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Vesienhoitosuunnitelman työohjelma ja aikataulu
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Yhteistyöllä parempaan 
vesienhoitoon
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Haluatko vaiku� aa siihen, 
kuinka vesiämme hoidetaan? 

Oletko kiinnostunut siitä, missä kunnossa kotikuntasi, mökkikuntasi tai maakuntasi 
vesistöt ja pohjavedet ovat? Haluaisitko osallistua ja au� aa viranomaisia suunni� e-
lemaan alueen vesienhoitoa siten, e� ä tulevinakin vuosina vedet olisivat hyvässä 
kunnossa sekä ihmisten tarpeisiin e� ä eliöstölle?  

Mikä on työohjelma ja sen aikataulu?

Tämä asiakirja on vesienhoitosuunnitelman työohjelma. Työohjelma kertoo siitä, 
mistä vesienhoidossa ja vesiensuojelussa on kysymys, kuinka niitä suunnitellaan ja 
millaisella aikataululla edetään. Tavoi� eena on laajan yhteistyön avulla säily� ää hyvä 
vesien tila  sekä parantaa sitä siellä, missä se on päässyt heikentymään. 

Sinulla on nyt mahdollisuus osallistua alueesi ensimmäisen vesienhoitosuunnitelman 
ja toimenpideohjelman valmisteluun. Voit vaiku� aa kolmessa eri vaiheessa: vuosina 
2006, 2007 ja 2008. Kunakin vuonna mielipiteitä kootaan hieman eri asioista. 

Nyt mielipide� äsi tarvitaan tästä työohjelmasta, siinä esitetystä aikataulusta sekä 
osallistumismene� elyistä. Tämä on tärkeää, jo� a suunni� elujärjestelmä saadaan toi-
mivaksi. Jatkotyön pohjaksi kerätään jo tässä vaiheessa myös tietoja vesienhoitoon 
lii� yvistä tärkeistä kysymyksistä. Näin saadut näkemykset ovat hyödyllistä tausta-
tietoa ja au� avat  viranomaisia suunni� elemaan ehdotusta käytännön toimiksi.

Tärkeimmistä vesistöalueen hoitoa koskevista kysymyksistä ja suojelutoimista laa-
ditaan yhteenveto, josta järjestetään oma kuuleminen vuonna 2007. Vuonna 2008 
nähtäville saadaan ehdotus vesienhoitosuunnitelmaksi, johon vielä voi vaiku� aa. 
Vesienhoitosuunnitelma hyväksytään vuoden 2009 lopussa.  Se ulo� uu vuoteen  2015 
saakka, mu� a sitä seuraavan suunnitelman valmistelu aloitetaan jo vuonna 2012. 
Suunni� elu nouda� aa tästä eteenpäin samaa kaavaa kuin ensimmäisellä kierroksella 
- tavoi� eena on avoin ja osallistuva yhteistyö vesien hyvinvoinnin takaamiseksi.

Työohjelma julkaistaan alueellasi siksi, e� ä viranomaisten lisäksi saataisiin myös 
kansalaiset, kansalaisjärjestöt, kunnat ja yri� äjät osallistumaan ja vaiku� amaan ve-
sienhoitoon. Yhteistyötä lisäämällä moni ongelma voidaan ehkäistä ennalta. Tässä 
työssä voit olla mukana kertomalla oman mielipiteesi tai vaiku� amalla sinua lähellä 
olevan edustajan välityksellä. Lisätiedot tärkeimmistä alueesi viranomaisista ja yh-
teyshenkilöistä löydät lii� eestä 1.

Työohjelman loppuun on koo� u sanasto peruskäsi� eistä ja käytetyistä termistä.
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Ensimmäinen virallinen kuuleminen etsii 
vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
• onko suunnitteluprosessi mielestäsi selkeä?
• onko tässä työohjelmassa riittävästi tietoa siitä, mihin uudella 
 vesienhoidon suunnittelulla pyritään?  
• ovatko tässä työohjelmassa esitetyt osallistumismenettelyt 
 asianmukaisia ja kattavia? 
• miten osallistumista voitaisiin kehittää?
• ovatko asiakirjat helposti saatavilla?

Voit myös kertoa näkemyksesi vesienhoidon tärkeistä kysymyksistä alueella. 
Mielipiteesi antaa hyödyllistä taustatietoa vesienhoidon suunnittelun jatko-
työhön. Mielipiteet voi esittää vapaamuotoisesti alueellisen ympäristökeskuk-
sen kirjaamoon kirjallisesti tai sähköpostilla. 

Ketä työohjelma koskee?

Vesienhoidon suunni� eluun voivat osallistua kaikki vesienhoitoalueen kansalaiset, 
kansalaisjärjestöt, viranomaiset ja toiminnanharjoi� ajat. Tämä työohjelma on tehty 
kaikkia niitä varten, jotka ovat kiinnostuneita vesienhoidosta tällä vesienhoitoalu-
eella.   

Vesienhoidossa yhteistyötahoja voivat olla esimerkiksi:

• vesialueiden omistajat sekä vesien käy� äjät, kuten 
 kalastajat ja veneilĳ ät 
• kalastusalueet 
• eri elinkeinojen harjoi� ajat ja heidän järjestönsä 
• ympäristöjärjestöt 
• teollisuuslaitokset
• vesihuoltolaitokset 
• kunnat 
• maakuntien liitot
• valtion aluehallintoviranomaiset  

Mihin vesienhoidon suunnittelulla pyritään? 

Vesiensuojelussa ja -hoidossa on koko EU:n alueella seuraavat tavoi� eet:

• pinta- ja pohjavesien tila ei heikkene
• pintavesien ja pohjavesien tila on vuoteen 2015 mennessä 
 vähintään hyvä
• pilaavien sekä muiden haitallisten ja vaarallisten aineiden 
 pääsyä vesiin rajoitetaan 
• tulvien ja kuivuuden haitallisia vaikutuksia vähennetään
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Vesienhoito uudistuu koko Euroopassa

EU:n alueelle on asete� u yhteiset tavoi� eet vesien tilan parantamiseksi vuoteen 2015 
mennessä. Tavoi� eet on määritelty EY:n vesipolitiikan puitedirektiivissä (2000/60/EY). 

Direktiivin toimeenpano on tuonut Suomeen uuden järjestelmän tehostamaan ve-
sienhoidon suunni� elua. Samalla vesien tila arvioidaan o� amalla aiempaa paremmin 
huomioon koko vesiekosysteemi ja vesieliöstön elinolot. Näitä ovat muun muassa 
kasviplankton ja muu vesikasvillisuus, pohjaeläimet ja kalat. Veden käy� ökelpoisuut-
ta ihmisten tarpeisiin arvioidaan entiseen tapaan mi� aamalla veden fysikaalisia ja 
kemiallisia tekĳ öitä. Entistä enemmän huomiota kiinnitetään myös vesiympäristölle 
haitallisiin ja vaarallisiin aineisiin (ns. prioritee� iaineet). Niiden pääsy vesiin pyritään 
estämään. 

Pohjavesien arviointi perustuu pohjavesien määrään ja kemialliseen tilaan. Pohjavesi-
en hyvälle kemialliselle tilalle määritellään vähimmäisvaatimukset. Myös pohjavesien 
tilan seurantaa tehostetaan.

Vesienhoitolain 13 §:n mukaan 

Alueellisen ympäristökeskuksen on vesienhoitosuunnitelman laatimista varten 
tehtävä:
1) hoitosuunnitelman laatimisen aikataulu ja työohjelma vähintään kolme vuotta 
ennen hoitosuunnitelmakauden alkamista;
2) yhteenveto vesistöalueen hoitoa koskevista keskeisistä kysymyksistä vähintään 
kaksi vuotta ennen hoitosuunnitelmakauden alkamista; sekä
3) hoitosuunnitelmaehdotus vähintään vuosi ennen hoitosuunnitelmakauden 
alkamista.

 

Laki vesienhoidon järjestämisestä 

Vesipolitiikan puitedirektiivin vaatimukset pannaan täytäntöön kansallisin 
säädöksin, joista tärkeimpiä ovat laki vesienhoidon järjestämisestä (1299/2004), 
jäljempänä vesienhoitolaki, ja sen pohjalta annettavat asetukset. 

Vesienhoitolaissa säädetään viranomaisten yhteistyöstä, vesien tilaan vaikutta-
vien tekijöiden selvittämisestä, seurannasta, vesien luokittelusta, vesienhoidon 
suunnittelusta sekä kansalaisten ja eri tahojen osallistumisesta suunnitteluun. 

Asetuksella vesienhoitoalueista (1303/2004) säädetään tarkemmin suunnitte-
lutyön järjestämisestä vesienhoitoalueilla ja eri sidosryhmien osallistumisesta 
vesienhoitosuunnitelman valmisteluun. 

Vesienhoitolaki ohjaa siis tarvittavaa vesienhoidon suunnittelujärjestelmää. Toi-
minnanharjoittajia koskevista luvista päätetään edelleen ympäristönsuojelulain 
(86/2000), vesilain (264/1961) ja muun lainsäädännön mukaisesti.
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Suomella hyvät perinteet vesienhoidossa

Suomessa vesienhoidon perustana ovat valtioneuvoston hyväksymät ”Vesiensuojelun 
tavoiteohjelma vuoteen 2005” ja ”Suomen Itämeren suojeluohjelma” sekä näiden 
perusteella laaditut toimenpideohjelmat.  Vaikka Suomella on pitkät perinteet ve-
sienhoidossa, kaikkia asete�uja tavoi�eita ei ole vielä saavute�u. Monilla alueilla 
tarvitaan tehoste�uja toimia vesien tilan kohentamiseksi.

