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KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN VESIENHOIDON YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 

Aika 7.6.2021  klo 13.00–14.55  
 

Paikka Microsoft Teams-etäyhteyskokous 
 

Läsnä Kari Lehtinen  Keski-Suomen ELY-keskus (pj.)  
 Katja Leskisenoja Keski-Suomen ELY-keskus (siht.) 
 Marika Masalin-Weijo Joutsan seutukunta, Joutsa ja Luhanka  
 Marianne Ojanperä Jyväskylän seutukunta, Uurainen  
 Piia Koski  Jämsän seutukunta, Jämsä  
 Nina Koivula  Keuruun seutukunta, Multia ja Petäjävesi  
 Hanna Ahonen Äänekosken seutukunta, Äänekoski  
 Reino Hakkarainen Kivijärven kalatalousalue Kalatalousalueiden edustus  
 Pauli Rintala  MTK metsälinja  
 Anja Kettunen MTK Keski-Suomi  
 Matti Havumäki Keski-Suomen kalatalouskeskus ry  
 Juhani Paavola Luonnonsuojeluliitto, Keski-Suomen piiri  
 Anna Riikka Nickull Metsä Group  
 Niina Kotamäki Suomen ympäristökeskus  
 Jukka Tyrväinen Alva-yhtiöt Oy  
 Hannu Ruotsalainen Koskienergia Oy  
 Raimo Pekkanen  Saarijärven-Viitasaaren seutukunta, Karstula  
 Juha Jämsén Suomen metsäkeskus   
 Leena Siltaloppi Neova Oy  
 Vesa Laitinen ProAgria Keski-Suomi ry  
 Petri Tuominen Jyväskylän seudun puhdistamo Oy  
 Kari Leskinen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto  
 Johanna Mykkänen Äänekosken seutukunta, Konnevesi  
 Tuomo Laitinen  Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry  
 Tapio Keskinen Luonnonvarakeskus  
 Taina Lahtinen-Joensalmi Keuruun seutukunta, Keuruu  
 Anja Sillankorva Jyväskylän seutukunta, Laukaa  
 Markus Huolila  Pohjois-Savon ELY-keskus  
 Mari Nykänen Keski-Suomen ELY-keskus, Y-vastuualue  
 Arja Koistinen Keski-Suomen ELY-keskus, Y-vastuualue  
 Kari Illmer  Keski-Suomen ELY-keskus, Y-vastuualue  
 Kimmo Olkio  Keski-Suomen ELY-keskus, Y-vastuualue  
 Merja Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskus, E-vastuualue 
 

 

1  Vesienhoidon yhteistyöryhmä – johdanto työhön vuosina 2021–2023 

Mari Nykänen kävi läpi tiivistetysti vesienhoidon perusteita ja tavoitteita. Vesienhoidon suunnitte-
lua ohjaa vuonna 2000 voimaan tullut EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi, joka on pantu toimeen 
kansallisella lainsäädännöllä. Alkuperäisenä tavoitteena oli saada joet, järvet, rannikkovedet ja 
pohjavedet vähintään hyvään tilaan ja estää vesien tilan heikkeneminen, vuoteen 2015 
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mennessä. Tietyin ehdoin on sallittu aikataulupidennyksiä vuoden 2027 jälkeen, näitä ei kuiten-
kaan ole käytetty Keski-Suomessa. 
 
Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelua varten on perustettu vesienhoitoalueita, jotka rajautu-
vat pääasiassa vesistöalueiden mukaan. Keski-Suomi kuuluu Kymijoen-Suomenlahden ja Koke-
mäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueisiin, joille tehdään vesienhoitosuunnitel-
mat. Alueelliset vesienhoidon toimenpideohjelmat tarkentavat ja täydentävät vesienhoitosuunni-
telmia ja ne käsitellään vesienhoitosuunnitelmien osana. Suunnittelussa otetaan huomioon mm. 
merenhoidon, tulvariskien hallinnan ja luonnonsuojelun tavoitteet. 
 
