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

 

Aika: Maanantai 18.11.2019 klo 10:00-12:30  
Paikka:  Satakuntaliitto (neuvotteluhuone 1), Pohjoisranta 11 D, Pori 
 Videoyhteys: Varsinais-Suomen ELY-keskus (kokoushuone Halonen), Itsenäisyydenaukio 2, 

Turku   

  
Läsnä:  Anne Erkkilä-Välimäki Porin yliopistokeskus 

Sanna Kipinä-Salokannel Varsinais-Suomen ELY-keskus (sihteeri) 
Teija Kirkkala  Pyhäjärvi-instituutti (puheenjohtaja) 
Elina Liinaharja MTK-Satakunta  
Ilkka Mikkola  Vesilaitosyhdistys 
Maria Mäkinen Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Markus Nissinen MTK-metsälinja 
Heli Perttula  Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Mari Pohja-Mykrä Varsinais-Suomen liitto 
Anne Savola  Satakuntaliitto 
Anne Soppa  Satakunnan ELY-keskus 
Markku Suominen  Suomen luonnonsuojeluliitto, Satakunnan piiri 
Pasi Varjonen  Metsäteollisuus ry 
Seppo Varjonen  Suomen luonnonsuojeluliitto, Satakunnan piiri 

Videoyhteys: Matti Jantunen Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry 
 Airi Kulmala  MTK-Varsinais-Suomi 
 Juha Kääriä  Turun ammattikorkeakoulu 

Jarkko Leka  VALONIA 
Pekka Paavilainen Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Jari Raitaniemi Luonnonvarakeskus 
Leena Rannikko Varsinais-Suomen ELY-keskus, kalatalouspalvelut 
Janne Suomela Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Briitta Vilkki  Puolustusvoimat 
Virpi Vuojärvi-Torhamo Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
 

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

 Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) 
 Loimaan seutukunta 
 Länsi-Suomen kalatalouskeskus 
 Länsi-Suomen merivartiosto 
 Metsähallitus 
 Pidä Saaristo Siistinä ry 
 Pohjois-Satakunnan seutukunta  

Porin seutukunta 
 ProAgria Finska Hushällningssällskapet 
 ProAgria Länsi-Suomi 
 Rauman seutukunta 
 Salon seutukunta 
 Suomen Ammattikalastajaliitto ry  
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Suomen Kalankasvattajaliitto ry 
Suomen luonnonsuojeluliitto, Varsinais-Suomen piiri 
Suomen metsäkeskus, Läntinen palvelualue 

 Suomen purjehdus ja veneily ry 
 Suomen Satamaliitto 
 Turun seutukunta 
 Turun yliopisto    

Vakka-Suomen seutukunta 
 Varsinais-Suomen ELY-keskus, maaseutupalvelut  
 Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri 
 Åbo Akademi 
 Åbolands fiskarförbund 
 Åbolands svenska lantbruksproducentförbund r.f. 
 

 
1. Avaus 

Mirja Koskisen ollessa estyneenä varapuheenjohtaja Teija Kirkkala toimi kokouksen pu-

heenjohtajana. Kirkkala avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Käytiin lyhyt esitte-

lykierros. 

2. Merialuesuunnittelun tavoitteet ja yhtymäkohdat vesien- ja merenhoidon suunnitte-

luun 

Mari Pohja-Mykrä Varsinais-Suomen liitosta esitteli merialuesuunnittelun ajankohtaisia asi-

oita (liite 1). Merialuesuunnittelun tavoitteet ovat meriympäristön hyvä tila ja kestävä sininen 

kasvu. Suunnittelualue on sama kuin merenhoidon suunnittelussa eli se kattaa merialueen 

rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle saakka. Suomessa kahdeksan rannikkomaakun-

taa laativat yhdessä kolme merialuesuunnitelmaa vuoden 2021 maaliskuun loppuun men-

nessä. Ahvenanmaa laatii oman suunnitelmansa. Merialuesuunnitelmat laaditaan laajassa 

yhteistyössä sidosryhmien kanssa. 28.11.2019 järjestetään Saaristomeren ja Selkämeren 

eteläosan suunnittelualueen tavoitetyöpaja, jonka tavoitteena on luoda suunnittelualueen 

toimialakohtaiset tavoitteet ja sovittaa ne yhteen muiden toimialojen tavoitteiden kanssa. 

Sovittiin, että yhteistyöryhmälle lähetetään linkki rantojen sulkeutuneisuusselvitykseen, kun 

se on valmistunut (tällä hetkellä taitossa). 

