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Asiantuntija- ja yhteistyöorganisaatio 
Toiminta-alueena kolme Pohjanmaan maakuntaa 

Jokivesistöt ja rannikkoalueet 

Pohjavesialueet 

Tavoitteena  

vesien- ja ympäristönsuojelun  

edistäminen toiminta-alueella 

Lisäksi tilaustöitä, rahastot 

ja hankkeita 

 



1.   Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien-  

      ja ilmansuojeluyhdistys ry  

2.   Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry  

3.   Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry  

4.   Kymijoen vesi ja ympäristö ry  

5.   Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry  

6.   Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry  

7.   Oulun läänin vesiensuojeluyhdistys ry  

8.   Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry  

9.   Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry  

10. Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry  

11. Vantaanjoen ja Helsingin seudun  

 vesiensuojeluyhdistys  

Alueelliset vesiensuojeluyhdistykset 

 
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry. 

 



VIRANOMAISET 
 AVI- Ympäristölupavastuualue (LSSAVI): lupaviranomainen 

 ELY-keskus (Etelä-Pohjanmaa): valvoja ja muu yhteistyö 

 ELY-keskus (Varsinais-Suomi): kalatalousviranomainen 

 kunnat 

Alueelliset vesiensuojeluyhdistykset (11 kpl)  

+ asiantuntemusta 

+ yhteistyötä ja koordinaatiota 

+ palveluita: (labra), lupahakemuksia, ohjelmia, 

tarkkailuja, selvityksiä, koordinointia 

+ maantieteellinen vahvuus valuma-alueittain 

-  EI viranomaistehtäviä 

-  EI yhden asian liike 

- JÄSENISTÖ edustaa valuma-alueen toimijoita ja 

vesistöjen käyttäjiä  

KÄYTTÄJÄT 
 kalastuskunnat 

 virkistyskalastajat 

 järviensuojeluyhdistykset 

 luonnonsuojeluyhdistykset 

TOIMINNANHARJOITTAJAT 
• kaupungit ja kunnat 

• teollisuuslaitokset 



Yhdistyksen säännöt 

- Yhdistyksen tarkoitus: vesien- ja ympäristönsuojelun 
ja –hoidon edistäminen toiminta-alueella 

- Toimintatavat: koulutus, tiedotus, valistus 

- Tilaustyöt: omakustannusperiaatteella 

- Jäsenmaksuperusteet eli perusmaksuyksiköt (á 25 €):  

- Kunnat asukasluvun perusteella 20– 150 pmy (500 – 3500 €) 

- Teollisuuslaitokset: isot (80+ pmy), keskisuuret (10 pmy)  ja 
pienet (5 pmy)  

- Muut jäsenet: 3 pmy 

Toimeksiantoja voidaan tehdä voittoa tavoittelematta 



Vesiensuojeluyhdistysten tehtäviä 

Vesistö- ja kuormitustarkkailuja ja –ohjelmien 
laatimista 

Vesikasvi-, pohjaeläin- ja kalastoselvityksiä 

Talous- ja pohjavesitutkimuksia 

Kaatopaikkatarkkailuja 

Ympäristölupahakemuksia 

Valuma-alue- ja kuormitusselvityksiä 

Ympäristölupahakemuksia 

Tiedotusta, esitteitä, koulutusta 



Jäsenet/ Medlemmar 2015 (1) 

Kunnat 

Alajärvi Kronoby/Kruunupyy Jakobstad/Pietarsaari 

Alavus Kuortane Seinäjoki 

Evijärvi Lappajärvi Soini 

Halsua Larsmo/Luoto Nykarleby/Uusikaarlepy 

Jalasjärvi Korsholm/ Vaasa/Vasa 

Kauhava  Mustasaari Veteli 

Kaustinen Pedersöre Vimpeli 
Kokkola/ Karleby Perho 

Kannuksen  vesiosuuskunta 



Teollisuuslaitokset 

Evijärven Peruna Oy Kip Infra Oy, Kla UPM Kymmene Oyj 

Kalaj Jäähdyttämö Metsäboard Oyj Freeport Cobalt Oy 

Kaustisen Turkisrehu Boliden Kokkola  

ASJ Stormossen Ab 

Ekorosk Oy 

Kokkolan Energia Oy   Alholmens Kraft Millespakka Oy 

PVY:n jäsenet (2) 

