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0. Esipuhe
Tässä kuulemisasiakirjassa esitellään ehdotus suunnitteluohjelmaksi (työohjelma ja etenemissuunnitelma) ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) ohjelma työssä, jossa ajantasaistetaan
alueellinen vesienhoitosuunnitelma ja sitä täydentävä toimenpideohjelma. Asiakirjassa kuvaillaan
suunnitteluprosessia ja selvityksiä, joita ehdotetaan tehtäväksi, ja siitä käy ilmi sekä niihin
viranomaisiin kohdistuvat odotukset, joilla on oikeus ja velvollisuus osallistua, että muiden asiasta
kiinnostuneiden mahdollisuus edesauttaa tiedoillaan ja näkökohdillaan tätä työtä.
Vesi koskee kaikkia Finnmarkin asukkaita. Vesivaroihimme jättää jälkensä meidän tapamme elää ja
harjoittaa toimintaa vesien ympäristössä. Vesien hyvä tila on tärkeä, jotta me voimme hyvin. Meidän
tulee voida käyttää vettä sekä elinkeinotarkoituksiin että vapaa-ajan harrastuksiin, samalla kun
huolehdimme veden laadun ja luonnon monimuotoisuuden suojelusta.
Jos olet kiinnostunut ympäristön tilasta järvissä, joissa, pohjavesissä ja rannikkovesissä, sinun pitää
osallistua alueemme vesienhoitoon. Ne palautteet, joita saamme tässä kuulemisessa ovat tärkeitä,
sillä ne auttavat meitä laatimaan hyvän suunnitteluohjelman vastaista työtä varten.
Kaikki näkökohdat ovat tärkeitä!

Vesisaaressa 14.02.2019

Maakunnan varapuheenjohtaja ja
vesienhoidon yhteistyöryhmän johtaja

Ehdotusten jättämisen aikaraja: 30. kesäkuuta 2019
Ehdotukset lähetetään osoitteeseen postmottak@ffk.no
Yhteystiedot: Mikkel Slaaen Kvernstuen (Mikkel.Slaaen.Kvernstuen@ffk.no)
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1. Johdanto
Voimassa oleva alueellinen vesienhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma laadittiin vuonna 2015,
hyväksyttiin vuonna 2016 ja on voimassa vuoden 2021 loppuun. Vuoden 2021 loppuun mennessä
vesienhoitosuunnitelmat on ajantasaistettava ja tarkistettava koko maassa. Käymme läpi vesiemme
tilaa ja tarkistamme suunnitelmia vesiemme parhaasta huolenpidosta tulevaisuudessa. Ajantasaisten
suunnitelmien ja toimenpideohjelmien on tarkoitus olla voimassa vuodesta 2022 vuoteen 2027.
Löydät lisätietoja Norjan vesienhoidosta tästä.
Vesiasetuksessa todetaan, että on laadittava alueellisia vesienhoitosuunnitelmia ja niitä täydentäviä
toimenpideohjelmia. Suunnitelma laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain (pbl 8.1 §) mukaisena
suunnitelmana, ja siinä noudatetaan selvitysvaatimuksia, jotka on annettu saman lain 4.1-2 §:ssä ja
asetuksessa ympäristövaikutusarvioinnista (YVA). Maakunta (alueellinen maankäyttöviranomainen)
on vastuuviranomainen maankäyttö- ja YVA-prosessissa ja tekee suunnitteluprosessissa yhteistyötä
julkisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa, joita asia koskettaa. Valtion elimillä ja kunnilla on oikeus
ja velvollisuus osallistua suunnitteluun, kun se koskee niiden toimialaa tai omia suunnitelmia ja
päätöksiä (ks. pbl 8.3 §).
Osana suunnitteluprosessia suoritetaan kaksi virallista kuulemiskierrosta, joissa molemmissa on kaksi
asiakirjaa.
Asiakirjat kuulemiskierroksella 1. huhtikuuta – 30 kesäkuuta 2019 (tässä kuulemisessa):
 Suunnitteluohjelma (tämä asiakirja)
 Vesienhoitoalueen päähaasteet (linkki asiakirjaan)
Vesienhoitoalueviranomainen päättää tämän kuulemiskierroksen jälkeen suunnitteluohjelmasta ja
alkaa laatia ehdotusta ajantasaiseksi alueelliseksi vesienhoitosuunnitelmaksi ja sitä täydentäväksi
toimenpideohjelmaksi. Sovitun suunnitteluohjelman mukaisesti arvioidaan vaikutuksia ympäristöön
ja yhteiskuntaan osana tätä työtä.
Kuulemiskierroksella 1. lokakuuta – 31. joulukuuta 2020:
 Ehdotus ajantasaiseksi alueelliseksi vesienhoitosuunnitelmaksi, johon sisältyy ympäristövaikutusten arviointi
 Ehdotus ajantasaiseksi alueelliseksi toimenpideohjelmaksi
Alueiden hoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien tarkistus- ja ajantasaistamistyötä johtavat
tehtävään nimetyt maakunnat. Kaikilla maakunnilla on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rooli
maankäyttöviranomaisena. Vesienhoitoalueen maakuntavaltuusto hyväksyy lopullisen
suunnitteluohjelman ja tekee päätöksen alueellisesta vesienhoitosuunnitelmasta.
Suunnitteluohjelmasta löydät lisää siitä, miten prosessin kohti ajantasaistettuja suunnitelmia on
ajateltu tapahtuvan, kuka siihen osallistuu, milloin, ja vaikutusmahdollisuusohjelma. Tarkoituksena
on antaa kaikille asianosaisille mahdollisuus aikaiseen vaikuttamiseen, hyvään tiedotukseen ja
dialogiin sekä ennakoitavuuteen.
Samanaikaisesti suunnitteluohjelman kuulemisen kanssa on kuultavana myös asiakirja päähaasteista.
Asiakirjassa on päivitetty yleiskuva ympäristön tilasta, vaikutusvoimista, toimenpiteiden toteutuksen
tilasta. Se on niin ollen tärkeä asiakirja prosessissa kohti ajantasaistettua vesienhoitosuunnitelmaa ja
toimenpideohjelmaa. Yhteisymmärrys siitä, mitkä tärkeimmät haasteet ja priorisoinnit ovat, on hyvä
pohja hoitosuunnitelma- ja toimenpideohjelmayhteistyön eteenpäin viemiselle.
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Suunnitelmakausien 2010 – 2015 ja 2016 – 2021
suunnitelma-asiakirjat löydät täältä:
http://www.vannportalen.no/plandokumenter/

2. Suunnittelutyön tavoite
Suunnittelutyön tavoite on, että varmistamme mahdollisimman kokonaisvaltaisen
vesimuodostumien suojelun ja kestävän käytön. Vesiasetuksen tarkoitus on varmistaa, että
laadimme ja hyväksymme alueellisia hoitosuunnitelmia toimenpideohjelmineen täyttääksemme
ympäristötavoitteet ja hankkiaksemme tarpeellisen tietopohjan tätä työtä varten.
Kokonaisvaltainen ja koordinoitu vesien hoito perustuu Norjassa EU:n vesipuitedirektiiviin, joka on
pantu täytäntöön norjalaisessa vesiasetuksessa vuodelta 2007. Koko Euroopassa työskennellään
samojen periaatteiden mukaisesti ja samalla aikataululla. Näin on yksinkertaisempaa tehdä
vesienhoitoyhteistyötä maiden rajat ylittävissä vesistöissä ja oppia jakamalla kokemuksia ja hyviä
esimerkkejä maiden välillä. Se antaa maille myös mahdollisuuden käynnistää yhteistä tutkimusta ja
kehitystä. Norja tekee tiivistä yhteistyötä vesienhoidossa pohjoisten naapurimaidemme kanssa ja
osallistuu yhteiseurooppalaiseen strategiaan vesipuitedirektiivin toimeenpanossa.
Vesiasetus1 perustuu saasteidentorjuntalakiin2, maankäyttö- ja rakennuslakiin3, vesiresurssilakiin4 ja
luonnonmonimuotoisuuslakiin5.
Vesiasetuksen mukainen työ alueellisissa suunnitteluprosesseissa
noudattaa pääpiirteissään maankäyttö- ja rakennuslain periaatteita ja
vaatimuksia. Lisäksi vesiasetus sisältää omat, vesipuitedirektiivin6
tuomat vaatimuksensa.
Maankäyttö- ja rakennuslain ja vesiasetuksen mukaisessa
suunnittelussa on kyse siitä, miten meidän tulee pitää huolta
vesiympäristöstämme itseämme ja jälkeläisiämme varten ja miten
kaikki käyttäjät ja vaikuttajat yhdessä voivat myötävaikuttaa.

Vesiasetuksen 1 §:
Tämän asetuksen tarkoitus on antaa
puitteet päätöksille ympäristötavoitteista, jotka mahdollisimman
kokonaisvaltaisesti varmistavat
vesimuodostumien suojelun ja
kestävän käytön.
Maankäyttö- ja rakennuslain 1 §:
Lain tulee edistää kestävää kehitystä
yksilön, yhteiskunnan ja tulevien
sukupolvien parhaaksi.

Alueellisessa vesienhoitosuunnitelmassa annetaan ympäristötavoitteet
kaikelle joissa, järvissä, rannikkovesissä ja pohjavesissä olevalle vedelle.
Lisäksi suunnitelma sisältää aikataulun ympäristötavoitteiden
saavuttamiselle. Toimenpideohjelmassa on luettelo toimenpideehdotuksista vesiympäristön suojelemiseksi ja vesienhoitoalueen
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Nyt tehtävässä ajantasaistamisessa pääsisältönä ovat
ympäristötavoitteet ja toimenpide-ehdotukset.

