
Paikallista asiaa vuodesta 1950

Runsaat 20 vuotta sitten pe-
rustettiin Päijänne-Ilves -ni-
mellä tunnettu vaellusreitti. 
Se lähtee Padasjoen Laivaran-
nasta ja päättyy Iso-Tarusjär-
ven retkeilyalueelle. Reitti toi-
mii yhdysreittinä Evon retkei-
lyalueelle ja on pituudeltaan 
13 kilometriä.

Padasjoen Latu ja Nyystö-
län Kyläyhdistys ovat ryhty-
neet selvittämään mahdolli-
suuksia tehdä reittiin ja sen ra-
kenteisiin parannuksia. Reitil-
lä olevat opasteet vaativat uu-
simista ja noin 150 metrin pit-
kospuuosuus alkaa myös olla 
tiensä päässä. Lisäksi infotau-
luja uusitaan ja lisätään. 

Reitin varrella olevan laa-
vun, Nuijamiehen kolon, kat-
to kaipaa kunnostusta ja sa-
maten kuivakäymälä. Tarkoi-
tus on rakentaa myös kunnol-
linen puuvaja. Neljään koh-
taan suunnitellaan ns. mai-
semapenkkejä, joita ei tähän 
saakka ole ollut. 

Rengasreitti
Nuijamiehenkololle

Itse reittiin tulee maastos-
sa vain pariin kohtaan pientä 
tarkistusta. Uutena suunnitel-
laan rengasreittiä Tarukselta 
Nuijamiehen kololle.

Uudistusten kustannusar-
viok si  on laskettu vajaat 30000  
eu roa.  Tähän pyritään hake-

maan Leader-rahoitusta. Han-
keneuvoja Virpi Kallioinen sa-
noo, että investointituen osuus 
voisi olla 65 prosenttia ja omaa 
rahoitusta vaaditaan siten 35 
prosenttia. Omaan osuuteen 
hyväksytään myös talkootyö-
tä, jonka hinnoitteluun on omat 
perusteensa. 

Tämän vuoden rahat on jo 
jaettu, joten hankkeen rahoi-

tus ja toteutus siirtynevät vuo-
delle 2020. Toteutukseen tar-
vitaan halukasta talkooväkeä. 
Valmisteluja tekevien taho-
jen ohella ainakin Padaspar-
tio on väläytellyt auttamis-
haluaan. Yhteyttä tulee pitää 
myös alueen maanomistajiin, 
joita ei kuitenkaan ole paljoa, 
sillä reitti kulkee suurelta osin 
kunnan mailla.

Heinäkuussa on tarkoitus 
järjestää reitille opastettu ret-
ki, jonka voi tehdä myös osit-
taisena, jos koko matka pelot-
taa. Ajankohdaksi on sovittu 
kansainvälinen saunapäivä 27. 
heinäkuuta. Nyystölän Ky-
läyhdistys lupailee makkara-
tarjoilua kololle ja ehkä myös 
saunomismahdollisuutta Mo-
nuksella.

Padasjoen Ladun Timo-Petteri Auvinen, hankeneuvoja Virpi Kallioinen sekä Nyystölän 
kyläyhdistyksen Pirjo Apajainen ja Päivi Hoimela suunnittelemassa reittiuudistuksia.

Päijänne-Ilves –reitti kuntoon
Kunnan rakennustarkasta-

ja Lauri Pasasen jäätyä virka-
vapaalle aloitti ”kesätyönsä” 
Padasjoella ja Kuhmoisissa 
Timo Enqvist. Kuusikymppi-
nen jämsäläinen on työsken-
nellyt viimeksi Jämsän raken-
nustarkastajana ja sitä ennen 
pitkään Lammilla. 

– En ollut työpaikkaa etsi-
mässä, mutta kun pyydettiin 
sijaiseksi, niin otin pestin vas-
taan, kertoo Enqvist. 

– Mökillä jää nyt omat pro-
jektit iltojen ja viikonloppu-
jen ratoksi. Aion olla lähtö-
kohtaisesti koko kesän töis-
sä eli myös heinäkuun, jol-
loin Kuntala on muuten sul-
jettu ja väki lomilla. 

