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ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 024 000 Kirjaamo
www.ely-keskus.fi PL 164, 50101 Mikkeli
Y-tunnus 2296962-1 kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi

Etelä-Savon vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 3/2021

Aika tiistai 21.9.2021 klo 12.30–15.30

Paikka Teams-kokous (30 kpl)

Läsnä Eira Luokkanen pj. Etelä-Savon ELY-keskus
Juho Kotanen Etelä-Savon ELY-keskus
Toni Roiha, siht. Etelä-Savon ELY-keskus
Petri Nieminen Etelä-Savon ELY-keskus
Panu Ranta Etelä-Savon ELY-keskus
Kaija Siikavirta Etelä-Savon ELY-keskus
Heikki Tanskanen Mikkelin seutu
Veikko Virtanen Rantasalmi, Sulkava
Pekka Häkkinen Pieksämäen kaupunki
Ari Pitkonen Savonlinnan kaupunki
Sanna Poutamo Etelä-Savon maakuntaliitto
Marjo Ahola Suomen Metsäkeskus, Etelä-Savo
Jari Lassila Metsähallitus
Vesa Kallio MTK, Etelä-Savo
Hannu Ripatti MTK metsälinja, Kaakkois-Suomi, Etelä-Savo
Sanna Kontinen UPM Plywood
Matti Puranen Suur-Savon sähkö Oy
Rauno Jaatinen Etelä-Savon Kalatalouskeskus ry
Saara Ryhänen ProAgria Etelä-Savo ry
Riitta Savikurki ProAgria Etelä-Savo ry
Jarmo Kivinen Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri ry
Aki Hirvonen Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry
Ari Leskelä Luonnonvarakeskus (Luke, LB)
Sirpa Piirainen Luonnonvarakeskus (Luke, LB)
Tuukka Liukko INFRA ry
Raimo Ruotsalainen Järvi-Suomen kylät ry
Risto Salko, Vuoksen vesistöalue: Virtasalmi-Joroinen -KTA
Harri Kaipainen Vuoksen vesistöalue: Mikkeli-Luonteri -KTA
Terhi Helkala Puolustusvoimat
Hanne Soininen XAMK /metsä, ympäristö ja energia

1  Kokouksen avaus, YTR-puheenjohtajan esittäytyminen
Johtava asiantuntija Eira Luokkanen avasi kokouksen 12:30. Eira esitteli it-
sensä ja kertoi jatkavansa tammikuun alussa Marjukka Kilpeläisen tilalla ym-
päristönsuojelun ja vesienkäytön palvelujen yksikön päällikkönä. Ryhmässä
sovittiin, että yhteistyöryhmän puheenjohtajana tästä eteenpäin toimii Eira
Luokkanen (varapuheenjohtaja ylijohtaja Jari Mutanen). Paikallaolijoiden
kesken käytiin lävitse lyhyt esittelykierros. Sihteerinä palaverissa toimii Toni
Roiha.

2  Kokouksen asialistan hyväksyminen
Kokouksen asialista hyväksyttiin.

3  Edellisen kokouksen (26.5.2021) pöytäkirjan hyväksyminen
Kotanen esitteli edellisen kokouksen pöytäkirjaa.
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Ryhmältä ei tullut muutosehdotuksia aikaisempaan kokousmuistioon. Muis-
tio hyväksyttiin ilman muutoksia. Sovittiin, että valmis pöytäkirja tallennetaan
Etelä-Savon ELY-keskuksen vesienhoidon verkkosivuille: www.ympa-
risto.fi/vesienhoito/etela-savo

4  Vesienhoidon suunnittelun tilannekatsaus ja v. 2021 yleisaikataulu
Kotanen esitteli tämänhetkistä tilannetta (Esitys, YTR-teams). Aluksi käytiin
lävitse mistä YTR:n toimintaan liittyvät dokumentit löytyvät.

