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

 

Aika: Ti 17.11.2020 klo 9:00 – 10:55  
Paikka:  Videokokous (Teams)  

Läsnä:  Outi Aalto  Porin seutukunta 
Terhi Ajosenpää ProAgria Länsi-Suomi 
Markku Alahäme Suomen Satamaliitto 

 Petteri Alho  Turun yliopisto  
Niina Anttila  Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri 
Juha Hyvärinen Rauman seutukunta 
Ilona Joensuu  Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Timo Junnila  ProAgria Länsi-Suomi 
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 
Juha Kääriä  Turun ammattikorkeakoulu 
Titta Lahtinen   Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat 
Jarkko Leka  VALONIA 
Piia Leskinen  Turun ammattikorkeakoulu 
Elina Liinaharja MTK-Satakunta 
Olli Madekivi  Varsinais-Suomen ELY-keskus, Johto ja yhteiset 
Ilkka Mikkola  Vesilaitosyhdistys 
Olli-Pekka Mäki Turun seutukunta  
Maria Mäkinen Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat 
Anne Nummela Satakuntaliitto 
Pekka Paavilainen Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat  
Heli Perttula  Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat 
Riitta-Liisa Pettersson ProAgria Finska Hushällningssällskapet 
Leena Rannikko Varsinais-Suomen ELY-keskus, kalatalouspalvelut   
Jukka Reko  Rauman seutukunta 
Hannu Ruotsalainen Energiateollisuus 
Mikael Rytkönen Energiateollisuus 
Pasi Saario  Turun seutukunta 
Pasi Salmi  Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry 
Anne Savola  Satakuntaliitto 
Elina Seppälä  Pohjois-Satakunnan seutukunta 
Irja Skyten-Suominen Suomen Kalankasvattajaliitto ry 
Maarit Solla  Varsinais-Suomen ELY-keskus, maaseutupalvelut 
Anne Soppa  Satakunnan ELY-keskus 
Janne Suomela Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat 
Markku Suominen Suomen luonnonsuojeluliitto, Satakunnan piiri 
Pasi Varjonen  Metsäteollisuus ry 
Seppo Varjonen Suomen luonnonsuojeluliitto, Satakunnan piiri 

 Heidi Veck  Salon seutukunta 
 Jani Viisanen  Metsähallitus 

Briitta Vilkki  Puolustusvoimat 
Kari Ylikoski  Porin seutukunta 
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Poissa: Bioenergia ry  

Kalatalousalueet, merialue 
Kalatalousalueet, Satakunta (sisävedet) 
Kalatalousalueet, Varsinais-Suomi (sisävedet) 
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry 

 Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) 
Loimaan seutukunta  
Luonnonvarakeskus 

 Länsi-Suomen kalatalouskeskus 
 Länsi-Suomen merivartiosto 
 MTK-metsälinja 
 Pidä Saaristo Siistinä ry 
 Porin yliopistokeskus 
 Puolustusvoimat 

Pyhäjärvi-instituutti 
 Suomen Ammattikalastajaliitto ry  

Suomen luonnonsuojeluliitto, Varsinais-Suomen piiri  
Suomen metsäkeskus, Läntinen palvelualue 
Suomen purjehdus ja veneily ry 

 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 kuulemisaineiston esittely 

Sanna Kipinä-Salokannel ja Maria Mäkinen esittelivät vesienhoidon kuulemisaineistoa Var-

sinais-Suomen ja Satakunnan osalta (liite 1). Kuuleminen vesienhoitosuunnitelmaehdotuk-

sista on alkanut 2.11.2020 ja kestää 14.5.2021 saakka. Kaikille yhteistyöryhmän edustajille 

ja varaedustajille sekä kaikkiin alueen kuntiin on lähetetty lausuntopalvelu.fi:n kautta lau-

suntopyyntö. Kuulemisaineisto on nähtävillä verkossa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > ve-

sienhoito. Myös alueelliset vesienhoidon toimenpideohjelmat ovat nähtävillä verkkosivuilla 

ja myös niihin liittyen toivotaan palautetta. Samaan aikaan kuullaan myös ehdotuksista tul-

variskien hallintasuunnitelmiksi (www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > tulvariskien hallinta). Kuu-

lemisen ajaksi on avattu vesienhoidon tietojärjestelmiä ja laadittu erillisiä PowerBI-

raportteja, joiden kautta voi tarkastella vesimuodostumakohtaisia tietoja tarkemmin, mm. ti-

lan luokittelu, merkittävät paineet ja toimenpiteet. Linkit tietojärjestelmiin ja raportteihin löy-

tyvät myös vesienhoidon kuulemissivulta (osoite mainittu yllä).    

