvenjärvi laskee
Kauppilan jokea Keskiseen. 

Mielineuvo eli Perimmäinen on  valuma-alueen latvajärvi. Sen pinta-ala on 10 ha. 
Se on  tyypiltään runsashumuksinen  metsäjärvi. Se laskee Hakalammen ja Sotku-
lammen kautta Haminanjokea pitkin Keskiseen.

Etelä-Kattilalampi on kallioiseen mäkimaastoon sijoittuva pieni valuma-alueinen
lampi, jonka pinta-ala on 14 ha. Sen rannalle sijoittuu kuusi kesäasuntoa. Lampi on 
keskihumuksinen, pH ja sen muuttumisherkkyyteen liittyvä alkaliniteetti olivat hyvät,
varsinaista luokittelua siitä ei aineiston määrän vuoksi voida tehdä. Se laskee
Kattilajokea Keskiseen.

Keskinen on  pinta-alaltaan  on 1,53  km2.  Se on  hieman Ahvenjärveä syvempi,
mutta kuitenkin matalahko järvi, jossa on kaksi syvyydeltään yli 7 m:n "syvännettä". 
Alimmainen on veden laadultaan. keskihumuksinen ja –ravinteinen järvi. Se luoki-
tellaan käyttökelpoisuudeltaan 2. eli hyvään luokkaan. Keskinen laskee Paavolan-
jokea Alimmaiseen

Alimmainen on pinta-alaltaan  53 ha. Se matala, keskisyvyys on 2 m:n luokkaa. Se 
on tyypiltään keskihumuksinen järvi, jota ei havaintojen vähäisyyden vuoksi voida 
luokitella. Se ei kuitenkaan voi kovin paljon poiketa Keskisestä, koska se saa suu-
rimman osan vesistään sieltä. Se voi olla hieman rehevämpi lähivaluma-alueen
peltojen vuoksi. Alimmainen laskee Linnajokea Peruveden Ahvenlahteen. Järvellä 
on todettu yhtenä vuonna havaittavasti Anabaena sinilevää.

Lihava on Peruveden tasossa oleva, itsenäisen järven muodostama matalahko
allas Peruveden pohjoispäässä. Sen pinta-ala on 65 ha ja keskisyvyys on 2 m:n 
luokkaa. Suurin syvyys tilavuudeltaan pienehköllä syvänteellä on   9,4 m. Sen  va-
luma-alue on pieni sillä on  melko paljon asutusta ja peltoja. Lihavalla havaitaan 
varsinkin fosforin osalta viime vuosina selvästi kohoava suuntaus.  Se voidaan luo-
kitella käyttökelpoisuudeltaan  3. eli tyydyttävään luokkaan. Alueella on tehty vesis-
tönkunnostustoimenpiteitä, kuten vesikasvillisuuden niittoa.
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Valuma-alue 14.917, Pieniveden valuma-alue

Vesistöalueen pinta-ala, km2 76,6

Vesistöjen pinta-ala, km2 9,8

Peltopinta-ala, km2 8,3

Metsäpinta-ala, km2 58,0

Haja-asutus, as. 276

Pienivesi on erittäin matala järvi, joka on hieman Peruvettä kooltaan pienempi.
Sen pinta-ala on 8,16 km2. Kesäkerrostuneisuutta, eikä siihen liittyvää hapen vä-
henemistä järvellä muodostu käytännöllisesti katsoen lainkaan. Järvi on ruohikkoi-
nen ja sen rannalla on runsaasti kesäasutusta ja kohtalaisesti peltoja. Pienivettä on 
kunnostettu vuosina 1995 - 1998 yhteistyössä Etelä-Savon ympäristökeskuksen ja 
Pertunmaan kunnan, sekä ranta-asukkaiden kanssa. Järvikunnostustoimenpiteisiin 
kuului pohjapadon rakentaminen vedenpinnan säätelemiseksi sekä liettyneiden
alueiden ruoppausta ja vesikasvillisuuden poistamista niittämällä. Pankajokea  Pie-
nivesi purkaa Peruveden Myllyselkään. Pieniveden pohjapato sai aikaan sen, että 
vähäsateisena  kesänä vuonna  2002 Pankajoessa ennen Peruvettä virtasi melkein 
pelkästään  sinne purettua Pertunmaan puhdistettua jätevettä.  Myllyselässä puh-
distettujen jätevesien vaikutukset ovat olleet suhteellisen lievät. Vuoden 1999  jäl-
keen eivät 1m:n syvyydestä mitatut kokonaisfosforitulokset ole ylittäneet 12 µg/l.
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5 Suojavyöhykesuunnitelma

