
    

 

28.1.2022 POPELY/1024/2016 

 

 

Viite:  Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalue  
 
Asia:  Pöytäkirja ohjausryhmän kokouksesta 28.1.2022 
 

 

1. Kokouksen avaus ja jäsenmuutokset 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.30.  

 

Paikalla olivat jäsenistä/varajäsenistä puheenjohtajana toimineen Jonas Liimatan lisäksi Sari Myllyoja, 

Tero Väisänen, Jermi Tertsunen, Kimmo Virtanen, Mika Oraluoma, Riku Eskelinen, Erika Kylmänen ja 

Kimmo Aronsuu (sihteeri). Lisäksi kokoukseen osallistui kohdan 5 esittelijänä Katja Vainionpää. 

 

Lapin ELY-keskuksen (kalatalous) varajäsen Jarno Turunen on vaihtanut työnantajaa. Hänen sijalleen ei 

toistaiseksi nimetä varajäsentä. 

 
2. Vesienhoitosuunnitelman hyväksyminen valtioneuvostossa 

Vesienhoitosuunnitelmat on hyväksytty valtioneuvostossa 16.12.2021 ja ne on kuulutettu ELY-keskuk-

sissa 22.12.2021–27.01.2022 (Liite 1, dia 1). Todettiin, että 28.1.2022 tulleen tiedon mukaan valtioneu-

voston päätökseen on haettu muutosta KHO:sta. Muutoksenhaku koskee myös Oulujoen–Iijoen vesien-

hoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaa. 

 

3. Vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman julkaiseminen 
Todettiin, että asiakirjat ovat valmiit julkaistavaksi ELY-keskuksen raportteja -sarjassa helmikuun alku-
puoliskolla (liite1, dia 2).  
 
Keskusteltiin, onko raportteja syytä julkaista ennen kuin muutoksenhakukäsittely on päättynyt. Päätet-
tiin, että asiakirjat julkaistaan aiemman suunnitelman mukaisesti, mutta niihin lisätään tietolaatikko, 
jossa muutoksenhaku todetaan. 
 

4. Verkkosivut ja tiedottaminen 
Todettiin, että vesienhoitoalueen ja ELY-keskusten verkkosivut on päivitetty 22.12.2021 Verkkosivut 
uusiutuvat kokonaan syksyllä laajan verkkosivu-uudistuksen yhteydessä (liite 1, dia 3). 
 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa vesienhoitosuunnitelman valmistumisesta, kun asiakirjat on 
julkaistu. Tiedoteluonnon on valmis. Näillä näkymin tiedotus helmikuun alkupuoliskolla (liite 1, dia 4). 
 
Kainuun ELY-keskuksella ei ole vielä tarkempaa suunnitelmaa tiedottamisesta. Todettiin, että POPELY 
lähettää tiedotteensa Kainuun ELY-keskuksen hyödynnettäväksi heti sen valmistututtua. 

 
5. Sähköinen toimenpideohjelma 

Katja Vainionpää esitteli sähköistä toimenpideohjelmaa (Liite 2). Näillä näkymin se on käyttövalmis 

maaliskuussa 2022. Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelman syöttäminen järjestelmää 

on lähes valmis. Vielä pitää päivittää muutamia graafeja ja karttoja. Sähköistä toimenpideohjelmaa pi-

dettiin hyvänä edistysaskeleena. 

 

  



  

 

6. Muut asiat 
Kimmo Aronsuu kertoi lyhyesti vesienhoitoalueen suunnittelijoiden palaute-/ideointikokouksesta, jossa 

oli pohdittu, mitä parannettavaa on valtakunnan tason ja vesienhoitoaluetason suunnittelussa (liite 1, 

dia 5).  

 

Kimmo Aronsuu kertoi muutamia asioita 27.1.2022 järjestetystä meren- ja vesienhoidon koordinaa-

tioryhmän kokouksesta (liite 1, dia 6).  

 

Keskusteltiin kalatalouden käyttö- ja hoitosuunnitelman sekä vesienhoitosuunnitelman yhtymäkoh-

dista. Mika Oraluoma totesi, että sisältöön voi vielä vaikuttaa kuulemisen yhteydessä. 

 

7. Seuraava kokous 
Seuraavan kokouksen päivämäärä ei päätetty. Kokous pidetään tarvittaessa. Todennäköisesti vasta 
vuonna 2023.  
 

8. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.15. 

 

 

 

Sihteeri  

  

  Kimmo Aronsuu, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

 

 

LIITTEET Liite 1. PowerPoint esitys kohdista 2, 3, 4 ja 6 

 Liite 2. PowerPoint esitys Sähköisestä toimenpideohjelmasta 

  

 

 

JAKELU Ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet 

 Vesienhoidon suunnittelijat ELY-keskuksissa 

 

 

TIEDOKSI  Eero Melantie, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

  Juha Määttä, Kainuun ELY-keskus (E-vastuualue)  

 Tiina Suutari, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (E-vastuualue)  

 


