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1. HANKKEEN NIMI 
 
HOLA LAKE –  Järvien kokonaisvaltaisen hoidon kehittäminen 
Holistic Approach in Lake Restoration (HolaLake) 
 
Hankenumero: 34505  

 

2. HANKKEEN TOTEUTTAJA 
 
Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr 
Sepäntie 7, Ruukinpuisto 
27500 KAUTTUA 

 



 
3. YHTEENVETO HANKKEESTA 

 
HOLA LAKE – Järvien kokonaisvaltaisen hoidon kehittäminen -hanke oli kansainvälinen 
yhteistyöhanke Suomessa ja Ruotsissa. Yhteishankkeen koordinoija oli Vesijärvisäätiö 
ja muut hankekumppanit olivat Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Pyhäjärvi-insti-
tuutti sekä ruotsalainen Osbyn kunta. Pyhäjärvi-instituutin kohdealueena oli Köyliön-
järvi ja sen valuma-alue.   
 
Hankkeen toimet ja tavoitteet kohdentuivat ulkoisen kuormituksen vähentämiseen, 
kalakantojen vaikutukseen vedenlaatuun, vedenlaatuun ja vesikasvien vaikutukseen. 
Paikallisesti yhteistyötä tehtiin Köyliönjärven suojeluyhdistyksen kanssa. Hankkeen ta-
voitteena oli edistää järven tilan paranemista ja lisätä sitä kautta alueen maaseudun 
elinkeinomahdollisuuksia, asukkaiden viihtyisyyttä ja alueen vetovoimaa asuinpaik-
kana sekä matkailukohteena. Hankkeessa toteutettiin konkreettisia vesienhoitotoimia 
yhteistyössä asukkaiden kanssa. 
 
Hankkeen toimesta mm. toteutettiin kolme vesiensuojelutoimenpidettä Köyliönjärven 
valuma-alueella, tehtiin materiaalia kalastuksesta ja vedenlaadusta suojeluyhdistyk-
sen käyttöön, tehtiin ohjeistuksia rantojen hoitoon, niittoon ja seurantaa varten, to-
teutettiin kasvien poiston pilotointeja ja järjestettiin teemoista yleisötilaisuuksia ja ta-
pahtumia. 

Hankkeessa on toteutettu seuraavat ohjeistukset: 
- Ruovikon niitto 
- Vesikasvien niitto 
- Niiton kustannukset 
- Järviwikin käyttö 
- Sinileviin varautuminen virkistyskäytössä ja niiden tunnistaminen 
- Vesiensuojelumenetelmien kunnossapito-ohjeistuksen linkkilista 

 
Hankkeessa järjestettiin seuraavat teemapäivät: 
4.6.2018 Vesikasvi-ilta 
9.6.2018 Köyliönjärvipäivä 
16.6.2019 Köyliönjärvi-iltapäivä 
24.9.2019 Voiko sinileväkukintoihin varautua? 

 
 
 
 
 
 
 



4. RAPORTTI HOLA LAKE-HANKKEEN TOTEUTUMISESTA 

Hankkeen taustalla oli aktiivinen keskustelu Köyliönjärven suojeluyhdistyksen kanssa. 
Suojeluyhdistyksen kanssa määritettiin järvellä tarvittavien toimenpiteiden tarpeet, nä-
kökulma ja heidän johdolla hankkeen omarahoituksena tehty vastikkeeton työ.  

Myös muilla suomalaisilla järvillä painitaan samojen teemojen parissa ja yhteistyötä 
hankkeeseen lähdettiin hakemaan kansainvälisestä Leader-hankkeesta yhdessä ruot-
salaisen Osbyn kunnan ja suomalaisten Vesijärvisäätiön ja Länsi-Uudenmaan vesi ja 
ympäristö ry:n kanssa. Yhteistyöllä lisättiin hankkeeseen kokemustietoa menetelmistä 
sekä verkostoja. Käytännön tiedonvaihtoa on toteutettu työpajoilla ja seminaareilla. 
Koko hankkeen pääkoordinoijana toimi Vesijärvisäätiö. 

Hankkeen toimenpiteet jakautuivat neljään eri teemaan:  

1) ulkoisen kuormituksen pienentäminen,  
2) kalakantojen vaikutus vedenlaatuun,  
3) vedenlaatuun liittyvät ongelmat ja planktonyhteisöjen vaikutus sekä  
4) vesikasvien vaikutus järven tilaan, luontoarvoihin ja virkistyskäyttöön. 

