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MIKSI TEHOA VESIENHOITOON?

• Hyvä vesien ja ympäristön tila on ihmisten 
hyvinvoinnin ja kuntien sekä maakuntien 
elinvoimaisuuden perusedellytys

• Vesien tilan parantamiseksi tarvitaan lukemattomia, 
isompia ja pienempiä toimenpiteitä

• Ilmastonmuutos ja muut ilmiöt tuovat uusia haasteita
 ”Ilkeät ongelmat”, joihin tarvitaan uusia ratkaisuja
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YHDESSÄ HYVÄÄN 

TILAAN
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MITEN TEHOA VESIENHOITOON?

• Hyödynnetään nykyistä paremmin tutkimustieto 

• Hyödynnetään nykyistä paremmin muu alaan liittyvä 
tieto ja kokemukset (sekä hyvät että huonot)

-> liikutetaan tietoa

• Suunnitellaan ja toteutetaan yhteisiä, sektorirajat 
ylittäviä hankkeita ja toimenpiteitä 

-> uudet kumppanuudet

= yhteistyö ja verkostoituminen avainasemassa



VERKOSTOILLA TEHOA 
VESIENHOITOON

• Toteutus vuosina 2019-2020, Ympäristöministeriön 
vesien- ja merenhoidon kärkihanke

• Osatoteuttajina 
• Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
• SYKE Tietokeskus
• POP ELY / Vesistöyksikkö (virkatyö)

• Kohdealueina Pohjois-Pohjanmaa ja Länsi-Uusimaa
• Yhteistyötä myös Valonian ja Savo-Karjalan 

vesiensuojeluyhdistys ry:n kanssa 
(verkostoitumishankkeet)



VERKOSTOILLA TEHOA 
VESIENHOITOON

Hankkeessa:
• Koordinoidaan ja kehitetään maakunnallisia 

vesienhoidon verkostoja sekä Pohjois-Pohjanmaalla 
että Uudellamaalla
• VYYHTI –verkoston tapaamiset, seuraava 11.4. 

• Sovelletaan VYYHTI –verkoston toimintamallia 
Uudenmaan alueelle

• Selvitetään VYYHTI –verkoston toimintamallin 
soveltuminen kolmelle alueelle Suomessa
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YHDESSÄ HYVÄÄN 

TILAAN
VYYHTI -VERKOSTO

• Kaikille avoin, laajapohjainen vesienhoidon verkosto Pohjois-
Pohjanmaalla

• Verkoston toiminnalla tuetaan paikallisia kunnostajia

• Tavoitteena lisätä 

– sektorirajat ylittävää yhteistyötä 

– eri tasoisten toimijoiden (paikalliset kunnostajat, suunnittelijat, 
urakoitsijat, tutkijat, asiantuntijat, kunnat…) välistä yhteistyötä 

– paikallisten kunnostajien välistä yhteistyötä 

• Tavoitteena jatkuva verkostotoiminta ja pysyvä rahoitus 
verkoston koordinoinnille
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VYYHTI –VERKOSTON YDINRYHMÄ

• Tärkeä osa verkostoa on ydinryhmä, jonka muodostavat alan 
keskeiset toimijat

– Luo verkoston toiminnalle pysyvyyttä

– Sitoutuneet verkoston toimintaan kumppanuusasiakirjalla

– Toimijat nousseet esille verkoston nykytilan kartoituksessa

– SYKEn Vesikeskus, LUKE, POP ELYn Vesistöyksikkö, Suomen 
Metsäkeskuksen Pohjoinen palvelualue, Oulun yliopiston 
Teknillinen tiedekunta, OAMK:n luonnonvara-ala, ProAgria Oulu/ 
Oulun MKN/ Oulun kalatalouskeskus

– Mukana ydinryhmässä myös Pohjois-Pohjanmaan liiton, 
paikallisten kunnostajien ja kuntien edustus

https://www.proagriaoulu.fi/fi/verkosto/


Verkoston toimintaan 
sitoutuneiden tahojen 
muodostama ydinryhmä

Aktiivinen vesien- ja 
merenhoidon verkosto

Laajin toimijajoukko 
sisältäen kaikki alan 
toimijat, mukaan lukien 
mm. maanomistajat (=M), 
alan yritystoiminta (= Y) ja 
rahoittajat (=R)

