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Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja 

10.02.2023 klo 12:30–14:25, Teams-kokous  

 

Osallistujat: Varsinaiset jäsenet tai heidän sijaisensa 

Jonas Liimatta, POPELY, puheenjohtaja 

Kimmo Aronsuu, POPELY, sihteeri 

Timo Regina, KAIELY 

Jermi Tertsunen, POPELY  

Heikki Laitala, LAPELY, Mika Oraluoman sijaisena 

Katja Vainionpää, KAIELY, Kimmo Virtasen sijaisena 

Riku Eskelinen, POPELY, Tero Väisäsen sijaisena 

 

 

1. Kokouksen avaus ja jäsenten esittäytyminen 

Puheenjohtaja Jonas Liimatta avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat. 

 

2. Vesienhoidon suunnittelun tehtävät vuonna 2023 

Sihteeri esitteli vuoden 2023 vesienhoidon suunnitteluun liittyvät tehtävät (Liite 1).  

 

Yleistä 

Todettiin, että vuonna 2023 on melko paljon suunnitteluun liittyviä tehtäviä, joiden laa-

juus ja resurssitarve riippuu osittain myöhemmin tehtävistä valtakunnallisista linjauksista. 

Tehtävät on käyty läpi vesienhoitoalueen asiantuntijoiden välisessä kokouksessa. Tehtä-

viä tarkennetaan ja niistä informoidaan sitä mukaan, kun valtakunnallisia linjauksia teh-

dään.   

 

Toimenpiteiden toteuma edellisellä suunnittelukaudella (2016–2021) 

Todettiin, että työ toteuman arvioimiseksi on käynnissä ELY-keskuksissa. ELY-keskus-

ten tulee raportoida tiedot maaliskuun loppuun mennessä. Osa tiedoista kerätään valta-

kunnallisesti. 

 

Kuuleminen keskeisistä kysymyksistä 

Todettiin, että kuultavan asiakirjan tulisi olla rakenteeltaan tiivis ja pääpaino asioissa, 

joista halutaan kuulla. Asiakirjassa on syytä huomioida vesienhoitoalueen suunnittelualu-

eiden eroavaisuudet. VHA-koordinaattori kokoaa ELYjen asiantuntijoista työryhmän val-

mistelemaan asiakirjaa. 

 

Vesimuodostumien rajauksien tarkistus 

Todettiin, että päälinjaukset vesimuodostumien rajaamisessa ei muutu, mutta ELY-kes-

kukset voivat tehdä vähäisiä perusteltuja muutoksia, joista käydään erikseen keskustelu 

SYKEn kanssa. Todettiin, että tarvetta muuttaa POPELYn alueen rannikkovesimuodos-

tumien rajauksia tarkastellaan vasta siinä vaiheessa, kun mahdolliset muutokset rannik-

kovesien tyypittelyssä selviää. 

  



  

 

Tyypittelyn ja ryhmittelyn tarkistus 

Todettiin, että SYKE tarkastelee parhaillaan monia tyypittelyn muutosehdotuksia ja tekee 

esityksen tyypittelyn päivittämiseksi maaliskuussa.  Keskustelussa pidettiin toivottavana, 

että muutoksia tyypittelyyn tehdään vain hyvin perustelluista syistä.  

 

Pintavesien ryhmittelystä ei ole vielä linjauksia eikä varmuutta sen käyttöönotosta. Poh-

javesien ryhmittelyn päivittäminen on käynnissä SYKE-vetoisena. 

 

Paineiden arviointi ja merkittävien paineiden tarkistus 

Todettiin, että melko mittava työ alkaa loppuvuonna. Valtakunnalliset ohjeet päivitetään 

syksyyn mennessä. 

 

3. Toimenpiteiden edistäminen 

Sihteeri esitteli yleisellä tasolla suunnitteilla olevan VHS MHS SIP LIFE -hankkeen. (Liite 

2). Todettiin, että POPELY oli esittänyt toiveensa liittyä hankkeeseen ”full partnerina” ja 

KAIELY ”associated partnerina”. 

 

Kimmo Aronsuu ja Katja Vainionpää esittelivät, kuinka vesienhoidon toimenpiteiden 

(2022–2027) edistymistä seurataan POPELYssä ja KAIELYssä. Todettiin, että toimenpi-

detaulukokoiden vuosittaisella täyttämisellä saadaan seurantatiedon lisäksi suuri joukko 

ELY-keskuksen asiantuntijoita tietoiseksi omalle sektorille suunnitelluista toimenpiteistä 

ja ohjauskeinoista, minkä toivotaan edistävän vesienhoitosuunnitelman huomioimista 

osana jokapäiväistä työtä. Vesienhoitoalueella valittua toimenpiteiden edistymisen seu-

rantatapaa pidettiin hyvänä. 

 

4. Muut asiat 

Jonas Liimatta esitteli vesienhoitonäkökulmasta Vihreän siirtymän etusijamenettelyä 

sekä kansallista soveltamisohjeluonnosta EU-asetuksesta uusiutuvan energian käyttöön-

oton nopeuttamiseksi ((EU) 2022/2577). 

 

Katja Vainionpää kertoi, että Pohjois-Suomen vesienhoito- ja vesistökunnostusseminaari 

pidetään vuonna 2023 Kainuussa. Seminaarin valmisteluun osallistuu KAIELYn, LA-

PELYn ja POPELYn asiantuntijoita. 

 

5. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään 10.10.2023. Kokouksen pääaiheena on kuulemisasiakirja 

vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä. Kokous järjestetään hybridikokouksena. 

 

6. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:25 

 

 

LIITTEET Liite 1. ELYjen meren- ja vesienhoidon suunnittelun tehtävät vuonna 2023 

Liite 2. Vesien- ja merenhoidon SIP LIFE -hanke 

 

JAKELU Varsinaiset jäsenet  

Varajäsenet 

 

  