Muut yhteisöt 

Över- och Nederlappfors fiskelag Evijärven kalastusseura 

Över- och Ytteresse delägarlag Pohjanmaan Liitto 

Pietarsaarenseudun Luonto ry Föreningen skärgårdsrådet rf 
NabLabs Oy 



Jäsenkokoukset/ Föreningens möten 

-kevät  ja – syyskokoukset 
 

Hallitus/ Styrelsen 
työvaliokunta/ arbetsutskott 
  

TOIMINTA/Verksamhet 
Työntekijät: 
-varsinainen toiminta/ ordinarie 
verksamhet 
-tilaustyöt/ beställningsarbeten 
-hankkeet/ projekt 

Jokirahastot/  Fonderna 

- ÄJR, KJR, LJR , PJR 

Sidosryhmät/ 
Kontaktgrupperna 

Toiminnanjohtaja/ 
Verksamhetsledare  

Organisaatio/ Organisation  

Jäsenistö/ 

Medlemskåren 
 

  

 



 
Jokirahastot ovat osa Pohjanmaan vesi 

ja ympäristö ry:tä. PVY:n hallitus 
virallisessa vastuussa, tilintarkastajat 

tarkastavat myös rahastot ja kevätkokous 
hyväksyy myös rahastojen tilit. 

 



Neuvottelukunnat ja rahastot 



Lapuanjoen neuvottelukunta 

Lapuanjoki-
rahasto/ jäsenet 
Alajärvi (Lehtimäki) 

Alavus 

Töysä 

Kuortane  

Lapua 

Seinäjoki (Nurmo) 

Kauhava  

Uusikaarlepyy 

Jeppo Kraft Andelslag 

VUOSIMAKSU 

Rahaston 
johtoryhmä 
-Kaikki kuntajäsenet 

edustettuina 

Lapuanjoki-
työryhmä 
  Edusttajat mm: 

kunnat 

Maakuntien liitot 

Maatalouden edustajat 

(Ely, MTK ja ProAgria) 

Metsäkeskukset 

kalastusalueet 

Pohjanmaan v ja y (pj) 

 

Pohjanmaan vesi  
ja ympäristö ry  

Etelä-Pohjanmaan 
Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus (Y) 

 

 

 
Kaikki toimijat mukana, ei taloudellisia velvoitteita eikä juridinen henkilö 



Tilaustyöt 
Yhteistarkkailujen koordinoinnit 

- Jokilaaksoittain (5 yhteistarkkailualuetta) 

- Rannikkoalueittain (2 rannikkoaluetta + L-Öjärvi) 

- Pohjavesialueittain (1 pohjavesialue) 

- Kaatopaikkojen yhteistarkkailut (3 kp-yhteistarkk)  

- Jätevedenpuhdistamot (2 kpl) 

- Koordinointiin sisältyy tarkkailuohjelmien 
päivitys ja hyväksyttäminen, kilpailutus, 
sopimusten laatiminen, yhteystahona 
toimiminen yhteisissä asioissa, tiedotus 

Muut toimeksiannot, esim kuormitusselvitykset 



Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry 
koordinoi 



Hankkeet/ Projekt 2012 - 2015 

Pohjanmaan JÄSSI 2012 - 2015 

- YM:n rahoitus: haja-asutusalueiden kiinteistökohtainen 
jätevesineuvonta (2600) ja yleisneuvonta (lähes 3000) 

GRUND32-EAKR-hanke 2012 - 2015:  

- 32 pohjavesialueen suojelusuunnitelma ja alustava 
kunnostussuunnitelma Pietarsaaren, Pedersören ja 
Uudenkaarlepyyn alueilla, Pikaopas, Maa-
ainesottoalueen kunnostussuunnitelma (malli) 

VYYHTI eli vesistöt ja ympäristö yhdessä hyvään tilaan -
hanke 2013-2014 (Maaseudun kehittämisrahasto)  

- Vesistöjen kunnostusopas, kansalaisten ja yhteisöjen 
aktivointi, välittäjäorganisaatioselvitys 

 

 