5.1 Yleistä

Suojavyöhykkeitä, laskeutusaltaita ja kosteikkoja koskevan yleissuunnitelman tar-
koituksena on esittää peltoviljelykohteet, joille olisi vesiensuojelullisesti tarkoituk-
senmukaista perustaa joku edellä mainituista ratkaisuista. Yleissuunnitelmaan valit-
tujen kohteiden vesiensuojeluratkaisujen tarve määritettiin maastokäynnein. Tiedot 
ratkaisuihin vaikuttavista tekijöistä merkittiin jokaisesta kohteesta tarkoitusta varten 
tehdylle maastolomakkeelle, joiden perusteella lopullinen suunnitelma on kartoilla 
esitetty.

Karttatarkastelun perusteella Pertunmaan kunnan ja sen rajan lähistöltä valittiin
maastossa käytäviksi kohteiksi n. 70 viljelyyn merkittyä peltoa, jotka sijaitsivat ve-
sistön äärellä.  Kohteiden valintaan karttatietojen pohjalta vaikutti alueen
eroosioherkkyys, kaltevuus pinnankorkeuserotiedoista päätellen sekä viljelyalueen 
tai muun pellon rajoittuminen suoraan vesistöön. Myös I-, II- ja III- luokan pohja-
vesialueet on otettu mukaan suunnitelmaan.

Tässä suunnitelmassa ei oteta kantaa suojavyöhykkeiden leveyteen, eikä laskeu-
tusaltaiden tai kosteikkojen kokoon, vaan ainoastaan paikkoihin, joille katsottiin
vesiensuojeluratkaisuista olevan eniten hyötyä. Kohteissa, joihin suojavyöhykkeitä 
on ehdotettu, on tarkistettu myös mahdollisuus pellon ja rannan väliin jäävän luon-
taisen vyöhykkeen hoitomahdollisuus osana erityistukisopimusta.

5.2 Perusteita peltoviljelyn vesiensuojeluratkaisujen perus-
tamiselle

Suojavyöhykkeiden on todettu olevan tehokas tapa vähentää peltoviljelystä aiheu-
tuvaa hajakuormitusta vesistöön. Suojavyöhykkeistä on yleensä eniten hyötyä
jyrkillä tai kaltevilla vesistöön tai valtaojaan rajoittuvilla pelloilla, tulva-alueilla tai 
pohjavesialueilla. Lisäksi suojavyöhykkeitä voi olla tarpeen perustaa rantapelloille, 
joiden maalaji on sortuvaa tai joiden viljelymuoto muuten saattaa lisätä
vesistökuormitusta. Tarkastelussa otetaan huomioon, onko kohteessa jo olemassa 
olevaa luontaista tai perustettua suojavyöhykettä. Olemassa olevasta
suojavyöhykkeestä arvioidaan kasvillisuuden peittävyys. Pellon koolla on oma
merkityksensä. Erittäin pienille pelloille suojavyöhykkeiden perustamisen voi katsoa 
vievän liiaksi vähäisestä viljelyalasta, kun taas suuri pelto tuo mukanaan yleensä 
myös suuremman kuormituksen.

Laskeutusaltailla ja kosteikoilla pyritään vähentämään sekä peltoviljelystä veden 
mukanaan kuljettamaa kiintoainetta, että myös ravinteita. Laskeutusaltaiden ja kos-
teikkojen perustamista mietittäessä otetaan huomioon maalajin ja ojanluiskien kal-
tevuuksien lisäksi valuma-alueen koko sekä kasvillisuus luiskilla. Myös ojan koko ja 
siinä virtaavan veden määrä ovat huomioonotettavia asioita. Tärkeää on myös näi-
den ratkaisujen osalta riittävät suojakaistat tai -vyöhykkeet.

