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• Kokonjärven seudun asukkaat; 
maanviljelijät, metsänomistajat ja 
mökkiläiset sekä yritykset pohtivat 
yhdessä alustusten pohjalta järven 
nykytilaa ja keinoja kohentaa sitä

• Järven suojelu on yhteistyötä –
tarvitaan  yhteistyökumppaneita ja 
yhteistyötä kaikkien toimijoiden 
kesken – miten se saadaan aikaan?

• Työstämme esiin 1-3 yhteistä 
näkemystä tehtävistä toimenpiteistä 
Kokojärven kuntoon saattamiseksi
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Mitä tavoittelimme?



Ennakkomarkkinointia
• Ennakkonäkyvyyttä somessa (FB, 

kotisivut jne)

• Kerrottiinhan kavereillekin

• Ilmoitus Urjalan Sanomissa                 
2 p x 90 mm - 30.9. ja 14.10.

• Ilmoitus US:n seurapalstalla 14.10.

• A3 julisteet tienvarsilla, kauppojen 
ilmoitustauluilla jne

• A4 Flyerit 150 kpl Kokonjärven 
vaikutusalueen postilaatikkoihin

• Ennakkotiedote US:ään, Forssan 
Lehteen, Tampereen ja 
Hämeenlinnan alueradioon



Tilaisuuteen osallistui 
49 henkilöä

Paikalla myös 
Urjalan kunnanjohtaja 

Annu Kuusisto



Juha Lahti

Puheenjohtaja

Kokonjärven 
Suojeluyhdistys ry

Hanna Arola
Ympäristöasiantuntija

Kokemäenjoen vesistön 
vesiensuojeluyhdistys ry 
KVVY

Salla Taskinen
Vesienhoidon 
asiantuntija

Pirkanmaan ELY-
keskus

Janne Pulkka

Palvelupäällikkö

ProAgria Etelä-Suomi
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Sari Hiltunen
Suunnittelu-
palvelujen johtaja

KVVY/Etelä-Suomen 
Salaojakeskus

Alustajiksi kutsuttiin tärkeitä 
yhteistyökumppaneita
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• Valtiovallan tuet varsinkin huonokuntoisille järville tulisivat tarpeeseen

• Onnistuvat pilottihankkeet antavat mallia myös muille

• Rakennekalkin käytön hyöty on yhteinen, mutta pitkässä juoksussa merkittävä varsinkin vesistölle –
tuki tulee määritellä vesistön hyödyillä

• Järven virkistysarvon merkitys on merkittävä koko kunnalle - vapaa-asunnon käyttöaste, 
ostokäyttäytyminen jne

• Yhteistyö on ainut oikea tie onnistumiseen (asukkaat, maanviljelijät, metsänomistajat, mökkiläiset) –
arvon nousu on yhteinen tavoite > sovittava yhteinen toimintamalli

• KSY on sitoutunut onnistumaan Kokonjärven arvonkasvussa

SummaSummarum

Tervetuloa –
Kokonjärven tilanne ja 
KSY:n tavoitteita järven tilan 
kohentamiseksi

Juha Lahti puheenjohtaja 
Kokonjärven Suojeluyhdistys
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• Kokonjärvi on tällä hetkellä ekologisesti Urjalan huonokuntoisin järvi ja koko 
Pirkanmaan TOP3:ssa olevien huonojen järvien listalla

• Muiden  vesialueiden kunnostusten kokemukset ja onnistumiset kiertoon

• Fosforikuormitusta tulisi Kokonjärvessä vähentää 68 %

• Kokonaisvaltaista panostusta tulee kohdentaa Kokonjärven kaakkoispuolella 
olevaan valuma-alueeseen

SummaSummarum

Vauhtia Kokonjärven 
vesienhoitoon yhteistyössä 
KVVY:n kanssa

Hanna Arola
Ympäristöasiantuntija 
Kokemäenjoen vesistön 
vesiensuojeluyhdistys KVVY ry
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SummaSummarum
• Kokojärven ympäristössä ainakin neljä ojitusyhtiötä. Niiden toimintaa tulee tehostaa

• Ojaverkoston kunnostamisessa on 10 vuoden korjausvelka

• Kokonaisvaltainen vesienhallinta /vesienhoito tulee olla myös maanomistajia 
hyödyntävää - kaikki maankäyttömuodot tarvitsevat kuivatusta.

