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Tervehdys Sinulle!
Keskellä kauneinta kesää toivomme, että 
sinulla on hetki aikaa. Asut, mökkeilet 
tai työskentelet Ikaalisten vesistöreitin 
alueella, joten vesistöt lienevät sinulle-
kin tärkeitä. Meillekin asiantuntijoina 
ja vesistöjen käyttäjinä vesistöt merkit-
sevät paljon. Ne ovat meille paitsi työtä, 
niin myös upeita virkistyselementtejä, 
kuten monelle suomalaiselle. Vesistöt 
ovat arvokkaita ja siksi olemme Yh-
teistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten 
reitillä -kärkihankkeessa paiskineet 
hartiavoimin töitä vesistöjen puolesta 
yhdessä lukuisten sidosryhmien kanssa 
sekä tietenkin erilaisten paikallisten toi-
mijoiden kanssa. Hankkeessamme on 
saatu paljon aikaan ja sinun kannat-
taakin tutustua tämän lehden lisäksi 
hankkeemme nettisivuihin (www.ikaa-
listenreitti.com), josta löydät paljon 
hyödyllistä tietoa!

Olemme olleet vaikuttuneita pirkan-
maalaisten aktiivisuudesta ja halusta 
kehittää uudenlaista vesienhoitotyötä. 
Yhdessä olemme tehneet merkityksellis-
tä pirkanmaalaista historiaa Ikaalisten 
reitin vesienhoidon neuvottelukunnas-
sa ja näyttäneet, että verkostomaisella 
yhteistyöllä voidaan saavuttaa lyhyessä 
ajassa huomattavia edistysaskelia sekä 
luoda uusia toimintatapoja.

Tänä vuonna työ huipentuu neuvotte-
lukunnan eri tahojen ja viranomaisten 
erittäin hyvässä yhteistyössä laadittuun 
Ikaalisten reitin vesienhoidon toimin-
taohjelman julkistamiseen, jossa viitoi-
tetaan reitin vesienhoidon tulevaisuut-
ta. Olemme saaneet tehdä työtä, jossa 
vesienhoidon haasteellisesta historiasta 
huolimatta kaikki ovat pystyneet toi-
mimaan yhteisen tavoitteen eteen po-

Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunta
 
Miksi?
•  Halutaan maksimoida vesistöjen hyvä tila  
•  Uutta puhtia tarvitaan vesienhoitoon
•  Kaivataan vapaaehtoista verkostotoimintaa, vertaistukea, tietoa ja neuvontaa
•  Yhdessä ollaan enemmän ja saavutetaan tehokkaampia lopputuloksia 
Miten? 
•  Toimijoille tehtiin kysely ja syventäviä haastatteluja vesienhoidon tarpeista,  
 toiveista ja rajoitteista
•  Edellisten pohjalta Pirkanmaan ELY-keskus sopi yhdessä kuntien kanssa  
 neuvottelukunnan perustamisesta
•  Neuvottelukuntaan kutsuttiin eri tahoja jäseniksi 
•  Jäsentahot ovat keskenään hyvin erilaisia ja eri sektoreilta
•  Neuvottelukuntaan voi vieläkin liittyä erilaiset organisaatiot anomuksella  
 sekä hyväksyen samalla yhteistyösopimuksen

Ketkä?
•  64 erilaista organisaatiota  
Missä?
•  Ikaalisten vesistöreitin valuma-alue
•  Alue sijaitsee kymmenen kunnan alueella:
 Hämeenkyrössä, Ikaalisissa, Jämijärvellä, Kankaanpäässä, Karvialla, Kihniössä,  
 Nokialla, Parkanossa, Virroilla sekä Ylöjärvellä

Jäsenten kokemuksia neuvottelukuntatyöskentelystä:  
”Lisännyt tietoa alueelta ja vesistöjen tilasta. Monelle ihan uutta tietoa ja lisää tietä-
mystä myös ”naapurin” alueista ja vesistöistä.”
”Ryhmätyöskentely tuo hyvin esiin erilaiset näkökulmat” 
”Lisännyt tietoa siitä kuinka paljon on velvoitteita niin maa- kuin metsätalouden 
puolelta.”
”Hyvää koulutusta ja tietoa, enemmän kuin aiemmin.”
”Ryhmätöistä on pidetty.”
”Neuvottelukunnan kokoukset ovat olleet hyviä.”
”Uutta tietoa on tullut paljon ja ymmärrys toisia kohtaan on lisääntynyt  
erittäin paljon”
”Työn haastavuus, suunnitelmallisuuden ja yhteistyön merkitys”

sitiivisessa hengessä ja se, jos mikä on 
merkityksellistä. Ikaalisten reitti on neu-
vottelukunnan jäsenistön hyvissä käsissä. 
Katseemme suuntautuukin jo työn tulos-
ten jatkohyödyntämiseen ja levittämiseen 
muille Pirkanmaan vesistöreiteille Ikaa-
listen vesistöreittiä unohtamatta.
Toivotamme sinulle antoisia lukuhetkiä!

Terveisin: 

Virve Rinnola   
Projektiasiantuntija,  
lehden päätoimittaja
Pirkanmaan ELY-keskus 
 
Anne Mäkynen
Projektipäällikkö, vesitalousasiantuntija
Pirkanmaan ELY-keskus

Kuva: Pirkanmaan ELY-keskus

Virve Rinnola (vas.) ja Anne Mäkynen (oik.) 
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Ikaalisten reitillä tehdään historiaa
Eri toimijat uskovat uudenlaiseen yhteistyöhön

Laaja joukko eri organisaatioiden 
edustajia aina kyläyhdistyksistä vi-
ranomaisiin sekä maa -ja metsätalo-

ustoimijoista vesiensuojeluyhdistyksiin 
innostuivat Yhteistyöllä vesistöt kun-
toon Ikaalisten reitillä -kärkihank-
keen viitoittamana jo viime vuonna 
vesienhoidosta mittavasti, ja kiinnostus 
huipentui Ikaalisten reitin vesienhoidon 
neuvottelukunnan perustamiskokouk-
seen viime vuoden lopulla. 

- Neuvottelukunta on ensimmäinen 
lajissaan Pirkanmaalla, ja nyt Ikaalis-
ten reitin alueen toimijat saavat aidosti 
vaikuttaa ja kantaa vastuuta vesienhoi-
tosuunnitelman ja toteuttamisohjelman 
suunnittelijoina ja toteuttajina, iloit-
see johtaja Olli Madekivi Pirkanmaan 
ELY-keskuksesta.

Ikaalisten reitin vesien-
hoidon neuvottelukunnan 
ensiaskeleet
Nyt neuvottelukuntatyöskentelyä on 
harjoiteltu puolen vuoden ajan, ja tulok-
set ovat lupaavia. Neuvottelukunta on 
järjestänyt kolme kokousta ensimmäisen 
puolen vuoden aikana, ja paljon on saatu 
aikaan. Jokaisessa kokouksessa on ollut 
runsaasti jäseniä paikalla, joka kertoo 
siitä, että neuvottelukuntatyöskentelyyn 
on aidosti sitouduttu ja se nähdään toi-
mivana vaikutuskanavana alueellisessa 
vesienhoitotyöskentelyssä. 

- Neuvottelukuntaa kohtaan syntynyt 
kiinnostus ja aktiivinen toiminta on 
ylittänyt odotuksemme. Eri tahot tuovat 
mukanaan tärkeää paikallista näkemystä 
sekä alueellista tuntemusta toimintaan, 
toteaa tyytyväisenä yksikön päällikkö 
Heidi Heino Pirkanmaan ELY-keskuk-
sesta. 

- Lisäksi verkostotoiminta tarjoaa sosi-
aalisia etuja, kuten muiden vesienhoidon 
toimijoihin tutustumista ja vertaistuen 
saamista esimerkiksi avustushakemus-
ten tekemisiin. Vapaamuotoisissa tapah-
tumissa kahvikupin äärellä voi myös par-
haillaan syntyä huikeita kehitysideoita, 
lisää projektiasiantuntija Virve Rinnola 
kärkihankkeesta. 

Toteuttamisohjelma tä-
män vuoden tavoitteena
Tämän vuoden pääteemana neuvottelu-
kunnalla on laatia ennennäkemättömän 
laajassa ja uudenlaisessa yhteistyössä 
Ikaalisten reitin vesienhoidon toteut-
tamisohjelma, joka ulottuu aina vuo-
teen 2027 saakka. Sillä on selvä kytkös 
Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisio 
2050:een sekä lakisääteiseen Pirkan-
maan vesienhoitosuunnitelmaan, jon-
ka päivitystyötä tehdään parhaillaan. 

Neuvottelukunnan kokoukset ovat sisäl-
täneet joka kerta sekä asiantuntijaesityk-
siä että ryhmätöitä. Kokoukset tähtäävät 

Kysely toimijoiden osallisuushalukkuudesta
 
Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä -hankkeessa eri toimijoiden osallisuushalukkuutta selvitettiin touko-ke-
säkuussa Ikaalisten reitin neuvottelukunnalle suunnatulla kyselyllä. Kysely on osa opinnäytetyötä, jonka tarkoituksena on 
selvittää organisaatioiden osallisuushalukkuus vesienhoidon toimenpiteessä Ikaalisten vesistöreitin alueella. Tulosten pe-
rusteella voidaan suunnitella seuraavia askelia Ikaalisten vesistöreitin kunnostuksessa ja myös määrittää, millaisia toimen-
piteitä on käytännössä mahdollista alkaa toteuttaa. 
 
