
Keskeiset kysymykset ja työohjelma 
Kymijoen-Suomenlahden 

vesienhoitoalueella 2022-2027
Yhteenveto kuulemispalautteesta



Kuuleminen

• Kuuleminen järjestettiin samanaikaisesti kaikilla vesienhoitoalueilla 8.1. -
9.7.2018.

• Uudenmaan ELY-keskus pyysi lausunnot vesien- ja merenhoitoon liittyviltä 
tahoilta Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella.

• Vesienhoitoalueet pyysivät lausunnot lisäksi valtakunnallisilta toimijoilta.

• Kaikilla kansalaisilla oli mahdollisuus esittää keskeisiä kysymyksiä ja 
työohjelmaa koskevia kannanottoja. 

• Tässä palauteyhteenvedossa esitetään keskeisin palaute koskien 
vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä ja työohjelmaa Kymijoen-
Suomenlahden vesienhoitoalueella vuosina 2022-2027. 



Palautteen määrä vesienhoitoalueella

• Palautetta toivottiin ensisijaisesti www.lausuntopalvelu.fi –sivujen kautta, ja 
sinne jätettiin yhteensä 39 lausuntoa. 

• Lisäksi ELY-keskuksen kirjaamon kautta saatiin yhteensä 40 lausuntoa.

• Palautetta pystyi antamaan myös internetissä vastaamalla webropol-
kyselyyn, joka löytyi www.ymparisto.fi/vaikutavesiin -sivun kautta.

• Tähän kyselyyn tuli 19 vastausta Kymijoen-Suomenlahden 
vesienhoitoalueelta.

http://www.lausuntopalvelu.fi/
http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin -sivun kautta.Tähän


Yleisiä kommentteja

• Useat tahot toteavat, että työohjelma on hyvä ja kattava, ja keskeiset 
kysymykset ovat oikeita.

• Myös suunnittelun aikatauluun ollaan usein tyytyväisiä, joskaan kaikki 
eivät usko sen toteutumiseen.

• Vesiensuojelun valtakunnalliseen ohjaukseen ollaan tyytyväisiä.

• Toimenpiteiden kustannustehokkuuden ja teknisen toteutettavuuden 
tärkeyttä painotettiin.



Yleisiä kommentteja

• Viranomaisvalvontaa pidetään tärkeänä, 
kuten myös kaikkien eri sektoreiden ja 
toimijoiden osallistamista. 

• Eri tahojen välistä tiedonvaihtoa ja 
toimivaltojen selkiyttämistä kaivataan.

• Toivotaan enemmän neuvontaa ja tukea 
vesienhoidossa eri toimijoille.

• Aiheuttaja maksaa –periaatteen nykyistä 
laajempaa käyttöönottoa toivotaan.

Kuva: Heta Rousi/Valijärvi Forssa



Yleisiä kommentteja

• Eri osapuolten sitouttaminen yhteisiin toimenpiteisiin tärkeää. 

• Häiriötilanteiden ennaltaehkäisyä ja torjuntaa pidetään tärkeänä.

• Pienvedet eivät saa jäädä suurempien järvialueiden jalkoihin.

• Tulisi esittää konkreettisia laskelmia (esim. VEMALA: lla) eri 
vesiensuojelutoimenpiteiden tehosta.

• Raakaveden hankintaan tulee olla käytettävissä puhdasta vettä.

• Karttapalvelua kiitetään, ja sen toivotaan jäävän viranomaisten ja 
kansalaisten käyttöön myös kuulemisajan loputtua.



