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6. kokous

Aika: Tiistai 11.6.2019 klo 12:30-15:00
Paikka: Heikkilän sotilasalue, Rykmentintie 15, 20810 Turku (kokoushuone Uittamo)

Läsnä: Joni Holmroos Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry
Matti Jantunen Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry
Timo Junnila ProAgria Länsi-Suomi
Kaskiluoto Liisa Loimaan seutukunta
Markku Ketonen Kalatalousalueet, Varsinais-Suomi (sisävedet)
Sanna Kipinä-Salokannel Varsinais-Suomen ELY-keskus (sihteeri)
Aleksis Klap Varsinais-Suomen liitto
Mirja Koskinen Varsinais-Suomen ELY-keskus (puheenjohtaja)
Titta Lahtinen Varsinais-Suomen ELY-keskus
Aino Launto-Tiuttu MTK-Varsinais-Suomi
Jarkko Leka VALONIA
Elina Liinaharja MTK-Satakunta
Timo Metsäkallas Suomen Satamaliitto
Maria Mäkinen Varsinais-Suomen ELY-keskus
Markus Nissinen MTK-metsälinja
Irina Nordman Vesilaitosyhdistys
Heli Perttula Varsinais-Suomen ELY-keskus
Jari Raitaniemi Luonnonvarakeskus
Petri Rannikko Länsi-Suomen kalatalouskeskus
Anne Savola Satakuntaliitto
Irja Skyten-Suominen Suomen Kalankasvattajaliitto ry
Janne Suomela Varsinais-Suomen ELY-keskus
Markku Suominen Suomen luonnonsuojeluliitto, Satakunnan piiri
Pasi Varjonen Metsäteollisuus ry
Heidi Veck Salon seutukunta
Briitta Vilkki Puolustusvoimat
Virpi Vuojärvi-Torhamo Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Poissa: Bioenergia ry
Energiateollisuus
Kalatalousalueet, Satakunta (sisävedet)
Kalatalousalueet, merialue
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)
Länsi-Suomen merivartiosto
Metsähallitus
Pidä Saaristo Siistinä ry
Pohjois-Satakunnan seutukunta
Porin seutukunta
Porin yliopistokeskus
ProAgria Finska Hushällningssällskapet
Pyhäjärvi-instituutti
Rauman seutukunta
Satakunnan ELY-keskus
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Suomen Ammattikalastajaliitto ry
Suomen luonnonsuojeluliitto, Varsinais-Suomen piiri
Suomen metsäkeskus, Läntinen palvelualue
Suomen purjehdus ja veneily ry
Turun ammattikorkeakoulu
Turun seutukunta
Turun yliopisto
Vakka-Suomen seutukunta
Varsinais-Suomen ELY-keskus, kalatalouspalvelut
Varsinais-Suomen ELY-keskus, maaseutupalvelut
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. Vesienhoidon yhteistyöryh-
mien toimikausia jatkettiin vuoden vaihteessa vuosiksi 2019-2020 ja samassa yhteydessä
puolustusvoimat aloitti uutena tahona valtakunnallisesti kaikissa yhteistyöryhmissä. Lisäksi
vuoden vaihteessa perustetuilla kalatalousalueilla on uudet edustajat ja varaedustajat yh-
teistyöryhmässä aikaisempien kalastusalueiden sijaan.

2. Puolustusvoimat vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden edistäjänä ja toteuttajana

Briitta Vilkki 2. Logistiikkarykmentistä esitteli puolustusvoimien toimintaa ja hankkeita ve-
sien- ja merenhoitoon liittyen (liite 1). Ympäristönsuojelun alaa puolustusvoimissa johtaa
Pääesikunnan logistiikkaosasto. Käytännön ympäristönsuojelun asiantuntemus on keskitet-
ty Puolustusvoimien logistiikkalaitokseen, jonka esikunta (PVLOGLE) sijaitsee Tampereel-
la. Lisäksi laitokseen kuuluu kolme Logistiikkarykmenttiä, joista 1LOGR sijaitsee Kouvolas-
sa, 2LOGR Turussa ja 3LOGR Tikkakoskella. Toiminnassa kiinnitetään erityisesti huomiota
pinta- ja pohjavesien suojeluun: tärkeille pohjavesialueille ei lähtökohtaisesti sijoiteta uusia
toimintoja, pinta- ja pohjavesien tilaa tarkkaillaan (ympäristöluvat) ja vesien pilaantumista
ehkäistään mm. erilaisilla teknisillä ratkaisuilla. Käymäläjätteisiin liittyen Säkylän harjoitus-
alueella on kevään 2019 aikana toteutettu MORTTI-pilotti ja Niinisalossa testataan kompos-
toitavaa EcoT kuivavessaa.

