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Tillsammans för bra vatten och miljö
Kolmen VYYHTI projektet

Satu Järvenpää/Jaana Höglund

Kolmen VYYHTI • Projektförvaltning:  Österbottens vatten- och miljö r.f

• Med avtal om stödöverföring: 

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry 

ProAgria Keski-Pohjanmaa ry       

Pro Agria Österbottens svenska Lantbruksskällskap r.f.

• Finansiering: Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling, programmet för utveckling av 
landsbygden i Fastlandsfinland

• Finansieringsbeslut: Österbottens ELY- central 1.4.2016

• Samarbetspartners bla. ELY-centralerna, 
Fiskerihushållscentralerna, kommunerna, läroinrättningarna, 
föreningarna och samfälligheterna

• Ett samprojekt mellan de tre landskapen; åarna och 
älvarna rinner över landskapsgränserna och förenar 
projektområdet till en naturlig helhet 

• Projektet stöder målsättningarna för de tre 
landskapens gemensamma miljöstrategi (som 
uppgjorts av NTM-centralerna och förbunden i 
Österbotten).

• Restaureringsåtgärderna förbättrar vattendragens
tillstånd och fiskarnas livsmiljö, främjar
rekreationsmöjligheterna och regionens
attraktionkraft. 

• Förbättrad vattenkvalitet förutsätter även minskad
belastning i hela tillrinningsområdet.

• Genom planering av strändernas skötsel- och
användning tryggas strandmiljöns mångfald och
bevarandet av flora och fauna. 

Kolmen VYYHTI
• 3 LANDSKAP,

• 3 DELOMRÅDEN:

VATTENDRAG

TILLRINNINGSOMRÅDEN

STRÄNDER

Kolmen VYYHTI Projektets målsättning:
• förbättra vattendragens tillstånd genom

restaureringsåtgärder och genom att minska
belastningen

• stöda och hjälpa lokala aktörer vid restaurering av 
vattendrag och åtgärder i tillrinningsområden

• öka samarbete mellan lokala aktörer och bidra till
nätverksbildning

• utveckla en förmedlarorganisation för de tre
landskapen

• starta upp en tvåspråkig verksamhet även i 
landskapet Österbotten

Kolmen VYYHTI

Åtgärder och verksamhet:
• Översiktsplaner över markanvändning och möjliga 

vattenskyddsåtgärder i  hela tillrinningsområden

• Planer för stränder och vattenvård

• Demonstration av restaureringsåtgärder

• Information och miljöfostran

• Utvecklande av verksamhet för en förmedlarorganisation
inom vattenrestaurering

• Workshops, exkursioner, kortkurser, seminarier

• Samarbete med andra projekt och intressegrupper (ex. 
JÄSSI2016, UHMA, Rannat kuntoon)

• Evenemang ordnas i de olika landskapen,  även
gemensamma tillställningar

• Österbottens vatten och miljö r.f arrangerar
evenemangen i samarbete med ProAgria centralerna

Kolmen VYYHTI
Projektets målgrupper:

• Ägare av vattenområden, föreningar, 
medborgarorganisationer och övriga aktörer i de 
österbottniska landskapen som är intresserade av 
vattenvård

• Invånare och övriga användare drar nytta av 
vattenrestaurering och en bättre vattenkvalitet

Projektets målsättning är även att öka
medvetenheten om närmiljön och intresset för 
vatten- och miljövård
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Tack!

Projektledare

Satu Järvenpää

Österbottens vatten- och miljö rf

satu.jarvenpaa@vesiensuojelu.fi

044 777 8839