Suojavyöhykkeiden ja muiden vesiensuojeluratkaisujen perustamisen ehtona ym-
päristön erityistuen avulla on, että pelto rajoittuu vesistöön tai sijaitsee pohjavesi-
alueella. Vesistö on määritelty vesilain 1. luvun 1. ja 2. §:ssä ja vesistömääritelmän 
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mukaan vesistöiksi luetaan avopintaisten sisävesialueiden ja sen luonnollisten ja 
keinotekoisten osien lisäksi sellaiset ojat, norot tai vesiuomat, joissa vesi virtaa jat-
kuvasti. Myös veneellä kulkemisen ja kalan kulkemisen mahdollisuus ovat vesis-
töksi määritettävän ojan tms. ehtoja. Jonkin näistä kolmesta vesistön määritteleväs-
tä ehdosta tulee täyttyä, jotta ympäristön erityistukea voidaan myöntää perustetta-
valle vesiensuojeluratkaisulle. Nykyisten tukiehtojen mukaan suojavyöhykkeen pe-
rustaminen myös valtaojien varteen on mahdollista tarvittaessa.

5.3 Kartat osa-alueittain ehdotetuin vesiensuojeluratkaisuin 

Varsinainen yleissuunnitelma on esitetty karttojen avulla. Niihin on merkitty ehdote-
tut vesiensuojeluratkaisut paikkoihin, joissa toimenpiteet parhaiten edistävät alueen 
vesiensuojelua. Merkinnät eivät ole suhteessa mittakaavaan, eikä niillä oteta kan-
taa suojavyöhykkeiden leveyksiin. Kosteikkojen ja laskeutusaltaiden sijoituspaikat
eivät ole täsmällisesti määritetty. Paras mahdollinen sijoituspaikka on syytä ratkais-
ta tapauskohtaisesti perustamisen suunnitteluvaiheessa. Kartoissa on selitykset 
käytetyille vesiensuojeluehdotuksien merkinnöille.

Liite 2: Karttaliitteet 
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6 Toteuttamismahdollisuudet

6.1 Yleistä

Tässä yleissuunnitelmassa esitettyjen vesiensuojeluratkaisujen toteutumisen on
arveltu riippuvan lähinnä viljelijöiden / maanomistajien halukkuudesta perustaa esi-
tettyjä ratkaisuja. Toteuttamismahdollisuuksina suojavyöhykkeiden perustamiselle 
on ajateltu niittämällä hoidettuja nurmia tai laidunnettuja alueita, mutta mahdolli-
suuksien mukaan niille voidaan pyrkiä löytämään myös uusia hyötykäyttömahdolli-
suuksia esim. käyttöä riistapeltona.

Liite 3: Ehdotuksia suojavyöhykekasveiksi

6.2 Taloudelliset mahdollisuudet 

Pääasiallisena tukimuotona on tällä hetkellä käytössä maatalouden ympäristön
erityistuki. Sen hakeminen tapahtuu TE-keskuksesta sen jälkeen kun tarkemmat 
perustamis- ja hoitosuunnitelmat suojavyöhykkeestä tai muusta vastaavasta on 
tehty. Tämänhetkisten tukiehtojen mukaan tuen määrä koostuu lähinnä kustannuk-
sista, jotka aiheutuvat peltoviljelysalan pienenemisestä johtuvista tulonmenetyksistä 
ja työkustannuksista. Nämä seikat esitetään myös hakemuksessa. Hakemuksessa 
tulee täytettävien tietojen lisäksi olla liitteenä kartat kohteesta (esim. kopio perus-
karttalehdestä ja peruslohkokartta), perustettavan vesiensuojeluratkaisun perusta-
mis- ja hoitosuunnitelmat (liite 4: malli suojavyöhykkeen perustamis- ja hoitosuunni-
telmasta) sekä kustannusarvio toimenpiteistä. Erityistuesta on määrätty maksimi-
korvaus hehtaaria kohden ja se on 12.12.2001 ollut seuraava:

