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Käytännnön kokousvinkit
Praktiska mötestips

17.3.2022 Västra Nylands vatten och miljö rf



Alkusanat / Välkomstord

Jaana Pönni
toiminnanjohtaja/verksamhetsledare

LUVY

317.3.2022 Västra Nylands vatten och miljö rf



LUVY – Västra Nylands Vatten och Miljö rf

417.3.2022

• Vattenvård från år 1975
• ideell verksamhet och stödjande

affärsverksamhet

• Medlemmarna användare av vatten
• kommuner, industrier, företag, föreningar

• Vision och mål
• främjande av vattenskydd, miljöskydd och

miljöhälsa

• Verksamhet
• undersökningar, sakkunnigtjänster, 

projekt, laboratorieservice (LUVYLab Oy 
Ab)

Västra Nylands vatten och miljö rf



Kustvattenvisionen

517.3.2022 Västra Nylands vatten och miljö rf

Målsättning: De eutrofierade havsvikarna och kustvattnen uppnår en 
god ekologisk status. Arbetet utförs i pilotområden tillsammans med 
kommunerna och utgående från pilotområdenas avrinningsområden.



Tavastfjärdenin kunnostussuunnitelma / 
Tavastfjärdens restaureringsplan

Katja Pellikka
vesistöasiantuntija/vattendragssakkunig

LUVY

617.3.2022 • Västra Nylands vatten och miljö rf



Varför restaurera?

717.3.2022

• Våra kustvatten är i otillfredsställande och måttligt
tillstånd

• Målet med kustvattenvisionen är ett långsiktigt
restaureringsprojekt

• Gemensamt viljetillstånd och färdplan för åtgärder
-> kustvattenvision för åren 2023-2028

Hangö

Ekenäs

Karis

Pojo

Raseborg

Ingå

Sjundeå

Kyrkslätt

Västra Nylands vatten och miljö rf
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Tavastfjärdens
restaureringsplan

917.3.2022

• Tavastfjärden är ganska grund (djup 1-4 meter)

• Genom smala Ändholmssundet byts vattnet ut
med vatten från havet

• Igenväxning (vass) är inga betydande problem i 
viken

• Avrinningsområdet mycket stort (95 km2): 
- skogs- och klippområden 60 % 

- åkrar utgör en femtedel

- vatten 8 %

- byggnader 7 %

Västra Nylands vatten och miljö rf



1017.3.2022

Meiko-Lappträsk

Natura 2000- område

Saltfjärden

Natura 2000- område

Tavastfjärden

Natura 2000- område

Kyrkslätts

skärgårds Natura 

2000- område

Skyddsområden till och med
16% av avrinningsområdet

Västra Nylands vatten och miljö rf



Rinnande vatten i 
avrinningsområdet

1117.3.2022

• Estbyån-Kvarnbyån-Jolkbyån

• Norra delen grundvattenområde (Vols & Kvarnby)

• Vatten av god kvalitet från Meiko och Humaljärvi
och sannolikt också från grundvattnet

• Utplanterats öring och utförts dikesrestaureringar
och borttagande av vandringshinder

• Ännu några vandringshinder i de norra delarna

• Mete och pilkfiske förbjudet i vattendrag för 
vandringsfisk (fors- och strömområde) och 
handredskapsfiske förbjudet utan tillstånd av 
strandens ägare eller innehavaren av fiskerätten

Västra Nylands vatten och miljö rf



Vattnets tillstånd i viken

1217.3.2022

• Inte knappt om syre
• Mängden alger ökat jfr.1980-talet, men inga dramatiska

ändringar (måttligt/otillfredsställande tillstånd)
• Totala halten av fosfor i ytvattnet: ingen ändring

(otillfredsställande tillstånd)
• Totala halten av kväve i ytvattnet: Ingen ändring (måttligt/ 

otillfredsställande tillstånd)

Västra Nylands vatten och miljö rf



Fiskbestånd / yngelproduktionsområden

1317.3.2022 Västra Nylands vatten och miljö rf

gös abborregädda



1417.3.2022

Peltoviljely
55 %

Luonnonhuuhtouma
23 %

Metsätalous
1 %

Vakituinen haja-asutus
9 %

Hulevesi
12 %

Tavastfjärdenin kokonaisfosforikuormituksen (yht. 3240 kg/v) 
jakautuminen kuormituslähteittäin
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Näringsbelastning, fosfor

Västra Nylands vatten och miljö rf

Tavastfjärdens fosforsbelastning, andelar enligt
belastningskällan (tot. 3240 kg/år) 

Tavastfjärdens totalfosforsbelastning
(kg/år) i olika scenarier

Dagvatten
12 %

Glesbygdens permanenta
boende, 9 %

Naturlig urlakning
23 %

Åkerodling
55 %

Skogsbruk
1 %
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Näringsbelastning, kväve

