
 
 

 

21.2.2022 POPELY/2039/2016 Pohjois-Pohjanmaa 

Pohjois-Pohjanmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokous 

Aika: 25.1.2021 klo 9:00-11:45 

Paikka: etäyhteydellä (Microsoft Teams -kokous): 

Osallistujat: Anttila Pasi, Aronsuu Kimmo, Bergbacka Risto, Ekdahl Markku, Ekholm-Peltonen Maria, Eskeli-
nen Kirsi, Halonen Aila, Hanski Minna, Heikkinen Mirja, Hentilä Hanna, Hurskainen Hanne, Hä-
mäläinen Katri, Hökkä Hannu, Jokela Risto, Joki-Tokola Erkki, Junttila Teemu, Jyväsjärvi Jussi, 
Kaakinen Juhani, Kammonen Olavi, Karttunen Piia, Koistinaho Tapio, Kosamo Joni, Kylmänen 
Erika, Liimatta Jonas, Luhta Pirkko-Liisa, Lähdetmäki Jouni, Marttila Maare, Marttila-Tornio 
Pentti, Moilanen Eero, Muotka Jukka, Mäki-Leppilampi Heidi, Nikupeteri Petri, Ojanperä Vesa, 
Parkkinen Eeva-Maria, Partanen Seppo, Petänen Antti, Purola Soile, Ratinen Hannu, Rahkila 
Riina, Rantanen Vesa, Ruokanen Irmeli, Salmi Hannu, Salo Jyrki, Sandqvist Hanna, Sohlo Juha, 
Soininen Ville, Tahkola Heikki, Tertsunen Jermi, Torpström Heikki, Tuohino Jukka, Turunen Jar-
no, Vehanen Teppo, Välimäki Marko, Välimäki Matti, Väyrynen Tarja, Orell Panu, Puharinen 
Suvi-Tuuli, Vainionpää Katja 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

Puheenjohtaja Jonas Liimatta avasi kokouksen. Hän kertoi, että Valtioneuvosto on hyväksynyt ve-
sienhoitosuunnitelmat ja merenhoitosuunnitelman ja nyt lähtee liikkeelle kolmannen kauden toi-
menpiteiden toteutus. Viime kokouksessa käytiin kuulemispalautetta läpi ja tässä kokouksessa katso-
taan miten kuulemispalaute otettu huomioon ja mitä muita muutoksia asiakirjojen viimeistelyssä on 
tehty. Kokouksen toisessa osiossa kuullaan tarkemmin kahdesta kuulemisessa esiin nousseesta ai-
heesta. Seuraavassa yhteistyöryhmän kokouksessa keskitytään toimenpiteiden toteuttamisen edis-
tämiseen. 

Läsnäolijoiden toteaminen ja henkilöstömuutokset 
Läsnäolijat kirjataan ylös Teams-kokouksen lokin mukaan. 
Jäsenmuutokset 
 Oulujoen ja merialueen kalatalousalueen varsinaiseksi jäseneksi on nimetty Marko Välimäki 

ja varajäseneksi Jarno Harju 
 Oulun yliopiston varajäsen Jussi Jyväsjärvi siirtyy varsinaiseksi jäseneksi ja nykyinen jäsen 

Hannu Marttila varajäseneksi 
 Suomen ympäristökeskus SYKE on nimennyt Teemu Ulvin tilalle varsinaiseksi jäseneksi Jar-

no Turusen 
 Kuulolla tässä kokouksessa (ilman puheoikeutta) on Fortumin tuleva uusi jäsen Minna 

Hanski 
 Heidi Mäki-Leppilampi (ent. Kaiponen) Kalajoen kunnasta ilmoitti, että hänen tilalleen jäse-

neksi yhteistyöryhmään on tulossa Ville Soininen, joka on myös tässä kokouksessa kuulolla. 
 Hanne Hurskainen tulee uutena jäsenenä Matti Tyhtilän tilalle MTK Pohjois-Suomen varajä-

seneksi 
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 Vesienhoidon koordinaattorin vaihtumisesta kerrottiin jo viime kokouksessa, mutta tämä 
on nyt Kimmo Aronsuun ensimmäinen yhteistyöryhmän kokous koordinaattorina. 

2. Vesienhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma 

Kuulemisen jälkeen tehdyt muutokset. Asiantuntijoiden yhteinen esitys aiheesta on liitteenä 1. 
Viimeistely ja päivitetyt ohjeistukset 

Kimmo Aronsuu kertoi valtakunnallisen palautteen käsittelystä. Sektoritiimit päivittivät 
oppaita, mm keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesien luokitteluoppaaseen 
tehtiin tarkentavia linjauksia. Maatalouden toimenpiteet muuttuivat merkittävästi CAP-
suunnitelman vuoksi. Valtakunnallisia linjauksia tuli myös maankäyttöä koskevan teks-
tiosion ja ohjauskeinojen päivittämiseksi. Näiden lisäksi tehtiin tekstin viimeistelyä ja 
selkeyttämistä sekä kuulemisen alun jälkeen muuttuneiden tietojen päivityksiä. Toimen-
pideohjelmaan lisättiin luku ravinnekuormituksen vähentämistarpeesta. 

Luokittelu, tyypittely, erityiset alueet, vieraslajit 
Mirja Heikkinen kertoi muun muassa, että nykyinen pohjaeläinindeksi ei kuvaa hyvin Pe-
rämeren oloja ja Ruotsissa onkin testattu uutta indeksiä, josta toivottavasti saadaan seu-
raavaan luokitteluun tietoa. Kehitteillä on uusi tietojärjestelmä Pisara, joka valmistuu 
kokonaisuudessaan 2024, meri-osio jo valmiina. Sen pitäisi olla helpompi käyttää kuin 
entinen tietojärjestelmä. Myös biologisia aineistoja tallennetaan uusiin ja olemassa ole-
viin rekistereihin, jolloin tiedon saatavuus ja läpinäkyvyys paranee 

Kuormittava toiminta 
Jaana Rintala kertoi kuulemispalautteen vuoksi tehdyistä muutoksista (keskeisimmät liit-
teessä 1). Niiden lisäksi suurimpana muutoksena oli CAP-suunnitelman mukaisten toi-
menpiteiden muutokset. Turvetuotannon toimintaympäristö on muuttunut nopeasti, 
mutta vesienhoidon toimenpiteiden määrien muutoksia ei lähdetty ennustamaan. 

