
Työryhmän tapaaminen 25.1.2019



Aikataulu:

klo 9:00-11:30

 Virittäytyminen klo 9:00 – 9:20

 Työryhmä – mikä se on? 9:20-9:25

 Vesienhoidon tehostamisohjelman mahdollisuudet klo 9:25-9:45

 Vesienhoidon 3. kausi, aikataulu 2019 klo 9:45-9:50

 Ikaalisten reitin sähköinen malliverkko klo 9:50- 10:15

 Paikallinen osaaminen Ikaalisten reitin toimintaohjelman pohjaksi –

lopputulosten esittely klo 10:15–10:30

 Työpajan jatkotyöstö – ryhmien tulokset osaksi toimintaohjelmaa

klo 10:30-11:00

 Vuoden 2019 kokouksien suunnittelu klo 11:00 -11:30



Virittäytyminen – opitaan tuntemaan toinen 

toisemme
 Ota pari, jota et tunne hyvin tai et ollenkaan entuudestaan.

 Selvitä: mikä hänen nimensä on,

 mitä tahoa hän edustaa,

 mistä hän on alun perin kotoisin,

 mistä hän pitää/mitä hän harrastaa

 missä hän on erityisen hyvä

 ja mitä hän odottaa työryhmätyöltä

 Voit käyttää apuna muistilappua!

 Lopuksi esittelet parisi edellä mainittujen

 kysymysten avulla muille



Työryhmä – mikä se on? 
 Työryhmä on neuvottelukunnan sisällä 

toimiva tiimi, joka koostuu ydintoimijoista 
sekä neuvottelukunnan valitsemasta 
kahdesta jäsenestä.

 ELY-keskuksen virkamiehet ovat tiimin 
toiminnassa mukana.

 Työryhmä valmistelee kokoukset, ottaa 
vastaan uudet jäsenilmoitukset sekä 
eroanomukset.

 Työryhmä on kanava, jota kautta 
neuvottelukunnan jäsenet voivat nostaa 
esiin sellaisia asioita, joita tulisi käsitellä 
kokouksissa.

 Työryhmä myös huolehtii 
toimintaohjelman kehittymisestä ja 
valmistumisesta vuoden 2019 aikana.

 Työryhmään on esitetty sellaisia tahoja, 
jotka edustavat eri sektoreita 
mahdollisimman kattavasti.

 Muistakaa olla aktiivisia ja erityisesti 
käyttäkää Purot.net -yhteistyöalustaa!

 https://ikalisten-reitin-nvk.purot.net/

https://ikalisten-reitin-nvk.purot.net/


Vesienhoidon tehostamisohjelman 

mahdollisuudet 



Vesiensuojelu tilanne on haastava

 Itämeren ja sisävesien tila ei ole parantunut tavoitteiden mukaisesti.

 Tulokset vesienhoidon kärkihankkeista ja ravinteiden kierrätyksen ns. RAKI-hankkeista ovat rohkaisevia 

ja voidaan monistaa muille alueille laaja-alaisemmin.

 Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttamiseen ja tehostamiseen tulossa  lisärahoitusta vuosille 

2019 - 2021, yhteensä 45 milj. €.

 Ohjelman toteutus vaatii saumatonta yhteistyötä eri ministeriöiden ja virastojen välillä sekä eri 

sidosryhmien kanssa maanlaajuisesti.



Lähtökohtana vaikuttavuus

 Valuma-aluekohtainen lähestymistapa

 Toimenpiteiden ja rahoituksen kohdistaminen 
vaikuttavimpiin tilaa parantaviin toimiin 

 Useiden toimijoiden yhteishankkeet 

 Vesiensuojelun toimintatapojen ja menetelmien muutokset

 Ohjelman vaikuttavuuden seuranta 



 Maatalouden ravinnekuormituksen vähentäminen innovatiivisilla menetelmillä (25 milj.€)

 Vesistökunnostushankkeet sekä vesien asiantuntijaverkostot (10 milj.€)

