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JOHDANTO 

Taustaa
Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seudun vesistöprojekti 2021 on jatkoa yhdis-
tyksen vuoden 2020 projektille, jonka toteutti biologi Sanni Kokkoniemi. Silloin luotiin 
se perusta, verkostot ja toimintatavat, joihin vuoden 2021 vesistöprojekti nojasi.  Sanni 
Kokkoniemi toimi yhdistyksessä kesätöissä kartoittamassa vesistöjen tilan kohentami-
seen tähtäävien erilaisten organisaatioiden toimia Keski-Suomen alueella. Vuoden 2020 
kesän ja syksyn aikana kartoituksen lisäksi yhdistyksen jäsenistöä informoitiin muiden 
järjestämistä talkoista.  

Vuosi 2021
Vuoden 2021 projektin tekijänä toimi tutkija Heikki Susiluoma ja yritysrahoituksen 
hankkimisessa avusti harjoittelija Riitta Hassinen. 

Vesistöprojektin 2021 keskeisiä toiminta-alueita olivat talkootoiminta, metsänomistajil-
le suunnattu kysely soiden ennallistuksesta sekä kyselyssä kiinnostuksensa osoittanei-
den maanomistajien kontaktointi ja heidän kohteidensa alustava kartoitus. 

Tavoitteena oli projektin aikana osallistua yhdistyksen jäsenten voimin mahdollisimman 
useisiin talkoisiin Jyväskylän seudulla ja laajemminkin Keski-Suomessa yhteistyökump-
paneiden kanssa ja järjestää mahdollisuuksien mukaan myös omia talkoita. Lisäksi ta-
voitteena oli kartoittaa metsänomistajien kiinnostusta soiden ennallistukseen yleisesti 
ja omilla mailla olevien soiden ennallistukseen erityisesti, sekä mahdollisesti löytää yh-
distykselle oma kohde joko ennallistukseen tai virtavesikunnostukseen tai molempiin.

Vuoden 2021 projekti käynnistyi syksyllä 2020 hakemalla hankkeelle projektirahoitusta 
ELY-keskuksesta. Rahoitushakemus suunnattiin ELYn asiantuntijan omien neuvojen mu-
kaisesti ympäristökasvatus-osiosta jaettuihin rahoituksiin. Kevään 2021 aikana etsittiin 
tarvittavaa omarahoitusta Keski-Suomen yrityksiltä. ELY ei sitten myöntänytkään omaa 
rahoitustaan vedoten hankkeen valtakunnallisten tavoitteiden puuttumiseen. 

Projektin toteutumisen mahdollistivat kuitenkin oman yhdistyksen panoksen lisäksi Jy-
väskylän energiayhtiö Alva, Keski-Suomen ja Päijänteen metsänhoitoyhdistykset sekä 
Syöte-Huvilat Oy. Heille suurkiitokset projektin toteutumisesta. 

Soiden ennallistuskyselyn kysymykset laati Heikki Susiluoma ja kyselyn toteutti Kes-
ki-Suomen Metsänhoitoyhdistyksen tiedottaja Sari Haapamäki. Siitä suurkiitokset. 

Työ jatkuu 
Tästä on erinomainen jatkaa vuoteen 2022, jolloin toivottavasti jo toteutuneet talkoiden 
tarjoaminen sekä soiden ennallistuskohteiden etsintä sekä maanomistajien kontaktointi 
voivat jatkua. 



Hankkeessa tehtiin myös yksi hakemus Ympäristöministeriön heikentyneiden alueiden 
kunnostuksen HELMI-rahoitukseen. Huolimatta myönteisestä päätöksestä maanomista-
jana ollut perikunta päätti olla lähtemättä ennallistukseen. 

Myös uusiin avauksiin yhdistys on valmis. Ekologisen jälleenrakennuksen ympärillä ta-
pahtuu paljon, erilaisia projekteja käynnistetään ja ihmisten tietoisuus esimerkiksi laji-
kadon merkityksestä kasvaa ilmastohuolen kanssa. 