Rakennetut vedet ja kunnostukset 
Jukka Tuohino kertoi, että KeVoMU-luokittelun ohjetta tarkennettiin valtakunnallisesti, 
ja päivitetyssä ohjeessa painotetun varovaisuusperiaatteen mukaisesti Oulujoen alaosan 
tila muutettiin tyydyttäväksi suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan. Ve-
sienhoitosuunnitelmaan kirjattiin tarve KeVoMu-luokittelun kehittämiseen. Lisättiin alu-
eellisia toimenpiteitä pienten virtavesien kunnostamiseksi erityisesti Oulujoen vesistö-
alueelle. Se onnistui koska saatiin myös konkreettisia kohteita kunnostuksille. 

Vesihuolto ja pohjavedet 
Maria Ekholm-Peltonen kertoi, että isoja muutoksia osioon ei tullut, Lähinnä tarkennuk-
sia ja täsmennyksiä, joista tarkemmin liitteessä 1. Vuonna 2023 tulee voimaan luomave-
sidirektiivi, jonka tavoitteena on turvata juomaveden laatu eli riskienhallintaa. Sen toi-
meenpanon kytkeytymistä vedenhankinnan huoltovarmuuteen ja vesienhoidon ohjaus-
keinoihin täsmennettiin. Lisättiin muun muassa tieto hankekorteista, jotka on laadittu 
kriittisimpiin kohteisiin tarvittavien pohjavesisuojausten rakentamisesta. 

Keskustelua 
 Kysyttiin, miten vesienhoidossa suhtaudutaan malminetsintälupiin, etenkin pohjavesien 

kannalta. Esimerkiksi Kiiminki-Haukipudas malminetsintälupa on pohjavesialueen päällä. 
Akkumineraaleja varmaan tarvitaan paljon, kuinka paljon malminetsintälupia tarvitaan ja 
kuinka paljon annetaan? 

 Pohjavesialueilla ei pidä vaarantaa pohjavettä, jos etsintää tehdään.  Malminetsin-
täluvat käsittelee eri viranomainen. 



 Turvetuotannon jälkikäyttöön liittyen pohdittiin maatalouden päästöjä, esimerkkinä Ha-
kasuo, jonne on ajettu Taskilan lietettä pellon tekemiseksi. Tästä on huoli, ettei viljely 
onnistu ja lietettä on nyt mennyt Natura-vesistöön. 

 Vesienhoidossa tähän ei ole laajemmin otettu kantaa. Kunta valvoo nitraattidirek-
tiivin toteutumista. Turvetuotannossa jälkikäytössä on nyt paljon mahdollisuuksia 
vesienhoitoonkin, muun muassa EU:n rakennerahaston käyttömahdollisuudet en-
nallistamiseen yms ja metsitystuki ovat rahoitusmahdollisuuksia. Tärkeä koko-
naisuus Pohjois-Pohjanmaan alueella 

 Rannikkovesien luokitteluluun liittyen nostettiin esiin jokien vaihettumisvyöhykkeet, joi-
den alueella joen kuormitus vaikuttaa merkittävästi vedenlaatuun, eivätkä rannikkove-
den luokkarajat sen vuoksi toimi. Tätä asiaa on pidetty esillä ja voisi olla yksi apu luokit-
teluongelmiin. Juuri nyt ei ole vireillä mitään näihin vaihettumisvyöhykkeisiin liittyen, 
mutta myös luokittelun uudistamisen tarpeita puretaan lähiaikoina. 

 Jukka Muotka pohti, että Oulujoen alaosan luokittelun muuttaminen hankala asia, kos-
kipaikalla tehty seuranta ei kuvaa nykyistä tilaa oikein koko vesimuodostuman osalta. 
Rakennetuissa vesissä pitäisi tarkastella patoaltaan kalastoa ja muuta aluetta. Koskipoh-
jaeläimet eivät myöskään kuvaa rakennettujen vesien potentiaalia, olisiko suvantojen ti-
laa kuvaavia pohjaeläimiä? Rakennetuissa vesissä pitää katsoa HyMo-toimia ja mihin ti-
laan niillä voi päästä. HyMo-toimet on jo Oulujoen alaosalla tehty ja Oulujoen pitäisi olla 
hyvässä tilassa suhteessa parhaaseen saavutettavaan tilaan. Ohjetta muutettiin niin, et-
tä ELS lasketaan lisääntymisalueiden mukaan, se ei sanottavasti vaikuta Oulujoen luoki-
tukseen, mutta on ristiriidassa ohjeen ja tarkoituksen kanssa. Hyvä että ohjetta tullaan 
kehittämään ja SYKEssä on asiantuntija. Hyvää että kalaston tilaa arvioidaan eri tavalla 
rakennetuissa vesissä. Oulujoen alaosan tilan alentaminen varovaisuusperiaatteen pe-
rusteella ei ole varovaisuusperiaatteen oikeanlaista käyttöä ja luokitus pitäisi tehdä oh-
jeen mukaisesti. Esitetyt toimenpiteet ja selvitykset ovat hyviä, mutta Oulujoen alaosan 
tila olisi tosiaan pitänyt olla hyvä. Yhteistyö on kuitenkin ollut hyvää, POPELYn toiminnal-
le kiitosta. 

 Kiitos Jukalle asioiden esille nostamisesta ja asiantuntemuksen tuomisesta yhteis-
työryhmään ja vesienhoitotyöhön 

 Vaelluskalojen luontainen elinkierto saa Suomessa vahvan roolin, varovaisuusperi-
aate on ohjeistettu kansallisesti 

 Esiin nostettiin näkemys, että vesienhoidon tavoitteiden saavuttaminen edellyttäisi kol-
mannen sektorin tiedon hyödyntämistä, ei-tieteellistä havaintomateriaalia. Oulujoen 
alueelta ei ole kolmannelta sektorilta edustusta, mutta kiinnostusta olisi 

 kuunnellaan kovasti kolmatta sektoria. 
 havaintojen kvantifiointi vaikeaa. 

Vesienhoitosuunnitelman hyväksyminen ja julkaisu 
Kimmo Aronsuu kertoi, että Valtioneuvosto on hyväksynyt vesienhoitosuunnitelmat ja päivite-
tyt merenhoitosuunnitelmat 16.12.2021, kuulutusaika 27.1.2022 asti. Dokumentit löytyvät ve-
sienhoitoalueen verkkosivuilta, myös linkit lopullisiin julkaisuihin heti niiden valmistuttua. Esi-
tys liitteessä 1. 

Sähköinen toimenpideohjelma 
Katja Vainionpää piti tilannekatsauksen sähköisen toimenpideohjelman (eTPO) tilanteesta (esi-
tys liitteenä 2). Tavoitteena on parantaa toimenpideohjelman käytettävyyttä ja selkeyttä. Säh-
köiset toimenpideohjelmat pyritään saamaan valmiiksi 1.3.2022 ja valmistumisesta tullaan tie-
dottamaan. Osalla ELYistä tekstin syöttäminen on vielä kesken. 



