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1 YLEISTÄ  
 

Kärjen osakaskunnan Kari Oikkonen on hakenut aiemmin rahoitusta Jängynjärven kunnostamiseksi 
ja tätä seurasi laajempi Jänky-Hakulinjoki –hanke, jossa tarkastellaan myös Vetjanjärveä, Keskistä, 
Salajärveä, Syntymäistä ja Kotajärveä, Särkemänjokea (Hakulinjoki) sekä näiden valuma-alueita ve-
sistönsuojelun ja –kunnostuksen kannalta. Hanke on kolmevuotinen (vuoteen 2022) ja kunnostus-
toimenpiteinä käytännössä tehdään kosteikkoja ja laskeutusaltaita valuma-alueelle sekä hoitokalas-
tetaan alueen järvissä. Hankkeeseen sisältyy myös järvien ja valuma-alueen uomien vedenlaadun-
seurantaa sekä koekalastuksia. 

Hankekauden alussa hankeen järvistä muut paitsi Syntymäinen on ekologiselta luokitukseltaan tyy-
dyttävässä tilassa. Syntymäisen tila on luokiteltu hyväksi. 

Hanketta hallinnoi Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry. Yhteistyökumppaneina toimivat Värtölän osa-
kaskunta, Ruomin osakaskunta, Kärjen osakaskunta, Vainikkalan osakaskunta, Torviniemen osa-
kaskunta, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ja Suomen valtio. 
Hanketta on rahoittanut Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö, Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö sekä 
Suomen valtio Kaakkois-Suomen ELY-keskusken myöntämällä valtionavustuksella, Värtölän osa-
kaskunta, Ruomin osakaskunta, ja Kärjen osakaskunta. 

2 KÄYTÄNNÖN TOIMET 
Jänky-Hakulinjoki  –hankkeen pääasialliset toimenpiteet ovat valuma-alueen vesiensuojelurakentei-
den toteuttaminen sekä järven ravintoverkkokunnostus (hoitokalastus). Valuma-alueen vesiensuo-
jelulla pyritään vähentämään järvialtaisiin kohdistuvaa ulkoista ravinne- ja kiintoainekuormitusta. Ra-
vintoverkkokunnostuksella puolestaan pyritään pienentämään alueen särkikalastoa, pienentämään 
sisäistä kuormitusta ja näin myös vaikuttamaan sinileväkukintoihin vähentävästi. 

2.1 VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELU 
Hankkeen vuoden 2020 määrällisenä tavoitteena oli perustaa 5 uutta kosteikkoa. Tavoitteessa py-
syttiin sillä joulukuun alkuun mennessä alueella oli 7 kosteikkoa (kuva 1 ja 2). Tämän lisäksi kosteik-
kosuunnitelmia on valmiina useita, joita pannaan täytäntöön tulevina vuosina.  

Vesiensuojelurakenteiden valmistelusta, suunnittelusta ja rakentamisen ohjauksesta vastasi pää-
osin Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kosteikkoasiamies Antti Happonen. 



 

 

 
Kuva 1. Valmistuneet ja suunnitteilla olevat kosteikot vuonna 2020 (tilanne 1.12.2020). 
       
  

 



 

 

 

Kuva 2. Huvilankorven kosteikko 

2.2 RAVINTOVERKKOKUNNOSTUS 
Vuoden 2020 aikana ei hankkeessa toteutettu hoitokalastuksia, mutta koeverkkokalastukset toteu-
tettiin Kotajärvellä ja Keskisellä. Koekalastusten tulokset esiteltiin ohjausryhmälle kokouksessa 
1.12.2020 ja niistä laaditaan erillinen raportti. Alustavien tulosten perusteella hoitokalastustarvetta 
näyttää olevan sekä Kotajärvellä että Keskisellä. Päätöksen toteutettavista hoitokalastuksista tekee 
hankkeen ohjausryhmä vuoden 2021 alussa. 

2.3 TIEDOTTAMINEN 
Jänky-Hakulinjoki –hankkeen pääpaino on käytännön vesiensuojelutoimissa, mutta tiedottaminen 
on katsottu myös tärkeäksi osa-alueeksi. Tiedottamisen kautta pyritään vaikuttamaan ihmisten asen-
teisiin vesiensuojelua kohtaan. Hankkeesta on tiedotettu Saimaan Vesiensuojeluyhdistyksen www-
sivuilla, joista löytyy hankkeelle oma sivusto. Lisäksi on tiedotettu SVSY:n sosiaalisessa mediassa 
ja toimitettu tiedotteita medialle, SVSY:n jäsenistölle ja hankkeen ohjausryhmälle. Hankkeesta oli 
uutinen Länsi-Saimaan sanomissa 15.10.2020. Hankkeen vesistönkunnostustoimenpiteet on esi-
telty valtakunnallisessa Vesistönkunnostajan karttapalvelussa. 

2.4 TUTKIMUSTYÖ 
Vuonna 2020 on toteutettu 2 ojaseurantanäytteenottoa, 1 järviseurantakierros ja koekalastukset. 
Näistä laaditaan erilliset raportit, jotka toimitetaan hankkeen ohjausryhmälle ja raporttien tiedot jul-
kaistaan hankkeen www-sivustolla. 



 

 

3 HANKKEEN HALLINTO JA TALOUS 
Vastuullisena toteuttajatahona toimiva Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry kokosi hankkeelle ohjaus-
ryhmän, jonka tarkoituksena on ohjata toimintaa hankesuunnitelman mukaisesti. Lopullinen vastuu 
niin toteutuksesta kuin taloudesta on kuitenkin Saimaan vesiensuojeluyhdistyksellä. Ohjausryhmä 
on kokoontunut vuoden 2020 aikana 2 kertaa ja syksyllä 2019 kerran.  

  

SAIMAAN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY  
 
Sari Aaltonen 
hankevetäjä 
 

 
 

 


