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Jakelun mukaan 
 
 

MUISTIO KANTA- HÄMEEN JA PÄIJÄT-HÄMEEN VESIENHOIDON JA 

MERENHOIDON YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUKSESTA 1/2022 

Aika: 18.5.2022 kokous klo 12.00–15.07 (kahvitarjoilu alkaen 11.45)  

Paikka: Hotelli Scandic City, Raatihuoneenkatu 16, Hämeenlinna / etänä 

Teamsin kautta 

Läsnä: Kaisa Torri, Päijät-Hämeen liitto  

Päivi Oikarinen, Hämeenlinnan kaupunki 

Elina Mäenpää, Riihimäen seutukunta 

Niina Salminen Åberg, Forssan seutukunta 

Kirsi Liukkonen-Hämäläinen, Lahden seutukunta  

Ismo Malin, Lahden seutukunta 

Jorma Kirjavainen, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut, Pohjois-Savon 

ELY-keskus 

Päivi Rönni, MTK-Häme ry  

Asta Sarkki, MTK metsälinja 

Atte Vehmaa, Metsähallitus, Metsätalous 

Marko Muuttola, Suomen Riistakeskus  

Minna Uosukainen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK / SSAB Europe Oy, 

HML tehdas 

Jarmo Rämö, Vesihuoltolaitokset / Riihimäen vesihuoltoliikelaitos 

Kimmo Paakkonen, Vesihuoltolaitokset / Forssan vesihuoltoliikelaitos 

Jukka Ruuhijärvi, Luonnonvarakeskus  

Janne Rautanen, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö 

Janne Pulkka, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) 

Heidi Kontio, Vanajavesisäätiö / Vanajavesikeskus 

Heikki Mäkinen, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö 

Ina Rosberg, SLL ry / Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry 

Erja Tasanko, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Seppo Rantanen, Heinolan kalatalousalue  

Jussi Huotari, Helsingin yliopisto / Lammin biologinen asema 

Jussi Ahonen, Geologian tutkimuskeskus (GTK) 

Arto Kärkkäinen, Uudenmaan ELY-keskus, liikenne vastuualue  

Timo Virola, Etelä-Savon ELY-keskus 

Harri Mäkelä, Hämeen ELY-keskus 

Elina Mäkäläinen, Hämeen ELY-keskus (pj.) 

Petri Horppila, Hämeen ELY-keskus 

Minna Kolari, Hämeen ELY-keskus (osan kokousta) 

Elina Laine, Hämeen ELY-keskus 

Petri Siiro, Hämeen ELY-keskus 

Heini-Marja Hulkko, Hämeen ELY-keskus (siht.) 

https://uspa.alh.fi/Asia.aspx?AsiaId=1926883
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1. Kokouksen avaus 

Luonnonvarayksikön päällikön sijainen Elina Mäkäläinen avasi kokouksen klo 12 ja 
toivotti osallistujat tervetulleiksi.  

Yhteistyöryhmän kokous pidettiin ns. hybridikokouksena, jossa osa osallistujista oli 
paikan päällä Hämeenlinnassa ja osa etäyhteydellä mukana Teamsin kautta. 

 

2. Järjestäytyminen, työjärjestyksen hyväksyminen ja edellisen kokouksen 

(21.9.2021) muistion hyväksyminen. 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Elina Mäkäläinen ja sihteerinä Heini-Marja Hulkko. 

Hyväksyttiin asialista (liite 1) kokouksen työjärjestykseksi ja hyväksyttiin edellisen 
kokouksen muistio. 

 

3. Vesienhoidon suunnittelun ajankohtaiskatsaus, erityisasiantuntija Harri Mäkelä, 

Hämeen ELY-keskus 

Harri Mäkelä kertoi vesienhoidonsuunnittelun taustoja ja ajankohtaisia asioita (liite 2). 

Uusi vesienhoidon suunnittelukausi on alkanut vuodenvaihteessa ja jatkuu vuoden 

2027 loppuun. 

Harri Mäkelä esitteli netistä löytyviä vesienhoidonsuunnittelun tietoja. 