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueelle suunniteltuja vesienhoidon sektorikohtaisia toi-

menpiteitä ja määriä vuosille 2022–2027 esiteltiin tarkemmin yhteistyöryhmän edellisessä 

kokouksessa (9.6.2020). Toimenpiteisiin ja niiden määriin ei ole tullut merkittäviä muutoksia 

sen jälkeen. Toimenpiteet on suunniteltu valtakunnallisten toimialakohtaisten suunnitte-

luoppaiden mukaisesti (www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas) ja toimenpiteiden mitoituksen 

periaatteena on ollut vesien hyvän tila vuonna 2027. Toimenpiteet on kohdennettu merkit-

täviin vesien tilaan vaikuttaviin paineisiin ja riskeihin. 

http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
http://www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas
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Jokaiselle alle hyvässä tilassa olevalle pinta- ja pohjavesimuodostumalle on arvioitu aika-

taulu, jonka puitteissa hyvä tila (pintavesillä ekologinen ja kemiallinen, pohjavesillä kemialli-

nen ja määrällinen) on mahdollista saavuttaa. Vaikka vesienhoidon toimenpiteiden suunnit-

telun periaatteena on tällä suunnittelukaudella ollut, että vesien hyvä tila on mahdollista 

saavuttaa vuoteen 2027 mennessä, on luonnonolosuhteiden perustella ollut mahdollista 

asettaa tavoitetilan saavuttaminen vuoden 2027 jälkeen. Silti kaikki vesienhoidon toimenpi-

teet tulee toteuttaa vuoteen 2027 mennessä myös näissä vesimuodostumissa. Syy, ettei 

tavoitetilaa voida kaikista toimenpiteistä huolimatta saavuttaa vuoteen 2027 mennessä joh-

tuu mm. pitkästä viiveestä vesiympäristön tilan parantumisessa. Varsinais-Suomen ELY-

keskuksen alueella 22 pintavesimuodostuman arvioidaan saavuttavan hyvän ekologisen ti-

lan jo vuonna 2021 (tila tyydyttävä, mutta lähellä hyvää tilaa), 115 pintavesimuodostuman 

vuoteen 2027 mennessä ja 70 pintavesimuodostuman vuoden 2027 jälkeen. Näiden tila on 

tällä hetkellä pääasiassa välttävä-huono ja lisäksi näihin kuuluu mukaan suuri osa Saaris-

tomeren sisä- ja välisaariston vesimuodostumista, joiden tila on pääasiassa tyydyttävä, 

mutta hyvän tilan saavuttaminen edellyttää mm. voimakasta ravinnekuormituksen vähen-

tymistä. Pintavesien kemiallisen tilan osalta tavoitetilan saavuttaminen on arvioitu ainekoh-

taisesti. Bromattujen difenyylieettereiden (PBDE-aineet) vuoksi kemiallinen tila on hyvää 

huonompi kaikissa pintavesimuodostumissa ja sen osalta tavoitetila arvioidaan saavutetta-

van v. 2027. Elohopean, nikkelin ja kadmiumin osalta kemiallinen tila on hyvää huonompi 

vain osassa vesimuodostumia ja niiden osalta tavoitetila arvioidaan saavutettavan vuoden 

2027 jälkeen.  