Tämän jälkeen käytiin lävitse yleisaikataulua vesienhoitosuunnitelmien
osalta. Todettiin, että tietojärjestelmä tarkistukset on tehty elokuun loppuun
mennessä. Lisäksi toimenpiteet tuli olla tallennettuna järjestelmään
17.9.2021 mennessä. Kotanen kertoi, että elo-syyskuun aikana ympäristö-
ministeriön johdolla on käyty sektoreittain sidosryhmäpalavereja, joissa eri-
tyisesti oli puhuttaneet seuraavat asiat:

 Luokittelu ja sen oikeellisuus, luvitus ja ympäristötavoitteet
 Toimenpiteet: alueiden käyttö, ympäristövirtaamat ja kalankulkua

helpottavat toimet
 Kohdentaminen: esim. metsätalouden herkkien vesien aineisto

15.10.2021 ohjausryhmät hyväksyvät vesienhoitosuunnitelmat. Nämä lähe-
tetään hyväksyttäväksi ympäristöministeriöön. Loka-marraskuun aikana
tehtäisiin myös asiakirjojen käännökset, mutta VHA1 alueella tätä ei tarvitse
suorittaa. Valtioneuvosto hyväksyy suunnitelmat marraskuun aikana. Pää-
töksen valmistelu on jo aloitettu, päätöksen liitteeksi tulee tiivis perustelu-
muistio, jossa yhteenveto kaikista vesienhoitosuunnitelmista. Tarvittaessa
tehdään vielä linjauksia kuulemispalautteeseen liittyen. Lokakuussa käy-
dään myös kahdenvälisiä ylijohtajatason keskusteluja muiden ministeriöiden
kanssa (MMM, TEM, LVM ja STM). Suunnitelmien ja ohjelmien julkaisu on
suunniteltu vuoden 2022 alkuun. EU:lle raportointi on aikataulutettu maalis-
kuulle 2022.

Kuulemispalautteen esittely
Kotanen esitteli kuulemispalautteen määrää valtakunnantasolla. Yhteensä
palautetta kaikista vesienhoitosuunnitelmista oli tullut 525 kpl. Palaute oli
jakautunut eri vesienhoitoalueille suhteellisen tasaisesti (> 100 kpl/VHA).
VHA1:llä palautteen antajia oli tullut yhteensä 105 kpl ja VHA2:lla vastaava
luku oli 113 kpl.

Palautetta on käyty lävitse ELY-keskuksissa ja yhteenveto palautteesta on
laadittu elokuun loppuun mennessä (VHA1 ja VHA2). Kuulemispalautteen
tiivis yhteenveto tulee myös vesienhoitosuunnitelmiin. Syys-lokakuun ai-
kana VHS:t ja TPO:t viimeistellään.

5  Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitosuunnitelmien viimeistely, tilannekatsaus
Kotanen kertoi, että sektoritiimit ovat kokoontuneet ja päivittäneet oppaat
kuulemispalautteen perusteella. Oppaisiin on tullut pieniä muutoksia teks-
teihin, toimenpiteisiin ja ohjauskeinoihin. Päivitetyt oppaat julkaistaan toden-
näköisesti syyskuun loppuun mennessä (Vesienhoidon suunnitteluopas).

http://www.ymparisto.fi/vesienhoito/etela-savo
http://www.ymparisto.fi/vesienhoito/etela-savo
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Vesienhoitoalueet/Vuoksi/Osallistuminen_vesienhoitoon
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/vesi/vesiensuojelu/vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/vesienhoitoalueet/KymijokiSuomenlahti/Osallistuminen_vesienhoitoon
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/vesi/vesiensuojelu/vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/suunnitteluopas
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Kotanen esitteli kuinka vesienhoitosuunnitelman osan 1 tarkistaminen on
sujunut:

o Tila-Paine-Toimenpide-Poikkeama –lukumäärät (lukumäärät päi-
vitetty taulukoihin ja teksteihin)

o Karttatarkistukset tarvittaessa (Pääosin valmiit)
o Paljon tekstitarkistuksia tehty, vielä osa tekemättä: mm. sektori-

kohtaiset toimenpiteet, ohjauskeinot, tekstit
o Karkea arviointi toimenpiteiden vaikutuksista, arvioitu VEMALA-

mallilla, saadaan 9/2021 mennessä
o Sidosryhmäyhteistyö ja kansalaisten kuuleminen, kuulemispa-

lautteen yhteenveto: VHA1 päivitetty (tulee vielä tiivistää)
o Yhteenveto vesienhoitosuunnitelmaan kuulemispalautteen pe-

rusteella tehdyistä muutoksista: kirjoitetaan 9–10/2021
o Ympäristöselostus päivitetään SOVA-kuulemisen perusteella,

