
VESY-Suomi-hanke
Hallitusohjelman painopiste: Biotalous ja puhtaat ratkaisut
Kärkihanke: Kiertotalouden läpimurto – puhtaat ratkaisut 

käyttöön
YM Vesien ja merenhoidon toimenpideohjelma

Heikki Helle & Ari Huhtala
8.11.2019  / Kalajoki-työryhmä



MISSIO:

”Elinvoimainen vesiluonto ja hyvinvoiva ympäristö ovat 
kansallisomaisuutta, jota Liitto vaalii toimien arvojensa mukaisesti”

Asiantuntemus

Puolueettomuus

Luotettavuus

Vuorovaikutus

ja arvostaminen



• Edustaa jäsenyhdistyksiä suhteessa valtiovaltaan ja muihin julkisiin 
yhteisöihin

• Lausuntoja ja kannanotot eduskunnalle ja valtion viranomaisille

• Osallistuminen säädöksiä ja menetelmiä valmistelevien työryhmien 
työhön

• Sisäiset työryhmät

• Vesistötiedon ja vesiensuojelun opasmateriaalin kokoaminen

• Ympäristönäytteenottajien sertifiointikoulutus

• Vesiensuojelun toteuttamista jo yli 50 vuotta!



Hankkeen tarkoitus

• Aktivoida ja laajentaa VESY-verkostoa kattamaan koko 
Suomi
• Vesiensuojelutoiminnan ja –yhteisön tarpeen kartoitus uusilla 

alueilla

• Alueellisen yhteistyön toimintamallin luominen

• Selvittää mahdollisuudet perustaa uusi alueyhdistys ja 
tehostaa nykyisten toimintaa reuna-alueilla

1: Keski-Suomi
2: Oulujoen valuma-alue, ja muu osa Pohjois-Pohjanmaasta ml. 
Kainuu
3: Nykyisten yhdistysten reuna-alueet, kuten Etelä-Savo, 
Loimijokilaakso, Lappi

• Uusien yhdistysten perustaminen, jäsenhankinta, 
toimintaan saattaminen ja jatkuvuuden turvaaminen



Jäsenryhmät

1) Kunnat (liikelaitoksineen)

2) Teollisuus

3) Muut 

Toiminta

1) Varsinainen toiminta – rahoitus jäsenmaksuilla

2) Tutkimustoiminta ja toimeksiannot – maksullisia 

3) Hanketoiminta – ulkopuolinen rahoitus

Alueelliset vesiensuojeluyhdistykset



Alueellinen vesiensuojeluyhdistys tarjoaa asiantuntemustaan

Seuranta- ja analyysipalvelut

 Vesitutkimukset

 Biologiset tutkimukset

 Näytteenottopalvelut

 Suunnittelutyöt ja konsultaatiot

 Ympäristöluvat ja niiden selvitykset

 Ryhdikkyyttä vuosittaiseen 
raportointiin

Vuorovaikutus

 Intressien yhteensovittaminen

 Sosiaalisen hyväksyttävyyden 
edistäminen

 Ratkaisujen löytäjä!

Verkostoituminen

 Jatkuva yhteistyö

 ”Henkinen tuki” - lähineuvonta

 Yhteistyöfoorumit

Ympäristökasvatus, neuvonta, 
koulutus

 esim. haja-asutuksen 
jätevesineuvonta

Hoito ja kunnostus

 Hankkeiden suunnittelu, koordinointi ja 
hallinnointi

 Hankeavustukset

 Selvitykset ja seuranta

 Tietoa: 

 tila- ja kuormitusselvityksistä

 kunnostustoimien vaatimista luvista 
ja ilmoituksista

 ”kunnostustietopankki”



Tapaus Keski-Suomi…

• Perustettu Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry

• Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta

• Jäsenistöön alueen kuntia, teollisuuslaitoksia, muita yrityksiä ja 
yhdistyksiä
• Jatkuvaa jäsenrekrytointia, ensimmäiset jäsenet jo liittyneet

• Nopeasti mukaan alueen yhteistyöverkostoihin ja hanketoimintaan
• Tavoitteena osallistua syksyn 2019 hankehakuihin

• Kärkihankkeesta pysyväksi toimijaksi Keski-Suomessa
• Aluksi tavoitteena palkata yksi täysipäiväinen työntekijä ja vuokrata työtilat



 Kalajoki-työryhmä

 Iijoen vesivisio

 Oulujoen vesistön vesivisio

 VYYHTI-hankkeet

Pohjois-Pohjanmaalla ja 
Kainuussa toimintaa 
on…



2020-luvun alueellinen vesiensuojeluyhdistys
… edistää toimialueellaan vesiensuojelua ja laajemminkin 
ympäristönsuojelua.

… kokoaa toimialueensa toimijat yhtenäiseen ympäristönsuojelu- ja –
hoitotyöhön.

… toimii välittäjänä eri sektorien välillä, eri tasoilla, yli rajojen.

… luo kestävää, rikkonaisesta hankemaailmasta riippumatonta 
ympäristövastuullista tulevaisuutta.

… luo elin- ja pitovoimaa alueelle.

… tarjoaa korkean brändiarvon.



Ota yhteyttä!

• Kartoitamme kestävästä vesiensuojelutoiminnasta kiinnostuneita 
tahoja
• Keski-Suomen, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella

• Kuulemme mielellämme kontakteistasi ja verkostoistasi
www.vesiensuojelu.fi/vesy-suomi/

www.facebook.com/vesiensuojelu

ari.huhtala@vesiensuojelu.fi heikki.helle@vesiensuojelu.fi

+358 50 472 5720 +358 50 472 5585

http://www.vesiensuojelu.fi/vesy-suomi/
http://www.facebook.com/vesiensuojelu
mailto:ari.huhtala@vesiensuojelu.fi
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