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JÄREÄ-HANKE (1/2)
Kohdejärvet Ätäskö, Heposelkä ja Pyhäselkä
Tavoitteet
o Menetelmiä ja toimintamalleja - vesistöjen tilan parantamisen
sekä bioenergian tai muun järviruo’on hyödyntämiseen liittyvän
tuotannon yritystoiminnan yhdistäminen
o Kokonaisvaltainen suunnittelu + oikeat toteutustavat ja
toimintamallit -> biomassan poistosta vesistöille aiheutuvat
riskit vältetään
o Järvikunnostus ja siihen liittyvä yritystoiminta osaksi
paikallista elinkeinotoimintaa ja kestävää kehitystä (uudet
keruu- ym. menetelmät, yrittäjiä alalle)
o Toiminnan edellyttämien lupamenettelyjen selvittäminen ja
hyvien lupahakemusten mallin luominen

JÄREÄ-HANKE (2/2)
• Päätoteuttaja
º Suomen ympäristökeskus,
Joensuun toimipaikka
• Osatoteuttajat
º Itä-Suomen yliopisto
º Karelia-ammattikorkeakoulu
• Rahoittajat
º EU/ EAKR-rahasto
(Pohjois-Karjalan ELYkeskus)
º Toteuttajat
º Joensuun kaupunki
º Liperin kunta
º Kiteen kunta
• Kesto
º 1.1.2011-31.12.2014

• Rahoitus (päätös 9.11.2011) KORJAA
º v. 2011 102 400 e, v. 2012 293 000 e,
v. 2013 214 600 e ja v. 2014 84 801 e
yhteensä 694 801 e
•Ohjausryhmässä edustajia:
º Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta,
º Itä-Suomen yliopistosta,
º Karelia-ammattikorkeakoulusta,
º Joensuun kaupungista,
º Liperin kunnasta,
º Kiteen kaupungista,
º ProAgria Pohjois-Karjalasta,
º Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta,
º Joensuun kehittämisyhtiö JOSEK ry:stä,
º Osakaskunnista (Heposelkä/ Pyhäselkä ja
Ätäskö) sekä
º Suomen ympäristökeskuksesta

Menestystarina?
 Suomelle luontainen laji – paljon hyviä ominaisuuksia!
 Meillä puhutaan leviämisestä – maailmalla myös taantumisesta
• Leviää pääas. kasvullisesti ja valta-asemaan pääsy kestää useita vuosia
• Runsastumisen taustalla mm. rantojen käytön muuttuminen
(laidunnuksen loppuminen, rakentaminen), vesistöjen rehevöityminen
• Tulee hyötymään ilmastonmuutoksesta: jääpeitteen oheneminen,
kevättulvien pieneneminen, kasvukauden pidentyminen, alhaiset
kesävedenkorkeudet

 Suomenlahdelta Varsinais-Suomen pohjoisosiin ulottuvalla
rannikkoalueella arvioitu olevan 30 000 ha ruovikkoa ja koko
Suomessa n. 100 000 ha

JÄRVIRUOVIKOIDEN
HOITOSUUNNITELMAT
 Kasvillisuuden kartoitukset perustuvat satelliittikuvatulkintoihin
 Satelliittikuvatulkintoja varmennettu kohdejärvien kasvillisuuslinjojen (99
kpl) avulla
 1930-1940-luvun musta-valkoisista ilmakuvista analysoitiin hiekkarantoja
ArcGis-ohjelmistolla.
 Lisäksi arvioitiin maatuneiden rantojen määrää arvioitiin mm. satelliittikuvia
sekä maastokäyntejä hyödyntäen
 Järviruovikon tiheyttä määritettiin Itä-Suomen yliopistossa kehitetyllä
algoritmilaskentaan perustuvalla menetelmällä (UAV-lennokkien ottamat
kuvat) sekä koealoilla
 Linnustoselvitys, Tiira-järjestelmä, tehdyt selvitykset - kaulushaikaran,
ruskosuohaukan sekä liejukanan, luhtahuitin, luhtakanan ryti- ja
rastaskerttusten havainnot
 Muut merkittävät lajit, kuten saimaannorppa, viitasammakko,
juurtokaisla, punalatva ja sahalehti ym huomioon

