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Vesien tila hyväksi yhdessä –  
vaikuta vesienhoitosuunnitelmiin

Vesienhoitosuunnitelmaan 
kootaan tietoa mm. vesistöihin 
kohdistuvasta kuormituksesta, 
vesistön tilasta, vesienhoidon 
tavoitteista sekä tarvittavista 
vesiensuojelu- ja hoitotoimis-
ta. Toimenpideohjelma on osa 
vesienhoitosuunnitelmaa. Ohjel-
massa esitetään keinoja, joiden 
avulla ympäristötavoitteet eli 
pinta- ja pohjavesien hyvä tila 
voidaan saavuttaa.

Vesienhoidon suunnittelu ete-
nee kuuden vuoden jaksoissa. 
Valtioneuvosto hyväksyi ensim-
mäiset, Manner-Suomen kattavat 
vesienhoitosuunnitelmat vuonna 
2009 seitsemälle vesienhoitoalu-
eelle. Nykyiset suunnitelmat ja 
niihin liittyvät toimenpideohjel-
mat ovat voimassa vuoteen 2015 
saakka. 

Kesällä 2012 alkoi vesienhoito-
suunnitelmien ja toimenpideoh-
jelmien päivittäminen vuosille 
2016–2021. Tavoitteena on uudis-
taa suunnitelmat laajassa yhteis-
työssä ja eri tahoja kuullen. Val-
tioneuvosto hyväksyy tarkistetut 
suunnitelmat vuonna 2015.

Kaikilla kansalaisilla on  
mahdollisuus vaikuttaa 
miten maamme vesienhoitoa 
suunnitellaan. Parhaillaan 
valmisteltavissa vesienhoi-
tosuunnitelmissa vuosiksi 
2016–2021 kerrotaan, mikä 
on jokien, järvien, rannikko-
vesien sekä pohjavesien tila 
ja millä toimilla vesien tilaa 
aiotaan parantaa. 
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Vaikuta kuulemisissa 2012 ja 2014
Ensimmäinen kuuleminen kesä-
joulukuussa 2012 toteutetaan 
yhtä aikaa kaikissa elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksis-
sa (ELY-keskukset). Työohjelma 
ja aikataulu ovat samat kaikkial-
la, mutta keskeiset kysymykset 
vaihtelevat vesienhoitoalueittain.
 
Kuultavana olevat asiakirjat ovat 
nähtävillä kunnanvirastoissa 
sekä ELY-keskuksissa. Lisäksi 
asiakirjoihin voi tutustua inter-
netissä (kts. yhteystiedot).

Lausunnot, mielipiteet ja kan-
nanotot kannattaa antaa hyvissä 
ajoin. Palaute toivotaan ensisi-
jaisesti sähköisessä muodossa 
sen käsittelyn nopeuttamiseksi, 
mutta palautteen voi toimittaa 
myös postitse oman alueen ELY-
keskuksen kirjaamoon. 

Palautetta toivotaan  
muun muassa:

Kansalaisten ja vesien käyttäjien 
toivotaan osallistuvan vesienhoi-
don suunnitteluun ja toteuttami-
seen. Osallistua voi kuulemisten 
kautta kahdessa vaiheessa.

Kuulemisen kaksi 
vaihetta

• 15.6.–17.12.2012 kansalaiset 
voivat kommentoida 
vesienhoitosuunnitelmien 
työohjelmaa ja aikataulua, 
vesienhoitoa koskevia keskeisiä 
kysymyksiä sekä suunnitelman 
ympäristövaikutusten 
arviointia.

• Lokakuussa 2014 – maalis-
kuussa 2015 kansalaiset 
voivat esittää mielipiteensä 
vesienhoitosuunnitelmien 
ehdotuksista.

• suunnittelun toteutuksesta 
ja aikataulusta sekä 
vaikuttamismahdollisuuksista;

• ympäristöselostuksen laatimiseen 
ja sisältöön liittyvistä asioista;

• vesien tilaan liittyvistä keskeisistä 
ongelmista ja kehittämistarpeista;

• keinoista ja toimista, joilla vesien 
tilaa voidaan parantaa sekä

• rahoitus- ja yhteistyö- 
mahdollisuuksista.

Kuulemisessa saatua palautetta 
hyödynnetään vesienhoitosuun-
nitelmien ja toimenpideohjelmi-
en päivittämisessä.

