
RYHMÄ 1. Maa- ja metsätalous & turvetuotanto 

*) Musta teksti: vesienhoitoryhmän kokouksessa esitetyt, Vihreä teksti: Vesienhoitosuunnitelmassa esitetyt 

Toimenpide Millä konkreettisilla toimilla toteutumista voidaan edistää? 

Mitä toimenpiteitä vesienhoitoryhmä voisi 
edistää riippuen toimintamallista?  Tärkeim-

mät (3) 
Neuvottelukunta Yhdistys Yhteisö/säätiö 

MAATALOUS 
     

Suojakaistat ja -vyöhykkeet*) 

neuvonta (uusi ympäristökorvausjärjestelmä, voidaan kohdentaa). Hyvien 
esimerkkien esille tuominen 

retket, seminaarit, 
ei iso rooli 

  x 
kaltevat 

maat 
KOHDEN
TAMINE

N 

Erilaiset kosteikot (maa- ja metsätalous) 
sama kuin edellä. Metsäammattilaisten koulutus sama tekijä   

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys, 
monivuotinen nurmiviljely 

Motivointi ja kohdentaminen neuvonnan kautta     

Monivuotisten nurmien pintalannoituksen 
vähentäminen 

lietteen sijoitus / multaaminen     

Säätösalaojitus 
neuvonta. Säädön hoitaminen!     

Optimaalinen lannoitus 
neuvonta, ravinnetase. Separointi!     

Lannan hyödyntäminen, peltojen 
ravinnevarastoa hyödyntävä viljely  

Neuvonta    x 
lietteen 
sijoitus 

Energiakasvien viljely 
T&K: energiakasvien hyödyntämisestä poliittiset päätökset     

Lannan jatkokäsittelyn tehostaminen 
PP (pienet laitokset ei saa nyt tukia)     

Monivaikutteisten kosteikkojen 
yleissuunnitelmat 

     



(Tilakohtainen) neuvonta ja koulutus, 
tiedollinen ohjaus (maa- ja metsätalous) 

Neuvonnalla kohdennetaan ympäristökorvauksia vaikuttavimmille 
toimenpiteille 

   x 

Sitoutuminen maatalouden 
ympäristötukeen 

     

Mitä toimenpiteitä vesienhoitoryhmä voisi 
edistää riippuen toimintamallista?  

Millä konkreettisilla toimilla toteutumista voidaan edistää? 

Mitä toimenpiteitä vesienhoitoryhmä voisi 
edistää riippuen toimintamallista? Tärkeim-

mät (3) 
Neuvottelukunta Yhdistys Yhteisö/säätiö 

METSÄTALOUS 
 

    

Pintavalutus (metsätalous, turvetuotanto) 
metsäammattilaisten koulutus ja motivointi (raha). 

Rahoitus. 
    

Pohja- ja putkipadot (metsätalous, 
turvetuotanto) 

sama kuin edellä. Metsänomistajien tiedotus, rahoitus. Kustannustehokas 
toimenpide: veden viipymä + kuormitus. Rahoitus myös toteutuspuolella!  

   x 

Luonnonhoitohankkeiden suunnittelu 
Neuvonta, rahoitus     

Hakkuiden ja lannoitusten suojakaistat 
neuvonta, koulutus     

TURVETUOTANTO 
     

Pintavalutus ympärivuotisena + 
pumppaamalla  

lupaehdot     

Maaperäimeytys, virtaamansäätö, 
kasvillisuuskentät ja kemiallinen käsittely 

sama     

Turvetuotannossa jälkikäytön suunnittelu 
sama     

MUU, MIKÄ? 
     

Uudet menetelmät kuormituksen 
vähentämiseen 

     

 
     

 



 
     

 
     

*) Musta teksti: vesienhoitoryhmän kokouksessa esitetyt, Vihreä teksti: Vesienhoitosuunnitelmassa esitetyt 



RYHMÄ 2. Maankuivatus ja rakentaminen, tulvat ja vedenkorkeudet 

Toimenpide Millä konkreettisilla toimilla toteutumista voidaan edistää? 

