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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 2/2021 

Aika torstai 26.5.2021  klo 12.30–15.30 
 

Paikka Teams-kokous 
 

Läsnä Marjukka Kilpeläinen, pj. Etelä-Savon ELY-keskus  
Juho Kotanen  Etelä-Savon ELY-keskus  
Toni Roiha, siht. Etelä-Savon ELY-keskus 
Kaija Siikavirta Etelä-Savon ELY-keskus 
Ilpo Lehtinen  Etelä-Savon ELY-keskus 
Heikki Tanskanen Mikkelin seutu  
Timo Hämäläinen Mikkelin seutu 
Teemu Oittinen Rantasalmi, Sulkava  
Ari Pitkonen  Savonlinnan kaupunki 

  Sanna Poutamo Etelä-Savon maakuntaliitto 
Pekka Kuitunen Suomen Metsäkeskus, Etelä-Savo 
Anne-Kaarina Lyytinen Itä-Suomen aluehallintovirasto 
Hannu Ripatti  MTK metsälinja, Kaakkois-Suomi, Etelä-Savo 
Sanna Kontinen UPM Plywood 
Matti Puranen  Suur-Savon sähkö Oy 
Rauno Jaatinen Etelä-Savon Kalatalouskeskus ry  
Päivi Kurki  Luonnonvarakeskus (Luke, ME) 
Ari Leskelä  Luonnonvarakeskus (Luke, LB) 
Sirpa Piirainen  Luonnonvarakeskus (Luke, LB) 
Tuukka Liukko  INFRA ry  
Lassi Kousa  Järvi-Suomen kylät ry 
Raimo Ruotsalainen Järvi-Suomen kylät ry 
Risto Salko,   Vuoksen vesistöalue: Virtasalmi-Joroinen -KTA 
Henna Majuri  Vuoksen vesistöalue: Haukiveden KTA 
Matti Huitila,   Kymijoen vesistöalue: Kyyvesi-Pieksämäki -KTA 
Terhi Helkala  Puolustusvoimat 
Torsti Hyyryläinen Yliopistokeskus Mikkeli, MUC 
Hanne Soininen XAMK /metsä, ympäristö ja energia 
Juha Rautio  Mikkelin Seudun ympäristöpalvelut 
Laura Härkönen Suomen Ympäristökeskus 

1  Kokouksen avaus 

Yksikön päällikkö Marjukka Kilpeläinen avasi kokouksen 12:30. Yhteistyö-
ryhmän puheenjohtajana toimii Marjukka Kilpeläinen ja sihteerinä Toni 
Roiha. 

2  Kokouksen asialistan hyväksyminen  

Kokouksen asialista hyväksyttiin. 

3  Edellisen kokouksen (16.3.2021) pöytäkirjan hyväksyminen 

Kotanen esitteli edellisen kokouksen pöytäkirjaa. Ryhmältä ei tullut muutos-
ehdotuksia aikaisempaan kokousmuistioon. Muistio hyväksyttiin ilman muu-
toksia. Valmis pöytäkirja tallennetaan Etelä-Savon ELY-keskuksen vesien-
hoidon verkkosivuille: www.ymparisto.fi/vesienhoito/etela-savo  

http://www.ymparisto.fi/vesienhoito/etela-savo
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4  Vesienhoidon suunnittelun tilannekatsaus ja v. 2021 yleisaikataulu 

Kotanen esitteli tämän hetkistä tilannetta (Esitys, YTR-teams). Aluksi käytiin 
lävitse mistä YTR:n toimintaan liittyvät dokumentit löytyvät. Ryhmälle kerrot-
tiin, että yhteistyöryhmän kokoonpano tulisi päivittää Etelä-Savon vesienhoi-
don verkkosivuille. Sovittiin, että listaus YTR:n jäsenistä (Nimi & Organisaa-
tio) lähetetään hyväksyttäväksi ryhmälle ennen listan julkaisua.  
 
