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Pohjois-Savon vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 2/2014
Aika:
Paikka:
Läsnä:

24.9.2014 klo 10.00 – 12.00
Yara Suomi, Siilinjärven tehtaat
Osallistujat liitteessä 1.

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Jari Mutanen ja sihteerinä Vuokko Mähönen.
Ohjausryhmän jäsenet toivotettiin tervetulleeksi kokoukseen. Avauspuheessa puheenjohtaja toi
esille, että vesienhoidon toinen suunnittelukausi on nyt loppuvaiheessa ja tulevan
suunnittelukauden haasteet koskevat toimenpiteiden rahoitusta ja toteutusta. Keskeisiä asioita
ovat Manner - Suomen maaseutuohjelma sekä alueelliset hankkeet esim.
vesistökunnostushankkeissa. Uutta suunnittelussa on sosiaalisen median hyödyntäminen sekä
ELY roolin muuttuminen enemmän suunnitteluun ja edistämiseen painottuvaksi, käytännön
toteutukseen osallistuminen on entistä rajallisempaa.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja läsnäolijoiden toteaminen
Edellisen kokouksen perusteella laadittu muistio (19.3) on vielä hyväksymättä sihteerin
virkavapauden vuoksi. Muistiota voi tarvittaessa vielä kommentoida sihteerille. Läsnäolijat
todettiin kiertävällä listalla.
3. Pöytäkirjan tarkistajien valinta
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Jari Kauhanen ja Jouni Torssonen.
4. Toimenpideohjelman luonnos, pinta- ja pohjavedet
Hydrobiologi Veli-Matti Vallinkoski esitteli luonnoksen Pohjois-Savon vesienhoidon
toimenpideohjelmasta vuosille 2016 - 2021.
Vesienhoidon toimenpideohjelmassa on keskitytty erityisesti kuormitusarvioiden
tarkentamiseen, vesistöjen tilatavoitteiden asettamiseen ja kuormituksen vähennystavoitteisiin.
Myös tarvittavia toimenpiteiden määriä ja niiden vaikuttavuutta on arvioitu uudelleen.
Toimenpiteiden riittävyyttä ja ympäristötavoitteiden saavuttamista on arvioitu VEMALA
mallinnuksen avulla. Skenaario H1 on laadittu ympäristötavoitteiden toteutumisen
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näkökulmasta ja vastaavasti H2 skenaariossa toimenpiteet on mitoitettu huomioiden
taloudelliset ja hallinnolliset rajoitteet.
Keskustelu:
Sisäinen ravinnekuormituksen arviointia on suunnittelussa toteutettu ja se on todettu alueelle
tärkeäksi. Sisäisen kuormituksen merkittävyys on arviossa jaettu neljään eri luokkaan (0= ei
merkittävä ja 3= merkittävää vaikutusta järven tilaan). Kartan värityksessä kokonaisfosfori ei
näy hyvin ja värisävyä on syytä vaihtaa. Kuormituksesta laadittu kartta päätettiin toimittaa
ohjausryhmän jäsenille pöytäkirjan liitteeksi.
Toimenpideohjelman ja vesienhoitosuunnitelmien suhde on koettu hankalasti ymmärrettäväksi.
Keskustelussa todettiin että toimenpideohjelma(t) eivät ole varsinaista kuulemisaineistoa, mutta
ovat vesienhoitosuunnitelmien tausta-asiakirjoja.
Todettiin että tiedottamien kuulemisen aikana on tärkeää ja sitä on syytä korostaa.
Luonnoksessa olevaa tekstiä tullaan tarvittaessa avaamaan ja kommentoimaan sidosryhmille,
jotka jakavat tietoa eteenpäin. Tiedotusvälineille esitettiin toimitettavaksi aineistoa (erilaisia
karttoja) sekä tietoisku tyyppistä aineistoa useassa eri osassa.
Esitettyihin toimenpide määriin on mahdollista vaikuttaa kuulemisen aikana ja esimerkiksi
jätevesien käsittelyyn on syytä tarkemmin paneutua koulutusta ja neuvontaa lisäämällä.
Kuulemisen aikana tullutta toimenpideohjelmaa koskevaa korjausta/palautetta ei lisätä
vesienhoitosivuilla olevaan luonnokseen.
Ryhmän jäseniä puhutti myös muiden EU -maiden vesienhoitosuunnitelmat. Linkit
kansainvälisille sivustoille löytyy tästä:
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/biological-water-quality-in-rivers

