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Samarbetsgruppen för vatten- och havsvård
Möte
Tid:
Paikka/Plats:

III/2020
2.10.2020 kl. 9-12
Teams-möte

1. Mötet öppnas och de närvarande konstateras
Karoliina Laakkonen-Pöntys öppnade mötet kl.
Närvarande: Liisa Maria Rautio, Karoliina Laakkonen-Pöntys, Vincent Westberg, Anssi Teppo, Anna-Maria
Koivisto, Hanna Välimaa, Anne Petäjä-Ronkainen, Heli Jutila, Yrjö Ojaniemi, Mika Yli-Petäys, Päivi Karila, Peter
Remahl, Anna Bonde, Susanna Anttila, Carina Rönn, Elina Rouhiainen, Gustav Nygård, John Erickson, Juha
Ojaharju, Heidi Kaiponen, Kari Saari, Katja Polojärvi, Jan-Ove Nyman, Tilda Rantataro, Mikko Syri och Tapio
Kallioniemi

2. Val av protokolljusterare

Susanna Anttila och Elina Rouhiainen valdes till protokolljusterare.

3. Promemorian från föregående möte

Under mötet godkändes promemorian från föregående möte.

4. Åtgärdsprogrammet för vattenvården i Södra Österbotten, Österbotten och
Mellersta Österbotten (länk till åtgärdsprogrammet) (bilagorna 2 och 3)
Anssi Teppo presenterade innehållet i åtgärdsprogrammet. Tidigare fanns det flera åtgärdsprogram, men för
följande period görs bara ett åtgärdsprogram, som innehåller alla tidigare avrinningsområdesvisa
åtgärdsprogram. Juha Ojaharju frågade om åtgärdsprogrammet för följande period är mera ambitiöst än de
tidigare, eftersom vattenstatus borde vara god efter denna period. Anssi Teppo svarade att målen är högre under
nästa period.
Vincent Westberg berättade om åtgärderna för vattenvården i ytvattnen och deras omfattning och antal. Den
senaste perioden har gjorts utgående från det nuvarande direktivet. Westberg frågade om det finns behov av att
hålla sektormöte för vissa av sektorerna? Heli Jutila frågade om status i kustområdet och huruvida det har
beaktats skilt? Westberg berättade att situationen i kustområdet har beaktats i åtgärdsprogrammet som finns i
havsförvaltningsplanen. Yrjö Ojaniemi påminde om att utmaningen är att de ännu oklara riktlinjerna för jordbruket
är asynkrona med vattenvården. Westberg berättade att utmaningen har identifierats inom statsförvaltningen och
därför deltar även ansvarsområdet för näringar, arbetskraft och kompetens.
Westberg presenterade datasystemen och karttjänsten i ymparisto.fi s om är öppna och till stöd för samrådet om
vattenförvaltningsplanerna.
• Förslag till vattenvårdsåtgärder i ytvattnen åren 2022–2027 (PowerBI-rapporten)
• Status i yt- och grundvattnen och faktorer som påverkar den kan granskas i karttjänsten Påverka vattendragen
Kostnaderna för alla åtgärder (i synnerhet jordbruk) har inte bedömts ännu.
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Heli Jutila frågade varför kostnader har märkts ut för en del av avloppsreningsverken men inte för andra?
Westberg berättade att övervakarna av avloppsreningsverken har bedömt vilka anläggningar som fordrar
sanering på basis av tillstånd som upphör och kostnaderna är bedömningar. För vissa sektorer har kostnaderna
ännu inte alls bedömts såsom för jordbrukssektorerna på grund av CAP-reformen.
Juha Ojaharju frågade om förbudet mot att förorena vatten syns i behandlingen av miljötillstånd via tillstånden?
Westberg berättade att HFD gav ett betydande beslut för ett år sedan om Finnpulps miljötillståndsansökan, då
beslutet påverkades bland annat av EU:s vattenramdirektiv och Weser-domen som styr tolkningen av det. Enligt
domen får tillstånd inte beviljas för en åtgärd som gör att status i ytvattenförekomsten försämras.
Anne Petäjä-Ronkainen presenterade de planerade åtgärderna för grundvattnen och deras omfattning och antal
med hjälp av de öppna datasystemen och kartorna på nätsidorna i miljo.fi.
• Förslag till vattenvårdsåtgärder i ytvattnen åren 2022–2027 (PowerBI-rapporten)
• Status i yt- och grundvattnen och faktorer som påverkar den kan granskas i karttjänsten Påverka vattendragen

