
Ikaalisten reitin vesienhoidon
neuvottelukunnan kokous 1/2022

Muistio ja kokousaineisto

Lähitapaaminen Ylöjärvellä, etäosallistumismahdollisuus Teamsilla 22.3.2022
Salla Taskinen



Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus, Ylöjärven kaupungin avaussanat

2. Terveisiä työryhmäkokouksesta

3. Lyhyet tietoiskut
• Kovesjoen valuma-alueen vesiensuojelurakenteiden paikkatietotarkastelu

• Vesienhoitosuunnitelmat hyväksytty

• ELY:n avustukset

4. Työpaja alueellisten ryhmien jatkosta

5. Alueellisten ryhmien kuulumiset

6. Muut asiat

7. Seuraava kokous

8. Kokouksen päätös

2 22.3.2022   |   Salla Taskinen



Kokouksen avaus

Ylöjärven kaupungin avauspuheenvuoro
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Ylöjärven kaupunki

Ylöjärven vesistökuulumisia
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• LIFE Revives- hanke raakkujen suojelemiseksi
• Pinsiön-Matalusjoki, Ruonanjoki

• Ympäristönsuojelumääräysten uudistaminen käynnissä
• Mahdollisesti nähtäville ja lausunnoille huhtikuun aikana

• Pohjavesien suojelusuunnitelman päivittäminen
• Haettu rahoitusta ELY:ltä

• Suojastenlahden kunnostus



Ylöjärven kaupunki

Suojastenlahden kunnostus
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• Keijärven Suojastenlahti on tarkoitus kunnostaa 2024-2025 aikana
• Yleisuunnitelma valmistuu vuoden 2022 lopulla
• Keskeinen tavoite on, että kunnostussuunnitelma sovittaa yhteen luontotekijät ja

yhdyskunnan hulevesien johtamisen turvaamisen.
• Suunnitelma sisältää mm. linnusto- ja luontoselvityksen, selvityksen

tarkoituksenmukaisista kunnostamisvaihtoehdoista ja -tavoista sekä selvityksen
kunnostamisen aiheuttamista haitoista ja haittojen vähentämisestä.



Ylöjärven kaupunki

Suojastenlahti
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Ylöjärven kaupunki

Ympäristösuunnittelija Laura Kokko
p. 044 481 1402

laura.kokko@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi



Terveisiä työryhmästä



Päivitetty työryhmä kokousti 25.2.
• Uusi jäsenehdokas neuvottelukuntaan: Taivallahden suojeluyhdistys
 Yhdistyksen edustajat Heikki Toivainen ja Seppo Tukiainen esittäytyivät

 Hyväksytään Taivallahden suojeluyhdistys jäseneksi, tervetuloa!

• Jäsenistölle tiedoksi maatalouden kannattavuuskriisi

• Keskustelua mahdollisuudesta liittyä neuvottelukuntaan ilman taustaorganisaatiota 
työryhmän kanta on, että jäsenillä oltava jatkossakin taustataho, jota edustaa
neuvottelukunnassa (myös epävirallinen taustataho käy, esim. tietty alue)
• Etuna alueellisen näkökulman huomiointi, kun jäsenet edustavat muitakin kuin vain itseään. Ison

neuvottelukunnan toiminta on selkeämpää, kun jokaisella on laajempi taustaorganisaatio

• Alueelliset ryhmät ovat avoimia kaikille, ja paikallistason tarkastelu on mahdollista niiden kautta

• Toisaalta, maanomistajia voisi olla helpompi saada mukaan ilman taustaorganisaation vaatimusta
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Lyhyet tietoiskut

Kovesjoen valuma-alueen vesiensuojelurakenteiden
paikkatietotarkastelu

Vesienhoitosuunnitelmat on hyväksytty

ELY:n avustukset vesistökunnostuksiin



Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Loppuraportti
23.11.2021
Mikko Niemi

Tohtorikoulutettava
Metsätieteiden osasto, Helsingin yliopisto
mikko.t.niemi@helsinki.fi ; 040 593 9334

