
 

 

                         
 
 
 
 
 

Jakelussa mainituille 25.11.2019  
 
 

Asia: VUOKSEN JA KYMIJOEN–SUOMENLAHDEN VESIENHOITO-
ALUEIDEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS.  
PÖYTÄKIRJA   

 

   

Aika: Keskiviikko 20.11.2019 klo 9.30–11.30  

Paikka: Videokokous, isäntänä VHA 2 

Läsnä: 
Satu Pääkkönen, pj. Uudenmaan ELY 
Eeva-Riitta Puomio Uudenmaan ELY 
Antti Mäntykoski Uudenmaan ELY 
Tiina Ahokas, siht. Uudenmaan ELY 
Leena Gunnar Kaakkois-Suomen ELY 
Heini-Marja Hulkko Hämeen ELY 
Kari Lehtinen Keski-Suomen ELY 
Ansa Selänne Keski-Suomen ELY 
Janne Kärkkäinen Pohjois-Karjalan ELY 
Paula Mononen Pohjois-Karjalan ELY 
Jari Mutanen Pohjois-Savon ELY 
Timo Takkunen 
Ilkka Vesikko 

Pohjois-Savon ELY 
Pohjois-Savon ELY 

Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY 
Pertti Manninen Etelä-Savon ELY 
Liisa Muuri Etelä-Savon ELY 
Juho Kotanen Etelä-Savon ELY 

 
 
 

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja järjestäytyminen 
 
Puheenjohtaja Satu Pääkkönen avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat. Tiina 
Ahokas toimi kokouksen sihteerinä. Kokouksen esitykset ovat Taimissa VHA 
1+2 työtilassa. 

  
2. Ohjausryhmien edellisen kokouksen 8.5.2019 pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. (liite 1) 
 
 



3. Vesienhoidon tehtävät ja aikataulut 
 
Antti Mäntykoski esitteli vesienhoidon tehtävät ja aikataulut ennen lokakuussa 
2020 alkavaa kuulemista. (esitys työtilassa) 
 
Elokuussa julkistettu pintavesien tilan arvio sai mediassa hyvin huomiota osak-
seen. Tila-arvioiden tarkistuksia, muutosten syitä ja luokittelun perusteluja on 
täydennetty vielä syksyn aikana. Kemiallisen tilan luokittelu on käynnistynyt 
vasta syksyllä, sillä aineistojen valmistelu SYKEssä kesti odotettua kauemmin. 
Kemiallisen tilan luokittelu on käynnissä kaikissa ELYissä VHA 1:n ja VHA 2:n 
alueilla. Voimakkaasti muutettujen vesien tilan arviointi tehdään toimenpiteiden 
suunnittelun yhteydessä. Pohjavesien riskiarviot on tehty kaikissa ELYissä VHA 
1:n ja VHA 2:n alueilla. Joitakin tarkistuksia vielä tehdään. Valtakunnallinen tie-
dotus pohjavesiluokittelun ja riskiarvioiden valmistumisesta on tulossa marras-
joulukuun vaihteessa. Toimenpiteiden suhteen on jo hyvin tiedossa mihin niitä 
tarvitaan, vaikka luokitteluissa on vielä hieman tarkistettavaa. 
 
Vesien tilaa heikentävien paineiden tarkistus on meneillään. Uudet aineistot ja 
työkalut ovat olleet paineiden arvioinnissa suurena apuna ja mahdollistaneet 
arvioiden tarkentamisen ravinteiden, hymo-muutosten sekä haitallisten ja vaa-
rallisten aineiden osalta. Kiintoaine- ja humuskuormituksen merkittävyys on ar-
vioitu asiantuntija-arviona. Metsätalouden ravinnekuormituksesta on tulossa 
vielä uutta tietoa marraskuun lopussa, kun MetsäVesi-hankkeen tulokset julkis-
tetaan, ja se on huomioitava paineiden arvioinnissa. 
 