3. Ajankohtaista vesien- ja merenhoidossa  

Maria Mäkinen kertoi pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosten tarkistustyön etenemi-

sestä (liite 2). Tarkistamisen kohteena on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella kaik-

kiaan 411 pohjavesialuetta. Tarkistustyö on Varsinais-Suomen osalta valmis ja Satakun-

nassa vielä 5 kunnan osalta kesken. Tarkistustyön tuloksena osa aiemmin luokituksesta 

poistetuista alueista on noussut sinne takaisin ja osa taas on poistunut. Varsinais-

Suomessa 35 pohjavesialuetta on luokiteltu E-luokkaan ja Satakunnassa E-luokkaan luoki-

teltaneen 14 pohjavesialuetta. Satakunnan alueella tutkimukset jatkuvat vielä vuoden 2020 

puolella.   

Sanna Kipinä-Salokannel kertoi, että vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteutustilan-

teesta on julkaistu nettisivu http://vaikutavesiintpo.24mags.com/. Tiedot on kerätty ensisijai-

sesti raportointia varten vuonna 2018 ja monet toteutustiedot perustuvat eri tahoille tehtyi-

hin kyselyihin. Vesienhoidon toimenpiteiden toteutustilannetta on mahdollista tarkastella 

valtakunnalliselta tasolta toimenpideohjelma-aluetasolle saakka. 

http://vaikutavesiintpo.24mags.com/
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Pekka Paavilainen kertoi, että merenhoidon seurantaohjelmaa laaditaan parhaillaan tä-

mänhetkisen seurantaohjelman pohjalta ja työtä koordinoi merenhoidon asiantuntijaryhmä. 

Päivitetystä seurantaohjelmasta järjestetään kuuleminen 20.1.- 20.3.2020. Seurantaohjel-

man on tarkoitus valmistua heinäkuussa 2020 ja sen mukainen seuranta alkaa vuoden 

2021 alussa.   

4. Pintavesien ekologisen ja kemiallisen tilan päivitetty luokittelu 

Päivitetystä ekologisen tilan luokittelusta tiedotettiin valtakunnallisesti Vaikuta vesiin päivien 

yhteydessä syyskuussa ja Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedotti alueellisesti lokakuussa. 

Voimakkaasti muutettujen ja keinotekoisten vesimuodostumien osalta luokittelu on vielä 

kesken. Niiden tila arvioidaan suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan ja arvi-

ointi tehdään talven aikana toimenpiteiden suunnittelun yhteydessä. Päivitetty ekologisen ja 

kemiallisen tilan luokittelu on ehdotus, johon on mahdollista ottaa kantaa vesienhoitosuun-

nitelmien kuulemisen yhteydessä vuoden kuluttua. Valtioneuvosto vahvistaa luokittelun ve-

sienhoitosuunnitelmien yhteydessä vuoden 2021 lopussa. 

Heli Perttula esitteli ekologisen tilan luokittelua sisävesien osalta (liite 3). Varsinais-Suomen 

ELY-keskuksen alueen jokivesistä suurin osa on tyydyttävässä tai välttävässä tilassa. Muu-

toksia edelliseen luokitteluun (2013) verrattuna on sekä huonompaan, että parempaan 

suuntaan. Osa muutoksista johtuu kattavammasta biologisesta aineistosta, jota ei viime 

kaudella ollut käytettävissä. Järvien tila on alueellamme parempi kuin jokien ja useimmat 

luokitelluista järvistä ovat hyvässä tai tyydyttävässä tilassa. Noin viidesosan luokka on 

muuttunut viime kaudesta.  

Janne Suomela esitteli rannikkovesien ekologisen tilan luokittelua (liite 4). Saaristomeren ja 

Selkämeren ekologinen tila on heikentynyt viime kauteen nähden ja molemmat merialueet 

ovat pääosin tyydyttävässä tilassa. Hyvässä tilassa olevia rannikkovesimuodostumia on 

alueellamme vain Selkämeren puolella ja nekin kattavat vain 9 % rannikkovesimuodostu-

mistamme. Erinomaisessa tilassa olevia rannikkovesimuodostumia ei ole lainkaan.   