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). Vesienhoidon ympäristötavoitteiden to-
teuttamiseen liittyen ympäristöministeriöllä on parhaillaan lausunnolla kaksi hankeraporttia,
joista toinen käsittelee ympäristöllisten lupien muutettavuutta koskevan lainsäädännön ke-
hittämistä (Lupamuutos-hanke) ja toinen vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeamista
ja sen suhdetta uusien lupien myöntämiseen. Linkit lausuntopyyntöihin: lausuntopyynnöt.
Lausuntoaikaa on 15.8.2019 saakka.

Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelun ohjeistuksen päivitys on parhaillaan käynnissä ja
sitä varten on nimetty sektorikohtaiset tiimit. Tällä kaudella toimenpiteiden suunnittelussa
otetaan aikaisempaa paremmin huomioon kaikkia toimialoja koskien ilmastonmuutoksen
hillintä ja siihen sopeutuminen, kuivuuteen varautuminen sekä vesien- ja merenhoidon yh-
teensovittaminen. Päivitettävät oppaat löytyvät ympäristöhallinnon www-sivuilta

https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Ymparistoministerio_pyytaa_lausuntoja_ve(50346)
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www.ymparisto.fi/vesienhoito → suunnitteluopas. Oppaiden päivityksessä otetaan huomi-
oon mm. keskeisten kysymysten kuulemisessa (v. 2018) saatu palaute, mutta toimenpitei-
den suunnitteluun liittyen voi antaa palautetta esim. yhteistyöryhmän sihteerin (Kipinä-
Salokannel) kautta, joka välittää sen eteenpäin kyseiselle sektoritiimille. Merenhoidon toi-
menpideohjelmatyöryhmä aloittaa toimintansa elokuussa.

4. Pinta- ja pohjavesien tilan luokittelun päivitys

Maria Mäkinen esitteli pohjavesien määrällisen ja kemiallisen tilan päivitettyä luokittelua (lii-
te 2). Luokittelun pääperiaatteet ovat pysyneet samoina kuin edellisellä kaudella ja luokitte-
lussa käytettiin pääasiassa vuosien 2013-2018 aineistoa. Riskinarviointi tehtiin kaikille poh-
javesialueille (256 kpl) ja varsinainen luokittelu kemiallisen ja määrällisen tilan osalta erik-
seen tehtiin vain riskipohjavesialueille. Lounais-Suomessa on päivitetyn luokittelun mukaan
46 riskipohjavesialuetta, joka on kaksi enemmän kuin viime kaudella. Osa riskialueista on
uusia, osa viime kaudella selvityskohteiksi luokiteltuja. Neljä pohjavesialuetta on nyt poistu-
nut riskipohjavesialueiden joukosta. Merkittävimmät pohjavesialueille riskiä aiheuttavat ai-
neet ovat kloridi (18 pohjavesialuetta), torjunta-aineet (15 pohjavesialuetta) ja VOC, öljyt
tms. aine (12 pohjavesialuetta). Riskipohjavesialueista kuuden kemiallinen tila luokiteltiin
huonoksi: Irjanne (Eurajoki), Järilänvuori (Harjavalta), Humikkala-Alho (Masku), Kitula (Sa-
lo), Honkala (Säkylä) ja Kaarninko (Turku), muut riskipohjavesialueet ovat hyvässä kemial-
lisessa tilassa. Määrällinen tila on kaikilla Lounais-Suomen pohjavesialueilla hyvä.

