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Viite: Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä sekä asetus vesienhoidon järjestämisestä

KUULUTUS
Vesien tila hyväksi yhdessä – kuuleminen vesienhoidon työohjelmasta, aikataulusta, ympäristövaikutusten arvioimisesta sekä vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä 2016–2021.
Tausta
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (272/2011) edellyttää vesienhoitosuunnitelmien laatimista
vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa esitetään vesienhoidon yleislinjaukset sekä määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat
vuoteen 2015 hyväksyttiin valtioneuvostossa v. 2009. Nyt valmistellaan vesienhoitosuunnitelmia vuoteen 2021.
Valmistelua varten on laadittu vesienhoitoaluekohtaiset asiakirjat, joissa käsitellään toisen suunnittelukierroksen työohjelmaa ja aikataulua, ympäristöselostuksen laatimista sekä vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä.
Nähtävillä olevat asiakirjat
Pohjois-Pohjanmaan aluetta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä 15.6. - 17.12.2012 Pohjois-Pohjanmaan kuntien
kunnanvirastoissa niiden aukioloaikoina sekä virastoaikana lisäksi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksessa (ELY-keskus), käyntiosoite Veteraanikatu 1, Oulu. Pohjois-Pohjanmaan kunnat kuuluvat
pääosin Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueeseen, mutta jotkut kunnista voivat osaksi kuulua myös Vuoksen
(Pyhäjärvi ja Pyhäntä), Kymijoen - Suomenlahden (Haapajärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi), Kemijoen (Ii, Kuusamo) tai
Kokemäenjoen - Saaristomeren - Selkämeren (Kalajoki, Reisjärvi, Sievi) vesienhoitoalueille. Tämä johtuu siitä,
että vesienhoitoalueet eivät määräydy hallinnollisten vaan vesistöjen rajojen mukaan. Kaikissa PohjoisPohjanmaan kunnissa on nähtävillä Oulujoen - Iijoen vesienhoitoaluetta koskeva asiakirja. Aiemmin
mainituissa kunnissa on lisäksi nähtävillä muiden vesienhoitoalueiden vastaavat asiakirjat.
Kuulutus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat saatavilla myös verkko-osoitteessa
www.ymparisto.fi/ppo/vesienhoito.
Mielipiteiden esittäminen
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuultavana olevista asioista kirjallisesti tai sähköisesti.
Palautteen voi toimittaa kirjallisena oman alueen ELY-keskukselle tai vastaamalla verkkokyselyyn. Kuuleminen
päättyy 17.12.2012 klo 16.
Postiosoite: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 86, 90101 Oulu
Sähköpostiosoite: kirjaamo.pohjois-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi
Verkkosivu: www.ymparisto.fi/ppo/vesienhoito
Lisätiedot
Lisätietoja antavat ylitarkastaja Anne Laine, hydrobiologi Kimmo Aronsuu sekä hydrogeologi Maria EkholmPeltonen (pohjavedet) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Vaihteen puhelinnumero: 0295 038 000.
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