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Taustaa

 Önkkörinlahden suulla on ollut Önkkörin pengertie, joka on purettu 

vuonna 2012.

 Pengertie aiheutti vedenvirtauksen vähenemistä ja kanavan sekä

Önkkörinlahden umpeenkasvua.

 Önkkörin kanava on kansallisesti arvokas rakennettu kulttuuri-

ympäristökohde.

 Kainuun ELY-keskus ja Kajaanin kaupunki teettivät alueen 

kunnostussuunnitelman 2013-2014.

 Tavoitteena oli virkistyskäytön edistäminen (matkailu, historiallisten

arvojen esille tuonti, kalastus, linnusto, veneily).

 Suunnittelutyön aikana selvitettiin valuma-alueen ulkoinen kuormitus,

sisäinen kuormitus ja esitettiin toimenpiteet niiden vähentämiseksi.

 Tehtiin myös linnustoselvitys pesimälinnustosta sekä kevätmuutosta, kartoitettiin luontotyypit sekä 

uhanalaiset eläin- ja kasvilajit.

 Suunnittelutyö tehtiin yhteistyössä ELY-keskuksen, Kajaanin kaupungin, alueen ranta-asukkaiden, 

Kainuun museon, Kainuun lintutieteellisen yhdistyksen ja Vuolijoen-Manamansalon kalaveden 

osakaskunnan kanssa.
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Kunnostustoimenpiteet
 Önkkörinlammen ojan vesiensuojelukosteikon rakentaminen pidättämään valuma-alueelta tulevaa 

kiintoainesta

 Umpeenkasvaneelle alueelle väylän ruoppaustaparantamaan vedenvaihtuvuutta ja helpottamaan 

veneliikennettä alueella

 Kaivosojan ruoppausta huomioiden ojan historiallinen arvo ja sen alkuperäinen muoto

 Koko hankkeen ruoppausmassamäärä noin 21 000 m3ktr

 Lintuvesikunnostus lammikkoa kaivamalla ja ruopattavan rannan muotoilua rikkonaiseksi ja 

repaleiseksi lisää kosteikon mosaiikkimaisuutta ja reunavaikutusta, joka monipuolistaa vesi- ja 

rantalintujen elinympäristöjä

 Lintutornin rakentaminen alueelle

 Rantapolku kaivosojalle, onkilaitureiden ja opastaulujen 

rakentaminen 

 Vuolijoen-Manamansalon osakaskunta haki Pohjois-Suomen

aluehallintovirastolta vesilain mukaisen luvan toimenpiteiden

toteuttamiseen

 Kustannusarvio noin 250 000 € (alv 0 %)
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Linnusto, uhanlaiset eliö- ja kasvilajit
 Tehdyissä selvityksissä alueelta löydettiin viitasammakkoja sekä laulujoutsenen pesä

 Sudenkorentolajisto oli hyvin runsas, kaksi EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) tiukasti suojeltuja lajeja, 

joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen on direktiivin mukaan kielletty

– Lummelampikorento, täplälampikorento

 Manamansalon-Vuolijoen osakaskunta haki EU:n luontodirektiivin 16 artiklan mukaisen poikkeusluvan 

viitasammakon ja lummelampikorennon elinympäristöjen käsittelyyn

 Kunnostushanke toteutetaan vaiheistetusti kolmen vuoden aikana johtuen siitä, että alueen kerralla 

toteutettuna kunnostustoimilla voi olla hetkellisiä ja paikallisesti tuhoisia vaikutuksia korentolajien lajien 

toukille ja viitasammakon nuijapäille. Jakamalla kunnostustyöt kolmelle vuodelle sopivaa elinympäristöä 

on aina tarjolla toukkien koko elinkierron ajan.



Lummelampikorento
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Rahoitus ja toimenpiteiden toteutus

 Kajaanin kaupunki toimii hankkeen toteuttajana.

 Rahoitus hankkeelle tulee Oulujoen moninaiskäyttöhankkeesta (OuMo), joka on Kainuun ja Pohjois-

Pohjanmaan, Oulujoen vesistöalueen (Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa) kuntien sekä säännöstelijän 

(Fortum) yhteinen hankekokonaisuus, jolla pyritään vähentämään säännöstelystä aiheutuvia haittoja.

 Kajaanin kaupunki haki rahoitusta Kainuun ELY-keskukselta ja Fortumilta hankkeen toteutukseen, lisäksi 

kaupungilla on hankkeelle omarahoitusosuus.

 Rahoitusosuudet:

– Fortum 100 000 € (40 %)

– Kainuun ELY-keskus 80 000 € (32 %)

– Kajaanin kaupunki 70 000 € (28 %)

– Yhteensä 250 000 € (100 %)

 Hanke toteutetaan kolmena vuonna 2018-2020.

– Vuonna 2018 toteutettiin vesiensuojelukosteikko ja osa ruoppauksista 

– Vuonna 2019 toteutettiin osa ruoppauksista

– Vuonna 2020 toteutetaan loput ruoppaukset sekä lintutorni, pitkokset, kalastuslaiturit ja 

pysäköintipaikka
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Rahoitusmahdollisuudet vesistökunnostushankkeisiin
 Oulujoen moninaiskäyttöhanke (OuMo) (Maa- ja metsätalousministeriö)

– Kainuun ELY-keskus, Fortum, Kainuun kunnat

– ELY –keskusten tuen kohdentaminen OuMo-hankkeisiin, tukiprosentit

 Perusvirkistyskäyttöhankkeet (kylä, paikallisuus) 0-25 %

 Lisänä elinkeinoelämän, matkailun kehittäminen 25-30 %

 Edellisten lisäksi merkittävä hanke,  jolla heijastusvaikutuksia valtakunnallisesti tai 

kansainvälisesti (esim. Geopark, Säräisniemen asutus) 30-35 %

 Elinympäristön parantaminen (esim. habitaattikunnostus, linnusto) 35-40 %

 Tutkimushanke, joka hyödyttää kaikkia osapuolia max. 50 %

– Fortumin osuus kustannuksista 0-50 %

– Kuntien osuus kustannuksista vähintään 10 % (pääsääntöisesti korkeintaan 50 %)

 Kainuun ELY-keskuksen vesiensuojelun tehostamisohjelmarahoitus (Ympäristöministeriö)

 Leaderin rahoitus (Oulujärvi Leader, Elävä Kainuu Leader) (EU-rahoitus)
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Kiitos mielenkiinnosta!
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