Etelä-Savo

Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnan
uutiskirje 2/2019

Kuva 1: Maatalousyrittäjä Mika Hirvijoki esitteli neuvottelukunnan jäsenille maatalouden vesiensuojelukeinoja. Kuva:
Sami Moilanen

Ikaalisissa oli 21.3.2019 neuvottelukunnan vuoden toinen kokous. Paikalla esitelmöitiin mm.
maatalouden nykyisistä toimista, joilla toteutetaan vesiensuojelua. Lisäksi vesitalousasiantuntija
Anne Mäkynen Pirkanmaan ELY-keskuksesta opasti Ikaalisten mallikartta-sovelluksen saloihin.
Helppokäyttöistä ja maksutonta mallikartta-palvelua kannattaa ehdottomasti hyödyntää
kunnostustoimenpiteiden suunnittelussa, vinkkaa projektiasiantuntija Virve Rinnola Pirkanmaan
ELY-keskuksesta. Hän myös kiittää Pirkanmaan liittoa, joka on yhdessä ELY-keskuksen kanssa
kehittänyt tämän mainion palvelun.
Tutustu mallikarttaan tästä: https://tieto.pirkanmaa.fi/ikaalinen/

Kuva 2: Sähköisessä mallikartassa on paljon tietoa tutkittavaksi
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Ryhmätyöskentely keskeistä neuvottelukunnan
toiminnassa
Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä hankkeen vuoden 2019 päätyö on luoda kiinteässä
yhteistyössä neuvottelukunnan kanssa Ikaalisten
reitin toimintaohjelma aina vuoteen 2027 saakka.
Aiemmassa neuvottelukunnan kokouksessa
ehdotettuja vesienhoidon kunnostuskohteita ja niille
tehtäviä toimenpiteitä tarkasteltiin Ikaalisissa
tarkemmin ryhmäkeskusteluissa sekä saatiin
lisäideoita. Tilaisuuden henki oli aktiivinen ja hyvä.
Toimenpide-ehdotukset viedään sähköiselle
kartalle, joten niitä on jatkossa helppo tarkastella
suhteessa erilaisiin kuormituskarttoihin,
Pirkanmaan toimenpideohjelmaan, pintavesien
ekologiseen luokituskarttaan sekä muihin
paikkatietopohjaisiin aineistoihin. Ristiintarkastelu
helpottaa priorisoimaan kohteita ja asioita, jotka
kirjataan toimintaohjelmaan.

Kutsumme teidät mukaan!
4.5.2019 Metsätalouden vesiensuojelun maastoretki Kuivasjärvelle (maksuton)
Ole nopea - paikkoja vain rajattu
määrä!
Vesiensuojelun maastoretkellä vieraillaan
toteutetuilla vesiensuojelurakenteilla ja
käydään läpi metsätalouden
toimenpiteiden vesistövaikutuksia sekä
niiden vähentämiskeinoja ja hyviä
käytäntöjä.

Kuva 3: Linnunsuo. Kuva: Tero Mustonen

Alustava reitti:
-Salojennevan 10 + 7 ha suurkosteikko
(latvavesistön kiintoaines- ja
ravinnekuormitus)
-Silomäen 1 ha monitehokosteikko, joka
torjuu järven lähivaluma-alueella
ravinnekuormitusta.

Aikataulun puitteissa vierailemme myös toisella monitehokosteikolla ja ennallistetulla suoalueella.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen:
https://tapahtumat.metsakeskus.fi/Default.aspx?tabid=420&id=8369
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9.5.2019 Ympäristöhankkeiden kokoontumisajot #2 SOLMUT AUKI!
SOLMUT AUKI! -tapahtumassa keskitytään hankemaailmassa vastaan tuleviin solmuihin ja siihen,
miten ne parhaiten avataan. Esimerkeissä käydään läpi erilaisia ongelmia ja niiden ratkaisuja.
Tilaisuus on maksuton ja alkaa klo 9:30-14:00 Päivölän opistossa, Severi-salissa, Päivöläntie 52,
37770 Tarttila (Valkeakoski)