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella viiden pohjavesimuodostuman kemiallinen tila 

on huono ja niistä neljän (Humikkala-Alho, Kitula, Honkala, Kaarninko) arvioidaan saavutta-

van hyvän tilan vuoteen 2027 mennessä. Vesienhoidossa on mahdollista myös alentaa tila-

tavoitetta, mikäli vesimuodostuma on selvitysten mukaan ihmisen toiminnan siten muutta-

ma tai sen luonnonolot ovat sellaiset, että ne estävät vaativampien tavoitteiden saavuttami-

sen, tai ympäristötavoitteiden saavuttamisen edellyttäminen on teknisten tai taloudellisten 

syiden vuoksi kohtuutonta. Huonossa tilassa olevan Harjavallan Järilänvuoren pohjavesi-

alueelle on esitetty alennettua tilatavoitetta sulfaatin ja raskasmetallien osalta. Järilänvuo-

ren pohjavesialueelle on esitetty vesienhoitosuunnitelmassa toimenpiteitä, jotka tulee to-

teuttaa vuoteen 2027 ja tilaa seurataan ja tilatavoitteen alentamisen perusteita arvioidaan 

uudelleen 3. hoitokauden lopulla. Pintavesien osalta ei ole esitetty alennettuja tilatavoitteita 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella ja niitä on esitetty muuallakin Suomessa vain 

neljälle pintavesimuodostumalle. 

Tilatavoitteiden yhteydessä arvioidaan myös sellaisia vireillä olevia merkittäviä hankkeita, 

joilla voi olla vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin ja joiden osalta täyttyy kriteerit vesienhoidon 

tilatavoitteista poikkeamisen arvioinnille. Tällaisia hankkeita tunnistettiin Varsinais-Suomen 

ELY-keskuksen alueella kolme: Helsinki-Turku nopea junayhteys ratahanke, Tahkoluodon 

merituulipuiston laajennus -hanke ja Säpilän oikaisu-uoma (Kokemäenjoen keskiosan tul-

vasuojelu-hanke). Kahdessa ensin mainitussa on parhaillaan YVA (ympäristövaikutusten 

arviointi) käynnissä, eikä hankkeiden mahdollisia vaikutuksia vesimuodostumiin ollut mah-

dollista tarkemmin arvioida. Säpilän oikaisu-uoman ei arvioida aiheuttavan sellaisia muu-

toksia pinta- ja pohjavesimuodostumissa, että hanke edellyttäisi poikkeamista vesienhoidon 

ympäristötavoitteista.     

Kevään 2021 aikana on tarkoitus järjestää alueellisia webinaareja vesienhoidon kuulemi-

seen ja sen aiheisiin liittyen, osittain yhdessä merenhoidon kuulemisen kanssa, joka alkaa 
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helmikuun alussa (asialistan kohta 3). Lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on val-

misteilla paikkatietopohjainen tarinakartta, johon kootaan kaikki VARELYn alueen vesien-

hoitotoimenpiteet, jotka on esitetty nyt kuultavana olevassa aineistossa. Tarinakartta jul-

kaistaan vuoden vaihteen jälkeen, jotta sitä voitaisiin hyödyntää vielä vesienhoidon kuule-

misen aikana. Tästä tiedotetaan mm. yhteistyöryhmää heti julkistamisen jälkeen. Vesien-

hoidon kuulemisen aikana saatua palautetta käsitellään mm. yhteistyöryhmän kokouksessa 

ja vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat viimeistellään saadun palautteen perus-

teella. Valtioneuvosto hyväksyy vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2022–2027 joulukuussa 

2021. 

3. Merenhoidon ajankohtaiskatsaus 

Pekka Paavilainen esitteli merenhoidon ajankohtaisia asioita (liite 2). Seurantaohjelma vuo-

sille 2020–2026 sekä siihen liittyvä käsikirja ovat valmiina ja julkaistu sivuilla 

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Meri/Merenhoito (ruotsinkielinen versio sivulla 

https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Hav/Havsvarden).  