JÄRVIRUOVIKOIDEN HOITOSUUNNITELMAT
- ÄTÄSKÖ
 Ätäskön kunnostuksen tarve erittäin suuri vastaajien mielestä (100%)
 Vesikasvillisuutta 73 ha
o Kasvillisuus painottunut pohjoispäähän (44,5 ha), jossa myös
merkittävimmät linnustoalueet
o Keskiosassa vesikasvillisuutta 19,7 ha, ruovikoiden leveys paikoitellen yli
100 metriä, eroosioherkkiä rantoja paikoitellen
o Eteläosassa vesikasvillisuutta vain 9,2 ha ja veden vaihtuvuutta tullaan
edistämään yhteistyössä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kanssa
tehtävillä niitoilla

 Avoimia hiekkarantoja ei 1930-1940-luvun ilmakuvien tarkastelun
perusteella ole ollut
 Rantaluhtaa arvioitu olevan 1,6 ha

JÄRVIRUOVIKOIDEN
HOITOSUUNNITELMAT - ÄTÄSKÖ

 Vain yksi teknisesti hyödynnettävissä oleva rantaluiska
Nostopaikka
Juurikkasalmi

ha 500m

ha 1000m

1,5

4,0

ha 1500m

5,2

JÄRVIRUOVIKOIDEN HOITOSUUNNITELMAT HEPOSELKÄ
 Heposelän kunnostuksen tarve suuri vastaajien mielestä (95%)
 Vesikasvillisuutta 592 ha
o Järven kasvillisuuden tarkastelu ja hoito-ohjeet jaettu yhdeksälle
karttalehdelle
o Vesikasvillisuus peittää lähes koko järven rantaviivan
o Laajimmat ruovikot Taipaleenjoen suistoalueella, Pukinlahdessa ja
Hartikkalanlahdessa
o Taipaleenjoen suisto Heposelän linnustollisesti arvokkain alue
o Vesikasvillisuus levinnyt sitten 1930-luvun voimakkaasti
o Osa ranta-alueista on jo pitkälle maatunutta

 Avoimia hiekkarantoja 1930-1940-luvun ilmakuvien tarkastelun
perusteella on arvioitu olevan 178 ha
 Maatuneita ranta-alueita arvioitu olevan 108 ha

JÄRVIRUOVIKOIDEN
HOITOSUUNNITELMAT HEPOSELKÄ
 Kaupallisesti hyödynnettävissä
olevia rantaluiskia 8 kpl
Nostopaikka
Hepolahti
Kalmoniemi
Kiiessalo
Likokanta
Liperin veneranta
Onkisalmi
Pukinlahti
Pöllänsaari
Yhteensä

ha 500m

9,2
8,6
7,5
15,0
14,7
3,5
12,2
7,3
78,1

ha 1000m

15,9
21,8
17,5
28,0
19,7
10,4
30,8
25,0
169,0

ha 1500m

32,3
47,5
37,8
45,6
22,1
25,4
63,2
54,4
328,3

JÄRVIRUOVIKOIDEN HOITOSUUNNITELMAT PYHÄSELKÄ
 Pyhäselän kunnostuksen tarve suuri vastaajien mielestä (91%)
 Vesikasvillisuutta 1 077 ha
o Järven kasvillisuuden tarkastelu ja hoito-ohjeet jaettu 26:lle karttalehdelle
o Vesikasvillisuus peittää huomattavan osan järven rantaviivasta
o Luonnonsuojelualueilla Mattisenlahdessa ja Höytiäisen suulla laajat
ruovikot
o Pyhäselällä paljon linnustollisesti arvokkaita alueita
o Vesikasvillisuus levinnyt sitten 1930-luvun selvästi
o Osa ranta-alueista on jo pitkälle maatunutta

 Avoimia hiekkarantoja 1930-1940-luvun ilmakuvien tarkastelun
perusteella on arvioitu olevan 483 ha, mahdollinen avoin ranta 52 ha
 Maatuneita ranta-alueita arvioitu olevan 190 ha

