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1. Johdanto 

 

Tämä väliraportti käsittelee Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä- kärkihankkeen tapahtu-

mia ajalla 16.12.2017 - 31.12.2018. Hankkeen toteutuksesta vastaa Pirkanmaan ELY-keskus. Hanke-

partnerina toimii Pirkanmaan liitto. Hanke toteutetaan yhteistyössä laajan sidosryhmäverkoston 

kanssa, johon lukeutuvat mm. alueen kunnat, Suomen Metsäkeskus, MTK, vesistöjen käyttäjät, yri-

tykset, yhdistykset kuten vesiensuojeluyhdistykset. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2017 – 

31.12.2019. Hanke on saanut Ympäristöministeriön Vesien- ja merenhoidon toimeenpanoa edistä-

vän hallitusohjelman kärkihankerahoitusta 81 970 €.  

Ikaalisen reitti on yksi keskeinen vesistöalue Pirkanmaalla. Ikaalisen reitin vedet ovat kuitenkin kes-

kimääräistä huonommassa tilassa verrattaessa Pirkanmaan muihin vesistöihin. Hankkeen kohdealu-

eeksi Ikaalisten reitti valikoitui erityisesti vesistöjensä tilan takia, mutta valintaan vaikuttivat myös 

alueen poikkeuksellisen virkistyskäyttöarvo sekä valtakunnallisestikin merkittävät raakkujoet.  Yh-

teenvetona voidaan todeta, että Ikaalisten reitti on vesistö- ja kuormitusnäkökulmastaan ikään kuin 

Pirkanmaa pienoiskoossa. 

 

  

Kuva 1. Ikaalisten reitin kartta 
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Hankkeen päätavoitteena on perustaa Ikaalisten reitin alueelle vapaaehtoinen vesienhoito-organi-

saatio, jonka toiminta pyritään vakauttamaan. Jäsenenä ovat hyvin laajasti alueen toimijat sekä vi-

ranomaiset. Tavoitteena on laatia alueelle vuoteen 2027 ulottuva konkreettinen toteuttamisoh-

jelma ja alueen toimijoita kannustetaan ja sitoutetaan hanketoimintaan. Vesienhoidon toimintamal-

lia monistetaan ja jalkautetaan Pirkanmaan maakunnan muilla vesistöalueilla. 

Hankesuunnitelman mukaan alueelle tehdään vesiensuojelurakenteiden malliverkosto, joka tulee 

nähtäville paikkatietoon perustuvana nettialustana. Fyysisen malliverkoston kunnostuskohteille laa-

ditaan kohdekuvaustaulut, jotka toimivat esimerkkeinä kunnostustoimia suunnitteleville. Hank-

keessa selvitetään toimijoiden maksuhalukkuutta vesienhoidossa. 

 

2. Hankkeen edistyminen 

 

2.1. Toimenpide 1. 

2.1.1. Toimenpide 1. esittely 

TP1: Vapaaehtoinen vesienhoidon organisaatio 

Hankkeen päätoimenpiteenä on perustaa Ikaalisten reitin valuma-alueelle oma toimintakykyinen ja 

pysyvä vapaaehtoinen organisaatio, jonka avulla paikalliset tahot saadaan sitoutumaan yhteisiin ve-

sienhoidon tavoitteisiin. Organisoituminen tehostaa konkreettisten vesienhoidon toimenpiteiden 

toteutumista mm. hankkeistamalla ja hyödyntää erilaisia rahoitusmahdollisuuksia. Tämän toteutu-

misen kannalta on tärkeää saada aikaan verkosto, joka on rakenteellisesti tasa-arvoinen ja jolla on 

selkeä tavoite, edistää luottamuksen syntyä sekä sitoutumista ja yhteistyöhalua. Organisaatio ko-

koontuu säännöllisesti esim. kaksi kertaa vuodessa. Organisaation apuna on sihteeristö tai muu vas-

taava työryhmä, joka kokoontuu suhteellisen usein, esim. kerran kuukaudessa ja tekee taustatyötä 

organisaation avuksi.  

Vapaaehtoisen vesienhoidon organisaation toimintamallia valittaessa hyödynnetään esim. Pyhä-

järvi-instituutin, KVVY:n sekä Vanajavesikeskuksen kokemuksia. Alustavana ajatuksena voisi olla 

neuvottelukunta- tyyppinen organisaatio, jolla on säännöt ja jonka toimintaan sitoudutaan sopi-

muksin. Organisaatiomallin valinnassa ja arvioinnissa pohditaan myös sen mahdollisuutta toimia ra-

hoituksen hakijana ja onko sitä varten tarvetta perustaa esim. erillinen yhdistys.  

Organisaatio toimisi linkkinä alueen toimijoiden välillä. Se koostuisi laajapohjaisesta jäsenistöstä, 

jossa on mukana ainakin alueen kunnat, ELY-keskus, osakaskuntia, kalastusalueita, yhdistyksiä, ku-

ten vesiensuojeluyhdistyksiä sekä alueen yritysedustajia (esim. turvetuotantoyhtiöt ja voimalaitok-

set) ja Suomen Metsäkeskus, jolla on myös samoja tavoitteita vesienhoidon näkökulmasta sekä ko-

kemusta kunnostustoimenpiteistä. ELY-keskuksen rooli on organisaation toimintaan saattaminen, 

koordinointi, koolle kutsuja ja toiminnan seuranta. Jäsenistön tulee olla sellainen, että sillä on vahva 

alueellinen tuntemus ja jolla on halu vaikuttaa alueen vesistöjen tilaan.  
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Organisaation etuna on sen kattava asiantuntija- ja yhteistyöverkosto ja sen vuoropuhelu yli rajojen, 

kuten valtakunnalliseen vesistökunnostusverkostoon.  Sen tarkoitus on lisätä vuoropuhelua toimi-

joiden kesken ja levittää tietoisuutta alueella.  

Valitun organisaatiomallin tulee olla riittävän keveä ja kustannuksia syntyisi lähinnä kokousten val-

mistelusta, koolle kutsumisesta, matkakuluista ja tiedottamisesta. Työtä tehdään osana virkatyötä 

ja vapaaehtoisvoimin. Tämä edellyttää työaikaa ja ajatuksena onkin, että puheenjohtajuus ja sihtee-

rin työ olisi vuosittain vaihtuvaa ja nämä tehtävät tulisi olla taholla, jonka toiminta on jatkuvaa ja 

virkatyötä. Esim. kunnat voisivat vastata näistä tehtävistä vuorovuosina nimeämällä vastuuhenkilöt. 

Kuntien etuna on hyvä paikallistuntemus ja yhteys paikallisiin, alueellisiin ja maakunnallisiin toimi-

joihin ja organisaatioihin sekä asukkaisiin.  

