
KOVESJÄRVEN 
PUOLESTA



2010 valmisteltiin Pirkanmaan 
vaihemaakuntakaavaa, jossa varattiin 
turvetuotannolle uusia alueita.

Aluevaraukset lähes kaksinkertaistivat 
turpeenotossa olevien alueiden määrän 

Saman kesän aikana pajastui, että Kovesjärven 
alueella oli jo turpeenottoa, josta ei osannut 
kertoa sen enempää Ely kuin kaupunkikaan.



Kovesjärven vesien vesiensuojeluyhdistys 
perustettiin kesällä 2010

Nimi muokattiin ison veljen mallin 
mukaan. Ajatuksena oli pitää huolta 
koko valuma-alueesta ja myös 
alapuolisesta joesta.



Turpeenoton haitat olivat 
parkanolaisittain selvillä:

Nuhraantuminen, liettyminen, sedimentin 
kertyminen happamoituminen, vesien 
tummuminen, humushaitat, limaleväisyys, 
“apinankarva”, pengermurtumat, kalastohaitat , 
hapen kuluminen, eliörakenteen vinoutuminen, 
kasvillisuusmuutokset, valunnan muutokset, 
vahingonkorvaustaistelut, haitankärsiminen ja 
pitkä piina.



….selvää meille, mutta ei valmistelijoille tai 
päättäjille…



Tausta-aineisto oli mielestämme 
puutteellista, jotta päätöksenteko voisi olla 
perusteltua ja oikeudenmukaista.  

Teetätimme ekologisen selvitysksen VPD:n ja 
vesienhoitolain tarkoittamalla tavalla. 
Vedenlaatutiedot järveltä ja järveen laskevasta uomasta , laaja paketti
(Hertta-tietokannassa vain 2 talvinäytettä  v 1992 ja 1973)

Sedimenttitutkimus Piileväkartoitus
Kasviplankton Kasvillisuustarkastelu



Selvityksen tulos:
Kovesjärven ekologinen tila on erinomainen.
Erinomaisessa tilassa olevan vesistön tilaa ei 

saa heikentää.
Torjuntataistelu turpeenottoalueita vastaan 

käynnistyi.
2013 Ympäristöministeriön päätöksellä 
kohdesoita poistettiin mm Kovesjärven 

ympäristöstä.



Ainakin  100 (150) x unelma siitä, että järvi 
säilyy sai jatkoaikaa. Ilo järven tilasta antoi 
kannukset jatkaa hyvin alkanutta työtä.

Kovesjärvellä on rantakaavoitettua aluetta ja 
n. 70 kiinteistöä, vesialuetta omistaa viisi(5) 
osakaskuntaa.



Näkyvissä Kovesjärvi, 
älä järven vettä tärvi!

Olemme opetelleet 
tuntemaan järveämme, 
tyypittelyn, luokittelun, 
raja-arvot, menetelmiä

Tunnemme 
valuma-alueen, sen 
koon, maaperän ja 
järven hydrologiaa ja 
morfologiaa

Seuraamme 
muutoksia, 
kuormittajia  ja 
pidämme silmät auki



Hankimme 
vedenlaatutietoa 

säännöllisin väliajoin
Teetätimme

kasvillisuusselvityksen 2014
Esiselvityksen aliveden 

korkeuksien nostamisesta
2015

Kasviplanktonin biomassa ja lajit 
määritettiin 2018



Järvi on valuma-alueensa peili
5 331 100 m115,331 km2
❏ Järven ympäristössä 

maaperä on moreenia, 
hiekkamoreenia, 
hiekkaa tai kalliota. 

❏ Pohjoinen osa 
valuma-alueelta tuo 
suovesiä ja 
turpeenoton purkuvesiä

❏ Eteläpäässä maaperä 
on hietaa

❏ Järvi ei kerrostu-
❏ Happipitoisuus pysyy 

hyvänä.



Muutokset näkyvät 
ensin eliölajeissa, Fy-Ke 
arvot ilmaisevat saman 
myöhemmin.



Lintumme ilmentävät 
vielä karumpia 
olosuhteita.



Ihmistoiminta, maankäyttö ja 
kalastus

❏ Peltoviljelys lähes 
kokonaan 
loppunut,

❏ Viimeisiä peltoja 
taimikolla

❏ Luvatonta 
turpeenottoa

❏ Kunnostusojituksia 
❏ Puunkorjuuta

❏ Vesirajaa laskettu, 
rantatöyräät näkyvät

❏ Ei vesijättölunastuksia
❏ Kotitarvekalastusta
❏ Virkistyskalastusta
❏ Istutuksia, siika 

näyttäisi kuitenkin 
menestyvän



Omat vedet paremmiksi 
seurantaa



Havaintoja



HUOLIA
❏ Valuma-alueella tehtävät muutokset näkyvät veden 

tilassa herkästi.
❏ Sertifikaattien noudattaminen hakkuissa ei toimi 

moitteettomasti
❏ Tahallisen voimakasta ja turhaa turvametsämaan 

ojitusta, kunnostusojitusten mielekkyys pitäisi harkita 
tarkkaan 

❏ Avohakkuu nostaa vedenpintaa ja aiheuttaa 
merkittävää kuormitusta alapuolisiin vesistöihin

❏ Ruoppaukset saavat ravinteita liikkeelle. 