Taulukko 2: Erityistuen maksimimäärät suojavyöhyke-, kosteikko- ja laskeutusallas-
sekä pohjavesialueiden peltoviljelysopimuksissa 12.12.2001

Erityistukisopimukset max. euroa/ha max. mk/ha

Suojavyöhykkeet 449,90 2675

Kosteikot ja laskeutusaltaat 336,38 / 449,90 2000 / 2675

Pohjavesialueiden peltovilje-
ly

112,69 669,70

Kosteikkojen ja laskeutusaltaiden kohdalla olevat kaksi erillistä maksimitukimäärää
ja niiden myöntämisperusteet riippuvat siitä, onko toimenpiteisiin kohdistettava alue 
pellolla vai ei.

Erityistuen ehdot ovat ainakin tähän saakka muuttuneet suhteellisen lyhyin aikavä-
lein, joten ne kannattaa tarkistaa erikseen, kun asiasta halutaan tarkempaa tietoa 
tai kun erityistukia ollaan hakemassa. 
Suuremmissa hankkeissa voidaan mahdollisesti käyttää muitakin rahoitusmuotoja,
kuten esimerkiksi Life ja Leader- rahoitusta. Life-apurahat on tarkoitettu lähinnä 
innovatiivisten ratkaisujen ja kehittämisideoiden tukimuodoksi, kun taas  Leader-
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rahoitus kohdistetaan maaseudun kehittämishankkeisiin lähinnä kyläkohtaisella
tasolla.

6.3 Ongelmat

Monet viljelijät ovat periaatteessa kiinnostuneita suojavyöhykkeiden perustamises-
ta, mutta käytännön syyt tulevat usein esteeksi. Pitkää sopimusaikaa pidetään mo-
nesti negatiivisena tekijänä muuttuvissa toiminnoissa ja elämäntilanteissa. Tukieh-
doista myös niittovelvoitetta pidetään osittain hankalana, sillä kapeahkojen ja kalte-
vien vyöhykkeiden niitto suurilla koneilla tuottaa ongelmia. Myös niittojätteen pois 
korjaaminen on koettu hankalaksi. Karjattomilla tiloilla niittojätteelle ei ole myös-
kään käyttöä. Viljelijöiden välinen yhteistyö niitossa, niittojätteen poiskorjuussa ja 
hyväksikäytössä olisikin suositeltavaa. Myös suojavyöhykkeiltä pelloille leviäviä
rikkaruohoja pidetään uhkatekijänä, mutta kokemusten mukaan merkittäviä muu-
toksia rikkaruohojen leviämisestä ei ole ollut.

Hakuehtojen ja -käytännön monimutkaisuus saattavat tulla helposti vastaan erityis-
tukihakemuksia laadittaessa. Tähän olisikin hyvä saada enemmän tiedotusta ja 
neuvontaa tai vastaavasti hakukäytäntöä voisi yksinkertaistaa.
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7 Yhteenveto

Etelä-Savon ympäristökeskus sai rahoituksen Pertunmaan suojavyöhykkeiden
yleissuunnitteluun Maa- ja metsätalousministeriöltä. Peltoviljelyalueiden vesiensuo-
jelutarvetta on määritetty sekä karttatietojen, että maastokäyntien pohjalta. Tarkas-
telun pohjalta suunnitelmaan on valittu n. 35 kohdetta, joille on esitetty sopivia ve-
siensuojeluratkaisuja. Suojavyöhykettä on suunnitelmassa ehdotettu 28 kohtee-
seen, laskeutusallasta kolmeen kohteeseen ja kosteikkoa neljään kohteeseen.
Suunnitelma on laadittu alueen erityispiirteet huomioiden. Suunnitelman toteutumi-
nen vähentää omalta osaltaan alueen vesistökuormitusta.
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55.

