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Suomalais-norjalaisen vesienhoitoalueen suunnitteluohjelman ja
päähaasteiden kuuleminen – Ilmoitus vesiasetuksen mukaisesta
vesienhoitosuunnitelmien rullaavasta uusimisesta
Suunnitelman tarkoitus
Suunnitelman tarkoitus on varmistaa vesiympäristön suojelu ja kestävä käyttö ja tarpeen tullen
panna toimeen ennalta ehkäiseviä tai parantavia ympäristötoimenpiteitä makeiden vesien,
pohjavesien ja rannikkovesien hyvän ympäristön tilan varmistamiseksi.
Suunnitteluprosessin kuvaus
Vesiasetuksen mukainen työ tapahtuu kuuden vuoden jaksoissa, edellinen suunnitelmakausi oli
2010–2015. Suomalais-norjalaisen vesienhoitoalueen ensimmäiset vesienhoitosuunnitelmat
päätettiin maakunnanvaltuustossa joulukuussa 2015 ja hyväksyttiin ilmasto- ja
ympäristöministeriössä kesäkuussa 2016.
Voimassa olevat vesienhoitosuunnitelmat ovat nähtävissä vannportalen-tietokannan sivuilla.
Vesiasetuksen mukainen työ noudattaa nyt kauden 2016–2021 suunnitelmaa. Voimassa olevia
suunnitelmia noudatetaan samanaikaisesti, kun kaudelle 2022–2027 laaditaan valmiit rullaavat
ja ajantasaistetut suunnitelmat. Näiden vesienhoitosuunnitelmien ajantasaistaminen aloitetaan
siten, että ehdotus päivitetyksi suunnitteluohjelmaksi ja päähaasteiksi lähetetään
kuulemiskierrokselle.
Vaatimus ympäristövaikutusten arvioinnista
Vesienhoitosuunnitelman ympäristövaikutukset arvioidaan YVA-asetuksen 6 a §:n mukaisesti.
Vesienhoitosuunnitelma on koko vesienhoitoaluetta koskeva yleissuunnitelma.
Ympäristövaikutusten arviointi on siksi rajoitettava tekemään selkoa vaikutuksista, joita
suunnitelmalla voi olla yleisellä tasolla. Lopullinen ympäristövaikutusten arviointi sisältyy
vesienhoitosuunnitelman suunnitelman kuvaukseen. Siinä kuvaillaan lyhyesti seuraavia seikkoja:



Olennaisia vaikutuksia, jotka kohdistuvat kansallisesti ja kansainvälisesti asetettuihin
ympäristötavoitteisiin, luonnon monimuotoisuuteen, saastumiseen ja ekosysteemipalveluihin, huomio keskitetään erityisesti tavoitteiden saavuttamiseen.
Olennaisia vaikutuksia terveyteen, ulkoiluun, maisemaan ja kulttuurimuistoihin sekä
saamelaiseen kulttuuriin ja sen perustaan.
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Olennaisia vaikutuksia, jotka liittyvät ilmastonmuutoksiin, tulviin ja ilmastoon
sopeutumiseen.
Yhteyksiä muihin kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin suunnitelmiin.
Valtion rajat ylittäviä vaikutuksia on kuvailtava.

Kuulemisasiakirjat liitteineen
Oheistettuina lähetetään ehdotus Suomalais-norjalaisen vesienhoitoalueen ja niiden
vesialueiden suunnitteluohjelmasta ja päähaasteista. Suunnitteluasiakirjat ovat nähtävinä myös
osoitteessa vannportalen ja Finnmarkin maakunnan kotisivuilla.
Kuulemispalaute
Jotta saamme mahdollisimman hyvän pohjan tulevalle työlle, on tärkeää saada palautetta
kuulemisasiakirjoista. Pyydämme erityisesti ehdotuksia ja näkökohtia seuraavasta::









Suunnitteluohjelma
Käykö selville, milloin ja miten eri viranomaisten on osallistuttava suunnitteluun?
Puuttuuko suunnitteluohjelmasta jokin teema tai joitakin selvityksiä?
Onko ehdotetussa ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa puutteita?
Käykö selville, milloin ja miten eri sidosryhmät voivat vaikuttaa tarkistetun ja
ajantasaistetun vesienhoitosuunnitelman laatimistyöhön?
Vesienhoitoalueen ja vesialueiden päähaasteet
Onko vesienhoitoalueen ja vesialueiden ympäristön tila ja ympäristövaikutukset kuvailtu
oikein?
Onko sektoriviranomaisilla tietoja tai onko olemassa kokemuksiin perustuvaa tietoa, joilla
voisi myötävaikuttaa vielä parempaan kuvailuun?
Onko kaikista merkittävistä intresseistä huolehdittu?

Palauteet kuulemisasiakirjoista lähetetään kirjallisina Finnmarkin maakunnan
sähköpostiosoitteeseen: postmottak@ffk.no.
Pyydämme kuntia lähettämään tämän edelleen paikallisille seuroilleen ja yhdistyksilleen.
Jos teillä on kysymyksiä suunnitteluohjelmasta ja päähaasteista liitteineen tai
suunnitteluprosessista muutoin, ottakaa yhteys Mikkel Slaaen Kvernstuen'iin puhelinnumeroon
78963206, tai sähköpostiosoitteeseen Mikkel.Slaaen.Kvernstuen@ffk.no.
Kuulemispalautteen aikaraja on 30.kesäkuuta 2019.
Alueellinen kuulemiskonferenssi
Finnmarkin maakunta ja suomalais-norjalaisen vesienhoitoalueen vesienhoidon yhteistyöryhmän
jäsenet järjestävät avoimen kuulemiskonferenssin Tanan kunnanvaltuuston salissa Tanassa 14.
toukokuuta. Annamme lähempänä ajankohtaa informaatiota konferenssista.
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