JÄRVIRUOVIKOIDEN
HOITOSUUNNITELMAT PYHÄSELKÄ
 Kaupallisesti hyödynnettävissä
olevia rantaluiskia 15 kpl (ei
luonnonsuojelualueita)
Nostopaikka
Hasanniemi
Hirsiniemi
Kuusiniemi
Linnunlahti
Marjalan saaren luiska
Marjalan saaren niittonosto
Mattisenlahti talviniittonosto
Niittylahti
Nivan pudotuslaituri
Nivanlahti
Pietinlahti
Reijola
Saaristonranta
Suhmura
Syväsatama

ha
500m

6,4
13,9
12,8
8,9
12,2
14,3
1,5
4,1
1,6
7,0
22,5
8,7
5,8
0,9
2,5
123,1

ha
1000m

23,7
25,4
37,9
25,9
23,5
28,6
4,1
11,3
13,1
18,8
65,9
30,8
8,1
3,0
14,5
334,6

ha
1500m

29,5
38,6
69,4
42,6
30,1
38,8
8,8
15,8
24,9
43,9
102,4
46,1
28,0
21,2
29,5
569,6

MITEN LISÄTÄ JÄRVIRUO’ON KÄYTTÖÄ?
 Laajemmat, luonnon monimuotoisuuden huomioivat,
suunnitelma- ja työskentelyalueet
 Pidempikestoiset niittosuunnitelmat
 Yhteistyö tilaajien välillä mm. rahoituksen hankinnassa sekä
laajempien toimenpidealueiden luomisessa
 Tietoa järviruo’on levinneisyydestä esim. karttaliittymän kautta
-> Enemmän urakoitsijoita alalle, tarve tehokkaammalle kalustolle
-> Paikallisen yrittäjyyden sekä työpaikkojen synty
-> Niiton kustannukset alemmas
-> Järviruo’on jatkokäytön mahdollistuminen tasaisen
massavirran syntyessä (mahdollisuus alentaa kustannuksia
materiaalin ostolla tai poisviennillä ym)
-> Palvelutarjonta mahdolliseksi?

JÄRVIRUOVIKOIDEN HOITOSUUNNITELMAT
– MITEN KÄYTTÖÖN?
 Nykyisin työtä tehdään pääsääntöisesti yksityisille rannanomistajille
heidän omilla rannoillaan
• Yleinen kysymys: Mistä löytää urakoitsija? -> Pohjois-Karjalan
kalatalouskeskuksen sivuille (muikkusuomi.fi) saadaan urakoitsijalista
• Jos haluat nimesi listaan, niin ota yhteyttä: ilona.joensuu@ymparisto.fi,
p. 0295251220

 Rahoitusmahdollisuuksia on enemmän laajemmille työskentelyaloille
esim. osakaskuntien kautta hakien
 JÄREÄ-hankkeen v. 2013 työpajassa käsiteltiin asiaa enemmän,
esitykset löytyvät http://www.syke.fi/hankkeet/jarea
 Perinteinen käyttötapa Pohjois-Karjalassa ollut eläinten kuivike,
ensimmäiset järviruokoa hyödyntävät tuotteet on tuotu
markkinoille: http://www.kiteenmatojamulta.fi/

RAHOITUKSISTA – POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS (1/6)

Painopisteet vesistökunnostuksissa:
Valtio voi avustaa ensisijaisesti sellaisia hankkeita, joiden
kunnostustarve on määritetty vesienhoitosuunnitelmissa ja
toimenpideohjelmissa.
• —
Vesienhoitosuunnitelmissa mainittuja ja yleiseltä kannalta
merkittäviä kohteita: Pohjois-Karjalan vesienhoidon
toimenpideohjelmaa vuosille 2010-2015*) Sisältää määritellyt
alueet ja toimenpiteet  hyvää huonompaan tilaan luokitellut
Myös vesienhoidon toimenpiteiden ulkopuolella olevia pienempiä
kohteita, joissa on paikallista aktiivisuutta
Kunnostuskohteina on sekä järvi- että virtavesikunnostuskohteita
Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, samalla alueella voi
toimia useampi taho ja eri rahoituksilla

*

http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/57926/Pohjois-Karjalan+vesienhoidon+toimenpideohjelma+vuosille+2010-2015/475c2948-80ad-

40a1-9872-6f95fe5cbded

RAHOITUKSISTA – POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS (2/6)

