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Esitys Loimijoen vesienhoitotyön
koordinoinnin rahoituksesta

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) alkaa koordinoida Loimijoen vesistöalueen
vesienhoitotyön toteutusta. 4.9.2018 Loimijoen alueen kuntien ja Hämeen, Pirkanmaan ja Varsinais-
Suomen ELY-keskusten kanssa pidetyssä kokouksessa sovittiin, että työ käynnistetään kuntarahoituk-
sella ja KVVY:n jäsenmaksuvaroilla. Tavoitteena on ensimmäisen kahden vuoden aikana saada py-
syvää rahoituspohjaa laajennettua joukkorahoituksella vesistöalueen yrityksiin ja muihin toimijoihin
sekä neuvotella rahoituksesta ELY-keskusten kanssa. Lisäksi vesienhoitotyöhön haetaan erilaisia han-
kerahoituksia, joiden omarahoitusosuutena kuntarahoitusta voidaan käyttää.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry esittää kunnille, että ne sitoutuisivat Loimijoen vesien-
hoitotyön koordinoinnin rahoitukseen 4.9.2018 hyväksytyn toimintasuunnitelman (liite 1) ja liitteessä 2
esitetyn kustannusjaon mukaisesti vuosille 2019-2020 ja mahdollisuuksien mukaan jo syksyn 2018 rahoi-
tukseen. Päätöksiä pyydetään pikaisesti, jotta koordinointityö voidaan käynnistää jo syksyn aikana.

Lisäksi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry pyytää kuntia nimeämään edustajan perus-
tettavaan Loimijoen vesistöalueen vesienhoitotyötä koordinoivaan ryhmään tai ilmoittamaan, mikäli
eivät halua edustajaa nimetä. Ryhmä ohjaa vesienhoitotyön koordinointia ja päivittää toimintasuun-
nitelmaa tarvittaessa. Ryhmä kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
Toiminnanjohtaja:

Limnologi Jukka Mattila

Loimijoen alueen kunnat
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Liitteet

Liite 1 Toimintasuunnitelma 2018-2020
Liite 2 Esitys kuntien kustannusosuuksista vuosille 2018-2020
Liite 3 Muistio kuntapalaverista 4.9.2018

Jakelu

Matti Norr Loimaan kaupunki
Erja Klemelä Tammelan kunta
Niina Salminen-Åberg Forssan kaupunki
Osmo Hongisto Punkalaitumen kunta
Seppo Rytky Punkalaitumen kunta
Jouko Käkönen Ypäjän kunta
Kari Tasala Jokioisten kunta
Matti Forsman Huittisten kaupunki
Mari Honkonen Humppilan kunta
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Liite 1

Toimintasuunnitelma 2018-2020

Alueen asukkaat ja
yritykset

Loimijoki-
työryhmä

Ydin-
tiimi

Toimintasuunnitelman 2018-2020 tavoitteena saada varmistettua pysyvällä rahoituksella noin 0,5
henkilötyövuoden työpanos Loimijoen vesienhoitotyön koordinointiin, paikallisten toimijoiden neu-
vontaan ja aktivointiin, hankevalmisteluun ja viestintäkanavien ylläpitoon.

Työ aloitetaan keväällä 2019 Loimijoen toimintaohjelman kokoamisella, jossa yhteydessä alueen
toimijat sitoutetaan joukkorahoitukseen, jolla voidaan toteuttaa sekä suoria toimia että käyttää
hankerahoituksen omarahoituksena. Isommille toimille mm. maatalouden vesiensuojeluun ja isosor-
simon poistoon haetaan hankerahoitusta. Lisäksi hyödynnetään opiskelija- ja talkootyövoimaa ja
muita alueella toimivia hankkeita.
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Liite 2

Esitys kuntien kustannusosuuksista vuosille 2018-2020
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Aihe: Neuvottelu Loimijoen vesienhoidon edistämisestä
Aika: ti 4.9.2018 klo 9-11
Paikka: Alastaron kunnantalo (Loimijoentie 74, Loimaa)
Läsnä: Matti Norr Loimaan kunta

Harri Salminen Loimaan kunta
Erja Klemelä Tammelan kunta
Niina Salminen-Åberg Forssan kaupunki
Osmo Hongisto Punkalaitumen kunta
Jouko Käkönen Ypäjän kunta
Kari Tasala Jokioisten kunta
Ämer Bilaletdin Pirkanmaan ELY-keskus
Marja Kosme Hämeen ELY-keskus
Sanna Kipinä-Salokannel Varsinais-Suomen ELY-keskus
Jukka Mattila KVVY ry
Lauri Sillantie KVVY ry
Satu Heino KVVY ry

1. Tilannekatsaus, missä mennään nyt

Kokouksen aluksi Matti Norr kertoi Loimijoen kesän tilanteesta, mm. pato-ongelmista ja että virkistys-
käytön suhteen tilanne on ollut kesällä ihan hyvä. Isosorsimo näyttäisi paikoin taantuneen toisen
kasvin vallattua alaa.