Mitä toimenpiteitä vesienhoitoryhmä voisi 
edistää riippuen toimintamallista? Miten? 

Tärkeim-
mät 

toimen-
piteet (3) Neuvottelukunta Yhdistys Yhteisö/säätiö 

MAANKUIVATUS JA RAKENTAMINEN 
     

Kaivujen jaksottaminen ja ajoittaminen 
kuivatuksissa 

Ainakin isommissa hankkeissa lupaehdoissa vedenlaatuun liittyen 
huomioita. 

    

Uomien oikaisun ja luonnontilaisten 
purojen perkauksen välttäminen 

     

Toispuolinen kaivu 
     

Luiskien loiventaminen ja verhoilu 
     

Happamien sulfaattimaiden kartoitus ja 
riskien arviointi 

     

Uudet menetelmät happamuus- ja 
metallikuormituksen haittojen hallinnalle 

     

Perattujen uomien luonnonmukainen 
kunnossapito (esim. tulvatasanne-
alivesiuoma, eroosion hallinta) 

     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     



 
     

Toimenpide Millä konkreettisilla toimilla toteutumista voidaan edistää? 

Mitä toimenpiteitä vesienhoitoryhmä voisi 
edistää riippuen toimintamallista? Miten? 

Tärkeim-
mät 

toimen-
piteet (3) Neuvottelukunta Yhdistys Yhteisö/säätiö 

TULVAT JA VEDENKORKEUDET  
     

Pengerrykset 
Vesienhoidon kannalta kysymykseen tulee lähinnä peltojen tulvasuojelu. 

Penkereet estäisivät veden pääsyn pelloille ja ravinteiden huuhtoutumisen. 
Liittyy maankuivatukseen. Ojitushankkeet ojitusyhtiöt, maanomistajat 

    

Kesätulviin varautuminen 
Säännöstelykäytännöt, perkaukset. Noudatetaan säännöstelykäytäntöjä.     

Tulvavesien pidättäminen valuma-alueella 
Kosteikot, soiden ennallistaminen. Vaatii laajoja alueita. Vaikuttaa sekä 

vedenlaatuun että kesätulviin. kosteikot kustannustehokas tapa, 
edullisempaa kuin pengertäminen.  

    

Säännöstelyn kehittäminen  
Tehty aika paljon     

Lyhytaikaissäännöstelyn kehittäminen  
Tehty aika paljon     

Jatkuvan virtaaman takaaminen 
vähävetisissä uomissa 

     

 
     

 
     

 
     

 
     

 

*) Musta teksti: vesienhoitoryhmän kokouksessa esitetyt, Vihreä teksti: Vesienhoitosuunnitelmassa esitetyt 

  



RYHMÄ 3. Kunnostukset, kalaston hoito ja virkistyskäyttö (Musta teksti: vesienhoitoryhmän kokouksessa esitetyt, Vihreä teksti: Vesienhoitosuunnitelmassa esitetyt) 

Toimenpide Millä konkreettisilla toimilla toteutumista voidaan edistää? 

Mitä toimenpiteitä vesienhoitoryhmä voisi 
edistää riippuen toimintamallista? Miten? 

Tärkeim-
mät 

toimen-
piteet (3) Neuvottelukunta Yhdistys Yhteisö/säätiö 

VESISTÖKUNNOSTUKSET 
     

Biomanipulaatio 
? (ei selvää mitä tällä tarkoitettiin)     

Lampien ja järvien ennallistaminen 
vedenkorkeuden nosto, ruoppaukset, vesikasvien niitto, 

ravinnekuormituksen vähentäminen 
    

Kunnostusten tarpeen selvittäminen / 
suunnittelu / toteuttaminen  

intressiryhmien yhteisen näkemyksen muodostaminen (ranta-asukkaat, 
viljelijät, voimatalous) 

Neuvottelut    

Purojen ja pienten jokien kunnostukset 
sama: yhteinen näkemys paikallisilta. organisointi?     