Teksti: Katri Väänänen & Mari Peltonen

pala palalta juuri Ikaalisten reitin vesien-
hoidon toteuttamisohjelmaan, joka an-
taa selvät suuntaviivat kohteista, joiden 
toteuttamiseen pyritään sitoutumaan 
yhdessä pitkälle tulevaisuuteen saakka ja 
myös priorisoimaan eri kohteita kiireel-
lisyyden ja vaikuttavuuden pohjalta. 

- Tässä työskentelymallissa kokeillaan 
erilaista kansalaisvaikuttamista verkos-
tomaisella toimintatavalla, jossa jokai-
sen neuvottelukunnan jäsen on tasa-ar-
voisessa asemassa neuvottelukunnan 

sisäisissä päätöstilanteissa. Tällöin ei 
ole merkitystä, onko jäsen edustamassa 
kyläyhdistystä, maa -ja metsätaloustuot-
tajia, vesiensuojeluyhdistä, yritystä vai 
viranomaistahoa, sillä kaikki ovat samal-
la viivalla esimerkiksi äänestystilantees-
ta. Kun ihmiset voivat aidosti vaikuttaa 
asioihin, niin sitoutuminen myös eri-
laisiin käytännön toteutuksiin syvenee. 
Neuvottelukuntatyöskentely on siis mer-
kityksellistä, miellyttävää ja lisää aidosti 
vuorovaikutusta eri toimijoiden kanssa, 
pohtii Rinnola. 

Kokeilusta pysyväksi toi-
mintamalliksi
Neuvottelukuntamalli valittiin yhdessä 
alueen kuntien kanssa, koska se on ke-
vyt, mutta mahdollistava tapa edistää 
alueellista vesienhoitoa Ikaalisten rei-
tillä. Mikäli toimintamallista saadaan 
hyviä kokemuksia, on neuvottelukuntia 
tarkoitus muodostaa lisää Pirkanmaalle 
edistämään vesienhoitoa.

Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvotte-
lukunnan toiminta on tarkoitettu pysy-
väksi, joten Yhteistyöllä vesistöt kun-
toon Ikaalisten reitillä -hanke on ollut 
voimakas taustatukija neuvottelukunnan 
ensimmäisenä vuotena. Tulevaisuu-
dessa neuvottelukunta jatkaa toimintaa 
itsenäisemmin kuitenkin Pirkanmaan 
ELY-keskuksen toimiessa tietynlaisena 
”viranomaiskummina”. 

- ELY-keskus toimii tulevaisuudessakin 
neuvottelukunnan yhteistyösopimuksen 
mukaisesti neuvottelukunnan kokoon-
kutsujana ja sihteerinä kokouksissa. 
Paikallisia toimijoita ei siis jätetä oman 
onnensa varaan tulevaisuudessa, lohdut-
taa Rinnola. 

Teksti: Virve Rinnola

Viranomaiset pohtimassa neuvottelukunnan perustamista. 

Neuvottelukuntatyöskentely käynnistyi virallisesti yhteistyösopimuksen allekirjoittamisella. 

Ku
va

: V
irv

e R
in

no
la

Ku
va

: A
nn

e M
äk

yn
en



www.vesivisio2050.fi | www.ikaalistenreitti.com | www.facebook.com/ikaalistenreitti         3

Ympäristöministeriö on käynnistä-
nyt vesiensuojelun tehostamisoh-
jelman, jonka tarkoituksena on 

Itämeren ja sisävesien tilan parantami-
seen tähtäävien toimien tehostaminen 
ja toimenpiteiden laaja käyttöönotto. 
Tehostamisohjelmalle on esitetty 45 
miljoonaa euroa vuosille 2019 - 2021 ja 
eduskunta on nyt myöntänyt 15 milj. eu-
roa vuodelle 2019. Rahoitusta kanavoi-
daan erilaisten teemojen kautta (maata-
louden kuormituksen vähentäminen, 
kaupunkivesien hallinta, vesienhoitoa 
edistävien tutkimusten ja selvitysten 
tekeminen sekä Itämeren hylkyjen öljy-
päästöjen torjunta).

Alueellisia verkostoja ja toimijoita kiin-
nostanee kuitenkin eniten paikallinen 
työ lähivesien kunnostamiseksi. Koko 
tehostamisohjelman potista on tähän 
työhön varattu 10 miljoonaa euroa. Se 
tarkoittaa 3,3, miljoonan vuosittaista li-
säpanostusta vuosina 2019-2021. Tuki 
tullaan jakamaan avustuksina alueellisis-
ta ELY-keskuksista käsin, joten ELY-kes-
kusten avustushakutiedotuksia kannat-
taa nyt pitää tiiviisti silmällä. Seuraava 
haku avautunee loppuvuodesta 2019.
- Tämä on mahdollisuus, johon toivon 
mahdollisimman monien tarttuvan. Töi-
tä riittää tekijöille eripuolilla maata,  to-
teaa luontoympäristöosaston ylijohtaja 
Ari Niiranen ympäristöministeriöstä.

Kärkihankkeista hyviä 
kokemuksia 
Itämeren ja sisävesien ravinne- ja kiin-
toainekuormitusta on viime vuosikym-
menten merien- ja vesienhoitotoimilla 
saatu alennettua. Vesistökunnostuksen 
uusista menetelmistä ja toimintamalleis-
ta on saatu hyviä tuloksia kuluvan hal-
lituksen kärkihankerahoituksella. Hyvän 
tilan saavuttaminen ei kuitenkaan ole 
mahdollista ilman lisätoimenpiteitä. Esi-
merkiksi ilmastonmuutoksesta aiheu-
tuvat lisääntyvät sateet ja leudot talvet 
lisäävät ravinnekuormitusta vesiin. 

- Yhtenä tehostamisohjelman tavoittee-
na on jatkojalostaa uusia tuloksia, mene-
telmiä ja toimintamalleja konkreettisiksi 
toimiksi, joilla on mahdollisimman suu-
ri vaikuttavuus, muistuttaa kärkihank-
keen projektipäällikkö Jenni Jäänheimo 
ympäristöministeriöstä. 

Veden vuoro – tehostamisohjelmasta  
vauhtia vesistökunnostuksille

Vaikuttavuus ei ole vain 
sanahelinää 
- Meillä on nyt historiallisen hyvä hetki ja 
eväät tehdä ratkaisuja, joilla rahoitus koh-
distetaan vesistöjen tilaa kestävästi pa-
rantaviin toimiin. Merialueita ja vesistöjä 
kannattakin lähestyä kokonaisuuksina, 
joita viedään eteenpäin useiden toimi-
joiden yhteishankkeina ja hankekoko-
naisuuksina. Tällä kertaa tavoitteena on 
pitkäjänteinen sitoutuminen vesienhoito-
työhön alueilla ja vesien hyvä tila, joka ei 
enää huonone, Jäänheimo jatkaa. 

- Juuri Ikaalisten reitin neuvottelukun-
nan kaltaiset alueelliset verkostot ovat 
niitä, joiden kautta uusi ja vanha tieto, 
paikallistuntemus, aika, raha ja hyvän 
yhteistyön siemenet tuodaan yhteen 
uusissa hankkeissa. Se on hankerahoi-
tuksen kohdistamista toimiin, jotka 
tulevaisuudessa moninkertaistavat ve-
sienhoidon vaikuttavuuden, iloitsee 
vesiensuojelun tehostamisohjelman oh-
jelmapäällikkö Tarja Haaranen ympä-
ristöministeriöstä. 
 
 
 
Teksti: Jenni Jäänheimo, projektipäällikkö, 
ympäristöministeriö

Ikaalisten reitin alueella toimii kol-
me maaseutualueita kehittävää Lea-
der-ryhmää: Aktiivinen Pohjois-Sata-

kunta ry (Ikaalinen, Parkano, Kihniö), 
Joutsenten reitti ry (Hämeenkyrö) sekä 
Tampereen seudun Kantri ry (Nokia). 
Ryhmät antavat neuvonta-apua yleis-
hyödyllisten ja yritystukihankkeiden 
suunnittelussa ja käynnistämisessä sekä 
rahoittavat paikallisten kehittämisstra-
tegioidensa mukaisten hankkeiden to-
teuttamista. Vesistönkunnostushankkeet 
ovat oivallinen esimerkki paikallisesti 
hyvin toivotusta, maaseudun elämänlaa-
tua parantavasta yleishyödyllisestä han-
ketyypistä. Ikaalisten reitin vesistöillä on 
paitsi virkistys- ja luonnonarvomerki-
tystä myös merkittävää matkailuarvoa. 
Monet maallemuuttopäätöksetkin syn-
tyvät vesistöjemme kimmellys mielessä.