1

Vannforskriften
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
3
Lov om planlegging og byggesaksbehandling
4
Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
5
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
6
EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet) – konsolidert versjon
2

5

Merkkien selitys

Osia vesienhoitoalueesta ulkomailla

Kuva 1:Norjan nykyisen vesienhoitoaluejaon kartta..
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2.1 Työskentelyn puitteet
On tärkeää, että valtio selvittää kansalliset intressit varhain suunnitteluprosessissa, niin että
vesienhoitoalueviranomainen ja muut vesienhoitotyön toimijat saavat määritellyksi
toimintavaltuutensa.
Suunnitteluohjelman luonnosta laadittaessa ei ministeriöiltä ole saatu valtakunnallisia ohjeistuksia.
Jotta emme joutuisi samaan tilanteeseen kuin edellisenä suunnitelmakautena, olisi valtakunnallisten
ohjeistusten pitänyt olla osa suunnittelutyön lähtökohtia.
Valtakunnalliset ohjeistukset liitetään suunnitteluohjelmaan, kun ministeriöt toimittavat ne tänne.
Valtakunnalliset ohjeistukset sovitetaan mukaan kuulemiskierroksen jälkeen ennen suunnitteluohjelman lopullista päättämistä syksyllä 2019.

Rannikkokalastaja Sørøya-saaren pohjoispäässä. Valokuva: Tor Harry Bjørn.
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3. Suunnitteluohjelmasta
Suunnitteluohjelma kuvailee tarkistetun ja ajantasaistetun vesienhoitosuunnitelman ja sen
toimenpideohjelman suunnittelua. Asiakirjan ja kuulemisen tarkoituksena on selvittää mitä tehdään,
milloin tehdään ja kuka tekee.
Tavoitteena on, että kaikilla vesistä ja vesienhoidosta kiinnostuneilla tai niillä, joihin suunnitelmalla
mahdollisesti on vaikutuksia, on mahdollisuus osallistua ja antaa palautetta. Hyvä vesienhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma on riippuvainen siitä, että laaja kirjo intressejä ja veden käyttäjiä
osallistuu prosessiin kohti vesienhoitosuunnitelman hyväksymistä. Toivomme, että viranomaiset,
sidosryhmät ja toimialat koko laajuudessaan saavat mahdollisuuden osallistua ja tuntea
omistusoikeutta sekä prosessiin että lopulliseen ajantasaistettuun vesienhoitosuunnitelmaan ja
toimenpideohjelmaan.
Suunnitteluohjelman kuulemiskierros on tärkeä merkkipaalu työskentelyssä kohti ajantasaistettua
vesienhoitosuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa. Kuulemisen valmistelun tulee varmistaa, että
asianomaiset viranomaiset ja sidosryhmät saavat yleiskuvan ajankohtaisista ongelmanasetteluista ja
siitä, miten ehdotus koskettaa niiden omia intressejä. Tarkoitus on antaa mahdollisuus varhaiseen
myötävaikutukseen, hyvään informaatioon ja dialogiin sekä ennakoitavuuteen kaikille, joita asia
koskee.

Kysymyksiä, joihin erityisesti toivomme palautetta kuulemiskierroksella:
 Onko selvää, milloin ja miten eri viranomaisten pitää osallistua suunnitteluun?
 Onko selvää, milloin ja millä tavalla eri sidosryhmät voivat vaikuttaa tarkistettuun ja
ajantasaistettuun vesienhoitosuunnitelmaan ja toimenpideohjelmaan johtavaan
työhön?
 Puuttuuko suunnitteluohjelmasta jokin teema tai selvityksiä?
 Onko teillä parannusehdotuksia suunnitteluohjelmaan?
 Onko ehdotetussa ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arviointiohjelmassa
puutteita?
 Onko sinulla tai järjestölläsi/yritykselläsi/virastollasi ehdotuksia konkreettisista
toimenpiteistä, joita pitäisi harkita ja selvittää, ja mahdollisista priorisoinneista
jatkosuunnittelussa?
 Onko toivottavaa liittää jokin alueellinen maankäyttömääräys vesienhoitosuunnitelmaan (pbl 8-5 §)?
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4.Etenemissuunnitelma: Katsaus työskentelystä vuoteen 2021
Valtakunnallisella tasolla on laadittu kansallinen etenemissuunnitelma, jossa otetaan huomioon myös
yhteiset eurooppalaiset määräajat. Tämä on vesiasetukseen perustuva pääpiirteinen kaavio
(käsiteltävänä oleva ehdotus):

Kuva 2: Valtakunnallinen etenemissuunnitelma vesiasetuksen mukaisesti.

Lisäksi tehdään jatkuvaa tietopohjan päivitystä (seurantaa, ongelmien kartoitusta, Vann-netttietokannan päivitystä).
Ympäristövaikutusten arviointityö (YVA) sisältyy suunnittelutyöhön siten, että YVA-ohjelma on
mukana suunnitteluohjelmassa, ja vesienhoitosuunnitelma tulee sisältämään varsinaisen
ympäristövaikutusarvioinnin.
Koko Euroopassa työskennellään samojen vesipuitedirektiivin määräaikojen rajoissa, ja siksi on
tärkeää, että kaikki vesienhoitoalueet noudattavat niitä. Luvussa "Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuussuunnitelma" edempänä tässä asiakirjassa näytetään ehdotettu etenemissuunnitelma
hyvän suunnitteluprosessin varmistamiseksi suomalais-norjalaisella vesienhoitoalueella, samalla kun
noudatetaan kansallisia ja eurooppalaisia määräaikoja.
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5 Meidän vesienhoitoalueemme – suunnitelma-alue
5.1 Lyhyt vesienhoitoalueen kuvaus
Vesi dominoi Finnmarkin maisemaa. Valtakunnalliseen Vann-nett-tietokantaan on rekisteröity 301
järvimuodostumaa ja 707 joki- ja puroaluetta (taulukko 1). Norjan puolella suomalais-norjalaisen
vesienhoitoalueen laajuus on noin 19.900 km2.
Suomalais-norjalainen vesienhoitoalue erotettiin vuonna 2013 kansainväliseksi vesienhoitoalueeksi.
Vesienhoitoalue koostuu osasta Finnmarkin maakuntaa ja Suomen puolella sijaitsevista Tenon,
Näätämöjoen, Uutuanjoen ja Paatsjoen vesistöistä. Osia Paatsjoen vesistöstä on myös Venäjän
puolella ja Venäjän viranomaisten hoidossa.
Jako vesienhoitoalueisiin noudattaa valuma-alueiden rajoja, eikä siis ota lähtökohdaksi kuntien,
maakuntien tai valtioiden rajoja. Tästä syystä joillakin kunnilla on alueita useilla vesialueilla, samalla
kun jotkin vesialueet ylittävät Suomen ja Venäjän rajat (taulukko 2).
Norjan puolella vesienhoitoalue jakautuu kolmeen vesialueeseen (kuva 3). Vesialueiden tarkoitus on
toimia tarkoituksenmukaisina työyksikköinä, joissa asiaankuuluvat toimijat (kunnat, sektoriviranomaiset ja maakunta) tekevät yhteistyötä toteuttaakseen vesiasetuksen mukaisia tehtäviään.

Taulukko 1: Vesistöt ja rannikkoalueet on jaettu vesimuodostumiin. Vesimuodostumien määrä ei ole staattinen, se voi
muuttua sitä mukaa kuin tiedot vesiympäristöstä muuttuvat/tulevat paremmiksi. *Voimakkaasti muutetut
vesimuodostumat.
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Vesialue:

Teno

Näätämö

Paatsjoki

Tana
Karasjok
Gamvik

SørVaranger

Sør-Varanger

Kunnat, joiden
pienehkö osa sijaitsee
vesialueella

Berlevåg,
Kautokeino
Alta, Porsanger,
Lebesby,
Nesseby

Nesseby

Vesialueella sijaitsevat
kunnat Norjan
ulkopuolella

Inari
Utsjoki
Enontekiö

Inari

Pääosaltaan vesialueella sijaitsevat
kunnat Norjan
puolella

Taulukko 2: Kuntien pinta-alat eri vesialueilla.
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Petsjenga
(Venäjä)

Merkkien selitys
Maakunta
Vesienhoitoalue

Kuva 3: Suomalais-norjalaisen vesienhoitoalueen Norjan puoleiset vesialueet.
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5.2 Vesienhoitoalueella tapahtuneita muutoksia edellisen suunnitelman jälkeen
Maakuntien yhdistämisreformin jälkeen tulee olemaan tarvetta tehdä vesiasetuksen
vesienhoitoalueita ja vesienhoitoviranomaisia koskevia tarkennuksia. Mahdollisten muutosten
odotetaan astuvan voimaan samanaikaisesti maakuntien yhdistämisen kanssa 1. tammikuuta 2020.
Asetusmuutos astui voimaan asiakirjojen laatimisen jälkeen. Se merkitsee suunnitteluohjelman ja
päähaasteiden valmistelun ja kuulemiskierroksen toteuttamista nykyisen vesienhoitoaluejaon
mukaisesti.
Reformin vuoksi Ilmasto- ja ympäristöministeriö on ilmoittanut, että Finnmarkin ja Tromsin
vesienhoitoalueet yhdistetään 1. tammikuuta 2020 alkaen. Suomalais-norjalainen vesienhoitoalue
säilyy omana vesienhoitoalueenaan.

