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Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän
kokous 2/2022

Aika: Ma 28.11.2022 klo 12:30-14:35
Paikka: Videokokous (Teams)

Läsnä: Jussi Ahonen Geologian tutkimuskeskus
Terhi Ajosenpää ProAgria Länsi-Suomi
Niina Anttila Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri
Samuel Bronstein Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat
Ville-Veikko Intovuori Liikenne- ja viestintävirasto (Taficom)
Ilona Joensuu Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Timo Juvonen Varsinais-Suomen liitto
Ville Kangasniemi Pyhäjärvi-instituutti
Anni Karhunen Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat
Päivi Karila Bioenergia ry
Sanna Kipinä-Salokannel  Varsinais-Suomen ELY-keskus (sihteeri)
Hannu Klemola Suomen luonnonsuojeluliitto, Varsinais-Suomen piiri
Mirja Koskinen Varsinais-Suomen ELY-keskus (puheenjohtaja)
Titta Lahtinen Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat
Aino Launto-Tiuttu MTK-Varsinais-Suomi
Jarkko Leka VALONIA
Piia Leskinen Turun ammattikorkeakoulu
Ismo Lindfors Vesilaitosyhdistys
Timo Metsäkallas Suomen Satamaliitto
Katriina Murto Pidä Saaristo Siistinä ry
Anne Nummela Satakuntaliitto
Petteri Ojarinta MTK-metsänomistajat
Sini Olin Ympäristöministeriö
Pekka Paavilainen Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat
Heli Perttula Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat
Leena Rannikko Varsinais-Suomen ELY-keskus, kalatalouspalvelut
Jukka Reko Rauman seutukunta
Hannu Ruotsalainen Energiateollisuus
Pasi Saario Turun seutukunta
Riitta Saleva-Sjöblom Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry
Pasi Salmi Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry
Irja Skyten-Suominen Suomen Kalankasvattajaliitto ry
Maarit Solla Varsinais-Suomen ELY-keskus, maaseutupalvelut
Janne Suomela Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat
Jarmo Uimonen Suomen metsäkeskus, Läntinen palvelualue
Pasi Varjonen Metsäteollisuus ry
Seppo Varjonen Suomen luonnonsuojeluliitto, Satakunnan piiri
Heidi Veck Salon seutukunta

Poissa: Kalatalousalueet, merialue
Kalatalousalueet, Satakunta (sisävedet)
Kalatalousalueet, Varsinais-Suomi (sisävedet)
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
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Loimaan seutukunta
Luonnonvarakeskus
Länsi-Suomen kalatalouskeskus
Länsi-Suomen merivartiosto
Metsähallitus
MTK-Satakunta
Pohjois-Satakunnan seutukunta
Porin seutukunta
Porin yliopistokeskus
ProAgria Finska Hushällningssällskapet
Puolustusvoimat
Satakunnan ELY-keskus
Satakunnan pelastuslaitos
Suomen Ammattikalastajaliitto ry
Suomen luonnonsuojeluliitto, Satakunnan piiri
Suomen purjehdus ja veneily ry
Turun yliopisto
Vakka-Suomen seutukunta
Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Åbo Akademi
Åbolands fiskarförbund
Åbolands svenska lantbruksproducentförbund r.f.

1. Avaus

Mirja Koskinen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Käytiin lyhyt
esittäytymiskierros.

2. Ajankohtaista Vesiensuojelun tehostamisohjelmassa

Sini Olin ympäristöministeriöstä esitteli Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa ja sen
toteutusta ja prioriteetteja ohjelmakaudella 2019–2023. Uuden ohjelmakauden suunnittelu
on käynnissä ja siihen liittyen toivotaan sidosryhmiltä näkemyksiä siitä, miten nykyinen
ohjelma on vastannut tavoitteisiin, mitkä teemat ovat tarpeellisia edelleen, mistä voisi
luopua ja mitä teemoja ja tavoitteita tulisi lisätä ohjelmaan. Käytiin keskustelua aiheesta ja
esitettiin seuraavia kommentteja:

 Rahoitusta myös muiden maanparannusaineiden (rakennekalkki, kuidut) levitykseen
kuin kipsin, ei pelkkää tutkimus-rahoitusta. Myös maatalouden neuvontaan tarvitaan
lisää rahoitusta, koska maataloudessa tarvitaan paljon eri
vesiensuojelutoimenpiteitä maanparannusaineiden lisäksi.