 

2.1.2.Toteutetut toimenpiteet 

 

Organisaatiovaihtoehtojen vertailusuunnitelma on tehty. Samoin on laadittu selvitys Ikaalisten ve-

sistöryhmän tarpeesta, joka perustui olemassa olevien vesienhoidon välittäjäorganisaatioiden haas-

tatteluihin, kuten KVVY:n, Pyhäjärvi-instituutin sekä Vanajavesikeskuksen haastatteluihin ja vertai-

lukehittämiseen, muihin sidosryhmähaastatteluihin sekä Webpropol-kyselyyn. Analyysityön jälkeen 

Pirkanmaan ELY-keskus päätti ehdottaa organisaatiomalliksi neuvottelukuntaa. Ehdotus hyväksyt-

tiin kuntien toimesta. Kutsut ja nimeämispyynnöt neuvottelukuntaan liittymiseksi lähetettiin lukui-

sille tahoille, kuten alueen kunnille, viranomaisille, yhdistyksille, yrityksille, edunvalvontaorganisaa-

tioille jne. Kutsut lähtivät yli sadalle alueen toimijalle.  

Neuvottelukunnan sisällä tulee toimimaan osallistujamäärältään pienempi työryhmä, joka organisoi 

toimintaa. Pirkanmaan ELY-keskus toimii neuvottelukunnassa kokoonkutsujana, sihteerinä ja esitte-

lijänä. Neuvottelukunnan virallinen perustamistilaisuus on joulukuussa 2018 Ikaalisissa. 

 

2.1.2. Saavutetut konkreettiset tulokset 

 

Neuvottelukunta perustetaan 12.12.2018 Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnan perusta-

miskokouksessa Ikaalisissa. Neuvottelukunnan jäseniksi ollaan tämän hetkisen tiedon mukaan saa-

massa noin 40 eri organisaatiota aina kunnista maakuntaliittoon, kyläyhdistyksistä vesiensuojeluyh-

distyksiin sekä myös eräitä yrityksiäkin. Näin suuren ja heterogeenisen joukon yhteen saattaminen 

yhteistä tavoitetta varten on hienoa. Hankkeessa on muodostunut konkreettinen malli, jolla neu-

vottelukunta voidaan perustaa. Neuvottelukunnan perustamiseen liittyvien asiakirjojen laadinnassa 

konsultoitiin lakimiestä ja ne ovat sovellettavissa myös muihin myöhemmin perustettaviin neuvot-

telukuntiin.  
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2.1.3. Johtopäätökset  

Tavoitteen saavuttamiseen on pyritty määrätietoisesti ja huolellisesti. Joulukuussa 2018 kirjoitetaan 

yhteistyösopimus neuvottelukunnan perustamisesta neuvottelukuntaan osallistuvien tahojen kes-

ken. Vapaaehtoisuuteen ja kumppanuuteen perustuvan vesienhoidon välittäjäorganisaation valit-

seminen osoittautui haasteelliseksi, kun otettiin huomioon toimijoiden tarpeet, ELY-keskuksen vi-

ranomaisrooli sekä mm. yhdistyslainsäädäntö. Kattavan pohdinnan ja juridisen taustaselvityksen jäl-

keen neuvottelukunta osoittautui toimivimmaksi vaihtoehdoksi. Tämä tarpeellinen ja laaja tausta-

selvitys vei aikaa, mutta toisaalta se muodosti hyvän pohjan toimenpide 1. mukaiselle organisaation 

perustamiselle ja toiminnalle.  

Työn aikana pohdittiin myös neuvottelukunnan tarvetta hoitaa rahaliikennettä, joista mahdollisina 

voisivat olla esim. rahasto tai tili. Asiasta ei ole tehty päätöksiä ja siitä onkin tarkoitus keskustella 

tarkemmin neuvottelukuntaan osallistuvien kanssa. Mahdolliset päätökset tältä osin tehdään myö-

hemmin.   

Organisaation valinta ja perustaminen edellyttivät huomattavasti suurempaa työpanosta, mitä alun 

perin suunniteltiin.  

 

2.2. Toimenpide 2. 

 

2.2.1. Toimenpide 2. esittely 

TP2.: Toteuttamisohjelma 

Organisaatio laatii toteuttamisohjelman yhdessä paikallistahojen kanssa esim. kahden vuoden vä-

lein. Laadinta toteutetaan ns. alhaalta ylöspäin, eli toteuttamisohjelmassa ovat tärkeässä roolissa 

paikallisten tahojen näkemykset ja kokemukset tärkeiksi koetuista kunnostuskohteista ja toimenpi-

teistä. Tällä tavoin ohjelmalla on parhaimmat mahdollisuudet toteutua, kun sitä toteuttavat tahot 

ovat mukana jo heti suunnitteluvaiheessa ja sitoutuminen hankkeisiin on todennäköisempää. To-

teuttamisohjelman sekä paremman kommunikaation avulla hankkeiden ja toimenpiteiden koordi-

nointi helpottuu ja hankerahoitukset kohdistuvat yhä paremmin toimenpiteitä vaativille alueille.  

Toteuttamisohjelma kytkeytyy tiiviisti Kokemäenjoen vesistöalueen kattavaan vesivisioon Vesivisio 

2050, alueen yhteiseen ja kokonaisvaltaiseen näkemykseen vesivarojen, vesienhoidon ja kalatalou-

den tulevaisuudesta ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Visiotyöstä tullaan laatimaan vesistöalueittai-

set tarkemmat toteuttamisohjelmat, joista yhtenä on Ikaalisten reitin alue. Toteuttamisohjelma on 

konkreettinen ja se ulotetaan vuoteen 2027 saakka, joka on vesienhoidon toimenpiteiden tavoite-

vuosi.  

Pirkanmaan ELY-keskus soveltaa RUSLE2015-eroosiomallia Ikaalisten reitillä erilaisten vesiensuoje-

lutoimenpiteiden kohdentamiseen, mukaan lukien sekä ympäristökorvausjärjestelmän mukaiset 

toimet että uudet menetelmät (KOTOMA-sovellus). Sovelluksen tuloksena voidaan luotettavasti 

kohdentaa maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden toteutus oikeisiin paikkoihin, mikä tuottaa 

vesiensuojelullisia tuloksia ja vastinetta käytetylle rahalle.  
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Toukokuussa 2017 valmistui Ravinnevision jatkoselvitys, jonka tuloksena tehdään Pirkanmaan alu-

eelle muodostuvien orgaanisten ravinteiden kartoitus 5x5 km:n ruutujaolla. Kartoitettavat ravinne-

lähteet ovat: lanta, yhdyskuntalietteet, kotitalouden biojätteet ja maatalouden kasvijätteet. Lisäksi 

selvitetään alueen peltojen fosforin vastaanottopotentiaalia ja sen perusteella tehtävää ravinneta-

setta. Selvityksen avulla on mahdollista edistää entistä paremmin vesienhoitoa tulevia biotalous-

hankkeita mm. Ikaalisten reitin alueella. Hankkeiden vauhdittamiseksi alueella jalkautetaan vuonna 

2017 valmistuneen Ravinneneutraali kunta –hankkeen (RANKU) brändiä. Ravinneneutraali kunta –

hankkeen tavoitteena on edistää kunnassa tai laajemmalla alueella muodostuvien orgaanisten ra-

vinteiden kierrätystä mahdollisimman lähellä syntypaikkaansa. Ravinteita kierrättämällä voidaan vä-

hentää mm. ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta ja fosforin ja typen aiheuttamaa rehevöitymistä. 

