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• Pidetään mikki mykistettynä

• Pidetään kamerat kiinni

• ”Chattissa” saa keskustella vapaasti

• Keskustelulle on aikaa tilaisuuden 
lopussa ennakkokysymysten jälkeen
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Kokouskäytänteistä:



• Osa Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa

• Käynnistetty 15.3.2020, kesto 15.8.2022

• Yhteishanke Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa

• Keski-Suomen ELY-keskuksessa yhteyshenkilönä:
Jouni Kivinen, Vesienhoidon asiantuntija
jouni.kivinen@ely-keskus.fi
0295 024 814 
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Taustatietoa hankkeesta



Vesistö-
kunnostushankkeet

Kunnostusten 
asiantuntija-verkostot

Vesienhallinnan 
hankkeet

4

Kaupunkien jäte- ja 
hulevesien haitallisia 
aineita koskevat 
hankkeet 

Saaristomeren 
kuormitustutkimus 
(MAAMERI)

Kipsi, kuitu ja 
rakennekalkki

Valuma-aluekohtaisen 
yhteistyömallin 
kehittäminen

Kestävän 
vesienhallinnan 
tutkimus (Valumavesi)

Vesiensuojelun tehostamisohjelma (2019-2023):

Riskihylkyjen saneeraus 
ja viranomaisyhteistyö

https://ym.fi/vedenvuoro



HUOM! Kartta sisältää vielä Kuhmoisen.
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Keski-Suomen maakunta

© MML, Esri Finland
© KES ELY



• Vuonna 2018 vesienhoidon kuntatapaamisten yhteydessä nousi esille yhteinen 
tahtotila nykyistä tehokkaammalle verkostoitumiselle.

• Vesistökunnostusten toimikenttä on muuttunut, ja nykyisiin vaateisiin pitää 
löytää ratkaisuja.

• Keski-Suomessa on erittäin korkea osaaminen vesistökunnostusasioissa! Tämä 
osaaminen voisi kuitenkin näkyä paremmin kentällä.

• Huhtikuussa 2020 järjestettiin Vaikuta vesiin –kysely, jonka kautta saatiin hyvää 
perustietoa kentän tilanteesta ja näkemyksistä.
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Miten hanke sai alkunsa ja rakensi tavoitteet?
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• Tehostaa nykyistä viestintää

• Mahdollistaa maakuntatasoisten asioiden laajempi viestintä

• Välittää tietoa tapahtumista ja ajankohtaisista asioista

• Käyttäjä itse vastaa liittymisestä ja halutessaan tiedotuslistalta poistumisesta. 
Uutiskirjeen tuottamisessa käytetään Mailchimp-palvelua.

28.4.2021 10

Verkoston toiminnallisuudet
1. Uutiskirje



• Ennakkoon yhteyshenkilötietojen koonti

• Aktiivisten sidosryhmien ja toimijoiden listaus

• Hankekohtaisten yhteistyöverkostojen tehokkaampi pystytys

• Asianosaisten nopeampi tiedottaminen

• Rekisteröityminen on ilmaista eikä velvoita tai sido mihinkään, eikä tietoja 
luovuteta kenellekään tai käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.
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Verkoston toiminnallisuudet
2. Sivustolle rekisteröityminen



• Matalan kynnyksen ilmoittaminen

• Ei virallinen hankkeen vireille nosto

• Tarkoituksena kerätä tietokantaan mahdollisia kohteita 
sekä kunnostustarpeita

• Ennakkotietoa hankkeisiin, jälleen tehostaa uusien 
hankkeiden aloittamista
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Verkoston toiminnallisuudet
3. Kunnostuskohteiden ilmoittaminen



• Pyrkimys tuottaa jo heti hankkeen alkusuunnitteluun 
asiantuntijatietoutta; osaaminen kentälle!

• Virastojen ja toimijoiden välinen viestintä- ja 
yhteistyökanava

• Epävirallinen ja kevyt

• Pilottityyppinen testi - pystyisikö tämän kaltaisella 
rakenteella vastaamaan kysyntään? 
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Verkoston toiminnallisuudet
4. Asiantuntijaryhmä



• Vuosittain tapahtumia ja tilaisuuksia? Tähän tilaisuuteen saadut 
ennakkokysymykset olivat erinomaisia! Pitäisikö järjestää määräajoin 
tilaisuuksia, joissa isossa roolissa olisi kentän kysymyksiin vastaaminen?

• ”Kunnostuskalenteri” Esim. talkookunnostusten koordinointi ja niistä 
tiedottaminen – asiasta lisää ennakkokysymysten yhteydessä.

• Rahoituskanavien hyödyntämiseen uusia tuulia – säätiölistaus työn alla, 
julkaistaan sivustolla.

• Toimintamalleja esim. maksatushakemusten kulujen muodostamiseen 
(Finnvera, Silta-rahoitus).
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Kehitysideoita?
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Ilman ihmisiä ei ole kontakteja, ja ilman 
yhteydenpitoa ei ole verkostoa. Jotta verkosto 
toimii, siihen osallistuvien on saatava hyötyä. 

Verkosto ei ole vain automaattisia lomakkeita ja 
listoja tietokannassa.

Ilman ihmisiä ei ole kontakteja, ja ilman 
yhteydenpitoa ei ole verkostoa. Jotta verkosto 
toimii, siihen osallistuvien on saatava hyötyä. 

Verkosto ei ole vain automaattisia lomakkeita ja 
listoja tietokannassa.



Verkosto ei ole valmis ja kiinteä järjestelmä,
vaan sitä kehitetään jatkuvasti ja sillä
pyritään monipuolisesti tarjoamaan

ratkaisuja kentän tarpeisiin.

KIITOKSET MIELENKIINNOSTA!