Vesiensuojelun ja –hoidon painopisteet vaihtelevat alueellisten erityispiirteiden 
mukaan. Pintavesien suojelemiseksi on tärkeää vähentää erityisesti rehevöitymistä 
aiheu�avien ravinteiden sekä haitallisten ja happea kulu�avien aineiden kuormitus-
ta. Rakennetuissa vesissä on tarpeen lieventää perkausten, patojen ja säännöstelyn 
vaikutuksia.Samalla suojellaan ja hoidetaan vesiluontoa. Pohjavesiä suojellaan nii-
den laatua heikentäviltä riskitekĳöiltä sekä toimilta, jotka vähentävät pohjaveden 
muodostumista.

Vesissä on eroja — tyypittely ja luokittelu 

Suomen pintavedet on jae�u ominaispiirteidensä perusteella  erilaisiin tyyppeihin. 
Suomessa jokityyppejä on 11, järvityyppejä 12 ja rannikkovesityyppejä 11. Vedet 
luokitellaan  tyypei�äin sen perusteella, miten suuria muutoksia ihminen on toi-
minnallaan vesille aiheu�anut. Vertailukohtana ovat tyypin luonnontilaiset, häiriin-
tymä�ömät olot. Vedet luokitellaan viisiportaisella asteikolla. Luokat ovat erinomai-
nen, hyvä, tyydy�ävä, väl�ävä ja huono.  Pohjavedet luokitellaan veden laadun ja 
rii�ävyyden perustella hyvään ja huonoon luokkaan. Alustava luoki�elu valmistuu 
vuonna 2008.

Vesien luoki�elujärjestelmä muu�uu ja lähtökohdaksi otetaan koko vesiekosysteemi.  
Esimerkiksi, jos järvessä on luonnostaan runsaasti humusta ja sen väri tästä syystä on 
hyvin tumma, mu�a ihmisen aiheu�amia muutoksia ei havaita, järven ekologinen tila 
on erinomainen. Samoin luontaisesti savisameat tai luontaisesti rehevät järvet voivat 
olla ekologiselta tilaltaan erinomaisia. Vastaavasti kirkasvetiset rakennetut vesistöt 
voivat olla hyvää huonommassa luokassa, sillä vesistörakentaminen ja säännöstely 
ovat voineet vähentää koskia ja luontaisesti lisääntyviä kalakantoja.  

Erityisen interkalibrointiohjelman  avulla pyritään siihen, e�ä luoki�elu olisi vertai-
lukelpoinen EU-maiden välillä.
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Vesienhoitosuunnitelma
toiminnan perustaksi

Suunnitelmat tehdään vesienhoitoalueille

Vesienhoito edelly� ää laajaa yhteistyötä. Tämän vuoksi Suomeen on määrite� y ve-
sienhoitoalueet, jotka pohjautuvat joko yhteen tai useampaan luonnolliseen vesistö-
alueeseen. Manner-Suomessa on viisi vesienhoitoalue� a. Tämän lisäksi muodostetaan 
kaksi kansainvälistä vesienhoitoalue� a, toinen Ruotsin ja toinen Norjan kanssa (kuva 
2). Ahvenanmaa on oma vesienhoitoalueensa ja se vastaa itse EU:n vesipolitiikan 
puitedirektiivin toimeenpanosta.

Suunnitelma syntyy yhteistyössä

Jokaisella vesienhoitoalueella on laadi� ava vesienhoitosuunnitelma. Velvoite perus-
tuu vesienhoitolain 11 §:ään (1299/2004). Kukin alueellinen ympäristökeskus laatii 
yhdessä yhteistyöryhmänsä kanssa suunnitelmaan omaa alue� aan koskevan osan. 
Tämän jälkeen osat sovitetaan yhteen vesienhoitoaluei� ain yhdeksi suunnitelmaksi. 
Suunnitelma tarkistetaan kuuden vuoden välein.

Suunnitelma on perusta alueella tehtävälle vesiensuojelulle. Suunnitelma sisältää 
yhteisen näkemyksen koko vesienhoitoalueen vesiensuojelun ongelmista sekä niiden 
ratkaisukeinoista. Yksi� äisiä hankkeita koskevat velvoi� avat toimet määritellään jat-
kossakin muun lainsäädännön perusteella niin kuin tähänkin asti. Lupia käsitellään 
erityislainsäädäntöön, kuten vesilakiin, ympäristönsuojelulakiin, maankäy� ö- ja ra-
kennuslakiin sekä luonnonsuojelulakiin perustuvissa lupamene� elyissä. Lupapäätök-
sessä on kerro� ava, miten vesienhoitosuunnitelma on päätöksessä ote� u huomioon. 
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Suunnitelman huomioiminen lupakäsittelyssä

Lupaa edelly� ävää yksi� äistä hanke� a koskevat velvoi� avat toimet määritellään 
jatkossakin muun lainsäädännön perusteella. Lupia käsitellään erityislainsäädäntöön, 
kuten vesilakiin, ympäristönsuojelulakiin, maankäy� ö- ja rakennuslakiin sekä luon-
nonsuojelulakiin perustuvissa lupamene� elyissä. Lupapäätöksessä on kerro� ava, 
miten vesienhoitosuunnitelma on päätöksessä ote� u huomioon. 

Vesienhoidon perustoimet ja täydentävät toimet

Vesienhoitosuunnitelmassa on maini� u vesienhoidon perustoimet ja niitä täydentä-
vät toimet. Perus-toimet ovat Suomen kansallisen lainsäädännön ja EU-direktiivien 
edelly� ämiä toimenpiteitä, joita voivat olla esimerkiksi vesistökuormituksen vähen-
täminen jätevedenpuhdistamolla. 

Täydentäviä toimia tarvitaan, mikäli perustoimilla ei voida saavu� aa vesien tilalle ase-
te� avia tavoi� eita. Täydentävät toimet voivat olla mitä tahansa tarpeellisina pide� yjä 
toimia, kuten lainsäädännöllisiä, hallinnollisia, taloudellisia ja verotuksellisia keinoja. 
Ne voivat olla myös hyvää ympäristökäytäntöä koskevia ohjeita, ympäristön kunnos-
tushankkeita tai rakennus-, koulutus-, tutkimus-, kehitys- ja esi� elyhankkeita. 

Alueellisilla ympäristökeskuksilla on mahdollisuus tarvi� aessa kohdistaa suunnit-
telua ja toimenpiteitä vesienhoitoalue� a pienemmille alueille, esimerkiksi jollekin 
tietylle vesistön osalle. 

Vesienhoitosuunnitelmassa on:
• tiedot vesienhoitoalueesta
• tiedot pinta- ja pohjavesien ominaispiirteistä 
• tiedot vesiin kohdistuvista ja niitä muuttavista ja kuormittavista toimista 
• tiedot vesien tilasta 
• vesien tilan ja käytön tavoitteet seuraavan kuuden vuoden ajaksi 
• yhteenveto seurantapaikoista ja seurantaohjelman kehittämistarpeet
• yhteenveto tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista perustoimista ja 
 täydentävistä toimista
• suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 
 (SOVA-laki) (200/2005) mukainen ympäristöselostus, joka sisältää myös sel-  
 vityksen toimenpidevaihtoehtojen valinnasta sekä osallistumisen ja yhteis-  
 työn vaikutuksesta valintaan.
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VESIENHOITO-
SUUNNITELMAN
AIKATAULU

2006 2007 2008 2009

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Vesienhoitosuunnitelman työ- 
ohjelman ja aikataulun laatiminen

Kuuleminen työohjelmasta ja aikataulusta

Seurantaohjelman laatiminen

Pinta- ja pohjavesien luokittelu

Yhteenvedon laatiminen vesistö-
alueen hoitoa koskevista tär- 
keistä kysymyksistä

Kuuleminen yhteenvedosta  

Vesien tilaa ja määrää koskevien 
tavoitteiden määrittely

Toimenpideohjelman kokoaminen

Ehdotuksen laatiminen vesienhoi-
tosuunnitelmaksi

Kuuleminen ehdotuksesta

Ehdotuksen täydentäminen  
kuulemisen perusteella

Vesienhoitosuunitelman käsittely 
vesienhoitoalueen ohjausryhmässä

Vesienhoitosuunnitelman hyväksy-
minen valtioneuvostossa

Yhteistyöryhmän työskentely

Tiedon kokoaminen ja täydentä-
minen suunnittelua varten

Kuva 1. Ensimmäisen vesienhoitosuunnitelman laadinnan tärkeimmät vaiheet ja niiden aikataulut. 

Vesienhoitosuunnitelman aikataulu

Vesienhoidon suunni�elu etenee vaihei�ain vesienhoitolaissa esite�yjen määräaikojen 
pui�eissa kuuden vuoden jaksoissa (kuva 1). Vuonna 2006 viimeistellään työohjelma ja 
aikataulu vesienhoitosuunnitelman laatimiseksi sekä uudistetaan pinta- ja pohjavesien 
seurantaohjelmat. Vuosina 2007 ja 2008 täsmennetään vesienhoidon tavoi�eita ja yksi-
löidään tavoi�eiden toteu�amiseen tarvi�avia toimia. Lisäksi määritellään toiminnan 
alueelliset painopisteet vuonna 2010 alkavalle ja vuoteen 2015 ulo�uvalle ensimmäiselle 
suunni�elukaudelle. Tavoi�eet pintavesien suojelemiseksi perustuvat ekologiseen luo-
ki�eluun, jota valmistellaan vuosina 2006-2008. Samoin menetellään pohjavesien mää-
rän ja kemiallisen tilan luoki�elemiseksi.  Vesienhoitosuunnitelman on oltava valmis 
vuonna 2009. Kaikkien toimenpideohjelmassa maini�ujen toimien on oltava käynnissä 
vuonna 2012. Silloin myös aloitetaan vesienhoitosuunnitelman päivitys.
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Vaikutuskanavina 
yhteistyöryhmät 
ja kuulemismene� elyt
Yhteistyöryhmä edustaa asiantuntemusta alueella

Tavoi� eena on avoin ja osallistuva vesienhoidon suunni� elu. Onnistunut suunni� elu 
perustuu myös rii� äviin ja luote� aviin tietoihin. Tietopohjan kartu� amiseksi tarvi-
taan laajaa yhteistyötä ja eri tahojen kuulemista. 

