
Maakunnalliset kalastusaluepäivät 28.-29.1.211
Tuovi Vaaranta 1.

Niemisen ja Sintsin seudun kyläyhdistys ry, 
www.nieminen-sintsi.net

Rääkkylän kunnassa, 
82290 Nieminen postitoimialue: Nieminen, Venturi, Sintsi ja Rajaselkä, asukkaita n. 400

Sääntöjen mukainen tarkoitus:
Niemisen kylän ja ympäristön kylien asukkaiden elinolojen ja viihtyvyydenparantaminen, 
vapaa-ajan harrastuksien lisääminen ja uusien asukkaiden hankkiminen.

Onkamojärvet: Pieni- ja Suuri-Onkamo sisältäen Hasonselän.
 Sijainti Rääkkylän, Tohmajärven ja Joensuun alueella. 

                         Onkamojärvien kokonaispinta-ala on 44 km2. 
                        Pieni-Onkamon keskisyvyys on 2,2 m, syvänteissä suurin syvyys on  8 m,

 Suuri-Onkamon keskisyvyys on 4,3 m, syvänteissä suurin syvyys on 13 m,
                        Hasonselän keskisyvyys on 3 m, syvänteissä suurin syvyys on 8 m.

 Onkamojärvien valuma-alue on n. 130 km2
Veden vaihtuvuus vie n. 4,5 vuotta

Järvien tila: Vuosi vuodelta sinilevät ovat lisääntyneet. 
Vesikasvillisuus on täyttänyt lahtia. 
Mantereen ja saarten välit ovat kasvaneet umpeen. 
Mutaa ja lietettä järvien pohjassa on pahimmillaan  metrejä. 
Kalastajien verkot limoittuvat 
Kaloissa on varsinkin lämpimän veden aikaan makuhaittoja.
Järvien tila on puhuttanut asukkaita jo vuosikymmeniä
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Alkusysäys: 23.8.2008 tilaisuus Niemisen urheilutalolla

Kutsutut: - P-K:n ympäristökeskuksen asiantuntijat
 - Rääkkylän kunnan edustajat

- Kalavesien osakaskuntien edustajat
- Metsästysseurojen edustajat 
- Alueen asukkaat 

Kokouksen 
tarkoitus: - Keskustella mitä Onkamojärvien veden laadun parantamiseksi voisi tehdä

Tavoite: - Rääkkylän kunta tai P-K:n Ympäristökeskus ottaisi asian ajaakseen

Kokouksen
tulos: - P-K:n Ympäristökeskuksen johtaja Marketta Ahtiainen seurueensa kanssa vahvisti, että 

    Onkamojärvien veden laadun tila on tyydyttävä, tarvitsisi tehdä jotain, mutta viranomaisilla ei ole   
  henkilöresursseja eikä rahaa tarttua toimeen.

- Rääkkylän kunnalla vielä vähemmän resursseja

- Oli unelma Onkamojärvien veden laadun paranemisesta unohdettava-tai otettava ohjat omiin käsiin 

- Päätimme pistää toimeksi
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Sisäistyksen vaihe: Mistä on kysymys veden laadun parantamisessa?

Yhteistyökumppanit tiedon hankinnassa:
  Keski-Karjalan Jetina ry:n aikaisempi toiminnanjohtaja

Pohjois-Karjalan Metsäkeskus
P-K:n Ympäristökeskus nimesi asiantuntijan, joka oli käytettävissä tiedon hankinnassa
Internet
ELY-keskuksen leader-rahoituksen asiantuntija Tuomo Hämäläinen, rahoitus
Keski-Karjalan Jetina ry, rahoitus

Sitouttamisvaihe Ketä asia koskettaa?  
Yhteistyökumppanit:
P-K:n Ympäristökeskuksen nimeämä suunnittelija, Minna Kukkonen, 
Pohjois-Karjalan Metsäkeskus
MTK, Rääkkylä
Pro Agria
Paikallisia maatilallisia
Rantakiinteistön omistajia
Nieminen-Sintsi vesiosuuskunta
Pohjois-Karjalan Kylät ry
Onkamo-Sintsin vesialueen osakaskunta
Rääkkylän kunta
Keksijä, tuotekehitys-insinööri Matti Pappinen Polvijärveltä, 
Leader-toiminnan tuntija 
Keski-Karjalan Jetina ry
Vapo
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9.2.2009 Niemisen ja Sintsin kyläyhdistys ry jätti esiselvityshankkeen VEDET PUHTAAKSI  Keski-Karjalan Jetina ry:lle.

