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Satu Heino ja Hanna Alajoki       KVVY ry



KVVY KOORDINAATTORINA

• Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys on
koordinoinut Loimijoen alueen vesienhoitoa syksystä
2018 alkaen
Ø Tavoitteena koota alueen toimijat vesienhoitotyön tueksi, lisätä

kunnostustoimien toteutusta alueella ja viestiä aktiivisesti
vesien tilasta ja sen eteen tehtävistä toimista

Kokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistys ry
• Tavoitteena koota yhteen vesienhoidosta

kiinnostuneet tahot, tuottaa ja jakaa tietoa
Kokemäenjoen ja Karvianjoen vesistöalueen
tilasta sekä innostaa ja aktivoida toimijoita
vesienhoitotyöhön

• Yhdistys neuvoo, tutkii ja viestii erityisesti
hankkeiden kautta

KVVY Tutkimus Oy
• Yhdistyksen omistama

yhteiskunnallinen yritys
• Tuottaa monipuolisia

analytiikka- ja asiantuntija-
palveluita

• Loimijoen alueen lupatarkkailut
vuodesta 1974





SUUNNITELMALLISTA TYÖTÄ
LAAJASSA YHTEISTYÖSSÄ

2018 2019 2020

Toimintasuunnitelma 2018-2020

Loimijoen vesiviesti

Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon
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PALVELUT PAIKALLISILLE
TOIMIJOILLE

Neuvonta Alueellinen
verkosto

Toiminta-
suunnitelma



NEUVONTAPALVELUT
PAIKALLISILLE TOIMIJOILLE

• Kunnostustarpeiden arviointi ja toimien priorisointi
• Mallinnusjärjestelmien tuottama data
• Apu kunnostustarpeiden hankkeistamisessa
• Apu rahoitusvaihtoehtojen kartoituksessa

ja hakemisessa
• Apu viestinnän suunnittelussa ja tiedon

jakamisessa laajemmalle
• Uusien toimijoiden aktivointi ja apu esim.

yhdistyksen perustamisessa



ALUEELLINEN VESISTÖ-
KUNNOSTAJIEN VERKOSTO

• Alueellisten toimijoiden yhteistyöverkosto, joka toimii
osana koko Kokemäenjoen vesistöalueen verkostoa
ja valtakunnallista vesistökunnostusverkostoa

• Tietoa alueen vesien tilasta ja tehdyistä toimista
• Tietoa kunnostusprosessista ja rahoituksesta
• Tietoa alueella toimivista tahoista



vesienhoito.kvvy.fi

@vesienhoitoKVVY



TOIMINTASUUNNITELMA JA
KÄSIKIRJOITUS

• Vuoden 2020 aikana tehdään toimintasuunnitelma
seuraavalle 3-4 vuoden ohjelmakaudelle

• Toimintasuunnitelma tehdään laajassa yhteistyössä
• Osana toimintasuunnitelmaa käsikirjoitus, joka ohjaa

kunnostustoimien sijoittumista alueellisesti
vaikuttavimpiin ja kustannustehokkaimpiin toimiin

Nyt on aika vaikuttaa, tule mukaan!



Vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

• Mihin vesienhoitotoimia tulee koko Loimijoen
valuma-alueella painottaa?

• Mitkä ovat keskeiset haasteet valuma-alueen eri osa-alueilla?
• Mitkä ovat keskeisimmät keinot näiden ratkaisemiseksi?
• Millä tavoin korostetaan vesistöalueen hyviä puolia?
àToiminnan priorisointi alueellisesti ja maankäytöllisesti,

kustannustehokkuus
àTietopaketti eri sidosryhmien hyödynnettäväksi

ja toiminnan rungoksi
àPäätöksenteon tukeminen

Sidosryhmätyön avulla saadaan eri tahojen ääni ja
näkökulma kuuluville!
Lopputuote tarinakartan muotoon

KÄSIKIRJOITUS VESIENHOIDON
TOTEUTUKSELLE

http://syke.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=4ea139a27fc24b0b83c38c8c9b09bfeb


Yhteinen Loimijoki kvvy.fi/loimijoki

LOIKU-HANKKEEN PILOTTI
• Maanomistajalähtöisen, monistettavissa olevan

toimintamallin kehitys kunnostusten kokonaisvaltaiseen
suunnitteluun ja toteuttamiseen

• Pääroolissa yhteistyö: maanomistajat – asiantuntijat –
hankkeet – sidosryhmät
àMaa- ja metsätalouden vesienhallinnan tarkastelu samassa

kokonaisuudessa
• Maanomistajat kartoittaneet kunnostustarpeita ja

asiantuntijat tehneet tarkasteluita
Ø Tiedot yhdistämällä löydetään toteuttamiskelpoinen

toimenpidepaketti koko keinovalikoimasta
Ø Valituille toimenpiteille tehdään tarkempia suunnitelmia

maanomistajayhteistyönä, toimien toteutus eri kanavia pitkin



Yhteinen Loimijoki kvvy.fi/loimijoki

MITEN VOIN OSALLISTUA?
• Ole yhteydessä!
Ø Vesienhoidon suunnittelu: Hanna Alajoki, KVVY ry
Ø Rahoitus ja tilaisuudet: Satu Heino, KVVY ry
Ø Peltoalueiden vesienhallinta: Janne Pulkka, ESSK
Ø Metsätalouden toimet: Jyri Pääkkönen, SMK
Ø Kalasto ja virtavedet: Heikki Holsti / Sami Ojala, KVVY ry

• Osallistu tilaisuuksiin ja tapahtumiin
• Seuraa facebookissa @vesienhoitoKVVY
• Tilaa uutiskirje
• Lisää tiedot tehdyistä kunnostuksista

vesienhoito.kvvy.fi –palveluun
• Seuraa mediaa

https://vesienhoito.kvvy.fi/


Ollaan
yhteydessä!
Hanna Alajoki
puh. 03 246 1231
hanna.alajoki@kvvy.fi

Satu Heino
puh. 03 246 1207
satu.heino@kvvy.fi
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