Kuormitusvähennystarpeen laskenta ravinteiden osalta on tehty SYKEssä VE-
MALA-mallilla merialueen vähennystarpeet huomioiden. Viestintä kannattaa 
tehdä positiivisen kautta ravinnekuormituksen vähennyksen tarpeesta. Kartto-
jen värejä kannattaa miettiä, vihreä antaa mielikuvan, että kaikki on kunnossa, 
vaikka se tarkoittaa, että on vähennystarvetta. Typpikuormituksen vähennystar-
peen raja Pohjois-Karjalan pohjoisosassa herätti keskustelua. Pitäisi tarkistaa 
onko eri maakunnista ollut eri tarkkuudella tietoja käytettävissä. Käsitellään 
asiaa tarkemmin ensi viikolla VHA 1:n ja VHA 2:n koordinointiryhmän kokouk-
sessa. 
 
Vesienhoitosuunnitelman rakenne sovitaan vesien- ja merenhoidon valtakun-
nallisessa koordinaatioryhmässä joulukuussa. EU-palaute huomioidaan ja teh-
dään tarvittavat täydennykset. Toimenpideohjelmien osalta sovitaan valtakun-
nallisesti, mitä sisältöä vähintään tarvitaan. Mallitoimenpideohjelmaa ei kuiten-
kaan ole valmisteilla. Voidaan päivittää vanhojen pohjalta. Hyvä toki tietää, jos 
jotain kohtaa ei tarvitse pitää enää mukana. Pohdittiin työn aikataulutusta ja to-
dettiin, että ohjausryhmien kokous on hyvä pitää toukokuussa. Elokuussa pide-
tään vesienhoitosuunnitelmien hyväksymiskokous. 
 
Toimenpiteet on mitoitettava 3.kaudella siten, että hyvä tila saavutetaan 2027 
mennessä. Määräajan pidennyksiä ei voi käyttää. Lievempien ympäristötavoit-
teiden käyttöä joudutaan harkitsemaan. Luonnonolosuhteiden käyttö voi olla 
perusteltua esim. rannikkovesissä, jonne tulee Itämeren pääaltaalta suolapuls-
sien mukana ravinteikasta vettä. Teknis-taloudellisia syitä ei voida käyttää. Asia 
ei vielä ole juurikaan herättänyt keskustelua yhteistyöryhmissä. Haasteena on, 
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tiedetäänkö, mikä vaikutus toimenpiteillä on ekologiseen tilaan ja millä viiveellä. 
Käytetään parhaita tiedossa olevia keinoja. Ympäristötavoitteista poikkeamisen 
käyttöä 3. suunnittelukaudella ja poikkeaman myöntämisen menettelyjä valmis-
telee Saara Bäckin johtama ryhmä.  
 
Työmäärä vaikuttaa suurelta, mutta aikataulu on mikä on. Poikkeamien myön-
täminen on tärkeä työkalu ja ohjeet tarvitaan pian. Ohjeluonnos saadaan kom-
mentoitavaksi vuoden vaihteessa. ELYjen edustajan kautta voidaan laittaa vies-
tiä poikkeamista valmistelevalle ryhmälle jo ennen sitä. Vesien- ja merenhoidon 
seurantaryhmässä voidaan myös pitää asiaa esillä.  
 

 
4. Toimenpiteiden suunnittelu ELY-keskuksissa 

  
 Tiina Ahokas kävi läpi toimenpiteiden suunnittelun tehtävät ELY-keskuksissa ja 
suunnittelua koskevan ohjeistuksen (esitys työtilassa). Suurin osa ohjeluonnok-
sista on ollut kommentoitavana. Viimeiset ohjeluonnokset (metsätalous ja tur-
vetuotanto) lähtevät kommentoitavaksi tällä viikolla. Toimenpiteiden suunnitte-
lutyö ELYissä pääsee käyntiin, kun ohjeet ovat valmiit. Jonkin verran ELYissä 
on jo mietitty työn organisointia.  
 
