Vesistöjen kunnostushankkeet ja asiantuntijaverkostot,
rahoitetut hankkeet ELY-keskuksittain
Päivitetty 2.6.2021

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ähtärinjärven kunnostus (2019)
Järven valuma-alueelle rakennetaan kosteikko vähentämään valuma-alueen maankäytön aiheuttamaa
kuormitusta.
Hankevetäjä: Yhteinen Ähtärinjärvi ry.
Verkkosivu: Yhteinen Ähtarinjarvi
Lisätietoja: Seppo Sulku, etunimi.sukunimi@outlook.com

VETO 2019-2021
Parannetaan vesistöjen tilaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia. Tavoitellaan maa- ja metsätalouden, turkisja turvetuotannon sekä hulevesien kuormituksen vähentämistä. Lisätään tietoa valuma-alueen jokien,
järvien ja meren vesi- ja rantaluonnosta ympäristökasvatuksen ja tiedotuksen keinoin. Hanke tukee vesien‐
ja merenhoidon toimenpideohjelmaa toteuttamalla monivaikutteisia vesiensuojelukosteikkoja ravinne‐ ja
kiintoainekuormituksen vähentämiseksi ja tulvavesien hallinnan lisäämiseksi Luodon ja Öjanjärveen
laskevien vesistöjen sekä Perhonjoen valuma‐alueella. Hanke koostu kolmesta osasta: 1)
Vesienkunnostustoimijoiden tukeminen, 2) Kosteikkojen, laskeutusaltaiden ja muiden
valumavesikäsittelymenetelmien suunnittelu ja rakentaminen sekä kalataloudellinen uomakunnostus, 3)
vesi- ja rantaluontoselvitykset sekä vesiluonnon tuntemuksen lisääminen ympäristökasvatuksella.
Hankevetäjä: Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry.
Tärkeimmät yhteistyötahot: Hankepartnereita ovat Evijärven, Vimpelin, Vetelin ja Pedersören kunnat ja
Pietarsaaren kaupunki.
Verkkosivu: VETO eli Vedet kuntoon ja tutuiksi -hanke/
Lisätietoja: Heli Jutila, etunimi.sukunimi@vesiensuojelu.fi

Isojoen Iivarinkylän koskialueen kunnostus (2019-2020)
Hankkeeseen kuuluu tarkemman kunnostussuunnitelman laatiminen, lausuntojen, lupien ja sopimusten
laatiminen sekä koskialueiden kunnostaminen ja rantojen maisemanhoitotyön tekeminen. Ensisijainen
toimenpide alueen kunnostuksessa on jokiuoman kunnostus kala- ja luonnontaloudellisessa mielessä ja se
toteutettaisiin syksyn 2019 aikana kosken yläosan alueella eli noin 450 m matkalla. Vuodelle 2020
hankkeessa jäisi yhtenäisen koskialueen alapuolisen nivavirta-alueen kunnostus (450m), joka keskittyisi
koskikunnostusmenetelmien lisäksi isompien kalojen suojapaikkojen rakentamiseen ja vähäisten
eroosiosuojausten tekemiseen. Samassa yhteydessä mahdollisuuksien mukaan tehtäisiin 1-2 kpl
kiintoaineen keräämiseen tarvittavaa laskeutusallasta jokeen tulevien ojien yhteyteen.

Hankevetäjä: Tmi Terrapolar/Teemu Tuovinen
Lisätietoja: Teemu Tuovinen, terrapolar@luukku.com

Seinäjärven kunnostushanke (2019-2021)
Tavoitteena vedenlaadun parantaminen, kalakannan parantaminen, vedenpinnan säännöstelyohjeiden
nykyaikaistaminen ja tarvittavien lupien hakeminen sekä kesänlopun aikaisen vedenpinnan nostaminen.
Lisätavoitteena on patorakennelman muuttaminen, järven virkistyskäytön lisääminen ja vetovoiman
lisääminen virkistyskäytön lisäämiseksi. Ensimmäisen osahankkeen tarkoituksena on rakentaa yksi
laskeutusallas ja kaksi kosteikkoa vähentämään järveen kohdistuvaa kuormitusta valuma-alueelta.
Hankevetäjä: Norrvikin jakokunta
Lisätietoja: Kirsi Vuoriluoma, etunimi.sukunimi@gmail.com

Ojajärven kunnostus (2019-2021)
Tarkoituksena on perustaa kosteikko järven pohjoispäähän. Järven pohjoisosan lahdissa tehdään pohjan
harausta ja ruoppauksia. Toimilla pyritään poistamaan lahdista kasvimassaa ja erityisesti alueelle laajalti
levinnyttä kanadanvesiruttoa.
Tärkeimmät yhteistyötahot: Hankkeen toteuttamiseen ovat sitoutuneet Luoma-ahon kylätoimikuntakyläyhdistys ry ja Alajärven kaupunki
Hankevetäjä: Luoma-ahon kylätoimikunta-kyläyhdistys ry
Lisätietoja: Kai Hannulabacka, etunimi.sukunimi@icloud.com

Sommarösundin kunnostus (2019)
Vesikasvien (ärviä) poisto niittämällä, jotta aikaisemmin alueella YM:n rahoituksella toteutetun hankkeen
hyödyt voidaan palauttaa.
Hankevetäjä: Södra Vallgrund samfällighet, Mustasaari
Lisätietoja: Anders Back, etunimi.sukunimi@backman-trummer.fi

Kirkkolammen tulevaisuus -hanke (2019)
Luodaan suunnitelma Vähänkyrön Kirkkolammen ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämiseksi,
veden pidättämiskyvyn parantamiseksi ja happaman lammen kunnostamiseksi. Parannetaan asukkaiden
lähiympäristön viihtyisyyttä sekä edistetään lajien monimuotoisuuden säilymistä. Lisäksi luodaan yhteinen
ymmärrys asukkaiden, maanviljelijöiden ja järjestöjen kanssa Kirkkolammen tilasta ja vaadittavista
toimenpiteistä, ja sitoutetaan toimijat yhteistyöhön.
Hankevetäjä: Vaasan kaupunki
Tärkeimmät yhteistyötahot: Asukkaat, maanviljelijät ja järjestöt
Lisätietoja: Suvi Aho, etunimi.sukunimi@vaasa.fi

Freshabit Pohjanmaan joet (2020-2021)
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri järjestää rahoituksella pienvesien kunnostuksia ja
toteuttamista talkoilla sekä inventointien ja kartoitusten tekemistä. Lisäksi piiri järjestää koulutus- ja
neuvontatoimintaa (Taimenpäivät) sekä kolmannen sektorin ympäristötyöpajamallin kehittämistä pienvesija ympäristökunnostustoimintaan.

Hankevetäjä: Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry
Tärkeimmät yhteistyötahot: Tärkeimmät yhteistyötahot ovat Freshabit-hankkeen muut kumppanit ja
maanomistajat.
Lisätietoja: pohjanmaa@sll.fi

Alavudenjärven ravinteet kiinni - maisema auki (2019-2020)
Alavudenjärveen kohdistuva ulkoinen ravinnekuormitus ylittää selvästi järven sietokyvyn. Kuormitusta tulee
vähentää sekä valuma-alueella että itse järveen kohdennetuilla toimenpiteillä. Hankkeeseen kuuluu
järvikortteen ja -heinän poisto juuristoineen 1000 m matkalta, Pahajoen kosteikkoalueen luontopolun
viimeistelytyöt, esimerkkikosteikon tavoitettavuuden mahdollistaminen, hoitokalastus ja vesikasvillisuuden
niitot sekä luontoselvityksen teettäminen.
Hankevetäjä: Alavuden kaupunki
Lisätietoja: Timo Rintala, etunimi.sukunimi@alavus.fi

Karijoen Metsäjoen yläosan ja Kariluoman alueen vesiensuojeluhanke (2019-2020)
Yhdessä virtavesien kunnostuksen kanssa tavoitteena on yhdistää myös maatalousvaltaisten alueiden
huomiointi elinympäristökunnostuksessa ja tulvasuojelussa uusilla kunnostusmenetelmillä ja kokeiluilla.
Tämä toteutettava hanke on siten uuden tyyppinen kokonaisuus, jossa on piirteitä metsäalan
luonnonhoitohankkeista, tulvasuojelu- ja kuivatushankkeista sekä vesistöjen kunnostuksista kalatalouden ja
vesiensuojelun osalta. Kyseessä on siis pilottityyppinen hanke alueella, joka kohdistuisi vesistöalueen
kokonaisvaltaisen kunnostuksen edistämiseen.
Hankevetäjä: Tmi Terrapolar/Teemu Tuovinen
Lisätietoja: Teemu Tuovinen, terrapolar@luukku.com

Pieni Kaksipuoloisen kunnostus (2019)
Järven avovesialue on huomattavasti pienentynyt umpeenkasvun seurauksena. Hankkeen tavoitteena on
ruoppauksen avulla palauttaa avovesialuetta. Kunnostuksen seurauksena järven saavutettavuus paranee ja
järven tila kohenee. Hankkeesta on merkittävää hyötyä alueen asukkaille ja järveä muuten käyttäville.
Hankevetäjä: Tuurin Salonkylän kyläyhdistys ry.
Tärkeimmät yhteistyötahot: Alavuden kaupunki ja Töysän osakaskunnan hoitokunta.
Lisätietoja: Maunu Vainiopää, puh. 040 732 6321

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vesistöjen kunnostus ja kalakantojen ylläpitävä hoito, Joroinen, Pieksämäki (20192021)
Hankkeen kohdevesistöt ovat Joroisten ja Pieksämäen kuntien alueella olevat vesistöt ja järvet, mm.
Saimaan Joroisselkä-Haapaselkä-alue, Syvänsi, Pyhitty sekä Kaitaisen alueen järvet. Hankkeeseen sisältyy
hoitokalastusta, vesikasvien poistoa sekä rantautumis- ja veneenlaskupaikkojen kunnostusta. Hankkeessa
tehdään myös virtavesikunnostuksiin liittyviä selvityksiä ja suunnitelmia, jotka pohjustavat vaelluskalojen
luontaista lisääntymistä tukevia toimenpiteitä maakunnallisesti arvokkaassa Enojoen-Kolkonjoen
vesimuodostumassa. Kalatalousalue (aiemmin kalastusalue) sekä alueen osakaskunnat ovat jo vuosien ajan

tehneet pitkäjänteistä työtä vesien ja kalakantojen tilan parantamiseksi. Myös Pro Joroisselkä ry vesiensuojeluyhdistys ja Joroisten kunta ovat aktiiviset toimijat hankkeessa.
Rahoituksen hakija: Virtasalmi-Joroinen-kalatalousalue
Kustannukset: 50 000 euroa (avustuksen osuus 25 000 €)
Lisätietoja: Liisa Muuri, p. 0295 024 029, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Vesistöjen kunnostus ja kalakantojen ylläpitävä hoito, Haukivesi (2019-2021)
Kohdevesistöinä ovat Joroisten, Rantasalmen ja Varkauden kuntien alueella olevat vesistöt ja järvet,
pääkohteena Saimaan Haukivesi. Hankkeeseen sisältyy hoitokalastusta, vesikasvien poistoa sekä
rantautumis- ja veneenlaskupaikkojen kunnostusta. Varkauden alapuolinen Pohjois-Haukivesi on
eteläisempää Haukivettä selvästi rehevämpi ja sen tilaa heikentää erityisesti pistemäinen
yhdyskuntajätevesikuormitus. Etelä-Haukivedellä on tehty aiemmin hoitokalastuksia, joita on tarkoitus
jatkaa hankkeessa. Haukiveden keskusallas on erinomaisessa tilassa, mutta sen lahtialueiden tila on paikoin
heikompi. Pohjois-Haukivesi on tyydyttävässä tilassa ja selvästi keskusallasta rehevämpi. Haukiveden
pohjoisosa, Siitinselän-Vuoriselän alue, on kuulunut edellisellä kaudella Etelä-Savon vesienhoidon
toimenpideohjelmaan. Alueella on kuitenkin tärkeää jatkaa vesistökunnostustoimenpiteiden toteuttamista
hyvän tilan saavuttamiseksi.
Haukiveden kalatalousalue (aiemmin kalastusalue) sekä alueen osakaskunnat ovat jo vuosien ajan tehneet
pitkäjänteistä työtä vesien ja kalakantojen tilan parantamiseksi. Myös Varkauden kaupunki on mukana
hankkeessa.
Rahoituksen hakija: Haukiveden kalatalousalue
Kustannukset: 60 000 € (avustuksen osuus 30 000 €)
Lisätietoja: Liisa Muuri, p. 0295 024 029, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Ruokojärven kunnostushanke, Savonlinna (2019-2022)
Ruokojärvi on melko pieni (110 ha), lyhytviipymäinen ja erittäin matala ja pahoin rehevöitynyt järvi
Kerimäen taajaman läheisyydessä, Puruveden valuma-alueella. Ruokojärvi on ollut kaunis, kirkasvetinen ja
kalaisa järvi. Viime vuosina järvi on kuitenkin rehevöitynyt huomattavasti. Tämä näkyy muun muassa
kasvittoman avovesialan merkittävänä supistumisena, kalakannan muutoksina ja yleistyneinä
sinilevähavaintoina. Ruokojärven ekologinen tila on erinomainen, mutta muutostrendi on heikompaan
suuntaan. Järven humuksisuus on hieman lisääntynyt viimeisen 20 vuoden aikana. Järven reuna-alueille on
muodostunut löyhää orgaanista pintasedimenttiä ja se on osin peittänyt alleen hiekkapohjia. Järviruoko on
levinnyt pohjanlaadun muutoksen seurauksena. Samoin uposlehtisiä kasveja, kuten vitoja, esiintyy
runsaasti matalilla orgaanisen löyhän pintasedimentin peittämillä järven osilla, jossa näkösyvyys on hyvä ja
pohjan ravinteisuus ylläpitää ja edistää kasvillisuuden kehittymistä. Pohjavesivaikutuksen johdosta järvi
kuuluu harvinaiseen matalaan vähähumuksiseen järvityyppiin, joten vesiensuojelu ja ekologisen tilan
säilyttäminen ovat tärkeitä.
Hankkeessa toteutetaan järviruokojen niitto sekä parannetaan veden vaihtumista rakentamalla
virtausaukot järven keskiosissa olevan saaren ja mantereen väliseen penkereeseen. Hankkeessa
suunnitellaan myös, miten vähennetään yhden merkittävän uoman tuomaa kuormitusta eroosiontorjunnan
toimenpiteillä.
Rahoituksen hakija: Pro Ruokojärvi ry
Kustannukset: 65 000 euroa (avustuksen osuus 32 500 €)
Lisätietoja: Pekka Sojakka, p. 0295 024 233, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Suurjärven vesiensuojelun kehittämishanke, Puumala, Ruokolahti (2019)
Suurjärveä on perinteisesti pidetty hyvin kirkkaana ja puhtaana järvenä. Paikalliset ovat havainneet järven
tilan heikentymistä, ja alueella on herännyt huoli vesistön tulevaisuudesta. Tilan muutokset ovat näkyneet
mm. kalakantojen muutoksena ja paikoin kiintoaineksen kertymisenä ja liettymisenä tietyissä kohdin
järveä. Suurjärvi on ollut vesienhoidon 1. ja 2. kaudella hyvässä tilassa. Vedenlaatu- ym. mittausaineistoa on
kuitenkin ollut hyvin vähän saatavilla. Kohde on vähähumuksisena, kirkkaana järvenä (tyyppi Vh) kuitenkin
herkkä ulkoiselle kuormitukselle. Erityisesti metsätalouden kuormituksen on arvioitu olevan riskinä vesien
tilalle - valuma-alueella ei ole juurikaan muuta kuormituslähdettä.
Suurjärven valuma-alueelle laaditaan metsätalouden vesiensuojelusuunnitelma, jossa esitetään suositukset
metsätaloustoimille valuma-alueelle sekä ehdotukset yksityiskohtaisiksi vesiensuojelurakenteiksi
herkimpiin paikkoihin.
Rahoituksen hakija: Imatran seudun ympäristötoimi. Hanketta käsitelleissä kokouksissa ovat olleet läsnä
paikalliset osakaskunnat, metsätalouden toimijat sekä asiantuntijat kunnista ja ELY-keskuksista.
Kustannukset: 7 200 euroa (avustuksen osuus 3 600 €)
Lisätietoja: Juho Kotanen, p. 0295 024 192, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Heiniöjärven kunnostusprojektin esiselvitys, Pieksämäki (2019-2021)
Heiniö on 170 hehtaarin kokoinen matala humusjärvi. Järvi kuuluu Kyyveden valuma-alueeseen. Järven tila
on jo pidempään ollut tyydyttävä. Järvi on erittäin rehevä, mikä näkyy korkeina ravinnepitoisuuksina.
Vedenlaadun lisäksi vesien tyydyttävä tila näkyy myös biologisissa laatutekijöissä, kuten kasviplanktonissa
ja päällyslevissä. Heiniölle on tehty 1990-luvulla kunnostussuunnitelma ja osittain suunnitelmassa esitettyjä
toimenpiteitä, kuten hoitokalastusta, vesikasvien poistoa sekä kosteikko, on toteutettu. Suunnitelma on
kuitenkin vanhentunut ja vaatii päivitystä vastaamaan nykyistä tilaa, uusia tavoitteita ja kunnostustarpeita.
Hankkeessa konsultti laatii esiselvityksen, jossa haetaan kustannustehokkaita toimenpiteitä Heiniön tilan
parantamiseksi. Esiselvityksellä saadaan mahdolliset kunnostusvaihtoehdot ja niille kustannusarviot. Tietoa
tullaan käyttämään tulevassa Heiniön kunnostusprojektissa. Tavoitteena on parantaa Heiniön
virkistyskäyttöä, kalataloutta sekä rajoittaa ravinnekuormitusta alapuolisiin järviin. Alapuolinen Kyyvesi on
lahtialueidensa osalta ekologialtaan tyydyttävässä tilassa.
Rahoituksen hakija: Naakkiman osakaskunta, ja yhteistyötahoja ovat Pieksämäen kaupunki, Suomen
metsäkeskus, alueen maatalousyrittäjät sekä Heiniön rantakiinteistöjen omistajat.
Kustannukset: 3 500 euroa (avustuksen osuus 1 750 €)
Lisätietoja: Liisa Muuri, p. 0295 024 029, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Arvoketjun kehittämisellä jatkuvuutta hoitokalastuksiin ja ravinteidenpoistoon,
Etelä-Savo (2020–2022)
Arvoketjun kehittämisellä jatkuvuutta hoitokalastuksiin ja ravinteidenpoistoon, Etelä-Savo (2020–2022)
Hankkeen tavoitteena on pilotoida ja kehittää hoitokalastusten toteuttamista siten, että kalastuksista tulisi
jatkuvampaa toimintaa ja kalastuksen saalis saataisiin mahdollisimman tehokkaasti hyödynnettyä
elintarvikekäytössä. Hankkeen avulla poistetaan vesistöstä ravinteita, edistetään vähempiarvoisen kalan
hyödyntämistä ihmisravintona sekä selvitetään hoitokalastuskokonaisuuteen liittyvän toimintaketjun
kehittämistarpeet; ravinteiden poistotarve - hoitokalastus - saaliin käsittely - elintarvikejalostus.
Tavoitteena on pyrkiä siirtymään hoitokalastushankkeista entistä enemmän toimintatapoihin, joissa
kalastetaan myös vähempiarvoista kalaa säännöllisesti ilman hankerahoitusta. Hankkeen toimenpiteet
koostuvat toimintamallin suunnittelusta, toimintaketjun pilottiryhmän kokoamisesta ja pilotoinnin
seurannasta ja arvioinnista. Hankkeessa luodaan perinteisille hoitokalastuksille vaihtoehtoinen
toimintamalli, joka kannustaa kalastajia ja jalostajia kehittämään hoitokalastettavien ja vajaasti
hyödynnettyjen lajien arvoketjua. Pilotointi toteutetaan rajatuilla alueilla Etelä-Savossa ja se perustuu
olemassa olevien hoitokalastuksia toteuttavien kalastajien kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Hankevetäjä: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, XAMK Oy
Kustannukset: 166 000 € (avustuksen osuus 116 000 €)
Lisätietoja: Eetu Karhunen, Etunimi.Sukunimi@xamk.fi

