
KAIPO – verkko
Kainuun ja Pohjois-Karjalan vesistökunnostusten 
asiantuntija- ja toimijaverkostojen 
vahvistamishanke

Päivi Jokinen (Pohjois-Karjala) ja Tuuli Mäkinen (Kainuu)

MKN Maisemapalvelut, ProAgria Itä-Suomi ry



• KAIPO-verkolla tehostetaan vesien kunnostustoimintaa sekä osaajien 
verkostoitumista Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa.

• KAIPO-verkkoa rahoitetaan ympäristöministeriön käynnistämän 
vesiensuojelutehostamisohjelman kautta.

• Kainuun ELY-keskus hallinnoi KAIPO-verkko-hanketta.

• MKN Maisemapalvelut/ProAgria Itä-Suomi ry järjestää yhteistyössä Kainuun ja 
Pohjois-Karjalan ELY-keskusten kanssa neuvontaa ja koulutuksia.
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Nyt on veden vuoro



• 48 erilaista tilaisuutta - lähes 1000 osallistujaa pääosin Kainuusta ja 
Pohjois-Karjalasta, etänä ja lähellä

• Yleisönäytökset 6 kohteella: vesikasvillisuuden poistamista (niittämällä, 
jyrsimällä, sukeltamalla) ja koeverkkokalastuksesta

• Neuvontaa maanomistajille vesienhoidosta, toimijoista, rahoituksesta ym.

• 17 kunnostusyhdyshenkilöä: vapaamuotoinen verkosto kokoontuu pääosin 
etänä oppimaan vesienhoidosta ja keskustelemaan erilaisista 
vesistökunnostuksiin liittyvistä asioista

• Alkanut valuma-aluekunnostussuunnittelu Nurmeksen Ylä-Valtimolla 
yhteistyössä kyläyhdistyksen kanssa, alkamassa Kiteen Heinoniemellä

• Nettisivut, uutiskirjeet noin 3 kk:n välein (375 vastaanottajaa), Facebook 
(154 seuraajaa)

Mitä Kaipossa on tapahtunut 2020-2021



KAIPO-verkossa tapahtuu 2022
• Tilaisuuksia tulossa vuonna 2022 eri kunnissa eri teemaisilla asioilla, mm.

• Rääkkylä 19.5. Oravilahti ja Koivuniemi; yhteistyö PuuValuVesi- ja 
Viljellään viisaasti –hankkeet; 

• Outokumpu, Viuruniemi (Juojärvi) 28.7.

• Jatketaan koulutusta kunnostusyhdyshenkilöille (17 hlöä) vesien hoidon 
vapaaehtoistoimijoiksi
• paikallistoimijoita, jotka toimivat viranomaisten ja asiantuntijoiden tiedon ja 

osaamisen välittäjinä

• maksuttomat koulutukset ja tilaisuudet; seuraava etätilaisuus 4.5. klo 17.30 

• Valuma-aluesuunnittelupilotti jatkuu Nurmeksen Ylä-Valtimolla, alkaa 
Kiteen Heinoniemessä
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Uutiskirje
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Uutiskirjeessä tulee tietoa 
tilaisuuksista ja tapahtumista noin 
2-3 kuukauden välein.

Tilaa KAIPO-uutiskirje: 
https://www.proagria.fi/hankkeet/
kaipo

Tai ilmoita sähköpostilla: 
paivi.jokinen@maajakotitalousnaiset.fi

https://www.proagria.fi/hankkeet/kaipo
mailto:paivi.jokinen@maajakotitalousnaiset.fi


Vesiensuojelurakenteet ja rakennetut kosteikot -koulutus 
maansiirtoyrittäjille 12.4. (webinaari) ja 3.5. (maastopäivä)

Webinaari 12.4.2022 klo 13–15

o Tilaisuuden avaus

o Maa- ja metsätalouden 

vesiensuojelurakenteiden ja kosteikkojen 

maansiirtotöiden tekeminen 

rakennesuunnitelman mukaisesti, Janne 

Raassina, Vesistö- ja luontokunnostus Janne 

Raassina

o Avoimen metsätiedon mahdollisuudet, Open 

for data -hanke, Hannu Ala-Honkola, Suomen 

metsäkeskus

o Ympäristöyrittäjyyden 

rahoitusmahdollisuudet, Johanna Rinnekari, 

ProAgria Itä-Suomi, MKN /Yrityspalvelut

o Yhteinen keskustelu

Maastopäivä Linnunsuolla, Kontiolahden Selkiellä

3.5.2022 klo 9–14

o Aamukahvit Linnunsuon parkkipaikan laavulla

o Maastokohteet, Janne Raassina, Vesistö- ja 

luontokunnostus Janne Raassina

o (liikkuminen tarvittaessa omilla autoilla)

o Maastoruokailu Linnunsuon parkkipaikan laavulla



Tule mukaan – nyt on veden vuoro!

Nettisivut: www.proagria.fi/hankkeet/kaipo
Facebook: @KAIPOverkko


