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Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunta 

 Valtakunnallisesti ainutkertainen näin laajalla ja eri tahoista 

muodostuvalla kokoonpanolla

 Pysyvä yhteistyöelin ja verkosto yhteisenä kärkitavoitteena vesien tilan 

parantaminen

 Tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa oman alueen vesienhoitoon ja 

vesien tilan kehitykseen 

 Alueella valtavasti asiantuntemusta toisille jaettavaksi

 Työväline saada asioita eteenpäin ja tehdä yksittäiselle toimijalle 

asioita helpommaksi laajemmilla kokonaisuuksilla

 Uusi toimintamuoto Pirkanmaalla; kaikki palaute tervetullutta
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Yhteistyösopimus

 Astuu voimaan tässä perustamiskokouksessa, kun ELY-keskus sen 

allekirjoituksella vahvistaa

 Ei velvoita, mutta vahvistaa osallistumisen neuvottelukunnan 

toimintaan  

 Määritellään

– neuvottelukunnan tarkoitus ja tehtävät

– työskentely

– kokoonpano

– henkilötietojen käsittely

 Sopimusta voidaan muuttaa neuvottelukunnan yhteisellä päätöksellä

 Jäseneksi jatkossa kirjallisen hakemuksen perusteella ja hyväksymällä 

yhteistyösopimus

 Irtautuminen ilmoituksella 



Tehtävät
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 pintavesiin kohdistuvien tarpeiden, tavoitteiden, epäkohtien ja 

mahdollisuuksien kartoittaminen ja esiintuominen,

 elinkeinoelämän ja vesiensuojelun yhteistyön edistäminen,

 alueen vesieliöstön, luontoarvojen ja kulttuurimaiseman vaaliminen,

 ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja tulvariskien hallinnan edistäminen 

 tutkimus- ja suunnittelutehtävien tarpeiden tunnistaminen, ohjaaminen ja 

seuraaminen,

 valmistuneiden tutkimusten ja suunnitelmien käsittely ja seuranta sekä 

tarpeellisten ratkaisujen löytäminen,

 ympäristöön kohdistuvien toimenpiteiden seuraaminen, 

 vesienhoidon edistäminen toimimalla vuorovaikutuksessa 

vesipuitedirektiivin mukaisen yhteistyöryhmän kanssa sekä

 ympäristöasioista tiedottaminen ja tutkimustiedon jakaminen.



Työskentely
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 Sihteerin ja esittelijän tehtävissä toimii ELY-keskus sekä 

asiantuntijatehtävissä sen mukaan, kun käsiteltävät asiat vaativat

 Työryhmä neuvottelukunnan alla 

– ELY tekee esityksen jäsenistä neuvottelukunnan 1. kokoukseen 

14.1.2019

– valmistelee neuvottelukunnan kokoukset

– ottaa vastaan ideoita ja ajatuksia kokousten ym. tilaisuuksien  

aiheiksi

 Voidaan kutsua asiantuntijapuhujia kokoukseen

 Voidaan perustaa tilapäisiä yhteistyöelimiä mm. yksityiskohtaisempaa 

suunnittelua varten

 Kokous pääsääntöisesti kerran vuodessa

 Kokouspaikka kiertää ja puheenjohtaja isäntäkunnasta



Kokoonpano
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 Yhteensä 62 tahoa 

 Maakuntaliitot (1 edustaja ja varaedustaja/maakunta):

Pirkanmaan liitto, Satakuntaliitto

 Kunnat (1 edustaja ja varaedustaja/kunta):

Hämeenkyrö, Ikaalinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kihniö, Nokia, Ylöjärvi, 

Parkano ja Virrat

 Muut viranomaiset (1 edustaja ja varaedustaja/viranomainen):

Pirkanmaan ELY, Varsinais-Suomen ELY, Pohjois-Savon ELY/kalatalous, 

Varsinais-Suomen ELY/kalatalous, Suomen metsäkeskus (Eteläinen palvelualue)

 Muut tahot (1 edustaja ja varaedustaja/taho):

Vesiensuojeluyhdistykset, maataloustuottajat, kalastusalueet, KVVY ry, 

säännöstely-yhtiö, luonnonsuojelu- ja ympäristöyhdistyksiä, ProAgria, MHYt, MH, 

yrityksiä, LUKE, Leader-ryhmiä, osakaskuntia

 Yksityiset voivat vaikuttaa liittymällä esim. paikalliseen yhdistykseen, joka on 

neuvottelukunnan jäsen
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Vesienhoidon toimintaohjelma vuoteen 2027
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 Neuvottelukunnan päätavoitteena vuodelle 2019

 1. toimintavuosi tulee olemaan erityisen tiivis

 Koonti toimenpiteistä, toteutuksen aikataulusta ja vastuutahoista, joilla 

saavutetaan vesien tilan paraneminen

 Ainakin alkuvuosille rahoituksen suunnittelu

TYÖSTETÄÄN TEEMOITTAIN ja hyödynnetään tietoa

 Taustana mm. alueellista tietoa kuormituksesta ja toimintojen sijoittumisesta

 Voidaan laskea myös toimenpiteiden vaikutuksia vesien tilaan

 Vesistö- ja virtavesikunnostukset, seuranta, kuormituksen vähentäminen

– maa- ja metsätalous, turvetuotanto, haja- ja loma-asutus, pistekuormitus

 ilmastonmuutokseen sopeutuminen



Kiitos sitoutumisestanne 

neuvottelukunnan toimintaan

Laitetaan yhteistyöllä vesistöt kuntoon ja 

toimitaan mallina muille!

Neuvottelukunnan 1. kokous 14.1.2019 klo 17.00

Hämeenkyrön monitoimikeskus Silta, Kyrönsarventie 16
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