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Kuuksenenselkä kuntoon –hanke (2016-2022) tähtää Kivijärven pohjoisosassa sijaitsevan Kuuk-

senenselän vedenlaadun sekä vesialueen käyttökelpoisuuden parantamiseen. Hankkeen toinen toi-

mintakausi (2019-2022) jatkaa ensimmäisellä toimintakaudella (2016-2018) toteutettua vesiensuo-

jelutyötä hankealueella, jossa työtä vesiensuojelun eteen on tehty jo ennen nykyistä Kuuksenen-

selkä kuntoon -hanketta.  

Vedenlaadun seuranta on osa alueen vesiensuojelutyön merkittävyyden seurantaa. Tässä rapor-

tissa koostetaan vedenlaadun seurannan tuloksia Kuuksenenselän syvännepisteeltä (079), Ron-

kaanselältä (170) sekä Tuohtjärveltä (407 ja 245) (kartta liite 1). 

Kuuksenenselän syvänteen näytteenottopisteeltä (078) vedenlaatutietoja on saatavilla kattavasti, 

sillä näytepiste on mukana tiheässä valtakunnallisessa tarkkailussa. Intensiivinen seuranta tarjoaa 

luotettavaa tietoa vedenlaadun kehityksestä järvellä sekä mahdollistaa hankkeen vaikuttavuuden 

arviointia. Hankkeen puitteissa muilta näytepisteiltä toteutettujen näytteenottojen tulokset täydentä-

vät tietoja alueen järvien vedenlaadusta ja vesistöjen tilasta, mikä mahdollistaa alueen kokonaisval-

taista vedenlaadun arviointia. Hankkeen puitteissa toteutetun näytteenoton tulokset viedään 

HERTTA-rekisteriin muiden alan toimijoiden ja viranomaisten käyttöön.  

Järvien vedenlaatutietoja verrataan tässä raportissa aiempiin saatavilla oleviin näytteenottotietoihin 

sekä järvityypeille määritettyihin ekologisen tilan luokituksen arvoihin. Aiemmin saatavilla olevat 

näytteenottojen tiedot antavat pohjaa vedenlaadun kehityksestä järvillä ja ekologisen luokituksen 

arvot antavat viitteitä, millainen järvien vedenlaatu on vastaaviin luonnontilaisen kaltaisiin vesistöihin 

verrattuna. 

Kuuksenneselkä kuntoon -hanketta hallinnoi Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry. Yhteistyökumppa-

neina toimivat Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry, Uimin-

niemen osakaskunta, Ruomin osakaskunta, Suontakaisen osakaskunta, Torviniemen osakaskunta 

ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus.  

Hanketta on rahoittanut Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö, Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö, Metsä 

Groupin luonto-ohjelma sekä Suomen valtio Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen myöntämällä ve-

siensuojelun tehostamisohjelman rahoituksella sekä valtionavustuksella, Kivijärven kalastusalue, 

Pro Kivijärvi ry, Savitaipaleen kunta, Uiminniemen osakaskunta, Ruomin osakaskunta, Suontakai-

sen osakaskunta, Torviniemen osakaskunta, Etelä-Karjalan maataloussäätiön kalatalousrahasto, 

Lemin kotiseutuyhdistys, Lemin kunta, Lemin Osuuspankki sekä Luumäen kunta.  
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Kivijärven pohjoisosassa sijaitsevat Kuuksenenselkä ja Ronkaanselkä määritellään vesistöinä kes-

kikokoisten humusjärvien (Kh) tyyppiin. Vesistön ekologinen tila oli 3. arviointikaudella (2012-2017) 

vuonna 2019 julkaistun arvion mukaan tyydyttävä. 

Kuuksenenselän syvännepiste (078) on valtakunnallisessa maa- ja metsätalouden vesistövaikutus-

ten seurannassa, josta on kattavasti seurantatietoa vuodesta 2009. Syvännepisteeltä vuosittaisia 

vedenlaatutietoja on saatavilla 4-6 kertaa vuodessa. Vuonna 2022 vedenlaatutietoja on Kuuksenen-

selältä kuudelta havaintokerralta 8.3., 21.6., 3.8., 17.8., 12.9. ja 19.10.2022 ja Ronkaanselältä yh-

deltä havaintokerralta 1.9.2022. Ronkaanselän (170) pisteeltä vuotta 2022 edeltävät vedenlaatutie-

dot ovat vuosilta 2003, 2004 ja 2006.  