Hauki-Soukkion monimuotoisuuskosteikko, Kangasniemi (2020–2021)
Tarkoituksena on perustaa Soukkioon monitavoitteellinen kosteikko, joka laajentaa kalaston sekä vesi- ja
rantalinnuston elinympäristöä ja parantaa niiden lisääntymisedellytyksiä, monipuolistaa ja runsastuttaa
eliöstöä sekä toimii vesiensuojelurakenteena. Avustusta kohdistetaan myös perustettavan kalojen
lisääntymisalueen kunnostustöihin sekä niihin liittyvien toimenpiteiden mahdolliseen luvitukseen. Soukkio
laskee Kyyveteen, joten sen valuma-alueella tehtävät toimenpiteet vähentävät Kyyveteen kulkeutuvaa
kuormaa. Hauki-Soukkion monitavoitteellinen kosteikko toimii myös matkailupalveluiden ja virkistyskäytön
edistäjänä. Soukkioon yhteydessä on Pukkiselän Natura-alue, joka on tärkeän linnuston pesimäalueen ja
muutonaikaisen levähdyspaikan ansiosta myös vesienhoidon erityisalue. Monitavoitteisen kosteikon
rakentaminen Soukkion rantaan laajentaa linnuston suotuisaa elinympäristöä ja kalaston lisääntymisalueita.
Hankevetäjä: Kangasniemen matkailu ry
Kustannukset: 27 300 € (avustuksen osuus 13 650 €)
Lisätietoja: Liisa Muuri, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 024 029

Aluslammen kosteikko, Pieksämäki (2020)
Tavoitteena on perustaa monipuolinen kosteikkoalue Maaveteen laskevan reitin valuma-alueelle. Kosteikko
muodostuu patoamalla ja kaivamalla syvän ja matalan veden altaita. Vedenpinnan korkeutta säädellään
ylijuoksutusputkella. Rakennettavalla kosteikolla voidaan vähentää maa- ja metsätalouden kuormitusta ja
lisätä alueen monimuotoisuutta. Aluslammen kosteikko perustetaan Haukiveden Joroisselän valumaalueelle, joka on Etelä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa (2016-2021) maatalouden
vesiensuojelutoimenpiteiden painopistealuetta.
Hankevetäjä: Karjalainen Petri
Kustannukset: 12 400 € (avustuksen osuus 6 200 €)
Lisätietoja: Liisa Muuri, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 024 029

Hoitokalastus Valvatuksella (2020)
Hankkeessa toteutetaan kolmas tehokalastus Joroisten rehevällä Valvatus-järvellä. Tehokalastus tehdään
talkootyönä talvella ja kesällä. Tavoitteena on poistaa järvestä ensimmäisen kolmen vuoden aikana
vuosittain n. 15 tonnia särkikaloja, jonka jälkeen ylläpitonuottausta tehdään joka toinen vuosi. Eläköön
Valvatus ry teetti v. 2018 10 vuoden hoitosuunnitelman järvelle, jota on tarkoitus alkaa toteuttamaan
pitkäjänteisesti, toimepide kerrallaan. Hoitokalastus on osa suunnitelman toteuttamista. Hankkeella
edistetään kalaston rakenteen tasapainottamista ja pyritään vähentämään järven sisäistä kuormitusta.
Hankkeessa tiedottaminen on suuressa roolissa, ja sen tavoitteena onkin edistää tietoisuutta järven tilasta.
Valvatuksella on suuri merkitys virkistyskäyttäjille ja matkailun kehittämiseen.
Hankevetäjä: Eläköön Valvatus ry
Kustannukset: 13 150 € (avustuksen osuus 6 575 €)
Lisätietoja: Liisa Muuri, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 024 029

Raudanvedet 2020, Rantasalmi (2020)
Hankkeen tavoitteena on jatkaa pintavesien hoitotyötä Rantasalmen Raudanvesillä ja Kosulanlammella
hoitokalastuksen ja kaislikon niiton toimin. Hoitokalastuksen saalistavoite on 10 000 kg. Ruovikon niitto
toteutetaan Hiekkasalmessa, Pienen ja Suuren Raudanveden jakavassa salmessa, kolmannen kerran kahden
hehtaarin kokoisella vesialueella pysyvämmän vaikutuksen turvaamiseksi. Niittoalue ilmakuvataan ennen ja
jälkeen niiton. Hanke toteutetaan yhteistyössä Rantasalmen kunnan, Raudanveden osakaskunnan ja
Haukiveden kalatalousalueen kanssa. Niitoilla parannetaan veden vaihtuvuutta Pienen ja Suuren
Raudanveden välillä. Hoitokalastuksella tasapainotetaan järvien kalastorakennetta ja vähennetään sisäistä
kuormitusta.
Hankealue sijaitsee Rantasalmen kuntakeskuksen välittömässä läheisyydessä, on osa kirkonkylän maisemaa
ja lähipalveluita mm. uimarannat, satama-alue, ulkoilualueet. Vesistön kunto vaikuttaa olennaisesti
kuntataajaman asukkaiden ja vierailijoiden viihtyisyyteen ja alueen elinvoimaisuuteen. Vesialue on myös
tärkeä virkistyskalastusalue. Raudanveden osakaskunta myöntää hoitokalastukseen tarvittavat luvat ja
huolehtii kalastuksen valvonnasta. Rantasalmen kunta hallinnoi hankkeen ja vastaa sen kirjanpidosta.
Hankevetäjä: Rantasalmen kunta
Kustannukset: 9 000 € (avustuksen osuus 4 500 €)
Lisätietoja: Liisa Muuri, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 024 029

Mikkelin alapuolisen Saimaan hoitokalastushanke, Mikkeli (2020)
Mikkelin alapuolinen Saimaa on tyydyttävässä ekologisessa tilassa (2019). Mikkelin alapuolisella Saimaalla
on tehty hoitokalastusta rysillä vuosina 2015–2019. Saalis on neljänä vuonna ollut yhteensä noin 250 000
kiloa. Saaliista 92 % on ollut särkikaloja. Hoitokalastuksen jatkamiselle on edelleen tarvetta. Hoitopyynnin
tulokset alkoivat näkyä vasta vuonna 2019, jolloin saaliissa oli aikaisempaa enemmän ahvenia ja
ensimmäisen kerran muikkuja. Mikkeli-Luonterin kalatalousalue päätti jatkaa hoitokalastusta keväällä 2020.
Hoitokalastus tilataan ammattikalastajalta. Kalatalousalue hoitaa hankkeen koordinoinnin, työnjohdon ja
raportoinnin. Saalistavoite on vähintään 40 000 kg.
Hankevetäjä: Mikkeli-Luonteri kalatalousalue
Kustannukset: 20 000 € (avustuksen osuus 10 000 €)
Lisätietoja: Juho Kotanen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 024 192

Särkikalojen nuottaus rehevöityvän järven tilan parantamiseksi, Pertunmaa (2019–
2020)
Hankkeessa nuotataan särkikaloja Pertunmaan Haukilammesta. Tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia
järven virkistyskäyttöön ja tasapainottaa kalaston rakennetta. Hyödyt kohdentuvat sekä paikkakunnalla
vakituisesti asuviin että loma-asukkaisiin. Hyväkuntoinen järvi pitää yllä alueen kiinnostavuutta vapaa-ajan
asumiskohteena. Yhdistys on kunnostanut lampea aktiivisesti 2000-luvun alusta alkaen niittämällä
kasvillisuutta ja nuottaamalla rehevöitymisestä hyötyviä särkikaloja.
Hankevetäjä: Haukilampi-yhdistys ry
Kustannukset: 950 € (avustuksen osuus 425 €)
Lisätietoja: Juho Kotanen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 024 192

Hoitokalastus, vesikasvien niitto ja vedenalaisten kivien merkitseminen Pertun
osakaskunnan alueen järvissä (2019–2020)
Tavoitteena on tehdä hoitokalastusta Pertun osakaskunnan alueen järvissä ja saada vesien hyvää tilaa
ylläpidettyä Pertunmaalla. Kasvillisuutta niitetään moottoriveneiden ajoväyliltä ja yleisiltä rannoilta, jossa
ne aiheuttavat haittaa virkistyskäytölle. Niitoilla vähennetään myös veteen jäävää ruokomassaa, joka
hajotessaan kuluttaa vedestä happea. Tavoitteena on myös estää moottoriveneiden potkurien vauriot
ajoväylillä merkitsemällä hankalimmat vedenalaiset kivet. Järvillä on suoritettu hoitokalastusta ja ruovikon
niittoa ELY-keskuksen tuella vuonna 2019.
Hankevetäjä: Pertun osakaskunta
Kustannukset: 10 000 € (avustuksen osuus 5 000 €)
Lisätietoja: Juho Kotanen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 024 192

Etelä-Tervajärven niitto- ja luontoarvoselvityksen laatiminen, Mäntyharju
Tavoitteena on järven umpeenkasvun estäminen ja veden laadun parantaminen. Niittosuunnitelman avulla
voidaan varsinainen niitto tehdä luontoarvot huomioiden. Hankkeessa edistetään olosuhteita rapukannan
palautumiselle ja pyritään kalastorakenteen tasapainottamiseen. Toimenpiteet edistävät virkistyskäyttöä.
Hankevetäjä: Toivola 3 osakaskunta
Kustannukset: 2 500 € (avustuksen osuus 1 750 €)
Lisätietoja: Juho Kotanen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 024 192

Kyyveden vähempiarvoisen kalan pyynti
Vähempiarvoisen särkikalan pyynti pauneteilla, rysillä ja nuottauksella Kyyveden pohjoisilla lahtialueilla.
Kyyvedellä on hoitokalastettu vuosina 2010-2019 yhteensä lähes 200 t pääasiassa särkikalaa. Kyyveden
pääallas on hyvässä ekologisessa tilassa, mutta varsinkin pitkänkapeat ja matalat lahtialueet ovat
nuhraantuneet, altistuneet rehevöitymiselle ja heikentyneet ekologiselta tilaltaan. Hoitokalastuksilla
voidaan vaikuttaa juuri näiden alueiden vedenlaatuun.
Hankevetäjä: Kyyveden osakaskunta
Kustannukset: 37 200 € (avustuksen osuus 18 600 €)
Lisätietoja: Liisa Muuri, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 024 029

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Teuron- ja Puujoen startti (2020-2021)
Teuron- ja Puujoen valuma-alue on Vanajaveden vesistökuormituksen hot spot -alue. Teuronjoen ja
Puujoen osuus Vanajan reitin keskusjärveen, Kernaalanjärveen, tulevasta fosforikuormasta on lähes 70
prosenttia eli noin 30 000 kiloa fosforia joka vuosi. Myös kiintoainekuorma on mittava. Kuormitus on
seurausta alueen eroosioherkkyydestä, tulvista sekä maa- ja metsätalousvaltaisuudesta.
Teuron- ja Puujoen startti aloittaa laajan hankekokonaisuuden, jolla vähennetään Vanajan reitille tulevaa
ravinne- ja kiintoainekuormitusta (pelto- ja eroosiokuormitusta). Starttihankkeessa muun muassa
selvitetään alueelle soveltuvat uomaeroosion vähentämismenetelmät ja kartoitetaan uoman pullonkaulat.
Hanketta vetää Vanajavesisäätiö/ Vanajavesikeskus yhteistyökumppaneina Teuronjoen ja Puujoen yläosan
järjestely-yhtiö, muut vesialueen omistajat, maanomistajat ja laajemman hankekokonaisuuden kumppanit.

Kustannukset: 30 805 euroa (avustuksen osuus 18 510 €)
Lisätietoja: hankkeen yhdyshenkilö Sanni Manninen-Johansen, Vanajavesikeskus/Vanajavesisäätiö sr,
etunimi.sukunimi@vanajavesi.fi

Vesienhoidon toimenpiteet Lahden seudun järvillä (2019-2020)
Hankealueen vesien ongelma on rehevöityminen, luontoarvojen heikentyminen ja monimuotoisuuden
vähentyminen. Tavoitteena on sekä tuoda Vesijärven hoitoon uusia keinoja että tukea jo käytännössä
hyväksi todettuja vesienhoitotoimia. Hoitokalastukset ja vesikasvien niitot ovat vakiintuneita järven hoidon
työkaluja. Lisäksi hankkeessa kunnostetaan Kutajärven Natura 2000-aluetta sekä muiden Vesijärven
luonnonsuojelualueita. Vähä-Tiilijärven osalta luodaan riittävä tietopohja järven hyvän tilan turvaamiseksi.
Hanke tuo kaikille vesienhoidon parissa toimiville lisää kaivattua tietoa vesienhoitotoimien vaikutuksista.
Hanketta vetää Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö. Muut hankkeen osapuolet ovat Hollolan kunta ja hankkeen
yhteistyötahot, muun muassa vesialueen osakaskunnat, maanomistajat ja vesistön käyttäjät.
Kustannukset: 425 000 euroa (avustuksen osuus 255 000 €)
Lisätietoja: hankkeen yhteyshenkilö: Heikki Mäkinen, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö,
etunimi.sukunimi@vesijarvi.fi

Kotkajärven kunnostus Hämeenlinnassa (2019-2021)
Kotkajärvi on luonnonkaunis mökkijärvi Hämeenlinnan Kalvolassa. Hankkeessa niitetään vesikasvillisuutta ja
kokeillaan ulpukan vähentämistä juurien jyrsinnällä Kotkajärven rehevöityneen Järvenpäänlahden alueella.
Paikalliset toimijat toteuttavat konkreettisesti vesienhoidon tavoitteita.
Hanketta vetää Kotkajärven Kehittämis- ja Suojeluyhdistys ry, ja hankkeen yhteistyötahot ovat vesialueen
omistajat ja maanomistajat.
Kustannukset: 14 805 euroa (avustuksen osuus 7 402,50 €)
Lisätietoja: hankkeen yhteyshenkilö Reijo Lehtonen, Kotkajärven Kehittämis- ja Suojeluyhdistys ry,
etunimi.s.sukunimi@gmail.com

Pursijärven kunnostus Hausjärvellä (2019)
Pursijärvi on pieni ja aikojen saatossa rehevöitynyt järvi. Hankkeessa palautetaan alkuperäinen virtaama
umpeenkasvaneeseen osaan järveä ruoppaamalla avovesiväylä saaren ja mantereen väliin. Paikalliset
toimijat ja vesialueen omistajat toteuttavat konkreettisesti vesienhoidon tavoitteita.
Hanketta vetää Torholan osakaskunta, ja hankkeen yhteistyötahoja ovat muassa muassa vesistön käyttäjät.
Kustannukset: 8 660 euroa (avustuksen osuus 3 031 €)
Lisätietoja: hankkeen yhteyshenkilö Eero Teikko, Torholan osakaskunta, etunimi.sukunimi@gmail.com

Renkajärven laskeutusaltaiden lisärakentaminen Hämeenlinnassa ja Hattulassa
(2019-2021)
Hankkeen tavoitteena on Renkajärveen tulevan kuormituksen vähentäminen. Hankkeessa tehdään
vesiensuojelurakenteita Renkajärven valuma-alueelle ja kokeillaan ravinteiden suodatus- ja
sitomismenetelmiä, kuten biohiilisuodatusta ja puunippusieppareita. Paikalliset toimijat ja vesialueen
omistajat toteuttavat konkreettisesti vesienhoidon tavoitteita.
Hanketta vetää Renkajärven suojeluyhdistys ry, ja muut osapuolet ovat Vanajavesikeskus ja yhteistyötahot
eli vesialueen omistajat ja maanomistajat.
Kustannukset: 22 000 euroa (avustuksen osuus 7 920 €)
Lisätietoja: Markku Kuivalahti, Renkajärven suojeluyhdistys ry, etunimi.sukunimi@gmail.com

Valajärven kunnostus Hämeenlinnassa (2019-2021)
Hajakuormitus uhkaa Valajärven hyvää tilaa. Järven valuma-alueella on jo tehty ja tehdään parhaillaan
toimia hajakuormituksen vähentämiseksi, mutta osat järvestä ovat liettyneet. Hankkeessa tehdään
kohdennettuja imuruoppauksia pahimmin liettyneillä alueilla. Paikalliset toimijat toteuttavat
konkreettisesti vesienhoidon tavoitteita.
Hanketta vetää Valajärven suojeluyhdistys ry. Hankkeen yhteistyötahot ovat vesialueen omistajat,
maanomistajat ja vesistön käyttäjät.
Kustannukset: 35 000 euroa (avustuksen osuus 17 500 €)
Lisätietoja: Hankkeen yhteyshenkilö: Pekka Koskinen, Valajärven suojeluyhdistys ry,
etunimi.sukunimi@bravelogistics.fi
Vesien tilatavoitteita tukevat toimenpiteet Lahden seudulla (2020-2022)
Hankkeen tavoitteena on edistää Vesijärven Enonselän hyvään tilaan palautumiseen tähtääviä
toimenpiteitä, turvata jo hyvässä tilassa olevien Vesijärven osien riittävä hoito ja seuranta, parantaa
runsaasta humuksesta kärsivän Työtjärven tilaa sekä laatia Sala- ja Ruuhijärven vedenkorkeuden nostoon
vaadittavat hakemusasiakirjat. Toteutettavat toimenpiteet perustuvat Kymijoen-Suomenlahden
vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaan ja sitä täsmentävän Hämeen ELY-keskuksen
toimenpideohjelmaan.
Hankekokonaisuus sisältää selvitys-, suunnittelu- luvanhaku- ja toteutustoimia. Hankkeessa tehdään laajaalaisesti erilaisia vesienhoitotoimia sekä itse vesistössä että valuma-alueella. Osa toimista on perinteisiä
(mm. vesikasvillisuuden niitot, vesiensuojelurakenteiden hoito) ja osa kokeilevia (mm. Vesijärven omien
kuhien kasvatukseen perustuvan biomanipulaation mahdollisuudet). Lisäksi Vesijärvessä tapahtuvia
muutoksia seurataan useassa eri pisteessä useilla eri muuttujilla sisältäen valittujen alueiden
kuormitusseurantaa.
Hanketta vetää Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö sr, hankkeen yhteistyötahoja ovat mm. tutkimuslaitokset,
vesialueen osakaskunnat, maanomistajat, vesistön käyttäjät
Kustannukset: 732 000 euroa (avustuksen osuus 438 614,40 euroa)
Lisätietoja, hankkeen yhteyshenkilöt: Heikki Mäkinen, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö,
heikki.makinen@vesijarvi.fi ja Mirva Ketola, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö, mirva.ketola@vesijarvi.fi