 

2.2.2.Toteutetut toimenpiteet 

 

Tavoitteen toteuttaminen on odottanut organisaation perustamista. Vuoden 2019 aikana laaditaan 

yhteistyössä eri toimijoiden kanssa toteuttamisohjelma. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii, 

että perustettavan organisaation toimijat ovat sitoutuneita yhteistyöhön ja haluavat aktiivisesti 

työstää asioita yhdessä. Tavoitteen saavuttamista pidetään mahdollisena. 

Lisätään yhteistyötä ja toimintaa vesien suojelemiseksi ja ravinteiden tehokkaan kierron edistä-

miseksi. Tavoitteen toteuttaminen tulee ajankohtaiseksi toteuttamisohjelmaa tehtäessä. Tavoit-

teen saavuttaminen edellyttää, että alueen toimijat ovat valmiita käytännön toimiin vesien suojele-

miseksi ravinnekuormitusta vastaan. Vähennetään valuma-alueelta tulevaa ravinnekuormitusta ve-

sistöihin konkreettisilla toimilla sekä aktivoimalla hanketoimijoita. Tavoitteen toteuttamista edistet-

tiin monipuolisella ja tavoitteellisella viestinnällä toimijoiden aktivoinnilla ja sitouttamisella. Tavoi-

tetta edistetään myös Aurejärven ja Kovesjoen valuma-alueselvitysten ja kunnostustoimenpide-

suunnitelmien tiedottamisella sekä tekemällä Suomen Metsäkeskuksen kanssa yhteistyötä, jotta 

suunnitelmista päästäisiin käytännön toteuttamiseen. 

 

2.2.2. Saavutetut konkreettiset tulokset 

 

Verkostoyhteistyössä havaittiin eräiden tahojen negatiivista suhtautumista vesiensuojeluun. Tällai-

sen vastarinnan kääntäminen positiiviseksi osoittautui haastavaksi. Tavoite tullaan saavuttamaan 

välillisesti. Hankkeen loppuaikana tähän vesiensuojelun haasteeseen pyritään kiinnittämään eri-

tyistä huomiota lisäämällä ravinteiden kierrätystä viemällä ravinneneutraali (RANKU) alue-konsep-

tia hankealueelle ja edistämällä vesienhoitosuunnitelmaa neuvottelukunnassa. Tavoitteen toteut-

tamista edistettiin hankeyhteistyöllä Kyrösjärven tila paremmaksi -hankkeen kanssa, jonka idea 

syntyi kärkihankkeen myötävaikutuksella. Projektissa hoitokalastetaan järveä sekä kehitetään vä-

hempiarvoisen kalan hyödyntämistä elintarvikkeeksi. Kyseinen projekti on ollut tärkeä ja konkreet-
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tinen tulos Ikaalisten reitin hankkeen olemassa olosta ja sen tuomasta hyödystä alueelle niin ve-

siensuojelun kuin biotalouden näkökulmasta. Projektin johdosta paikallisten ihmisten tietoisuus 

lähivesien tilasta ja sen tuomista mahdollisuuksista on lisääntynyt. Tämä näkyy mm. lisääntyneinä 

yhteydenottoina ELY-keskuksessa.   

 

Kaikki hankkeen toiminta edisti vesienhoitosuunnitelman toteuttamista. Hankevuonna 2018 saa-

vutettiin tavoitteen suhteen erinomainen alku.  

 

2.2.3. Johtopäätökset  

Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii, että perustettavan organisaation toimijat ovat sitoutuneita 

yhteistyöhön ja haluavat aktiivisesti työstää asioita yhdessä. Tavoitteen saavuttamista pidetään 

mahdollisena, vaikkakin aikataulu toteuttamisohjelmalle on tiukka. Valmistuessaan toteuttamisoh-

jelma toteuttaa hyvin konkreettisella tavalla Kokemäenjoen vesistöalueen Vesivisio 2050- tavoit-

teita.  

Haasteena voidaan pitää neuvottelukunnan hyvin heterogeenistä joukkoa, jonka toivotaan tekevän 

yhteistyötä ja laatia käytännönläheinen toteuttamisohjelma yksimielisesti. Toisaalta toteuttamisoh-

jelma antaa hyvät edellytykset paikallisille toimijoille vaikuttaa lähivesistöjensä kunnostamiseen. 

Kun lokaalit toimijat ovat alusta asti mukana päätöksien teossa vahvistanee se sitoutumista kyseis-

ten toimenpiteiden loppuun saattamiseen.  

  

Kuva 2. Toteuttamisohjelman laadinta 

 

 

 

 

tarve

paikalliset 
suunnittelevat

sitoutuminen
kunnostusten 

ym. 
toimeenpano

seuranta
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2.3. Toimenpide 3. ja 4.  

 

2.3.1. Toimenpide 3. ja 4. esittely 

TP 3. ja 4.: Fyysinen ja sähköinen malliverkosto 

Hankkeessa luodaan alueelle vesiensuojelurakenteiden fyysinen että sähköinen malliverkosto, 

jonka avulla esitellään erilaisia ratkaisuja toimenpiteitä suunnitteleville. Sähköinen malliverkosto on 

paikkatietoon perustuva nettialusta, jossa kuvataan jo alueella olevia toteutuneita sekä toteutuk-

sessa olevia hankkeita ja kunnostuskohteita. Kuvauksissa on mahdollista tarkastella kohteita valo-

kuvien, hankekuvausten ja suunnitelmiin liittyvien linkkien avulla.   

Paikkatietoon perustuva aineisto luodaan yhteistyössä Pirkanmaan liiton kanssa maakuntaliiton 

aluetietopalvelun yhteyteen, jossa myös hankkeen nettisivut suunnitellaan julkaistavaksi.  

Aluetietopalvelun on suunniteltu palvelevan myös tulevassa maakuntamallissa, jolla turvataan 

hankkeessa tuotetun tiedon säilyminen ja sen eteenpäin jakaminen sekä päivittämisen mahdolli-

suus myös tulevaisuudessa. Hankkeessa tuotettu aineisto tulisi avoimeen rajapintaan kaikkien ha-

lukkaiden saataville. Tietomalli määritellään tarkemmin hankkeen aikana yhteistyössä Pirkanmaan 

liiton ja SYKE:n kanssa. Samassa alustassa julkaistaan myös alueelle tehtävä eroosiokartoitus ja muu 

alueella tuotettu vesiensuojeluaineisto kunnostussuunnitelmien kohdentamisen tueksi.  

Sähköisen malliverkon lisäksi rakennetaan jo valmistuneista kohteista maastoon kohdekuvaustau-

lut, joissa on esim. QR-koodi, jonka kautta pääsee sähköiseen paikkatietoaineistoon sekä kohdeku-

vauksiin. Kohteet toimivat esim. koulutuskohteina niin asiantuntijoille, yhdistyksille, yrityksille kuin 

opiskelijoillekin.  

