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

 

Aika: Ti 9.6.2020 klo 12:00 – 14:20  
Paikka:  Videokokous (Teams)  

Läsnä:  Outi Aalto  Porin seutukunta  
Pia Aarnio  Turun seutukunta 
Markku Alahäme Suomen Satamaliitto 
Niina Anttila  Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri 
Ilona Joensuu  Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Timo Juvonen  Varsinais-Suomen liitto 
Tuija Kailaste  Vakka-Suomen seutukunta 
Sanna Kipinä-Salokannel Varsinais-Suomen ELY-keskus (sihteeri) 
Mirja Koskinen Varsinais-Suomen ELY-keskus (puheenjohtaja) 
Airi Kulmala  MTK-Varsinais-Suomi 
Titta Lahtinen   Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat 
Jarkko Leka  VALONIA 
Elina Liinaharja MTK-Satakunta  
Maria Mäkinen Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat 
Noora Nest  Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat 
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 
Jari Raitaniemi Luonnonvarakeskus 
Hannu Ruotsalainen Energiateollisuus 
Timo Saarinen  Kalatalousalueet, merialue 
Pasi Saario  Turun seutukunta 
Irja Skyten-Suominen Suomen Kalankasvattajaliitto ry 
Sini Solala  Satakuntaliitto 
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 

 Heidi Veck  Salon seutukunta 
Sanna Vesa  Salon seutukunta 
 

Poissa: Bioenergia ry  
Kalatalousalueet, Satakunta (sisävedet) 
Kalatalousalueet, Varsinais-Suomi (sisävedet) 
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry 

 Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) 
Loimaan seutukunta  
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry 

 Länsi-Suomen kalatalouskeskus 
 Länsi-Suomen merivartiosto 
 Metsähallitus  

MTK-metsälinja 
 Pidä Saaristo Siistinä ry 
 Pohjois-Satakunnan seutukunta  

Porin yliopistokeskus 
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 ProAgria Finska Hushällningssällskapet 
 ProAgria Länsi-Suomi 

Puolustusvoimat 
Pyhäjärvi-instituutti 

 Rauman seutukunta 
Satakunnan ELY-keskus 

 Suomen Ammattikalastajaliitto ry  
Suomen luonnonsuojeluliitto, Varsinais-Suomen piiri  
Suomen luonnonsuojeluliitto, Satakunnan piiri 

 Suomen purjehdus ja veneily ry 
 Turun ammattikorkeakoulu 
 Turun yliopisto    
 Varsinais-Suomen ELY-keskus, kalatalouspalvelut   
 Vesilaitosyhdistys 
 Åbo Akademi 
 Åbolands fiskarförbund 
 Åbolands svenska lantbruksproducentförbund r.f. 
   

 
1. Avaus 

Mirja Koskinen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Käytiin lyhyt esittäytymiskier-

ros. 

2. Vesienhoidon ajankohtaiset asiat, vesienhoidon toimenpideohjelmien ja vesienhoi-

tosuunnitelman valmistelu 

Sanna Kipinä-Salokannel esitteli vesienhoidon suunnittelun aikataulua ja toimenpiteiden 

suunnittelua pintavesien osalta (liite 1). Kuuleminen vesienhoitosuunnitelmista oli tarkoitus 

alkaa 1.10., mutta sitä on siirretty eteenpäin alkamaan 2.11.2020. Kuuleminen kestää 6 kk, 

jonka aikana kaikilla on mahdollista antaa palautetta suunnitelmista. Tässä vaiheessa 

suunnittelua sektorikohtaisiin toimenpiteisiin on mahdollista esittää kommentteja vielä ju-

hannukseen saakka. 

