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1. Lähtökohdat ja toimintaympäristön muutos
1.1 Lähtökohdat
Valtioneuvosto hyväksyy vesienhoidon järjestämisestä annetun lain mukaan vesienhoitosuunnitelmat
seitsemälle Manner-Suomen vesienhoitoalueelle. Nyt hyväksytään toista vesienhoitokautta koskevat
Vuoksen vesienhoitoalueen, Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen, Kokemäenjoen-SaaristomerenSelkämeren vesienhoitoalueen, Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen, Kemijoen vesienhoitoalueen, Tornionjoen vesienhoitoalueen ja Tenon-Näätämönjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmat
vuosiksi 2016−2021. Suomen vesienhoitoalueet on esitetty kuvassa 1.
Vesienhoitosuunnitelmat ja niiden toimenpideohjelmat laaditaan vesien- ja merenhoidon järjestämisestä
annetun lain (1299/2004) ja vesienhoidosta annetun asetuksen (1040/2006) nojalla. Näillä on pantu Suomessa täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston vesipolitiikan puitedirektiivi 2000/60/EY ja sen
perusteella pohjavesiensuojelusta (2006/118/EY) ja prioriteettiaineista (2013/39/EU) annetut direktiivit.
Vesipuitedirektiivi velvoittaa jäsenmaat laatimaan vesienhoitosuunnitelmat ja niiden toimenpideohjelmat
kuuden vuoden välein.
Vesienhoidon tavoitteena on pintavesien hyvän ekologisen ja kemiallisen tilan sekä pohjavesien hyvän
kemiallisen ja määrällisen tilan saavuttaminen vuoteen 2015 mennessä, vesien erinomaisen ja hyvän tilan
ylläpito sekä tilan heikkenemisen estäminen. Tavoitteisiin pääsemiseksi kukin maa laatii alueelliset vesienhoitosuunnitelmat. Suomi on jaettu suunnittelua varten viiteen kansalliseen vesienhoitoalueeseen,
jotka muodostuvat yhdestä tai useammasta vesistöalueesta. Suomen ja Ruotsin välisellä rajajokisopimuksella 91/2010 on muodostettu suomalais-ruotsalainen vesienhoitoalue. Suomalais-norjalainen vesienhoitoalue on muodostettu Suomen ja Norjan hallituksen välillä vuonna 2013 tehdyllä sopimuksella. Ahvenanmaa vastaa EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanosta omalla vesienhoitoalueellaan.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ovat laatineet valtakunnallisen ohjeistuksen
pohjalta vesienhoidon toimenpideohjelmat, joiden yhteenvedot on koottu koko vesienhoitoalueen kattaviin vesienhoitosuunnitelmiin. Suunnitelmien laatiminen on perustunut laajaan yhteistyöhön eri tahojen
kesken valtakunnallisen ohjauksen pohjalta. Suunnittelua ovat ohjanneet kunkin ELY-keskuksen nimeämät yhteistyöryhmät, joissa on mm. kansalaisjärjestöjen, toiminnanharjoittajien ja eri etujärjestöjen
edustajia. Valmisteluun on sisältynyt kaksi kuulemisjaksoa, joiden kuluessa kaikilla kansalaisilla ja sidosryhmillä on ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä vesienhoitosuunnitelmaluonnoksista. ELY-keskukset
pyysivät toimialueensa keskeisiltä toimijoilta lausunnot. Lisäksi vesienhoitoalueiden yhteen sovittavat
ELY-keskukset pyysivät lausunnot myös keskeisiltä valtakunnallisilta tahoilta.
Vesienhoito kattaa kaikki rannikkovedet, jotka on määritetty vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä
annetun lain 2 §:n kohdassa 4, lähes kaikki yli 0,5 km2:n kokoiset järvet ja valuma-alueeltaan yli 100
km2:n joet. Lisäksi suunnittelussa on tarkasteltu myös paikallisesti tärkeitä ja vesienhoidon kannalta merkittäviä näitä pienempiä vesimuodostumia. Pohjavesien osalta tarkastelussa ovat kaikki vedenhankintaa
varten tärkeät ja vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet. Vesienhoitosuunnitelmissa tarkastellaan
vesien tilaa ja vesiin kohdistuvia paineita sekä vesienhoitoalueen keskeisiä vesiensuojelukysymyksiä.
Lisäksi määritellään ympäristötavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimet ja näiden kustannukset sekä toimenpiteiden pääasialliset vastuutahot.
Keskeiset lainsäädännölliset muutokset ensimmäisen vesienhoitokauden jälkeen