Tämän jälkeen käytiin lävitse yleisaikataulua vesienhoitosuunnitelmien 
osalta. Todettiin, että kuuleminen päättyi 14.5.2021 ja tällä hetkellä pa-
lautetta kootaan yhteen. Tarkoituksena olisi tarkastella palautetta 4.6.2021 
VHA1+2 ohjausryhmän palaverissa ja yhteenveto palautteesta tulisi olla val-
mis elokuun loppuun mennessä. Todettiin, että yhteenvedon valmistumisen 
jälkeen olisi YTR:n hyvä kokoontua uudestaan, esimerkiksi syyskuussa. 
 
Lokakuussa ohjausryhmät hyväksyvät vesienhoitosuunnitelmat. Hyväksytyt 
VHS:t lähetetään ympäristöministeriöön hyväksyttäväksi. Todettiin myös, 
että aikataulu hyväksymisen osalta kiristynyt ja on nyt marraskuun loppuun. 
Päätöksen valmistelu on jo aloitettu, päätöksen liitteeksi tulee tiivis peruste-
lumuistio, jossa yhteenveto kaikista vesienhoitosuunnitelmista. Tausta-
ryhmä on myös koottu valmisteluun. Taustaryhmään kuuluvat YM, MMM, 
VHA-koordinaattorit ja SYKE. Suunnitelmien ja ohjelmien julkaisu on suun-
niteltu vuoden 2022 alkuun. EU:lle raportointi on aikataulutettu maaliskuulle 
2022.  
 
Tässä yhteydessä esiteltiin myös YM:n alustavaa kalenteria vesien- ja me-
renhoidon osalta. Todettiin, että merenhoidon VN-päätös kulkee rinnakkain 
vesienhoidon aikataulun kanssa. Tämän kertaisessa vesienhoidon palaut-
teessa oli myös runsaasti kriittistä palautetta. Näiden osalta linjauksia käsi-
tellään kesän aikana valtakunnallisesti. Palautteesta esille nousseita asioita 
oli esimerkiksi KEVOMU -vesistöt ja ympäristötavoitteiden saavuttaminen.  
 
Ryhmästä tiedusteltiin mitä YM:n aikataulussa olevat bilateraalineuvottelut 
voisivat tarkoittaa. Todettiin, että todennäköisesti nämä olisivat neuvotteluja, 
joissa yksittäinen sektori (esim. metsäpuoli) neuvottelisi YM:n kanssa. 
 

5  Kuulemispalautteen esittely 

Tässä vaiheessa käytiin lävitse tarkempaa aikataulua palautteen käsittelyn 
osalta. Todettiin, että kuulemispalautteen antaminen on loppunut 14.5. To-
dettiin, että palaute jaotellaan VHS rungon mukaisesti ja samalla arvioidaan 
karkeasti, onko palaute valtakunnallista, VHA -vai ELY-kohtaista (TPO). Val-
takunnallista käsittelyä vaativa palaute tulee olla kerättynä 28.5. mennessä. 
Valtakunnallisesti merkittäviä asioita käsitellään siten ainakin asiantuntija-
ryhmissä, toimialaryhmissä (KEVOMU, ympäristötavoitteet) sekä ministeri-
öissä. Lisäksi tarkoitus on arvioida kolmiportaisella asteikolla (A-C) kuinka 
laajoja toimenpiteitä palaute mahdollisesti aiheuttaa.  
 
VHA1-2 ohjausryhmä kokoontuu 4.6. (siirretty 18.6), jonka aikana on tarkoi-
tus käydä VHA-kuulemispalautetta. Tarkoituksena olisi myös selvittää valta-
kunnalliset linjaukset (jotka vaativat ELY:iltä jatkotyötä) ennen 

https://teams.microsoft.com/l/file/DF440DAE-89DB-497F-8A92-7776DBF2400D?tenantId=d95951a6-dfd3-4a74-9abb-f2b2cb89d671&fileType=pptx&objectUrl=https%3A%2F%2Ftaimi.sharepoint.com%2Fsites%2FEtel-Savonvesienhoidonyhteistyryhm%2FJaetut%20asiakirjat%2FGeneral%2FKokous%2026.5.2021%2FVesienhoidon_YTR_kokous_24052021_juhok.pptx&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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valtakunnallisen koordinaatioryhmän kokoontumista 22.6.2021. Palautteen 
yhteenvedon (PowerPoint) julkaisu verkossa tapahtuisi 31.8.2021. 
 
