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Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän 
kokous 1/2022 

 

Aika: Ma 4.4.2022 klo 13:00-15:05 
Paikka:  Videokokous (Teams) 

Läsnä: Outi Aalto  Porin seutukunta    
Niina Anttila   Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri  
Anna Arnkil  Metsähallitus  
Hanna Haaksi  Suomen purjehdus ja veneily ry 
Juha Hyvärinen  Rauman seutukunta  
Matti Jantunen Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry 
Tuija Kailaste  Vakka-Suomen seutukunta 
Päivi Karila  Bioenergia ry 
Sanna Kipinä-Salokannel  Varsinais-Suomen ELY-keskus (sihteeri) 
Teija Kirkkala   Pyhäjärvi-instituutti  
Suvi Kiviluoto  Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat 
Aleksis Klap  Varsinais-Suomen liitto 
Mirja Koskinen  Varsinais-Suomen ELY-keskus (puheenjohtaja)  
Marja Kosme  Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat 
Anna Kralik  Puolustusvoimat 
Airi Kulmala  MTK-Varsinais-Suomi 
Juha Kääriä   Turun ammattikorkeakoulu  
Titta Lahtinen   Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat  
Hanna Laihinen Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat 
Aino Launto-Tiuttu MTK-Varsinais-Suomi 
Elina Laurila  Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat 
Mika Lehestö  Varsinais-Suomen pelastuslaitos 
Jyri Leppäkoski  Satakunnan pelastuslaitos 
Elina Liinaharja  MTK-Satakunta  
Atte Lindqvist  Pidä Saaristo Siistinä ry 
Markus Nissinen MTK-metsänomistajat 
Irina Nordman  Vesilaitosyhdistys   
Anne Nummela  Satakuntaliitto 
Eerik Ojala  Metsäteollisuus ry 
Pekka Paavilainen  Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat  
Janne Pulkka  Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry  
Jari Raitaniemi Luonnonvarakeskus 
Leena Rannikko Varsinais-Suomen ELY-keskus, kalatalouspalvelut 
Jukka Reko  Rauman seutukunta 
Hannu Ruotsalainen  Energiateollisuus  
Mikael Rytkönen Energiateollisuus 
Pasi Saario   Turun seutukunta  
Riitta Saleva-Sjöblom  Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry 
Harri Salminen Loimaan seutukunta  
Anne Savola  Satakuntaliitto 
Irja Skyten-Suominen  Suomen Kalankasvattajaliitto ry  
Maarit Solla   Varsinais-Suomen ELY-keskus, maaseutupalvelut  
Janne Suomela  Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat  
Markku Suominen Suomen luonnonsuojeluliitto, Satakunnan piiri   
Jarmo Uimonen Suomen metsäkeskus, Läntinen palvelualue  
Seppo Varjonen  Suomen luonnonsuojeluliitto, Satakunnan piiri  
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Heidi Veck  Salon seutukunta 
Jani Viisanen  Metsähallitus 

 Virpi Vuojärvi-Torhamo  Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
 
Poissa:  Geologian tutkimuskeskus 

Kalatalousalueet, merialue 
Kalatalousalueet, Satakunta (sisävedet)  
Kalatalousalueet, Varsinais-Suomi (sisävedet)  
Liikenne- ja viestintävirasto (Taficom) 
Länsi-Suomen kalatalouskeskus   
Länsi-Suomen merivartiosto  
Pohjois-Satakunnan seutukunta 
Porin yliopistokeskus 
ProAgria Finska Hushällningssällskapet 
ProAgria Länsi-Suomi  
Satakunnan ELY-keskus 
Suomen Ammattikalastajaliitto ry  
Suomen luonnonsuojeluliitto, Varsinais-Suomen piiri 
Suomen Satamaliitto 
Turun yliopisto 
VALONIA 

 Åbo Akademi 
 Åbolands fiskarförbund 
 Åbolands svenska lantbruksproducentförbund r.f. 