 Avustuspäätösten venyminen pitkälle kevääseen vaikeuttaa hankkeiden toteutusta,
esim. keväällä pitäisi päästä jo käytännössä toteuttamaan monia toimenpiteitä.

 Hankkeisiin tulisi saada pitkäjänteisempää seurantaa vaikutuksista. Pienet
yhdistykset ja toimijat tarvitsevat seurannan suunnitteluun myös apua, heiltä ei
itseltään löydy siihen tarpeeksi tietotaitoa.

 Eri kemikaalien hintojen nousu ollut nyt nopeaa, erityisesti kalkkituotteet, ja tämä
tulisi ottaa hankesuunnitelmissa ja kustannuslaskelmissa huomioon.

 Metsätalous tulisi ottaa vahvemmin mukaan myös tehostamisohjelmaan.
 Yleisellä tasolla ohjelma jäänyt varmasti sidosryhmille ja kansalaisille aika vieraaksi,

kipsi saanut paljon huomiota esim. tiedotusvälineissä, muut teemat eivät juurikaan.
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 50 % omarahoitusosuus monille toimijoille liian korkea. Lisäksi monille pienille
yhdistyksille hankalaa, että syntyneet kustannukset täytyy hakijan itse maksaa
ensin, jonka jälkeen voi vasta hakea maksatusta.

 Vieraslajeihin liittyen ollut aikaisemmin oma erillinen rahoitus, joka nyt lakkautettu.
Vieraslajit voisivat olla mukana myös tehostamisohjelmassa.

 Järviruon hyötykäytössä tulisi laajalla skaalalla pitää mukana kaikki mahdolliset
kohteet eikä rajata hyötykäyttöä tiukasti johonkin tiettyyn.

 Pohjavesiin liittyviä toimenpiteitä ohjelmassa vähän, ei ole ehkä suhteessa siihen
kuinka paljon pohjavesialueilla tarvittaisiin toimenpiteitä, esim. kartoituksia.

 Pieniltä yhdistyksiltä tulee paljon pyyntöjä esim. alueellisille
vesiensuojeluyhdistyksille tehdä kunnostussuunnitelmia, joiden perusteella voivat
hakea kunnostusavustuksia, tähän tarvittaisiin perusrahoitusta.

3. Ajankohtaista vesien- ja merenhoidossa

Sanna Kipinä-Salokannel kertoi vesien- ja merenhoidon ajankohtaisista asioista (liite 2).
Vesien- ja merenhoidon valtakunnallista organisaatiota kaudelle 2022–2027 on päivitetty.
Tavoitteena mm. yhteensovittaa vesien- ja merenhoitoa paremmin ja myös
sidosryhmäyhteistyötä on tarkoitus kehittää. Kauden 2016–2021 vesien- ja merenhoidon
toimenpiteiden toteutustiedot päivitetään koko kauden osalta toteutuksen
seurantasivustolle, nyt sivustolla toteutustiedot vuosilta 2016–2018.

Janne Suomela kertoi, että ympäristöministeriö laatii parhaillaan HELCOMin Itämeren
suojelun toimenpideohjelman kansallista toimeenpanosuunnitelmaa ja se valmistuu vuoden
2022 loppuun mennessä. Merenhoidon suunnittelussa tila-arvion päivitys on käynnistynyt.

4. Suunnitelmista toteutukseen -työpaja

Työpaja toteutettiin jakautumalla kolmeen ryhmään toimialakokonaisuuksittain ja ryhmissä
keskusteltiin kyseisen toimialan kannalta tärkeimmistä vesien- ja merenhoidon
toimenpiteistä, niiden toteutusmahdollisuuksista sekä toteutukseen liittyvistä
pullonkauloista. Keskustelun pohjana olivat ilmoittautumiskyselyn vastaukset samoista
kysymyksistä. Lisäksi ideoitiin, miten yhteistyöryhmän toimintaa voitaisiin kehittää niin, että
se tukisi myös toimenpiteiden toteutusta paremmin. Ryhmien koosteet liitteissä 3–5.