 

4.1. HANKKEEN TAVOITTEET  

Leader Pyhäjärviseutu ry:n strategian mukaisesti hankkeella pyrittiin vaikuttamaan Py-
häjärviseudun alueella vesistöjen tilaan, turvaamaan jokien ja järvien virkistyskäyttö-
arvoa sekä lisäämään paikallisten asukkaiden ja vierailijoiden viihtyvyyttä. Leader Py-
häjärviseudun strategian tavoitteena on viihtyisä asuinympäristö, johon voidaan vai-
kuttaa mm. vesistöjen virkistyskäytön lisäämisellä. Kansainvälisellä yhteistyöllä tavoi-
tellaan strategian mukaisesti uutta tietoa ja uusia ajatuksia, uuden oppimista toisilta 
mailta sekä uusien innovaatioiden syntymistä. 

Hankkeen tavoitteena oli edistää järven tilan paranemista ja lisätä sitä kautta alueen 
maaseudun elinkeinomahdollisuuksia, asukkaiden viihtyisyyttä ja alueen vetovoimaa 
asuinpaikkana sekä matkailukohteena. Hankkeessa toteutettiin konkreettisia vesien-
hoitotoimia yhteistyössä asukkaiden kanssa. 

Hankkeen tavoitteena oli tukea Köyliönjärven suojeluyhdistystä ja vesistöistä kiinnos-
tuneita ihmisiä sekä innostaa ja osallistaa lisää toimijoita mm. veden laadun omatoi-
miseen tarkkailuun ja tietojen viemiseen esimerkiksi Järviwikiin. Tavoitteena oli tuottaa 
järviin liittyvää tietoa alueen asukkaille esimerkiksi opaskyltein, tiedottein, ohjeistuksin 
ja seminaarein.  

 

 

 



4.2. HANKKEEN TOIMENPITEET JA TOTEUTUSTAPA SEKÄ RISKIT 

Hankkeessa järjestettiin viisi kansainvälistä työpajaa, joista neljä Suomessa ja yksi 
Ruotsissa. Työpajat järjestettiin seuraavasti:  

Lahti (syksy 2017), Lohja (kevät 2018), Ruotsi (syksy 2018), Lahti (kevät 2019) ja Lohja 
(syksy 2019).  

Työpajoihin osallistui hankkeen rahoituksella Pyhäjärvi-instituutista 1-3 henkilöä. Köy-
liönjärven suojeluyhdistys ry:lle tarjottiin myös osallistumismahdollisuutta, mutta yh-
distyksestä ei päästy mukaan työpajoihin. 

4.2.1. Hankkeen toimenpiteet 

Toimenpiteet on kerätty työpaketeittain ja niitä toteutettiin työpaketeissa seuraavasti:  

TYÖPAKETTI 1: Ulkoisen kuormituksen pienentäminen  

Köyliönjärven valuma-alueella toteutettiin vesiensuojelutoimenpiteiden seurantaa 
Vanhakartanon laskeutusaltaalla, Kytövuoren altaalla ja Peren salaojasuodattimella. 
Tämän lisäksi JOKIohjelman ojavesiseurannassa seurattiin Ketelinojan (suurin järveä 
kuormittava oja), Sirttalanojan, Kissanojan ja Mustaojan kuormituksia. TUTTI-hanke 
seurasi Peren suodattimen toimintaa ja osan seuranta-ajasta Kytövuoren altaan toi-
mintaa. 

Aiemmin rakennettujen vesiensuojelutoimenpiteiden ohjeistus toteutettiin kokoa-
malla olemassa olevista ohjeista linkkilistaa Pyhäjärvi-instituutin nettisivuille: 
http://www.pyhajarvi-instituutti.fi/default2.asp?active_page_id=286 

Hankkeessa haettiin uusia vesiensuojelutoimenpidemenetelmiä. Köyliönjärven va-
luma-alueella toteutettiin kolme uutta vesiensuojelutoimenpidettä. Kytövuoren las-
keutusaltaassa toteutettiin EM-mikrobeihin perustuvien mutapallojen asennus kesällä 
2018. Toimenpide suoritettiin yhdessä TUTTI-hankkeen kanssa. Vastaavaa menetel-
mää ei ole aiemmin testattu tällä vesistöalueella. Vuonna 2019 toteutettiin Euran ja 
Säkylän Opintorahayhdistyksen avustuksen kanssa yhteistyössä Ketelinojan valuma-
alueella rakennekalkituspilotti. Pilotti on ensimmäinen vesistöalueella ja siitä järjestet-
tiin tiedotustilaisuus 24.9.2019. Rakennekalkituksen tarkoituksena on parantaa maa-
perän rakennetta ja pidättää ravinteita peltoihin, jolloin valumavesien ravinnekuormi-
tus ei ole niin suuri. Vuoden lopussa rakennettiin Ketelinojaan ojanpohjasuodatin, 
jonka tarkoituksena on pidättää ravinteita suoraan ojavedestä. 