Suunnittelualueet ja 
vesienhoidolliset ongelmat



Rautalammin reitti: 
• Tutkimustieto otettava paremmin huomioon koskien 

alueen kalakantoja.
• Rapukannan palauttaminen lisättävä erityistavoitteeksi.
• Kuntien ja maakuntien roolin selkeyttäminen.
• Lupavalvontaa koskeva resurssipula pitäisi mainita.
• Hyvässä tai erinomaisessa tilassa olevien 

vesimuodostumien tila tulee turvata.
• Valtiolta toivotaan lisää määrärahoja kunnostukseen ja 

neuvontaan.
• Haja-asutuksen vesistökuormituksen vähentämiseen 

lisäresursseja.
• Avohakkuut ja turveteollisuus nähdään uhkana 

vesistöille.
• Vaelluskalakantojen turvaaminen tärkeää.
• Uhanalaisten kalakantojen vahvistaminen ja 

kalavarojen hyödyntäminen vaatii yhteensovittamista.

Viitasaaren reitti
• Sateisten kesien lisääntyessä järvien kuormitus 

voimakkaampaa.  Toivotaan keinoja turvemaiden 
käytöstä aiheutuvan kuormituksen vähentämiseen.

• Toivotaan uutta tietoa veden tilan muutoksista ja siihen 
vaikuttavista toimenpiteistä.



Saarijärven reitti

• Vesireitiltä toivotaan tuoretta tietoa 
toimenpiteiden vaikuttavuudesta ja eri 
kuormitustekijöiden mahdollisista 
muutoksista.

Leppäveden-Kynsiveden alue

• Biotuotesellutehtaan vaikutuksia vesistöön 
seurattava.

• Yhtäältä myönnetään, että hajakuormitus ja 
maatalouden ravinnekuorma ovat 
suurimpia kuormittajia.

• Toisaalta epäillään, kiinnitetäänkö huomiota 
liian vähän metsäteollisuuteen ja 
yhdyskuntien jätevesiin.



Jämsän reitti
• Teollisuuden ja yhdyskuntien 

jätevesipuhdistamojen häiriötilanteisiin 
varauduttava nykyistä paremmin.

Suur-Päijänteen alue
• UPM-Kymmenen käyttämätön vedenottamo on 

este vaelluskaloille.
• Ravinnekuormituksen vähentäminen on 

tärkeää, etenkin Pohjois-Päijänteellä.
• Hajakuormituksen vähentäminen.
• Hulevesien huomioiminen rakentamisessa ja 

kaavoituksessa.
• Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien seuranta 

on keskeistä.
• Tourujoen valuma-alueella tehtävät 

vesiensuojelutoimenpiteet.
• Yhteistyötä tarvitaan hyvien 

vesiensuojelutoimenpiteiden löytämiseksi.
• Yksityisten toimijoiden metsäojitukset tarkkailuun.
• Vieraslajien torjuminen virtavesissä.
• Leivonmäen kansallispuistossa turvetuotannon 

rehevöittämien vesien ennallistaminen.
• 4-tien hankkeessa huolehdittava läjitysalueiden 

sadevesien suodattamisesta ja Myllyojan 
kalankulunesteiden poistamisesta.



Mäntyharjun reitin pohjoisosa -Kyyvesi
• Tulvatilanteissa pintavalutuskenttien 

altaiden epäpuhtaat vedet karkaavat 
maastoon.

• Kalojen elohopeapitoisuudet korkeita.

• Pääongelma Kyyvedellä turvetuotanto, 
mutta myös maatalous ja metsäojitus.

Mäntyharjun reitin keskiosa
• Toivotaan jatkossakin rahoitusta 

toimenpiteiden toteutukseen.

• Toivotaan paikallisten tahojen kuulemista 
vesien tilatavoitteiden määrittelyssä. 

Sysmän reitti
• Hartola: valtatie 4 aiheuttaa riskin 

pohjavedelle.

Konnivesi-Ruotsalaisen alue
• Urheiluopiston pohjavesialueella 

pohjavedessä todettuja torjunta-aineita. 



Kaakkois-Suomen alue
• Kymijoen voimalaitokset tulisi sopeuttaa jokiluontoon 

luonnonmukaisilla ympäristövirtaamaratkaisuilla, jotka 
kompensoisivat edes jossakin määrin tuhoutunutta koskipinta-
alaa.