Talous / Ekonomin 

Pohjanmaan vesi ja ympäristö  ry 

- Jäsenmaksut noin 55 000 €/vuosi 

- Tilaustöiden liikevaihto noin 250 000 €/vuosi 

- Hankkeet 2012-2015 yht noin 250 000 €/vuosi        

Rahastojen vuosikertymät (64 000 €/vuosi): 

Ähtävänjokirahasto  14 000 € 

Kyrönjokirahasto     25 000 € 

Lapuanjokirahasto 15 000 € 

Perhonjokirahasto     10 000 €  



Vesiensuojelun painopiste muuttuu 

Pistekuormituksen tehokkaan vähentämisen jälkeen tilanne 
on parantunut jätevesien purkualueilla 

Edelleen suuri osa vesistöistämme on ”nuhraantuneita” ja 
kärsii rehevöitymisestä, esimerkkinä leväkukinnat 

Kuormituksen vähentämisen lisäksi tarvitaan kunnostuksia 

Tämä johtuu sedimenttien sisältämistä ravinnevarastoista 
( sisäinen kuormitus) ja hajakuormituksesta  

Näiden vähentäminen on nykyisin happamuushaittojen 
jälkeen vesiensuojelun ja –hoidon suurin haaste 

Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015 

Vesienhoidon suunnittelun jatko  osallistava prosessi 

Toimenpideohjelmat, vesienhoitosuunnitelmat 

 



KOLMEN VYYHTI- HAKEMUS JÄTETTY 
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien 

vesistöt ja ympäristö yhdessä hyvään tilaan-hanke 
 

Projekt ”TILLSAMMANS FÖR BRA VATTEN OCH MILJÖ” 
 



 
Kolmen VYYHTI 

 

Päähakija  

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry 

Tuensiirtosopimuksella  

 ProAgria Etelä-Pohjanmaa,  

 Pro AgriaKeski-Pohjanmaa 

 ProAgria Pohjanmaa (ÖSL) 

 

Yhteistyötahoina mm.  

- ELY-keskukset,  

- Kalatalouskeskukset,  

- Kunnat  

- Oppilaitokset,  

- Alaan liittyvät muut hankkeet, 

- Alueenluonnonsuojelujärjestöt,  

- Ekosysteemipalveluita tuottavat yritykset 

 

 

 

Toteuttamisaika  

2016-2018 

Manner-Suomen maaseutuohjelma 

Yleishyödyllinen kehittämishanke 

Maakuntien välinen yhteistyöhanke 

Hakemus jätetty Pohjanmaan ELY-keskukselle 

 

 



Hanke maakuntien yhteishankkeena, 
koska jokivesistöt virtaavat 
maakuntien halki yhdistäen 
hankealueen luontevaksi 
kokonaisuudeksi  

 

Hanke tukee maakuntien yhteisen 
ympäristöstrategian tavoitteita 
(EPO ELY Y-vastuualue) 

 

Hankkeen tavoitteena mm. edistää 
vesien tilan paranemista 
kunnostustoimenpiteillä ja 
vesistökuormituksen 
vähentämisellä → paikallisten 
toimijoiden neuvonta ja tukeminen 

 

Kolmen VYYHTI 

3 MAAKUNTAA 

3 OSA-ALUETTA: 

- VESISTÖT 

- VALUMA-ALUE 

- RANNAT 



Kolmen VYYHTI- 

 

 

Hankkeessa on tavoitteena 

 

Vesistö- ja valuma-aluekunnostusten 
edistäminen 

Vesien ja ympäristönhoidon neuvonta ja 
tiedotus 

Välittäjäorganisaatiotoiminnan 
kehittäminen 

Biotalouden edistäminen ja 
ekosysteemipalveluiden kehittäminen 

Digitalisaation hyödyntäminen: esim 
esitteisiin ja esittely-tauluihin URL-
koodi 

 





Kolmen VYYHTI- 

 

  

hankealueella tapahtuu 

 

Työpaja- ja tiedotustilaisuuksia, 
seminaarit,   

Lyhytkursseja, kouluyhteistyö 

Kunnostuskohteiden kartoitus, 
suunnittelu, neuvonta, toteutus, 
talkootoiminta 

Messut, muut tapahtumat 

Kv-leiri  käytännön kunnostustyötä 
talkoilla! 

 



KIITOS! /Satu J 

 