Ulkoisen kuormituksen yksi lähde on lähivaluma-alueelta eli ranta-asukkailta ja mökki-
läisiltä syntyvä jätevesikuormitus. Jätevesikuormituksen vähentämiseksi järjestettiin 
yhdessä Jätevesineuvontaa Satakunnassa –hankkeen kanssa neuvontaa ja esimerkiksi 
Köyliönjärvipäivänä 9.6.2018 mukana oli myös Biolanin edustaja, jolla oli harmaavesi-
suodattimista kampanja alueelle.  

http://www.pyhajarvi-instituutti.fi/default2.asp?active_page_id=286


Kansainvälisen hankkeen osalta osallistuttiin Lahdessa järjestettyyn työpajaan ulkoi-
sesta kuormituksesta.  

TYÖPAKETTI 2: Kalakantojen vaikutus vedenlaatuun 

Työpaketti 2 oli hankkeen pienin paketti. Siinä tavoitteena oli tuottaa tietoa kalastus-
alueen, suojeluyhdistysten ja muiden sidosryhmien käyttöön siitä, miten kalaston ra-
kenne vaikuttaa vedenlaatuun ja miten eri kalalajien kalastuksen säätelyllä ja istutuk-
silla voidaan tukea esim. elinkeinokalastusta, kestävää virkistyskalastusta ja hoitoka-
lastusta. Lisäksi tavoitteena oli, että ymmärrys järvien kalaston nykytilasta ja petokalo-
jen kyvystä vaikuttaa positiivisesti veden laatuun lisääntyy. Kaupallisesti kannattavan 
ja veden laatua parantavan hoitokalastuksen mahdollisuuksia on edistetty. 

Köyliönjärven osalta tuotettiin järven hoitoyhdistyksen tiedottamisen ja jatkotoimien 
tueksi materiaalia. Materiaali on linkitetty sivulle: http://www.pyhajarvi-insti-
tuutti.fi/image/hola%20lake/hola_koylionjarvi_kalastokooste2019.pdf 

Köyliönjärven suojeluyhdistys toteutti järvellä paunettien avustuksella vähempiarvoi-
sen pienen kalan poistoa ja sitä kautta järvestä poistui fosforia. TANAKKA-hanke on 
samanaikaisesti toteuttanut hoitokalastuspilotin Köyliönjärvellä ja pilotoinut kaupalli-
sesti kannattavaa kalastusta ja sen vaatimaa logistiikkaa.  

Kansainvälisen hankkeen osalta osallistuttiin Lohjalla järjestettyyn työpajaan kalastuk-
sesta. 

TYÖPAKETTI 3: Veden laatu ja planktonyhteisöt 

Köyliönjärvellä on hankkeen työnä koottu olemassa olevat seurantatulokset ja tehty 
suojeluyhdistyksen tiedottamisen ja jatkotoimien tueksi helposti hahmotettavat kuvat 
vedenlaadusta. Materiaali on linkitetty sivulle: http://www.pyhajarvi-insti-
tuutti.fi/image/hola%20lake/koylionjarvi_vedenlaatukooste_data_hertasta2019.pdf 

Köyliönjärvestä tehtiin opastaulu, mikä suojeluyhdistyksen talkoilla tullaan asenta-
maan talven 2019 tai kevään 2020 aikana seitsemälle rannalle.  

Hankkeessa järjestettiin kesällä 2017 ensimmäiset rantatalkoot, joissa keskityttiin vie-
raslajien vähentämiseen. Kirkkosaaresta, Papinportaiden ympäristöstä poistettiin jät-
tipalsamia. Talkoot piti uusia vuonna 2018, mutta alueen pienemmät ahkeroijat – lam-
paat – olivat pääseet laitumelle aiempaa vuotta aikaisemmin ja saaneet pidettyä kas-
vuston kurissa. Maaliskuussa 2018 järjestettiin talkoot Kirkonniemen rannoilla. Silloin 
poistettiin talviruokoa käsipelillä. Muut talkoot ovat olleet kyläyhdistysten omia, suoje-
luyhditys on talkoillut paunettien kanssa ja opastaulujen asentaminen tapahtuu tal-
koilla. Osa hankkeen yksityisestä rahasta kerättiin vastiikettoman talkootyön avulla. 

