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Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Juho Kotanen



Vesienhoidon tavoitteet

 Perustuu EU:n vesipolitiikan puitedirektiiviin (2000/60/EY)

 Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä 1299/2004

 Tavoitteena pintavesien vähintään hyvä ekologinen ja kemiallinen tila

 Tavoitteena pohjavesien hyvä kemiallinen ja määrällinen tila

 Tietyin edellytyksin tavoitteita voidaan lieventää tai määräaikoja pidentää

 Ensimmäinen vesienhoitokausi 2010-2015

– tilatavoitteita ei saavutettu kaikilta osin

 2. vesienhoitokausi 2016-2021 käynnissä; valtioneuvoston hyväksymät 

vesienhoitosuunnitelmat tausta-asiakirjoineen voimassa

 3. vesienhoitokauden 2022-2027 suunnittelu käynnistynyt; kuuleminen 2018
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Vesienhoitoa suunnitellaan ja 

toteutetaan vesienhoitoalueilla

Vuoksen

vesienhoitoalue



Vesienhoitosuunnitelmat

 tehty vesienhoitoaluekohtaisesti

 kuvattu vesistöjen ominaispiirteet, ihmistoiminnan 

vaikutukset ja esitetty ympäristötavoitteet ja 

toimenpidetarpeet vesistöjen tilan parantamiseksi

 valtioneuvosto hyväksyy ja raportoidaan EU:lle 

 päivitetään 6 vuoden välein

Vesienhoidon toimenpideohjelmat

 vesienhoitosuunnitelmaa yksityiskohtaisempia  

valmisteluasiakirjoja

 laadittu maakunnallisesti tai valuma-

alueperusteisesti (ELY-keskus, vesistöalue, 

vesienhoitoalue)

 päivitetään 6 vuoden välein

Asiakirjat: 

www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
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• Vesienhoitosuunnitelmat ja 

toimenpideohjelmat

www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

• Vesienhoidon toteuttaminen Etelä-

Savossa

https://esvesienhoito.wordpress.com

http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
https://esvesienhoito.wordpress.com/


Vesienhoitosuunnitelmalla on välillinen vaikutus

Ympäristön-
suojelulaki

Vesilaki Laki vesien- ja 
meren-
hoidon 

järjestämi-
sestä

Maankäyttö- ja 
rakennuslaki

Lupapäätös

Asetus 
vesienhoidon 

järjestämi-
sestä

Hoitosuun-
nitelmissa

esitetyt 
tavoitteet

Valtakunnalliset 
alueidenkäyttö-

tavoitteet

-maakuntakaava

-yleiskaava

Kunnan 
ympäristön-

suojelu-
määräykset

TOIMINNANHARJOITTAJA

 Viranomaiset: päätökset 

lainsäädännön perusteella,  

vesienhoitosuunnitelmat 

huomioitava 

 Valtio ja kunnat: edistävät 

toteuttamista 

määrärahojen ja puitteissa 

ja muilla käytettävissä 

olevilla keinoilla 

 Toiminnanharjoittajat: 

erityisesti lupapäätösten ja 

kaavoituksen kautta 

 Useat toimenpiteistä 

perustuvat vapaa-

ehtoisuuteen ja eri tahojen 

valmiuteen osallistua 

niiden rahoitukseen ja 

toimeenpanoon 



Pintavedet tyypiltään erilaisia
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 Suomessa kaikkiaan 13 järvi-, 11 joki- ja 

11 rannikkovesityyppiä 

 Tyypittelyn taustalla maantieteelliset ja 

luonnontieteelliset ominaispiirteet, mm:

– valuma-alueen maaperä (turve, 

kivennäismaa, savi

– vesistön koko (joet ja järvet)

– syvyys ja viipymä (järvet)