PAIKKATIETOANALYYSI
VESIENSUOJELURAKENTEIDEN

POTENTIAALISISTA SIJOITUSPAIKOISTA
KOVESJÄRVEN VALUMA-ALUEELLA (35.554)

Mikko Niemi (mikko.t.niemi@helsinki.fi) 23.11.2021 1
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Tavoitteet
• Selvittää, miten hyvin paikkatietoon sidotut

aineistot ”löytävät” maastosta ja erityisesti
turvemaavaltaisilta alueilta mahdollisia ja
toteuttamiskelpoisia rakenteiden paikkoja:

‒ Perkauskatkot

‒ Pintavalutuskentät ja kosteikot

‒ Virtaamansäätöpadot

• Helpottaa metsänkäsittelyn suunnitteluun
liittyvää työtä
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Kartta löytyy osoitteesta: https://arcg.is/0jfrzn

|
Huom! Kiinteistön omistajille on lähetetty henkilökohtaisesti kirjeet tehdystä
työstä ja sen hyödyntämismahdollisuudesta.

https://arcg.is/0jfrzn


• Vesivisio 2050 – blogikirjoitus: https://vesivisio2050.fi/metsatalouden-
vesistokuormituksen-vahentaminen-paikkatietoanalyysin-
avulla%ef%bf%bc/

• Muualla julkaistua: blogikirjoitus vesi.fi- sivustolla, ELY:n tiedote sekä
eri metsätalouslehdissä/nettisivuilla kirjoitettu aiheesta
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https://vesivisio2050.fi/metsatalouden-vesistokuormituksen-vahentaminen-paikkatietoanalyysin-avulla%ef%bf%bc/
https://www.sttinfo.fi/tiedote/paikkatietoanalyysi-auttaa-vahentamaan-metsatalouden-vesistokuormitusta---erityisesti-parkano-ja-kihnio-hyotyvat?publisherId=69817881&releaseId=69933315


Vesienhoitosuunnitelmat hyväksytty

• Valtioneuvosto hyväksyi joulukuussa vesienhoitosuunnitelmat ja
toimenpideohjelmat vuosille 2022-2027
• Suunnitelmat löytyvät Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta https://www.ymparisto.fi/fi-

FI/Vaikuta_vesiin

• Vesienhoidon seurannassa ja luokituksessa mukana yli 50 ha järvet ja niiden
laskujoet
• Vesienhoidon tavoitteet koskevat myös tätä pienempiä vesistöjä

• Pienvedet mukana Helmi-elinympäristöohjelmassa
 Vesienhoidon suunnitteluprosessi ei ole vielä kaikille tuttu, ekologisen tilan luokittelu herätti keskustelua

 Käsitellään aihetta tarkemmin tulevissa kokouksissa
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ELY:n avustukset vesistökunnostuksiin

• Syksyn haussa saapuneiden hakemusten perusteella tehty
määrärahaesitykset ministeriöihin alkuvuodesta

• Määrärahoja odotellaan huhti-toukokuussa, tämän jälkeen päästään
tekemään päätöksiä

• Ensi syksyn hakua varten kannattaa alkaa jo valmistautua!
• Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustushaku tulossa syksyllä
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HAKIJA
•Hankkeen toteutus
•Uuden hankkeen suunnittelu – hintatiedustelut,
yhteistyökumppanit

HAKIJA
•Avustuspäätökseen tutustuminen
•Hankkeeseen liittyvät hankinnat, tarjouspyynnöt

HAKIJA
•Hakemuksen täydennys
•Lausuntopyynnöt, niittoilmoitukset jne.
•Hankkeen aloitus omalla riskillä

HAKIJA
•Avustushaku (loka-marraskuu)
•Päättyvän hankkeen maksatus
ja raportointi

Avustusten vuosikello
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ELY-KESKUS
•Määrärahamyönnöt ministeriöistä (maalis-
huhtikuu)

