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Valuma-aluekunnostusten toteutus, esimerkkien avulla

▪ Polvijärven ja Viinijoen valuma-aluekunnostuksen 

vesiensuojelurakenteet, Polvijärvi  2014-2016 

▪ Tohmajärven valuma-aluekunnostus 2015-2018, Tohmajärvi
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Polvijärven ja Viinijoen valuma-aluekunnostuksen 

vesiensuojelurakenteet, Polvijärvi  2014-2016

▪ toteutettiin vesiensuojelurakenteita Paljakanpuroon (pohjapadot ja 

eroosiosuojaukset kiveyksellä), Ryönänojaan (kosteikko) ja 

Hanhipuroon (laskeutusallas ja kolmiosainen kosteikko)

▪ pohjana toteutuksille OTSO Metsäpalveluiden tekemien suunnitelmien 

(4.3.2014) mukaisesti. Poikkeuksena Ryönänojan kosteikko, joka 

suunniteltiin hankkeen toteutusaikana

▪ Kokonaiskustannukset ovat 54 806 (alv 24 %) euroa. Mukana 

hankkeen rahoituksessa Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Polvijärven 

kunta ja Sotkuman osakaskunta. Polvijärven kunnan osuus sisältää 

Altona Mining Ltd:n osuuden (nykyisin Boliden Kylylahti Oy ja 

Sotkuman osakaskunnan osuus sisältää Viinijärven kalastusalueen 

osuuden rahoituksesta.

3



Polvijärven ja Viinijoen valuma-aluekunnostuksen 

vesiensuojelurakenteet, Polvijärvi  2014-2016

▪ Hanke on jatkunut jatkohankkeella, jossa on tehty kosteikko 

Jyrkänpuronkanavalle Polvijärvelle (2018)

▪ suunnitelmissa jatkohanke Sotkuman osakaskunnan kanssa, jossa 

jatketaan Viinijoen osavaluma-alueiden kunnostusta (mukana  Boliden

Kylylahti Oy)
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Tohmajärven valuma-aluekunnostushanke, Tohmajärvi 2015-2018

▪ toteutettu valuma-aluekunnostusta Perttisenjoella, Luosojoella ja 

Lahdenjoella sekä lähivaluma-alueella (Peijonniemi, Jouhkola)

▪ hankkeen kokonaiskustannuskertymä oli 701614,90 € (alv. 0 %).

▪ rahoittajina Vapo Oy,  Tohmajärven ev. lut. srk.,  Jouhkolan

maaosuuskuta, Puhdas Tohmajärvi ry, Kiteen-Tohmajoen kalastusalue, 

sekä Peijonniemen-, Järventauksen- ja Jouhkolan osakaskunnat
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6Lahdenjoen toteutus, Tohmajärvi

Hankkeen aikana 

valuma-alueelle 

toteutettiin 

monimuotoista 

kosteikkoaluetta 

noin 15 hehtaarin 

edestä ja 

ennallistettiin noin 

10 hehtaarin 

suoalue. 

Lahdenjoen yläosiin 

tehtiin kolme erillistä 

laskeutusallasta, 

joista yksi oli 

vanhan korjaus ja 

laajennus, sekä 

noin 1500 metriä 

eroosion torjuntaa 

pohjakynnyksin ja 

uoman reunoja 

louheella tukemalla



Kuvia Lahdenjoelta, Tohmajärveltä



Luosojoki, Saarejkkeenpuron ja Ruostepuron kohteet, Tohmajärvi

Luosonjoen

yläpuolisella valuma-

alueella 

Saarekkeenpurolla ja 

Ruostepurolla 

toteutettiin mittavia ja 

järeitä 

eroosiosuojauksia , yli 

3750 metrin edestä 

hankkeen aikana. 

VAPO:n entisen 

turvetuotantoalueen 

alapuolelle toteutettiin 

myös kaksiosainen yli 

4ha:n kosteikko. 

Lisäksi vanhasta 

turvetuotannon 

aikaisesta 

laskeutusaltaasta

poistettiin yli 10 000 

kuutiometriä 

kertynyttä 

kiintoainetta. 



Kuvia Saarekkeenpurolta, Tohmajärvi



Solikanpuro, Tohmajärvi

Solikakanpuron

kunnostustöissä on 

hyödynnetty 

tyhjennetty, 

tehostettu ja 

suurennettu 

vanhoja altaita, 

torjuttu 

uomaeroosiota 2,2 

km:n 

pohjapatosarjalla, 

uoman reunojen 

kiveyksellä 520 

metrin matkalla. 

Uoman loppuosaan 

on tehty 

vaikutusalaltaan 

noin 5,5ha:n 

kosteikko. 

Metsäisellä valuma-

alueella on ohjattu 

vesiä vanhaan 

uomaan.



Kuvia Solikanpurolta

3.2.2016



Jouhkolan alue, Tohmajärvi

Hankkeen aikana 

toteutettiin kaksi 

kosteikkoa Jouhkolan ja 

Ontronlahden alueille. 