5.3 Rajat ylittäviä vesistöjä koskeva yhteistyö
Suomalais-norjalaisella vesienhoitoalueella on yhteisiä valuma-alueita sekä Suomen että Venäjän
kanssa. Vesiasetuksen 30 §:ssä määrätään, että "kun valuma-alue ulottuu toisen ETA-valtion alueelle,
on kyseinen vesienhoitoalue määriteltävä kansainväliseksi vesienhoitoalueeksi. Vesienhoitoviranomaisen tulee olla yhteistyössä ETA-valtioiden vastuuviranomaisen kanssa tarkoituksena
aikaansaada yhteisiä ratkaisuja, niin että koko valuma-alueella voidaan saavuttaa toivottu ympäristön
tila". Relevantteja tietoja tulee vaihtaa ja kyseisten valuma-alueiden toimenpideohjelmia ja
vesienhoitosuunnitelmia tulee koordinoida viereisen ETA-valtion kanssa.7.
Yhteistyö Suomen kanssa
Vuonna 2013 laadittiin kansainvälinen yhteistyösopimus Suomen kanssa tehtävän yhteistyön
muodollistamiseksi. Sen mukaan Tenon, Paatsjoen ja Näätämöjoen vesialueet Suomen ja Norjan
puolella muodostavat oman kansainvälisen vesienhoitoalueen. Yhteistyösopimus ja siihen kuuluva
«Memorandum of Understanding» säätelee menettelytavat näiden vesialueiden vesienhoidossa89.
Finnmarkin vesienhoitoviranomainen on myös nimitetty toimivaltaiseksi viranomaiseksi Norjan
puolella suomalais-norjalaista Tenon, Paatsjoen ja Näätämöjoen vesienhoitoaluetta. Lapin ELY-keskus
on nimitetty vesienhoitoviranomaiseksi Suomen puolella suomalais-norjalaista vesienhoitoaluetta.
Ensimmäisellä suunnitelmakaudella laadittiin yhteinen kooste suomalais-norjalaisen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmasta, ja se on kauden 2016-202110 pohjana.
Suunnitteluohjelman ja päähaasteiden valmistelutyössä suomalais-norjalaisella vesienhoitoalueella
on maiden suunnittelukaudet olleet eriävät. Se on tehnyt ennen kuulemisia tehtävän työn
koordinoinnin haastavaksi. Yhteistyökokouksissa on tavoitteena, että vesienhoitoalueen yhteinen
suunnitteluohjelma ja päähaasteet laaditaan sen jälkeen, kun Norjan puoleisen suomalais-norjalaisen
vesienhoitoalueen suunnitteluohjelma ja päähaasteet on lähetetty kuultavaksi. Suunnitteluohjelma
ja päähaasteet Norjan puoleisella suomalais-norjalaisella vesienhoitoalueella käännetään suomeksi ja
siinä noudatetaan tavallista kuulemisaikaa. Suunnitteluohjelma ja päähaasteet Suomen puoleisella
suomalais-norjalaisella vesienhoitoalueella on käännetty norjaksi.
Jatkettaessa toimenpideohjelman ja vesienhoitosuunnitelman tarkistustyötä on tärkeää, että
Suomessa ja Norjassa on mahdollisimman rinnakkaiset suunnitelmakaudet. Siinä yhteydessä Suomi
on säädellyt kuulemismääräaikojaan enemmän Norjan määräajan suuntaan, 1. heinäkuuta 2020.
Näin saadaan paremmat mahdollisuudet konkreettisiin yhteistyökokouksiin ja kokonaisvaltaiseen
7

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446
http://www.vannportalen.no/globalassets/vannregioner/Norsk-Finsk/Norsk-Finsk---dokumenter/samarbeidsavtale-norgefinland-signert.pdf
9
http://www.vannportalen.no/globalassets/vannregioner/Norsk-Finsk/Norsk-Finsk---dokumenter/memorandum-ofunderstanding.pdf
10
http://www.vannportalen.no/globalassets/vannregioner/norsk-finsk/norsk-finsk---dokumenter/plandokumenter-20162021/felles-vannforvaltningsplan-for-finsk-norsk-vannregion-2016-2021-norsk-versjon.pdf
8
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toimenpideohjelmaan ja raja-alueiden priorisointeihin vuosien 2022-2027 vesienhoitosuunnitelman
päivitystyössä.
Yhteistyöareenoita
Suomella ja Norjalla on pitkät yhteistyöperinteet rajavesistöjen hoidossa. Vuonna 1980 Suomen ja
Norjan hallitukset allekirjoittivat sopimuksen Suomalais-norjalaisesta rajavesikomissiosta. Komissio
on neuvoa antava elin maidensa hallituksille, ja komission työtä säätelee Suomen ja Norjan
hallitusten sopimus. Komissio on tärkeä kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten
kohtauspaikka vesienhoidon yhteistyössä ja myös vesiasetuksen mukaisessa koordinoinnissa.
Edellisen suunnitelmakauden jälkeen on käynnissä ollut hanke yhteisestä ympäristönhoidosta
Tenojoki-varressa. Hankkeen tavoitteena on muun muassa ollut parantaa ympäristön tilaa ja säilyttää
Tenojoen vesistön valuma-alueen luonnon monimuotoisuutta. Se on Suomen ja Norjan
ympäristöviranomaisten yhteistyöhanke. Se on edesauttanut vielä tiiviimpää yhteistyötä rajan
ylittävän Tenojoen hoidossa.11.
Ajantasaistetun vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman 2022–2027 laatimisen kuluessa
järjestetään omia yhteistyökokouksia työn koordinoimiseksi vesiasetuksen mukaisesti.
Haasteita Suomen ja Norjan välisessä yhteistyössä
Vaikka mailla on yhteistyösopimus, on vesiasetuksen mukaisessa yhteistyössä haasteita. Yksi
tärkeimmistä haasteista on erilainen suhtautuminen ekologisen tilan luokitteluun. Siitä aiheutuu, että
ympäristön tila samassa vesistössä luokitellaan eri tilaksi riippuen siitä, ollaanko Suomen vai Norjan
puolella. Suunnitteluprosessien eroavaisuudet ovat tehneet haastavaksi työn koordinoimisen samana
ajanjaksona.
Luokittelun harmonisoimisen jatkaminen ja suunnitteluprosessin määräajat on selvitettävä
kansallisella tasolla.
Yhteistyö Venäjän kanssa
Yhteistyöstä ETA-alueeseen kuulumattoman Venäjän kanssa määrää vesiasetuksen 31 §, että
toivottavan ympäristöntilan saavuttamiseksi koko valuma-alueella on tehtävä aloite kansainvälisestä
yhteistyöstä. Vesienhoitoviranomainen ei ole toistaiseksi tehnyt aloitetta Norjan ja Venäjän välisestä
muodollisesta yhteistyöstä, jolla säädellään vesiasetuksen mukainen työn koordinoiminen.
Tromsin ja Finnmarkin lääninhallituksen ympäristöalan yhteistyö raja-aluetasolla on hyvää. 1990luvun alkupuolelta saakka se on tehnyt yhteistyötä Venäjän ja Suomen ympäristöviranomaisten
kanssa Paatsjoen alueen ympäristöntilan tutkimuksessa ja seurannassa12. Vuosina 2019–2020
lääninhallitus johtaa kansainvälistä hanketta nimeltään «Cross-border dialogue and multi-use
planning in the Pasvik and Grense Jakobselv Catchments». Hankkeen tavoite on säilyttää ja parantaa
Paatsjoen ja Vuoremijoen (Grense Jakobselv) valuma-alueiden ympäristön tilaa. Venäläisten ja
suomalaisten partnerien kanssa aloitetaan tiivis yhteistyö.
Vesienhoitoviranomainen on osallistunut Norjan ja Venäjän eläinlääkintäviranomaisten kokouksiin
Gyrodactylus salaris-lohiloisen tilanteesta naapurimaissamme. Norjan ja Venäjän eläinlääketieteen
laitokset ovat laatineet sopimuksen yhteistyöstä ja biologisen materiaalin vaihdosta tutkimukseen ja
diagnosointiin. Toivottavaa on myös yhteistyön kehittäminen edelleen erityisessä Gyrodactylus
salaris-hankkeessa.

11
12

https://interreg.no/prosjektbank/tana-river-joint-envirinmental-management-of-the-river-tana/
http://www.pasvikmonitoring.org/
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6. Vesienhoitoalueen työn organisoiminen
Vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien tarkistamista ja ajantasaistamista johtavat
tehtävään nimetyt maakunnat. Kaikilla maakunnilla on maankäyttöviranomaisen rooli siten kuin
tavallinen käytäntö on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan. Finnmarkin maakunta on vesienhoitoviranomainen, ja sillä on vesiasetuksessa määrättyjen prosessien koordinoimisvastuu. Lopullisen
päätöksen suunnitteluohjelmasta ja alueellisesta vesienhoitosuunnitelmasta tekee vesienhoitoalueen
maakuntavaltuusto. Finnmarkin vesienhoitoalueen suunnittelutyö organisoidaan vesiasetuksessa
annettujen ohjeistusten mukaan (kuva 4).

Kuva 4: Suomalais-norjalaisen vesienhoitoalueen kaavailtu organisaatiokartta.