- Suunnittelukauden 2016–2021 toimenpiteiden toteuma (vuosien 2016–2018 

osalta) löytyy netistä osoitteesta www.ymparisto.fi/vaikutavesiinseuranta. 

Tavoitteena on, että myös vuosien 2019–2021 toteumat saataisiin koottua ja 

esille. 

- Avoimissa ympäristötietojärjestelmissä, raporteissa ja karttapalvelussa on lisää 

tietoa pinta- ja pohjavesien tilasta, tilaan vaikuttavista tekijöistä ja 

ympäristötavoitteista sekä toimenpiteistä, joilla vesien tilaa voidaan parantaa; 

https://www.ymparisto.fi/fi-fi/vaikuta_vesiin/vesienhoito  

- Kaikki Suomen toimenpideohjelmat löytyvät osoitteesta https://www.etpo.fi/, (ns. 

eTPO eli sähköiset toimenpideohjelmat). Sähköinen eTPO-sivusto ei vielä ole 

kokonaisuudessaan aivan valmis, mutta täydentyy koko ajan (mm. karttaosio ei 

vielä toimi kunnolla). 

Nyt käynnissä oleva vesienhoidon suunnittelukausi 2022–2027 on direktiivin mukaan 

viimeinen. Vuoden 2027 loppuun mennessä kaikkien vesimuodostumien tulee olla 

vähintään hyvässä ekologisessa ja kemiallisessa tilassa. Aikataulun pidennykset 

vuoden 2027 jälkeen ovat mahdollisia vain luonnonolosuhteiden perusteella. 

Ilmastonmuutos on muuttanut tilannetta ja on otettava aiempaa paremmin huomioon 

suunnittelussa. Tavoitteet pidetään kunnianhimoisina, mutta prosessia on tarvetta 

jatkaa vielä vuoden 2027 jälkeenkin. 

 

 

http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiinseuranta
http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiinseuranta
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/vaikuta_vesiin/vesienhoito
https://www.etpo.fi/
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4. Vesiensuojelun tehostamisohjelma, ympäristösuunnittelija Minna Kolari, Hämeen ELY-

keskus 

Minna Kolari kertoi vesiensuojelun tehostamisohjelman https://ym.fi/vedenvuoro  
taustaa, kuulumisia ja puolivälikatsauksen antia (liite 3). Tehostamisohjelma alkoi 
vuonna 2019 ja jatkuu vuoden 2023 loppuun asti. Ohjelmassa on useita eri teemoja. 

Ensimmäisenä vuotena saatiin uusia avustuksia vesistökunnostuksiin ja tukea 
alueellisten asiantuntijaverkostojen vahvistamiseen. Lisäksi käynnistyi 
tutkimushankkeet maatalouden uusista vesiensuojelumenetelmistä. 

Vuosina 2021 ja 2022 aloitettiin peltojen kipsikäsittely Saaristomeren valuma-alueella. 
Lisäksi Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan työohjelma valmistui ja avustushaut 
maa- ja metsätalouden vesienhallintahankkeille sekä kaupunkivesien ja haitallisten 
aineiden avustushankkeet viemäröidyissä jätevesissä ja hulevesissä alkoivat. 

Tehostamisohjelmaa on toteuttamassa yli 700 tahoa. Sidosryhmätilaisuuksia on 

tähän mennessä järjestetty noin 650 kpl ja niihin on osallistunut yli 11 000 henkilöä. 

Viestintätuotteita on valmistunut noin 850 kpl ja asiantuntija-artikkeleita sekä 

tieteellisiä julkaisuja noin 73 kpl. 

Ohjelmassa on valmistunut myös opas maanparannusaineiden käytöstä viljelijöille 

https://www.proagria.fi/uploads/archive/attachment/maanparannusaineet_opas_viljelij

oille_digitaalinen-julkaisu.pdf. 