VHA1:llä hieman kesken
o SYKE tuottaa syyskuussa kootusti hyötyarviot vesienhoitoalueit-

tain (maksuhalukkuustutkimuksen perusteella tehdyt hyötyarviot,
päivitetyt virkistyskäyttöhyödyt VIRVA-mallin perusteella, pohja-
vesien hyötyarviot (VEARME-tulokset)

o Huomioidaan komission 2. vesienhoitosuunnitelmien arviointiker-
tomuksen palaute, osin huomioitu, vielä työtä jäljellä

o Uudet hankkeet: Liite, johon kaikki hankkeet. Näistä merkittävät
tarkemmin tekstiosassa ja arvioidaan mahd. poikkeamissa

Vesienhoitosuunnitelman osan 2 tekstit on laadittu VHA-SYKE-YM-
yhteistyöllä. Lisäksi osan 2. kohdalla huomioidaan komission 2. vesienhoi-
tosuunnitelmien arviointikertomuksen palaute.

Vesienhoidon asiakirjat julkaistaan julkaisusarjassa vuoden 2022 alkupuo-
lella.

6  Etelä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelman viimeistely, tilannekatsaus
Etelä-Savossa toimenpideohjelman tarkistamisen yhteydessä on hymo-ar-
viointi ulotettu nyt kaikkiin vesimuodostumiin (yht. reilut 300 arviota). Tallen-
nuksilla ei ollut kovin paljon vaikutusta ekologiseen tilaan tai toimenpiteisiin.
Samassa yhteydessä näitä on harmonisoitu vanhoihin tallennuksiin nähden.

Ekologisen luokittelun arviointiin voidaan käyttää myös ryhmittelyä (luokit-
telu muiden vesimuodostumien perusteella). Etelä-Savon ELY-keskuksessa
ekologisen tilan arvioissa yhteensä 15 muodostumaa on arvioitu käyttäen
ryhmittelyä yhdessä asiantuntija-arvion kanssa. Lisäksi TPO:n tarkistuk-
sissa on tehty erityyppisiä ristiin tarkistuksia ja täydennetty puuttuvia tietoja
(vesien tila, paineet, jne.)

Kotanen kertoi, että TPO:n kartat on päivitetty vastaamaan maakuntarajojen
muutoksista. Lisäksi ESAELY:ssä toimenpiteiden siirrot maakuntarajojen
muutosten takia (ESA => POK ja ESA =>POS) on tehty. Sama koskee myös
aluetoimenpiteitä (jyvittäminen suunnittelualueille kuitenkin epätarkkaa).
Maakuntamuutoksista johtuen toimenpiteiden määrät Etelä-Savossa ovat
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jossain määrin vähentyneet. Etelä-Savon alueella valmistuneilla kalatalous-
aluekohtaisien vesienhoitosuunnitelmien yksittäisiä toimenpiteitä on nos-
tettu maakunnalliseen suunnitelmaan erityisesti vesistökunnostustoimenpi-
teiden osalta. Tässä välissä Kotanen esitteli päivitettyjä maatalouden ja met-
sätalouden toimenpiteitä Etelä-Savossa vesienhoitokaudelle 2022–2027.
Yhteenvetona TPO:n puolelta todettiin, että pohjavesipuolella ei ole tulossa
paljon muutoksia, pintavesipuolelle hieman enemmän.

Sähköinen toimenpide ohjelma tulossa ensi vuonna.
Kotanen esitteli eTPO:n perusideaa. Lähtökohtaisesti sivusto olisi kaksiosai-
nen, jossa näkyisi tekstisisältöiset toimenpideohjelmat ja karttanäkymät.
Päätarkoituksena olisi saada automatisoitua esim. toimenpideohjelman päi-
vittämistä. Tämänhetkisen aikataulun mukaan tietojen syöttö järjestelmään
tapahtuu marras-joulukuussa ja alkuvuodesta sisällön tulisi olla valmis.
Hankkeen jatko riippuu kuitenkin esimerkiksi sivuston onnistumisesta sekä
mahdollisesti jatkorahoituksesta.

MTK:n edustaja kommentoi, että päivitettyyn aineistoon ei pystytty tutustu-
maan riittävän tarkasti ennen kokousta. Sovittiin, että kommentteja voi lä-
hettää suoraan sähköpostilla Kotaselle. ELY ei järjestä enää varsinaista
kuulemiskierrosta, mutta selkeitä virheitä toki korjataan.

