Etelä-Savo

Pöytäkirja 15.1.2019
Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnan kokous
Aika:

14.1.2019 klo 17:00 19:20

Paikka:

Monitoimikeskus Silta, Kyrönsarventie 16, 39100 Hämeenkyrö

Käsiteltävät asiat:
1) Kokouksen avaus
Päätösesitys: Pirkanmaan ELY-keskuksen projektiasiantuntija Virve Rinnola toteaa
kokouksen koolle kutsutuksi ja avatuksi.
Päätös: Virve Rinnola totesi kokouksen koolle kutsutuksi ja avasi kokouksen klo 17:15.
2) Puheenjohtajan valinta ja sihteerin toteaminen
Päätösesitys: Neuvottelukunta valitsee vuodeksi 2019 puheenjohtajan. Pirkanmaan ELYkeskuksen edustaja toimii kokouksen sihteerinä Ikaalisten reitin neuvottelukunnan
yhteistyösopimuksen mukaisesti.
Muutettu päätösesitys: Virve Rinnola esittää, että valitaan vuoden 2019 jokaiseen
kokoukseen eri isäntäkunta ja kokouksien puheenjohtajana toimii kunnan edustaja.
Tavoitteena on saada neuvottelukunnan asiaa ja vastuuta jaettua koko Ikaalisten reitin
alueelle sekä asian tutuksi tekemistä.
1. kokoukseen puheenjohtajaksi esitetään teknistä johtajaa Satu Hyötylää, isäntäkuntana
Hämeenkyrö. 2. kokouksen isäntäkunnaksi Ikaalinen, 3. kokouksen isäntäkunnaksi
Jämijärvi, 4. kokouksen isäntäkunnaksi Parkano sekä 5. kokouksen isäntäkunnaksi
Ylöjärvi.
Vuodesta 2020 eteenpäin valitaan vuodeksi kerrallaan yksi isäntäkunta, jonka edustaja
toimii myös puheenjohtajana. Kokouksia olisi tulevaisuudessa vuodessa 1-2 kpl. Sihteeriksi
kokouksiin esitetään Pirkanmaan ELY-keskuksen vesitalousasiantuntijaa Anne Mäkystä.
Päätös: Päätetään asia muutetun päätösesityksen mukaisesti.

3) Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösesitys: Todetaan ja hyväksytään asialistan mukainen järjestys kokouksen
työjärjestykseksi.
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Muutettu päätösesitys: Puheenjohtaja esittää esityslistan loppuun lisättävän kohdan "muut
asiat".
Päätös: Lisätään kokouksen esityslistaan 9. Muut asiat. Muuten edetään päätösesityksen
mukaisesti.
4) Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösesitys: Neuvottelukunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Sakari Norokorpi MTK-Hämeenkyrö
sekä Anna- Liisa Oksa Koveslahden Koverannan kyläseura. Todettiin tarkennuksena, että
pöytäkirjan tarkastajat valitaan joka kokouksessa erikseen.
Pöytäkirjantarkastus suoritetaan siten, että sihteeri lähettää pöytäkirjan tarkastajille
sähköpostilla, johon lisätään tarkastajan allekirjoitus ja se skannataan ELY-keskukseen
kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi viitteeksi otsikoksi Ikaalisten neuvottelukunnan
pöytäkirja. Sihteeri toimittaa viikon sisään kokouksesta pöytäkirjan tarkastettavaksi.
Palautusaika on 2 viikkoa siitä, kun pöytäkirja on lähetetty tarkastajille. Tarkastettu
pöytäkirja laitetaan nähtäville hankkeen nettisivuille: www.ikaalistenreitti.com. Samoin
tulevat esityslistat löytyvät sieltä.

