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Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän
1. kokous
Aika: 18.10.2016 klo 9:30–11:40
Paikka: Rauman kaupungintalon valtuustosali, Kanalinranta 3, 26100 Rauma

Läsnä: Marjo Aikko Satakunnan kalastusalueet/Satakunnan kalatalouskeskus
Terhi Ajosenpää ProAgria Länsi-Suomi
Anne Erkkilä-Välimäki Porin yliopistokeskus
Joni Holmroos Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry
Juha Hyvärinen Rauman seutukunta
Jenni Jäänheimo Ympäristöministeriö
Teija Kirkkala Pyhäjärvi-instituutti
Sanna Kipinä-Salokannel Varsinais-Suomen ELY-keskus, siht.
Mirja Koskinen Varsinais-Suomen ELY-keskus, pj.
Piia Leskinen Turun ammattikorkeakoulu
Elina Liinaharja MTK-Satakunta
Tiina Majalahti Bioenergia ry
Timo Metsäkallas Suomen Satamaliitto
Ilkka Mikkola Vesilaitosyhdistys
Maria Mäkinen Varsinais-Suomen ELY-keskus
Markus Nissinen MTK-metsälinja
Mikael Nordström Metsähallitus
Matti Norr Loimaan seutukunta
Pekka Paavilainen Varsinais-Suomen ELY-keskus
Heli Perttula Varsinais-Suomen ELY-keskus
Leena Rannikko Varsinais-Suomen ELY-keskus, kalatalouspalvelut
Timo Saarinen Varsinais-Suomen kalastusalueet
Irja Skytén-Suominen Suomen Kalankasvattajaliitto ry
Anne Soppa Satakunnan ELY-keskus
Janne Suomela Varsinais-Suomen ELY-keskus
Markku Suominen Suomen luonnonsuojeluliitto, Satakunnan piiri
Jarmo Uimonen Suomen metsäkeskus
Virpi Vuojärvi-Torhamo Etelä-Suomen AVI

Poissa: Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)
Energiateollisuus
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)
L-S Kalatalouskeskus
Luonnonvarakeskus
Länsi-Suomen merivartiosto
Metsäteollisuus ry
MTK-Varsinais-Suomi
Pidä Saaristo Siistinä ry
Pohjois-Satakunnan seutukunta
Porin seutukunta
ProAgria Finska Hushällningssällskapet
Salon seutukunta
Satakuntaliitto
Suomen ammattikalastajaliitto
Suomen luonnonsuojeluliitto, Varsinais-Suomen piiri
Suomen purjehdus ja veneily ry
Turun seutukunta
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Turun yliopisto
Vakka-Suomen seutukunta
VALONIA
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Maaseutupalvelut
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Liikenne ja infrastruktuuri
Varsinais-Suomen liitto
Åbo Akademi
Åbolands fiskarförbund
Åbolands svenska lantbruksproducentförbund r.f.

1. Avaus

Mirja Koskinen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

2. Järjestäytyminen

Yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi valittiin Mirja Koskinen (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
ja varapuheenjohtajaksi Teija Kirkkala (Pyhäjärvi-instituutti). Sanna Kipinä-Salokannel
(Varsinais-Suomen ELY-keskus) toimii ryhmän sihteerinä. Kokoukseen osallistujat esitteli-
vät itsenä ja edustamansa tahon. Tällä suunnittelukaudella yhteistyöryhmä kattaa sekä Sa-
takunnan, että Varsinais-Suomen alueen poiketen aikaisemmista suunnittelukausista, jol-
loin Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa toimi omat yhteistyöryhmänsä. Yhteistyöryh-
mässä on edustettuna yhteensä 48 tahoa (liite 1).

3. Yhteistyöryhmän tehtävät ja toimintatavat

Maakuntauudistuksesta johtuen yhteistyöryhmän toimikausi on tässä vaiheessa vain vuo-
den 2018 loppuun. 1.1.2019 alkaen vesien- ja merenhoitoon liittyvät tehtävät siirtyvät tä-
mänhetkisten suunnitelmien mukaan maakuntiin perustettaviin uusiin virastoihin. Tarkempi
vastuunjako maakuntien kesken on vielä auki.