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettuun lakiin on lisätty säännökset merenhoidon suunnittelusta sekä pohjavesialueiden rajauksesta, luokituksesta ja pohjavesialueen suojelusuunnitelmasta.
Valtioneuvoston asetusta vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä on muutettu ensimmäisen suunnittelukauden jälkeen siten, että Ely-keskusten tulee osana vesienhoitolaissa tarkoitettua toimenpideohjel-
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man tarkistamista tarkastella myös ennakkovalvontatoimenpiteitä ja esittää tarvittaessa toimia niiden saattamiseksi ajan tasalle. Näihin ennakkovalvontatoimenpiteisiin kuuluvat myös vesilain mukaiset luvat.
Uudistettu vesilaki tuli voimaan vuoden 2012 alussa. Haja-asutuksen jätevesihuoltoa koskeva ympäristönsuojelulain muutos ja valtioneuvoston asetus tulivat voimaan vuonna 2011. Hajajätevesiasetuksen siirtymäsäännöksellä pidennettiin toimeenpanon määräaikaa. Pääministeri Sipilän hallitusohjelman mukaiset
haja-asutuksen jätevesisääntelyä koskevat säädösmuutokset toteutetaan hallituskaudella.
Uusi ympäristönsuojelulaki tuli voimaan vuonna 2014. Sillä parannetaan ja yhdenmukaistetaan ympäristön tilaa turvaavia parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksia sekä tehostetaan ympäristönsuojelun
lupamenettelyä ja lupien valvontaa. Uudistuksen ansiosta merkittävät luonnonarvot voidaan ottaa huomioon entistä paremmin turvetuotantoa koskevassa ympäristölupaharkinnassa. Ympäristönsuojelulain uudistamisen kolmannessa vaiheessa tarkastellaan muun muassa lupamenettelyn sujuvoittamista, luvanvaraisuuskynnyksen nostamista ja toimialakohtaisten asetusten ja rekisteröintimenettelyn käyttöä luvanvaraisuuden sijaan.
Vesiympäristölle vaaralliset ja haitalliset aineet ovat aiempaa laajemmin esillä vesienhoidossa. Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista sisältää ympäristönlaatunormeja
aineille tai aineryhmille, jotka vaikuttavat pintavesien kemiallisen tilan arviointiin. Asetusta on muutettu
EU:n direktiivien edellyttämällä tavalla. Ympäristöministeriössä on lisäksi valmisteilla tähän liittyvä asetuksen muutos.
Laki tulvariskien hallinnasta edellyttää tulvariskien tavoitteiden ja vesienhoidon tavoitteiden yhteen sovittamista. Tulvariskien hallintasuunnitelmat tehdään yhtä aikaa vesienhoidon suunnitelmien päivityksen
kanssa.
Vesihuoltolakia on muutettu vuonna 2014. Tavoitteena on varmistaa turvallisten ja kohtuuhintaisten vesihuoltopalvelujen saatavuus sekä parantaa hulevesien hallintaa sään ja vesiolojen ääri-ilmiöiden lisääntyessä ja päällystettyjen pintojen määrän kasvaessa yhdyskunnissa. Samalla luovuttiin kuntien vesihuollon
lakisääteisestä kehittämissuunnitteluvelvoitteesta. Kunnat vastaavat kuitenkin yhä vesihuollon kehittämisestä alueellaan yhteistyössä vesihuoltolaitosten kanssa sekä osallistuvat vesihuollon alueelliseen suunnitteluun.
Suunnittelussa tapahtuneet muutokset ensimmäisen suunnittelukauden jälkeen

Lainsäädännössä tapahtuneet muutokset sekä EU komission ensimmäisistä vesienhoitosuunnitelmista
antama palaute on otettu vesienhoitosuunnitelmien valmistelussa huomioon. Toisella kaudella vesienhoitoalueilla on luokiteltu ensimmäisellä kierroksella luokiteltujen vesimuodostumien lisäksi yli 3600 uutta
pintavesimuodostumaa. Vesien tilaa koskevia seurantaohjelmia on uudistettu ja tehostettu ja vesien tilan
seurantamenetelmiä on tarkennettu monelta osin. Vesistöihin kohdistuvia paineita, erityisesti ravinnekuormitusta, on arvioitu entistä tarkemmin uusilla mallityökaluilla. Tehdyt kuormitusarviot ovat luotettavampia kuin ensimmäisellä kierroksella. Myös vesiympäristölle vaarallisia ja haitallisia aineita käsitellään
ensimmäistä suunnittelukierrosta laajemmin.
Ajantasaistettujen vesienhoitosuunnitelmien laatimisen yhteydessä on tehty arvio ensimmäisellä kierroksella suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisesta. Toisen kauden toimenpiteiden suunnittelua varten on
laadittu valtakunnalliset ohjeet, joita on hyödynnetty ELY-keskuksissa. Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa mahdollisimman kustannustehokkaita toimenpiteitä ja toimenpidekokonaisuuksia, joilla vesienhoidon ympäristötavoitteet voidaan saavuttaa. Toisella suunnittelukierroksella toimenpiteiden vaikuttavuudesta ja kustannustehokkuudesta saatiin ensimmäistä kierrosta luotettavammat arviot erilaisten mallien avulla.
Vesienhoidon hyötyjä on pystytty arvioimaan aiempaa laajemmin. Vesienhoitosuunnitelmat on sovitettu
yhteen merenhoidon toimenpideohjelman ja tulvariskien hallintasuunnitelmien kanssa. Tätä varten on
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tunnistettu yhteisiä toimenpiteitä ja rajapintoja. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia vesienhoitoalueella on
kuvattu hydrologian, ravinnekuormituksen, pohjavesien sekä ihmistoiminnan kannalta. Ilmastomuutokseen sopeutuminen on otettu huomioon toimenpiteiden suunnittelussa. Kuulemisten yhteydessä on hyödynnetty uusia viestinnällisiä ja kommunikaatiota parantavia keinoja.