Suunnitteluun voi vaikuttaa myös 
pitkin suunnittelukautta. Mieli-
piteensä voi kertoa esimerkiksi 
oman ELY-keskuksensa vesienhoi-
don yhteistyöryhmän välityksellä.
Yhteistyöryhmien jäsenet edusta-
vat vesien käyttöön, suojeluun ja ti-
laan vaikuttavia valtion ja kuntien 
viranomaisia, elinkeinon harjoitta-
jia, järjestöjä, vesialueiden omista-
jia sekä vesien käyttäjiä. 
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ympäristönsuojelusta



Faktaa ympäristönsuojelusta on 
ympäristöministeriön julkaisu
PL 35,00023 VALTIONEUVOSTO
www.ymparisto.fi

Lisätietoa:
www.ymparisto.fi/vesienhoito
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ELY-keskusten yhteystiedot
 
Henkilöiden sähköposti- 
osoitteet ovat muotoa:  
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

1. Uudenmaan ELY-keskus
PL 36, 00521 Helsinki
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi 
Lisätiedot: Mauri Karonen, Antti 
Mäntykoski ja pohjavedet: Esko 
Nylander. www.ymparisto.fi/uus/
vesienhoito

2. Varsinais-Suomen ELY-keskus
PL 523, 20101 Turku
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-
keskus.fi. Lisätiedot: Sanna Kipi-
nä-Salokannel. www.ymparisto.
fi/los/vesienhoito

3. Hämeen ELY-keskus
PL 29, 15141 Lahti
kirjaamo.hame@ely-keskus.fi 
Lisätiedot: Harri J. Mäkelä.
www.ymparisto.fi/ham/ 
vesienhoito

4. Pirkanmaan ELY-keskus
PL 297, 33101 Tampere
kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.
fi. Lisätiedot: Anu Peltonen.
www.ymparisto.fi/pir/vesienhoito

5. Kaakkois-Suomen ELY-keskus
PL 1041, 45101 Kouvola
kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-
keskus.fi. Lisätiedot: Visa Niitty-
niemi, Taina Ihaksi ja pohjavedet: 
Heidi Rautanen. www.ymparisto.
fi/kas/vesienhoito

6. Etelä-Savon ELY-keskus 
PL 164, 50101 Mikkeli
kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi
Lisätiedot: Pertti Manninen 
www.ymparisto.fi/esa/ 
vesienhoito

7. Pohjois-Savon ELY-keskus
PL 1049, 70101 Kuopio
kirjaamo.pohjois-savo@ely-kes-
kus.fi. Lisätiedot: Veli-Matti Val-
linkoski. www.ymparisto.fi/psa/
vesienhoito

8. Pohjois-Karjalan ELY-keskus
PL 69, 80101 Joensuu
kirjaamo.pohjois-karjala@ely-
keskus.fi. Lisätiedot: Paula Mo-
nonen. www.ymparisto.fi/pka/
vesienhoito

9. Keski-Suomen ELY-keskus
PL 250, 40101 Jyväskylä
kirjaamo.keski-suomi@ely-kes-
kus.fi. Lisätiedot: Ansa Selänne.
www.ymparisto.fi/ksu/ 
vesienhoito

10. Etelä-Pohjanmaan  
ELY-keskus
PL 156, 60101 Seinäjoki
kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-
keskus.fi. Lisätiedot: Vincent 
Westberg. www.ymparisto.fi/lsu/
vesienhoito 

Vesienhoitoalueet (VHA)

1. Vuoksen vesienhoitoalue

2. Kymijoen–Suomenlahden vesienhoitoalue

3. Kokemäenjoen–Saaristomeren–Selkämeren vesienhoitoalue

4. Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalue

5. Kemijoen vesienhoitoalue  

6. Tornionjoen alue (yhdessä Ruotsin kanssa) 

7. Tenon, Näätämöjoen ja Paatsjoen alue (yhdessä Norjan kanssa)

11. Pohjois-Pohjanmaan  
ELY-keskus
PL 86, 90101 Oulu
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@
ely-keskus.fi. Lisätiedot: Anne 
Laine, Kimmo Aronsuu ja pohja-
vedet: Maria Ekholm-Peltonen
www.ymparisto.fi/ppo/ 
vesienhoito

12. Kainuun ELY-keskus
PL 115, 87101 Kajaani
kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi
Lisätiedot: Kimmo Virtanen, Rai-
ja Urpelainen ja pohjavedet: Elli 
Moilanen. www.ymparisto.fi/kai/
vesienhoito

13. Lapin ELY-keskus
PL 8060, 96101 Rovaniemi. Säh-
köposti: kirjaamo.lappi@ely-kes-
kus.fi. Lisätiedot: Pekka Räinä, 
Jari Pasanen ja pohjavedet: Tere-
sa Ojala. www.ymparisto.fi/lap/
vesienhoito
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