•Avustuspäätökset (huhti-toukokuu)
•Hakijoiden neuvonta

ELY-KESKUS
•Hakijoiden neuvonta
•Muutospäätökset tarvittaessa
•Uusien hakijoiden ohjeistus alkaa
•Tiedotus avustushausta

ELY-KESKUS
•Avustusharkinta (tammikuu)
Hakemusten syöttäminen järjestelmiin
Täydennyspyynnöt

•Määrärahaesitykset ministeriöihin (helmikuu)

ELY-KESKUS
•Hakukierroksen valmistelu (syyskuu)
•Avustushaku (loka-marraskuu)
•Avustusharkinta alkaa (joulukuu)
•Tiedotus avustushausta

SYKSY TALVI

KEVÄTKESÄ



Työpaja alueellisten ryhmien
jatkosta

Alkuun Hannan alustus ryhmien omista pohdinnoista



kvvy.fi

Alueellisten ryhmien toiminnan jatkuvuus, työpaja
Hanna Arola, KVVY ry

22.3.2022

23.3.2022

Kuva: Hanna Arola, KVVY ry



kvvy.fiKokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistys ry

Toiveet ja tarpeet ryhmille, kysely 2020

• Tiedonvälitys eri
tahojen välillä

• Keskustelufoorumi,
jota kautta on
saatavilla vertaistukea
ja asiantuntija-apua

• Hanketoiminnan
edistäminen alueella

• Tuolloin kysyttiin myös
mm. ryhmien
vetovastuusta



kvvy.fiKokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistys ry

Ryhmien toiminta, kokemukset

• Tarpeellisia ja toimivia
• Tiedonvaihtokanava (myös kunnille)
• Vertaistukea, varsinkin aloittelijoille ammattilaisen tuki on tärkeää

• Hankkeiden osalta ensiarvoinen merkitys paikallisille
• Kaivattiin esim. metsän- ja maanomistajia sekä vesialueiden omistajia

mukaan ryhmiin, haluttaisiin kuulla myös heidän näkemyksiä ja saada
avointa keskustelua aikaan

• Tätä lähdetty parantamaan
• Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen
• Paikallista vetovastuutahoa voi olla vaikeaa löytää



Työpajan kysymykset

• Jos raha ja resurssit eivät rajoittaisi toimintaa, mitä ryhmät silloin
tekisivät ja kuinka ryhmät toimisivat?

• Kenen ryhmiä tulisi vetää? Olisiko jäsenistössä tahoja, jotka voisivat
ottaa vetovastuuta?
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Työpajan järjestely

• Paikan päällä olijat muodostivat kolme ryhmää, joissa työpajan
kysymyksistä keskusteltiin
• Ryhmät kirjasivat ajatuksiaan paperille, jonka jälkeen paperit kiersivät pöydästä toiseen.

Seuraava ryhmä kirjasi nyt ajatuksiaan edellisellä ryhmällä olleeseen paperiin, joko
edellisen ryhmän ajatuksia hyödyntäen ja jalostaen tai aivan uusia ideoita kirjaillen. Tätä
jatkettiin, kunnes kaikki ryhmät olivat kirjoittaneet kaikille papereille.

• Seuraavissa dioissa 1. ryhmän ajatukset on kirjattu punaisella, 2.
ryhmän ajatukset sinisellä ja 3. ryhmän ajatukset mustalla

• Etäosallistujat keskustelivat keskenään, heidän ajatuksiaan on koottu
omalle dialleen
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Jos raha ja resurssit eivät rajoittaisi toimintaa, mitä ryhmät silloin tekisivät ja
kuinka ryhmät toimisivat?
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Ryhmä toimii kohdentavana alueensa
kunnostustoiminnan hyväksi ja toteutettaisiin
myös konkreettisia hankkeita

Suunnitelmista toteutukseen

Kaikki valuma-alueen toimijat toimiin!

Jäsenillä ei välttämättä ole vielä
”perusosaamista”, voisiko palkata esim. eri alan
asiantuntijoita

Vertaistuki edelleen tärkeää

Ryhmän tavoitteet voivat muuttua vuosien aikana,
pitää huomioida

Tarvitaan riittävän iso, vakavarainen toimija
toteuttamaan kunnostuksia/hankkeita

Saada aikaan laajempia ja isompia hankkeita

Tarpeellisia ryhmät!