VYYHTI -VERKOSTO

= paikallinen kunnostustoimija 

/ -hanke

= tutkimus

= kunta

= asiantuntija/ 
neuvontaorganisaatio
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erityyppiset toimijat 
muodostavat uusia 
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YDINTOIMIJOIDEN 
KUMPPANUUSASIAKIRJALLA 
TOIMIJAT SITOUTUVAT

• tukemaan asiantuntemuksellaan 
paikallisia kunnostustoimijoita ja 
VYYHTI -verkoston koordinaattorin 
toimintaa osallistumalla erilaisiin 
vesien- ja ympäristönhoitoon liittyviin 
kokouksiin, tapahtumiin ja 
tilaisuuksiin

• tuottamaan VYYHTI - verkoston 
käyttöön viestinnällistä materiaalia 
toteuttamistaan keskeisistä alan 
tutkimus- ja kehittämishankkeista

18.2.2019



YDINTOIMIJOIDEN 
KUMPPANUUSASIAKIRJALLA 
TOIMIJAT SITOUTUVAT

• osallistumaan ydintoimijoiden 
tapaamisiin 2 - 4 kertaa vuodessa

• osallistumaan yhteisten hankkeiden 
ideointiin ja valmisteluun

• osallistumaan VYYHTI – verkoston 
toiminnan vakiinnuttamiseen 
liittyvän organisointiesityksen 
laatimiseen

• osallistumaan yhteistyöskentelyn 
toimintamallin pilotointiin

18.2.2019



VESIENHOIDON 
VERKOSTOITUMISEN HYVÄT 
KÄYTÄNNÖT

• VYYHTI II –hankkeen raportti: 
Hyviä käytäntöjä alueelliseen 
vesienhoidon 
verkostoitumiseen

https://www.proagriaoulu.fi/fi/tyokaluja-ja-hyvia-kaytantoja/


VERKOSTOILLA TEHOA 
VESIENHOITOON

• Aktivoidaan verkostotoimintaan mukaan kuntia, 
yhteistyökumppanina Ylivieskan kaupunki / Kalajoen 
vesienhoitoryhmä
• Kootaan hyviä esimerkkejä ja välitetään tietoa niistä 

eteenpäin hyödynnettäväksi muilla alueilla
• Järjestetään työpajoja kohdekohtaisesti / eri 

maankäyttömuodoille yhdessä Kalajoen vesienhoitoryhmän 
kanssa

• Aktivoidaan verkostotoimintaan mukaan nuoriso- ja 
harrasteryhmiä, esim. 4H

• Aktivoidaan ja tuetaan vesistöaluekohtaisia 
vesienhoidon verkostoja 



VERKOSTOILLA TEHOA 
VESIENHOITOON

• Kehitetään kunnostusyhdyshenkilötoimintaa
• Mukaan nykyistä enemmän maa- ja 

metsätaloustoimijoita sekä kalataloustoimijoita
• Järjestetään koulutuksia, retkiä ja tilaisuuksia
• Lisätään kunnostusyhdyshenkilöiden osaamista 

valituista teemoista (esim. veden laadun seuranta, 
lupien haku, kilpailutukset ja hankinnat)



VERKOSTOILLA TEHOA 
VESIENHOITOON

• Kehitetään VYYHTI -vesistökunnostajan karttapalvelua 
verkostotoimijoiden työkaluksi ja 
tiedonvälityskanavaksi (SYKE tietokeskus)
• Tietoa kokoava ja välittävä työkalu
• Kansalaishavainnoinnin linkittäminen 

karttapalveluun
• Yhteenvedot ja raportit toteutetuista 

toimenpiteistä yms.
• Paikallisten motivointi kunnostuskohteiden 

tallentamiseen

https://www.proagriaoulu.fi/fi/vesistokunnostajan-karttapalvelu-/


VERKOSTOILLA TEHOA 
VESIENHOITOON

Verkostoitumisen hyötyjä:
• tietoa uusista vesiensuojeluratkaisuista ja niiden 

soveltamismahdollisuuksista myös kuntasektorille
• uusia kontakteja tutkimus- ja 

asiantuntijaorganisaatioihin sekä paikallisiin toimijoihin
• potentiaalisia hankekumppaneita tarjoten uusia 

rahoitusmahdollisuuksia esimerkiksi hanketoiminnan kautta

• tietoa tuoreimmista vesienhoidon tutkimustuloksista
• mahdollisuus nostaa paikallis/kuntatasolta vesien- ja 

ympäristönhoidon tutkimus-, kehittämis- ja 
rahoitustarpeita



KIITOS!


