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Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän 
kokous 3/2021  

 

Aika: To 7.10.2021 klo 9:00-11:00 
Paikka:  Videokokous (Teams) 

Läsnä: Jussi Ahonen  Geologian tutkimuskeskus 
Terhi Ajosenpää  ProAgria Länsi-Suomi  
Markku Alahäme  Suomen Satamaliitto  
Niina Anttila   Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri  
Anna Arnkil  Metsähallitus 
Helena Fabritius Åbolands svenska lantbruksproducentförbund r.f. 
Jörgen Grandell ProAgria Finska Hushällningssällskapet 
Juha Hyvärinen  Rauman seutukunta  
Ville-Veikko Intovuori Liikenne- ja viestintävirasto (Taficom) 
Ilona Joensuu  Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Sanna Kipinä-Salokannel  Varsinais-Suomen ELY-keskus (sihteeri) 
Teija Kirkkala   Pyhäjärvi-instituutti  
Aleksis Klap  Varsinais-Suomen liitto 
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 
Elina Liinaharja  MTK-Satakunta  
Olli Madekivi  Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Heikki Niemi  Varsinais-Suomen pelastuslaitos 
Markus Nissinen MTK-metsälinja 
Jarkko Nyrhinen Energiateollisuus 
Ismo Lindfors   Vesilaitosyhdistys 
Anne Nummela  Satakuntaliitto 
Eerik 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  
Jari Raitaniemi Luonnonvarakeskus 
Leena Rannikko Varsinais-Suomen ELY-keskus, kalatalouspalvelut 
Jukka Reko  Rauman seutukunta 
Hannu Ruotsalainen  Energiateollisuus  
Pasi Saario   Turun seutukunta  
Pasi Salmi  Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry 
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 
Milla Suutari  Salon seutukunta  
Janne Tolonen VALONIA  
Pasi Varjonen   Metsäteollisuus ry 
Seppo Varjonen  Suomen luonnonsuojeluliitto, Satakunnan piiri  
Jani Viisanen  Metsähallitus 

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

Kalatalousalueet, merialue 
Kalatalousalueet, Satakunta (sisävedet)  
Kalatalousalueet, Varsinais-Suomi (sisävedet)  
Loimaan seutukunta  
Länsi-Suomen kalatalouskeskus   
Länsi-Suomen merivartiosto  
Pidä Saaristo Siistinä ry 
Pohjois-Satakunnan seutukunta 
Porin seutukunta 
Porin yliopistokeskus 
Puolustusvoimat 
Satakunnan ELY-keskus 
Satakunnan pelastuslaitos 
Suomen Ammattikalastajaliitto ry  
Suomen luonnonsuojeluliitto, Varsinais-Suomen piiri 
Suomen metsäkeskus, Läntinen palvelualue  
Suomen purjehdus ja veneily ry 
Turun yliopisto 

 Vakka-Suomen seutukunta 
 Åbo Akademi 
 Åbolands fiskarförbund 
 

1. Avaus 

Mirja Koskinen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Käytiin lyhyt 

esittäytymiskierros.  

2. Vesienhoidon kuulemispalautteen huomioon ottaminen ja muutokset 

vesienhoitosuunnitelmassa ja toimenpideohjelmassa vuosille 2022–2027 

Sanna Kipinä-Salokannel kävi läpi muutoksia, joita Kokemäenjoen-Saaristomeren-

Selkämeren vesienhoitosuunnitelmaan ja Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesienhoidon 

toimenpideohjelmaan on tehty kuulemisen jälkeen (liite 1.). Osa päivityksistä on tehty 

kuulemispalautteen perusteella, osa kuulemisen aikana tapahtuneista muutoksista johtuen. 

Esimerkiksi maatalouden CAP-valmistelu on edennyt, minkä johdosta maatalouden 

toimenpiteiden nimikkeisiin ja kustannuksiin on tullut muutoksia kuulemisversioon nähden. 

Valtakunnalliset sektorikohtaiset vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelun ohjeistukset on 

päivitetty ja ne löytyvät ympäristöhallinnon verkkosivuilta 

www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas.  

Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesienhoidon toimenpideohjelmaan tehtävät päivitykset 

ovat pääasiassa tekstin muokkausta ja täydennystä kuulemispalautteen ja päivitettyjen 

ohjeiden perusteella, itse toimenpiteisiin ja niiden määriin on tullut vähän muutoksia. Eniten 

muutoksia on tehty vesistökunnostusten osalta, joihin on lisätty muutama uusi toimenpide 

ja muokattu/laajennettu joidenkin toimenpiteiden sisältöä. Todettiin, että vaikka joku 

kunnostuskohde ei olisikaan mainittu vesienhoidon toimenpideohjelmassa, ei se kuitenkaan 

tarkoita, etteikö sitä voitaisi rahoittaa esim. ELYn myöntämistä avustuksista, mikäli 

avustuksen saamisen ehdot muuten täyttyvät.   

Keskusteltiin tilatavoitteista ja miksi alempia tilatavoitteita ei ole käytetty Suomessa 

laajemmin. Tälläkin suunnittelukaudella esitetään pääasiassa vain aikataulupoikkeamia, 

kuten kahdella edelliselläkin suunnittelukaudella. Keskusteltiin Rauman edustan 

http://www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas
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vesimuodostuman tilatavoitteista, alueen voimakas muuttuneisuus ja rakentaminen on jo 

huomioitu voimakkaasti muutetuksi vesimuodostumaksi nimeämisessä, jolloin 

muuttuneisuus otetaan myös tilatavoitteessa huomioon (paras saavutettavissa oleva tila). 

Keskusteluissa tuotiin myös esiin turhautuneisuus siitä, että vesien hyvän tilan tavoite 

siirtyy edelleen vuoteen 2027 tai jopa sen jälkeen, eikä hyvän tilan tavoitteiden 

saavuttamisessa ole juurikaan edistytty. 

Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat tulee olla valmiina lokakuun loppuun 

mennessä, jolloin vesienhoitosuunnitelmat toimitetaan ympäristöministeriöön 

valtioneuvoston käsittelyä varten. Tavoitteena saada vesienhoitosuunnitelmat yhdessä 

merenhoitosuunnitelman kanssa valtioneuvoston käsittelyyn marraskuussa, mutta aikataulu 

menee todennäköisesti joulukuun alkuun. Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat 

julkaistaan tammi-helmikuussa 2022 ja vesienhoitosuunnitelmat raportoidaan EU:lle 

maaliskuussa 2022. 

3. Merenhoidon kuulemispalautteen huomioon ottaminen ja muutokset merenhoidon 

toimenpideohjelmassa vuosille 2022–2027  

Pekka Paavilainen kertoi miten merenhoidon kuulemispalaute on käsitelty ja otettu 

huomioon merenhoidon toimenpideohjelman viimeistelyssä (liite 2.). 

Kuulemispalautteeseen laaditaan vastine, joka julkaistaan merenhoidon verkkosivuilla 

(www.ymparisto.fi/merenhoidonsuunnittelu) vuoden loppuun mennessä. Pääosa saadusta 

palautteesta ei ole aiheuttanut muutoksia toimenpideohjelmaan ja näihin annetaan lyhyet 

perustelut vastineessa. Kolmasosa saadusta palautteesta on otettu joko suoraan tai 

muokattuna huomioon toimenpideohjelman viimeistelyssä. Toimenpideohjelmaan tehdyt 

muutokset ovat pääasiassa korjauksia, päivityksiä ja täydennyksiä teksteihin. 

Toimenpiteistä on poistettu kaksi toimenpidettä: toimenpide ”Itämeren typenoksidien 

rajoitusalueen (NECA) tehokas toimeenpano ja valvonta” toteutuu jo nykyisen 

lainsäädännön pohjalta ja toimenpiteessä ”Merenpohjan merkittävien luontotyyppien ja 

elinympäristöjen suojeleminen” esitetyt toimet on siirretty osaksi luontotoimenpiteitä 

”Suojelualueverkoston laajentaminen meriluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi” ja 

”Merellisten suojelualueiden suojelun tehokkuuden parantaminen”. Myös moniin muihin 

toimenpiteisiin on tehty pieniä tarkennuksia ja täsmennyksiä kuulemispalautteen 

perusteella.  