Chatissä kehuttiin sähköisen toimenpideohjelman vaikuttavan hyvältä ja kysyttiin, onko tarkoi-
tus tai mahdollisuutta saada linkitystä vesistökunnostajan karttapalveluun, jossa on toteutu-
neita toimenpiteitä kirjattuna? Vesistökunnostajan karttapalvelua oltu aiemmin aikaisemmin 
huomioitu, mutta otetaan esille sivuston toteuttajan kanssa jo saman päivän kokouksessa. 

3. Vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman vaikutus lainsäädännössä 
Suvi-Tuuli Puharinen Itä-Suomen yliopistosta kertoi vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman 
oikeusvaikutuksista (esitys on liitteenä 3). Velvoittavuus muuttunut ajan mittaan; VPD:stä ei suoraan 
aiheudu oikeudellista sitovuutta. Vesienhoidon oikeusvaikutus syntyy Suomen lainsäädännössä ve-
sienhoitosuunnitelman huomioonottamisvelvollisuuden kautta, mutta EU:n oikeuskäytännön myötä 
ympäristötavoitteista on tullut sitovampia. 
Keskustelu 
 Esitettiin kysymys mikä on aikajana mistä lähtien vesienhoitoselvitys on tehtävä lupahakemuk-

siin. 
o Uuden lupahankkeen kohdalla vesienhoidon kysymykset ovat osa lupaharkintaa, ja nii-

den osalta menetellään samalla tavalla kuin muidenkin selvitysten osalta. Lupaviran-
omainen voi ainakin alkuvaiheessa joutua erikseen pyytämään selvitystä. 

 Komissio suositti Suomelle kaikkien vesivoimalaitosten lupien tarkastelua vuonna 2019. Onko 
asia edennyt? Meillähän on ongelma, koska säännöstelyluvat muutettiin 90-luvulla toistaiseksi 
voimassa oleviksi, eikä tarkastelua siis tehdä, kuten määräaikaisissa luvissa. 

o Vanhojen hankkeiden osalta komissio on lupien tarkistamista suositellut. Ruotsia kohtaan 
on menossa rikkomusmenettely ja Ruotsi tulee tarkistamaan kaikki luvat. Komissiolla on 
toimet auki myös muita maita kohtaan, myös Suomea 

o Kommenttina vielä esitettiin, että lähtökohta on, että luvat pitää tarkistaa, jos hyvää ti-
laa/hyvää potentiaalia vesimuodostumassa ei saavuteta. Ruotsilla on pari tuhatta voima-
laitosta, pääosin pieniä. Ruotsi ilmoitti, että heidän lakinsa ei mahdollista niiden purkua. 
Ruotsi muutti lakia, tavoitteena saada pienet hyvään tilaan. Lakimuutoksen vuoksi vesi-
muodostumat piti nimetä muutetuiksi. 

 Kysyttiin mitkä lainsäädännölliset asiat vaikuttavat siihen, että kaupunkien ja taajamien huleve-
sien ja lumensulamisvesien kuormitus saataisiin kuriin. 

o Yleinen huomioonottamisvelvollisuus: Hulevesi tai lumenkaatopaikan kuormitus on otet-
tava huomioon, vesienhoitosuunnitelmaa ei kuitenkaan ole kytketty maankäyttö- ja ra-
kennuslakiin, joka aiheuttaa epäselvyyttä siihen, mitä viranomaisen lopuksi pitää ottaa 
huomioon. Nyt kaupunkivesiä on nostettu esiin mm vesienhoidon tehostamisohjelmassa. 

 Esitettiin pyyntö järjestää ohjausta tai seminaaria kaupungille hulevesien käsittelystä 
o Puheenjohtaja totesi, että mielellään autetaan ja asiaan palataan. 

 Tutustuttavaksi Oulun kaupungin hulevesiohjelma Oulun_hulevesiohjelma.pdf 

4.  Vaelluskalakantojen palauttaminen rakennettuihin vesiin 

Panu Orell esitteli mahdollisuuksia vaelluskalakantojen palauttamiseen kolmen erilaisen joen kautta, 
joissa potentiaali ja haasteet ovat erisuuruisia. Valinta luonnonmukaisen ja teknisen kalatieratkaisun 
välillä riippuu tavoitteesta. Läpäisytehokkuus on molemmissa samaa tasoa, luonnonmukaisessa kala-
tiessä lisänä tulee elinympäristöä. Vaelluspoikasten alasvaellus täytyy myös ratkaista. Esitys on muis-
tion liitteenä 4. 

Keskustelu 
 Kysyttiin, miten paljon Kymijoessa on tehty tuki-istutuksia patojen yläpuolelle eli onko siellä vah-

vasti leimautunutta kantaa 



o Istutuksia on tehty jokipoikasilla ja vaelluspoikasilla, Myös emokaloja on päässyt jokeen. 
Tuotanto noin 10-kertaa vahvempaa alaosalla kuin yläosalla. Koivukosken ympäristövir-
taama voisi auttaa asiaa 

 Esitettiin, olisiko ekologinen kompensaatio vaihtoehto esim. Oulujoella siinä tapauksessa, että 
vaikeudet olisivat muuten voittamattomat. 

o Tutkijan näkökulmasta se (vaelluskalakantoja tukevat toimet jossain lähivesistössä, jossa 
pienemmät haasteet) on hyvä vaihtoehto, jota lainsäädäntö ei nykyään täysin tue. 

 Nostettiin esiin näkökulma, että on jo aika jättää vain lohien ja ehkä taimenten vaelluksesta pu-
huminen ja puhua kaikkien vesieliöiden mahdollisuudesta liikkua vesistöissä. Kysymys on suures-
ta monimuotoisuuden ongelmasta. Näinhän asia on, tämä esitys keskittyi vain kaloihin, koska 
näin aihetta oli rajattu. 

