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VYYHTI II tukee paikallista 

kunnostajaa  

• Hankkeen aloitustilaisuus Oulu, POHTO 5.4.2016 klo 9-15 

• Päivän aikana kerrotaan hankkeen sisällöstä ja muun muassa 

pilottialuehausta, joka on auki 22.4.2016 saakka 

• Kuullaan myös paikallisten kunnostajien kokemuksia 

• Verkostoidutaan, tullaan tutuiksi  

• TERVETULOA! 

 

 

VESISTÖT JA 

YMPÄRISTÖ 

YHDESSÄ HYVÄÄN 

TILAAN 



Hanke pähkinänkuoressa 

• Toteutusalue Pohjois-Pohjanmaa, hallinnoja ProAgria Oulu ry 

• Toteutusaika 2016-2018 

• Kustannusarvio 689 522€ 

• Rahoitus Manner Suomen maaseutuohjelma / POP ELY 

• Muu julkinen rahoitus: Oulun kaupunki, Pyhäjärven kaupunki, 

Suomen ympäristökeskus, Suomen metsäkeskus 
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Tavoitteet 
• perustaa vesistökunnostajien verkosto (välittäjäorganisaatio) 

Pohjois-Pohjanmaalle ja tukea paikallisten kunnostajien 

keskinäistä verkostoitumista 

• aktivoida paikallisia kunnostajia omaehtoiseen 

kunnostustoimintaan ja kouluttaa alueelle paikallisia 

kunnostusyhdyshenkilöitä 
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Tavoitteet 
• tehdä kokonaisvaltaisia valuma-aluetason 

kunnostussuunnitelmia sekä kehittää ja testata paikallisten 

kunnostushankkeiden suunnittelua tukevia työkaluja hankkeen 

toiminta-alueella 

• kehittää alueellisen verkoston ja valtakunnallisen 

vesistökunnostusverkoston yhteistyötä 
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Mitattavissa olevat tulokset 
• Vesistökunnostajien verkostoon sitoutuneiden tahojen määrä 

• Hankkeessa kehitetyt työkalut 

• Paikallisten kunnostusyhdyshenkilöiden määrä, tavoitteena 8 

hlöä 

• Laaja-alaisten pilottialuesuunnitelmien määrä, tavoite 5 kpl 

• Kohdekohtaisten suunnitelmien määrä, tavoite 10 kpl 

• Hankkeen aikana toteutusvaiheeseen siirtyneet 

kunnostuskohteet 
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Hanke pähkinänkuoressa 
Osatoteuttajina 

• Suomen ympäristökeskus  

– työkalujen kehittäminen 

– valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston ja 

maakunnallisen vesistökunnostajien verkoston välinen 

toimintamalli 
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Hanke pähkinänkuoressa 
Osatoteuttajina 

• Suomen metsäkeskus  

– Metsänomistajien pienryhmätoiminta 

vesiensuojelusuunnittelussa  

– Metsätalousvaltaiset pilottialueet 

– Osallistuminen vesistökunnostajien verkostoon ja sen 

rakentamiseen 
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VERKOSTO 

• Verkostoituminen ja verkostoitumisen edistäminen: 

paikallisesti sekä maakunnan ja valtakunnan tasolla 

• Rakennetaan maakunnallinen vesistökunnostajien 

verkosto, jossa paikalliset tahot ovat keskeisesti 

mukana  

• Edistetään paikallisten kunnostajien keskinäisiä 

kontakteja: Ideana että paikalliset kertovat 

kokemuksistaan toisilleen eli hyödynnetään 

vertaisoppimista jne.  
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TYÖKALUT 

• Nykyisten ja uusien työkalujen hyödyntäminen 

verkostoitumisessa sekä kunnostustoiminnassa 

• Hankkeessa kehitettävillä työkaluilla suuri merkitys hajallaan 

olevan tiedon kokoamisessa sekä kunnostustoimenpiteiden 

suunnittelussa  

• Karttapohjainen katselupalvelu, valuma-alueen rajaustyökalu 

(2M korkeusmalli), kunnostustoimien ilmoittaminen 

• Työkalujen kehittämistyössä jatkuva vuorovaikutus hankkeen 

toteuttajien kesken sekä paikallisten tahojen kanssa alusta 

lähtien  
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KUNNOSTUSYHDYSHENKILÖT 

• Aktivointi omaehtoiseen tekemiseen   

• Innostetaan, tuetaan ja opastetaan paikallisia kunnostajia 

kunnostustöiden hankkeistamisessa sekä hankesuunnitteluun 

liittyvien liittyvien työkalujen käytössä 

• ”Koulutetaan” paikallisia kunnostusyhdyshenkilöitä, jotta myös 

he voivat jatkossa auttaa, opastaa ja neuvoa paikallisia tahoja 

kunnostustoiminnassa.  

• Kunnostusyhdyshenkilöt ovat mukana maakunnallisessa 

vesistökunnostajien verkostossa ja verkostoituvat keskenään 
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PILOTTIALUESUUNNITTELU 

• Laaja-alaisuus pilottialuesuunnittelussa 

– Astutaan askel eteenpäin ”perussuunnittelusta”  

• pilottialueiksi valitaan kohteita, joissa on jokin 

ajankohtainen, erityinen ongelma, uusi 

näkökulma/lähestymistapa, laaja-alainen ja 

monipuolinen kunnostustarve 

• Paikallisten sitoutuminen tärkeää 

– Kehitettäviä työkaluja testataan suunnittelutöiden 

yhteydessä 
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KALAJOEN VESIENHOITORYHMÄ 

MUKAAN VERKOSTOON 

• Erinomainen paikallinen toimintamalli ja laajan toimijajoukon 

muodostama ryhmä 

• Maakunnallinen verkosto tarvitsee paikallisia toimijoita, joiden 

toimintatapa ja malli vaihtelee alueittain laajan maakunnan 

sisällä 

– Vesienhoitoryhmät ja niiden koordinaattorit 

– Kunnostusyhdyshenkilöt erilaisista kunnostustoimintaan 

liittyvistä organisaatioista (paikalliset yhdistykset, 

osakaskunnat, kunnat, yritykset jne.) 
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KALAJOEN VESIENHOITORYHMÄ 

MUKAAN VERKOSTOON 

• Paikalliset toimijat ja paikalliset verkostot mahdollistavat 

paikallisten kunnostushankkeiden suunnittelun  

• Erilaisten rahoitusmahdollisuuksien hyödyntäminen, esim. 

– Leader –rahoitusmahdollisuuksien edistäminen 

– ELY:n avustukset 

– Työllistämisnäkökulma 

– Joukkorahoitus? 

– Yritysyhteistyö / sponsorit / kiinteistönomistajien 

maksuhalukkuus? 

 



TULE MUKAAN LUOMAAN VERKOSTOJA JA 

KEHITTÄMÄÄN KUNNOSTUSTOIMINTAA! 
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