 Etelä-Savossa 12 järvi- ja 6 jokityyppiä

– Mukana > 50 ha järvet ja valuma-

alueeltaan > 80 km2 joet

 Tyyppikohtaiset raja-arvot ekologisen 

luokittelun pohjana
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Ekologinen tilaluokittelu

 mitä vähäisempi ihmisen vaikutus on, sitä parempi on 

vesistön ekologinen laatu

 kullekin pintavesityypille on määritetty vertailuolot ja oma 

luokitteluasteikkonsa

 tilaluokittelussa tarkastelun kohteena ensisijaisesti 

biologiset laatutekijät

– pintavesimuodostuman planktonlevien, piilevien, 

vesikasvien, pohjaeläinten ja kalojen tilaa verrataan 

olosuhteisiin, joissa ihmistoiminta ei ole aiheuttanut 

havaittua vaikutusta eliöstössä

 arvioinnissa otetaan huomioon myös veden laatutekijät 

(kokonaisravinteet, pH, näkösyvyys) ja hydromorfologiset

tekijät (mm. keskimääräinen talvialenema, vaellusesteet)

 Ympäristöhallinnon ohjeita 7/2012

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, tekijän nimi ja osasto 9

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/41788/OH_7_2012.pdf?sequence=6
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Tyyppikohtaisia

raja-arvoja

 esimerkkinä kokonaisfosfori

 Hyvä/Tyydyttävä raja-arvot

– suuri vähähumuksinen

järvi (Svh): 18 µg/l 

 esim. Mikkelin 

alapuolinen Saimaa

– suuri humusjärvi (Sh): 25 

µg/l

 esim. Kyyveden 

pääallas

– matala runsashumuksinen

järvi (MRh): 45 µg/l

 esim. Hanhijärvi
11



Pintavesien ekologinen tila Etelä-Savossa 2013

 93 % järvipinta-alasta ja 

80 % jokipituudesta 

vähintään hyvässä 

tilassa

 ranta- ja lahtialueet 

paikoin nuhraantuneet, 

mikä ei välttämättä näy 

luokittelussa koska 

seuranta kattaa yleensä 

vain selkävedet
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Vesienhoidon painopistealueet Etelä-Savossa

Vesienhoidon  

painopistealue

Mikkelin seutu

Pieksämäen 

seutu

Kyyveden alue

Juva-Joroinen-

Rantasalmi

Savonlinnan 

seutu

 93 % järvipinta-alasta ja 

80 % jokipituudesta 

vähintään hyvässä 

tilassa

 ranta- ja lahtialueet 

paikoin nuhraantuneet, 

mikä ei välttämättä näy 

luokittelussa koska 

seuranta kattaa yleensä 

vain selkävedet
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Pohjavesien tila ja riskialueet 2014

126 kpl

5 kpl

7 kpl

12 kpl

• Laatunormin ylittäviä aineita 

mm: kloridi, kloorifenolit, 

hiilivedyt, torjunta-aineet, 

metallit

• Riskitoimintoja: pilaantuneet 

maat, liikenne, yritystoiminta



Vesienhoidon toimenpidesektorit

 Yhdyskunnat ja haja-asutus

 Teollisuus ja kaivostoiminta

 Kalankasvatus

 Turvetuotanto

 Metsätalous

 Maatalous

 Maa-ainesten otto

 Pohjavesialueiden 

suojelusuunnitelmat ja selvitykset

 Liikenne

 Vedenotto

 Vesistöjen kunnostus, säännöstely 

ja rakentaminen

 Pilaantuneet maa-alueet

 Maankäyttö 18



Suunniteltuja ja toteutettuja toimenpiteitä Etelä-Savossa

Yhdyskuntien vesiensuojelu

 Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo rakenteilla, valmis 

arviolta 2020, 45 milj. euroa

 puhdistamojen saneeraukset

Haja-asutuksen vesiensuojelu

 Viemäröintihankkeita

– Kyyvesi, Kurkisensaari

– Mikkelin alapuolinen Saimaa, Löytö

– viemäröintihankkeet loppumassa 2018 kun avustukset 

loppuvat?

 Omavesi-neuvontahanke (Mikkelin seudun ymp.palvelut)

– neuvonta painottuu ranta- ja pohjavesialueille

Metsätalouden vesiensuojelu

 erityisesti painopistekohteissa (vesienhoidon 

toimenpideohjelma, Etelä-Savon metsäohjelma)

 Kuormitus kuriin –infohanke (Metsäkeskus)

– vesiensuojelun koulutus ja neuvonta maanomistajille

– eroosioriskikohteiden kartoitus, 

metsänkäsittelysuositukset jne.