 

 

1. Avaus 

Mirja Koskinen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Hanna Laihinen on aloittanut 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vesiyksikössä pohjavesiasiantuntijana ja vastaa 

jatkossa vesienhoidon suunnittelussa pohjavesiosuudesta. 

2. Vesienhoito 

Sanna Kipinä-Salokannel kertoi vesienhoidon ajankohtaisista asioista (liite 1). 

Vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2022–2027 hyväksyttiin valtioneuvostossa joulukuussa 

2021 ja ne löytyvät vesienhoitoalueiden verkkosivuilta. Vesienhoitosuunnitelmista on tehty 

viisi valitusta ja niiden käsittely on korkeimmassa hallinto-oikeudessa kesken. Valitukset 

liittyvät pääasiassa pintavesien luokitteluun ja yksi valituksista koskee Kokemäenjoen-

Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoaluetta.   

Valtakunnallinen sähköinen vesienhoidon toimenpideohjelma-sivusto on valmisteilla ja 

pyritään julkaisemaan huhtikuun aikana. Sivustolle on koottu kaikki Suomen alueelliset 

vesienhoidon toimenpideohjelmat ja lisäksi sivustolla on kartta-osio, jossa erilaisia 

vesienhoidon aineistoja ja toimenpideohjelmassa esitettyjä toimenpiteitä voi tarkastella 

kartalla ja hakea haluamaansa tietoja kartan kautta tietystä vesimuodostumasta (pinta- ja 

pohjavedet). 

Vesienhoidon toimenpiteet ja ohjauskeinot on esitetty sektoreittain ja toimenpiteille on 

esitetty vastuutahot ja yhteistyötahot. Vesienhoidon toimenpiteiden toteutusta käytiin 

tarkemmin läpi asialistan kohdassa 3. 

Keskusteltiin ympäristövirtaaman määrittämisestä ja arvioimisesta esim. Eurajokeen. 

Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2022–2027 

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Vesienhoito
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on esitetty toimenpiteenä ympäristövirtaaman määrittämistä vain Paimionjoen alaosaan, 

mutta todettiin, että ympäristövirtaaman selvittämiseen ja arviointiin liittyviä asioita voi toki 

edistää, vaikkei niitä olisi erikseen mainittu toimenpiteenä vesienhoidon 

toimenpideohjelmassa. 

3. Merenhoito  

Janne Suomela kertoi merenhoidon ajankohtaisista asioista sekä toimenpiteiden 

toteutuksen edistämisestä (liite 2). Merenhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022–2027 

hyväksyttiin osana merenhoitosuunnitelmaa valtioneuvostossa joulukuussa 2021 samaan 

aikaan vesienhoitosuunnitelmien kanssa. Toimenpideohjelma löytyy valtioneuvoston 

julkaisuarkistosta suomeksi ja ruotsiksi. 

Merenhoidon toimenpideohjelmassa esitetään 63 uutta toimenpidettä ja jokaiselle 

toimenpiteelle on määritelty vastuutaho ja osallistujatahot. Varsinais-Suomen ELY-keskus 

järjestää maalis-huhtikuun vaihteessa alueellaan yhteensä 7 kuntatilaisuutta 

(etäyhteyksillä), joissa käydään läpi kuntien mahdollisuuksia toteuttaa ja edistää vesien- ja 

merenhoidon toimenpiteitä alueellaan. Tarkoitus on vuoden aikana tehdä yhteistyötä myös 

muiden tahojen kanssa toimenpiteiden toteutuksessa ja järjestää niihin liittyviä tilaisuuksia. 

Myös monien hankkeiden ja ohjelmien kautta (mm. KIPSI-hanke, NOUSU-ohjelma) 

toteutetaan vesien- ja merenhoidon toimenpiteitä alueella. 