Västra Nylands vatten och miljö rf

Dagvatten
12 %

Glesbygdens permanenta
boende, 9 %

Naturlig urlakning
23 %

Åkerodling
55 %

Skogsbruk
1 %

Åkerodling

46 %

Naturlig urlakning
37 %

Skogsbruk,
1 %

Glesbygdens permanenta boende, 
5 %

Dagvatten
9 %

Nedfall
2 %

Belastningskällorna uppdelade, 
Tavastfjärdens kvävebelastning (tot. 49 800 kg/år) 
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Restaurering i kustvatten

1617.3.2022

sisäisen kuormituksen 
pienentäminen

P P

valuma-alueelta 
valuvien 
ravinteiden määrän 
vähentäminen

• hapetus
• pohjan kemikalointi
• biomanipulaatio

• maatalouden toimet
• metsätalouden toimet
• hulevesitoimet
• haja-asutuksen 

jätevesitoimet

Ravinteiden poisto

• kalapoisto
• kasvillisuuspoisto
• ruoppaus

luonnon 
monimuotoisuuden 
lisääminen

• linnustotoimet
• siirtoistutukset
• Kalojen 

kutualuekunnostukset

Västra Nylands vatten och miljö rf

Reducering av 
inre belastningen

Ökning av 
naturens mångfald

• åtgärder för 
fågelbeståndet

• utplanteringar
(överflyttning)

• Restaurering av lekplatser
för fisk

• jordbrukets åtgärder
• skogsbrukets åtgärder
• dagvattenåtgärder
• glesbygdens

avloppsvattenåtgärder

Reducering av 
rinnande
näringsämnen från
tillrinningsområdet Borttagande av näring

• borttagande av fisk
• borttagande av växtlighet
• muddring

• syresättning
• kemikalisering av bottnar
• biomanipulering



Reducering av jordbrukets

belastning

1717.3.2022

• Utspridning av jordförbättringsmedel

• Växttäcke vintertid / vintergrön mark

• Fånggrödor

• Riktad gödsling

• Skyddszoner

• Våtmarker

• Tvåstegsdiken, översvämningsplatåer, 
översvämningsskogar

197 ha åkrar, vilka har stor erosionsrisk (10 % av 
åkrarna)

Västra Nylands vatten och miljö rf



Reducering av 

dagvattenbelastningen

1817.3.2022

• Kyrkslätts dagvattenplan 2017

• Dagvattnen står för 12 % av fosforbelastningen

• Dagvatten från byggarbetsplatser viktiga

• Gröna tak

• Genomträngliga beläggningar

• Maximering av ytavrinning (minimering av rörledningar)

• System för sand- och oljeavskiljare till trafikerade
områden

• Grönsänkor och fickor för dagvatten från gator

• Till allmänna områden grönsänkor, öppna diken och
våtmarker

• Områdesvisa planer för delavrinningsområden

Kuva: Järvenpään kaupunki

Västra Nylands vatten och miljö rf



Reducering av 

glesbygdens och fritidsboendets

avloppsvattenbelastning

1917.3.2022

• Glesbygdens avloppsvatten står för 9 % av 
fosforbelastningen och 5 % av kvävebelastningen

• Många fastigheter, som inte blivit erbjudna
rådgivning

• Rådgivning, övervakning, renovering, förnyelse, 
utvidgning av avloppsnätet

Västra Nylands vatten och miljö rf



En ökning av mångfalden

2017.3.2022

• Restaurering av fiskens lekplatser i havsviken

• Restaureringar av rinnande vatten

• Restaurering av Natura-området

Västra Nylands vatten och miljö rf

Viisykkönen: Havsöringar nappade
under provfiske intill Prisma – en sådan
här raritet nappade också från ån



Tavastfjärdens restaureringsåtgärder

2117.3.2022

Restaureringsåtgärder och dess fördelar
Jordbruket:
Skyddszon, tvåstegsdiken, gips- eller annat jordförbättringsmedel, växttäcke vintertid, fånggrödor, våtmark

Reducerar näringsbelastningen från ytavrinningen till vattendraget och stabiliserar dikeskanterna. 

Fördelar: minskar belastningen av fasta ämnen och näringsämnen till vattendragen. (våtmarken jämnar ut strömningarna till

vattendraget)

Dagvatten:
Våtmarker, infiltrationssänkor och -bassänger

Fördelar: minskar belastningen av fasta ämnen samt närings- och skadeämnen i vattendraget. Jämnar ut strömningarna.

Glesbygdens avloppsvatten:
Rådgivning, renovering, förnyelse eller utvidgande av avloppsnätet

Fördelar: minskar belastningen av fasta ämnen samt närings- och skadeämnen i vattendraget. Förbättrar vattendragets

hygieniska kvalitet.

Naturens mångfald:

Restaurering av lekplatser för fisk

Natura- områdens restaureringar

Restaureringar av rinnande vatten

Västra Nylands vatten och miljö rf



Karttakysely? Kartenkäten?

