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Vesien- ja merenhoidon toimeenpanon
kehittäminen
Ympäristöministeriön ohjaus- ja kehittämishanke (OHKE) koordinoijana ja tilaajana
Pirkanmaan ELY-keskus
• Taustaselvitys
– Hyviä käytäntöjä muista vesienhoitoa toteuttaneista maista
– Ruotsi, Tanska, Norja, Skotlanti, Irlanti, Itävalta
• Nykytila- ja verkostoanalyysi
– Valtakunnalliset
– Maakunnalliset
– Muut

• Kehittämisehdotukset
– Keskeiset toimijat ja roolit
– Yhteistyömallit
– Vaikuttavuuden parantaminen

SISÄLLYS

TIEDON HANKINTA
• Työpaja PIRELY 8.2.2018
– Noin 40 osallistujaa eri
organisaatioista maan eri osista

• OHKE-kokous, PIRELY, 4.5.2018
• Vesienhoidon seurantaryhmän
kokous ja pienryhmätyöskentely
24.5.2018
• Kirjeenvaihto ja haastattelut
• Vesienhoidon
suunnittelumateriaali ja julkaisut

Keskeisiä huomioita taustaselvityksestä 1/2
• Tanska (Line Andersen, Ministry of Environment and Food)
– Lainsäädännössä vaatimus, että kuntien on omalta osaltaan laadittava ja toteutettava
toimenpideohjelma.
– Tiukennettu/kohdennettu sääntely voimaan 2019, painotus maatalouden kuormituksen
vähentämisessä.

• Skotlanti (Roy Richardson, Scottish Environment Protection Agency)
– Controlled Activity Regulations: kaikkia päästöjä, hajakuormitusta, vedenottoa,
vesirakentamista ja pohjavesiin vaikuttavia toimia koskevat tiukat säädökset.
– Tiivis yhteistyö: SEPA, yritykset, maanomistajat, aluesuunnittelijat.
– WaterEnvironmentHUB
– Selkeät sektorikohtaiset tavoitteet ja priorisointi + rahoitusmallit.

• Ruotsi (Anneli Harlén, Swedish Agency for Marine and Water Management)
– Vatteninformationssystem Sverige VISS: luokittelu, tavoitteet, toimenpiteet (suunnitellut ja
toteutetut), seurantatulokset

Keskeisiä huomioita taustaselvityksestä 2/2
• Norja (Anders Iversen, Norwegian Environment Agency)
– Muutoksia tulossa ”mainly by reducing the political element at
regional level” (Anders Iversen):
• Move the responsibility of regional coordination in the River
Basin Districts from the County Councils (politically elected
regional) to the County Governors offices (central government
controlled).
– Vesienhoito mukana kuntatason aluesuunnittelussa
• Itävalta

(Veronika Koller-Kreimel, Federal Mnistry of Forestry, Environment and Water
Management)

– Lain mukaan mahdollisuus muuttaa ympäristölupia
toimenpideohjelmien pohjalta
– Rahoitus
• Esim. max-tuki pienille voimalaitoksille 55 % ja yhteisöille 90
% (ympäristörahasto ja alueellinen tuki) ekologisen tilan
parantamiseen
– Ei saatu suoria kontakteja

VESIENHOIDON NYKYTILA
• Rehevöityminen on merkittävin sekä sisävesien että meren ekologista tilaa
heikentävä tekijä. Muita ongelmia ovat maankäytön tehostuminen, ilmastonmuutos,
kemikalisoituminen, roskaantuminen ja vieraslajit.
• Pintavesien osalta suurimmat haasteet ovat maa- ja metsätalouden kuormituksen
ehkäisemisessä.
• Pintavesien osalta toimenpiteitä tarvitaan myös haja- ja loma-asutuksen aiheuttaman
hajakuormituksen torjunnassa, jossa kuitenkin lainsäädännölliset ja valvonnalliset
ohjauskeinot ovat jo olemassa.
• Pohjavesien osalta toimenpiteitä tarvitaan lisää erityisesti maa-ainesten oton ja
pilaantuneiden alueiden osalta.
• Maa-ainestenoton osalta toimenpidetarve keskittyy erityisesti vanhojen, ennen maaaineslain voimaantuloa otettujen alueiden kunnostamiseen. Niiden kohdalla
haasteena on sekä taloudellisten että lainsäädännöllisten ohjauskeinojen puute.
• Pilaantuneiden alueiden kunnostus etenee vuosittain, mutta haasteena on kohteiden
suuri määrä, avoimet vastuukysymykset, julkisen rahoituksen rajallisuus sekä
haasteet valvonnallisten ohjauskeinojen käytössä.