Kokouksessa toteutettiin Mentimeter-kysely, jonka avulla kerättiin yhteistyöryhmätahojen 

näkemyksiä edustamansa tahon mahdollisuuksista ja erilaisista tavoista toteuttaa ja edistää 

vesien- ja merenhoidon toimenpiteitä omassa toiminnassaan. Kyselyn tulokset liitteessä 3.  

4. Vesienhoidon toimenpiteiden toteutus maataloudessa – uuden ohjelmakauden 

mahdollisuudet ja Saaristomeren hot spot -tiekarttahankkeen tuomat ratkaisumallit 

Airi Kulmala esitteli Suomen CAP-suunnitelmaa ja mahdollisuuksia edistää sen kautta 

vesienhoidon toimenpiteiden toteutusta alueella (liite 4). Suomi on toimittanut esityksensä 

CAP-suunnitelmasta Euroopan komissiolle joulukuussa 2021 ja siihen on saatu 

ensimmäiset komission palautteet. Hyvin monet CAP-suunnitelman toimenpiteistä tukevat 

vesienhoidon tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista alueella. Todettiin, että 

alueellamme tulee toteuttaa yhteneväistä ja laajaa tiedostusta ja löytää hyviä win-win-

ratkaisuja, joita voidaan viljelijöille mainostaa ja saada myös vesienhoidollisesti 

vaikuttavimmat toimenpiteet käytäntöön. Todettiin myös, että kun uusi maatalouden 

ympäristökorvauksen ohjelmakausi alkaa ja tukihaku aukeaa, tulee alueella olla heti 

alkuvaiheessa aktiivisia, sillä tukirahaa on varattu vain rajallinen määrä. 

Elina Laurila esitteli Saaristomeren hot spot -tiekarttahanketta (liite 5). Hankkeen 

kohdealueena on Saaristomeren valuma-alue, mutta hankkeen tulokset ovat 

hyödynnettävissä muillakin vastaavilla maatalousvaltaisilla alueilla mm. Satakunnassa. 

Lisätietoja hankkeesta ja siinä tuotetuista raporteista löytyy hankkeen verkkosivuilta 

https://www.ely-keskus.fi/web/saaristomeren-hot-spot-tiekarttahanke/etusivu.  

5. Ajankohtaista vesien- ja merenhoidon hankkeista alueella 

• Pyhäjärvi-instituutti (Kirkkala): LCA4FARMS (hiili- ja vesiviisaus Satakunnan maatiloille) -

hanke on alkanut maaliskuussa ja siinä on tavoitteena 60 pilottimaatilaa Satakunnan 

alueella, joille tehdään mm. elinkaarilaskelmat ja vesitaselaskelmat. Helmi-ohjelmasta 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163704
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163705
https://www.ely-keskus.fi/web/saaristomeren-hot-spot-tiekarttahanke/etusivu
https://pyhajarvi-instituutti.fi/hanke/lca4farms/
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rahoitetussa hankkeessa Rikkaat rannat - Säkylän Pyhäjärven rantaluonnon 

monimuotoisuuden tukeminen elinympäristöjä kunnostamalla ja virtausoloja parantamalla on 

muutama kunnostuskohde Pyhäjärvellä. Pyhäjärvi-instituutti on mukana Suomen 

vesistösäätiön Pienvesi-Helmi -hankkeessa, jossa muutamia kunnostuskohteita myös 

Satakunnan alueella. Ympäristöministeriöltä on saatu myönteinen rahoituspäätös jo 

päättyneen rakennekalkki-hankkeen vaikutusten seurantaan mm. Eurajoen vesistöalueella. 

Älykkäät kastelumenetelmät alkutuotannossa -hankkeen päätavoitteena on madaltaa 

alkutuottajien kynnystä ottaa käyttöön nykyaikaisia kastelu- ja vedenvarastointitapoja ja 

tarjota niihin liittyen tietoa. Happamien sulfaattimaihin liittyvä hanke on mahdollisesti 

saamassa rahoitusta, hanke kohdistuisi erityisesti Eurajoen vesistöalueelle. 

• Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (Pulkka): Monia erilaisia hankkeita 

käynnissä, joissa pyritään yhteensovittamaan valuma-alueella hyvin erilaisiakin näkemyksiä 

mm. vesienhallintaan ja vesistökuormituksen vähentämiseen liittyvissä tavoitteissa ja 

toimenpiteissä. Hankkeet yleensä toimivia työkaluja edistää näitä asioita ja vuoropuhelua 

alueella. 

• Varsinais-Suomen ELY-keskus (Laihinen, Koskinen, Rannikko): Järilänvuoren 

pohjavesialueeseen liittyvän vesitasehankkeen ensimmäinen vaihe on valmistunut ja toiseen 

vaiheeseen haettu rahoitusta. Alueella pohjaveden pinnan korkeus laskenut paljon ja siihen 

on hankkeessa selvitetty syitä ja mahdollisuuksia parantaa tilannetta. Tarkoituksena on 

seuraavassa yhteistyöryhmän kokouksessa esitellä hanketta tarkemmin, kun se on edennyt 

pidemmälle.  

KIPSI-hanke laajenee valtakunnalliseksi hankkeeksi ja 5.5. Huittisissa järjestetään hankkeen 

esittelytilaisuus. Toukokuussa käynnistyy jo haku laajennetulle alueelle ja siihen liittyvät 

kilpailutukset (mm. kuljetus) ovat parhaillaan käynnissä.  

Monia vaellusesteiden poistoon ja virtavesien kunnostukseen liittyviä hankkeita on alueella 

käynnissä mm. NOUSU-hankkeessa: Karvianjoella Vatajankosken ja Jyllinkosken 

voimalaitospadot poistetaan, Eteläjoen Sahakosken padon poiston esisuunnittelu käynnissä, 

Kiskonjoella Holstenkosken padon ja Uskelanjoen Pitkäkosken padon osittaisten 

purkamisten suunnittelut käynnissä, Laajoen Korvensuunkoskelle suunnitteilla kalatie tai 

voimalaitospadon poistaminen. Koskenkosken ja Håldamin kalatiet lähes valmiit, 

Harjunpäänjoella Leineperin ja Solan kalateiden rakentaminen käynnistymässä ja 

Pomarkunjoen Riuttansalmen kalatie parhaillaan rakenteilla. Raisionjoen-Ruskonjoen 

säännöstelypadot muutetaan pohjapadoiksi, näistä Huhkonkoski jo valmis. Kalataloudellisia 

kunnostuksia toteutetaan Karvianjoen sivuluomissa (Freshabit-hanke), Harjunpäänjoen 

keskiosassa ja Joutsijoessa ja Eurajoessa. Paimionjoella 10 kosken kunnostussuunnittelu 

käynnissä ja lisäksi Paimionjoen alaosassa käynnissä ympäristövirtaamaselvitys (Askalan 

voimalaitos). 

• Vesilaitosyhdistys (Nordman): Jätevesien puhdistamiseen liittyen on käynnissä paljon 

hankkeita ja selvityksiä, joilla haetaan mm. haitallisten aineiden päästölähteitä ja 

mahdollisuuksia haitallisten aineiden puhdistamiseen, hiilineutraalisuuteen sekä kestävään 

kehitykseen liittyen. Turun vesihuolto ja Turun seudun puhdistamo ovat mukana Turun 

AMK:n SourceTrack-hankkeessa, jossa selvitetään haitallisten aineiden päästölähteitä sekä 

mahdollisuuksia niiden vähentämiseen. Turun seudun puhdistamon alueella tehdään 

viemäriverkoston mallinnusta, jonka tavoitteena on parantaa viemäriverkoston hallintaa. 

