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Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän
5. kokous

Aika: Maanantai 8.10.2018 klo 10:00-12:00
Paikka: Satakunnan ELY-keskus (kokoushuone Areena), Valtakatu 12 B, Pori

Videoyhteys: Varsinais-Suomen ELY-keskus (kokoushuone Halonen),
Itsenäisyydenaukio 2, Turku

Läsnä: Marjo Aikko Satakunnan kalastusalueet
Sanna Kipinä-Salokannel Varsinais-Suomen ELY-keskus (sihteeri)
Mirja Koskinen Varsinais-Suomen ELY-keskus (puheenjohtaja)
Ilkka Mikkola Vesilaitosyhdistys
Maria Mäkinen Varsinais-Suomen ELY-keskus
Anne Nummela Satakuntaliitto
Heli Perttula Varsinais-Suomen ELY-keskus
Jukka Reko Rauman seutukunta
Anne Soppa Satakunnan ELY-keskus
Janne Suomela Varsinais-Suomen ELY-keskus
Markku Suominen Suomen luonnonsuojeluliitto, Satakunnan piiri
Jarmo Uimonen Suomen metsäkeskus, Läntinen palvelualue
Pasi Varjonen Metsäteollisuus ry

Videoyhteys: Markku Alahäme Suomen Satamaliitto
Joni Holmroos Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry
Matti Jantunen Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry
Timo Juvonen Varsinais-Suomen liitto
Aino Launto-Tiuttu MTK-Varsinais-Suomi
Jarkko Leka VALONIA
Pekka Paavilainen Varsinais-Suomen ELY-keskus
Timo Saarinen Varsinais-Suomen kalastusalueet
Irja Skyten-Suominen Suomen Kalankasvattajaliitto ry
Maarit Solla Varsinais-Suomen ELY-keskus, maaseutupalvelut
Mikael Urpo Pro Agria Länsi-Suomi/ Satakunnan kalatalouskeskus

Poissa: Bioenergia ry
Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)
Energiateollisuus
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)
Loimaan seutukunta
L-S Kalatalouskeskus
Luonnonvarakeskus
Länsi-Suomen merivartiosto
Metsähallitus
MTK-metsälinja
MTK-Satakunta
Pidä Saaristo Siistinä ry
Pohjois-Satakunnan seutukunta
Porin seutukunta
Porin yliopistokeskus
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ProAgria Finska Hushällningssällskapet
ProAgria Länsi-Suomi
Pyhäjärvi-instituutti
Salon seutukunta
Suomen ammattikalastajaliitto ry
Suomen luonnonsuojeluliitto, Varsinais-Suomen piiri
Suomen purjehdus ja veneily ry
Turun ammattikorkeakoulu
Turun seutukunta
Turun yliopisto
Vakka-Suomen seutukunta
Varsinais-Suomen ELY-keskus, kalatalouspalvelut
Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri
Åbo Akademi
Åbolands fiskarförbund
Åbolands svenska lantbruksproducentförbund r.f.

1. Avaus

Mirja Koskinen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

2. Metsäkeskus vesienhoidon toimenpiteiden edistäjänä ja toteuttajana

Jarmo Uimonen esitteli Suomen metsäkeskuksen läntisen palvelualueen toimintaa ja
hankkeita (liite 1). Metsäkeskuksen läntinen palvelualue kattaa Varsinais-Suomen
(poislukien saaristokunnat), Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-
Pohjanmaan maakunnat. Metsäkeskus tarjoaa mm. metsänomistajille monia palveluita ja
neuvontaa sekä rahoitusta metsän- ja luonnonhoitotöihin. Metsäkeskukselle voi tehdä
esityksiä hyvistä luonnonhoitohanke-kohteista, jonka jälkeen metsäkeskus selvittää
tarkemmin mahdollisuudet KEMERA-hankehakuun. Mikäli kohde vaikuttaa sopivalta,
metsäkeskus tekee hankehakua varten tarkemman suunnitelman ja hankkii tarvittavat
suostumukset ja luvat. Hankehakuja on n. 2-3 kertaa vuodessa. Todettiin, että tästä
rahoitusmahdollisuudesta olisi hyvä tiedottaa laajemmin ja siitä voisi tehdä jutun esim.
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen uutiskirjeeseen.