1.2 Nykytila ja keskeiset haasteet vesienhoidossa
Pintavesissä tila-arvio on tehty lähes kaikille (98,5 %) vesienhoidossa mukana oleville vesille. Pintavesiä
tarkastellaan sekä ekologisen että kemiallisen tilan näkökulmasta. Rannikkovesien pinta-alasta on alle
hyvän ekologisen tilan kolme neljännestä, jokivesistöistä noin kolmannes ja järvistä kuudesosa (kuva 2).
Pinta-alaltaan lähes puolet pintavesialueista on luokiteltu kemialliselta tilaltaan huonoksi johtuen pääasiallisesti kaukokulkeutuman aiheuttamasta elohopeakuormituksesta (kuva 3). Kansalliset päästölähteet
ovat syynä huonoon kemialliseen tilaan vain 2 %:lla pintavesien pinta-alasta. Keinotekoisia tai voimakkaasti muutettuja vesimuodostumia, joissa hyvää huonompi tilaa johtuu fyysisistä muutoksista, on tunnistettu yhteensä 168 kappaletta, eli noin 2 %:lla kaikista vesimuodostumista.
Vesien ekologisen tilan luokka on parantunut ensimmäisen suunnittelukauden aikana noin 2 %:lla vesimuodostumista. Toisaalta tila on heikentynyt noin 1 %:lla pintavesialueista, mikä johtuu osittain lisääntyneestä kuormituksesta ja muista muutostekijöistä. Useissa vesimuodostumissa yksittäisen vedenlaatutekijöiden tila on parantunut, vaikka eri laatutekijöistä johtuva kokonaisluokka ei olisikaan parantunut. Toimenpiteiden vaikutukset näkyvät luonnonoloista johtuen usein viiveellä, jonka takia vaikutukset ekologisessa tilassa eivät näy vielä tarkastelujaksolla. Luokittelujärjestelmän muuttuminen ja luokittelun piiriin
tulleiden vesimuodostumien lisääntyminen vaikuttivat myös arvioon.
Pohjavesialueita on vesienhoidon tarkastelussa noin 3 800 kappaletta. Noin 93 % pohjavesialueista on
luokiteltu hyvään kemialliseen ja määrälliseen tilaan. Ihmistoiminnoista aiheutuvien riskien perusteella
380 pohjavesialuetta on nimetty riskialueeksi (kuva 4). Lähes sadalla riskialueella kemiallinen tila on
luokiteltu huonoksi ja kolmella pohjavesialueella määrällinen tila on huono. Tila on vaarantunut erityisesti Etelä-Suomen ja taajamien pohjavesialueilla, joilla on runsaasti ihmistoimintaa. Lisäksi 150 pohjavesialueella on huomattavasti ihmistoiminnasta aiheutuvia paineita, mutta näiden osalta ei ole ollut riittävästi
tietoa pohjaveden laadusta, jotta alueen tila olisi voitu määrittää.
Kaikilla toimialoilla on toteutettu toimenpiteitä, jotka ovat vähentäneet vesiin kohdistuvia paineita. Toimenpiteet eivät kuitenkaan ole olleet kaikilta osin riittäviä (taulukko 1). Tämä on otettu huomioon vuosia
2016–2021 koskevien toimenpiteiden suunnittelussa. Vesien ekologisen tilan parantamisen kannalta haasteet kohdistuvat erityisesti hajakuormitukseen, varsinkin maatalouden ja haja-asutuksen kuormituksen
vähentämiseen sekä jokien läpikulkukelpoisuuden parantamiseen. Kemiallisen tilan parantamisen kannalta keskeisiä kohteita ovat pilaantuneet sedimentit, kaivostoiminta, tekoaltaat, teollisuus ja satamat. Pohjaveden tilan parantamistoimenpiteet kohdistuvat erityisesti pilaantuneille maa-alueille, teiden liukkaudentorjuntaan, aiemmin käytettyjen torjunta-aineiden riskeihin, öljytuotteiden varastointiin, teollisuusalueisiin sekä kotieläintalouteen. Ongelmia aiheuttavat lisäksi rannikon läheisten alueiden happamat sulfaattimaat, joilta huuhtoutuu merkittäviä määriä raskasmetalleja. Ilmastonmuutos lisää erityisesti ravinteiden
huuhtoutumista vesiin.
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Taulukko 1. Toimenpiteiden toteutuminen 2010–2015 ja toimenpiteiden lisätarve vuosille 2016–2021.
Sektori