 Kiiminkijoella on tehty kutusoraikkoja ja tarkoitus on tehdä vielä lisää. Keskijuoksulla ja jopa Puo-
langalla on tehty lohihavaintoja. Lukelta on pyydetty lohi/kalalaskuria. 

o Koko Suomen mittakaavassa on panostettu rakennettuihin vesiin, koska niissä on velvoit-
teet, voimavaroja kannattaisi kuitenkin suunnata vapaisiin vesiin. Kiiminkijoessa ja Kuiva-
joessa on tosiaan havaintoja nyt enemmän kuin aiemmin 

 Etupäässä energiayhtiöiden edustajille esitettiin kysymys, mikä on suurin syy sille, ettei kalan-
nousua auttavia ohijuoksutuksia tehdä, viitaten väitteeseen, että energiantuotannon kannalta 
vähäisellä juoksutuksella ei ole merkitystä. Esimerkiksi Oulujoen tilanne ja Kemijoki? Ohijuoksu-
tuksilla olisi merkitystä myös joen virkistysarvolle, ihan tavallisten ihmisten kannalta. 

o Toimenpideohjelmassa on juoksutusten pulssitus mukana. Ohivirtaaman lisääminen kyllä 
lisää nousua, jotain ongelmia voi olla. Arvovesi-hankkeessa tätä keskustelua käydään Ou-
lujoen osalta. Samat toimenpiteet ei joka paikassa onnistu, esim Merikoski on asutuksen 
keskellä, niin juoksutusten lisääminen voi aiheuttaa muita ongelmia. Iijoella alimman 
voimalaitoksen Raasakan velvoite on 3,5 m3 vanhaan uomaan, lisäksi on sovittu kesän li-
säjuoksutuksista. Kemijoella on pystytty myös hieman lisäämään juoksutuksia, mutta mi-
nimivirtaamaan ei ole päästy. 

5. Seuraavan kokouksen ideointi: Toimenpiteiden edistäminen 

Seuraavan kokouksen teemana on vesienhoidon toimenpiteiden toteutuksen edistäminen. Yhteistyö-
ryhmää oli pyydetty ideoimaan etukäteen miten aihetta lähestyttäisiin seuraavassa kokouksessa. Aja-
tuksia kirjattiin liitteen 5 esitykseen. 

6. Seuraava kokous 

Seuraava kokous on 17.5.2022 klo 12:00 alkaen. 

7. Muut asiat 

Oulun yliopiston ja Luken Pyrstö-hankkeessa seurataan Metsähallituksen ennallistus- ja purokunnos-
tushankkeiden yhteisvaikutuksia purojen monimuotoisuuteen ja ekosysteemin toimintaan. Hank-
keessa alkaa väitöskirjatyö, jota varten kerätään tietoa muun muassa tehdyistä valuma-
aluekunnostushankkeista. Näistä pyydetään ottamaan yhteyttä Jussiin: jussi.jyvasjarvi@oulu.fi. 

8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:40. 

Muistion laati Jaana Rintala 

mailto:jussi.jyvasjarvi@oulu.fi


Muistion liitteet 
Liite 1. Vesienhoitosuunnitelmaehdotukseen ja toimenpideohjelmaan tehtyjä muutoksia. Vesien-

hoitosuunnitelman hyväksyminen ja julkaisu 
Liite 2. Sähköinen toimenpideohjelma, tilannekatsaus (Katja Vainionpää) 
Liite 3. Vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman oikeusvaikutukset (Suvi-Tuuli Puharinen) 
Liite 4. Vaelluskalakantojen palauttaminen rakennettuihin vesiin (Panu Orell) 
Liite 5. Vesienhoidon toimenpiteiden toteutus, ideointi 



Vesienhoitosuunnitelmaehdotukseen ja
toimenpideohjelmaan tehtyjä muutoksia 



P 
vi

äivitetyt ohjeistukset ja
imeistely 



Valtakunnalliset sektoritiimit 
 Valtakunnallinen palaute käsiteltiin valtakunnallisen työkokouksen työpajoissa ja 

edelleen sektoritiimeissä 

 Sektoritiimit päivittivät oppaiden tekstejä, valtakunnallisia ohjauskeinoja ja osa 
sektoritiimeistä myös toimenpiteitä sekä toimenpiteiden tallentamisen teknistä 
ohjeistusta. KRS-tiimin teki tarkentavia linjauksia keinotekoisten ja voimakkaasti 
muutettujen vesien luokitteluoppaaseen 
 Päivitetyt oppaat löytyvät osoitteesta: www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas 
 Vesienhoitosuunnitelmaa, toimenpideohjelmaa ja tietojärjestelmäkirjauksia päivitettiin ELY-

keskuksissa oppaiden mukaisesti 

 Maatalouden toimenpiteet muuttuivat merkittävästi CAP-suunnitelman vuoksi 

www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas


Muu valtakunnallinen ohjaus 
 Kaikille vesienhoitoalueille yhteiseen vesienhoitosuunnitelman osaan 2 tehtiin 

paljon tarkennuksia ja täydennyksiä 
 SYKE, YM, vesienhoitoalueet 

 Valtakunnallisia linjauksia maankäyttöä koskevan tekstiosion ja ohjauskeinojen 
päivittämiseksi (vesienhoitosuunnitelman luku 8.15) 
 Painotettiin vesienhoitolain 28 §:n mukaisesti viranomaisten ja viranomaistehtäviä hoitavien 

velvoitetta huomioida vesienhoitosuunnitelmat toiminnassaan 
 Todettiin, että vesienhoitoasetuksen mukaisesti MRL kuuluu vesienhoidon ohjausjärjestelmään 

ja kaavoitus on vesienhoidon perustoimenpide 

 Valtakunnallisesti päivitettyä arviointia vesienhoitosuunnitelman hyödyistä 
huomioitavaksi vesienhoitosuunnitelman luvussa 11 



Viimeistely 
 Tekstiä, kuvia sekä taulukoita selkeyttämällä ja havaitut virheet korjaamalla 

parannettiin saavutettavuutta ja tarkkuutta 

 Lisättiin tietolaatikoita tekstin tueksi 

 Kuulemisen alkamisen jälkeen muuttuneet tiedot päivitettiin tekstiin, kuviin ja 
taulukoihin 

 Muutamien vesimuodostumien tilaluokkaa ja riskiarviota muutettiin sekä 
tavoitteiden saavuttamisen ajankohta korjattiin mm. tarkentuneen painetarkastelun 
vuoksi 

 Vesienhoitosuunnitelmaan lisättiin yhteenveto vesienhoitosuunnitelmaehdotuksesta 
kuulemisesta (luku 10.2.2) ja asioista, jotka ovat muuttuneet toisen 
vesienhoitosuunnitelman ajantasaistamisesta (luku 10.2.3) 

 Toimenpideohjelman osaan 1 lisättiin luku 4 ”Ravinnekuormituksen 
vähentämistarve” 



Kuulemispalautteen seurauksena
tehtyjä muutoksia 



Tyypittely, luokittelu, seuranta, 
erityiset alueet ja vieraslajit 

 Tarkennettiin luokittelun perusteita tietojärjestelmään 

 Päivitettiin jokihelmisimpukan ja vieraslajien esiintymistietoja 
 Lisättiin tietoa 