Pohjois-Karjalan ELY, Y-vastuualue,
ympäristönhoitoyksikkö edistää
vesistökunnostuksia
Rahoittajana kansallisella rahalla (YM ja MMM), yhteistyössä mm.
osakaskuntien, kyläyhdistysten ja kuntien kanssa, vaatii vastinrahaa toiselta
puolelta (30-50 %, talkootyö ei kelpaa, ei EU-hankkeissa vastinrahana)
Mahdollisuus olla apuna kunnostusten virittämisessä (esim. asiantuntija-apu
–ohjausta ja neuvontaa)
• Avustuspohjaisuus lisääntyy -Valtion rahoituksen painopiste on muuttunut
suunnitelmien laadinnasta ja osallistumisesta avustuksien myöntämiseen
• Ulkopuolisten palveluiden (konsulttien) hyödyntäminen suunnittelussa tulee
lisääntymään.
• —
Toimintaa ohjaa valtakunnallinen kunnostusstrategia
• —
—
Vuosittaiset määrärahat valtion budjetissa erittäin niukat
• Avustetuille hankkeille tulevaisuudessa myös seurantavelvoite.
• Jatkohoito tärkeää.
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Painopisteet kalataloudellisissa
kunnostuksissa (ELY-keskus, Maaseutu ja
energia –yksikkö)
Kalataloudellinen kunnostus on vesistöön vaikuttava aktiivinen ja
ajallisesti rajattu toimenpide, joka tehdään kalatalouden
tarpeista ja joka parantaa kala- ja rapukantojen tilaa, kalastus- ja
ravustusmahdollisuuksia sekä vesistön ekologista tilaa.
Kunnostukset kohdistuvat etenkin virtavesiin.
Virtavesien kunnostuksella parannetaan erityisesti kalojen
lisääntymisalueita ja vaellusmahdollisuuksia.
Järvikunnostuksilla parannetaan yleensä rehevöityneiden järvien
tilaa ja kalayhteisöjä.
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Rahoitus kalataloudellisissa kunnostuksissa
(ELY-keskus, Maaseutu ja energia –yksikkö)
Kalatalouden kunnostusvarojen osuus yksittäisten hankkeiden
kustannuksista on pääsääntöisesti 50 %. Osuus voi olla
suurempi erityisesti syrjäisillä alueilla ja seuraavissa tapauksissa:
Kunnostus parantaa kalataloudellisesti merkittävän uhanalaisen
kalalajin elinympäristöä
Poistaa kalojen elinkierron kannalta keskeisen esteen
Kunnostustarve on aiheutunut valtion varoin rahoitetuista
toimenpiteistä
Hyödynsaajat sitoutuvat kunnostuksen kannalta keskeisiin
jälkitoimiin kuten kalastuksen säätelyyn ja kalastonhoitoon
Aloitteen kunnostamisesta voi tehdä alueellisen ELY -keskukseen
(kalatalous)
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• Esimerkki: Viinijärven ja Polvijärven alue,
Käytetyt ja vireillä olevat rahoitukset:
•
•
•
•
•
•
•

YM/MMM kansallinen rahoitus (ELY, ympäristönhoitoyksikkö)
EU:n Maaseuturahasto (ELY, Maaseutu & -energia yksikkö)
Leader
Kalatalousrahasto (ELY, Maaseutu & energia -yksikkö)
Kemera (Suomen metsäkeskus)
LUMO (ELY, ympäristönsuojeluhoitoyksikkö)
Maatalouden ei tuotannolliset tuet (ELY, Maaseutu & -energia
yksikkö)
• Osakaskunnat, maanomistajat, talkootyö, kunnat
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• Miten edetään yksittäisessä
vesistökunnostuksessa?

• Vaatii paikallisten aktiivisuutta (kyläyhdistys, osakaskunta)
• Yhteydenotto ympäristönhoitoyksikköön  Tiina Käki, gsm.
0295 026 196, tiina.kaki@ely-keskus.fi Sovitaan tapaaminen:
miten edetään eteenpäin vesistökunnostuksessa.
• Laaditaan yhteistyösopimus, jonka mukaan edetään.
• Pyritään yhdistämään saman alueen vesistöt isommiksi
kokonaisuuksiksi, edistämään yhteistyötä, kuten Viinijärven ja
Polvijärven tapauksessa.
•
•
•
•

Yhteydenotto kalataloudellisissa kunnostuksissa :
Asiantuntija - kalatalous Timo Turunen
Puh: 044 246 4582, Email: timo.turunen@ely-keskus.fi
Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Maaseutu ja energia –yksikkö.