Vesialuetoimikunta
Vesiasetuksen mukaan vesialuetoimikunta on tärkein yhteistyön valmistelija kokonaisvaltaista
vesienhoitosuunnitelmaa laadittaessa ja toimeenpantaessa. Vesialuetoimikunta koostuu alueellisista
sektoriviranomaisista, lääninhallituksesta ja maakunnasta. Kuntia edustaa alueneuvosto (regionråd).
Tavoitteena on, että koko vesialuetoimikunta voi seistä alueellisen vesienhoitosuunnitelman ja
toimenpideohjelman takana.
Valtion elimet ja kunnat
Valtion elimillä ja kunnilla on oikeus ja velvollisuus osallistua suunnitteluun, kun se koskettaa niiden
vastuualuetta.
Valtion viranomaisilla on erityinen vastuu siitä huolehtimisesta, että niiden omaa vastuualuetta
koskeva päivitys on valtakunnallisten ohjeistusten mukaista ennen kuulemiskierrosta ja sen jälkeen.
Se merkitsee tietopohjan päivittämistä vesiympäristöön kohdistuvista vaikutuksista, toimenpideehdotuksista ja toimenpiteen vastuullisen toteuttajan valinnasta. Suunnittelutyön edetessä
valtakunnalliset ohjeistukset pyrkivät selvittämään alueellisen ja paikallisen tason toimintavaltuudet.

15

Lääninhallitus
Lääninhallituksella on alueellisena ympäristönsuojeluviranomaisena vastuu tietopohjan
päivittämisestä ja seurantatietojen koordinoinnista ja rekisteröinnistä Vann-nett-tietokantaan. Tämä
tulee tehdä yhteisymmärryksessä sektoriviranomaisten, maakuntien, kuntien ja vesienhoidon
yhteistyöryhmän kanssa.
Alueellinen ohjausryhmä
Alueellisella tasolla vesienhoidon yhteistyöryhmän ohjausryhmä on alueellisen vaikuttamisen areena.
Ohjausryhmä koostuu vapaaehtoisista järjestöistä, toimialajärjestöistä ja muista sidosryhmistä.
Kaikilla oikeudenomistajilla, joita asia koskee, yksityisillä ja yleisillä käyttäjätahoilla on oikeus
osallistua tähän ryhmään. Alueellisesta ohjausryhmästä tulee tärkeä tekijä vaikutusmahdollisuuden
varmistajana jatkettaessa työtä tarkistetun vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman 20222027 luomiseksi.
Vesialueet
Suuri osa suunnittelua tehdään käytännössä paikallistasolla eri vesialueilla. Siellä on kunnilla ja muilla
toimijoilla paikallistietoa ympäristön tilasta ja siihen kohdistuvista vaikutuksista sekä mahdollisuus
kehittää paikallisia ratkaisuja. Kunnat ovat myös tärkeä viranomainen, kun kyseessä on vesihuolto ja
jätevesi, maatalous, maankäyttö ym. Näin ollen pitää kuntien vaikuttaa aktiivisesti sekä asiantuntijatietopohjaa koskevassa työssä että suunnittelutyössä. Vesialuetasolla tehtävä työ lasketaan tärkeäksi
pohjamateriaaliksi alueelliselle suunnitelmalle. Vesialueiden kuntien tulee hankkia yhteinen
paikallinen koordinaattori, joka voi viedä prosessia eteenpäin.
Vesienhoitoviranomaiset edesauttavat ohjaamalla ja myöntämällä avustusta vesialueen
koordinaattorin palkkauksen jatkamista varten.
Vesialuetoimikunta
Pääperiaatteena on, että vesialuetoimikunnissa pitää olla poliittista ja hallinnollista johtoa, sen lisäksi
että siinä on kunnan ammattihenkilöitä esimerkiksi kaavoituksen, teknisen toimen ja vesi- ja
jätevesihuollon alalta. Alueellinen hoitosuunnitelma, jolla on tukea ja johon sitoudutaan paikallisella
tasolla, johtaa parempaan suunnitelman seurantaan. Näätämöjoen ja Paatsjoen vesialueille on
nimitetty yhteinen vesialuetoimikunta. Syynä on se, että Norjan puolella on vain yksi kunta, jonka
alueella nämä vesialueet sijaitsevat, ja ratkaisua pidetään tarkoituksenmukaisimpana järjestelynä.
Vesienhoitoviranomaisen tulee tarvittavassa laajuudessa antaa puitteet ja ohjeet vesialuetasolla
tehtävän työn organisoinnista ja toteutuksesta sekä mahdollisuuksien luomisesta työn tyydyttävälle
toteuttamiselle annettuja määräaikoja noudattaen.
Vesialueen ja vesialuetoimikunnan tärkeimmät tehtävät ovat:
 Laatia paikallisia toimenpideanalyyseja vesialueelle ehdotuksena alueelliseen
vesienhoitosuunnitelmaan ja toimenpideohjelmaan.
 Avustaa laatimalla katsaus vesialueen vesimuodostumiin kohdistuvista vaikutuksista,
varsinkin kunnallisella vastuualueella.
 Olla yhdyssiteenä ja yhteistyön varmistajana vesienhoitoviranomaisten, lääninhallituksen ja
muiden sektoriviranomaisten välillä vesiasetuksen mukaisessa paikallisessa työssä.
 Varmistaa paikallinen vaikuttamismahdollisuus, tieto ja sitoutuminen. Se voidaan toteuttaa
esimerkiksi perustamalla paikallinen ohjausryhmä.

 Varmistaa alueelliseen vesienhoitosuunnitelmaan sitoutuminen ja sen noudattaminen,
varsinkin kunnan vastuualueella.
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7. Vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman
vaikutus
Maankäyttö- ja rakennuslain (8.2 §) mukaan alueellinen suunnitelma asetetaan perusteeksi
alueellisten elinten toiminnalle ja kunnan ja valtion suunnittelulle ja toiminnalle alueella. Tämä
vahvistetaan myös vesiasetuksessa (29 §). Näin ollen suunnitelma voi ohjeistaa alueen muuta
aluesuunnittelua ja rakentamista.
Päätettyjen ja hyväksyttyjen vesienhoitosuunnitelmien olemassaolo merkitsee ennen kaikkea:




Suunnitelmat otetaan pohjaksi alueen julkiselle suunnittelulle.
Pääsääntöisesti ei tule antaa lupia uusiin vesistötoimenpiteisiin eikä uuteen toimintaan, josta
voi johtua, että ympäristötavoitetta ei saavuteta tai että ympäristön tila huononee
Ehdotettuja toimenpiteitä tulee noudattaa ja panna toimeen siten, että asetetut
ympäristötavoitteet voidaan saavuttaa siinä määräajassa, joka suunnitelmassa annetaan.

Hoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma eivät ole juridisesti sitovia itsessään, vaan suuntaa antavia
sektorin tulevalle vesiresurssien hoidolle ja alueella tapahtuvalle suunnittelulle.
Vesiasetuksen 13 §, joka käsittelee suhdetta muihin ympäristösäädöksiin, toteaa, että jos joissakin
muissa säädöksissä tai niihin nojaten on asetettu ankarammat vaatimukset, päästörajat,
lopettamistavoitteet, suojelun tai vastaavan tavoitteet, kuin tästä asetuksesta seuraa, on ankarampi
määräys otettava perustaksi.
Maankäyttö- ja rakennuslain 8.5 §:n mukaan on mahdollista säätää alueellinen maankäyttömääräys,
joka on sidottu aluetason maankäytön ohjeisiin, joiden tarkoitus on huolehtia kansallisista
näkökohdista ja intresseistä. Määräyksessä voidaan säätää, että annetaan kielto enintään kymmenen
vuoden jaksoksi erityisesti mainittujen rakennus- tai laitostoiminnan käynnistämisestä ilman
suostumusta lähemmin rajatuilla maantieteellisillä alueilla, tai että sellaiset toimenpiteet ilman
suostumusta voidaan käynnistää ainoastaan tämän lain mukaan hyväksytyn yleiskaavan mukaisesti.
Ehdotus tästä tullaan siinä tapauksessa esittelemään ehdotuksessa ajantasaistetuksi
vesienhoitosuunnitelmaksi ja lähettämään se kuulemiskierrokselle osana suunnitelmaa.
Vesiasetustyö voi edesauttaa muiden ympäristötavoitteiden saavuttamista, ja tulee nähdä sen yhteys
sekä kansallisiin että kansainvälisiin ympäristövaatimuksiin. Voit lukea lisää kansallisista ja
kansainvälisistä ympäristötavoitteista tästä.

7.1 Vaikutukset sektoriviranomaisille
Vastuu vesiasetuksen noudattamisesta on annettu eri sektoriviranomaisille. Se tarkoittaa, että
hoitosuunnitelmia ja toimenpideohjelmaa noudatetaan sektoripohjalta ja sektorin olemassa olevilla
vaikutuskeinoilla. Sektoriviranomaisilla ei ole vastuu ainoastaan ympäristötavoitteiden ja
toimenpiteiden toteuttamisesta, niiden on myös huolehdittava suunnitelmien ja toimenpideohjelmien kannalta tärkeästä informoinnista ja tiedosta.
Sektoriviranomaisten asian käsittely perustuu osin hyväksyttyyn alueelliseen suunnitelmaan.
Sektoriviranomaiset tekevät lisäselvennyksiä ja konkreettisia arviointeja yksittäisten toimenpiteiden
eduista ja haitoista. ennen kuin lopullinen päätös toimenpiteen toteutuksesta tehdään. Käsittelyssä
pannaan painoa muillekin näkökohdille kuin niille, joita on painotettu suunnitelmissa.
Sektoriviranomaisilla on siksi lupa tehdä päätöksiä, jotka eivät ole suunnitelman mukaisia.
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Jos jatkotyössä tulee ajankohtaiseksi poiketa hyväksytyn ohjelman edellytyksistä, on kyseisen
viranomaisen huolehdittava siitä, että vesienhoitoviranomaista informoidaan asiasta. Syy
suunnitelmasta poikkeamiseen on esitettävä, kun toimenpiteen toteuttamisesta raportoidaan ja kun
suunnitelmaa seuraavan kerran ajantasaistetaan.
Joka kerta kun alueellista vesienhoitosuunnitelmaa ajantasaistetaan, on annettava perustelu sille,
että mahdollisia ympäristötavoitteita ei ole saavutettu, ja yhteenveto perusteluista, miksi edellisen
hoitosuunnitelman mahdollisia toimenpiteitä ei ole toteutettu. Siinä missä tarvitaan uusia
vaikutuskeinoja, on tarve saatava näkyville.
Kaikkiin vesienhoitoalueisiin on perustettu vesienhoidon yhteistyöryhmä (VRU), jossa
sektoriviranomaiset ovat edustettuina. Yhteistyöryhmillä tulee olemaan sama funktio myös, kun uusi
vesiasetus on astunut voimaan.