Ryhmässä kysyttiin, kuinka maakuntien raja-alueilla avustushakemukset kä-
sitellään. Todettiin, että suuremmissa maakuntarajat ylittävissä hankkeissa
(tähän kannustetaan) tehdään luonnollisesti myös ELY:jen osalta yhteis-
työtä. Muutoin avustushankkeiden käsittelyn ratkaisee maakuntarajan si-
jainti.

Ryhmässä tiedusteltiin myös onko TEAMS-palvelun käytössä ollut ongel-
mia, esimerkiksi pääsevätkö kaikki aineistoihin käsiksi. Sovittiin, että ongel-
matapauksissa voi olla yhteydessä Juho Kotaseen.

Seuraavaksi ryhmästä tiedusteltiin, onko tietoa kuinka eri kunnat/kaupungit
ovat hoitaneet hulevesiin liittyviä asioitaan. Ryhmästä vastattiin, että tieto
aiheesta on lisääntynyt viime aikoina. Näytteenotolla on selvitetty esim. Mik-
kelin ja Mäntyharjun hulevesien kuormituksia. Lisäksi Mäntyharjulla on me-
nossa hulevesisuunnitelman laatiminen.

Pieksämäen kaupungin edustaja kertoi, että Pieksämäen asemakaavan yh-
teydessä on otettu hulevesien kulkeutuminen huomioon esim. laskeutus- ja
viivytysaltaina. Lisäksi Pieksämäellä Hiekanpään alueella on järjestetty hu-
levesien imeytystä viheralueille. Pieksämäki on rakennettu suoalueelle, jo-
ten alueen tasaisuus aiheuttaa ongelmia suunnittelussa.

Mikkelin kaupungin edustaja kertoi Mikkelissä hulevesien hallinnansuunnit-
telun olevan tekeillä. Lisäksi todettiin, että Rainman -hankkeen yhteydessä
on SYKEn VEMALA-kuormitusmallia tarkennettu. Näillä mallipohjaisilla työ-
kaluilla olisi hulevesien tilannekuvaa mahdollista tarkentaa aluekohtaisesti.
Kuormituksellisesti pahimpia alueita onkin tunnistettu ja toimenpiteitä suun-
nataan näille alueille.
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MTK:n edustaja tiedusteli, kuinka Etelä-Savon ELY:ssä tapahtuneet muu-
tokset ovat vaikuttaneet vesienhoidon ohjausryhmään. Kotanen kertoi, että
VHA1 -puheenjohtajana toimii tällä hetkellä ylijohtaja Jari Mutanen. Lisäksi
eläkkeelle jäävän Marjukka Kilpeläisen tilalle tulee Eira Luokkanen. Ohjaus-
ryhmien yhteystiedot löytyvät osoitteesta: VHA1 ja VHA2. Lisäksi samalta
sivustolta löytyvät aikaisempien kokouksien tarkastetut pöytäkirjat.

7  Hankkeiden tilannekatsaus

ELY:n harkinnanvaraiset avustukset, avustetut hankkeet ja uusi avustushaku

Roiha esitteli aluksi ympäristöministeriön vesien- ja merenhoidon järjestä-
misestä annetun lain (1299/2004) mukaisten vesien- ja merenhoitosuunni-
telmien toimenpiteiden toteuttamisen avustuksiin sekä niiden myöntämi-
sestä aiheutuviin menoihin osoitettua talousarviota. Yhteensä menoihin vuo-
delle 2022 voitaisiin osoittaa n. 10 miljoonaa euroa. Näistä 4.5 miljoonaa
euroa kohdentuisi erityisesti vesistökunnostuksiin ja alueellisiin asiantuntija
verkostoihin.

Tämän jälkeen Roiha kertoi uuden vesienhoidon avustuskierroksen olevan
18.10–30.11. Roiha esitteli minkälaisia vaiheita tulisi ottaa huomioon/tehdä
ennen hakulomakkeen lähettämistä ELY-keskukselle. Lisäksi Roiha kertoi,
että Etelä-Savon ELY-keskuksen on tarkoitus pitää syys-marraskuun aikana
kalatalousalueiden kanssa yhteispalaverit, joissa käytäisiin lävitse vastaval-
mistuneiden kalatalousalueiden vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa ja
etsittäisiin mahdollisia potentiaalisia avustushankkeita.