Vesienhoitoalueen alueellisten ympäristökeskusten toimialueella toimivat vesien-
hoidon yhteistyöryhmät. Niihin on koo� u mahdollisimman ka� avasti alueen eri 
intressitahojen edustus. Yhteistyöryhmän kokoonpano selviää lii� eestä 1.

Vesienhoitoalueita koskevan asetuksen 4 §:n mukaan yhteistyöryhmä tekee suunni� e-
lun edetessä alueelliselle ympäristökeskukselle ehdotuksia vesienhoidon tavoi� eista. 
Se seuraa, arvioi ja ennakoi vesien käy� öä, suojelua ja tilaa sekä näiden kehitystä 
alueella. Yhteistyöryhmä käsi� elee sekä ehdotusta vesienhoitosuunnitelmaksi e� ä 
sitä varten laadi� uja selvityksiä ja ohjelmia ja o� aa niihin kantaa. 

Siten yhteistyöryhmä vaiku� aa merki� ävästi siihen, millaisia vesienhoitotoimia alu-
eella tehdään. Tämän vuoksi kanna� aa pyrkiä vaiku� amaan niihin näkökantoihin, 
joita sinua lähinnä oleva edustava taho - esimerkiksi ympäristö- tai kansalaisjärjestön, 
kalastajien tai tuo� ajajärjestön edustaja  -  tuo yhteistyöryhmässä esille.
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Mistä kuullaan ensin?

Yhteistyöryhmän toiminnan lisäksi suunni�elu etenee lakiin ja asetuksiin perustuvien 
kuulemisten avulla. Kansalaisten osallistumista tukemaan järjestetään suunni�elun 
eri vaiheissa kaikkiaan kolme eri kuulemista, joissa sinäkin voit esi�ää mielipiteitäsi. 
Kansalaisten kuulemisen lisäksi myös viranomaisilta pyydetään kirjalliset lausunnot 
valmistelun eri vaiheista. 

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tämän vuoksi aivan ensimmäiseksi viralli-
nen kuuleminen järjestetään tästä työohjelmasta, siinä esitetystä aikataulusta sekä 
osallistumismene�elyistä. Kuulemisten perusteella suunni�elujärjestelmää voidaan 
parantaa siten, e�ä se toimisi mahdollisimman hyvin. Tavoi�eena on saada mahdol-
lisimman hyvä vesienhoitosuunnitelma alueelle.

Miten toimitan mielipiteeni eteenpäin? 

Kuulemiset toteutetaan mahdollisimman yhdenmukaisesti ja samanaikaisesti vesien-
hoitoalueen alueellisissa ympäristökeskuksissa. Kuulemiseen on lain mukaan vara�u 
aikaa puoli vuo�a. Viranomaisten lausunnot ja kansalaisten mielipiteet kanna�aa toi-
mi�aa alueellisten ympäristökeskusten ja yhteistyöryhmien käy�öön hyvissä ajoin. 

Mielipiteet ja kannanotot on esite�ävä kirjallisesti tai sähköpostitse, mu�a ne voi 
muotoilla vapaasti. Mielipiteet on toimite�ava alueellisen ympäristökeskuksen kir-
jaamoon. 

Viranomaisten lausunnoissa ja kansalaisten mielipiteissä esitetyt näkökohdat tu-
levat suoraan alueellisten ympäristökeskusten ja vesienhoidon yhteistyöryhmien 
käy�öön. 

Kuulemisessa eri tahoilta saatu palaute otetaan huomioon suunni�elussa ja se kir-
jataan vesienhoitosuunnitelmaa ja sen SOVA-lain edelly�ämää ympäristöselostusta 
varten.

Myöhemmin lisää mahdollisuuksia vaikuttaa

Kun suunni�elujärjestelmä on saatu ensimmäisen kuulemisen jälkeen toimivaksi, 
edetään seuraavaan vaiheeseen eli ehdotuksiin käytännön toimiksi. Uusi mahdolli-
suus vaiku�aa tulee vuonna 2007, jolloin vesienhoitoon lii�yvistä tärkeistä kysymyk-
sistä ja suojelutoimista järjestetään oma kuuleminen. Kolmas virallinen kuuleminen 
järjestetään vielä vuonna 2008, jolloin näkemyksiä voi esi�ää varsinaisesta ehdotuk-
sesta vesienhoitosuunnitelmaksi.  
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Miten vesienhoitosuunnitelma tulee voimaan?

Kullakin vesienhoitoalueella yksi alueellinen ympäristökeskus on nime�y vastuuvi-
ranomaiseksi eli yhteen sovi�avaksi alueelliseksi ympäristökeskukseksi, joka sovi�aa 
yhteen vesienhoidon suunni�elua.  Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren ve-
sienhoitoalueella suunni�elun yhteensovi�amisesta vastaa Länsi-Suomen ympäris-
tökeskus. Se kokoaa ehdotuksen koko vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi. 
Käytännössä yhteensovi�amisesta vastaa vesienhoitoalueen ohjausryhmä. Siihen 
kuuluvat edustajat kustakin alueen ympäristökeskuksesta sekä yhdestä työvoima- ja 
elinkeinokeskuksen kalatalousyksiköstä. 

Ehdotus vesienhoitosuunnitelmaksi tulee kuultavaksi kesäkuussa 2008. Tällöin kaik-
ki osalliset voivat lausua siitä mielipiteensä. Kuulemisen jälkeen vesienhoitoalueen 
ohjausryhmä käsi�elee ehdotuksen vesienhoitosuunnitelmaksi ja toimi�aa sen ym-
päristöministeriöön. Ehdotukseen sisältyy yhteenveto valmistelun aikana esitetyistä 
kannanotoista sekä siitä, miten ne ovat vaiku�aneet suunnitelman sisältöön. Ympä-
ristöministeriö esi�elee kaikkia vesienhoitoalueita koskevat vesienhoitosuunnitelmat 
valtioneuvostolle, joka päätöksellään hyväksyy ne. 

Valtioneuvoston päätöksen jälkeen ympäristöministeriö toimi�aa vesienhoitosuun-
nitelmat mat EU:n komissiolle. Ensimmäisten vesienhoitosuunnitelmien on oltava 
voimassa viimeistään joulukuun lopulla vuonna 2009.
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Kokemäenjoen - Saaristomeren -
Selkämeren vesienhoitoalue

Kokemäenjoen-Saaristomere -Selkämeren vesienhoitoalueeseen kuuluu vesiä  Varsi-
nais-Suomesta, Satakunnasta, Hämeestä, Pirkanmaalta, Keski-Suomesta, Etelä-Poh-
janmaalta, Pohjanmaalta ja Keski-Pohjanmaalta.

Alueella on 30 päävesistöalue� a, joista selvästi suurin on Kokemäenjoen vesistöalue. 
Muita suuria jokivesistöjä ovat Kyrönjoki ja Lapuanjoki. Vesienhoitoalueen suurim-
mat järvet ovat Näsĳ ärvi, Säkylän Pyhäjärvi, Lappajärvi ja Längelmävesi. 

Saaristomeren, Selkämeren, Merenkurkun ja eteläisen Perämeren rannikkovedet ku-
ten myös alueen pohjavesialueet ovat osa vesienhoitoaluee� a.  

Vesienhoitoalue koostuu suurelta osin Lounais-Suomen, Pirkanmaan ja Länsi-Suo-
men ympäristökeskusten toimialueista. Myös merki� äviä osia Hämeen ja Keski-
Suomen ympäristökeskuksen alueista kuuluu tälle vesienhoitoalueelle. Lisäksi Koke-
mäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren  vesienhoitoalueelle kuuluu hyvin pieniä osia 
Pohjois-Pohjanmaan ja Uudenmaan ympäristökeskuksen alueesta.
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Vesienhoitoalueet

1 Vuoksen vesienhoitoalue
2 Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue
3 Kokemäenjoen-Saaristomeren- Selkämeren vesienhoitoalue
4 Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue
5 Kemijoen vesienhoitoalue

Kansainväliset vesienhoitoalueet

6 Tornionjoen alue (yhdessä Ruotsin kanssa)
7 Tenon, Näätämöjoen ja Paatsjoen alue (yhdessä Norjan kanssa)

8 Ahvenanmaa huolehtii itse vesipolitiikanpuitedirektiivin toimeenpanosta ja muo-
dostaa oman vesienhoitoalueen. 

Kokemäenjoen - Saaristomeren - Selkämeren vesienhoitoalue  
(läntinen vesienhoitoalue) on yksi viidestä vesienhoitoalueesta  
Suomessa

Kuva 2. Vesienhoitoalueet Suomessa
© SYKE rantaviiva-aineisto © Maanmittauslaitos lupa nro 7/myy/05

Kuva 3. Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalu-
eella toimivat ympäristökeskukset

Suomi on jae�u viiteen vesienhoitoalueeseen. Lisäksi muodostetaan kaksi kansain-
välistä vesienhoitoalue�a.
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Kuva 4. Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen joet, järvet ja rannikkovedet sekä päävesistöalueet
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Kuva 5. Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen pohjavesialueet
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Vesien tila Kokemäenjoen -
Saaristomeren -Selkämeren 
vesienhoitoalueella
Ka� avin käytössä oleva vesistöjen luokitus on tällä hetkellä (kevät 2006) yleinen käy� ö-
kelpoisuusluokitus, joka perustuu veden fysikaalis-kemiallisiin ominaisuuksiin. Vuosi-
en 2000-2003 laaditun luokituksen mukaan Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren 
vesienhoitoalueen järvistä luokiteltiin hyväksi tai erinomaiseksi  61 % , jokivesistöistä  
6 % ja rannikkovesistä 69 %. Väl� ävään tai huonoon käy� ökelpoisuusluokkaan kuuluu 
13 % järvistä,  68 % jokivesistöistä ja  2 % rannikkovesistä.