Tehostamisohjelma jatkuu vielä vuosina 2022–2023. Mitä tapahtuu ohjelman 

päätyttyä? Ainakin maanparannusaineiden vaikutusten seuranta jatkuu, peltojen 

kipsikäsittely laajenee koko Suomen alueelle, uusia toimia ravinnekuitujen ja 

rakennekalkin käytön edistämiseksi 2024 on suunnitteilla, hankeavustukset jatkuvat, 

käynnistetään alueellisia valuma-aluekohtaisia pilottihankkeita, kaksitasouomien 

vaikutusten seuranta jatkuu, 12 uutta hanketta käynnistyy viemäriylivuotojen 

hallintaan, hulevesien laatuun keskittyvä opas valmistuu ja MAAMERI ja 

VALUMAVESI –tutkimus ja kehittämishankkeet valmistuvat. 

Keskustelua: 

Keskusteltiin kipsin levityksen hyötyjen ja haittojen tutkimustiedoista ja siitä onko niitä. 

Alkavassa valtakunnallisessa Kipsi-hankkeessa on varattu osuus tutkimuksiin ja 

seurantoihin. Tarkoitus on tutkia mm. paljonko sulfidia järvien pohjaan tulisi 

päätymään ja mitä se aiheuttaisi (muuta kuin hetkellisen sulfidipitoisuuden nousun 

ym.). Kipsi-hankkeessa tutkimusta juoksutetaan koko ajan muiden toimien rinnalla. 

Keskusteltiin, paljonko tehostamisohjelma on antanut resursseja vesimuodostumien 

seurantaan. ELYn pyörittämiin seurantoihin ohjelma ei ole vaikuttanut, mutta 

hankkeiden kautta vesistön tilan seurantaa on voitu tehdä aiempaa enemmän sekä 

perinteisen näytteenoton kautta että automaattiseurannoilla. Keskusteltiin myös 

hankkeiden tuottaman tiedon saamisesta ympäristöhallinnon käyttöön. Kaikki data ei 

välttämättä tallennu ympäristöhallinnon järjestelmiin, joten se ei ole tällöin vesien 

ekologisen luokittelun käytössä. 

Keskusteltiin, onko pohjavesialueista ja kipsikäsittelystä tietoa ja mainittiin, että jokin 

pohjavesialue olisi hyvä saada pilottikohteeksi, jotta saadaan tietoa myös tästä. Tällä 

hetkellä kuitenkin kaikki pohjavesialueet on rajattu kipsille soveltuvista alueista pois. 

Sen sijaan esim. happamista sulfaattimaista on tulossa pilottialueita. 

https://ym.fi/vedenvuoro
https://www.proagria.fi/uploads/archive/attachment/maanparannusaineet_opas_viljelijoille_digitaalinen-julkaisu.pdf
https://www.proagria.fi/uploads/archive/attachment/maanparannusaineet_opas_viljelijoille_digitaalinen-julkaisu.pdf
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Mietittiin, onko riittävästi kipsiä saatavissa ja onko riittävästi innokkaita viljelijöitä, että 

vaikutusta saataisiin. Kipsiä kyllä on riittävästi, mutta viljelijöiden kiinnostus selviää, 

kun kipsihanke pääsee toimintaan. Kipsihaku aukeaa 1.6.2022 ja hakua saa 

markkinoida viljelijöille! https://www.ely-keskus.fi/web/kipsinlevitys  

Keskusteltiin, onko kipsi turvallinen tuote, onko esimerkiksi asbestivaaraa. Kipsi on 

luonnontuote. Sitä on käytetty Suomessa noin 10 v eikä ole löydetty jäämiä. Opas 

maanparannusaineista on hyvä, jos kaipaa lisätietoa kipsi ja kuituasioista (linkki 

oppaaseen ylempänä tekstissä). 

