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Tehtävä
Tavoite
Foorumitoimenpiteet
VEMALA-mallin
[≈≈≈]
kehittäminen
Perustietojen
tarkentaminen
VEMALA:an

Tarkemmat lähtötiedot
VEMALA:aan

[≈≈≈]

Vedenlaadun
mittaukset

Tarkat vedenlaatutiedot kaikista [≈≈≈]
pilotin järvistä ja lammista

Syvyyksien
mittaukset

Tarkat syvyystiedot niistä
[≈≈≈]
järvistä ja lammista, joista niitä
ei vielä ole.

Sedimenttitutkimukset

Mahdollisten
sedimenttitutkimukset

[≈≈≈]

Vesikasvien
havainnointi ja
poisto

Vesikasvitilanteen hallinta
pilotin alueen järvissä ja
lammissa vesien laadun,
virtaamien ja ravinteiden
suhteen. Haitaallisten
vieraslajien pitäminen
hallinnassa pilotin alueen
järvissä ja lammissa.

Kootaan yleisohjeisto
nettisivulle vesikasvien
poistosta sekä vieraslajeista,
niiden havainnoinnista ja
ehkäisystä. Yhteistyö Mainiot
maisemat -hankkeen kanssa.
Työpaja tammikuussa.

Kosteikkojen
tarveselvitys

Tietämys kosteikkojen
mahdollista perustamista ja
ylläpitoa varten.

Kootaan perustietoa
kosteikoista, niiden
perustamisesta ja ylläpidosta.
PoTeHU:n pilotin kokemukset.

Ruoppausten
vaikutusten
selvittely

Tietämys ruoppausten
vaikutuksista mahdollisia
ruoppauksia varten.

Laaditaan yleisohjeistoa
ruoppauksista ja ruoppausten
vaikutuksista ja luvattomien
ruoppausten estämiseksi.

Rantatonttien
hoito-ohjeet

Ranta-asukkaille selkeät
toimintaohjeet ranta-alueiden
hoidosta järviensuojelun
kannalta.

Kala- ja
raputilanne

Kootaan yleisohjeisto
nettisivuille rantatonttien
hoitamiseksi. Yhteistyöss
Mainiot maisemat ja Hajavesihankkeen kanssa.
Selvitellään kalastotilanne ja
suunnitellaan tarpelliiset
hoitotoiempiteet.

12/09/2018

Pilotin tehtäviä
1. Yleisopastusta VEMALA:sta

Aikataulua
2016-2019

1. Karttapohjaisten tietojen tarkentaminen
2. Kuormitustietojen tarkentaminen

2016-2019

1. Mittaussuunnitelman laatiminen
2. Vedenlaatumittaukset (sekä
ammattimaiset) että ranta-asukkaiden
tekemät
1. Järvien mittaussuunnitelman laatiminen
2. Vedenkorkeus-asteikkojen tekeminen ja
mittaus
3. Ohjelmistokehittelyt
4. Syvyysmittaukset
5. Syvyyskarttojen tulostaminen ja jakelu
6. Tulostukset ja raportointi
1. Selvitellään sedimenttien selvitysten
mahdollisuuksia
2. Sedimenttitutkimukset
3. Luotausprofiilien tutkimukset
1. Selvitetään pilotin alueen järvien
vesikasvien ja vieraslajien tilanne ja suoritetut
poistot
2. Yleisohjeista työstetään pilotin alueelle
soveltuvat ohjeistojen osat
3. Laaditaan järvittäin tehostettu vesikasvien
poisto- ja vieraslajien hallintasuunnitelma
(2017-2019)
4. Toteutetaan tehostettua vesikasvien
poistoa pilotin aikana kussakin järvessä
5. Seurataan sinilevätilannetta
6. Toimenpiteiden ja havaintojen raportointi
1. Selvitetään Pilotin alueen mahdolliset
kosteikkotarpeet
2. Laaditaan kosteikkojen
perustamissuunnitelmat (jos tarpeen)
1. Selvitetään mitä ruoppauksia Pilotin
alueella tehty ja mitä vaikutuksia niillä on ollut

3/2017
2017-2019

2. Selvitetään onko Pilotin alueella
suunnitteilla ruoppauksia
3. Ohjeistetaan ruoppaussuunnitelmien
laatiminen (jos tarpeen)
1. Sovelletaan yleisohjeistoa Pilotin aluelle
2. Hoito-ohjeistoa jaetaan hajajätetevesineuvonnan yhteydessä

2018-2019

5-7/2017
2019
5-6/2017
2017-2019
2018-2019
2017-2019
2017

5-6/2018
2017 -2019

2017-2019
2017-2019
2017-2019
2018-2019

2018-2019

5/2017
2017-2019

1. Selvitetään kala- ja raputilanne sekä tehdyt 2018-2019
toimenpiteet.
2. Laaditaan suunnitelma tarpeellisille
kalaston hoitotoimenpiteille.

[≈≈≈]

Ranta-asukkaiden Kaikki mukaan, osaaminen ja
aktivoiminen
paikallistuntemus käyttöön

Nettisivut, viestintäkoulutus,
1. Tiedottaminen suojeluyhdistysten jäsenille
koulutus- ja tiedotustilaisuudet, ja ranta-asukkaille
retket, Sammatin järvipäivä
2. Tiedottaminen median kautta

2016 - 2019

Vesientila.fi- sivuston päivitys

1. Vesientila.fi-sivuston täydentäminen ja
päivittäminen

2017-2019

2. Järvien tietojen tarkistaminen vesientila.fi sivuilla
1. Yhteisen tavoitetilan määrittely

2018-2019

Tarkat, kattavat ja jantasaiset
tiedto järvistä.

Yhteisen hoitosuunnitelman
laatiminen

Yhteisen järvittäisen tavoitetilan
ja hoitosuunnitelman
laatiminen.

Pilotin työsuunnittelua_2018.xlsx
Pilotin tehtäviä 9.2018

Ei jatketa
tehtävää enää
tässä pilotissa

5-8/2017

Paikallis- ja
perinnetiedon
keruu

Vesientila.fi sivujen
täydentäminen ja
ylläpito

Tilanne 9/2018

1. Selvitetään haastateltavat henkilöt ja
lähdeaineistot
2. Organisoidaan tietojen keruu
3. Suunnitellaan kerättyjen tietojen
tallentaminen ja julkaiseminen

2017
2017 - 2019
2017 - 2019

2016 - 2019

2018-2019

2. Yhteison hoito- ja toimenpidesuunnitelman 2018-2019
laatiminen.
3. Mahdollisten jatkoprojektien suunnittelu
2019

1
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