 Kestävä kaupunkien vesien hallinta ja käsittely sekä haitallisten aineiden vähentäminen 

vesistöissä (4 milj.€)

 Itämeren hylkyihin liittyvien uhkien vähentäminen korkean riskin saneerauskohteissa (4milj.€)

 Itämeren ja vesien tilan selvitykset ja tutkimus (2 milj.€)

Painopisteet ja rahoitus



Tähän mennessä linjattua

 Maatalousteeman hallinnointi ELY-keskukseen

 Vesistökunnostushankkeisiin rahoitusta kaikille ELY-keskuksille 

vesistökunnostusstrategian ja vesienhoitosuunnitelmien tarvearvion pohjalta

 ELY-keskuksille keskeinen rooli myös alueellisten asiantuntija- ja 

toimeenpanoverkostojen kehittämisessä

 Ohjelman valmistelu ympäristöministeriön luontoympäristöosastolla



Vesienhoidon 3. kausi, 

aikataulu 2019



 Pinta- ja pohjavesien luokittelu 5/2019 mennessä

 Käytetään v. 2012-2017 seuranta-aineistoja, järvikasveissa myös 2002-2012 

aineistoja

 Kemiallinen luokittelu Sykessä

 Ihmistoiminnan ja merkittävien paineiden arviointi 5/2019 mennessä

 Vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelman 2022 – 2027 valmistelu, 

aloitus kevät 2019, viimeistely 2021

 Vesienhoitosuunnitelmien 2022-2027 valmistelu alkaa syksyllä 2019, 

kuuleminen vuodenvaihteessa 2020-2021



Ikaalisten reitin sähköinen malliverkko 

 https://tieto.pirkanmaa.fi/ikaalinen/

https://tieto.pirkanmaa.fi/ikaalinen/


Paikallinen osaaminen Ikaalisten reitin 

toimintaohjelman pohjaksi –

lopputulosten esittely



Työpajan jatkotyöstö – ryhmien tulokset 

osaksi toimintaohjelmaa

 Toimintaohjelmaa rakennetaan pala palata erilaisten työpajojen muodossa 

neuvottelukunnan kokouksissa, josta työryhmä tiivistää asioita tänne 

Purot.net –palveluun.

 Toimintaohjelma on käytännönläheinen julkaisu, jossa on esitetty 

tavoitteelliset neuvottelukunnan valitsemat kunnostuskohteet ja 

vesiensuojelutoimenpiteet sekä niihin liittyvät aikataulut ja alustavat 

rahoitussuunnitelmat.

 Työryhmäläisten tulee näyttää mallia Purot.net yhteistyöalustalla

 Yhteistyöalustalla kuka tahansa neuvottelukuntalainen voi ideoida ja kehittää 

to:ta edelleen.

 -> työ läpinäkyvää, avointa ja mahdollistaa vuorovaikutteisen osallisuuden!

 Miten työpajan tuloksia hyödynnetään seuraavan kokouksen ryhmätyötä 

ajatellen?

 Miten luodaan kriteeristö toimenpide-ehdotuksille?



Vuoden työsuunnitelman laatiminen

 2. kokous Ikaalinen 21.3. maatalous-teema mm. vesienhoidon 

tehostamisohjelma, vesienhoidon mallien esittely (erikoistutkija Ämer 

Bilaletdin)

 3. kokous Jämijärvi 23.5. Metsätalous-teema, rahoitusinfo(Leader +EAKR)

 4. Parkano 26.9 Turvetuotanto-teema

 sekä 5. Ylöjärvi 31.10.?

 ja marraskuussa julkaistaan toimintaohjelma, jota laaditaan läpi vuoden. 

Julkistamistilaisuus 11/2019 -> Miten tähän päästään?



Muut asiat 

 Peltopäivä 22.02.2019  klo 12 – 16 Hämeenkyrö, Osaran maatalousoppilaitos, 

Toukola-Sali: Huikuntie 33 39230 Osara (Hämeenkyrö)