Tämä on erinomainen uuti-
nen kaikille rakentajille, joil-
la kesäkuukaudet ja erityises-
ti lomasesonki ovat kiireisin-
tä aikaa. Lupia voi siis hakea 
ja tarkastuksille pyytää myös 
heinäkuussa. Lupahakemuk-
sia on Padasjoella parhail-
laan veteillä toistakymmen-
tä, Kuhmoisissa hieman vä-
hemmän, kaikki lomaraken-
tamiseen liittyviä: saunoja, 
talousrakennuksia ja myös 
varsinaisia mökkejä.

– Käytännössä ehdin teh-
dä lähinnä vain lupapäätök-
siä ja tarkistuskäyntejä, kaa-
voitukseen en aio puuttua. 

Kahden kunnan eri käytän-
nöissä on muutenkin pientä 
opettelemista. 

Suurimpia eroja Padasjoen 
ja Kuhmoisten välillä on se, 
ettei Kuhmoisissa ole vielä 
käytössä sähköinen asioin-
tipalvelu. Molempia työmai-
taan Enqvist kehaisee erin-
omaisiksi:

– Tavattoman mukavat työ-
toverit on molemmissa kun-
nissa. Seurusteluun ei tosin 
jää paljoa aikaa, puhelin soi 
alvariinsa ja asiakkaita myös 
käynyt tässä työhuoneella. 

Enqvistille tutumpi paik-
kakunta on Kuhmoinen, sillä 
perheen mökki on ollut jo 30 
vuotta Haukkasalossa. Siel-
tä ”kesäpoika” kulkee osan 
työmatkaa lossilla. 

Kotoisin hän on Jämsästä. 
Insinööriksi valmistumisen-
sa jälkeen vuonna 1981 hän 
toimi 7 kunnassa rakennus-
tarkastajana ja myös yksityi-
sessä rakennusliikkeessä pää-
kaupunkiseudulla. Lammilla 
hän toimi rakennustarkasta-
jana 12 vuoden ajan ja Jäm-
sässä 17 vuotta. 

– Kävin juuri ensimmäis-
tä kertaa eläissäni Virmailan 
saaressa. Hienoja paikko-
ja on teillä täällä Padasjoel-
lakin, mukavaa päästä tutus-
tumaan pitäjään. 

Rakennustarkastaja
töissä koko kesän

Vesijako-järven suojeluyh-
distys oli kutsunut maanomis-
tajia lauantaina koolle miet-
timään mahdollisia luonnon-
hoitohankkeita. Metsäkeskuk-
sesta paikalla oli Olli Lukan-
niemi, joka vuosi sitten pi-
ti vastaavan alustustilaisuu-
den Auttoisilla koskien Suo-
menjokea. 

– Vesijako on erinomaisen 
hyvässä tilassa, joskin kuormi-
tus voi olla suurempaa kuin on 
arvioitu, totesi Lukanniemi. 

Bifurkaatiojärvi Vesijaon 
valuma-alueella maanomista-
jia on noin 40, joista pari on 
yhteismetsiä. Lisäksi kutsu-
vieraslistalla oli Vesijaon ka-
lastuskunta, Vesijaon Erämie-
het sekä Kasiniemen ja Vesi-
jaon kyläyhdistykset.

Tilaisuuden koolle kutsunut 
suojeluyhdistyksen tuore pu-
heenjohtaja Marjut Rapp kiit-
ti erityisesti Pekka Salosta ak-
viisuudesta asiassa.

Ennakoiva vesiensuojelu 
hanketyönä on maanomista-
jille maksutonta: valtion tuki 
on täydet 100 %. Aivan joka 
paikkaan hanke ei kuitenkaan 
käy, sillä valuma-alueen pitää 
olla yli puolet metsämaata ja 
kooltaan yli 500 hehtaaria.

Yleisimpiä toimenpiteitä 
ovat laskeutusaltaat, nopeas-
ti virtaavissa ojissa virtausno-
peutta voidaan hidastaa poh-
japadoin. 