• Vaelluskalakantojen hoito vahvemmin esille. 

• Vähätuottoisten voimaloiden purkaminen on tarpeen.

• Jokelanjoella ollut jätevesihaittoja. 

• Umpeenkasvu vaivaa useita vesistöjä.

• Teollisuuden päästöjen seurantaan toivotaan tehostusta 
Kymijoen alajuoksulla.

• Vesialueiden rakentamisen valvonta on ollut ja on edelleen 
Virolahdella heikkoa.

Uudenmaan alue
• Keskustelua toivotaan yhdyskuntajätevesien vaikutuksista 

vesistöjen tilaan.

• Tiesuolauksen aiheuttamat ongelmat pohjavedelle ja 
pintavesimuodostumille tulisi huomioida. 

• Maa- ja kiviainesten sekä muiden ainesten läjityksen 
aiheuttamien haittojen ehkäisy.

• Kiinnitettävä enemmän huomiota pienten pistekuormittajien 
ohjaukseen, häiriötilanteiden hallintaan sekä 
hajakuormitukseen.

• Hajakuormituksessa tulee muistaa myös 
maataloustoimenpiteiden ulkopuolelle jäävät toiminnat.

• Loviisan ydinvoimalan lauhdevesien vaikutukset ja Porvoon 
öljyteollisuuden vaikutukset huomioitava. 

• Vesistöjen valuma-alueet kattavien valuma-aluekohtaisten 
ohjelmien laadinta olisi pikimmiten aloitettava kaikilla 
vesistöalueilla.



Vesienhoitoalueen keskeiset 
kysymykset



Maatalouden toimenpiteet käytäntöön

• Seuraavalla kaudella tulee pohtia tehostettuja toimenpiteitä maatalouden 
ravinnekuorman kuriin saamiseksi.

• Toimenpiteitä tulisi kohdentaa etenkin Suomenlahteen laskevien jokien 
kuljettaman ravinnekuormituksen vähentämiseen.

• Toimenpiteitä on tärkeää jatkaa pitkäjänteisesti sekä mitata 
jatkuvatoimisesti niiden vaikutusta vesistöissä. 

• Riittävän leveät ja oikein sijoitetut suojavyöhykkeet ovat tarpeen. 

• Tulva-alueella olevat viljelypellot olisi tärkeää saada suojavyöhykkeiksi.

• Kipsin levittäminen pelloille vähentää kuormitusta tehokkaasti.



Maatalouden toimenpiteet käytäntöön

• Tarvitaan jatkuvaa tutkimusta, parempia tutkimustuloksia ja mitattuun tietoon 
pohjautuvaa vesienhoidon suunnittelua. 

• Parhaillaan on käynnissä useita maatalouden vesistökuormituksen hallintaan 
liittyviä hankkeita, joiden tuloksia tulee odottaa ja käyttää.

• Tutkimushankkeiden tulokset tulee saada vesiensuojelukäytäntöön myös 
lainsäädännön keinoin, ja ne tulee saattaa viljelijöiden tietoon.

• Maan hyvästä kasvukunnosta huolehtiminen ja ojituksen hyvä toteutus 
ensisijaisia keinoja.

• Ojituspaineen vähentämisessä keinoina ovat myös eroosiota hillitsevät 
toimenpiteet pelloilla. 

• Suometsien raivaaminen pelloiksi on haitallista.



Maatalouden toimenpiteet käytäntöön

• Maatalouden rahoituksen turvaaminen 
vesiensuojeluvaatimusten kasvaessa 
tärkeää. Maataloustukien tulee kannustaa 
vesiensuojeluun.

• Tehokkainta haittojen minimointia on 
hyvän sadon varmistaminen; edellyttää 
että kuivatus on kunnossa. 

• Tehokkaat eroosiontorjuntakeinot 
vähentävät ravinteiden huuhtoumaa. 