Asialistan liitteenä oli toimitettu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueelle suunnitellut ve-

sienhoidon sektorikohtaiset toimenpiteet ja niiden määrät vuosille 2022-2027. Vesienhoidon 

toimenpiteitä on suunniteltu kevään aikana yhdessä sidosryhmien kanssa mm. maatalous-, 

metsätalous- ja pohjavesi-ryhmissä. Lisäksi Satavesi-ohjelman vesistöalueryhmiltä ja Var-

sinais-Suomen vesistökunnostusverkoston kautta on kysytty esityksiä kunnostustarpeista ja 

-kohteista. Toimenpiteet on suunniteltu sektorikohtaisesti valtakunnallisen ohjeistuksen mu-

kaisesti (www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas). Toimenpiteet tulee esittää hyvän tilan tavoit-

teen mukaisesti ja ne tulee kohdistaa vesien tilaan vaikuttaviin merkittävimpiin paineisiin. 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella hajakuormitus, erityisesti maatalous on merkit-

tävä paine suurimmassa osassa pintavesimuodostumia. Sen lisäksi monessa vesimuodos-

tumassa on tunnistettu paineena myös erilaiset esteet (padot yms.), pistekuormitus sekä 

sisäinen kuormitus/muu rehevöityminen. Sisäinen kuormitus korostuu paineena osittain sii-

tä syystä, että kyseinen paine on pitänyt esittää, jotta on voinut syöttää tietojärjestelmään 

kunnostustoimenpiteitä kyseiseen vesimuodostumaan. Kunnostustoimenpiteiden määrää 

on lisätty viime suunnittelukauteen nähden, koska hyvä tilan tavoite vaatii monin paikoin ul-

koisen kuormituksen vähentämisen lisäksi myös kunnostustoimenpiteitä. Sovittiin, että yh-

teistyöryhmälle lähetetään lista rannikkovesimuodostumista, joihin merenlahtien kunnostus-

toimenpidettä on alustavasti esitetty. 

http://www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas
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Estettyihin toimenpidemääriin voi tulla vielä pieniä muutoksia mm. vesienhoitoalueella teh-

tävän yhteensovittamisen myötä ja lisäksi varsinkin maatalouden kustannukset ovat vielä 

monen toimenpiteen osalta auki/epävarmat. Vesiviljelyn/kalankasvatuksen osalta valtakun-

nallinen suunnitteluohjeistus valmistui vasta viime viikolla, joten sen sektorin toimenpiteiden 

suunnittelu on kesken.   

Keskusteltiin metsätalouden kuormituksesta ja todettiin, että metsätalouden painearvioin-

nissa (VEMALA-mallin kuormitusarvio) on otettu huomioon uudet kuormitustulokset, mutta 

pääasiassa Varsinais-Suomen ELYn alueella ne jopa pienensivät metsätalouden kuormi-

tusosuutta. Osaksi johtuu siitä, että uudet kuormitusarviot koskevat lähinnä suometsiä, joita 

tällä alueella ei ole kovin paljon. Metsätalous onkin merkitty Varsinais-Suomen ELYn alu-

eella paineeksi pääasiassa kiintoainekuormituksen perusteella asiantuntija-arviona (oji-

tusilmoitukset, karttatarkastelu yms.). Pienruoppausten osalta todettiin, että ne ovat toden-

näköisesti merkittävä paine monessa rannikkovesimuodostumassa, mikäli niitä kohdistuu 

pienelle alueelle monta. Niiden osalta on mietitty sopivaa toimenpidettä niin merenhoidon 

kuin vesienhoidonkin puolella. Lupatarpeen arviointi, tiedottaminen ja neuvonta ovat toden-

näköisesti parhaimmat toimenpiteet ja niitä esitetään toimenpiteen ”vesirakentamisen hait-

tojen vähentäminen” alla muutamaan rannikkovesimuodostumaan alueellamme. Todettiin, 

että lupaharkinnassa ei voida tarkastella laajaa aluetta ja kaikkia mahdollisia ruoppaus-

hankkeita, vaan kaikki ilmoitetut kohteet pitää käsitellä yksittäisinä.  

Maria Mäkinen esitteli pohjavesien sektorikohtaisia toimenpiteitä (liite 2). Suurimmat kus-

tannukset koostuvat pilaantuneille maa-alueille ja liikenteelle kohdennetuista toimenpiteistä. 