Kuulemispalautteessa tuotiin esiin huoli Selkämeren tilan huonontumisesta ja esitettiin 

tarve seurannan ja toimenpiteiden lisäämiselle. Toimenpideohjelmaan on nyt lisätty tekstiä 

Selkämeren tilan heikentymisestä. Heikentymisen syyt pyritään selvittämään koko 

Selkämeren osalta ja arvioidaan mahdollisuudet ja tarvittavat toimenpiteet tilan 

parantamiseksi. Selkämeren tilan seurantaa tehostetaan mahdollisimman pian.   

Merenhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022–2027 on valmis ja lähetetty jo 

käännettäväksi. Kaikki merenhoitosuunnitelman osat (Arvio meren nykytilasta, hyvän tilan 

määritelmät, yleiset ympäristötavoitteet ja indikaattorit, seurantaohjelma sekä 

toimenpideohjelma) menevät valtioneuvoston käsittelyyn yhdessä vesienhoitosuunnitelmien 

kanssa loppuvuodesta 2021 (ks. asialistan kohta 2). Merenhoidon toimenpideohjelma ja 

kuulemispalaute vastineineen julkaistaan vuoden lopussa verkkosivuilla 

www.ymparisto.fi/merenhoidonsuunnittelu.  

  

http://www.ymparisto.fi/merenhoidonsuunnittelu
http://www.ymparisto.fi/merenhoidonsuunnittelu
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4. Ajankohtaista vesien- ja merenhoidon hankkeista alueella 

• Eurajoen vesiensuojeluyhdistys (Varjonen): Elokuussa tapahtuneeseen Eurajoen 

bakteerikuormitukseen liittyen Eurajoen vesiensuojeluyhdistys esittää Varsinais-

Suomen ELY-keskukselle, että se käynnistäisi selvityksen lannan peltolevityksen 

aiheuttamista bakteerikuormituksista ja vaikutuksista eri vesistöissä. Suomela 

kertoi, että Eurajoen alueelta otetaan elokuussa havaittuun bakteerikuormitukseen 

liittyen vielä lisänäytteitä viikolla 41 ja näytteistä tehdään laajempi analyysi, jonka 

perusteella voidaan arvioida minkä eläimen lannasta on kysymys vai onko ihmisestä 

peräisin. 

• Varsinais-Suomen ELY-keskus (Paavilainen, Koskinen, Rannikko): Sustainable 

biogas - hankkeessa laadittu Lounais-Suomen ravinnekartat, joista Varsinais-

Suomen ELY-keskus järjestää esittelytilaisuuden 12.10.2021.   

Saaristomeren Hot spot - tiekarttahankkeessa tehdään parhaillaan pullonkaula-

analyysiä, jossa selvitetään nykyisten vesiensuojelutoimien pullonkauloja ja 

kehittämiskohtia. Pullonkaula-analyysin jälkeen aloitetaan tiekartan laatiminen. 

KIPSI-hanke (Saaristomeren valuma-alue) laajenee ensi vuonna valtakunnalliseksi. 

MaaMetsä – hanke on vasta alkanut, siinä on vahvasti mukana maa- ja 

metsätalouden vesienhallintaan liittyvät kysymykset ja tarkasteluissa hyödynnetään 

Kotoma-toimintamallia. Suomen ympäristökeskuksen MaaMeri - hankkeessa 

VARELY on mukana osiossa, joka tuottaa tietoa KIPSI-hankkeen 

vedenlaatuvaikutuksista. Rannikkovesien kunnostusverkosto – hanke (yhdessä 

Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa) päättyy tämän vuoden lopussa, mutta 

hankkeessa perustettu rannikkovesien kunnostusverkosto jatkaa toimintaansa 

hankkeen päätyttyäkin. 