• Myös kasvinsuojeluaineiden ja biosidien
huuhtoumia on tärkeä hallita. 

Kuva: Heta Rousi

Kuva: Heta Rousi/Puro Vantaan Ylästössä



Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen

• Vesistövaikutusten hillitseminen korostuu kasvaneiden hakkuumäärien 
johdosta. 

• Metsälain ja PEFC-sertifioinnin vesiensuojeluvaatimukset riittämättömiä. 

• Metsätalouden koulutus ja tiedotus tärkeää ravinnehuuhtouman 
vähentämiseksi, ja myös ohjauksen, sääntelyn ja valvonnan oltava hyvää.

• Metsätalouden vaikutuksiin, erityisesti turvemaiden maanmuokkaukseen ja 
ojituksiin tulee puuttua voimakkaammin. 

• Ilmastonmuutoksen vuoksi maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon 
kuormituksen vähentämiseen tulee löytää uusia tehokkaampia keinoja.

• Myös vapaaehtoisuuteen perustuvia suojelutoimia kannatetaan. 



Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen

• Jatkuvan kasvatuksen mahdollisuuksien huomiointi on hyvä asia. 

• Vesienhoidon suunnittelun ja luonnonhoidon projektien rahoituksen turvaaminen 
metsätaloustoimijoille ensisijaista.

• Toimenpideohjelmissa esitettyjen metsätalouden vesiensuojelun 
painopistealueiden määrittelyn tulisi olla yhdenmukaista, ja ne tulisi tallentaa 
avoimeen paikkatietoon.

• Metsäautoteiden aiheuttama ravinnekuormitus otettava huomioon.

• Ehdotetaan maisemanvuokrausta vapaa-ajan asukkaille: vähentää avohakkuita, 
joiden vaihtoehtona harvennushakkuut ekologisempia.

• KEMERA:n kehitys  ei pitäisi tukea turhia tai ylisuuria ojia, laajempaa 
sidosryhmäyhteistyötä toivotaan.



Turvetuotannon päästöt hallintaan

• Turvealan mukaan turvetuotannon vesistövaikutuksia liioiteltu.

• Useat muut tahot ilmaisevat huolensa turvetuotannon vesistöhaitoista. 
Esitetään jopa turvetuotannon alasajoa.

• Turvetuotannon valvontaan liittyvien mittareiden riittämättömyys on ongelma. 
Lupapäätöksissä tulisi asettaa raja-arvot humukselle, pH:lle ja raudalle.

• Tuodaan esiin sitä, että viranomaisilla ei ole resursseja puuttua turvetuotannon 
ympäristöhaittoihin riittävästi.

• Turvetuotannon kemiallinen käsittely ongelmallinen, mutta tunnistettava myös 
riskit humuspäästöjä lisäävistä ratkaisuista.

• Vesienkäsittelymenetelmät eivät toimi riittävän hyvin.



Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen

• Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja nopea kehittyminen pitäisi ottaa 
paremmin huomioon vesihuollossa. 

• On erittäin tärkeää, että ilmastonmuutos ja tulvariskit ovat vesienhoidon 
suunnittelussa näkökulmana mukana. 

• Vesiä pidättävien rakenteiden, kuten kosteikkojen rakentamisen, tulee 
perustua vapaaehtoisuuteen ja kustannusten korvautuvuuteen.

• Tulee varmistaa, että kuivina jaksoina riittää laadukasta vettä. 
Pintavesien varastointi.

• Kosteikot toimivat huonosti savisilla valuma-alueilla silloin kun suurin osa 
kuormituksesta syntyy kasvukauden ulkopuolella.



Vesienhoidon parempi huomioiminen 
kaavoituksessa ja rakentamisen ohjauksessa

• Osassa palautteita todetaan, että kaavoitus ei ole vesiensuojelukeino, kun 
taas toisissa palautteissa painotetaan, että kaavoituksen merkitys 
vesiensuojelussa korostuu koko ajan taajaan asutuilla vesistöalueilla. 