Maatalouden osalta kustannukset ovat vielä auki. Liikenteen osalta pohjavesisuojauksia ei 

toteuteta erillishankkeina, vaan lähinnä osana muita tiehankkeita. Maatalouden osalta on 

havaittu joitakin ongelma-alueita, mutta ne johtuvat suurimmaksi osaksi vanhoista, nyt jo 

käytöstä poistetuista torjunta-aineista, jotka häviävät hitaasti ja näkyvät vielä pohjavesissä. 

Ravinteita voi edelleen päätyä pohjavesiin väärän toiminnan seurauksena, mutta näihin py-

ritään tapauskohtaisesti puuttumaan. Suojelusuunnitelman laadintaa esitetään kahdelle ja 

suunnitelman päivittämistä 51 pohjavesialueelle. Muutamalla pohjavesialueella on havaittu 

korkeita ammonium- ja nikkelipitoisuuksia, jotka voivat johtua happamista sulfaattimaista. 

Näille alueille esitetään happamien sulfaattimaiden kartoitusta ja ne ovat mukana pintave-

sien puolella esitettävässä ”sulfaattimaiden riskikartoitus” toimenpiteen määrissä. 

Sanna Kipinä-Salokannel esitteli vesienhoidon ympäristötavoitteita, poikkeamia ja alennet-

tuja tilatavoitteita (liite 3). Valtakunnallista ohjeistusta on päivitetty mm. EU-ohjeistuksen ja 

palautteen perusteella ja se löytyy verkkosivuilta www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas. Tilata-

voitteen saavuttamista koskevaa aikataulupoikkeaman perustelua on yksinkertaistettu ja 

jatkossa yhdellä vesimuodostumalla voi olla vain yksi poikkeamaperustelu ja poikkeamiset 

tehdään erikseen pintavesien ekologisen ja kemialliselle tilan tavoitteille sekä pohjavesien 

kemiallisen ja määrällisen tilan tavoitteille. Luonnonolosuhteet on nyt määritelty ohjeistuk-

sessa tarkemmin ja esim. ilmastonmuutos ei ole peruste poikkeuksen käytölle (EU linjaus). 

Kahdella edellisellä vesienhoitokaudella on käytetty vain aikataulupoikkeamia, mutta tällä 

suunnittelukaudella on mahdollista harkita myös vesimuodostumakohtaisesti alennettuja ti-

latavoitteita. Alempi tilatavoite asetetaan osatekijöittäin, ei koko tilaluokan mukaan ja se 

tarkistetaan uudelleen 6 vuoden välein. Vesienhoitosuunnitelmassa tarkasteltavien uusien 

hankkeiden määrää on laajennettu YVA-hankkeista myös muihin vesien tilan kannalta mer-

kittäviin hankkeisiin. Vesienhoitosuunnitelmassa avataan uusien hankkeiden tarkastelupro-

sessin vaiheet tarkemmin ja laajemmin kuin aikaisemmissa vesienhoitosuunnitelmissa. 

http://www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas
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Keskusteltiin voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien tilatavoitteista. Niiden osalta ta-

voitteena on paras saavutettavissa oleva tila, jossa otetaan huomioon hydrologis-

morfologinen muuttuneisuus ja sen vaikutukset ekologiseen tilaan. Vedenlaadun osalta ta-

voitteet ovat kuitenkin pääsääntöisesti samat kuin niissä vesimuodostumissa, jotka eivät ole 

voimakkaasti muutettuja tai keinotekoisia. Voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien 

luokittelu on vielä osassa ELY-keskuksissa kesken, eikä niiden osalta ole luokittelua vielä 

päivitetty Vesikarttaan. Pintavesien ekologisen tilan luokittelun tarkemmat muuttuja-

kohtaiset luokittelutiedot avataan julkisiksi kuulemisvaiheessa.  

Keskusteltiin uusien hankkeiden mahdollisuuksista saada ympäristölupa vesimuodostumis-

sa, joihin kohdistuu esim. voimakasta hajakuormitusta ja jotka ovat hyvää huonommassa 

ekologisessa tilassa. Tästä on alkamassa keskustelut mm. ministeriöiden (YM, MMM) 

kanssa ja pyritään löytämään yhdenmukaisia käytäntöjä. 

