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Läsnä: Terhi Ajosenpää ProAgria Länsi-Suomi
Markku Alahäme Suomen Satamaliitto
Matti Jantunen Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry
Timo Junnila ProAgria Länsi-Suomi
Outi Kaski-Laakso L-S Kalatalouskeskus
Liisa Kaskiluoto Loimaan seutukunta
Sanna Kipinä-Salokannel Varsinais-Suomen ELY-keskus (sihteeri)
Mirja Koskinen Varsinais-Suomen ELY-keskus (puheenjohtaja)
Aino Launto-Tiuttu MTK-Varsinais-Suomi
Kimmo Laine ProAgria Länsi-Suomi
Jarkko Leka VALONIA
Piia Leskinen Turun ammattikorkeakoulu
Maria Mäkinen Varsinais-Suomen ELY-keskus
Markus Nissinen MTK-metsälinja
Irina Nordman Vesilaitosyhdistys
Matti Norr Loimaan seutukunta
Pekka Paavilainen Varsinais-Suomen ELY-keskus
Jukka Reko Rauman seutukunta
Timo Saarinen Varsinais-Suomen kalastusalueet
Anne Soppa Satakunnan ELY-keskus
Hanna Uusitalo Varsinais-Suomen ELY-keskus
Seija Vatka Metsäteollisuus ry
Virpi Vuojärvi-Torhamo Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Videoyhteys: Leena Imppu Bioenergia ry
Hillevi Lehto Salon seutukunta
Elina Liinaharja MTK-Satakunta
Anne Savola Satakuntaliitto
Jarmo Uimonen Suomen metsäkeskus, Läntinen palvelualue

Poissa: Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)
Energiateollisuus
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)
Luonnonvarakeskus
Länsi-Suomen merivartiosto
Metsähallitus
Pidä Saaristo Siistinä ry
Pohjois-Satakunnan seutukunta
Porin seutukunta
Porin yliopistokeskus
ProAgria Finska Hushällningssällskapet
Pro Agria Länsi-Suomi/ Satakunnan kalatalouskeskus
Pyhäjärvi-instituutti
Satakunnan kalastusalueet
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Suomen ammattikalastajaliitto ry
Suomen Kalankasvattajaliitto ry
Suomen luonnonsuojeluliitto, Satakunnan piiri
Suomen luonnonsuojeluliitto, Varsinais-Suomen piiri
Suomen purjehdus ja veneily ry
Turun seutukunta
Turun yliopisto
Vakka-Suomen seutukunta
Varsinais-Suomen ELY-keskus, kalatalouspalvelut
Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri
Varsinais-Suomen ELY-keskus, maaseutupalvelut
Varsinais-Suomen liitto
Åbo Akademi
Åbolands fiskarförbund
Åbolands svenska lantbruksproducentförbund r.f.

1. Avaus

Mirja Koskinen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

2. ProAgria ja maa- ja kotitalousnaiset vesienhoidon toimenpiteiden edistäjänä ja
toteuttajana

Timo Junnila, Kimmo Laine ja Terhi Ajosenpää esittelivät ProAgria Länsi-Suomen ja maa-
ja kotitalousnaisten toimintaa ja hankkeita (liite 1). ProAgria Länsi-Suomi toimii Varsinais-
Suomen ja Satakunnan alueilla ja tarjoaa maatila- ja maaseutuyrittäjille mm. monenlaisia
neuvonta- ja suunnittelupalveluita. Maa- ja kotitalousnaisilla on parhaillaan käynnissä
monia mm. vesienhoitoon liittyviä hankkeita, joissa he ovat joko päätoteuttajia tai
partnereita (esim. Ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin ja Sirppujoen vedenlaadun ja
tulvasuojelun parantaminen).

3. Vesien- ja merenhoidon tehtävät ja aikataulu vuonna 2018

Sanna Kipinä-Salokannel esitteli vesienhoidon ajankohtaisia tehtäviä vuonna 2018 (liite 2).
Kuuleminen vesienhoidon työohjelmasta ja keskeisistä kysymyksistä on parhaillaan
käynnissä ja kestää 9.7.2018 saakka. Lisätietoa kuulemisesta ja kuulemisasiakirjat löytyvät
osoitteesta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin → vesienhoito. Vuonna 2018 aloitetaan
pintavesien ekologisen ja kemiallisen tilan sekä pohjavesien kemiallisen ja määrällisen tilan
luokittelua ja luokittelun on tarkoitus valmistua keväällä 2019.

