Nya strömningar inom restaurering av bäckar!
Kuortane (Virtaniemi mötes- och evenemangcenter: http://www.virtaniemi.fi/index.htm )

DAG 1: 1.11.2012
11:00

LUNCH

12:00

Öppnande av seminariet och välkomsthälsning

12:10

Presentation av projektet Lapuanjoen purojen tila (fritt översatt: ”Bäckarna i Lappoå –
tillstånd och restaurering”) (Mika Sivil, ELY-centralen i Södra Österbotten)

12:20

Presentation av För livskraftiga småvatten i Kvarkenregionen
(Lotta Haldin, ELY-centralen i Södra Österbotten)

12:30

Restaurering av rinnande vatten: utveckling, dagsläge och framtiden i Sverige
(Roger Vallin, Länsstyrelsen i Västerbotten)

13:20

När behöver man enligt vattenlagen tillstånd för restaurering (Tillståndsärenden i
praktiken i Finland)
(Jaakko Tuhkanen, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland)

13:40

Tillstånd att restaurera i praktiken i Sverige
(Mattias Sundqvist, Länsstyrelsen i Västerbotten)

14:00

KAFFE

14:30

Tillstånd i och restaurering av bäckarna i Esbo stad samt presentation av
utställningen rinnande vattendrag (tavlorna)
(Eeva Nuotio, Esbo stads miljöcentral)

15:00

Avslutning på seminariedagen och presentation av eftermiddagens exkursionsmål
(Lotta Haldin och Mika Sivil)

15:15

Exkursionsmål 1: Hakojoki; restaurering av modellvattendrag

18:00

Dagen avslutas / Retur till seminarieplatsen / Inkvartering

18:30

MIDDAG

~20:00

Fritt kvällsprogram med bastu

DAG 2: 2.11.2012
8:00

Dagen inleds: gemensam FRUKOST (både för de som övernattar och de som
endast deltar i dagsprogrammet)

08:40

Seminariedagens öppnande

8:45

Restaurering av rinnande vattendrag: utveckling dagsläge och framtiden i Finland
(Anssi Eloranta, Mellersta Finlands ELY-central)

9:35

Projekt för vård av skogsnaturen – som exempel restaureringen av Rauhaluoma
(Matti Seppälä Finlands skogscentral, enheten Södra och Mellersta Österbotten)

09:55

Presentation av VYYHTI-projektet (Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan /
Vattendrag och Miljö Tillsammans mot God Status) (Outi Kaski, Pro Agria, Uleåborg)

10:15

KAFFE

10:35

Bäckrestaureringar med hjälp av frivilliga (Teemu Tuovinen, Luonnonsuojeluliitto /
Finlands naturskyddsförbund)

11:00

Kommenterande inlägg (Tiden delas mellan dem som anmält intresse)

11:30

Slutdiskussion, sammanfattning och seminariedelens avslut

11:45

Presentation av dagens exkursionsmål (Mika Sivil)

~12:00

LUNCH
(Packning och tömning av rummen)

13:00

Exkursionsmål 2: Salonjoki, med bl.a. demonstration av ”grussättningsapparat”
(Teemu Tuovinen) och presentation/testning av Hartijoki-metoden i finländska
förhållanden

~16:00

Seminariedagarna avslutas!

Interreg-projektet FLISIK ja ERUF-projektet Lapuanjoen purojen tila ja kunnostus (fritt
översatt: ”Bäckarna i Lappoå – tillstånd och restaurering”) Tackar deltagarna!