Varsinkin Lounais- ja Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella jokivesistöt ja järvet  
kärsivät  rehevöitymisestä ja rannikon sulfaa� imailta huuhtoutuu vesistöihin happamia 
aineita. Alueen järvet ovat pääosin matalia ja niihin tuleva ulkoinen ravinnekuormitus 
on suuri. Useita alueen jokivesistöjä on uiton, tulvasuojelun ja voimatalouden tarpeisiin 
pera� u ja pado� u ja niitä myös säännöstellään. Tämän seurauksena monet vaelluskala-
kannat ovat tuhoutuneet ja myös muulle vesiluonnolle aiheutuu hai� aa.

Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Keski-Suomessa on runsaasti rei� ivesistöjä ja vesien 
tila on selvästi parempi kuin muualla vesienhoitoalueella, mu� a näilläkin  alueilla on 
myös ihmistoiminnan heikentämiä vesistöjä.  Keski-Suomen vesien tila on varsin hy-
vä ja vedenlaadultaan heikoimmat vesistöt sĳ oi� uvat Pihlajaveden ja Keuruunreitin 
runsassoisille latva-alueille. Pirkanmaallakin vesien tila on parempi kuin maassamme 
keskimäärin, mu� a alueella näkyy hajakuormituksen lisäksi esimerkiksi yhdyskuntajä-
tevesien kuormitus Tampereen alapuolella Pyhäjärvessä. Kanta-Hämeen koillisosassa 
järvet ovat karuja ja vedenlaadultaan yleensä hyvässä tilassa, mu� a myös Hämeessä on 
runsaasti rehevöityneitä vesistöjä.

Saaristomeri kuuluu maamme rehevöityneimpiin merialueisiin. Saaristomeren rehe-
vöityminen johtuu erityisesti hajakuormituksesta sekä Itämereltä ja Suomenlahdelta 
virtauksien mukana tulevista ravinteista. Rehevöitymisestä kärsiviä alueita on myös 
Selkämerellä, Merenkurkun sisäsaaristossa sekä Kokkolan ja Pietarsaaren lähialueilla.

Pohjavedet ovat pääosin puhtaita ja hyvälaatuisia. Alueen pohjavesialueet ovat kuitenkin 
pääosin pienikokoisia muutamaa suurta harjujaksoa lukuuno� ama� a ja tästä syystä 
myös vedenlaatu vaihtelee huoma� avasti. Pohjavedet ovat luontaisesti vähän happamia 
ja monin paikoin niissä esiintyy kohonneita rauta- ja mangaanipitoisuuksia. Maaperästä 
johtuen lounaisrannikolla myös kohonnut fl uoridipitoisuus on yleinen hai� a. Paikoitel-
len esiintyy myös kohonneita sulfaa� ipitoisuuksia.  Pohjavesien pilaantumistapaukset 
ovat yksi� äisiä ja johtuvat asutuksesta, maankäytöstä, liikenteestä, maa- ja metsätalou-
desta sekä maa-ainesten otosta.
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Kuva 6. Kokemäenjoen – Saaristomeren – Selkämeren vesienhoitoalueen vesien käyttökelpoisuusluokitus vuosina 
2000-2003.
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Tiedotus ja tärkeimmät 
tietolähteet

Tärkeimmät suunni� eluasiakirjat eli 1) vesienhoitosuunnitelman laatimisen aikataulu 
ja työohjelma, 2) yhteenveto vesistöalueen hoitoa koskevista keskeisistä kysymyksistä 
sekä 3) ehdotus vesienhoitosuunnitelmaksi sekä näiden tausta-aineistot ovat näh-
tävissä alueellisissa ympäristökeskuksissa koko vesienhoitosuunni� elun ka� aman 
ajan vuoteen 2015 asti. 

Lain velvoi� eiden mukaisesti alueellinen ympäristökeskus julkaisee kuulutuksen 
asiakirjojen nähtävillä olosta kuntien ilmoitustauluilla. Asiakirjat pidetään nähtävillä 
tarpeellisilta osin kunnissa, jolloin ne voivat olla nähtävänä esimerkiksi kuntien kir-
jastoissa. Lisäksi ne julkaistaan Internetissä. Kuulutukset julkaistaan lisäksi Kokemä-
enjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella seuraavissa sanomalehdissä: 
Ilkka, Pohjalainen, Keski-Pohjanmaa, Vasabladet, Jakobstads Tidning, Österbo� nin-
gen, Sydösterbo� en, Keskisuomalainen, Turun Sanomat, Satakunnan Kansa, Åbo 
Underrä� elser, Länsi-Suomi, Hämeen Sanomat, Aamuposti, Forssan lehti, Aamulehti 
ja Etelä-Suomen Sanomat. 

Lisätietoa vesienhoidon suunni� elusta saa Internetistä. Ympäristöhallinnon verkko-
sivuilla www.ymparisto.fi  on tietoa esimerkiksi lainsäädännöstä, vesien tilan luokit-
telusta ja vesienhoidon suunni� elusta. Sivuilta löytyvät myös kuultavana olevat asiat 
sekä suunni� elussa käyte� yjä taustamateriaaleja. 

Ajantasaista tietoa Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen 
tilanteesta on alueellisten ympäristökeskusten verkkosivuilla ja osoi� eessa www. 
ymparisto.fi /lantinenvesienhoitoalue.

Alueelliset ympäristökeskukset tuo� avat myös esi� eitä vesienhoitoalueilta. Nekin 
ovat lue� avissa alueellisten ympäristökeskusten verkkosivuilla.
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SANASTO

Interkalibrointi 
Interkalibrointi on mene� ely, jossa varmistetaan eri 
valtioiden käyttämien biologisten seurantatietojen 
vertailtavuus. Seurantatietoja ovat tietyt edustavat lajit tai 
lajiryhmät ja niistä saadut ekologiset luoki� elutiedot.

Kasviplankton
Mikroskooppisen pieniä kasveja jotka leĳ uvat vapaasti 
vedessä tai elävät kosteilla pinnoilla yksit-täisinä soluina, 
rihmoina tai soluryhminä.

Koordinaa� ori
Koordinaattori on henkilö, joka huolehtii siitä, 
että vesienhoitosuunnitelma tehdään alueellisen 
ympäristökeskuksen osalta. Jokaisella vesienhoitoalueella 
on  tämän lisäksi yksi koordinaa� ori, joka vastaa 
kokonaisuudesta.

Kuuleminen – kuulemismene� ely
Kuulemisella tarkoitetaan määrämuotoista mene� elyä, 
jossa kansalaiset ja eri toimĳ at voivat lausua mielipiteensä 
tietystä asiasta. 

Luoki� elu
Vesien tila luokitellaan ihmisen toiminnan aiheu� aman 
muutoksen perusteella käyttäen vertailukohtana 
häiriintymä� ömiä, luonnontilaisia vesiä. Pintavedet 
luokitellaan viiteen luokkaan: erinomainen, hyvä, 
tyydy� ävä, väl� ävä ja huono. 

Nitraa� idirektiivi
Nitraattidirektiivi on direktiivi, jonka mukaisesti 
Suomessa on annettu valtioneuvoston asetus 
maataloudesta peräisin olevien nitraa� ien vesiin pääsyn 
rajoi� amisesta (931/2000). Typpilannoitusta sääntelevän 
nitraa� iasetuksen nouda� aminen on pakollista kaikille 
viljelĳ öille koko maassa. 

Perustoimenpiteet
Perustoimenpiteitä ovat Euroopan yhteisöjen 
lainsäädäntöön perustuvat kansalliset säädökset ja 
niiden mukaiset toimet sekä toimet, joita sovelletaan 
muun kansallisen lainsäädännön velvoi� amana.

Pintavesi
Pintavedellä tarkoitetaan maanpäällisiä vesiä, kuten 
meriä, järviä, jokia ja puroja.

Pohjavesi
Pohjavesillä tarkoitetaan kaikkia niitä vesiä, jotka ovat 
maan pinnan alla vedellä kyllästyneessä vyöhykkeessä 
ja suorassa yhteydessä kallio- tai maaperään.

Prioritee� iaine
Prioritee� iaineet ovat vesipolitiikan puitedirektiivin 
liitteessä listattuja aineita tai aineryhmiä. Listassa 
oleville aineille ehdotetaan toimenpiteitä niiden käytön 
vähentämiselle.

SOVA-laki
SOVA-laiksi kutsutaan lakia viranomaisten suunnitelmien 
ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista, joka 
tuli voimaan 1.6.2005. Laki perustuu EY:n direktiiviin 
suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten 
arvioinnista (2001/42/EY). SOVA-laki mahdollistaa 
ympäristönäkökohtien o� amisen huomioon aiempaa 
paremmin jo  suunnitelmien ja ohjelmien valmistelun 
alkuvaiheessa. 

Tyypi� ely
Tyypi� elyssä pintavedet (esimerkiksi järvet, joet tai 
niiden osat) jaetaan niiden luontaisia ominaisuuksia 
vastaaviin ryhmiin eli tyyppeihin. Tyypit kuvaavat 
luonnon omaa vaihtelua vesistöissä.

Täydentävät toimenpiteet
Täydentävillä toimenpiteillä tarkoitetaan toimia, 
jotka ovat tarpeen ja joihin voidaan ryhtyä, mikäli 
perustoimenpiteillä ei saavuteta vesien hoidolle 
asete� uja tavoi� eita. 

