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Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän 
kokous 2/2021  

 

Aika: Ma 7.6.2021 klo 12:30-15:00 
Paikka:  Videokokous (Teams) 

Läsnä: Outi Aalto   Porin seutukunta  
 Leevi Ahonen  Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat 

Terhi Ajosenpää  ProAgria Länsi-Suomi  
Markku Alahäme  Suomen Satamaliitto  
Petteri Alho  Turun yliopisto 
Lauri Anttila  Pyhäjärvi-instituutti 
Niina Anttila   Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri  
Anne Erkkilä-Välimäki Porin yliopistokeskus  
Juha Hyvärinen  Rauman seutukunta  
Ville-Veikko Intovuori Liikenne- ja viestintävirasto (Taficom) 
Timo Juvonen  Varsinais-Suomen liitto 
Sanna Kipinä-Salokannel  Varsinais-Suomen ELY-keskus (sihteeri) 
Teija Kirkkala   Pyhäjärvi-instituutti  
Aleksis Klap  Varsinais-Suomen liitto 
Hannu Klemola Suomen luonnonsuojeluliitto, Varsinais-Suomen piiri 
Ville Koitto  Varsinais-Suomen pelastuslaitos 
Kirsti Korkka-Niemi Geologian tutkimuskeskus 
Mirja Koskinen  Varsinais-Suomen ELY-keskus (puheenjohtaja)  
Airi Kulmala   MTK-Varsinais-Suomi  
Juha Kääriä   Turun ammattikorkeakoulu  
Titta Lahtinen   Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat  
Aino Launto-Tiuttu MTK-Varsinais-Suomi 
Jarkko Leka   VALONIA  
Piia Leskinen   Turun ammattikorkeakoulu  
Elina Liinaharja  MTK-Satakunta  
Olli Madekivi  Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Kaj Mattsson   Åbolands fiskarförbund  
Maria Mäkinen  Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat  
Heikki Niemi  Varsinais-Suomen pelastuslaitos 
Irina Nordman  Vesilaitosyhdistys 
Anne Nummela  Satakuntaliitto 
Erik Ojala  Metsäteollisuus ry 
Pekka Paavilainen  Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat  
Heli Perttula   Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat  
Janne Pulkka  Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry  
Markku Rintala Satakunnan pelastuslaitos 
Hannu Ruotsalainen  Energiateollisuus  
Timo Saarinen  Kalatalousalueet, merialue  
Pasi Saario   Turun seutukunta  
Anne Savola  Satakuntaliitto 
Elina Seppälä   Pohjois-Satakunnan seutukunta  
Irja Skyten-Suominen  Suomen Kalankasvattajaliitto ry  
Maarit Solla   Varsinais-Suomen ELY-keskus, maaseutupalvelut  
Janne Suomela  Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat  
Jarmo Uimonen Suomen metsäkeskus, Läntinen palvelualue  
Pasi Varjonen   Metsäteollisuus ry 
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Seppo Varjonen  Suomen luonnonsuojeluliitto, Satakunnan piiri  
Heidi Veck   Salon seutukunta  
Briitta Vilkki  Puolustusvoimat 

 Virpi Vuojärvi-Torhamo  Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
 
Poissa:  Bioenergia ry  

Kalatalousalueet, Satakunta (sisävedet)  
Kalatalousalueet, Varsinais-Suomi (sisävedet)  
Loimaan seutukunta  
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry 
Luonnonvarakeskus 
Länsi-Suomen kalatalouskeskus   
Länsi-Suomen merivartiosto  
Metsähallitus 
MTK-metsälinja 
Pidä Saaristo Siistinä ry 
ProAgria Finska Hushällningssällskapet 
Satakunnan ELY-keskus 
Suomen Ammattikalastajaliitto ry  
Suomen purjehdus ja veneily ry 

 Vakka-Suomen seutukunta 
Varsinais-Suomen ELY-keskus, kalatalouspalvelut  

 Åbo Akademi 
 Åbolands svenska lantbruksproducentförbund r.f. 