Kuulemispalautteen esittely 
Kotanen esitteli tässä vaiheessa erillistä PowerPoint -esitystä, johon oli 
koottu VHA1:lla läpi käytyä palautetta. Huomattavaa on, että kaikkea pa-
lautetta (arvio n.70 %) ei ollut vielä ehditty käymään lävitse ennen YTR -
kokousta. Todettiin, että palautteen määrä VHA1 -alueella oli hieman yli 100 
kappaletta (tarkentuu kun kaikki käyty lävitse). VHA2 -alueella palautemäärä 
oli ollut samaa suuruusluokkaa (n. 110 kappaletta). VHA1- alueella 5 tahoa 
oli ilmoittanut, ettei anna asiasta lausuntoa. Suureen osaan lausunnoista 
(suoraan kirjaamoon & yhteyshenkilöille tullut palaute puuttuu) voi tutustua 
lausuntopalvelun kautta. 
 
Seuraavaksi käytiin lävitse yleisiä huomioita tulleesta palautteesta. Todet-
tiin, että aiempaa enemmän palautetta tuli vesien tilaluokittelusta ja seuran-
nasta (luokittelun oikeellisuus, seurantatiedon kattavuus, myös joitakin viit-
tauksia yksittäisiin muodostumiin). Palautteessa KEVOMU-vedet olivat 
aiempaa enemmän esillä. Aiheesta tuli yksityiskohtaisia kommentteja ja 
muutosesityksiä yksittäisiin muodostumiin (mm. Vuoksi). Ympäristötavoittei-
den saavuttamista koskeva palautemäärä oli myös kasvanut huomattavasti. 
Yhtenä huomiota saaneena kohtana oli mm. lievennetyt tilatavoitteet. Run-
saasti palautetta oli tullut myös maa- ja metsätaloussektorilta sekä vesistö-
kunnostusten järjestämisestä. Turvetuotantoa koskevan palautteen määrä 
oli selkeästi vähentynyt. Samaan kaivosteollisuutta koskevan palautteen 
määrä oli ollut nousussa. Pohjavesiä koskevan palautteen määrä oli ollut 
odotettua vähäisempää. Samoista aihepiireistä oli myös keskenään täysin 
vastakkaista palautetta (kuten aikaisemminkin). Yleisesti voitiin kuitenkin to-
deta, että palautetta runsaasti ja se oli edellisiin kausiin verrattuna selkeästi 
kriittisempää.  
 
Tämän jälkeen Kotanen esitteli jaoteltuna tullutta palautetta. Palaute oli ja-
oteltu seuraavasti: 

• Yleisiä huomioita 

• Tarkasteltavat vedet 

• Vesiin kohdistuva kuormitus (yleiset asiat) 

• Vesien tila ja seuranta 

• Ilmastonmuutoksen vaikutukset 

• Vedenkäytön taloudellinen analyysi 

• Toimenpiteet (yleiset asiat) 

• Yhdyskunnat ja haja-asutus 

• Teollisuus ja yritystoiminta 

• Metsätalous 

• Maatalous 

• Kalankasvatus 

• Turvetuotanto 

• Vesistöjen kunnostus, säännöstely ja rakentaminen 

• Pohjavedet 

• Maankäyttö 

• Muut toimenpiteet 

https://teams.microsoft.com/l/file/B9B45730-EA47-442F-B5BB-6A83A4BFCE0A?tenantId=d95951a6-dfd3-4a74-9abb-f2b2cb89d671&fileType=pptx&objectUrl=https%3A%2F%2Ftaimi.sharepoint.com%2Fsites%2FEtel-Savonvesienhoidonyhteistyryhm%2FJaetut%20asiakirjat%2FGeneral%2FKokous%2026.5.2021%2FVHA1_kuulemispalaute_2021_LUONNOS.pptx&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.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=15e1b7cf-3257-49ef-907f-2dd50e26a298


 Pöytäkirja   4 (8) 

    

  ESAELY/1230/2016 

 26.5.2021   

    

    

    

 

• Ympäristötavoitteiden saavuttaminen 

• Ympäristöselostus, 
 
Palautteen yhteenvedon tämän hetkiseen luonnokseen voi tarkemmin tu-
tustua PowerPoint -esityksestä. 