 Perämeren pohjaeläinaineiston testauksesta (pBQI vs. BBI) 
 tietojärjestelmähankkeista (Pisara, eläinplanktonrekisteri, PIIRE-piilevärekisteri, vesikasvit LajiGis-

tietokantaan) 
 seurannan laatukriteereistä (menetelmä, näytteenoton sertifiointi, vertailukokeet = tulosten vertailtavuus), 
 toimenpiteistä nykyisillä NATURA-vesillä 
 ryhmittelyn käytöstä (lyhytviipymäiset järvet jokireitillä) 
 ympäristöhallinnon seurantaohjelmien päivityksestä 2022 (biologista seurantaa lisätään) ja ympäristön tilan 

seurannan strategian 2030 valmistelusta (seurantatieto on adaptiivista ja huomioi uudet ilmiöt) 



Kuormittava toiminta 

 Kalimenjoella nostettiin metsätalouden kuormituksen merkittävyyttä rautakuormituksen 
vuoksi sekä tarkennettiin ja täydennettiin tekstejä 

 Kiertovesilaitosten haasteita ja tarpeellisuutta kalankasvatuksessa tuotiin esiin hieman 
enemmän 

 Päivitettiin turvetuotannon jälkikäyttöä koskevia tekstejä. 
 Kolmisopen ja Tuhkajoki_Korentojoen hankkeen tarkastelussa huomioitiin saatu lausunto 

sekä kesällä valmistunut YVA-selostus 
 (Maatalouden toimenpiteisiin tehtiin CAP-suunnitelman mukaiset muutokset) 



Rakennetut vedet ja kunnostukset 
 Hankittiin uutta tietoa KeVoMu-luokittelun tueksi ja tarkennettiin tietojärjestelmiin luokittelun 

perusteluita 
 Valtakunnallisesti tarkennettiin KeVoMu-luokittelun ohjetta 

 Muutettiin päivitetyssä ohjeessa painotetun varovaisuusperiaatteen mukaisesti Oulujoen alaosan 
tila tyydyttäväksi suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan 

 Kirjattiin vesienhoitosuunnitelman osaan 2 tarve kehittää KeVoMu-luokittelua seuraavalla 
hoitokaudella kuulemisessa saadun palautteen ja EU-kalibroinnin perusteella 

 Lisättiin alueellisia toimenpiteitä pienten virtavesien kunnostamiseksi erityisesti Oulujoen 
vesistöalueelle 

 Päivitettiin kirjauksia 
 tienalitusrakenteiden esteellisyyden poistamisesta, 
 raakun huomioimisesta kunnostuksissa, 
 rakenteen purkamisesta esteellisyyttä vähentävänä toimenpiteenä ja 
 ”kalakulun edistäminen” -toimenpiteen toteutusvastuusta 



Vesihuolto ja pohjavedet 
 Tarkennettiin kaavoituksen, maankäytön ja rakentamisen suhdetta vesienhoitoon sekä 

yleisellä tasolla että pohjavesien suojelun näkökulmasta 

 Täsmennettiin uuden juomavesidirektiivin toimeenpanon kytkeytymistä vedenhankinnan 
huoltovarmuuteen ja ohjauskeinoihin 

 Lisättiin maininta toiminnanharjoittajien vastuusta maatalouden pohjavesiriskien 
tarkkailussa 

 Lisättiin maininta pohjavesiriippuvaisten ekosysteemien huomioimisesta vedenottoon 
liittyvissä selvityksissä 

 Lisättiin tieto hankekorteista, jotka on laadittu kriittisimpiin kohteisiin tarvittavien 
pohjavesisuojausten rakentamisesta 



Vesienhoitosuunnitelman hyväksyminen
ja julkaisu 



Vesienhoitosuunnitelman ja 
merenhoitosuunnitelman hyväksyminen 

 Valtioneuvosto hyväksyi vesienhoitosuunnitelmat ja päivitetyt 
merenhoitosuunnitelmat 16.12.2021 
 Päätökset lykkääntyivät parilla viikolla poliittisen keskustelun vuoksi 

 Päätös vesienhoitosuunnitelmasta, Päätös merenhoitosuunnitelmasta 

 Valtioneuvoston päätökset on kuulutettu ELY-keskuksissa 
22.12.2021 - 27.1.2022 
 Koska kuulutusaika yhä jatkuu, ei ole tietoa mahdollisista 

muutoksenhausta 
 Päätös on täytäntöönpantavissa mahdollisesta muutoksenhausta 

huolimatta 



Vesienhoitosuunnitelman ja 
toimenpideohjelman julkaisu 

 Vesienhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma 
julkaistaan ELY-keskuksen raportteja -sarjassa 
helmikuussa (pieni varaus) 

 Tällä hetkellä vesienhoitoalueen verkkosivuilta 
on ladattavissa marraskuussa valmistuneet 
pdf-versiot 

 Verkkosivuille vaihdetaan linkit lopullisiin 
julkaisuihin heti niiden valmistuttua 



Sähköinen toimenpideohjelma 
tilannekatsaus 

Vesienhoitoalueen ohjausryhmä 28.1. 



Toimenpideohjelman sähköistämisen 
lähtökohdat 

 ELY-keskukset laativat toiminta-alueellensa yhden  tai useamman
vesienhoidon  toimenpideohjelman

 TPO-suunnittelualueet/TPO-alueet hyvin erilaisia
– 14 ehdotusta toimenpideohjelmiksi vuosille 2022-2027
– n. 7000 pintavesimuodostumaa ja n. 4000  pohjavesialuetta
– laajuus on keskimäärin 60-344  sivua, osa usealla kielellä

(suomi, ruotsi, saame)

 Ohjelmat ovat pääosin tekstiasiakirjoina (pdf/word),
verkkoratkaisuja ja karttapalveluja  ei ole hyödynnetty niin hyvin
kuin voisi

 Sähköisen toimenpideohjelman pohjaehdotus Etelä-Pohjanmaan
ELYn OHKE-hankkeessa (2017-18 ja 2020-22)

 Toimenpideohjelmissa on paljon toistoa ja työ vaatii paljon
resursseja (itse toimenpiteiden suunnittelun lisäksi)

2 21.1.2022   | 



Sähköisen toimenpideohjelman hyötyjä 
 Yhteinen portaali ja pohja: kaikki tiedot  yhdessä paikassa 
 Valmius päivittää seuraavalle kaudelle 
 Viestintä ja avoimuus: selkeä  linkitys vesien  tilaan  ja  paineisiin 
 Kansalaisia ja  sidosryhmiä houkutteleva  esittelytapa 
 Resurssisäästöä prosessin  loppuvaiheessa seuraavan suunnittelun yhteydessä 
 Tuloksena (pelkistetty ja) ”myyvä” toimenpideohjelma 
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Aikataulu 