Yhteistyöryhmän tehtävät perustuvat asetukseen vesienhoitoalueista (1303/2004) (liite 2).
Toimintatavat pysyvät pääosin samanlaisina kuin edellisellä kaudella. Kokouksia pidetään
tarpeen mukaan 2-4 vuodessa ja kokousmateriaali ja muistio toimitetaan edustajille ja va-
raedustajille sähköisesti. Muistiot ja asialistat löytyvät myös osoitteesta
www.ymparisto.fi/vesienhoito/lounais-suomi. Muistio lähetetään sähköpostitse tarkistetta-
vaksi kokoukseen osallistuneille kahden viikon sisällä kokouksesta, jonka jälkeen tarkistettu
muistio toimitetaan kaikille edustajille ja varaedustajille. Muistiota ei käsitellä seuraavassa
kokouksessa. Kokouksessa esitetty PowerPoint-materiaali tulee muistion liitteeksi.

Keskusteltiin kokoustavoista. Sovittiin, että kokouksia voidaan pitää myös videokokouksina,
niin että toinen videokokoustila on esim. Porissa ja toinen Turussa. Pääsääntöisesti ko-
koukset pyritän pitämään eri yhteistyöryhmätahojen luona, jolloin voidaan samalla tutustua
kyseisen tahon toimintaan tai lähellä sijaitseviin esim. vesiensuojelukohteisiin tarkemmin.
Myös erilaisia toimintatapoja (työpajat, ryhmätyöt jne.) ja teemakokouksia voidaan toteuttaa
tarpeen mukaan.

Yhteistyöryhmän alla viime kaudella toimineet sektoriryhmät (maatalous ja metsätalous)
jatkavat toimintaansa myös tällä kaudella viimeistään toimenpiteiden suunnitteluvaiheessa.
Myös Lounais-Suomen vesienhoidon pohjavesityöryhmä jatkaa työtään normaalisti tälläkin
suunnittelukaudella.
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4. Vesien- ja merenhoitotyön kehittäminen ja koordinointi kaudella 2016–2021

Janne Suomela esitteli vesien- ja merenhoitotyön kehittämiseen liittyvää toimintamallityö-
ryhmän työtä (liite 2). Työn tavoitteena on yhdistää vesien- ja merenhoidon suunnittelupro-
sesseja viime kautta paremmin sekä tehostaa ja keventää työtä. Samalla prosesseista pyri-
tään saamaan asiakasystävällisempiä, jolloin ne myös palvelevat toimenpiteiden toteutusta
paremmin. Myös vesien- ja merenhoidon valtakunnallista organisoitumista on kevennetty ja
yhdistetty tällä kaudella.

Sanna Kipinä-Salokannel kertoi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hankkeesta, jossa on
tavoitteena keventää vesienhoidon toimenpideohjelman laatimistyötä ja luoda uusi toimen-
pideohjelmamalli (liite 2). Yksi vaihtoehto voisi olla karttapohjainen toimenpideohjelma. Yh-
teistyöryhmä kannatti toimenpideohjelman rakenteen yksinkertaistamista ja karttapohjainen
toimenpideohjelma koettiin hyväksi tavaksi esittää alueellista vesienhoitotietoa. Todettiin,
että karttapohjainen toimenpideohjelma tulisi laatia vuorovaikutteiseksi, niin että mm. pai-
kalliset toimijat voisivat tallentaa omia hankkeitaan yms. tietoa järjestelmään. Järjestelmä
tulisi myös yhdistää muihin jo olemassa oleviin ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin ja lisätä
karttadataan muutakin aineistoa, kuin ainoastaan vesien- ja merenhoidon suunnitteluun liit-
tyvä tietoa.