7.2 Vaikutus muihin suunnitelmiin
Suunnitelmajärjestelmän tulee muodostaa kokonaisuus. Hoitosuunnitelmatyötä on tarkasteltava
muun alueellisen suunnittelun yhteydessä, jotta tehdään tarvittavat kytkennät ja hyödynnetään
mahdolliset synergiat.
Maankäyttö- ja rakennuslain kommentaarilaitoksessa on myös korostettu sitä, että tämä ei koske
ainoastaan muita maankäyttö- ja rakennuslain piiriin kuuluvia suunnitelmia, vaan myös muihin
lakeihin perustuvia relevantteja päätöksiä, esimerkiksi luonnonsuojelulain ja kulttuurimuistolain
mukaisia suojelupäätöksiä.
Hallituksen päätöksessä, jossa pilottivesienhoitosuunnitelmat vuonna 2010 hyväksyttiin,
tähdennettiin myös tätä, että maakunnan kaavoitusviranomaisen ja alueellisen kehittämiselimen
roolien yhdistäminen luo lisäarvoa vesienhoidon ja kehittämistyön leikkauspisteessä
Suunnitelmaehdotukset, jotka ovat ristiriidassa hyväksytyn alueellisen vesienhoitosuunnitelman ja
siinä annettujen ympäristötavoitteiden kanssa sekä vesiasetuksen 12 §:n uuden toiminnan tai
toimenpiteen sallimisen vaatimusten kanssa, antavat aihetta harkita vastalauseen esittämistä13.
Hyvä vesiympäristö on tärkeä perusta monille yhteiskunnan ja käyttäjien intresseille. Siksi on tehtävä
yhteistyötä yli ammattialojen ja instanssien rajojen, niin että tietoa voidaan käyttää yhteisten
haasteiden ratkaisemiseen. Tarkistettu vesienhoitosuunnitelma on nähtävä yhteydessä maakunnan
muihin suunnitelmiin ja muuhun yhteiskunnalliseen kehitykseen, samalla kun vesienhoitosuunnitelma tulee ottaa huomioon muissa suunnitelmissa. Suunnitelmia ja kehitystehtäviä, joilla on
merkitystä vesienhoidolle, on luetteloitu alempana. Tämä luettelo ei ole tyhjentävä.









13

Finnmarkin alueellinen suunnittelustrategia 2016 – 2019
Finnmarkin alueellinen kuljetussuunnitelma 2014 – 2023
Finnmarkin alueellinen kehitysohjelma 2014 – 2023
Finnmarkin kalastus- ja vesiviljelystrategiat 2011–2014
Finnmarkin mineraalistrategia 2015 – 2019
Finnmarkin maatalousstrategiat 2015 – 2020
Finnmarkin alueellinen urheilun, fyysisen aktiviteetin ja ulkoilun toimintasuunnitelma 2016 2020
Finnmarkin alueellinen kansanterveystyön toimintasuunnitelma 2016 - 2018
Finnmarkin petrokemia- ja energistrategiat 2015 - 2019

Rundskriv T-2/16 fra Klima- og miljødepartementet
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8. Osallistuminen, vaikuttamismahdollisuus ja informaatio
Maankäyttö- ja rakennuslaki toteaa:
"Suunnittelun ja päätöksen tulee varmistaa avoimuus, ennakoitavuus ja vaikutusmahdollisuus kaikille sidosryhmille ja viranomaisille, joita asia koskee" (1.1 §).
"Kaikilla julkisilla elimillä on oikeus ja velvollisuus osallistua suunnitteluun, kun se koskettaa
niiden toimialaa tai niiden omia suunnitelmia ja päätöksiä, ja niiden on informoitava
suunnitteluviranomaista seikoista, joilla voi olla merkitystä suunnittelulle " (3-2 §).
Vesiasetuksen 27 § korostaa myös:
"Vesienhoitoviranomaisen tulee yhdessä vesienhoidon yhteistyöryhmän kanssa huolehtia
siitä, että kaikille sidosryhmille annetaan mahdollisuus osallistua aktiivisesti tämän asetuksen
toteutukseen ja erityisesti, kun hoitosuunnitelmia ja toimenpideohjelmia laaditaan,
tarkistetaan ja ajantasaistetaan".

8.1 Suunnitteluun osallistuminen
Maankäyttö- ja rakennuslain 3–2 n mukaan on kaikilla
"... julkisilla elimillä oikeus ja velvollisuus osallistua suunnitteluun, kun se koskettaa niiden
toimialaa tai niiden omia suunnitelmia ja päätöksiä, ja niiden on informoitava
suunnitteluviranomaista seikoista, joilla voi olla merkitystä suunnittelulle".
Niillä on esimerkiksi oikeus saada tieto asiasta ja suunnitelmaehdotus kuultavaksi. Se että niillä on
velvollisuus, merkitsee, etteivät ne voi "jättäytyä syrjään" suunnittelusta ja sillä tavalla välttyä
velvollisuudelta noudattaa päätettäviä suunnitelmia. Suunnittelun on oltava yhteinen työ, johon
kaikkien relevanttien viranomaisten on osallistuttava. Jos tärkeät sektorit jäävät syrjään, voi suuri osa
suunnittelun arvosta hävitä.
Syksyn 2018 ja kevään 2019 kuluessa on asianosaisilla paikallisilla, alueellisilla ja valtakunnallisilla
viranomaisilla osallistumisvastuu siten, että ne antavat hyvissä ajoin käytettäväksi tietonsa ja
tuntemuksensa vaikutuksista omalla sektorillaan, niin että ajantasaistettavien suunnitelmien
tietopohjasta tulee mahdollisimman hyvä niiden lähtiessä kuulemiskierrokselle vuoden 2020 loppupuoliskolla. Jokaisen tason sektoriviranomaisten on itse varmistettava kuvauksen ja omien
vaikutuskeinojensa käytön laatu. Sektoriviranomaisten tulee tarkastaa, miten pitkälle ne ovat
päässeet toimenpiteiden toteuttamisessa, ovatko toimenpiteet riittäviä ympäristötavoitteiden
saavuttamiseksi vai onko syytä toimeenpanna muita tai laaja-alaisempia toimenpiteitä. Tietopohja
tilasta, vaikutuksista ja toimenpiteistä on päivitettävä juoksevasti. Sektoriviranomaisten on myös
osallistuttava työhön, jota vesienhoidon yhteistyöryhmä ja paikalliset vesialuetoimikunnat tekevät,
kun työ koskee relevantteja teemoja niiden vastuualueella, sekä varmistaakseen, että eri sektorien
vaikutukset ja toimenpiteet nähdään yhteydessä toisiinsa

8.2 Vaikuttaminen ja informaatio
Tavoitteena on, että kaikki, joilla on intressejä veden ja vesienhoidon suhteen, saavat
mahdollisuuden vaikuttaa ja esittää näkökohtia. Hyvä vesienhoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma
on riippuvainen siitä, että laaja kirjo intressejä ja veden käyttäjiä osallistuu prosessiin kohti
vesienhoitosuunnitelman hyväksymistä. Myötävaikuttaminen antaa kaikille mahdollisuuden
aktiiviseen osallistumiseen.
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Myötävaikuttaminen tapahtuu eri areenoilla paikallisella ja alueellisella tasolla. Me aiomme omalla
vesienhoitoalueellamme järjestää kuulemiskonferensseja, kokouksia alueellisissa ja paikallisissa
toimikunnissa ja vesienhoitoviranomaisen ja vesialueiden välisiä työkokouksia.