 

5. Vesistökunnostukset/Vanajavesikeskuksen vesienhoitohanke-esittely, 

hydrobiologi Heini-Marja Hulkko, Hämeen ELY-keskus ja ympäristökoordinaattori Heidi Kontio 

Vanajavesisäätiö sr/Vanajavesikeskus 

Heini-Marja Hulkko kertoi vuodenvaihteessa päättyneellä vesienhoidon 

suunnittelukaudella 2016–2021 tehdyistä vesienhoidon avustushankkeista Hämeessä 

(liite 4). Suunnittelukaudella 2016–2021 Hämeen ELY-keskus on avustanut yhteensä 

yli 130 vesienhoitohanketta. Näiden hankkeiden kokonaiskustannukset ovat olleet 

noin 3,1 milj.€ ja avustusten osuus on ollut noin 1,6 milj.€ 

Avustuseuroista yli 80 % on kohdistunut alle hyvässä ekologisessa tilan oleviin 

vesistöihin. Suurin osa hakehakijoista on ollut erilaisia yhdistyksiä kuten järvien 

suojeluyhdistyksiä. Lisäksi säätiöt, kunnat ja osakaskunnat ovat olleet hakijoina. Yli 

puolet hankkeista on ollut erilaisia vesistökunnostusten toteutushankkeita. Toinen 

puolikas on ollut erilaisia selvitys- ja suunnitteluhankkeita. Etenkin yhdistysten 

hankkeet ovat tyypillisesti olleet pienimuotoisia niittohankkeita tai valuma-

aluekunnostushankkeita. Suurempien toimijoiden kuten säätiöiden hankkeet ovat 

olleet sekä tavoitteiltaan, toimenpiteiltään että vaikuttavuudeltaan laajoja. 

Määrällisesti vesienhoitohankkeita on ollut enemmän Kanta-Hämeessä kuin Päijät-

Hämeessä. Osittain tämä selittyy sillä, että Kanta-Hämeen vedet ovat keskimäärin 

heikommassa tilassa kuin Päijät-Hämeen vedet. 

Vesienhoidon ja vesien tilan parantamisen kannalta olisi tärkeää, että jatkossa 

hankealueet voisivat tarvittaessa perustua enemmin vesistöalueisiin ja vesitöihin eikä 

niinkään hallinnollisiin rajoihin. 

Heidi Kontio esitteli Vanajavesikeskuksen luotsaamaa Teuron- ja Puujoen 

hankekokonaisuutta, jossa on laaja yhteistyö- ja kumppaniverkosto (liite 5). Teuron- ja 

Puujoen valuma-alue on yksi Vanajan reitin vesistöalueen suurimmista kuormittajista. 

Teuron- ja Puujoen startti -hankkeen tavoitteena on ollut mahdollistaa Teuronjoen ja 

Puujoen tilaa parantavat toimet. Hankkeessa on tehty selvityksiä ja suunnitelmia 

konkreettisille toimenpiteille, jotka vähentävät Puujoen ja Teuronjoen pelto- ja 

uomaeroosiota. Hanke on tuottanut välttämättömiä lähtötietoja kuormitusta 

vähentävien toimenpiteiden valintaa, kohdentamista ja toteuttamista varten. 

https://www.vanajavesi.fi/teuron-ja-puujoen-startti/  

Teuron- ja Puujoen alueen vesien tilan parantamista viedään eteen päin vaiheittain 

eri hankkeissa ja eri rahoituksilla. Teuron- ja Puujoen haketyö jatkuu 

vesienhoitoavustusten lisäksi mm. vesiensuojelun tehostamisohjelman maa- ja 

metsätalouden valumavesihankkeisiin suunnattujen avustusten voimin JUUREVA-

hankkeessa https://www.vanajavesi.fi/vanajavesikeskus/hankkeet/juureva-hanke/ . 

https://www.ely-keskus.fi/web/kipsinlevitys
https://www.vanajavesi.fi/teuron-ja-puujoen-startti/
https://www.vanajavesi.fi/vanajavesikeskus/hankkeet/juureva-hanke/
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6. Ajankohtaista pohjavesistä, hydrogeologi Petri Siiro, Hämeen ELY-keskus 

Petri Siiro kertoi pohjavesien ajankohtaisia asioita (liite 6). 