Hämeen ELY-keskus, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys, Vanajavesikeskus ja
Pirkanmaan ELY-keskus toivottavat alueillaan toimivat hankkeet tervetulleiksi hyötymään
vertaistuesta. Ilmoittautuminen viimeistään kiirastorstaina 18.4.2019 kello 12.00 mennessä
linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/42C69BE813755F04

Aktivoidu ja nappaa avustusrahat ideallesi!
Vesiensuojelun tehostamisohjelma tuo merkittäviä mahdollisuuksia vesiensuojeluun tulevina
vuosina. Pirkanmaan ELY-keskus myöntää avustusta vesien tilaa parantaville kunnostushankkeille
sekä niitä tukeville alueellisten ja paikallisten toimijoiden verkostoille.

Vesien hyvän tilan saavuttaminen edellyttää
ulkoisen kuormituksen vähentämistä sekä
pinta- ja pohjavesien kunnostustoimia. Lisäksi
tarvitaan yhteishankkeita kuntien, alueen
asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja muiden
paikallisten yhteisöjen kanssa.
Tehostamisohjelmalla tuetaan erityisesti
rehevien järvien, merenlahtien ja virtavesien
tilaa parantavia kunnostushankkeita sekä lajien
säilymisen ja monimuotoisuuden kannalta tärkeitä vesien kunnostushankkeita. Myös hankkeita
tukevien alueellisten vesien- ja merenhoidon verkostojen toimintaa ja niiden kehittymistä tuetaan,
vesitalousasiantuntija Anne Mäkynen ELY-keskuksesta listaa.
Hakemukset on jätettävä viimeistään 10.5. mennessä Pirkanmaan ELY-keskukselle.
Lisätietoja: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/tehoa-pirkanmaan-vesien-suojeluun-hae-avustustavesien-kunnostukseen-ely-keskuksesta-pirkanmaa?fbclid=IwAR2ItKBXPw7q_pAQ8C4LJ_cupqAunAyVcoSXjULauYOulErk6nIDJh3mDrM
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Osallisuushalukkuusselvitys - tärkeää tietoa
vesienhoidon kehittämiselle
Aiemmin Pirkanmaan ELY-keskuksen vesiyksikössä
harjoittelijana toiminut Hämeen ammattikorkeakoulun
opiskelija Katri Väänäsen lopputyö
”Osallisuushalukkuus vesienhoidon toimeenpanossa –
case Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä”
tulee selvittämään monipuolisesti
osallistumishalukkuutta vesienhoidossa.
Työn tarkoituksena on kyselytutkimuksen avulla saada
tietoa neuvottelukunnan jäseniltä organisaatioiden
halusta osallistua vesienkunnostustoimenpiteisiin
hankealueella.
Maksuhalukkuuden selvittäminen on tärkeää, jotta
Kuva 4: Katri Väänänen pohtii vesienhoidon
saadaan suuntaviiva siihen, mitä toimenpiteitä on
tulevaisuutta. Kuva: Virve Rinnola
mahdollista alkaa toteuttamaan, tiivistää Väänänen.
Opinnäytetyön tutkimusmateriaali kerättään kyselyllä, josta Väänänen kertoo seuraavassa
neuvottelukunnan kokouksessa 23.5.2019 Jämijärvellä.
Osallistumalla kyselyyn vaikutat asioihin!

Neuvottelukunnan jäsen, muista seuraavat asiat!
Purot.net -yhteistyöalusta - tehdään yhdessä uudenlaista pirkanmaalaista vesienhoidon historiaa!

Onhan kalenterissasi jo seuraavat neuvottelukunnan kokoukset?
3. kokous Jämijärvi 23.5. klo 17:00 alkaen Jämi-Areenalla (Jämin matkailu -ja liikuntakeskus),
Sormelantie 77, Jämijärvi.
4. kokous Parkanossa 26.9
sekä 5. kokous Ylöjärvellä 31.10.

Mukavaa kevään jatkoa ja kesän odotusta!
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