Vesienhoitosuunnitelmissa ja merenhoitosuunnitelmassa vuosille 2016-2021 esitetyt
toimenpiteet tulee olla käynnissä v. 2018 loppuun mennessä ja toteutustilanteesta
raportoidaan EU:lle vuoden 2018 lopussa. Vesienhoidon toimenpiteiden toteutustietoa
pyritään keräämään mahdollisimman paljon keskitetysti mm. Suomen ympäristökeskuksen
toimesta, mutta osa tiedosta tulee kerätä ELY-keskuskohtaisesti. Pekka Paavilainen kertoi,
että merenhoidon toimenpiteiden toteutustilanteen osalta tietojen keruu on jo pääosin tehty
ja tietoja vielä päivitetään syksyllä ennen raportointia. Suurin osa toimenpiteistä on lähtenyt
hyvin käyntiin. Merenhoidon toimenpiteiden toteutumista koskevat www-sivut ovat
valmisteilla ja myös vesienhoidon toimenpiteiden osalta suunnitellaan toteutustilanteen
seurantatiedon visualisointia.

http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
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Maria Mäkinen esitteli pohjavesialueiden luokittelun tarkistamisen tilannetta Varsinais-
Suomen ELY-keskuksen alueella. Aiemmin käytössä olleet pohjavesiluokat I ja II tullaan
korvaamaan uusilla luokilla 1 ja 2. Luokka III poistuu kokonaan tai luokitellaan luokkiin 1 tai
2. Lisäksi luokituksessa otetaan huomioon pohjavesistä riippuvaiset maa- ja
pintavesiekosysteemit (E-luokka). Tähän mennessä on pohjavesialueiden luokittelu
tarkistettu 25 kunnan alueella Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Tämän vuoden
aikana luokitustyötä jatketaan vielä 11 kunnan alueella ja vuodelle 2019 jää vielä 6 kuntaa
Satakunnan alueelta.

4. Merenhoidon kuuleminen meriympäristön hyvän tilan määrittelystä, tila-arviosta ja
tavoitteista: kuulemispalaute ja sen huomioon ottaminen

Pekka Paavilainen kävi läpi saatua kuulemispalautetta merenhoidon kuulemisesta, joka
toteutettiin 8.1.-16.2.2018 (liite 2). Yhteenveto kuulemispalautteesta toimitettiin
yhteistyöryhmälle asialistan liitteenä. Palautetta antoi yhteensä 91 tahoa tai
yksityishenkilöä, joista 9 vastasi netissä olleen webrobol-kyselyn kautta. Palaute oli
pääasiassa positiivista: asiantuntevuutta, monipuolisuutta ja kattavuutta kiiteltiin. Kritiikkiä
esitettiin mm. taloudellisten hyötyjen arviointia ja tiettyihin sektoreihin kohdistuvia
mahdollisia kiristyviä toimenpidetarpeita koskien. Kuulemisasiakirjaa muokataan
kuulemispalautteen perusteella tarpeen mukaan, esim. selkeät virheet korjataan. Monet
saaduista kommenteista liittyvät seuranta- ja toimenpideohjelmaan ja ne otetaan huomioon
jatkossa kyseisiä asiakirjoja laadittaessa. Palauteyhteenvedon tarpeellisiin kohtiin laaditaan
vastine ja palauteyhteenveto vastineineen julkaistaan netissä ja tieto siitä toimitetaan
kaikille lausunnonantajille.

5. Ajankohtaista maakuntauudistuksessa vesien- ja merenhoidon tehtäviin liittyen

Mirja Koskinen esitteli maakuntauudistuksen ajankohtaisia asioita vesien- ja merenhoidon
tehtävien näkökulmasta (liite 3). Maakuntauudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.
ELY-keskusten ympäristötehtävät jakaantuvat uudistuksessa maakuntiin ja uuteen
valtakunnalliseen valtion lupa- ja valvontavirastoon (Luova). Vesien- ja merenhoidon
tehtävät sijoittuvat maakuntaan. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristötehtävät
jakaantuvat Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntiin ja muutossuunnitteluun liittyy
kyseisten maakuntien yhteistyö. Vesiasioihin (kalatalous, vesienhoito, vesitalous) liittyen
suunnitellaan laajempia useamman maakunnan kattavia yhteistyöalueita. Lisätietoa
maakuntauudistuksesta ja sen valmistelusta: www.alueuudistus.fi (valtakunnallinen
viestintä), www.satakunta2019.fi (Satakunta) ja www.kimpassa-allihopa.fi (Varsinais-
Suomi).