Jotain olisi tehtävä ja siitä 
se sitten lähtee
Tavallinen tarina Ikaalisten reitin alueella 
on tutun kotivesistön tai mökkijärven re-

Leader-rahoitus mahdollistaa  
lähiympäristön hoitamisen

hevöityminen. Jotain olisi tehtävä, ja en-
simmäinen askel johtaa usein vesistökun-
nostuksen asiantuntijan puheille. Vähän 
vesistöstä ja tilanteesta riippuen saatetaan 
tarvita ensin suunnitteluhanke, jossa 
määritellään ja suunnitellaan kunnostuk-
sen vaatimat toimenpiteet, jotka sitten to-
teutetaan hankkeen seuraavassa vaihees-
sa. Joutsenten reitillä näitä kaksivaiheisia 
hankkeita on toteutettu mm. Sastamalan 
Houhajärvellä ja Ylistenjärvellä.

Pienemmissä vesistöissä ja yksinker-
taisemmissa hankkeissa voidaan edetä 
suoraan toteutusvaiheeseen. Tyypillisiä 
toimenpiteitä hankkeissa ovat vesikasvil-
lisuuden ja vähempiarvoisen kalan pois-
to, vedenpinnan nostaminen ja tiedotus-
toimet rannanomistajille. Yksivaiheisia 
vesistöhankkeita olemme tukeneet mm. 
Hämeenkyrön Oksilammilla, Punkalai-
tumen Sammakkajärvellä ja Sastamalan 
Suodenniemen Heinijärvellä. Suoden-
niemen Valkjärvellä tullaan kokeilemaan 
myös kemikaliointikäsittelyä veden kir-
kastamiseksi.

www.aktiivinen.fi

www.kantriry.fi

www.joutsentenreitti.fi

Leader voi tukea myös muita kuin suo-
raan vesistöihin liittyviä ympäristöhank-
keita, kuten esimerkiksi maisemanhoito-
hankkeita, joilla voidaan avata kauniita 
vesistönäkymiä. 

Petri Rinne 
Leader Joutsenten reitin toiminnanjohtaja

”Ikaalisten reitin vesistöillä on paitsi virkistys- ja luonnon- 
arvomerkitystä myös merkittävää matkailuarvoa.” 

Toiminnanjohtaja Petri Rinne kannustaa 
nauttimaan ja huolehtimaan lähiympä-
ristöstä.
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Vesistöillä on edelleen tärkeä taloudelli-
nen osa Suomessa ja myös Pirkanmaalla. 
Pirkanmaan liiton vuonna 2015 laati-
massa ekosysteemipalvelut -selvitykses-
sä on tarkasteltu mm. vesistöihin liitty-
viä aineellisia ja aineettomia hyötyjä ja 
muunnettu niitä euroiksi. Tässä analyy-
sissä nousivat vahvasti esille erityisesti 
Pirkanmaan suuret vesistöt sekä harju-
muodostumissamme piilevät pohjavesi-
varat. Pinta- ja pohjaveteen perustuvan 
käyttöveden arvoksi on ekosysteemipal-
veluselvityksessä arvioitu 40 miljoonaa 
euroa vuosittain.

Vesistöjen mahdollisuudet
Vesillä liikkuminen ja kalastus ovat esi-
merkkejä niistä monista tavoista, joiden 
kautta vesistöt tuottavat nykyihmisille 
hyvinvointia. Vesistöt tarjoavat mah-
dollisuuksia virkistykseen, matkailuun, 
henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin li-
säämiseen sekä luontokokemuksiin. 
Pirkanmaan ekosysteemipalvelut –selvi-
tyksessä arvioitiin virkistyksen ja retkei-
lyn, vapaa-ajanasumisen sekä veneilyn 
ja melonnan yhteenlasketuksi arvoksi 

Kankaanpään kaupunki
Kuninkaanlähteenkatu 12, 38700 Kankaanpää, puh. 02 57 700

www.kankaanpaa.fi

Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä.

pitkästi yli 200 miljoonaa euroa vuosita-
solla. Toki vain osa tästä arvosta kytkey-
tyy vesistöihin, mutta joka tapauksessa 
osuus on huomattavan suuri ja selvää 
on, että vesistöihimme sisältyy paljon 
hyödyntämätöntä potentiaalia.

Luonnon elvyttävä vaiku-
tus
Metsien ja yleisellä tasolla luonnon yh-
teys ihmisten fyysiseen ja henkiseen 
terveyteen on viime vuosina Suomessa-
kin tiedostettu. Tutkimuksin on pystyt-
ty osoittamaan, että luonnossa oleskelu 
alentaa verenpainetta ja tasoittaa sydä-
men sykettä. Se myös auttaa palautu-
maan stressistä ja parantaa mielialaa. 
Pienikin puro tai lampi voimistavat 
vielä tätä luonnon elvyttävää vaikutus-
ta. Kaupunkiympäristössä voimakkaim-
min rauhoittaviksi paikoiksi koetaan 
ranta-alueet. Oma mielipaikkani löytyy 
perheemme mökkirannasta. Stressitasot 
laskevat kohisten, kun kesäaamuna istun 
laiturilla ja kuuntelen rantakiviin liplat-
tavia laineita ja katselen laineiden harjal-
la kimmeltäviä auringonsäteitä. 

Vesistöt etuoikeutena
Viime vuosina on myös ymmärretty, että 
mullan tonkiminen vahvistaa ihmisen 
immuniteettia ja ehkäisee mm. allergioi-
ta. Olen kuullut, että samanlainen vaiku-
tus olisi myös luonnon vesissä uimisella. 

Vesistöjen äärellä - hyvinvoinnin lähteillä

Pirkanmaan liiton maakuntainsinööri 
Satu Appelqvist pohtimassa vesistöjen 
merkitystä hyvinvoinnille. 
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Kankaanpään kaupunki järjestää jälleen 
kesällä 2019 ainutlaatuisia luontoretkiä 
lähiympäristöön. Yhteistyössä Geopark 
Lauhanvuori-Hämeenkangas -hankkeen 
kanssa tehtävät Geopark-luontoretket 
vievät tutustumaan mm. järvi- ja joki-
maisemiin, kangasharjuihin, lähdeym-
päristöön ja suolle. Retkillä opitaan mm. 
yölaulajista, sudenkorennoista, itiökas-
veista, kämmeköistä ja harjukasveista. 

Luontoretket vetää intohimoinen luon-
toasiantuntija Kristiina Peltomaa, joka 
odottaa innolla retkien alkamista. 
– Näiden retkien myötä pääsee tutustu-
maan monipuolisesti Kankaanpään ja lä-
hialueiden hienoon luontoon. Kannattaa 
ehdottomasti käydä useammalla retkellä, 
kannustaa Kristiina. 

Retkiä järjestetään aina 13.7. asti ja ne 
ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. 
Retkien sisältökuvaukset ja ilmoittautu-
misohjeet löytyvät kaupungin verkkosi-
vuilta: www.kankaanpaa.fi

Kankaanpäähän kannattaa poiketa 
muutoinkin kesäreissullaan. Perinteiset 
toripäivät järjestetään aina torstaisin ja 
kesäisin on myös suositut lauantaitorit. 
Paikallisesta kesätunnelmasta voi lähteä 
nauttimaan pesäpallo-otteluihin ja Rivi-
eran uimarannalle. Ulkoiluun löytyy pal-
jon mahdollisuuksia mm. frisbeegolf-ra-
tojen ja kauniissa kangasmaisemissa 
kulkevien reittien muodossa. 

Kaupungin yli 100 taideteosta käsittävä 
taidekehä tarjoaa myös virikkeitä vaik-

kapa kaupunkisuunnistukseen. Kesän 
kruunaa elokuun lopussa järjestettävä 
Hörhiäisviikko, joka tuo yhteen niin 
kankaanpääläiset, entiset sellaiset ja mo-
net muut kesän viettäjät, jotka nautti-
vat rennosta yhdessä tekemisestä!  
 
Teksti: Johanna Luotolinna
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö, KTM 
Kankaanpään kaupunki

Kankaanpäässä lähdetään luontoon

Retkillä on paljon nähtävää.
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Vesistörakennuksen 
ammattitöitä
jo 40 vuotta.

Juhani Annala Ky
puh. 0400 565 301

juhani.annala@hotmail.com

Suurimmalla osalla meillä pirkanmaa-
laisista on etuoikeus asua kävely- tai 
pyöräilyetäisyydellä järven tai joen 
rannasta. Näin me pirkanmaalaiset to-
dellakin olemme vesistöjen tuottaman 
hyvinvoinnin lähteillä. Nauttikaamme 
siis vesiemme monipuolisesta hyvää 
tekevästä vaikutuksesta!

