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

Aika: 19.9.2017 klo 13:00–15:10
Paikka: Säkylän kunnanvirasto, valtuustosali

Rantatie 268, 27800 Säkylä

Läsnä: Pia Aarnio Turun seutukunta
Leena Imppu Bioenergia ry
Matti Jantunen Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry
Niina Jääskeläinen Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri
Sanna Kipinä-Salokannel Varsinais-Suomen ELY-keskus (sihteeri)
Airi Kulmala MTK-Varsinais-Suomi
Mirva Levomäki Turun seudun puhdistamo Oy
Elina Liinaharja MTK-Satakunta
Jukka Mattila Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
Maria Mäkinen Varsinais-Suomen ELY-keskus
Ilkka Mikkola Vesilaitosyhdistys
Mikael Nordström Metsähallitus
Pekka Paavilainen Varsinais-Suomen ELY-keskus
Heli Perttula Varsinais-Suomen ELY-keskus
Jukka Reko Rauman seutukunta
Timo Saarinen Varsinais-Suomen kalastusalueet
Janne Suomela Varsinais-Suomen ELY-keskus (puheenjohtaja)
Markku Suominen Suomen luonnonsuojeluliitto, Satakunnan piiri
Virpi Vuojärvi-Torhamo Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Katariina Yli-Heikkilä VALONIA

Poissa: Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)
Energiateollisuus
Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)
Loimaan seutukunta
L-S Kalatalouskeskus
Luonnonvarakeskus
Länsi-Suomen merivartiosto
Metsäteollisuus ry
MTK-metsälinja
Pidä Saaristo Siistinä ry
Pohjois-Satakunnan seutukunta
Porin seutukunta
Porin yliopistokeskus
ProAgria Finska Hushällningssällskapet
ProAgria Länsi-Suomi
Pro Agria Länsi-Suomi/ Satakunnan kalatalouskeskus
Pyhäjärvi-instituutti
Satakunnan ELY-keskus
Satakunnan kalastusalueet
Salon seutukunta
Satakuntaliitto
Suomen ammattikalastajaliitto
Suomen Kalankasvattajaliitto ry
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Suomen luonnonsuojeluliitto, Varsinais-Suomen piiri
Suomen metsäkeskus, Läntinen palvelualue
Suomen purjehdus ja veneily ry
Suomen satamaliitto
Turun ammattikorkeakoulu
Turun yliopisto
Vakka-Suomen seutukunta
Varsinais-Suomen ELY-keskus, kalatalouspalvelut
Varsinais-Suomen ELY-keskus, maaseutupalvelut
Varsinais-Suomen liitto
Åbo Akademi
Åbolands fiskarförbund
Åbolands svenska lantbruksproducentförbund r.f.

1. Avaus

Janne Suomela toimi kokouksen puheenjohtajana, koska sekä puheenjohtaja (Mirja
Koskinen) että varapuheenjohtaja (Teija Kirkkala) olivat estyneitä. Suomela avasi
kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

2. Vesihuolto: ajankohtaista valvonnassa ja hankkeissa

Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston ympäristöpäällikkö Jukka Reko kertoi
viemäriverkostoon liittymisen valvonnasta kunnan ympäristöviranomaisen näkökulmasta
(liite 1). Pyhäjärviseudulla (Eura, Säkylä) on viime vuosina aktiivisesti panostettu
viemäröityjen alueiden valvontaan ja laajennettu viemäriverkostoja.

Turun seudun puhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Mirva Levomäki kertoi hankkeesta, jolla
puhdistamon poistoputken kapasiteettia tehostetaan (liite 2). Nykyisen poistoputken
kapasiteetti on riittämätön erityisesti voimakkaiden sateiden aikaan, jolloin puhdistamolle
tulevat hulevesimäärät kasvavat. Hulevesimäärät tulevat entisestään kasvamaan tulevina
vuosina alueen voimakkaan rakentamisen vuoksi ja ilmastonmuutosennusteiden mukaan
myös sademäärä tulee kasvamaan erityisesti talvikaudella. Hanke on parhaillaan
suunnitteluvaiheessa ja uusi poistoputki olisi tarkoitus saada käyttöön vuonna 2021.

3. Vesienhoidon työohjelma ja keskeiset kysymykset 2021–2027

Sanna Kipinä-Salokannel esitteli vesienhoidon työohjelman ja keskeisten kysymysten
kuulemisaineistoa Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen osalta
(liite 3). Kuuleminen on 8.1.–9.7.2018, osittain samaan aikaan merenhoidon ja tulvariskien
hallinnan kuulemisten kanssa. Kuulemisaineisto on pitkälti sama kuin viime
suunnittelukaudella ja sitä on päivitetty tarvittavilta osin. Uutena tällä kaudella on netissä
toimiva vesikarttapalvelu, jossa keskeisiä kysymyksiä ja vesistöihin kohdistuvia paineita
pääsee tarkastelemaan tarkemmin paikkatietomuodossa oman alueen ja vesistön osalta.
Kuulemisaineistoon tehdään linkit suoraan keskeisten kysymysten kartoista
vesikarttapalveluun.