 

Pitkäaikaistarkastelu vuosilta 2009–2022 viittaa vedenlaadun parantuneen Kuuksenenselän syvän-

nepisteellä (078). Erityisesti pintaveden kokonaisfosforipitoisuus ja kasviplanktonin eli levien määrä 

on laskenut, mikä merkitsee rehevöitymiskehityksen vähentymistä järvellä. Myös alusveden ravin-

nepitoisuudet ovat laskeneet samalla, kun happitilanne on kohentunut pohjan lähellä (kuvat 2-7).  

Kokonaisfosforia pidetään kriittisenä tarkasteltavana tutkimussuureena järven rehevyyttä arvioita-

essa, sillä fosforin määrä vaikuttaa sinileväkukintojen runsauteen. Ennen Kuuksenenselkä kuntoon 

–hankkeen alkamista vuosina 2009–2015 Kuuksenenselän pintaveden fosforipitoisuus oli 29 µg/l 

kaikkien mittaustulosten keskiarvona. Hankkeen toiminnan aikana vuosina 2016-2022 fosforipitoi-

suus oli vastaavasti 26,3 µg/l (taulukko 1). Fosforipitoisuuden muutos oli tämän perusteella noin -9 

% hankkeen toimintakausien aikana. 

Kuva 1. Pohjoisen Kivijärven Kuuksenenselän näytepiste 078 ja Ronkaanselän näytespiste 170.
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Kuuksenenselän pintaveden fosforipitoisuus on lähestynyt järvelle määritettyä hyvän ekologisen ti-

lan tavoitearvoa, jonka perusteella kesäaikaisen kokonaisfosforipitoisuuden tulisi olla alle 28 µg/l 

(Aroviita ym. 2019). Fosforin osalta keskimäärin hyvän tilan tavoitetaso saavutettiin niukasti tarkas-

telujaksolla 2016-2022 (taulukko 1), mihin vaikuttaa erityisesti vuosien 2021 ja 2022 suhteellisen 

matalat kokonaisfosforin pitoisuudet järvellä (kuva 2). Kokonaisfosforipitoisuus ilmentää yhä järven 

olevan rehevä, mutta kehityssuuntaa voidaan pitää erittäin hyvänä. 

Kokonaistyppipitoisuus oli Kuuksenenselällä koko tarkasteluhistorian ajan korkea, ilmentäen vesis-

tön rehevyyttä. Mittausarvot ylittivät myös lähes poikkeuksetta jokaisella näytteenottokerralla vesis-

tölle määritetyn hyvän ekologisen tilan raja-arvon (660 µg/l), joten typen osalta vedenlaatu määrittyy 

tyydyttäväksi (Aroviita ym. 2019). Kokonaistyppipitoisuuksien kehityksen suunta pitkällä aikavälillä 

ei ole aivan ilmeinen, koska vuosina 2021 ja 2022 typpipitoisuudet olivat yhä korkeita, mutta kes-

kiarvoja tarkastellessa typpipitoisuus oli hiukan matalampi viimeisimmän seitsemän vuoden aikana 

verraten sitä edeltävään jaksoon. Ennen hankkeen alkamista vuosina 2009–2015 typpipitoisuus oli 

keskimäärin kaikkien mittaustulosten keskiarvona 900 µg/l ja vastaavasti vuosina 2016-2022 pitoi-

suus oli 841 µg/l (taulukko 1). Kokonaistypen määrän muutos oli tämän perusteella -6 %.  

Taulukko 1. Kuuksenenselän syvännepisteen (078) ravinnepitoisuuksien keskiarvot metrin syvyy-

dessä. 