Toimenpideohjelmista laaditaan pdf-raportit kuten viimeksi. Suunnitteilla on 
myös sähköinen toimenpideohjelma, mutta se ei ehdi kuulemisvaiheeseen. 
Sähköisen TPOn toteutuminen riippuu OHKE-hankerahoituksesta. EPOELY on 
hakenut rahoituksen hankkeelle 1.1.2020-30.4.2021 ja päätöstä odotetaan 
vielä. Sähköinen TPO-sivusto on tavoitteena ottaa käyttöön vesienhoidon kuu-
lemisen jälkeen keväällä 2021. Toimenpideohjelmien tietoja on tarkoitus viedä 
sähköisen TPOn sivustolle kuulemisen aikana. Todettiin, että kannattaisi selvit-
tää voisiko ELY-kohtaisten tietojen viemistä sähköiseen TPO-sivustoon tehdä 
keskitetysti jossain ELY-keskuksessa. 
 
ELYjen resurssit pitää huomioida SYKEn ja YMn ohjeistuksissa. Vesien- ja me-
renhoidon seurantaryhmän kokoukseen 4.12. pyydetty kommentteja tpo-ohje-
luonnoksista. Pekka Häkkinen kokoaa ELYjen kommentteja kokousta varten. 

 
5. Vesiensuojelun tehostamisohjelma 

  
Pertti Manninen esitteli vesiensuojelun tehostamisohjelman teemat ja käytettä-
vissä olevan rahoituksen Tarja Haarasen esityksen pohjalta (esitys työtilassa). 
Ohjelman toteutuksesta ja teemojen rahoituksesta on tullut uutta tietoa edelli-
sen VHA 1:n ja VHA 2:n ohjausryhmien kokouksen jälkeen. Maa- ja metsäta-
louden vesienhallinnan teeman valmistelu on vielä kesken, eikä ole tarkempaa 
tietoa tuleeko rahoitusta jaettavaksi ELY-keskusten kautta. 
 
ELY-keskusten yhteistyö kaupunkivesien hallinnan ja haitallisten aineiden vä-
hentämisen teeman ympärillä on toiminut hyvin. Hakemusten käsittely on käyn-
nissä ja on päätetty, mitkä hankkeet pääsevät jatkoon. Hallinnointi on hieman 
erilaista kuin ESAELYn hallinnoiman sinisen biotalouden hankehaun kanssa. 
Päätökset hankeavustuksista pitää tehdä YM:ssä ja jatkoa varten ELY-asetusta 
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muutettava, jotta ESAELY voi seuraavilla kaupunkivesien hallinnan ja haitallis-
ten aineiden vähentämisen hankehakukierroksilla tehdä avustuspäätökset.  
 
Helmi-ohjelman vesiteemojen ja vesiensuojelun tehostamisohjelman yhte-
nevyys täytyy varmistaa. 
 

6. Vesien- ja merenhoidon tiedonhallintahanke  
  

 Juho Kotanen kertoi tilannekatsauksen ajankohtaisista tiedonhallinta-asioista 
(esitys työtilassa). Vesien- ja merenhoidon tiedonhallinnan kokonaisuudistus-
hankkeen toteutus on nyt kilpailutettu ja toteuttajaksi valittiin Solita Oy. Tavoit-
teena on hajallaan olevan VHS-MHS-tiedon kokoaminen yhteen. Kilpailutuk-
sessa testattiin palveluntarjoajien osaamista tiimitehtävän avulla. Merenhoito ja 
pohjavedet otetaan toteutukseen ensimmäisinä. Ensi vuonna tarvitaan testaus-
apua ainakin rannikon ELYistä. Tietojen julkaisua kansalaisille on suunniteltu 
erillisten verkkopalvelujen kautta. Tietoa tuottavat tahot (asiantuntijat) ja keskei-
set sidosryhmät voivat olla tahoja, joille annetaan laajemmat käyttöoikeudet uu-
teen järjestelmään. 
 