3. Ajankohtaista vesien- ja merenhoidossa

Sanna Kipinä-Salokannel esitteli vesien- ja merenhoidon ajankohtaisia asioita (liite 2), joista
oli lähetetty yhteenveto jo asialistan liitteenä (liite 3). Vesiensuojelun tehostamisohjelmaan
liittyen yhteistyöryhmälle lähetetään tarkempaa tietoa, kun on valtakunnallisesti päätetty
mm. rahoituksen jakamisesta ja mahdollisesta hakumenettelystä. Pinta- ja pohjavesien
luokittelun päivitystä aloitellaan parhaillaan ja luokittelu tehdään talven 2018-2019 aikana.
Yhteistyöryhmälle esitellään päivitettyä luokittelua toukokuussa 2019.

4. Vesienhoidon kuuleminen työohjelmasta, aikataulusta ja keskeisistä kysymyksistä,
kuulemispalaute ja sen huomioon ottaminen

Sanna Kipinä-Salokannel esitteli 8.1.- 9.7.2018 toteutetun vesienhoidon kuulemisen
kuulemispalautetta (liite 4). Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella
saatiin yhteensä 105 palautetta ja lausuntoa, joista 28 tuli netissä olleen webrobol-kyselyn
kautta. Työohjelmaa koskien tuli jonkin verran palautetta ja aikatauluun liittyen vain vähän.
Kuulemisasiakirjassa esitetyistä keskeisistä kysymyksistä oltiin pääasiassa samaa mieltä,
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mutta niiden sisältöön otettiin vilkkaasti kantaa, samoin keskeisten kysymysten keskinäisiin
painoarvoihin. SOVA-lain mukaiseen ympäristöarviointiin ei juurikaan annettu palautetta.

Palautteessa kiiteltiin vesienhoidon suunnitteluun liittyvää avointa yhteistyötä ja
osallistumismahdollisuuksia, mutta toisaalta toivottiin lisää tietoa ja tiedotusta koko
prosessiin liittyen. Tässä kuulemisessa ensi kertaa käytössä ollut Vesikartta koettiin myös
hyväksi. Palautteessa korostettiin mm. tiedon luotettavuutta vesien tilan, tavoitteiden ja
kuormituksen arvioinnissa, ympäristötavoitteiden realistisuutta ja suunniteltavien
toimenpiteiden kustannustehokkuutta. Palautteessa otettiin myös paljon kantaa
toimenpiteiden vapaaehtoisuuden, mutta myös pakollisuuden puolesta, samoin
toimenpiteiden rahoitukseen ja toteutuksen vastuunjakoon liittyen. Lisäksi tuli paljon sektori-
tai vesimuodostumakohtaista yksityiskohtaisempaa palautetta.

Kuulemisasiakirjaa ei päivitetä kuulemispalautteen perusteella, vaan kuulemispalaute
otetaan jatkotyössä ja vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien päivityksessä
huomioon, kuten aikaisemmillakin kausilla. Tiivistelmä palautteesta julkaistaan lokakuun
aikana vesienhoitoalueen verkkosivuilla ja myöhemmin vesienhoitosuunnitelmassa.
Yhteistyöryhmälle lähetetään linkki verkkosivuille heti kun tiivistelmä on sieltä luettavissa.

5. Kaudelle 2016-2020 suunniteltujen vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden
toteutuksen seuranta ja raportointi

Vesienhoitosuunnitelmissa ja merenhoitosuunnitelmassa vuosille 2016-2021 esitetyt
toimenpiteet tulee olla käynnissä v. 2018 loppuun mennessä ja toteutustilanteesta
raportoidaan EU:lle vuoden 2018 lopussa. Tietojen keräämisestä vastaavat ELY-keskukset,
mutta tietoa pyritään keräämään mahdollisimman paljon keskitetysti mm. Suomen
ympäristökeskuksen (SYKE) toimesta. Vesienhoidon toimenpiteiden toteutustiedot tulee
olla syötettyinä tietojärjestelmiin 30.11.2018 mennessä ja varsinaisen raportoinnin EU:lle
tekee SYKE. Sanna Kipinä-Salokannel esitteli, kuinka vesienhoidon toimenpiteiden
toteutustietoa kerätään pintavesien osalta (liite 2). Pintavesien osalta toimenpiteiden
toteutustietoa on tässä vaiheessa kerätty lähinnä vain kunnostustoimenpiteiden osalta,
muiden sektoreiden osalta odotellaan vielä valtakunnallisia keskitettyjä aineistoja. Maria
Mäkinen kertoi, että pohjavesien osalta osa toimenpiteistä on lähtenyt jo hyvin käyntiin ja
toteutettukin, mutta kaikkien toimenpiteiden osalta toteutustietoa ei ole vielä kerätty.

