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Asiantuntija- ja yhteistyöorganisaatio
Toiminta-alueena vanha Vaasan lääni

• Jokivesistöt ja rannikkoalueet

• Pohjavesialueet

• Tavoitteena

• vesien- ja ympäristönsuojelun 

• edistäminen toiminta-alueella

• Lisäksi tilaustöitä, esim

• yhteistarkkailujen koordinointi

• Ja hankkeita



Neuvottelukunnat ja rahastot
Yhteistyötä jokilaaksoittain



Rahastojen tarkoitus

• Rahastot on perustettu

• - edistämään, 

• - toteuttamaan ja 

• - osarahoittamaan
jokineuvottelukuntien tavoitteiden mukaisia hankkeita.

Ensimmäisenä perustettiin Ähtävänjokirahasto, jotta

kunnostus-, selvitys- ja tutkimushankkeisiin saatiin

nopeasti ja joustavasti valtion vaatima omarahoitus.



Rahastojen toimintatapa

– Rahastoilla on omat, jäsenkuntien ja ELY-
keskuksen edustajista koostuvat johto-
ryhmänsä, jotka päättävät rahan käytöstä

– Rahastojen avustuksia voi hakea erilaisiin, 
vesiensuojelua ja vesien tilaa parantaviin  
hankkeisiin vapaamuotoisesti

– Hakemusten tulee olla kirjallisia ja hyvin 
perusteltuja ja kustannusrakenteen on 
oltava selvillä 

– Rahastot ovat osarahoittajia (maks 30 – 50 
%)



Ähtävänjokirahasto, kertymä noin 14 500 €

• Lappajärvi Life ja sen jatkohankkeet

• Alajärven hoitokalastus- ja  kunnostushankkeita

• Paalijärven ympäristöllinen kehittäminen

• Itäkylän viemäröintihanke 

• Kuninkaanpolun kehittäminen, Soini

• Harjoittelijatöitä turvealueiden vesiensuojelutoimenpiteiden kartoi

• Tervareitin opasteet

• FreshHabit-Life-hanke

• Evijärven kunnostushanke KOHO

• Långvattnetin kunnostus

• Kalastustiedustelujen kehittäminen



Jäsenet/ Medlemmar  

• Alajärvi 

• Vimpeli

• Lappajärvi

• Evijärvi

• Pedersöre 

• Pietarsaari/ Jakobstad 

• Larsmo/Luoto

• Kronoby/ Kruunupyy

• Vuosimaksu on kaikilta sama 1.800 € 

• Soini osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan

• Viides 5 –vuotisjakso 2013 – 2017 



Johtoryhmä/ Ledningsgruppen 2016

• Eeva-Maija Savola Lappajärvi puheenjohtaja/ordförande

• Kaarina Paalijärvi Alajärvi varapuheenjohtaja/viceordförande

• Tapio Elgbacka Evijärvi  

• Sofia Zittra-Bärsund Larsmo/ Luoto

• Mattias Kanckos Pedersöre

• Elinor Slotte Pietarsaari/Jakobstad

• Anita Paavola Vimpeli

• Harry Öst Kronoby/ Kruunupyy

• Jaakko Harju Pohjanmaan vesi ja ympäristö 

• Liisa Maria Rautio Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

• Eeva-Kaarina Aaltonen Pohjanm vesi ja ymp/ÖVM, sihteeri/sekreterare



Luodon-Öjanjärveen laskevien 

vesistöjen neuvottelukunta

Ähtävänjoki-

rahasto/ jäsenet
Alajärvi 
Vimpeli
Lappajärvi
Evijärvi
Pedersöre
Pietarsaari/ Jakobstad
Larsmo/Luoto
Kronoby/ Kruunupyy
(Soini)

Rahaston

johtoryhmä
-Kaikki

kuntajäsenet ja

ELY edustettuina

Valmisteleva 

työryhmä
Edustajat työryhmässä:
Isäntäkunnan edustaja

Kalastusalueiden edustaja

Voimalaitosten edustaja

MTK:n edustaja

Metsäkeskuksen edustaja

Pohjanmaan vesi ja ymp

Etelä-Pohjanmaan ELY

Pohjanmaan vesi  

ja ympäristö ry Etelä-Pohjanmaan 

Elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus (Y)

Kaikki toimijat mukana



• Kyrönjokirahasto, vuosimaksukertymä 24 500 €

• Opiskelijaharjoittelijoita vuodesta 1999
– pienvesikartoituksia, pohjaveden suojelusuunnitelmia, 

turvetuotantoalueiden kartoituksia ym

• Hyypänjoen luonnonmukaisen vesirakentamisen 
kunnostussuunnitelma

• Meidän Kyrönjoki-hankkeiden osarahoitus

• Haja-asutuksen jätevesien käsittely- tiedotus ja 
näytöstilaisuuksia kaikissa jokivarsikunnissa

• Avustuksia järvikunnostuksiin: suunnittelu ja toteutus



• Lapuanjokirahasto, 14.900 €/ år

• Lapuanjoen purot- hankkeen osarahoitus

• Metsätalouden luonnonhoitohankkeiden 

osarahoitus

• Harjoittelija turvetuotannon 

vesiensuojelutoimenpiteiden kartoitukseen

• Lapuanjoen ekologisen tilan parantaminen –

vaellusesteiden kartoitus – käynnistys

• Avustuksia järvien kunnostuhankkeisiin



PJR  Vuosikertymä noin 10 000 €
• Tiedotus ja esite

• Virkistyskalastuksen edistäminen

• - Kaustisen kalastuskunta

• Perhonjoen alaosan happamuuden

• hallinta – PAHA-hanke, Kokkolan kaupunki

• Korkeakouluharjoittelija kartoittamamaan 
turvetuotantoalueiden vesiensuojelurakenteita/ yhteistyö ÄJR:n
kanssa

• Penninkijoen alaosan virkistyskäytön edistäminen

• Räyringin kalastuskunta