Muita asioita, joista ryhmässä käytiin keskustelua:
-

Lievennettyjä tavoitteita ei voida asettaa mutta skenaariotarkastelun kautta asiaan
voidaan ottaa kantaa (nostaa esille erityisen haasteelliset kohteet)
Yhteenveto toimenpiteiden kustannuksista tarpeellinen
Järvien nimissä on syytä esittää myös sijaintikunta
Vesikartta – palvelu voisi olla kansalaisten käytettävissä myös kunnan
yleisöpäätteellä
Maatalouden toimenpiteissä käytettävä korvausjärjestelmän uusia nimikkeitä
(sitoumuksia/sopimuksia)
Jätepadot tulee huomioida riskien hallinnassa
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5. Vesienhoitosuunnitelmia koskeva kuuleminen

Vesistöinsinööri Tuulikki Miettinen kertoi seuraavalla viikolla alkavasta vesienhoidon
suunnittelun liittyvästä kuulemisesta. Kuulemisaika on 6 kk ja kestää huhtikuun alkuun saakka.
Kuulemiseen liittyvä aineisto toimitetaan kuntiin.
Suunnitelmiin liittyvää palautetta voi antaa usean eri kanavan kautta:
–

Otakantaa.fi (keskustelukanava, ei virallinen)

–

USPA -kuulemislomake (virallinen palautekanava kansalaisille)

–

Sähköinen ja kirjallinen palaute ELY –keskukseen

Keskustelu:
Vesienhoidon kuulemiseen liittyen on laadittu valtakunnallinen viestintäsuunnitelma, joka
kattaa myös tulvariskien hallinnan ja merenhoidon suunnittelun kuulemisen. Alueellisia
viestintäsuunnitelmia voi tehdä tarpeen mukaan. Pohjois-Savon alueella voisi järjestää
tiedostustilaisuuden, josta ilmoitetaan Varkauden lehdessä, Savon - Sanomissa sekä Iisalmen
Sanomissa. ELY-keskus voi tarvittaessa osallistua sidosryhmien järjestämiin tilaisuuksiin ja
kertoa tarkemmin vesienhoidon suunnittelusta ja kuulemismenettelystä. Erillisiä, vesienhoitoa
koskevia yleisötilaisuuksia ei järjestetä.

6. Yhteistyöryhmien toimintasuunnitelma vuodelle 2015
Tuulikki Miettinen esitteli ehdotuksen yhteistyöryhmän toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2015.
Sovittiin, että toimitaan seuraavasti:
-

Seuraava YTR kokous pidetään toukokuussa 2015. Aiheina ovat
kuulemispalautteiden yhteenveto, vesienhoitosuunnitelmien ja
toimenpideohjelmien viimeistely kuulemisen perusteella sekä jokin
asiantuntijaluento. Ehdotuksia asiantuntijaluennon aiheiksi voi toimittaa Tuulikki
Miettiselle tai Vuokko Mähöselle.

-

Yhteistyöryhmän päätöskokous (toimikausi päättyy 22.12.2015) pidetään
lokakuussa. Aiheina ovat valtioneuvostolle hyväksyttäväksi menevät
vesienhoitosuunnitelmat ja ensimmäisen suunnittelukauden toimenpiteiden
toteutuminen sekä jokin retki/tutustumiskäynti. Ehdotuksia retkikohteeksi voi
toimittaa Tuulikki Miettiselle tai Vuokko Mähöselle.
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-

Vesistökohtaiset alatyöryhmät päättävät kokoontumisista itsenäisesti.
Suositeltavaa olisi että ryhmä kokoontuu vähintään kerran ennen toimikauden
loppua. Ryhmien aktiivisuus oli alussa vilkasta, mutta toiminta on hiipunut.
Ryhmien tulisi ottaa kantaa alueella tehtäviin toimenpiteisiin ja edistää niiden
toteutumista esim. hankkeiden ideoinnin avulla.

7. Muut asiat
Arja Ruokojärvi kertoi RAE – hankkeen kuulumiset. Hankkeen toiminta on päättymässä ja nyt
loppuvuoden aikana järjestetään jokaisessa maakunnassa oma päätösseminaari. Lisäksi hanke
järjestää paikallisia tupailtoja viljelijöille.
Kommenttina tuotiin esille että alueelliset vesienhoitosuunnitelmat poikkeavat toisistaan.
Tarpeellista olisi ottaa kantaa mikä on ollut ELY-keskuksen rooli, mitä on tehty ja miten on
onnistuttu.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous pidetään toukokuussa ja ryhmän päätöskokous loka-marraskuussa. ELYkeskus lähettää kutsun hyvissä ajoin ennen kokousta.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:00