Vedenlaadusta järjestettiin yleisölle teemailta 16.6.2019. Samassa tilaisuudessa järjes-
tettiin tiedotusta kalastuksesta ja TANAKKA-hankkeesta. Toinen työpaketin teemailta 
”Voiko sinileväkukintoihin varautua?” järjestettiin 24.9.2019 Yyterin Virkistyshotellissa 

http://www.pyhajarvi-instituutti.fi/image/hola%20lake/hola_koylionjarvi_kalastokooste2019.pdf
http://www.pyhajarvi-instituutti.fi/image/hola%20lake/hola_koylionjarvi_kalastokooste2019.pdf
http://www.pyhajarvi-instituutti.fi/image/hola%20lake/koylionjarvi_vedenlaatukooste_data_hertasta2019.pdf
http://www.pyhajarvi-instituutti.fi/image/hola%20lake/koylionjarvi_vedenlaatukooste_data_hertasta2019.pdf


yhteistyössä Satakunnan vesistöneuvonta-hankkeen ja TUTTI-hankkeen kanssa. Köy-
liönjärven suojeluyhdistyksen edustaja oli kertomassa ranta-asukkaan näkökulmaa le-
väkukintoihin.  

Hankkeessa toteutettiin ohjeistus leväkukintoihin varautumisesta ranta-asukkaiden 
käyttöön sekä ohjeistus Järviwikin käytöstä ja havaintojen lisäämisestä Järviwiki-sivus-
tolle. Ohjeistukset ovat luettavissa Pyhäjärvi-instituutin Köyliönjärvisivustolla: 
http://www.pyhajarvi-instituutti.fi/default2.asp?active_page_id=282 

Kansainvälisen hankkeen osalta osallistuttiin Ruotsissa järjestettyyn työpajaan plank-
tonista ja vedenlaadusta. Matkaraportti on tämän raportin liitteenä. 

TYÖPAKETTI 4: Vesikasvit 

Työpaketissa tuotettiin tietoa vesikasviniittojen vaikuttavuudesta ja niittomateriaalien 
hyödynnettävyydestä. Ruovikon poiston uusia menetelmiä pilotoitiin kolmella eri tek-
niikalla. Ensimmäinen pilotti oli talviruo’on poisto käsipelillä 26.3.2018 Kirkonniemen 
alueella. Toinen tekniikka ruo’on poistamiseen oli työnäytös soutu- tai moottoriveneen 
kylkeen asennettavasta kaislaleikkurista. Kolmantena oli isompi mekaaninen ruovikon-
poistopilotti, mikä toteutettiin elokuussa 2018. Työn suoritti paikallinen HV Metals Oy, 
mikä oli itse kehittänyt ponttooneiden päällä kulkevan leikkurin.  

Leikkuumassan hyödyntämisen osalta käytiin keskusteluja Biolanin kanssa ja he kokei-
livatkin niittojätettä kasvualustassa. Hankkeen loppuvaiheessa tehdyn Biolan-vierailun 
yhteydessä todettiin kuitenkin, että pitkänä kerätty ruokomassa on niin ”ilmavaa”, että 
sen kerääminen ja kuljettaminen on kustannuksiltaan liian suurta. Ruokojäte tulisi 
voida silputa keruupaikalla, jolloin kuljetuksessa ei kuljetettaisi ilmaa, vaan enemmän 
tuotetta. Niittojätettä voidaan hyödyntää jatkossa myös alueella toimintansa aloittavan 
biokaasulaitoksen raaka-aineena, mutta kustannustehokas kuljetus on myös tässä 
vaihtoehdossa suurin haaste. Hankkeen pilotissa niittojäte toimitettiin läjitettäväksi lä-
heiselle pellolle ja sen jälkeen se käytetään pellon maanparannusaineeksi. Läjityspai-
kan valinnassa tulee huomioida se, että niittojäte ei saa päästä takaisin järveen, läjitys-
paikan tulee olla sen verran lähellä, että kuljetuskustannukset eivät nosta hintaa ja lä-
jitetyn niittojätteen tulee voida olla aumassa niin kauan, että se voidaan levittää pel-
toon. Murskaus tai silppuaminen olisi tässäkin tapauksessa parasta, mutta ruokoa silp-
puavaa laitteistoa ei juuri ole ja silppuaminen lisää kustannuksia. Niiton kustannuksista 
kerättiin tietoa hankkeen toimesta ja se kuten myös niiton ja vesikasvillisuuden pois-
tosta tehty ohjeistus löytyvät Pyhäjärvi-instituutin Köyliönjärvi-sivustolta: 
http://www.pyhajarvi-instituutti.fi/default2.asp?active_page_id=285. 

