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Mikä Rannikkovesien kunnostusverkosto?

• Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Satakunnan alueiden toimijoista koostuva
verkosto, jonka päätavoitteena on edistää rannikkovesien tilan paranemista.

• Varsinais-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskusten yhteishanke

• Rahoitus ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 
(alueellisten vesistökunnostusten asiantuntija- ja toimijaverkostojen 
vahvistaminen).
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Verkoston tavoitteet

• Edistää rannikkovesien tilan paranemista

• Edistää vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden 
toteutusta erityisesti rannikolla

• Vahvistaa yhteistyötä vesiensuojeluyhdistysten, 
kuntien, kalatalousalueiden, säätiöiden, 
viranomaisten ja muiden alueen toimijoiden 
välillä

• Lisää tiedonjakoa, jakaa kokemuksia hyvistä 
käytännöistä, luo mahdollisuudet 
osaamisenvaihdolle sekä tarjoaa asiantuntija- ja 
vertaistukea alueen toimijoille
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Miksi verkosto tarvitaan?

• Jotta vesien- ja merenhoidon tavoitteisiin voidaan päästä ja rannikkovesien tilaa
parantaa, tarvitaan toimia valuma-alueen lisäksi myös rannikolla.

• Rannikkovedet ovat monesti jääneet toiminnan ulkopuolelle, koska:
• ulkoinen kuormitus halutaan saada ensin kuriin
• kunnostusmenetelmien toimivuudesta Suomen rannikkovesillä vähän tietoa
• rahoituksen löytäminen haastavaa

• Verkoston kohdealueella on paljon aktiivisia toimijoita ja vesistökunnostusverkostoja,
joilla on vahva vesistökunnostusosaaminen.

➢Verkoston avulla pyritään kannustamaan alueen toimijoita rannikkovesien
kunnostamiseen tarjoamalla tietoa ja asiantuntijatukea!
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Verkostossa mukana edustajia:

• Kaupungeista ja kunnista sekä kuntaliitosta

• Vesiensuojeluyhdistyksistä

• Säätiöistä, yhdistyksistä ja järjestöistä

• Kalatalousalueelta, Vapaa-ajan kalastajilta

• ELY-keskuksista (vesi, luonto, kala)

• SYKE, LUKE, MH, YM
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Verkoston suunnitteluryhmä

• Verkoston perustana toimii alueen toimijoista koostuva
suunnitteluryhmä

• ohjaa ja ideoi verkoston toimintaa

• Kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa

• kuullaan ajankohtaisista hankkeista ja hankeideoista

• vaihdetaan tietoa ja kokemuksia hyvistä
kunnostusmenetelmistä ja käytännöistä

➢ ei vaadi suurta ponnistusta ryhmäläisiltä, mutta
tarjoaa ajatuksia ja ideoita rannikkovesien tilan
parantamiseksi

• Tarvittaessa teemakokouksia eri kokoonpanoilla



Rannikkovesien 
kunnostusverkoston 
toiminta vuosina 2020-
2021

Toimijoiden 
verkostoituminen, tiedon 

ja kokemusten vaihto

Rannikkovesien 
kunnostamista koskevan 
tietopaketin kokoaminen

Tilaisuudet ja tapahtumat
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Verkoston  
tarjoama 
hyöty

Tiedonkulku paranee ja tietoa jaetaan 
aktiivisesti

Erilaisten näkemysten/intressien 
yhteensovittaminen

Kohtaamiset toimijoiden välillä lisääntyy, 
mikä mahdollistaa uusien 
yhteistyökuvioiden syntymisen
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Tule mukaan – nyt on veden vuoro!
Ota yhteyttä: 

sini.olin@ely-keskus.fi

mailto:sini.olin@ely-keskus.fi