 

2.3.2.Toteutetut toimenpiteet 

 

Pirkanmaan liiton aluetietopalveluihin rakennettiin liiton kanssa yhteistyössä sähköinen malliver-

kosto, johon pääsee kätevästi myös hankkeen nettisivuilta. Malliverkosto löytyy myös aluetietopal-

velun osoitteesta: https://tieto.pirkanmaa.fi/ikaalinen/  Kartta on helppokäyttöinen, ja siitä ilmenee 

jo tehdyt sekä suunnitellut kunnostustoimenpiteet sekä kohteiden tarkemmat tiedot. 

Sähköisen mallikartan laatimisen pohjana on käytetty nykyaikaisimpia avoimen lähdekoodin web-

teknologioita. Mallikartta on rakennettu single page web app -tyyppisenä Node.js-moottorin päälle 

rakennettuna kartta-applikaationa. Sovelluskehityksen näkymä on rakennettu suosituilla ReactJS ja 

Material-UI -kirjastoilla, joilla kontrolloidaan applikaation ulkoasua. Sovellus on rakennettu koodi-

rakenteeltaan moduläärisenä, mikä helpottaa sen jatkohyödyntämistä. Applikaation karttamootto-

rina on käytetty yleistä OpenLayers-kirjastoa, joka toimii myös mm. suomalaisen Oskari.org -kart-

taympäristön karttamoottorina. Suuri työ on ollut vesienhoidon aineistojen saattamisessa avoimille 

rajapinnoille. Hankkeessa on testattu ympäristöhallinnon vesistökunnostustyöt (VESTY)-järjestel-

män sisällön laatua, laajentamista ja toisaalta supistamista ja korjaamista. VESTY-rajapintaan liittyen 

https://tieto.pirkanmaa.fi/ikaalinen/
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yhteistyötä tehtiin SYKE:n kanssa. Pirkanmaan liiton ja ELY-keskuksen välille on rakennettu ns. Pir-

kanmaan aluetietopalveluun toimiva jaettu yhteishallintainen tietokanta (PostgreSQL/PostGIS) ja 

yhdistetty tämä GeoServer-paikkatietopalvelimeen, josta uusi VESTY-testiaineisto on julkaistu avoi-

mena WFS-kyselyrajapintana, mitä on hyödynnetty sovelluksessa. Lisäksi palveluun on yhdistetty 

mm. valtakunnallisia eroosiomallinnuksen aineistoja. Tämän lisäksi on rakennettu self-hosted 

WordPress-sivusto hankkeen sivustoille, josta on myös pääsy sähköiseen malliverkostoon.  

Kunnostuskohteisiin voi siis tutustua sekä digitaalisesti että vierailemalla luonnossa. Hankkeessa va-

likoitiin kolme esimerkillistä, keskenään erilaista kunnostuskohdetta, joista laadittiin kohdekuvaus-

taulut ja pystytettiin ne maastoon. Opastaulujen kohteet ovat myös sähköisessä mallikartassa.  

 

Kuva 3. Kuvankaappaus sähköisen mallikartan infosivusta 

 

2.3.2. Saavutetut konkreettiset tulokset 

 

Vuoden 2018 aikana saatiin perustettua kolme kohdekuvaustaulua maastoon yhteistyössä maan-

omistajien kanssa. Yhdessä esimerkkikohteessa pidettiin "Vesistökoulu" keväällä 2018, jolloin hyviä 

käytäntöjä esiteltiin toivottavasti tuleville vesistökunnostajille. Kohdekuvaustaulut asennettiin 

maastoon kesän 2018 aikana ja niistä löytyy tiedot mm. hankkeen nettisivuilla.  Käytännössä tämä 

tarkoittaa esimerkkikohteisiin pystytettyjä opastauluja, joissa kerrotaan kunnostustoimenpiteen eri 

vaiheista ja annetaan muutakin tietoa esim. kustannuksista, rahoittajista ja työn toteuttajista. Nämä 

esimerkkikohteet ovat myös mainioita retkikohteita sekä aikuisille että lapsiperheille. 

Fyysisen malliverkoston lisäksi hankkeessa saatiin tuloksena mm. tulevia kunnostustoimenpiteitä 

suunnitteleville apuväline, sähköinen malliverkostokartta. Karttaa on tulevaisuudessa mahdollista 

täydentää uusilla toteutuneilla kunnostuskohteilla tai -suunnitelmilla.  
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Kuva 4. Opastaulu Parkanon Kuivasjärvellä 

 

2.3.3. Johtopäätökset  

 

Sähköisen malliverkoston toteuttaminen oli huomattavasti haasteellisempaa kuin etukäteen osat-

tiin odottaa mm. SYKEn rajapintojen toimivuuden kannalta. Sen sijaan yhteistyö Pirkanmaan liiton 

kanssa on toiminut hyvin. Henkilöstömuutokset Pirkanmaan liitossa hieman hidastivat tavoitteen 

toteuttamista, jonka johdosta hankkeessa tuli turvautua ostopalveluun saadaksemme mallikartta 

tuotantoon. Sähköinen mallikartta julkaistiin lokakuussa 2018 hankkeen nettisivuilla. 

Malliverkon kriittiset pisteet ovat nettialustan toimivuus sekä käyttöliittymän helppokäyttöisyys toi-

mijoiden näkökulmasta. Palvelu on optimoitu toimimaan desktop-selaimissa, joten mobiililaitteilla 

toimivuus voi olla puutteellista. Tähän ei ollut hankkeessa resurssien puitteissa mahdollista panos-

taa.  

Malliverkoston kunnostuskohteille pytytettiin kohdekuvaustaulut, jotka toimivat esimerkkinä hyvin 

toteutetuista kunnostuskohteista. Tavoitteen toteuttaminen edellytti yhteistyötä eri toimijoiden 

kanssa, jotta hanke voisi perustaa fyysiset kohdekuvaustaulut erityisen hyvin toteutetuille kunnos-

tuskohteille. Tässä hyödynnettiin sidosryhmien hiljaista tietoa. 
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       Kuva 5. Pirkanmaan liiton kehityspäällikkö Ilpo Tammi sekä ELY-keskuksen paikka-  
       tietoasiantuntija Martti Vaali (kuvassa) valmistelivat yhdessä laajemman tiimin 
       kanssa kunnostuskohteiden sähköistä mallikarttaa. 

 

ELY-keskuksen ja Pirkanmaan liiton välinen yhteistyö 

ELY-keskuksen ja Pirkanmaan liiton yhteistyö hankkeeseen liittyen on ollut hedelmällistä. Keskinäi-

sen työnjaon mukaan Pirkanmaan liiton tehtävänä on olla paikkatietoperusteisen malliverkon suun-

nittelussa vahvasti mukana. Pirkanmaan liitto vastasi Ikaalisten reitin -hankkeessa teknisestä toteu-

tuksesta, jossa vesienhoidon toimenpiteet ja suunnitteilla olevat hankkeet tietoineen esitetään 

helppokäyttöisessä, asukkaita ja muita sidosryhmiä palvelevassa digitaalisessa karttamuodossa 

osana Pirkanmaan liitossa kehitettävää aluetietopalvelua. 

