
  

Vesistöjen kunnostaminenVesistöjen kunnostaminen
- pari käytännön esimerkkiä:

            OnkamonjärvetOnkamonjärvet valuma-aluekunnostuksena

ja

            SalmilammenpuroSalmilammenpuro ennallistamiskohteena
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Vesistö- ja Luontokunnostus Janne Raassina
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Vedet eivät ole ennallaanVedet eivät ole ennallaan
Suomessa virallisesti yli 188000 järveä

 Lappia lukuunottamatta lähes kaikkien tila 
heikentynyt ihmisen toimesta

 Erityisen herkkiä ovat kirkkaat ja 
niukkaravinteiset järvet, joita enää hyvin 
vähän jäljellä

- Jokainen vesistö on omanlaisensa ja 
käyttäytyy yksilöllisesti

Virtavesien tilanne vielä järviäkin heikompi
Entiset taimenpurot, Pielisjoki ja Järvilohi...



  

suomalaiset - raivaajakansasuomalaiset - raivaajakansa
Suomessa on 40-50% maailman metsäojista, missään muualla 

maailmassa ei ole vastaavan mittakaavan järjestelmällisiä ponnisteluja 
ollut.

- ojiteun metsämaan pinta-ala on noin 5 700 000ha (vrt, 
turvetuotanto 75 000ha, peltoa 2 300 000ha)

- Lapin eteläpuolella yli 80% soista on ojitettu

- ojituksista noin 15% ollut täysin tuottamattomia (jääneet kitu- 
tai joutomaiksi)

- turvemaametsien arvo (v.2013) 11 mrd€ (vrt. panostus)

95-99% Lapin eteläpuoleisista virtavesistä on perattu, joko 
uittoa tai veden tehokkaampaa johtamista varten.



Historiaa



  



  



  

SeurauksetSeuraukset

 Onko maailman intensiivisin ojittaminen 
vaikuttanut vesistöihimme?

 Kontiolahden kunta on tehnyt linjauksen 
pidättäytyä metsämaallaan kaikista 
ojitustoiminnasta

- myös kunnan suhtautuminen hulevesien 
käsittelyyn ansaitsee maininnan. Toinen 
hyvä esimerkki Pohjois-Karjalasta on Kitee.



EroosiotaEroosiota









Kuormituksen seuraustaKuormituksen seurausta



Kuormituksen seuraustaKuormituksen seurausta



Kun kuormitusta ei oleKun kuormitusta ei ole





  

VesistökunnostuksetVesistökunnostukset
●  Kuormituksen estäminen 
●  Valuma-aluekunnostukset
●  Vesialueisiin kohdentuvat toimet

- pienvesikunnostukset
- kalastokunnostukset
- hoitokalastus
- ruovikoiden niitto
- hapettaminen
- rantojen ennallistaminen (mm. ruoppaukset)
- lintuvesikunnostukset ...



  

Valuma-aluekunnostus

 = vesistöön päätyvän veden laadun korjaaminen 
sille tasolle, ettei vesistön tila sen takia 
heikkene. Toimet maa-alueen puolella.

Valuma-aluekunnostus on yleensä 
ensimmäinen ja tärkein edellytys vesistön 
tilan parantamiselle



  

Esimerkkinä Onkamon järvet
 2009 Aloite paikalliselta kyläyhdistykseltä Onkamon 

järvien (Suuri ja Pieni Onkamon) tilan heikkenemisen 
pysäyttämiseksi

 2009 Löytyi paikallisesta kyläyhdistyksestä aktiivi joka 
laittoi itsensä likoon

 2009 P-K:n Ympäristökeskus myönsi pienen suoran 
suunnittelurahan mallikohteiden suunnitteluun ja 
toteuttamiseen

 2009 P-K:n metsäkeskus aloitti järven valuma-alueen 
tilan selvittämisen ja korjaavien toimien suunnittelun



  

Toteuma 2019 loppuun
 Valuma-aluekunnostuksessa ollut kolme isompaa 

hanketta ja lukuisia pienempiä yksittäisiä. Rahaa 
käytettty n. 400 000€ (+ turkistarha), maanomistajien 
pussista 0€ (poislukien sadat vuosittaiset lahjoitukset).