Marja Kosme kertasi Loimijokiryhmän tilannetta. Loimijokiryhmä on perustettu vuonna 2016 Ely-keskus-
ten yhteistyönä, tavoitteena on vahvistaa vesienhoitotyötä Loimijoen valuma-alueella ja koota toi-
mijat yhteen. Loimijokiryhmän työn tuloksena on tullut esille tarve alueen vesienhoidon koordinoijalle.
Ryhmän tammikuun kokouksessa päätettiin, että KVVY jatkaa toiminnan vetämistä.

Satu Heino kertoi kevään ja kesän toimista sekä kertasi YM:n kärkihankerahojen hakuprosessin. Koska
kärkihankerahaa ei saatu, on kevään ja kesän aikana selvitelty muita mahdollisia rahoituskanavia
mm. alueellisia Leader-ryhmiä, maaseuturahastoa, Ely-keskusten avustuksia ja joukkorahoitusta pai-
kallisilta yrityksiltä.
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2. Kunnostustarpeet ja potentiaaliset toteutuskohteet Loimijoella

Erja Klemelä totesi, että Loimijoella on selkeä tarve kuntien ulkopuoliselle vesienhoidon koordinoijalle.
Tammelan osallistuminen rahallisesti toimintaa on päätetty lautakuntatasolla jo aiemmin. Tammelan
alueella erityisesti vaihteleva vedenkorkeus on koettu hankalaksi. Pyhäjärvellä isosorsimon leviäminen
vaatii toimia ja esimerkiksi Jokioisten kohdalla Loimijoesta vain noin 1/3 on vapaata vettä ja muut
isosorsimo- ja vitakasvustojen peitossa. Virkistyskäyttöä halutaan parantaa. Joella eroosio-ongelmia
erityisesti pelto-osuuksilla.

Niina Salminen-Åberg totesi Forssassa olevan samoja haasteita kuin Tammelassa, vedenkorkeus kum-
mastuttaa kuntalaisia. Isosorsimo leviää. Forssan osallistumisesta toimintaan rahallisesti ei ole vielä vi-
rallista päätöstä mutta sen pitäisi onnistua.

Ypäjä on jo panostanut virkistyskäyttöön mm. parantamalla pienvenesatamia. Veneily on sitä kautta
lisääntynyt. Hyvän vedenkorkeuden pitäminen on hyvin tärkeää. Isosorsimoa on tänä kesänä ehkä
ollut tavallista vähemmän. Kunta on varannut hankerahaa mm. rantapolkujen kunnostukseen.

Jokioinen on parantanut virkistyskäytön tekemällä valaistun rantabulevardin. Ensi vuodelle on suun-
niteltu ainakin kanoottilaituri ja suihkulähde. Vuosi sitten on poistettu isosorsimoa. Poiston myötä ei ole
huomattu lisääntynyttä eroosiota. Sähköyhtiö mahdollisesti suunnittelee patoremonttia.

Matti Norr totesi Loimaalla olevan selkeä tarve vesienhoidon asiantuntijaorganisaatiolle ja kaupunki
on valmis osallistumaan toiminnan rahoitukseen. Alueella on aktiivisia toimijoita kuten Pahakoski ry,
joka on toteuttanut Kojonjoella kunnostuksia sekä Metsämaan Metsästysseura ry. Matti totesi Loimi-
joen arvostuksen lähteneen nousemaan ja virkistyskäyttö on parantunut. Myös pienveneily ja muu
vesistönkäyttö on lisääntynyt. Vesi on ollut koko kesän alhaalla, mutta ehkä hieman tavanomaista
kirkkaampaa.