Karttanäkymää kehitettiin osaksi Ikaalisten reitin -hankkeen sivustoa, joilta asiasta kiinnostuneet 

löytävät hankkeessa tai alueella tapahtuvista toimenpiteistä ajantasaista tietoa. Osana hankkeen 

teknistä toteutusta Pirkanmaan liitto yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen ja SYKEn kanssa pyrki 

kehittämään nykyisten ympäristöhallinnon tietojärjestelmien sisältöä, laatua ja käytettävyyttä sel-

laiseksi, että ne voisivat jatkossa tulla yleiseen käyttöön ns. avoimena datana, ja että Vesistötoimen-

piteiden tietojärjestelmän (VESTY) sisällön laadun parantamista saataisiin jatkossa edistettyä koko 

valtakunnan tasolla. Työllä pohjustettiin myös mahdollisesti tulevaa maakuntauudistusta, ja sen 

myötä edessä olevaa nykyisten maakuntien liittojen, ELY-keskusten sekä kansallisten (ympäristö)tie-

tojärjestelmien yhteensovittamistyötä. 
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2.4. Toimenpide 5.  

 

2.4.1. Toimenpide 5. esittely 

TP 5.: Joukko- ja kansalaisrahoitus 

Hankkeessa selvitetään toimijoiden ja paikallisten tahojen maksuhalukkuutta vesiensuojelussa -ja 

kunnostamisessa tai kartoitetaan erilaisia joukko -ja kansalaisrahoitusvaihtoehtoja, joilla mm. kun-

nostuskohteita voidaan rahoittaa.  

 

2.4.2.Toteutetut toimenpiteet 

 

Tavoitteen saavuttaminen osoittautui resursseihin nähden mahdottomaksi. YM:n kanssa käytyjen 

neuvottelujen jälkeen sovittiin, että joukkorahoitusvaihtoehtoja ei lähdetä testaamaan, vaan selvi-

tetään sen sijaan toimijoiden maksuhalukkuutta v. 2019 aikana. 

 

2.4.2. Saavutetut konkreettiset tulokset 

 

Kyseistä toimenpidettä ei saavutettu, vaan se muutettiin yhteisymmärryksessä YM:n kanssa maksu-

halukkuuden testaamiseksi. Hankkeessa varauduttiin toteuttamaan ko. uusittua toimenpidettä 

vuonna 2019.  

 

2.4.3. Johtopäätökset  

 

Hankesuunnitelmaa laadittaessa resurssien riittävyys arvioitiin yläkanttiin. YM:n kanssa sovittiin ta-

voitteen muutoksesta. Muutettu suunnitelma tulee toteutumaan.  

 

3. Riskit ja muutostarpeet 

 

3.1. Toteutuksen aikana nousseet riskit ja vaikeudet 

Kaikkeen kehittämistyöhön liittyy epävarmuutta ja riskejä, vaikka hanke olisi suunniteltu miten tar-

kasti tahansa. Kehittämisprojektissa työntekijät muodostavat merkittävimmän panoksen hankkeen 

onnistumisen kannalta. Henkilöstö on ollut innostunutta ja työhönsä sitoutuvaa.  Mikäli hanketyö 

olisi ollut vierasta, eikä henkilöstöä olisi kokenut työntekoa, niin se olisi voinut näkyä työn tehotto-

muutena. Tutkitusti myös hankehenkilöstön vaihtuminen kesken hanketta aiheuttaa haasteen 
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hankkeen toiminalle. Näin ollen henkilöstön osaaminen ja vaihtuminen voivat toimia hankkeen ris-

kitekijänä, joka ei ole tässä projektissa realisoitunut. 

Toinen merkittävä riskitekijä on se, saadaanko eri sidosryhmät sitoutettua toimintaan ja perusta-

maan vesiensuojelun välittäjäorganisaatio ja tavoitetaanko kohderyhmä positiivisella viestinnällä, 

jotta vesienhoidon asiat kiinnostaisivat. Tämän takia hankkeessa on panostettu kattavasti sidosryh-

mätyöskentelyyn sekä jatkuvaan ja monipuoliseen viestintään laajalle kohderyhmälle.  

Perustettavan vesienhoito-organisaation valinta ei ole varsinaisesti tuottanut vaikeuksia, vaan poh-

jatyö edellytti runsaasti työaikaa. Perusteellisilla taustatutkimuksilla haluttiin valaa vankkaa perus-

taa Ikaalisten reitin neuvottelukunnan työlle.  

 

3.1. Muutostarpeet ja ehdotukset seuraavaa jaksoa varten 

 

Muutostarpeeksi hankesuunnitelmaan ilmeni joukkorahoituksen testaaminen johtuen käytettävissä 

olevista resursseiden vähyydestä. Ympäristöministeriölle esitettiin syyskuussa ohjausryhmän käsit-

telyn jälkeen muutosta hankesuunnitelmaan, jossa joukkorahoituksen testaaminen korvattaisiin 

maksuhalukkuuden selvittämisellä. Projektin ohjausryhmä oli kokonaisuudessaan muutosehdotuk-

sen takana. Ympäristöministeriössä hyväksyttiin muutos ja sovittiin uudeksi, korvaavaksi tavoit-

teeksi maksuhalukkuuden selvittäminen. 

 

4. Aikataulutettu työsuunnitelma seuraavalle raportointijaksolle 

Hankkeen ensimmäisellä puolitoistavuotiskaudella pääpaino on ollut perustettavan organisaation 

suunnittelussa ja käynnistämisessä ja siihen liittyvissä käytännön järjestelyissä. Työtehtäviä tehdään 

luonnollisesti yhtäaikaisesti ja mahdollisimman tehokkaasti hankkeen tavoitteiden saavuttaminen 

päämääränä. Erilaiset vesistöihin ja ympäristöön liittyvät teemapäivät huomioidaan hankkeen to-

teuttamisessa, jotta niiden avulla saadaan median huomio kohdistetuksi hankkeeseen, sen toimin-

taan ja tavoitteisin. Sidosryhmätyöskentely ja viestintä ovat hanketyön merkittävimmät oheistehtä-

vät, jotka linkittyvät kaikkeen hankkeen ydintoimintaan. Hanke pyrkii toiminnassaan verkostoitu-

maan ja löytämään esimerkkiratkaisuja vesienhoitoon. Alla olevassa taulukossa 1 on kuvattu tarken-

nettu työsuunnitelma. 
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Taulukko 1.Tarkennettu työsuunnitelma 

  Tam-

mikuu 

Hel-

mi-

kuu 

Maa

lis-

kuu 

Huh

ti-

kuu 

Tou

ko-

kuu 

Kes

ä-

kuu 

Hei-

nä-

kuu 

Elo-

kuu 

Syy

s-

kuu 

Lok

a-

kuu 

Mar-

ras-

kuu 

Joul

u-

kuu 

Organisaation ym. 

toiminnan aloitus 

x x                     

Toteuttamisohjelman 

laadinta 

x x x x x x x x x       

Toteuttamisohjelman 

julkaiseminen, loppu-

seminaari 

                  