Valajärven valittujen alueiden imuruoppauksen jatkoprojekti vuosille 2021-2022
(Hml, Janakkala)
Hajakuormitus uhkaa Valajärven hyvää tilaa. Järven valuma-alueella on jo tehty ja tehdään parhaillaan
hajakuormituksen vähentämistoimia, mutta osat järvestä ovat liettyneet. Hankkeessa jatketaan Valajärven
valittujen alueiden imuruoppauksia kolmella kohteella. Tavoitteena on poistaa pahimmat lietekertymät
järveen laskevien suo-ojien kohdilta ja näin hillitä sedimentin jatkuvaa sekoittumista näillä rajatuilla
kohdilla.
Hakija: Valajärven suojeluyhdistys ry
Kustannukset: 27 000 euroa, josta avustuksen osuus 13 500 euroa.
Hankeaika: 28.11.2020-31.12.2022

Mallusjärven kaislalauttojen poisto (Orimattila)
Mallusjärven irrallisten ja vesistöä tukkivien kasvillisuuslauttojen poisto.
Hakija: Järvikunnan yhteisen vesialueen osakaskunta

Kustannusarvio: 5 500 euroa, josta avustuksen osuus 2 750 euroa.
Hankeaika: 25.11.2020 - 30.9.2021

Vesikasvillisuuden niitot Pyhäjärvellä ja Kuivajärvellä v. 2021 (Tammela)
Vesikasvillisuuden niitot Tammelan Pyhäjärvellä ja Kuivajärvellä vuonna 2021.
Hakija: Tammelan kunta
Kustannusarvio: 20 000 euroa, josta avustuksen osuus 10 000 euroa.
Hankeaika: 03.11.2020 - 31.10.2021

Nerosjärven veden laadun parantaminen vähentämällä Suomenjoesta valuvia
ravinne- ja kiintoainepäästöjä (Hämeenlinna)
Nerosjärveen valuvan kiintoaineksen fosfori- ja typpipitoisen humuksen vähentäminen ja rehevöityneen
Nerosjärven veden laadun parantaminen sekä muiden sen alapuolisten vesistöjen kuormituksen
vähentäminen suunnittelemalla ja toteuttamalla laskeutusallas tai altaita Suomenjokeen sekä siihen
tuleviin ojiin.
Hakija: Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistys ry
Kustannusarvio: 20 000 euroa, josta avustuksen osuus 10 000 euroa.
Hankeaika: 27.11.2020 - 15.11.2023

Liesjärven alueen kirkkaat vedet (Tammela)
Kuvaus toimenpiteistä: Hankkeessa selvitetään Liesjärven valuma-alueen eniten kuormittavat kohdat,
teetetään kuormitusta vähentävien toimien suunnitelmat yhteistyössä maanomistajien kanssa ja edistetään
kohteiden toteutusta sidosryhmätyöllä. Lisäksi kokeillaan jo valituissa oja- ja purokohteissa Puumavesihankkeesta tuttuja puunippuja kuormituksen sitojina.
Hakija: Liesjärven suojelu ry
Kustannusarvio: 19 110 euroa, josta avustuksen osuus 9 555 euroa.
Hankeaika: 27.11.2020 - 31.12.2022

Pääjärven valuma-aluekunnostus 2021-2022 (Tammela)
Hankkeessa laaditaan kunnostussuunnitelma, jossa mm. suunnitellaan Pääjärven valuma-alueelle
kuormitusta vähentäviä rakenteita. Hankkeen toimet tunnistetaan ja suunnitellaan yhteistyössä alueen
maanomistajien kanssa.
Hakija: Pääjärven suojelu ry
Kustannusarvio: 12 000 euroa, josta avustuksen osuus 6 000 euroa.
Hankeaika: 28.11.2020 - 31.12.2022

Jänhijoen latva-alueiden kunnostustoimien suunnittelu (Tammela)
Hankkeessa teetetään suunnitelma alueen tuleville toimenpiteille. Tämän taustaksi hankkeessa kootaan
talkoovoimin ja tarvittaessa oppilastyötä käyttäen yhteen kaikki aineisto, mikä yhdistyksille on vuosien
saatossa kertynyt eri hankkeissa, selvityksissä ja tutkimuksissa sekä täydennetään aineistoja mm.
sedimenttiselvityksellä. Vuorovaikutuksen avulla pyritään aikaansaamaan myönteinen ilmapiiri
toimenpiteille. Hankkeessa tunnistettavien kunnostustoimien toteutuksen edistämiseksi tehdään tiivistä
yhteistyötä maanomistajien ja sidosryhmien kanssa.

Hakija: Heinijärven Suojelu ry
Kustannusarvio: 16 240 euroa, josta avustuksen osuus 8 120 euroa.
Hankeaika: 29.11.2020 - 31.12.2021

Saapalahden ruovikon niitto (Iitti)
Vesikasvillisuuden niitto Saapalahdella Iitissä vuonna 2021.
Hakija: Lyöttilän yhteisen kalaveden osakaskunta
Kustannusarvio: 15 150 euroa, josta avustuksen osuus 7 575 euroa.
Hankeaika: 24.10.2020 - 31.10.2021

Vesikasvillisuuden niitto, Vanajavesi (Hattula)
Vesikasvillisuuden niitto Vanajavedellä Hattulassa vuonna 2021.
Hakija: Saaren-Tenhiälän jakokunta
Kustannusarvio: 10 000 euroa, josta avustuksen osuus 5 000 euroa.
Hankeaika: 08.1.2021 - 31.10.2021

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kaikkien hankkeiden lisätiedot: Antti Haapala, p. 0295 029 103, Ville Räihä, p. 0295 029 226, KaakkoisSuomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kuuksenenselkä kuntoon, Pohjois-Kivijärven kunnostus, Lemi (2019-2021)
Kivijärven pohjoisosan, eli Kuuksenenselän ekologinen tila on ollut pitkään ensin välttävä ja tuoreimmassa
luokituksessa tyydyttävä, suurimpina ongelmina metsä- ja maatalouden sekä turvetuotannon kuormitus,
sisäinen kuormitus sekä sinilevähaitat ja särkikalaston suuri määrä. Hankkeen tavoitteena on ulkoisen
kuormituksen vähentäminen kosteikoilla ja neuvonnalla, tehokalastus kalaston rakenteen parantamiseksi
sekä vedenlaadun seuraaminen ja kunnostustoimenpiteiden toimivuuden arviointi. Hankkeessa
hyödynnetään ja jatkojalostetaan myös aiempien hankkeiden, erityisesti Pien-Saimaan PISARA hankkeen
tuloksia.
Kustannukset: 380 000 euroa (avustuksen osuus 190 000 €)
Rahoituksen hakija: Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry

Pien-Saimaan kunnostus PISKU, Lappeenranta ja Taipalsaari (2018-2020)
PISKU hanke on jatkoa Läntisen Pien Saimaan kunnostushanke PISARA:lle. Toimia tyydyttävässä luokassa
olevan Pien-Saimaan tilatavoitteiden saavuttamiseksi ovat viestintä, seuranta, valuma-aluekunnostus,
kunnostusmenetelmien kehitystyö sekä yhteistyö ja vuorovaikutus Pien-Saimaan ja alueen muiden
vesienhoitohankkeiden kanssa. Viestinnällä pidetään yllä ja vahvistetaan asukkaiden, maanomistajien ja
yhteisöjen motivaatiota ja sitoutumista vesiensuojeluun. Kosteikkojen ja hapetuslautan vedenlaatuseuranta
ohjaa toimintaa oikeisiin kohteisiin ja toimenpiteisiin. Muulla valistuksella ja haastekampanjalla lisätään
mm. tietoa mikromuovin lähteistä ja torjuntakeinoista.
Kustannukset: 100 000 euroa (avustuksen osuus 27 000 €)
Rahoituksen hakija: Lappeenrannan kaupunki

Purnujärven hoitokalastus, Rautjärvi (2019-2021)
Rautjärvellä sijaitsevan Purnujärven tila on välttävä, mitä pyritään parantamaan poistamalla
syysnuottauksen avulla järvestä rehevöitymistä ylläpitävää särkikalastoa. Koekalastuksella seurataan

hoitokalastuksen tehoa hankkeen aikana. Hanke on jatkoa vesiensuojelumaksuvaroin tehdylle vuoden 2018
hoitokalastukselle.
Kustannukset: 11 600 euroa (avustuksen osuus 6 960 €)
Rahoituksen hakija: Vähikkälän osakaskunta

Elkiänjärven kuormitusselvitys, Luumäki (2020)
Elkiänjärvi on tyypillinen Salpausselän eteläpuolinen hajakuormitettu järvi, jonka hyvä tila on riskissä
valuma-alueelta tulevan kuormituksen vuoksi. Hankkeessa teetetään järvelle ojavesinäytteenotto,
kuormitusselvitys ja koekalastus. Hankkeen tulokset ja kokemukset ovat myös hyvin hyödynnettävissä
alueen muilla järvillä.
Kustannukset: 12 496 euroa (avustuksen osuus 6 248 €)
Rahoituksen hakija: Suo-Anttilan osakaskunta

Hakulinjoen reitin järvien kuormituksen alentaminen ja vedenlaadun
parantaminen, Lemi ja Lappeenranta (2020-2022)
Hakulinjoen valuma-alueen neljästä suurimmasta järvestä kolmen tila on ollut tyydyttävä kaikilla kolmella
vesienhoitokaudella. Suurimpia ongelmia ovat metsä- ja maatalouden kuormitus, veden huono vaihtuvuus
ja oletettu sisäinen kuormitus ainakin osassa kohdevesistä. Hankkeessa tehdään järvikohtaiset
kuormitusselvitykset ja koekalastukset, sekä rakennetaan vesiensuojelurakenteita valuma-alueelle.
Tavoitteena on vähentää järviin kohdistuvaa kuormitusta ja siten parantaa veden laatua ja järvien
ekologista tilaa. Hankkeessa hyödynnetään erityisesti aiempien Pien-Saimaan PISARA sekä Kuuksenenselkä
kuntoon -hankkeiden tuloksia ja kokemuksia.
Kustannukset: 430 000 euroa (avustuksen osuus 153 400 €)
Rahoituksen hakija: Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry

Pyhtään Veistämönlahden kunnostussuunnittelu, Pyhtää (2019-2020)
Tyydyttävässä tilassa olevan Siltakylänlahden osa Veistämönlahti on pahasti rehevöitynyt, ja lahden
pohjakasvillisuus sekä rehevöitymisestä seurannut mataloituminen haittaavat alueen hyöty- ja
virkistyskäyttöä. Hankkeessa kartoitetaan alueen kuormituslähteet, tehdään kunnostusten edellytyksenä
olevat luontoselvitykset sekä itse kunnostussuunnitelma. Tavoitteena on saada alueesta pilottikohde, jonka
toimintamallia voitaisiin monistaa muualle rannikkoalueelle rehevöityneiden merenlahtien kunnostukseen.
Kustannukset: 18 600 euroa (avustuksen osuus 9 300 €)
Rahoituksen hakija: Pyhtään vesiensuojeluyhdistys ry

Hoitokalastushanke 4, Valkealan reitin alaosan järvet, Kouvola (2019-2020)
Väliväylän eli Valkealan reitin alaosan järvistä suurin osa on rehevöityneitä, kalastorakenteeltaan
vinoutuneita ja ekologiselta tilaltaan hyviä riskissä olevia, tai tyydyttäviä järviä. Hankkeella pyritään
poistamaan vesistöistä rehevöitymistä ylläpitävää särkikalastoa ja parantamaan näin veden laatua ja
vesistöjen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Reitillä sijaitseva Haukkajärvi on myös Kymenlaakson
vedenhankintavesistö, joten alueen vesistöjen hyvän tilan ylläpitäminen on tästäkin syystä tärkeää.
Kustannukset: 9 100 euroa (avustuksen osuus 3 000 €)
Rahoituksen hakija: Väliväylän hoitokalastusyhdistys ry

Mukulanlahden niittohanke, Iitti ja Kouvola (2020-2021)
Hankkeen tavoitteena on ehkäistä Ura- ja Pyhäjärven sekä Kymijoen yläosan lahtien umpeenkasvua ja
rehevöitymistä järviruo’on talviniitoilla. Kohdevesistöistä Urajärvi on tyydyttävässä tilassa ja Pyhäjärvi
tyydyttävän-hyvän rajoilla. Urajärvelle on tehty aiemmin kunnostussuunnitelma, jonka toteuttamista niitot
osaltaan tukevat. Hanke tukee järviruo'on talviniittojen vakiinnuttamista ja talvisen korjuuketjun
kehittämistä. Niitot ovat hyödyllisiä myös järvien virkistyskäytön kannalta.
Kustannukset: 13 200 euroa (avustuksen osuus 6 600 €)
Rahoituksen hakija: Kestävästi luonnosta TP osuuskunta

VERTIKA, vesiensuojelutyöstä kiinnostuneiden tahojen yhteistyöverkosto, EteläKarjala ja Etelä-Savon kaakkoisosa (2019-2021)
Hankkeessa luodaan Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry:n toimialueelle vesiensuojelun yhteistyöverkosto,
kartoitetaan toimialueen vesistöjen kunnostustarve ja valmistellaan jatkohanketta varten tarvittavat
järvikohtaiset kunnostussuunnitelmat.
Kustannukset: 76 200 euroa (avustuksen osuus 38 100 €)
Rahoituksen hakija: Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kaikkien hankkeiden lisätiedot: Lauri Kaisto, p. 0295 024 752, Timo Sokka, p. 0295 024 816, Keski-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Piispalanniemen hiekkaranta-alueen kunnostus Kivijärvellä (2019-2021)
Kesällä 2019 alueella kunnostettiin pusikoitunutta ja maatunutta hiekkarantaa lähes kilometrin matkalta.
Nyt jatkokunnostuksessa niitetään vesikasvillisuutta kunnostetun rannan edustalta ja seulotaan
kunnostetun hiekkarannan hiekkaa, jotta ylimääräinen aines saadaan hiekan seasta pois. Hanke on tärkeä
virkistyskäytön ja luonnonsuojelun kannalta. Hankkeessa palautetaan umpeenkasvanutta hiekkarantaaluetta luonnonmukaiseen tilaan. Keski-Suomessa on huomattavan vähän hiekkaranta-alueita, jotka ovat
tärkeitä luontotyyppejä.
Kustannukset: 20 000 euroa (avustuksen osuus 10 000 €)
Rahoituksen hakija: Jauhoniemen osakaskunta

Roukapuron kunnostus- ja vesisuojelusuunnitelma Hankasalmella (2019-2020)
Alueen ongelma on valuma-alueelta tuleva runsas kuormitus ja huono vedenlaatu. Hankkeessa laaditaan
Roukapuron valuma-alueen toimenpidesuunnitelma, jonka mukaisilla toimilla Roukapuron tilaa saadaan
parannettua ja puroon tulevaa kuormitusta vähennettyä.
Kustannukset: 16 000 euroa (avustuksen osuus 8 000 €)
Rahoituksen hakija: Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy JAMK

Kaivoslahden lintuvesikunnostus Keuruulla (2019-2021)
Kaivoslahti on arvokas lintujen pesimä- ja kerääntymisalue, jota uhkaa liiallinen umpeenkasvu. Hankkeessa
laaditaan suunnitelma ja haetaan toimenpiteille aluehallintoviraston lupa. Kohde sijaitsee Keuruun
keskustaajaman lähellä, joten aluetta on mahdollista hyödyntää myös opetuskäytössä. Hankkeessa on
lisäksi maisemallisia ja virkistyskäytöllisiä hyötyjä. Hanke tukee seudun elinvoimaisuuttaa, luonnon
virkistyskäyttö ja luonnon (linnuston) suojelua. Alue rajautuu Ketveleen kannaksen
luonnonsuojelualueeseen. Lintuvesikunnostussuunnittelun yhteydessä tutkitaan ja mahdollisesti
suunnitellaan myös melontareitin toteutusmahdollisuuksia Kaivoslahden alueella.
Kustannukset: 20 000 euroa (avustuksen osuus 10 000 €)
Rahoituksen hakija: Keuruun kaupunki

Putaanvirran ja Heinäjoen vanhan uoman vesikasvillisuuden niitto Pihtiputaalla
(2019)
Vesialue on vilkkaassa veneilykäytössä kesäisin ja merkittävä virkistyskohde taajaman asukkaille ja lomaasukkaille. Alueen vesikasvillisuus haittaa virkistyskäyttöä. Putaanvirran ja Heinäjoen vanhan uoman
alueelta poistetaan vesikasvillisuutta. Hakemuksen mukaan toimenpiteen vaikutuksesta vedenvirtaus
paranee, lahoavaa vesikasvillisuutta ei jää vesistöön sekä veden laatu ja kalaston elinolot paranevat. Hanke
on virkistyskäytön kannalta tärkeä hanke.
Kustannukset: 10 000 euroa (avustuksen määrä 5 000 €)
Rahoituksen hakija: Pihtiputaan kunta

Savi- ja Poikkeusjärven vesikasvillisuuden niitto Kinnulassa (2019)
Hankkeessa niitetään Savi- ja Poikkeusjärven ruovikoiden vesikasvillisuutta. Poikkeusjärvessä niittoa
toteutettiin kesällä 2019 kalastuskunnan kustannuksella. Savi- ja Poikkeusjärven runsas vesikasvillisuus
haittaa järven virkistyskäyttöä. Hanke on yleishyödyllinen ja tarpeellinen.
Kustannukset: 4 000 euroa (avustuksen osuus 2 000 €)
Rahoituksen hakija: Kinnulan osakaskunta

Keljonpuron virtavesikunnostusmahdollisuuksien selvittäminen ja
kunnostussuunnitelma (2019)
Hankkeessa arvioidaan Kelonpuron soveltuminen virtavesien kunnostuskohteeksi ja mahdollisen
kunnostuksen toteutustapaa. Kunnostussuunnitelmassa huomioidaan alueen herkkä luonto ja
eroosioherkkyys. Kunnostuksella on tarkoitus luoda virtavesieliöstölle monipuolinen ympäristö.
Kunnostussuunnitelma pyrkii kartoittamaan Keljonpuron potentiaaliset taimenen lisääntymisalueet.
Kunnostussuunnitelmassa selvitetään, miten kunnostustoimien seuranta voidaan järjestää yhteystyössä
Jyväskylän yliopiston kanssa. Hanke on kalataloudellisesti ja vesiluonnon monimuotoisuuden edistäjänä
tärkeä.
Kustannukset: 2 000 euroa (avustuksen määrä 1 000 €)
Rahoituksen hakija: Jyväskylän kaupunki