5) Neuvottelukunnan tehtävät ja vuoden 2019 tavoite: toteuttamisohjelma
Päätösesitys: Pirkanmaan ELY-keskuksen Anne Mäkynen esittää Ikaalisten reitin
vesienhoidon neuvottelukunnan tehtävistä seuraavaa, jotka on todettu
yhteistyösopimuksessa:
”- Ikaalisten reitin alueen pintavesiin kohdistuvien tarpeiden, tavoitteiden, epäkohtien ja
mahdollisuuksien kartoittaminen ja esiintuominen,
- elinkeinoelämän ja vesiensuojelun yhteistyön edistäminen,
- alueen vesieliöstön, luontoarvojen ja kulttuurimaiseman vaaliminen,
- ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja tulvariskien hallinnan edistäminen
- tutkimus- ja suunnittelutehtävien tarpeiden tunnistaminen, ohjaaminen ja seuraaminen,
- valmistuneiden tutkimusten ja suunnitelmien käsittely ja seuranta sekä tarpeellisten
ratkaisujen löytäminen,
- ympäristöön kohdistuvien toimenpiteiden seuraaminen,
- vesienhoidon edistäminen toimimalla vuorovaikutuksessa vesipuitedirektiivin mukaisen
yhteistyöryhmän kanssa sekä
- ympäristöasioista tiedottaminen ja tutkimustiedon jakaminen.”
Lisäksi neuvottelukunta toimii yhteistyöelimenä ja verkostona Ikaalisten reitin alueen eri
tahojen välillä ja edistää vesienhoitoa toimimalla vuorovaikutuksessa Pirkanmaan
vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa
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Tämän lisäksi todetaan, että Ikaalisten reitin neuvottelukunnan tavoite vuodelle 2019 on
laatia käytännönläheinen vesienhoidon toimintaohjelma ko. reitille vuoteen 2027 saakka.
Se laaditaan yhteistyössä neuvottelukunnan jäsenten kesken työpajoja hyödyntäen.
Toimintaohjelmassa valitaan alueella tehtävät kunnostustoimenpiteet tai niihin tähtäävät
tarvittavat suunnitelmat ja selvitykset aikatauluineen sekä esitetään alustava
rahoitussuunnitelma. Toimintaohjelman laadinnassa seurataan Pirkanmaan ELYkeskuksen laatimaa vesienhoitosuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa (TPO), joka laaditaan
6. jaksoissa koko Pirkanmaan alueelle, joka kuuluu Kokemäenjoen-SaaristomerenSelkämeren vesienhoitoalueeseen (nyt käynnissä jakso v.2016-2021 ja suunnittelussa
parhaillaan jakso v.2022-2027). Kyseinen työ on lakisääteistä ja perustuu EU:n
vesipuitedirektiiviin.
ELY-keskusten harkinnan varaiset avustukset pyritään pääasiassa kohdentamaan alueille
ja kohteille, jotka ovat vesienhoitosuunnitelmassa ja siihen liittyvässä
toimenpideohjelmassa vesienhoidon painopistealueiksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

6) Työryhmän valinta

Päätösesitys: Työryhmän jäsenehdotukset esitetään kokouksessa.
Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnan yhteistyösopimuksessa todetaan
työryhmien tehtävistä seuraavaa:
-

ottaa vastaan jäsenistön ehdotuksia neuvottelukunnan kokousten esityslistalle
nostettavista asioista sekä muista kokoustarpeista
valmistelee neuvottelukunnan kokoukset
ottaa vastaan kirjallisesti ilmoitetut eroilmoitukset
esittää hakemusten perusteella uusia jäseniä neuvottelukuntaan

Lisäksi sopimuksessa todetaan, että työryhmä on ELY-keskuksen esittämä ryhmä eri
organisaatioista.
Päätös: Työryhmäläisiksi hyväksyttiin vuodeksi 2019 ELY-keskuksen ehdotuksesta
seuraavat tahot:
Mhy Kihniö- Parkano, Aki Haapaniemi, varalla Markus Nissinen
Ikaalisten kaupunki, Teijo Jokinen
Hämeenkyrön kunta, Kaisa Pieniluoma
Pirkan kylät ry, Jarkko Luokkala
Pirkanmaan liitto, Iris Havola
Suomen metsäkeskus, Ari Lähteenmäki
Satakuntaliitto, Anne Savola
Pro Agria, Jutta Ahro
MTK Ikaalinen, Jarmo Ylä-Viteli, varalla Visa Merikoski
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Jukka Mattila
Lisäksi työryhmään päätettiin valita kaksi neuvottelukunnan esittämää edustajaa: Tero
Mustonen Pro Kuivasjärvi; Lumimuutososuuskunta, varalla Seppo Äijälä Aurejärven
kalastuskunta sekä Arja Pihlaja Suomen luonnonsuojeluliitto, Pirkanmaan piiri YläSatakunnan ympäristöyhdistys, varalla Marja-Liisa Herrala Yhteinen Aurejärvemme ry.