Teksti: Satu Appelqvist,  
maakuntainsinööri,  
Pirkanmaan liitto
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parkanoon.fi
Tule nauttimaan upeista maisemistamme
reitistöllemme, lue lisää

Virtavesien ja järvien kunnostukset, kalatiet, tulvasuojelu, 
valuma-alueiden kunnostukset. Suunnittelupalveluita 

tarjoaa vesistösuunnittelun erityisosaaja.

www.jamiaho.fi 

Ikaalisten reitin alueella on 
22 kpl yli 10 hehtaarin turve-
tuotantoaluetta, joilla on ym-
päristölupa toiminnalleen. 
Lisäksi alueella on useita toi-
minnassa olevia alle 10 heh-
taarin turvetuotantoalueita, 
joilla ei vielä ole uuden lain-
säädännön mukaista ympä-
ristölupaa.

Turvetuotannossa vesien-
suojelu on tärkeää
Pirkanmaalla turvetuotanto on keskitty-
nyt Ikaalisten reitille erityisesti sen poh-
joisosiin sekä Satakunnan puolella Jämi-
järvelle. Turvetuotantoalueet ilmenevät 
oheisesta kartasta. Turvetuotannossakin 
vesiensuojelu on keskeinen asia, johon 
ympäristölupaprosessissa keskitytään. 
Vesiensuojelussa panostetaan erityisesti 
siihen, että olemassa olevilla turvetuotan-
toalueilla hyödynnetään parasta käyttö-
kelpoista tekniikkaa siten, että humusta, 
kiintoainesta ja ravinteita päätyisi mah-
dollisimman vähän vesistöihin. Vesien-
suojelurakenteita ovat mm. lietekuopat, 
laskeutusaltaat, pintavalutuskentät, kos-
teikot, ja joskus varsinaiseen vesienpuh-
distukseen käytetään myös kemiallista 
puhdistusta.

Ylitarkastaja Emmi Lehkonen Pirkan-
maan ELY-keskuksesta muistuttaa, että 
ympäristönsuojelulain (527/2014) mu-
kaan turvetuotanto ja siihen liittyvä oji-
tus vaatii ympäristöluvan tuotantoalueen 
pinta-alasta riippumatta. Tosin Lehkonen 
lisää, että uuden, vuonna 2014 voimaan 
tulleen ympäristönsuojelulain mukaan jo 
olemassa oleville alle 10 ha:n alueille tuli 
luvan hakemiseen siirtymäaika.

- Ikaalisten reitillä on myös näitä alla 10 
ha:n alueita, joten nyt kannattaa alkaa 
miettimään lupa-asioita, kannustaa 
Lehkonen.   
Teksti: Emmi Lehkonen & Virve Rinnola

Faktoja turvetuotannosta
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Maanmittauslaitos, Esri Finland

Lähde: Maanmittauslaitos
Kartta: Mira Niemelä 7.5.2019
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Ikaalisten reitin turvetuotantoalueet

±

Kuvassa Kihniön Hakonevojen pintavalutuskentän reunapengerrys ja osa pintavalutuskentästä.

Laskeutusaltaalla poistetaan turvetuotantoalueen valumavesistä kiintoainetta ja siihen si-
toutuneita ravinteita. Kuvassa Parkanon Sompanevan turvetuotantoalueen laskeutusallas.
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 ”Ikaalisten reitillä on myös  
näitä alle 10 ha:n alueita,  

joten nyt kannattaa  
alkaa miettimään  

lupa-asioita,  
kannustaa Lehkonen.” 

Tutustu
sähköiseen mallikarttaan,  
jossa näet jo toteutuneita  
vesiensuojelukohteita ja  

pääset tutkimaan   
hyödyllisiä aineistoja.

https://.tieto.pirkanmaa.fi/ 
ikaalinen
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Koskinäytös

Hämeenkyrön matkailun löydät
www.maisematie.fi

Opastettu kierros kosken partaalla alkaa  
tunti ennen näytöstä Myllytien infotaululta.

Paikalla myös puffetti.

la 22.6. klo 14–14.30

su 14.7. klo 14–14.30

su 11.8. klo 14–14.30

Tiettyjä asioita tällä alueella pitää 
itsestään selvyytenä, kun niiden 
parissa on kasvanut ja elänyt koko 

ikänsä, eikä niitä tule ajateltua sen tar-
kemmin. Joskus kuitenkin kannattaa 
herätellä itseään miettimään, mitä elämä 
olisi ilman ympäröiviä vesistöjä.  Mo-
nen mielipaikka löytyy moni-ilmeisien 
vesien ääreltä; kesäyöllä laiturin nokas-
ta, keväällä solisevan puron ääreltä tai 
vaikka järven laineilla veneillen. Kaikil-
la tähän ei kuitenkaan ole luonnostaan 
mahdollisuutta.  Onneksi tällä alueella 
on paljon matkailutoimintaa erilaisten 
vesistöjen äärellä, jotta kaikille pystytään 
tarjoamaan mahdollisuus hengähtämi-
seen.

Vesien arvo
Maailman vesipäivänä 22.3. pysähdyin 
oikein ajattelemaan, mitä kaikkea vesi 
oman työn kannalta merkitsee. Meillä 
toiminta on käynnistynyt melontaretkis-
tä, joten puhtaat vedet ja kaunis luonto 
ympärillä on ollut toiminnan käynnis-
tämisen kannalta elinehto. Melonnat 
toteutetaan järvi- ja jokimaisemissa, 
joissa pääsee kokemaan täysin toisistaan 
poikkeavia maailmoja. Vesistöt mah-
dollistavat alueelle monipuolisen lin-
nuston, joen varrella voi nähdä peurat 
juomapaikoillaan ja alkukesän retkillä 
telkkä- ja sorsapoikueet. Toimintamme 
keskipisteenä on joen varrelle rakennet-
tu Korsukylä, jonka kautta pääsemme 
tuottamaan elämyksiä vieraillemme ja 
luomaan myös työpaikkoja eri alojen 
osaajille. 

Yksi suurimmista asioista yrityksen kan-
nalta on Hämeenkankaan harjumuodos-
telmat, jotka kätkevät suojiinsa meille 
tärkeät pohjavesialueet ja sieltä purkau-
tuvat lähteet. Harjujen reunoille jää-
vät suoalueet taas luovat vielä erilaisen 
kokonaisuuden, joka saa jatkossa vielä 
isomman merkitykseen vireillä olevan 
Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin 
myötä. 

Puhtaiden vesien tulevai-
suus ei ole itsestäänsel-
vyys
Vaikka vesistöt luovatkin minulle ja mo-
nelle muulle tällä alueella elinkeinon, pa-
rasta järvien laineilla ja jokien uomassa 
on, että ne ovat kaikkien käytössä - ihan 
ilmaiseksi. Pidetään huoli, että jälkipol-
vetkin voivat jatkossakin istua puhtaan 
järven rannalla ja hengittää syvään.  

Teksti: Sanni Luomahaara, yrittäjä 
Korsuretket Oy

” Meidän osalta on kaiketi 
itsestään selvää, että puh-
taat vedet ja kaunis luonto 
ympärillä on ollut toimin-

nan käynnistämisen  
kannalta elinehto.”

Sanni Luomahaara

Vesistöjen merkitys  
yrittäjälle ja alueen  
elinvoimalle

Korsuretket Oy on yksi alueen matkailuyrityksistä, jotka hyödyntävät vesistöjen mahdollisuuksia.

Tiedätkö  
missä kunnossa  
lähijärvesi on?

Katso järvien tiedot ja toimijat
vesienhoito.kvvy.fi
✔ tietoa järvien vedenlaadusta
✔ tietoa paikallisista toimijoista
✔ tietoa tehdyistä kunnostustoimista
✔ urakoitsijoiden yhteystietoja
✔ ja paljon neuvoja ja ohjeita!

kvvy.fi
KVVY Tutkimus Oy
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www.leppakoski.fi
puh. 03 4503 500

PARAS ENERGIA ON

PAIKALLISTA 
Paikallisuus on yhteistyötä
Olemme mukana Kokemäenjoen vesistön 
vesiensuojeluyhdistyksen organisoimassa 
VIRTA-hankkeessa, jonka avulla hoidetaan 
alueemme taimenkantoja ja virtavesiä.

Rudus Lumo-ohjelma on toiminta-
tapa, jolla edistetään luonnon mo-
nimuotoisuutta kiviainesalueilla ja 
tehtaiden pihapiirissä. Rudus haluaa 
olla edelläkävijä parempien menette-
lytapojen luomisessa kiviainesten tuo-
tannossa ja ottoalueiden jälkihoidossa.

KIVIAINEKSET
PIENIIN JA 

SUURIIN 
KOHTEISIIN

rudus.fi/lumo

Sopivat tuotteet kohteeseesi:
p. 020 447 6820

Yhteistyössä WWF:n kanssa uhan-
alaisille lohikaloille rakennettiin luon-
nonmukaiset kalatiet oikeanlaisella 
kiviaineksella Siuntion Kirkkojokeen ja 
Lahden Okeroisten Erviänojaan.