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vesistökunnostushanke VESKU (2019-2021)
Hankkeen keskeinen tavoite on jalkauttaa Pohjois-Pohjanmaan alueella toimivan ”Vesistöt ja Ympäristö
Yhdessä Hyvään Tilaan-hankeen (VYYHTI)” sekä ”Verkostoilla tehoa vesienhoitoon- hankkeen”
toimintamallit Rovaniemen, Ranuan ja Simon kuntien alueille. Tavoitteena on aktivoida paikallisia toimijoita
omaehtoiseen ympäristön kunnostus- ja hoitotyöhön alueellisten vesienhoidon tavoitteiden
saavuttamiseksi sekä edistää ja tukea paikallisten toimijoiden verkostoitumista niin alueellisesti kuin
valtakunnallisesti. Hanke tarjoaa asiantuntija-apua pienimuotoisten, paikallisten vesistökunnostus- ja
hoitohankkeiden käynnistämiseksi ja tarjoaa apua hankkeiden rahoitusmahdollisuuksien kartoittamiseksi.
Hanke tuo toimijoille toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä muualla toteutetuista vastaavista hankkeista.
Hanketta hallinnoi Osuuskunta Virtatiimi, Simo ja sen yhteistyötahot ovat Suomen ympäristökeskus,
Suomen metsäkeskus, Länsi-Lapin ammatti-instituutin kalatalouden koulutusyksikkö, Pro Agria Oulu
(Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -kärkihanke), Stora Enso Veitsiluoto Oy, Ranuan kunta, Simon kunta ja
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö ja Lapin ELY-keskus.
Hankkeen yhteyshenkilöt: projektikoordinaattori Eero Hiltunen, p. 040 7547 592,
etunimi.j.hiltunen@gmail.com ja hankesihteeri Minna Simoska, p. 040 7497 693, virtatiimi@pp.inet.fi
Hankkeen sivut (Facebook)

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Lisätietoja kaikista Pirkanmaan ELY-keskuksen hankkeista:
Anu Peltonen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, 0295 036 367
Anne Mäkynen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, 0295 036 352
Salla Taskinen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, 0295 036 150

Kuivasjärvi 2019-2021, Vatajanjoen ja Nivusjärven osavaluma-alueet
Kuivasjärvi 2019-2021 -hankkeen tavoitteena on torjua kuormitusta ennen kuin se syntyy, ja vaikuttaa
Kuivasjärveä pahiten vaivaavien monivuotisten ongelmien ratkaisuun. Nivusjärven osavaluma-alueella
pyritään torjumaan eroosiota, happamuutta ja kiintoainekuormitusta. Alueella on myös mahdollisuuksia
soiden ja pienvesien ennallistamiseen. Työkaluina ovat kosteikot, eroosiontorjunta, loivennukset ja
kivetykset, pohjakynnykset, olemassa olevien altaiden huolto ja tyhjennys sekä parannus jne. Vatajajoen
laajalla osavaluma-alueella torjutaan sekä ravinne- että kiintoaineskuormitusta. Työkaluina ovat muun
muassa laskeutusaltaat, eroosiontorjunta, loivennukset ja kivetykset, pohjakynnykset, uudet
monitoimikosteikot erityisesti joen läheisyydessä sekä Kuivasjärven lähivaluma-alueella, pellon korotus jne.
Rahoituksen hakija: Pro Kuivasjärvi ry
Tärkeimmät yhteistyötahot: OSK Lumimuutos
Kustannusarvio: 147 000 euroa (avustus 73 500 euroa)
Ajankohta: 7/2019-12/2021

Kangasalan Kirkkojärven hoitokalastus
Hankkeessa toteutetaan ravintoketjukunnostus särkikalojen valikoivalla tehokalastuksella.
Tehokalastushankkeeseen liittyen järvessä toteutetaan 2017-2019 myös haukikannan elvyttämishanke
(KVVY/Leader), jonka tulos tukee tehokalastuksen pysyvyyttä pitkällä aikavälillä. Hankkeen tarkoituksena on
parantaa Kirkkojärven ekologista tilaa. Hanke on ensimmäinen monitavoitteinen ravintoketjukunnostus
Suomessa.

Rahoituksen hakija: Kangasalan kaupunki
Tärkeimmät yhteistyötahot: Kirkkojärvi-työryhmä, jossa on Kirkkojärven vesialueen omistajien,
Pirkanmaan ELY-keskuksen, Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen, Kokemäenjoen
vesiensuojeluyhdistyksen KVVY:n, muiden paikallisten intressiryhmien ja Suomen ympäristökeskuksen
(SYKE) edustajia.
Kustannusarvio: 30 400 euroa (avustus 22 800 euroa)
Ajankohta: 1/2019-12/2019

Vehkajärven hoitokalastuksen jatkaminen
Hankkeessa toteutetaan ravintoketjukunnostus särkikalojen valikoivalla tehokalastuksella. Kalastuksen
lisäksi avataan järven ainoa laskuoja. Hankkeen tavoitteena on parantaa Vehkajärven ekologista tilaa.
Vehkajärven ekologinen tila on arvioitu välttäväksi vesienhoidon suunnittelun yhteydessä kaudelle 20162021. Järven tilaa heikentää maatalouden aiheuttama hajakuormitus. Laskuoja on lähes umpeenkasvanut.
Rahoituksen hakija: Vehkajärven suojeluyhdistys ry
Tärkeimmät yhteistyötahot: Tehokalastuksessa on mukana ammattikalastajia sekä suojeluyhdistyksen
talkoolaisia.
Kustannusarvio: 11 250 euroa (avustus 5 625 euroa)
Ajankohta: 1/2019-12/2019

Röyhdänsalmen väylän niitto
Hankkeessa niitetään ja perataan Längelmävettä ja Lopenselkää yhdistävä Röyhdänsalmi. Työ tehdään
koneellisesti ja toistetaan seuraavana vuonna. Jatkossa suojeluyhdistys jatkaa väylän ylläpitoa talkootyönä.
Röyhdänsalmen väylän reunan kasvusto on pikkuhiljaa rehevöitynyt. Viime vuosien suuri vedenkorkeuden
vaihtelu on aiheuttanut osittain reunan kasvuston kaatumisen väylälle päin. Osassa väylää on myös
runsaasti lummetta, joka poistetaan.
Rahoituksen hakija: Lopenselän suojeluyhdistys ry
Kustannusarvio: 5 380 euroa (avustus 1 880 euroa)
Ajankohta: 9/2019-11/2019

Tampereen keskustajärvien kunnostus
Hankkeen tavoitteena on kunnostaa kolme Tampereen keskustajärveä, Iidesjärvi, Alasjärvi ja Ahvenisjärvi.
Järvien ravinnetasot ovat aika ajoin korkeita ja niissä on happitalousongelmia. Kaikilla järvillä on ollut
leväongelmia, ja Iidesjärvellä ja Ahvenisjärvellä on ollut lisäksi kalakuolemia. Sen vuoksi laaditaan kaikille
järville valuma-alueen kuormitusselvitys ja tarkastellaan erilaisia kuormitusvähennyskeinoja. Alasjärvellä ja
Ahvenisjärvellä pyritään myös virkistysarvojen parantamiseen ja Iidesjärvellä virkistysarvojen parantamisen
lisäksi linnustoarvojen säilymiseen/parantamiseen ja maisema-arvojen säilymiseen. Hankkeessa on
tarkoitus toteuttaa Iidesjärven hoitokalastus ja petokalojen istutus, Alasjärven syvänteiden kemikalointi,
Ahvenisjärven kemikalointi sekä kaikkien järvien valuma-aluekuormituksen selvitykset ja
vesiensuojelurakenteiden kartoittaminen.
Rahoituksen hakija: Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi
Tärkeimmät yhteistyötahot: Hanke toteutetaan yhteistyönä vesialueen omistajien (Takahuhdin
osakaskunta ja Messukylän kalastuskunta) kanssa. Muita yhteistyötahoja hankkeessa ovat asukkaat,
yhdistykset (Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys) ja Pirkanmaan ELY-keskus. Työn toteuttamista varten
perustetaan ohjausryhmä, jossa on edustajat seuraavilta tahoilta: Osakaskunnat, Pirkanmaan ELY-keskus,
Tampereen kaupunki (kiinteistötoimi ja ympäristönsuojeluyksikkö) ja KVVY Tutkimus Oy.
Kustannusarvio: 60 000 euroa (avustus 30 000 euroa)
Ajankohta: 5/2019-12/2020

Sikojoen kunnostus
Hankkeen tavoitteena on kunnostustoimilla, kuten ruoppaamalla ja niittämällä parantaa Sikojoen tilaa
alueen luonto- ja maisema-arvoja ylläpitäen sekä edistää alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Sikojoen
alaosan kunnostuksella parannetaan veneilymahdollisuuksia joella. Myös kalastusmahdollisuudet
paranevat. Sikojoki on merkitty luonnonsuojelulainsäädännön nojalla suojeltavaksi alueeksi. Sikojoella
esiintyy monipuolinen lintulajisto, josta osa kärsii jokiuoman umpeenkasvusta.
Rahoituksen hakija: Pro Sikojoki Ry
Tärkeimmät yhteistyötahot: Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkkalan kunta ja kalastusalueet.
Kustannusarvio: 350 000 euroa (avustus 175 000 euroa)
Ajankohta: 8/2019-12/2020
Pirkanmaan pohjavesivaikutteisten purojen ja niiden eliöyhteisöjen tilan parantaminen
Hankeen tarkoituksena on tuottaa tietoa pohjavesivaikutteisten virtavesien eliöyhteisöistä, kontaktoida ja
aktivoida virtavesiin rajoittuvien kiinteistön omistajia kunnostus- ja suojelutyöhön sekä toteuttaa
kunnostustoimenpiteitä vesistöissä olevien kalojen nousuesteiden poistamiseksi ja taimenen luontaisen
lisääntymisen parantamiseksi. Hankkeessa toteutetaan toimenpiteitä seuraavilla puroilla: Juurijoki,
Kylmänoja, Vatulanharjusta Kelminselkään laskevat purot, Hämeenkankaasta Jämijärveen laskevat purot,
Turkimusoja, Lavajoki, Ruonanjoki, Matalusjoki, Murajajärven reitti, Sahajoki ja Kooninjoki.
Rahoituksen hakija: Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys ry
Tärkeimmät yhteistyötahot: Pirkanmaan ELY-keskus, Parkanon kaupunki, Ikaalisten kaupunki,
Hämeenkyrön kunta, Ylöjärven kaupunki, Ruoveden kunta ja Oriveden kaupunki.
Kustannusarvio: 51 000 euroa (avustus 30 000 euroa)
Ajankohta: 5/2019-2/2020

Längelmäveden vesikasvien poisto
Längelmävedellä esiintyy paikallisia rehevöitymisongelmia, mikä on nähtävissä etenkin kuormitetuimmilla
lahtialueilla. Runsas vesikasvillisuus vaikeuttaa paikoin vesistön käyttöä ja heikentää maisemallista arvoa.
Hankkeessa pyritään lisäämään alueen yleistä virkistyskäyttökelpoisuutta ja veden vaihtuvuutta sekä
parantamaan alueen maisema- ja luontoarvoja. Niittotyöt toteutetaan kahdella maisemallisesti ja luonnon
monimuotoisuuden kannalta tärkeällä lahtialueella, jotka ovat lähialueen ranta-asukkaiden ja muiden
vesistön käyttäjien yleisessä käytössä. Kyseiset lahtialueet ovat kasvaneet lähes umpeen ja niiden arvo on
sekä maisemallisesti että virkistyskäytöllisesti alentunut.
Rahoituksen hakija: Suomaseman osakaskunta
Tärkeimmät yhteistyötahot: Vesi- ja ranta-alueen omistajat.
Kustannusarvio: 9 500 euroa (avustus 4 750 euroa)
Ajankohta: 6/2019-12/2020

Vauhtia Vesienhoitoon II
Hankkeen tavoitteena on tarjota asiantuntevaa suunnitteluapua paikallisyhdistyksille, vauhdittaa
paikallisten kunnostushankkeiden toteutusta ja kunnostusmenetelmien kehittymistä sekä ylläpitää ja
kehittää alueellista vesistökunnostajien verkostoa. Nyt haettava hanke on jatkoa Kokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistys ry:n (KVVY) vuosina 2016-2018 toteuttamalle Vauhtia vesienhoitoon -hankkeelle.
Hakija: Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys ry
Tärkeimmät yhteistyötahot: Vauhtia vesienhoitoon -yhteistyöryhmä, johon kuuluvat edustajat EteläSuomen salaojakeskuksesta, Pirkanmaan kalatalouskeskuksesta, MTK Pirkanmaasta, Pro Agria EteläSuomesta, Pirkanmaan ELY-keskuksesta, Pirkanmaan liitosta, Metsäkeskuksesta, Vanajavesikeskuksesta ja
kunnista.

Kustannusarvio: 108 716 euroa (avustus 54 358 euroa)
Ajankohta: 6/2019-12/2021

Kangasalan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen, Kangasala
Hankkeen tarkoituksena on uuden Kangasalan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatiminen.
Suojelusuunnitelmassa kartoitetaan pohjavesialueiden riskejä ja laaditaan toimenpideohjelma.
Suunnitelman laatimisessa on mukana ohjausryhmä, joka koostuu Kangasalan Veden, kaupungin
rakentamisen palvelualueen, ympäristönsuojelun, terveydensuojeluviranomaisen, Pirkanmaan EL Y keskuksen ja Tavase Oy:n edustajista. Suojelusuunnitelma laaditaan ympäristöministeriön opasta (2018)
noudattaen.
Kustannusarvio: 15 500 € (avustuksen osuus 7 750 €)
Kesto: 1.1.-31.11.2020
Rahoituksen hakija: Kangasalan kaupunki

FRESHABIT LIFE IP-hanke 2020-2021 (3. jakso), Pälkäne, Valkeakoski, Lempäälä
Hankkeen päätavoitteena on parantaa Suomen vesiekosysteemeihin liittyvien Natura2000-alueiden
ympäristön ja lajien hoitoa, kansalaisten ympäristötietoutta ja luontokokemuksia, sisävesien seuranta- ja
tutkimusmenetelmiä, sekä integroida tutkimus- ja kunnostustoimintaa vesien- ja lajienhoitoon liittyvien eri
direktiivien velvoitteiden tavoitteita palvelevalla tavalla.
Kustannusarvio: 481 705 € (avustuksen osuus 28 529€)
Kesto: 1.11.2019-30.9.2022
Rahoituksen hakija: Vanajavesisäätiö

Hulppojärvi, aukaistujen uomien pinnalle nousseen irtoaineksen poisto ja lahden
järvisammaleen poisto, Ikaalinen
Hankkeen tavoitteena on poistaa kertaalleen aukaistujen uomien pinnalle noussutta irtoainesta sekä
järvisammalta Hulppojärvestä. Uomien pinnalle nousseen irtoaineksen poisto: vuosina 2016 ja 2017
tehtyjen uomien pinnalle on pohjasta noussut noin 150 mm korkea kelluva irtoaineskerros, joka estää
pintaveden virtaaman lahdesta pääjärvelle päin. Hankkeen tarkoitus on poistaa pinnan irtoaines
imuruoppaamalla. Järvisammaleen poisto: Lahden sammaleen poistoa jatketaan haralaitteistolla vuosien
2017 ja 2018 tapaan.
Kustannusarvio: 6 990 € (avustuksen osuus 3 000 €)
Kesto: 15.4.2020-30.11.2021
Rahoituksen hakija: Risto Lilja

Härköslahden vedenlaadun parantaminen, Virrat
Hankkeessa laaditaan suunnitelma Härköslahden tilan parantamiseksi. Todettujen vedenlaatuongelmien
poistamiseksi tarvittavien toimenpiteiden tunnistaminen, toteutuksen suunnittelu, tiedotus ja
vuorovaikutus alueen asukkaisen ja käyttäjien kanssa.
Kustannusarvio: 13 000 € (avustuksen osuus 6 500 €)
Kesto: 15.5.2019-31.12.2020
Rahoituksen hakija: Härkösen kyläyhdistys ry

Iso-Savijärven niitto 2020-2022, Lempäälä, Valkeakoski
Hankkeessa niitetään järven vesikasvillisuutta kolmen vuoden ajalla, 2020-2022. Niittojätteet kerätään pois.
Kustannusarvio: 12 000 € (avustuksen osuus 6 000 €)
Kesto: 1.1.2020-31.12.2022
Rahoituksen hakija: Iso-Savijärven kunnostusyhdistys ry

Iso-Somerojärven kunnostus, Parkano
Hankkeessa laaditaan kuormitusselvitys järven kunnostussuunnitelman pohjaksi. Hankkeessa saadaan
kartoitettua erilaiset kunnostustoimenpiteet koskien järven olotilaa ja veden virtausta.
Kustannusarvio: 7 000 € (avustuksen osuus 3 500 €)
Kesto: 1.1.2020-31.12.2020
Rahoituksen hakija: Iso-Somerojärven suojelu- ja hoitoyhdistys ry

Jouttenuksen syvänteen kemiallinen käsittely, syvänteiden ilmastus, vesikasvien
poisto sekä hoitokalastus, Ruovesi
Hankkeen tavoitteena on järven vedenlaadun, ekologisen tilan sekä virkistyskäyttömahdollisuuden
parantaminen vuonna 2013 laaditun kunnostussuunnitelman mukaisesti. Toimenpiteinä Jouttenuksen
syvänteen kemiallinen käsittely, syvänteiden ilmastus, vesikasvien poisto ja hoitokalastus sekä
toimenpiteiden vaikutusten seuranta.
Kustannusarvio: 77 680 € (avustuksen osuus 46 608 €)
Kesto: 1.1.2020-31.12.2022
Rahoituksen hakija: Jouttenuksen järviketjun suojeluyhdistys ry

Kaukajärven vedenlaadun selvittäminen, Tampere
Hankkeen tavoite on selvittää lyhyesti Kaukajärven veden laadun historiaa ja nykytilaa, Kangasalan ja
Tampereen kaupungin hulevesien hallintatoimia, Kangasalan Roopennotkon viemäriongelmat sekä
Valmetin lauhdeveden ja siivilöidyn humuksen kierron vaikutukset sekä mahdolliset muut Kaukajärveä
rasittavat haittatekijät. Tavoitteemme on osoittaa toimenpiteiden tarve niille toimijoille, joille vastuu ko.
asioissa kuuluu ja saada toimijat saman pöydän ääreen.
Kustannusarvio: 4 800 € (avustuksen osuus 2 400 €)
Kesto: 1.2.2020-30.11.2020
Rahoituksen hakija: Vehmaisten osakaskunta

KUNNOSTUS 1 - Vesien kunnostuksen edistäminen Ikaalisten reitillä vuonna 20202022
Hankkeen päätavoitteena on edistää ja toteuttaa vesien kunnostus- ja hoitotyötä Ikaalisten reitin alueella.
Hankkeessa suunnitellaan kunnostustoimenpiteitä ja niiden rahoitusta, toteutetaan
kunnostustoimenpiteitä, vahvistetaan neuvottelukunta- ja sidosryhmätyötä ja myös kehitetään
kunnostusmenetelmiä ja niiden rahoituspohjaa. Tavoitteena on hankkeen aikana myös toteuttaa vähintään
2-3 kunnostustyötä, joiden toteutus riippuu niihin saaduista rahoituspäätöksistä.
Kustannusarvio: 156 575 € (avustuksen osuus 78 287 €)
Kesto: 1.1.2020-31.12.2022
Rahoituksen hakija: KVVY ry