 

 x   

Yhteistyö sidosryh-

mien kanssa  

x x x x x x x x x x x x 

Hankkeen aktivointi -

ja sitouttamistilaisuu-

det 

 x   x   x       x x     

Ohjausryhmätyös-

kentely 

  x     

 

      x   x   

Toimijoiden maksu-

halukkuuden selvittä-

minen 

     x  x x x x 
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5. Viestinnän toteutuminen ja jatkotoimenpiteet 

 

5.1. Toteutetut tilaisuudet ja hankeviestintä 

Tapahtumat ja mediahuomio 

Yhteenvetona voidaan todeta, että hankkeen alkupuoliskolla on keskitytty hankesuunnitelmassa 

mainittuun toimijoiden aktivointiin ja sitouttamiseen. Ennakollinen sitouttaminen on luonut erin-

omaisen pohjan neuvottelukunnan perustamiselle ja työn käynnistämiselle. Vapaehtoisen organi-

saation perustamiseen liittyvät taustaselvitykset ja niihin liittyvä selvityksen laadinta on tapahtunut 

toimijoiden aktivoinnin ja sitouttamisen rinnalla. 

 

Kuva 6. Vuorijärven niittonäytös kokosi asiasta kiinnostuneita paikalle. 

 

Kaikista Pirkanmaan ELY:n järjestämistä taulukossa 2.  olevista tilaisuuksista on etukäteen laadittu 

lehdistötiedote. Tilaisuuksilla on pyritty edesauttamaan toimenpide 1.:stä. Taulukossa esitettyjen 

tilaisuuksien lisäksi hanketta ja sen toimintaa on esitetty lukuisissa vesistökunnostuksiin liittyvissä 

kokouksissa ja tilaisuuksissa esimerkiksi ajankohtaiskatsauksessa.  

 

Taulukko 2. Hankkeen tilaisuudet 

ELY:n järjestämä tilaisuus ELY:llä osittainen järjestämis-

vastuu tilaisuudesta 

Muiden järjestämä tilaisuus 

26.3.2018 Kyrösjärven tila pa-

remmaksi -hankkeen ideariihi 

29.5.2018 Ympäristöhankkei-

den kokoontumisajot 

6.4.2018 Maa -ja kotitalous-

naisten verkostoitumistilai-

suus 
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18.4.2018 Järvi-ilta Ikaalisissa 29.6.2018 Parkanon ympäris-

tötori -ja kesäasukastapah-

tuma 

30.10.2018 Kärkihanketapaa-

minen 

16.5.2018 Vesistökoulu Parka-

non Kuivasjärvellä Parkanon 7-

luokkalaisille 

15.9.2018 Kyrösjärvipäivä  28.11.2018 Kärkihankekiertue, 

hanke-esittely 

19.5.2018 Järvi-ilta Seitsemi-

sen luontokeskuksessa 

101 Polkua luontoon - ympä-

ristökasvatuspäivät 

28.11.2018 YTR Pirkanmaa, 

hanke-esittely 

11.6.2018 Järvi-ilta Kovesjoella   

14.8.2018 Niittonäytös Vuori-

järvellä  

  

14.9.2018 Kuntien ja ELY-kes-

kuksen välinen keskustelutilai-

suus liittyen organisaation pe-

rustamiseen 

  

31.10.2018 Neuvottelukunnan 

infotilaisuus 

  

12.12.2018 Neuvottelukunnan 

perustamiskokous 

  

 

Järvi-iltoja järjestettiin kolme kappaletta eripuolilla hankealuetta. Niissä esitettiin hanketta, projek-

titavoitteita ja hankealuetta sekä tiedotettiin esimerkiksi harkinnanvaraisista avustuksista. Samalla 

motivoitiin ihmisiä vapaehtoiseen vesienhoito-organisaation toimintaan. Tämän lisäksi jokaisessa 

järvi-illassa oli juuri kyseiselle kohdealueelle tärkeä asia esillä, esimerkiksi valuma-alueselvityksen 

julkaiseminen.  

Vesistökoulu toteutettiin yläasteikäisille laajassa yhteistyössä eri tahojen kanssa toteutuneella kun-

nostuskohteessa. Oppilaille ja sidosryhmille tarjottiin tietoa lähivesistöstä ja sen tilan tarkkailusta. 

Tempauksella herätettiin perheiden ja muun suuren yleisön kiinnostusta tutustua kunnostuskohtei-

siin sekä luonnossa että hankkeiden nettisivujen kautta. 

Hanke osallistui ja toteutti erilaisia verkostotapaamisia, jonka tarkoituksena oli löytää yhteistyömah-

dollisuuksia sekä tehdä tutuksi hanketta ja sen tavoitteita. Hankkeen ydintavoitetta edistettiin läpi 

vuoden sidosryhmätyöskentelyllä. Erityisesti alkuvuodesta tehdyillä sidosryhmähaastatteluilla oli 

suuri merkitys vesienhoidon organisaatiomallin valinnassa.  
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5.2. Viestintäsuunnitelman toteutuminen 

Hankkeessa viestintäsuunnitelma on nähty alati muuttuvana asiakirjana, jonka päivittäminen on 

vastannut hankkeen toteutusta. Viestintäsuunnitelma on kuitenkin toiminut hyvänä pohjana ja 

esim. hankkeen ydinviesti sekä hankkeen hissipuhe ovat kummunneet viestintäsuunnitelmasta. 

Hankkeen nettisivut löytyvät osoitteesta: https://ikaalistenreitti.com/ ja facebook-sivut www.face-

book.com/ikaalistenreitti. Myös ympäristöhallinnon nettisivuilla on alasivu: www.ymparisto.fi/ikaa-

listenreitti 

Hanke on myös omalta osaltaan päivittänyt ELY Pirkanmaan, vesi -Twitter-tiliä. 

Hanke julkaisi kesällä 2018 tiedotuslehden, joka jaettiin hankealueen jokaiseen kotitalouteen. Lehti 

löytyy myös hankkeen nettisivuilta osoitteesta: https://ikaalistenreitti.com/tiedotuslehti/. Muita to-

teutuneita viestintätoimenpiteitä ovat sisäinen viestintä omalle organisaatiolle.  

 

5.3. Viestinnän laadullinen ja määrällinen arviointi 

Viestintä on ollut menestyksellistä ja sen onnistuminen voidaan todeta tapahtumiin osallistuvien 

ihmisten lukumäärällä sekä esimerkiksi mediahuomiosta.  Kaikki hankkeen viestintä on ollut ennen 

kaikkea välineenä tavoitteiden saavuttamiseen, ei niinkään itse tarkoituksena.  

Hanke ja sen tavoitteet sekä toimenpiteet ovat saaneet laajaa mediahuomiota, jonka avulla hank-

keen tavoitteet ovat tulleet selviksi suurelle yleisölle. Alla on kooste hankkeeseen tai sen toimenpi-

teisiin liittyvistä julkaistuista jutuista.   