4/7

Työryhmän vaihtuvia jäseniä ovat kuntien ja kaupunkien edustajat, jotka vaihtuvat vuoden
välein aakkosten mukaan edeten. Työryhmään kuuluu vuosittain kaksi kuntaa tai
kaupunkia. Lisäksi neuvottelukunnan valitsemat työryhmänedustajat vaihtuvat vuosittain.

7) Työpaja: Paikallinen osaaminen Ikaalisten reitin toimintaohjelman pohjaksi
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi pääkohdat käydyistä keskusteluista työpajoissa.
Päätös: Virve Rinnolan vetämässä työpajassa muodostettiin 6 ryhmää, joissa pohdittiin
Ikaalisten reitin alueella tehtäviä vesienhoitoa edistäviä toimenpiteitä ja sijoitettiin niitä
kartalle. Lisäksi ryhmäläiset perustelivat valintansa sekä laittoivat valitsemansa
toimenpiteet toteutuksen osalta kiireellisyysjärjestykseen 1-5.
Keskusteluista ryhmät nostivat nousivat esille mm. seuraavia asioita: valumaaluekunnostukset, raakut, taimenet, matkailu, turvetuotanto, luvattomien ja luvanvaraisten
turvetuotantoalueiden tarkkailu ja vesiensuojelumenetelmien ajantasaisuus,
vedenkorkeuden pinnan säätely, kalataloudellinen kunnostus, vesistöjen ja kalakantojen
hyödyntämismahdollisuudet, elinympäristökunnostukset, maa -ja metsätalous, hulevedet,
niitot, valuma-alueselvitykset, valtion osuuden kasvattaminen harkinnan varaisissa
avustuksissa 75 %:n, turkistarhaus sekä muikun katoaminen alueen järvistä.
Todettiin, että työpajan tuloksia käytetään toimintaohjelman suunnittelussa yhdessä mm.
erilaisten matemaattisten kuormitus- ja vesiensuojelumenetelmien kohdentamiseen
liittyvien mallien kanssa. Tavoitteena löytää paikallisten toiveiden perusteella
kustannustehokkaat ja toteuttamiskelpoisimmat vesienhoitoa edistävät toimenpiteet ja
kohteet/alueet.
8) Seuraavista kokouksista sopiminen
Päätösesitys: Ehdotetaan seuraaviksi kokousajoiksi: 21.3.2019, 23.5.2019, 26.9.2019 ja
31.10.2019. Lisäksi marraskuussa 2019 tulee olemaan toiminataohjelman julkaisutilaisuus.
Päätetään seuraava kokouspaikka sekä kokouksen isännöintitaho.
Päätös: Päätösesitys kokousajoista hyväksyttiin. Seuraavan kokouksen isännöintikunta on
Ikaalinen. Tarkempi kokouspaikka sovitaan kunnan kanssa ja josta ilmoitetaan
myöhemmin.