Janne Suomela kertoi merenhoidon toimenpiteiden toteutustilanteesta (liite 2).
Toteutustietoja on kerätty kyselyllä, joka on lähetetty mm. toimenpiteiden toteuttajatahoille
ja eri asiantuntijoille. Suurin osa toimenpiteistä on lähtenyt hyvin käyntiin, mutta osasta
toimenpiteistä ei olla saatu vielä riittävästi tietoa ja tietoja täydennetään vielä nyt syksyn
aikana.

Toimenpiteiden toteutustietoa hyödynnetään EU-raportoinnin lisäksi toimenpideohjelmien
päivityksessä ja merenhoidon osalta myös HELCOMin Itämeren suojelun toimintaohjelman
päivityksessä.

6. Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän toimikauden jatkaminen

Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmien toimikausi on vuoden 2018 loppuun, johtuen
maakuntauudistuksen alkuperäisestä aikataulusta (1.1.2019 alkaen). Mirja Koskinen kertoi,
että yhteistyöryhmien toimikausia jatketaan ja jokaiselle taholle lähetetään loka-marraskuun
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aikana kirje, jossa pyydetään nimeämään edustaja ja varaedustaja yhteistyöryhmään
1.1.2019 alkaen. Ympäristöministeriö ei ole vielä linjannut tuleeko toimikausi olemaan
vesienhoitokauden loppuun (2021) vai vuoden 2020 loppuun maakuntauudistuksen tämän
hetkisen aikataulun mukaisesti. Yhteistyöryhmille lähetetään kutsukirjeet, kun toimikauden
pituus on päätetty. Samalla yhteistyöryhmiä täydennetään kutsumalla puolustusvoimat
mukaan ja pohditaan myös vaihtoehtoja laajentaa kuntien edustusta.

7. 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. www.mtk.fi/maveka

· Pyhäjärvi-instituutti: Tulevaisuuden alkutuotannon menestystekijät Lounais-
Suomessa (TULEVA) -hanke on vasta alkanut ja saa rahoituksen Manner-Suomen
kehittämisohjelman vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erillisvaroista.
Hankkeessa tuotetaan ja välitetään tietoa ilmastonmuutoksen lyhyen ja pitkän aikavälin
vaikutuksista alkutuotantoon.

· Valonia: Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto-hanke on tiedonvälitys- ja
neuvontahanke, jossa on tarkoituksena paikallisen vesiensuojelutyön aktivoiminen ja
Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkoston perustaminen. Valonia on päätoteuttaja
ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys partnerina. Valonia on myös aktiivisesti
mukana valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston toiminnassa sekä tekee
yhteistyötä muiden vastaavien verkostohankkeiden (mm. Vyyhti-hanke) kanssa.
Rahoitus ympäristöministeriön kärkihankerahoituksesta.
www.valonia.fi/vesi/vesiensuojelu/vesistokunnostusverkosto

8. Muut asiat

· Eri lupien ja toimintojen yhteisvaikutukset vesistöihin tulisi selvittää. Tällä hetkellä sitä ei
ole vastuutettu kenenkään tehtäväksi ja on epäselvää kuuluisiko se luvan hakijalle,
lausunnon antavalle viranomaiselle vai luvittajalle. Todettiin, että tämä on
luvitusteknisesti haastavaa, koska luvat ovat eri-ikäisiä ja vanhojen lupien ”avaaminen”
aina jokaisen lupaprosessin yhteydessä on hankalaa ja vie aikaa.

· Eläinsuojien luvituksessa ollaan siirtymässä ilmoitusmenettelyyn, jolloin
aluehallintovirastojen eläinsuojia koskeva käsittelyraja nousee ja tätä rajaa pienemmät
siirtyvät kuntien käsittelyyn. Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa laaditaan parhaillaan
ilmoitusmenettelyyn ohjetta ja kaavaketta sekä järjestetään asiaan liittyen koulutusta
alueella. Päätös ilmoitusmenettelyyn siirtymisestä tehdään marraskuun aikana.

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään toukokuussa 2019. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan
myöhemmin. Mikäli tulee tarvetta, kokous voidaan pitää myös aikaisemmin.
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10. Lopetus

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:00.

Liitteet:

Liite 1. PowerPoint-esitys: Uimonen (Pori_081018_JU.pdf)
Liite 2. PowerPoint-esitys: Kipinä-Salokannel, Mäkinen, Suomela (Kokous_08102018.pdf)
Liite 3. Ajankohtaista, lokakuu 2018
Liite 4. PowerPoint-esitys: Vesienhoidon kuulemispalaute_VHA3.pdf