  Esiselvityshankkeelle nimettiin ohjausryhmä sidosryhmistä: 

  Rääkkylän, Tohmajärven ja Joensuun kaupungin edustaja

  P-K:n Ympäristökeskuksen edustaja

  Pohjois-Karjalan Metsäkeskuksen edustaja

  Niemisen ja Sintsin kyläyhdistyksen edustaja 

  Keski-Karjalan Jetina ry:n edustaja

 TE-keskuksen edustaja 

Hankkeen toimenpiteet

 A. Onkamojärvien puhdistus

1. Valuma-alueen maatilojen vesiensuojelun tason määritys. Tehdään selvitys valuma-alueen maatiloilla vesiensuojelun tasosta: mitä 
tiloilla on jo tehty päästöjen vähentämiseksi, mitä toimia vesiensuojelun lisäämiseksi olisi ja miten tilat sitoutuvat jatkossa 
vesiensuojelun toimiin. Lisäksi arvioidaan mikä on jatkotoimien vaikutus. 
Maatiloille kohdennetun haastatteluiden pyritään osaltaan toimivan esikuvina muille maatalouden harjoittajille. Näistä 
haastatteluista saatujen kokemusten avulla voidaan vesiensuojelua edistää ja kehittää maatalouden osalta koko Keski-Karjalassa. 
Ajatuksena siis on, että tällaista toimintaa saataisiin muuallekin kuin Onkamoiden valuma-alueelle. 

Esimerkkiä otetaan muun muassa Lounais-Suomessa meneillään olevaa TEHO-hankkeesta (www.ymparisto.fi/teho).

2. Metsätalouden vesiensuojelutoimien kartoitus alueella. Metsäkeskus on luvannut tehdä  toimenpiteet kuormitusten vähentämiseksi 
omalla hankkeellaan. Selvitetään onko tarvetta tällä hankkeella osallistua tarvittavien mittausten toteuttamiseen, joiden pohjalta 
Metsäkeskus suunnittelee korjaavat toimet.
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3.Kalastorakenteen korjaus. Selvitetään  kalastuskuntien kanssa miten toteutettaisiin särkikalojen poisto ja mahdollinen kalojen 
jatkokäyttö tai hävittäminen.

4. Kalastus elinkeinona. Selvitetään miten parantaa kalastusta ja kalojen jatkojalostusta  elinkeinona alueella sekä voiko nykyinen 
kalanjalostusyritys tehostaa toimintaansa ja laajentaa.

5. Onkamojärviin sisäisen kuormituksen vähentäminen hapettamalla syvänteitä. Selvitetään menetelmiä ja kustannuksia, jotta työ olisi 
mahdollista kyläyhdistysten voimavaroin. 

6. Onkamojärvien rehevyyden vähentäminen vesikasvillisuutta poistamalla. Tehdään vesikasvillisuuden poistosuunnitelma sekä 
vaikuttavuusarvio ja haetaan toimille tarvittavat luvat.

7. Onkamojärvien sisäisen kuormituksen vähentäminen sedimenttejä käsittelemällä. Selvitetään Ympäristökeskuksen kanssa mistä 
kohden järvenpohjan ruoppauksilla tai muilla toimilla olisi vaikutusta sisäisen kuormituksen vähentämiseen.

B. Kiinteä jätevesijärjestelmä Niemisen ja Sintsin Vesiosuuskunnan kanssa

1. Selvitetään, mitkä alueen kiinteistöistä tarvitsevat lain mukaan korjata jätevesi- 
 järjestelmäänsä. 

2. Selvitetään, mitkä korjaustarpeessa olevat kiinteistöt lähtevät mukaan kiinteään jätevesijärjestelmään. 

3. Selvitetään, mitkä  korjaustarpeessa olevat kiinteistöt jotka joko teknisistä tai muista syistä eivät  voi lähteä kiinteään järjestelmään. 
Selvitetään, ovatko ne valmiita lähtemään yhteisesti järjestettyyn kilpailutukseen ja toteutukseen.

     C    Uusi uimaranta Kylmäpohjan uimarannan tilalle

      1.   Selvitetään soveltuvat uimarantapaikat
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      2.   Selvitetään maanomistajien kanssa, millä ehdoin uimaranta olisi käytössä, 
            myynti (ostajana kunta?), vaihtokauppa (kunta?) tai vuokraus.