 

6  Hankkeiden tilannekatsaus 

UltraPlan -hanke 

Hankkeiden esittelyn aloitti Laura Härkönen SYKE:ltä. Härkönen esitteli 
UltraPlan -hanketta, joka toteutetaan Jäppilän (Pieksämäki) Ahven- ja 
Hiidenlammilla kesän 2021 aikana. Hanketta käsittelevä esitys on jaettuna 
YTR:n TEAMS kansiossa. 
 
Hankkeessa tutkitaan Sinilevien ultraäänitorjunnan vaikutuksia planktonyh-
teisöön. Kesänä 2020 Ahven- ja Hiidenlampi kärsivät voimakkaasti sinilevä 
kasvustosta, jonka vuoksi paikallinen Ikolan osakaskunta päätti lähteä tes-
taamaan sinilevien ultraäänitorjuntaa Jäppilän Ahvenlammella. Ultraääni-
torjunta on uusi menetelmä Suomessa ja maahantuojana laitteelle toimii 
Pure Water Finland Oy. Teoriassa laitteella vaikutetaan sinileväsolujen 
kaasurakkuloihin ja näin estetään pintakukintojen muodostumisen. Kun-
nostuksen osalta huomioitavaa on kuitenkin, että laitteella hoidetaan en-
nemmin oiretta kuin sairautta eli ylimääräisiä ravinteita ei menetelmällä ole 
mahdollista poistaa. 
 
SYKE:n tutkimushankkeen pääkysymykset ovat: 
1. Miten ultraääni vaikuttaa planktonyhteisöön ja ylemmille ravintoketjun 

tasoille? 
2. Onko menetelmä sovellettavissa rehevöitymisen haittojen torjuntaan? 
 
Hankkeen aikataulun mukaisesti ultraäänilautan toiminta-aika on touko-
kuulta syyskuulle. Näytteenotto suoritetaan ennen lautan asennusta ja 
käynnistyksen jälkeen kahden viikon välein (Kasvi- ja eläinplanktonnäyt-
teet, vedenlaatu). Näytteet analysoidaan vuoden 2021 loppuun mennessä. 
Raportointi hankkeen tuloksista tapahtuu vuoden 2022 huhtikuun loppuun 
mennessä. 
 
Ryhmässä heräsi keskustelua laitteen kaupallisuudesta. Todettiin, että 
vaikka laitetta ei ole testattu Suomessa on sen ostaminen tällä hetkellä 
mahdollista. Ryhmän käsityksen mukaan osakaskunnan suostumus riittää 
tällä hetkellä käyttöönottoon. Toinen käytössä oleva ultraäänilaite on kokei-
lussa Naantalin alueella. Hanke toivottavasti selvittää omalta osaltaan lait-
teen myöhempää käyttöä. 
 
Ennen seuraavaa esitelmää kokouksessa pidettiin 15 minuutin tauko.  
 
Rainman -hanke 
Mikkelin Hanhikankaan pohjavesialueella toteutettavaa Rainman -hanketta 
tuli esittelemään Juha Rautio Mikkelin seudun ympäristöpalveluista.  
 

https://teams.microsoft.com/l/file/B9B45730-EA47-442F-B5BB-6A83A4BFCE0A?tenantId=d95951a6-dfd3-4a74-9abb-f2b2cb89d671&fileType=pptx&objectUrl=https%3A%2F%2Ftaimi.sharepoint.com%2Fsites%2FEtel-Savonvesienhoidonyhteistyryhm%2FJaetut%20asiakirjat%2FGeneral%2FKokous%2026.5.2021%2FVHA1_kuulemispalaute_2021_LUONNOS.pptx&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.syke.fi/hankkeet/UltraPlan
https://www.syke.fi/hankkeet/UltraPlan
https://teams.microsoft.com/l/file/D1C392A8-3CEC-4BEB-9F65-8238485E995C?tenantId=d95951a6-dfd3-4a74-9abb-f2b2cb89d671&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Ftaimi.sharepoint.com%2Fsites%2FEtel-Savonvesienhoidonyhteistyryhm%2FJaetut%20asiakirjat%2FGeneral%2FKokous%2026.5.2021%2FH%C3%A4rk%C3%B6nen_UltraPlan-hanke.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.puwa.fi/
http://projects.gtk.fi/rainman
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Hankkeessa analysoitiin Hanhikankaan pohjavesialueen herkkyyttä 
DRASTIC -haavoittuvuus analyysillä. DRASTIC – haavoittuvuusanalyy-
sissa pohjavesimuodostuman haavoittuvuus arvioidaan hydrogeologisten 
parametrien perusteella. Rautio esitti karttakuvaajassa Hanhikankaan alu-
een riskikartan haavoittuvuusluokkiin jaoteltuna.  
 