Vesipolitiikan puitedirektiivi (VPD)
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2000/60/
EY) yhteisön vesipolitiikan suuntaviivoista. Direktiivi 
tuli voimaan 22.12. 2000.  Direktiiviin tavoi� eena on 
suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, e� ei niiden 
tila heikkene ja e� ä vesistöjen tila on vähintään hyvä 
koko EU:n alueella vuonna 2015. Suomessa direktiivi 
on pantu täytäntöön kansallisin säädöksin, joista 
tärkeimmät ovat laki vesienhoidon järjestämisestä 
eli vesienhoitolaki sekä sen pohjalta annettavat 
asetukset.

Vesienhoito
Vesienhoidolla tarkoitetaan vesipolitiikan 
puitedirektiivin ja vesienhoitolain mukaista 
suunnitelmallista toimintaa, jolla pinta- ja pohjavesien 
laadullista ja määrällistä  tilaa ylläpidetään ja 
parannetaan.

Vesienhoitoalue 
Vesienhoitoalueella tarkoitetaan maa- ja merialue� a, 
joka koostuu yhdestä tai useasta vesistöalueesta sekä 
niihin yhteydessä olevista pohja- ja rannikkovesistä. 
Vesienhoitoalue on valtioneuvoston asetuksessa 
(1303/2004) määritelty vesienhoidon yhteistoiminta-
alueeksi.

Vesienhoitolaki
Laki vesienhoidon järjestämisestä eli vesienhoitolaki 
(1299/2004) on tärkein säädös, jolla vesipolitiikan 
puitedirektiivi Suomessa pannaan täytäntöön. Laissa 
säädetään viranomaisten yhteistyöstä, vesien tilaan 
vaiku� avien tekĳ öiden selvi� ämisestä, seurannasta, 
vesien luoki� elusta, vesienhoidon suunni� elusta sekä 
kansalaisten ja eri tahojen osallistumisesta.

Vesihuoltolaitos
Vesihuoltolaitos tuo� aa asiakkailleen talousve� ä ja 
huolehtii viemäröinnistä ja jäteveden puhdistuksesta. 

Vesistöalue
Alue, jolle satanut vesi virtaa mereen tietyn joen tai 
suistoalueen kau� a.

Yhteistyöryhmä
Yhteistyöryhmä on vesienhoitolain (1299/2004) 
mukainen maakunnallinen eri intressitahoja edustava 
ryhmä, jonka alueellinen ympäristökeskus on 
kutsunut koolle. Ryhmä osallistuu vesienhoitoon 
lii� yvien asioiden valmisteluun yhdessä alueellisen 
ympäristökeskuksen kanssa.
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Länsi-Suomen ympäristökeskus
Koulukatu 19 
PL 262, 65101 Vaasa
Puh: 020 490 109
Faksi: 020 490 5251
sähköposti: kirjaamo.lsu@ymparisto.fi  
virastotunnus: LSU

Hämeen ympäristökeskus
Birger Jaarlin katu 13, Hämeenlinna
PL 131, 13101 Hämeenlinna
Puh: 020 490 103
Faksi: 020 490 3820
sähköposti: kirjaamo.ham@ymparisto.fi  
virastotunnus: HAM

Keski-Suomen ympäristökeskus
Ailakinkatu 17, 40100 Jyväskylä
PL 110, 40101 Jyväskylä
Puh: 020 490 110
Faksi: 020 490 5811
sähköposti: kirjaamo.ksu@ymparisto.fi  
virastotunnus: KSU

Lounais-Suomen ympäristökeskus
Itsenäisyydenaukio 2, 8. kerros    
PL 47, 20801 Turku
Puh: (02) 525 3500              
Faksi:  (02) 525 3509
sähköposti: kirjaamo.los@ymparisto.fi  
virastotunnus: LOS

Pirkanmaan ympäristökeskus  
Rautatienkatu 21 B
PL 297, 33101 Tampere
Puh: 020 490 104
Faksi: 020 470 0266
sähköposti: kirjaamo.pir@ymparisto.fi  
virastotunnus: PIR 
    
Vesienhoitoalueella on myös hyvin pieniä alueita Pohjois-Pohjanmaan 
(virastotunnus:PPO) ja Uudenmaan (UUS) ympäristökeskusten toimialueista.

Vesienhoitoalueen koordinaa� ori: Liisa Maria Rautio
Ohjausryhmän puheenjohtaja: Per� i Sevola
Ohjausryhmän varapuheenjohtaja: Risto Timonen
Ohjausryhmän sihteeri: Vincent Westberg

Yhdyshenkilöiden sähköpostiosoi� eet: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi 

Alueelliset ympäristökeskukset ja yhteyshenkilöt 
Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella

koordinaa� ori:
Varpu Kujanpää, 020 490 5369
Vincent Westberg, 020 490 5331

koordinaa� ori: 
Erja Tasanko, 020 490 3903
Petri Siiro (pohjavesiasiat), 020 490 3886

  

koordinaa� ori: 
Sirpa Herve, 020 490 5851
Ansa  Selänne, 020 490 5834

koordinaa� ori:
Olli Madekivi, (02) 525 3551  
Jukka-Pekka Triipponen, (02) 525 3590

koordinaa� ori:
Tom Frisk, 020 490 4110
Anu Peltonen, 020 490 4119

Yhteystiedot

LIITE 1
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Organisaatio Edustaja Varaedustaja
Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistys ry Toiminnanjohtaja Eeva-Kaarina Aaltonen Johtaja Ilkka Mikkola
Turveteollisuusliitto Suunnittelija Jari Alkkiomäki (Vapo Oy Energia) Järjestöpäällikkö Suvi Tuomanen
Energiateollisuus ry Käyttöpäällikkö Ralf Bertula (Oy Herrfors Ab) Ympäristöasiantuntija Tor Bergman  

(Pohjolan Voima)
Vesialueen omistajat /  
 sisämaan kalastusalueet

Toiminnanjohtaja Eero Hakala  
(Keski-Pohjanmaan kalatalouskeskus)

Yrittäjä Matti Järviharju

Ähtävänjoen neuvottelukunta Maanviljelijä Jaakko Harju (Lappajärven kunta) Ympäristönsuojelusihteeri Sonja Sundqvist- 
Pellinen (Pedersören kunta)

Natur och Miljö  r.f. Luontopedagogi Vesa Heinonen Ekoneuvoja Leif Paulin
Suomen Satamaliitto Satamajohtaja Kristian Hällis  

(Pietarsaaren satamalaitos)
Satamanjohtaja Torbjörn Witting  
(Kokkolan satamalaitos)

Etelä-Pohjanmaan T&E-keskus Ympäristöpäällikkö Veikko Jokela Yritystutkija Jorma Nevanperä
Suomen Vapaa-ajankalastajien  
keskusjärjestö ry

Puheenjohtaja Jaakko Knaapila  
(Seinäjoen seudun onkijat)

Puheenjohtaja Jukka-Pekka Tunkkari  
(Kokkolan virkistyskalastajat)

Lapuanjoen neuvottelukunta Ympäristönsuojelusihteeri Jukka Kotola  
(Alavuden kaupunki/Kuortaneen kunta)

Ympäristönsuojelusihteeri Mathias Backman 
(Uusikaarlepyyn kaupunki)

MTK:n Länsi-Suomen ympäristö- ja 
maapoliittinen valiokunta

Puheenjohtaja Jari Laukkonen  
(MTK Etelä-Pohjanmaa)

Varapuheenjohtaja Manu Purola  
(Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liitto)

Perhonjoen neuvottelukunta Ympäristöjohtaja Anne-Maarit Mansikka-aho  
(Vetelin kunta)

Agrologi Vesa Paavola (Kaustisen kunta)

Kustens skogscentral Aluepäällikkö Peter Mattbäck Metsänhoitopäällikkö Annikka Selander
Lestijoen neuvottelukunta Ympäristösihteeri Hannu Miettinen (Kannuksen 

kaupunki, Himangan ja Lohtajan kunnat)
Heikki Syri/ Keijo Tervola 
(Toholammen kunta / Kaustisen kunta)

Keski-Pohjanmaan liitto Aluesuunnittelija Jussi Rämet Aluesuunnittelija Gerhard Lindell
Pohjanmaan liitto Suunnitteluinsinööri Pirjo Niemi Kaavoitusarkkitehti Mirkka Niemi
Pohjanmaan T&E-keskus Yritystutkija Frank Norrén Agronomi Leif Smeds
Kyrönjoen neuvottelukunta Ympäristösihteeri Jutta Lillberg  

(Jalasjärven kunta/Kurikan kaupunki)
Maanviljelijä Harry Andersson 
(Mustasaaren kunta)

Rannikon kalastusalueet                  Suunnittelija Carina Rönn  
(Österbottens fiskarförbund)

Kalastuskonsulentti Leif Kaarto  
(Österbottens fiskarförbund)

Elinkeinoelämän keskusliitto Ympäristöpäällikkö Kari Saari  
(UPM-Kymmene Oyj)

Ympäristöpäällikkö Kai Nykänen  
(New Boliden Kokkola Oy)

Etelä-Pohjanmaan liitto Maakuntasuunnittelija Antti Saartenoja Maakuntasuunnittelija Timo Lakso
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Vesihuoltopäällikkö Jarkko Salmenoja  

(Seinäjoen kaupungin vesi- ja viemärilaitos)
Johtaja Markku Kaksonen 
(Pietarsaaren Vesi)

Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus Luonnonhoitopäällikkö Matti Seppälä Metsänparannuspäällikkö Markku Kuusela
Närpiönjoen yhteistyöelin Kaupunginjohtaja Gustav Skuthälla  

(Närpiön kaupunki)
Kunnanjohtaja Jarmo Juntunen (Jurvan kunta)

Vesienhoidon yhteistyö Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella

Länsi-Suomen ympäristökeskuksen toimialueelle on kesäkuussa 2005 perustettu yksi vesienhoidon suunnit-
telun yhteistyöryhmä. Alueen olemassa oleva jokikohtainen yhteistyöperinne on otettu huomioon yhteistyö-
ryhmään perustettaessa ja alueen jokineuvottelukunnat ovat nimenneet yhteistyöryhmään omat edustajansa. 
Jokineuvottelukuntien edustajina yhteistyöryhmässä on pyritty saamaan kuntien edustajat. Ryhmään kuulu 
myös kolmen maakunnallisen liiton edustajat, kalastusalueiden, tuottajaorganisaatioiden, kansalaisjärjestöjen, 
viranomaisten ja elinkeinoelämän edustajat. Yhteistyöryhmän jäsenet (32 kpl) varajäsenet vuosille 2005-2009 
on lueteltu alla.