Koulutusta heille ketä asia kiinnostaa
(opintomatkoja, kursseja…)

Uusien innovaatioiden kehittäminen

Paikalliset toimijat, maanomistajat, mm. maa- ja
metsätalous ja yritykset entistä tiiviimmin mukaan

Kaikkia tarvitaan ja etenkin maanomistajat ja
alueen toimijat keskeisimpiä toiminnassa, jotta
toimia tulee

Valuma-alue kerrallaan kuntoon

Valjastettaisiin asiantuntijat hommiin

Jokaiselle alueelle voisi palkata henkilön ”valuma-
alue talkkarin” joka ottaa vetovastuun

Paikalliset ryhmät voisi hoitaa tarkkailua, otattaa
vesinäytteitä ym

Kannatamme edellisen ryhmän kommentteja,
palkattu talkkari olisi hyvä asia

Tärkeää ymmärtää ympäristömuutoksen syyt

Talkkarin rahoitus voisi tulla eri lähteistä (mm.
kunnat, ELY)

Talkkari järjestäisi talkookunnostuksia

Rahoitusta valuma-aluekunnostuksiin ja ison
kokonaisuuden hallintaan

Kuormitustarkastelu valuma-alueella (ELY)



Kenen ryhmiä tulisi vetää? Olisiko jäsenistössä tahoja, jotka voisivat ottaa
vetovastuuta?
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Puolueeton taho Asiantuntijataho hankerahoituksella Joku jolla on aikaa ja resursseja
suunnitella ja tehdä

Tarvitaan taho, jossa asiantuntemusta ja
periaatteeltaan toimintaan sitoutunut

Puolueeton vetäjä

Hyvä, asiantunteva vetäjä, viranomainen
(ELY tai kunnat) erinomainen vetäjä

Kunnissa ei välttämättä resursseja

Hyvä pointteja edellisillä

Asiantunteva taho vetäjäksi jotta homma
koordinoitua ja aikaansaavaa

Yhdistysten rooli vetäjänä haastava, jos ei
osaamista

Kuntien rooli tärkeä

Työryhmä, joka koostaisi kokouksen
sisällön ja miettisi/suunnittelisi asiat
yhdessä

Kunta koollekutsuja/kokouksen järjestäjä
(paikka, kahvit yms.)

Jäsenistön resurssin rajalliset



Etäosallistujien keskustelun koontia

• Jos raha ja resurssit eivät rajoittaisi toimintaa, mitä ryhmät silloin
tekisivät ja kuinka ryhmät toimisivat?
• Turve iso kysymys, humus ja rehevyys
• Valuma-aluekunnostukset tärkeitä
• Pikaisesti apua veden virtaukseen
• Nuoria pitäisi innostaa mukaan

• Kenen ryhmiä tulisi vetää? Olisiko jäsenistössä tahoja, jotka voisivat
ottaa vetovastuuta?
• Hankekoordinaattori toimintaan, jäsenistö ikääntyy
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Tauko



Alueellisten ryhmien
kuulumiset



kvvy.fi

Alueellisten ryhmien kuulumiset Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnalle
Hanna Arola, KVVY ry

22.3.2022

23.3.2022

Kuva: Hanna Arola, KVVY ry



kvvy.fiKokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistys ry

• Ikaalisten reitillä
kolme alueellista
ryhmää

• LuPi klubi
• Kyrösjärven ryhmä
• Raakkuryhmä

Ryhmät



kvvy.fiKokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistys ry

Raakkuryhmän kuulumiset

• Ryhmässä tällä hetkellä 45 hlöä
• Aktiivista kontaktointia

• Syksyllä 2021 siivoustempaus Turkimusojalla yhteistyössä Kyrön Luonto ry:n ja Hämeenkyrön
kunnan kanssa