Kyrösjärvi – järvitaimenen 
elinympäristö 
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojelu-
yhdistys (KVVY) on tehnyt pitkäaikais-
ta yhteistyötä Parkanon ja Kyrösjärven 
kalastusalueiden kanssa alueella olevien 
virtavesien ja taimenkantojen paranta-
miseksi. Myös Parkanon ja Ikaalisten 
kaupunki ovat olleet tukemassa hoito-
toimenpiteiden toteutusta. Hoitotyöllä 
on vankka pohja, sillä Kyrösjärvi sovel-
tuu hyvin järvitaimenen syönnösalueek-
si, kun taas Kyrösjärveen laskevat viisi 
suurta jokivesistöä (Sipsiöjärven reitti, 
Jyllinjoki, Kovesjoki, Vääräjoki ja Aure-
joki) soveltuvat taimenen lisääntymis- ja 
poikastuotantoalueiksi. Sähkökoekalas-
tusten perusteella alueella sijaitsee myös 
pieniä, mutta kirkasvetisiä pohjavesivai-
kutteisia puroja, jossa on todettu esiinty-

vän alkuperäisiä taimenkantoja. Ihmistoi-
minnan seurauksena alueen virtavesien 
taimenkannat ovat kuitenkin taantuneet, 
ja Kovesjokea lukuun ottamatta taimen-
kannat ovat heikossa tilassa.

Esiselvityksistä kohti  
virtavesien kunnostuksia
Virtavesien nykytilan selvitykset ja 
taimenkantojen tilaa kartoittavat säh-
kökoekalastukset ovat edenneet mal-
likkaasti viime vuosien aikana Ky-
rösjärven alueella. Esiselvitykset ovat 
luoneet pohjan määrätietoiselle hoi-
totyölle. Esiselvitysten pohjalta virta-
vesien talkookunnostuksia on toteu-
tettu Sipsiöjärven reitin Vahokoskella 
(2015), Jyllinjoen Särkikoskella (2016) 
ja Suninkoskella (2017). Viimevuonna 
kunnostettiin puolestaan Jyllinjokeen 

laskevaa pientä pohjavesivaikutteista 
puroa sekä Kyrösjärven Kovelahteen 
laskevaa Kovesjokea. Virtavesiental-
koisiin on osallistunut suuri joukko va-
paaehtoisia kunnostajia, joiden tekemä 
työ on ollut merkittävässä asemassa 
taimenkantojen tilan parantamisessa.   

Virtavesien ja taimenkantojen hoitotyön 
laajentamiseksi oli tarve käynnistää ko-
konaisvaltainen hanke. Kahdentoista 
pirkanmaalaisen kunnan tuella KVVY 
ry onnistui käynnistämään vuonna 2018 
nelivuotisen VIRTA-hankkeen. Hank-
keen tarkoituksena on laajentaa ja lisätä 
virtavesien ja taimenkantojen hoitotoi-
menpiteitä sekä kannustaa paikallisia ih-
misiä mukaan virtavesien hoitotyöhön.  

Yllättävä kädenojennus 
Leppäkosken Sähköltä
VIRTA-hanke sai keväällä 2019 yllät-
tävän tuen Leppäkosken Sähkö Oy:tä, 
kun yritys päätti lahjoittaa satavuotisen 
toimintahistorian kunniaksi kerätyn 
10  000 euron suuruisen lahjarahan vir-
tavesien ja taimenkantojen hoitotyölle. 

Leppäkosken Sähkö Oy:n haastekampanja antaa lisää virtaa  
virtavesien ja taimenkantojen hoitotyölle

Samalla Leppäkosken Sähkö haastoi 
Ikaalisten Luomun ja Ylöjärvellä toi-
mivan Plastirollin mukaan tukemaan 
VIRTA-hanketta. Yritykset ottivat 
haasteen vastaan ja tarkoituksena on, 
että haastekampanjan kautta saadaan 
mukaan lisää yrityksiä. Tavoitteena on 
saada mukaan ainakin 20 yritystä, joi-
den antama yhteistuki olisi 50  000 eu-
roa. Yritykset voivat tukea virtavesien 
ja taimenkantojen hoitotyötä itse valit-
semallaaan summalla. Rahallisen tuen 
suurus ei ole tärkein vain osallistuminen. 
Haastekampanjaan osallistuvan yrityk-
sen tuki kohdennetaan yrityksen halua-
maan vesistöön ja hoitotoimenpiteeseen. 
Katsotaan mihin yhdessä pystymme! 

Teksti: Heikki Holsti,  
ympäristöasiantuntija, KVVY ry 

Yritysten tuki virtavesien  
kunnostamiseen: 

https://youtu.be/_Ik70Qzh1Rs
Kysy lisää virtavesikunnostuksista: 
Heikki Holsti, Puh. 050 361 9022 ja  

heikki.holsti@kvvy.fi 

Virtavesikunnostukset vaativat monenlaista osaamista.
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Eloisa peltomaa on kuohkea ja ke-
veä, ja se vilisee eloperäistä ainesta 
hajottavia ja kasveille ravinteita va-

pauttavia pieneliöitä. Hyvärakenteisen 
pellon runsaslukuiset, pyöreät muruset 
pidättävät hyvin vettä, ja sen huokoinen 
rakenne mahdollistaa juurien vaivatto-
man kulun maan uumeniin. 

Rakenneongelmista kärsivä pelto aiheut-
taa ongelmia sekä viljelijälle että ym-
päristölle. Erityisesti savimaa on haas-
teellinen, sillä kuivuessaan savinen maa 
tyypillisesti kovettuu, ja kovilla sateilla 
vaarana on pellon liettyminen. Jos savi-
maassa on lisäksi rakenneongelmia, vesi 
ei imeydy maahan ja arvokkaat ravinteet 
karkaavat ympäristöön. 

Rakennekalkitus
Rakennekalkitus muuttaa savisen maa-
perän murumaiseksi. Tuloksena maan 
vedenläpäisykyky paranee ja fosfori jää 
maahan kasvien hyödynnettäväksi. Mitä 
savisempi maaperä, sitä paremman hyö-
dyn rakennekalkista saa. Hyväraken-
teisessa maassa vesi, ilma ja ravinteet 
pääsevät liikkumaan vapaammin. Myös 
kasvien juurilla on paremmin tilaa le-
vittäytyä, jolloin ne keräävät ravinteet 
tehokkaammin talteen ja lannoitteita 
tarvitaan vähemmän. Rakennekalkki 
sisältää jonkin verran poltettua ja/tai 
sammutettua kalkkia, mutta ei sisällä 
sulfaattia kuten kipsi, joten se soveltuu 
levitettäväksi kaikille riittävän savipitoi-
sille pelloille. Kipsin levitys saattaa jois-
sain tilanteissa aiheuttaa järvien rehevöi-
tymistä ja siksi se soveltuu vain suoraan 
mereen laskeville valuma-alueille.

Tärkeä eloperäinen aines
Eloperäisen aineksen määrän pelto-
maassa olisi hyvä olla yli kymmenen 
prosenttia, mutta kivennäismailla se 
usein jää vain puoleen – tai jopa viides-
osaan – tästä. Eloperäinen aines koostuu 
maatuvista aineksista. Pellon eloperäisen 
aineksen määrää voi lisätä sekä viljely-
toimenpiteillä että peltoon lisättävillä 
maanparanteilla. Tällaisia ovat erilaiset 
kasvimassat, kuten ruoko, olki, suoja-
vyöhykeheinä ja viherlannoitusnurmet, 
kotieläinten lanta tuoreena ja käsitel-
tynä, biokaasulaitosten mädätteet sekä 
metsäteollisuuden sivutuotteet. Myös 
nurmet sekä syvä- ja runsasjuuriset kas-
vit lisäävät eloperäisen aineksen määrää 
peltomaassa. Sekä rakennekalkitus että 
orgaanisen aineen lisäys peltoon lisäävät 
tutkitusti myös satoa.

Lisäksi orgaanisen aineen lisäys maata-
lousmaa nähdään globaalistikin erittäin 
potentiaaliseksi keinoksi neutraloida 
ihmiskunnan tuottamat vuotuiset kasvi-
huonekaasupäästöt. 

Paikkatiedon mahdolli-
suuden vesiensuojelussa
Maatalouden vesiensuojelutoimenpitei-
den lohkokohtaisessa suunnittelussa on 
mahdollista käyttää vesiensuojelutoi-
menpiteiden kohdentamisen toiminta-
mallia (KOTOMA), jossa paikkatiedon 
avulla on mahdollista sijoittaa järkevät 
toimenpiteet optimaalisille peltoloh-
koille. Näitä ovat mm. suojavyöhykkeet, 
säätösalaojitus, rakennekalkin ja lannan 
levitys.

Teksti: Ämer Bilaletdin, erikoistutkija,  
Pirkanmaan ELY-keskus

Uusia keinoja  
peltojen kasvukun-
toon ja vesienhoitoon

RATKAISU SAVIMAAN 
RAKENNEONGELMIIN

Fostop® 
Rakennekalkki

2. RATKAISU: 
Rakennekalkkikäsittely
• Levitysmäärä vähintään 7 t/ha
• Käsittelyn jälkeen muokattava 

2 vrk sisällä

48 h

• Tiivistymät
• Vesitalousongelmat
• Ravinnehuuhtoumat

Myös 

Itämeri 

kiittää!