Vesienhoidon 3.kauden suunnittelussa tarvittavat tietojärjestelmät tehdään eril-
lisellä rahoituksella. Toimenpiteiden suunnitteluun on SYKEssä valmisteilla 
TOSSU-järjestelmä, jota Juho Kotanen on ollut testaamassa. Järjestelmä val-
mistuu marraskuun aikana. 
 
Keskusteltiin, että pitäisi miettiä tarkemmin, miten vesienhoito näkyy asiakkaille 
(nettisivut, karttapalvelut, y-aspa). Digitaalisen tiedon hyödyntämisestä on tehty 
joitain esityksiä ELYjen määrärahapyynnöissä YM:lle. Paikkatietoasiantuntijoita 
tulisi saada tiiviimmin mukaan vesienhoitotyöhön. Tiedon kokonaisuuden hallit-
semiselle ja jakamiselle tarvittaisiin visio, jonka laatimiseksi tarvitaan ehkä 
hanke. Vesienhoidon tiedon hyödyntämisessä on paljon parannettavaa. 

 
7. Muut asiat  

 

• Tulossuunnitteluun tarvitaan tietoja vesien- ja merenhoidon tavoitteista. To-
dettiin, että uudet tulossuunnittelun mittarit ja tavoitteet vesien- ja merenhoi-
don osalta on oltava tiedossa ennen YM:n toimialaneuvottelua 4.12. Odote-
taan YM:stä ohjeita ennen sitä. 

 

• Ympäristötehtävien  edistämiseen varatun "Eräät ympäristömenot" -momen-
tin rahoitushaun osalta YM olisi jälkikäteen saatujen tietojen mukaan toivo-
nut enemmän yhteisiä määrärahaesityksiä ELYiltä. Pyyntö määrärahaesi-
tyksistä tuli lyhyellä varoitusajalla, joten yhteistyöesityksiä ei juurikaan eh-
ditty valmistella. Joitakin kaikkia ELYjä palvelevia vesien- ja merenhoitoon 
liittyviä esityksiä kuitenkin tehtiin.  

 
8. Ohjausryhmien seuraava kokous ja kokouksessa käsiteltävät asiat 

 
Seuraaviksi kokousajoiksi sovittiin 20.5.2020 klo 9:30-11:30 ja 20.8.2020 klo 
9:30-11:30. 
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LIITTEET:   Liite 1. VHA1 ja VHA2 ohjausryhmien kokouksen 8.5.2019 pöytäkirja. 
  
  

JAKELU: 
 

Pekka Häkkinen 
Leena Gunnar 
Janne Kärkkäinen 
Jari Mutanen 
Satu Pääkkönen 
Tommi Muilu 
Kari Lehtinen 
Eeva-Riitta Puomio 
Timo Takkunen 
Mikko Koivurinta 
 
Marjukka Kilpeläinen 
Visa Niittyniemi 
Paula Mononen 
Veli-Matti Vallinkoski 
Harri Mäkelä 
Ansa Selänne 
Miia Muhonen 
Ilkka Vesikko 
 
Pertti Manninen 
Juho Kotanen 
Antti Mäntykoski 
Tiina Ahokas 

Etelä-Savon ELY 
Kaakkois-Suomen ELY 
Pohjois-Karjalan ELY 
Pohjois-Savon ELY 
Uudenmaan ELY 
Hämeen ELY 
Keski-Suomen ELY 
Uudenmaan ELY 
Pohjois-Savon ELY 
Varsinais-Suomen ELY 
 
Etelä-Savon ELY 
Kaakkois-Suomen ELY 
Pohjois-Karjalan ELY 
Pohjois-Savon ELY 
Hämeen ELY 
Keski-Suomen ELY 
Varsinais-Suomen ELY 
Pohjois-Savon ELY 
 
Etelä-Savon ELY 
Etelä-Savon ELY 
Uudenmaan ELY 
Uudenmaan ELY 
 
 

TIEDOKSI: VHA1-2 koordinointiryhmä 
 


