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LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITTEEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMAN 2007-2013 LUONNOKSESTA

Hämeen ympäristökeskus esittää näkemyksensä Etelä-Suomen kilpailukykyja työllisyystavoitteen EAKR-toimenpideohjelmasta 1)ohjelman valmistelusta,
ympäristövaikutusten arvioinnista ja rahoituksesta sekä 2)ohjelman sisällöstä
seuraavasti:

1) Ohjelman valmistelu, ympäristövaikutusten arviointi ja rahoitus
Kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKR:n Etelä-Suomen toimenpideohjelman 2007-2013 laadinnassa toimintalinjojen, teemojen ja haasteellisten alueiden valinta ei ollut aidosti vuorovaikutteista ja läpinäkyvää. Komission
pyyntö jäsenvaltioille ja alueille ottaa lisää vastuuta rahastojen hallinnasta ja
tekemään siitä avoimempaa on siten edelleen aiheellinen.

Ohjelman nähtävillä oloaika ylittää lakisääteiset 30 päivää, mutta koska se rajoittuu juuri kesä- ja loma-ajalle, osallistuminen ja siten sitoutuminen ohjelmaan on vaarassa jäädä vähäiseksi.

•
•
•
•

Ympäristöselostuksen johtopäätösten pitäisi vaikuttaa lopullisen ohjelman tavoitteisiin ja toteutukseen, jotta ohjelmalla aiheutetaan vain vähän haitallisia
vaikutuksia ja saavutetaan mahdollisimman paljon myönteisiä vaikutuksia.
Toimintalinjojen tavoitteissa tulee vastata arvioinnin johtopäätöksiin. Ympäristövaikutusten arvioinnissa nousi esiin Itämeren tilan parantaminen, joka on
riippuvainen koko Etelä-Suomen alueelta tulevasta ympäristökuormituksesta.
Ympäristöriskien välttäminen korostuu, sillä huomattava osa Etelä-Suomen
asutuksesta, liikenneväylistä ja tuotantolaitoksista sijoittuu jo nykytilanteessa
harjualueille pohjavesiesiintymien päälle. Lisäksi noin miljoona pääkaupunkiseudun asukasta saa juomavetensä Päijänteestä. Ohjelman hankkeita valittaesBirger Jaarlin katu 13 ⋅ PL 131, 13101 Hämeenlinna ⋅ Puh. 020 490 103 ⋅ Faksi 020 490 3820 ⋅ kirjaamo.ham@ymparisto.fi ⋅ www.ymparisto.fi/ham
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sa ja toteutettaessa ympäristöriskien torjuntaan ja ilmastomuutoksen ääriilmiöiden haittojen välttäminen vaativat erityishuomiota.

Lausunnolla olevan ohjelman hallinnonaloittaisen rahoitussuunnitelman valmistelua varten Hämeen ympäristökeskus esittää, että ympäristöteknologian ja
–osaamisen lisäksi myös ympäristöriskienhallintaan ja ympäristön kunnostukseen osoitetaan riittävä rahoitusosuus ympäristöhankkeille, vähintään vastaava
osuus kuin kuluvalla ohjelmakaudella. Haasteellisimpien alueiden kehittämiseen ja kilpailukykyyn liittyy usein (esim. matkailuhankkeet) vesihuollon, jätehuollon ja energiahuollon kehittämistarve. Alueellisten ympäristöviranomaisten mahdollisuuksia vaikuttaa alueensa kehityksen kestävämpään, ympäristöhaittoja ja –riskejä välttävään suuntaan yhteistyötahona ja oman alansa
asiantuntevana rahoittajaviranomaisena tulee vahvistaa eikä heikentää nykyisestään.