Hankkeessa järjestettiin vesikasviteemailta 4.6.2018 Tuiskulan Seuratalolla. Illan mate-
riaali on luettavissa  
http://www.pyhajarvi-instituutti.fi/default2.asp?active_page_id=285. 
 
Kansainvälisen hankkeen osalta osallistuttiin Lahdessa järjestettyyn työpajaan järvi-
ruo’osta ja sen hyödyntämisestä.  

http://www.pyhajarvi-instituutti.fi/default2.asp?active_page_id=282
http://www.pyhajarvi-instituutti.fi/default2.asp?active_page_id=285
http://www.pyhajarvi-instituutti.fi/default2.asp?active_page_id=285


4.2.2. Hankkeen aikataulu 

Hanke toteutettiin aikavälillä 1.1.2017-31.12.2019. 

 
4.3. Yhteistyökumppanit 

Hankkeen pääkohderyhmänä olivat järviluontoon ja kalastukseen liittyvät maaseu-
tuelinkeinot sekä kalavesien hoidon ja hoitokalastuksen piirissä toimivat ja siihen val-
miuksia omaavat yksittäiset ihmiset kuten kalastajat, maanomistajat ja ranta-asukkaat, 
kalastusyhteisöt, järven hoitoyhdistys, virkistys- ja urheilukalastusjärjestöt sekä kylä-
toimikunnat ja asukasyhdistykset. Hyödynsaajina olivat virkistyskäytön osalta paikalli-
set asukkaat ja veden laadun osalta kasteluvettä hyödyntävät viljelijät. 

Tiivistä yhteistyötä tehtiin Köyliönjärven suojeluyhdistys ry:n kanssa sekä kansainväli-
sen hankkeen kumppanien kanssa. 

4.4. Tulokset, vaikutukset ja tiedotus 
 
Hanke sai positiivisen vastaanoton ja sen sosiaaliset vaikutukset ovat olleet nähtävissä 
hankkeen toiminnan aikana tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Hankkeen toimenpiteiden 
tuloksia voidaan seurata tarkkailemalla vedenlaadun muuttujia ja hyödyntämällä asu-
kaslähtöisen ympäristötarkkailun tuloksia. Hankkeen tulokset jäävät suojeluyhdistyk-
sen ja Pyhäjärvi-instituutin käyttöön ja mahdollisuuksien mukaan tuloksista tiedote-
taan hankkeen päätyttyäkin yhdistysten omilla tiedotuskanavilla (kirjeet, facebook, pai-
kallislehdet) sekä Pyhäjärvi-instituutin internet-sivujen yhteydessä toimivilla Köyliön-
järvi-sivuilla. Hankkeen tuloksena syntyneet ohjeistukset ja opastaulut jäävät asukkai-
den ja järven käyttäjien käyttöön myös hankkeen päätyttyä. Uusien vesiensuojelutoi-
menpiteiden osalta EM-mutapallojen vaikutus on hankkeen päätyttyä päättynyt. Ra-
kennekalkituksen ja ojanpohjasuodattimen tuloksia päästään seuraamaan vasta 
vuonna 2020. 
 
Hankeaikana tehtiin tiedotteita seuraavasti: 
Köyliönjärven rannoilla talkoillaan jättipalsamia vastaan, 1.8.2017 
Talviniitto osana rantojen omatoimista hoitoa, 20.3.2018 
Teemailta jättipalsamin torjunnasta ja vesikasveista, 24.5.2018 
Järviruoko on järvissä hyvis ja pahis, 10.8.2018 
Säkylässä kalkitaan savipitoisia peltolohkoja, 19.9.2019 
 
Lisäksi tilaisuuksista tehtiin somemainontaa facebookissa mm. seuraavilla sivuilla: 
I<3Köyliönjärvi, Köyliönjärven suojeluyhdistys, Pyhäjärvi-instituutti, JOKIohjelma ja Sä-
kylä Eura ja Köyliö Tapahtumakalenteri. Instagramissa tapahtumia markkinoitiin JO-
KIohjelman ja Jätevesineuvonnan sivuilla (jätevesiin liittyvät tapahtumat). 
 