• Kun kohennetaan valumavesien laatua ja parannetaan lähivesien tilaa, parannetaan 
myös ylläpidettävien maiden ARVOA

Maatalouden mahdollisuudet 
Kokonjärven vesiensuojelussa               
- vesiensuojelutoimet 
laskuojien varsilla

Janne Pulkka 
suunnittelupalvelujen johtaja
KVVY/Etelä-Suomen Salaojakeskus
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SummaSummarum

Yhteistyössä on voimaa vesienhoidon 
suunnittelussa ja toteutuksessa 
– ELY:n rahoitus- ja
tukimahdollisuudet nyt 
ja tulevaisuudessa

Salla Taskinen
Vesienhoidon asiantuntija 
Pirkanmaan ELY-keskus 

• Kokonjärven tilan kohentamiseen primääri toimenpide on valuma-alueisiin 
panostaminen

• Heikkokuntoisten järvienkunnostamiseen voi tuki olla jopa 70%

• Rakennekalkitukseen voi saada avustusta

• Vuoden 2022 avustukset ovat nyt haussa. Hakuaika päättyy 30.11. Hakemuksia 
voidaan hakuajan päättymisen jälkeen täydentää
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Neuvontapalvelusta 
tilakohtaisiin ratkaisuihin 
peltojen tuottavuuden ja 
ympäristön hyväksi

Sari Hiltunen
palvelupäällikkö 
ProAgria Etelä-Suomi

Sari oli estynyt osallistumasta, mutta Janne toi hänen terveisensä 



Voidaanko Kokonjärvi 
pelastaa?

1. Mikä on Kokonjärven tulevaisuus?
2. Mikä on tekemisen sisältö?
3. Priorisointi on avain 

onnistumiselle?
4. Miten siis jatkamme?
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Yhdessä tekemisen paneeli oli toimiva 



23.10.2021

1. Paikallaolijoilla (49 henkilöä) 100% halu ja tahto Kokonjärven 
kunnostamiseen   – yhteistyössä on voimaa

2. Kokonjärven suojelun projektiryhmälle täysi tuki. Nyt ollaan panostamassa 
isoihin asioihin - hyvä           

3. Maatalouden ja virkistyskäytön yhdistämiseen on löydettävissä ratkaisuja 
hyvällä yhteistyöllä ja kaikki osapuolet huomioiden  (vrt. Nuutajärvi)

4. Olennaista ja tärkeää on nyt panostaa valuma-alueisiin. Vuoden 2022 
avustuksiin kiinni. Hakemus 30.11. mennessä ELY:yyn. Sitä voidaan 
täydentää talven aikana

5. Suunnitteluavustuksiin on vaikea sisällyttää oman työn osuutta 
rahoituksessa

6. Mökkiläisten toimet omien rantavesien kohentamiseen ja ylläpitoon ovat 
paikallaan ( kaislanleikkaus, imuruoppaus jne) 

Paneelin yhteenveto: 
SummaSummarum -



Medianäkyvyyttäkin saatiin

13



Tilaisuuden kustannukset

• Ilmoitukset Urjalan Sanomissa yhteensä 357 €

• Välkkilän Nuorisoseuratalon vuokra 150 €

• Tarjoilut 110 €

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ           617 €

Kiitos Paijan Tilateurastamolle maukkaista 
grillimakkaroista!



Kiitos  
kaikille!

Kokonjärvi kuntoon?

Tilaisuuden valmisteluryhmä:
Heikki Korhonen, Juha Lahti, Mazal Leikas, Jukka Mäkitalo
- KSY Hallitus kokonaisuutena mukana tilaisuudessa