Nostoja ryhmien keskusteluista:

Tärkeimmät toimenpiteet, joihin tulisi panostaa:

 Sektorien välinen yhteistoiminta vesiensuojelussa, valuma-aluelähtöinen
kunnostussuunnittelu

 neuvonnan kehittäminen tilakohtaisemmaksi, jolloin saadaan vaikuttavimmat
toimenpiteet käytäntöön ja oikeisiin kohteisiin. Neuvojien opastus ja koulutus.

 Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen: METKAn osalta tarvitaan neuvontaa
ja ohjeistusta erityisesti käytännön suunnittelijoille ja urakoitsijoille

 Kuntien roolin vahvistaminen
 Hyvien käytännön mallien ja esimerkkien jakaminen

https://seuranta.vaikutavesiin.fi/
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           Pullonkaulat ja haasteet toteutuksessa:

 Tarvitaan paljon apua paikallisille toimijoille, kunnostussuunnitelmia ja neuvontaa
 Suunnitelmien saaminen käytäntöön, vastuuta eri toimenpiteiden toteutuksesta tulisi

selkeyttää, kuntien roolia vahvistaa. Vetovastuu erityisesti valuma-
aluekunnostuksissa epäselvä.

 Hyviä esimerkkejä ja käytäntöjä tarvitaan
 Monenlaisten resurssien puute, osaavia toimijoita tarvitaan lisää, pelkkä rahoitus ei

riitä
 Pohjavesien riskialueille tulisi saada lisää rahoitusta selvityksiin ja kartoituksiin, jotta

voidaan tehdä kohdennettuja toimenpiteitä

           Yhteistyöryhmän toiminnan kehittäminen:

 Yhteistyöryhmään tullaan tekemään yhteistä työtä yhteisen tavoitteen eteen, ei
pelkkää edunvalvontaa tai syyttelemään muita

 Tarvetta vapaamuotoisemmalla keskustelulle, teemakohtaisia kokouksia tai
työpajoja, jossa toimijat voivat tuoda omaa osaamistaan esille ja tukea samalla
muiden työtä

 Yhteistyöryhmän jäsenillä paljon osaamista, voisivat olla vahvemmin hankkeiden
edistäjiä ja kunnostustoimenpiteiden toteuttajia, tiedon tulisi kulkea molempiin
suuntiin (kentältä yhteistyöryhmään ja toisin päin). Ryhmässä paljon esim. maa-
alueiden omistajiin liittyviä tahoja, voisiko laajempia valuma-aluekunnostushankkeita
lähteä edistämään yhteistyöryhmän kautta?

5. Muut asiat

Selkämeri-seminaari 8.12.2022 Raumalla: tapahtuma-linkki

6. Seuraava kokous

Seuraava kokous alkuvuodesta 2023. Tarkempi kokousajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

7. Lopetus

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:35.

LIITTEET

Liite 1. Vesiensuojelun_tehostamisohjelma_YTR_Olin_28112022.pdf
Liite 2. YTR_kokous_28112922.pdf
Liite 3. Työpaja maatalous ja metsätalous.pdf
Liite 4.Työpaja yhdyskunnat ym.pdf
Liite 5.Työpaja kunnostus.pdf

https://www.ely-keskus.fi/tapahtumat-ja-koulutukset/-/ely-calendar/KTuFjsT6K6pM/event/48478215?_fi_ely_calendar_web_portlet_CalendarPortlet_INSTANCE_KTuFjsT6K6pM_action=viewEvent&_fi_ely_calendar_web_portlet_CalendarPortlet_INSTANCE_KTuFjsT6K6pM_redirect=https%3A%2F%2Fwww.ely-keskus.fi%2Ftapahtumat-ja-koulutukset%3Fp_p_id%3Dfi_ely_calendar_web_portlet_CalendarPortlet_INSTANCE_KTuFjsT6K6pM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview
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