8.3 Osallistumis- ja vaikuttamissuunnitelma
Sektoriviranomaisten osallistuminen ja yleisön myötävaikutus ovat tärkeitä onnistumiskriteerejä,
jotta ajantasaistetulla ja tarkennetulla hoitosuunnitelmalla ja toimenpideohjelmalla on tarpeeksi
hyvä tietopohja ja jotta suunnitelman merkityksen kaikki puolet tulevat tarpeeksi valaistuksi ja
huomioon otetuksi. Osallistuminen ja myötävaikuttaminen tarkoittaa enemmän kuin sitä, että
annetaan palautetta kuulemiskierroksella olevista asiakirjoista.
Tärkeä puoli osallistumista ja vaikuttamista on osallistuminen asiakirjojen muotoiluun, ennen kuin ne
lähtevät kuulemiskierrokselle. Se tehdään asiakirjojen laatimisen kuluessa pidettävillä kokouksilla,
dialogilla, katsastuksilla ja vastaavilla. Asianosaiset viranomaiset ovat itse vastuussa
osallistumisestaan omilla vastuualueillaan. Mahdollisuus osallistumiseen ja vaikuttamiseen on
järjestettävä koko ajantasaistetun vesienhoitosuunnitelman laatimisen ajan.
Yhteenveto työstä ja vaikutussuunnitelmasta ajantasaistetun vesienhoitosuunnitelman ja
toimenpideohjelman vuosille 2022–2027 valmistumiseen saakka, esitetään taulukoissa 3 ja 4
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Tauluko 3: Neljännesvuosittainen kooste työtehtävistä vuoteen 2022 mennessä laadittaessa tarkistettua
vesienhoitosuunnitelmaa vuosille 2022-2027.
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Taulukko 3: Taulukon muotoinen luettelo työstä ja vaikutussuunnitelmasta laadittaessa tarkistettua
vesienhoitosuunnitelmaa vuosille 2022-2027.
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9. Ajantasaistetun vesienhoitosuunnitelman teemoja ja selvityksiä
Sen lisäksi, että vuosille 2016–2021 laaditun vesienhoitosuunnitelman ympäristötavoitteita
seurataan ja toimenpideohjelmaa toteutetaan, meidän tulee tutkia nyt, mikä vesien tila on, kun
alueellinen vesienhoitosuunnitelma toimenpideohjelmineen on saanut vaikuttaa vuodesta 2016
alkaen. Lisäksi tullaan suorittamaan tarvittavia arviointeja ympäristövaikutusten arvioinnin pohjaksi
(katso seuraavaa lukua). Tärkeimmät teemat ovat:

9.1 Tietopohjan vahvistaminen
Alueellisten vesienhoitosuunnitelmien tietopohjaan kuuluu jokien, järvien, pohjavesien ja
rannikkovesien ominaispiirteiden tarkastelu ja ihmistoiminnan ympäristövaikutuksen arviointi.
Ominaispiirteiden tarkastelun päätavoitteena on saada yleiskuva tämänhetkisestä ympäristön tilasta,
erilaisista vaikutuksista ja määritellä, mitkä vesimuodostumat eivät tule saavuttamaan
ympäristötavoitteita. Ympäristön tilan seuranta antaa viranomaisille tietopohjan, jonka perusteella
käynnistetään toimenpiteitä, joilla parannetaan ja ylläpidetään ympäristöarvoja tai ehkäistään niiden
huononeminen. Seurannan tarkoitus on:
 Luoda hyvä tietopohja toimenpiteille ja poliittisille päätöksille
 Varmistaa asukkaille oikeaa tietoa ympäristön tilasta ympäristöinformaatiolain mukaisesti.
Seuranta on pitkän aikavälin toimintaa, ja usein tarvitaan mittauksia usean vuoden ajalta
ihmistoiminnan tai luonnollisen vaihtelun aiheuttaman muutoksen näkemiseksi. Alueellinen
vesienhoitosuunnitelma on ajantasaistettava ja tarkistettava. Maakunta, joka on valittu johtamaan
vesienhoitoalueen suunnittelutyötä, on vesiasetuksen mukaan vastuussa sen toteuttamisesta, mutta
asiantuntijatyöstä huolehtii lääninhallitus yhdessä sektoriviranomaisten kanssa. Suuressa määrin
tämä tehdään siten, että Vann-nett-tietokannasta haetaan katsauksia perusseurannan eri
osaohjelmista ja toimenpiteiden seurannasta. Edellytyksenä on kuitenkin, että lääninhallitus ja
ympäristöhallitus ovat merkinneet kaikki asemat oikeaan osaohjelmaan rekisteröidessään niitä
Vannmiljø-tietokantaan. Se tehdään vuoden 2019 kuluessa.
Tietopohjan luominen on jatkuva prosessi. Vesimuodostumien tuntemus ja tiedot on koottu Vannnett -tietokantaan.

9.2 Ympäristötavoitteiden päivittäminen, poikkeukset ja toimenpiteet
Vesienhoitosuunnitelmista ja toimenpideohjelmista, joiden mukaan työskentelemme nyt (2016 –
2021) päätettiin vesienhoitoalueilla vuonna 2015, ja ministeriöt hyväksyivät vesienhoitosuunnitelmat
vuonna 2016. Nyt alkavassa suunnitelmien ja toimenpideohjelmien ajantasaistamistyössä käymme
läpi ympäristötavoitteet ja suojelevat, parantavat ja ennallistavat toimenpiteet nähdäksemme,
pitääkö meidän tarkistaa ympäristötavoitteita ja toimenpiteitä. Olemmeko lähempänä
ympäristötavoitteita? Tarvitaanko muita tai useampia toimenpiteitä vesiympäristön suojeluun,
parantamiseen tai entistämiseen? Onko sattunut odottamattomia tapahtumia, jotka ovat
vaikuttaneet vesimuodostumiin? Onko meillä enemmän tai uudempaa tietoa, joka on hyödyksi
vesienhoitotyössä? Onko toimenpiteiden vaikutus sellainen kuin olimme ajatelleet? Ensimmäinen
mahdollisuus esittää näkökohtia tarpeellisiksi muutoksiksi vesienhoitosuunnitelmaan ja
toimenpideohjelmaan on suunnitteluohjelman ja päähaasteiden kuulemiskierros keväällä 2019.
Seuraava mahdollisuus on kuuleminen ehdotuksesta ajantasaistetuksi vesienhoitosuunnitelmaksi ja
toimenpideohjelmaksi syksyllä 2020. Mutta myös näiden kahden muodollisen kuulemisen välillä
sidosryhmien pitää saada informaatiota ja niillä pitää olla mahdollisuus esittää näkökohtia
vesienhoidon yhteistyöryhmälle ja vesialuetoimikunnalle.

9.3 Kustannusarvio ja hyödyn kuvaus
Tärkeä tavoite suunnitelmien ja toimenpideohjelmien tarkistuksessa ja ajantasaistamisessa on saada
tarkempi kuva suunnitelmien taloudellisista ja hallinnollisista vaikutuksista kuin ensimmäisen
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varsinaisen suunnitelmakauden aikana. Sama koskee toimenpideohjelmien ja vesienhoitosuunnitelmien jaon vaikutuksia sektorien välillä. Seuraavana suunnitelmakautena toivomme, että
kaikki sektoriviranomaiset avustavat tekemällä kustannusarvioita suunnitelmassa ehdotetuista
toimenpiteistä. Toimenpiteiden toteutuksesta saatava hyöty on myös tärkeä elementti
näyttäessämme, mitä parannuksia toivomme saavuttavamme.
Sektoriviranomaiset ovat vastuussa taloudellisista arvioista huolehtimisesta omilla vastuualueillaan,
niin että tulevat suunnitelmat ja toimenpideohjelmat esittelevät selkeämmin sekä vesiympäristötoimenpiteiden toteutuksesta koituvan hyödyn että toimenpiteiden arvioidut kustannukset. Tämä
työ liittyy uuden mallin kehittämiseen toimenpideohjelman ajantasaistamisessa ja
toimenpideohjelmien tarkistuksessa.

9.4 Ilmastonmuutokset, ilmastonmuutoksiin sopeutuminen ja tulvat
Saamme yhä enemmän tietoa ilmastonmuutoksista ja niiden seurauksista. Verkkosivulla
www.klimatilpasning.no sanotaan seuraavaa vesienhoidosta:
"Norjassa ilmastonmuutoksissa on paljon kyse vesissä tapahtuvista
muutoksista. Siksi on erittäin tärkeää, että vesienhoitotyön toteutuksessa otetaan
huomioon myös se, että ilmastomme on muuttumassa.
Sademäärän kasvu (varsinkin talvella) johtaa voimakkaampaan ravinteiden
valuntaan, mikä puolestaan voi lisätä planktonin tuotantoa. Samalla voi myös
liuenneen orgaanisen hiilen (DOC) määrä lisääntyä sademäärän kasvun myötä,
mikä johtaa tuotannon vähenemiseen, koska valon vedenläpäisykyky heikkenee.
Tämä valon absorboitumisen kasvu edistää samalla veden lämpötilan nousua.
Joissa ja pienissä järvissä sademäärän ja ilman lämpötilan muutokset voivat olla
merkityksellisiä veden virtaamalle ja lämpötilalle. Näiden vaikutusten summalla on
merkitystä makean veden ekologiselle tilalle. Sen lisäksi voivat ilmastonmuutokset
johtaa vahinkoihin, joiden syynä ovat hulevedet, sohjovyöryt, tulvavyöryt,
juoksusavivyöryt ja myrskyvuokset. Nämä vaikutukset tulee ottaa huomioon
vesienhoidossa.
Ilmastomuutosten arviointi ja niihin sopeutuminen on otettava mukaan vesienhoitosuunnitelman laatimisen kaikissa vaiheissa, sekä vaikutusten arvioinnissa,
ympäristötavoitteiden saavuttamisessa että toimenpidetyössä".
Lisäksi pitää vesienhoitosuunnitelmissa mainita alueet, joilla on tulvavaara, ja toimenpiteet tulvavaaran rajoittamiseksi. Vuonna 2016 hyväksytyissä suunnitelmissa emme saaneet tarpeeksi hyvin
esille sellaisia alueita.
Siitä, miten meidän tulee käsitellä ilmastonmuutoksia ja niihin sopeutumista vesiasetuksen mukaan,
on piirretty suunnittelupyörä. Sen löydät tästä.

