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LEHDEN TEKIJÄTOSALLISTU SINÄKIN

Itäväylä tehdään lukijoiden 
kanssa, osallistu sinäkin!
Lähetä kuvia ja juttuvinkkejä ja  
osallistu keskusteluun. Lehdessä 
julkaistut kuvat ja juttuun johta-
neet vinkit palkitaan vähintään 
leffalipulla. Lippu toimitetaan 
postitse.

Kännykkä:
Ota kamera-
kännykälläsi kuva 
tai video. Lisää 

kuvan tarina (max 500 merkkiä) 
ja oma nimesi. Lähetä multimedi-
aviestinä numeroon 16323 (hinta 
0,60 e). 
Tekstin alkuun avainsana IV.

Sähköposti 
Lähetä kuvia, 
videoita, juttuja ja 
juttuvinkkejä osoit-

teeseen toimitus@itavayla.fi.

Facebook
Itäväylä on 
myös Face- 
bookissa.

www.facebook.com/itavayla

itavayla.fi
Digilehti ja 
media- ja
yhteystiedot.

IV

Lähettäessäsi kuvan julkaistavaksi myönnät Itäväylä Viestintä Oy:lle kaikki oikeudet kuvaan, 
edelleenluovutusoikeus mukaan lukien. Kuvan lähettäjä vastaa siitä, että hänellä on oikeus 
myöntää edellä mainitut oikeudet Itäväylä Viestintä Oy:lle*. 
Palvelu toimii DNA:n, Elisan, Kolumbuksen, Saunalahden, Soneran ja Tele Finlandin  
liittymillä. Julkaistuista kuvista maksetaan palkkio vain kerran. 

*Koskee myös sähköpostilla lähetettyjä kuvia.

FB

myy paikallisia ja valtakunnallisia lehtipaketteja 46 kaupunki-
lehteen Suomessa. www.kaupunkiplus.fi, p. 010 322 9800. 
Itäväylä kuuluu KaupunkiPlus-lehtiin.

Vaihde (019) 521 7500 
Myynti (019) 521 7520
Toimitus (019) 521 7530
Tuotanto (019) 521 7540
Postiosoite PL 118, 06101 Porvoo 
Käyntiosoite Rihkamatori A, 
(Kunnantalo) Porvoo. 
Ma-pe 8.00-16.00.
Sähköposti: toimitus@itavayla.fi
myynti@itavayla.fi
etunimi.sukunimi@itavayla.fi
ilmoitusaineistot: aineisto@itavayla.fi
Kustantaja Itäväylä Viestintä Oy
Painopaikka Sanomapaino, Vantaa 
Jakelu Porvoon Mediajakelu Oy,   
Jakelujuniorit Oy
Jakeluhuomautukset 
www.jakelupalaute.fi/itavayla
Lehti ilmestyy keskiviikkoisin
Jakelulevikki 48.900 kpl,
lukijamäärä 46.000 
(KMT syksy 2015). 

ISSN 2324-0679 (painettu)
ISSN 2324-0687 (verkkojulkaisu)

Ilmoitusasiakas on vastuussa ja korvausvelvollinen mainontansa aiheuttamista mahdollisista vahingoista kolmannelle osapuolelle ja/tai leh-
delle. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) taikka asiakkaasta johtuvasta syystä kuitenkaan voida 
julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen pois jäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta 
virheestä rajoittuu ilmoituksesta maksetun määrän palauttamiseen.  Huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta 
tai tarkoitetusta julkaisupäivästä lukien. Lehti toimitetaan force majeure -varauksin. Lehti ei vastaa tilaamatta lähetetyn aineiston säilyttämi-
sestä eikä palauttamisesta. Noudatamme Julkisen Sanan Neuvoston eettisiä periaatteita ja kunnioitamme hyvää journalistista tapaa.

32. vuosikerta

Päätoimittaja
toimitusjohtaja

Mika Laine 
0400 494 234 

Myyntipäällikkö
Rami Keskipasma 

0400 521 981

 Tuottaja-toimittaja
 Marko Wahlström 

0400 271 133

 Myyntipäällikkö
Maija Laine 

040 547 2993

Toimittaja 
Mia Smolander 

0400 271 144 

 Myyntipäällikkö
Tiina Wahlman 
040 581 2784 

Tuotantovastaava 
Sari Varis 

0400 259 307 

Mainosgraafikko
Sari Alhonen 
040 141 6602

Itäväylä kuuluu Sanomalehtien liittoon
www.sanomalahdet.fi

H ardombäckenistä 
ja Loviisanjoes-
ta aiotaan saada 
kansainvälisesti 

merkittävä esimerkkikohde, 
jossa on kokonaisvaltaises-
ti vähennetty ravinteiden 
huuhtoutumista vesistöön 
ja vähennetty jokialueen 
tulvimista.

– Samalla tavoitteena on 
vaikuttaa poliitikkoihin se-
kä parantaa viljelyn laatua 
ja tehokkuutta, Itämeren 
laajuisen Nutrinflow-hank-
keen hankepäällikkö Ari 
Kultanen ProAgria Ete-
lä-Suomesta sanoi.

– Salaojituksien kunnos-
tus on ympäristötyötä par-
haimmillaan. Kun pellon 
vesitilanne on kunnossa, 
viljelyalue voi hyvin, hän 
jatkoi.

Hanke käynnistyi 9–10 
kuukautta sitten. Projektin 
ensimmäinen yleinen tie-
dotustilaisuus viljelijöille ja 
muille asiasta kiinnostuneil-
le pidettiin Loviisan Kuggo-
missa viime viikolla.

– Projekti alkoi kansain-
välisten hankepartnereiden 
esittelytilaisuudella viime 
syksynä, Kultanen jatkoi.