2) Ohjelman sisältö
Kestävä kehitys sisältyy ohjelman strategiaan, mutta on myös huolehdittava,
että kestävää kehitystä edistäviin ympäristöhankkeisiin, ekotehokkaisiin osaamisintensiivisiin työllisyyttä edistäviin sekä ekologisesti kestäviin toimiin
priorisoidaan rahoitusta. Strategian painopistealueen "Tehokas ja toimiva yhdyskuntarakenne" alakohta "Kestävä elinympäristö" jää tekstiosassa kirjoittamatta auki. Soveltuvaksi tekstiksi luontuu toimintalinjan ympäristöosasta 3
kiteytettävä teksti.
Toimintalinjojen 1 ja 2 painopisteissä pitäisi olla myös ympäristöosaamisen
kasvattaminen, jotta ympäristötoimialan kasvu vahvistuisi ja ympäristöhaitat
pienentyisivät kaikilla toimialoilla.
Toimintalinjan 3 yhteys strategian painopisteeseen "Kestävä elinympäristö"
pitäisi näkyä myös toimintalinjan taulukon otsikossa "Innovaatioympäristön ja
verkostoitumisen kehittäminen" –otsikossa, esimerkiksi Innovaatioiden, kestävän elinympäristön ja verkostoitumisen kehittäminen.
Suuralueet –Toimenpiteiden temaattinen keskittäminen –kappaleessa mainitaan ympäristö yhtenä teemana. Täsmällisempää olisi käyttää ympäristönsuojelu-käsitettä. Ympäristö voidaan ymmärtää hyvin monella tavalla.
Heinäkuussa hyväksyttyyn Euroopan aluekehitysrahastosta annetussa asetuksessa ympäristönsuojelu ja riskinhallinta ovat muun muassa mainitut rahoituskohteiksi, siksi sitä toteuttavat toimet ja niihin liittyvä rahoitus pitää sisältyä
ohjelmaan. Lisäksi yleisessä asetuksessa jäsenvaltioita edellytetään korvamerkitsemään varoista 75 prosenttia prioriteettiteemoihin, joihin sisältyy mm.
uudistuvat energialähteet ja ympäristönsuojelu. Lausunnolla olevasta ohjelmaluonnoksen toimintalinja 3:n tavoitteista puuttuvat kokonaan mm. uusiutuvat
energialähteet, päästöjen vähentäminen ja pinta- ja pohjavedet, vaikka ne ovat
tärkeitä asiakokonaisuuksia ympäristönsuojelussa ja ilmastomuutoksen torjunnassa sekä keskeisiä tekijöitä ja toimia ympäristövaikutuksiin vaikutettaessa. Nämä tulisi ilmaista selkeämmin toimintalinja 3:n eritellyissä tavoitteissa.
Ne on mainittu Ympäristöselostuksen yhteenvedossa (s. 10) jossa todetaan,
että "kestävän kehityksen kannalta tärkeiksi asioiksi nousivat:
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- Uusiutuvien energialähteiden tutkimus ja käyttö, energiansäästö, bioenergian
hyödyntämisen edistäminen.
- Asumisen, elinkeinojen ja liikenteen päästöjen vähentämistoimien ja pilaantuneiden maiden kunnostuksen edistäminen.
- Yhdyskuntien vedensaannin turvaaminen sekä luonnonarvojen ja maankäytön suunnittelun yhteensovittaminen.
- Pinta- ja pohjavesien tilan parantaminen ja säilyttäminen. Maatalouden ja haja-asutuksen aiheuttaman kuormituksen vähentämistoimet ja aktiiviset kunnostustoimet".

Ohjelman ympäristövaikutusten arviointi ei ole ohjelmasta erillinen menettely,
vaan sen johtopäätösten on tarkoitettu vaikuttavan ohjelman sisältöön ja budjetointiin. Hämeen ympäristökeskus pitää tärkeänä, että toimintalinjaan 3 sisällytetään em. tavoitteet ja ne huomioidaan budjetoinnissa.

Toimintalinjan 3 kohtaa "Ympäristökysymyksistä koko Etelä-Suomen rannikkoa koskettava asia on Itämeren tila ja sen parantaminen… " esitetään lyhennettäväksi: "Koko Etelä-Suomelle tärkeä asia on Itämeren tila ja sen parantaminen", sillä rannikon lisäksi Suomenlahteen laskevien vesistöjen valumaalueella tehtävillä toimilla on suuri merkitystä Itämeren tilaan.
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