9) Muut asiat
Pirkanmaan ELY-keskuksen erikoistutkija Ämer Bilaletdin kertoi matemaattisten mallien
hyödyntämisestä vesiensuojelusta. Ikaalisten reitillä on pilotoitu kahta laskentatyökalua:
Suomen ympäristökeskuksen kehittämä Vemala- kuormitusmallilla on mahdollista laskea
tietylle kohteelle tulevan kuormituksen määrää sektoreittain (pistekuormitus, maa- ja
metsätalouden kuormitus). Malli auttaa toimenpiteiden sijoittamisen suunnittelussa.
KOTOMA-malli on Luonnonvarakeskuksen kehittämä malli maatalouden
vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentamiseen, jolla voidaan lohkotasolla tarkastella mm.
lannanlevityksen, säätösalaojituksen, rakennekalkituksen ja talviaikaisen kasvipeitteisyyden
vaikutuksia. Malleja on tarkoitus hyödyntää Ikaalisten reitin toimintaohjelman laadinnassa.
Pirkanmaan peltopäivä viljelijöille ja muille asiasta kiinnostuneille pidetään 22.2. iltapäivällä
Hämeenkyrön Osarassa. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Ohjelmassa mm. pellon
kasvukuntoon ja vesiensuojeluun liittyviä esityksiä.
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Pirkanmaan ELY-keskuksen harjoittelija Katri Väänänen esitteli itsensä ja hän aloittaa
opinnäytetyön vesienhoitoon osallistumisesta ja mahdollisuuksista erityisesti Ikaalisten
reitin alueella. Katri opiskelee Hämeen ammattikorkeakoulussa.
Pirkanmaan ELY-keskuksen Virve Rinnola kertoi purot.net-palvelusta, joka toimii
neuvottelukunnan jäsenten välisenä kommunikointi- ja yhteistyöalustana. Hän jakoi myös
oppaan, jossa opastetaan palveluun rekisteröitymisestä sekä neuvottelukunnan
toiminnasta.
Rinnola kertoi yhteistyösopimuksesta ja siitä nousseista kysymyksistä. Hän korosti, että
neuvottelukunnassa jäsenet voivat osallistua äänestystilanteisiin vain, jos he ovat
allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen. Oppaassa on esitetty kysymykset ja niihin vastaukset
yhteistyösopimuksesta.
10) Kokouksen päätös
Neuvottelukunnan kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:20.

Kokouksen osallistujalista on liitteenä.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Liite 1. Osallistujalista
Matti Rintala, Kyrön luonto
Tiina Majalahti, Vapo Oy
Visa Merikoski, MTK Pirkanmaa
Arja Pihlaja, SLL Pirkanmaa/YSy
Hannu Raitio, Vuorijärven kalastuskunta
Aki Haapaniemi, MHY Kihniö-Parkano
Marja-Kaarina Pentti, Parkanon Kuusijärven Kunnossapitoyhdistys ry
Pertti Jalonen, Alaskylän kyläyhdistys ry
Peter Holm, Mahnalan maamiesseura
Raimo Tuohisaari, Nokian kaupunki
Pentti Keskitalo, Ylöjärven kaupunki
Meri Koskinen, Parkanon kaupunki
Johanna Kujansuu, Kihniön kunta
Sini Yli-Öyrä, Virtain kaupunki
Heidi Purojärvi, Ikaalisten 4H-yhdistys
Anna-Liisa Oksa, Kovelahti-Koverannan kyläseura
Ilkka Korhonen, Metsähallitus Metsätalous Oy
Teemu Vilkkilä, Kotojärven suojeluyhdistys ry
Sakari Norokorpi, MTK-Hämeenkyrö
Jouni Tulonen, Luonnonvarakeskus
Petri Rinne, Leader- Joutsenten reitti
Arto Nordfors, Uskelankylän osakaskunta
Seppo Metsähonkala, Hämeenkyrön Lopen osakaskunta
Jarmo Ylä-Viteli, MTK
Matti Järvenpää, Röyhiön kyläseura ry
Tomi Tauho, Kankaanpään kaupunki
Annukka Alppi, Pirkanmaan ympäristökasvatus ry.
Anne Savola, Satakuntaliitto
Sari Jaakkola, SLL Ikaalinen
Ville-Veikko Järvenpää, Kyröskosken Voima Oy
Ämer Bilaletdin, ELY-keskus
Teijo Jokinen, Ikaalisten kaupunki
Kari Huikuri, Luhalahden Kyläseura
Marja-Liisa Herrala, Yhteinen Aurejärvemme ry
Seppo Äijälä, Aurejärven kalastuskunta
Olavi Kiviniemi, Aureen kyläseura ry
Tero Mustonen, Pro Kuivasjärvi
Sami Moilanen, ELY-keskus
Anu Peltonen, ELY-keskus
Kaisa Pieniluoma, Hämeenkyrö kunta
Satu Hyötylä, Hämeenkyrön kunta
Olli Laitila, Jumesniemi-Sirkkalan osuuskunta/Jumesniemen seudun kyläyhdistys
Virve Rinnola, ELY-keskus
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