• Maankäyttöä suunniteltaessa tulisi aiempaa laajemmin tutkia ja tunnistaa 
maankäytön muutosten vesistövaikutukset – välineitä tähän on jo 
olemassa.

• Kuntien kaavoittajien ja rakennusvalvontaviranomaisten osaamista pinta-
ja pohjavesiin haitallisesti vaikuttavista asioista tulee vahvistaa.

• Erityisen tärkeää on pitää yllä neuvotteluyhteys ympäristöasiantuntijoiden, 
kaavoituksen ja lupavalmistelijoiden välillä.



Vesienhoidon parempi huomioiminen 
kaavoituksessa ja rakentamisen ohjauksessa

• Kuntien kaavoituksesta vastaaville tulisi korostaa ELY:n
nykyistä roolia voimassa olevan lain mukaisena konsultoivana 
asiantuntijana tiedon tuottamisessa ja jakamisessa.

• Kaavoitusosioissa tulisi tuoda selkeämmin esille voimassa 
olevan lain mahdollisuudet ja nähdä byrokratian purkaminen 
kaavoituksissa suunnittelua edistävänä tekijänä. 

• Vesienhoitosuunnitelman yksi tärkeitä tehtäviä on löytää 
keinot, joilla kunnat saadaan osoittamaan alueet maa- ja 
kiviainesten välivarastoinnille.

• Tarvitaan yhteneväiset ohjeet rakentamisen aikaisten 
happamien sulfaattimaamassojen käsittelylle ja sijoittamiselle.

Kuva: Heta Rousi/Aurinkolahti, Vuosaari



Vesielinympäristöjen parantaminen

• Virtakutuisten kalojen vaellusesteitä tulee edelleen purkaa ja vaikuttaa 
siihen, että kunnostustöitä vaikeuttavia lainsäädännön esteitä poistetaan. 

• Nykyinen vesilaki ei huomioi EU:n vesipuitedirektiivin vaatimuksia, ja sitä 
tulee viipymättä muuttaa varsinkin vesivoiman ympäristöhaittojen 
korjaamiseksi pysyvästi.

• Kalateiden rakentamisella monen joen ekologinen tila voisi nousta hyvään 
 vesivoimayhtiöiden vastuu kalateiden rakentamisessa ja siten 
kokonaisen vesistön tilan määrittelyssä. 



Vesielinympäristöjen parantaminen

• Tulevalla vesienhoitokaudella kunnostusta kaipaavat vedet tulisi saada 
kattavasti suunnitelmallisen hoidon ja kunnostuksen piiriin. 

• Virtavesien kunnostus lisää mahdollisuuksia maaseutumatkailun 
tukemiseen.

• Saaliin hyödyntäminen elintarvikkeena edellytys hoitokalastuksen 
kustannustehokkuudelle.  Tuottaa lisäarvoa kustannusten sijaan. 

• On kannatettavaa kerätä vesienhoidon suoritetut toimenpiteet, esimerkiksi 
tehdyt kunnostukset, avoimeen karttapalveluun. 

• Vieraslajistrategia tulee ottaa käyttöön vieraslajien leviämisen 
ennaltaehkäisemiseksi ja niiden aiheuttamien haittojen torjumiseksi. 



Pohjavesien laadun ja määrän turvaaminen

• Toiminnanharjoittajien ja maanomistajien neuvontaa ja ohjeistusta tulee 
lisätä etenkin I-luokan pohjavesialueilla. 

• Myös vedenhankintaan soveltuvien pohjavesialueiden tarkastelu olisi 
tulevaisuuden vedenhankinnan turvaamisen kannalta tärkeää.

• Käynnissä oleva uusi pohjavesialueiden luokittelutyö vaatii lisätietoa 
pohjavesien sekä maa- ja vesiekosysteemien välisistä riippuvuussuhteista.