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta
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LOMAKE MAASTOKÄYNNEILLE

PAIKKA:
KOHTEEN NRO:
PVM:
MAASTOKÄYNNIN TEKIJÄ:

1. TIEDOT PELLOSTA

1.1. tulvaherkkä / ei tulvaherkkä 1.2.  tasainen / kalteva / jyrkkä / 
viettää poispäin rannasta

1.3. maalaji: siltti / savi / hiekka / 1.4. viljelyskasvi / muu 
       hiekkamoreeni / silttimoreeni / turve        pellon käyttö

_____________________
_____________________

2. TIEDOT JOEN / OJA N  LUISKASTA

2.1. kaltevuus: loiva / kalteva / jyrkkä 2.2. maalaji: siltti / savi / hiekka / 
moreeni / turve

2.3. kasvillisuus: on / hieman / ei 2.4. sortumat: kyllä / ei

3. TIEDOT OLEMASSA OLEVASTA SUOJAKAISTASTA/-VYÖHYKKEESTÄ

3.1. luontainen / perustettu 3.2. leveys:___________m

3.3. kasvillisuus ja sen peittävyys %: 3.4. muita huomioita
________________________

       25 / 50 / 75 / 100 ________________________
________________________

4. MAISEMALLINEN MERKITYS

ei merkitystä / jonkin verran merkitystä / suuri merkitys

5. MUITA TIETOJA (esim. sopiva paikka laskeutusaltaalle / kosteikolle, laidunkäyttöön liitty-
viä tietoja, viljelijän kommentit, pellon koko) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. SUOJAVYÖHYKKEEN TARVE

ei tarvetta / tarpeellinen / tarve erittäin suuri

7. SUOJAVYÖHYKETARPEEN PERUSTE

kaltevuus tai jyrkkyys / tulvaherkkyys / pohjavesialue / sortuva maalaji / meanderoiva uoma 
/ viljelymuoto /
muu (mikä?) ______________________________

LIITE 1
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LIITE 2 Indeksikartta 



31

LIITE 2/1 
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LIITE 2/2 
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LIITE 2/3 
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LIITE 2/4 
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LIITE 2/5 



36

LIITE 2/6 
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LIITE 2/7 
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LIITE 2/8 
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LIITE 2/9 
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LIITE 2/10 
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LIITE 2/11 
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EHDOTUKSIA SUOJAVYÖHYKEKASVEIKSI

tulva- ja 
kosteat
niityt

niityt,
kuivat

riista-
pellot

levin-
neisyys

Tammi ( Quercus robur ) X X A

Metsälehmus ( Tilia cordata ) X X AB

Raita ( Salix caprea ) X X ABCD

Tervaleppä ( Alnus glutinosa ) X X ABC

Harmaaleppä ( A. incana ) X X ABC

Pihlaja ( Sorbus aucuparia ) X X ABCD

Rauduskoivu ( Betula pendula ) X X ABCD

Hieskoivu ( B.pubescens ) X X X ABCD

Pähkinäpensas ( Corylus avellana ) X X A(B)

Pohjanpunaherukka ( Ribes spicatum ) X X X ABCD

Mustaherukka ( R. Nigrum ) X X X AB

Taikinamarja ( R. Alpinum ) X X X A(B)

Metsäruusu ( Rosa majalis ) X X ABCD

Orjanruusu ( R. Dumalis ) X X AB

Koiranheisi ( Viburnum opulus ) X X AB(C)

Terttuselja ( V. Racemosa ) X X X A(B)

Kataja ( Juniperus communis ) X X ABCD

Kuusi ( Picea abies ) X X ABCD

Ruokohelpi ( Phalaris arundinacea ) X X X ABCD

Koiranheinä ( Dactylis glomerata ) X X ABC(D)

Nurmirölli ( Agrostis capillaris ) X X X ABCD

Nurminata ( Festuca pratnsis ) X X X AB

Punanata ( F. rubra ) X X X ABCD

Niittynurmikka ( Poa pratensis ) X X ABC

Nurmipuntarpää ( Alopecurus pratensis ) X X X ABC

Polvipuntarpää ( A. Geniculatus ) X X AB(C)