PROJEKTIN TOTEUTUMINEN

Verkostoituminen ja talkoot kesän aikana 
Otimme yhteyttä seuraaviin Keski-Suomessa toimiviin virtavesikunnostusta ja soiden 
ennallistusta tekeviin tahoihin: Keski-Suomen Kalatalouskeskus, Keski-Suomen vesien-
suojeluyhdistys, Multian kalastuskunta, Tamppikosken koskikalastajat, Keuruun seudun 
taimen -yhteistyö, Pelastetaan reittivedet ry, Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biota-
lous-Instituutti, Metsähallitus. 

Kesän aikana osallistuimme yhteistyökumppaneiden organisoimiin talkoisiin kolmessa 
virtavesikohteessa ja kahdessa suon ennallistuskohteessa maakunnassa. Järjestimme 
omana organisointina yhdet vesikunnostustalkoot Joutsassa yhdessä Keski-Suomen Ka-
latalouskeskuksen kanssa. 

Kokemuksia:

• Talkoiden onnistuminen on kiinni useista tekijöistä ja kesän 2021 aikana korona toi 
oman lisänsä ihmisten valmiuteen lähteä talkoisiin.

• Talkoiden ajankohta olisi hyvä saada päätettyä aikaisin, jotta mahdollisimman moni 
ihminen voisi varata niihin aikaa. Paikallisesti tärkeässä kohteessa osallistumisen pe-
rusjoukko on helpompi turvata kuin kohteessa, johon kootaan väkeä vain puhtaasti 
asiakiinnostuksen pohjalta.

• Usein virtavesitalkoista kiinnostuneet Keski-Suomessa ovat taustaltaan kalastuksen 
parissa työtä tekeviä tai sitä harrastavia. Tiivis verkostoituminen helpottaa talkoo-
väen osallistumista lyhyelläkin varoitusajalla.

• Virtavesitalkoot ovat pääsääntöisesti koskien kunnostusta eli kutu- ja suojapaikkojen 
rakentamista koskiin kaloille. Niissä vaaditaan erilaisten viranomaislupien ja maan-
omistajien suostumusten lisäksi vankkaa asiantuntemusta niin suunnittelussa kuin 
käytännön toteutuksessakin.

• Toisaalta virtavesikunnostuksessa on myös mukavan rutiininomaisia suorituksia, ku-
ten sorasankojen siirtoa ketjussa koskeen. 

• Suon ennallistus käsityönä on suhteellisen uutta, jolloin siihen kannustaminen on vai-
keampaa. Työ on myös fyysisesti vaativaa, joka nostaa mukaan lähdön kynnystä.

• Suon ennallistuksessa tarvitaan myös riittävän kokenut työn johto ja esimerkiksi tot-
tumusta moottorisahan käyttöön. 



TALKOOT

Virtavesitalkoot Joutsassa Myllykoskella 27.-28.7.2021
Yhdistyksemme omat talkoot, joissa yhteistyökumppanina toimi Keski-Suomen kalatalo-
us ry ja asiantuntijana Matti Havumäki. Talkoiden ajankohta voitiin määrittää suhteelli-
sen myöhään ja markkinointi tapahtui yhdistyksen sähköpostien kautta ja sosiaalisessa 
mediassa. Myös paikallinen lehti antoi näkyvyyttä talkoille. Talkoisiin osallistui yhdistyk-
sen puolelta kolme henkilöä sekä Kalatalous ry:n puolelta kaksi asiantuntijaa. 

Puhdistimme aiemmin levitettyjä soraikkoja, siirsimme kiviä ja soraa uusiin kohtiin sekä 
kaivoimme kaloille suojapaikkoja. 

Virtavesitalkoot 6.8. Multialla Multianjoen Kurjenkoskella ja Riuttakoskella 
Järjestäjänä Multian kalastuskunta sekä ELY-Keskus. Yhdyshenkilönä Miso Heinäaho.

Virtavesitalkoot 8.8. Tarhajoen Tamppikoskella.
Järjestäjänä Tamppikosken koskikalastajat. Yhdyshenkilönä Miso Heinäaho.