Toimenpiteiden toteutuminen ensimmäisellä
kaudella

Yhdyskunnat

Yhdyskuntien vesiensuojelun toimenpiteet ovat
edenneet lähes suunnitellusti. Jätevedenpuhdistusta on keskitetty isompiin yksiköihin ja pienempiä puhdistamoita on lakkautettu. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet kattavat kaikki taajamat, ja
niissä on toteutettu yhteinen vesihuolto. Viemäröintiohjelman mukaisia siirtoviemäröintihankkeita on toteutettu suunnitellusti. Vapaaehtoinen
suositussopimus on edistänyt yhdyskuntien
vesiensuojeluhankkeiden toteutusta.

Haja- ja lomaasutus

Maatalous

Metsätalous

Haja-asutuksen jätevesihuoltoa koskevat säädösmuutokset
viivästyttävät
toimenpiteiden
toteutusta.
Määräaikaa jätevesien käsittelyn
ajanmukaistamiselle on jatkettu 15.3.2018 asti.
Viemäröintiohjelman tavoitteet talouksien saattamiseksi
viemäriverkostojen
piiriin
hajaasutusalueilla ylittyvät vuoteen 2016 mennessä.
Tämän jälkeen valtion tuki vesihuoltotoimenpiteisiin loppuu.
Suuri osa maanviljelijöistä on sitoutunut maaseudun kehittämisohjelman ympäristötoimiin.
Kaikki maatalouden toimenpiteet ovat käynnistyneet, mutta toimenpidemäärät eivät ole toteutuneet suunnitellusti. Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelmalla 2007–2013 ei ollut mahdollista rahoittaa ohjelmakauden lopussa uusia
toimenpiteitä. Uuden ohjelmakauden 2014–2020
käynnistyminen viivästyi vuoteen 2015, eikä sen
kautta voitu vesienhoitokauden lopussa toteuttaa
toimenpiteitä suunnitellusti. Osalle toimenpiteistä
(esim. suojavyöhykkeet) tuki ei ollut viljelijöille
riittävän houkuttelevaa. Tästä huolimatta peltojen
talviaikainen kasvipeitteisyys ja säätösalaojitus
on toteutunut hyvin. Lannan hyödyntäminen on
toteutunut reilusti yli suunnitellun. Neuvontaa ja
koulutusta on toteutettu laajalti useissa hankkeissa.
Metsätalouden toimenpiteistä koulutus ja tehostettu vesiensuojelusuunnittelu on toteutunut
hyvin. Kunnostusojitusmäärät olivat arvioitua
pienempiä, minkä takia siitä aiheutuneet paineet
vesistöihin ovat olleet arvioitua vähäisempiä.
Kunnostusojituksen tehostetusta vesiensuojelusta on toteutunut noin 12 % suunnitellusta.

Vesistöjen
kunnostus,
säännöstely ja
rakentaminen

Monet vesistökunnostustoimenpiteet ovat toteutuneet lähes suunnitellussa aikataulussa. Syynä
varsinkin kalankulkua edistävien toimenpiteiden
viivästymiseen on resurssien puute sekä se, että
toteutuminen on pitkälti kiinni paikallisten tahojen
omasta aktiivisuudesta. Paikallista aktiivisuutta
onkin pyritty edistämään. Uusia yhdistyksiä ja
säätiöitä on syntynyt ja hankkeita on toteutettu
useita eri rahoituslähteitä hyödyntäen. Vesistösäännöstelyn kehittämistoimenpiteet ovat edistyneet suunnitellussa aikataulussa.

Pohjaveden
suojelusuunnitelmat ja tutkimus

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laadinta
ja päivitys on edistynyt hyvin saadun lisärahoituksen turvin. Osa suunnitelluista pohjavesiselvityksistä on tehty. Toiminnanharjoittajien pohjavesiseurantaa on laajennettu. Suunnitelluista
seurannoista lähes puolet on toteutunut. Pohjavesialueiden rajat on tarkistettu kiireellisimmiksi
katsotuilla kohteilla.

Ensimmäisen
kauden
toimenpiteiden
riittävyys

Toimenpiteiden lisätarve 2016-2021

+

Typenpoiston merkityksestä tarvitaan lisätutkimuksia, joita on käynnissä. Typenpoistoa on
tarpeen tehostaa alueilla, joilla typpi vaikuttaa
rehevöitymiseen. Jätevesien ohijuoksutuksista
sekä hulevesistä aiheutuvaa kuormitusta on
tarpeen vähentää. Asutuksesta ja maankäytöstä
aiheutuvat riskit pohjavesialueilla on tarpeen
hallita nykyistä paremmin. Jätevesien haitallisten aineiden hallinta asettaa uusia haasteita.
Suositussopimuksen
toteutuksella
voidaan
tehostaa yhdyskunnista peräisin olevan kuormituksen vähentämistä edelleen.