6. Ajankohtaista vesien- ja merenhoidon hankkeista alueella

Ajankohtaisia hankkeita vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteutukseen liittyen
Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella:

· MTK-Varsinais-Suomi: Maan vesitalous ja kasvukunto-hanke on maatalouden
ravinteiden tehokkaaseen käyttöön sekä vesiensuojelu- ja ilmastokysymyksiin liittyvä
tiedonvälityshanke. Rahoitus maaseudun kehittämisohjelmasta.

· Valonia: Ympäristöministeriön kärkihankehakuun jätetty hakemus Varsinais-Suomen
vesistökunnostusverkoston perustamisesta. Hankkeessa tarkoitus laajentaa ja

http://www.alueuudistus.fi/
http://www.satakunta2019.fi/
http://www.kimpassa-allihopa.fi/
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syventää Pro Saaristomeri-ohjelman toimintaa alueella. Valonia on myös aktiivisesti
mukana valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston toiminnassa.

· L-S Kalatalouskeskus: Vesille viihtymään-hanke, jonka tavoitteena on lisätä
lähivesien käyttöastetta, edistää kalastusharrastusta ja saada kaupunkilaisia luontoon
ja lähivesien äärelle (Leader-rahoitus). Saaristomeren kuore tutuksi-hankkeessa on
tavoitteena parantaa kuoreen tunnettavuutta elintarvikkeena, nostaa sen arvostusta ja
elvyttää kuoreen kalastusperinnettä. Hankkeen rahoitus Euroopan meri- ja
kalatalousrahastosta (EMKR).

· Varsinais-Suomen ELY-keskus: SEABASED-hankeen (Seabased Measures in Baltic
Sea Nutrient Management) tavoitteena on kehittää ja kokeilla toimenpiteitä ravinteiden
poistamiseksi merestä ja vähentää sitä kautta sisäistä kuormitusta. Rahoitus EU:n
Central Baltic -ohjelmasta ja päätoteuttaja on John Nurmisen säätiö. Varsinais-Suomen
ELY-keskus on mukana partnerina ja muut partnerit ovat Ruotsista ja Ahvenanmaalta.
Suomen pilottikohteet sijaitsevat Saaristomerellä.

· Turun ammattikorkeakoulu: Käynnissä useita hankkeita, kuten Sirppujoen
vedenlaadun ja tulvasuojelun parantaminen (YM:n kärkihankerahoitus), vieraslajien
seurantaan ja poistoon (mm. liejutaskurapu), haitallisiin aineiseen ja hulevesiin liittyviä
hankkeita. Turun AMK on myös mukana Itämerihaasteen toimenpideohjelman
laatimisessa.

7. Muut asiat

· Kuuleminen tulvariskien alustavasta arvioinnista ja merkittävien tulvariskialueiden
nimeämisestä 9.4.-9.7.2018 (www.ymparisto.fi/vaikutavesiin → tulvariskien hallinta)

· Meremme tähden -tilaisuus Raumalla 29.5.2018 (www.ymparistonyt.fi/meremme-
tahden-2018). Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös merialuesuunnittelun
aloitusseminaari koskien Saaristomerta ja Selkämeren eteläosaa.

· Valtakunnallisen Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari Oulussa 12.-14.6.2018
(http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesistokunnostusverkosto/Tapahtumat/Vuosiseminaarit/Vuosiseminaari_2018).

Seminaarin teemoina rakennetut vesistöt, valuma-aluekunnostukset sekä
verkostoituminen ja yhteistyö.

8. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään syys-lokakuussa 2018. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan
myöhemmin.

9. Lopetus

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:45.

Liitteet:

Liite 1. PowerPoint-esitys: ProAgria Länsi-Suomi (ProAgriaL-S_07052018.pdf)
Liite 2. PowerPoint-esitys: Kipinä-Salokannel, Mäkinen, Paavilainen (Kokous_07052018.pdf)
Liite 3. PowerPoint-esitys: Koskinen (Koskinen_07052018.pdf)

http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
http://www.ymparistonyt.fi/meremme-tahden-2018
http://www.ymparistonyt.fi/meremme-tahden-2018
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesistokunnostusverkosto/Tapahtumat/Vuosiseminaarit/Vuosiseminaari_2018
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