Kuuksenenselän syvännepisteen ravinteet ja a-klorofylli (1m), 
mukana kaikki saatavilla olevien vuodenaikojen mittaustulokset 

Tarkasteluajan-
jakso 

 

Fosforipitoisuus 
(µg/l) 

keskiarvo 

Typpipitoisuus 
(µg/l) 

keskiarvo 

A-klorofyllipitoi-
suus (µg/l) 
keskiarvo 

2009 – 2015 
koko vuosi 

29 900,0 17 

2016 – 2022 
koko vuosi 

26,3 841,1 11,9 

muutos -9,3 % -6,5 % -30 % 
 

Kuuksenenselän syvännepisteen ravinteet ja a-klorofylli (1m), 
kesä-syyskuu mittaustulokset 

Tarkasteluajan-
jakso 

 

Fosforipitoisuus 
(µg/l) 

keskiarvo 

Typpipitoisuus 
(µg/l) 

keskiarvo 

A-klorofyllipitoi-
suus (µg/l) 
keskiarvo 

tavoite <28 <660 <11 

2009 – 2015 
kesä-syyskuu 

30,9 863,2 17 

2016 – 2022 
kesä-syyskuu 

27,7 826,4 11,9 

muutos -10,4 % -4,3 % -30 % 
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Levien määrää indikoiva a-klorofyllin määrä on vähentynyt Kuuksenenselällä selkeästi viime vuosien 

aikana (kuva 3). A-klorofyllin määrä väheni vuosien 2009-2015 keskiarvosta 30 % vuosiin 2016-2022 

verrattuna. Pitoisuudet lähenivät Kuuksenenselkä kuntoon –hankkeen toimintavuosina 2016-2022 

hyvin lähelle järvelle asetettua hyvän ekologisen tilan rajaa (<11 µg/l). Vuonna 2022 a-klorofyllin 

määrä oli keskimäärin 10,9 µg/l. A-klorofyllipitoisuudet ilmentävät lupaavasta kehityssuunnasta huo-

limatta yhä rehevyyttä.  

 

Kuva 2. Kuuksenenselän syvännepisteen (078) pintaveden ravinnepitoisuudet avovesikaudella 
(kesä-syyskuu) keskiarvoina vuosina 2009-2022. 

Kuva 3.  Kuuksenenselän syvännepisteen (078) a-klorofylli kehitys avovesikaudella (kesä-syyskuu) 
vuosina 2009-2022. *Vuoden 2019 tuloksissa näytteiden säilytysajat aiheuttavat epävarmuutta tu-
loksiin. 
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Kuuksenenselällä kasviplanktonin määrät ja eri kasviplanktonryhmien suhteelliset esiintyvyydet ovat 

hieman muuttuneet vuosina 2010-2022 (kuva 4). Huomattavaa on erityisesti sinilevien kokonais-

määrän sekä haitallisten sinilevien määrän vähentyminen, kun taas nielulevien määrän suhteellinen 

osuus kokonaisbiomassasta on vahvistunut (kuva 4-5). 

Kuva 4. Kuuksenenselän syvännepisteen (078) eri leväryhmien osuudet levien kokonaisbiomas-

sasta.  

Kuva 5. Kuuksenenselän syvännepisteen (078) haitallisten sinilevien %-osuudet levien kokonaisbio-

massasta 
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Kuuksenenselän positiivista vedenlaatukehitystä ilmentää veden sameuden, värin ja kiintoaineen 

määrän vähentyminen sekä näkösyvyyden lisääntyminen. Veden sameus on vähentynyt selkeästi 

vuoden 2013 huipusta. Vesi on tulosten perusteella enää vain lievästi sameaa avovesikauden kes-

kiarvoina vuosina 2020-2022 (kuva 6), kun aiemmin vesi on ollut poikkeuksetta silminnähden sa-

meaa. Vesi on humuksen värjäämää, mistä viestii myös melko korkea kemiallinen hapenkulutus. 

Kemiallisen hapenkulutuksen osalta trendi on ollut pikemminkin nouseva kuin laskeva viime vuosina 

(kuva 6). Kohonnut kemiallinen hapenkulutus lisää alusveden hapettomuuden riskiä, sillä eloperäi-

sen aineksen hajoaminen kuluttaa vedessä olevaa happea.  

 

 

Kuva 6. Kuuksenenselän syvännepisteen (078) vedenlaatutietoja pintaveden (1 m) keskiarvoina 
avovesikaudella (kesä-syyskuu) vuosina 2009-2022. 
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Ravinnepitoisuudet ovat laskeneet Kuuksenenselän syvännepisteen alusvedessä (taulukko 2, kuva 

7). Alusveden ravinnepitoisuuksiin vaikuttaa olennaisesti pohjan läheisyydessä olevan hapen 

määrä: kun happea on alusvedessä vähän, ravinteita liukenee järven pohjasedimentistä veteen 

(kuva 7). Vaikka hapen vähyys ja peräti hapettomuus on yhä ongelma Kuuksenenselän syvännepis-

teellä, tilanne on hieman parantunut viime vuosikymmenen aikana. 