Roiha esitteli alueittain Etelä-Savoon viime vuoden aikana myönnetyt avus-
tuskohteet. Lopuksi Roiha vielä mainosti valtionavustusten hakua (Virtaa
Vesienhoitoon -vesistökunnostuksen sekä maa- ja metsätalouden vesien-
hallinnan rahoitushaku) sekä aikaisempien vuosien vesienhoitotarinoita
(Vesienhoitotarinoita). Roihan esitelmä löytyy yhteistyöryhmän TEAMS -
kansiosta (Esitys).

Tarpeettomien vesistörakenteiden kartoitushanke ja tarpeettomien rakenteiden poistamisen edistämi-
nen Etelä-Savon alueella

Niemisen esitelmässä kerrottiin, mitä Etelä-Savon ELY-keskuksen vesistö-
rakenteiden kartoitushankkeen (2018–2019) aikana tehtiin ja selvitettiin ja
lisäksi kuinka kerättyä aineistoa olisi mahdollista hyödyntää tulevaisuu-
dessa.

Keskeisiä havaintoja kartoitushankkeesta olivat:

1. Monet aikanaan vesivoimaa hyödyntäneet rakenteet ovat menettäneet
alkuperäisen käyttötarkoituksensa vuosikymmeniä sitten.

2. Omistajilla olisi halukkuutta vaellusesteiden poistamiseen ja säännöste-
lypatojen muuttamiseen pohjapadoiksi jonkin verran, mutta hankkeiden
rahoitus on haaste.

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Vesienhoitoalueet/Vuoksi/Vesienhoidon_organisointi
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/vesi/vesiensuojelu/vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/vesienhoitoalueet/KymijokiSuomenlahti/Vesienhoidon_organisointi
https://ym.fi/virtaavesienhoitoon
https://ym.fi/virtaavesienhoitoon
https://ym.fi/virtaavesienhoitoon
https://ym.fi/vesien-ja-merenhoidon-hankkeet
https://teams.microsoft.com/l/file/5AC049CF-323E-4F5F-A242-20F28B166B2D?tenantId=d95951a6-dfd3-4a74-9abb-f2b2cb89d671&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Ftaimi.sharepoint.com%2Fsites%2FEtel-Savonvesienhoidonyhteistyryhm%2FJaetut%20asiakirjat%2FGeneral%2FKokous%2021.9.2021%2FELYn%20harkinnanvaraiset%20avustukset%2C%20avustetut%20hankkeet%20ja%20uusi%20avustushaku_21092021.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Ftaimi.sharepoint.com%2Fsites%2FEtel-Savonvesienhoidonyhteistyryhm&serviceName=teams&threadId=19:64b71156420d4df990eb68b2a422e31a@thread.tacv2&groupId=7ec84859-00b9-47cf-a077-bd069cf2bfe4
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3. Hanketoimijaksi olisi hyvä saada yhteisö tai kunta, joka näkee pa-
don/vaellusesteen poistamisesta saavutettavat hyödyt laajemmassa
mittakaavassa

Etelä-Savon ELY:ssä tavoitteeksi on kirjattu: "Nousuesteiden ja säätöpato-
jen poistoa sekä patojen muuttamista pohjapadoiksi edistetään aktiivisella
hankeohjauksella, yhteistyöllä kalatalousasiantuntijoiden kanssa sekä val-
tion avustuksilla.”. Nyt tarpeettomien vesistörakenteiden poistamisen edis-
tämiseksi on 2018–2019 tehdyn kartoituksen pohjalta kontaktoitu omistajia,
joista lähtötietona on, että suhtautuminen nykytilan jonkinasteiseen muutta-
miseen voisi olla positiivinen.

Nieminen esitteli myös kaaviota, jossa on tiivistetysti kuvattu vaiheet, joita
tarpeettoman vesirakenteen poistamiseen tarvitaan. Niemisen esitelmä löy-
tyy yhteistyöryhmän TEAMS -kansiosta (Esitys).

Ryhmässä Niemisen esitelmästä tuli kommentteja, että taloudelliset resurs-
sit yksityisillä lähteä viemään patorakenteen poistohanketta ovat todennä-
köisesti rajallisia. Lisäksi muistutettiin, että toivottavasti ei tehdä samoja vir-
heitä kuin 1980-luvulla, jolloin uittopaikkoja purettiin. ELY-keskuksen edus-
taja totesi, että jo suunnitteluvaiheessa tulee huomioida kattavasti padon
poistamiseen tähtäävään hankkeeseen vaikuttavat eri tekijät. Loppupe-
leissä aluehallintovirasto on mahdollisen lupaprosessin myötä instanssi,
joka arvottaa hankkeisiin liittyvät erilaiset (esim. kulttuuriperinnölliset ja ve-
siensuojelulliset) arvot.