3. TULOS: 
 » Savimaiden rakenne paranee
 » Fosfori kasvien käyttöön
 » Runsaampi sato

1. ONGELMA: 
Huonorakenteinen savimaa 

JOPA 15% 
PAREMPI 

SATO!

Jos veneellä ei pääse enää 
lähelle rantaa tai vesistön käyttö 

uimiseen ja muuhun 
virkistyskäyttöön on hankalaa, 

kannattaa tilata rannan ruoppaus
Ajokaivin Oy:ltä!

Ajokaivin Oy
Jaakkolantie 56
34240 Kämmenniemi

www.ajokaivin.fi 
puh. 0400 732 877

Rantojen ja vesistöjen kaivuut 
kelluvalla telaponttoonikoneella. 
Myös kuraproomu käytettävissä.

Rakennekalkitus on vielä vähän hyödynnetty mahdollisuus.
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SEITSEMINEN
Lähimatkailun aatelia

Milloin kävit 
viimeksi?

7.-9.6.
KURUFEST

29.6.
RÄIKKÄ RAIKAA

TENAVIEN TOHINAT
9.8.

KAUPUNKIJAZZ

Yllättävän paljon, 
YLLÄTTÄVÄN LÄHELLÄ.

visitylojarvi.fi

28.7.
MÖKKIROKKI

Kaikille avoin tapahtuma 
Räikänpuistossa!

Oikein toteutettu laidunnus vä-
hentää rantojen rehevyyttä ja 
estää umpeenkasvua. Rannassa 

laiduntava karja ei saastuta vesistöä, sil-
lä rannan kasvillisuus kerää vedestä ja 
pohjalietteestä suuria määriä ravinteita.  
Kun karja syö kasveja rantaviivalta ja 
vedestä, kulkeutuvat ravinteet takaisin 
kuivalle maalle. Hyödyntämätön kas-
villisuus muuttuu lihaksi ja maidoksi. 

Rantalaidunnus 
tekee hyvää oikein toteutettuna

Mikäli alueita ei hoideta eli laidunneta 
tai niitetä ja kerätä, kasvit vapauttavat 
hajotessaan keräämänsä ravinteet takai-
sin maahan ja vesiin. Ja näin rantojen ja 
vesien rehevyys lisääntyy. 

Laidunpaineet kohdilleen
Rantalaidunnuksessa on erityisen tärkeä 
miettiä laidunpaineet ja alueiden koot. 
Eläinmäärä tulee suhteuttaa laidunnet-
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Kaikki Ikaalisten reitin kaupun-
git ja kunnat ovat esimerkillises-
ti mukana Ikaalisten reitin ve-
sienhoidon neuvottelukunnassa 
kymmenten muiden organisaa-
tioiden lailla. Päätimme tutus-
tua kolmen viranhaltijan aja-
tuksiin neuvottelukuntatyöstä. 
Mikä heille on neuvottelukun-
nan jäseninä merkityksellistä 
uudessa työskentelymuodossa?

Teijo Jokinen, Ikaalisten ympäristön-
suojelusihteeri
- Alusta asti oli selvää, että kaupunkim-
me on mukana neuvottelukunnan toi-
minnassa, sillä Ikaalisten keskustaajama 
ja kylätaajamat sijaitsevat laajan ja kes-
keisen Kyrösjärven äärellä, ja vesistöillä 
on suuri merkitys ympäristölle. Myös 
ympäristölautakunnan tavoitteisiin on 
hiljattain lisätty vesienhoidollisia ta-
voitteita. Toivottavasti neuvottelukunta 
pystyy laaja-alaisesti ja kauaskantoisesti 
pohtimaan ja ratkaisemaan vesistöjen 
suojelua koskevia ongelmia.
 
Meri Koskinen, Parkanon ja Kihniön 
ympäristötarkastaja
- Neuvottelukunnassa on mukana ai-
dosti ja laaja-alaisesti vesienhoidosta 
kiinnostuneita henkilöitä ja asiantun-
tijoita, jolloin yhdessä pystytään paljon 

tehokkaammin edistämään ja tukemaan 
Ikaalisten reitillä tarvittavien vesienhoi-
totoimien toteutusta. Ikaalisten reitti va-
luma-alueineen on laaja ja haasteet sen 
mukaisesti monimuotoiset. Neuvotte-
lukunnassa jaetaan kokemuksia vesien-
hoidosta ja suunnitellaan yhteisesti sekä 
opastetaan järkevien hoitotoimenpitei-
den toteutukseen.  
 

Kaisa Pieniluoma, Hämeenkyrön ym-
päristötarkastaja
- Toivon, että Ikaalisten reitin vesien-
hoidossa ja valuma-alueilla arvioidaan 
kuntarajat unohtaen alueella tarvittavat 
toimenpiteet ja aikataulutetaan ne toi-
mintasuunnitelmassa. Neuvottelukunnan 
jäsenenä tuon työhön hankekokemuk-
sen lisäksi neuvottelutaidon, positiivisen 

asennoitumisen sekä sitoutumisen yhtei-
sen tavoitteen toteuttamiseksi ja kunnos-
tustöiden eteenpäin viemiseksi.  
 
Teksti: Virve Rinnola

Viranomaiset vesienhoidon voimavarana

tavaan pinta-alaan ja rehun määrään 
sekä kasvukauden olosuhteisiin. Toisin 
sanoen erityisesti liikalaidunnusta tu-
lee välttää. Laidunnurmen pinnan tulee 
pysyä nurmipeitteisenä. On tärkeää, 
että rantaviiva pidetään avoimena isolla 
alueella, pistemäistä kuormitusta ei tule 
tehdä. Oikea laidunnussuunnittelu myös 
pitää eroosion hallinnassa. 

Naudat ja lampaat laitu-
mille
Laiduneläiminä rannoille sopivat par-
haiten naudat. Ne syövät kasvillisuutta 
myös vesistöstä. Lampaatkin ovat hyviä 
laiduntajia, mutta ne eivät pidä peh-
meistä rannoista, eivätkä mielellään 
mene veteen. Eläinten lanta herättää 
usein pelkoa rehevöitymisestä. Mutta on 
hyvä muistaa, että laidunnus vähentää 
vesistön ravinteikkuutta huomattavas-
ti enemmän kuin mitä se ravinteina eli 
eläinten jätöksinä, sinne jättää.

Laidunnuksen positiiviset 
vaikutukset
Rantalaidunnus on suositeltavaa myös 
luonnon monimuotoisuuden kannalta. 
Rantalaidunten kasvillisuus on lajistol-
taan monipuolista ja valitettavasti ny-
kyään jo uhanalaista. Monille linnuille 
ja hyönteisille rantalaitumet ovat elin-
tärkeitä. Ja huomion arvoista on sekin, 
että laidunnettu ranta pitää maiseman 
avoimena. 

Teksti: Jutta Ahro
MKN Maisemapalvelut
ProAgria Etelä-Suomi ry

Lehmät ovat oivia laiduntajia ja ympäristönhoitajia.
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Imu- ja kaivuruoppaukset
Kasvuston- ja ulpukanpoisto

Kivien siirto
Aallonmurtajien ja laituriperustusten rakentaminen 

Vesirakennustyöt yli 30 vuoden kokemuksella.

kari@lassinaro.fi 
puh. 0400 622 227

Insinööritoimisto
Lassinaro Oy

www.lassinaro.fi 

Kysy
kuivakäymälöistä!
www.huussi.net

Pitääkö minun uudistaa jätevesijärjestelmäni?

Ei tarvitse

Kyllä tarvitsee

Jos kiinteistöllä on jo  
säännökset täyttävä 
jätevesijärjestelmä (ra-
kennuslupa on myön-
netty vuonna 2004 tai 
sen jälkeen)

Jos kiinteistöllä on vain 
kantovesi ja  
kuivakäymälä (huussi)

Jos olen syntynyt  
ennen 9.3.1943

Jos kiinteistö liitetään  
viemäriverkostoon

Jätevesijärjestelmä on  
kunnostettava 31.10.2019  
mennessä, kun
• kiinteistösi jätevesiä  

muodostava rakennus sijaitsee 
enintään 100 m vesistöstä tai 
merestä tai

• kiinteistösi jätevesien  
käsittelyjärjestelmä sijaitsee 
vedenhankintaan soveltuvalla 
pohjavesialueella 

Poikkeamismahdollisuus, jos
• jätevesien määrä on  

huomattavan pieni tai

• kustannukset ovat kohtuut- 
tomia kiinteistön omistajalle

Kun rakennus sijaitsee yli  
100 m vesistöstä tai merestä 
eikä sijaitse vedenhankinnan 
pohjavesialueella, jäteve-
sijärjestelmä pitää saattaa 
kuntoon seuraavan suuren 
remontin yhteydessä: 
• vesikäymälän rakentamista  

tai vesi- ja viemärilaitteis-
toja koskeva luvanvarainen 
korjaus- ja muutostyö, jossa 
järjestelmä uusitaan tai koko-
naisuudessaan korjataan

• rakennuksen rakentamiseen 
verrattavissa oleva rakennus-
lupaa edellyttävä korjaus- ja 
muutostyö

Ei poikkeamismahdollisuutta

Haja-asutusalueen kiinteistöjen puutteellisesti toimivat jäteve-
sijärjestelmät ehtivät vielä saada kuntoon 31.10.2019 mennessä 
pohjavesialueella ja sadan metrin säteellä lähimmästä vesistöstä.  
Niissä kiinteistöissä, joissa muutoksia tarvitaan, alkaa olla todelli-
nen kiire. Jos taas jätevesiasiat ovat kunnossa, tulee jätevesijärjes-
telmää ylläpitää asianmukaisesti.  
 
