
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry 
toimintaa vesien ja ympäristön hyväksi

Toiminnanjohtaja Heli Jutila
Kalajoen vesienhoitoryhmä 29.3.2019, Kalajoki



Asiantuntija- ja yhteistyöorganisaatio
Toiminta-alueena kolme Pohjanmaan maakuntaa

Jokivesistöt ja rannikkoalueet
Pohjavesialueet
Tavoitteena
vesien- ja ympäristönsuojelun 
edistäminen toiminta-alueella
Lisäksi tilaustöitä, rahastot
ja hankkeita



1.   Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien-
ja ilmansuojeluyhdistys ry 

2.   Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry 

3.   Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry 

4.   Kymijoen vesi ja ympäristö ry 

5.   Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry 

6.   Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 

7.   Oulun läänin vesiensuojeluyhdistys ry 

8.   Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry 

9.   Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry 

10. Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry 

11. Vantaanjoen ja Helsingin seudun  
vesiensuojeluyhdistys 

Alueelliset vesiensuojeluyhdistykset
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry.



VIRANOMAISET
 AVI- Ympäristölupavastuualue (LSSAVI): lupaviranomainen
 ELY-keskus (Etelä-Pohjanmaa): valvoja ja muu yhteistyö
 ELY-keskus (Varsinais-Suomi): kalatalousviranomainen
 kunnat

Alueelliset vesiensuojeluyhdistykset (11 kpl) 
+ asiantuntemusta
+ yhteistyötä ja koordinaatiota
+ palveluita: (labra), lupahakemuksia, ohjelmia, 
tarkkailuja, selvityksiä, koordinointia
+ maantieteellinen vahvuus valuma-alueittain
- EI viranomaistehtäviä
- EI yhden asian liike
- JÄSENISTÖ edustaa valuma-alueen toimijoita ja 
vesistöjen käyttäjiä 

KÄYTTÄJÄT
 kalastuskunnat
 virkistyskalastajat
 järviensuojeluyhdistykset
 luonnonsuojeluyhdistykset

TOIMINNANHARJOITTAJA
• kaupungit ja kunnat
• teollisuuslaitokset



Yhdistyksen säännöt
- Yhdistyksen tarkoitus: vesien- ja ympäristönsuojelun 

ja -hoidon edistäminen toiminta-alueella
- Toimintatavat: koulutus, tiedotus, valistus, erilaisissa 

työryhmissä toimiminen
- Jäsenmaksuperusteet eli perusmaksuyksiköt (á 25 €): 

- Kunnat asukasluvun perusteella 20– 150 pmy (500 – 3500 €)
- Teollisuuslaitokset: isot (80+ pmy), keskisuuret (10 pmy)  ja 

pienet (5 pmy) 
- Muut jäsenet: 3 pmy

- Tilaustyöt: omakustannusperiaatteella jäsenille



Jäsenet/ Medlemmar 2018 (1)

Kunnat (22)
Alajärvi Kronoby/Kruunupyy Jakobstad/Pietarsaari
Alavus Kuortane Seinäjoki
Evijärvi Lappajärvi Soini
Halsua Larsmo/Luoto Nykarleby/Uusikaarlepy
Jalasjärvi Korsholm/ Vaasa/Vasa
Kauhava Mustasaari Veteli
Kaustinen Pedersöre Vimpeli
Kokkola/ Karleby Perho
Kannuksen  vesiosuuskunta



PVY:n jäsenet (2)

Muut yhteisöt 7 kpl

Över- och Nederlappfors fiskelag Evijärven kalastusseura
Över- och Ytteresse delägarlag Pohjanmaan Liitto
Pietarsaarenseudun Luonto ry Föreningen skärgårdsrådet rf
NabLabs Oy

Teollisuuslaitokset/ Industrier 16
Evijärven Peruna Oy Kaustisen Turkisrehu Oy ASJ Stormossen Oy
Rehu Agria Oy Pohjanmaan Biokaasu Oy Billerud Korsnäs Finland Oy
UPM Kymmene Oyj MetsäBoard Oy Kokkolan Energia Oy
Oy Ekorosk Ab Millespakka Oy Freeport Cobalt Oy
Boliden Kokkola Oy Kip Infra OY Alholmens Kraft Oy
OSTP Finland Oy



Jäsenkokoukset/ Föreningens möten
-kevät  ja – syyskokoukset

Hallitus/ Styrelsen 
työvaliokunta/ arbetsutskott

TOIMINTA/Verksamhet
Työntekijät (4 kpl 2019):
-varsinainen toiminta/ ordinarie 
verksamhet
-tilaustyöt/ beställningsarbeten
-hankkeet/ projekt