Ryhmässä tiedusteltiin myös mitä on mahdollista tehdä, jos maanomistaja
ei ole halukas edistämään padon poistamista. Vastauksena tähän todettiin,
että jos maanomistajan tahtotila on kielteinen ja toimitaan voimassa olevan
luvan puitteissa, ei hanke tällöin ole edistettävissä. Lähtökohtana tulee olla
omistajan positiivinen suhtautuminen hankkeen toteuttamiseen. Kuitenkin
jos patoa koskevia lupamääräyksiä rikotaan tai lupaa ei ole, asiaa tarkastel-
laan vesilain valvontamenettelyiden kautta.

Ryhmässä kysyttiin myös Voikosken tilannetta. ELY-keskuksesta ei ollut
asiaa käsitelleitä asiantuntijoita kokouksessa mukana. Asia luvattiin selvit-
tää ja saattaa muistion yhteydessä tiedoksi ryhmälle.

”ISAVI antoi päätöksen Voikosken uuden voimalaitoksen ja kalatien raken-
tamisesta v. 2015. Päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka v.
2016 kumosi lupapäätöksen juoksutuksia koskevien sekä vedenkorkeuk-
sien ja virtaamien tarkkailua koskevien lupamääräysten osalta ja palautti
asian niiltä osin lupaviranomaiselle (ISAVI) uudelleen käsiteltäväksi. Vaasan
hallinto-oikeuden päätöksestä valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen,
joka v. 2018 pysytti Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen (KHO:2018:23).

ISAVI käsitteli asiaa uudelleen ja antoi laitokselle 10.12.2020 uudet mää-
räykset juoksutuksia koskevien sekä vedenkorkeuksien ja virtaamien tark-
kailua koskevien lupamääräysten osalta (100/2020). Päätöksestä on vali-
tettu Vaasan hallinto-oikeuteen, missä asia on tällä hetkellä käsiteltävänä.”

https://teams.microsoft.com/l/file/FDE0A03E-FD3F-428E-8347-D3E416EA0FBA?tenantId=d95951a6-dfd3-4a74-9abb-f2b2cb89d671&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Ftaimi.sharepoint.com%2Fsites%2FEtel-Savonvesienhoidonyhteistyryhm%2FJaetut%20asiakirjat%2FGeneral%2FKokous%2021.9.2021%2FVesist%C3%B6rakenteiden%20kartoitushanke%20ja%20esteiden%20poistamisen%20edist%C3%A4minen_vesienhoidon%20YTR%2021.9.2021_PN.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Ftaimi.sharepoint.com%2Fsites%2FEtel-Savonvesienhoidonyhteistyryhm&serviceName=teams&threadId=19:64b71156420d4df990eb68b2a422e31a@thread.tacv2&groupId=7ec84859-00b9-47cf-a077-bd069cf2bfe4
https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1517906703856.html
https://ylupa.avi.fi/api/v1/documents/attachment/8863607
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Maaseutupuolen ympäristörahoitus tällä siirtymäkaudella 2021–2023

Kaija Siikavirta kertoi ryhmälle maaseutu puolen ympäristörahoituksista.
Tällä hetkellä eletään rahoituskausien väliin jäävää siirtymäkautta (2021–
2023). Maaseudun ympäristörahoitukset koostuvat yleensä erilaisista ym-
päristötuista (mm. kasvipeitteisyys, lannan käytön tehostaminen), mutta
myös erilaisten hankkeiden rahoittamisista. Hankerahoitus esimerkkinä
käytiin lävitse ei tuotannolliset investointi tuet, jota on mahdollista käyttää
kosteikkojen perustamiseen maatalouden vaikutuksen alaisilla valuma-alu-
eilla.

