
Satakunnan vesistöneuvonta 
–hankkeen toiminta

Kunnat vesiensuojelutyössä -webinaari

Lauri Anttila, Pyhäjärvi-instituutti & Hanna Arola, KVVY ry



Satakunnan vesistöneuvonta

• Hankkeelle on myönnetty rahoitus ympäristöministeriön vesien ja 
merenhoidon avustuksista.
• Kokonaisbudjetti 123 750 €, josta ympäristöministeriön rahoitusta 99 000 € 

• Satakunnan vesistöneuvonta -hanke on Pyhäjärvi-instituutin ja 
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n yhteishanke ja sitä 
toteutetaan 1.6.2019-30.11.2020.



Hankkeen ydin

• Satakunnan vesistöneuvonta -hanke on tarkoitettu yhdistyksille 
ja muille vesienhoitoon liittyville paikallistoimijoille.

• Hankkeessa on tarjottu kohdennettua neuvontatyötä, ohjausta 
ja tukea Satakunnan alueella sekä toteutettu 
verkostotoimintaa

• Asiantuntija-apua paikallisten vesiensuojelutahojen työhön 

• Yhdessä paikallistahojen kanssa toteutettu esimerkiksi kunnostusmenetelmien 
suunnittelua sekä laadittu rahoitushakemuksia kunnostustoimenpiteiden 
rahoittamiseksi.



Hankkeen tavoitteet

• Vesienhoidon paikallisten toimijaverkostojen  vahvistaminen ja 
liittäminen osaksi valtakunnallista vesistökunnostusverkostoa.

• Satakunnan vesienhoidon toimeenpanoon liittyvä yhteistyö ja käytännön 
toimeenpano tehostuu 

• Vesistöasioihin liittyvän viestinnän lisääntyminen

• Paikallisten toimijoiden tietopohja vesien tilasta ja siihen vaikuttavista 
tekijöistä paranee  Valmius toteuttaa oikeita vesienhoitotoimia toimia 
paranee  Satakunnan vesien ekologisen tilan parantaminen

• Paikallisten toimijoiden valmius hyödyntää monipuolisesti erilaisia 
rahoitusvälineitä ja –malleja paranee 



Hankkeen toimenpiteet
• Vesi-iltoja ja työpajoja

• Voiko sinileväkukintoihin varautua? -seminaari
• Sääksjärvi-ilta
• Satakunnan Vesi-ilta
• Maa- ja metsätalouden vesiensuojelun teemapäivä
• Eurajoen vaelluskala -webinaari
• Kunnat vesiensuojelutyössä –webinaari
• Satavesi-työpajat

• Osallistuminen paikallisten vesienhoidon toimijoiden tilaisuuksiin

• Täsmäneuvontaa yhteydenottojen perusteella
• Paikallisten toimijoiden auttamista rahoitushakemuksissa
• Kunnostustoimia vaativien kohteiden maastokatselmukset ja 

pienimuotoinen suunnittelu mahdollisista toimenpiteistä

• Aktiivinen viestintä (Tietoisku-videot, Blogi-tekstit, Tarinakartta, 
Some-päivitykset)
• Koronatilanne entisestään lisännyt sähköisen viestinnän tarvetta



Havaintoja matkanvarrelta
• Tarve vesienhoidon neuvontatyölle 

ilmiselvää
• Hankkeessa 27 neuvontakontaktia + lisäksi 

laajasti esim. puhelinneuvontaa yksittäisille 
asukkaille askarruttaviin vesistöasioihin 
liittyen

• Hankkeen aikana osallistuttu laajasti 
paikallisten toimijoiden järjestämiin 
tilaisuuksiin

• PJI: yhdeksän tilaisuutta + varsinaiset 
neuvontakäynnit

• KVVY: yhteensä kuusi paikallistoimijoiden tilaisuutta 
tai neuvontakäyntiä

• Vaikka vesienhoito viime vuosina ollut 
vahvasti pinnalla, tiedon lisäämiselle 
edelleen selkeästi tarvetta
Oikeiden toimien toteuttaminen tai toisaalta 
selkeästi väärien toteuttamatta jättäminen

Neuvontakäynnillä Luvialla



Neuvonnasta käytäntöön

• Hankkeen lyhyestä kestosta huolimatta yhteydenotot ovat poikineet myös 
konkretiaa
• 1 uusi vesiensuojeluyhdistys + 1 parhaillaan järjestäytymässä

• Hankehakuja ja hakemuksia
• Hinnerjoelle haettu Leader-hanke saanut myönteisen päätöksen

• ELY-keskuksen harkinnanvaraisiin lähtemässä useampia suojeluyhdistysten tai vesialueen omistajien kanssa 
yhteistyössä toteutettavia hankehakemuksia (3-5 hakemusta)

• Nyt tehty työ voi kantaa hedelmää vasta tulevina vuosina
• Aktivointi  ideoiden kypsyttely ja rahoituksen järjestely  haku esim. 2021

• Uudet yhdistykset



Haasteita vesienhoidon laajemmalle 
toteuttamiselle paikallistasolla

• Aktiivisten johtohenkilöiden puute
• Halua ja tarvetta löytyy, mutta harvalla intoa / resursseja ”liidata” hommaa 

pidemmälle

• Asiantuntemuksen puute  neuvonta –hanke täyttänyt aukkoa
• Asiantuntijan näkemys ja paikallinen näkemys ei kuitenkaan aina kohtaa

• Omavastuurahoituksen järjestyminen
• Talkoilla voidaan osaltaan vastata tähän, mutta aina ei onnistu laajassa 

mittakaavassa
• Laajemmilla toimilla vaikuttavuutta Suurempi resurssien tarve  esim. 50 % 

omarahoituksella voi olla melko iso ponnistus paikallisaktiiveille
 kuntien ja yritysten mahdollisuudet?



Kysymyksiä vesienhoidosta
Kysely ilmoittautumisen yhteydessä



Osallistuminen vesistöhankkeisiin

• Osallistumisen roolit 
vaihtelivat:
• Yleisimmin osallistuminen 

oli ollut rahoittajana

• Myös neuvontaroolissa, 
lupa-asioissa 
avustamisessa, käytännön 
työn toteuttajana, 
asiantuntijana tai 
maanomistajana/ 
vesialueen omistajana



Yhteistyö

En ollenkaan Erittäin paljon



Yhteistyö

Ei ollenkaan Erittäin hyvin



Yhteistyö

Ei ollenkaan Erittäin paljon



Resurssit



Valtakunnallinen 
vesistökunnostusverkosto

• Vesistökunnostusverkosto on kaikille avoin yhteydenpitofoorumi, 
joka välittää tietoa ja kokemuksia vesistöjen kunnostamisesta

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesistokunnostusverkosto

• Tilaamalla uutiskirjeen ja liittymällä verkostoon saat tietoa 
vesienhoidon ajankohtaisista teemoista

Myös kuntien kannattaa liittyä verkostoon!

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesistokunnostusverkosto


Kiitos!


