VIRTAVESIHANKKEET 2016-2018

Luonnonmukainen ohitusuoma Vihtijoen Olkkalankoskelle

Projektin kesto: 7 vuotta

Vihtijokea on parin vuosisadan aikana muokattu runsaasti paikallisen teollisuuden Teksti: Cameron Boggon
Kuva: Markus Penttinen
tarpeisiin. EKOenergia lahjoitti 50000 euroa Vihtijoen kunnostushankkeisiin,
Käännös: Jonna Tikka
joista yksi oli luonnonmukaisen kosken rakentaminen Oikkalankosken padolle.
Virtavesien
hoitoyhdistys
on
tehnyt
Uudellamaalla
sijaitsevan
Vihtijoen kunnostamiseksi töitä jo yli
vuosikymmenen ajan. Joessa on 17
koskea, jotka tarjoaisivat ihanteelliset
kutupaikat taimenelle.
Valitettavaa on, että alueen teollinen ja
muu toiminta on aiheuttanut menneen
parin vuosisadan aikana paljon vahinkoa
Vihtijoen kalakannoille. Ruoppauksella
ja
muilla
muokkaustoimenpiteillä
mahdollistettiin
tukkinuitto
mutta näin turmeltiin monia
kalojen lisääntymisalueita
joessa. Vihtijoki kuuluu
Karjaanjoen
vesistöön,
jonka alajuoksulle Mustionjokeen rakennetut vesivoimalat ovat tuhonneet alueen
vesistön lohikannan.
EKOenergia on antanut 50000 euroa
Virtavesien hoitoyhdistykselle Vihtijoen
kunnostushankkeisiin. Kraatarinkoski ja
Lustikullankoski kunnostettiin lisäämällä
niihin soraa, ja näin luotiin uusia
kutualueita Vihtijokeen.
Kunnostustoimissa
käytettiin
myös
puumateriaalia, jotta voitiin luoda ravuille
ja vesiperhosten kaltaisille hyönteisille
luontainen elinympäristö. Näillä toimilla

tuetaan luontaisesti myös jokialueen
lintuja, saukkoja ja kaloja.
”Myönteiset vaikutukset ovat olleet
nähtävissä nopeasti, ” kertoo vapaaehtoisprojektin koordinaattorina toiminut Markus Penttinen. ”Kalojen määrä
on lisääntynyt 300-500 %. Määrä on
lisääntynyt merkittävästi, mutta tulee
kuitenkin muistaa, että kunnostustoimia
aloittaessamme kalakanta oli joessa
hyvin pieni.”
Koskien kunnostusten lisäksi Olkkalankosken padolle rakennettiin
luonnollinen ohitusuoma, jonka
myötä taimenet ovat päässeet
vaeltamaan joen ja vesistön isojen
järvien väillä vapaasti ensimmäistä
kertaa 200 vuoteen.
Kunnostustoimet herättivät paljon huomiota sosiaalisessa mediassa. Työ on
lisännyt ympäristötietoisuutta.”Ihmiset
ovat alkaneet ymmärtää, että kukoistava joki on myös heidän hyvinvointia
ja taloutta tukeva tekijä. Esimerkiksi
maapalstojen arvolle on valtava merkitys
sillä, onko joessa taimenta tai lohta vai
ei.” Virtavesien hoitoyhdistys on aikeissa
jatkaa kunnostustoimia palauttaakseen
Vihtijoen luonnolliseen kukoistukseensa.
Työtä on vielä paljon tehtävänä.

info@ekoenergy.org

www.ekoenergy.org/fi

VIRTAVESIRAHASTO
Rahasto elvyttää
virtavesiämme vuosittaisilla hankkeilla

Hankkeita toteuttavat
luotettavat paikallisjärjestöt ja -toimijat

Rahoituksen kohteet
valitsee riippumaton
asiantuntijaraati
Virtavesihankkeita
tuettiin vuosina 20162018 287000 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