      3.   Rakenteiden suunnittelu ja kustannusarvio

   
 
  VEDET PUHTAAKSI-esiselvityshankkeen toteuttajat

    Pohjois-Karjalan Ympäristökeskus: Maatalousvaltaisen valuma-alueen tutkinta ja toimenpide-ehdotukset
    Tuen siirtosopimus                          Järvien veden laadun tutkimus ja toimenpide-ehdotukset

    

    Biologi Markus Leppä:        Kalastorakennetutukimus ja toimenpide-ehdotukset
    Palkattuna

    Tulivat apuun VEDET PUHTAAKSI-esiselvityshankkeen rinnalle omalla rahoituksellaan

  
Pohjois-Karjalan Metsäkeskus:       Selvittämään mitä pitää tehdä metsäisillä valuma-alueilla

    Riista- ja kalatalouden 
    tutkimuslaitos: Teki koeverkkokalastuksen kalastorakenteen selvittämiseksi 
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 Esiselvityshankkeen tulokset: 

- Valuma-alueella ei juuri lainkaan vesiensuojelun toimia, lähes kaikki ojat suoraan järveen

- Vesikasivllisuuden poistoa vähintään 55 ha alalta veden kierron lisäämiseksi

- Kalastorakenne pahasti vinoutunut, särkikalat enemmistönä

Alkoi rahoituksen kokoonjuokseminen syksyllä 2009

- Leader- yhdistykset olivat suhtautuneet rahoittamiseen myönteisesti jo aikaisemmin

       -  Hoito/tehokalastuksen rahoitus oli ongelma - 75 000 euron tuki valtion 2010 budjetissa

- Pohjois-Karjalan ELY-keskus lupasi rahoittaa suoraan osaa toimista
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VEDET PUHTAAKSI-esiselvityshankkeen ja Pohjois-Karjalan Metsäkeskuksen selvitystyön tuloksena toteutettavat korjaavat 
toimet:

Valuma-alueet:    P-K:n Metsäkeskus tekee oja- ja purokunnostuksia kolme vuotta metsäisillä alueilla
   

       Kuntien maataloussihteerit ohjaavat maatilallisia hakemaan maatalouden ympäristön erikoistukia
-  Pieni-Onkamo, kolme kosteikkoa 30.6.10 haussa

  
- Tuovi Vaaranta työstää Murtolahden valuma-alueen suunnittelua ja rahoitusta. 

 
Järviin kohdistuvat toimenpiteet:

Kyläyhdistys toteuttaa neljää hanketta 

Vesikasvillisuutta poistetaan neljänä kesänä n. 55 ha alueelta, Joensuun alueella, rahoitus Joensuun seudun Leader, 
29 000 € 
Keski-Karjalan alueella, rahoitus Keski-Karjalan Jetina 39 200€ + ELY 15 000€ , yht. 54 200 €

        Hoitokalastetaan n. 180 000 kg vähempiarvoista kalaa kolmen vuoden aikana, rahoitus valtion        
        budjetissa,EKTR:n säännöin, 83 400 €

Logistiikka-hankkeella juostaan kasaan kalanjalostajat ja ammattikalastajat, luodaan tilastointijärjestelmä, jotta 
tiedetään paljonko Onkamoilla kalastetaan, tehdään uusi kalastorakennetutkimus 2012 vuoden lopulla. Rahoittaja Itä-
Suomen kalatalousryhmä, 15 000 €

Omakustannusosuuksien maksajina: Vapo, kunnat, 180 rantakiinteisön omistajaa, Nieminen-Sintsi vesiosuuskunta,
Ohvana-Pärnän kyläyhdistys, Onkamon Metsästysseura.
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Mitä jatkossa:   Pohjois-Karjalan Metsäkeskus tutkii toimenpiteiden vaikuttavuutta omalla hankkeellaan 2013 jälkeen.
                           ELY-keskus miettii, miten se järjestäisi vaikuttavuusarvioinnin muilta osin.

     Olen aloittanut virkamiesten kanssa neuvottelut siitä, miten saataisiin järjestettyä
       toimenpiteet Onkamojärvien veden korkeuden vakioittamiseksi, lahtien ja rantojen entisöimiseksi.

     Suomen Ympäristökeskus aloittaa kolmivuotisen hankkeen vuoden 2011 alussa.
     Hankkeella etsitään keinoja vesien kunnostuksissa syntyvän massan; vesikasvillisuus, liete ja

                           ruoppausmassa, hyödyntämiseen.

     Olemme sopineet hankkeen vetäjän, johtavan tutkijan, Raimo Heikkilän kanssa tiiviistä yhteistyöstä.

     Vuoden 2011 valtion talousarviossa on 150 000 euroa hoitokalastukseen.

     Minulla on jo vuosikertoja kohtuullisesti, tavoitteena on vuoden 2013 loppuun mennessä järjestää  
     taho, joka pitää huolta Onkamojärvistä jatkossa. 
      

                
    