– Kuormitusta syntyy eniten 
avohakkuun ja sitä seuraavan 
maanmuokkauksen jälkeen. 
Aina kun esiintyy eroosiota, 
ravinteet lähtevät liikkeelle. 
Sitten kun se on vesistössä, 
on se pitkäaikainen kuormi-
tus, korosti Lukanniemi. 

– Se on se, mitä ihminen ai-
heuttaa. Jokaisessa virtaavassa 
vedessä tapahtuu lisäksi luon-
noneroosiota. 

Ennakoivassa vesiensuoje-
lussa tehdään rakenteita vas-
taanottamaan humuskuormaa 
ennen kuin se on järvessä. 

Ihanteellisinta olisi tehdä ra-
kenteet ennen hakkuita.

Laskeutusallas toimii
myös riistavetenä 

Lukanniemelle Vesijaon ko-
kous oli tänä vuonna kymme-
nes. Suunnittelua ja pidem-
mälle edenneitä hankkeita on 
huomattavasti vähemmän, sil-
lä luonnonhoitohankkeet ovat 
maanomistajille täysin vapaa-
ehtoisia. 

– Emme voi velvoittaa ke-
tään. Laskeutusaltaat on help-

po rakentaa ja huoltaa, mutta 
sen avulla ei saa kiinni liuen-
nutta ainesta. Jos halutaan täy-
sin puhdasta vettä, niin sitten 
pitäisi rakentaa pintavalutus-
kenttiä tai kosteikkoja. Toki 
on muistettava, että jos meil-
lä on 100 hehtaarin valuma-
alue, niin kosteikon pinta-ala 
pitäisi olla 2 hehtaaria, että se 
toimisi hyvin.

Lukanniemi epäilee, että tä-
mä on yksi syy siihen, miksei 
hän ole päässyt tekemään yh-
tään kosteikkohanketta. Toi-
nen syy on kosteikkojen huol-

Palaveri keräsi vesijakolaisen Simolan pirtin täyteen väkeä. Etualalla Marjut Rapp.  

to: liuenneiden ravinteiden 
pysäyttäminen perustuu kas-
villisuuteen, jota on säännöl-
lisesti raivattava. Esimerkik-
si ruokohelpikosteikko vaatii 
niiton kaksi kertaa vuodessa 
ja biomassa, johon ravinteet 
ovat sitoutuneena, on kerät-
tävä pois.   

– Joillakin alueilla on py-
ritty tekemään soiden ennal-
listamista. Jos on havaittu, et-
tei puuntuotanto vastaa odo-
tuksia, ennallistamisella voi-
daan normalisoida vesitilan-
netta. 

Mikäli innokkuutta hank-
keeseen ilmenee, Lukannie-
mi uskoi että maastosuun-
nittelu onnistuisi jo syksyl-
lä. Käytännön toimenpiteet 
menevät kuitenkin ensi vuo-
den puolelle. Metsäkeskus te-
kee 10 vuoden sopimuksen 
maanomistajan kanssa, jotta 
yhteiskunnan varoin rakenne-
tut rakenteet säilyvät ja tule-
vat myös huolletuiksi.

– On niitäkin, jotka halua vat 
mahdollisimman paljon las-
keutusaltaita, koska ne ovat 
loistavia riista-altaita. Käyt-
tömuoto voi olla jokin muu-
kin kuin vesiensuojelu, yksi 
tilallinen sai hankkeen avul-
la vihdoin rannan ja teki sii-
hen saunamökin.  

Kaikki luonnonhoitohank-
keet paitsi kulotus on tehtävä 
yhteishankkeina. Metsäkes-

kus ei saa enää toteuttaa hank-
keita, vaan aikanaan järjeste-
tään hankehaku. Usein toteut-
tajana on paikallinen metsän-
hoitoyhdistys. 

Vesijako-järven suojeluyh-
distys on tehnyt jo vuosia tal-
kootöinä umpeenkasvavien  
lahtien niittoa ja viimeksi 
viime kesänä myös ruoppa-
usta. Tänäkin kesänä yhdis-
tys aikoo jatkaa järven hoi-
tamista.

Metsäkeskuksen Olli Lu-
kanniemi.

Vesistöjen ravinnekuormitus kuriin
ennakoivilla suojeluhankkeilla
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