 

 

 
1. Avaus 

Mirja Koskinen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Käytiin lyhyt 

esittäytymiskierros. 

2. Varsinais-Suomen ja Satakunnan pelastuslaitokset uusina yhteistyöryhmätahoina 

esittäytyvät  

Heikki Niemi Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta esitteli pelastuslaitoksen toimintaa (liite 

1.) ja Markku Rintala Satakunnan pelastuslaitokselta täydensi esitystä Satakunnan osalta. 

3. Kuuleminen ehdotuksesta Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren 

vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022–2027 (päättyi 14.5.2021)  

Sanna Kipinä-Salokannel esitteli vesienhoidon kuulemisessa saatua palautetta koskien 

ehdotusta Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitosuunnitelma sekä 

ehdotusta Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesienhoidon toimenpideohjelmaa vuosille 

2022–2027 (Liite 2.). Kuulemisaika oli 1.11.2020-14.5.2021 ja sen aikana palautetta saatiin 

yhteensä 121 eri taholta tai yksityishenkilöltä. Kuulemisessa saatiin enemmän palautetta 

luokittelua, voimakkaasti muutettuja vesiä (luokittelu, toimenpidetarpeet) ja 

ympäristötavoitteita koskien kuin aikaisemmilla vesienhoitokausilla. Itse sektorikohtaisiin 

toimenpiteisiin tai niiden määriin esitettiin vähän palautetta, eniten muutoksia ja 

lisäysehdotuksia esitettiin kunnostustoimenpiteisiin (mm. virtavesikunnostukset, 

säännöstelyn kehittäminen). Yhteenveto vesienhoitoalueiden kuulemispalautteista 

julkaistaan vesienhoitoalueiden verkkosivuilla 31.8.2021 mennessä. 
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Kuulemispalautetta käydään kesän aikana tarkemmin läpi ELY-keskuksissa, 

valtakunnallisissa toimialaryhmissä ja asiantuntijaryhmissä sekä ministeriöissä ja tehdään 

tarvittavat muutokset suunnitelmiin. Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat tulee 

olla valmiina lokakuun loppuun mennessä. Valtioneuvosto hyväksyy 

vesienhoitosuunnitelmat joulukuussa 2021 ja ne raportoidaan EU:lle maaliskuussa 2022. 

Keskusteltiin Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesienhoidon toimenpideohjelman 

tarinakartasta, jonka Varsinais-Suomen ELY-keskus julkaisi kuulemisen aikana. 

Tarinakartta on koettu hyväksi ja visuaaliseksi tavaksi esittää vesienhoidon toimenpiteet 

paikkatietomuodossa ja erityisen hyvin se toimii viestinnän ja tiedotuksen tukena. 

Lausunnon (kuuleminen) koostamisen yhteydessä sen ei kuitenkaan koettu olevan kovin 

käyttökelpoinen työväline.  

Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesienhoidon toimenpideohjelmassa on pohjavedet ja 

pintavedet esitetty erikseen omina osioinaan, vesienhoitosuunnitelmassa ne ovat yhdessä. 

Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että on selkeämpää, kun ne on käsitelty erikseen, eikä 

pohjavesiä koskevat asiat ”huku” pintavesi-asioiden joukkoon. Myös kuulemispalautteessa 

oli esitetty, että vesienhoitosuunnitelmassa tulisi käsitellä pintavedet ja pohjavedet 

erikseen. 

Keskusteltiin maatalouden toimenpiteiden esittämisestä vesienhoitosuunnitelmissa, kun 

lopullisia päätöksiä CAP:sta (EU:n yhteinen maatalouspolitiikka) ei ole vielä tehty. Airi 

Kulmala osallistuu valtakunnalliseen maatalous-ryhmään, jossa vesienhoidon 

toimenpiteiden suunnittelun ohjeistusta päivitetään maatalouden osalta. Kulmala kertoi, että 

vesienhoidon ohjeistus laaditaan CAP-valmistelun tämän hetken esityksen mukaisesti. 

