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VESISTÖKUNNOSTUS ON
MONIVAIHEINEN PROSESSI

Hoito, seuranta ja ylläpito

Toimien toteuttaminen

Valittujen toimien tarkempi suunnittelu ja lupahakemukset

Toteutettavien kunnostustoimien valinta ja rahoitus

Perustietojen kerääminen ja kokonaiskuvan hahmotus

Päätös kunnostuksen aloittamisesta ja järjestäytyminen

Kunnostustarpeen havaitseminen



RAHOITUSTA ON TARJOLLA
PROSESSIN ERI VAIHEISIIN

Hoito, seuranta ja ylläpito

Toimien toteuttaminen

Valittujen toimien tarkempi suunnittelu ja lupahakemukset

Toteutettavien kunnostustoimien valinta ja rahoitus

Perustietojen kerääminen ja kokonaiskuvan hahmotus

Päätös kunnostuksen aloittamisesta ja järjestäytyminen

Kunnostustarpeen havaitseminen

Leader, ELY,
opiskelijat

Leader, ELY, Kemera, Makera,
YM, Metso, Sotka,Helmi, talkoot

ELY



KUNNOSTUSTARPEEN
HAVAITSEMINEN

• Miksi kunnostukseen pitäisi ryhtyä?
ØEsim. leväkukinnot, rantojen umpeen kasvu, kalaston

särkikalavaltaistuminen, tulvat, eroosio

• Ovatko kaikki samaa mieltä kunnostuksen tavoitteista?
ØEsim. maanviljelijät, virkistyskäyttäjät, kalastajat ja

lintuharrastajat

• Onko asiantuntijalta kysytty?
• Onko vesistön tilan muuttunut vai ollut aina samanlainen?
ØMitkä ovat muutoksen juurisyyt?
ØMihin tilaan halutaan palata?



PÄÄTÖS ALOITTAMISESTA JA
JÄRJESTÄYTYMINEN

• Yhteisen tavoitteen asettaminen kunnostukselle
ØOnko eri intressiryhmiä kuultu riittävästi?
ØOnko tavoite realistinen ja toimet vaikuttavia?
ØPerustuuko tavoite riittävään tietoon ja asiantuntemukseen?

• Kuka ryhtyy kunnostuksen moottoriksi?
ØLöytyykö olemassa oleva toimija tai perustetaanko uusi?
ØMiten löydetään kaikki kiinnostuneet?
ØMiten maa- ja vesialueen omistajat sitoutetaan mukaan?

• Miten kunnostuksen aloittamisesta viestitään?
ØTilaisuudet, some, media



PERUSTIEDOT JA
KOKONAISKUVA

• Tiedetäänkö jo tarpeeksi vai tarvitseeko tehdä selvitys?
ØOlemassa olevat selvitykset ja suunnitelmat, tarkkailutulokset
ØOnko käytettävissä asiantuntija kokonaiskuvan

hahmottamiseksi?
ØOnko alueen ja toimien rajaus tarkoituksenmukainen?

• Haluavatko maa- ja vesialueiden omistajat toimia
toteuttaa?

• Kuinka laajoihin toimiin resurssit riittävät?
ØVäliaikainen rahoitus laskujen maksamiseen
ØTalkooaktiivisuus



TOTEUTETTAVIEN
KUNNOSTUSTOIMIEN VALINTA

• Kohteiden valinta yleissuunnitelman ja
maanomistajaneuvotteluiden pohjalta

• Usein tarvitaan monia erilaisia toimia, mikä on
riittävä määrä tavoitteen saavuttamiseksi?

• Onko kohteiden luontoarvot selvillä ja vaikuttavatko
ne toteutukseen tai aikatauluun?

• Paljonko toimet maksavat ja mistä rahoitus?
ØAvustukset, omarahoitus, talkootyö
ØOpiskelijatyö, isompien hankkeiden pilotti



CASE LOIMANKOSKI:

”Loimijoen lahdensuu kasvaa
umpeen eikä kalat enää pääse
kutemaan. Tulva nousee
tielle ja pelloille.”
Juha Turto



Yhteinen Loimijoki kvvy.fi/loimijoki

kartta



• Kyläläiset havaitsivat kunnostustarpeen
ja ottivat yhteyttä KVVY:een

• Tavoitteena umpeen kasvaneen lahden suun avaus
ja vanhan jokiuoman kunnostaminen

• ELY:stä tarjottiin yllättäen rahaa, jolla kunnostus-
suunnittelu käynnistettiin joulukuussa 2019



• Kunnostussuunnitelman tekivät Etelä-Suomen
salaojakeskus ja KVVY Tutkimus Oy

• Koska rahat piti käyttää vuoden 2019 puolella,
tehtiin maastotyöt joulun alla Loimijoen lainehtiessa
tulvakorkeudessa



• Maaliskuussa 2020 kyläläiset päättivät perustaa
Korkeakosken seutu ry:n kunnostusta toteuttamaan