Taulukko 3. Hankkeeseen liittyvät lehtijutut 

  

Lehtijuttu 

 Ilmestymispvm Lehti 

1 

Ikaalisten reitin vesien parantamiseen vauhtia hallituksen kär-

kihankerahalla joulu.17 Ylä-Satakunta 

2 Ikaalisten reitin kunnostus on vesiensuojelun kärkihanke 28.12.2017 Uutisoiva 

3 200 000 kg roskakalaa pois 8.3.2018 Uutisoiva 

4 Särkikalastuksessa on järkeä 8.3.2018 Uutisoiva 

5 Kyrösjärvi nuotataan roskakalasta 21.4.2018 Aamulehti 

6 Pienistäkin suojeluteoista syntyy suuria yhdessä 25.4.2018 Uutisoiva 

7 Vesistökoulu tavoitteli uutta luontoaktiivien sukupolvea 22.5.2018 Ylä-Satakunta 

8 Vesien suojelu on yhteinen asia 24.5.2018 Kurun lehti 

9 Kesäasukastapahtumassa ympäristötietoa ja ITE-taidetta 20.6.2018 Ylä-Satakunta 

10 Kovesjoen taimenta suojelisi toimintakulttuurin muutos 5.7.2018 Ylä-Satakunta 

11 Korte niitettiin järveä rehevöittämästä 16.8.2018 Ylä-Satakunta 

12 

13 

Särkikaloista halutaan kehittää elintarvikkeita 

Ikaalisten vesistöreitin neuvottelukunta perustetaan joulu-

kuussa 

13.9.2018 

8.11.2018 

Uutisoiva 

Uutisoiva 

https://ikaalistenreitti.com/
http://www.facebook.com/ikaalistenreitti
http://www.facebook.com/ikaalistenreitti
http://www.ymparisto.fi/ikaalistenreitti
http://www.ymparisto.fi/ikaalistenreitti
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Lehtijuttujen lisäksi hankkeen toiminnasta tai toiminnan tuloksena on julkaistu kolme radiosähkettä 

Yle Tampereen radiossa. Aiheina ovat olleet hoitokalastus, vesikasvien niitto sekä ydintoimijoiden 

välinen yhteistyö. 

 

5.4. Viestintäsuunnitelman muutostarpeet 

 

Viestintäsuunnitelmaa on päivitetty vastaamaan hankkeen etenemisaikataulua ja hanketapahtumia 

läpi vuoden. Tämä on mahdollistanut asioihin nopean reagoinnin ja tehokkaan viestinnän.  

 

5.5. Viestinnän jatkosuunnitelma 

 

Jatkotoimenpiteinä viestinnän osalta ovat viestintäsuunnitelman päivittäminen hankkeen edisty-

essä ja viestinnän käytännön toteuttaminen, jossa pääpaino on tiedotteilla ja paikallismedian hyö-

dyntämisellä.  

Yhteistyö eri tahojen kanssa tulee suunnitelman mukaan olemaan erittäin intensiivistä, kattaen laa-

jan joukon sidosryhmiä ja viranomaisia. Erilaiset tilaisuudet kuten neuvottelukunnan kokoukset ja 

sen työryhmän tapaamiset, seminaarit, työpajat, kokoukset sekä henkilökohtaiset tapaamiset toi-

mivat tehokkaana tapana levittää tietoa ja saada eri tahoja osallistumaan perustettavaan verkos-

toon ja sitoutumaan hankkeen tavoitteiden toteuttamiseen.  

Hankkeen keskiössä on jatkuvasti vahvistaa yhteistyöverkostoja ja kumppanuuksia. Parantamalla 

vuorovaikutusta, lisäämällä osallistamista sekä syventämällä toimijoiden luottamausta toisiinsa voi-

daan ylläpitää yhteistyöverkostoja ja kumppanuuksia myös hankkeen loputtua.  

Vuoden 2019 viestintäsuunnitelma on esitetty taulukossa 4.  
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Taulukko 4. Viestintäsuunnitelma 2019 

 

 

6. Talousraportti 

 

Hankkeen toteutuneet kustannukset sekä 15.11.2017 päivitetty hankesuunnitelman budjetti on esi-

telty liitteen 1 kustannuserittelyssä.  

2. maksatuksessa Ympäristöministeriölle toimitettavan laskun suuruus on 34 480,73 euroa. Omara-

hoituksen osuus 20 019,02 euroa, joka sisältää Pirkanmaan ELY:n virkatyötä, Pirkanmaan liiton vir-

katyötä sekä talkootyötä. Hankkeen kokonaiskustannukset vuonna 2018 olivat 54 499,75 euroa. 

Osa hankkeen omarahoituksesta koostuu talkootunneista, joita on kerääntynyt seuraavista 

tapahtumista ja tilaisuuksista ja niihin liittyvistä järjestelyistä:  

 

 -16.5.2018 Vesistökoulu Parkanon Kuivasjärvellä 

 -19.5.2018 Järvi-ilta Seitsemisen luontokeskuksessa (Aurejärvi) 

VIESTINTÄ-SUUNNITELMA 2019

1. Vedet kuntoon - NYT! Miksi odottaa huomiseen?

2. Yhteistyöstä voimaa - verkostoitumalla asiat sujuvat helpommin

kohderyhmänä: 

-paikallismediat

- sidosryhmät, paikalliset yhdistykset, asukkaat, osakaskunnat, kalastusalueet, kunnat , vesistökunnostusverkosto (SYKE)

viestintäkanavat:

- tiedotteet, ilmoitukset paikallislehdissä, Facebook, hankkeen nettisivut, ELY:n vesitwitter, sidosryhmien viestintäkanavat

roolit: 

Hankkeen ensisijaisia viestijöitä ovat hankkeen projektiasiantuntija, projektipäällikkö sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen 

viestintäasiantuntija.

Arviointi?

Onnistunut hanke tarvitsee paljon ja monipuolista viestintää. Se on myös meidän tavoite. Viestinnän tuloksia ja tuloksellisuutta 

arvioidaan työn edetessä jatkuvana prosessina. 

tammikuu
Tiedotetaan neuvottelukunnasta lehdistötiedotteella medioille sekä sidosryhmille. Muu ajankohtainen viestintä: nettisivuilla, 

Facebookissa ja Twitterissä.

helmikuu
Sidosryhmien aktivointi toimintaohjelman laadintaan (lehdistötiedote, ely-tiedote). Muu ajankohtainen viestintä: nettisivuilla, 

Facebookissa ja Twitterissä. Sisäinen viestintä.

maaliskuu Muu ajankohtainen viestintä: nettisivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. Maksuhalukkuuden testaamisesta tiedote. 

huhtikuu Aktivointitilaisuuden järjestäminen ja siitä viestiminen. Sisäinen viestintä. 

toukokuu Aktivointitilaisuuden järjestäminen ja siitä viestiminen

kesäkuu Muu ajankohtainen viestintä: nettisivuilla, Facebookissa ja Twitterissä.

heinäkuu Muu ajankohtainen viestintä: nettisivuilla, Facebookissa ja Twitterissä.

elokuu Maksuhalukkuuden testaamisen tulokset lehdistötiedotteella medioille sekä sidosryhmille.

syyskuu Muu ajankohtainen viestintä: nettisivuilla, Facebookissa ja Twitterissä.

lokakuu Toteuttamisohjelman julkaiseminen lehdistötiedotteella medioille sekä sidosryhmille.

marraskuu Hankkeen päättymisestä tiedottaminen ja saavutuksista kertominen. 

joulukuu
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 -11.6.2018 Järvi-ilta Kovesjoella 

 -14.8.2018 Niittonäytös Vuorijärvellä 

 -15.9.2018 Kyrösjärvipäivä  

 -Opastaulujen rakentaminen ja pystytys maastoon 

 

Talkootunteja on kerääntynyt vuoden 2018 aikana yhteensä 315 h eli yhteensä 4725 €  (315 h x 15 

€/h).  

