VIRTAVESIHANKKEET 2019-2020

Koskien kunnostus Karkkilassa

Projektin kesto: 1 vuosi

Kuva: Virho

Vuonna 2019 EKOenergia maksoi 25,000 € Virtavesien hoitoyhdistykselle (Virho)
Maijalankosken alkuperäisen luonnonrakenteen palauttamiseksi sekä lohen ja
makeanveden helmisimpukoiden palauttamisen mahdollistamiseksi.

Maijalankoski on Karjaanjoen vesistön
suurimpia yksittäisiä koskia ja sijaitsee
Uudenmaan
toiseksi
suurimmasta
järvestä Hiidenvedestä ylävirtaan.

Tämän takia Virho päätti ryhtyä toimiin
ja haki EKOenergialta rahoitusta
(tämän) kaivatun kunnostushankkeen
toteuttamiseen.

Maijalankoskea, kuten joen muitakin
koskia on perattu 1700-luvulta lähtien
tukin uitolle sopiviksi väyliksi. Uiton
tieltä oli poistettu kaikki vähänkään
suuremmat kivet ja muut esteet. Tämän
vuoksi joessa luontoisesti eläneet
taimen- ja harjuskannat ovat
taantuneet
merkittävästi,
sillä
kaloilta
katosivat
sopivat kutusoraikot sekä
kalanpoikasille
suojaa
tarjoavat kivenkolot.

Hieman
yli
viikon
kestäneissä
kunnostustöissä Virho kuljetti ja levitti
arviolta 800 000 kg erikokoista soraa noin
puolen kilometrin matkalle koskea. Niistä
rakennettiin kutusorakoita, poikasten
suojakivikoita
ja
eroosiosuojia
joenpenkoille. Lisäksi joen
pohjaan
kaivettiin
syviä
monttuja, joihin isommat
kalat voivat hakeutua.

Maijalankosken
alkuosaa
kunnostettiin vuonna 1995
Uudenmaan ympäristökeksuksen
viranomaiskunnostuksena.
Loppuosa
(noin runsaat puolet) koskesta oli
edelleen peratun rännin kaltaista suoraa
virtaa.
Muutos
parempaan suuntaan on
kuitenkin ollut nähtävissä erityisesti
2000-luvun aikana. Koski tarvitsee
toimiakseen
kutupaikkoja
ja
kalanpoikasille suojaisia alueita, jotta
muuttokalat voivat palata jokeen ja
menestyä siellä.

“Hyvässä lykyssä taimen
kutee Maijalankoskessa jo
muutaman vuoden kuluessa”
sanoo projektin ohjaaja Markus
Penttinen.
Maijalankosken lisäksi Virho kunnosti
syksyllä 2020 myös Karkkilassa sijaitsevan
Pitkälänkosken, johon lisättiin soraa
ja kasteltiin kosken pohjassa olevia
sivuttaisia uria (kalanpoikasten parhaat
kasvualueet).
Valitsemalla
EKOenergia-merkityn
vesivoiman kuluttajat osallistuvat näiden
kaltaisiin kunnostushankkeisiin. Kiitos!

info@ekoenergy.org

www.ekoenergy.org/fi

Virtavesirahasto
Rahasto elvyttää
virtavesiämme vuosittaisilla hankkeilla
Hankkeita toteuttavat luotettavat
paikallis-järjestöt ja
-toimijat
Rahoituksen kohteet
valitsee riippumaton
asiantuntijaraati
Vuosina 2015-2019
keräsimme 379 057
€ jokikunnostushankkeisiin
EKOenergian kriteerit
täyttävän vesivoiman
myynti kasvattaa
Virtavesirahastoa

MIKÄ ON EKOENERGIA ?

Suomen
luonnonsuojeluliiton aloite

100%
uusiutuvaa
energiaa

Voittoa
tavoittelematon
ympäristömerkki

Sähkö, kaasu,
lämpö ja
jäähdytys

Saatavilla
maailmanlaajuisesti

Väline
vastuullisuusviestintään

Ilmasto & Luonto

Johtajuus & Lisäisyys

Täyttää yritysten vastuullisuusstandardien
vaatimukset sekä takaa vähäisen
vaikutuksen ympäristöön.

Tukee ja nopeuttaa ekologisempaa
siirtymää CDP:n, RE100:n ja GHG
Protocol 2:n mukaisesti.

Viestintä

Kansainvälinen tunnustus

EKOenergia logoa voi käyttää käyttää mm.
tuotteissa, palveluissa, verkkosivuilla, sekä
markkinointi ja viestintäaineistoissa.

EKOenergia-merkki on saatavilla jo 40 eri
maassa ja sen kestävyyskriteerit ovat
kansainvälisesti tunnustettuja.

Panostuksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ylitti 1 400 000 € vuosien
2015-2020 välillä. Jokaisesta myydystä EKOenergian MWh:sta käytetään 0,10€
(0,20€ vesivoimaa käyttäessä) ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä biologisen
monimuotoisuuden suojeluun.
EKOenergia on saatavilla
jo yli 40 maassa

Tiettyjä erityisehtoja
sovelletaan, ota meihin
yhteyttä saadaksesi
lisätietoja

Aurinkoenergiaa kahvintuottajille Nicaraguassa

Aurinkopaneelit
Myanmarin
pakolaisleirille

Aurinkopaneelit
terveydenhuollon
klinikoille Guineassa

www.ekoenergy.org/fi/

info@ekoenergy.org