9.5 Talousvesi ja uimavesi
Vuonna 2016 hyväksytyissä suunnitelmissa emme ehtineet saada suojelualueita tarpeeksi hyvin
esille. Vesiasetuksen 16 §:stä seuraa, että suojelluista alueista on laadittava katsaus, josta käy ilmi
kaikki vesimuodostumat, joilla on sektorilainsäädännön antama suojelustatus, kuten talousveden
ottopaikaksi tai virkistysalueeksi määrätyt alueet. Edelleen sanotaan 17 §:ssä, että talousveden
lähteitä on suojeltava niin, että talousvettä tuotettaessa on mahdollista rajoittaa puhdistuksen
laajuutta. Suunnitelmia ajantasaistettaessa on talousvesi ja uimavesi asetettava etusijalle
vesienhoidon tärkeinä aiheina.
Lisätietoa talousvedestä ja uimavedestä tässä.
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9.6 Muovisaasteet
Ympäristöhallitus tulee vuoden 2019 kuluessa ehdottamaan, millä tavalla muovisaasteet sisällytetään
alueellisten vesienhoitosuunnitelmien laatimistyöhön. Työssä on arvioitava, miten vesienhoitoalueiden ja sektoriviranomaisten tulee käsitellä rannikko- ja vuonoalueiden roskaantumista.
Roskaantumisella ei useimmiten ole suoraa merkitystä ympäristön tilalle vesiasetuksen
luokitusjärjestelmässä, ellei sitten ole kyse jätteistä, joista valuu veteen ympäristömyrkkyjä. Fyysiset
jätteet rannikko- ja vuonoalueilla koetaan kuitenkin yleisesti kasvavana ympäristöhaasteena
vesienhoidon yhteydessä, sekä siksi, että se on rumentavaa, että koska se voi vaikuttaa eri tavoin
rannikkovesien eliöstöihin.
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10 Ympäristövaikutusten arviointi: minkä merkityksen suunnitelma
tulee saamaan?
Mitä vesienhoitosuunnitelma tulee merkitsemään ympäristölle ja yhteiskunnalle? Miten pitkälle
vesienhoitosuunnitelma vie meidät vesiympäristön tehokkaamman suojelun ja parantamisen
suuntaan? Mitä suunnitelma tulee merkitsemään tärkeiden sektorien/elinkeinojen maankäytölle ja
toiminnalle? Saadaksemme käsityksen siitä teemme ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) osana
suunnitelman laatimista. Alueellisten vesienhoitosuunnitelmien ympäristövaikutusten arviointi on
säädetty YVA-asetuksen 6 a §:ssä.
Vesienhoitosuunnitelma on koko vesienhoitoalueen yleissuunnitelma. Ympäristövaikutusten arviointi
rajoitetaan siksi selvittämään niitä vaikutuksia suunnitelma voi saada yleisellä tasolla. Tarkoitus on
antaa informaatiota, jolla on merkitystä, kun vesienhoitosuunnitelmasta tehdään päätöksiä.
Ympäristövaikutusten arviointi on hyödyllinen työkalu, joka edistää johdonmukaista ja hyvää
suunnitteluprosessia.
YVA-asetuksen 17 §:n mukaan ympäristövaikutusten arvioinnin sisältö ja laajuus tulee sovittaa
kyseiseen suunnitelmaan tai toimenpiteeseen, ja sen pitää olla merkityksellinen tehtäville
päätöksille. Ympäristövaikutusten arvioinnin pitää myös käyttää lähtökohtanaan relevanttia ja
saatavissa olevaa informaatiota. Vesiasetuksen 18 § mainitsee erityisesti yleissuunnitelmat ja viittaa
siihen, että alueellisten suunnitelmien ympäristövaikutusten arviointi rajoitetaan selvittämään
suunnitelman vaikutuksia yleisellä tasolla.
Suunnitelman vaikutusten kartoittamiseksi järjestämme ohjeistuskonferensseja kaksi kertaa. Näihin
konferensseihin kutsutaan relevantteja sektoriviranomaisia, toimialoja ja sidosryhmiä.
Ohjeistuskonferenssit valmistavat pohjan lopulliselle ympäristövaikutusten arvioinnille.

10.1 Arvioitavana olevia ongelmanasetteluja
Lopullinen ympäristövaikutusten arviointi tulee sisältymään suunnittelun kuvaukseen itse
vesienhoitosuunnitelmassa, kun se lähtee kuulemiskierrokselle syksyllä 2020.
Siinä kuvaillaan lyhyesti seuraavia momentteja:
 Olennaiset vaikutukset kansallisesti ja kansainvälisesti hyväksyttyihin ympäristötavoitteisiin,
luonnon monimuotoisuuteen, saastumiseen ja ekosysteemipalveluihin, kiinnittäen erityistä
huomiota vesiympäristötavoitteiden saavuttamiseen vuonna 2027.
 Olennaiset vaikutukset merkityksellisiin sektoreihin/elinkeinoihin, kuten kuntiin,
ympäristöhallintoon, vesivoimaan, maatalouteen, vesiviljelyyn ja kuljetukseen.
 Olennaiset vaikutukset terveyteen, ulkoiluun, maisemaan ja kulttuurimuistoihin sekä
saamelaiseen luonnon- ja kulttuuriperustaan, siellä missä se on relevanttia.
 Olennaiset vaikutukset, jotka liittyvät ilmastonmuutoksiin, tulviin ja ilmastoon
sopeutumiseen.
 Yhteys muihin kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin suunnitelmiin.
 Mahdolliset valtion rajat ylittävät vaikutukset kuvaillaan myös lyhyesti.
Täydellinen luettelo tekijöistä on annettu YVA-asetuksen 21 §:ssä. Tässä kohdin on tärkeää muistaa
välttää laajoja kuvauksia ja muistaa, että alueellisissa suunnitelmissa voidaan ympäristövaikutusten
arviointi rajoittaa selvittämään, mitä vaikutuksia suunnitelmalla voi olla yleisellä tasolla.
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Ehdotuksessa selvitysohjelmaksi on mukana ympäristöhallituksen ohje:

Tekijöitä

Suositeltu lähestymistapa

a)

Yleiskuva
vesienhoitosuunnitelman
sisällöstä ja tavoitteista ja
yhteydestä muihin relevantteihin
suunnitelmiin.

Sekä vesienhoitosuunnitelman tavoitteet ja sisältö että
yhteys muihin suunnitelmiin selvitetään joka
tapauksessa osana suunnittelutyötä, ja kuvaus tulee
olemaan osa vesienhoitosuunnitelmaa. YVA-luku voi
siksi esittää pääkohdat siitä ja viitata muutoin
vesienhoitosuunnitelman relevantteihin lukuihin.

b)

Tämänhetkinen ympäristön tila ja
sen odotettavissa oleva
kehittyminen, ellei vesienhoitosuunnitelmaa toteuteta.

Tämänhetkinen ympäristön tila selvitetään joka
tapauksessa osana suunnittelutyötä, ja se sisältyy
osana vesienkäyttösuunnitelmaan. YVA-luku voi siksi
esittää pääkohdat siitä tai muutoin viitata vesienhoitosuunnitelman relevantteihin lukuihin. Odotettavissa
oleva kehitys, mikäli vesienhoitosuunnitelmaa ei
toteuteta, on 0-vaihtoehto (kuten edellä kuvailtu).

c)

Ympäristöolosuhteet niillä
alueilla, joihin
vesienhoitosuunnitelma vaikuttaa
olennaisesti.

Vesienhoitoalueen ympäristöolosuhteet selvitetään
joka tapauksessa osana suunnittelutyötä, ja ne ovat
osa vesienhoitosuunnitelmaa. YVA-luku voi siksi
esittää pääkohdat siitä ja viitata muutoin vesienhoitosuunnitelman relevantteihin lukuihin.

d)

Olemassa olevia
ympäristöongelmia, joilla on
merkitystä
vesienhoitosuunnitelman
kannalta, varsinkin
suojelualueilla.

Vesiympäristön päähaasteet selvitetään joka
tapauksessa osana suunnittelutyötä, ja ne ovat osa
vesienhoitosuunnitelmaa. Hoitosuunnitelmaan tulee
myös sisältymään erityinen kuvaus suojelualueista.
YVA-luku voi siksi esittää pääkohtia siitä ja muutoin
viitata vesienhoitosuunnitelman relevantteihin
lukuihin.

e)

Vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteet, joilla on merkitystä
vesienhoitosuunnitelmalle, ja
millä tavalla ne on otettu
suunnittelutyön pohjaksi.

Ympäristötavoitteet selvitetään joka tapauksessa
keskeisenä osana suunnittelutyötä, ja niiden kuvaus
sisältyy pääelementtinä vesienhoitosuunnitelmaan.
YVA-luvussa voi siksi esittää pääkohdat siitä ja
muutoin viitata vesienhoitosuunnitelman relevantteihin
lukuihin.

f)

Suunnitelmien odotettavissa
olevia oleellisia vaikutuksia
ympäristöön.
1. luonnon monimuotoisuus,
eläimistö ja kasvisto
2. maa, ilma, vesi ja ilmasto
3. kansalliset ja kansainväliset
ympäristötavoitteet
4. ekosysteemipalvelut
5. väestö ja kansanterveys

Odotettavissa olevia vaikutuksia ehdotettujen
ympäristötoimenpiteiden seurauksista
vesiympäristön suojelemiseksi, parantamiseksi ja
ennallistamiseksi selvitetään joka tapauksessa
osana suunnittelutyötä. Kuvaus niistä sisältyy
vesienhoitosuunnitelmaan. Se kattaa luonnon
monimuotoisuuden, eläimistön ja kasviston
vedessä ja veden luonnonvarana. YVA-luku voi
siksi esittää pääkohdat siitä ja viitata muutoin
vesienhoitosuunnitelman relevantteihin lukuihin.
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6. ilmastomuutosten seuraukset,
kuten merenpinnan nousun ja
tulvien vaara
7. valmius ja onnettomuusriski
8. Kulttuurimuistot ja maisema
9. Saamelaiset luonto- ja
kulttuuriarvot

Muiden mainittujen ympäristötekijöiden osalta voi
YVA antaa lisäarvoa, mutta on tärkeää rajoittaa
se yleisarvioksi.

g)

Toimenpiteet, joita on ehdotettu
estämään, vähentämään ja
korjaamaan mahdollisimman
hyvin jokaista oleellista
negatiivista ympäristövaikutusta,
joka aiheutuu vesienhoitosuunnitelmasta.

h)

Kuvaus vaihtoehdoista ja siitä,
miten arvioinnit tehtiin (mukaan
lukien haasteet tarvittavan
informaation vertailussa).