 Metsäkeskuksen vesiensuojelun laatuloikka –hankepari 

alkamassa

– menetelmäkehitys ja toimijoiden koulutus

 vesiensuojelurakenteita hankkeissa, esim. Freshabit LIFE 

Puruvesi
19
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Maa- ja metsätalouden vesiensuojelun painopistealueita

Maatalous Metsätalous

- maatalousvaltaiset valuma-alueet, joissa 

riskinalaisia vesistöjä

- turvemaavaltaiset valuma-alueet, joissa 

riskinalaisia vesistöjä 



Maatalouden vesiensuojelu

 Ympäristökorvauksen tilatason toimenpiteitä 

toteutetaan Etelä-Savossa n. 90 % käytössä olevasta 

maatalousmaasta kun valtakunnallinen 

sitoumustavoite on ollut 83 %

 Suojavyöhykeala kasvanut, v. 2017 n. 1000 ha, 

sijoittuminen ja vesiensuojelullinen merkitys?

 Kasvipeitteisyysala tasoa 48 000 ha eli 86 % 

peltoalasta

 Ravinteiden ja orgaanisen aineiden kierrättäminen ja 

lietelannan sijoittaminen peltoon 6775 ha, ravinteiden 

kierrättäminen 274 ha

 Kosteikkojen hoitosopimuksia v. 2017 yhteensä 24 

kpl / 84 ha 

 Kosteikkojen perustamista koskevia myönteisiä 

rahoituspäätöksiä 2017 haun perusteella 4 kpl 

 Kosteikkojen perustamiseen kiinnostusta, mutta 

määrärahat loppuneet

 Neuvonta- ym. hankkeita käynnissä, joissa 

panostetaan vesiensuojelun painopistealueisiin. 

Osarahoitus maaseuturahastosta, hankkeissa mm. 

kiertotalous-teema

- Resurssitehokas Maanosaaja (Envitecpolis Oy)

- Peltohavainto-hanke (Luke)

- Ravinnepiika (ProAgria)
21
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Vesistökunnostukset

 suurimpana Freshabit LIFE Puruvesi EU-hanke ->2022

 poistokalastus

– mm. Mikkelin alap. Saimaa, Joroisselkä, Kyyvesi, 

Rantasalmen lähivedet, Puruvesi

– kohteet tarkentuvat koekalastustulosten perusteella

– vuosittainen saalis yhteensä n. 150-200 t

 vesikasvien niitto

– useita kohteita vuosittain

– esim. v. 2016 Puruveden Matinniemi, v. 2017 Mikkelin 

alapuolinen Saimaa jne.

 virtavesien kunnostus- ja kalatiet

– Puulaan laskevat virtavedet -hanke luvitusvaiheessa

– Vuokalan kalatie (Savonranta), suunnitteluvaiheessa

– Enojoen-Kolkonjoen (Joroinen), toteutus mahdollisesti 

v. 2019-2020

 erityisalueiden kunnostus

– Pukkiselkä (Kangasniemi), lintuveden ruoppaus 

12000 m2, n. 8000 m3, valmistui v. 2016

22
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Mitä on poistokalastus?

 poistokalastus (=hoitokalastus, 

ravintoverkkokunnostus) yksi 

vesistökunnostuksen ja –hoidon menetelmä

 pyritään vähentämään särkikalojen osuutta 

kalastossa sekä lisäämään kasviplanktonia 

syövän eläinplanktonin määrää. Samalla 

poistetaan fosforia vesistöstä.

– leväkukintojen ja veden samentuminen 

vähenee

– jos samalla pienennetään ulkoista 

ravinnekuormitusta, on vaikutus 

pidempiaikainen

 poistetaan tehopyynnillä särkisaalis sekä muut 

pienet planktonsyöjäkalat, järveen palautetaan 

saaliin joukossa olevat petokalat 

 tavoitteena siten myös vinoutuneen kalakannan 

oikaiseminen eli saada särkikalojen ylisuurta 

biomassaa vähemmäksi ja petokalojen osuutta 

suuremmaksi

=> parantaa kalastuksen kannalta arvokkaampien 

kalalajien elinoloja ja kasvua.
23



Poistokalastus Etelä-Savossa

 toteutetaan pääosin keväisenä rysäpyyntinä + 

katiskapyyntinä sekä syysnuottauksilla

 saalis: pääosin särki, lahna, salakka (särkikalat)