5. Toimenpiteiden toteutuksen edistäminen

Jenni Jäänheimo ympäristöministeriöstä esitteli valtion rahoitusmahdollisuuksia vesien- ja
merenhoidon toimenpideohjelmien toteutukseen vuosina 2016–2018 (liite 3). Hallituksen
kärkihankkeessa ”Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon” on mahdollista saada rahoi-
tusta niin toimeenpanon suunnitteluun, kuin toimenpiteiden toteutukseenkin. Kärkihankera-
hoitusta kohdistetaan erityisesti ravinteiden ja haitta-aineiden vähentämistä tukeviin toi-
menpiteisiin. Seuraava haku on keväällä 2017. Todettiin, että rahoituksen ehtoihin liittyvä
50 % omavastuu on monelle toimijalle liian suuri ja rajoittaa mahdollisuutta hakea rahoitus-
ta. Esitettiin, että rahoituksen saamisen kriteereissä pitäisi enemmän painottaa vesimuo-
dostuman tilaa ja pyrkiä ohjaamaan rahoitusta ensisijaisesti niihin vesimuodostumiin, joissa
tarve on suurin. Kuitenkin kunnostuskohteita tulisi priorisoida realistisesti, niin että rahoituk-
sesta saataisiin paras hyöty ja toimenpiteillä saataisiin todellisia tuloksia aikaiseksi. Myös
hankkeen loppumisen jälkeiseen jatkuvuuteen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota ja var-
mistaa, että löytyy tietty toimija, joka vastaa jatkossakin kyseisen vesimuodostuman hoidos-
ta tai hankkeen tulosten jalkauttamisesta.

Pekka Paavilainen esitteli muita rahoitusmahdollisuuksia vesien- ja merenhoidon toimenpi-
teiden toteutukseen sekä kertoi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen käynnistämästä Vaikuta
vesiin –kampanjasta (liite 4).

Heli Perttula kertoi kuulumisia Satavesi-ohjelmasta, jossa on valmisteltu uutta ohjelmakaut-
ta 2017–2018 (liite 4). Ohjelmassa uudistetaan toimintatapoja ja keskitytään painokkaam-
min vesienhoidon toimenpiteiden konkreettisen toteutuksen edistämiseen. Loimijoen valu-
ma-alueelle on perustettu tämän vuoden aikana kolmen ELY-keskuksen (Varsinais-Suomi,
Häme ja Pirkanmaa) yhteistyönä Loimijoki-ryhmä, jonka kautta pyritään vauhdittamaan ve-
sienhoidon toimenpiteiden toteutumista Loimijoen alueella. Pekka Paavilainen kertoi, että
myös Pro Saaristomeri-ohjelmatyötä tullaan jatkamaan ja toiminta jatkuu todennäköisesti
samantapaisena kuin tähänkin saakka. Sekä Satavesi- että Pro Saaristomeri ohjelmissa
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jatketaan vesistöalueryhmä-työskentelyä, jota yhteistyöryhmä piti hyvin tärkeänä toimintana
käytännön vesienhoitotyön edistämisessä ja toteutuksessa.

6. Vesien- ja merenhoitotyön eteneminen ja aikataulu kaudella 2016–2021

Sanna Kipinä-Salokannel esitteli alustavaa aikataulua vesien- ja merenhoidon suunnittelun
osalta (liite 2). Suunnittelu etenee pääasiassa samalla tavalla kuin edellisillä kausilla, mutta
tällä kaudella varsinaista suunnitteluprosessia pyritään keventämään ja keskitytään enem-
män toimenpiteiden edistämiseen ja toteuttamiseen.

Maria Mäkinen kertoi, että ELY-keskuksessa on syyskuussa aloitettu pohjavesialueiden
kartoituksen ja luokittelun tarkistus vuonna 2015 voimaan tulleen lakimuutoksen pohjalta.
Vesienhoitolakiin (1299/2004) lisättiin uusi luku 2a, joka käsittelee pohjavesialueiden ra-
jaamista ja luokittelua sekä niiden suojelusuunnitelmia. Nykyisin käytössä olevat pohjave-
siluokat I (vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue) ja II (vedenhankintaan soveltuva
pohjavesialue) tullaan korvaamaan uusilla luokilla 1 ja 2. Luokitteluun tulee mukaan uudet
E-luokan pohjavesialueet, joiden pohjavedestä luonnonsuojelu- tai muun lainsäädännön
perusteella suojeltu pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

7. Muut asiat

Ei muita asioita.

8. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään keväällä 2017 (huhti-toukokuu). Tarkempi kokousajankohta il-
moitetaan hyvissä ajoin ennen kokousta.

9. Lopetus

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:40.

Liitteet:
Liite 1. Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokoonpano vuo-

sina 2016–2018.
Liite 2. PowerPoint-esitys: Sanna Kipinä-Salokannel ja Janne Suomela (Kokous_18102016.pdf)
Liite 3. PowerPoint-esitys: Jenni Jäänheimo (Jäänheimo_18102016.pdf)
Liite 4. PowerPoint-esitys: Pekka Paavilainen ja Heli Perttula (Paavilainen_Perttula_18102016.pdf)