Heli Perttula ja Janne Suomela esittelivät pintavesien ekologisen tilan luokittelua ja sen pe-
riaatteita (liite 4). Luokittelun pääperiaatteet ovat pysyneet samoina kuin edellisellä kaudella
ja luokittelussa käytetään vuosien 2012-2017 aineistoa. Sisävedet (järvet, joet) ja rannikko-
vedet on ensin jaettu tyyppeihin niiden luontaisten ominaisuuksien perusteella ja jokaiselle
tyypille on ekologisen tilan luokittelussa omat luokkarajat laatutekijöittäin. Luokittelussa pai-
notetaan biologisia laatutekijöitä (mm. kasviplankton, pohjaeläimet, kalat ja vesikasvit), mut-
ta luokittelun tukena käytetään myös vedenlaatutietoa. Lisäksi ekologiseen tilaan vaikuttaa
hydrologis-morfologiset tekijät (vaellusesteet, säännöstely, rakennetun rantaviivan/uoman
pituus jne.) sekä vesiympäristölle haitalliset ja vaaralliset aineet (kansalliset). Hydrologiset-
morfologiset tekijät otetaan tällä kaudella luokittelussa viime kautta painokkaammin huomi-
oon.

Pintavesien ekologisen tilan luokittelu on vielä kesken ja se valmistuu kesäkuun aikana.
Liitteessä 5 esitetty kartta on luonnos, joka tulee täydentymään. Järvien ja jokien ekologi-
nen tila on pysynyt pitkälti samana kuin viime kaudella, mutta muutoksiakin jonkin verran on
sekä huonompaan että parempaan suuntaan. Rannikkovesien osalta ekologinen tila on py-
synyt samana tai mennyt huonompaan suuntaan. Raisionlahti on ainoa, jonka tila on paran-
tunut (huonosta välttävään). Rannikkovesien osalta luokittelu on kuitenkin vielä kesken ja
varsinkin uloimmat rannikkovesimuodostumat ovat vielä luokittelematta.

Sanna Kipinä-Salokannel kertoi pintavesien kemiallisen tilan luokittelusta (liite 2). Luokittelu
perustuu EU:n prioriteettiaineisiin ja niiden pitoisuuksiin joko vedessä tai eliöstössä ainees-
ta riippuen. Aineistona käytetään pääasiassa vuosien 2012-2017 aineistoa. Suomen ympä-
ristökeskus syöttää tietojärjestelmiin valmiiksi vesimuodostumittain tarvittavat tiedot (mitatut
pitoisuudet, ainekohtaiset yleisarviot, riskialueet jne.) ja ELY-keskuksissa tehdään lopulli-
nen luokittelu. Luokittelutyö on kesken ja vesimuodostumakohtaiset tiedot puuttuvat vielä.
Pääpiirteissään kemiallisen tilan luokittelu on pysynyt samana, mutta EU-

http://www.ymparisto.fi/vesienhoito
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prioriteettiainelistalle on tullut muutamia uusia aineita ja joidenkin aineiden ympäristölaa-
tunormit ovat muuttuneet viime kauteen nähden.

Sanna Kipinä-Salokannel kertoi, että keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesistöjen
nimeämisen pääperiaatteet ovat säilyneet samoina kuin viime kaudella, eikä siihen ole tu-
lossa Lounais-Suomen alueella muutoksia Raisionjoki-Ruskonjokea lukuun ottamatta (liite
2). Raisionjoki-Ruskonjoki on nimetty voimakkaasti muutetuksi vesistöksi jo ensimmäisellä
kaudella, mutta tällä kaudella nimeämisestä voidaan luopua, koska vedenotto joesta on
loppunut ja patojen muuttaminen luonnonmukaisiksi pohjapadoiksi on parhaillaan lupakäsit-
telyssä.

Pinta- ja pohjavesien päivitetty luokittelu julkaistaan Vaikuta vesiin päivillä 27.-28.8.2019
Helsingissä.

5. Ajankohtaista vesien- ja merenhoidon hankkeista alueella

· Mirja Koskinen (VARELY): Varsinais-Suomen ELY-keskus hallinnoi vesiensuojelun tehostamis-
ohjelmasta rahoitettavaa KIPSI-hanketta, jossa toteutetaan laajamittainen kipsin levitys Saaris-
tomeren valuma-alueen pelloille vuosina 2019-2021. Laajamittaisesti kipsiä aletaan levittää vas-
ta ensi vuodesta eteenpäin, tänä syksynä toteutetaan todennäköisesti vain joitakin levityksiä.
Hankkeen mittakaavan vuoksi kipsin toimituksesta ja levityksestä täytyy toteuttaa EU-tason kil-
pailutus, joka tehdään tulevan talven aikaa. Sitä varten laaditaan parhaillaan mm. tarkempia kri-
teereitä kipsin laadulle yms.