VESIENHOIDON VERKOSTOT
• Yhteistyöverkostoilla ja kumppanuuksilla on keskeinen merkitys vesistöjen
kunnostuksessa, joiden toteuttaminen on pitkälti kiinni paikallisten ja
alueellisten toimijoiden aktiivisuudesta.
• Pohjavesien hoidossa keskeisessä asemassa ovat lainsäädännölliset ja
valvonnalliset ohjauskeinot. Viranomaisten rooli toimeenpanossa on
merkittävä. Isännättömien maa-ainesalueiden ja pilaantuneiden alueiden
kunnostukseen uudenlaisten verkostojen ja toimintamallien tarve on kuitenkin
olemassa.
• Yhteistyöverkostoja ja kumppanuuksia on tarkoitus käynnissä olevalla ja
seuraavalla vesienhoitokaudella edelleen vahvistaa ja näin edistää
omaehtoisen kunnostuksen edellytyksiä.
• Vesistöalueilla on usein monta mahdollista vesienhoidon toimijaa, kuten
alueen kunnat, yritykset, alueelliset ja paikalliset yhdistykset sekä asukkaat.
Vapaaehtoisten yhteistyöverkostojen ja organisaatioiden rooli on erittäin
tärkeä.

VAPAAEHTOISET MALLIT
ONNISTUMISEN EDELLYTYKSIÄ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yhteinen tahtotila, toimijoiden pitkäjänteinen sitoutuminen.
Selkeät tavoitteet.
Pitkän tähtäimen suunnitelmat.
Pitkäjänteinen rahoitus, ”ohjelmakaudet”.
Vaikutusvaltaisia tahoja heti aluksi mukaan.
Yksityinen sektori toiminnan tukena auttaa (yhteiskuntavastuu).
Toimijoiden roolien selkeys.
Tiedotuksen ja rahoituksen läpinäkyvyys, avoin ja rohkea keskustelu.
Aktiivinen yhteys sidosryhmiin (viranomaiset, tutkimustahot jne.).
Konkreettista toimintaa.
Palkattua henkilöstöä hoitamaan hankkeiden haku ja käytännön hallinnointi.

ESIMERKKEJÄ VESIENHOIDON
VERKOSTOISTA
• Kansainväliset
– HELCOM

• Kansalliset

– Vesistökunnostusverkosto
– Happamien sulfaattimaiden asiantuntijaverkosto

• Alueelliset ja paikalliset
– Vesiensuojelusäätiöt:

• Vanajavesikeskus, Pyhäjärvi-instituutti (ml. rahastot)
ja Vesijärvisäätiö

– Alueelliset vesiensuojeluyhdistykset
– Vesistökohtaiset suojeluyhdistykset
– Jokineuvottelukunnat ja rahastot

VESIENHOITOTYÖSSÄ HAVAITTUJA
PUUTTEITA JA ESTEITÄ
• Vesien- ja merenhoidon ohjaus, ohjeistus ja seuranta on ministeriöiden taholta osin tehostamista
vaativaa.
• Toimenpideohjelmat ovat rakenteeltaan erilaisia, minkä seurauksena tiedon haku, vertailu ja
yhdistäminen on vaikeaa tai jopa mahdotonta.
• Vesienhoidon toimenpiteisiin ja niiden toteuttamiseen liittyvä tieto on puutteellista ja sitä on vaikeaa
tai mahdotonta löytää.
• Lupaprosesseissa ei aina huomioida vesienhoitoa.
• Lupien valvonnassa sekä yleisessä laillisuusvalvonnassa on puutteita.
• ELY-keskukset huomioineet toisen kauden toimenpideohjelmia laatiessaan melko heikosti
velvoitetta tarkastella ennakkovalvontatoimenpiteitä ja saattaa ne ajan tasalle (vesienhoitoasetus 24
§).
• ELY-keskusten sisällä ei tunnisteta riittävän kattavasti omaa roolia toimenpiteiden toteuttamisessa.
Valvonnallisten keinojen käyttäminen vesimuodostumien tilan parantamiseen on
toimenpideohjelmien mukaan vähäistä.