NOUSU - ohjelmasta (MMM) voidaan tukea hankkeita, joissa poistetaan kalojen 

vaellusesteitä, esim. voimalaitos lopettaa toimintansa ja koko pato puretaan tai 

rakennetaan ohitusuoma. Karvianjoessa Vatajankosken voimalaitoksen osalta 

suunnittelu lähdössä liikkeelle, ensimmäinen yleisötilaisuus jo pidetty. Karvianjoen 

Jyllinkosken voimalaitoksen osalta samanlainen hanke on myös melko varmasti 

käynnistymässä. Varsinais-Suomen puolella on kaksi mahdollista NOUSU-ohjelman 

kohdetta, mutta niistä ei voi tässä vaiheessa sanoa enempää. Paimionjoen 

ympäristövirtaamaselvityksen (LUKE ja SYKE) laadinta on alkamassa. Kiskonjoen 

Koskenkosken ja Håldamin kalatiet ovat muuten valmiit, juoksutusta säätelevät 

järjestelmät puuttuvat vielä. Eurajoella on käynnissä keskiosan kunnostus ja 

Pappilankosken kalatietä on korjattu. Eurajoella on käynnissä myös vaellussiian 

lisääntymistutkimus. Harjunpäänjoen Leineperin kalatien rakennustyöt ovat 

parhaillaan käynnissä.  

• Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys (Pulkka): Yhteistyöllä Loimijoki 

kuntoon II – hankkeessa (Loiku II) pilottialueena Hanhijoen valuma-alue, jossa 

tavoitteena mm. yhteistyön vahvistaminen eri toimijoiden kesken (maa- ja 

metsätalous, ojitusyhteisöt jne.). Raportti Kourajoen 

kunnostusmahdollisuuksista on valmistumassa, mukana myös 

virtavesikunnostuksia. 

https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B8BBA106E-8AF3-417C-AD9F-A0DF61DE53AD%7D/169779
https://www.ely-keskus.fi/web/saaristomeren-hot-spot-tiekarttahanke
https://www.ymparisto.fi/kipsinlevitys
https://mmm.fi/vaelluskalat/vaelluskalaohjelma
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• MTK-Satakunta (Liinaharja): Keväällä käynnistynyt Ilmastotekoja 

ruohonjuuritasolla – hanke on tiedonvälityshanke, jossa lähdetty nyt aluksi 

liikenteeseen maaperäkysymyksistä. 

• Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys (Salmi): Mynäjoen 

vesiensuojelutoimenpiteiden yleissuunnitelman laadinta aloitettu, maastotyöt 

saatu jo valmiiksi. Työssä hyödynnetty mm. Kotoma-mallia. Paraisten 

makeavesiaaltaan kunnostushankkeesta jätetty rahoitushakemus.  

• Valonia (Tolonen): Helmi-ohjelman (YM) hankehaku kunnille ja järjestöille (Kunta-

Helmi ja Järjestö-Helmi) on käynnistymässä. Rahoitusta voi hakea mm. pienvesien 

ja rantaluonnon kunnostuksiin, mutta mukana myös soiden ennallistaminen, 

lintuvesien ja kosteikkojen kunnostus ja hoito jne. Valonia lähdössä mukaan 

valtakunnalliseen Helmi-ohjelmasta rahoitettuun virtavesihankkeeseen. Mikäli 

kunnilla on ajatuksia sopivista Helmi-kohteista Varsinais-Suomen alueella, voi olla 

yhteyksissä Valoniaan. Paimionjoen käyttöön liittyvä paneelikeskustelu 

järjestetään 8.11.2021 klo 17:30 Paimion kaupungintalolla. 

5. Muut asiat  

Vesistökunnostusten sekä maa- ja metsätalouden vesienhallinnan rahoitushaku avoinna 

18.10.-31.11.2021 (www.ym.fi/virtaavesienhoitoon).  

Yhteistyöryhmä on nimetty vuoden 2023 loppuun saakka eli sama ryhmä jatkaa toimintaa 

vuoden vaihteen jälkeen, vaikka vesien- ja merenhoidon suunnittelukaudet vaihtuvatkin. 

6. Seuraava kokous 

Seuraava kokous keväällä 2022. Tarkempi kokousajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 

7. Lopetus 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:00. 

 

 

 

LIITTEET: 

Liite 1. VHS kuulemispalautteen käsittely_YTR 7.10.2021.pdf 

Liite 2. Merenhoito TPO_YTR_7.10.2021 

 

 

 

 

 

 

https://www.paimionjoki.fi/ajankohtaista/juntolan-voimalaitos-100-vuotta
http://www.ym.fi/virtaavesienhoitoon

