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Uudenmaan järvikeskus -hanke valittiin Uudenmaan parhaaksi
ympäristöhankkeeksi
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristön (Luvy) luotsaama Uudenmaan järvikeskus-hanke valittiin Uudenmaan
parhaaksi ympäristöhankkeeksi. ”On mahtavaa, että Järvikeskus-hanke ja Porla saavat myönteistä huomiota vielä vuosia hankkeen päättymisen jälkeen”, kommentoivat hankkeen synnyttäjä, toiminnanjohtaja Jaana Pönni sekä hankesuunnittelijana toiminut Sanna Helttunen palkintojenjakotilaisuudessa Klaukkalassa.
Parhaan ympäristöhankkeen tittelistä kilpailivat 16 Manner-Suomen maaseutuohjelmasta Uudellamaalla
rahoitettua hanketta. Kilpailussa oli mukana hankkeita eri puolilta Uuttamaata. Uudenmaan järvikeskus hanke sai 43 % annetuista äänistä.
Porlassa järjestetään järviluontoseikkailuja ja esitellään Suomen kalanviljelyn historiaa
Porla sijaitsee Lohjanjärven rannalla valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan kuuluvalla alueella. Biologi Hugo Lagus perusti alueelle kalanviljelylaitoksen vuonna 1916 ja laitos oli aktiivisessa kalanviljelytoiminnassa vuoteen 1995 asti. Noin 6 hehtaarin alueen omistaa nykyisin Lohjan kaupunki ja alue sijaitsee kaupungin keskustan läheisyydessä. Luvy käynnisti vuonna 2008 Uudenmaan järvikeskus -hankkeen, jossa tavoitteena oli tarjota luontoarvoihin ja historiaan tukeutuva vaihtoehto alueen kehittämiseksi. ”Hankkeessa
laadittiin esiselvitys vanhan kalanviljelysalueen kunnostamiseksi ja sitä esitettiin Lohjan kaupungille yhtenä
toteuttamisvaihtoehtona keskustan osayleiskaavaa varten”, toteaa Sanna Helttunen.

Kuva. Porlan karppien siirto luonnonravintolammikosta toiseen. Kuva Olli Mantere.
”Suunnitelmissa alueelle esitettiin toteuttavaksi Järvikeskus, joka toimisi ympäristöalan osaamiskeskittymänä, tarjoaisi ympäristöalan tutkimusta ja koulutusta sekä tuottaisi alueen matkailua tukevaa toimintaa”,
lisää Sanna Helttunen. ”Osaamiskeskittymän lisäksi alueelle esitettiin luontokoulua, kalaravintolaa ja mm.
perhepuistoa näyttävine kala-altaineen ja kalastusmuseoineen. Lisäksi alueella harjoitettaisiin pienimuotoista kalanviljelyä, joka palvelisi virkistyskäytön ja matkailun lisäksi lähivesien arvokkaiden kalakantojen

turvaamista”, jatkaa Jaana Pönni. Hankkeen aikana Aalto yliopiston opiskelija arkkitehti yo Jari Prittinen
suunnitteli lopputyönään Järvikeskus-rakennuksen. Uudenmaan järvikeskus-hanke toimi ajalla 1.11.200819.3.2010. Hanketta rahoittivat LUVY ja Uudenmaan ELY-keskus sekä Ykkösakseli ry.
Porlassa on tapahtunut paljon Uudenmaan järvikeskus-hankkeen jälkeen. Vuosina 2010-2013 Porla on ollut
mukana kansainvälisessä matkailunkehittämishankkeessa, COMCOT:ssa, jonka tuloksena Porlan nykytila ja
Uudenmaan järvikeskus-hankkeessa laaditut suunnitelmat muokattiin 3D-esitykseksi. Lisäksi jo useiden
vuosien ajan on järjestetty lapsiperheille järviluontoseikkailuja, joihin on osallistunut lähes 800 luonnosta
kiinnostunutta seikkailijaa. Porlan tulevaisuus on kuitenkin edelleen avoin. Uudenmaan järvikeskushankkeen tuottamat materiaalit löytyvät Porlan sivuilta www.porla.fi.
Uudellamaalla upeita ympäristöhankkeita
Paras ympäristöhanke -kilpailulla haluttiin tuoda esiin sitä upeaa työtä, mitä hankkeissa tehdään. Kilpailuun
valittiin Manner-Suomen maaseutuohjelmasta alueellisten Leader toimintaryhmien kautta rahoitettuja ympäristöhankkeita koko Uudenmaan alueelta. Suurin osa hankkeista liittyi vesistöjen tilan parantamiseen.
Mukana oli myös ympäristökasvatusta ja -neuvontaa sekä kierrätystä edistäviä hankkeita. Järvikeskushankkeen jälkeen toiseksi kilpailussa sijoittui Hyvinkäällä toimiva Polkua luontoon -hanke ja kolmanneksi
Artjärvellä toteutettu Fosforinsieppaus pienvesistöistä -hanke. Myös neljänneksi sijoittunut Siuntion, Inkoon, Raaseporin ja Hangon alueilla rakentajien jätehuoltotaitojen parantamiseen keskittynyt Cirkulera! hanke sai paljon ääniä. Hankkeet löytyvät sivulta www.uusimaaseutu.fi.
Kilpailun toteuttivat Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen aikuisopiskelijat Uudenmaan ELYkeskuksen toiveesta yhteistyössä Uudenmaan Leader toimintaryhmien Ykkösakseli, Pomoväst, Silmu ja Emo
kanssa. Toimintaryhmien kautta rahoitetaan yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa edistäviä hankkeita. Järvikeskus -hanke palkittiin 29.11 Klaukkalassa järjestetyssä palkitsemistilaisuudessa.
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