4 21.1.2022 | 

Lanseeraus 3/2022 

Käyttöönotto (ELYissä) 1/2022 

Tekninen toteutus 8-12/2021: TietoEVRY 

Teknisen toteuttajan valinta 6/2021: puitesopimus KEHA 

Käyttökokemussuunnittelu 12/2020-4/2021: Redland Oy 

Tekninen vaatimusmäärittely 10-12/2020 

Sisällön määrittely 6-12/2020 Vaatimustaulukko .xlsx 
Tietoturvavaatimukset .xlsx 
Sisältövaatimukset .pptx 
Sisältöesimerkki .xlsx 
Ehdotus vesienhoidon 
toimenpideohjelmaksi 2022-2027 

Tekninen kuvaus 
Tekniset yksityiskohdat 
Prototyypit: desktop ja mobiili 
Style guide 

Toteuttaja valittu Keha-keskuksen 
puitejärjestelmän kautta 
Toteuttajana TietoEVRY 
Toteutus ELYjen Azure pilvitekniikkaa 
hyödyntäen 
Sivuston sijainnista ja ylläpidosta 
neuvotellaan 

10.1. Infoisku: tekstin syöttäminen 
25.1. Klinikka 



  

Tuotantoympäristö: eTPO - Etusivu (keha.cloud) 

5 21.1.2022 | 



   

Kiitos! 

6 20.12.2021 | Katja Vainionpää 



 

 

Vesienhoitosuunnitelman ja 
toimenpideohjelman 

oikeusvaikutukset 

Pohjois-Pohjanmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä 
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Sisältö 

1) Vesipuitedirektiivin sääntelykehys 

2) Vesipuitedirektiivin täytäntöönpano Suomessa 

3) Post-Weser – vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman 

kasvava oikeusvaikutus? 
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Vesipuitedirektiivin sääntelykehys 

UEF // University of Eastern Finland 



 

  

 

  
   

 

  

  

VPD:n keskeiset sääntelymekanismit 

• Vesienhoidon ympäristötavoitteet (4 art.) 

– pintavesien ja pohjavesien tilan heikkenemisen estäminen 

– pintavesien ja pohjavesien hyvän tilan saavuttaminen 

– keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien hyvä 
ekologinen potentiaali ja hyvä kemiallinen tila 

• Vesienhoidon suunnittelujärjestelmä 

– Ympäristötavoitteiden saavuttaminen toteuttamalla vesienhoidon 
suunnitteluprosessia valuma-aluetasolla 

– Lopputuotteena vesienhoitosuunnitelma + toimenpideohjelma 

• Vesipolitiikan ohjauskeinot (Art. 9, 10, 11) 

UEF // University of Eastern Finland 25.1.2022 4 



 

 
  

 

  
  

  

 
  

 
  

Vesienhoidon ohjauskeinot 

• Jäsenvaltioilla velvollisuus sisällyttää vesienhoidon suunnitelmiin ja 
ohjelmiin sekä panna täytäntöön riittävät ohjauskeinot 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi 

– Vesienhoidon perustoimenpiteet otettava lainsäädännössään käyttöön 

• Esim. VPD 11(3) jäsenvaltioiden otettava käyttöön mm. pintaveden patoamisen 
ennakkovalvonta, esimerkiksi lupa, jota on tarkistettava säännöllisesti ja joka 
on tarvittaessa saatettava ajan tasalle 

• VPD:stä ei suoraan johdu, että vesienhoitosuunnitelman tai 
toimenpideohjelman tulisi olla oikeudellisesti sitovia instrumentteja 

– Jäsenvaltiolla harkintavalta, kuitenkin oltava riittävät ohjauskeinot ja 
juridisesti sitovat mekanismit toteuttaa ympäristötavoitteet 

UEF // University of Eastern Finland 25.1.2022 5 



 

 

  
 

  
 

 

 

 

Vesienhoito tiivistettynä 

1) Tietopohja vesimuodostuman luonnontieteellisistä ominaispiirteistä 
ja hyvän tilan määrittäminen 

2) Ihmisen toiminnan vaikutukset; kartoitetaan toiminnot, joilla 
vaikutusta vesien tilaan 

3) Toimenpiteet; mitoitetaan tarvittavat toimenpiteet eri toiminnoille, 
jotka toteuttamalla vesien tilan paraneminen 

4) Aiempien vaiheiden koonti ja raportointi vesienhoitosuunnitelmalla 

5) Ympäristötavoitteiden välittyminen päätöksentekoon 

• sektorilainsäädännössä monipuolinen ohjauskeinovalikoima 
toimenpiteiden toteuttamiseen eri sektoreilla 

• heikentämiskiellon ja hyvän tilan saavuttamisen sitovuus esim. yksittäisiä 
lupapäätöksentekotilanteita kohtaan 

UEF // University of Eastern Finland EU-vesioikeus/STP 25.1.2022 6 



 

Vesipuitedirektiivin täytäntöönpano 
Suomessa 

UEF // University of Eastern Finland 



 

 
   

 
 

  

 

Vesienhoidon järjestäminen 

• Vesienhoidon suunnittelujärjestelmä pantu täytäntöön vesienhoidon ja 
merenhoidon järjestämisestä annetulla lailla (1299/2004, VMJL) ja sen 
alaisilla säädöksillä 

• VMJL ja sen alaiset säädökset säätävät esim. vesimuodostumien 
luokittelun ja hyvän tilan määrittämisen perusteista, vesienhoidon 
tavoitteista ja niistä poikkeamisesta sekä toimenpiteiden 
mitoittamisesta 

– toimivaltainen viranomainen ELY-keskus 

• Vesienhoitosuunnitelman hyväksyy valtioneuvosto (VMJL 17 §) 

UEF // University of Eastern Finland 25.1.2022 8 



 

 

   

  

    
 

Vesienhoidon oikeudellinen vaikuttavuus 

• Vesienhoidon ympäristötavoitteilla ei ole itsenäistä oikeudellista 
velvoittavuutta (HE 129/2004 vp, s. 49) 

• Vesienhoidon oikeusvaikutus syntyy vesienhoitosuunnitelman 
huomioonottamisvelvollisuuden kautta 

– VMJL 28 § yleinen huomioonottamisvelvollisuus 

– YSL 51 § ja VL 3:6: huomioonottamisvelvollisuus osana YSL:n ja VL:n 
luvanmyöntämisedellytysten tutkimista 

– Päätöksenteon perusteet aineellisessa lainsäädännössä (YSL 49 § ja VL 3:4) 

• VHS on yksi viranomaispäätöksentekoa varten hankittava selvitys, 
jonka ohjausvaikutus tosin korostuu huomioonottamisvelvollisuutena 

UEF // University of Eastern Finland 25.1.2022 9 



 