- Viimeinen hanke alkamassa (2020-2022), jonka jälkeen 
valuma-alue ei enää juurikaan kuormita

 Muita hankkeita:

- Kalastorakenneselvitykset ja Hoitokalastus 1 ja 2

- Ruovikoiden niitto (3v, 93ha)

- Viljelijöiden toimet

- Pienimuotoiset rannanruoppaukset



  



  

 31 laskeutusallasta – oikeasti toimivia

 Yli 80 pohjapatoa tai putousporrasta

 12 Pintavalutus- tai suotaustumiskenttää

 13 kosteikkoa

  2 puroa kunnostettu

 2 suota ennallistettu

 1 vanha turkistarha, 10 000m3 maata vaihdettu

 Yli 4 km eroosiontorjuntaa uomissa (mm. louheverhousta)

 Kaivukatkoja, ojapenkkojen loivennuksia, veden kulkureitin 
muutoksia ja virtaamansäätöpatoja

 Maanomistajat ovat perustaneet muutamia suojelualueita



  

Kunnostuksia vesialueella



  

Kosteikon tekoa



  

Valmis kosteikko



  

Eroosiontorjuntaa



  

Soiden ennallistamista



  

Pohjapatoja 
eroosiontorjuntaan



  

Virtakutuisten kalojen ahdinkoVirtakutuisten kalojen ahdinko

Virtakutuiset jalokalat todella huolestuttavassa 
tilanteessa: 

– Taimen ja Harjus lähes hävinneet, 
Järvilohi sukupuuton partaalla.

–  Luontainen lisääntyminen tai vaellus ei 
mahdollista juurikaan.

– Keinotekoinen kannan ylläpito johtanut 
ongelmiin.



  

Virtakutuisten kalojen ahdinkoVirtakutuisten kalojen ahdinko

Ongelmaan olisi kolme ratkaisua, josta 
kaksi helppoa ja edullista:

1. Nousu- ja kulkuesteet pois*
2. Elinympäristöjen 

ennallistaminen

3. Vedenlaatu riittävälle tasolle

– vähintään kiintoaineen estäminen



  

Lc Kontiolahti, 2019-2020

JANNE RAASSINA

Salmilammenpuron ennallistaminenSalmilammenpuron ennallistaminen



  

- Kuusojan sivuhaara, 4km

- Virtapaikkoja 1,5km

 Kaikki perattu

 

Salmilammenpuro

Ennallistaminen
 2019-2020 



  

Mitä tehdään?Mitä tehdään?
Ennallistetaan Salmilammenpuron menetetyt kutu- ja 

poikasalueet virtakutuisille kaloille (taimen ja harjus)
 Uoman alkuperäinen vesitalous ja rakennepiirteet kaikille 

virtaosuuksille, 1500m

 Kutusoraikot, >100kpl, 40tn soraa

 Poikasalueet, useita hehtaareita

 Poistetaan kaksi kulkuestettä



  

Kivien palauttamistaKivien palauttamista



  

Pohjan valmistelua 
kutusoralle



  Kutusoran asennusta



  Kutusoran asennusta



  Kutusoraikon viimeistelyäKutusoraikon viimeistelyä



  

Valmiita kutusoraikkojaValmiita kutusoraikkoja

Kuiva syksy 2019Kuiva syksy 2019



  

Sorat: ELY-keskus
 
Sankot: Lahjoitus

Konetyö: lahjoitus

Työ: Lc Kontiolahti (400h)

Salmilammenpuron kulut

Maksettavaa 0€

Vaihtoehto talkootyölle:
1000€/h



  

Menossa mukana:Menossa mukana:
 Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskus

 6 yksityistä maanomistajaa

 2 vesialueen omistajaa (osakaskuntaa)

 Kaikki osallistuneet leijonat eri klubeista

 Lahjoittajat



  

Onko toivoa?

On, jos on tahtoa!

Paikallinen aktiivisuus ja aloitteellisuus tärkeintä
–  valtio ei tule kunnostamaan kenenkään vesistöjä! - 

tulee toki avuksi.

Pohjois-Karjala on paras paikka kunnostaa 
vesistöjä ja valuma-alueita Suomessa

– Paljon kokemusta ja onnistumisia



  

Vesistöjen Vesistöjen 
kunnostaminen kunnostaminen 

palkitsee!palkitsee!
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