– särkikalojen osuus biomassasta usein yli 95 %

– erityisesti keväällä myös ajoittain kuore ja pieni 

ahven

 erilaajuisia kohteita vuosittain 10-20 kpl

 suuri osa saaliista laajemmista kohteista, kuten 

Mikkelin alapuoliselta Saimaalta, Joroisselältä, 

Rantasalmen Raudanvesiltä jne.

 poistopyynti usein n. 3 vuotta peräkkäin => arviointi 

jatkotarpeesta

 usein yhteishankkeita; mm. osakaskunnat, 

kalastusalue, ELY, kunnat

 ELY myöntää vuosittain harkinnanvaraista tukea
24

* Fosforia 8,4 g / kalakilo
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Toimenpiteiden rahoituskanavia

 EU:n maaseutuohjelma, mm: 

– ympäristökorvaus

– ei-tuotannolliset investoinnit (kosteikot jne.)

– Leader

 EU:n LIFE-rahoitus

 Metsätalouden KEMERA-tuki

 Rakennerahastot (EAKR ja ESR)

 MMM:n ja YM:n rahoitus laaja-alaisiin hankkeisiin (erit. 

hallituksen kärkihankkeisiin liittyvät teemat)

– ravinteiden kierrätys

– vaelluskalakannat

 MMM:n ja YM:n vesienhoitoon tarkoitetut määrärahat:

– ELYt jakavat vuosittain avustuksina

– mm. vesienhoidon toteutussuunnittelu ja toteutus 

hankkeina

 esim. poistokalastus, vesikasvien niitto, 

virtavesikunnostukset, pohjapadot jne.

– ELYn myöntämä tuki yleensä 20-50 %, riippuu  

kohteesta ja toimenpiteestä

– usein yhteistyöhankkeita kuntien ja kalavesien 

omistajien (osakaskunnat kanssa)

– talkootyö lasketaan osaksi kustannuksia 25



Miten voin itse vaikuttaa vesienhoidon

suunnitteluun tai toteutukseen?

 Osallistumalla vesienhoidon ja kalatalouden 

sidosryhmätyöskentelyyn, esim.

– alueelliset vesienhoidon yhteistyöryhmät

– alueelliset kalatalouden yhteistyöryhmät

 Ottamalla eri valmisteluvaiheissa kantaa 

vesienhoidon suunnitteluun

– lausunnot ja kansalaispalaute

– kuuleminen v. 2018 ja 2020

 Osallistumalla talkootoiminnan kautta

– esim. kalojen hoitopyynti, vesikasvien niitto, 

purouomien ennallistamistyöt 

 Omaehtoisella vesien tilan seurannalla

– näkösyvyystarkkailu, levähavainnointi

 Ennen kaikkea pyrkimällä itse minimoimaan  

vesistökuormitusta omassa toiminnassaan
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Vesienhoidon työohjelma ja keskeiset kysymykset 2022-2027

 Kuulemisaika 8.1.-9.7.2018

 Kuulemisaineisto: 

www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

 Karttapalvelu: 

http://paikkatieto.ymparisto.fi/vaikutavesiin

 Etelä-Savoa koskee kaksi 

kuulemisasiakirjaa: 

– Vuoksen vesienhoitoalue

– Kymijoen-Suomenlahden 

vesienhoitoalue

 Kansalaispalaute:

– Kyselylomake: 

(www.ymparisto.fi/vaikutavesiin)

– Kirjaamo: 
 Vuoksen vesienhoitoalue: Etelä-Savon ELY-

keskuksen kirjaamo

 Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue: 

Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamoon

http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
http://paikkatieto.ymparisto.fi/vaikutavesiin
http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin


Ehdotukset keskeisiksi kysymyksiksi Vuoksen 

vesienhoitoalueella 2022-2027

 Vesienhoidon toimeenpanon 

tehostaminen

 Erinomaisessa ja hyvässä tilassa 

olevien vesistöjen tilan turvaaminen 

 Hajakuormituksen vähentäminen

 Pistekuormittajien aiheuttamien 

päästöjen hallinta

 Vesielinympäristöjen parantaminen ja 

vaelluskalakantojen vahvistaminen

 Pohjavesien laadun ja määrän 

turvaaminen

 Ilmastonmuutoksen vesistövaikutuksiin 

varautuminen
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Vesienhoidon toimeenpanon tehostaminen

 vesienhoitohankkeiden aktivointi 

viranomaisneuvonnan avulla sekä 

tiedonvälitys toteutuneista hankkeista ja 

tutkimuksista parhaiden menetelmien 

käyttöön oton edistämiseksi ja uusien 

vesiensuojelutoimien käynnistämisen 

helpottamiseksi

 vesialueita hallinnoivien osakaskuntien 

yhdistäminen suuremmiksi 

kokonaisuuksiksi ja kalatalousalueiden 

toiminnan kehittäminen vesienhoidon 

toimeenpanossa

 uusien toimintamallien kehittäminen, 

kuten kansalaisten maksuhalukkuuden 

hyödyntäminen vesienhoidon 

toimeenpanossa

 vesien tilaa koskevan seurantatiedon 

laadun ja luotettavuuden turvaaminen 

seurantaan kohdistetuilla resursseilla 

sekä kehittämällä malleja ja 

kaukokartoitusmenetelmiä



Erinomaisessa ja hyvässä tilassa olevien vesistöjen tilan turvaaminen

 kuormituspaineiden tunnistaminen herkissä 

vesistöissä

 vesien tilan ennaltaehkäisy maankäytön 

kokonaisvaltaisella suunnittelulla ja eri 

tarpeiden yhteensovittamisella herkkien 

vesistöjen valuma-alueilla

 luvanvaraisen toiminnan sijainninohjaus

 ympäristölainsäädännön noudattaminen 

sekä riittävä valvonta 

 metsätaloustoimien harkittu suunnittelu sekä 

metsä- ja pelto-ojitusten tarveharkinta

 maa- ja metsätaloudessa neuvonnan ja 

koulutuksen lisääminen maanomistajille, 

suunnittelijoille ja urakoitsijoille

 ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja 

toimintatapojen muutokset vesienhoidossa, 

mm. vesiensuojelutoimenpiteiden 

oikeanlainen kohdentaminen



Hajakuormituksen vähentäminen

 maan kasvukunnon parantaminen maataloudessa

 keinojen kehittäminen maa- ja metsätalouden 

vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentamiseen eniten 

kuormittaville ja vesien tilan kannalta ongelmallisille 

alueille vesienhoitoalueella

 karjatalouden keskittymäalueilla ravinnetaseiden 

alentaminen ja lannan hyötykäytön laajentaminen 

suuremmalle peltoalalle

 lisätä neuvontaa ja koulutusta maanomistajille sekä 

suunnittelijoille ja urakoitsijoille maa- ja 

metsätaloudessa

 valuma-aluetason suunnittelun lisääminen ja uusien 

metsätalouden suunnittelutyökalujen laajamittainen 

kehittäminen ja käyttöönotto

 kunnostusojituksen tarvearviointi metsätaloudessa

 eri-ikäisrakenteisen kasvatuksen mahdollisuuksien 

hyödyntäminen metsätaloudessa

 hulevesisuunnitelmien laatiminen sekä hulevesien 

käsittelyn ottaminen huomioon rakentamisessa

 hajajätevesiasetuksen toimeenpanon edistäminen 

valvonnan ja neuvonnan keinoin



Pistekuormittajien aiheuttamien 

päästöjen hallinta

 vesiensuojelumenetelmien 

kehittäminen panostaen 

erityisesti niiden 

ympärivuotiseen 

toimivuuteen

 häiriötilanteiden ja 

poikkeuksellisista sääoloista 

johtuvien häiriöpäästöjen 

estäminen

 tietopohjan lisääminen 

vaarallisten ja haitallisten 

aineiden, lääkkeiden ja 

mikromuovien 

esiintymisessä pinta- ja 

pohjavesissä



Vesielinympäristöjen parantaminen ja vaelluskalakantojen 

vahvistaminen

 saimaannieriän, järvilohen ja 

järvitaimenen rauhoittamisen 