• Uuden pohjavesiluokituksen mahdollisia vaikutuksia muun muassa 
maankäyttöön, kaavoitukseen tai pohjaveden ottoon tulisi avata 
tarkemmin.



Pohjavesien laadun ja määrän turvaaminen

• Vesienhoidossakin pitäisi mahdollisuuksien mukaan edistää 
pohjavesialueilla toimivien yritysten ja muiden toimijoiden yhteistarkkailua. 

• Geologisia rakenneselvityksiä voitaisiin myös käyttää nykyistä 
tehokkaammin ja laajemmin maankäytön suunnittelun tukena. 

• Pohjavesiseurannan ja pohjavesialueiden vesienhoitotavoitteiden 
toteutumiseksi on tärkeää panostaa tietojärjestelmien kehittämiseen.

• Raakavesien laatuun vaikuttavien pohjavesialueiden toimijoiden 
seurannan tulee kohdistua pilaaja maksaa periaatteen mukaisesti.



Pohjavesien laadun ja määrän turvaaminen

• Vesienhoidon suunnitelmissa tulisi esittää mahdollisia ratkaisuja 
pohjavedelle energiakaivoista aiheutuvien riskien pienentämiseksi. 
Energiakaivojen ja lämmönkeruuputkistojen kattava sijaintitiedosto olisi 
suotavaa. 

• Viranomaisvalvonnan merkitystä olisi hyvä korostaa myös pohjavesien 
suojelussa. 

• Pohjavesien turvaaminen ei saisi aiheuttaa lisäkustannuksia 
toiminnanharjoittajille.



Jätevesihaitat hallintaan

• Jätevedenpuhdistamojen puhdistusteho tulee saattaa kaikissa laitoksissa 
parhaalle mahdolliselle tasolle.

• Puhdistamoiden välinen yhteistyö ja kokemusten vaihtaminen ovat myös 
oleellisia asioita pyrittäessä parhaaseen mahdolliseen puhdistustulokseen.

• Jätevesiverkostojen ja pumppaamoiden saneerauksen lisääminen on 
tarpeen. Saneerauksen kohdentamisesta tarvitaan tutkimustietoa.

• Pistekuormittajien aiheuttamien päästöjen hallintaan tulisi kiinnittää erityistä 
huomiota siten, että toiminnanharjoittaja olisi enemmän vastuussa 
vesienhoitoon osallistumisesta, (esim. omaehtoinen valvonta tai seuranta).



Jätevesihaitat hallintaan

• Jätevedenpuhdistamoiden hyvä fosforinpoisto tukee myös 
mikropartikkeleiden poistoa. 

• Jätevedenpuhdistamoilta pitää vaatia enemmän mm. mikromuovien ja 
lääkejäämien käsittelyssä. 

• Jätevesihaittojen hallinnalla on erityisen suuri merkitys vesistöissä, joiden 
yläjuoksuilla on jätevedenpuhdistamon purkupaikka ja alajuoksulla toisen 
laitoksen raakavedenottopaikka.



Jätevesihaitat hallintaan

• On tärkeää estää hulevesien aiheuttamia ylivuotoja puhdistamoilla ja 
pumppaamoilla. 

• Hulevesien erotteluun liittyen yhteistyö muiden toimijoiden, kuten 
viranomaisten ja kiinteistöjen kanssa on tärkeää. Myös neuvonta ja 
maksut tulisi ottaa huomioon.

• Hulevesien laatuun ja sen aiheuttamiin riskeihin tulee kiinnittää huomiota.

• Hulevesien yhteydessä on syytä muistaa myös keskitetyiltä 
lumenkaatopaikoilta tulevien vesien laatu sekä lumen merisulatuksen 
vaikutukset merivesien laatuun.



Vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten 
aineiden vähentäminen

• Haitallisten ja vaarallisten aineiden päästöjä tulisi vähentää ensisijaisesti 
niiden syntypaikoilla.