-

Neuvonnan ja vapaaehtoisten toimien merkitys
lisääntyy haja- ja loma-asutuksen jätevesihuollossa. Vesihuoltolaitosten taloudellinen tila voi
vaikeuttaa tarvittavia uudis- ja korjausinvestointeja.

--

+/-

Rehevöitymisen vähentäminen edellyttää maataloudesta tulevan ravinnekuormituksen merkittävää vähentämistä. Perustoimenpiteitä sekä
tehokkaita lisätoimenpiteitä, jotka perustuvat
pääosin vapaaehtoisuuteen, tulisi toteuttaa
aiempaa laajemmin. Palautuminen kuormituksen vaikutuksista on hidasta ja ilmastonmuutos
lisää ravinteiden huuhtoutumista. Peltoviljelyn
vaikutuksista pohjaveteen tarvitaan lisää tietoa
pohjavesien suojelutoimenpiteitä varten.

Suunnitelmissa esitettävät metsätalouden vesiensuojelutoimet tulee ottaa kattavasti käyttöön
vesistövaikutusten minimoimiseksi. Kuormituksen vaikutuksille herkimmille alueille tulee lisäksi kohdentaa metsätalouden perusvesiensuojelutasoa tehokkaampia toimenpiteitä. Luonnonhoitohankerahoitusta tulee suunnata erityisesti
vesiensuojelutoimenpiteisiin.

+/-

Esitettyjä osin vapaaehtoisia toimenpiteitä
toteutetaan resurssien rajoissa. Yhteistyöverkostoja ja kumppanuuksia vahvistetaan sekä
omaehtoisen kunnostuksen edellytyksiä edistetään. Kunnostushankkeiden rahoituspohjaa
pyritään laajentamaan valtion rahoituksen vähetessä. Toistaiseksi voimassa olevat vanhat
vesiluvat rajoittavat mahdollisuuksia nousuesteiden poistamiselle. Ohjauskeinojen kehittämisellä (lupamenettely ja ympäristövirtaamat) sekä
kalatiestrategian toteutuksella pyritään edistämään hankkeita. Vaelluskalakantojen elvyttämistä tukeviin toimenpiteisiin rakennetuissa
vesistöissä suunnataan valtion tukea.

+/-

Suojelusuunnitelmien rahoitus tulisi turvata
jatkossakin, jotta pohjavesiin kohdistuvat riskit
voidaan hallita. Pohjavesialueiden rajauksiin ja
luokitteluun liittyvän tutkimuksen rahoitusta tulisi
lisätä.
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Liikenne

Liikennettä koskevat toimenpiteet ovat toteutuneet pääosin aikataulussa.

+/-

Pohjavesien suojauksia pitäisi lisätä erityisesti
haitallisista aineista aiheutuvien riskien vähentämiseksi. Pohjavesien kloridipitoisuudet ovat
nousseet riittämättömien pohjavesisuojausten
vuoksi. Suojauksia kohdennetaan nykyisin
pääosin ruuhka-Suomeen.

Maa-ainesten
otto

Maa-ainesten ottoa koskevat toimenpiteet eivät
ole edenneet suunnitellussa aikataulussa, koska
toimintaan ei ole voitu osoittaa riittävästi resursseja.

-

Vanhojen sorakuoppien kunnostaminen sekä
nykyisten soranottoalueiden seuranta ja valvonta vaativat lisätoimia.

Pilaantuneet
alueet

Pilaantuneiden maiden kunnostukset eivät ole
toteutuneet kokonaisuudessaan.

-

Pohjavesiä uhkaavien pilaantuneiden maiden
kunnostusten resurssit ovat riittämättömät.

Teollisuus

Teollisuuden toimenpiteet on toteutettu pääosin
lupamenettelyn kautta.

+

Kalankasvatus

Kalankasvatuksen toimenpiteet on toteutettu
pääosin lupamenettelyn kautta. Vesiensuojelun
tueksi on laadittu kalankasvatuksen sijainninohjaussuunnitelma ja kalankasvatuksen ympäristöohje on päivitetty.

+/-

Turvetuotanto

Turvetuotannon vesiensuojelu on parantunut.
Uusia turvetuotantoalueita on perustettu vain
vähän yli puolet suunnitellusta määrästä, mikä
on vähentänyt vesiin kohdistuvia paineita. Uusilla alueilla on otettu käyttöön ympärivuotinen tai
kesäaikainen pintavalutuskenttä pumppaamalla.