Jokirahastot/  Fonderna
- ÄJR, KJR, LJR , PJR

Sidosryhmät/ 
Kontaktgrupperna

Toiminnanjohtaja/ 
Verksamhetsledare 

Organisaatio/ Organisation 

Jäsenistö/
Medlemskåren



Jokirahastot ovat osa Pohjanmaan vesi 
ja ympäristö ry:tä. PVY:n hallitus 

virallisessa vastuussa, tilintarkastajat 
tarkastavat myös rahastot ja kevätkokous 

hyväksyy myös rahastojen tilit.



Neuvottelukunnat ja rahastot



Vesiensuojeluyhdistysten tehtäviä
Päästö-, vesistö- ja kuormitustarkkailuja ja -

ohjelmien laatimista
Vesikasvi-, pohjaeläin- ja kalastoselvityksiä
Talous- ja pohjavesitutkimuksia
Kaatopaikkatarkkailuja
Valuma-alue- ja kuormitusselvityksiä
Ympäristölupahakemuksia
Luontoselvityksiä
Tiedotusta, esitteitä, koulutusta



Yhteistarkkailujen koordinoinnit
- Jokilaaksoittain (5 yhteistarkkailualuetta)
- Rannikkoalueittain (2 rannikkoaluetta + L-Öjärvi)
- Pohjavesialueittain (1 pohjavesialue +2)
- Kaatopaikkojen yhteistarkkailut (3 kp + yhteistark.)

- Jätevedenpuhdistamot (2 kpl)
- Koordinointiin sisältyy tarkkailuohjelmien päivitys 

ja hyväksyttäminen, kilpailutus, sopimusten 
laatiminen, yhteystahona toimiminen yhteisissä 
asioissa, tiedotus



Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry 
koordinoi



Hankkeet/ Projekt 2012 - 2019
Pohjanmaan JÄSSI 2012 - 2019
- YM:n rahoitus: haja-asutusalueiden kiinteistökohtainen 

jätevesineuvonta (2600) ja yleisneuvonta (lähes 3000)
Pohjanmaan Ravinneratas / Österbottens Näringshjul
− Hankkeen toteutusaika 1.2.2018-31.12.2020
− Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun 

kehittämisohjelma 2014 - 2020 
VYYHTI eli vesistöt ja ympäristö yhdessä hyvään tilaan -
hanke 2013-2014 (Maaseudun kehittämisrahasto)
− Päättynyt hanke 
− Vesistöjen kunnostusopas, kansalaisten ja yhteisöjen 

aktivointi, välittäjäorganisaatioselvitys



Hankkeen päätavoitteet:

• Tehostaa ravinnevirtojen hyödyntämistä 
ja vähentää vesistökuormitusta 

• Hankealueen vesienhoitosuunnitelmissa 
hyvää huonommassa tilassa oleviksi 
määriteltyjen vesistöjen tilan 
paraneminen

• Uusien vesiensuojelutyökalujen ja eri 
toimijoiden keräämien tietopankkien 
sovellusten käyttö lisääntyy ja vakiintuu 

• Eri sektorien 
asiantuntijaorganisaatioiden ja muiden 
valuma- alueen toimijoiden yhteistyö 
syventyy ja vakiintuu. 

• OSATOTEUTTAJAT: GTK, LUKE, SUOMEN 
METSÄKESKUS, PRO AGRIA ETELÄ-
POHJANMAA, KESKI-POHJANMAA JA 
ÖSTERBOTTEN. 

• Hankkeen toiminta-alueena ovat Etelä-
Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja 
Pohjanmaan maakunnat sekä Pohjois-
Pohjanmaalta Alavieskan, Kalajoen, 
Reisjärven, Sievin ja Ylivieskan kunnat. 

• Hankealueeseen kuuluu kaikkiaan 46 
kuntaa. 

• Hanke toimii kaksikielisenä. 
Työpaketti 1. Kohdealueiden valinta ja 

tarkastelu 
Työpaketti 2. Valuma-alueiden vesiensuojelu-

ja ravinteidenkierrätystoimenpiteet 
Työpaketti 3. Demonstraatiot sekä tuotteiden 

ja menetelmien kokeilut 
Työpaketti 4. Työkalujen ja tietopankkien 

hyödyntäminen ja yhteistyön edistäminen 



Kiitos!
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