Maatialanlahden niitto, Nokia
Vihnusjärvestä johtava Vihnusoja ja sen jälkeen avautuva Maatialanlahti ovat rehevöityneet. Vesiliikenne
Vihnusjärvestä Pyhäjärveen on estynyt, myös veden virtaus Maatialanlahdessa on estynyt rehevöitymisen
seurauksena. Hankkeessa avataan niittämällä veneväylä sekä väylä seurakunnan vedenottamolle.
Mahdollisuuksien mukaan avataan niittämällä lahden itäpuolen rantaa SLL Nokian katselmuksen
mukaisesti.
Kustannusarvio: 4 500 € (avustuksen osuus 1 000 €)
Kesto: 1.9.2020-30.9.2020
Rahoituksen hakija: Kankaantaa-Maatialan kalastuskunta

Myllyojan kunnostus Rikalanlammi-Näsijärvi väliseltä osalta, Tampere
Kunnostustuksella on kaksi tavoitetta, (l) avata Rikalanlammista lähtevän Myllyojan luusuan alue
ruoppaamalla ja poistamalla kasvillisuutta ja (2) entisöidä koskiuoma siirtämällä kiviä takaisin uomaan ja
tuomalla sinne soraa kutusoraikkoja varten.
Kustannusarvio: 6 470 € (avustuksen osuus 3235 €)
Kesto: 18.11.2019-30.11.2020
Rahoituksen hakija: Leppälahden osakaskunta

Mäyhäjärven vesikasvien poisto ja ilmastus, Lempäälä
Hankkeen tavoitteena on vuonna 2017 päivitetyn kunnostussuunnitelman mukaisten toimien
toteuttaminen ja vuonna 2018 aloitettujen toimien jatkaminen. Vuonna 2020 toteutettavien toimien
tavoitteena on Mäyhäjärven virkistyskäyttöarvon parantaminen ja pidemmällä tähtäimellä hyvän
ekologisen tilan saavuttaminen vesienhoidon tavoitteiden mukaisesti.
Kustannusarvio: 15 100 € (avustuksen osuus 9 060 €)
Kesto: 1.1.2020-31.12.2020
Rahoituksen hakija: Mäyhäjärven suojeluyhdistys ry

Punkalaitumen Oriniemenjoen virtavesikunnostusrakenteiden huolto ja korjaus,
Punkalaidun
Hankkeen tavoitteena on Oriniemenjoen virtavesikunnostusrakenteiden huolto ja korjaus. Vuonna 20062007 rakennettujen pohjapatojen tiivistys ja patojen reunapenkkojen kiveäminen sortumien välttämiseksi.
Jokeen muodostettujen laskeutus/tasausaltaiden tyhjennys kertyneestä lietteestä. Lisäksi pohjapadoille
toteutetaan korkomittaukset jatkohankkeiden suunnittelemiseksi (mahdolliset patojen korotukset).
Rakenteita on huollettu myös vuonna 2018-2019 ja tämä hakemus koskee toimenpiteitä, jotka jäivät
edellisessä huoltohankkeessa toteuttamatta.
Kustannusarvio: 7 000 € (avustuksen osuus 3 500 €)
Kesto: 1.1.2020-31.12.2021
Rahoituksen hakija: Punkalaitumen Pohjoinen Maamiesseura ry

Pälkäneen Pitkäjärven kunnostaminen 2020, Pälkäne
Hankkeen tavoitteena on Pälkäneen Pitkäjärven tilan kohentaminen ja rehevöitymisen ehkäiseminen.
Projektissa tehdään vesistökunnostustoimenpiteitä, kuten vesikasvillisuuden poistamista ja ulkoisen
kuormituksen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä (laskeutusallas tai lietekuoppa) sekä tehdään
vesiensuojelua koskevaa valistusta.

Kustannusarvio: 6 400 € (avustuksen osuus 3 200 €)
Kesto: 1.12.2019-30.10.2020
Rahoituksen hakija: Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry

Ryyty1 jatko, vesikasvien niitto Ryydynpohjan alueella, Ylöjärvi
Hankkeen tavoitteena on vesikasvien niittäminen rehevöityneeltä Ryydynpohjan alueelta.
Kustannusarvio: 9 000 € (avustuksen osuus 4 500 €)
Kesto: 15.6.2020-30.9.2022
Rahoituksen hakija: Tapio Anttila

Sammakkajärven kasvillisuuden poisto, Punkalaidun
Hankkeella pyritään turvaamaan puhdasvetisen Sammakkajärven arvo virkistyskäytössä niin mökkiläisille
kuin muillekin järven käyttäjille. Niitolla ehkäistään järven kasvaminen umpeen.
Kustannusarvio: 12 000 € (avustuksen osuus 6 000 €)
Kesto: 1.1.2020-31.12.2021
Rahoituksen hakija: Liitsolan osakaskunta

Uiherlanlahden ja Uiherlanjoen yläosan kunnostus, Orivesi
Avustusta haetaan ympäristöluvan kustannuksiin 50 %, kustannukset arviolta 13.000 -16.000 €,
kustannukset tarkentuvat, kun ympäristölupa saadaan.
Kustannusarvio: 16 000 € (avustuksen osuus 8 000 €)
Kesto: 1.1.2020-31.12.2021
Rahoituksen hakija: Uiherlan osakaskunta

Vehkajärven kunnostus- ja patohanke, Punkalaidun
Myllyojan uuden pohjapadon rakentaminen. Vanha, vuonna 1983 rakennettu puupato on huonokuntoinen
ja sen pelätään kaatuvan hetkenä minä hyvänsä, sillä olemme ruopanneet sen laskuojan ja virtaus keväisin
ja syksyisin on suurentunut. Uudella pohjapadolla ei muuteta veden korkeutta. Uusi pohjapato rakennetaan
luonnonmukaisesti kivistä. Hoitokalastusta jatketaan nuottaamalla syksyllä.
Kustannusarvio: 11 640 € (avustuksen osuus 5820 €)
Kesto: 1.1.2020-30.4.2021
Rahoituksen hakija: Vehkajärven Suojeluyhdistys ry

Vesikasvien niitto Pyhäjärven Kirkkolahdella, Vesilahti
Pyhäjärven vesikasvien niitto, jätteen paalutus ja kuljetus kompostoitavaksi. Alue kooltaan noin 10 ha.
Kustannusarvio: 15 600 € (avustuksen osuus 9360 €)
Kesto: 1.7.2020-30.10.2020
Rahoituksen hakija: Kirkonkylän-Onkemäen osakaskunta

Ylimmäisen Savijärven kunnostus, Juupajoki
Hankkeessa Ylimmäisen Savijärven fosforitasoa alennetaan kemiallisella saostuksella. Saostuksen jälkeen
valuma-alueen ja järven tilaa seurataan.

Kustannusarvio: 36 400 € (avustuksen osuus 18 200 €)
Kesto: 1.1.2020-31.12.2022
Rahoituksen hakija: Savijärvi Pro ry

Niittokoneen hankinta Kokonjärvelle, Urjala
Hankkeen tavoitteena on hankkia niittokone Kokonjärven suojeluyhdistyksen jäsenten käyttöön.
Vesikasveja poistamalla vähennetään rehevöitymisen aiheuttamia haittoja, ja parannetaan
virkistyskäyttömahdollisuuksia.
Kokonaisbudjetti; 2 811 e, josta avustuksen osuus 1 405,5 euroa.
Hakija: Kokonjärven suojeluyhdistys.
Hankkeen kesto: 29.5.2020-31.10.2020.

Pinsiön-Matalusjoen raakkujen sekä purotaimenen elinolojen huomioiminen
Mettisentien sillan uusimisessa, Nokia
Mettisentien sillan uusimisen yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota eroosion vähentämiseen sekä
raakun ja purotaimenen elinympäristöä heikentävän kiintoaineksen vähentämiseen. Toimilla edesautetaan
uhanalaisten lajien säilymistä ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä.
Kokonaisbudjetti: 20 720 euroa, josta avustuksen osuus 7 000 euroa.
Hakija: Mettisentien tiekunta.
Hankkeen kesto: 1.6.2020-31.12.2020.

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Linnunsuon vesiensuojelurakenteiden toteutus (Kontiolahti)
Jukajoen valuma-alueella sijaitseva Linnunsuon kosteikko on perustettu Vapo Oy:n entiselle
turvetuotantoalueelle. Ennen kosteikon perustamista Linnunsuolta tulevat kuivatusvedet olivat hyvin
happamia sulfaattimaiden johdosta. Kosteikon perustamisen jälkeen alueen vesittämisellä on saatu
lähtevän veden pH-arvo nousemaan. Jo heti kosteikon rakentamisen jälkeen Linnunsuosta kehittyi
merkittävä lintukosteikko, joka on suosittu lintuharrastajien keskuudessa.
Linnunsuon kosteikon omistus on siirtynyt VAPO Oy:ltä OSK Lumimuutokselle. Linnunsuon kosteikko on
ensimmäinen OSK Lumimuutoksen Landscape Rewilding -ennallistamisohjelman kohde. Osuuskunta
Lumimuutos on lähtenyt aktiivisesti parantamaan kosteikon toimivuutta sekä vesiensuojelurakenteena että
monimuotoisena kosteikkoalueena. Alue on Suomi 100 v -luonnonsuojelualuetta.
Linnunsuon kosteikko on saanut avustusta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta vuosille 2019-2021.
Hankkeen aikana parannetaan jo olemassa olevan kosteikon monimuotoisuutta, ja laajennetaan kosteikkoa
uusille alueille. Aluetta laajennetaan niin, että kosteikon piiriin saadaan myös muut alueen ongelmalliset
happamat mustaliuskealueet. Hankkeen aikana vahvistetaan myös olemassa olevia penkereitä, jotka on
rakennettu hiesusta ja turvemaasta. Penkereen vahvistuksilla turvataan vedenpinnan pysyminen
jatkossakin nykyisellä tasolla. Alkuperäinen kosteikkoalue on 60 hehtaarin kokoinen alue, jota laajennetaan
40 hehtaarin kosteikkoalueella ja 73 hehtaarin ennallistettavalla suoalalla.
Hankevetäjä: Osuuskunta Lumimuutos
Verkkosivu: Osuuskunta Lumimuutos: Jukajoen ja -järven valuma-alueen kunnostushanke
Lisätietoja: Tero Mustonen, etunimi@lumi.fi
Kustannukset: 280 000 € (avustuksen osuus 140 000 €

Juutinsuon ennallistaminen (Kitee)
Juutinsuo on Kiteen Kesälahdella sijaitseva laaja 338 hehtaarin suokokonaisuus. Juutinsuon erityisarvot ovat
lähdevedessä, jota läheiseltä kankaalta runsaasti. Lähdepurot ja rehevät lähdesuot ovat tehneet
Juutinsuosta lajistollisesti monipuolisen. Ojitus on kuitenkin arvokasta suokokonaisuutta. Juutinsuo on
aikoinaan ojitettu turvetuotannon tarpeita varten, mutta turpeentuotantoon ei ole saatu lupaa.
Juutinsuon ennallistaminen on saanut avustusta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta vuosille 2019-2021.
Ennallistettavalle suoalueelle ei johdeta virtaavia vesiä missään tilanteessa. Ojitetulla suoalueella tukitaan
30-50 metrin välein ojia suon kastelemiseksi pintaan asti. Virtaavat vedet menevät alivirtaamakaudella (100
% pohjavettä) ja ylivirtaamilla ennallistettuja virtaamareittejä, entisiä puroja pitkin. Suon ennallistamisessa
ohjataan vedet alkuperäisiin, luontaisiin uomiin. Näille ennallistettaville puroille ei tehdä mitään muuta
toimenpiteitä, kuin vesi ohjataan ja ”pakotetaan” järeillä padoilla ja ohjureilla niihin. Suon yläpuolisilta
alueita (välittömästi suohon rajautuen tai suolle vesiä valaen) korjataan metsäisiltä alueilta eroosiokohdat.
Suunnittelussa on hyödynnetty luontaisia maaston muotoja ja virtauksen suuntia.
Luonnonmukaiset suoalueet pidättävät ravinteita ja kiintoainetta. Kunnostuksella parannetaan pitkällä
aikavälillä veden laatua. Juutinsuon ennallistaminen on vesistövaikutusten lisäksi merkittävä suoluonnon
arvojen ja monimuotoisuuden palauttamisen kannalta. Ennallistettavan alueen sisältää suon länsipuolen
Juutinkankaan reunan raviinit lähteineen ja lähdenoroineen. Juutinsuolla on lähes kymmenmetrinen
turvepatja, jonka mineralisoituminen ja hiilen vapautuminen ilmakehään estetään alueen ennallistamisella.
Juutinsuon alueen ennallistamisella on täten vaikutusta ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä.
Hankevetäjä: Hiilipörssi
Verkkosivu: Hiilipörssi: Uusin hiilipörssikohde on laaja Juutinsuon kokonaisuus Kiteeltä
Lisätietoja: Risto Sulkava, etunimisukunimi3@gmail.com
Kustannukset: 300 000 € (avustuksen osuus 150 000 €)

Onkamojärvien tehokalastus ja valuma-aluekunnostukset (Joensuu, Tohmajärvi,
Rääkkylä)
Onkamojärvet ovat vesienhoidon suunnittelussa luokiteltu ekologiselta tilaltaan tyydyttäviksi. Järvien tilan
parantamiseksi tarvitaan mm. toimenpiteitä valuma-alueella ravinnekuormituksen vähentämiseksi sekä
suoraan vesistöön kohdistuvia toimenpiteitä, kuten hoito- ja tehokalastusta. Onkamojärvien hanke on
saanut avustusta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta vuosille 2020-2021. Hankkeen aikana jatketaan
valuma-aluekunnostuksia ja tehokalastusta. Hanke on jatkoa järvillä tehdyille aiemmille kunnostuksille.
Jatkossa toimenpiteet tulevat kohdistumaan suoraan järveen, sillä valuma-aluekunnostukset ovat valumaalueella loppusuoralla.
Hankevetäjä: Pro Onkamojärvet ry
Verkkosivu: Onkamojarvet.fi
Lisätietoja: Tuovi Vaaranta, etunimi.sukunimi@gmail.com
Kustannukset: 60 000 € (avustuksen osuus 30 000 €)

Ylisenjärven valuma-alueen vesiensuojeluhanke (Kontiolahti, Joensuu)
Hankkeessa turvataan luonnontilaisten purojen säilyminen sekä ennallistetaan yksi uoma. Toimenpiteillä
vähennetään kiintoainekuormitusta ja lisätään luonnon monimuotoisuutta ennallistamisella. Ylisenjärvelle
on valmistunut valuma-aluekunnostussuunnitelma vuonna 2014. Valmistuneessa suunnitelmassa
kunnostettavat purot on mainittu hienoiksi luonnontilaisiksi puroiksi. Valuma-alueella tehtyjen
toimenpiteiden tähden eroosio on lisääntynyt ja vaarantaa luonnontilaisten purojen tilan. Myös
Havukkalammesta Ylisenjärveen laskevaa Havukkapuroa ennallistetaan hankkeen aikana. Järvi on
merkittävä virkistyskäytön kannalta. Järven kalastoon kuuluvat mm. siika ja muikku. Järvi on ollut
merkittävä rapuvesi.
Hankevetäjä: Selkien osakaskunta

Lisätietoja: Tero Mustonen, etunimi@lumi.fi
Kustannukset: 24 000 € (avustuksen osuus 12 000 €)

Sysmäjärven lintuvesikunnostus 2 (Outokumpu)
Jatkohanke vuonna 2019 toteutettujen alueiden kunnostusten jatkamiseen ja uusien alueiden
kunnostukseen. Sysmäjärveltä raivataan rantoja sekä pieniä saaria ja luotoja linnuston elinolosuhteiden
parantamiseksi. Menetelminä käytetään koneellista niittoa, raivaussahalla ruovikon ja pensaikon poistoa
sekä kasvuston kuolettamista pressuilla peittämällä. Luodoille ja saariin rakennetaan pesälaatikoita
vesilinnuille. Alueella tehtävät kunnostustyöt perustuvat vuonna 2009 laadittuun Sysmäjärven Natura 2000
-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan.
Hankevetäjä: Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys r.y.
Lisätietoja: Lassi Vänskä, etunimisukunimi@hotmail.com
Kustannukset: 22 000 € (avustuksen osuus 11 000 €)

Vesien tilaa parantavien toimenpiteiden tukeminen, pienimuotoiset hankkeet
(niitto- ja raivausnuottaushankkeet)
Pienimuotoisten, avovesikautena toteutettavien niittojen ja raivausnuottausten sekä pohjan jyrsintää
avustetaan vesienhoidon kannalta tärkeillä alueilla. Niitot kohdistetaan alueille, jotka parantavat veden
virtausta, sekä kalakannoille ja vesilinnustolle tärkeisiin kohteisiin. Rehevöityneillä alueilla toteutetut niitot
ovat usein ponnahduslauta muihin toimenpiteisiin, kuten valuma-aluekunnostukseen kiintoaine- ja
ravinnekuormituksen vähentämiseksi.
Hankevetäjä: Pyhäselän osakaskunta, Puhossalon kalaveden osakaskunta, Tutju-Roukalahden kalaveden
osakaskunta, Taipaleen kalaveden osakaskunta, Sotkuman osakaskunta, Niinikummun osakaskunta,
Pyhäselän osakaskunta ja Joensuun kaupunki.
Kustannukset: 57 850 € (avustuksen osuus 25 925 €)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Oulun Kaupunkivesien kunnostus (2019- 2021)
Oulun vesistöihin, kaupungin pienvesiin ja meren rannikolle johtuu kaupunkialueelta ja uusilta
kaavoitetuilta alueilta hulevesien hajakuormitusta. Oulun kaupunkivesien kunnostus -hankkeen tavoitteena
on parantaa kaupunkivesien, Kaijonlahden ja Kuivasjärven, tilaa, kehittää hulevesijärjestelmiä sekä selvittää
kaupunkivesien laatua ja vesiensuojelurakenteiden toimivuutta. Hankkeen toteuttajana on Oulun kaupunki
ja tutkimuksesta hankkeessa vastaa Suomen ympäristökeskus.
Hankkeessa rakennetaan ja suunnitellaan hulevesikosteikkoja ja -altaita ja huolletaan aikaisempia
vesiensuojelurakenteita Kuivasjärven ja Kalimenojan valuma-alueilla. Hankkeessa tarkkaillaan kaupungin
teollisuus-, liike-, tie- ja lumenkaatoalueilta vesistöihin tulevien ja hankkeessa rakennettavilta
kunnostuskohteilta edelleen lähtevien aineiden määriä. Perinteisten vedenlaatuparametrien ohella
tehdään ekotoksikologisia selvityksiä ja haitallisten aineiden mm. mikromuovien seurantaa.
Hankkeen toteuttaja: Oulun kaupunki
Lisätietoa hankesivuilta: Kaupunkivesien kunnostushanke

Lohijoen taimenen elinympäristökunnostus (2019-2010, seuranta valmistuu 2025)
Oulun eteläpuolisella Pohjanmaalla alkuperäiset taimenkannat ovat erittäin harvinaisia. Haapajärven
Lohijoki Kalajoen vesistöalueella on pieni, Natura-alueen lävitse virtaava metsäjoki, jossa taimenkanta on
säilynyt perkauksista ja valuma-alueen muutoksista huolimatta. Lohijoen taimenen elinympäristökunnostus
-hankkeessa kunnostetaan ja lisätään kutusoraikkoja, rakennetaan pienpoikasalueita ja turvataan liekopuun
luontainen muodostuminen ja rantavarjostus. Siinä vahvistetaan erittäin uhanalaisen ja geneettisesti
harvinaisen taimenen kantaa ja turvataan sen säilymistä alueella.
Metsähallituksen lisäksi hankkeessa yhteistyötahoina ovat Haapajärven osakaskunta, POPELY ja KeskiPohjanmaan kalatalouskeskus, jotka toimivat asiantuntijoina toteutuksessa ja osallistuvat tiedotukseen.
Lisätietoja: Marko Sievänen, Metsähallitus, Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut
Hankkeen toteuttaja: Metsähallitus, Pohjanmaan-Kainuun Luontopalvelut

Rauta-humus -kiintoaineen kulkeutumisen hallinta ja kunnostusten
vaikuttavuuden seuranta Jäälinjärvellä (2019-2021)
Jäälinjärvellä ongelmana on valuma-alueelta tuleva kuormitus, josta merkittävä osa on alueen maaperän
ominaisuuksiin ja maankäyttöön liittyvää rautapitoista kiintoainetta. Jäälinjärven hankkeessa toteutetaan
laaja kosteikkoallas osittain järven puolelle keskeisen laskukanavan suulle sekä ylläpidetään aiemmin
tehtyjä laskeutusaltaita. Lisäksi tarkkaillaan rakenteiden toimivuutta ja kerätään seuranta-aineistoa
kunnostustoimien vaikuttavuudesta. Tavoitteena on myös saada tietoa rautapitoisen kuormituksen
synnystä ja sen pidättämisestä.
Hankkeen toteuttaja ja lisätietoja: Kiimingin-Jäälin vesiensuojeluyhdistys ry. Hankkeessa osarahoittajana
on myös Oulun kaupunki.