Sanna Kipinä-Salokannel kertoi, että pintavesien kemiallisen tilan luokittelu on vielä kesken, 

mutta sen on tarkoitus valmistua marras-joulukuun vaihteessa. Suomen ympäristökeskus 

on tehnyt valtakunnallisesti keskitetysti alustavan kemiallisen tilan arvion kaikkien vesimuo-

dostumien osalta ja ELY-keskukset parhaillaan tarkistavat ja tekevät siihen tarpeellisia 

muutoksia. Bromattujen difenyylieetterien (palonestoaineet) ympäristölaatunormi on muut-

tunut pitoisuudesta vedessä pitoisuudeksi kalassa ja sen on asiantuntija-arviona arvioitu 

ylittyvän koko maassa kaikissa vesimuodostumissa. Myös mittaustuloksia aineen esiintymi-

sestä on käytettävissä. Elohopean (kalassa) osalta ei ole muutoksia viime kauteen nähden, 

vaan sen pitoisuudet ylittyvät joko asiantuntija-arviona tai mittaustulosten perusteella sa-

moissa vesimuodostumissa kuin viime kaudellakin. TBT:n, nikkelin ja kadmiumin osalta 

kemiallisen tilan arvio ja aineiston tarkastelu ovat vielä kesken.   

5. Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden suunnittelu ja toimenpideohjelmien päivitys 

kaudelle 2022-2027 

Sanna Kipinä-Salokannel kertoi, että vesienhoidon sektorikohtaiset tiimit ovat syksyn aika-

na päivittäneet kyseisen sektorin toimenpiteiden suunnittelun ohjeistusta ja osa ohjeistuk-

sista on ollut jo kommenteilla sidosryhmillä ja ELYissä (liite 2). Ohjeistuksen valmistuttua 

ELY-keskuksissa aloitetaan toimenpiteiden suunnittelu ja toimenpideohjelmien päivitys. 
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Työtä tullaan tekemään jälleen mm. pienemmissä sektorikohtaisissa ryhmissä (maatalous, 

metsätalous, pohjavedet) kuten viime kaudellakin. Toimenpideohjelmat ja vesienhoitosuun-

nitelmat päivitetään kevään/kesän 2020 aikana ja kuuleminen vesienhoitosuunnitelma-

ehdotuksista alkaa lokakuussa 2020 (6 kk). 

Pekka Paavilainen kertoi, että merenhoidon toimenpideohjelmatyöryhmä aloitti toimintansa 

lokakuussa. Merenhoidon toimenpideohjelma päivitetään vuoden 2020 aikana ja kuulemi-

nen alkaa vuoden 2021 alussa. Tällä kaudella vesien- ja merenhoidon toimenpiteet on tar-

koitus kytkeä yhteen tiiviimmin kuin viime kaudella ja tämä on otettu huomioon mm. vesien-

hoidon sektorikohtaisten suunnitteluoppaiden päivityksessä.   

6. Ajankohtaista vesien- ja merenhoidon hankkeista alueella 

 Pyhäjärvi-instituutti:  

o Satakunnan vesistöneuvonta-hankkeessa annetaan vesistökunnostusneuvontaa 

Satakunnan alueella eri toimijoille vuosina 2019-2020. Hanke on Pyhäjärvi-instituutin 

ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen yhteishanke ja se on rahoitettu 

ympäristöministeriön vesien- ja merenhoidon avustuksista.  

o Hanke-kaksikko PeltoAI ja BioEväät on kahden rahoitusohjelman (EAKR ja Man-

ner-Suomen maaseutuohjelma) yhteishanke. Hanke on vasta alkamassa ja sen ta-

voitteena on testata ja kehittää uusia digitaalisia seurantamenetelmiä mm. maape-

rän ominaisuuksien mittaamiseen ja testata ja jalkauttaa maan kasvukuntoa paran-

tavia menetelmiä ja toimintatapoja Satakunnassa. 

o LCA4Regions-hanke on Interreg Europe rahoitteinen hanke, jossa kartoitetaan Eu-

roopan eri kumppanimaiden alueella toteutettuja esimerkkejä kestävään kehitykseen 

ja elinkaariajatteluun liittyen. Pyhäjärvi-instituutti on hankkeen suomalainen partneri. 

 

 Suomen luonnonsuojeluliitto on käynnistämässä 2-vuotista vesi-teemavuotta. Ensimmäisenä 

teemana on suoekosysteemit, sen jälkeen on meriteema ja viimeisenä virtavedet. Virtave-

sien hoitoyhdistys on käynnistämässä viimeiseen teemaan liittyen erilaisia hankkeita. 