Kunta -ja kansalaisrahaa ei ole kertynyt vuoden 2018 aikana.  

Pirkanmaan liiton henkilöstömuutosten vuoksi, osa Ilpo Tammen työn loppuun saattamiseksi on 

jouduttu tilaamaan konsulttityönä. Työn on tehnyt Ilpo Tammen perustama yritys Ubigu Oy. Työtä 

ei ole kilpailutettu, koska Tammen työ sähköisen malliverkoston rakentamiseksi on ollut alusta 

alkaen hänen omaa käsialaansa ja työn loppuun saattaminen olisi ollut erittäin haastavaa teettää 

muulla konsultilla.  
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7. Hankeopetuksia yhteenvetona 

Positiivisia kokemuksia on kertynyt mittava määrä hankkeen tähän astisessa toteutuksessa. Toki 

hankkeen toteutuksessa on noussut esiin myös haasteellisia asioita, joita on koottu seuraaviin tau-

lukoihin 5 ja 6.  

 

Taulukko 5. Positiivisia kokemuksia hankkeessa 

Positiivisia kokemuksia:  Onnistumisen edellytykset: Miksi tärkeää hankkeen tavoit-

teille? 

Hyvä yhteistyö paikallismedi-

oiden kanssa  

Aktiivinen tiedotus ja rohkea 

lähestyminen hankeasioilla. 

Hankkeen sidosryhmät ja asi-

akkaat ovat olleet alusta asti 

tietoisia hankkeesta ja sen ta-

voitteista. Tämä on lisännyt 

toimijoiden kiinnostusta hank-

keen tavoitteita kohtaan ja on 

nostanut vesienhoitoa esiin 

monelta kantilta.  

Toimijat ovat olleet aktiivisia ja 

osallistuneet hyvin tapahtu-

miin. 

Ihmisten innokas osallistumi-

nen talkootöihin hankkeen ta-

voitteiden hyväksi.  

Aktiivinen viestintä on tehnyt 

vesienhoidosta läheisen ja 

merkityksellisen asian ja hank-

keen tavoitteet on hyväksytty 

ja ymmärretty 

 

Ilman toimijoiden aktiivista 

osallistumista tapahtumiin ja 

talkoisiin, hankkeen ydinta-

voitteiden saavuttaminen olisi 

hyvin vaikeaa.  

Hankkeen tiedotuslehti tehtiin 

laajassa yhteistyössä eri sidos-

ryhmien kanssa. 

Aktiivinen vuorovaikutus eri si-

dosryhmien kanssa. 

Hankkeen tavoitteena on akti-

voida ja sitouttaa toimijoita. 

Lehti poiki myös useita asia-

kasideoita.  

Edullisin tapaa jakaa hyvin 

kohdistettua tietoa vesienhoi-

dosta. 

Tiimityöskentely ELY:ssä Henkilökemioiden yhteensopi-

vuus, halu tehdä yhteistyötä ja 

jakaa omaa substanssiosaa-

mista.  

Aktiivisia yleisötilaisuuksia on 

pystytty järjestämään useita 

eri puolilla hankealuetta, jol-

loin on tavoitettu eri toimi-

joitta kattavasti ja sitoutettu 

heitä hanketoimintaan. Tilai-

suuksien sisältö on ollut toimi-

joita hyvin palvelevia, koska ti-
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laisuuksissa on ollut projek-

tiosaaja ja substanssiosaaja 

mukana.  

Sidosryhmät ja alueen toimijat 

halusivat vaikuttaa vesienhoi-

don organisaation perustami-

seen. 

Laajat sidosryhmähaastattelut 

olivat mahdollisia, koska sidos-

ryhmät halusivat jakaa koke-

muksiaan ja oppejaan. 

Webpropol-työkalun käyttö 

mahdollisti toimijoille toteute-

tun kyselyn.  

Haastatteluista ja kyselystä 

tehtiin yhteenveto, joka oli 

merkittävässä roolissa valitta-

essa vesienhoidon organisaa-

tion mallia. 

Pirkanmaan ELY-keskuksen ja 

maakuntaliiton yhteistyö 

Sähköisen mallikartan laatimi-

nen tiimissä. Sitoutuneisuus ja 

innovatiivisuus. 

Yhteistyössä saavutettiin pa-

rempi tulos kuin yksin tehtä-

essä. Lopputuloksena hanke-

suunnitelman mukainen säh-

köinen mallikartta, joka on 

tehty käyttäjille mahdollisim-

man helppokäyttöiseksi.  

 

Taulukko 6.Hankkeessa kohdattua haasteita.  

Kohdattuja haasteita: Miksi oli haasteellista: Miten vaikutti hanketoteutuk-

seen:  

Kentällä hankkeen tavoitteet 

olivat epäselvät. 

Syntyi tarpeettomia epäsel-

vyyksiä esim. samansuuntais-

ten tavoitteiden saavuttami-

sesta.  

Aluksi piti kattavasti tiedottaa 

hanketavoitteista sekä vakuut-

taa eräitä tahoja, että yhdessä 

olemme enemmän kuin yksis-

tään. Tämän jälkeen yhteistyö 

oli hyvää.  

Hankesuunnitelmassa oli epä-

realistisen kunnianhimoiset ta-

voitteet. 

Resurssisyistä ei ollut mahdol-

lista saada toisena hankevuo-

tena kaikkia tavoitteita toteu-

tettua. 

Hankesuunnitelmaa oli muu-

tettava, jotta hanketavoitteet 

olisivat saavutettavissa.  

Taloudelliset resurssit olivat 

alimitoitettuja.  

Asioiden järjestäminen ja ma-

teriaalien hankinta ym. olivat 

yllättävän kalliita. 

Hankkeessa jouduttiin ole-

maan erityisen tarkkoja talous-

asioissa ja jotta kaikki tarpeelli-

set asiat saatiin maksetuiksi, 

niin hankkeessa piti käyttää 

myös muita ELY- keskuksen ti-

lejä.  



 23 

Kuntarahoitus saaminen ELY-keskuksen taloushallinnon 

mukaan ELY-keskus ei voi ottaa 

vastaa kunnilta rahaa hanketo-

teutukseen.  

Kuntarahoitus on merkittävä 

summa kokonaishankebudje-

tissa. Hankkeessa päätettiin to-

teuttaa kuntarahoituksella tie-

dotuslehti 2019, joka samalla 

täyttää hankesuunnitelmassa 

esitetyn kuntarahoituksen 

osuuden  



 


