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KEURUS-hanke 2021-2022

Kumppanuus voi olla esimerkiksi

• Yhteistä tekemistä: tilaisuudet, talkoot, 

tutustumiskäynnit, työnäytökset

• Kunnostuskohteiden etsimistä yhdessä

• Tiedon jakamista ja kannustamista uusien 

toimintatapojen omaksumiseen

• Suoraa tukea vesistörakenteiden 

tekemiseen

Lue kääntöpuolelta miksi Keurus-hanke on

käynnistetty ja mitä hyötyä siitä voi saada!

OTA YHTEYTTÄ:

Tuomo Laitinen

Keski-Suomen vesi ja 

ympäristö ry

tuomo.laitinen@k-svy.fi

puh. 0400 614 273

Kirsi Kuoppamäki

Kokemäenjoen

vesiensuojeluyhdistys ry

kirsi.kuoppamaki@kvvy.fi

Puh. 03 246 1337

kvvy.fi/keurus

TULE KEURUS-HANKKEEN 

YHTEISTYÖKUMPPANIKSI

Hankkeen rahoittaja:

Hankkeen toteuttajat:

KVVY, Kokemäenjoen

vesiensuojeluyhdistys ry

KSVY, Keski-Suomen 

vesi ja ympäristö ry

Keuruun 

kaupunki

Mänttä-Vilppulan 

kaupunki

Haemme yhteistyökumppaneita Keurusselän valuma-alueen

kunnostushankkeeseen, jotta voidaan toteuttaa konkreettisia toimia

alueen ympäristön ja vesistöjen hyväksi. Näin luodaan myös uusia

mahdollisuuksia kehittää alueen elinvoimaisuutta, vetovoimaa sekä

elinkeinotoimintaa.



KEURUS-hanke 2021-2022

Varmistetaan Keurusselän 

vesistöalueen hyvä tila

Muuttuvan ilmaston myötä sadanta kasvaa ja rankkasateet yleistyvät,

mikä asettaa haasteita maankäytölle sekä lisää valuntaa ja siten

kuormitusta vesistöihin. Niinpä valuma-alueilla yhteistyössä tehtävien

toimenpiteiden merkitys ympäristön, etenkin vesistöjen tilan kannalta

korostuu. Keurusselän pääallas on vielä vedenlaadultaan pääosin

hyvässä tilassa ja on kaikkien yhteinen etu, että tälle tilanteelle taataan

edellytykset jatkossakin. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet valuma-

alueella ovat helpompia ja halvempia toteuttaa verrattuna heikkoon

tilaan päässeiden vesistöjen kunnostamiseen. Keurusselkää

kuormittavimpien uomien läheisyydessä on kuitenkin havaittu

virkistyskäyttöä haittaavia leväkukintoja, joista on saatu lukea

uutisissakin. Humuspitoisen kuormituksen vuoksi vesi on myös

tummunut etenkin Keurusselän pohjoisosissa. KEURUS-hankkeessa

vesistöjen tilaa heikentäviä tekijöitä selvitetään ja suunnitellaan kuinka

negatiivinen kehityssuunta katkaistaan Keurusselän vesistöalueella

Keuruulla, Multialla ja Mänttä-Vilppulassa.

Yhteistyön tuottamia hyötyjä Keurusseudun maa- ja metsätaloudelle,

turvetuotannolle sekä taajama-alueille:

• Yrityspuolelle näkyvyyttä tutustumiskäyntien, rakennusnäytösten ja 

talkoiden puitteissa, joiden yhteydessä toteutetaan vesiensuojelullisia 

ratkaisuja.

• Välitetään tietoa toimista ja menetelmistä, joilla saavutetaan hyötyjä sekä 

alueen toimijoille että ympäristölle.

• Yhteistyössä maanomistajien, kuntien ja kaupunkien kanssa löydetään 

konkreettisia valuma-alueiden kunnostuskohteita, joissa edistetään 

maankuivatusta ja vesiensuojeluun liittyviä käsittelyratkaisuja, kuten 

kosteikoita tai vedenpidätysrakenteita.

• Kunnostuskohteiden toteutukseen ja muihin tarvittaviin toimenpiteisiin 

haetaan rahoitusta KEURUS-hankkeen kautta ja yhdessä sovittavaa 

toimintaa vastaan niille voi saada myös suoraa sponsoritukea.

• Hankkeen kautta saa asiantuntijatukea parhaiden metsätalouden 

vesiensuojelurakenteiden valintaan, vesienhallinnan haasteisiin pelto- ja 

taajama-alueilla sekä tilanteesta riippuen myös maastomittaus- ja 

suunnitteluapua.

• Kunnostusrakenteiden toteuttamisen ja muun toiminnan kautta 

yhteistyökumppanit saavat myös näkyvyyttä ja imagohyötyjä.

https://www.suurkeuruu.fi/uutiset/art-2000006932245.html