+/-

Turkistuotanto

Maaperän
happamuuden
torjunta

-+/+

Turkistuotannon toimenpiteet ovat edenneet
lähes suunnitellusti. Valumavesien käsittelyjärjestelmien rakentamisesta on valtaosa toteutunut
suurilla tiloilla. Pienillä ja keskisuurilla tiloilla osa
toimenpiteistä on toteutumatta. Tilakohtainen
neuvonta on toteutunut suunnitellusti. Tilojen
siirto pohjavesialueiden ulkopuolelle on toteutunut.
Tieto happamista sulfaattimaista ja niiden sijainnista on lisääntynyt, mutta yleiskartoitusta ei ole
saatu toteutettua kokonaan. Tilakohtainen neuvonta ei ole toteutunut suunnittelussa laajuudessa. Säätösalaojitus on toteutunut kohtalaisesti,
mutta toteutuksessa on suuria alueellisia eroja.
Kuivatuksen säätö ei ole toteutunut suunnitellusti. Uusia menetelmiä haittojen torjumiseksi ei ole
kehitetty riittävästi.

Teollisuuden kuormitusta pintavesiin ja pohjavesiin hallitaan ympäristölupamenettelyllä. Uusi
teollisuus pyritään ohjaamaan pohjavesialueiden ulkopuolelle. Suunnitellut uudet kaivoshankkeet asettavat haasteita vesiensuojelulle.
Kalankasvatus aiheuttaa pääosin paikallista,
Saaristomerellä myös alueellista kuormitusta.
Lupakäytäntö sekä rehujen ja tekniikan kehittyminen ohjaavat toimintaa vähemmän kuormittavaan suuntaan. Taloudellisesti kannattavat
kuormituksen vähentämiskeinot pienillä ja keskisuurilla laitoksilla ovat haasteelliset.
Turvetuotannolla voi olla alueellisesti ja paikallisesti merkittäviä vaikutuksia vesien tilaan.
Vesiensuojelu on tehostunut, mutta edelleen on
vanhoja tuotantoalueita, joilla toteutetaan vain
perustason vesiensuojelu. Lupakäytäntö ohjaa
toimintaa vähemmän kuormittavaan suuntaan.
Ylivirtaamatilanteiden vesiensuojeluun ja vesiensuojelurakenteiden toimivuuteen tulisi kiinnittää enemmän huomiota.

+/-

Turkistuotannolla on paikallisia vaikutuksia
pintavesiin ja osalla tarhoista on edelleen puutteellisesti järjestetty vesiensuojelu. Lupakäytäntö ohjaa toimintaa vähemmän kuormittavaan
suuntaan.

-

Toimivia vesiensuojeluratkaisuja tulee edelleen
kehittää ja ottaa käyttöön. Täydentävät toimenpiteet parantavat jonkin verran tilannetta, mutta
kuivatettujen alunamaiden happaman kuormituksen vaikutukset voivat kestää useita vuosikymmeniä. Resursseja tai käytännön mahdollisuuksia muuttaa kuivatusoloja jälkeenpäin
laajoilla alueilla ei ole.

Toimenpiteitä tarvitaan paljon lisää
Toimenpiteitä tarvitaan lisää
Toimenpiteet osin riittäviä
Toimenpiteet pääosin riittäviä