Ohjeistukseen päivitetään myös maatalouden kustannukset.  

Osassa kuulemispalautteita oli tuotu myös esille, että vesienhoitosuunnitelmissa esitetyt 

maa- ja metsätalouden toimenpiteet ja ohjauskeinot ovat riittämättömiä tavoitteiden 

saavuttamiseksi vuoteen 2027 mennessä. Todettiin, että toimenpiteet ja niiden määrät on 

suunniteltu vesien hyvän tilan tavoitteen mukaan, mutta vaikka kaikki toimenpiteet 

toteutettaisiin täysipainoisesti, niin viive vesistöjen tilan paranemisessa on pitkä. Kulmala 

kertoi, että maatalouden osalta vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelun ohjeistukseen on 

tulossa tarkennuksia mm. kerääjäkasveihin liittyen. Lisäksi kasvihuonetuotantoon liittyen 

valmistellaan ohjauskeinoa. Jarmo Uimonen totesi, että metsätalouden toimenpiteiden 

prosessit ovat hitaita ja niitä ohjataan hallinnon sekä sertifioinnin kautta. Ojitus mm. tulee 

vähenemään jatkossa tuottamattomien metsien uudistamisvelvollisuuden poistuessa ja 

sertifioinnin kriteerit ovat tiukentumassa. 

Kuulemispalautteessa oli esitetty, että kaavoitus ei ole sopiva työkalu vesienhoidon 

toimenpiteiden edistämiseen. Tähän liittyen Anne Savola totesi, että ainakin maakuntaliitto 

näkee kaavoituksen hyvin tärkeänä keinona edistää vesienhoidon tavoitteita ja sitä tulisi 

kehittää.   

Virpi Vuojärvi-Torhamo kertoi, että Etelä-Suomen aluehallintoviraston 

ympäristölupavastuualueen vesiyksikössä kiinnitettiin huomiota siihen, että kuultavana 

olleessa vesienhoitosuunnitelmassa on jo Säpilän oikaisu-uoman osalta todettu, ettei se 

heikennä alueen pinta- ja pohjavesimuodostumien tilaa, vaikka hankkeen lupakäsittely on 

vielä kesken. Todettiin, että vesienhoitosuunnitelmassa tarkasteltavat uudet hankkeet tulee 

olla sellaisia, joiden lupakäsittely on vasta käynnissä tai lähdössä vireille. Todettiin 

https://ely.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=eefc7bb02f8a41258b0cf5f3f6ad42fc
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kuitenkin, että uusien hankkeiden tarkastelua vesienhoitosuunnitelmassa tulisi avata 

enemmän ja selvemmin tuoda esille mihin perustuu arviot hankkeiden vaikutuksista pinta- 

ja pohjavesimuodostumien tilaan ja vesienhoidon tavoitteisiin. Nyt tarkasteluja on avattu 

tarkemmin vain toimenpideohjelmissa. 

4. Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi 

vuosille 2022–2027 (päättyi 14.5.2021) 

Pekka Paavilainen esitteli merenhoidon kuulemisessa saatua palautetta koskien ehdotusta 

merenhoidon toimenpideohjelmaksi (liite 3.). Kuulemisaika oli 1.2. - 14.5.2021 ja sen aikana 

saatiin 106 lausuntoa/palautetta. Yleisenä mielipiteenä toimenpideohjelmaa pidettiin 

hyvänä ja kattavana, mutta useassa palautteessa todettiin kuitenkin, että asiakirja on liian 

paksu ja raskaslukuinen. Toimenpideohjelmaan esitetyt muutokset ovat pääasiassa varsin 

pieniä, eikä täysin uusia toimenpiteitä esitetty. Monessa lausunnossa tuotin esille, että 

resurssit toimenpideohjelman toteuttamiseen tulee varmistaa. Monet tahot olivat valmiita 

ottamaan vastuun toimenpiteistä tai ainakin osallistumaan niiden toteutukseen.  