Merenhoidon toimenpideohjelman luonnos on valmis ja on parhaillaan käännettävänä ruot-

siksi. Toimenpideohjelma on osa merenhoitosuunnitelmaa ja siinä esitetään toimenpiteet, 

joilla meriympäristön hyvä tila on mahdollista saavuttaa. Toimenpideohjelma sisältää kaik-

kiaan 65 uutta toimenpidettä eri teemoista.  Kuuleminen toimenpideohjelmasta alkaa 

1.2.2021 ja päättyy vesienhoidon kuulemisen kanssa yhtä aikaa 14.5.2021. Yhteistyöryh-

män edustajille ja varaedustajille sekä alueen kuntiin lähetetään lausuntopyynnöt. Seuraa-

vassa yhteistyöryhmän kokouksessa esitellään merenhoidon toimenpideohjelmaa tarkem-

min. 

4. Yhteistyöryhmän nimeäminen vuosille 2021–2023 

Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmät on nyt nimetty vuoden 2020 loppuun saakka. Ym-

päristöministeriöstä ELY-keskuksille lähetetyn ohjeen mukaan vesien- ja merenhoidon yh-

teistyöryhmien toimikautta jatketaan vuosille 2021–2023. Yhteistyöryhmää ei kutsuta koolle 

ja nimitetä uudelleen, vaan nykyinen Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesien- ja meren-

hoidon yhteistyöryhmä jatkaa toimintaansa. Yhteistyöryhmätahoille lähetetään sähköpostit-

se vielä viesti asiasta ja pyydetään ilmoittamaan, mikäli haluavat tehdä muutoksia edusta-

jissaan tai varaedustajissaan. Yhteistyöryhmän kokoonpanoa täydennetään Geologian tut-

kimuskeskuksen edustuksella ja heille lähetetään erillinen kutsukirje. 

5. Muut asiat  

Kestävän kasvun rahoitusohjelman valmistelu on parhaillaan käynnissä: 

https://vm.fi/kestava-kasvu. Maakunnista on pyydetty esityksiä alueellisista toimenpide- ja 

rahoitustarpeista. Varsinais-Suomen osalta Varsinais-Suomen liitto on lähettänyt esityksen, 

jonka sisältöä on alueella yhdessä mietitty. Satakunnassa myös vastaavasti. Annettu esitys 

on vielä hyvin yleisellä tasolla, eikä ole vielä eritelty varsinaisia toimenpiteitä. Ohjelman 

valmistelu on parhaillaan käynnissä valtioneuvostossa ja mm. Saaristomeri todennäköisesti 

tunnistetaan ohjelmassa jollain tavoin. Varsinainen hankehaku on erikseen myöhemmin, 

todennäköisesti kevään aikana. 

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys on tehnyt Varsinais-Suomen ELY-keskukselle aloitteen Eu-

rajoen palauttamisesta vaelluskalajoeksi. Aloitteessa pyydetään toteuttamaan tarvittavat 

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Meri/Merenhoito.Ruotsinkielinen
https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Hav/Havsvarden
https://vm.fi/kestava-kasvu
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suunnitelmat ja toimenpiteet riittävän ympäristövirtaaman toteutumiseksi sekä vaelluskala-

kantojen kutualueiden kunnostamiseksi ja nousuesteiden poistamiseksi. Asia on parhail-

laan ELY-keskuksen käsittelyssä ja sitä pyritään edistämään käytettävissä olevin keinoin. 

Aloitteessa esitettyjen nousuesteiden poisto (pois lukien Hyyrykoski) on nostettu toimenpi-

detarpeena esiin myös Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesienhoidon toimenpideohjel-

massa (luonnos, kuultavana). 

MTK ja SLC ovat laatineet maa- ja metsätalouden vesienhoitoon ja toimenpiteisiin liittyvän 

vesiohjelman, joka julkaistaan joulukuussa 2020. Aiheeseen liittyen järjestetään 27.1.2021 

kaikille avoin webinaari. 

6. Seuraava kokous  

Seuraava kokous pidetään helmikuussa 2021, kun merenhoidon kuuleminen on alkanut. 

Kokouksessa keskitytään merenhoidon kuulemisaineiston esittelyyn. Tarkempi kokous-

ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 

7. Lopetus 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:55. 

 

 

 

 

Liitteet: 

Liite 1. YTR-kokousdiat_VHS_17112020. pdf 

Liite 2. Merenhoidon ajankohtaiset_17112020.pdf 

 