Tämän lisäksi Rautio arvioi esityksessään, kuinka Hanhikankaan alueen 
pintavedet vaikuttavat alueen pohjavesiesiintymään.  Esityksessä todettiin, 
että samaan aikaan kun Pankajoen on kaliumpermanganaattiluku ja läm-
pötila ollut kasvussa on myös alueen kaivonäytteissä havaittu sama kehi-
tys trendi. Tämä voi aiheuttaa pohjaveden käytössä ongelmia. 
 
Hankkeessa oli myös arvioitu pintavesien aiheuttaman suurimman riskin 
ajankohtaa. Esityksessä todettiin, että pienimmän virtaaman (huippu alivir-
taama) aikaan rantaimeytymisen osuus on suhteellisesti suurin. Näin ollen 
suurimman riskin ajankohdat osuvat todennäköisesti loppukesän-alkusyk-
syn ajankohdalle, jolloin virtaamat ovat joessa pienimmillään ja hulevesien 
osuus suurin.  
 
Tämän jälkeen esityksessä pohdittiin skenaarioita, jotka olisi mahdollista 
tapahtua Hanhikankaan alueella ja lisäksi pohdittiin toimenpiteitä, joilla näi-
hin olisi mahdollista reagoida etukäteen. Todettiin, että pohjavesien ta-
pauksessa ennakoiminen on yleisesti erittäin paljon kustannustehokkaam-
paa kuin jo aiheutuneen ongelman ratkaisu. 
 
Esityksen jälkeen ryhmässä tiedusteltiin, kuinka usein on Etelä-Savossa 
tapahtunut pohjavesien pilaantumista. Lisäksi tiedusteltiin, onko näissä ta-
pauksissa ollut jotain yhteistä nimittäjää. 
 
Ryhmässä vastattiin, että Pursialan alueella pohjavesivahinkoja on sattu-
nut useitakin kertoja. Alueella on käytössä kloorifenolipuhdistus. Ryh-
mässä keskusteltiin, että pohjavedenlaatuongelmia on Etelä-Savon alu-
eella ollut ainakin Punkaharjulla, Naarajärvellä sekä Sulkavalla. Kotanen 
mainitsi, että Etelä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa on esitetty 
huonossa tilassa olevat pohjavesialueet ja laatunormin ylittävät aineet. Vii-
meaikaisista pohjavesiä vaarantaneista tapahtumista mainittiin Kinnin ym-
päristöonnettomuus.  
 
ELY-keskusten harkinnanvaraiset avustukset –tilannekatsaus (ESAELY) 
Kotanen esitteli Etelä-Savon ELY-keskuksen harkinnanvaraisten avustus-
ten tämänhetkistä tilannetta. Hankehakemuksia tuli vuodelle 2021 yh-
teensä 31 kappaletta (366 000€). YM myönsi Etelä-Savon ELY:lle yh-
teensä 280 500€ (suurin osa 3-vuotista rahaa). Etelä-Savon ELY:llä on 
myös jonkun verran rahaa jäljellä aikaisemmilta vuosilta (hankkeista, jotka 
eivät ole toteutuneet suunnitellusti/ollenkaan). Näin ollen lähes kaikki hank-
keet pystytään rahoittamaan. Tällä hetkellä päätöksistä on n. 50 % teh-
tynä. Haetut hankkeet sisältävät esimerkiksi hoitokalastusta, niittoja, ve-
siensuojelurakenteita sekä erilaisia suunnitelmia ja selvityksiä. Harkinnan-
varaisten avustusten haku on uudestaan syksyllä 2021 (rahaa yhteensä 
jaossa n. 3 milj €). 
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Vesienhoidon suunnitelmat kalatalousalueille  
KTA-VHS -hanke on valmistumassa keväällä 2021. Hankkeen osalta vii-
meiset tupaillat (10 kpl) on järjestetty kevään 2021 aikana aluekohtaisina 
webinaareina (Pihlajavesi & Puumala KTA oli yhdistetty). Tilaisuuksissa 
esiteltiin suunnitelmien loppusuoralla ollutta versiota. Valmiit suunnitelmat 
tallennetaan näillä näkymin kalatalousalueiden kotisivuille.  
 