• 10 talkoolaista

• Kutuhavaintotempaus syksyllä
2021

• Ei näköhavaintoja kaloista
• Osallistui 6 hlö

• Osallistuttu Kyrön Luonto ry:n
järjestämälle retkelle Konneveden
tutkimusasemalle tutustumaan
raakkuihin

Kuva: Elina Nystedt, KVVY ry

Kuva: Elina Nystedt, KVVY ry



kvvy.fiKokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistys ry

Raakkuryhmän kuulumiset

• Kaksi kokousta
• Viime vuonna hybridinä

• Seurattu aktiivisesti myös alueen muuta hanketoimintaa
• ”Life Revives -raakkuhanke”

• Mielenkiintoisia esitelmiä
• Ympäristövirtaamaselvityksen esittely
• Life Revives –raakkuhankkeen esittely
• Pohjavesivaikutteiset purot ja taimen

• Pohdittu ryhmän tulevaisuutta
• Ryhmän vetovastuu Elina Nystedtillä



kvvy.fiKokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistys ry

Raakkuryhmän kuulumiset

• Tarkoitus järjestää tulevana syksynä jälleen kunnostustalkoot Turkimusojalla
(alaosa)

Kuva: Hanna Arola, KVVY ry

Kuva: Hanna Arola, KVVY ry

Kuva: Hanna Arola, KVVY ry

Kuva: Elina Nystedt, KVVY ry



kvvy.fiKokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistys ry

Kyrösjärven ryhmän kuulumiset

• Ryhmäläisiä tällä hetkellä 32 hlöä

• Kaksi kokousta
• Tänä vuonna hybridinä
• Ajankohtaiset kuulumiset
• Keskusteltu alueellisten

ryhmien jatkosta
• Ojitusyhteisön herättelyä
• Viljelijätilaisuus ti 29.3.

• Oma Tupa, 12-15
• Yhteistyössä MTK-Ikaalisten

kanssa
Kuva: Elina Nystedt, KVVY ry



kvvy.fiKokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistys ry

LuPi klubin kuulumiset

• Lupilaisia tällä hetkellä 29 hlöä

• Kaksi kokousta
• Tänä vuonna hybridinä
• Ajankohtaiset kuulumiset
• Klubin jatkuvuus
• Paikallisen vesienhoitoon liittyvän tiedonvaihdon kehittäminen

• Valuma-aluekohtainen lähestyminen
• Työryhmä suunnittelemaan tilaisuuksia

• PuuValuVesi-talkoot Kovesjärvellä la 23.4., tervetuloa!



kvvy.fi

KIITOS!

Kuva: Hanna Arola, KVVY ry



Muut asiat



Muut asiat

• Kunnostus 1 –hankkeen yleisötilaisuus Hyöty irti uudistavasta
viljelystä ja energiaratkaisuista ti 29.3. klo 12-15 Ikaalisten Omalla
tuvalla
• Tilaisuuden esite KVVY:n sivuilla tiedoksi ja eteenpäin välitettäväksi

• PuuValuVesi-talkoot alustavasti 23.4. Parkanossa
• Pirkanmaan lumo-ohjelma kommentoitavana 29.4. saakka

https://tieto.pirkanmaa.fi/lumo/
• Ikaalisten kaupunki pyytänyt tarjouksia Koveskosken kalatien

rakentamisesta. Kalatalousviranomainen rahoittaa hanketta.
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https://kvvy.fi/wp-content/uploads/2022/03/Esite_hyoty_irti_uudistavasta_viljelysta_-ja_energiaratkaisuista.pdf
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Seuraava kokous



Seuraava kokous Nokialla

• Työryhmässä ehdotettu ajankohdaksi torstai 22.9. klo 17 alkaen
• Paikkana Nokia, lisäksi etäosallistumismahdollisuus
• Kokouksessa käsiteltäviä asioita

• Pirkanmaan lumo (luonnon monimuotoisuus) ohjelman esittely
• Kyrösjärven säännöstelyn kehittämisen esiselvityksen esittely
• Vesistöjen ekologisen tilan luokittelun perusteet
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Kokouksen päätös