Turun vesiyhtiöt (Turun Vesihuolto, Turun seudun puhdistamo ja Turun Seudun Vesi) ovat 

mukana Turun kaupungin 1,5 asteen elämä kampanjassa, jossa pyritään asiakkaille 

jakamaan vinkkejä miten mahdollisimman kestävällä tavalla voidaan vesihuollon tuotteita ja 

palveluita käyttää.  

https://pyhajarvi-instituutti.fi/hanke/rikkaat-rannat/
https://vesistosaatio.fi/merkittava-rahoitus-pienvesien-tilan-parantamiseen/
https://pyhajarvi-instituutti.fi/hanke/alykkaat-kastelumenetelmat-alkutuotannossa/
https://www.ely-keskus.fi/web/kipsinlevitys
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/sourcetrack-kaupunkien-vesien-hallinta-ja-haitalli/
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• Satakuntaliitto (Savola): Satakunnan maakuntakaavojen uudistamisprosessi on käynnistynyt 

ja siihen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on parhaillaan kuultavana. Lisäksi mm. 

viranomaisille ja eri sidosryhmille on lähdössä kysely maakuntakaavan tavoitteista. 

Vesistöasiat ovat tässä kiinteästi mukana ja on tärkeää, että eri kaavatasoilla tunnistetaan ja 

otetaan huomioon vaikutukset vesistöihin. 

• MTK-metsänomistajat (Nissinen): Metsäsektorilla monet asiat muuttumassa, luonnon 

monimuotoisuus ja vesien hyvä tila tulee huomioida entistä tarkemmin mm. rahoituspuolella. 

Metsäsertifioinnin velvoittavat kriteerit: vesistön suojakaistojen leveys tuplataan ja vain 

peitteinen metsänkäsittely tullaan sallimaan (jatkuva kasvatus). Kemera-rahoitus loppuu ja 

tilalle tulossa METKA (metsätalouden kannustejärjestelmä), jonka perusteella 

suometsänhoito muuttuu, ojitustuki loppuu kokonaan ja siirrytään ojituksen tukemisesta 

suojelun ja suunnittelun tukemiseen. Metsätaloudelle herkkien alueiden valtakunnallisten 

kriteereiden määrittely on parhaillaan käynnissä. Monimetsä-hankkeessa tavoitteena mm. 

lisätä metsänomistajien tietoa luonnonhoidon mahdollisuuksista ja tavoista ja sitä kautta 

turvata monimuotoisuutta ja vesiensuojelua. 

• MTK-Satakunta (Liinaharja): Ilmastotekoja ruohonjuuritasolla -hanke.  

• MTK-Varsinais-Suomi (Launto-Tiuttu): Tieto käyttöön, hiili peltoon (HIILIPELTO) -hanke. 

• Metsähallitus (Arnkil): Biodiversea LIFE-IP-hanke. Hanke on käynnistynyt vuodenvaiheessa 

ja Metsähallituksen Luontopalvelut toimii koordinaattorina. Tiedote hankkeen 

käynnistymisestä ja hankkeen kotisivut.  

6. Muut asiat  

Ei muita asioita. 

7. Seuraava kokous 

Seuraava kokous syksyllä 2022. Tarkempi kokousajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 

8. Lopetus 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:05. 

 

 

LIITTEET: 

Liite 1. ytr_kokous_040422.pdf 

Liite 2. MH TPO YTR 4.4.2022.pdf 

Liite 3. YTR_Menti_4.4.2022.pdf 

Liite 4. vesienhoidon_yhteistyöryhmä_VS_Sat_Kulmala.pdf 

Liite 5. Hotspot_vhs_yhteistyöryhmä.pdf 

 

 

https://tapio.fi/projektit/monimetsa/monimetsa-hanke/
https://satakunta.mtk.fi/ilmastotekoja-ruohonjuuritasolla
https://valonia.fi/hanke/tieto-kayttoon-hiili-peltoon/
https://www.metsa.fi/tiedotteet/biodiversea-hanke-suomen-suurin-satsaus-itameren-suojeluun/
https://www.metsa.fi/projekti/biodiversea/