• Muualla tuotettua tutkimustietoa esim. lääkeaineiden sekä pesu- ja 
puhdistusaineiden haitallisten ainesosien päätymisestä vesiin ja esitettyjä 
toimenpiteitä aineiden vähentämiseksi tulisi hyödyntää.

• Mikromuovien ja muiden haitallisten ja vaarallisten aineiden vaikutuksia 
vesieliöstöön ja vesiekosysteemiin tulisi tarkastella enemmän.



Erinomaisessa ja hyvässä tilassa olevien 
vesien tilan turvaaminen

• Osa vastaajista pitää tärkeänä, että 
toimenpiteitä suunnattaisiin enemmän 
huonossa tilassa olevien vesistöjen 
parantamiseen, ja että hyvässä tilassa 
olevien vesien turvaamisessa käytettäisiin 
pääosin vapaaehtoisuutta.

• Toisaalta nähtiin, että on 
kustannustehokkaampaa estää vesien 
tilan huononeminen.

• Suojelukeinoja voivat olla etenkin 
kaavoitus, ympäristölupavelvollisten 
toimintojen sijainnin ohjaus ja 
metsätalouden toimenpiteet.

Kuva: Heta Rousi/Pohjois-Keitele, Viitasaari



Toimeenpanon tehostaminen

• Tarvitaan määrätietoisempaa vesien hoidon suunnittelua; satunnaiset 
hankkeet eivät riitä.

• Kuntatasolla vesiensuojelutyöhön tulisi sitouttaa myös muita toimialoja 
ympäristönsuojelun vähäisten resurssien vuoksi.

• Valtion ja kuntien säästöjen seurauksena niiden rooli vesiensuojelun 
suunnittelussa pienenee, ja tilalle tarvittaisiin muita toimijoita.

• Maanomistajien mukaan ottaminen jo suunnitteluvaiheessa on tärkeää.

• Parantamistoimia tulee tehdä sekä valuma-alueiden vesiensuojelua 
tehostamalla, että elinympäristökunnostuksin. 



Toimeenpanon tehostaminen

• Entistä tehokkaampia toimenpiteitä tarvitaan.  Toimenpiteet ja resurssit 
tulee kohdentaa tehokkaasti. 

• Toimenpiteiden tulee perustua oikeaan, riittävään ja ajantasaiseen tietoon; 
tässä mm. seuranta ja tutkimus ovat tärkeässä roolissa. 

• Hankkeiden käynnistäminen vaatii aktiivista opastusta vesiensuojelun 
viranomaistahoilta.  Vesiensuojeluhankekoulutuksia toivotaan.

• Vesienhoidon toimeenpanon suunnittelu tulee tehdä tiiviissä yhteistyössä 
muun alueellisen suunnittelun kanssa (esim. maakuntastrategia).

• Toisaalta toivotaan, että odotettaisiin tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia.



Toimeenpanon tehostaminen

• Vesistötietoisuuden lisääminen on tärkeää.

• Tietoa ja neuvontaa vesiin vaikuttavista toimenpiteistä tulisi jakaa 
enemmän vapaa-ajan asukkaille. 

• Toivotaan vapaaehtoisuuden lisäämistä myös toimeenpanossa ja 
suunnittelussa, mutta toisaalta virallisten tahojen vahvempaa roolia.

• Vesienhoidon etenemisestä ja saavutuksista aktiivisesti viestiminen 
kannustaa toimimaan vesien hyvän tilan saavuttamiseksi myös jatkossa.

• Hajakuormituksen haitan aiheuttajat tulisi saada paremmin vastuuseen.

• Hajakuormituksen haittojen vähentämiseksi tulisi tutkimustoimintaa lisätä 
ja monistaa hyviä käytäntöjä. 



Suunnitelman tarkistamisen 
työohjelma ja aikataulu



Suunnittelun aikataulu ja vaiheet

• Toimenpiteiden toteuttamiseen on 
riittävästi aikaa, mutta nykyresursseilla 
tämä on mahdotonta.