Viikonlopun aikana lähes sama joukko työskenteli kolmella koskella. Kunnostuksissa oli 
mukana noin 10 henkeä, joista luonnonsuojeluyhdistyksemme kautta kaksi henkeä. Työ 
oli osin konetyötä eli isompia kiviä käänneltiin virtaan kaivurilla ja soraa ohjattiin kos-
keen kaivurilla. Loppulevitys ja tarkempi kutu- ja suojapaikkojen toteuttaminen tehtiin 
käsin. 

Kuvat: Soran levitystä ja isojen kivien siirtelyä Tamppikoskessa Multialla. 



Suon ennallistustalkoot Käpylamminnevalla Saarijärvellä yksityisen 
maanomistajan kohteessa 13.8. osana Järvipäivien 13.-15.8. ohjelmaa
Järjestäjänä Pelastetaan reittivedet sekä Saarijärven aktiiveja useastakin yhdistyksestä 
ja paikallista väkeä. Paikalla oli yhteensä noin 20 henkilöä pidempiä ja lyhyempiä aikoja.  
Yhdistyksen markkinoinnin pohjalta paikalle tuli kolme henkilöä, loput olivat saarijär-
veläisiä. Tukimme ojia, raivasimme puustoa entisen avosuon kohdasta. Yhteyshenkilönä 
toimi Kalle Laitinen Saarijärveltä. 

Kuva: Ojaa tukitaan Saarijärven Käpylammilla 13.8.2021.

Virtavesitalkoot 14.8. Keuruun Vääräkoskellä
Talkoisiin osallistui noin 10 henkeä, joista vain yksi oli paikalla yhdistyksemme puolelta. 
Hankkeen organisoija oli rekisteröimätön aktiivinen Keuruun seudun taimen -yhteistyö 
organisoijanaan Arto Pummila. 

Siirsimme peltisangoilla karkeaa soraa koskeen ja puhdistimme joen pohjaa ja availim-
me rantakivikoihin pieniä väyliä ja piilopaikkoja kaloille. 



Kuvat: Soran siirtoa ämpäriketjussa koskeen Vääräkoskella.  



Suon ennallistustalkoot Saarijärvellä Metsähallituksen kohteessa yhdessä 
Jyväskylän ammattikorkakoulun Biotalous-Instituutin kanssa 23.-24.8.
Yhdyshenkilönä Hanna Nousiainen. 

Nämä talkoot olivat tiedossa hyvissä ajoin ja JAKM teki vahvaa markkinointia. Yhdistyk-
sestämme oli mukana 2 henkilöä. Järjestäjien (JAMK, MH) keskuudesta oli noin 10 hen-
keä talkoissa. Talkoista myös tiedotettiin jälkikäteen mukavasti. 

Rakensimme neljä patoa suolle Keuruun luonnonystävien aktiivien kehittämällä, nk. Aal-
lokas-menetelmällä, jossa tehdään kaksi tukkiriviä ja niiden väli täytetään turpeella ja 
mahdollisesti kivennäismaalla. 

Kuvat: Padon rakennusta JAMKin kohteessa Saarijärvellä.



Juutinsuon ennallistustalkoot Kiteen Kesälahdella 27.-29.8. 
Suomen luonnonsuojeluliiton ja Hiilipörssin kohde on iso (noin 300 ha) useampivuoti-
nen kohde, jossa pääosa työstä on tehty konetyönä, mutta patoja oli rakennettava myös 
siihen osaan suota, mihin ei koneella pääse. 

Talkoissa oli viisi henkilö, joista Jyväskylän yhdistyksestä kaksi. Vaikka kohde ei ollut-
kaan varsinaisesti projektin (Keski-Suomi) alueella, niin kokemukset kevyemmin toteu-
tettavista säkkipadoista olivat arvokkaita tulevaisuutta ajatellen. 

Kuvat: Tunnelmia Juutinsuon talkoista Kesälahdelta.



METSÄNOMISTAJAKYSELY

Metsänomistajille suunnatun kyselyn organisoiminen onnistui hienosti yhteistyös-
sä Keski-Suomen ja Päijänteen metsänhoitoyhdistysten kanssa. Heikki Susiluoma laati 
kysymykset ja taustatekstin, jota sitten yhdessä muokattiin. Tiedottaja Sari Haapamäki 
Keski-Suomen metsänhoitoyhdistyksestä vei kyselyn nettiin ja muotoili metsänhoitoyh-
distysten uutiskirjeeseen toivomuksen vastata kyselyyn. 