   

  
   

  
   

     
 
  

• Vesienhoitoviranomainen 

– vesienhoidon yleistä etua valvova viranomainen eri lakien prosesseissa 

– esim. Lapin ELY-keskuksen hakemus Kemijoen voimalaitosten 
vesitalouslupien kalatalousmääräysten tarkistamiseksi 

• Muut viranomaiset 

– velvollisuus ottaa VHS huomioon toiminnassaan (ml. maankäytön 
suunnittelu, valtiontukipäätöksenteko, eri lakien mukainen päätöksenteko) 

– viranomaisen päätöksenteon perustuttava sitä sääntelevään lakiin: usein 
vesienhoidon tavoitteita tai VHS:aa ei säädetä päätöksenteon perusteeksi 

• Toiminnanharjoittajat 

– uuden hankkeen lupaharkinnan edellytykset, toiminnan aikaiset velvoitteet ja 
luvan muuttamisen perusteet säädetään toimintaa koskevassa 
sektorilainsäädännössä (YSL, VL, MRL jne.) 

– Vesienhoitosuunnitelma otetaan huomioon → ei suoria oikeusvaikutuksia 

– Vesienhoitosuunnitelmalla vaikutus säännösten tulkintaan 

UEF // University of Eastern Finland 



Vesienhoidon elementit Täytäntöönpano Suomessa 

 

 

 

  

Tietopohja vesimuodostumista ja VMJL, vesienhoitosuunnitelma ja 
hyvän tilan määritys toimenpideohjelma 

Ihmistoimintojen ja paineiden 
kartoitus 

Toimenpiteiden mitoittaminen 

Ympäristötavoitteiden välittyminen Sektorilainsäädäntö, YSL, VL… 
päätöksentekoon ja eri tahojen 
(viranomaiset, toiminnanharjoittajat..) 
velvoittaminen 

UEF // University of Eastern Finland 11 



 

  

 

Post-Weser – vesienhoitosuunnitelman ja 
toimenpideohjelman kasvava 
oikeusvaikutus? 

UEF // University of Eastern Finland 



 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

Vesienhoidon ympäristötavoitteiden sitovuus 

• EU-tuomioistuimen Weser-ratkaisu (C-461/13) vuonna 2015 

– Jäsenvaltio ei saa ilman poikkeusta myöntää lupaa hankkeelle, joka 
heikentäisi yhtäkään pintavesimuodostuman laadullisista tekijöistä tai 
vaarantaisi hyvän tilan saavuttamisen 

– Ratkaisu pohjavesien tavoitteista vuonna 2020 (C-535/18), 
ympäristötavoitteiden sitovuutta luvan tarkistamista kohtaan sivuaa C-
529/15 

• Tuomioistuimen ratkaisun mukaan juuri vesienhoidon tavoitteet ovat 
oikeudellisesti sitovia, eivät vesienhoidon suunnitelmat ja ohjelmat 

– Tosiasiallisesti vesienhoitosuunnitelmia varten tehtävä vesien tilan 
luokittelu ja hyvän tilan tai hyvän ekologisen potentiaalin määrittely 
muodostaa perustan oikeudellisille velvoitteille 

UEF // University of Eastern Finland 25.1.2022 13 



 

 

  

 
 

 
   

  

Ympäristötavoitteiden sitovuus Suomen 
oikeudessa 

• EU-oikeuden täytäntöönpano ja tulkintavaikutus pakottaneet KHO:n 
antamaan vesienhoidon tavoitteille itsenäisen oikeusvaikutuksen 

– KHO 2017:87 vesienhoidon ympäristötavoitteet sitovat Weser-ratkaisun 
mukaisesti VL:n intressivertailussa 

– KHO 2019:166 ympäristötavoitteet sitovat YSL:n lupaharkinnassa, Weser-
ratkaisun mukaiset vaikutukset tulkittava merkittäväksi pilaantumiseksi, 
jonka käsilläollessa lupaa voida myöntää 

• Kummassakin ratkaisussa VHS on tiedontuotantoroolissa, itse 
oikeudelliset normit tulevat Weser-ratkaisun mukaisesti 
ympäristötavoitteista 

UEF // University of Eastern Finland 25.1.2022 14 



 

 
  

 

   
   

 

 

   

   
 

Vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman 
(uusi) rooli? 
• VHS on yhä esim. lupaharkintaa varten hankittava selvitys, jonka 

ohjausvaikutus korostuu huomioonottamisvelvollisuutena 

– Lupaharkintaa varten voidaan esittää VHS:sta poikkeavaa selvitystä 

– Lupaharkintaa sitovat ympäristötavoitteet (KHO 2019:166, KHO 2017:87), 
ei vesienhoitosuunnitelma (VHS:n tulkitseminen tai säätäminen sitovaksi 
voisi törmätä perustuslaillisiin ongelmiin) 

• Siirtymä kohti oikeustilaa, jossa oikeusvaikutukset 
ympäristötavoitteilla ja VHS faktantuotantoinstrumentti 

– Tosin lakimuutoksia tämän selventämiseksi ei ole tehty 

– Ympäristötavoitteet sitovat lupaharkintaa, vaikka niitä ei mainita 
luvanmyöntämisedellytyksinä, ei mainintaa myöskään luvan 
tarkistamisen edellytyksinä YSL:ssa tai VL:ssa 

UEF // University of Eastern Finland 25.1.2022 15 



Vesienhoidon elementit Täytäntöönpano Suomessa 

 

 

  

Tietopohja vesimuodostumista ja VMJL, vesienhoitosuunnitelma ja 
hyvän tilan määritys toimenpideohjelma 

Ihmistoimintojen ja paineiden 
kartoitus 

Toimenpiteiden mitoittaminen 

Ympäristötavoitteiden välittyminen Sektorilainsäädäntö, YSL, VL… 
päätöksentekoon ja eri tahojen 
velvoittaminen 

UEF // University of Eastern Finland 16 



 

 

 
  

Lisätietoa merenhoidon osalta 

Puharinen, Hakkarainen, Belinskij: Suomen merenhoitolainsäädännön 
toimivuustarkastelu: merenhoidon tavoitteet ja niistä poikkeaminen. 
Ympäristöministeriön julkaisuja 2021:14. 

• http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-241-9 
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Vaelluskalakantojen palauttaminen 

rakennettuihin vesiin 

Vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 25.1.2022 

Panu Orell, Luonnonvarakeskus 

25.1.2022 1 



 

 

Vaelluskalojen palauttaminen – tavoitteet 

• Palauttamisen tavoitteiden kirkas määrittely on keskiössä! 