Saunajärven hoitokalastus (2019-2021)
Pudasjärven Saunajärvellä on toteutettu aiemmin hoitotoimenpiteitä, joiden aikana Saunajärven kuntoa on
saatu kohennettua. Tällä vuosikymmenellä koekalastukset ja järvestä otetut näytteet osoittivat järven tilan
huonontuneen. Tämän jälkeen hoitokalastuksia on edelleen toteutettu, mutta seurannan perusteella
toimia oli syytä tehostaa. Saunajärven hoitokalastus -hankkeessa tehdään tehostettuja hoitokalastuksia
keväisin toteuttajan toimesta ja hankitaan syksyisin poistokalastusnuottauksia erityisesti särkikalaston
vähentämiseksi. Vaikutuksia seurataan koeverkkokalastuksin ja vedenlaatuanalyysein. Hankkeen toteuttaja
on Venkaan osakaskunta ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii asiantuntijana seurannassa ja ohjaa
tarkkailua.
Hankkeen toteuttaja: Venkaan osakaskunta
Osakaskunnan yhteystiedot

Sarpasen järvikuivion kunnostussuunnitelma (2019)
Kärsämäenjoen ja Pyhäjoen yläpuolinen Sarpasen järvikuivion alue on hyvin potentiaalinen
vesiensuojelukosteikon toteutuskohde metsätalouden kuormittamalla valuma-alueella. Sarpasen
järvikuivion kunnostussuunnitelma -hankkeessa toteutetaan Sarpasen järvikuivion monimuotoisen
vesiensuojelukosteikon suunnittelu sekä esitetään, miten Sarpasen luontainen valuma-alue voidaan
palauttaa.
Hankkeen toteuttaja on Metsänhoitoyhdistys Haapavesi-Kärsämäki ja hankkeen yhteistyössä on mukana
kyläyhdistys, paikallinen metsästysseura ja alueen maanomistajat. Kärsämäen kunta on hankkeessa
osarahoittajana.

Hankkeen toteuttaja: Metsänhoitoyhdistys Haapavesi-Kärsämäki
Lisätietoa: Janne Lähetkangas, Metsänhoitoyhdistys Haapavesi-Kärsämäki, etunimi.sukunimi@mhy.fi

Livojoen putaat (2019)
Pudasjärven Livojoella ojat tuovat kuormitusta, erityisesti kiintoainetta, Livojokeen ja sen putaisiin. Livojoen
putaat -hankkeessa toteutetaan Livojokeen laskevien Ruosteojan, Saviojan ja Koivuojan valuma-alueiden
kunnostamisen yleissuunnitelma, hankitaan maanomistajien suostumukset yleissuunnitelmassa
suunnitelluille toimenpiteille sekä tehdään toteutustasoinen suunnitelma kiintoaineen kulkeutumista
vähentävistä rakenteista näille valuma-alueille. Livojoessa esiintyy vaelluskalojen ohella äärimmäisen
uhanalaista jokihelmisimpukkaa.
Hankkeen toteuttaja: Livokas ry ja työtä tehdään yhdessä alueen kalaveden osakaskunnan ja jakokunnan
kanssa.
Lisätietoja: Livon kylällä käynnissä olevat hankkeet

Särkikalaston poistokalastus Naamankajärvestä (2019-2021)
Kuusamon Naamankajärvellä kalasto on muuttunut aiempaa särkikalavaltaisemmaksi. Särkikalaston
poistokalastus -hankkeen tavoitteena on parantaa Naamankajärven tilaa ja vedenlaatua sekä vähentää
järven sisäistä kuormitusta. Hankkeessa selvitetään särkikalojen parveutumisalueita ja liikkeitä, testataan
soveltuvia pyyntimenetelmiä ja -paikkoja eri vuodenaikoina. Siinä hankitaan ammattilaisten toteuttamaa
särkikalojen tehokalastusta kahtena vuonna ja aktivoidaan paikallisia vähempiarvoisen kalaston pyyntiin.
Poistokalastusmahdollisuuksien ja tapojen selvittäminen mahdollistaa jatkuvan hoidon myös myöhemmin
ja pitää yllä alueen ammattikalastusmahdollisuuksia.
Hankkeen toteuttaja: Kemilänkylän kalastuskunta ja asiantuntijana hankkeessa toimii Oulun
kalatalouskeskus.
Lisätietoja: Kemilänkylän kalastuskunnan yhteystiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kaikkien hankkeiden lisätiedot: Veli-Matti Vallikoski, p. 0295 026 854, Sanna Katajamäki, p. 0295 026 804,
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköpostiosoitteet muotoa:
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)

Taimenen palautus Talluskylän alueen pienpuroihin ja vesiin, Tervo (2019-2020)
Taimenkannan palauttamiseksi Talluskylän alueen pienpuroihin on tehty 5 vuotinen suunnitelma/ohjelma,
joka sisältää puroinventointia, mätirasiaistutusta, sähkökoekalastusta, nousuesteiden poistoa ja
kalastuksen valvontaa. Palautusohjelman tärkeä osa on nousuesteiden poistaminen, johon kuuluu myös
taimenpurojen alaosan/suistojen kunnostaminen. Kunnostettavia kohteita on seitsemässä eri
purossa/joessa. Nousuesteitä on tarkoitus poistaa sekä käsityönä että koneellisesti. Lisäksi hankkeessa on
tarkoitus rakentaa kahteen kohteeseen kulkusillat maastossa liikkumisen helpottamiseksi.
Rahoituksen hakija: Talluskylän – Kruununpuiston osakaskunta
Kustannukset: 14 540 € (avustuksen osuus 10 000 €)

Karvalampi -hanke, Lapinlahti (2020-2021)
Karvalampi on Keski-Onkiveden itärannalla sijaitseva, kahden lahden väliin jäävä lampi, jonka
virtausolosuhteet ovat heikentyneet tierumpujen vuoksi. Kohde sisältyy vuoden 2006 Onkiveden
kunnostuksen yleissuunnitelmaan. Ongelmana veden huono vaihtuvuus sekä virkistyskäyttöön liittyvät
haasteet. Onkiveden nykyinen tilaluokka on tyydyttävä ja yhtenä ongelmana on ranta- ja lahtialueiden
mataluus sekä umpeenkasvu. Hankkeen tarkoituksena on Karvalammen veden nopeamman vaihtumisen
varmistamiseksi Karvalammen pohjois- ja eteläpuolisten alueiden sekä lammen tulo ja lähtöuomien
(Onkivesi) ruoppaamisen suunnittelu, rumpusillan ja sillan aukkokoon määrittelyt virtauksen parantamisen
kannalta sekä kulkuyhteyden varmistaminen vesiteitse lammelle.
Rahoituksen hakija: Lapinlahden kunta
Kustannukset: 18 000 € (avustuksen osuus 9 000 €)

Rautalampi -järven kunnostus, Rautalampi (2020-2021)
Rautalampi -järvi on ollut pitkään kunnostettavien kohteiden listalla sekä kunnassa että Pohjois-Savon ELYkeskuksessa. Kesän 2019 kalakuolemien takia järven kunnostustarve nousi jälleen puheenaiheeksi ja
kunnostustoimia alettiin suunnitella. Rautalampi -järvi on matala ja järvi kärsii sekä sisäisestä että
ulkoisesta kuormituksesta. Hankkeen tarkoituksena on rakennuttaa pohjapato järven alivedenpinnan
nostamiseksi. Lisäksi hankkeessa tilataan suunnitelma muista mahdollisista järven tilaa parantavista
kunnostustoimenpiteistä. Tarkoituksena on myös mahdollisesti vesikasvillisuuden niitto.
Rahoituksen hakija: Rautalammin kunta
Kustannukset: 75 000 € (avustuksen osuus 35 000 €)

Sulkavanjärven pohjapato, Kiuruvesi/Pielavesi (2020-2021)
Ongelmana Sulkavanjärvellä on syksyisin liian alas laskeva vedenkorkeus, minkä seurauksena vesillä
liikkuminen pitkien salmien ja lahtien alueilla hankaloituu. Alhainen vedenkorkeus myös lisää
vesikasvillisuuden leviämistä ja rantojen maatumista. Ongelmana ovat myös useana kesänä toistuvat
massiiviset sinileväkukinnat. Hankkeen tarkoituksena on aiemmin, vuonna 2003 vireillä olleen
Sulkavanjärven kunnostushankkeen loppuun saattaminen. Pohjapadon rakentamiselle haetaan lupa ItäSuomen aluehallintovirastolta ja korvataan vanha patorakennelma uudella padolla. Kunnostushankkeen
tavoitteena on vedenpinnankorkeutta nostamalla parantaa järven virkistyskäyttöä, erityisesti kalastus-,
veneily- ja uintimahdollisuuksia. Lisäksi tavoitteena on parantaa järven vedenlaatua.
Rahoituksen hakija: Sulkavan osakaskunta
Kustannukset: 43 500 € (avustuksen osuus 21 750 €)

Pitkäjärven kunnostaminen, Kuopio/Tuusniemi (2020-2021)
Pitkäjärvessä on usean vuoden ajan kesäsisin ollut hyvin runsas sinileväongelma. Järven käyttö on estynyt
kesäisin lähes kokonaan sinilevän vuoksi. Hankkeen tarkoituksena on suorittaa koekalastus järven
kalakannan selvittämiseksi sekä teho- ja hoitokalastuksen suorittaminen nuotalla. Tehokalastuksella
pyritään parantamaan järven kalakantaa, vedenlaatua sekä virkistyskäyttömahdollisuuksia. Suunnitelluilla
kunnostustoimilla pyritään pienentämään järven sisäistä kuormitusta.
Rahoituksen hakija: Pitkäjärven hoitoyhdistys ry
Kustannukset: 9800 € (avustuksen osuus 4900 €)

Rautalampi-järven tilan parantaminen pienentämällä sisäistä kuormitusta
aiheuttavaa särkikalaston määrää isojen kuhanpoikasten istuttamisella (20192020)
Hankkeessa parannetaan Rautalampi-järven vedenlaatua pienentämällä haitallisten särkikalojen määrää
istuttamalla niitä syöviä isoja 150-300 gramman painoisia jo petokaloiksi kehittyneitä kuhia. Toimenpide
synnyttää pitkään vaikuttavan, jatkuvan prosessin. Tehokalastukseen verrattuna saavutetaan se etu, että
kertaistutuksella aikaan saatu kalasto jatkaa särkikalojen syöntiä useita vuosia. Toimenpiteen seurauksena
levä- ja hajuhaitat pienenevät, veden laatu ja järven tila paranevat. Myös järven ja rantojen virkistyskäyttö
ja viihtyisyys paranevat. Kalastusmahdollisuudet ja kiinnostus kalastusta kohtaan paranevat samalla, kun
kalojen makuvirheet saadaan kuriin.
Rautalampi -järven vedenlaatua seurataan Niiniveden ja Konneveden välisen vesistöalueen
yhteistarkkailuohjelman mukaisesti. Kalastovaikutuksia seurataan koekalastuksilla sekä paikallisten
asukkaiden kirjanpitokalastuksena vuonna 2021.
Rahoituksen hakija: Rautalampijärven suojeluyhdistys ry. Rahoitukseen osallistuvat hakijan lisäksi
Rautalammin kunta, Savon Taimen Oy, Soikkuri Consulting Oy sekä järven kolme osakaskuntaa.

Kalajoen vesienhoitoryhmä - vakaasti peräsimessä, 2020-2021
Tavoitteena on edistää vesienhoidon toimijoiden verkostoitumista paitsi alueellisesti, myös laajemmin, sekä
sitouttaa kuntatoimijoita vesienhoitotyöhön. Hankkeessa laaditaan Kalajokilaakson kuntakohtaiset
vesienhoidon toimintaohjelmat sekä edistetään vesienhoitoa etenkin maa- ja metsätaloudessa sekä
kehitetään ja monipuolistetaan vesistöaluekohtaista vesienhoitoryhmän toimintamallia.
Hankkeen toteuttaja: Ylivieskan kaupunki
Hankkeen kokonaisbudjetti: 101 500 €

Livojoen putaat, 2020-2021, Pudasjärvi
Toteutetaan Livojokeen laskevien Ruosteojan ja Saviojan valuma-alueille kiintoaine-ja ravinnekuormitusta
vähentävät rakenteet aiemmassa hankkeessa laaditun yleissuunnitelman ja toteutussuunnitelman
mukaisesti. Rakenteilla vähennetään virtausnopeuksia ja sekä kuormitusta valuma-alueiden ojissa ja
uomissa. Livojoen vedenlaatu on erinomainen, ja se on raakkuvesistö sekä vaelluskalajoki. Oulujoen-Iijoen
vesienhoidon toimenpideohjelmassa 2016-2021 Livojoki on todettu olevan erinomaisessa ekologisessa
tilassa, mutta riskissä heikentyä vuosina 2016-2021, jollei metsätalouden kuormitusta alueella pystytä
vähentämään.
Hankkeen toteuttaja: Livokas ry
Hankkeen kokonaisbudjetti: 81 175 €

Marttisjärvi Kuntoon (Juorkunan Marttisjärven kunnostus), 2021
Hankkeessa on tavoitteena selvittää rehevöityneen Marttisjärven nykytila ja vedenlaatu sekä kalaston
rakenne, toteuttaa sedimenttitutkimus ja kuormitusselvitys sekä lisäksi tehdä hankesuunnitelma
vesistökunnostusten toteuttamiseksi. Marttisjärven kunnostus edistää järven moninaiskäyttöä sekä
parantaa Kiiminkijoen veden laatua alapuolisessa vesistössä.
Hankkeen toteuttaja: Marttisjärvi kuntoon ry
Hankkeen kokonaisbudjetti: 37 500 €

Särkijärven kalaveden hoito, roskakalan ja vesikasvillisuuden vähentäminen, 20202022, Utajärvi
Hankkeessa on toimina Särkijärven veden laatua pilaavan särkikalan tehokalastus ja lisäksi
vesikasvillisuuden niitto. Tavoitteena on edistää Särkijärven vesistön monipuolista käyttöä, estää veden
laadun heikentymistä ja vahvistaa pyyntikelpoisen kalakannan elinoloja. Valuma-alueella hankkeeseen
liittyy metsätalouden vesiensuojelusuunnittelu Suomen Metsäkeskuksen toimesta.
Hankkeen toteuttaja: Särkijärven Kalaveden osakaskunta
Hankkeen kokonaisbudjetti: 20 000 €

Hoitokalastus 2020 ja vesiensuojelurakenteiden suunnittelu ja rakentaminen,
2020-2021, Taivalkoski
Hankkeessa on tavoitteena aiemmin suunniteltujen vesiensuojelurakenteiden rakentaminen sekä vuonna
2018 valmistuneen Tyräjärven toimenpideohjelman mukaisten uusien vesiensuojelurakenteiden
suunnittelu. Hankkeessa jatketaan aiemmin aloitettua hoitokalastusta vähempiarvoisen kalan rysä- ja
nuottapyynnillä. Hanke tukee Iijoen vesistövision ja puitesopimuksen tavoitteita ja alueen verkostotyötä.
Hankkeen toteuttaja: Jokijärven kylän kalastuskunta
Hankkeen kokonaisbudjetti: 66 500 €

Rokuanjärven Ketolahden poistokalastusrakenteet ja ruoppaus, Vaala, 2020-2022
Hankkeeseen kuuluu järven laskuojaan apajan rakentaminen hoitokalastuksen tehostamiseksi, ojaan
massana vaeltavan särkikalan kiinniottolaitteen suunnittelu ja toteutus. Tavoitteena vähentää sisäistä
kuormitusta Rokuanjärvellä kehittämällä runsaaseen särkikantaan kohdistuvaa hoitokalastusta.
Hankkeen toteuttaja: Säräisniemen kalastuskunta
Hankkeen kokonaisbudjetti: 12 157 €

Järvien vesien parantaminen (Jolosjärvi ja Karahkajärvi), 2020-2022, Oulu
Jolosjärvi ja Karahkajärvi ovat rehevöityneet eivätkä järvet ole enää hyvässä ekologisessa tilassa.
Hankkeessa järvien tilaa ja sisäisen kuormituksen tilannetta pyritään parantamaan hoitokalastuksen avulla.
Vesiensuojeluhankkeeseen sisältyy lisäksi kasvillisuuden vähentämistä järviltä peräkkäisinä vuosina
tehtävällä niitolla. Samalla Kiiminkijoen valuma-alueella sijaitsevan Juopulinjärven hoitoa jatketaan
saattamalla kaksi kosteikkoa sisältävä vesiensuojeluhanke toteutukseen.
Hankeen toteuttaja: Ylikiimingin kalastuskunta ry
Hankkeen kokonaisbudjetti: 26 880 €

Utajärven pohjoispuolen altaan lisävesiputken rakentaminen, Utajärvi, 2020
Hankkeessa toteutetaan investointi Utajärven järvialtaan lisävesityksestä, jossa Utasen voimalaitoksen
yläpuolelta johdetaan voimalan ohitse vettä rakennussuunnitelmien ja myönnetyn vesiluvan mukaisesti,
Utajärven altaan heikkokuntoisten osien viipymän pienentämiseksi ja vedenlaadun parantamiseksi.
Kyseessä on mittava, Utajärven vedenlaatua parantava hanke. Rahoitettu osin vesiensuojelun
tehostamisohjelmasta. Pääosin valtion avustus hankkeessa on Maa- ja metsätalousministeriön Oulujoen
hankkeisiin osoittamaa määrärahaa (100 000 €).
Hankkeen toteuttaja: Utajärven kunta

