Karhoismajan vesireitit II (BE 330472)
Ohjausryhmän kokous

Pöytäkirja 1/2006

Aika
Paikka
Osanottajat

26.7.2006, kello 18.45-20.30
Riitahuhta, Karhoismajan kylä
Asko Riitahuhta, puheenjohtaja
Timo Haapio, Lounais-Suomen ympäristökeskus
Uki Kiviranta
Tapio Hemiä
Antti Rekola
Jouni Kivimäki
Antero Saarivirta
Aimo Viitanen
Kaarina Kukkumäki
Lauri Huhtala
Petri Heino
Sirkka Riitahuhta
Eila Sikala, sihteeri

poissa

Tapio Hietaoja
Anssi Joutsenlahti
Pertti Kukkumäki
Petri Rassi
kaupungin edustaja, ei vielä nimetty
Matti Kari, Metsäkeskuksen edustaja

1
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Asko Riitahuhta avasi kokouksen ja toivotti osanottajat
tervetulleiksi.
2
Asialistan hyväksyminen, pöytäkirjantarkastajat
Asialista hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin
Tapio Hemiä ja Lauri Huhtala.
3
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Karhoismajan vesireittien kunnostusyhdistys ry:n hallitus on nimittänyt
kutsussa mainitun ohjausryhmän, ja päätös on saatettu hankkeen valvojan,
vanh. insinööri Timo Haapion tiedoksi Lounais-Suomen ympäristökeskukseen
sähköpostiviestinä 24.7.2006.
Ohjausryhmä on kutsuttu kokoon 13.7.2006 päätöksellä.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asko Riitahuhta esitteli
mainitun ohjausryhmän, johon kuuluvat hallitus, kaupungin edustaja,
Metsäkeskuksen edustaja ja osakaskuntien edustajat.

4
Hankkeen sisältö, tehdyt toimenpiteet ja mahdollinen palaute rahoittajan edustajalta
Koko hankkeen kustannukset ovat 78.800 euroa. Ensimmäinen
maksatushakemus on tehty 18.2.2005 – 30.4.2006. Ojien suodatuksen
suunnittelutyöt eivät ole edenneet siinä aikataulussa kuin aluksi oli
tarkoitus. Hanketta ovat hidastaneet mm. tarjousten saantiin liittyvät
vaikeudet, koska tällaista osaamista ei vielä ole suunnittelutoimistoilta
juurikaan saatavilla. Nyt suunnittelu on edennyt valmistuen vuoden
vaihteessa, jolloin päästään töihin käsiksi maastossa.
Talkootöiden osuus on ollut runsasta kaikilla järvillä.
Uutta rahoitushakemustahakemusta varten (1.5.2006 alkaen) toivotaan
kaikkien merkitsevät talkootunnit muistiin päiväkohtaisesti ja eriteltyinä
talkootyölomakkeille ja toimittavan ne edelleen Uki Kivirannalle, joka
kokoaa tiedot yhteen.
Yhdistys on ilmoittanut hakevansa hankkeelle vuoden jatkoaikaa
alkuperäisestä 2006-aikataulusta eli hanke jatkuisi tämän mukaan
vuoden 2007 loppuun.
Lounais-Suomen ympäristökeskuksen edustaja Timo Haapio kertoi, ettei
rahoituksella ole niin kireää aikataulua, kunhan kaikki rahoituksen
kohteena olevat toimenpiteet ovat valmiita 2007 loppuun mennessä.
5
Hankkeen ostojen ja talkootöiden painoalueet
Ojien suodatukset ovat merkittävässä asemassa. Samalla kuitenkin
arvioidaan ruoppausten tarpeellisuus, luvat ja hakemukset. Ramboll
suunnittelee 11 ojan kunnostukseen liittyvät toimet ja toimenpiteet ja
Vesa Arvonen 2 ojaan. Pahimmat tilanteet ovat Suutarinjärvellä ja
Äpätinjärvellä.
Kalojen ja rapujen istutus ei ole kannattavaa ennen mahdollisia
ruoppauksia.
Timo Haapio sanoi että, hankkeen sisällä on mahdollisuus tehdä
muutoksia ja aikataulujakin voidaan muutella. Pöytäkirjamerkinöillä
voidaan päättää, mitä tehtäviä, millä rahamäärällä ja missä aikataulussa
muutetaan hankkeen sisällä.
Asioista tullaan tiedottamaan Lounais-Suomen ympäristökeskukselle.
Tämä tieto on erittäin tärkeä, koska tavoitteena on päästä toteuttamaan
Rambollin ja Arvosen suunnitelmia jo nykyisellä rahoituksella.
6
Tehtävien vetovastuut ja raportointi
Järvikohtaiset talkootyön tulee merkitä tarkasti muistiin.
Järvitoimikunnat toivovat talkootöihin osallistujia.
Suutarinjärven kuntoon saattamiseksi ainoa mahdollisuus on ruoppaus,
mutta tällä hetkellä ongelmana on mihin laittaa
maamassat. Keskusteltiin myös Suutarin ja Majajärven väliin
rakennettavasta padosta (suodatinpato ainakin ruoppausten ajaksi).