TULOKSISTA

Vastauksia yhteensä 194
Kysely oli osa metsänhoitoyhdistysten uutiskirjettä, joka lähti noin 6700 ihmiselle. Vas-
tauksia kertyi 194. Koska kysely ei ollut henkilökohtaisesti suunnattu, eikä satunnaiso-
tannalla tehty kysely, niin vastausprosentin laskeminen tai arvioiminen ei ole mielekästä. 

Suon ennallistus on asiana uusi ja usein metsänomistaja omistaa vain pienen osan jos-
takin suosta. Vastausten määrää voi kuitenkin pitää hyvänä ja syntynyttä yleiskuvaa 
suhtautumisesta ennallistukseen riittävänä. Vastaajien ikä ja sukupuolijakauma vastasi 
Keski-Suomen ja Päijänteen metsänhoitoyhdistysten jäsenten eli metsänomistajien ja-
kaumia, jolloin tuloksia voidaan tarkastella ainakin osin peilaten potentiaaliin koko met-
sänomistajien joukossa. Näin ollen kyselyä voi pitää onnistuneena. 

Kiinnostus ennallistamiseen ja suhtautuminen ennallistamisen merkitykseen. 
Soiden ennallistamisen näki tärkeänä luonnon monimuotoisuuden lisäämisen kannalta 
58 % vastaajista ( 32 % erittäin tärkeä ja 26 jokseenkin tärkeä = 58 %).  Vesistöjen tilan 
parantamisen kannalta soiden ennallistamista piti hyvänä 56 % vastaajista (32 % erittäin 
tärkeä ja 24 % jokseenkin tärkeä = 56 %).  Ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta vas-
taajat pitivät soiden ennallistamista monimuotoisuutta ja vesistövaikutusta vähemmän 
merkityksellisenä eli vain 44 %( 23 % erittäin tärkeä ja 21 % jokseenkin tärkeä = 44 %). 

Vastauksissa näkyy selkeästi vastaajien painotus konkreettisiin itselle tärkeisiin asioihin 
eli koettuun luontoon ja vesien puhtauteen. Useissa konkreettisissa ennallistushankkeis-
sa paikallisesti vesien tila on koettu tärkeimmäksi siellä, missä on kokemusta esimerkik-
si turpeen kaivamisen ja metsäojitusten pilaavista vaikutuksista. 

Oman suon ennallistus
Toinen mielenkiintoinen ja soiden ennallistuksen kannalta positiivinen asia on, että vas-
taajista 41 % oli kiinnostunut suonsa ennallistamiseen, jos se ei itselle maksa mitään.  
Hieman pienempi joukko ei ollut kiinnostunut eli  39 %. Mikäli ennallistuksesta makset-
taisiin, niin silloin ennallistamisesta kiinnostuneiden määrä kasvaa jonkin verran. 

Vastaajien ikä ja sukupuolijakauma
Kyselyyn vastanneista pääosa oli miehiä (80 %) ja iältään 60-79 (vuotiaita (61 %). Ja-
kauma vastaa kuitenkin hyvin yhdistysten koko jäsenkuntaa. 



Metsien sijainti
Metsänomistajilta tiedusteltiin myös oman metsäomaisuuden pääasiallista sijaintia. Yli-
voimaisesti suurin vastaajien omistamien metsien sijaintikunta on Jämsä. Suuriin eroi-
hin luvuissa ei vastausten perusteella löydy selitystä: 

• Jämsä 38   
• Jyväskylä 27
• Laukaa 17   
• Hankasalmi 16
• Saarijärvi 12   
• Joutsa 9
• Muurame 3 

Metsäomaisuuden koko
Vastaajien metsän määrässä suurin luokka oli 20-49 ha (30 %). Lähes yhtä suuri joukko 
(27%) omisti alle 20 ha. Myös yli 100 hehtaarin omistajia joukossa oli paljon (20 %). 