Saatua palautetta käsitellään parhaillaan teemakohtaisissa alatyöryhmissä ja palautteesta 

laaditaan yhteenveto ja vastine, jotka julkaistaan merenhoidon verkkosivuilla syksyllä. 

Merenhoidon toimenpideohjelman viimeistely etenee vesienhoidon aikataulun kanssa yhtä 

matkaa, niin että suunnitelma viimeistellään syksyn aikana ja se menee valtioneuvoston 

käsittelyyn joulukuussa 2021. 

5. Ajankohtaista vesien- ja merenhoidon hankkeista alueella 

• Turun ammattikorkeakoulu (Kääriä): Rakennekalkki maatalouden 

vesiensuojelukeinona - hanke on loppusuoralla ja pilottialueita on toteutettu Eurajoen 

ja Paimionjoen valuma-alueilla sekä Turun alueella. Parhaillaan valmistellaan 

seurantaohjelmaa, jolle haetaan jatkorahoitusta. 8.12.2021 järjestetään hankkeen 

loppuseminaari, jossa esitellään myös kipsiin ja kuituihin liittyvien hankkeiden tuloksia. 

Järviruoko hyötykäyttöön! - hanke on juuri käynnistynyt. Hankkeessa pyritään 

löytämään toimivia liiketoimintaketjuja, joiden kautta voitaisiin poistaa suuria määrä 

järviruokoa rannikkovesistä. Hankkeessa on myös kasvimassan hyötykäyttö mukana. 

Elokuussa aloitetaan leikkuut Porissa ja sen jälkeen siirrytään Saaristomeren puolelle. 

• Satakunnan luonnonsuojelupiiri ja Eurajoen vesiensuojeluyhdistys (Varjonen): 

kampanjan "Vapauta Eurajoen virrat" tavoitteena on Eurajoen palauttaminen 

vaelluskalajoeksi mm. vaellusesteiden poistamisella. Etenee monella tasolla, mm. 

yleistä keskustelua sekä yhteistyötä viranomaisten ja veden käyttäjien välillä. Eurajoen 

vesiensuojeluyhdistys pitää tärkeänä, että suunnitteilla olevan Pyhäjärven 

säännöstelypadon kunnostustöiden yhteydessä tulee turvata kalatien tai ohitusuoman 

rakentamisen mahdollisuus jatkossa. ELY-keskus vastaa kunnostuksista ja sovittiin, 

että asiasta toimitetaan lisätietoa Varjoselle kokouksen jälkeen. 

• MTK-Varsinais-Suomi (Launto-Tiuttu): Maan vesitalous ja kasvukunto - hanke jatkuu 

jälleen pienen hiljaiselon jälkeen ja uusi hankevetäjä on aloittanut. 

• Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys (Pulkka): Loiku II - hankkeessa yhtenä 

pilottialueena Hanhijoen valuma-alue yhteistyössä Valonian kanssa. Monitavoitteisia 

toimenpiteitä, joissa huomioidaan kalatalous, ympäristö, vesienhallinta jne. Toteutetaan 
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myös Mälläistenkosken kalataloudellinen kunnostus. Yhteistyö alueen ojitusyhteisöjen 

kanssa keskeistä. Huittisissa aktiivisen kyläyhdistyksen vetämänä toteutetaan 

Loimankosken ennallistaminen (Loimijoki), jossa edistetään monitavoitteisesti 

ympäristö-, maisema- ja kalataloudellisia arvoja. Virtaava Lappijoki - hankkeessa 

tehdään yhteistyötä paikallisen suojeluyhdistyksen kanssa isosorsimo-ongelman 

ratkaisemiseksi Lappijoki-Kaltonojassa. 