Käytännön töistä vastaava 
suunnittelija Mikko Orta-
mala Etelä-Suomen Salaoja-
keskuksesta muistutti, että 
Loviisanjoen ja Hardom-
bäckenin valuma-alueella 
on 70–170 hehtaarin alueella 
tulvia läpi vuoden.

– Eroosio kuluttaa maape-
rää ja vaikuttaa vesitilavuu-
teen, hän sanoi.

Hankkeen aikana on 
tarkoitus parantaa myös 
olemassa olevia kosteik-
koalueita.

– Arvokkaat koskialueet 
jätämme koskemattomiksi, 

Ortamala rauhoitteli.
Loviisanjoen pääuoman 

peruskunnostus on alkanut 
Lapinjärveltä jo aiemmin.

Suomessa hankkeen toimin-
ta kohdistuu Loviisanjoen 
valuma-alueelle, Kultanen 
lisäsi.

Työt alkavat tänä kesänä 
Hardombäckenin pääuo-
man kunnostuksella vesien-
suojelurakenteet huomioon 
ottaen.

– Alueen viljelijät ovat 
olleet aktiivisesti mukana 
suunnittelussa ja toteu-
tuksessa. Maaliskuisessa 
Hardombäckenin ojitusyh-
teisön ylimääräisessä ko-
kouksessa kaikki osakkaat 
kannattivat hanketta, Kul-
tanen jatkoi.

– Ojia on tarkoitus kun-
nostaa yhteensä 10 000 met-
riä, Ortamala lisäsi.

Valkossa asuva Risto Tvil-
ling peräänkuulutti myös 
Loviisanlahden kunnosta-
mista ruoppaamalla.

– Muutama vuosi sitten 
lahtea ruopattiin, kun m/s 
J.L Runeberg ja m/aux Ös-
tersjernan eivät päässeet 
Laivasillalle. Ruoppausjä-

te vietiin ulommas meri-
alueelle, eikä maisemoitu 
Loviisanlahden rannoille, 
hän totesi.

Tvillingin mielestä Lovii-
sanlahden pohjukan voisi 
padota.

– Padon avulla säädeltäi-
siin veden virtaamaa Lo-
viisanjoesta lahteen. Pato 
voisi samalla toimia kevyen 
liikenteen väylänä lahden 
itärannalta Määrlahdesta 
länsirannalle, hän ehdotti.

Loviisan kaupungin ympä-
ristönsuojelusihteeri Heidi 
Lyytikäinen myöntää, että 
Loviisanlahden pohjukan 
täydellinen ruoppaus olisi 
kallis hanke.

– Ruoppausta on suunni-
teltu vuosien aikana, mutta 
toistaiseksi sitä ei ole läh-
detty toteuttamaan, hän 
sanoi.

Lyytikäinen muistutti, et-

tä Loviisanjoen ja Hardom-
bäckenin valuma-alueella 
sijaitsee merkittävä Luren-
sin kosteikkoalue, joka val-
mistui vuonna 2011.

– Kosteikkoalueen merki-
tyksestä ei ole tehty tarkem-
pia analyysejä.

Itä-Uudenmaan ja Porvoon-
joen vesien- ja ilmansuoje-
luyhdistyksen iktyonomi 
Sampo Vainio pitää ravin-
teiden vähentämistä pelloil-
ta ja kulkeutumista vesis-
töön enemmän kuin hyvänä.

– Tärkeää on myös huo-
lehtia vesistön kalakannan 
hyvinvoinnista, hän kom-
mentoi.

Yhdessä Lapinjärven ka-
lastusalueen kanssa vesien- 
ja ilmansuojeluyhdistys on 
istuttanut joen alajuoksulle 
ja yläosaan taimenta.

– Istutus on onnistunut, 
sillä kala on kutenut joessa, 
hän paljasti.

Nutrinflow-hanke jatkuu 
vuoteen 2019 asti. Sen suo-
malaiset partnerit ovat Lo-
viisan kaupunki ja Nylands 
Svenska Lantbruksällskap. 
Hanke kuuluu Euroopan 
Unionin aluekehitysrahas-
ton Keski-Itämeren Inter-
reg-ohjelmaan.

APato voisi sa-
malla toimia 

kevyen liikenteen 
väylänä lahden 
itärannalta länsi-
rannalle.
RISTO TVILLING

Loviisanjoki

 B Joella on pituutta noin 25 
kilometriä. Se laskeen Lovii-
sanlahteen Loviisan kaupun-
gin keskustan alueella.
 B Joen vesistöalue sijaitsee 
Lapinjärven kunnan ja Lovii-
san kaupungin alueella. Se 
halkoo entisten Liljendalin ja 
Pernajan kuntien alueita.
 B Joen latvaosista käytetään 
myös nimityksiä Lapinjär-
venjoki ja Rutuminjoki. Lovii-
sanjoen vesistö saa alkunsa 
Lapinjärven ympäristöstä.
 B Vesistön järvisyys on 4,05 
prosenttia.

TAIMENISTUTUKSET JOEN päähaaraan onnistuivat. Kala on kutenut luontaisesti.

Loviisanjoki kuntoon peltojen kautta
 YMPÄRISTÖ I 8 RAVINNEKUORMITUKSET KURIIN

Loviisanjoki on paikoin rehevöitynyt. Kuva joesta sen alajuoksulta Garnisoonin kaupunginosan kohdalta.

Marko WahlströM

Valkossa asuva Risto Tvilling (edessä) peräsi Loviisanjoen lisäksi 
myös Loviisanlahden pohjukan kunnostusta ruoppaamalla 
hankkeen yleisessä tiedotustilaisuudessa Kuggomissa viime 
viikolla.

marko.wahlstrom@itavayla.fi

MARKO
WAHLSTRÖM


