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Pohjois-Karjalan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 1/2021 

Aika 3.3.2021 klo 12.30–13.15 
 

Paikka Kokous etäyhteyksin, Teams 
 

Läsnä Liite 1. Pohjois-Karjalan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 3.3.2021, läsnäolijat 
 

1  Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen  

Johtaja Janne Kärkkäinen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat (liite 1) tervetulleiksi. Vesienhoi-

don yhteistyöryhmä vuosiksi 2021-2023 on nimetty 21.1.2021. Uudet edustajat esittäytyivät lyhy-

esti. Merkittiin tietoon, että MTK Pohjois-Karjalan edustajana on jatkossa uusi toiminnanjohtaja 

Jari Rouvinen.  

2  Asialistan hyväksyminen  

Kokouskutsun mukana toimitettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

3  Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Käytiin lyhyesti läpi edellisessä 18.9.2020 etäyhteydellä pidetyssä kokouksessa käsitellyt asiat ja 

hyväksyttiin pöytäkirja. Muistioluonnos on lähetetty osanottajille sähköpostitse kommentoitavaksi 

kokouskutsun liitteenä. Hyväksytty pöytäkirja tallennetaan vesienhoidon verkkosivuille (polku: 

www.ymparisto.fi/vesienhoito/pohjois-karjala > Osallistuminen vesienhoitoon). Pöytäkirja on myös 

Pohjois-Karjalan vesienhoidon yhteistyöryhmän Teams-työtilassa. 

4  Ajankohtaiskatsaus ja yhteistyöryhmä vesienhoidon suunnittelussa ja toteutuksessa   

Paula Mononen esitteli lyhyesti vesienhoidon suunnitteluprosessin ja vesienhoidon suunnittelu-

työn ajankohtaiset asiat. Toimintaa vesienhoitoalueilla ohjaa laki vesien- ja merenhoidon järjestä-

misestä (1299/2004). Suunnittelua tehdään kuuden vuoden sykleissä; parhaillaan on käynnissä 

toisen hoitokauden 2016-2021 toimeenpano ja vuoteen 2027 ulottuvan kolmannen kauden suun-

nittelu. Yleisenä tavoitteena vesienhoidossa on, että pinta- ja pohjavesien tila ei heikkene ja että 

vähintään hyvä tila saavutetaan viimeistään vuonna 2027. Vuoksen vesienhoitoalue (VHA1) on 

Suomen seitsemästä vesienhoitoalueista suurin, ja sen yhteensovittavana viranomaisena toimii 

Etelä-Savon ELY-keskus. Toimeenpanosta vastaa kukin ELY-keskus toimialueellaan.  

Ehdotus Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2022–2027 (Osat 1 ja 

2), tausta-asiakirjana Pohjois-Karjalan pinta- ja pohjavesien toimenpideohjelma 2022-2027 sekä 

muuta aineistoa on asetettu nähtäväksi 2.11.2020–14.5.2021 väliseksi ajaksi Vaikuta vesiin – 

verkkosivustolle (www.ymparisto.fi/vaikutavesiin). Lausuntopyynnöt on toimitettu keskitetysti Etelä-

Savon ELY-keskuksesta. Palaute toivotaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi-järjestelmän kautta.  

Suunnittelutyön pohjana on ollut vuonna 2019 tarkistettu Pohjois-Karjalan pinta- ja pohjavesien 

tila-arvio sekä hoitokaudelle 2016-2021 valmistellut vesienhoitosuunnitelma ja toimenpideoh-

jelma, jotka on päivitetty vuoden 2020 aikana. Vesistöjen ekologinen tila on Pohjois-Karjalassa 

http://www.ymparisto.fi/vesienhoito/pohjois-karjala
http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
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pääsääntöisesti hyvä. Pinta-alalla ja uomapituudella mitattuna järvimuodostumista yli 90 % ja jo-

kimuodostumista 78 % on tällä hetkellä vähintään hyvässä tilassa.  

Vesienhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma viimeistellään kuulemisessa saadun palautteen 

pohjalta. Myös Pohjois-Karjalan maakuntaan vuoden alusta siirtyneen Heinäveden kunnan tiedot 

päivitetään asiakirjoihin tässä vaiheessa. Valtioneuvosto vahvistaa Suomen vesienhoitosuunnitel-

mat joulukuussa 2021. 

Vuoksen vesienhoitosuunnitelmaehdotusta ja Pohjois-Karjalan alueelle suunniteltuja toimenpi-

teitä esitellään kahdessa etätilaisuudessa 31.3. (eteläinen maakunta) ja 14.4. (pohjoinen maa-

kunta) klo 17.30-19.00. Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä KAIPO-verkostohankkeen kanssa, 

ilmoittautuminen on ProAgria Itä-Suomen verkkosivuilta (https://ita-suomi.proagria.fi/tapahtumat).  

Samaan aikaan, 14.5.2021 saakka on käynnissä myös kuuleminen ehdotuksesta Suomen me-

renhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022–2027. Kuulemisen järjestää Varsinais-

Suomen ELY-keskus, ja lausuntopyynnöt on lähetetty yhteistyöryhmän jäsenille lausuntopal-

velu.fi:n kautta. 

Paula Mononen kertasi lyhyesti yhteistyöryhmän roolin ja tehtävät vesienhoidossa. Yhteistyöryh-

mästä säädetään laissa vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (14§). ELY-keskusten on 

järjestettävä vesienhoitosuunnitelman valmistelun eri vaiheissa riittävä yhteistyö ja vuorovaikutus 

toimialueensa eri viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Tätä varten tulee olla vähintään yksi 

yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmä osallistuu vesienhoitosuunnitelman valmisteluun sen eri vai-

heissa, ja käsittelee omalta osaltaan ehdotuksen vesienhoitosuunnitelmaksi, sitä varten laaditut 

selvitykset ja ohjelmat sekä ottaa niihin kantaa.  

