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Lue, niin tiedät; mitä on selvitetty Rannat kuntoon -

hankkeessa Nurmesjärvellä ja mistä saat lisätietoa sekä 

mitä halutaan tehdä jatkossa. 

• Hanketta rahoitti ympäristöministeriön Ravinteet kiertoon -

ohjelma

• Hanke kesti vähän yli vuoden

• Nurmesjärvellä selvitystyö kohdistui vesistöön, ei niinkään 

ranta-alueisiin. Hankealue täytyi rajata erityisesti 

Kangaslahteen, hankkeen resurssit huomioon ottaen.  

• Tavoitteena oli mm. koota tieto Nurmesjärven tilanteesta 

(erityisesti Kangaslahti), hoitomahdollisuuksista, oikeista 

hoitotavoista ja niiden rahoitusmahdollisuuksista sekä 

kyläläisten todellisesta halukkuudesta sitoutua vesistön 

kunnostukseen.        

Pohjois-Savo; Nurmesjärvi



• Rehevä humusjärvi ja sen Kangaslahti on 

kasvanut paikoitellen melkein umpeen. 

• Kulku veneellä matalan veden aikaan on 

paikoitellen hankalaa ja uintia ei kannata 

ajatellakaan. 

• Järven virkistyskäyttö on estynyt monella 

tapaa ja alueelle tyypilliset luontoarvot ovat 

kärsineet.   

• Maatalouden osuus kohteen kuormituksesta 

on korkea. 

• Pellot ympäröivät erityisesti järven 

pohjoisosaa Kangaslahdessa.

Pohjois-Savo; 

Nurmesjärven Kangaslahti



Kartoitusalue:

Nurmesjärven

Kangaslahti ja 

vähän laajempaakin

Rautavaaran 

kunnan ja Kuopion 

kaupungin alueella 

Kortelahti ja 

Huutoniemi:

mm. kelluslehtiä ja 

uposkasveja mm. 

ahvenvita  

Huutoniemessä 

raatetta, järvikaislaa 

Nurmilahti (pahin):

mm. kelluslehtisiä 

sekä järvikortetta ja 

palpakoita, myös 

uposkasveja mm. 

jonkin verran 

kanadanvesiruttoa

Leväniskanlahti:

mm. kelluslehtisiä, 

järvikortetta ja 

uposkasveja 

Nurmilahti
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• Työryhmät, asiantuntijapalaverit, kylätapahtumat 9 kpl

• Lisäksi pellonpiennarpäivä Nilsiässä, osana RavinneRenki -

hanketta

• Lisäksi kyläläisten tapaamiset ranta- ja vesistökohteiden 

kartoitusten yhteydessä 

Teemat: 

• Mm. järven taustatietojen selvittäminen, kartoittaminen ja 

kokoaminen, vesikasvillisuuskartoitus ja aluerajaukset, 

vaihtoehtoisten hoitotoimien kartoittaminen, vedenpinnan 

mittausaseman paikan selvittäminen, kylän keskeisten rantojen 

puuston ja vesakon raivaus, tiedon jakaminen jatkoratkaisujen 

päätöksissä sekä hankerahoitusten mahdollisuuksien 

selvittäminen



Nurmesjärven Kangaslahti 2/6

• Selvitys, luento ja keskustelut: Nurmesjärven tila, 

kunnostus ja hoito / Jukka Koski-Vähälä, Savo-Karjalan 

vesienhoitoyhdistys ry.

• Katsaus maastossa, luento ja keskustelut: 

Koneurakoitsijan näkemyksiä Nurmesjärven

kunnostukseen liittyvistä asioista; mm. erilaiset hoitotoimet, 

aikataulut, koneet, hinta-arviot jne. / koneurakoitsija Kari 

Pasanen 

• Luento ja keskustelut: Käytännönläheisiä esimerkkejä 

muista vastaavista kunnostushankkeista; rahoitus, 

hoitokeinot, aikataulu, kustannukset, talkoot, tärkeät 

yhteyshenkilöt, ongelmat, jne. / Ari Poutiainen



Nurmesjärven Kangaslahti 3/6

• Kartoitukset maastossa veneestä käsin, luento ja 

keskustelut: Nurmesjärven Kangaslahden ja Nurmesjärven

länsi- ja eteläosan vesikasvillisuuskartoitus ja 

aluerajaukset / Sinikka Jokela, ProAgria Pohjois-Savo, 

Maa- ja kotitalousnaiset
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• Kartoitus maastossa, luento, keskustelut ja 

käytännön vesakon / pienpuuston raivaukset: 