Metsän merkitys
Mielenkiintoista on, että kysyttäessä metsän ensisijaista merkitystä melko suuri osa vas-
taajista, 28 %, ilmoitti sen olevan virkistys ja vapaa-ajanvietto. Ensisijaisesti se on tu-
lonlähde noin puolelle vastaajista. Myös luonnon monimuotoisuuden kasvattaminen oli 
ensisijaista 7 %:lle vastaajista eli metsän merkityksen uudet tuulet näkyvät vastauksis-
sa. Tämä näkyy siinäkin, että parikymmentä vastaajaa halusi vastata jotain muuta kuin 
annetut ensisijaisuusvaihtoehdot ja niissä vastauksissa korostui se, että metsä on omis-
tajilleen tasavertaisesti monta asiaa samanaikaisesti, eli esimerkiksi yhtä paljon suvun 
perintöä, virkistystä ja tuloa. 

Kahdeksan ihmistä kiinnostui oman suon ennallistukseen ja yhtä kohdetta 
haettiin Helmi-hankkeeksi
Kyselyssä oli mahdollista antaa yhteystiedot, mikäli oli kiinnostunut kuulemaan lisää en-
nallistuksesta ja/tai ennallistamaan oman suonsa. 

Yhteystietonsa jätti 8 metsänomistajaa, joilla oli oma suokohde, jonka toivoisivat jossa-
kin vaiheessa ennallistettavan. Kohteet olivat pääosin pieniä, mutta hyvin ennallistetta-
vissa. Tarinat suon ojituksen historiasta vaihtelivat, mutta pääosin ojituskohteella metsä 
ei ollut lähtenyt kasvamaan ja haluttiin palauttaa suo taas suoksi. 

Yksi kohteista päätyi Helmi-hankkeeksi eli sille haettiin rahoitusta Ympäristöministeri-
ön Heikentyneiden alueiden rahoitusohjelmasta. Myönteinen rahoituspäätös tuli maalis-
kuun alussa 2022, mutta suon omistava perikunta päätti kuitenkin tässä vaiheessa vetäy-
tyä ennallistuksesta. 



Vapaan kentän vastauksia ja kommentteja
Kyselyn lopussa oli mahdollisuus kommentoida vapaassa kentässä niin ennallistuksen 
korvausta kuin yleensäkin ennallistusasiaa. Tähän mahdollisuuteen tarttui noin alle 
kolmannes (57 kpl) vastaajista eli varsin moni halusi vielä kommentoida kyselyä. Tässä 
muutamia huomioita kommenteista ryhmitellen: 
 
• Yleensä koko tutkimuksen mielekkyyttä kyseenlaistavia oli vain muutamia
• Ennallistuksen tarpeellisuuden kyseenlaistavia kommentteja oli myös muutamia
• Ennallistuksen tarpeellisuuden kyseenlaistavia ja täysin luonnosta ymmärtämättö-

miä kommentteja, joissa luonnon toiminnan faktat olivat hukassa, oli 9 kpl
• Omaan palstaan liittyviä kommentteja oli 8 kpl 
• Korvauksen suuruuteen liittyviä kommentteja oli 14

YHTEENVETOA

Kyselyn vastauksista piirtyy kuva suon ennallistuksesta varsin uutena tai ainakin outo-
na asiana monille metsänomistajille. Ja koska puolelle vastaajista metsä on ensisijaisesti 
tulonlähde, on ymmärrettävää, että tulon kasvattamiseksi aikoinaan tehtyjen ojitusten 
umpeen laittaminen myös oudoksuttaa. 

Toisaalta vastanneista yllättävän iso osa (28 %) kertoi oman metsän olevan ensisijaises-
ti virkistyksen lähde. On tietysti mahdollista ja jopa todennäköistä, että tähän kyselyyn 
vastasivat ja sen huomasivat herkemmin ihmiset, joilla on jo valmiiksi ajatuksia metsän 
muista käyttötarkoituksista kuin tulon hankkiminen.  

TUESTA JA YHTEISTYÖSTÄ KIITTÄMME: 

        