jatkaminen kalastukselta niiden 

luontaisilla esiintymisalueilla

 kalatiestrategian toimeenpano 

merkittävissä vaellusesteissä

 kalatiehankkeiden ja 

virtavesikunnostusten edistäminen 

vaelluskalakantojen vahvistamiseksi

 järvi- ja jokikunnostusten toteutuksen 

edistäminen lisäämällä rahoitus- ja 

asiantuntijatukea sekä vaikutusten 

seurantaa

 hoitokalastussaaliin kaupallisen 

hyödyntämisen edistäminen

 pienvesien suojelu muun muassa 

metsätaloudessa



Pohjavesien laadun ja määrän turvaaminen

 pohjavesiriskien ennaltaehkäisy 

riskinarvioinnilla ja maankäytön 

suunnittelulla

 pohjavesialueiden 

suojelusuunnitelmissa esitettyjen 

toimenpiteiden tehokas 

toimeenpano riskipohjavesialueilla

 pohjavesialueilla pohjavedestä 

suoraan riippuvaisten pintavesi- ja 

maaekosysteemien säilyttäminen 

luonnontilaisina



Ilmastonmuutoksen vesistövaikutuksiin varautuminen

 maata muokkaavan toiminnan 

vesistöhaittojen minimointi muun 

muassa ojitusten tarveharkinnalla 

maa- ja metsätaloudessa

 peltoalueilla talviaikaisen 

kasvipeitteisyyden suosiminen

 maankäytön suunnittelussa jättämällä 

valuma-alueille nykyistä enemmän 

kosteikkoja ja muita vesiä pidättäviä 

rakenteita

 vesiensuojelutoimien mitoittaminen 

muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin

 ilmastonmuutoksen tulva- ja 

kuivuusriskien huomiointi 

kunnostushankkeissa ja säännöstelyn 

kehittämisessä

Valunta Kyyveteen
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Ehdotukset keskeisiksi kysymyksiksi Kymijoen-

Suomenlahden vesienhoitoalueella 2022-2027

 Maatalouden toimenpiteet käytäntöön

 Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen

 Turvetuotannon päästöt hallintaan

 Vesienhoidon parempi huomioiminen 

kaavoituksessa ja rakentamisen ohjauksessa

 Vesielinympäristöjen parantaminen

 Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen

 Pohjavesien laadun ja määrän turvaaminen

 Jätevesihaitat hallintaan

 Vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten 

aineiden vähentäminen

 Erinomaisessa ja hyvässä tilassa olevien vesien 

tilan turvaaminen

 Toimeenpanon tehostaminen

36



Vesienhoidon työohjelma ja keskeiset kysymykset 2022-2027

 Kuulemisaika 8.1.-9.7.2018

 Kuulemisaineisto: 

www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

 Karttapalvelu: 

http://paikkatieto.ymparisto.fi/vaikutavesiin

 Etelä-Savoa koskee kaksi 

kuulemisasiakirjaa: 

– Vuoksen vesienhoitoalue

– Kymijoen-Suomenlahden 

vesienhoitoalue

 Kansalaispalaute:

– Kyselylomake: 

(www.ymparisto.fi/vaikutavesiin)

– Kirjaamo: 
 Vuoksen vesienhoitoalue: Etelä-Savon ELY-

keskuksen kirjaamo

 Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue: 

Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamoon

http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
http://paikkatieto.ymparisto.fi/vaikutavesiin
http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin


Lisätietoja internetistä

 Etelä-Savon vesienhoidon blogi-sivut: https://esvesienhoito.wordpress.com/

– mm. kuormitusselvitykset, hoitosuunnitelmat, poistokalastusraportit, 

kokouspöytäkirjat

 Etelä-Savon Ely-keskuksen vesienhoidon sivut: 

www.ymparisto.fi/vesienhoito/etela-savo

– vesienhoidon suunnitelmat ja ohjelmat

 Vesikartta: http://paikkatieto.ymparisto.fi/vesikartta

– karttapohjainen palvelu, jossa mm. vesien tilan luokitukset ym.

 Avoin tieto: http://www.syke.fi/avointieto

– mm. kaikki vedenlaatuaineistot
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Kiitos!