Nurmesjärven Kangaslahden maisemallisesti 

näkyvillä kohteilla sijaitsevien rantojen vesakon 

raivaus ja pienpuuston harvennus / Metsuri 

Jukka Korhonen, metsänhoitoyhdistys 



Yhteistyö Pohjois-Savon Ely-keskuksen kanssa:

• Kartoitus maastossa ja keskustelut: Mahdollisen 

vedenpinnan mittauspisteen paikan selvittäminen / Markku 

Hyttinen, ELY-keskus. Samalla keskustelut järven 

vedenpinnan vakauttamisesta.

• Palaveri Ely-keskuksessa 13.3.2017 (hankkeen jälkeen): 

mm. Nurmesjärven hoitotoimet, lupa-asiat jne. / Veli-Matti 

Vallinkoski, Antti Kanninen ja Sanna Katajamäki, ELY-

keskus sekä Pauli Korhonen, Kangaslahden kyläyhdistys 

ja Eero Kukkonen, Suojärven osakaskunta sekä Sinikka 

Jokela, ProAgria Pohjois-Savo, Maa- ja kotitalousnaiset  
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Johtopäätöksiä ja haasteita
• Vesistöön kohdistuvassa hankkeessa pohjatietojen keruu 

vie runsaasti aikaa. Päätöksenteko ottaa oman aikansa 

(toimenpiteiden kustannukset korkeita). 

• Nurmesjärven ongelmat ovat laaja-alaisia; kokonaisuuden 

hallinta ja eri ongelmien ratkaisujen yhteensovittaminen 

vaati aikaa / lyhyt hankeaika

• Asukkaiden tarpeiden yhteensovittaminen ei ole 

välttämättä helppoa ja yhteisymmärryksen löytyminen vie 

aikaa.

• Pienillä kylillä ongelmana aktiivitekijöiden puuttuminen. 

Nuoria tarvittaisiin mukaan.

• Tarve ei lähtenyt suoraan kyliltä, ei ollut pohjustustyötä 

tehty

• Tiedonjako pitäisi olla jatkuvaa. 

• Yhteistyö muiden asiantuntijoiden kanssa on tärkeää.



• Kyläyhdistys on halukas viemään järven hoitoa eteenpäin. 

Suojärven osakaskunta on myötämielinen hoitokalastuksen 

toteuttamiseen.  

• ELY-keskuksen arviointikäynti Nurmesjärvellä elokuussa 2017; 

arvioidaan järven virkistyskäytön merkitystä ja aluerajausta 

jatkotoimenpiteiden pohjaksi     

• Hankerahoitusta haettaessa tarvitaan hankehakemus ja 

lopullinen suunnitelma, johon pohjatiedot on tehty Rannat 

kuntoon -hankkeessa; aiheena ainakin vesikasvillisuuden poisto 

(vesikasviniitot, juurakoiden poistot, jatkotyöstö sekä 

mahdollisesti hoitokalastus) 

• Vaihtoehdot ovat ELY-keskuksen vesienhoitoavustukset ja 

Leader-rahoitus Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n kautta. 

• Hankkeessa tarvitaan yksityisrahaosuutta tai talkootyötä 

• Vedenpinnan seurannasta ei ole tehty päätöstä 

Mitä Nurmesjärvellä halutaan tehdä 

jatkossa? 



• Kangaslahden kylän nettisivuille laitetaan Rannat kuntoon 

-hankkeessa koottu tieto http://www.kangaslahti.fi/

• Jos järven kunnostusta lähdetään viemään konkreettisesti 

eteenpäin, tarvitaan hankkeessa kyläisten yhteen hiileen 

puhaltamista, aktiivisuutta ja mm. talkootyötä 

• Kyläläiset, jotka eivät ole olleet mukana palavereissa ja 

kylätilaisuuksissa, mutta ovat kiinnostuneita oman järven 

asioista ja hoidon eteenpäin viemisestä, ottavat reilusti 

yhteyttä ja kertokaa mielipiteenne esim. kylän nettisivujen 

palautelomakkeen kautta.

Terveisin ja kiitoksin Sinikka Jokela

Mitä Nurmesjärvellä

halutaan tehdä jatkossa? 

http://www.kangaslahti.fi/