Taulukko 2. Kuuksenenselän syvännepisteen alusveden ravinnepitoisuudet ja happipitoisuus (kes-

kiarvot) noin 10 metrin syvyydessä. 

Kuuksenenselän syvännepisteen vedenlaatu (alusvesi), 
mukana kaikki saatavilla olevien vuodenaikojen mittaustulokset 

Tarkasteluajan-
jakso 

(vuosi) 

Fosforipitoisuus 
(µg/l) 

keskiarvo 

Typpipitoisuus 
(µg/l) 

keskiarvo 

hapen määrä (%) 
keskiarvo 

2009 - 2015 48,6 1144,1 32,0 

2016 - 2022 37,8 957,1 46,1 

muutos -22,2% -16,3 % +44,1% 

Kuva 7. Kuuksenenselän syvännepisteen (078) alusveden (1m pohjasta) ravinnepitoisuus ja hapen 
kylläisyys-% vuosina 2009-2022. 
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Ronkaanselällä vuonna 2022 ja kokonaisfosforipitoisuus oli 31 µg/l ja kokonaistyppi 790 µg/l. Pitoi-

suudet asettuivat tyydyttävälle tasolle, mutta lähentelevät hyvän tason rajaa (fosfori <28 µg/l ja typpi 

<660 µg/l) (kuva 8).  

Ravinnepitoisuudet vaikuttavat laskeneen Ronkaanselällä 2020-luvulle tultaessa verrattuna 2000-

luvun alkuun. Vuosina 2003-2006 fosfori vaihteli välillä 40-44 µg/l ja kokonaistyppi 780-1600 µg/l. 

Huomioitavaa on, että 2020-luvulta vertailussa oli vain yksi näytteenottokerta vuodelta 2022. 

Ronkaanselän vesi oli syyskuussa 2022 hyvin sameaa (8,9 FNU). Sameus oli Ronkaanselällä 

vuonna 2022 samalla tasolla kuin vuoden 2006 tammi- ja kesäkuussa, mutta hieman vähäisempi 

kuin syyskuussa 2003 ja joulukuussa 2004, jolloin sameus 9,9-10 FNU. Ronkaanselän väriluku oli 

vuonna 2022 pintavedessä korkea (120 mg/l Pt) (kuva 8).  

Ronkaanselän näytepisteellä kokonaisfosforipitoisuus oli hieman Kuuksenenselän kesäkauden 

2022 keskiarvoa korkeampi, mutta kokonaistyppitoisuus oli Ronkaanselällä puolestaan Kuuksenen-

selkää matalampi. Ronkaanselällä veden sameus oli suurempi ja väri oli selvästi tummempi kuin 

Kuuksenenselällä. Näytteenottoja ei toteutettu näytepaikoilla samanaikaisesti ja näytteenottomäärät 

poikkeavat toisistaan, mikä heikentää tulosten vertailtavuutta. 

 

Kuva 8. Ronkaanselän (170) pintaveden (1m) vedenlaatutietoja vuosilta 2003, 2004, 2006 ja 2022. 
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Levien määrää kuvaavan a-klorofyllin määrä oli Ronkaanselällä 9,4 µg/l vuonna 2022, mikä ilmentää 

Ronkaanselällä hyvää ekologisen tilan luokkaa (kuva 9). A-klorofyllipitoisuuden kehityksen trendi oli 

Ronkaanselällä samansuuntainen kuin Kuuksenenselällä eli pitoisuus vaikuttaa laskeneen 2000-

luvun alkuun verrattuna. 

 

Tuohtjärvi kuuluu tyypiltään mataliin humusjärviin (Mh) ja luokittui vuonna 2019 julkaistun ekologisen 

tilan luokittelun mukaan tyydyttävään luokkaan. Maa- ja metsätalousvaltaiselta valuma-alueelta tu-

levat vedet kulkeutuvat Tuohtjärven kautta Kivijärvelle.  

Tuohtjärven eteläiseltä näytepisteeltä (245) oli saatavilla vedenlaatutietoja vuosilta 2003, 2004, 

2006, 2007, 2014 ja 2022. Pohjoiselta näytepisteeltä (407) vedenlaatutietoja on vuosilta 2015, 2016, 

2017 ja 2022. Kuuksenenselkä kuntoon -hankkeen puitteissa vesinäytteitä kerättiin ja analysoitiin 

vuonna 2022 molemmilta näytepisteiltä (kuva 10). Vesinäytteiden otto toteutettiin 1.9.2022. 

