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Strategia: luonto lähellä, lisää asumisviihtyisyyttä ja houkuttelee
asukkaita

Hollola on luontoliikkujan paratiisi

TARVE

Lähiluonto lisää tutkitusti ihmisten terveyttä ja ehkäisee sairauksia
(mm. syöpä, allergiat, sydän- ja verisuonisairaudet, mielenterveys)

Valtuustotason tavoite

Vähä-Tiilijärviprojekti käynnissä

NYKYTILA
Ympäristösihteeri osallistuu
aktiivisesti alueen
vesiensuojelun verkostoihin,
mm. vesienhoidon
toimenpideohjelman
yhteistyöryhmään

Porvoonjoen
neuvottelukunnassa ollaan
mukana

Vähä-Tiilijärvi-projekti
käynnissä

Pienjärvien tarkkailu
käynnissä, poislukien
Hämeenkoski

Vesijärvisäätiön toimet
Hollolassa ja yhteistyö

Vanajavesikeskuksen
toiminnassa myös

Lahden seudun luonto –
sivusto erinomainen
tiedotuskanava, hieman
huonosti hyödynnetty
Hollolan osalta

Kuntalaiset aktiivisia

Vieraslajien torjuntatyö ja
ilmastonmuutostyö tukevat
vesiensuojelua

Kunnan oma reitistöjen
teko ja kuntalaisten
aktivointi tärkeä osa
vesistöohjelmaa, toimii
työllisyyspalveluista käsin

VISIO 2025
Vähä-Tiilijärven
kunnostustoimenpiteet
aloitettu – 2021

Tiedottaminen, neuvonta ja
valvonnan tehostaminen
vesirakentamisen ja rantaasumisen vaikutuksista
(ruoppaukset, niitot,
jätevedet ym) – 2020 –
2025

Pienjärvien tarkkailu
jatkuu, Hämeenkosken
järvet mukaan –
2022
Vesistöjen rantojen
reitistöjen rakentaminen,
parantaminen ja
kunnostus erityisesti
Natura- ja
luonnonsuojelualueilla,
lähtökohtana luonto- ja
virkistysarvojen
turvaaminen ja
parantaminen – 2020 –
2025

Hedelmätarhan lammen
kunnostustoimenpiteet –
suunnittelu ja rahoituksen
haku 2021 –
toimenpiteet 2022

Vesijärvisäätiön ja
kunnan
vesiensuojelutyön
roolien rajapinta
selkeytetty, Vesijärvi –
ohjelman päivityksen
yhteydessä (ajankohta
ei tiedossa)

Koskee vain pintavesiä

MÄÄRITTELY
2020 – 2025

Osallistaminen
tiedotus tärkeää, kaikki saavat
osallistua
oppilaitokset, työllisyyspalvelut,
elinvoiman palvelualue, Vesijärvisäätiö,
ELY-keskus, terveysvalvonta,
kalastuskunnat, omakotiasukkaat,
kuntalaiset, ulkoilijat

Priorisoidaan tärkeimmiksi
kohteiksi uimapaikat, reitit ja
Vesijärvi

Visio on toimintaa ohjaava, ei
sitova (lakisääteisten
valvontatehtävien hoito on ensi
sijalla)

Sanallinen lyhyt
seurantaraportti laaditaan
puolivuosittain

Pystyttänee toteuttamaan
nykyisillä resursseilla
täydentäen hankerahoituksella
ja oppilastyöllä

Tarvittaessa laaditaan taulukko
aikataulusta, resurssitarpeesta
ja priorisoinnista (lyhyt ja pitkä
aikaväli, eri tason ”koreja”
toimenpiteille)

Tarvittaessa visiota päivitetään
kesken ohjelmakauden, esim.
resurssitilanteen tai tarpeiden
muuttuessa

Työ jatkuvaa, visio
laaditaan ohjelmakausittain

Ideapankki erikseen,
kaikkien käytössä
pyydettäessä

Pohjavesiä. Myös
pohjaveden suojelu sisältyy
lakisääteisiin vesienhoidon
toimenpideohjelmiin ja
tavoitteisiin

Seuraava ohjelmakausi (tai
oma ohjelma) koskien

Luonnonsuojelu- ja Naturaalueita

JATKO
Pohjavesialueilla sijaitsevien,
virkistyskäytön kannalta
tärkeiden luonnonsuojelu- ja
Natura-alueiden hoito- ja
käyttösuunnitelmat