Pohjapatojen kunnostus Kalajoen keski- ja 
yläosalla 

?     

KALASTON HOITO 
     

Hoitokalastus ja istutukset 
paikallisten aktivointi: kalastuskunnat, asukkaat mukaan: pyydysrakennus, 

katiskat 
    

Kalankulun edistäminen 
     

Selvitys kalateistä 
     

VIRKISTYSKÄYTTÖ 
     

Maisemanhoito (+ resurssit) 
     

Virkistysreitistöt, ml. penkereiden 
hyödyntäminen  

     

Rantarakentamisen lisääminen 
     



Toimenpide Millä konkreettisilla toimilla toteutumista voidaan edistää? 

Mitä toimenpiteitä vesienhoitoryhmä voisi 
edistää riippuen toimintamallista? Miten? 

Tärkeim-
mät 

toimen-
piteet (3) Neuvottelukunta Yhdistys Yhteisö/säätiö 

MUU, MIKÄ? 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

  



RYHMÄ 4. Tiedottaminen, yhteensovittaminen ja jätevedet (Musta teksti: vesienhoitoryhmän kokouksessa esitetyt, Vihreä teksti: Vesienhoitosuunnitelmassa esitetyt) 

Toimenpide Toimenpiteen täsmennys 

Mitä toimenpiteitä vesienhoitoryhmä voisi 
edistää riippuen toimintamallista? Miten? 

Tärkeim-
mät 

toimen-
piteet (3) 

Neuvottelukunta Yhdistys Yhteisö/säätiö 

TIEDOTUS JA YHTEENSOVITTAMINEN 
     

Rahoituksen hankkiminen 
Rahoitusvaihtoehtojen selvittäminen ja niistä tiedottaminen. Seutukunnat 

tärkeässä roolissa tässä.  
Keskustelufoorum

ina toimiminen 
Rahoituksen 

hakijana 
toimiminen 

 x 

Tiedotus ja paikallinen näkyvyys 
Nettisivujen luominen/ylläpitäminen. Lehtijutut/radio ym. alueell. mediat Ei merkittävää eroa. Vesienhoitoryhmä voi edistää 

toimenpiteitä toimintamallista riippumatta*) 
 

Paikallisten toimijoiden aktivointi 
Kyläillat ja muut tiedotustilaisuudet *)    

Nuorten valistus virkistystoiminnan kautta 
Yhdistysten kautta *)    

Neuvonta 
Neuvontahenkilö *)    

Päättäjien lobbaus 
Hanke-esittelyt hallitusten/valtuustojen kokouksissa. Muut 

esittelytilaisuudet 
*)   x 

Yhteistyön edistäminen yli kuntarajojen 
Seutukunnat! *)    

JÄTEVESIEN KÄSITTELY 
     

Viemäröinti 
Siirtoviemäröintihankkeiden jatkaminen valtion vesihuoltotöiden kautta. 

Alueell. viemäröintien rakentaminen samassa yhteydessä.  
*)   x 

Kaivojen tyhjennykset 
Valvotusti lakisäännösten mukaan. Tiedottaminen. *)    

Jätevesijärjestelmien parantaminen 
(viemäriverkon kunnostus?) 

Korjausinvestoinnit. *)    

Haja-asutusalueiden jätevesien 
kiinteistökohtainen käsittely koulutus, 
neuvonta 

Hankkeet *)    



Jätevesien käsittelyn keskittäminen 
Kalajoen puhdistamo *)    

Toimenpide Toimenpiteen täsmennys 

Mitä toimenpiteitä vesienhoitoryhmä voisi 
edistää riippuen toimintamallista? Miten? 

Tärkeim-
mät 

toimen-
piteet (3) 

Neuvottelukunta Yhdistys Yhteisö/säätiö  

MUU, MIKÄ? 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 