· ELY-keskukset voivat hakea vesiensuojelun tehostamisohjelmasta alueensa vesistökunnostus-
verkostojen ja –toimijoiden vahvistamiseen ja tehostamiseen rahoitusta. Aikataulu on hyvin tiuk-
ka, esitys resurssi- ja rahoitustarpeesta tulee esittää viimeistään 17.6.2019.

· Jarkko Leka (Valonia): Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto-hanke (YM:n kärkihan-
kerahoitus) on tiedonvälitys- ja neuvontahanke, jonka päätarkoitus on aktivoida paikallisella ta-
solla vesistökunnostustoimenpiteitä sekä luoda toimintamalli verkostotyölle. Tavoitteena on, että
kun hanke loppuu verkosto jatkaisi aktiivisesti toimintaa sen jälkeenkin. Verkostolla voisi olla ns.
ydinryhmä, joka suunnittelisi verkoston toimintaa ja kehittäisi sitä aktiivisesti. Hankkeen pääto-
teuttaja on Valonia ja partnerina Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry. www-sivut:
www.valonia.fi/vesi/vesiensuojelu/vesistokunnostusverkosto ja ilmoittautuminen verkoston posti-
tuslistalle: www.lyyti.fi/reg/vesistokunnostusverkosto

· Irina Nordman (Turun Vesihuolto Oy): Turun Seudun Vesi Oy toteutti Saparo-linjan (Saramäki-
Parolanpuisto runkovesijohdon) rakentamisen yhteydessä mm. suojauksia, joilla ennallistettiin
Pomponrahkan aluetta. Turun kaupunki on lopettanut vedenoton lentokentän alueella jo 2000-
luvun alussa, mikä on myös osaltaan parantanut Pomponrahkan tilaa nostamalla mm. veden-
korkeuksia alueella. Paimionjoen yläosan säännöstelyn muuttamiseen (Someron kaupunki ja
Turun Seudun Vesi Oy) liittyvä hakemus on parhaillaan lupakäsittelyssä. Hankkeessa rakenne-
taan mm. Hovirinnankosken säännöstelypadon tilalle pohjapato ja kalatie sekä Painion luusuaan
pohjapato. Turun kaupungilla on lisäksi vireillä toimenpiteitä Maarian altaan kehittämiseksi ja
ennallistamiseksi sekä Halistenkosken kalatien parantamiseksi (kala pääsisi nousemaan ilman
ihmisen avustusta).

· Petri Rannikko (Länsi-Suomen kalatalouskeskus): kalastusalueet lopettivat toimintansa vuoden
vaihteessa ja tilalle on perustettu kalatalousalueet, joita on lukumääräisesti vähemmän kuin ka-
lastusalueita. Kalatalousalueiden tulee laatia lain mukaan vuoden 2020 loppuun mennessä alu-
eilleen käyttö- ja hoitosuunnitelmat, joissa otetaan myös luontoarvot laajemmin huomioon. Kala-

http://www.valonia.fi/vesi/vesiensuojelu/vesistokunnostusverkosto
http://www.lyyti.fi/reg/vesistokunnostusverkosto
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talousalueet tulevat olemaan jatkossa potentiaalisia hankekumppaneita sekä vesien- ja meren-
hoidon toimenpiteiden toteuttajia alueillaan.

6. Muut asiat

· Vaikuta vesiin -päivät 27.-28.8.2019 Helsingissä (ympäristöministeriö)

· www.vesi.fi –sivut avattu testikäyttöön. Suomen ympäristökeskuksen, Ilmatieteenlaitok-
sen ja Tulvakeskuksen yhteistyössä tuottama palvelu, josta löytyy ajankohtaista tietoa
mm. vesi- ja tulvatilanteesta.

7. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään vuoden 2019 loppupuolella. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan
myöhemmin.

8. Lopetus

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:00.

Liitteet:

Liite 1. PowerPoint-esitys: Vilkki (PV_YMPSLU_11.6.2019.pdf)
Liite 2. PowerPoint-esitys: Kipinä-Salokannel & Mäkinen (Kokous_11062019.pdf)
Liite 3. Ajankohtaista, kesäkuu 2019
Liite 4. PowerPoint-esitys: Perttula & Suomela (Ekol_luokitus_Perttula_Suomela_11062019.pdf)
Liite 5. Pintavesien ekologinen tila 2019 (LUONNOS 11.6.2019)

https://www.ym.fi/fi-FI/Ministerio/Vaikuta_vesiin_paivat(50617)
http://www.vesi.fi/
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