Katso alhaalta pitääkö sinun viimeistään nyt ryhtyä toimeen!

133 päivää  
aikaa uusia  
jätevesijärjestelmä

Kyröskosken Voima Oy on pai-
kallisten sähköyhtiöiden omis-
tama energiantuotantoyhtiö, 
jonka tehtävänä on tuottaa ym-
päristöystävällistä vesivoimaa 
omistajiensa tarpeisiin. 

Kyröskosken vesivoimalaitos on moder-
ni tunnelivoimalaitos, jossa on yksi noin 
12 MW:n tehoinen Kaplan-turbiini. Vesi 
johdetaan turbiiniin 800 m pitkää tun-

Kyröskoskelta 
saadaan vihreää 
sähköä omistajille

nelia pitkin Kyrösjärvestä. Vettä virtaa 
turpiinin läpi 60 000 litraa sekunnissa. 
Kyröskosken Voima Oy:llä on lisäk-
si nykyisessä ympäristöluvassa 2 m²/s 
juoksutusvelvoite, joka tuotetaan toisella 
pienemmällä vesiturbiinilla.  

Kyröskoski sijaitsee Ikaalisten reitillä, 
missä Kyrösjärvi laskeutuu noin 9 kilo-
metrin pituiseen Pappilanjokeen. Siitä 
vedet virtaavat etelään Hämeenkyrön 
Kirkkojärven ja Mahnalanselän kautta, 
ja reitti laskee Kuloveteen Siuronkoskel-
la Nokialla. 

Voimalaitoksen toiminnalla pidetään 
Kyrösjärven vedenkorkeus mahdollisim-
man vakaana. 
- Tulva-aikoina keväällä turbiinit tuotta-
vat ympärivuorokautisesti sähköä, mut-
ta kuivempina aikoina voimalan kautta 
tapahtuvaa juoksutusta joudutaan vä-
hentämään. Me toimimme Pirkanmaan 
ELY-keskuksen määrittämien järven 
vedenkorkeuslukemien puitteissa. Nor-
maali vuonna laitoksen kokonaistuo-
tantomäärä on noin 40  000 MWh eli 
tuolla määrällä voidaan lämmittää 2 000 
omakotitaloa, toimitusjohtaja Mika Salo 
toteaa. 

- Kyröskosken voimalaitos on hyvin mo-
derni, ja hyvin huollettuna turbiinit tuot-
tavat vihreää sähköä seuraavat 50 vuotta, 
kunhan vettä vain Kyrösjärvessä riittää, 
Salo jatkaa. 
 

Teksti: Mika Salo, toimitusjohtaja
Kyröskosken Voima Oy

Kuva: Ympäristöhallinnon kuvapankki

Kuohuva koski pauhaa Kyröskoskella.

Yhteinen
Aurejärvemme ry

Puhtaan
Aurejärven
edunvalvoja

www.facebook.com/suojeluyhdistys

Ku
va

: M
ik

a 
Sa

lo



www.vesivisio2050.fi | www.ikaalistenreitti.com | www.facebook.com/ikaalistenreitti         11

www.mhy.fi 
Keskuskatu 5, 39700 Parkano

Metsäbiotaloutta kestävästi Pirkan-
maalla -hanke sekä Pirkanmaan ELY-kes-
kuksen hallinnoima Yhteistyöllä Ikaa-
listen reitit kuntoon -hanke järjestivät 
toukokuun alussa tutustumisreissun 
erilaisiin metsätalouden vesiensuojelu-
rakenteisiin Parkanossa. Vierailulla käy-
tiin läpi metsätalouden toimenpiteiden 
ilmasto- ja vesistövaikutuksia sekä niiden 
vähentämiskeinoja ja hyviä käytäntöjä. 
Kohteiden esittelijänä ja asiantuntijana 
toimi dosentti, Pro Kuivasjärvi ry:n aktii-
vinen puheenjohtaja Tero Mustonen. 

Kosteikot toimivat hiilinieluina, paran-
tavat alueen monimuotoisuutta sekä 
toimivat tehokkaina vesiensuojeluraken-
teina. Kosteikossa veden kulkua hidaste-
taan ja kosteikkorakenne mahdollistaa 
sen, että kiintoaineet ja ravinteet vajoavat 
pohjalle. Näin vesi pystyy puhdistumaan 
parhaimmillaan jopa 70 prosenttisesti. 
- Mitä vähemmän ravinteita ja kiintoai-
neita joutuu järveen, sen paremmin järvi 
voi, selventää Mustonen. 

Salojenneva oli retken 
pääkohde
Kosteikkoreissun ensimmäinen kohde, 
Salojennevan 30 hehtaarin monitoimi-
alue, sijaitsee Kuivasjärven 16  000 heh-
taarin valuma-alueella. Alkujaan alue on 
ollut suo, jota on ojitettu. Salojennevan 
suo on hyvä esimerkki vanhasta turve-
suosta, josta on saatu tehtyä luonnon 
monimuotoisuutta edistävä kosteikko. 
- Tällä hetkellä alue on vielä pitkän 
prosessin alussa, mutta siitä huolimatta 
esimerkiksi monet vesilinnut ovat 
ilmestyneet alueelle. Luonnon 
monimuotoisuus lisääntyy jatkuvasti, 
mutta hitaasti, Mustonen kertoo. 

Toisena kohteena  
Silomäen kosteikko
Matka jatkui Kuivasjärven läheisyydessä 
olevalle Silomäen monitehokosteikolle, 
joka toteutettiin maanomistajan maille 
vuonna 2016. Vesiensuojelurakenteena 
kohde on osoittautunut erinomaiseksi. Se 
ottaa kiinni yläpuolisen osavaluma-alueen 
ravinnekuormaa. Lisäksi kohteella hyö-
dynnetään luontaista rantaluhtaa tehosta-
maan päästöjen pysäyttämistä.

Kosteikkoreissu keräsi bussin täyteen 
vesiensuojelusta kiinnostuneita

- Maanomistajat päättävät maillensa 
tehtävistä toimista, joten heidät pitää 
ottaa alusta asti mukaan metsätalouden 
vesiensuojeluun, muistuttaa projektiasi-
antuntija Virve Rinnola Pirkanmaan 
ELY-keskuksesta. 

Retkelle osallistujat piti-
vät päivää onnistuneena 
-Kuivasjärven retkipäivä oli hyvä ja koh-
teet olivat kiinnostavia. Asiat selkenevät 
kummasti, kun ne näkee omin silmin, kiit-
tää retkellä mukana ollut Sari Jaakkola.

Teksti: Virve Rinnola

Innokkaat retkeilijät.
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Lisätietoja: 
www.ikaalistenreitti.com ja   
www.facebook.com/ikaalistenreitti
https://tieto.pirkanmaa.fi/ikaalinen/
https://www.metsakeskus.fi/ 
metsabiotaloutta-kestavasti-pirkanmaalla

Rantakahvila Cafe Sammi
Tarjoamme mm. 

• keittolounasta, 
• järvimaiseman sekä
• iloista ja ystävällistä 

palvelua.

     Tule ja ihastu!

www.cafesammi.fi
www.facebook.com/cafesammi1/
Puh. 050 465 8557
Kolmostie 690, Ikaalinen

Koti järven sylissä, 
elinvoimainen ja turvallinen 

kaupunki, monipuoliset palvelut 
ja harrastukset, puhdas luonto, 

rikas kulttuuritarjonta, uusi 
HIRSIKOULU ja päiväkoti, 

koko opintopolku, valtatie 3:n 
varrella, Tampereelle 40 min.

Tutustu upeaan tontti- ja 
asuntotarjontaamme ja 
toteuta unelmasi nyt!

Tervetuloa asumaan 
Kylpyläkaupunkiin!

www.ikaalisiin.fi  •  03 - 450 11

ikaalinen_mainos_rakenna_remontoi_sisusta_108x100mm.indd   1 22.5.2019   8.47

Metsäbiotaloutta kestävästi  
Pirkanmaalla 

Tiesitkö, että valitsemalla sopivat metsänhoito- ja työmenetelmät
• voit vähentää metsätalouden vesistökuormitusta
• turvata metsäluonnon monimuotoisuutta.

Lisätietoja: www.metsakeskus.fi tai  
Metsäbiotaloutta kestävästi Pirkanmaalla -hankkeen  
projektipäällikkö jyri.paakkonen(at)metsakeskus.fi 
puh. 050 324 5445

Monimuotoisuuden kannalta tärkeiden  
elinympäristöjen hoito- ja kunnostustöihin 
sekä metsä- ja suoelinympäristöjen ennallis-
tamiseen on mahdollista saada myös valtion 
rahoitustukea luonnonhoitohankkeena. 

