
IKAALISTEN REITIN VESIENHOIDON 
TOIMINTAOHJELMA

www.ikaalistenreitti.com ja www.facebook.com/ikaalistenreitti

www.vesivisio2050.fi #ikaalistenreitti #vesivisio2050

http://www.ikaalistenreitti.com/
http://www.facebook.com/ikaalistenreitti
http://www.vesivisio2050.fi/


MIKSI?
Paikallisilla toimijoilla on laaja näkemys, tietovarantoa paikallisista vesienhoidon kehittämistarpeista 
sekä tahtoa edistää asioita.

Kärkihankkeessa ja PIR ELY:ssä haluttiin kokeilla uudenlaista vesienhoidon paikallista kehittämismallia.

-> NVK:n kolmessa kokouksessa: työpajoja, keskusteluja, palautteita -> kaikki huomioitu.

-> NVK:n työryhmä on myös antanut palautetta ja se on huomioitu.

-> NVK:laisille luotiin Purot.net-alustalle keskustelukanava, jotta olisi NVK:n olisi mahdollista 
kommentoida ja tuoda asioita esiin liittyen toimintaohjelmaan  - ei valitettavasti hyödynnetty kattavasti.

http://ely.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2e8be2b2885f473ca01cf7d6df069
c9a#

http://ely.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2e8be2b2885f473ca01cf7d6df069c9a


KEHITYSPROSESSISTA VIELÄ SANANEN
NVK:n jäsenet ovat tehneet yhdessä esityksiä kunnostettavista vesistökohteista sekä valuma-
aluekunnostuksista.

Kohteille ja alueille esitettiin toimenpiteitä sekä ehdotuksia rahoituksen järjestämisestä ja hankevetäjästä.

Lisäksi tehtiin esityksiä toteutusajankohdasta.

Kartoitettiin paikallista aktiivisuutta sekä tieteellistä tietoa kunnostustoimien taustalla

Toimintaohjelman tavoitteena on toimia yksittäisten hankkeiden sekä laajempien hankekokonaisuuksien 
suunnittelun apuvälineenä.

Vuosittain kokoontuva neuvottelukunta pyrkii suunnittelemaan seuraavien vuosien hankkeita sekä 
seuraamaan jo toteutuneita.

Toimintaohjelma ulottuu vuoden 2027 loppuun saakka ja on päivittyvä. NVK vastaa tästä yhdessä 
PIR ELY:n kanssa.



TOIMINTAOHJELMA (TOTEUTETTU TARINAKARTTANA)

Tavoitteena: helppokäyttöisyys, visuaalisuus, päivitettävyys

Toimii verkossa, suositellaan selaimeksi muuta kuin IE:tä esim. Moxilla
Firefoxia tai Chromea

Mobiilikäyttö mahdollista

Pirkanmaan ELY koordinoinut työtä

Ohjaa myös sähköiselle kartalle -> monipuolisia aineistoja hankkeiden 
käytännön suunnitteluun

Sähköinen kartta (monipuolisesti kartta- ja kuormitusaineistoja) löytyy: 
https://tieto.pirkanmaa.fi/ikaalinen/

https://tieto.pirkanmaa.fi/ikaalinen/


TOIMINTAOHJELMA
Valuma-aluetoimija ja kunnostuskohteita on tarkoitus pyrkiä toteuttamaan lähivuosina

Kuvaa tavoitteita, ideaalitilannetta

Huom. Paikallinen aktiivisuus ja tahto yhteistyöhön ratkaisee, kuinka paljon käytännössä saadaan tehtyä 
toimia.

Toteutuksesta vastaavat esim. paikalliset yhdistykset, kunnat, kaupungit, yritykset ja osakaskunnat –
toivottavasti yhteistyössä toistensa kanssa ja suurempina hankekokonaisuuksina.

EI sitouta toimijoita juridisesti!

Kohteet eivät ole tärkeys- tai kiireellisyysjärjestyksessä

ELY:n rooli on kannustaa ja tarjota rahoitusta ym., mutta emme voi olla toteuttajia (viranomaisrooli)







KOHTEET JA ALUEET JAETTIIN KOLMEEN LUOKKAAN:

1. Esitetyt kohteet - ovat tarpeellisia vesienhoidon tavoitteiden toteutumisen kannalta, 
mutta myös paikallisen aktiivisuuden tukijana.

2. VIRTA-kohteet - Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen toteuttamat ja 
kalaviranomaisen Pohjois-Savon ELY-keskuksen rahoittamat toimenpiteet toteutuvat erillisessä 
VIRTA-hankkeessa, joka perustuu talkoilla tehtäviin virtavesi- ja 
elinympäristökunnostuksiin

3. Ideapankki - kunnostuskohteet, joita on esitetty toteutettaviksi, mutta eivät vesienhoidon 
näkökulmasta ole kiireellisempiä ja paikallinen aktiivisuus on vielä vähäistä.

Kohteet eivät ole tärkeysjärjestyksessä! Hanke-ehdotuksen esiintyminen 
toimintaohjelmassa ei ole automaatti rahoituksen saamiselle. 

Kaikkia kohteita voidaan ja pitääkin päivittää tulevina vuosina





Ehdotetut kohteet



Ehdotetut kohteet



VIRTA-hankkeet



VIRTA-hankkeet



Ideapankki













RYHMÄTEHTÄVÄ (3 HLÖ/RYHMÄ) MUISTAKAA TÄYTTÄÄ PALAUTEPAPERIA!

Näille ryhmäkeskusteluille on varattu aikaa 20 min + samassa yhteydessä 15 min 
santsikuppi/jaloittelu

Yksi ryhmänne jäsenistä esittelee ryhmän ajatukset tiivistettynä muille parissa 
minuutissa. Aloitus klo 19:10

Löytäkää ja kirjatkaa ylös ainakin kaksi positiivista asiaa, kaksi kehitysideaa, ja 
mahdolliset muut kehityskohteet (kuin paperissa mainitut asiat)

Muista, että sähköpostilla aiemmin toimitettu nopean palautekyselyn voi täyttää 
vielä 1.10.2019 (ensi viikon tiistai)! Nyt on aika vaikuttaa, joten teethän sen? Kiitos!



VOITTE KESKUSTELLA ESIM. SEURAAVISTA ASIOISTA, JOIHIN 
VOIDAAN PYRKIÄ VIELÄ TEKEMÄÄN MUUTOKSIA ENNEN 
JULKAISUA 7.11.2019.

ulkoasu

sivurakenteen (eteneminen) loogisuus

kunnostuskohteiden löydettävyys

kunnostuskohteet ja niiden yksityiskohtaisten tietojen löytyminen kartasta

yksityiskohtien esitystapa

esitetty sitoumus

toteuttamisohjelman toimivuus kokonaisuutena voidaan esim. lisätä.