Vesienhoidon perusyksiköt ovat pinta- ja pohjavesimuodostumat. Pintavesimuodostumille on 
määritelty tyyppi sen maantieteellisten ja luonnontieteellisten ominaispiirteiden mukaan. Pintave-
simuodostuma voidaan tietyin kriteerein luokitella keinotekoiseksi tai voimakkaasti muutetuksi. 
Näiden muodostumien tilaa ja tavoitteita arvioidaan eri tavalla kuin muiden pintavesimuodostu-
mien. Pohjavesimuodostumat ovat käytännössä samoja kuin pohjavesialueet.  
 
Pintavesimuodostumien osalta arvioidaan ekologinen ja kemiallinen tila. Ekologisen tilan arviointi 
eli luokittelu tehdään biologisten, fysikaalis-kemiallisten ja hydrologis-morfologisten laatutekijöi-
den pohjalta (5 luokkaa). Suurin painoarvo on biologisilla muuttujilla mutta osa muodostumista on 
jouduttu luokittelemaan vedenlaatutietojen tai asiantuntija-arvion perusteella. Pohjavesimuodos-
tumista arvioidaan erikseen määrällinen ja kemiallinen tila. Määrittelyn ratkaisee tiloista huo-
nompi. 
 
Vesienhoidon toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan tunnistettuihin vesien tilaa heikentäviin painei-
siin (esim. ravinnekuormitus, hymo-muutokset, haitalliset aineet, pohjavesien tilaa heikentävät 
ihmistoiminnot). Toimenpiteet on pyritty mitoittamaan kolmannella suunnittelukaudella siten, että 
vesien hyvä tila saavutetaan 2027 mennessä. Toimenpiteet on kohdennettu esim. suunnittelualu-
eittain tai vesimuodostumille. 
 
Vesien- ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 28 § mukaan valtion ja kuntien viranomais-
ten sekä viranomaistehtäviä hoitavien muiden elinten on otettava soveltuvin osin toiminnassaan 
huomioon valtioneuvoston hyväksymät vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoitosuunnitelma. Ve-
sienhoidon suunnittelua voidaan hyödyntää EU:n ja kansallisen rahoituksen ohjaamisessa. Mo-
net vesienhoidon ehdotetuista toimenpiteistä ovat vapaaehtoisia, joten toimeenpanon edistymi-
nen riippuu paljon mm. tiedosta ja rahoituksesta. 
 
Seurantatieto on perustana toimenpiteiden suunnittelulle, kohdentamiselle ja toteutukselle sekä 
toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnille. Seurantaan kuuluvat perusseuranta, toiminnallinen 
seuranta ja tarvittaessa tutkinnallinen seuranta. Seurantaohjelma on laadittu yhdistämällä sovel-
tuvin osin viranomaisten järjestämä seuranta ja toiminnanharjoittajien velvoitetarkkailut 
 
ELY-keskukset huolehtivat vastuuviranomaisina toimialueellaan vesienhoidon tehtävistä. Laki ve-
sien- ja merenhoidon järjestämisestä edellyttää, että ELY-keskuksen on järjestettävä vesienhoito-
suunnitelman valmistelun eri vaiheissa riittävä yhteistyö ja vuorovaikutus toimialueensa eri viran-
omaisten ja muiden tahojen kanssa. Tätä varten tulee olla vähintään yksi yhteistyöryhmä. Ryh-
män jäsenet edustavat erilaisia vesiä käyttäviä, suojelevia tai tilaan vaikuttavia sidosryhmiä. Yh-
teistyöryhmä osallistuu vesienhoitosuunnitelman valmisteluun sen eri vaiheissa ja tässä tarkoituk-
sessa: 

• tekee ELY-keskukselle ehdotuksia vesienhoidon tavoitteista 

• seuraa, arvioi ja ennakoi vesien käyttöä, suojelua ja tilaa sekä näiden kehitystä alueella 
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• käsittelee omalta osaltaan ehdotuksen vesienhoitosuunnitelmaksi, sitä varten laaditut sel-
vitykset ja ohjelmat sekä ottaa niihin kantaa. 