Hankkeen kokonaisbudjetti: 383 500 €

Oulun Kaupunginojan ja Juurusojan kunnostus ja vesiensuojelurakenteen
toteuttaminen, Oulu, 2021
Hankkeen tavoitteen on Juurusojan ja Oulun kaupungin läpi mereen virtaavan Kaupunginojan vedenlaadun
parantaminen. Kaupunginojan ja Kaupunginojaan laskevan Juurusojan kuormitusselvitys on laadittu vuonna
2019. Kuormitusselvityksen kautta saatiin uutta tietoa vesistöjen vedenlaadusta sekä tunnistettiin
merkittävimmät kuormituslähteet. Vuonna 2020 toteutettu kunnostussuunnittelun jatkohanke keskittyi
Juurusojan ja Kaupunginojan kunnostuksen tarkempaan suunnitteluun. Työssä kartoitettiin
vesiensuojelurakenteille soveltuvimmat paikat Juurusojan valuma-alueella, laadittiin selvitys Kaupunginojan
padoista ja niiden aiheuttamien nousuesteiden purkamisesta sekä tuotettiin kolmelle
vesiensuojelukohteelle rakennussuunnitelmat (Juurusojan kosteikko, Vasikkaojan kosteikko ja Vehkaojan
laskeutusallas) ja arvioitiin niiden osavaluma-alueiden kuormitusta ja reduktioita. Vuodelle 2021 esitetään
toteutettavaksi yksi vuonna 2020 suunnitelluista vesiensuojelurakenteista, Vasikkaojan kosteikko.
Hankkeen toteuttaja: Oulun kaupunki
Hankkeen kokonaisbudjetti:
Lisätietoa hankkeesta: Satu Pietola, satu.pietola@ouka.fi, Oulun kaupunki

Liesojan virtapaikkojen kartoitus ja kunnostussuunnittelu, Ii, 2021
Hankkeessa inventoidaan suoraan mereen laskevan Liesojan merkittävimmät virta- ja koskipaikat ja
koskipaikkoihin laaditaan kunnostussuunnitelmat. Valitussa kohteessa toteutetaan myös kunnostusnäytös
syksyllä 2021 tai syksyllä 2022. Inventoinnin yhteydessä tarkastellaan virta- ja koskipaikkojen läheisyydessä
uomaan laskevien ojien mahdollisia vesienhoito ja -kunnostustarpeita. Inventoinnissa tarkastellaan myös
Liesojan Räinänlahteen laskevaa suistoaluetta ja sen mahdollisia kunnostustarpeita. Liesojan kalaston
rakennetta selvitetään sähkökoekalastamalla neljä eri kohdetta. Hankkeella edistetään vesienhoidon
tavoitteita.
Hankkeen toteuttaja: Etelä-Iin jakokunta
Hankkeen kokonaisbudjetti: 7 000 €

Vahtolanlahden kunnostussuunnitelma, Oulu, 2021
Tavoitteena on Haukiputaalla, Kiiminkijoen suistossa sijaitsevan Vahtolanlahden nykytilan kartoitus ja
lahden valuma-alueen kuormituslähteiden selvittäminen. Kartoituksen ja hankkeen jälkeen suunnitellaan
toimenpiteet, joita lahden tilan parantamiseksi tulee tehdä. Hanke koostuu yliopistolla teetettävästä
opinnäytetyöstä (lahden kunto, sen syyt ja mahdolliset toimenpiteet) sekä veden laadun selvittämisestä.
Vahtolanlahti rajautuu Natura-alueeseen ja lahden suulla on merkittävän direktiivilajin esiintymä
(lietetatar).
Hankkeen toteuttaja: Onganranta ja Vahtolanlahti ry
Hankkeen kokonaisbudjetti: 13 000 €

Valkiais- ja Niilesjärven alueen vesien kuormitusselvitys, Oulu, 2021
Hankkeen tavoitteena on selvittää Oulun Niiles- ja Valkiaisjärven sisäinen kuormitus ja ulkoisen
kuormituksen lähteet sekä laatia toimenpidesuunnitelmia kuormituksen vähentämiseksi. Järvien alue on
kokonaisuudessaan merkittävä lähivirkistysalue Oulun alueella. Niilesjärvi on hyvää huonommassa tilassa ja
sen kunnostaminen tukee vesienhoidon tavoitteiden toteuttamista. Valkeisjärven tila on hyvä, mutta

luokka on tippunut eriomaisesta hyvään ja kokonaisravinnepitoisuudet ovat kasvaneet edelliseltä
luokittelukaudelta. Hanke koostuu seuraavista toimista: 1)Valkiais- ja Niilesjärven valuma-alueen
vesiensuojelukohteiden selvitys kartta- ja maastotyönä 2) järvien sisäisen ja ulkoisen kuormituksen
laskelmien teko 3) järvien vedenlaatua koskevien tietojen kokoaminen, tarvittavat mittaukset ja seurannan
suunnittelu sekä 4) toimenpidesuunnitelmien laadinta sisältäen tarkemman suunnitelman kolmelle
esimerkkikohteelle)
Hankkeen toteuttaja: Pro Valkiais- ja Niilesjärvi ry
Hankkeen kokonaisbudjetti: 16 120 €

Iso-Viitajärven hoitokalastus, Oulu, 2021
Hankkeessa jatketaan Iso-Viitajärven hoitokalastusta. Hoitokalastus toteutetaan omilla välineillä sekä
ammattilaisten toteuttamalla syysnuottauksella. Hankkeessa paikalliset saavat lisäkoulutusta
ammattilaisilta nuottakaluston käyttöön hoitokalastusvälineenä. Hanke edistää vesienhoidon ja
tehostamisohjelman tavoitteita.
Hankkeen toteuttaja: Iso-Viitajärven suojeluyhdistys ry
Hankkeen kokonaisbudjetti: 8 000 €

Jolosjoen valuma-alueen kuormitusselvitys, 2021, Oulu
Kiiminkijokeen laskeva Jolosjoen hydrologis-morfologinen luokka on arvioitu tyydyttäväksi uoman
perkauksista johtuen. Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelmassa 2016-21 oli määritelty
keskeiseksi toimenpiteeksi selvittää ja arvioida elinympäristökunnostusten tarpeellisuus Jolosjoella.
Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Jolosjokeen laskevien ojien kuormitusselvitys sekä selvittää
toimenpiteitä kuormituksen vähentämiseksi yhteistyössä eri tahojen kanssa. Hankkeen tavoitteena luoda
yhteistyöverkosto Jolosjoen kokonaisvaltaisen kunnostustyön käynnistämiseksi. Tässä hankkeessa tehdään
esiselvitystä ja jatkossa tavoitteena on toteutushanke, jossa huomioidaan valuma-aluekunnostus ja joen
elinympäristökunnostus. Kohdevesistö on hyvässä tilassa, mutta tila on riskissä heikentyä. Hanke edistää
vesienhoidon ja vesiensuojelun tehostamisohjelman tavoitteita.
Hankkeen toteuttaja: Kiiminkijoki ry
Hankkeen kokonaisbudjetti: 27 000,00 €

Hoitokalastus, vesiensuojelurakenteiden suunnittelu, -rakentaminen ja työnohjaus 2021-2023, Taivalkoski
Hankkeessa toteutetaan aiempien vuosien tapaan kohdevesistöjen Tyräjärvi, Koviojärvi ja Tyrälampi
hoitokalastusta ja vähempiarvoisen kalan rysä- ja nuottapyyntiä. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan
vesiensuojelukosteikkoja vuonna 2018 valmistuneen Tyräjärven, Koviojärven ja Tyrälammen
nykytilaselvityksen ja toimenpideohjelman pohjalta. Tavoitteena on Tyräjärven, Koviojärven ja Tyrälammen
ulkoisen ja sisäisen kuormituksen vähentäminen. Iijoen vesistön latvavesien vedenlaadun parantamisella on
myönteinen vaikutus myös alapuolisen vesistön vedenlaatuun.
Hankkeen toteuttaja: Jokijärven kylän kalastuskunta
Hankkeen kokonaisbudjetti: 150 000 €

Yli-Kisosjärveen kohdistuvat kuormitukset ja niiden lähteet sekä kuormituksen
pienentämisen mahdollisuudet, 2021, Taivalkoski
Hankkeessa toteutetaan järven kuormitusselvitys ostopalveluna. Valuma-alueella on kalankasvatusta ja
metsätalouden toimenpiteitä, joiden vaikutusta järven tilaan selvitetään.

Hankkeen toteuttaja: Kurtin Kalastuskunta
Hankkeen kokonaisbudjetti: 6 076 €

Kalajoen Hiekkasärkkäin alueen vesistökunnostustoimien suunnitteluhanke, 2021,
Kalajoki
Hankkeen tavoitteena on suunnitella yhtenä kokonaisuutena Kalajoen Hiekkasärkkäin alueen keskeiset
vesistökunnostustoimenpiteet. Hankkeessa on tarkoitus kartoittaa ratkaisuja Hiekkasärkkäin ranta-alueen
eroosio-ongelmiin, toteuttaa Vihaslahden kunnostussuunnittelu ja Keihäsojan valuma-alueen
kuormitusselvitys. Kalajoen Vihas-Keihäslahti on linnustoltaan ja kasvillisuudeltaan monimuotoinen
maankohoamisrannikon alue ja se kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Hankkeen lopputuloksena syntyy
kolme toisiaan täydentävää suunnitelmaa, joiden pohjalta Kalajoen Hiekkasärkkäin alueen
vesistökunnostustoimia voidaan toteuttaa.
Hankkeen toteuttaja: Kalajoen Etelänkylän Jako- ja Kalastuskunta. Vesistökunnostustoimien
suunnitteluhanketta on valmisteltu usean toimijan yhteistyönä, ja hankkeen yhteistyöverkostoon
kuuluvavat: Kalajoen kaupunki, Kalajoki Matkailuyhdistys ry, Kalajoen Hiekkasärkät Oy, Camping
Hiekkasärkät Oy sekä Metsähallitus
Hankkeen kokonaisbudjetti: 55 000 €

VerkostoNeuvonta (VENE), 2021-2023
VENE on maakunnallinen verkostohanke, joka edistää ja pitää yllä vesienhoidon toimijoiden
verkostoitumista ja kehittää toimijoiden osaamista. Hanke sitouttaa laaja-alaisesti eri toimijoita
vesienhoitotyöhön. Hanke parantaa haastavien maakuntarajavesistöihin liittyvän tiedon välittymistä
maakuntien välillä ja mahdollistaa maakuntienväliset yhteistyöhankkeet. Kyseessä on maakunnallinen
verkostohanke, jossa toteutetaan koulutuksen, ohjauksen ja verkostoitumisen lisäksi pienimuotoisia
pilottitoimintoja alueellisten hanketoimijoiden kanssa yhteistyössä.
Hankkeen toteuttaja: Proagria Oulu ry
Hankkeen kokonaisbudjetti: 300 000 €

Pylväsojan alaosan monimuotoisuutta edistävä kunnostus, Ylivieska
Hankkeessa kunnostetaan Pylväsojan alaosaa aiemmin tehdyn kunnostussuunnitelman mukaisesti.
Kunnostuksessa rakennetaan pienpoikaskivikoita, tehdään 12 kutusoraikkoa ja rakennetaan huokoisia
suisteita lohikalojen pienpoikasille. Kiveämisellä lisätään koskijaksojen polveilua ja elinympäristöjen
monimuotoisuutta. Osa kohteista on luonnontilaisempia ja ne kunnostetaan kevyemmin harvalla
lohkarekiveämisellä.
Pylväsojan ekologinen tila on tyydyttävä ja yksi sen merkittävä painetekijä ovat hydrologis-morfologiset
muutokset uomassa. Vesimuodostumaan kohdistuvana toimenpiteenä on siis elinympäristökunnostuksen
toteutus, joka on Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelman (2016-2021) mukaista.
Hankkeen toteuttaja: Ylivieskan kaupunki
Hankkeen kokonaisbudjetti: 36 000 €

Poikkisillansuon valtaojan purkupaikan siirto kosteikkoon, Kuusamo, 2021
Kunnostustoimenpide on valtaojan purkupaikan siirto hiekkarannalta lähellä olevalle luonnonmukaiselle
kosteikolle järven lahteen. Alueella ei ole aiemmin tehty vesistön kunnostustoimenpiteitä yksityisellä
sektorilla. Erityisesti Jalmajoen valuma-alue, josta yli puolet pinta-alasta on ojitettua suota, metsää tai

peltoa, on otollinen kohde, jolla osaltaan estetään Muojärven rehevöitymiskehitystä ja järven tila saadaan
pidettyä hyvänä.
Hankkeen toteuttaja: yksityishenkilö
Hankkeen kokonaisbudjetti: 2 565 €

Särkijärven hoitokalastus, Ii, 2021-2022
Pienimuotoinen hoitokalastushanke, jossa toteutetaan nuottausta ammattilaisten toteuttamana.
Hoitokalastus on jatkoa kalastuskunnan pitkäaikaiselle kunnostustyölle. Hankkeella pyritään parantamaan
kalakannan koostumusta ja järven tilaa sekä virkistyskäyttöä.
Hankkeen toteuttaja: Särkijärven Kalastuskunta, Kuivaniemi
Hankkeen kokonaisbudjetti: 4 000 €

Vesikasvien poistohanke, Muhos, 2021-2022
Hankkeessa toteutetaan vesiruton poistoa Rokuan alueen järvissä, jotka kuuluvat Rokuan Natura 2000 verkostoon. Alueen järvissä on levinnyt voimakkaasti vieraslaji vesirutto. Ennen niittoa tehdään
kohdevesistöjen kasvillisuusselvitykset, niittosuunnitelmat ja tarvittavat Naturaan ja vesikasvien poistoon
liittyvät ilmoitukset.
Hankkeen toteuttaja: Muhoksen kunta, myös Utajärven ja Vaalan kunta on mukana hankkeessa
Hankkeen kokonaisbudjetti: 40 000 €

Myllyoja kalataloudelliset edellytykset, virtapaikkojen kartoitus,
ympäristöselvitys, Ii, 2021-2022
Myllyoja laskee Iin kunnan alueella Raasakan voimalaitoksen ohittavaan Iijoen vanhaan uomaan, joka on
kalataloudellisesti merkittävien kunnostustoimien kohteena. Hankkeessa toteutetaan ostopalveluna
Myllyojan inventointia, sähkökoekalastuksia sekä nahkiaisselvitys. Tavoitteena on selvittää Myllyojan tilaa
ja merkittävimpiä virta-alueita. Tämän perusteella laaditaan tarvittavat veden laadun ja ympäristön
kunnostussuunnitelmat sekä kalojen sekä nahkiaisen lisääntymisedellytysten parantamissuunnitelmat.
Hankkeen toteuttaja: Osuuskunta Team Kala ry
Hankkeen kokonaisbudjetti: 4 500 €

Uudenmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus
Allamainittuihin 13 hankkeeseen avustukset on myönnetty YM:n Vesiensuojelun tehostamisohjelma-sekä
Vesistöjen kunnostus ja muut ympäristötyöt -avustusmäärärahoista. Niiden lisäksi on myönnetty avustusta
MMM:n avustusmäärärahoista Karhujärven suojeluyhdistykselle Sågarån pohjapadon kunnostushankkeen
toteuttamiseen. Myös tämä hanke palvelee vesienhoitoa.

Siuntionjoen kunnostus 2020-2022, Vihti, Lohja, Siuntio, Inkoo, Kirkkonummi
Hankkeen tavoitteena on kiintoaine-ja ravinnekuormituksen vähentämisen avulla parantaa Siuntionjoen
vesistön tilaa ja virtavesi-ja purokunnostuksilla parantaa Siuntionjoen uhanalaisen meritaimenen elinoloja.
Hanke tukee ja edistää paikallistoimijoiden verkostoitumista vesistökunnostusten toteuttamiseksi ja tukee
paikallisia vesiensuojelutekijöitä kunnostusten toteuttamisessa. Tavoitteena on saattaa kaikki alueen järvet

ja virtavedet hyvään tilaan vuoteen 2027 mennessä. Toimenpiteet aloitettiin vuonna 2019. Avustettavan
hankkeen toteutusaika päättyy 15.11.2022
Hakija: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
Kustannukset: 858 000 € (avustuksen osuus 429 000 €)

Projekt Raseborgs å -Raaseporinjoki-hanke
Avustusta haettiin jo käynnissä olevalle vesiensuojeluhankkeelle ”Raaseporinjoki-hanke” ajalle 1.1.2020–
31.12.2021. Raasenporinjoki-hanke on saanut vuosille 2018–2020 rahoitusta ympäristöministeriöltä
Ravinteiden kierrätysohjelman (Raki2) ja Vesien-ja merenhoidon toimenpideohjelmia toteuttavasta
kärkihankkeesta. Tämän rahoituksen käyttöaika päättyi 31.12.2020. Lisärahoitusta haettiin konkreettisten,
jo pitkälle suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamiseen, vesistöseurannan jatkamiseen sekä hankkeen
vesiensuojelutyön tehostamiseen jo vuonna 2020.Avustettavan hankkeen toteutusaika päättyy 31.12.2021.
Hakija: Raaseporin kaupunki
Kustannukset: 273 000 € (avustuksen osuus 163 800 €)

Veikkolan vesistöhanke 2020, Kirkkonummi
Veikkolan vesistöhanke käynnistyi vuonna 2018 tavoitteena määrätietoinen pitkäaikainen kunnostustyö
Pohjois-Kirkkonummen Veikkolan alueen vesistöjen - Kalljärvi, Lamminjärvi ja Perälänjärvi -veden laadun ja
ekologisen tilan parantamiseksi. Avustusta haettiin kunnostustoiminnan jatkamiseen. Avustettavan
hankkeen toteutusaika päättyy 31.03.2021.
Hakija: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
Kustannukset: 120 000 € (avustuksen osuus 60 000 €)

Valuta (Valuma-aluetason vesienhallinta), Siuntio, Inkoo ym. Inkoon-, Siuntion-ja
Ingarskilanjoen valuma-alueen kunnat
VALUTA -hanke (valuma-aluetason vesienhallinta) perustuu Vesiensuojelu 4K -hankkeessa tehtyihin
keskeisiin havaintoihin. Hanke keskittyy Vesiensuojelu 4K -hankkeen tavoin Ingarskilanjoen, Siuntionjoen ja
Inkoonjoen valuma-alueille läntiselle Uudellemaalle. Näin saadaan hyödynnettyä Vesiensuojelu 4K hankkeessa luotu verkosto ja asiantuntemus alueesta.
VALUTA -hankkeessa keskitytään erityisesti vedenhallintaan liittyviin toimenpiteisiin ja toteutetaan
varsinaisia vesienhoitoa edistäviä käytännön toimenpiteitä. Näiden lisäksi tavoitellaan myös toimivan
vesienhoidon toimintamallin kehittämistä –tavoitteena on kehittää malli, jonka avulla alueella voidaan
jatkaa vesienhoitotyötä hankkeen päättymisen jälkeen. Toimintamallin tavoitteena on myös monistaa
opittuja käytäntöjä muillekin alueille Uudellamaalla ja muualla Suomessa ja näin lisätä vaikuttavuutta.
Hankkeessa halutaan keskittyä erityisesti viipymän kasvattamiseen ja virtaamien tasaamiseen, mikä on
havaittu keskeinen vesienhoidon pullonkaula hankealueella. Veden hallintaan keskittyvä VALUTA -hanke
parantaa myös vaelluskalojen elinolosuhteita luomalla veden viipymäpaikkoja, jotka toimivat myös kuivien
aikojen vesivarastoina tai talvehtimispaikkoina, sekä vähentämällä kiintoaineksen kulkeutumista vesiin.
Hankkeen kesto on kaksi ja puoli vuotta, 1.7.2020–31.12.2022. Avustettavan hankkeen toteutusaika
päättyy 15.11.2022.
Hakija: WWF Suomi
Kustannukset: 446 050 € (avustuksen osuus 223 025 €)

