
Vesistökunnostushankkeet – kuinka 
alkuun ja mistä neuvoja?

Jouni Kivinen
Vesienhoidon asiantuntija, Keski-Suomen ELY-keskus

06.04.2022



06.04.2022 2



Vesistö-
kunnostushankkeet

Kunnostusten 
asiantuntija-verkostot

Vesienhallinnan 
hankkeet

3

Kaupunkien jäte- ja 
hulevesien haitallisia 
aineita koskevat 
hankkeet 

Saaristomeren 
kuormitustutkimus 
(MAAMERI)

Kipsi, kuitu ja 
rakennekalkki

Valuma-aluekohtaisen 
yhteistyömallin 
kehittäminen

Kestävän 
vesienhallinnan 
tutkimus (Valumavesi)

Vesiensuojelun tehostamisohjelma (2019-2023):

Riskihylkyjen saneeraus 
ja viranomaisyhteistyö

https://ym.fi/vedenvuoro

https://ym.fi/vedenvuoro


47.4.2022 ”Elinehto, uhka, haitta, mahdollisuus, elinkeino, vapaa-aika, jne.”



• Kunnostamisella puututaan johonkin ongelmaan → tunnistetaan haitta ja sen 
aiheuttaja

• Suunnitellaan hyvin ennen tekemistä, pyritään vaikuttavuuteen

• ”Raamitetaan” projekti, asetetaan tavoite

• Hyväksytään faktat – mm. Keski-Suomen metsälampi ei ole alppien
kristallinkirkas järvi, mutta silti luonnoltaan hyvin arvokas
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Vesistöjen kunnostaminen
1. Lähtökohdat; ideointi



• Tiedotus: paikalliset ihmiset, yhdistykset, yms. sidosryhmät

• Tarvittaessa tarkemman taustatiedon kerääminen ja/tai tuottaminen 
(esiselvitys)

• Hankkeistamisen suunnittelu:

• Hankevetäjä (y-tunnuksellinen yhdistys tai yritys)

• Likviditeetti ja omarahoitus

• Pitkäjänteinen sitoutuminen projektiin, esim. kuinka ylläpitää 
kunnostuksella saavutettuja tuloksia
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Vesistöjen kunnostaminen
2. Tuumasta toimeen



• Konkreettinen toimiminen maastossa on näkyvin osa kunnostusta, mutta 
monesti vain projektin lyhyehkö loppuhuipennus!

• Riippuen kunnostuksesta, tarvitaan useimmiten tarkempi suunnitelma 
rakenteista, toimenpiteistä ja vaikutuksista. Myös alueesta ja edellä mainituista 
tekijöistä riippuu lupatarve hankkeelle.

• Luonnonsuojelualueet, kulttuurihistorialliset asiat, purkautumiskäyrät ja 
keskivedenpinta, vesipinta-alan kasvattaminen, eroosio ja ranta-alueiden 
vettymiset, yhdyskunnat ja vedenkäyttötavat, yms.
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Vesistöjen kunnostaminen
3. Toimenpiteet



7.4.2022 8



• Omistaja KSVY ry (www.k-svy.fi) 

• Verkosto perustettu hankevetoisesti, yhteistyössä KSVY ry:n kanssa

• Ns. epävirallinen toimija, ja tarkoitettu kaikille.

• ”Verkosto johon voi verkostoitua” 

• Keski-Suomen ELY-keskuksessa yhteyshenkilönä:
Jouni Kivinen, Vesienhoidon asiantuntija
jouni.kivinen@ely-keskus.fi
0295 024 814 
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Keski-Suomen vesistökunnostusverkosto www.ksvkv.fi

http://www.k-svy.fi/
mailto:Jouni.kivinen@ely-keskus.fi
http://www.ksvkv.fi/


• Uutiskirje

• Ilmoita kunnostuskohde

• Asiantuntijatuki

• Yhdyshenkilörekisteri

• Aineistoa, ohjeistusta ja tiedotusta

• Kunnostuskalenteri
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Verkostosta



• Paikkatietoperusteinen

• Lisää perustietoutta

• Hanke-esimerkkejä

• Seurantatietoa

• Kehityksessä oleva järjestelmä!
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Vesistökunnostajan karttapalvelu

http://ymparisto.fi/vesistokunnostajankarttapalvelu

http://ymparisto.fi/vesistokunnostajankarttapalvelu


Verkosto ei ole valmis ja kiinteä järjestelmä,
vaan sitä kehitetään jatkuvasti ja sillä
pyritään monipuolisesti tarjoamaan

ratkaisuja kentän tarpeisiin.

KIITOKSET MIELENKIINNOSTA!