Uusi pohjavesialueluokitus on valmistumassa, Hämeen osalta työ on valmis; 

Hämeessä pohjavesialueita on yhteensä 308 kpl. Hämeen pohjavesialueiden 

muutoslista löytyy netistä osoitteesta: https://www.ymparisto.fi/fi-

fi/vesi/vesiensuojelu/pohjaveden_suojelu/pohjavesialueet?f=Hameen_ELYkeskus 

Pohjavesialueiden geologisia rakenneselvityksiä on Hämeessä tehty yhteensä 88 

pohjavesialueelle. Rakenneselvityksillä saadaan tietoa tutkimusalueen pohjaveden 

virtaussuunnista, virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista 

ja maaperän kerrosrakenteista. Tietoja hyödynnetään mm. pohjavesialueiden 

rajauksessa, uusien vedenottokohteiden alustavassa kartoituksessa ja maankäytön 

suunnittelussa sekä pohjavesien suojelussa. Tänä vuonna tehdään Könnölän, 

Huntinkivenkankaan ja Saapaslammin geologinen rakenneselvitys (Hämeenlinna), 

Kalpalinnanmäen geologinen rakenneselvitys (Janakkala) ja Hälvälänkankaan ja 

Kirkonseudun geologinen rakenneselvitys (Hollola). Rakenneselvityksiä tehdään 

yleensä yhteistyöhankkeina, esim. ELY, GTK, kunta, vesihuoltolaitos ja 

puolustusvoimat. 

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia on tehty Hämeessä 297 pohjavesialueelle. 

Niiden laatiminen on ensisijaisesti kuntien tehtävä, mutta työlle voi hakea avustusta 

ELY-keskuksesta. Suojelusuunnitelmat olisi hyvä päivittää noin 10 vuoden välein. 

7. Vesihuollon nykytilanne ja tulevaisuus, johtava vesitalousasiantuntija Timo Virola, 

Etelä-Savon ELY-keskus 

ELY-keskusten vesihuoltoasiat on vuoden vaihteesta alkaen keskitetty Etelä-Savon 

ELY-keskukseen.  

Timo Virola kertoi vesihuollon nykytilanteesta ja tulevaisuudesta (liite 7) ja esitteli 

Hämeen vesihuollon tarinakarttaa, jossa kuvataan Kanta- ja Päijät-Hämeen 

vesihuollon kehittymistä ja nykytilaa paikkatietojen avulla 

https://storymaps.arcgis.com/stories/c811d6bebba24594b19a37ce96ce9a75 . 

Hämeessä noin 90 % asukkaista on vesihuoltoverkkoon liittyneitä ja noin 85 % on 

keskitetyn jätevesiviemäröinnin ja -käsittelyn piirissä.  

Läntisen Suomen alueelle on valmistunut yhteinen vuoteen 2050 ulottuva 

vesihuoltostrategia (Kanta-Häme mukana tässä) https://www.ely-

keskus.fi/web/lantisen-suomen-vesihuoltostrategia-2050 

- esittelyvideo: https://www.youtube.com/watch?v=qul9aDrhe88 (Huom. videon 

alussa mainos, hyppää sen yli) 

- Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 -tarinakartta 

https://storymaps.arcgis.com/stories/3c030a5390064c728c8f1358b34c4311  

Itäisen ja eteläisen Suomen alueelle on laadittu vesihuoltostrategia vuoteen 2050 

saakka (Päijät-Häme mukana tässä) https://www.ely-keskus.fi/web/itaisen-ja-

etelaisen-suomen-vesihuoltostrategia-2050 . 

Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien alueille on valmistunut vuoteen 2030 ulottuva 