Punkalaitumella Punkalaitumenjoen varteen on myös toteutettu rantabulevardimaista reitistöä. Ve-
neenlaskupaikka ja uimaranta on tehty. Punkalaitumen latu ja polku järjestää kanoottiretkiä. Kunta-
laiset ovat olleet aktiivisia Punkalaitumenjoen suhteen. Yläjuoksulla on myös Oriniemenjoki-hanke,
jossa maamiesseura on tilannut KVVY:ltä kunnostussuunnitelman aiemmin rakennettujen vesiensuo-
jelurakenteiden kunnostamiseksi. Kunta on ehdottomasti mukana, koska kuntalaisilla kova kiinnostus
joen tilan parantamiseen.

Sanna Kipinä-Salokannel totesi, että Varsinais-Suomen Ely voi osallistua rahoitukseen hankeavustus-
ten kautta, ei muuten. Lisäksi tarjotaan asiantuntija-apua. Ely toivoo koko Loimijoen toimenpiteiden
koordinoijaa. Virkistyskäyttö on tärkeää, mutta toimissa pitää muistaa myös kokonaisvaltainen va-
luma-aluetarkastelu. Sivu-uomat ovat erityisen tärkeitä kuormituksen tuojina. Avustusten hakukanavia
voi olla ainakin Ympäristöministeriön vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelman mukaiset avustuk-
set. Myös Elyjen tulossuunnittelun yhteydessä voi olla mahdollista varata ns. korvamerkittyä rahaa
toimille. Useamman maatilan yhteisiin vesienhoitoa edistäviin suunnittelutöihin on mahdollista saada
rahoitusta ja tähän on jatkuva haku.

Ämer Bilaletdin totesi Pirkanmaan Elyssä olevan samat käytännöt kuin Varsinais-Suomen Elyllä. Suoraa
rahallista osallistumista ei Elystä voida antaa, mutta ohjausryhmätyö, asiantuntijatyö ym. virkatyötä
voidaan tehdä. Punkalaitumenjoki on Pirkanmaan Elylle ensisijainen, mutta Ely voi sitoutua myös koko
Loimijoen toimintasuunnitelmaan. Jatkossa vesienhoitoa edistäviä hankkeita tullaan tarkastelemaan

mailto:etunimi.sukunimi@kvvy.fi


3

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry | kvvy.fi

kustannustehokkaimpien toimien puolesta. Ely on myös joutunut tekemään karsintaa rahoitettavissa
hankkeissa. Keskusteltiin myös Kotoma-hankkeesta.

Marja Kosme totesi Hämeen Elyssä olevan samat käytännöt. Halutaan tukea työtä, mutta rahoitus
onnistuu vain hankkeiden kautta.

Jukka Mattila kertoi Turun Seudun Veden olevan kiinnostunut Loimijoen vesienhoitotyön rahoittami-
sesta.

3. Vesienhoitotyön rahoitus ja tarvittavat resurssit

Satu Heino esitti toimien budjettiehdotuksen, josta keskusteltiin kohdan 4 yhteydessä.

4. Toimintasuunnitelma vuosille 2018-2020

Satu esitteli toimintasuunnitelmaa vuosille 2018-2020 (liitteenä). Tavoitteena saada varmistettua py-
syvällä rahoituksella noin 0,5 henkilötyövuoden työpanos Loimijoen vesienhoitotyön koordinointiin,
paikallisten toimijoiden neuvontaan ja aktivointiin, hankevalmisteluun ja viestintäkanavien ylläpitoon.
Työ aloitetaan keväällä 2019 Loimijoen toimintaohjelman kokoamisella, jossa yhteydessä alueen toi-
mijat sitoutetaan joukkorahoitukseen, jolla voidaan toteuttaa sekä suoria toimia että käyttää hanke-
rahoituksen omarahoituksena. Isommille toimille mm. maatalouden vesiensuojeluun ja isosorsimon
poistoon haetaan hankerahoitusta. Lisäksi hyödynnetään opiskelija- ja talkootyövoimaa ja muita alu-
eella toimivia hankkeita.

Myös viestintään on tärkeää panostaa alusta alkaen. Ideoitiin mm. Pälkäneellä toteutetun Lumpeen
kukka -lehden tyylistä viestintäkampanjaa. Myös Tammelassa on tehty aikaisemmin vastaavanlaisia
järvisanomia. Kokous totesi toimintasuunnitelman luonnoksen olevan hyvä.