Luontaista Luontainen 
lisääntymistä lisääntyminen 

tapahtuu kohtalaista, ei 

merkittäviä 

mahdollisuuksia 

kalastukseen 

Luontainen 

lisääntyminen 

vahvaa, 

kanta kestää 

kalastusta 

Panu Orell 25.1.2022 2 



 

 

 

Mahdollisuudet ja mittakaavat 

• Palauttamismahdollisuudet riippuvat suuresti kohteen luonteesta 

➢ Patojen määrä 

➢ Poikastuotantoalueiden määrä 

➢ Muut tekijät 

• Palauttamisessa merkittäviä mittakaavaeroja (ml. kustannukset) 

➢ Yksinkertaisimmillaan homma voi hoitua kutakuinkin talkoilla 

➢ Toisessa ääripäässä tarvitaan kaikkia mahdollisia toimenpiteitä 

➢ Patojen purku, juoksutusmuutokset-ympäristövirtaamat, kalatiet, 

alasvaellusreitit, elinympäristökunnostukset, tuki-istutukset, ylisiirrot ja 

kalastuksen säätely 

Panu Orell 25.1.2022 3 



Kuva: Kemijoki Oy 



 Kymijoki – ”helppo kohde”, fiksaamista riittää 

Panu Orell 25.1.2022 5 



 

  

Kemijoki – paljon potentiaalia, isot haasteet 

• Lapin ELY-keskuksen velvoitemuutoshakemuksessa (2017) laaja 

toimenpidepakettiehdotus 

• Teoriassa mahdollistaa vaelluskalojen luonnonkierron palauttamiseen 

Ounasjokeen – kalastusmahdollisuudet jäänevät vähäisiksi 

Kuva: Kemijoki Oy 

Panu Orell 25.1.2022 6 
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-

–

Hershey, H. 2021. Updating 

the consensus on fishway 

efficiency: A meta analysis. 

Fish and Fisheries 22, 735 748. 





 

  

Oulujoki – vähän potentiaalia ilman patojen purkua 

• Oulujoen pääuoma käytännössä kokonaan rakennettu 

• Monet sivujoet verraten heikkolaatuisia vaelluskaloille 

• Määrällisesti merkittävän luonnontuotannon palauttamiseen ei juuri 

mahdollisuuksia ilman alajuoksun patojen purkamista 

• Matalalla roikkuvien hedelmien poimiminen – mm. Hupisaarten purot 

Panu Orell 25.1.2022 10 



 

–

Matalalla roikkuvat hedelmätkään eivät välttämättä aina 

roiku keräyskorkeudella Hupisaarten hyydeongelma 



 

 

 

Yhteenveto – tutkijan näkökulma 

• Kaikissa kohteissa eivät samanlaiset hoitotoimenpiteet toimi 

• Potentiaalisia ratkaisuvaihtoehtoja eri joissa: 

➢ Kymijoki: vaellusyhteyksien kehittäminen (kalatiet + ympäristövirtaama) 

➢ Kemijoki: täydet toimenpiteet (ELY) / kevyempi hybridimalli 

➢ Oulujoki: istutushoidon kehittäminen + kompensaatiot muualla 

➢ Hiitolanjoki: voimalaitosten poistaminen (=toteutuu!) 

• Hybridimallissa keskiössä alimmainen ja ylimmäinen voimala ja siinä 

välillä ihmisen apu 

• Kompensaatiot muualla: Oulujoki vs. vapaa Kiiminkijoki 

Panu Orell 25.1.2022 12 
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Vesienhoidon toimenpiteiden toteutus
Seuraavan kokouksen ideointi – esitykseen kirjattu 

kokouksessa tulleet ideat  ja näkökohdat 

POP YTR 25.1.2022  



 

 
 

  

 

Ketä mukaan, miten alkuun 
� Alustuksia, Mistä aiheista ja ketä puhujia 

� Life Revives (Pirkko-Liisa Luhta) 
� Katsaus mitä hankkeita vesienhoitoalueella on käynnissä, 
� Cap ja maatalouden tukitoimet, 
� Missä ovat alueen hot spotit, 
� VENE-hankkeen ja ympäristöviisas viljelijä –hankkeen kokemuksia ja mitä on

meneillään (Riina Rahkila), 
� sosiologi, kertomaan havaintoon tai kokemukseen perustuvan tiedon hankkimisesta

ja hyödyntämisestä. 
� Vesistöjen (niin rakennettujen kuin rakentamattomienkin) kulttuurillisen merkityksen 

avaamista yhteistyöryhmälle, 
� Jokivesistökohtaisia prosesseja 

� Asiantuntijoita tai toimijoita mukaan myös ryhmätyöskentelyyn? Ketä? 

� Ennakkotehtävä? 



 

 
  

  

 

Työskentely - työryhmät 
� Tarvitaan työryhmätyöskentelyä. Työryhmiä 

� sektoreittain (3 ääntä) 
� alueittain – jokikohtaisesti (6 peukkua) 
� Hybridi – voisi olla hedelmällistä (10 peukkua) 
� virtavedet on Pohjois-Pohjanmaalla keskiössä. Pienten voimaloiden purkuohjelman

hahmottaminen voisi olla hyvä alku jokijatkumoiden parantamiseksi. 
� vesienhoitotyö on pienten askeleiden työtä, työryhmissä nousee yleensä hyviä 

kohdekohtaisia hanke-esityksiä 

� Hyviä apuvälineitä ryhmätyöskentelyyn etänä 
� Ryhmätyöt onnistuvat Teamsilläkin hyvin. Pitää vain valmistella hyvin etukäteen,

tehtävänanto, ryhmäjako, ryhmien pj:t ja sihteerit 
� Pienryhmät ovat olleet myös mahdollisuus tehdä työpajaa läsnätyönä eli

kokoontumiset jopa läsnä - etämahdollisuuden ohella. Hybridityöskentelyä ja
ryhmäkohtaisesti sovittavissa vaikka suon laidassa. Mikäli tilanne sen sallii. 

� Forms 



  
  

 

Miten eteenpäin 
� Lopputuotos 

� Toteutussuunnitelma? 
� tiekartta/askelmerkit? (3 peukkua) 

� Miten toteutukseen, seuraavat stepit 
� Tärkeintä on sitouttaa toimijoita 
� Rahoitussuunnitelma 
� Tässä vaiheessa kaivataan konkretiaa 
� Kolmannen sektorin aktivoiminen. Miten se tehdään ja ideoidaan sitä 
� Konkreettinen tekeminen ja siihen kytkeytyen rahoitusmahdollisuudet on hyvä olla

keskiössä. Tiedostettava myös rahoituskanaviin liittyvät reunaehdot
(omarahoitusosuudet, ketkä hallinnoivat eri mittakaavan hankkeita). 
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