5. Samråd om vattenförvaltningsplanen 2.11.2020–14.5.2021
För tillfället pågår tre samråd med vattentema (vattenvård, hantering av översvämningsrisker och havsvård).
Westberg presenterade vattenförvaltningsplanen som ligger ut på samråd i miljo.fi. Planen är uppdelad i del 1
och del 2. Utlåtande kan skickas antingen till NTM-centralens registratur eller elektroniskt via remisstjänsten.
https://www.ymparisto.fi/svFI/Vatten/Vattenskydd/Vattenvardsplanering_och_samarbete/Vattenforvaltningsomraden/Kumo_alvSkargardsh
avetBottenhavet/Deltagande_i_vattenvarden

6. Aktuellt inom havsvården (bilaga 4)
Anna Bonde berättade om aktuella ärenden inom havsvården. Inom havsvården har det inte skett något särskilt
efter senaste möte. Havsförvaltningsplanen löper i samma sex årsperioder och samrådet om planen börjar
1.2.2021 och upphör 3.5.2021. Flyttning av samrådets slutdatum har dock övervägts och nytt slutdatum kan vara
14.5.2021.
Uppföljningsprogrammet i Finlands havsförvaltningsplan åren 2020–2026. Utkast för samrådet 2020
Juha Ojaharju frågade varför harren inte nämns bland avvikelserna. Anna Bonde berättade att kunskapsgrunden
om harren i Bottniska viken är bristfällig och därför har den inte beaktats ordentligt i avvikelserna i detta skede.
Heli Jutila har fäst uppmärksamhet på belastningsmängden i Bottenviken och Kvarken och undrar vad den består
av. Anssi Teppo berättade att belastningstalet som hamnar i Bottenviken är stort jämfört med Kvarken, eftersom
även avrinningsområdet är stort med hela norra Finland inräknat.

7. Kallelse till samarbetsgruppen för vatten- och havsvård åren 2021–2023
Verksamhetsperioden för denna samarbetsgrupp upphör 31.12.2020 och miljöministeriet har skickat ut ett brev
om att kalla samman en ny samarbetsgrupp. Westberg föreslog att samarbetsgruppen kallas samman med brev,
i vilket begärs bekräftelse om att ledamoten som varit med under denna period fortsätter eller vid behov byts ut.
Förslaget understöddes. Regionförvaltningsverket har inte varit med under denna period och avsikten är att även
skicka inbjudan dit. Även delegationerna och kommunerna försöker man få att delta aktivare.

8. Övriga ärenden
Juha Ojaharju frågade varför systemet för klassificering av ytvattenstatus inte identifierar att vattnet blir mörkt.
Anssi Teppo berättade att diskussioner har förts i ärendet med olika parter, men att diskussionen tillsvidrae inte
har lett till en ändring av klassificeringen.
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Heli Jutila önskade alla välkomna att delta i Österbottens vatten och miljö r.f:s julwebbinarium och 40 -årsfest
11.12 kl. 9.30 via Teams.

9. Följande möte
Följande möte hålls fredagen 19.3.2021.

10. Mötet avslutas
Karoliina Laakkonen-Pöntys avslutade mötet kl. 11.47.

Liitteet/Bilagor:
Gruppens representanter och ersättare 2019–2020
Översikt över läget inom vattenvården (Anssi Teppo och Vincent Westberg)
Åtgärdsprogrammet för vattenvården i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten (Vincent
Westberg och Anne Petäjä-Ronkainen)
Aktuellt inom havsvården (Anna Bonde)