Alueellinen vesienhoitosuunnitelma ja siihen kuuluva
toimenpideohjelma ovat ympäristösuunnitelmia, joiden
tarkoitus on suojella, parantaa ja ennallistaa
vesiympäristöä. Siksi ei juuri ole aihetta uskoa, että
vesienhoitosuunnitelmat aiheuttaisivat oleellisia
negatiivisia ympäristövaikutuksia. YVA-luvussa tulee
kuvailla sitä ja muutoin antaa lyhyt arvio ehdotettujen
toimenpiteiden mahdollisista ei-toivotuista
negatiivisista ympäristövaikutuksista.
Katso kuvausta "vaihtoehtojen arviointi" tämän
ohjemuistion alussa.

i)

Kuvaus vesienhoitosuunnitelman
vaikutusten suunnitellusta
seurannasta.

Vesiympäristön tilan ja kehityksen käynnissä oleva
seuranta esitellään joka tapauksessa alueellisessa
seurantaohjelmassa, ja siitä tehdään yhteenveto
vesienhoitosuunnitelmaan. YVA-luku voi siksi esittää
sen pääkohdat ja viitata muutoin
vesienhoitosuunnitelman relevantteihin lukuihin.

j)

Kuvaus vesienhoitosuunnitelman
merkityksestä niillä sektoreilla,
joilla on olennaisimmat
vaikutukset vesiympäristölle ja
joiden on noudatettava laajaalaisimpien
ympäristötoimenpiteiden
toteuttamista.

Näiden kuvausten tulee olla pääpiirteisiä (samoin kuin
muunkin suunnitelman), ja ne tulee laatia yhteistyössä
relevantin sektoriviranomaisen kanssa. YVA:n ei tule
sisältää kustannusten yksityiskohtaista arviointia, vaan
siinä voi esittää pääpiirteisen arvion vesiasetuksen 25
§:n mukaisesti.

k)

Kansantajuinen (ei tekninen)
yhteenveto yllä mainituista
kohdista.

Tästä tulee siis yhteenveto YVA-luvusta, ja sen tulee
sisältyä vesienhoitosuunnitelman yhteenvetoon.
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11. Priorisointeja ajantasaistetun vesienhoitosuunnitelman ja
toimenpideohjelman laatimistyössä
Vesiasetus antaa meille kokonaisvaltaisen vesienhoidon puitteet ympäristötavoitteiden,
määräaikojen, työvälineiden ja suunnitteluprosessin muodossa. Lainsäädäntömme antaa meille
juridiset vaikutuskeinot vesiemme parantamiseksi ja suojelemiseksi. Jaamme siksi toteutettavat
toimenpiteet perustoimenpiteisiin ja täydentäviin toimenpiteisiin. Perustoimenpiteet toteutetaan
lainsäädännön nojalla. Täydentävät toimenpiteet tehdään, jos perustoimenpiteet eivät riitä
ympäristötavoitteiden saavuttamiseen. Toisin sanoen, täydentävät toimenpiteet aiheutuvat
vesiasetuksen tavoitteista.
Vesiasetuksen tavoite on varmistaa mahdollisimman kokonaisvaltainen vesimuodostumien suojelu ja
kestävä käyttö (1 §). Pintavesien tilaa on suojeltava laadun huononemiselta, parannettava ja
ennallistettava pyrkien siihen, että vesimuodostumien ekologinen ja kemiallinen tila on vähintään
hyvä (4 §). Tämä tarkoittaa sitä, että ympäristötoimenpiteet eivät ole aiheellisia vain
vesimuodostumissa, jotka eivät yllä hyvään tilaan, vaan myös ennalta ehkäisevinä toimenpiteinä
suojelemassa vesimuodostumia, joiden tila on hyvä nyt, mutta joihin kohdistuu vaikutuksia, jotka
ajan mittaan saattavat aiheuttaa tilan huononemista.
Vesiasetuksen 13 § selvittää suhdetta muuhun lainsäädäntöön näin: Jos muiden säädösten nojalla on
määrätty ankarampia vaatimuksia, päästörajoituksia, suojelutavoitteita tai vastaavaa, kuin tästä
asetuksesta seuraa, on ankarampi määräys otettava perusteeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka
vesimuodostuman tila olisi hyvä tai erinomainen, on esimerkiksi säädösten mukaiset puhdistusvaatimukset toteutettava. Vesiasetus ei nimittäin kumoa muita säädöksiä, ja vesiasetuksen ja muun
lainsäädännön tarkoitus on sekä parantaa että suojella vesiämme.
Työssä on noudatettava vesiasetuksessa annettuja määräaikoja. Vuosina 2022–2027 voimassa
olevissa ajantasaistetuissa suunnitelmissa on pääsääntönä, että ympäristötavoitteet on saavutettava
vuoden 2027 loppuun mennessä (8 §). Jos tekniset syyt tai luonnonolosuhteet vaativat, voidaan
tavoitteiden saavuttamista lykätä vuoden 2033 loppuun (9 §). Erityistapauksissa, joissa on
mahdotonta tai kohtuuttoman suuria kustannuksia vaativaa saavuttaa ympäristötavoitteet, voidaan
asettaa lievemmät ympäristötavoitteet (10 §). (Vaikka poikkeuksia määräajan pidennyksenä tai
lievennettyinä vaatimuksina tehdään, on kaikki käytännössä toteuttamiskelpoiset toimenpiteet
tehtävä, jotta estetään kyseisten vesimuodostumien tilan huononemisen jatkumista, ja kaikkia
poikkeuksia on arvioitava uudestaan joka kerta, kun hoitosuunnitelmaa ajantasaistetaan.
Siksi toimenpiteiden priorisointi työtä jatkettaessa tarkoittaa ensi kädessä toimenpiteiden
maantieteellistä jakautumista (mistä aloitetaan) ja aikaperspektiiviä (miten pitkän ajan käytämme
siihen, että kaikki vaatimukset on täytetty) ja milloin olemme saavuttaneet ympäristötavoitteet tai
huolehtineet suojelusta. Sektoreilla on siksi tärkeänä roolina priorisoida toimenpiteiden järjestystä ja
ottaa kantaa tavoitteiden saavuttamisesta ja mahdollisesta lykkäyksestä. Suunnittelutyössä käytävä
keskustelu edistää usean sektorin vaikutuksen koordinoimista. Alla tärkeitä muistisääntöjä työtä
jatkettaessa.




Priorisoinnissa on kyse ajasta ja paikasta ja siitä, että kunkin sektorin vastuualueelta valitaan
tärkein ensin, tavoitteena asteettainen tavoitteen saavuttaminen määräaikojen puitteissa.
Joka sektorin on otettava osansa vastuusta, ja priorisointi on pääasiassa sitä, ettei aseteta eri
sektorien toimenpiteitä toisiaan vastaan.
Perustoimenpiteet on pääsääntöisesti tehtävä ensin eikä luoda vastakkainasettelua niiden ja
täydentävien toimenpiteiden välille omilla tai muilla sektoreilla.

29







Lainsäädännön vaatimusten saavuttamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat siten "kaikkien"
priorisoitu tehtävä, eikä niitä pääsääntöisesti tule jättää taka-alalle.
– Siksi ensimmäisen prioriteetin tulee olla vesimuodostumat, joiden tila on tyydyttävä tai
sitä huonompi ja/tai joissa on tärkeitä käyttäjäintressejä, kuten esimerkiksi talousvedet,
uimapaikat, kalastusintressit tai vastaavat.
– Toiselle sijalle tulee asettaa muut vesimuodostumat, joiden tila on hyvä tai erinomainen,
tai missä tärkeihin käyttäjäintresseihin ei ole vaikutettu. Myös siellä missä tila on hyvä
tai erinomainen, on perustoimenpiteet toteutettava, mutta ei täydentäviä
toimenpiteitä, elleivät ne sitten ole välttämättömiä vesimuodostuman suojelemiseksi
huononemiselta.
– Esimerkiksi talousvesilähteille päätetyt suojeluvaatimukset eivät ole keskustelun
kohteena työtä jatkettaessa.
Jos perustoimenpiteet eivät ole riittäviä tavoitteiden saavuttamiseksi, on täydentäviä
toimenpiteitä selvitettävä ja pantava toimeen. Jos rako nykytilan ja ympäristötavoitteen
välillä on suuri, voidaan lainsäädäntöön kuuluva toimenpiteen toteutus ja täydentävät
toimenpiteet suorittaa samanaikaisesti.
Sektorit priorisoivat ja ottavat kantaa tavoitteiden saavuttamisesta ja mahdollisesta
lykkäämisestä. Suunnittelutyössä käytävät keskustelut edistävät usean vaikuttajan välistä
koordinaatiota.


Suunnittelutyötä jatkettaessa tulevat sitä paitsi kansalliset ohjeet pyrkimään selvittämään alueellisen
ja paikallisen toiminnan puitteet.
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