
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
www.kvvy.fi

Vesistön kunnostusprosessin eteneminen
Heikki Holsti

21.11.2017
Tampere, KVVY



www.kvvy.fi

Ajatus kunnostustoimien
toteuttamisesta saa alkunsa…

Rantojen umpeenkasvu

Sinilevä ongelmat

Kiintoainekuormitus

Kalasto ei vastaa odotuksia
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Vesistön kunnostamista vai vesistön tilan
parantamista hoitotoimenpiteillä?

Ihminen on monilla toimilla vaikuttanut veden
luonnolliseen virtaukseen, mikä on lisännyt aine
huuhtoutumia vesistöihin. Kuormituksen kasvu
on heikentänyt veden laatua ja nostanut
vesistöjen rehevyystasoja.

Vedenpinnan laskuilla, vesistöjen perkauksilla ja
kalojen nousuesteillä on muutettu fyysisesti
vesistöjen tilaa.

IHMISTOIMINNAN SEURAUKSENA USEIDEN
VESISTÖJEN EKOLOGINEN TILA ON LASKENUT!

TEHTYJÄ MUUTOKSIA EI VOIDA KORJATA
YHDELLÄ KUNNOSTUSTOIMENPITEELLÄ.
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Valuma-alue määrittelee vesistön
vedenlaadun

TEHDÄÄNKÖ
KUNNOSTUSTOIMIA
VALUMA-ALUEELLA VAI
VESISTÖSSÄ?

VALUMA-ALUEELLA TEHDYT
KUNNOSTUSTOIMET
NÄKYVÄT VESISTÖSSÄ
HITAASTI, MUTTA TOIMILLA
VOIDAAN VAIKUTTAA
VESISTÖN TILAAN.

VESISTÖSSÄ TEHTÄVILLÄ
TOIMENPITEILLÄ YLEENSÄ
PARANNETAAN VESISTÖN
KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA.
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Vesistön kunnostusprosessin eteneminen,
ennen kunnostushankkeen käynnistymistä

Vesistön olosuhteiden
tunteminen

Miten tila on muuttunut?

Mitkä tekijät ovat
eniten

heikentäneet
vesistön tilaa?

Taustatiedon
kerääminen
Yhteistyön

käynnistäminen

Valitaan
kunnostusmenetelmät ja

arvioidaan niiden
vaikutukset

Päätös
kunnostushankkeen

käynnistämisestä

Paikallisilla ihmisillä ja
asiantuntijoilla saattaa
olla varsin eri
näkemykset siitä, mitkä
tekijät ovat
heikentäneet vesistön
tilaa.

Onko riittävästi
taustatietoa.

Onko hanke
suunnitteluhanke vai
toimenpiteiden
toteutushanke?

Vesistön ekologinen tila?

Hankkeen
omarahoituksen
kerääminen
(30-50 %).
Talkootyön
organisointi.
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Vesistökunnostukset vaativa
yhteistyötä

Ympäristöhallinnon avustuksia vesien
kunnostustoimenpiteisiin voi hakea
rekisteröity yhdisty, ei yksityinen.

Perustetaanko alueelle uusi järven
suojeluyhdistys vai käytetäänkö jo alueella
olevaa yhdistystä tai osakaskuntaa.

Järvien suojeluyhdistyksillä ja vesialueiden
omistajilla samat tavoitteet vesien tilan
parantamiseksi → RISTIRIITOJEN
VÄLTTÄMINEN.

Yhteistyötä heti alussa;
Vesialueiden omistajien (osakaskunnat),
kalastusalueen, kunnan, ELY-keskuksen ja
asiantuntejaorganisaatioiden kanssa.
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Vesistön kunnostusprosessin eteneminen,
kunnostushankeen käynnistäminen

Järven suojeluyhdistyksen
perustaminen

(jos on tarvetta)

Hanke- ja
rahoitussuunnitelman

teko

Rahoitusavustuksen
hakeminen

Hankkeen
toimenpiteiden
kilpailuttaminen

Kunnostustoimenpiteiden
toteutus

Rahoitusavustusten
maksatusten
hakeminen

Yhdistyksen perustaminen sekä
toiminnan ylläpitäminen vaatii
sitoutumista ja työtä!

Hanke- ja
rahoitussuunnitelma
määrittelee mitä
hankkeessa tehdään.
Hyvä hanke- ja
rahoitussuunnitelma on
perusta hyvän hankkeen
toteutumille.
Asiantuntijoiden käyttö jo
hankesuunnitelman teossa.
ELY-keskuksen näkemysten
kuuleminen.Vesistöjen kunnostustoimille tulee

hakea maa- ja vesialueiden
omistajien kirjalliset
suostumukset.
Kunnostukset saattavat tarvita
myös ELY-keskuksen vesilain
valvojan lausunnon tai luvan.

Hankkeen sisältö sekä hankkeen rahoittaja
määrittelevät tuleeko toimenpiteet
kilpailuttaa. Ota selvää kilpailutuksesta jo
hanke- ja rahoitussuunnitelman teon aikana.

Hankkeen rahoittajat antavat
avustuksen  hankkeen
päättymisen jälkeen
toteutuneita kustannuksia
vastaan.
Hankkeiden
toteutus
vaatii usein
hankkeiden
toteuttajan
omaa
väliaikaista
rahoitusta.
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KVVY-Tampere
Patamäenkatu 24
PL 265
33101 Tampere
puh. 03 2461 111

KVVY-Tavastlab
Visamäentie 33 Visatalo
13100 Hämeenlinna
puh. 03 2461 233

KVVY-Sastalab
Tampereentie 7 A,
38200 Sastamala
puh. 03 2461 275

Asiakaspalvelun
ollessa suljettuna,
päivystys
puh. 03 246 1299.

KVVY-Porilab
Tiedepuisto 4
A-rakennus, 3. kerros
28600 Pori
puh. 03 2461 277

KVVY-Raumalab
Lensunkatu 9
26100 Rauma
puh. 03 2461 276

Heikki Holsti
heikki.holsti@kvvy.fi
puh:050 3519022

Puolueettomasti
Asiantuntevasti
Luotettavasti

Työtä puhtaan
ympäristön puolesta

Ota
yhteyttä, niin

kerromme
lisää!


