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Järviin kohdistuvat toimet
Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistys ry
Vesikasvillisuuden niitot 2010-2013
Kustannukset yhteensä 127 000 euroa,
Rahoittajana Joensuun seudun leader ry ja Keski-Karjalan Jetina,
tuki 80% ja ELY-keskuksen luonnonhoitoyksikkö, tuki 50 %.
ELY-keskuksen ympäristöhoitoyksikkö otti vastuun niitettävien
alueiden suunnittelusta, kilpailuttamisesta, valvonnasta järvillä ja
niitettyjen alueiden mittaamisesta.
Talkoolaiset ovat siirtäneet vesikasvillisuuden rannasta
kompostoitumispaikkoihin. Työssä on ollut joka kesä n. 25-30
talkoolaista traktoreineen, mönkijöineen ja hankoineen.
ELY:n valvovalle puolelle on annettu vesikasvillisuuden poistoilmoitus, kartalle merkittynä niittoalueet, rantautumis- ja
kompostointipaikat.
Neljänä kesänä peräkkäin on poistettu vesikasvillisuutta yhteensä 186
ha alalta.
Vesikasvillisuutta poistetiin vuosittain samalta alueelta kolmena,
kahtena tai yhtenä kesänä. Kokonaispinta-ala yhteensä 91 ha.
Niittojen kustannus oli yhteensä 93 800 euroa, eli keskimäärin
hehtaarilta 503 euroa. Vesikasvillisuuden vienti rannasta
kompostointipaikkoihin talkootyön arvo oli noin 20 000 euroa, eli 108
euroa/ha.
Biokymppi Oy ja Kiteen Mato ja Multa selvittivät voisivatko he
vesikasvillisuuden hyötykäyttää. Kuljetuskustannusten vuoksi esteenä
kannattavuus.
Kartta.....
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Hoitokalastus
Hoitokalastushankkeet I, tuki 90 % ja II 2010-2013, tuki 100 %.
Kokonaiskustannus 235 000 euroa.
Rahoitus korvamerkittynä valtion vuosien 2010 ja 2011
budjetissa.
Valtakunnallinen kilpailutus hankintalain mukaan.
Alueen osakaskuntien yleinen kokous päätti hoitokalastuksen
pelisäännöistä:
- Alueet, mistä kalastetaan ja mihin aikaan.
- Särkikalat hoitokalastuksen kohteena, petokalat
päästettävä pois. Osakaskuntien päätös alle 20 centin
ahvenet eivät ole petokaloja.
Alueen osakaskunnat vastaavat hoitokalastuksen valvonnasta.
Seurantaryhmä, jonka jäseninä ovat osakaskuntien
puheenjohtajat, ELY:n ja kyläyhdistyksen edustajat.
2010-2013 on poistettu noin 318 200 kg särkikaloja ja pieniä
ahvenia. Tarkoitus on vielä poistaa noin 20 000 kg.
Noin 26 000 kg on mennyt kalamassaksi, osa turkistarhalle ja osa
maanparannusaineeksi.
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Kalastorakenteen kunnossapitäminen hoitokalastuksen jälkeen
Logistiikka-hanke 1.3.2010-31.12.2013, kustannusarvio 15 000 €
Rahoittaja on Itä-Suomen kalatalousryhmä, tuki 80%.
- Tilastoitu miten paljon Onkamoilla vuosittain kalastetaan.
- Tehdään tänä vuonna kalastorakennetutkimus,
koeverkkokalastukset tehty, raportointi kesken.
- Yritin edistää kalastajien ja kalanjalostajien yhteistyötä ja
saada lisää kalastajia ammattikalastajiksi.
Kyläyhdistys on käyttänyt/käyttää 2009 – 2013 n. 411 000 euroa.
Vedet puhtaaksi-esiselvityshanke
Hoitokalastus
Logistiikkahanke
Vesikasvillisuuden niitot

34 000 euroa, tuki 80%
235 000 euroa, tuki 90 –100%
15 000 euroa, tuki 80%
127 000 euroa, tuki 50-80%

Omakustannusosuuksia ovat maksaneet, Vapo, Rääkkylän ja
Tohmajärven kunnat, Joensuun kaupunki, Onkamo-Sintsin,
Hammaslahden ja Jouhkolan osakaskunnat, Onkamon
metsästysseura, Nieminen-Sintsi vesiosuuskunta, Ohvana-Pärnän
kyläyhdistys ja 285 rantakiinteistön omistajaa.

Pohjapato Nivanjoen suuhun alimman veden korkeuden säätelyyn
ja vesilain mukainen yhteisö.
Pilottihanke, yhteistyössä ELY:n ja Itä-Suomen yliopiston
oikeustieteen laitoksen kanssa, rahoittajana ministeriö.
Rantakiinteistöiltä ei saatu ennakkokyselyssä 75%sti suostumuksia asia raukesi.
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Pro Onkamojärvet ry:n perustaminen
Alueiden välinen Pro Onkamojärvet- hanke, kustannusarvio 10 000
euroa. Hankeaika vuoden 2014 loppuun. Rahoittajina Joensuun
Seudun Leader ry ja Keski-Karjalan Jetina ry, tuki 90 %.
• Pro Onkamojärvet ry:n perustaminen,
perustettu heinäkuussa ja rekisteröity 3.9.13.
Jäseniä tällä hetkellä 185, kaksi kuntaa, kolme kyläyhdistystä,
osakaskunta, kolme yritystä ja loput henkilöjäseniä.
• Kartoitus siitä, mitä Onkamojärvillä voidaan vielä tehdä ja millä
ehdoin veden laadun parantamiseksi
(Niittokoneyrittäjä kehittää kelluslehtisten juurineen
poistolaitteen ja ”jokamiehen” imuruoppauslaitteen.)
•

2009-2013 toteutuneiden kunnostusten vaikuttavuus, v. 2014

Kehitettävää;
• Vesikasvillisuuden hyötykäyttö menossa
• Järvikalan hyötykäyttö - huomioitava samalla veden laadun
parantaminen - särkikalat
• Pohjalietteen hyötykäyttö