• Miten maakuntauudistus mahdollisesti 
vaikuttaa vesienhoidon suunnitteluun?
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Ihmistoiminnan vaikutukset arvioidaan

• Veden värin ja kiintoainepitoisuuden lisäämistä pintavesien luokittelun 
kriteereihin ehdotetaan; vesistöjen tummumista pidetään ongelmana, mitä 
ei ole otettu vesienhoidon keskeisissä kysymyksissä riittävästi huomioon.

• Esitetään, että myös luontaisen kuormituksen ja hajakuormituksen 
suhteesta olisi hyvä saada tarkentavaa tietoa.

• Esitetään, että elohopeamittauksia tulee vaatia entistä enemmän, ja 
samalla lisätä muitakin vesien laadun arviointitapoja.



Seurantaohjelmat tarkistetaan

• Seurantoihin ja niiden jatkumiseen toivotaan lisää resursseja. 

• Tuodaan esiin, että mittauskohteita ja aikasarjoja on riittämättömästi. 

• Seurantatiedon laatua ja luotettavuutta pidetään tärkeänä; pitäisi olla viranomaisen 
suorittamaa tai vähintään viranomaisen ohjeistamaa.

• Vesistöseurantojen osalta tulevalla vesienhoitokaudella erityisesti huomioitavaa on 
digitalisaation hyödyntäminen ja uusien teknologioiden sekä uusien mittaus- ja online-
tekniikoiden kehittäminen ja käyttöönotto.

• Jo tehtyjen seurantojen ja selvitysten analysointia, jalostamista ja jakamista kansalaisten 
tietoon tulisi tehostaa.

• Jalostetun seurantatiedon tulisi olla avointa, yhdessä paikassa ja asiantuntijoiden 
puolesta ”tulkittua”. 

• Vesientilan seuraaminen ajantasaisesti voisi olla myös vientituote.



Vesimuodostumille asetetaan 
ympäristötavoitteet

• Tuodaan esiin, että toiminnanharjoittajien 
kannalta on tärkeää, että on mahdollisuus 
poiketa ympäristönlaatutavoitteista 
joissain tilanteissa, kun siihen on 
perusteet.
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Toimenpiteet suunnitellaan yhteistyössä

• Kokemuksia yhteistyöryhmien hyvistä toimintamalleista olisi hyvä jakaa. 
Esim.:

• kokouskutsun lähettäminen sekä varsinaisille että varajäsenille

• kokouksien tutustuminen eri toimialojen edustajien toimintaan. 

• Yhteistyö, myös hallinnonrajat ylittävä, on oleellista, jotta saadaan eri 
alojen asiantuntijuus hyödynnettyä. 

• Vesienhoidon suunnittelu ja hoidon toteutus tulee tehdä tiiviissä 
yhteistyössä mm. alueidenkäytön suunnittelun, kaavoituksen, 
rakentamisen ohjauksen ja toimintojen sijoittelun osalta. 



Ympäristövaikutusten arviointi

• Yhteiskunnan toiminnan ja ihmisten 
hyvinvoinnin kannalta merkittävimpien 
vaikutusten tulisi saada suurin painoarvo. 

• Vaikutusten arviointia on tärkeää 
kohdentaa kasvavan biotalouden 
vesistövaikutuksiin. 

• Vaikutuksia tulisi arvioida myös 
vesiliikenteen, uiton ja vaelluskalojen 
osalta.
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Suunnitteluun vaikuttava yleinen kehitys

• Vesiensuojeluviranomaisten itsenäisyys tärkeää maakuntauudistuksessa.

• On tärkeää ettei suunnitelmien toimeenpano kärsi hallinnon myllerryksistä.

• Vesistöseurantojen tulevaisuus maakuntauudistuksen jälkeen huolettaa. 

• Yleisen edun valvonnan puuttuminen uudessa LUOVA –virastossa 
huolestuttaa.



Kiitos palautteesta!
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