Tietoa ja  
rahoitustukea  

tarjolla. 
Ota yhteyttä,  

autamme  
mielellämme! 
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Sisävesistrategiasta 
uutta potkua vesi-
luonnon suojeluun
”Suomen luonnonsuojeluliiton uudessa sisävesistrategiassa 
määritellään liiton tavoitteet sisävesien suojelussa.  
Vedet ovat ensi vuonna myös liiton teemana.”

Lisätietoja: https://ahven.net/kalatalousalueet/  Teksti: Hannu Salo, Kalastusbiologi,  Pohjois-Savon ELY-keskus

Paikallisen luonnon
puolella jo 50 vuotta
www.sll.fi /pirkanmaa/liity

Suomen luonnonsuojeluliiton 
Pirkanmaan piiri ja 
paikallisyhdistykset

Vanhat kalastusalueet ovat siirtyneet 
historiaan ja niiden tilalle ovat tul-
leet kalatalousalueet. Kalatalousalueet 
ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, 
joiden tarkoituksena on kehittää alu-
eensa kalataloutta sekä edistää jä-
sentensä yhteistoimintaa kalavarojen 
kestävän käytön ja hoidon järjestämi-
seksi. Kalatalousalueiden toiminta on 
käynnistynyt kevään 2019 aikana.   

Kalatalousalueella toimi-
taan yhteistyössä
Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen 
kalastusoikeuden haltijat sekä valtakun-
nalliset kalastusalan järjestöt. Kalata-
lousalueen kokouksissa päätäntävaltaa 
käyttävät vesialueiden omistajat ja val-
takunnalliset kalastusalan järjestöjen 
edustajat. Lisäksi kokouksiin voivat 
lähettää edustajansa alueelliset ympä-
ristö- ja luontojärjestöt, joilla on alueen 
kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
- Kalatalousalue on ennen kaikkea ve-
sialueiden omistajien ja kalastusoikeu-

Kalavaroja on hoidettava  
yhdessä 
- uudet kalatalousalueet  
aloittaneet toimintansa

denhaltijoiden muodostama yhteistyö-
organisaatio. Kalat tai kalastajat eivät 
tunnista hallinnollisia rajoja, joten kala-
varoja on hoidettava yhdessä, painottaa 
kalastusbiologi Hannu Salo Pohjois-Sa-
von ELY-keskuksesta.  

Kalastuslaissa alueille on annettu usei-
ta tehtäviä.  Alueiden tehtävänä ovat 
kalavarojen kestävän käytön ja hoidon 
suunnittelu, kalataloudellisen käyttö- ja 
hoitosuunnitelman laadinta ja toimen-
pano, kalavarojen käyttöön liittyvä tie-
dotus ja kalastuksen valvonnan järjes-
täminen. Lisäksi alueiden tehtävänä on 
mm. kalastuksen ja kalakantojen hoito-
toimien seurantatietojen kerääminen. 

Ikaalisten reitillä hyvät 
kalavedet
Ikaalisten reitillä toimii kolme kalatalo-
usaluetta. Ikaalisten reitin kalavedet ovat 
tunnettuja hyvistä kalakannoistaan. 
- Kuhakannat ovat alueella erinomaiset. 
Kuha onkin Ikaalisten reitin halutuin saa-
lislaji, jota tullaan pyytämään kaukaakin. 
Alueen muutamissa järvissä on kalastet-
tava muikkukanta. Haukikanta on alueen 
järvissä poikkeuksetta hyvä. Alueen vir-
tavesissä elää taimen, joka on täysin rau-
hoitettu lukuun ottamatta istutettuja tai-
menia. Istutetun taimenen tunnistaa siitä, 
että niillä ei ole rasvaevää, kertoo Salo. 

Ei siis ole ihme, että Ikaalisten reitti on 
erittäin suosittu kalastusvesistö!

Vesiensuojelun tavoite-
tason saavuttaminen ja 
monimuotoisuus  
strategian tähtäimessä
Strategian tavoiteena on vesistöjä kos-
kevien lakien, ohjelmien ja vesien-
hoitosuunnitelmien tavoitetason saa-
vuttaminen. Tämä tarkoittaa kala- ja 
vesieliöiden sekä luontotyyppien suo-
tuisaa suojelutasoa. Kansalaisten aktii-
visuutta oman kotivetensä seurantaan 
ja puolustamiseen korostetaan, samoin 
osallistumismahdollisuuksien paranta-
mista lainsäädäntöä kehittämällä.  

Sisävesien monimuotoisuutta painote-
taan käsittelemällä vesiympäristöjä viite-
nä kokonaisuutena. Aluksi tarkastellaan 
lähteitä, pohjavesilampia ja voimakkaas-
ti pohjavesivaikutteisia järviä. Ne ovat 
vesiluonnon helmiä, joissa on erikoistu-
nutta ja uhanalaista lajistoa.

Latva- ja pintavesien  
uhkakuvat
Latva- ja pienvesiin kohdistuu monia uh-
kia, eikä niitä oteta tarpeeksi huomioon 
maankäytössä. Esimerkiksi metsätalouden 
hajakuormituksella on usein suuri vai-

kutus näiden vesien laatuun. Luontaiset 
uomat ovat pahoin kärsineet perkausten, 
uiton, metsänparannuksen ym. seuraukse-
na. Onneksi näihin ongelmiin on löydettä-
vissä ratkaisuja: riittävät suojavyöhykkeet, 
jatkuvapeitteinen metsätalous, raskaasta 
maanmuokkauksesta ja heikkotuottoisten 
suometsien uudistamisesta luopuminen 
ovat keinoja näiden vesien suojeluun.

Virtavedet strategian  
keskiössä
Virtavesien suojelun, kunnostuksen ja 
ennallistamisen toimia ovat vaellusestei-
den poistaminen, toimivien kalateiden ai-
kaansaaminen ja pienten voimalapatojen 
purkaminen. Virtapaikkojen kunnostusta 
sorastuksella ja kivien palauttamisella on 
jo tehty, luonnontilaisessa uomassa pitäisi 
olla runsaasti myös rannalta kaatuneita 
puunrunkoja. Hyviä virtavesien suojelu-
arvojen ilmentäjiä ovat mm. vaelluskalat 
ja jokihelmisimpukka eli raakku. Niitä 
löytyy Ikaalisten reitiltä Hämeenkyrössä.

Valuma-aluekunnostuksil-
la vedet hyvään kuntoon
Vesipuitedirektiivin tavoitteet pitäisi 
saavuttaa vesienhoidon toimenpideoh-
jelmilla mahdollisimman pian. Kuor-
mituksen vähentäminen on tärkeää niin 
suurten kuin pienten järvien vesiensuo-
jelussa. Esimerkiksi hajakuormituksen 
vähentäminen edellyttää yleensä merkit-
täviä toimia valuma-alueilla. Puhtaiden 
rantojen liettyminen ja umpeenkasvu 
sekä vesien humuskuormitus aiheutta-
vat muutoksia, joita vesipuitedirektiivi ei 
riittävästi ota huomioon. 

Nuoren 
ääni 
vesistöjen 
puolesta
Meidän mökkijärvi on Kyrösjärvi. Mie-
lestäni on tärkeää, että kesämökillä on 
järvi, jossa voi uida ja kalastaa. Vesis-
töt ovat minulle tärkeitä, koska ne ovat 
erinomaisia virkistyskohteita ja rauhoit-
tumispaikkoja. Niiden äärellä on kiva 
viettää aikaa yksin tai yhdessä. 
 
Pienestä pitäen olen paljon järvissä uinut 
ja se on paljon mukavampaa ja hauskem-
paa kuin uimahallissa uiminen. Vesistöt 
tuovat raikkautta ja vehreyttä ympäris-
töön, mikä tekee luonnossa oleskelusta 
paljon miellyttävämpää. 

Minusta vesistöjä ei saa missään nimes-
sä heikentää ja niistä täytyy pitää huolta, 
että niissä voi tulevaisuudessakin uida ja 
kalastaa. Vesistöjen kunnossapito on jo-
kaisen tehtävä ja niitä pitää kunnioittaa. 
Puhtaat järvet ovat Suomen rikkaus ja 
niistä ei saa luopua.

Toiveena lintukosteikoi-
den lisäys
Lintujärvien ja -kosteikkojen tila on 
viime vuosikymmeninä heikentynyt, 
usein umpeenkasvun seurauksena. Nii-
den hoidon ja kunnostuksen ohella tu-
lisi käynnistää uusien lintukosteikkojen 
suojeluohjelma. Esimerkiksi vanhojen 
turvekenttien rakentaminen lintukostei-
koiksi olisi perusteltua.

Teksti: Heikki Toivonen, professori
Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan 
piirin puheenjohtaja  

Suurten niukkaravinteisten järvien suojelu on kansainvälisestikin tärkeää. 
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Pikkupoika kalassa. 

Vilja Mäkynen vetoaa ihmisiin vesistöjen 
puolesta.

Teksti: Vilja Mäkynen, 8. lk,  
Ikaalisten mökkiläinen
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