Muut Hankkeet 
Todettiin, että virtavesihankkeista oli valmistunut Vuokalan pohjapato-
hanke (Savonlinna) sekä Vuojakosken pohjapatohanke (Kangasniemi). Li-
säksi todettiin, että Puulaan laskevien jokien kunnostus jatkuu tänä 
vuonna, Mikkelin kaupunkialueen jokien (patojen) hanke on luvituksessa,  
Lieviskänkosken kalataloudellinen kunnostus ja pohjapadon rakentaminen 
on luvituksessa sekä Kissakosken kalatiessä on tänä vuonna kalatieseu-
ranta, videokuvaus. 

 

7  Suunnitelmien ja ohjelmien päivittäminen 

Todettiin, että kaikki vesienhoitosuunnitelman osan 1 asiat tulee tarkistaa. 
Tärkeimpiin tarkistettaviin asioihin kuuluvat seuraavat osat: 
• Tila-Paine-Toimenpide-Poikkeama –lukumäärät (päivitetään 

syyskuussa) 
• Karttatarkistukset tarvittaessa (syksyllä) 
• Sidosryhmäyhteistyö ja kansalaisten kuuleminen (päivitys) 
• Palauteyhteenveto ja suunnitelmaan tehdyt päivitykset (09-

10/2021) 
• Ympäristöselostus päivitetään SOVA-kuulemisen perusteella 
• Huomioidaan komission 2. vesienhoitosuunnitelmien arvioin-

tikertomuksen palaute 
 
Vesienhoitosuunnitelman osan 2 päivitystä tehdään VHA-SYKE-
yhteistyöllä. Lisäksi osan 2. kohdalla huomioidaan komission 2. vesienhoi-
tosuunnitelmien arviointikertomuksen palaute. Kotanen muistutti, että ryh-
mää vielä asiakirjojen saavutettavuuden tärkeydestä. 
 
Seuraavaksi Kotanen esitteli SYKE:n tekemää toimenpiteiden vaikuttavuu-
den arviointia. Todettiin, että arviointi oli tehty VEMALAlla karkealla tasolla. 
Tuloksiksi arvioinnista saadaan suunnittelualueittainen ravinnekuormituk-
sen vähenemä, kun suunnitellut toimenpiteet on toteutettu. Laskennalla 
voitaisiin myös karkeasti arvioida kuormitusvähennys rannikkovesissä 
(MHS). Laskelman toteutukseen sektorikohtaiset tiimit ovat arvioineet toi-
menpidekohtaiset vähennysprosentit (erit. metsätalous) ja paikalliset ELY-
keskukset ovat halutessaan voineet tarkentaa tiimien arvioita. Lisäksi pis-
tekuormien muutos on arvioitu laitoskohtaisesti VEMALAssa (mm. turve-
tuotanto). Huomioitavaa arviossa kuitenkin on, että sen ulkopuolelle jää 
joukko toimenpiteitä (esim. ohjauskeinot, hymo-toimenpiteet). Tulokset esi-
tetään mahdollisesti pelkästään vesienhoitosuunnitelmissa. Tästä tarkempi 
linjaus kuitenkin vasta tulossa, kun tuloksia on ehditty tarkastelemaan. 
 