Kehittämisehdotuksia - Verkostot
• Kaikille hyvää huonomassa ekologisessa tai kemiallisessa tilassa oleville
vesistöille ja pohjavesialueille perustetaan oma
vesimuodostumakohtainen/vesistöaluekohtainen verkosto (tukiryhmä).
– Mukana riittävä asiantuntemus

• Perustetaan valtakunnallinen pohjavesiverkosto.
• Perustetaan maakuntakohtaiset vesistökunnostusverkostot.
• Vesienhoito sisällytetään maakuntien poliittiseen päätöksentekoon.
– Tarvitaan koulutusta.

• ”Soluttaudutaan” muihin sektorikohtaisiin verkostoihin.
• Uusien kalatalousalueiden kytkeminen vesienhoitotyöhön.
• Maa- ja metsätalouden ojitustarpeiden kartoittamiseen sekä suunnitteluun ja
menetelmiin liittyvän vesienhoidollisen tiedon jakamiseen perustetaan
foorumi.

Kehittämisehdotuksia - Viranomaistoiminta
• Valvonnalliset keinot tehokkaammin käyttöön.
• Ennakkovalvontatoimenpiteet tarkastellaan vesienhoitoasetuksen edellyttämällä
tavalla (ELY-keskukset).
• Vesienhoidon asiantuntijuus maakunnissa varmistetaan. Tiivis yhteistyö ja
tiedonvaihto LUOVA:n kanssa.
• Vesien- ja merenhoito liitetään osaksi maakunnan strategista suunnittelua ja
seurantaa.
– Koulutusta virkamiehille sekä maakuntavaltuustoille ja –hallituksille

• Kunnat tai kuntayhtymät laativat vesienhoidon toimenpideohjelman pohjalta
kunnittaiset vesienhoidon ohjelmat ja niiden toteutumista seurataan.
– Vesien- ja merenhoitoalueiden ohjausryhmälle ja yhteistyöryhmille konkreettisempi rooli
ohjaamisessa esim. kuntien suhteen
– Esim. Espoo

• Valtio ja muut julkisorganisaatiot toteuttavat vesienhoitoa omistamillaan alueilla
esimerkillisesti.

Kehittämisehdotuksia - Lainsäädäntö
• Vesilakiin lisätään säädös kunnan ja valtion valvontaviranomaisen
työnjaosta ja velvollisuuksista vesilain ja sen nojalla annettujen
päätösten valvonnassa.
• Vesilakiin lisätään säädös ennen vuotta 2014 myönnettyjen ja
toistaiseksi voimassaolevien vesitalouslupien tarkistamisesta.
– Vanhoissa luvissa ei välttämättä esim. tarkkailuvelvoitetta

• Vesilakiin lisätään säädös vesitalouslupien säännöllisestä
valvonnasta.
– Vastaavanlainen säädös on annettu ympäristönsuojelulaissa
(527/2014, 168 §)
• Maankäyttö ja rakennuslakiin lisätään velvoite ottaa vesienhoito
huomioon kaikilla kaavatasoilla. Kaavaselostuksessa on ilmoitettava
miten vesienhoito on otettu huomioon

Kehittämisehdotuksia - Osallistaminen
• Monitasoista ja erilaisia menetelmiä hyödyntävää.
• Lasten ja nuorten sitouttaminen.

– Esim. Koulujemme lähivedet -toimintamalli

• Helppokäyttöisiä netti- ja mobiiliratkaisuja.

– Ihmisläheisiä, helppotajuisia, visuaalisesti kiinnostavia
– Paikkatietosovellusten kehittäminen.

• Paikalliset tupaillat.

• Kahvipöytäkeskustelut etenkin viljelijöiden kanssa.