• Valonia (Leka): Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkoston toiminta jatkuu, 

vaikka hanke on päättynyt. Verkosto tarjoaa paikallisille vesistöyhdistyksille ohjausta ja 

neuvontaa sekä viestii kunnostusasioista aktiivisesti (uutiskirje). Valonia toteuttaa 

purokunnostuksia ja edistää metsätalouden vesiensuojeluun liittyviä toimenpiteitä 

Hanhijoen alueella Loiku II-hankkeessa. PUUJALKA (Valuma-aluesuunnittelu ja 

puunkäyttö maa- ja metsätalouden vesienhallinnassa ja vesiensuojelussa) -

hankkeessa edistetään vesienhallintaan liittyviä toimenpiteitä valuma-alueilla. 

Pilottialueet Salossa, Turussa ja Paimionjoen valuma-alueella. 

• Pyhäjärvi-instituutti (Anttila): Mukana jo mainitussa Rakennekalkki - hankkeessa 

Eurajoen vesistöalueen osalta. KÄTEVÄ - hankkeessa edistetään käytännön toimilla 

Eurajoen valuma-alueella vesitalouden hallintaa maa- ja metsätalousalueilla. Eurajoen 

keski- ja alaosan kalataloudelliset kunnostukset (yhteensä 8 koskea, joista tänä 

vuonna toteutetaan 3-4). Siika - hankkeessa selvitetään ja parannetaan siian 

lisääntymis- ja elinympäristöjä Eurajoen alueella.  

• MTK Satakunta (Liinaharja): Ilmastotekoja ruohonjuuritasolla - hanke alkanut, jossa 

vesitalous- ja maaperäasiat vahvasti mukana. 

• ProAgria Länsi-Suomi (Ajosenpää): KIPSI - hanketta hallinnoi Varsinais-Suomen ELY-

keskus, ProAgria vastaa viljelijäneuvonnasta ja tiedottamisesta. Hankkeessa 

parhaillaan käynnissä haku kipsinlevitykseen (haku auki juhannukseen saakka). 

16.6.2021 järjestetään pellonpiennartilaisuus Sokerijuurikkaan tutkimuskeskuksen 

koeruuduilla. KIPSI - hankkeen tapaiset erillishankkeet hyvin tärkeitä vesien- ja 

merenhoidon toimenpiteiden edistämisessä ja neuvonnassa, toivottavasti erilaisia 

rahoitusmahdollisuuksia hankkeiden toteuttamiseen on myös jatkossa.  

• Varsinais-Suomen ELY-keskus (Koskinen): Saaristomeri -ohjelman käynnistämisestä 

päätettiin hallituksen puoliväliriihessä ja osana sitä käynnistyi Varsinais-Suomen ELY-

keskuksessa ns. Hot spot - hanke. Hankkeen tavoitteena on saada Saaristomeren 

valuma-alueen hajakuormitus pois HELCOM:n Itämeren hot spot listalta. Käynnissä 

parhaillaan kriteerien määrittäminen, joilla mahdollista poistaa Saaristomeren valuma-

alue listalta. Hankkeessa laaditaan tiekartta, jolla tavoitteeseen päästään. Sustainable 

Biogas - hankkeessa on päivitetty aikaisemmin tehdyt ravinnetasekartat ja lisäksi 

selvitetään parilla pilottialueella minkälaisia vesistövaikutuksia liittyy jätevesilietteen 

käyttöön viherrakentamisessa. 

Keskusteltiin vieraslajeista ja todettiin, että monet vieraslajeista ovat 

puutarhakarkulaisia ja niiden myyntiin tulisi saada tiukempia rajoituksia. Vieraslajit tulisi 

ottaa huomioon myös vesienhoitosuunnitelmassa vahvemmin.  
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6. Muut asiat  

Ei muita asioita. 

7. Seuraava kokous 

Seuraava kokous syyskuussa 2021. Tarkempi kokousajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 

8. Lopetus 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:00. 

 

 

LIITTEET: 

Liite 1. V-S ja Satakunnan vesien- ja merenhoidon yt-työryhmä 7.6.2021.pdf 

Liite 2. Vesienhoidon kuulemispalautteen yhteenveto_VARELY.pdf 

Liite 3. Merenhoito TPO kuulemispalaute 25.5.2021.pdf 

 

 

 

 

 