Pohjois-Karjalan vesienhoidon uusi yhteistyöryhmä vuosiksi 2021-2023 on nimetty 21.1.2021 

pääosin sidosryhmätahojen esitysten mukaisesti. Nimeämistä varten yhteistyöryhmän jäseniä 

pyydettiin marraskuussa 2020 ilmoittamaan mahdolliset edustajien muutokset. Lisäksi kunnista 

pyydettiin esitykset edustajista. Yhteistyöryhmässä on jäsen tai varajäsen noin 40 sidosryhmäta-

hosta, yhteensä 58. 

5  Muut asiat  

Paula Mononen kertoi, että yhteistyöryhmälle on perustettu TEAMs-työtila, johon yhteistyöryhmän 

materiaalit jatkossa tallennetaan. Tiimin tiedostot-välilehdeltä löytyvät mm. yhteistyöryhmän ko-

koonpanoa koskevat materiaalit, kokousaineistot ja toimenpiteiden suunnitteluoppaat sekä par-

haillaan nähtävänä oleva toimenpideohjelmaluonnos. Kommenttina työtilan todettiin olevan hyvä, 

mutta myös sähköpostiviestintää toivottiin entiseen tapaan. ELY-keskuksen työtila ei automaatti-

sesti näy muiden organisaatioiden edustajille. Jaettaessa materiaalia Teams-työtilan kautta myös 

heräteviesti sähköpostilla on tarpeellinen. 

Jukka Koski-Vähälä linkitti tiedoksi Hoitokalastuksen monet mahdollisuudet -tilaisuuden, joka jär-

jestetään etäyhteydellä 25.3.2021 (https://skvsy.fi/hoitokalastuksen-monet-mahdollisuudet-

hoitokalastustilaisuus-25-3-2021/) 

. 

https://ita-suomi.proagria.fi/tapahtumat
https://skvsy.fi/hoitokalastuksen-monet-mahdollisuudet-hoitokalastustilaisuus-25-3-2021/
https://skvsy.fi/hoitokalastuksen-monet-mahdollisuudet-hoitokalastustilaisuus-25-3-2021/
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Jukka Nykänen kertoi, että maakuntakaavan ensimmäisen vaiheen kaavaluonnos on tulossa 

kommentoitavaksi. Teemoina ovat arvokkaat suot, turvetuotanto ja rakennettu kulttuuriympäristö. 

Asiasta käytiin keskustelua. Vaikka energiaturpeen käyttö tulee vähenemään, turvetta tarvitaan 

jatkossa muihin käyttötarkoituksiin. Esimerkiksi Ilomantsiin on tulossa uusi aktiivihiilitehdas. 

Merkittiin tietoon tulevia tapahtumia: 

• Vesistökunnostusverkoston Talviwebinaari järjestetään etäyhteydellä 17.3.2021 

(https://www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto) 

  

6  Seuraavasta kokouksesta päättäminen 

Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 1.6.2021 klo 9-11 TEAMs-yhteyksin. Asialistalla on muun 

muassa vesienhoidon kuulemisessa saatu palaute. 

7  Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja Janne Kärkkäinen kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 13.15. Kokouksen jäl-

keen pidettiin webinaari, teemana vesistöjen kunnostushankkeet ja vesienhoidon toimijoiden ko-

kemukset verkostoitumisessa. 

 

 

 
Puheenjohtaja Janne Kärkkäinen 

Sihteeri Paula Mononen 
 
 
 

Liitteet 1   Läsnäolijat   
 2   Kokouksessa esitelty aineisto 

 
Jakelu Yhteistyöryhmän jäsenet ja varajäsenet 

 
  

https://www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto
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LIITE 1. Pohjois-Karjalan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 3/2020, 18.9.2020. Läsnäolijat. 

 
Paikka:  Etäkokous, Teams 
 
Puheenjohtaja:  Janne Kärkkäinen 
 
Jäsenet:  Jäsen   Varajäsen 
 

x Jukka Nykänen  Timo Korkalainen 

- Lari Hölttä - Pirjo Kosonen  

x Jari Leinonen x Antti Suontama 

x Tuukka Tuominen  Ari Soikkeli 

x Ismo Ryynänen  Tuula Tirronen 

x Tuire Tapanen   Jorma Berg  

- Juha Kosonen - Pirkko Hyvärinen 

x Juha Piitulainen x Yrjö Eronen 

x Antti Saari x Saara Pihlman 

x Terhi Helkala  Anna Kralik 

x Juha Tuononen 
Jari Rouvinen 

 Suvi Haapalehto 
Harri Välimäki x  

x Päivi Jokinen  Kaisa Matilainen 

- Pirkko Päiväläinen - Hannu Parviainen 

x Sanna Hämäläinen  Harri Lepistö 

    

x Pekka Pollari  Jari von Becker 

x Heikki Torpström  Enni Pekkalin 

x Anne Savolainen  Juha Lemmetyinen 

- Päivi Kiiskinen x Taina Ahosola 

x Anssi Vainikka x Raine Kortet 

x Sirpa Piirainen x Matti Janhunen  

x Anu Eskelinen  Jari Hyvärinen 

x Jukka Koski-Vähälä  Jukka Hartikainen 

- Timo Hartikainen - Janne Tarkiainen 

x Tuovi Vaaranta  Heikki Simola 

x Timo Turunen x Heli Peura 

x Mari Heikkinen  Pauliina Palmgren 

x Arto Ruuska x Osmo Hyttinen 

x Paula Mononen, sihteeri   

  Asiantuntijat: Rosanna Sjövik 
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