 



5. ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI 
 
Hankkeen aikana esitettyjä toiveita hankkeen laajenemisesta ja jatkotoimenpiteistä oli-
vat esimerkiksi maisemanhoitoon liittyvät toimet. Rannoilla on historiassa ollut voima-
kasta laidunnusta, mutta nykyään, kun laiduntavia eläimiä ei ole, ovat rannat pusikoi-
tuneet. Rantojen hoito ja rantapusikon karsiminen virkistyskäyttöalueilta kuten uima-
rantojen läheisyydestä ja luontopolkujen yhteydestä on ollut asukkailta tuleva toive. Li-
säksi toivottiin vieraslajien poistotoimia, missä esimerkiksi jättipalsamin poistoa voitai-
siin toteuttaa työllistäen tai tuetusti. Palsamin poiston yksi ongelma on se, että yhtenä 
vuonna tehdyllä toimenpiteellä ei vielä ole kovin pitkäaikaista vaikutusta, vaan talkoita 
tai poistoa tulisi tehdä useampana vuotena ja joskus muutaman kerran vuodessa. Myös 
erilaiset poistotavat ja niiden tehokkuus kiinnostivat. 
 
Järviruoko ja vesikasvit kuten vesirutto koetaan virkistyskäytön kannalta ongelmalli-
sena. Kuitenkin ruovikot ovat tärkeitä piilo- ja lisääntymispaikkoja monille eläinlajeille, 
linnuille, nisäkkäille, hyönteisille ja kaloille. On kuitenkin nähtävissä, että paikoin lintu-
vedet ovat taantuneet, koska järviruoko on lisääntynyt siinä määrin, että laikuttaiset 
ruokoesiintymät ovat hävinneet ja lintujen monimuotoisuus kärsii. Järvelle toivottiin 
tehtäväksi koko järven kattava niittosuunnitelma, missä otettaisiin huomioon luontoar-
vot, tehtäisiin linnusto- ja hyönteisselvitys ja suunniteltaisiin kohdat ja tavat, jolla järvi-
ruokoa tai muuta vesikasvillisuutta voitaisiin poistaa. Suunnitelmassa tulisi huomioida 
myös Natura- ja luonnonsuojelualueet ja niiden luontoarvot. 
 
Rahoitusta toivottiin myös vesiensuojelutoimenpiteille kuten kosteikoille, suodattimille, 
tässä hankkeessa löydettyihin ruokosuodattimiin ja pienimuotoisten ojasuodatinten ra-
kentamiseen. 
 
Paunettikalastuksessa on päästy hankkeen aikana hyvään käyntiin ja TANAKKA-hank-
keessa on testattu vähempiarvoisen kalan nuottausta ja kala on hyödynnetty koiran-
ruokatehtaalla. Koska kala on niin pienikokoista, sen teollinen käyttö ihmisravinnoksi ei 
vielä ole mahdollista, koska se ei sovellu kokonsa puolesta teolliseen käyttöön. Pientä 
kalaa pitäisikin voida alkuun poistaa hyvin tehokkaasti, jolloin kalan yksilökoko kasvaisi 
ja sitä kautta saataisiin kalalle myös elintarvikekäyttöä. Kalastuksen tukemiseen tarvit-
taisiin rahoitusta, jotta kalaston rakenne saataisiin paremmin hyödynnettävään ko-
koon. Samalla vaikutettaisiin vedenlaatuun, kun järvestä poistuisi kalamassan mukana 
fosforia ja pohjaa tonkivaa kalaa. 
 
Investoinneista toivottiin, että Köyliönjärvelle voitaisiin rakentaa laituri tai veneenlasku-
paikka, josta esimerkiksi järvipelastajat pääsisivät hyvin laskemaan veneensä. 
 
 
 
 



6. HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN  

Hankkeen toimet on esitelty hankkeen ohjausryhmälle joulukuussa 2019. Ohjausryhmä 
arvioi hankkeen toteutumista ja kommentoi, että hankkeessa on saatu paljon aikaiseksi 
ja se on edennyt hyvin ja hankesuunnitelman mukaisesti. Pyhäjärviseutu ry kiitteli eri-
tyisesti viestinnän toteutumista paikallisten asukkaiden suuntaan sosiaalisen median 
välityksellä. Köyliönjärven suojeluyhdistys ry oli tyytyväinen hankkeen toteutukseen ja 
paikallisten asukkaiden suuntaan hanke on ollut näkyvä ja toteutunut hyvin. 
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