Hiidenveden kunnostus 2020-2022, Vihti, Lohja, Karkkila, Loppi
Hiidenveden kunnostus -hankkeessa edistetään järven tilan kohenemista konkreettisella kunnostustyöllä.
Kunnostustoimenpiteet perustuvat Hiidenveden hoito-ja kunnostussuunnitelmaan (2012) ja
hankesuunnitelmaan 2016-2021. Avustusta haettiin vuosien 2020 -2022 toimenpiteiden toteuttamiseen.
Avustettavan hankkeen toteutusaika päättyy 15.11.2022.
Hakija: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
Kustannukset: 651 900 € (avustuksen osuus 325 950 €)

Tuusulanjärven kunnostushanke, Tuusula, Järvenpää
Tuusulanjärven kunnostushankkeessa vuonna 2020 hajakuormituksen vähentämiseksi toteutetaan valumaalueen vesiensuojelun toimenpideohjelmaa, edistetään maatalouden vesiensuojelua sekä seurataan ja
hoidetaan vanhoja kosteikkoja. Ravintoketjukunnostusta jatketaan hoitokalastuksella ja
petokalaistutuksilla. Sisäistä kuormitusta vähennetään hoitokalastuksen lisäksi syvännealueen alusveden
hapetuksella. Lisäksi umpeen kasvaneita ranta-alueita kunnostetaan niittämällä vesikasvillisuutta.
Vesikasvillisuuden niittojen tavoitteina on ollut parantaa mm. kalojen kutualueita. Avustettavan hankkeen
toteutusaika päättyy 31.12.2020.
Hakija: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Kustannukset: 16 7000 € (avustus16700 €)

Maanläjitysalueet Vantaanjoen valuma-alueella ja niiden vaikutukset vesiin sekä
haittoja ehkäisevät kalataloudelliset kunnostukset, Vantaa ym. Vantaanjoen
valuma-alueen kunnat
Hankkeessa selvitetään ylijäämämaiden läjitys-, käsittely-ja varastointialueiden mahdollisia vaikutuksia
sijoitusalueiden pienvesien, virtavesien ja pohjavesien laatuun Vantaanjoen valuma-alueella. Lisäksi
hankkeessa selvitetään läjitysalueilta kulkeutuvan sedimenttikuorman kertymistä lohikalojen
kutusoraikkoihin ja puusuisteilla tehtävän täsmäkunnostuksen soveltuvuutta soraikkoihin tapahtuvan
lisäsedimentaation estämiseksi. Avustettavan hankkeen toteutusaika päättyy 30.6.2021.
Hakija: Vantaanjoen ja Helsingin Seudun Vesiensuojeluyhdistys r.y.
Kustannukset: 99 930 € (avustuksen osuus69 951€)

Vähä Ruokjärven vedenlaadun mittaukset 2020, Lohja
Hankkeeseen kuuluvat fosforimittaukset Vähä Ruokjärvellä ja Valkjärvellä, onkipäivän ja
kasvintunnistussoutelun järjestäminen sekä ranta-asukkaiden motivointi järvensuojeluun tiedottamalla,
osallistamalla mm. mittauksiin ja talkoisiin sekä vuorovaikutuksella myös netin ja järven facebook-sivujen
kautta. Avustettavan hankkeen toteutusaika päättyy 15.11.2021.
Hakija: Vähä Ruokjärven Suojeluyhdistys ry
Kustannukset: 8 000 € (avustus4 000 €)

Espoon Pitkäjärven ja Lippajärven kunnostushanke, Espoo
Hankkeessa edistetään rehevöityneiden Espoon Pitkäjärven ja Lippajärven tilan parantamista ja vähintään
hyvän ekologisen tilan saavuttamista talviaikaisella Pitkäjärven hapetuksella ja Lippajärven ilmastuksella
sekä tarkkailemalla järvien vedenlaatua vuonna 2020. Kunnostustoimenpiteet pohjautuvat vuosille 2019 2027 laadittuun uuteen kunnostussuunnitelmaan. Avustettavan hankkeen toteutusaika päättyy 31.12.2020.

Hakija: Espoon kaupunki
Kustannukset: 19 000 € (avustus 9 500 €)

Uudenmaan pienten järvien hoitokalastus-hanke 2020, Lohja, Kirkkonummi,
Espoo, Sipoo, Pornainen, Hyvinkää, Myrskylä ja Askola
Yhteishankkeessa pyritään vähentämään järvien sisäistä kuormitusta ja parantamaan kalaston rakennetta
sekä järvien ekologista tilaa toteuttamalla usean järven yhteinen hoitokalastushanke. Hankkeessa ovat
mukana Lohjan Joutikas, Kirmusjärvi, Pikkujärvi ja Pusulanjärvi, Kirkkonummen Haapajärvi, Hepari ja
Petäjärvi, Espoon Sahajärvi, Sipoon Savijärvi, Pornaisten Kotojärvi, Hyvinkään Kytäjärvi, Askolan Niinijärvi
sekä Askolan ja Myrskylän Koukjärvi.
Hoitokalastuksen tilaava taho yhdistys/osakaskunta/kunta tekee sopimuksen Jomiset Oy:n kanssa ja vastaa
omarahoitusosuudestaan, jota vastaan Jomiset hakee avustusta. Jomiset toteuttaa
hoitokalastusnuottaukset, raportoinnin ja hakee maksatusta. Avustettavan hankkeen toteutusaika päättyy
31.12.2020.
Hakija: Jomiset Oy
Kustannukset: 44 220€ (avustus 22 110 €)

Myrskylän ja Askolan Valkjärven kunnostaminen 2020-2022, Myrskylä, Askola
Hanke jatkaa Myrskylän ja Askolan Valkjärven kunnostamista vuosina 2020–2022.Hankkeeseen kuuluu
tiedottaminen ja hyvien käytänteiden jakaminen sekä kannustaminen kiinteistökohtaisen hajajätevesien
käsittelyn edistämiseksi, vedenlaatututkimukset ja niihin liittyvä analysointi ja asiantuntija-apu, Wekekatiskakalastus ja vesikasvillisuuden poisto, hapetus ja hankkeesta viestiminen. Avustettavan hankkeen
toteutusaika päättyy 15.11.2022.
Hakija: Valkjärvi-yhdistys ry
Kustannukset:35 310 € (avustus17 655 €)

Siuntionjoen latvajärvien hoitokalastus 2020,Vihti
Hankkeeseen kuuluvat hoitokalastukset Vihdin Enäjärvellä rysäkalastamalla keväälläja kesällä sekä
syysnuottaamalla ja PoTeHu-järvillä - Poikkipuoliainen, Huhmarjärvi ja Tervalampi - nuottaamalla sekä
nuottauksiin liittyvää talkootyötä. Tavoitteena on hoitokalastamalla parantaa järvien kalakantoja siten, että
ekosysteemissä saadaan lisättyä eläinplanktonin määrää, jotta se voi vuorostaan vähentää kasviplanktonin
määrää. Toissijaisesti saadaan vähennettyä jonkin verran järvessä olevaa kokonaisfosforin määrää.
Hoitokalastusta tehdään koordinoidusti yhdessä Siuntionjoki 2030 -projektin kanssa. Avustettavan
hankkeen toteutusaika päättyy 31.12.2020.
Hakija: Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys
Kustannukset: 51 570 € (avustus 23 206,50 €)

Ruutinlammen hoito ja kunnostus, Lohja
Hankkeessa edistetään Ruutinlammen tilan paranemista vähentämällä ravinteiden määrää järvessä
kasvillisuuden poistolla ja niittojätteen keruulla. Avustettavan hankkeen toteutusaika päättyy 30.11.2020.
Hakija: Ruutinlammen hoito-ja suojeluyhdistys Ry
Kustannukset: 6 580 € (avustus)

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Halssinveden väylän kunnostusruoppaus sekä vesikasvien poisto Luvialla (2019–
2021)
Halssinvesi on matala vesialue Luvian edustalla, jonka Aspiskerin tiepenger erottaa Sassilansalmesta.
Halssinvesi on rehevöitynyt ja umpeenkasvanut, mitä heikentyneet virtausolot edistävät. Hankkeen
tavoitteena on kohentaa virtausolosuhteita Halssinvedellä ja vähentää alueen umpeenkasvua ja
rehevöitymistä sekä parantaa vesistössä liikkumista ja alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Hankkeessa
testataan ruoppausmassojen läjityksestä aiheutuvien haittojen ehkäisyä. Läjitysaltaassa selkeytyneet vedet
johdetaan kaivoon ja siitä putken kautta geotuubiin ja vasta sen jälkeen mereen. Veden laatua seurataan ja
saadaan arvokasta tietoa menetelmän toimivuudesta.
Hankkeen toteutumisesta vastaa Halssinveden hoitoyhdistys ry. Tärkeimmät yhteistyötahot ovat alueen
kiinteistöjen omistajat sekä vesistössä liikkuvat. Hanke toteutetaan ajalla
Lisätietoja: Halssiveden hoitoyhdistys ry, Antti Piira, p. 040 516 8432, etunimi.sukunimi@fso.fi

Myllyojan vesiensuojelukosteikko Uudenkaupungin Haavaistenlahdella (2019)
Haavaisten vesialue on matala, tiepenkereen erottama eteläinen osa Lautveden merenlahtea, jonka
merkittävä kuormittaja on siihen laskeva Myllyoja. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa
vesiensuojelukosteikko ja näin vähentää Myllyojasta Lautveteen kohdistuvaa kuormitusta pidättämällä
valumavesien mukana kulkeutuvaa kiintoainesta ja ravinteita. Kosteikko tulee olemaan muodoltaan ja
syvyydeltään vaihteleva ja pinta-alaltaan n. 0,7 hehtaaria. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry seuraa
kosteikkoon kertyvän lietteen määrää sekä veden laatua.
Hanketta vetää Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry ja Haavaisten vesiensuojeluyhdistys on
sitoutunut yhteistyöhön hankkeessa samoin kuin alueen maanomistaja.
Lisätietoja: Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ja Haavaisten vesiensuojeluyhdistys

Vesilinniemen vesikasvillisuuden poisto Kustavissa (2019-2021)
Kustavin Kaurissalossa sijaitseva Vesilinniemi on suojaisan merenlahden ympäröimä alue, jossa on yhteys
avomereen vain kapeiden salmien kautta. Alue on vähitellen rehevöitynyt ja sen uposkasvillisuus on
lisääntynyt. Tilan parantamiseksi ehdotetaan uposkasvillisuuden ja ruovikoiden niittoa, kosteikkojen
rakentamista, maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimia, ruoppauksien minimoimista ja
vesiensuojelutoimenpiteitä rantakiinteistöillä. Lisäksi on ehdotettu moottoriveneiden ajonopeuksien
alentaminen salmissa ja matalilla alueilla, hoitokalastusta sekä omatoimista vesistöseurantaa.
Toimenpiteiden laajalla ja pitkäjänteisellä toteutuksella tavoitellaan Vesilinniemen merialueen hyvää
ekologista tilaa sekä parannetaan virkistyskäyttö- ja maisema-arvoja. Hankkeen tavoitteena on saada
konkreettiset toimenpiteet toteutumaan yhteistyöllä alueella toimivien tahojen kanssa sekä ulottaa
vesiensuojelutoimet mahdollisimman laajalle.
Hankkeen toteuttaa Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistys, alueen maa- ja vesialueen omistajat sekä
Valonia, joka on tehnyt toimenpidesuunnitelman.
Lisätiedot: Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistys ry

Kiskon Kirkkojärven ruovikoiden hoito- ja hyödyntämissuunnitelma, Ruoko-kala 2.
Salon Kiskossa (2020-2021)
Kiskon Kirkkojärvi, joka kuuluu Varsinais-Suomen kymmenen suurimman järven joukkoon, on savisamea,
rehevä ja matala läpivirtausjärvi. Suuret ravinnepitoisuudet näkyvät mm. runsaana vesikasvillisuutena ja
leväkukintoina. Hanke jatkaa aiemman Ruoko-kala hankkeen toimia: ruovikon niittoa, kompostointia ja
isosorsimon poistoa järvestä. Hankkeessa myös lisätään yhteistyötä eri osapuolien kuten vesialueiden
osakaskuntien, maanomistajien ja muiden yhdistysten välillä. Lisäksi ruovikon talviniittoa ja siitä saatavan
ruo'on hyväksikäyttöä on tarkoitus kehittää yhdessä kyläyhdistys Kihakan kanssa. Edelleen hankkeessa
tehostetaan hoitokalastusta Kiskon Kirkkojärvellä ja tuotetaan tietoa ruo'on hyötykäytöstä ja poistetun
kalaston hyödyntämisestä ravinnoksi.
Hanketta vetää Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistys ry ja se toteutetaan yhteistyössä kyläyhdistyksien,
osakaskuntien ja maa- ja vesialueen omistajien kanssa.
Lisätietoja: Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistys ry

Haminanholman lahden virtausolojen parantaminen Merikarvialla (2019-2020)
Haminanholman lahden yhteys avomereen on umpeenkasvun seurauksena heikentynyt ja tämä on
johtanut happikatoon lahdella jonka seurauksena taas alueen kala- ja vesilintulajit ovat vähentyneet.
Väylien avaaminen ruoppauksella parantaisi happirikkaan veden pääsyä avomereltä Haminanholman
lahdelle. Väylien avaamisella olisi myös myönteinen merkitys vesillä liikkumiseen ja veneilyturvallisuuteen.
Hankkeen toteuttaa Köörtilän vesialueen suunnitteluryhmä yhteistyössä alueen maa- ja vesialueen
omistajien kanssa.
Lisätietoja: Köörtilän vesialueen suunnitteluryhmä, Jouko Koppinen, p. 040 760 7959

Paraisten Kirkonkuopan hulevesiallas (2020)
Kirkkosalmi on kapea merensalmi keskellä Paraisten kaupunkia. Salmi yhdistää Norrbyvikenin ja
Snäckvikenin merenlahdet. Hulevesien mukana tuomat ravinteet ja kiintoainekset kuormittavat kapeaa
salmea. Hankkeessa rakennettavalla hulevesialtaalla pystytään hallitsemaan valumavesiä sekä laadullisesti
että määrällisesti. Keinoina ovat laskeutus, pidätys ja biosuodatus. Täällä tavoin voidaan parantaa
Kirkkosalmen vedenlaatua ja luonnon monimuotoisuutta. Altaan vettä pyritään käyttämään myös kasteluun
kuivina kesinä. Altaalla voidaan myös hallita ilmastonmuutoksen myötä syntyviä rankkasateita. Hanke
sijoittuu keskelle kaupunkia ja sillä on positiivinen merkitys myös alueen viihtyisyydelle ja
elinkeinotoiminnalle.
Hankkeen vetäjä: Paraisten kaupunki
Tärkeimmät yhteistyötahot: kaupungin asukaat, vierailijat sekä vesistössä liikkujat
Kustannusarvio: 25 770 € (avustus 12 885 €)

Saaristomeren rannikon pienvedet (2020–2021)
Hankkeessa selvitetään rannikkovesien (mm. pienet merenlahdet) ja rannikonpienvesien nykytilaa ja
kunnostustarpeita. Viestinnän ja osallistamisen keinoin parannetaan tietoisuutta rannikon pienvesien ja
merenlahtien merkityksestä ekosysteemien toiminnalle ja erityisesti kalastolle. Paikkatietokartoituksilla ja
maastokartoituksilla valittuihin kunnostustarvekohteisiin laaditaan kunnostussuunnitelmat. Hankkeen
kohdealueena on erityisesti Saaristomeren rannikkoalue ja väli-ja sisäsaaristo.
Vesistökunnostusten toteuttamiseksi tarvitaan hyvät perustiedot vesistön tilasta ja siihen vaikuttavista
tekijöistä. Saaristomeren fladoista, kluuveista ja muista rannikkoalueen pienvesistä ei ole ajantasaista

tietoa. Esimerkiksi kunnostustarpeita ja -mahdollisuuksia ei ole laajemmin tarkasteltu. Hankkeessa
hyödynnetään jo olemassa olevaa tietoa Saaristomeren rannikkoalueen pienvesistä sekä merenalaisen
meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman VELMUN tietoja.
Hankkeen vetäjä: Varsinais-Suomen liitto/Valonia
Tärkeimmät yhteistyötahot: Vesialueiden omistajat, ranta-asukkaat, vesistön virkistyskäyttäjät, kalastajat,
vesiensuojeluyhdistykset ja kunnat
Kustannusarvio: 62 000 € (avustus 31 000 €)

Salon Pitkäjärven laskuojien ravinnejarrujen kunnostushanke (2020)
Pitkäjärven ulkoisen ravinnekuormituksen vähentämiseksi on talvella 2003–2004 rakennettu laskuojiin
erityyppisiä ravinteiden huuhtoutumista hidastavia rakenteita. Hankkeen tarkoituksena on huoltaa, raivata,
ennallistaa ja muutamissa kohdin parantaa tuolloin tehtyjä rakenteita. Rakentamisen jälkeen on kyetty
kertaalleen tyhjentämään kaikkein suurin laskeutusallas, noin 10 vuotta sitten, mutta muuten rakenteet
ovat päässeet kasvamaan umpeen ja altaat täyttymään eli ravinteiden huuhtoutumista hidastavat
rakenteet eivät enää toimi tarkoitetulla tavalla. Huolto-ja parannustyöt tehdään alkuperäisen suunnitelman
ohjeita noudattaen.
Hankkeen vetäjä: Yliskylän Pitkäjärven suojeluyhdistys ry
Tärkeimmät yhteistyötahot: Alueen maa-ja vesialueiden omistajat
Kustannusarvio: 11 695 € (avustus 5848 €)

Laitilan Lahnion vesikasvillisuuden poisto niittojen avulla (2020)
Lahnio on pieni ja matala järvi, jonka tilaa uhkaa umpeenkasvu. Järvelle on laadittu hoitosuunnitelma, jossa
umpeenkasvun hidastamisen toimenpiteeksi esitetään vesikasvillisuuden poistoa niittojen avulla. Ulpukoita
ja lumpeita poistetaan juurakoineen, jolloin saavutetaan selvästi pysyvämpi tulos kuin pelkällä kelluslehtien
niitolla. Kasvillisuutta vähennetään hoitosuunnitelman mukaisestijärven keskeisiltä osilta.
Hankkeen vetäjä: Petri Heininen
Tärkeimmät yhteistyötahot: Alueen maa-ja vesialueiden omistajat ja virkistyskäyttäjät
Kustannusarvio: 6 000 € (avustus 3 000 €)