Kehittämisehdotuksia – Kiertotalous
Vesienhoidon suunnittelussa otetaan aiempaa paremmin huomioon
kiertotalouden mahdollisuudet:
• Maatalouden ympäristönsuojelutoimet kohdennetaan nykyistä tehokkaammin
ja tukipolitiikkaa suunnataan paremmin ravinteiden kierrätystä ja
vesiensuojelua tukeviksi sekä nykyistä tasapuolisemmin liha-, kala- ja
kasvisproteiinien tuotantoon. Vesiviisaan kiertotalouden ratkaisuihin liittyvät
innovaatiot, tuotekehitys ja kotimarkkinareferenssien synty edellyttävät
sääntelyä ja vaatimuksia, jolla niille luodaan tarvetta.
• Arvokkaiden aineiden talteenotto prosessi- ja jätevesistä, haitallisten aineiden
poistaminen lähellä päästölähteitä sekä ravinteiden ja energian talteenotto
jätevedenpuhdistamoilla
• Materiaalien ja sivuvirtojen kierrättämisen tehostaminen ja kannattavuuden
lisääminen.
• Sääntely ja ohjauskeinot?
Lähde: Salminen et al. 2017

Kehittämisehdotuksia – Tiedonhallinta
• Ympäristötietojärjestelmän kehittäminen.
–
–
–
–

paikkatietopohjainen järjestelmä
vesien tila eri jaksoilla
kohdekohtaiset vesien hoidon tavoitteet
suunnitellut / tarvittavat / toteutetut toimenpiteet

• Toimenpideohjelmien laatiminen uudella rakenteella.
– Ei pitkää paperi-/pdf-raporttia
– Nettipohjainen, vuorovaikutteinen sovellus, jossa myös toteutumisen seuranta

• Eri vesien- ja merenhoitoalueiden hoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien
rakenteen, sisällön ja esittämisen tason yhtenäistäminen.
• Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat verkkoon.
• Ympäristönsuojelun valvonnan sähköisen asiointijärjestelmän YLVAn sisältö
julkiseksi.

Kehittämisehdotuksia – Mallintaminen
• Käytössä olevien suunnittelumallien (KOTOMA, VIHMA, KUTOVA,
VEMALA ja sVEMALA) paikkatietoistamisella ja osittaisella
yhdistämisellä luodaan mallityökalu valtakunnalliseen
vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentamiseen ja optimointiin
kustannustehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti sekä toimenpiteiden
vesistövaikutusten ennustamiseen.
• Mallintamisen hyötynä on todellisiin kriteereihin perustuva arviointitulos
toimenpiteiden laadusta, määrästä, sijoittumisesta, kustannuksista ja
vaikutuksista.

Kehittämisehdotuksia – Ohjeistus
• Suunnitelmien ja toimenpideohjelmien laatimisen ohjeistus niin, että
ne ovat rakenteeltaan sekä tietosisällön ja tarkkuustason suhteen
yhtenäisiä eri alueilla. Vesimuodostumakohtaisesti ilmoitetaan
konkreettiset toimenpiteet, niistä vastuussa oleva taho, aikataulu,
mahdollinen valvoja sekä toteutuneet toimenpiteet.
• Asiakirjat laaditaan niin, että niissä oleva tieto on vaivatta
löydettävissä ja hyödynnettävissä maankäytön suunnittelussa.
• Ympäristötietojärjestelmien tietosisältö pidetään ajan tasalla ja
avoimena maakuntauudistuksen ja LUOVA:n perustamisen
jälkeenkin.
• Ilmastonmuutoksen ennakointi ja siihen varautuminen huomioidaan
vesienhoitosuunnitelmissa ja toimenpideohjelmissa vahvemmin.
• Arvioidaan toimenpiteiden kustannusten lisäksi niistä koituva
taloudellinen hyöty .

KIITOS!

RYHMÄTYÖ MAIN
COURSES:
VERKOSTOT JA
OSALLISTAMINEN

KYSYMYKSET
1. Millainen rooli vesienhoitoalueiden yhteistyöryhmillä tulisi jatkossa
olla? Keitä edustettuina? Millainen toimintatapa olisi tuloksellisin?
2. Mikä tulevien maakuntien rooli vesienhoidossa tulisi olla? Miten
verkostoituminen tulisi maakunnissa hoitaa?
3. Mitä keinoja kuntien sitouttamiseen on/tulisi olla?
4. Miten nuoret ja lapset saadaan innostumaan vesistöistä ja
osallistettua vesienhoitoon?