Puheenjohtaja: johtaja Pertti Sevola, Länsi-Suomen ympäristökeskus
Varapuheenjohtaja: erikoisasiantuntija Liisa Maria Rautio, Länsi-Suomen ympäristökeskus
Sihteeri:  erikoissuunnittelija Vincent Westberg, Länsi-Suomen ympäristökeskus
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Yhteistyöryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa käsittelemään vesienhoidon ajankohtaisia asioita. Lisäksi ve-
sienhoidon tavoitteita ja toimenpiteitä käsitellään vuosittain jokineuvottelukuntien kokouksissa. Toiminnassa olevat 
valuma-aluekohtaiset yhteistyöryhmät ovat vuonna 2006 seuraavat:

- Lestijoen neuvottelukunta (sihteeri Sinikka Jokela, puh 020 490 5638)
- Perhojoen neuvottelukunta (sihteeri Hanna Sarkki, puh 020 490 5626)
- Ähtävän-, Purmon-, Kruunupyyn- ja Kovjoen neuvottelukunta (sihteeri Lasse Känsälä, puh 020 490 5342) 
- Lapuanjoen neuvottelukunta (sihteeri Unto Huttu, puh 020 490 5521)
- Kyrönjoen neuvottelukunta (sihteeri Matti Seppälä, puh 020 490 5504)
- Närpiönjoen yhteistyöelin (sihteeri Karl-Erik Storberg, puh 020 490 5339)
- Isojoen-Teuvanjoen neuvottelukunta (sihteeri Jyrki Latvala, puh 020 490 5467)
- Ähtärin reitin vesistöyhteistyö (sihteeri Pekka Vasikkaniemi, puh 0400 510 286)

Vesienhoidon yhteistyöryhmän kokousten esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät internetistä osoitteesta  
www.ymparisto.fi > Länsi-Suomi > Ympäristönsuojelu > vesiensuojelu > Länsi-Suomen ympäristökeskus >  
Vesienhoidon yhteistyöryhmä ja osallistuminen.  Näiltä sivuilta löytyy myös lisätietoa jokineuvottelukuntien toimin-
nasta ja niiden jäsenistä.

Länsi-Suomen lääninhallitus Lääninterveystarkastaja Lasse Starck Lääninterveystarkastaja Kari Leskinen
Isojoen ja Teuvanjoen neuvottelukunta Tekninen johtaja Sven Söderlund 

(Kristiinankaupunki)
Kunnanjohtaja Kaija Hapuanoja  
(Isojoen kunta)

Suomen luonnonsuojeluliitto,  
Pohjanmaan piiri

Piirisihteeri Teemu Tuovinen Hannu Lehtiö

Pro Agria Toimistopäällikkö Jouko Uola 
(ProAgria Etelä-Pohjanmaa)

Agronomi Ulrika Wikman (ProAgria  
Österbottens Svenska Lantbrukssällskap)

Pohjanmaan T&E-keskus/kalatalous Kalatalousjohtaja Minna Uusimäki vt. kalatalousjohtaja Charlotte Haldin
Ähtärin reitin vesistöyhteistyö Ympäristönsuojelusihteeri Pekka Vasikkaniemi 

(Ähtärin kaupunki)
Maaseutuasiamies Taina Lahikainen 
(Soinin kunta)

Suomen turkiseläinten kasvattajain 
liitto r.y.

Toiminnanjohtaja Hannu Kärjä Toiminnanjohtaja Leif Finne
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 Vesienhoidon yhteistyö Hämeen ympäristökeskuksen alueella 

Hämeen ympäristökeskuksen toimialueelle on keväällä 2005 perustettu yksi vesienhoidon suunnittelun yh-
teistyöryhmä, vaikka toimialue kuuluu Kanta-Hämeen osalta Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren ve-
sienhoitoalueeseen ja Päijät-Hämeen osalta Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen. Yhteistyöryhmän 
jäsenet mahdollisine varajäsenineen on lueteltu alla. Vuonna 2006 Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen 
perustetaan maakunnalliset työjaokset pohtimaan tarkemmin vesienhoidon suunnittelua alueillaan.

Puheenjohtaja:  johtaja Harri Kallio, Hämeen ympäristökeskus
Varapuheenjohtaja:  osastopäällikkö Harri Mäkelä, Hämeen ympäristökeskus
Sihteeri: vesienhoitopäällikkö Erja Tasanko, Hämeen ympäristökeskus

Organisaatio Edustaja Varaedustaja
Hämeen liitto Maakuntainsinööri Heikki Pusa -
Päijät-Hämeen liitto Maakuntainsinööri Erkki Rope -
Hämeenlinnan seutukunta Ympäristöpäällikkö Heikki Tamminen, 

Janakkalan kunta
Ympäristötarkastaja Reijo Hemilä,  
Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi

Riihimäen seutukunta Ympäristöpäällikkö Juha Viinikka,  
Lopen kunta 

Ympäristönsuojelupäällikkö Elina Mäenpää,  
Riihimäen kaupunki

Forssan seutukunta Vesihuoltojohtaja Matti Napari,  
Forssan vesihuoltolaitos

Tekninen johtaja Hannu Jalava,  
Tammelan kunta

Lahden seutukunta Limnologi Ismo Malin, 
Lahden kaupunki
Maaseutuyrittäjä Veijo Alaharju, Artjärvi

Luonnonsuojeluvalvoja Asko Riihelä,  
Lahden kaupunki

Heinolan seutukunta Ympäristönsuojelusihteeri  
Sinikka Koikkalainen, Heinolan kaupunki

Ympäristönsuojelutarkastaja Eeva Lillman,  
Heinolan kaupunki

Kalastusalueet, vesi- 
alueiden omistajat

Puheenjohtaja Paavo Pohjankoski,  
Nastolan kalastusalue
Isännöitsijä Hannu Numminen,  
Tammelan kalastusalue
Toiminnanjohtaja Markku Laitinen,  
Hämeen kalatalouskeskus

Isännöitsijä Tapani Pietari,  
Nastolan kalastusalue
Puheenjohtaja Matti Klasi,  
Tammelan kalastusalue
Kalatalouskonsulentti Veijo Saarinen,  
Hämeen kalatalouskeskus

Hämeen TE-keskus Kalastusbiologi Jorma Kirjavainen Kalatalousjoht. Jukka Muhonen
Metsähallitus Puistonhoitaja Ari Väänänen Puistomestari Annamari Ilola
Metsäkeskus, Häme-Uusimaa Metsänparannuspääll. Mikko Ylinen Metsänhoitopääll. Jouni Rantala
MTK Etelä-Häme Toiminnanjohtaja Markku Pulkkinen Kenttäpäällikkö Jorma Kalliosaari
Etelä-Hämeen luonnon- 
suojelupiiri

Sihteeri Aarno Lähde Puheenjohtaja Esko Sutela

Kauppakamarit Johtaja Jukka Mikkonen,  
Heinolan kauppakamariasiamies

Toiminnanjohtaja Tapani Kasso,  
Lahden kauppakamari

Vesihuoltolaitokset Suunnittelupäällikkö Markku Heikkonen, 
LV Lahti Vesi Oy

Toimitusjohtaja Timo Heinonen,  
Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy

Vesiensuojeluyhdistykset Toiminnanjoht. Jukka Mankki,
Kymijoen vesi ja ympäristö ry

Toiminnanjohtaja Reijo Oravainen,
Kokemäenjoen vesistön vesien  
suojeluyhdistys ry

Vesistöjen käyttäjät Kalavesi- ja ympäristötoimikunnan  
puheenjohtaja Pekka Kaskela,
Suomen vapaa-ajankalastajien 
Keskusjärjestö ry

-

Tutkimus- ja koulutus- 
laitokset

Professori Lauri Arvola,  
Helsingin yliopisto/Lammin 
biologinen laitos 

Professori Timo Kairesalo,  
Helsingin yliopiston
ympäristöekologian laitos

Etelä-Suomen lääninhallitus Ylitarkastaja Erik Björkskog Ylitarkastaja Irma Kanninen
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Vesienhoidon yhteistyö Keski-Suomen ympäristökeskuksen alueella

Puheenjohtaja:  johtaja Risto Palokangas, Keski-Suomen ympäristökeskus 
Varapuheenjohtaja:  kalatalousjohtaja Matti Sipponen, Keski-Suomen TE-keskus, 
   varaedustaja: kalastusbiologi Jarmo Kovanen, Keski-Suomen TE-keskus
Pääsihteeri:  tutkimusprofessori Sirpa Herve, Keski-Suomen ympäristökeskus 
Sihteeri:  tutkija Katja Leskisenoja, Keski-Suomen ympäristökeskus 

Edustaja  Varaedustaja

Suunnitteluinsinööri Hanna Hynninen  Vapo Oy  Biologi Lauri Ijäs, Vapo Oy  

Ympäristöpäällikkö Pirkko Kalliola, UPM-KYMMENE OYJ, Jämsä  Laatu- ja ympäristöpäällikkö Ulla-Maija Kovanen, M-REAL OYJ 