• Yhdistys panostaa aktiiviseen viestintään ja
jäsenhankintaan



• Kunnostussuunnitelma valmistui
keväällä 2020

• Suunnitelmasta viestittiin laajasti
asukkaille ja medialle



• Kesän 2020 aikana selvitettiin tarve luontoselvityksille
ØVuollejokisimpukka, viitasammakko, korennot, Natura,

linnusto, vanha metsä (Metso)

• Kunnostukselle haettiin luvat maa- ja vesialueen
omistajilta ja tieliittymälle haetaan lupa ELY:stä

• Ruoppaus ja uoman kunnostus eivät tarvitse lupaa,
mutta ruoppauksesta tehdään ilmoitus ELY-keskukseen



• Kunnostuksen toteutukselle haetaan avustusta ELY:n
harkinnanvaraisista marraskuussa 2020

• Luontoselvitykset ja kunnostuksen toteutus 2021
• KVVY on ollut koko ajan paikallisten tukena ja apuna



HOITO, SEURANTA JA YLLÄPITO
• Kuka tekee ja rahoittaa hoito- ja ylläpitotoimet?
ØKirjalliset sopimukset kaikkien osapuolien kanssa
ØEsim. ilmastimen sähkölaskun maksu, laskeutusaltaan

tyhjentäminen tai patorakenteiden korjaus

• Miten on varauduttu yllättäviin kuluihin niin työn aikana
kuin sen jälkeenkin?
ØEsim. louhintatyöt, padon murtuminen tai ilkivalta

• Onko tarvetta esim. veden laadun seurannalle?
ØHaasteena usein hankkeiden lyhyt kesto



ENNEN RAHOITUKSEN
HAKEMISTA SELVITÄ:

• Vallitseeko kylällä yhteisymmärrys kunnostuksen
tarpeesta ja tavoitteista? Palveleeko hanke yleistä etua?

• Onko hankeideasta viestitty mahdollisimman laajasti?
• Onko maan/vesialueenomistajat mukana suunnittelussa?
• Kuka on oikeustoimikelpoinen hakija?
Ø Voi olla esim. kyläyhdistys tai osk tai voidaan perustaa yhdistys

• Riittääkö kassa hankkeen pyörittämiseen?
• Miten omarahoitus hoidetaan?
• Onko hankkeella tarvittavat luvat?
• Onko luontoarvot selvitetty?
• Onnistuuko työt kaikkina vuodenaikoina?



YLEISIÄ OHJEITA
HAKEMUKSEN TEKEMISEEN

• Jätä hakemus määräaikaan mennessä ja jos tulee kiire,
täydennä sitä myöhemmin

• Pidä päätöskokous ajoissa ja varmista nimenkirjoitusoikeus
• Selvitä, onko hakija alv-velvollinen ja budjetoi sen mukaan
• Muista kirjata talkootyö myös kuluksi (15/30 €/h)
• Pyydä muilta rahoittajilta kirjalliset päätökset
• Kustannuksia voi kirjata vasta hakemuksen

jättöpäivästä/ilmoitetusta aloituspäivästä alkaen
• Ostopalvelut on yleensä kilpailutettava,

varaa siihen riittävästi aikaa
• Muista tositteet ja talkookirjanpito



OMARAHOITUKSEEN ON
USEITA VAIHTOEHTOJA

• Yhdistyksen jäsenmaksut + kannatusmaksut
• Osakaskunnan/kalastusalueen lupamyyntitulot
• Talkootyö
Ø Yleensä hyväksytään vain konkreettista työtä

esim. näytteenotto tai niittojätteen haravointi

Ø Kaikki tunnit dokumentoitava ja allekirjoitettava!

Ø Muista talkootyövakuutus

• Paikalliset sponsorit mm. pankit ja kaupat
• Varainhankinta mm. tapahtumissa, LUVAT!
• Joukkorahoitus



MYÖS NÄMÄ VAIHTOEHDOT
KANNATTAA SELVITTÄÄ

• Löytyisikö opiskelija selvityksiä tekemään?
• Sopisiko kunnostus jonkun isomman hankkeen

pilottikohteeksi?
• Voisiko kunta selvittää asiaa virkatyönä tai esim. antaa

käyttöön maanomistaja- tai osoitetietoja tai vaikkapa
tarjota mittauspalveluita tai rakennusmateriaaleja?

• Auttaisiko paikallislehti positiivisen huomion saamisessa?
• Somessa on voimaa, käytä mielikuvitusta!
• Perusseurantaa voi tehdä ilman hankkeitakin
Ø esim. vedenpinnan korkeusseuranta, näkösyvyys-,

kasvillisuus- ja linnustoseurannat



Ideasta hankkeeksi
-onnea matkaan!



Ollaan
yhteydessä!
Satu Heino
puh. 03 246 1207
satu.heino@kvvy.fi

Muut asiantuntijat
kvvy.fi/yhteystiedot/kvvy-ry

mailto:satu.heino@kvvy.fi
https://kvvy.fi/yhteystiedot/kvvy-ry/
https://vesienhoito.kvvy.fi/kunnostajan-abc/rahoitus/