Kuva 9. Ronkaanselän (170) pintaveden a-klorofyllipitoisuudet 2003, 2004 ja 
2022. 
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Kuva 10. Tuohtjärven pohjoisen (407) ja eteläisen (245) näytepisteiden sijainnit kartalla. 

 

Vuonna 2022 Tuohtjärven pintaveden ravinnepitoisuudet luokittuivat ekologisen tilaluokituksen ar-

vojen perusteella hyvälle tai erinomaiselle tasolle. Vuonna 2022 kokonaisfosforipitoisuus oli välillä 

16-19 µg/l ja kokonaistyppipitoisuus 650-700 µg/l viitaten lievään rehevyyteen (kuva 11).  

Pintaveden kokonaisfosforin osalta erinomainen taso (<25 µg/l) saavutettiin vuonna 2022 molem-

milla havaintopaikoilla. Kokonaistyppipitoisuudet olivat puolestaan vuonna 2022 ensimmäistä kertaa 

mittaushistorian (2003-2022) aikana hyvän ekologisen tilan tavoiterajoissa (typpipitoisuus <750 µg/l) 

molemmilla havaintopaikoilla (kuva 11). Kokonaistypen määrä vedessä on laskenut, sillä typen pi-

toisuudet asettuivat vuosina 2003-2017 tyydyttävään tai välttävään luokkaan.  Myös kokonaisfosforin 

osalta tilanne on parantunut järvellä viimeisen 20 vuoden aikajänteellä. 
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Kuva 11.Tuohtjärven veden ravinnepitoisuuksia näytepisteillä pohjoinen 407 ja etelä 245 pintave-
dessä (1m) ja alusvedessä (1m pohjan yläpuolelta). 

 

Järven eteläiseltä pisteeltä (245) pintaveden sameudeksi määritettiin 8,8-10 FNU vuosina 2003-

2006 (kuva 12). Vesi oli 2000-luvulla selkeästi sameaa. Sameus väheni 2010-luvulla, kun se oli 2,1-

4,5 FNU. Vuonna 2022 vesi oli 2,6-3 FNU eli lievästi sameaa. Tuohtjärven vesi oli humuksista ja 

väriltään melko tummaa, sillä vuonna 2022 veden väri oli 70-90 mg/l Pt. 

 

 

Kuva 12. Tuohtjärven veden sameus pintavedessä (1m) havaintopaikoilla 407 ja 245. 
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Eteläisellä näytepisteellä (245) vesi ei ollut 1.9.22 kerrostunut lämpötilaltaan (pinta/alusvesi 

16,5/16,5 °C), happipitoisuudeltaan (kylläisyys 76/82 %), kun taas pohjoisella näytepisteellä (407) 

vedessä oli lämpötilakerrostumista (16,5/10,4 °C), mikä heijastui alusveden happitilanteeseen (hap-

pikylläisyys 81/3,8 %). Hapettomuuden vaikutuksesta alusveden ravinnepitoisuudet olivat pohjoi-

sella näytepisteellä pintaa korkeampia (kuva 11). Tilanne oli vastaava myös aiemmilla tarkasteluker-

roilla. 

A-klorofyllipitoisuus vaikuttaa nousseen Tuohtjärvellä, sillä 2000-luvun alkupuolella pitoisuudet ovat 

luokittuneet alle hyvän ekologisen arvon (alle 20 µg/l). Vuonna 2022 pitoisuus oli 44,2 µg/l eteläisellä 

näytepaikalla (245) luokittuen välttäväksi (kuva 13). Pohjoisella näytepaikalla (407) a-klorofyllipitoi-

suus oli 26,2 µg/l luokittuen tyydyttäväksi. A-klorofyllipitoisuuden ero oli varsin suuri samana ajan-

kohtana (1.9.2022) järven eri näytepaikoilla. Silmin nähden vedessä ei havaittu sinilevää. 