• yhteistyöryhmän jäsenet toimivat linkkinä ja tiedotuskanavana taustatahojensa ja yhteis-
työryhmän välillä 

• yhteistoiminnassa keskeistä on saavuttaa yhteisymmärrys vesienhoidon ongelmista ja nii-
hin tarvittavista ratkaisuista 

Keski-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmässä on toimikaudelle 2021-2023 nimetty 35 jäsentä 
(+varajäsenet). 
 
Käytiin keskustelua ryhmän toimintatavoista ja niiden mahdollisesta kehittämisestä. Päätettiin, 
että perustetaan ryhmälle Teams-työtila, jolle voi tallentaa mm. kokousmateriaaleja ja jossa voi 
jakaa tietoa ajankohtaisista asioista. Kokousmuistiot päätettiin lähettää sähköpostilla kommen-
teille ja 2 viikon kommentointiajan jälkeen laittaa nettiin. Lopullinen muistioiden hyväksyntä teh-
dään seuraavassa kokouksessa. Ryhmän toiveen mukaisesti päätettiin vesienhoidon suunnitte-
lua valmistelleiden alaryhmien työn jatkamisesta. Tätä pohditaan lisää tulevissa kokouksissa. 
 
Lehtinen kysyi miten ryhmän jäsenet ovat kokeneet vesien tilan kehittymisen Keski-Suomessa 
ryhmän toiminnan aikana. Pauli Rintala toi esille huolen vesien seurantatiedon kattavuudesta ja 
siitä miten pitkälle meneviä johtopäätöksiä vähäisellä aineistolla tehdään. Lisäksi hän kannatti 
alatyöryhmien toiminnan jatkamista. Katja Leskisenoja totesi, että joidenkin pintavesimuodostumi-
nen kohdalla joudutaan valitettavasti tekemään asiantuntija-arvio muodostuman tilasta, jollei seu-
rata-aineistoa ole kattavasti saatavilla. Lisäksi apuna käytetään VEMLA-kuormitusmallinnusta ja 
muodostumien ryhmittelyä. Arja Koistinen täydensi, että biologinen näytteenotto on viime aikoina 
lisääntynyt ja se vie osin tilaa vedenlaadun perusseurannalta. Seuranta keskittyy isoimpiin vesi-
muodostumiin. Pienempien muodostumien seurantatiheyteen vaikuttavat mm. muodostuman si-
jainti ja koko. Rintala kysyi myös mitä tapahtuu kohteille, jotka eivät vuoteen 2027 mennessä saa-
vuta hyvää tilaa. ELY-keskuksen edustajat totesivat, että vesienhoidon yksityiskohdat vuoden 
2027 jälkeen ovat vielä avoinna.  
 
Rintala kertoi esimerkin pienimuotoisesta sektorirajat ylittävästä kunnostusyhteistyöstä, mitä kohti 
ollaan menossa. Jyväkylän luonnonsuojeluyhdistys on organisoimassa pienten virtavesien kun-
nostusta yhteistyössä MTK:n, Päijänteen metsänhoitoyhdistyksen ja Metsänhoitoyhdistys Keski-
Suomen kanssa. Lehtinen piti suuntausta hyvänä. 
 
Jukka Tyrväinen ehdotti alatyöryhmän perustamista myös talousveden hankintaan liittyen. Lehti-
nen kannatti tätä ja totesi, että seuraavissa kokouksissa mietitään tarkemmin teemoja, joiden ym-
pärille alatyöryhmiä perustetaan. 
 
Reino Hakkarainen totesi isojen vesistöjen olevan hyvässä kunnossa toisin kuin pienempien jo-
kien, purojen ja lähteiden, joissa riittää seurattavaa. 
 
 

2  Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Kokouksen puheenjohtaja Kari Lehtinen avasi kokouksen ja toivotti sekä vanhat että uudet yh-
teistyöryhmän jäsenet tervetulleiksi mukaan toimintaan ja osallistumaan kokoukseen. 
 
