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Hallitusohjelma
Hyvä ympäristö ja monimuotoinen luonto
Toteutetaan vuoteen 2021 ulottuvien vesienhoidon- ja merenhoidon
toimenpideohjelmia ja vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Osallistutaan
merenhoitosuunnitelman seurantaohjelman ja toimenpideohjelman
päivittämiseen, ja jatketaan vuoteen 2027 ulottuvien
vesienhoitosuunnitelmien tarkistamistyötä.
Lisätään tietoa pohjavesiin kohdistuvista riskeistä ja toteutetaan
pohjavesialueiden määritystä ja luokittelua.

Hallitusohjelma/Ympäristöministeriön tavoitteet
ELY-keskusten tulee edistää vuoteen 2021 ulottuvien vesienhoidon- ja merenhoidon
suunnitelmien, niiden toimenpideohjelmien toteutusta ja vesiensuojelun
tehostamisohjelman toteutusta. ELY –keskukset jatkavat vuoteen 2027 ulottuvien vesienja merenhoidon suunnitelmien tarkistamista. Suunnitelma- ja
toimenpideohjelmaehdotuksten tulee valmistua 1.10.2020 alkavaa kuulemista varten.
Lisäksi ELY-keskusten tulee käynnistää uudet vesien seurantaohjelmat sekä osallistua
merenhoidon seurantaohjelman tarkistamiseen. ELY-keskusten tulee myös tukea
alueellisia sidosryhmiä erityisesti uusien ja vaikuttavien vesien- ja
merenhoitosuunnitelmien tavoitteita tukevien yhteistyöhankkeiden käynnistämisessä.
Pohjavesialueiden luokitus- ja määrittäminen tulee saattaa pääosin päätökseen. Lisäksi
edistetään suojelusuunnitelmien laatimista. Lisäksi tulee edistää haja-asutuksen
jätevesilainsäädännön toteuttamista.

Hallitusohjelma/Ympäristöministeriön tavoitteet
Vesiensuojelun tehostamisohjelmassa ELY-keskusten tulee edistää
vesistökunnostusten toteuttamista vesistöjen tilan parantamiseksi ja luonnon
monimuotoisuuden edistämiseksi. Lisäksi tulee vahvistaa vesistökunnostusalan
toimijoiden yhteistyötä ja uusien toimijoiden osallistumista. ELY-keskusten tulee
vähentää haitallisten aineiden päästöjä pinta- ja pohjavesiin edistämällä vesiensuojelun
tehostamisohjelman kaupunkivesien hallinta ja haitalliset aineet –teeman
valtionavustusten hakua.

Vuoden 2019 tehtäviä
2. kauden (2016-2021) toimeenpanon edistäminen
• Vesiensuojelun tehostamisohjelma

3. kauden (2022-2027) suunnittelu
•
•
•
•

Pintavesien ekologinen ja kemiallinen luokittelu
Pintavesien merkittävien paineiden arviointi
Pohjavesien riskinarviointi ja tilaluokittelun tarkistaminen
Suunnitelmien tarkistaminen vuosille 2022−2027 käynnistyy

Merkittävät tilaa heikentävät tekijät liittyvät
tilan arviointiin ja toimenpiteisiin

Vesien tila
• tila ei ole hyvä tai on
vaarassa heikentyä

Merkittävät tilaa
heikentävät tekijät
• painetyyppi
• vaikutustyyppi

Toimenpiteet
• toimenpideohjelmat
vuosille 2022-2027

https://youtu.be/FSGkEKbYqPs

Vesiensuojelun tehostamisohjelma
• Sivut internetissä
• Tehostamisohjelma vuosille 2019-2023, yhteensä 72 milj. €, vuodelle 2019
yht. 15 milj. €
• Painopisteet:
• Maatalouden ravinnekuormituksen vähentäminen kohdennetuilla ja vaikuttavilla
hankkeilla käyttäen uusia innovatiivisia menetelmiä (25 milj. €).
• Pienten vesistökunnostushankkeiden toteuttaminen sisäisen kuormituksen
vähentämiseksi ja monimuotoisuuden lisäämiseksi sekä alueellisten
asiantuntijaverkostojen vahvistaminen toimenpiteiden toteuttamiseksi (10 milj. €)
• Kaupunkien vesienhallinta ja käsittely (4 milj. €)
• Itämeren hylkyihin liittyvien uhkien vähentäminen korkean riskin kohteissa (4 milj. €)
• Itämeren ja sisävesien tilan selvitykset ja tutkimus (2 milj. €)

ELYjen rooli
• ELYille rahoitusta, henkilöresursseja ja erikoistumista
• Kunnostushankkeiden rahoitusta kaikille ELYille
• Rahoituksen haku kunnostushankkeisiin päättyi 10.5., Hämeelle myönnettiin 310 000 euroa, seuraava
haku syksyllä 2019

• Henkilöresursseja erikoistumislinjausten mukaisesti ELYille
• Tehostamisohjelman painopistealueista tulossa lisätehtäviä, jotka tarkentuvat suunnittelun
edetessä
• Maatalous: YM toteuttaa rakennekalkin ja kuitulietteiden käyttöä koskevat tutkimus- ja kehittämishankkeet,
Varsinais-Suomen ELY toteuttaa laajamittaisen kipsin levityksen Saaristomeren valuma-alueella.
• Kaupunkivedet ja haitalliset aineet: Etelä-Savon ELY hallinnoi, Häme, Pirkanmaa, Kaakkois-Suomi, Lappi,
Pohjois-Pohjanmaa ja Uusimaa arvioivat hankkeita: ensimmäinen hakukierros (viemäröidyt
yhdyskuntajätevedet) on päättynyt ja hakemukset käsittelyssä
• Hylkyjen saneeraus: vastuuorganisaatio SYKE, Rajavartiolaitos osallistuu toteutukseen
• Vesitalouden hallinta maa- ja metsätaloudessa; kokeilu- ja kehittämishankkeita, luontopohjaiset ratkaisut

• Alueellisten vesiensuojeluverkostojen vahvistamisessa kaikilla ELYillä erittäin tärkeä rooli,
Hämeelle ja Pirkanmaalle palkattu yhteinen edistäjä

Ympäristötavoitteiden tarkistaminen
YM:n asettama työryhmä tarkistaa valtakunnalliset ohjeet 31.12.2019 mennessä
Työryhmän tehtävänä
• Tarkistaa teknisten olosuhteiden, luonnonolosuhteiden tai kohtuuttomien
kustannusten vuoksi asetettujen aikataulupoikkeamien käyttöä.
• Tarkistaa ohjeistusta luonnonolosuhteita koskevien poikkeamien
perusteista.
• Ohjeistaa alennettuja tilatavoitteita koskevaa menettelyä ja niiden käytön
edellytysten selkeyttäminen.
• Ottaa työssä huomioon muut mahdolliset edellä mainittuja seikkoja
koskevat asiat mukaan lukien EU-tuomioistuinkäytännön (Weser-päätös) ja
EU-ohjeistuksen sisällöt soveltuvin osin.

