YMPÄRISTÖ KÄRKIHANKKEET 2014
Etelä‐Konneveden alueen kehittäminen kansallispuistoksi
Sijainti: Konnevesi ja Rautalampi
Etelä‐Konnevesi–järvi sijaitsee Keski‐Suomen ja
Pohjois‐Savon maakuntien rajalla Konneveden ja
Rautalammin
kuntien
alueella.
Järviallas
saaristoineen ja manneralueineen muodostaa
ekologisesti ja luonnonsuojelullisesti merkittävän
yhtenäisen kokonaisuuden. Etelä‐Konneveden
keskeisimmät osat kuuluvat valtakunnalliseen
rantojensuojeluohjelmaan ja Natura 2000 –
verkostoon. Lisäksi alueella on vanhojen metsien
suojelualueita ja valtakunnallisesti arvokkaita
kallioalueita sekä muita suojelualueita. Alueella on
valtion suojelutarkoituksiin varattua maata 1 527
ha. Etelä‐Konnevesi on kansallisvedeksi nimetyn,
säännöstelemättömän
Rautalammin
reitin
keskusjärvi.

syntymistä.
Metsähallitus
on
käynnistänyt
hankkeeseen
liittyen
alueen
suojelualuekokonaisuuden
hoito‐
ja
käyttösuunnitelman laatimisen.

Etelä‐Konneveden
vedenlaatu
on
säilynyt
erinomaisena ja järvi on kalataloudellisesti arvokas.
Maisemallista vaihtelua luovat aavat selkävedet
pikkusaarineen ja lähes mereisine kallioluotoineen
sekä toisaalta useat suuret metsäiset saaret ja
sokkeloiset vesialueet kapeine lahtineen ja
salmineen. Järven rannalla sijaitsee Jyväskylän
yliopiston Konneveden tutkimusasema, jossa
tehdään kokeellista ekologian ja akvaattisen
ekologian tutkimustoimintaa järvi‐ ja maa‐alueilla.
Yrityksistä mm. Törmälän loma‐ ja kurssikeskus on
hyödyntänyt alueen nykyistä retkeilyverkostoa ja
palvelurakenteita toiminnassaan.

Etelä‐Konneveden
alueen
kehittäminen
kansallispuistoksi ‐hanke on kumppanuushanke,
joka on nähty tärkeäksi sekä Keski‐Suomen että
Pohjois‐Savon liittojen ja ELY ‐keskusten sekä
alueen kuntien ja Metsähallituksen omissa
suunnitelmissa ja kehittämistoimissa. Alueen
kehittäminen kansallispuistoksi sekä puiston
ulkopuoleisten
alueiden
(mm.
koskireitit,
tutkimusaseman
alue,
satama‐
ja
maihinnousukohteet) matkailu‐ ja virkistyskäyttöä
tukevan
infrastruktuurin
suunnittelu,
parantaminen
ja
rakentaminen
vaativat
paikallisten, alueellisten toimijoiden ja valtion
resurssien hyödyntämistä.

Kunnat, elinkeinoelämän edustajat, Metsähallitus,
ELY
‐keskukset,
maakuntien
liitot
ja
luontoharrastajat ovat yhteistoimin edistämässä
alueen kehittämistä. Alueen hanketoiminnan
tavoitteena on edistää vesistö‐ ja luontomatkailua
sekä siihen liittyvän luontoarvot huomioon ottavan
yritystoiminnan kehittämistä. Kunnat ovat tehneet
aloitteen Ympäristöministeriölle Etelä‐Konneveden
kansallispuiston
perustamisesta
sekä
käynnistäneet
Euroopan
maaseudun
maatalousrahaston tukeman Etelä‐Konneveden
ympäristön kehittämishankkeen. Käynnissä oleva
hanke
pyrkii
edistämään
kansallispuiston

Toteuttamisvalmius:
Kansallispuiston
perustaminen voidaan käynnistää vuonna 2014.
Kansallispuistohanketta edistetään yhteistyössä
Pohjois‐Savon liiton kanssa.
Lisätietoja:
ympäristöpäällikkö
Reima
Välivaara/Keski‐Suomen liitto (puh. 040 595 0918),
suunnittelujohtaja Paula Qvick /Pohjois‐Savon liitto
(puh. 044 714 2646, erikoissuunnittelija Raimo
Itkonen/Metsähallitus (puh. 040 583 5802),
luonnonsuojelupäällikkö Päivi Halinen/ Keski‐
Suomen ELY –keskus puh 0400 211 288)
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