Puheenjohtaja

Jari Mutanen

Sihteeri

Vuokko Mähönen

Kuopiossa

27.11.2014

Olemme lukeneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Jari Kauhanen

Jouni Torssonen
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Liite 1. Sisäisen kuormituksen arvio kartta
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tehdasvierailu YARA
läsnä
(x)
Helvi Heinonen-Tanski, Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry
Laatikainen Tarja, Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry

x

Hiltunen Juha, Metsäkeskus Pohjois-Savo
Laitinen Jarmo, Metsäkeskus Pohjois-Savo
Hujala Jukka, Metsänomistajien Liitto Järvi-Suomi ry
Kainulainen Pentti, Metsänomistajien Liitto Järvi-Suomi ry

x

Huttunen Arvi, Kiuruveden metsänhoitoyhdistys
Ruotsalainen Ari, Kiuruveden metsänhoitoyhdistys
Hyvärinen Jari, Geologian tutkimuskeskus (GTK)
Eskelinen Anu, Geologian tutkimuskeskus (GTK)

x

Kammonen Arto, Metsähallitus
Bjökqvist Niklas, Metsähallitus
Kankkunen Paavo, Etelä-Kallaveden kalastusalue
Mononen Jarmo, Pohjois-Savon kalatalouskeskus ry
Kokkarinen Eero, Pohjois-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri ry
Keurulainen Aarne, Pohjois-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri ry

x

Koski-Vähälä Jukka, Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry

x

Krooks Karita, Keski-Savon ympäristötoimi
Turunen Timo, Leppävirran kunta

Korhonen Jouko, Kaavi kunta
(Juha Pelkonen, Maaningan kunta)
Laamanen Kirsi, Kuopion Vesi Liikelaitos
Stjerna Marja, Kuopion Vesi Liikelaitos

x

Laitila Seppo, Pohjois-Savon liitto
Qvick Paula, Pohjois-Savon liitto

x

Lappalainen Riitta, Suonenjoen kunta
Walta Maarit, Pielavesi, Vesanto ja Keitele ympäristötoimi

x

Launonen Eeva-Liisa, Itä-Suomen aluehallintovirasto (ISAVI), peruspalvelut, oikeusturva ja
luvat – vastuualue
Ahonen Ulla, Itä-Suomen aluehallintovirasto (ISAVI), peruspalvelut, oikeusturva ja luvat –
vastuualue
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Miettinen Ilkka, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Zacheus Outi , Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

x

Olander Ulla-Maija, StoraEnso Oyj
Kari Koistinen, Powerflute Savon Sellu

x

Rossi Anu, ProAgria Pohjois-Savo
Valta Antti, ProAgria Pohjois-Savo
Pulkkinen Eero, Iisalmen kaupunki
Koukkari Erkki, Vieremän kunta

x

Pulkkinen Eila, kaupunkiympäristön palvelualue
Rissanen Päivi, kaupunkiympäristön palvelualueen kt -suunnittelu
Pyykkönen Ari, Pohjois-Savon, kalatalouskeskus ry
Keinonen Tuula, Pohjois-Savon, kalatalouskeskus ry
Räisänen Juhani, Iisalmen kaupunki
Mykkänen Eero, Lapinlahden kunta

x

Ruokojärvi Arja, RAE -hanke

x

Räsänen Juha, Savon Voima Oyj
Mäkeläinen Pentti, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy
Saarelainen Arja, Siilinjärven kunta
Kainulainen Ari, Siilinjärven kunta
Kauhanen Jari, MTK Pohjois-Savo
Jarmo Nykänen, MTK Pohjois-Savo

x

x

Savolainen Tuure, Rautalammin kunta
Soininen Juha, Vesannon kunta
Tenhunen Pekka, Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry
Ihantola Risto, Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry

x

Torpström Heikki, Vapo Oy Energia
Huotari Noora, Vapo Oy Energia
Tuominen Tuukka, Kaavin ja Juankosken kunta
Saario Harri, Kaavin ja Juankosken kunta
Valta Helena, Ylä-Savon Vesi Oy

x
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Pyyny Sari, Ylä-Savon Vesi Oy
Veteli Martti, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä.
Tukiainen Helena, Lapinlahden kunta

x

Virkajärvi Perttu, MTT Maaninka
Räty Mari, MTT Maaninka
Uusimäki Toni, Yara Suomi Oy
Jouni Torssonen, Yara Suomi Oy

x

Takkunen Timo, Pohjois-Savon ELY – keskus, E-vastuualue
Riitta Kesonen, Pohjois-Savon ELY – keskus, E-vastuualue

x

Vallinkoski Veli-Matti, Pohjois-Savon ELY – keskus, Y-vastuualue

x

Miettinen Tuulikki, Pohjois-Savon ELY – keskus, Y-vastuualue

x

Muut osallistujat:
Antti Kanninen, POSELY
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