Matti kertoi Vihreä kolmio matkailujärjestön olleen yhteydessä ja tarjonneen avustusta. Järjestö jär-
jestää mm. laiturilta laiturille melontaa. Ypäjän Lions järjestää Loimijokisoutua viestisoutuna. Keskustel-
tiin myös toteutettavien hankkeiden koordinoinnin tärkeydestä, vaikka kaikki toimet ja hankkeet eivät
olisikaan KVVY ja Loimijoki-ryhmän toteuttamia.

Ely-keskusten edustajat muistuttivat että, hankkeet joihin haetaan harkinnanvaraisia avustuksia pitää
kohdistua konkreettisiin vesistön ekologisen tilan parantaviin toimiin. Myös varsinaiset vedenkäyttäjät
eli säännöstelijät olisi hyvä saada toimintaan mukaan alusta alkaen. Elyt voivat osallistua toiminnan
rahoitukseen pääasiassa hankkeiden kautta. Elyt lupasivat selvittää ensi vuoden tilannetta ja voiko
esimerkiksi tutkimuskehityshankkeeseen hakea avustusta. Myös kumppanuussopimus voisi olla mah-
dollinen toimintatapa.

Kuntaedustajat pitivät alustavaa toimintasuunnitelmaa ja budjetointia hyvänä. Toisaalta muistutet-
tiin, että kunnat eivät välttämättä voi sitoutua rahoitukseen moneksi vuodeksi. Forssa voisi mahdolli-
sesti osallistua rahoitukseen jo tänä vuonna. Ypäjä kannattaa suunnitelmaa. Jokioisten osalta budjetti
ja toimintasuunnitelma on hyvä ja Loimijoki on hyvin tärkeä kunnalle. Loimaalle toimintasuunnitelma
ja budjetointi sopii ja toimintasuunnitelman pohjalta voidaan esittää rahoitusta. Punkalaitumelle toi-
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mintasuunnitelma sopii ja rahoitus järjestyy. Keskusteltiin kuntien osuudesta rahoitukseen ja asukaslu-
kuperusteinen osuus nähtiin yleisesti suhteellisen sopivana. Vuoden 2019 toimia voisi olla mahdollista
rahoittaa jo tämän vuoden budjetista.

Keskusteltiin mahdollisista hankkeista ja rahoitusmahdollisuuksista. Marraskuun harkinnanvaraisten ha-
kuun olisi hyvä miettiä sopiva hanke, joka voisi olla esimerkiksi vieraslajin poistoon liittyvää. Myös pois-
tetun kasvimassan lannoitekäyttö voisi tulevaisuudessa olla mahdollista. Ranku-hankkeen tyylistä toi-
mintaa voisi miettiä myös Loimijoen alueella. Nähtiin myös, että toimijoita olisi hyvä saada laajalla
pohjalla mukaan kuten MTK ja Luke. Myös haastekampanjalla voisi olla mahdollisuus rahoittaa toi-
mintaa.

Kokouksessa sovittiin, että KVVY tekee kunnille esityksen nyt hyväksyttävään toimintasuunnitelmaan
sitoutumisesta ja sen rahoittamisesta esitetyn budjetin mukaisesti. Ely-keskusten osallistumismahdolli-
suuksista rahoitukseen keskustellaan vielä syksyn aikana tarkemmin.

5. Vesienhoitotyön ohjausryhmän perustaminen

Sovittiin, että kunnille lähetetään ohjausryhmän jäsenen nimeämispyyntö samassa yhteydessä kuin
esitys toimintasuunnitelmaan sitoutumisesta. Myös Elyihin lähetetään ohjausryhmäjäsenen nimeämis-
pyyntö.

6. Loimijoki-työryhmän 2.10. kokouksen valmistelu

Keskusteltiin 2.10. Loimijoki-työryhmän kokouksen valmistelusta ja mahdollisten tutustumiskohteiden
valinnasta, joita voisivat olla mm. Pyhäjärven isosorsimon pressutus, Jokiosten rantabulevardi, Forssan
ruoppauskohde, Forssan uusi keskuspuhdistamo, Luken Jokioisten toiminta. Niina selvittää sopivat
kohteet ja niiden aikataulutuksen ja varaa valtuustosalin Forssan kaupungintalolta kokouksen käyt-
töön.

Marja, Satu ja Niina valmistelevat Loimijoki-työryhmän kokouskutsun.

KVVY ry

Muistion vakuudeksi

Lauri Sillantie
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