haja-asutuksen vesihuoltostrategia. Linkki strategian esitteeseen 

https://www.ymparisto.fi/fi-fi/vesi/vesiensuojelu/pohjaveden_suojelu/pohjavesialueet?f=Hameen_ELYkeskus
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/vesi/vesiensuojelu/pohjaveden_suojelu/pohjavesialueet?f=Hameen_ELYkeskus
https://storymaps.arcgis.com/stories/c811d6bebba24594b19a37ce96ce9a75
https://www.ely-keskus.fi/web/lantisen-suomen-vesihuoltostrategia-2050
https://www.ely-keskus.fi/web/lantisen-suomen-vesihuoltostrategia-2050
https://www.youtube.com/watch?v=qul9aDrhe88
https://storymaps.arcgis.com/stories/3c030a5390064c728c8f1358b34c4311
https://www.ely-keskus.fi/web/itaisen-ja-etelaisen-suomen-vesihuoltostrategia-2050
https://www.ely-keskus.fi/web/itaisen-ja-etelaisen-suomen-vesihuoltostrategia-2050
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https://www.doria.fi/handle/10024/183572 ja strategia-asiakirjaan 

https://www.doria.fi/handle/10024/183571 . 

Kansallisella vesihuoltouudistuksella https://mmm.fi/vesihuoltouudistus etsitään 

ratkaisuja Suomen vesihuollon uudistamiseen ja toimintaympäristön muutosten 

ennakointiin. Tavoitteena on varmistaa kaikille vesihuoltolaitosten asiakkaille 

turvallinen ja laadukas vesihuolto. Samanaikaisesti tavoitteena on ottaa harppauksia 

kohti Suomen vesihuoltolaitosten ilmastoneutraaliutta ja resurssiviisautta. 

Hämeen Vesiviesti- uutiskirje ilmestyy 3–4 kertaa vuodessa. Vesiviestissä käsitellään 

ajankohtaisia vesihuoltoasioista Hämeestä ja muualta. Vesiviestin voi tilata linkistä 

https://kehaemail.sst.fi/contacts/subscribe/ely/347  

Keskustelua: 

Keskusteltiin seudullisen vesihuoltomallin kehittämisestä ja samalla luvituksen 

helpottamisesta. 

 

8. Vesienhoito ja kalatalous, johtava kalatalousasiantuntija, Pohjois-Savon ELY-keskus 

Jorma Kirjavainen kertoi aiheesta vesienhoito ja kalatalous (liite 8). 

Suomen alueellinen kalataloushallinto on keskitetty kolmeen ELY-keskukseen. 

Hämeen kalatalousasiat hoidetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksessa (Järvi-Suomen 

kalatalouspalvelut). Kalataloushallinto turvaa kalakantojen elinvoimaisuuden, edistää 

yhteistyössä alan toimijoiden kanssa kalavarojen kestävää käyttöä sekä luo 

edellytyksiä niihin perustuville elinkeinoille ja vapaa-ajankalastukselle. 

Kalatalousasioissa on saman tapainen suunnittelutyö kuin vesienhoidossa. Alueellisia 

kalatalouden yhteistyöryhmiä on 10 kpl. Kalatalousalueita, jotka tekevät alueilleen 

käyttö- ja hoitosuunnitelmat, on 118 kpl. ELY-keskus hyväksyy käyttö- ja 

hoitosuunnitelmat, jotka hyväksymisen jälkeen ovat voimassa 10 vuotta. 

Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma on tärkeä asiakirja sekä lupa- että 

hankeasioissa. 

Suomen kalatalousalueiden rajaukset  

https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/19522056-1d07-4841-b9f0-

4398367311dd   

Kalataloushankkeisiin on erilaisia rahoituslähteitä, mm. Euroopan meri, kalatalous ja 

vesiviljelyrahasto (EMKVR), NOUSU-hankerahoitus sekä avustukset vapaa-

ajankalastuksen kehittämiseksi. 

Voimassa olevat kalastusrajoitukset löytyvät osoitteesta 

https://kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus  

Keskustelua: 

Kysyttiin, tukevatko kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat vesienhoitoa. 

Käyttö- ja hoitosuunnitelmien myötä järkevämpi kalakantojen hyödynnys ja 

sääntelypäätösten perustuminen tietoon varmasti vaikuttavat positiivisesti myös 

vesienhoidon tavoitteisiin. 

 

 

https://www.doria.fi/handle/10024/183572
https://www.doria.fi/handle/10024/183571
https://mmm.fi/vesihuoltouudistus
https://kehaemail.sst.fi/contacts/subscribe/ely/347
https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/19522056-1d07-4841-b9f0-4398367311dd
https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/19522056-1d07-4841-b9f0-4398367311dd
https://kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus
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9. Muut asiat 

Muita asioita ei ollut. 

