
KESKI-SUOMEN
VESISTÖKUNNOSTUSVERKOSTO

Tietoa maakunnallisesta vesistökunnostusverkostosta,  
sen toiminnallisuuksista ja yleisesti vesistökunnostuksista.

https://ksvkv.fi/

Tämä julkaisu ja hanke ovat saaneet rahoitusta
Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta.
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KESKI-SUOMEN VESISTÖKUNNOSTUSVERKOSTO

Vesistökunnostushankkeet edellyttävät usein laajaa yhteistyötä mm.  
toteuttajien, hyödynsaajien ja rahoittajien kesken. Hankkeita toteutettaessa 
tarvitaan myös paljon tietoa, jotta kunnostustyö johtaa haluttuun lopputulok-
seen. Toiminnan tehostamiseksi Keski-Suomeen on perustettu maakunnal-
linen vesistökunnostusverkosto, joka kokoaa tiedon ja toimijat, sekä viestii 
ja ylläpitää keskustelua vesistökunnostuksiin liittyvistä asioista.

Verkosto on perustettu kaikille! Sen omistaa ja toimintaa koordinoi  
Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry (Sivu 8).
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VESISTÖKUNNOSTUSHANKE

Vesistökunnostushanke voi olla vuosia kestävä projekti, jonka toteutukseen 
ja saavutettujen tulosten ylläpitoon tarvitaan pitkäjänteistä sitoutumista ja 
oikeanlaista tavoitteen asettelua. Paikallisten maa- ja vesialueen omistajien 
myötämielinen tahtotila ja sitoutuminen toimiin on ensisijaisen tärkeää.

Keski-Suomen vesistökunnostusverkosto tarjoaa aineistoa, ohjeita ja asian-
tuntija-apua hankkeiden toteutukseen. Yleistäen voisi sanoa, ettei kahta 
samanlaista kunnostusta ole! Tapauskohtainen tarkastelu on hyvin tärkeää.
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VALUMA-ALUEET TARKASTELUUN

Vesistöt ilmentävät monin tavoin valuma-aluettaan ja siellä tehtyjä toimia. 
Vesi kerää ja huuhtoo liikkuessaan ravinteita ja ainesta, ja mitä tehokkaam-
min se liikkuu, sitä enemmän kuormitusta muodostuu. Vesitalouden koko-
naisuus on moniulotteinen. Erityisesti kunnostuksien näkökulmasta pitää 
yhteensovittaen ratkaista erilaiset vesitaloudelliset ja ekologiset seikat. 
Esimerkiksi mahdollisten vaikutusten tarkastelu pohjavesiin on meidän vesi-
huollon kannalta erittäin tärkeä asia. Vedestä on moneksi!

Vesistö on valuma-alueensa summa!

Yleistäen voidaan sanoa, että millainen maa, sellainen vesi.  
Kaikki toiminta valuma-alueella vaikuttaa jollakin tapaa vesistöihin, 
ja kokonaisuus on usein monimutkainen.
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MITEN KÄYNNISTÄÄ KUNNOSTUSHANKE?

Vesistökunnostushanke rakentuu tarpeelle tai halulle tehdä jotakin vesis-
töille. Hankkeen muodostamiseen tarvitaan aloite, joka aiheutuu syystä, 
joka muodostaa perusteen. Jo aloitteen suunnittelussa on tärkeää tun-
nistaa, ratkaiseeko tavoiteltu kunnostustoimenpide havaitun ongelman 
juurisyyn, vai onko toimet ennemmin oireiden lieventämistä. Myös virkistys-
käytön edellytysten parantaminen voi olla tärkeää nopeavaikutteista kunnos-
tamista, joka ylläpitää mielenkiintoa vesistön tilaan.  Tahtotila tehdä töitä 
vesiemme hyväksi johtaa ongelman juurisyihin puuttumiseen.

Verkoston kotisivuille on kerätty ohjeistusta mitä hankkeen aloituksessa 
pitää ja kannattaa huomioida. Tutustu aineistoihin ja ilmoita mahdollisia 
kunnostuskohteita: www.ksvkv.fi 
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RAHOITUSTA HANKKEISIIN

Vesistökunnostushankkeisiin voi saada rahoitusta monista eri lähteistä. 
Rahoitusasioista saat parhaiten ajantasaista lisätietoa ottamalla yhteyttä 
ELY-keskuksiin. Omatoimisesti tietoa voi etsiä esimerkiksi sivulta  
www.rahatpintaan.fi Haettaessa avustusta sen määrä on useimmiten jokin 
prosenttiosuus hankkeen kokonaiskustannuksesta, pääsääntöisesti enin-
tään 50 %. Hankkeet siis tarvitsevat lisäksi omarahoitukseen hyväksyttävää 
muuta rahoitusta esimerkiksi kunnilta, säätiöiltä, yhdistyksiltä ja yrityksiltä. 
Monissa avustusmuodoissa myös talkootyö on hyväksyttävä omarahoitus-
muoto. Kunnostushanke voi olla laaja kokonaisuus, jossa sen eri vaiheet 
ovat omia avustuskokonaisuuksiaan.

Ulkoistettu projektinhallinta voi olla varsinkin isommille hankkeille kanna-
tettava toimintamalli. Ota yhteyttä verkostoon, ja suunnitellaan yhdessä 
hankkeellesi kokonaisuus!
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JOKAINEN VOI VAIKUTTAA

Vesistöjä voi kunnostaa monella eri tavalla, menetelmällä, tasolla ja aika-
jänteellä. Vesistöjen tilan sekä kunnostusten vaikutusten seuranta ovat 
ensi sijaisen tärkeitä asioita, joissa jokainen voi auttaa. Ranta-asukkaiden 
aktiivinen ja pitkäjänteinen valokuvaus esimerkiksi muodostaa hyviä aika-
sarjoja muutosten tarkasteluun. Samoin omatoiminen veden värin, levä-
kukintojen, vedenlämpöjen ja vedenkorkeuksien seuranta on hyödyllistä.

Seuraa verkoston tiedotusta ja tilaa uutiskirje sivuilta! Saat tietoa Keski- 
Suomen vesistökunnostuksiin liittyvistä asioista, esimerkiksi kunnostus-
talkoista ja tapahtumista. Verkoston tietokantaan kerätään sidosryhmien 
ja aktiivisten kunnostusyhdyshenkilöiden yhteys tietoja, josta saat lisätietoa 
sivuilta: www.ksvkv.fi 
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KESKI-SUOMEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY

Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry on valtakunnallisesti 11. alueellinen  
vesiensuojeluyhdistys. Toimialueena meillä on koko Keski-Suomen maa-
kunta. Yhdistyksemme toimii toimialueen ympäristön- ja vesienhoitoa edis-
tävänä toimielimenä ja toimintamme on puolueetonta, objektiivista sekä 
yleishyödyllistä. Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:n toiminta koostuu 
osallistumisesta alueen vesienhoidollisiin kunnostus- ja kehityshankkeisiin, 
vesistöihin liittyvien tutkimusten tekemisestä sekä neuvontaa ja valistusta 
jakavasta jäsentyöstä. Kotipaikkanamme on Jyväskylä.

Puhtaiden Vesien Puolesta!

Yhteystiedot
Tuomo Laitinen, toiminnanjohtaja
tuomo.laitinen@k-svy.fi
https://k-svy.fi/
puh. 0400 614 273