 Turun AMK:  

o Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelukeinona-hanke on ympäristöministe-

riön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta rahoitettu hanke ja kestää vuoden 2021 

loppuun. Hanketta vetää Turun AMK ja toteuttajina ovat Pyhäjärvi-instituutti, Luon-

nonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus, Turun 

kaupunki ja ProAgria Länsi-Suomi. Hankkeessa testaan rakennekalkin käyttöä ja 

vaikutuksia pilottialueilla mm. Eurajoella ja laaditaan käytännön opas viljelijöille ja 

neuvojille rakennekalkituksen toteutuksesta. 19.11.2019 järjestettiin Eurajoella ylei-

sötilaisuus hankkeeseen liittyen. 

o Järviruon ammattimaiseen keräykseen liittyvässä hankkeessa selvitetään mah-

dollisuuksia järviruon ammattimaiseen keruuseen sekä kehitetään, rakennetaan ja 

testaan käytännössä erilaisia leikkureita. 

 

 Kalatalousalueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien päivitys on parhaillaan käynnissä ja 

niihin liittyen tarvitaan paljon tietoa mm. vesienhoitoon liittyen. Suunnitelmien on tarkoitus 

valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä. 

 Varsinais-Suomen ELY-keskus:  

o KIPSI-hankkeen tavoitteena on levittää kipsiä Saaristomeren valuma-alueen pel-

loille 50 000-85 000 hehtaarille vuosien 2020-2022 aikana. Kipsin kuljetuksen ja 

levityksen hankinta aloitetaan markkinakartoituksella joulukuun alussa ja tavoit-

teena on saada sopimus tehtyä helmikuun 2020 aikana. Parhaillaan valmistellaan 
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lisäselvityksiä kylvön yhteydessä keväällä tehtävään kipsin levitykseen liittyvien 

riskien kartoittamiseksi ja kipsin vaikutusten seurantaohjelmaa valmistellaan myös 

talven aikana. ProAgria hoitaa hankkeessa viljelijäneuvonnan ja 13.12. pidetään 

neuvojien koulutuspäivä ja myöhemmin koulutusta tarjotaan myös kuntien maa-

seutu- ja ympäristöviranhaltijoille.  

o Freshabit-hanke: Karvianjoella tehdään kunnostuksia kaikkiaan 9 km matkalla ja 

ensi kesänä on Kiskonjokeen Koskenkosken voimalaitokselle ja Hålldamin padol-

le tarkoituksena rakentaa kalatiet. Valonia toteuttaa hankkeessa integroivia pie-

nempiä virtavesikunnostushankkeita.  

o Kalataloudellisia kunnostuksia ja kalateitä:  

o Kiskonjoen uoman kunnostus, Holstenkosken kalatien ja Mommolankos-

ken kalatien suunnittelut tekeillä 

o Karvianjoen Vatajankosken ja Jyllinkosken voimalaitokset ovat ilmoitta-

neet, että olisi kiinnostusta kalateiden rakentamiseen  

o Harjunpäänjoessa kaksi kalatiesuunnitelmaa parhaillaan luvituksessa 

(Sola ja Leineperi). WWF kiinnostunut osallistumaan Solan padon kala-

tiehankkeeseen sekä toteutuksen että rahoituksen osalta. Harjunpäänjo-

en alueella on ollut käynnissä Jokitalkkari-hanke ja hankkeen jatkomah-

dollisuuksista keskustellaan.  

o Eurajoelle valmistumassa kalataloudellinen kunnostussuunnitelma (Pyhä-

järvi-instituutti)  

o Laajoen alaosan Korvensuunkosken voimalaitoksella on kalatievelvoite ja 

alustavia keskusteluja kalateiden rakentamisesta ovat käynnistymässä.  

o Hitolanjoella tehdään joka vuosi pieniä kunnostustöitä taimenen lisäänty-

misalueiden kunnostamiseksi. 

7. Muut asiat 

Ei muita asioita.  

8. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään vuoden 2020 alkupuolella. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan 

myöhemmin. 

9. Lopetus 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:30.  

 

Liitteet: 

Liite 1. PowerPoint-esitys: Pohja-Mykrä (Merialuesuunnittelu 18.11.2019_Pohja-Mykrä.pdf)  

Liite 2. PowerPoint-esitys: Kipinä-Salokannel, Mäkinen & Paavilainen (Kokous_18112019.pdf) 

Liite 3. PowerPoint-esitys: Perttula (Ekol_luokittelu_Perttula_ytr181119.pdf) 

Liite 4. PowerPoint-esitys: Suomela (Merialueen luokittelu_Suomela_18112019.pdf) 

 

 

 