Etelä-Savon ELY-keskuksen toimenpideohjelmiin suurimmat päivittämisen 
tarpeet tuleva maakuntarajojen muutoksista. Muutokset aiheuttavat 
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toimenpideohjelmaan runsaasti pieniä tilastotietojen ja kirjoitusasujen muu-
toksia. Todettiin, että ESAELY:ssä toimenpiteiden siirrot on osittain tehty. 
Samassa yhteydessä Kotanen esitteli, kuinka toimenpiteet on siirretty 
ESAELY:n alueelta POKELY:yn ja POSELY:yn. ELY:jen alueella arviot on 
saatettu tehdä hieman eri tavalla. Tämä saattaa aiheuttaa pohdintaa, 
kuinka toimenpiteiden siirto toteutetaan. Lisäksi todettiin, että maatalouden 
toimenpiteiden nimikemuutokset tulisi tehdä suunnitelmiin ja ohjelmiin (ei 
välttämättä suuri tehtävä), jotta ne olisivat yhteneväiset CAP-suunnitelman 
kanssa.  Myös kalatalousalueiden toimialueille laadituista vesienhoidon 
suunnitelmista on mahdollista tulla toimenpide lisäyksiä maakunnalliseen 
suunnitelmaan (viittaukset tekstissä KTA-VHS:in). 
 
Kokouksessa myös todettiin, että virtavesien lohikala-aineisto löytyy tällä 
hetkellä Shape -tiedostona SYKEn Avoin Tieto -sivulta tai karttapalvelusta 
ArcGIS Onlinesta. 
 
Metsätalouden herkkien vesistöjen osalta todettiin, että ydinryhmässä mu-
kana olleet ELY-keskukset valmistelevat herkkien vesien määrittelyä. Sa-
malla todettiin, että kyseessä on YM:n vetämä työryhmä (mukana YM, 
MMM, Luke, Tapio, ELYt, MTK, Metsäkeskus, SYKE). YM:n vetämässä 
työryhmässä todettiin, että aineisto on vielä liian keskeneräinen. Ryh-
mässä sovittiin, että valmisteluun otetaan aikalisä ja työtä jatketaan, kun-
han vesienhoidon kiireet tämän vuoden osalta helpottavat.  
 
Kotanen esitteli vielä lopuksi eTPO:n perusideaa. Lähtökohtaisesti sivusto 
olisi kaksiosainen, jossa näkyisi tekstisisältöiset toimenpideohjelmat ja 
karttanäkymät. Päätarkoituksena olisi saada automatisoitua esim. toimen-
pideohjelman päivittämistä. Sivuston tämänhetkisen aikataulun mukaan 
sivusto julkaistaan tammikuussa 2022. Tämän jälkeen sivusto ”jäädyte-
tään” 6 vuodeksi, jonka aikana sivustolle tehtäisiin vain teknisiä korjauksia. 
Hankkeen jatko riippuu kuitenkin esimerkiksi sivuston onnistumisesta sekä 
mahdollisesti jatkorahoituksesta. Hankkeen tarkempi aikataulu ja ohjeistus 
päivitetään viimeistään kesälomien jälkeen. 

8  Muut asiat 

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

• 8.6. Huky – Hulevesien käsittelyn T&K-ympäristö-hankkeen tuloksista 
loppuseminaariin! 

• 15.6. Vesikasvit ja rantojen hoito Järvi-Suomessa (etäyhteys, ei erillistä 
ilm.) 

• 31.8.–1.9. Vaikuta vesiin-päivät, YM (Teams) 

• 27.9.-29.9. Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari (Lahti), jonka tee-
mana vesistökunnostukset ja verkostoituminen 

• 17.11. - 18.11. Tulva-, pato-, vesienhoito- ja kunnostuspäivät 2021, SYKE 
(Jyväskylä+Teams) 

 
Lisäksi todettiin, että vesistökunnostajien aamukahvit järjestetään joka kuu-
kauden viimeinen perjantai 28.5, 18.6, 27.8. 

https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Paikkatietoaineistot/Ladattavat_paikkatietoaineistot#V
https://ely.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=9cfa23e60be64398bbb80e5f5385b6d6
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9  Seuraavan kokouksen asiat ja kokouksen ajankohta 

Ryhmässä sovittiin, että YTR kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 
22.9.2021 klo. 12:30-15:30.  

10  Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15:28 
 
 
 
 
Puheenjohtaja Marjukka Kilpeläinen 
 
 
Sihteeri Toni Roiha 
 
 

Liitteet Kirjoita tähän 
 

Jakelu Etelä-Savon vesienhoidon yhteistyöryhmän jäsenet ja varajäsenet 
 

Tiedoksi Kirjoita tähän 


