
Vaikuta vesiin –etätilaisuudet
ma 20.4. klo 15 Lieksa, Ilomantsi 

ke 22.4. klo 17 Joensuu, Polvijärvi, Liperi 

ti 28.4. klo 15 Juuka, Nurmes 

ke 6.5. klo 17 Rääkkylä, Kitee, Tohmajärvi 

Ohjelma klo 15-17  tai klo 17-19:

• Nyt on veden vuoro – vesiensuojelun tehostamisohjelma, Päivi Jokinen, KAIPO-verkko

• Alueen vesistöjen tila ja vesienhoidon toimenpiteet sekä rahoitusmahdollisuudet, Pohjois-
Karjalan ELY-keskus

• Esimerkki vesistökunnostuksesta, esittäjä vaihtelee

• Vesistökunnostus-pilottikohteiden ja kunnostusyhdyshenkilöiden haku, KAIPO-verkko

• Keskustelu



Vesiensuojelun 
tehostamisohjelma

Päivi Jokinen

Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Itä-Suomi ry
20.2.2020



• Suurten vesialueiden maana kannamme suurta vastuuta vesistä. 
Sen suojelemiseksi on tehty paljon hyvää ja pitkäjänteistä työtä.

• Suomessa on huippuluokan osaamista, on tutkimuksia, keinoja ja 
menetelmiä. Nyt on aika lisätä tehoja ja vauhdittaa tekoja.

• Vesiensuojelun tehostamisohjelma kokoaa tekijät yhteen, varmistaa toimenpiteiden 
rahoituksen ja luo jatkuvuutta vesiensuojeluun.
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Nyt on veden vuoro: Tehostamisohjelman 
periaatteet

• Toimenpiteiden kohdistaminen vaikuttavimpiin tilaa parantaviin toimiin  

• Toimijoiden yhteistyön vahvistaminen

• Uusien vesiensuojelun toimintatapojen ja menetelmien käyttöönotto
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2019
rahoitus

5

15 M€  

Yhteensä

69 M€ 

Historiallisen suuri panostus

2020
rahoitus

2021
rahoitus

2022
rahoitus

2023
rahoitus

15 M€  

15 M€  

12 M€  

12 M€  



Ohjelman teemat
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25 M€  

Maatalouden 
innovatiiviset 
menetelmät 

20 M€  

Vesistökunnostushankkeet 
ja asiantuntijaverkostojen 
vahvistaminen

9 M€  

Kaupunkien vesien 
hallinta ja haitallisten 
aineiden vähentäminen

4 M€  

Itämeren hylkyihin liittyvien 
riskin vähentäminen

2 M€  

Itämeren ja vesien tilan 
selvitykset ja tutkimus

9 M€  

Vesien hallinta maa- ja 
metsätaloudessa



Maatalous
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• Vähennetään ravinnekuormitusta 
toteuttamalla laajamittainen kipsin 
peltolevitys Saaristomeren valuma-alueella.

• Selvitetään rakennekalkin ja kuitulietteiden 
käyttöä vesiensuojelukeinona ja laaditaan 
oppaat niiden käytöstä

• Kehitetään valuma-aluekohtaista 
vesiensuojelun yhteistyömallia



Vesienhallinta maa- ja metsätaloudessa

821.4.2020

Parempi vesitalouden hallinta maa- ja 
metsätaloudessa tehostaa

• vesiensuojelua

• ilmastomuutokseen sopeutumista

• luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä

Kehitetään luontopohjaisia vesienhallinnan 
ratkaisuja.



Kaupunkivedet ja haitalliset aineet
921.4.2020

• Vähennetään haitallisten aineiden päästöjä 
pinta- ja pohjavesiin

• Lisätään tietoa haitallisten aineiden 
esiintymisestä vesiympäristössä

• Jaetaan tietoa haitallisten aineiden 
vaikutuksista ekosysteemeihin ja ihmisen 
terveyteen

• Vähennetään vesiin päätyvän muovin määrää



Itämeren ja sisävesien tilan 
selvitykset ja tutkimus
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Vesistökunnostukset ja 
asiantuntijaverkostojen vahvistaminen
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• Parannetaan vesistöjen tilaa ja vesiympäristöä, lisätään luonnon monimuotoisuutta

• Vahvistetaan alan toimijoiden yhteistyötä ja uusien toimijoiden osallistumista 

• Kehittää vesistökunnostuksen toimialaa 

• jakamalla ajankohtaista tietoa kunnostusmenetelmistä

• luomalla mahdollisuuksia kokeilla uusia menetelmiä

• Kunnostuksiin voi hakea valtionavustuksia vuosittain ELY-keskuksista

• Valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto 

• jakaa ajantasaista kunnostustietoa 

• järjestää alueellisia ja valtakunnallisia tilaisuuksia 
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Vesistökunnostukset ja asiantuntijaverkostojen vahvistaminen



KAIPO – verkko
Kainuun ja Pohjois-Karjalan vesistökunnostusten 
asiantuntija- ja toimijaverkostojen 
vahvistamishanke

Päivi Jokinen

Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Itä-Suomi ry
maalis-huhtikuu 2020



• KAIPO-verkolla tehostetaan vesien kunnostustoimintaa sekä osaajien 
verkostoitumista Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa

• KAIPO-verkkoa rahoitetaan ympäristöministeriön käynnistämän 
vesiensuojelutehostamisohjelman kautta. 

• Kainuun ELY-keskus hallinnoi KAIPO-verkko-hanketta.

• Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria Itä-Suomi ry järjestää yhteistyössä 
Kainuun ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten kanssa neuvontaa ja koulutuksia.
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KAIPO-verkossa tapahtuu

1) Kuntatilaisuudet: kevät 2020

2) Haetaan kunnostusyhdyshenkilöitä vesien hoidon 
vapaaehtoistoimijoiksi

3)  Kunnostuskohteiden haku, näistä pilottikohteiden valinta toteutukseen 
Kaipon rahoituksella (2 kpl/maakunta)

4) Paikallisen toimijaverkoston pilotointi esim. vesiensuojeluyhdistys 
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Tule mukaan – nyt on veden vuoro!