HUOLIA

❏ Ilmastonmuutos 
❏ Lämpimät jaksot lämmittävät koko vesipatsaan ja 

altistaa haitoille
❏ Lämpimät jaksot haihduttavat tehokkaasti
❏ Veden viipymä kasvaa virtaamien vähentyessä. 
❏ Runsaat sateet puolestaan näkyvät väriarvoissa ja 

CDOMn -lukemissa ja  ravinnekuormituksessa



❏ Ilmaston 
äärevöityminen, 
lukittuminen

❏ Sateita on esiintynyt 
entistä enemmän 
rankkasadekuuroina, 
jotka saavat maaperän 
ainekset liikkeeseen.

❏ Tuulisen ja matalan 
järven  sedimentti ja 
flokkiintunut humus 
lähtee uudelleen 
liikkeelle

ILMASTONMUUTOS NÄKYY JO NYT 

❏ Tuuli rapauttaa matalikkoja ja 
rantoja

❏ Yhteen osuva vähäluminen 
syksy tai talvi ja lämmin kevät 
tietää kuivuutta jamerkittävää 
vedenalenemaa ja on vain 
ajan kysymys, milloin se on 
huomattavaa

❏ Kulunut kevät kertoo mihin 
suuntaan ollaan menossa

❏ Lämpimät olosuhteet  ja 
rehevöityminen edistävät 
levätuotantoa



HUOLIA
❏ Ympäristölupajärjestelmän heikkoudet
❏ Valvonnan varovaiset toimintatavat ovat 

aiheuttaneet  loputtomasti kestävän 
taistelun lain ja asetusten noudattamisesta

❏ Ympäristölupajärjestelmässä intressit 
asettuvat vastakkain. Yleisen edun 
perusteleminen vaikeaa. Valittaminen 
vaatii sitoutumista ja paljon opiskelua.



ETURISTIRIIDAT RASKAITA HOITAA

❏ Vapon havittelema 
Untilanneva veisi 
valuma-alueestamme lisää, 
yhteensä noin 25%.

❏ Järviluonnon 
mahdollisuudet saada 
luonnollisesti varastoitunutta 
korvausvettä heikkenee, 

❏ KASVIPLANKTON SELVITYS  
osoittaa humuskuormituksen 
kasvua ja rehevöitymiskehitystä 
2018,

❏ Happea kuluttavan aineksen 
määrä on kasvanut

❏ Vesi on ollut tummempaa kuin 
koskaan ennen. 

❏ Vedenlaatuarvot vaihtelevat 
näytteenottolaitoksesta riippuen



Sen ominaisuuksiin
vaikuttavat valuma-alueen

maaperä, järven koko, syvyys ja ihmisen
toiminta.

Tavoitteenaamme Kovesjärvellä on 
vähentää ihmisen haitallisen toiminnan 

vaikutuksia. 

Jokainen järvi on erilainen



Kovesjärvi -MRh-järvemme

Ajattelemme, että meillä on poikkeuksellisen 
karu järvi ollakseen Mrh- tyyppinen järvi.  
Luokittelu ja tyypittely antaa Kovesjärvelle 
tulokseksi : järvi on erinomaisessa tilassa. 

Jos Kovesjärvi tyypiteltäisiin toisenlaiseksi,  
herää kysymys mahtuisimmeko enää  tähän 
erinomaisten vesien luokkaan. Piilottaako 
luokittelu haitallista kehitystä?  



Mikä saa hyörimään vesiasioissa?

Onko sinilevän lisääntynyt esiintyvyys juuri se 
rehevöitymisestä kertova oire, joka saa meidät jaksamaan? 
Limoittuneet pyydykset, liettyneet rannat, likaiset 
ojavedet, menetetty maisema vai uimaranta? 
Vavahduttaako lajien sukupuutto, lohet ja raakut vai  
lintujen kato meidät toimeliaiksi? Vai onko meillä tärkeitä 
arvoja?



Kaikesta huolimatta,!



Iloisia ja onnellisia kesäpäiviä lapsuuteen!



Vesi reitittää elämäämme sen alusta alkaen.

Olemme syntyneet vedestä, nousseet vedestä, olemme vettä, 
emme tule toimeen ilman vettä ja vesi on elämämme edellytys. 
Se on myös luonnonvara, josta syntyy pulaa.
Veden merkitys elämälle tekee siitä miltei pyhää.
Veden kiertokulku pitää huolta siitä, että olemme kytkeytyneitä 
toisiimme, tekomme vaikuttavat toisiin ja meistä jää jäljet, jotka 
tuntuvat toisissa.
Yhteistyöllä vesistöt kuntoon- hankkeessa toteutuu toive siitä, että 
ihmiset, jotka ovat jo luonnon toisiinsa kytkemiä, ryhtyvät myös 
toimimaan reittiensä varsilla yhdessä vesistöjen parhaaksi. 
Kovesjärven puolesta toivomme hankkeelle runsaasti osallisia!

Arja Pihlaja/Kovesjärven vesien 
vesiensuojeluyhdistys ry 
11.6.2018