Ei tuotannollisen investointi tuen avulla rakennetuilla kosteikoilla on lähtö-
kohtaisesti ainakin seuraavanlaisia vaatimuksia:

1. Edistää maatalouden vesistökuormituksen vähentämistä ja/tai lisätä
luonnoltaan yksipuolisen maatalousalueen elinympäristöjen monimuo-
toisuutta (kosteikon yläpuolisella valuma-alueella maatalouden pelto-
alaa vähintään 10 %)

2. Perustettavan kosteikon pinta-alan, tulva-alueet mukaan lukien, on ol-
tava vähintään 0,5 prosenttia yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta

Siikavirta kertoi myös, että tukea voi aktiiviviljelijöiden lisäksi hakea myös
rekisteröidyt yhdistykset sekä vesioikeudelliset yhteisöt (osakaskunnat).
Huomioitavaa on kuitenkin, että kosteikon perustamisalueelle täytyy haki-
jalla olla hallintaoikeus (alueen omistus/vuokraus).

Investointituki voi hankkeesta riippuen olla jopa 100 % hankkeen kustannuk-
sista. Tukea maksetaan hyväksyttyjen toteutuneiden kustannusten mukaan
enintään:
1. Kosteikon perustaminen ja uoman luonnontilan parantaminen: 11 669

€/ha
2. Pienet kosteikot (0,3–0,5 ha) korvaus enintään 3225 euroa kohteelta

Vesiensuojelullisen puolen lisäksi kosteikoilla olisi todennäköisesti myös
positiivisia vaikutuksia matkailun (lintutornit) ja metsästyksen (lintukos-
teikot) kannalta.

Ryhmässä tuotiin esille uusia mahdollisesti hyödyllistä työkalua hankkeiden
suunnittelun tarpeisiin. Luonnonvarakeskus on laskenut peltojen vesieroo-
sion kunnittain vuodelle 2019 (Peltojen vesieroosio). Lisäksi LUKE:lta on tu-
lossa lähiaikoina aiheeseen liittyvä tieteellinen julkaisu, jossa käsitellään esi-
merkiksi eroosioriskien sijoittumista virtavesien varsille.

8  Muut asiat
Muiden asioiden yhteydessä sovittiin, että YTR-kokoonpanolista laitetaan
muistion yhteydessä ryhmälle kommenteille, jonka jälkeen kokoonpanolista
julkaistaan Etelä-Savon vesienhoidon sivuilla (Osallistuminen vesienhoitoon
Etelä-Savossa).

Kotanen esitteli myös käynnissä olevaa PISARA-hanketta. Meri- ja pohjave-
siosioiden osalta järjestelmän kehitys on jo tällä hetkellä käynnissä.

https://stat.luke.fi/indikaattori/peltojen-vesieroosio
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/vesi/vesiensuojelu/vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/vesienhoito_elykeskuksissa/EtelaSavo/Osallistuminen_vesienhoitoon
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/vesi/vesiensuojelu/vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/vesienhoito_elykeskuksissa/EtelaSavo/Osallistuminen_vesienhoitoon
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PISARA–järjestelmän kehittämistä sisävesien osalta aloitetaan vuonna
2022. Jatkossa PISARA -järjestelmän olisi tarkoitus korvata esim. ympäris-
töhallinnon HERTTA-järjestelmää. PISARA-järjestelmä on aikaisempaa jär-
jestelmää kehittyneempi ja havainnollisempi (graafinen).

Kotanen esitteli lähiaikoina järjestettäviä koulutuspäiviä ja tilaisuuksia. Alla
lista lähiaikojen tapahtumista:

 Finnish Lakeland Forum 23.9.
 Vesistökunnostusten teemakahvit. 24.9. Kuinka rakentaa laajoja yhteis-

työhankkeita?
 27.9.–29.9. Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari (Lahti), jonka

teemana vesistökunnostukset ja verkostoituminen
 17.11.-18.11. Tulva-, pato-, vesienhoito- ja kunnostuspäivät 2021, SYKE

(Jyväskylä+Teams)

9  Seuraavan kokouksen asiat ja kokouksen ajankohta
Seuraavalla kerralla aiheina YTR-kokouksessa on mm. vesienhoitosuunni-
telman julkaisu ja EU-raportointi. Lisäksi esitetään vuoden 2021 hankehaun
alustavat tulokset sekä esitellään käynnissä olevia ja päättyneitä hankkeita.

Ryhmässä sovittiin, että YTR kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona
6.4.2022 klo.12:30-15:30.

10  Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15:13

Puheenjohtaja Eira Luokkanen

Sihteeri Toni Roiha

Jakelu Etelä-Savon vesienhoidon yhteistyöryhmän jäsenet ja varajäsenet
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