Majajärvellä leirikeskuksen päästöt tulisi edelleen tarkistaa ja
tehokkaasti valvoa mahdollisten ylikuormien välttämiseksi. Tietoa
pitäisi saada kaupungin seurantatuloksina vähintään kuukausittain,
kesällä ehkä vielä useammin. Anssi Joutsenlahti pyytää Hakoniemeä
koskevat tiedot suodatuksista, niistä täytyy selvitä ainakin typpi, fosfori
ja kolibakteerit. Majajärvellä niitto ja ruoppaukset nousevat ykkössijalle.
Valkiajärvellä keskusteltiin vedenpinnan vakioinnista kevätvesien
tasolle n. 10-15 cm kesää korkeammaksi. Toimenpiteeseen vaaditaan
kaikkien rannanomistajien lupa. Lisäksi vesikasvien niittoa jonkin
verran ja ruoppauksia valikoidusti eri kohteissa.
Hapuanjärvessä veden korkeusero on ehkä tuntuvin, kesällä jopa 48 cm
matalampi. Vesikasvien niittoa ja myös ruoppauksia tarvitaan.
Äpätinjärvellä ainoa mahdollisuus on ruoppaukset, pelkkä vesikasvien
niitto ei muuta tilannetta. Sielläkin on ongelmana maamassojen sijoitus.
Hankkeen sisäisenä asiana voisi pitää veden pinnan vakioimista.
Pohjapatojen rakentaminen voi muuttaa virtauksia, mutta se voi samalla
myös tasoittaa pintavesiä.
Ojissa on edelleen hakesuodattimet, mutta kuivan kesän johdosta niistä
ei ole tarvinnut liikaa huolehtia, koska ojien vedet ovat olleet vähäisiä
osa kuivia.
Yhteistilaisuus tullaan järjestämään syksyllä, puheenjohtaja tiedustelee
myös Rambolilta ja Arvoselta mahdollisuutta osallistua tilaisuuteen.
Tilaisuudessa on tarkoitusta esitellä tilannetta maanomistajille ja muille
asianosaisille. Puheenjohtaja on keskustellut Vesa Arvosen kanssa
suodatuksista.
Arvonen esitti, että joitakin asioita tulisi vain rohkeasti kokeilla ja
katsoa toimivatko ne myös käytännössä.
Tiedotus on tällä hetkellä hyvällä mallilla. Olemme saaneet omat
nettisivut joista löytyy ajankohtaisia toimintaan liittyviä asioita ja
tietoja. Tiedotuslehtinen tullaan tekemään syksyn kuluessa ja se jaetaan
jokaiselle jäsenelle.
Seuraava rahoitushakemus aika olisi 1.5. – 31.8. välinen aika ja sen
talkootyöt tulisi saattaa Uki Kivirannalle viimeistään 15.9.2006
mennessä.
7
Järvikohtaiset asiat
Järvitoimikunnat keskustelevat ja päättävät ruoppauksista ym
järvialueillaan.
Uudet rahoitushakemukset voivat olla myös koko ajan päällä. Vesireitit
III -hankeen rahoitushakemuksen pitäisi saada valmiiksi mielellään jo
vuoden 2007 helmikuun aikana.

8
Raportointi ympäristökeskukselle
Ohjausryhmän työn sisältö käytiin läpi, mukana oli Timo Haapio
neuvomassa ja selvittämässä tilannetta kokouksen osanottajille.
Seuraava raportointi ympäristökeskukselle tehdään 31.8.2006 mennessä
(työllistämisvaikutukset).
9
Seuraava kokous
Seuraava kokous tullaan järjestämään syyskuulla.
10
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Asko Riitahuhta päätti kokouksen 20.30 ja kiitti
osanottajia ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen edustajaa Timo
Haapiota hankkeen ohjaamisen kannalta tärkeistä tiedoista.

Kokouksen puolesta

Asko Riitahuhta
puheenjohtaja

Eila Sikala
sihteeri

Tapio Hemiä
pöytäkirjantarkastaja

Lauri Huhtala
pöytäkirjantarkastaja
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