Maria Mäkinen esitteli pohjavesien keskeisiä kysymyksiä Lounais-Suomen alueella.
Puolustusvoimien toimintaa pohjavesialueilla ei ole aikaisemmin nostettu keskeisissä
kysymyksissä esille, mutta nyt sillä on todettu tietyillä aluilla olevan merkittävää vaikutusta
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pohjavesien tilaan. Sovittiin, että selvitetään onko asiaa nostettu keskeiseksi kysymykseksi
muilla vastaavilla alueilla Suomessa (esim. Rovajärvi).

Käytiin läpi Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen keskeisiä
kysymyksiä kaudella 2021–2027 (liite 3, dia 8) ja niihin esitettiin seuraavia lisäyksiä:

· Valumavesien hallinta tulisi näkyä omana kohtanaan, eikä sijoitettuna
sektorikohtaisiin teksteihin. Tähän kohtaan tulisi liittää myös kaupunkitulvat,
hulevesien hallinta ja toisaalta myös kuivuuden vaikutukset esim. kalastoon.
Vesienhoidossa tulisi tällä suunnittelukaudella esittää konkreettisia toimenpiteitä
valumavesien pidättämiseen valuma-alueella.

· "Liikenteen ja tienpidon vaikutukset" -kohtaa on käsitelty vain pohjavesien
näkökulmasta. Tähän tulisi lisätä myös meriliikenteen, ruoppausten, siltahankkeiden
ja pengerteiden vaikutukset erityisesti rannikkovesien tilaan. Tiesuolauksella voi olla
negatiivisia vaikutuksia myös pintavesiin ja tätä tulisi myös tutkia jatkossa
tarkemmin.

4. Merenhoitosuunnitelman ensimmäisen osan valmistelun tilannekatsaus

Janne Suomela esitteli Suomen merenhoitosuunnitelman ensimmäisen osan (nykytilan
arvio, hyvän tilan määritelmät, ympäristötavoitteet ja indikaattorit) kuulemisaineistoa (liite 4).
Kuuleminen on 8.1.–16.2.2018. Varsinaisen kuulemisasiakirjan nimi on Suomen
meriympäristön tila 2018 ja sen laadinta on parhaillaan käynnissä. Myös merenhoidon
kuulemisaineistoa on nähtävillä kuulemisen aikana vesikarttapalvelussa. Saadun
kuulemispalautteen perusteella meriympäristön tila 2018-raporttia päivitetään kevään 2018
aikana ja se raportoidaan EU:lle 15.10.2018 mennessä.

Keskusteltiin merenhoidon kuulemisaineiston sisällöstä. Kuulemisasiakirjan luonnos
valmistuu 10.10.2017 mennessä ja sovittiin, että se lähetetään sen jälkeen sähköpostitse
yhteistyöryhmälle nähtäville ja kommentoitavaksi. Ehdotettiin, että arvioitaessa kaupallisten
kalalajien tilaa tulisi ottaa huomioon ja arvioida myös kaupallisen kalastuksen tila, jossa on
tapahtunut viime vuosina suuria muutoksia. Vieraslajien ja tulokaslajien osalta tulisi pohtia
myös suojeluarvon, luontoarvon ja ihmisen toiminnan yhteyttä ja mahdollista ristiriitaa.

5. Muut asiat

Satakunnan luonnonsuojelupiiri on huolestunut Karvianjoen vesistön tulevaisuuden tilasta
ja turvetuotannon sekä pohjaveden oton vaikutuksista vesien tilaan ja alueen
taimenkantoihin. Luonnonsuojelupiirin näkemyksen mukaan erityisesti vesistöjen latva-
alueilla rankkasateiden aiheuttamissa tulvatilanteissa turvetuotantoalueilta huuhtoutuu
vesistöihin paljon humusta ja ravinteita. Pohjavedenottoluvat ovat myös monin paikoin liian
suuret, jolloin jokiuomissa ei riitä vesi mm. kalojen tarpeisiin.

Ruovikosta ruokapöytään -seminaari 1.11.2017 Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa
Turussa. Seminaari on RANKU-, Ruokopelto- ja Järki Lannoite -hankkeiden yhteinen
loppuseminaari.
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6. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään huhti-toukokuussa 2018. Tarkempi kokousajankohta sovitaan
myöhemmin.

7. Lopetus

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:10.

Liitteet:

Liite 1. PowerPoint-esitys: Liite 1_Reko_19092017.pdf
Liite 2. PowerPoint-esitys: Liite 2_Levomäki_19092017.pdf
Liite 3. PowerPoint-esitys: Liite 3_Kipinä-Salokannel, Mäkinen_19092017.pdf
Liite 4. PowerPoint-esitys: Liite 4_Suomela_19092017.pdf