Rantapuntarpää ( A. Aequalis ) X ABCD

LIITE 3/1
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tulva- ja
kosteat
niityt

niityt,
kuivat

riista-
pellot

levin-
neisyys

Timotei ( Phleum prantese ) X X ABC

Englanninraiheinä ( Lolium perenne ) X X ABCD

Metsäpensasruis ( Malope trifida ) X ABC

Hirssisara ( Carex panicae ) X X ABCD

Ketoneilikka ( Dianthus deltoides ) X ABC

Mäkitervakko ( Lychnis viscaria ) X ABC

Viljatar ( Fagopyrum esculentum ) X X AB

Niittysuolaheinä ( Rumes acetosella ) X ABCD

Pelto-orvokki ( Viola arvensis ) X X ABCD

Ketohanhikki ( Potentilla anserina ) X X ABC

Niittynätkelmä ( Lathyrus pratensis ) X ABC

Valkomesikkä ( Melilotus alba ) X X ABC

Sinimailanen ( Medicago sativa ) X X AB

Päivänkakkara ( Leucanthemum vulgare ) X ABC(D)

Hunajakukka ( Phacelia tanacetifolia ) X X AB(C)

ALUEJAKO

A) Ahvenanmaa,
lounainen ja 
eteläinen saaristo 
sekä rannikkoalue

B) Etelä-Suomi

C) Pohjanmaa - Kainuu

D) Perä-Pohjola ja Lappi 

LIITE 3/2
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ESIMERKKI SUOJAVYÖHYKKEEN PERUSTAMIS- JA HOITOSUUNNI-
TELMASTA
Hakija

Nimi Osoite

Kunta Tilatunnus

Kohde

Peruslohkon numero Peruslohkon nimi

Pinta-ala (Huom! hankkeen minimi pinta-ala on 0,15 ha ja peruslohkon minimi pinta-
ala on 0,05 ha)

Kohteen kuvaus

Miksi kohde olisi hyvä suojavyöhykkeeksi? Esim. Lohko on hienojakoista maa-
ainesta / pellon fosforitaso on korkea / Alue on jyrkkä rantapelto/tulvapelto/ pellon 
ja vesistön välinen alue / pohjavesialuetta.
Tavoitteet ja vaikutus

Esim. Maatalouden päästöt vesistöön pienenevät / Alue tulisi olemaan suoja-
vyöhykkeenä kaivolle ja käyttövedenottopaikalle / estää eroosiota XX:n rannalla / 
estää riskit pohjavesien pilaantumiselle. 
Hoitotoimenpiteet (esim)
Lohko 1: Alue perustetaan suojaviljaan I kesänä. Aluetta ei laidunneta eikä satoa 
hyödynnetä Alue niitetään kerran kesässä lintujen pesinnän jälkeen heinä-
elokuussa.

Lohko 2: Alue oli edellisenä kesänä nurmella. Se jätetään entiselleen. Aluetta lai-
dunnetaan joka kesä. Tämän vuoksi se joudutaan myös aitaamaan. Eläimet pää-
sevät juomaan järvestä. Nokkospuskat niitetään. Aluetta ei lannoiteta erikseen.

Lohko 3: Alue on noin 10 m leveä alue pellon ja vesistön välissä. Alueen vesakkoa 
raivataan ja raivuutähteet korjataan polttopuuksi. 

Kustannusarvio:

Lohko 1

Perustamiskustannukset; kyntö, äestys, kylvö 
(eritellään), maksimi 470,95 euroa (=n.2800 mk)/ ha/ sopimuskausi
Sadonmenetys; (erittely), esim. 134,55 euroa (= n.800 mk)/ ha/ v)
Alueen niittäminen niittotraktorilla; 20,20-32 euroa (=n.120-190 mk)/ha /v

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ EUROA / HA / V

Lohko 2
Alueen aitaus;  X euroa/ ha
Eläinten valvonta;  X euroa/ ha
Nokkospuskien niitto;  X euroa/ ha

LIITE 4/1
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KUSTANNUKSET YHTEENSÄ EUROA / HA / V

Lohko 3
Alueen raivaus;                  Z pv, X euroa/ pv /v
Raivuutähteiden korjuu      Z pv, X euroa/ pv/ v

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ EUROA / HA / V

Muut kulut
Suunnitelmanteko; X euroa

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ; LOHKO 1+2+3+Muut X Euroa / V

Liitteet

Lohkokartta
Peruskartta
Muut; esim. piirustukset suunnitelmasta
Vuokra- tai muu sopimus tarvittaessa
Päiväys _______ /________  /200__ 

Allekirjoitus
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