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Onkamojärvien kunnostukset
Kunnostusten käynnistyminen syksyllä 2008
Onkamojärvien veden laatu on puhuttanut alueen asukkaita jo
vuosikymmeniä. Vuosi vuodelta levät ovat lisääntyneet.
Vesikasvillisuus on täyttänyt lahtia. Mantereen ja saarten välit
ovat kasvamassa umpeen. Mutaa ja lietettä järvien pohjassa on
pahimmillaan metrejä. Kalastajien verkot limoittuvat ja
kaloissa on varsinkin lämpimän veden aikana makuhaittoja.
Yleisötilaisuus Niemisen Urheilutalolla elokuussa 2008,
selvisi, että
1930 luvulla Onkamojärvien veden pintaa on laskettu noin
metrillä ruoppaamalla Nivanjokea.
Näin saatu maa-ala ojitettu joko maatalous- tai
metsämaaksi. Ojat suoraan järveen.
Valuma-alueen pinta-ala 124 km2, Järvien 45 km2.
Rannat matalat, muutama syvänne. Keskisyvyys Pieni
Onkamolla 2,2 m, Suuri-Onkamolla 4,3 m, Hason selällä 3 m
Vesi vaihtuu kerran n. 4,5 vuodessa
Turkistarha ja kalankasvattamo, jotka lopettaneet
Turvetuotantoa koillis- ja eteläpäässä
Rantakiinteistöjä 564, joilla omistajia noin 720.

Järvien kunto on tyydyttävällä tasolla EU-kriteerein
Viranomaistahoilla ei ole resursseja ryhtyä kunnostustoimiin.

2.
Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistys ry aloitti selvitystyön
hankekoordinaattorin johdolla siitä, voitaisiinko yhteistoimin saada
aikaan korjaavia toimia.
1. Perustiedon hankinta ja yhteistyötahojen sitouttaminen:
Selvitystyössä olivat mukana kukin omalla panoksellaan:
Pohjois-KarjalanYmpäristökeskuksen nimeämänä suunnittelija ,
Leader-yhdistykset, Metsäkeskus, Pro Agria, MTK, Vapo,
mökkiläisiä, Nieminen-Sintsin ja Onkamo-Sintsin vesiosuuskunnat, maatilallisia, Nivan, Tikkalan ja Onkamon
kyläyhdistykset Rääkkylän, Joensuun ja Tohmajärven kunnat
keksijä, tuotekehitys-insinööri, ELY-keskus.
Kaikkien osapuolten edustajat olivat mukana selvitystyössä joko
omalla tai työnantajansa kustannuksella.
2. Rahoittajien kanssa alustavia neuvotteluja siitä, minkä luonteisia
ympäristöhankkeita he voivat rahoittaa; Leader-yhdistykset ja
ELY.
3. Rantakiinteistöjen omistajien kiinnostuksen herättäminen;
onko rantakiinteistöjen omistajilla valmiutta omakustannusosuuksien maksamiseen.
Tuttujen mökkiläisten mukaan saaminen.
Lehtijutut innostuksen nostamiseksi ja asenteiden
muokkaamiseksi.

3.
Vedet puhtaaksi - esiselvityshanke helmikuussa 2009,
kustannusarvio 34 000 €, rahoittajana Keski-Karjalan Jetina ry,
tuki 80%.
Hankkeen aikana selvitettiin, mitä Onkamojärvien valumaalueilla ja mitä itse järville pitäisi tehdä veden laadun
parantamiseksi.
Yhteistyökumppanina oli ELY-keskus, Riista- ja
kalatalouden tutkimuslaitos ja kalastorakenteisiin
erikoistunut biologi.
Hankkeen rinnalla Metsäkeskus selvitti metsäisten valumaalueiden kunnostustarvetta.
Selvitysten mukaan Onkamojärvien valuma-alueilla ja järvillä
tarvittaisiin:
Mittavat puro- ja ojakunnostukset, jotta ravinteiden ja
kiintoaineen siirtyminen järviin estyisi.
Mittava särkikalojen poisto, n. 300 000 kg
Vesikasvillisuuden poistoa veden kierron lisäämiseksi ja
rantojen ruovikoitumisen estämiseksi.

4.
Vastuunjako:
Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistys ry lähtee
hankkeistamaan järviin tarvittavia kunnostustoimia.
Metsäkeskus kunnostaa valuma-aluetta yksityisten
metsänomistajien mailla Kemera-rahaoituksella.
Kuntien maataloussihteerit ohjaavat yhdessä Suomen
Riistakeskuksen kosteikkoasiantuntijan kanssa
maanviljelysalueiden tilallisia hakemaan rahoitusta ELY:ltä
(ei tuotannolliset ympäristötuet) ja tekemään kosteikkoja
ja ojakunnostuksia maillaan.
Rahoituksen varmentaminen
Metsäkeskus lupasi omalla hankkeellaan korjata yksityisten
metsänomistajien maiden valuma-alueet.
Maatalousvaltaisten alueiden kosteikot maatilallisten
harteille. Ohjaus kuntien maataloussihteerit ja suunnittelu
Riistakeskuksen kosteikkoasiantuntijalle.
Vesikasvillisuuden poistoja Leader-yhdistykset olivat
valmiita rahoittamaan ja ELY lupasi omalla rahoituksellaan osallistua niittoihin.
Hoitokalastuksille ei löytynyt rahoitusta. EU-rahoitus
hoitokalastuksiin oli lopetettu. Kääntyminen politiikkojen
puoleen toi avun. Rahoitus järjestyi vuosien 2010 ja 2011
valtion budjetin kautta.

5.

Valuma-alueiden kunnostus 2010 – 2012 Kemera-rahoituksella.

