VIRTAVESIHANKKEET 2017

Nousuesteitä pois Pirkanmaalla

EKOenergia lahjoitti tänä vuonna 50 000 euroa Vapaat vesireitit -hankkeelle,
jossa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) kunnostaa
koskialueita ja edistää kalojen vapaata liikkumista Pirkanmaalla.
Pirkanmaalla sijaitsevalta Kokemäenjoen
vesistöalueelta löytyy monia alkuperäisiä
taimenkantoja, joiden suojelemiseksi
ja vahvistamiseksi tarvitaan pikaisia toimenpiteitä. Eniten taimenen luontaista
elinkiertoa haittaavat padot ja muut
nousuesteet, joiden vuoksi taimen ei
pääse vaeltamaan lisääntymisalueilleen.
Kaksivuotisessa Vapaat vesireitit
-hankkeessa tehdään
konkreettisia kunnostustoimia taimenkannan
vahvistamiseksi.
Hankkeen aikana
poistetaan kolme
vanhaa patoa, jotka
estävät taimenen
kulun vesistössä.
Lisäksi alueen virtavesissä tehdään
kunnostustöitä, jotka
parantavat taimenen
elinympäristöä.
Hankkeen aikana tutkitaan myös
taimenen vaelluskäyttäytymistä. Taimenia sähkökalastetaan, ja tarkoituksena on seurata T-ankkurimerkinnöillä
“rengastettujen” kalojen liikkeitä. Uusi
tutkimustieto auttaa tekemään entistä
tuloksellisempaa taimenen suojelutyötä.

”Vuoden 2017 aikana käynnistämme
taimenkantojen vaellustutkimuksen, jota
jatkamme tulevina vuosina hankkeen
aikana,” kertoo hankkeen koordinaattori
Heikki Holsti KVVY:stä.
“Kovesjolla otamme yhteyttä maanomistajiin, joiden alueilla on havaittu
nousuesteitä. Aloitamme lupaprosessin
nousuesteiden poistamiseksi.”
“Taipaleenjoella
pyrimme toteuttamaan
nousuesteen poiston,
sillä olemme saaneet
vanhan padon
omistajalta kirjallisen
suostumuksen
tähän.”
Myös koskialueiden
kunnostustoimia pyritään viemään eteenpäin.
Hankkeen merkittävimmät
toimenpiteet toteutetaan
vuosina 2018 ja 2019.
Lisäksi järjestetään Pirkanmaalla
talkookunnostuksia, jonne kaikki
vapaaehtoiset ovat tervetulleita.

info@ekoenergy.org

www.ekoenergia.fi

Kuvat: Heikki Holsti

Virtavesirahasto
Rahasto elvyttää
virtavesiämme vuosittaisilla hankkeilla
Hankkeita toteuttavat
luotettavat paikallisjärjestöt ja -toimijat

Rahoituksen kohteet
valitsee riippumaton
asiantuntijaraati

Virtavesihankkeita
tuettiin vuonna 2017
77 000 eurolla

EKOenergian kriteerit
täyttävän vesivoiman
myynti kasvattaa
Virtavesirahastoa

Voittoa tavoittelematon ympäristömerkki sähkölle
EKOenergia on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ympäristömerkki
sähkölle ja kaasulle. Ymparistömerkki auttaa kuluttajia valitsemaan energiasopimuksen, joka paitsi sulkee pois fossiiliset energianlähteet ja ydinvoiman,
myös täyttää ympäristöjärjestöjen hyväksymät kestävyyskriteerit.
Suomen luonnonsuojeluliitto lanseerasi kansainvälisen merkin vuonna 2013.
Nykyään EKOenergia on ainoa kansainvälinen ympäristömerkki energialle.
Sen takana on jäsenjärjestöjä yli 30 maasta.
Ympäristömerkittyä sähköä on tarjolla kaiken kokoisille toimijoille kotitalouksista kaupunkeihin ja kansainvälisiin yritysketjuihin. Tunnettuja EKOenergian
käyttäjiä ovat esimerkiksi Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY, Lappeenrannen kaupunki, Olvi, Otava-konserni, Saimaan Brewing Co, SAP, Schüco, Tetra
Pak, Yves Rocher,...

Kestävyyskriteerit huomioivat ilmaston ja luonnon
Tukee uuden uusiutuvan tuotantoa (Ilmastorahasto)
Bioenergia ei sisällä mm. turvetta, kantoja, juurakoita
Tuulivoimala ei sijaitse esimerkiksi lintualueilla
Vesivoimassa otetaan huomioon vaelluskalat
ja rahoitetaan virtavesihankkeita (Virtavesirahasto)
Uusiutuvuus todennetaan alkuperätakuilla
Tuuli, aurinko, vesi, bioenergia, geoterminen energia
Fossiiliset, ydinvoima, mahdollisesti uusiutuvia

EKOenergia

Muu uusiutuva

Sekasähkö
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Kansainvälisesti arvostettu takuu laadusta
Hiilidioksidipäästöjen ja muiden sähköntuotannon ympäristövaikutusten vähentäminen onnistuu EKOenergian avulla erilaisilta
toimijoilta helposti. Merkkiä suosittelevat arvostetuimmat kansainväliset standardit ja järjestöt, kuten rakennusalan LEED
-sertifikaatti, Greenhouse Gas Protocol ja CDP. Kotimaassa siihen viittaavat muun muassa Ekokompassi, Kirkon ympäristödiplomi
ja monet eri alojen ympäristöjärjestelmät.
”EKOenergy represents the
best available option for the
sustainable and additional
consumption of renewable
electricity within Europe.”

”Ecolabels are a way for companies to
do more with their purchases.
EKOenergy, mentioned by the GHG
protocol Scope 2 guidance, is such
an option: it is a mark of quality which
comes on top of tracking certificates.”

info@ekoenergy.org

”EKOenergia on sähkön
käyttäjille paras takuu siitä, että
uusiutuvassa energiantuotannossa
on huomioitu ilmasto ja ympäristö.”

www.ekoenergy.org/fi