Ohjelmapäällikkö Pirjo Peräaho, Keski-Suomen liitto  Yli-insinööri Erkki Pyyppönen, Keski-Suomen liitto

Toiminnanjohtaja Pauli Rintala,   Toiminnanjohtaja Kalevi Rautiainen,  

Keski-Suomen Metsänomistajien liitto ry  Sumiaisten metsänhoitoyhdistys  

Piirisihteeri Juhani Paavola, Luonnonsuojeluliitto Keski-Suomen piiri  Biologi Markku Julkunen, Luonnonsuojeluliitto Keski-Suomen piiri  

Lääninterveystarkastaja, Kari Leskinen, Länsi-Suomen lääninhallitus  Läänineläinlääkäri Markku Tikkanen, Länsi-Suomen lääninhallitus 

Metsänhoitaja Jaakko Kaipainen, Metsäkeskus Keski-Suomi   Metsätalousteknikko Juha Jämsén, Metsäkeskus Keski-Suomi 

Järjestöagronomi Pertti Ruuska, MTK Keski-Suomi   Maanviljelijä Jouko Palmroth, Jämsä

Kalatalousjohtaja Matti Sipponen, TE-keskus, yhteistyryhmän vpj.   Kalastusbiologi Jarmo Kovanen, TE-keskus

Pihtiputaan kalastusalueen, hallituksen jäsen Vilho Tenhunen  Suonteen kalastusalueen isännöitsijä Alpo Puranen 

Maankäyttö- ja ympäristöpäällikkö Antti Maukonen, Metsähallitus  YmpäristöasiantuntijaTimo Hiltunen, Metsähallitus

Johtaja Markku Hantunen, Jyväskylän kaupungin vesilaitos  Suunnittelupäällikkö Sauli Hakkarainen, Jyväskylän mlk:n vesilaitos

Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen, Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy  Käyttömestari Arto Tolmunen, Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy

Järjestöpäällikkö Suvi Tuomanen, Turveteollisuusliitto ry  Toimitusjohtaja Jaakko Siipola, Turveteollisuusliitto ry  

Vesiviljelyjohtaja Unto Eskelinen, RKTL   Toimitusjohtaja Mauno Liukkonen, Hanka-Taimen Oy 

Toiminnanjohtaja Ilkka Mäkelä,  Opiskelija Jouni Liedes, 

Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestö  Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestö

Toiminnanjohtaja Ilkka Janhonen, Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry  Kalatalouskonsulentti Jani Jokivirta, Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry

Ympäristönsuojelupäällikkö Eija Syrjälä, Laukaa  Ympäristönsuojelupäällikkö Pasi Huotari, Jyväskylän mlk

Tekninen johtaja Antero Korhonen, Joutsa  Tekninen johtaja Matti Pälvimäki, Luhanka

Ympäristönsuojelusihteeri Taina Lahtinen-Joensalmi, Keuruu  Kiinteistönhoitaja Reijo Kinnunen Multia 

Ympäristöpäällikkö Päivi Pietarinen, Jämsä  Ympäristönsuojelusihteeri Jukka Nevalainen, Jämsänkoski 

Ympäristönsuojelusihteeri Pirkko Sihvonen, Suolahti  Ympäristösihteeri Katja Oksala, Konneveden ja Sumiaisten kunnat

 Osastopäällikkö Pekka Kokki, Saarijärvi  Ympäristönsuojelusihteeri Kalle Laitinen, Saarijärvi

Ympäristöinsinööri Ansa Selänne, Keski-Suomen ympäristökeskus  Tutkija Arja Koistinen, Keski-Suomen ympäristökeskus

Asiantuntijat:  

apulaisjohtaja Jarmo Komppula, Keski-Suomen ympäristökeskus 

ympäristönsuojelupäällikkö Juhani Mäki, Keski-Suomen ympäristökeskus

luonnonsuojelupäällikkö Päivi Halinen, Keski-Suomen ympäristökeskus

suunnittelupäällikkö Esa Solismaa, Keski-Suomen ympäristökeskus
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Vesienhoidon yhteistyö Lounais-Suomen ympäristökeskuksen alueella

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen toimialueelle on perustettu kaksi yhteistyöryhmää, joista toinen kattaa 
Varsinais-Suomen maakunnan ja toinen Satakunnan maakunnan alueen. Alueen suuresta kuntien lukumäärästä 
johtuen kunnat ovat yhteistyöryhmissä edustettuina seutukunnittain. Kalastusalueilta sekä vesivoimalaitoksista on 
kummastakin yksi yhteinen edustaja ryhmässä. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen toimialueella tehdään ve-
sienhoidon alueellista suunnittelutyötä mahdollisesti myös vesistöalueittain maakunnissa sovittavalla tavalla.  
 
Satakunnan vesienhoidon yhteistyöryhmä:

Puheenjohtaja:  johtaja Risto Timonen, Lounais-Suomen ympäristökeskus
Varapuheenjohtaja:  apulaisjohtaja Osmo Purhonen, Lounais-Suomen ympäristökeskus
Sihteeri: suunnittelija Sanna Kipinä, Lounais-Suomen ympäristökeskus

Organisaatio Edustaja Varaedustaja
Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Ympäristöpäällikkö Seija Vatka 

(UPM-Kymmene Oyj
-

Kokemäen vesistön vesiensuojelu-
yhdistys ry

Toiminnanjohtaja Reijo Oravainen Toiminnanjohtaja  Teija Kirkkala  
(Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry)                        

Lounais-Suomen metsäkeskus Metsänparannuspäällikkö Timo Silver Metsänhoitopäällikkö Hannu Heikkilä 
Lounais-Suomen ympäristökeskus, 
vesiensuojeluosasto

Osastopäällikkö Pirkko Valpasvuo 
-Jaatinen

Ylitarkastaja Heli Perttula

Lounais-Suomen ympäristökeskus, 
vesistösuunnitteluosasto

Osastopäällikkö Olli Madekivi Vesistöinsinööri Triipponen Juha-Pekka

Länsi-Suomen lääninhallitus Lääninterveystarkastaja  
Tiina Torkkeli-Pitkäranta

Läänineläinlääkäri Tapio Palmu 

Metsähallitus Puistomestari Ellä Sirpa Puistonhoitaja Jukka Mattila
Metsäteollisuus ry Aluepäällikkö Juha Jumppanen -
MTK-Satakunta Agronomi Elina Liinaharja Toiminnanjohtaja Markku Pärssinen
Pohjois-Satakunnan seutukunta - -
Porin seutukunta Ympäristösuunnittelija (Pori) 

Seppo Salonen 
Ympäristösihteeri (Noormarkku ja Pomarkku)  
Heli Välimaa 

ProAgria Satakunnan  
maaseutukeskus

Toiminnanjohtaja Timo Junnila -

Rauman seutukunta Ymp.suojelupäällikkö (Rauma) 
Juha Hyvärinen

Kunnanjohtaja (Säkylä) Jari Rantala

Saaristomeren merenkulkupiiri Insinööri Kari Kinnunen Väyläpäällikkö Peter Lindberg
Satakunnan kalastusalueet Erkkilä Timo (Porin kalastusalue) Alho Jarkko (Pyhäjärven kalastusalue)
Satakunnan kalatalouskeskus Toiminnanjohtaja Tuomas Oikari Kalatalousneuvoja TeroYlikylä
Satakunnan kauppakamari Turvallisuus- ja ymp.johtaja Vesa Törölä 

(Boliden Harjavalta Oy)
Ympäristöjohtaja Pekka Lammi  
(Kemira Pigments Oy)

Satakunnan luonnonsuojelupiiri ry      Markku Suominen -
Satakunnan TE - keskus,  
maaseutuosasto

Ylitarkastaja Mirja Auranen Tarkastaja Anne Soppa 

Satakuntaliitto Ympäristösuunnittelija Anne Savola Ympäristösuunnittelija Hannu Hyssänmäki 
Suomen satamaliitto Satamanjohtaja Harri Virta  

(Porin satama)
Rakennuspäällikkö Kokkomäki Antti  
(Rauman satama)

Turveteollisuusliitto Suunnittelija Jari Alkkiomäki  
(Vapo Oy Energia)

Biologi Lauri Ijäs (Vapo Oy Energia)

Varsinais-Suomen TE-keskus, 
kalatalousyksikkö

Kalatalousjohtaja Kari Ranta-aho Kalastusbiologi Marjut Rajasilta

Vesi- ja viemärilaitosyhdistys (VVY) Käyttöpäällikkö Timo Suomela  
(Rauman Vesi)

-

Vesivoimalaitokset Johtava asiantuntija Harri Laaksonen  
(PVO-Pool Oy)

Ympäristöinsinööri ArjaValli  
(Fortum Power and Heat Oy)

Asiantuntijat: 
projektisuunnittelija Elina Joensuu, SATAVESI -ohjelma, Lounais-Suomen ympäristökeskus
ylitarkastaja Heli Perttula, Lounais-Suomen ympäristökeskus
vesistöinsinööri Juha-Pekka Triipponen, Lounais-Suomen ympäristökeskus  
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Varsinais-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä:

Puheenjohtaja:  johtajaTimonen Risto, Lounais-Suomen ympäristökeskus 
Varapuheenjohtaja:  apulaisjohtaja Purhonen Osmo, Lounais-Suomen ympäristökeskus 
Sihteeri: suunnittelija Kipinä Sanna, Lounais-Suomen ympäristökeskus
 

Organisaatio Edustaja Varaedustaja
Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Käyttöpäällikkö Caj Karlsson  

(Neste Oil Oyj, Naantali)
Toimitusjohtaja Ralf Ölander (Strandbo Group)

Työsuojelupäällikkö Petri Moisio  
(Aker Finnyards Oy)