Lehtinen totesi, että Keski-Suomen ELY-keskuksen vesienhoidon koordinaattorin tehtävässä on, 
Ansa Selänteen jäätyä eläkkeelle, aloittanut ylitarkastaja Mari Nykänen.  
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Hyväksyttiin 8.10.2020 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 

3  Vesienhoidon aikataulu 2021 ja muut ajankohtaiset asiat 

Nykänen kertoi vuoden 2021 vesienhoidon aikataulusta. Kuulemisen päätyttyä palautetta on käsi-
telty ja tullaan vielä käsittelemään erilaisissa ryhmissä. Kuulemispalautteen yhteenveto julkais-
taan internetissä elokuun loppuun mennessä. Vesienhoidon asiakirjat viimeistellään kesän ja syk-
syn aikana. Valtioneuvosto hyväksyy vesienhoitosuunnitelmat vuoden lopulla. 
 
Lisäksi Nykänen kävi läpi Keski-Suomen toimenpideohjelman viimeistelyssä huomioitavia asioita 
(kuulemispalautteen lisäksi). Näitä ovat Kuhmoisten siirtyminen 1.1.2021 Pirkanmaan maakun-
taan. Päivitys ei vaikuta luokitteluihin, muodostumarajauksiin tai toimenpiteisiin. Myös Keski-Suo-
men järvien hydrologis-morfologisen tilan puuttuneita luokitustietoja on täydennetty järjestelmiin 
keväällä 2021, mutta tehdyillä täydennyksillä ei ole vaikutusta vesimuodostumien tilaluokitukseen 
tai suunniteltuihin toimenpiteisiin. 
 
Ehdotuksessa Keski-Suomen toimenpideohjelmaksi on maatalouden painetarkastelukartan 
osalta todettu, että karttaa täydennetään kuulemisen aikana valuma-aluetarkastelulla. Maatalou-
den paineet –kartasta tullaan Nykäsen mukaan käymään tarkempaa keskustelua tämän yhteis-
työryhmän maatalouden alatyöryhmässä. Myös metsätalouden painetarkastelukartan osalta on 
todettu, että karttaa täydennetään metsätaloudelle herkkien vesien osalta. ELY-keskuksissa on 
testattu tämän hetkistä aineistoa, mutta se on vielä keskeneräinen. Työtä jatketaan 2021/2022, 
joten karttaa ei nyt liitetä mukaan vesienhoidon asiakirjoihin. Nykäsen mukaan toimenpideohjel-
maan liitettävän kartan informaatiosta (esim. metsätalous paineena) käydään vielä tarkemmin 
keskustelua metsätalouden alatyöryhmässä.  
 
Lisäksi muuta toimenpideohjelmaan täydennettävää ovat tekstit koskien sidosryhmäyhteistyötä ja 
kuulemista. Maatalouden osalta tekstit päivitetään siltä osin, kun niissä on täsmennettävää yhtei-
sen maatalouspolitiikan (CAP)-valmistelun etenemisen myötä. Vesienhoitosuunnitelmiin tulee 
myös kuvaus palauteyhteenvedosta ja tehdyistä päivityksistä ja ympäristöselostus päivitetään 
SOVA-kuulemisen perusteella. 
 
Nykänen kertoi vielä, että SYKE:n ja ELY-keskusten yhteistyönä toteutettu virtavesien lohikala-
kannat -aineisto on valmistunut. Se kuvaa lohikalakantojen esiintyvyyttä virtavesissä ja on ladat-
tavissa SYKE:n Avoin tieto –sivuilla. Aineisto on katsottavissa myös karttapalvelusta. 
 
Perinteisten pdf-toimenpideohjelmien lisäksi kaikkien toimenpideohjelmien tietoja on tarkoitus 
koota yhteiselle sivustolle (e- TPO).  2022 julkaistavalle sivustolle on suunniteltu laadittavaksi yh-
teinen yleisteksti koko Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmille ja lisäksi aluekohtaiset tekstit. 
 
TEAMS:in keskustelupalstalla käytiin keskustelua vesistökunnostuksista ja niihin liittyvästä seu-
rannasta. Matti Havumäki totesi, että nykyisellä toimikaudella on saatu edistettyä monia tavoit-
teita, lähinnä HyMo-tilan parannuksia. Monia hankkeita on myös nyt etenemässä. Havumäen mu-
kaan rahoitustakin tuntuu olevan kohtuullisesti tarjolla. Koistinen painotti pienempien kunnostus-
hakkeiden seurannan tärkeyttä ja tietojen tallentamista valtakunnalliseen ympäristöhallinnon re-
kisteriin. On myös mahdollista, että ELY voi kohdentaa seurantaa näihin hankkeisiin resurssiensa 
rajoissa. 
 