2217.3.2022 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry - Västra Nylands vatten och miljö rf

Kysely avoinna 27.3.2022 asti: https://new.maptionnaire.com/q/6siv8tpa2yip



Karttakysely - Kartenkäten

2317.3.2022 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry - Västra Nylands vatten och miljö rf

• Tyypillinen vastaaja 41–65-vuotias
Sekä pysyviä että vapaa-ajan asukkaita

• Noin 8 % vastaajista valmis kuukausittaiseen 
rahalliseen panostukseen (vähintään 5 €)

• Yli 60 % valmiita panostamaan muulla tavoin 
(mm. talkoot, viestintä, kalasaalistietojen 
luovuttaminen)

• Vastaajista noin 15 %:lla kiinnostusta tai 
toteutusmahdollisuus 
vesiensuojeluratkaisuihin omalla maallaan



Uudet hankkeet/ Nya projekt

Henna Björkqvist
hanketyöntekijä/projektarbetare

LUVY

2417.3.2022 • Västra Nylands vatten och miljö rf



LUVYn uudet 
hankkeet lyhyesti

25

Haettu rahoitusta hankkeisiin, joissa 
edistetään virtavesien kunnostusta 
sekä maa- ja metsätalouden 
vesiensuojelua:

• tietoa jakamalla

• vesiensuojelurakenteita 
rakentamalla 

• maanparannusaineita levittämällä 

Hakenut myös pienempiä 
hankerahoituksia mm. kalojen 
kutualuekartoituksiin

Ansökts om finansiering för projekt, där
restaurering av rinnande vattendrag
samt jord- och skogsbrukets vattenskydd
främjas genom:

• informationsspridning

• byggande av 
vattenskyddskonstruktioner

• spridning av jordförbättringsmedel

Ansökt också om projektfinansieringar
för bla. kartering av fiskens lekområden

Kort om LUVYs
nya projekt

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry - Västra Nylands vatten och miljö rf
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Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteitä

Vesiensuojelurakenteita Maanparannusaineet

Jordbrukets vattenskyddsåtgärder

Vattenskyddskonstruktioner Jordförbättringsmedel

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry - Västra Nylands vatten och miljö rf17.3.2022

Kuva/Foto: Lars Juhlin 



Tavastfjärdens

avrinningsområde

Dragsviksfjärdens

avrinningsområde

Kyrkfjärdens

avrinningsområde

Pickala vikens

avrinningsområde

Jordförbättringsmedel

Fiskens

yngelåtgärder och

-kartering

Dagvattenkonstruktion

Kustvattenvision 2022

Jord- och skogsbrukets

vattenskydd



Maanomistajat ohoj

28

Oletko kiinnostunut 
vesiensuojelutoimenpiteistä 
omilla maillasi?

- vesiensuojelurakenteista

- maanparannusaineista

>> Ota yhteyttä                                   
045 7884 2810 (Henna) 
henna.bjorkqvist@luvy.fi

Är du intresserad av 
vattenskyddsåtgärder på dina
marker?

- vattenskyddskonstruktioner

- jordförbättringsmaterial

>> Ta kontakt
045 7884 2810 (Henna) 
henna.bjorkqvist@luvy.fi

Markägare åhoj

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry - Västra Nylands vatten och miljö rf17.3.2022



Aikaa kysymyksille

Tid för frågor

Katja Pellikka

vesistöasiantuntija/vattendragssakkunnig, LUVY

katja.pellikka@luvy.fi

050 475 4452

Henna Björkqvist 

hanketyöntekijä/projektarbetare, LUVY

henna.bjorkqvist@luvy.fi

045 7884 2810

Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry

Västra Nylands vatten och miljö rf

Kiitos! Tack!
29



Maanviljelijöiden terveiset –
Jordbrukarnas hälsning

Anders Engberg
puheenjohtaja/ordförande

Kyrkslätts
Landsbydgsförening

30• 17.3.2022
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Vahvuutta rannikkovesien kunnostamiseen!
Ke 30.3. klo 16.30 – 19.30 (Teams)

 Rannikkovesien kunnostusmenetelmät

 Rannalta valuma-alueelle - mitä hyötyä on laajemmista hankkeista ja valuma-aluekunnostuksesta, 

kuinka lähteä liikkeelle?

 Paikallisen yhteistyöverkoston rakentaminen

 Miten valmistautua hankkeen perustamiseen ja rahoitushakuun, kuinka järjestää 

omarahoitusosuus?

Evenemanget ordnas tvåspråkigt vid behov. 



Kustvattenkvällar

32

8.3

• Kyrkslätt

• Tavastfjärden

10.3

• Ingå

• Kyrkjärden

15.3

• Raseborg

• Dragsviksfjärden

17.3

• Sjundeå

• Pickala viken

Västra Nylands vatten och miljö rf17.3.2022



LUVYs vattendragsvisioner

3317.3.2022 Västra Nylands vatten och miljö rf

Laxfiskarna till
Svartån 

vattendrags-
visionen 2030

Sjundeå å 2030 
vattendrags-

visionen

Kustvattenvisionen
”Vi restaurerar en 

kustvattenvik i taget”
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Kiitos – Tack