 

 

Pohjoisen Kivijärven alueen vedenlaadussa on havaittavissa positiivista kehitystä erityisesti viimei-

sen vuosikymmenen aikajänteellä. Kuuksenenselällä keskimääräiset pintaveden ravinnepitoisuudet 

ovat viimeisen seitsemän vuoden 2016-2022 aikana laskeneet 4-10,5 % tätä edeltävästä aikajak-

sosta 2009-2015. Kuuksenenselän vedenlaadun parantuminen on ollut selkeää sinilevien ja veden 

sameuden vähenemisen myötä. Pintaveden lisäksi alusveden ravinnepitoisuudet ovat laskeneet 

happitilanteen kohentuessa järven pohjan tuntumassa.  

Kuva 13. Tuohtjärven a-klorofylipitoisuudet havaintopaikalta 245. 
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Ronkaanselällä vedenlaatu vaikuttaa myös parantuneen vuoden 2022 tulosten perusteella vertaillen 

2000-luvun alun tilanteeseen. Ravinnepitoisuudet sekä a-klorofyllitasot ovat laskeneet ja hipovat hy-

vän tavoitetason rajapyykkiä. Kuuksenenselkään verrattuna vesi on kuitenkin sameampaa ja väril-

tään tummempaa. Ronkaanselän heikompaan vedenlaatuun vaikuttaa osaltaan Kuuksenenselän 

syvännepistettä pienempi vesitilavuus, veden heikko vaihtuvuus ja lähivaluma-alueen maatalousval-

taisuus. 

Tuohtjärvellä ravinteiden (kokonaistyppi- ja fosfori) määrä oli aiempiin tuloksiin verraten maltillinen 

vuonna 2022 osoittaen vähintään hyvää kemiallisen vedenlaadun tilaa. Ravinnepitoisuudet ovat 

melko systemaattisesti laskeneet vuosina 2003-2022, mikä on hyvä merkki rehevöitymiskehityksen 

taantumisesta ja vedenlaadun parantumisesta. Kuitenkin järven pohjoisella näytepaikalla alusvesi 

oli 6 metrin syvyydessä käytännössä hapeton, mikä altistaa järveä sisäiselle kuormitukselle eli ra-

vinteiden liukenemiselle järven pohjasta. Järven vedenlaatua kokonaisuudessaan heikentää korkea 

klorofylli-a:n määrä. Sinileviä ei havaittu näytteenottohetkellä silmämääräisesti.  

Suomen vesistöissä tavoitellaan vähintään hyvää ekologista tilaa EU:n vesipuitedirektiivin ohjaa-

mana. Kuuksenenselkä luokittui vuosien 2006-2012 perusteella välttävään tilaan ja tilaluokitus ko-

heni vuosien 2012-2017 perusteella tyydyttävään luokkaan. Kuuksenenselän vedenlaatu lähentelee 

vuoden 2022 tilannetarkastelun perusteella jo osittain sille asetettuja hyvän ekologisen tilan tavoite-

rajoja. Vedenlaadun parantuminen tai edes nykytilan säilyminen ei kuitenkaan ole varmaa, mikäli 

vesiensuojelutoimenpiteitä ei jatketa. Hyvään tavoitetilaan pääseminen 2020-luvulla on lähempänä 

kuin koskaan aiemmin vedenlaadun tarkasteluhistorian aikana, mutta se vaatii aktiivista työtä ve-

siensuojelun eteen. 

Huomionarvoista on, että vedenlaatu voi vaihdella paljon eri vuosien ja vuodenaikojen välillä muun 

muassa ympäristötekijöiden vaikutuksesta, minkä vuoksi pitkäaikainen ja kattava seuranta on tar-

peen myös jatkossa luotettavan vesistön vedenlaadun tilan arvioimiseksi.  

Kuuksenenselällä on useana vuonna tehty määrätietoista työtä vesistön vedenlaadun ja ekologisen 

tilan parantamiseksi. Kuuksenenselkä kuntoon -hanke on ollut myötävaikuttamassa vedenlaadun 

parantumiseen Ylä-Kivijärvellä toteuttamalla vesiensuojelurakenteita valuma-alueelle ja järjestä-

mällä vuosittain ammattimaista hoitokalastusta. Viime vuosina hanke on laajentanut toimenpiteitä 

toteuttamalla vesikasvillisuuden niittoja vesialueella, levittämällä maanparannusaineita valuma-alu-

een viljelymaille sekä tiedottamalla ja neuvomalla alueen paikallisia vesiensuojeluaiheisiin liittyen. 
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