Havumäki toi esille, että virtavesikunnostuksiin pitää liittää viranomaisen valvontaa tai jotain 
muuta kalatalousorganisaation ohjeistusta/valvontaa. Kentällä toimivilla on intoa mutta kokemus 
vaihtelee. Lisäksi hän totesi, että Vesistökunnostaja karttapalveluun voi kuka tahansa lisätä 
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tehtyjä kunnostuksia ja olisi hyvä, jos kaikki sitä käyttäisivät. K-S kalatalouskeskus alkaa lisää-
mään sinne hankkeita, missä on ollut operatiivisesti osallisena. 
 

4  Kuulemispalautteen käsittely 

Vesienhoidon suunnitelmat päivitetään kuuden vuoden välein vaiheittain. Nyt 
2.11.2020ꟷ14.5.2021 ovat olleet kuultavina vesienhoidon suunnitelmaehdotukset vuosille 2022 - 
2027. Kaikilla on ollut mahdollisuus ottaa kantaa kuultaviin asiakirjoihin ja lisäksi keskeisille sidos-
ryhmille lähetettiin lausuntopyynnöt. Kuulemisesta tiedotettiin kuntien ilmoitustauluilla, tiedotteilla 
ja verkkosivuilla. Kuulemisen aikana ELY järjesti kaikille Keski-Suomen kunnille tilaisuuden, jossa 
esiteltiin vesienhoidon suunnitelmia. Lausuntoja annettiin yli sata koskien kumpaakin Keski-Suo-
men alueen vesienhoitosuunnitelmaa. Suurin osa lausunnoista on jätetty lausuntopalvelussa, 
jossa ne ovat edelleen luettavissa. 
 
Nykänen esitti koosteen kuulemispalautteesta. Saatuja lausuntoja voi käydä tarkastelemassa 
suoraan Lausuntopalvelu.fi:stä, jossa suurin osa lausunnoista on. Keskusteltiin lyhyesti kuulemis-
palauteen käsittelystä. Nykänen kertoi, että osa palautteesta voi vaatia valtakunnallisia linjauksia, 
muuten Keski-Suomea koskeva palaute otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan asiakirjojen 
viimeistelytyössä.16.6.2021 järjestetään valtakunnallinen tilaisuus kuulemispalautteen käsitte-
lystä. Lisäksi internettiin tullaan laittamaan valtakunnallinen tiivistelmä kuulemispalautteesta elo-
kuun 2021 loppuun mennessä. Keski-Suomen osalta palaute käsitellään ELY:ssä ja siihen rea-
goidaan tarpeen mukaan. Nykänen totesi, että valtaosa palautteesta on tullut YTR:n jäsenta-
hoilta, yksityisiltä on vain muutama palaute. Nykänen kiitti kaikkia palautteen antajia. 
 
Tuomo Laitinen Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:stä esittäytyi. Yhdistyksen tarkoitus on edis-
tää erilaisia vesistöihin liittyviä hankkeita, myös hallinnoida hankkeita ja osallistua niiden toteutta-
miseen. Lisäksi tavoitteena on saada vesistökunnostusverkosto toiminaan Keski-Suomen alu-
eella. Myös Tapio Keskinen LUKE:sta esittäytyi, hän tuo uutena jäsenenä lisää kalapuolen osaa-
mista yhteistyöryhmään. Luonnonvarakeskus toteuttaa vesienhoidon kalaston tilan seurantaa. 
  
 

5  Seuraava kokous 

Seuraava kokous järjestetään syys-lokakuun vaihteessa 2021. Ajankohta ilmoitetaan myöhem-
min. Lehtinen tiedusteli YTR:n jäsentahojen halukkuutta järjestää seuraava kokous, jos kiinnos-
tusta on niin ilmoittautuminen viikon sisään Nykäselle. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55. 
 
 
 
 
 
Sihteeri Katja Leskisenoja 
 

 
 

Jakelu Yhteistyöryhmän jäsenet ja varajäsenet 
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