Vesienhoitosuunnitelmaa on pyritty yksinkertaistamaan ja poistamaan päällekkäisyyksiä 

mm. toimenpideohjelmien kanssa. Kaikissa Suomen vesienhoitosuunnitelmissa tulee nyt 

olemaan ensin yhteinen alkuosa ja sen jälkeen vesienhoitoaluekohtaiset osiot. Tarkoitus on 

myös laatia karttapohjainen järjestelmä tukemaan suunnittelua ja toimenpideohjelmista on 

kehitteillä sähköiset versiot. 

3. Merenhoidon ajankohtaiskatsaus 

Titta Lahtinen esitteli merenhoitosuunnitelmaan sisältyvän seurantaohjelman päivityksen ti-

lannetta (liite 4). Seurantaohjelma on päivitetty vuosille 2020-2026 ja se oli kuultavana yh-

dessä seurantakäsikirjan kanssa 20.1.-20.3.2020. Palautteita saatiin yhteensä 69 kpl ja ne 

olivat pääasiassa positiivisia, eivätkä aiheuttaneet muutoksia asiakirjaan. Palautteissa toi-

vottiin mm. lisää seurantaa sekä resurssien varmistamista ja tulosten parempaa näkyvyyttä. 

Kuulemispalaute on käsitelty ja tarvittavat muutokset ja korjaukset seurantaohjelmaan on 

nyt tehty. Seurantaohjelman tulee olla valmis 15.7.2020 ja sen mukaiset seurannat käynnis-

tyvät vuoden 2021 alussa.     

Pekka Paavilainen kertoi merenhoidon toimenpideohjelman päivittämisestä (liite 5). Toi-

menpideohjelma on osa merenhoitosuunnitelmaa ja siinä esitetään toimenpiteet, joilla me-

riympäristön hyvä tila on mahdollista saavuttaa. Toimenpiteet koostuvat nykytoimenpiteistä 

(mm. lakisääteiset) ja uusista toimenpiteistä, joita suunnitellaan erillisissä alatyöryhmissä 

meren tilan kuvaajien mukaan. Toimenpideohjelman suunnittelua koordinoi YM:n, SYKEn 

ja Varsinais-Suomen ELY:n asiantuntijoista koostuva ydintiimi ja suunnitteluun osallistuu 

laajasti eri viranomaisia, tutkijoita, yhdistyksiä jne. Nyt päivitettävä toimenpideohjelma kos-

kee vuosia 2022-2027 ja siitä järjestetään kuuleminen talvella 2021. 

4. Muut asiat  

Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmät on asetettu vuoden 2020 loppuun. Yhteistyöryh-

mien toimikautta jatketaan kuitenkin vuoden 2021 loppuun vesien- ja merenhoidon suunnit-

telukausien mukaan. Tästä lähetetään tarkempaa tietoa yhteistyöryhmätahoille loppuvuo-

desta 2020. 

5. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään syyskuussa 2020. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 

http://paikkatieto.ymparisto.fi/vesikarttaviewers/Html5Viewer_2_5_2/Index.html?configBase=http://paikkatieto.ymparisto.fi/Geocortex/Essentials/REST/sites/Vesikartta/viewers/VesikarttaHTML525/virtualdirectory/Resources/Config/Default


 5/5 

 

6. Lopetus 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:20. 

 

 

 

 

Liitteet: 

Liite 1. Vesienhoidon ajankohtaiset_ytr09062020. pdf 

Liite 2. Pohjavesien toimenpiteet_02062020.pdf 

Liite 3. Vesienhoidon ympäristötavoitteet.pdf 

Liite 4. Merenhoidon ajankohtaiset_Seurantaohjelma 9.6.2020.pdf 

Liite 5. Merenhoidon ajankohtaiset_toimenpideohjelma 9.6.2020.pdf 

 