Kosteikot ovat 

teholliselta pinta-alaltaan 

(4ha ja 2ha) noin 1,5% 

yläpuoleisen valuma-

alueen koosta. 

Jouhkolan kosteikolle 

johdetuissa vesissä 

jouduttiin tekemään 

pienimuotoista 

eroosiontorjuntaa ja 

vesien 

uudelleenohjausta. 

Kosteikkojen kautta 

ohjataan peltovaltaisten 

alueiden vedet 

Tohmajärveen. 



Kuvia Jouhkolan alueelta, Tohmajärvi



Peijonniemen alue, Tohmajärvi

Peijonniemeen toteutettiin kaksi 

yleissuunnitelman kaltaista 

laskeutusallasta. Kopsunkallion 

hiekkapohjainen laskeutusallas toimii ali- ja 

keskivirtaamilla imeytyskenttänä valuma-

alueen vesille.



Kuvia Peijonniemen alueelta, Tohmajärvi



Peijonniemen alue, Tohmajärvi

Lukkarinpurossa tehty 1800 metriä eroosiosuojauksia



Pohjois-Karjalan ELY-keskus (Y-vastuualue, Luonto ja 

alueidenkäyttö –yksikkö, vesienhoitotiimi) edistää 

vesistökunnostuksia

▪ koordinoi vesienhoidon suunnittelua ja yhteistyötä Pohjois-Karjalan 

alueella  

▪ avustaa vesistökunnostuksia

– rahoittajana kansallisella rahalla (YM ja MMM), avustukset 

– mahdollisuus olla apuna kunnostusten virittämisessä (esim. asiantuntija-

apu)
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Vuoden 2019 vesienhoidon avustukset

Ensisijaisia ovat konkreettiset pinta- tai pohjavesien tilaa parantavat 

hankkeet vesistöissä ja valuma-alueilla, jotka vaikuttavimmin edistävät 

Pohjois-Karjalan vesienhoidon toimenpideohjelman (2016-2021) 

toteuttamista. Tukea suunnataan erityisesti hyvää huonommassa tilassa 

olevien ja tilaltaan heikentyneiden vesien tilan parantamiseen. Erityisesti 

tuetaan rehevien järvien tilaa parantavia hankkeita sekä lajien 

säilymisen ja monimuotoisuuden kannalta tärkeiden vesien 

kunnostushankkeita.

3.2.2016



Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus voi myöntää avustusta 

hankkeeseen, jonka tarkoituksena on:

▪ 1) edistää vesistön ja muiden pintavesien monipuolista ja kestävää 

käyttöä;

▪ 2) edistää vesistön ja muiden pintavesien hyvän tilan saavuttamista ja 

ylläpitämistä;

▪ 3) vähentää tulvimisesta, pitkäaikaisesta kuivuudesta tai muista 

epätavallisista vesioloista aiheutuvaa vaaraa ja niistä aiheutuvia 

edunmenetyksiä;

▪ 4) edistää kalan kulkua tai kalakantojen luontaista lisääntymistä tai 

parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen;

▪ 5) edistää vesiluonnon monimuotoisuutta;
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Valtioneuvoston asetus (714/2015) vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa 

parantavien hankkeiden avustamisesta



▪ 6) vähentää vesistöön jääneistä rakenteista tai sinne joutuneista 

aineksista vesistössä tai sen ranta-alueella aiheutuvaa vaaraa tai niistä 

aiheutuvia edunmenetyksiä; tai

▪ 7) täydentää tai parantaa toimenpidettä, joka valtion tuella on aiemmin 

toteutettu vesistössä tai maalla, tai vähentää tällaisesta toimenpiteestä 

aiheutuneita edunmenetyksiä. Avustusta myönnetään ensisijaisesti 

hankkeeseen, joka palvelee useita 1 momentissa mainittuja 

tarkoituksia.
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Valtioneuvoston asetus (714/2015) vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa 

parantavien hankkeiden avustamisesta



Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka aiheutuvat:

▪ hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta;

▪ hankkeen toteuttamiseksi vaadittavista luvista perittävistä maksuista;

▪ hankkeen toteuttamiseen välittömästi liittyvien säädösten ja lupien 

mukaisten velvoitteiden täyttämisestä;

▪ hankkeen vaikutusten seurannasta. 
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Valtioneuvoston asetus (714/2015) vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa 

parantavien hankkeiden avustamisesta



Miten edetään yksittäisessä 

vesistökunnostuksessa?

▪ Vaatii paikallisten aktiivisuutta (kyläyhdistys, 

osakaskunta)→ yhteydenotto vesienhoitotiimiin 

▪ Sovitaan tapaaminen, jota ennen kootaan materiaalia 

vesistöstä.

▪ Tapaamisessa sovitaan, miten edetään eteenpäin 

vesistökunnostuksessa.
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Kiitokset!

Pohjois-Karjalan ELY-keskus, vesienhoitotiimi → Tiina Käki, gsm. 0295 

026 196, tiina.kaki@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskus, vesienhoitotiimi → Helena Haakana, 

gsm. 0295 026 201, helena.haakana@ely-keskus.fi