 

10. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous pidetään syys-lokakuussa 2022. Tarkempi ajankohta ja 
kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin. 

 

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.07. 

 
 

Muistion vakuudeksi Heini-Marja Hulkko  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIITTEET Liite 1: YTR asialista 18052022 
 Liite 2: VHS ajankohtaiset, Harri Mäkelä (Hämeen ELY-keskus) 

Liite 3: Vesiensuojelun tehostamisohjelma, Minna Kolari (Hämeen ELY- keskus) 
Liite 4: Hämeen vesienhoitohankkeet, Heini-Marja Hulkko (Hämeen ELY-keskus) 
Liite 5: Vesienhoitohankkeen esittely, Heidi Kontio /Vanajavesisäätiö 
sr/Vanajavesikeskus) 
Liite 6: Ajankohtaista pohjavesistä, Petri Siiro (Hämeen ELY-keskus) 
Liite 7: Vesihuollon nykytilanne ja tulevaisuus, Timo Virola (Etelä-Savon ELY-keskus) 
Liite 8: Vesienhoito ja kalatalous, Jorma Kirjavainen (Pohjois-Savon ELY-keskus, 
Järvi- Suomen kalatalouspalvelut) 
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JAKELU (sähköpostilla) 
 
Kanta- ja Päijät-Hämeen vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän varsinaiset edustajat 

1. Paula Mustonen, Hämeen liitto 
2. Kaisa Torri, Päijät-Hämeen liitto 
3. Päivi Oikarinen, Hämeenlinnan seutukunta  
4. - 
5. Sonja Lahtinen, Riihimäen seutukunta 
6. Niina Salminen Åberg, Forssan seutukunta 
7. Kirsi Liukkonen-Hämäläinen ja Ismo Malin, Lahden seutukunta 
8. - 
9. Keijo Houhala, Heinolan seutukunta 
10. Jorma Kirjavainen, Pohjois-Savon ELY-keskus / Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 
11. Tomi Ranta, Kalatalouden keskusliitto 
12. Tapani Pietari, Nastolan osakaskunnat ry 
13. Päivi Rönni, MTK-Häme ry  
14. Asta Sarkki, MTK metsälinja  
15. Atte Vehmaa, Metsähallitus, Metsätalous Oy 
16. Marko Muuttola, Suomen Riistakeskus  
17. - 
18. Jarmo Rämö ja Kimmo Paakkonen, Vesihuoltolaitokset (Riihimäki, Forssa) 
19. Jukka Ruuhijärvi, Luonnonvarakeskus 
20. Janne Rautanen, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö 
21. Janne Pulkka, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry 
22. Janne Raunio, Kymijoen vesi ja ympäristö ry 
23. Heidi Kontio, Vanajavesisäätiö / Vanajavesikeskus 
24. Heikki Mäkinen, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö 
25. Ina Rosberg, SLL ry / Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry 
26. Erja Tasanko, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue 
27. Briitta Vilkki, Puolustusvoimat 
28. Seppo Rantanen, Heinolan kalatalousalue 
29. Marko Puranen, Tammelan-Tarpianjoen kalatalousalue 
30. Kimmo Kahilainen, HY, Lammin Biologinen asema 
31. Jussi Ahonen, Geologian tutkimuskeskus (GTK) 

 

TIEDOKSI (sähköpostilla) 

Varaedustajat  

Hämeen ELY-keskus: Petri Horppila, Heini-Marja Hulkko, Mimmi Kaskenpää, Sinikka Koikkalainen, 

Minna Kolari, Elina Laine, Tommi Muilu, Harri Mäkelä, Elina Mäkäläinen, Juha Poutiainen, Petri 

Siiro, Annu Tulonen; Uudenmaan ELY-keskus: liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue / Arto 

Kärkkäinen; Etelä-Savon ELY-keskus: Timo Virola 