Loimaan seutukunta Vesihuoltoinsinööri Jouko Grön (Loimaa) Vs. kunnanjohtaja Oili Paavola (Tarvasjoki)
Lounais-Suomen metsäkeskus Metsänparannuspäällikkö Timo Silver Metsänhoitopäällikkö Hannu Heikkilä 
Lounais-Suomen vesiensuojelu- 
yhdistys ry  

Toiminnanjohtaja Teija Kirkkala Biologi Reetta Räisänen 

Lounais-Suomen ympäristökeskus, 
vesiensuojeluosasto

Osastopäällikkö Pirkko Valpasvuo-Jaatinen Ylitarkastaja Janne Suomela

Lounais-Suomen ympäristökeskus, 
vesistösuunnittelu-osasto

Osastopäällikkö Olli Madekivi Vesistöinsinööri Juha-Pekka Triipponen

L-S Kalatalouskeskus Toiminnanjohtaja Petri Rannikko Juhani Vainio
Länsi-Suomen lääninhallitus Lääninterveystarkastaja  

Tiina Torkkeli-Pitkäranta
Läänineläinlääkäri Tapio Palmu 

Metsähallitus Aluepäällikkö Jouko Högmander Puistonhoitaja Jukka Mattila
Metsäteollisuus ry Aluepäällikkö Juha Jumppanen -
MTK-Varsinais-Suomi Aluepäällikkö Aino Launto-Tiuttu Toiminnanjohtaja Paavo Myllymäki 
Natur och Miljö r.f. Katri Aarnio Carl-Sture Österman
ProAgria Farma Agronomi Soile Hänninen Insinööri Tapani Kyrölä
ProAgria Finska Hushållningssällskapet Johtaja Jörgen Grandell Viheraluesuunnittelija Riitta-Liisa Pettersson
Rannikon metsäkeskus - -
Saaristomeren merenkulkupiiri Insinööri Kari Kinnunen Väyläpäällikkö Peter Lindberg
Salon seudun kehittämiskeskus Johtaja Rikumatti Levomäki Projektikoordinaattori Päivä Pärkkä
Suomen kalankasvattajaliitto ry Toimitusjohtaja Juha Pirilä  (Mannerlohi Oy) Toimitusjohtaja Janne Juslin (Jannen lohi Oy)
Suomen maarakentajien keskus-liitto, 
Turun piiriyhdistys 

Toiminnanjohtaja Jukka Annevirta -

Suomen satamaliitto Tekninen johtaja Matti J Niemi (Turun satama) Laatupäällikkö Markku Alahäme (Turun satama)
Turunmaan seutukunta Koordinaattori Mikael Nordström Johtaja Christer Nyback
Turun seudun seutukunta Elinkeinoasiamies Jorma Sipilä Elinkeinoasiamies Markku Aholainen

Asiantuntijat: 
projektipäällikkö Samu Numminen, SATVESI-ohjelma, Lounais-Suomen ympäristökeskus
ylitarkastaja Janne Suomela, Lounais-Suomen ympäristökeskus
vesistöinsinööri Juha-Pekka Triipponen, Lounais-Suomen ympäristökeskus

Vakka-Suomen seutukunta Ympäristösihteeri Pekka Simula (Laitila) Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellen  
(Uusikaupunki)

Varsinais-Suomen Agendatoimisto             Projektisuunnittelija Kristina Karppi Projektisuunnittelija Helena Nikkanen
Varsinais-Suomen kalastusalueet Arto Katajamäki  

(Lounais-Suomen kalastusalue)
Raimo Lehtimaa (Velkuan kalastusalue)

Varsinais-Suomen liitto Ympäristöinsinööri Hannu Aavikko YmpäristösuunnittelijaTimo Juvonen
Varsinais-Suomen luonnon 
suojelupiiri ry

Hannu Klemola Seppo Häkkilä

Varsinais-Suomen TE - keskus, 
kalatalousyksikkö

Kalastusbiologi Marjut Rajasilta Kalatalousjohtaja Kari Ranta-aho

Varsinais-Suomen TE-keskus,  
maaseutuosasto

Agronomi Harri Livén Agronomi Tiina Katila

Vesi- ja viemärilaitosyhdistys (VVY)         Johtaja Irina Nordman (Turun vesilaitos) -
Vesivoimalaitokset Käyttöpäällikkö Mikko Tegel  

(Fortum Sähkönsiirto Oy)
-

Åbolands fiskarförbund Toiminnanjohtaja Kaj Mattsson Aluekonsulentti Olav Granström
Åbolands svenska Lantbruks- 
producentförbund r.f.

Toiminnanjohtaja Helena Fabritius -
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Vesienhoidon yhteistyö Pirkanmaan ympäristökeskuksen alueella

Pirkanmaan ympäristökeskuksen toimialueelle on perustettu yksi yhteistyöryhmä, jossa ovat edustet-
tuina vesien käyttöön, suojeluun ja tilaan vaikuttavat keskeiset valtion ja kuntien viranomaiset, elinkei-
nonharjoittajat, järjestöt, vesialueiden omistajat sekä vesien käyttäjät. Kuntien suuresta lukumäärästä 
johtuen kunnat ovat yhteistyöryhmässä edustettuina tärkeimpien vesireittien mukaan. Yhteistyöryh-
mässä on kolme kalastusalueen jäsentä, joista kukin edustaa kahta kalastusaluetta.

Puheenjohtaja:  johtaja Ulla Koivusaari, Pirkanmaan ympäristökeskus, varaedustaja: toimialajohtaja Hannu Wirola
Varapuheenjohtaja:  tutkimusprofessori Tom Frisk, Pirkanmaan ympäristökeskus, varaedustaja: erikoistutkija Ämer Bilaletdin
Sihteeri:  vanhempi tutkija Anu Peltonen, Pirkanmaan ympäristökeskus, varaedustaja: erikoissuunnittelija Matti Sivola

 
Organisaatio Edustaja Varaedustaja
Hämeen TE-keskuksen kalatalousyksikkö Kalastusbiologi Tapio Hakaste Kalatalousjohtaja Jukka Muhonen
Kalastusalueet Päivi Pyyvaara, Ruoveden-Kuoreveden  

kalastusalue
Erkki Ala-Paavola, Näsijärven kalastusalue

Kalastusalueet Jussi Kirjasniemi, Längelmäveden kalastusalue Esko Piranen, Vammalan seudun  
kalastusalue

Kalastusalueet Ami Solin, Pirkkalan kalastusalue Jarmo Kalli, Kyrösjärven kalastusalue
Kokemäenjoen säännöstely -yhtiö ja  
Näsijärven säännöstely -yhtiö

Johtava asiantuntija Harri Laaksonen Valvomoesimies Paavo Peltonen

Kokemäenjoen vesistön  
vesiensuojeluyhdistys ry

Toiminnanjohtaja Reijo Oravainen Marika Paakkinen

Kunnat, Kyrösjärven reitti Vs. ympäristösihteeri Liisa Poussa,  
Hämeenkyrön Kunta

Ympäristönsuojelusihteeri - terveys- 
tarkastaja Teijo Jokinen, Ikaalisten kaupunki

Kunnat, Längelmäveden reitti Ympäristönsuojelusihteeri Tarja Riitamaa, 
Kangasalan kunta

Ympäristösihteeri Tarja Viteli,  
Oriveden kaupunki

Kunnat, Nokian kaupunki Liikelaitospäällikkö Juha Menonen
Kunnat, Pyhäjärven alue Ympäristöpäällikkö Kaisu Anttonen,  

Tampereen kaupunki
Ympäristönsuojelupäällikkö  
Ahto Penttinen, Nokian kaupunki

Kunnat, Vanajaveden reitti Ympäristösihteeri Helena Kaittola,  
Toijalan kaupunki

Ympäristöpäällikkö Esko Tamminen,  
Valkeakosken kaupunki

Kunnat, Virtain reitti Ympäristösuunnittelija Sanna Markkanen, 
Virtain kaupunki

Kunnanrakennusmestari Jorma Vierula, 
Ruoveden kunta

Länsi-Suomen lääninhallitus Lääninterveystarkastaja Kari Leskinen Läänineläinlääkäri Riitta Heuru
Metsäkeskus Pirkanmaa Kehittämispäällikkö Ari Lähteenmäki Tieisäntä Teuvo Taura
MTK Pirkanmaa Maanviljelijä Heikki Kulmala Toiminnanjohtaja Visa Merikoski
Pirkanmaan liitto Maakuntakaavoitusjohtaja Pertti Fagerlund Maakuntakaavoitusasiantuntija  

Markku Forsman
Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri Juha Lehmusnotko Anni Kytömäki
Pirkanmaan TE-keskuksen maaseutuosasto Osastopäällikkö Matti Salo Kehittämispäällikkö Timo Hanhilahti
ProAgria Pirkanmaan Maaseutukeskus ry Maanviljelijä Tauno Hietanen Emäntä Eila Rönni
ProAgria Pirkanmaan Maaseutukeskus ry:n 
Pirkanmaan kalatalouskeskus

Toiminnanjohtaja Pekka Vuorinen Eero Einola

Sastamalan perusturvakuntayhtymän 
 ympäristöjaosto

Ympäristöjaoston puheenjohtaja  
Esko Piranen

Ympäristöjaoston jäsen  
Merja Luukkanen

Suomen Vapaa-ajankalastajien  
Keskusjärjestö ry

Kalatalouskonsulentti Janne Rautanen Pekka Kaskela

Tampereen Vesi Toimitusjohtaja Reijo Kuivamäki Suunnittelupäällikkö Heidi Rauhamäki
Turveteollisuusliitto Suunnittelija Jari Alkkiomäki Biologi Lauri Ijäs
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Vesihuoltopäällikkö Raimo Leppänen Kunnaninsinööri Esko Mattila