1.3 Vesienhoitoon liittyvät hallituksen kärkihankkeet
Pääministeri Sipilän hallitusohjelman kärkihankkeista useat liittyvät vesienhoitoon. Kiertotaloutta koskevan kärkihankkeen toimenpiteenä valmistellaan ja toimeenpannaan uusi merenhoidon toimenpideohjelma sekä uudet alueelliset vesienhoidon toimenpiteet, joissa määritellään toimien tehostamistarve. Toimenpiteen alla toteutetaan vesien tilaa parantavia hankkeita, joissa etsitään uusia, vaikuttavia tapoja vähentää ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormitusta vesiin. Noin kolmanneksen esitetyistä merenhoidon ja vesienhoidon toimista tulee olla saatettu loppuun vuoden 2018 loppuun mennessä. Toimeenpanokausi vesienhoitosuunnitelmilla ja merenhoidon toimenpideohjelmalla jatkuu vuoden 2021 loppuun asti.
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Kiertotaloustoimenpiteeseen sisältyy monia toimenpiteitä, joilla tehostetaan toimia Itämeren ja vesien
suojelemiseksi. Kokeiluohjelmalla rahoitetaan uusiutuvaan energiaan ja ravinteiden kierrätykseen liittyvää tuotekehitystä ja innovaatioita sekä demonstraatio- ja referenssihankkeita. Tarkoitus on käynnistää
pilottihankkeita jätevedenpuhdistamon lietteen fosforin erottamiseksi lannoitevalmisteena käytettäväksi
sekä jalostaa lietteen ravinteita lannoitevalmisteeksi. Hallituksen ravinteiden kierrätystavoitteiden varmistamiseksi ja maaseudun kehittämisohjelman toimien täysmääräiseksi hyödyntämiseksi toteutetaan ”Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön”-hankkeen (MMM) sekä ravinteiden kierrätysohjelman (RAKI; YM)
toinen vaihe (2016–2019).
Kansallinen pilaantuneiden maa-alueiden kunnostus- ja kokeiluohjelma käynnistetään kriittisimpien
riskialueiden tutkimiseksi, vedenoton kannalta tärkeiden pohjavesialueiden suojelemiseksi, maa-ainesten
hyötykäytön lisäämiseksi ja kotimaisten puhtaiden teknologioiden kehityksen (kestävät kunnostusmenetelmät) vauhdittamiseksi.
Veteen liittyvien elinkeinojen ja osaamisen avulla (sininen biotalous) lisätään kestävää kasvua. Tätä
varten laaditaan sinisen biotalouden kansallinen kehittämissuunnitelma, jossa tunnistetaan tavoitteet sekä
keskeiset toimenpiteet vesiin liittyvien kestävien kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseksi vesien hyvän
tilan tavoitteet huomioon ottaen (mm. kalavarat, veden biomassat, energia, osaaminen, matkailu, palvelut
ja vienti). Hallinnollisia ohjauskeinoja kehitetään sekä panostetaan uusiin kansallisen ja kansainvälisen
kasvun mahdollistaviin innovaatioihin sekä vesiosaamisen vientiä tukeviin toimenpiteisiin. Uuden sukupolven vesiviljelyteknologioiden kehittämisellä, vesistöihin joutuneiden ravinteiden ja energian hyödyntämisellä sekä vesiluonnonvaroihin ja vesiosaamiseen perustuvan liiketoiminnan kehittämisellä vaikutetaan myös vesien tilatavoitteiden saavuttamiseen.
Luonto- ja virkistysmatkailua vauhditetaan sisältäen mm. kestävän vesistömatkailukeskittymän. Vaeltavia ja uhanalaisia kalakantoja elvytetään, koska vahvistuneet kalakannat parantavat kestävän matkailun
edellytyksiä, edistävät vaelluskalojen lisääntymisedellytyksiä, luonnon monimuotoisuutta sekä Itämeren
hyvän ekologisen tilan saavuttamista.
Vaelluskalojen luontainen lisääntymiskierto palautetaan kalataloudellisesti merkittävimpiin kalatiestrategian kärkikohteisiin (pilottikohteet). Toimenpiteissä otetaan huomioon kokonaisvaltainen vesistöjen käyttö ja hoito (vesien hyvän tilan tavoitteet, tulva- ja kuivuusriskien hallinta, virkistys- ja matkailukäyttö ja uusiutuva energia). Lisäksi kehitetään ja otetaan käyttöön uusia ratkaisuja rakennettujen vesistöjen kalakantojen hoitoon yhteistyössä alueiden sidosryhmien kanssa. Kansallinen lohenkalastuksen
säätelyjärjestelmä uudistetaan lohi- ja meritaimenstrategian mukaiseksi. Uhanalaisten kalalajien suojelua
tehostetaan.

2. Keskeiset toimenpiteet vuosille 2016–2021
2.1 Toimenpiteiden valinta
Vesienhoitosuunnitelmissa on määritelty toimenpiteet ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelmissa käsitellään toimialoittain, mitä toimenpiteitä tarvitaan vesiin kohdistuvien merkittävien paineiden
vähentämiseksi. Myös erityiset luontoon (lajit ja elinympäristöt) ja vedenottoon liittyvät tavoitteet on otettu huomioon toimenpiteiden määrittelyssä.
Toimenpiteet jaotellaan perus-, muu perus- ja täydentäviin toimenpiteisiin. Vesienhoidon perustoimenpiteisiin kuuluvat kaikki EU-lainsäädännön mukaiset toimet sekä näiden lisäksi kansallisen lainsäädännön
mukaiset toimenpiteet, jotka eivät perustu EU-direktiiveihin. Perustoimenpiteiden lisäksi tehtävät toimenpiteet ohjauskeinot mukaan lukien luokitellaan täydentäviksi toimenpiteiksi.
Lisätietoa eri sektoreiden toimenpiteistä, ohjauskeinoista ja kustannusten arvioinnista löytyy sektorikohtaisista toimenpideoppaista: www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas
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Vesiensuojelun kustannustehokkaimmat ja toteutuskelpoisimmat toimenpiteet on valittu yhdessä alueen
sidosryhmien kanssa. Toimenpiteiden valintaan vaikuttavat kustannukset sekä yhteiskunnalliset, lainsäädännölliset ja poliittiset sekä luonnonolosuhteisiin liittyvät vaikutukset. Arviointimenettelyssä muodostettiin kolme vaihtoehtoa:




H0: Nykyiset toimenpiteet, jossa lähtökohtana on vuosille 2010–2015 suunniteltujen toimenpiteiden toteutuminen vuoteen 2015 mennessä
H1: Tavoitteita painottava vaihtoehto: Vedet nopeasti hyvään tilaan ilman rajoitteita
H2: Toteuttamiskelpoisuutta painottava vaihtoehto: Yhteistyöllä kohti vesien hyvää tilaa

Edellä esitetyistä toimenpideyhdistelmistä valittiin vaihtoehto H2, jota valmisteltiin ja tarkennettiin yhdessä alueellisten vesienhoidon yhteistyöryhmien kanssa. Valitun vaihtoehdon mukaisilla toimenpiteillä
ympäristötavoitteet pyritään saavuttamaan, mutta toimenpiteet on suunniteltu ja mitoitettu ottaen huomioon niiden toteutuksen taloudelliset, tekniset, hallinnolliset ja poliittiset reunaehdot. Lisäksi otettiin huomioon yhteydet merenhoidon toimenpideohjelmaan sekä tulvariskien hallintasuunnitelmiin.

2.2 Yhdyskunnat sekä haja- ja loma-asutus
Toimintaympäristön muutos
Erityistilanteisiin varautumisen merkitys lisääntyy yhdyskuntien jätevesihuollossa. Vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden hallintaa varten tarvitaan lisää tietoa. Haja-asutuksen jätevesiä koskevat
asetusmuutokset vaikuttavat toimenpiteiden toteutumiseen. Teknisesti ja taloudellisesti järkevimmät viemäröintihankkeet on saatu toteutettua valtakunnallisen viemäröintiohjelman (2012–2016) avulla. Viemäröintiohjelman jälkeen valtio ei tue haja-asutuksen viemäreiden rakentamista.
Perustoimenpiteet
Yhdyskuntien päästöjä rajoitetaan ympäristönsuojelulain mukaisilla luvilla ja soveltaen parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT). Vesihuoltoverkoston ja jäteveden puhdistamoiden käyttöä, ylläpitoa ja verkoston laajennuksia koskevat toimenpiteet perustuvat ympäristönsuojelulakiin ja vesihuoltolakiin. Perustoimenpiteiden kustannukset ovat noin 750 milj. euroa vuosittain. Suurin yksittäinen toimenpidekustannus,
noin 700 milj. euroa vuosittain, aiheutuu taajamien viemärilaitosten käytöstä ja ylläpidosta sekä uusista ja
peruskunnostettavista jätevedenpuhdistamoista, jotka rahoitetaan vesihuoltolaitosten asiakkailta perittävillä jätevesimaksuilla.
Haja-asutuksessa kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia toimenpiteitä ovat ympäristönsuojelulakiin perustuvien kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmien käyttö ja ylläpito. Kansalliseen lainsäädäntöön perustuvien perustoimenpiteiden kustannukset ovat noin 240 milj. euroa vuosittain.
Täydentävät toimenpiteet
Vesienhoitosuunnitelmissa yhdyskuntien täydentävistä toimenpiteistä merkittävin on viemäreiden vuotovesien vähentäminen ja suunnitelmallinen luopuminen sekaviemäröinnistä. Sekaviemäröinnistä luovutaan
alueilla, jossa se on teknisesti mahdollista ja taloudellisesti kohtuullista. Toimenpiteillä pyritään vähentämään jäteveden puhdistamoiden häiriötilanteista aiheutuvia päästöjä. Muita täydentäviä toimia ovat jätevesien hygienisointi, ammoniumtypen tehostettu poisto ja ravinteidenpoiston tehostaminen suositussopimuksen keinoin. Täydentävien toimenpiteiden kustannukset ovat yhteensä noin 23 milj. euroa vuosittain.
Tästä suurin osa aiheutuu viemäreiden vuotovesien vähentämisestä ja sekaviemäröinnistä luopumisesta.
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn täydentävänä toimenpiteenä on keskitetyn viemäröinnin toteuttaminen haja-asutusalueilla. Vesienhoitosuunnitelmien mukaan yhteensä noin 50 000 haja-asutusalueella sijaitsevaa asuntoa tulisi liittää viemäriverkkoon. Toimenpiteen arvioitu kustannus on noin 29 milj. euroa
vuodessa.
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Ohjauskeinot
Jätevesilietteen käsittelyä, käyttöä ja loppusijoitusta parannetaan hyvillä käytännöillä jätevesissä olevien
ravinteiden kierrättämiseksi ja energian talteen ottamiseksi. Biotaloutta ja sen vaatimaa toimialojen välistä yhteistyötä edistetään. Vesihuollon tutkimus- ja kehitystoimintaa erityisesti ravinteiden kierron, vesien
hygieenisen tilan, toiminnan energiatehokkuuden sekä hulevesien käsittelymenetelmien parantamiseksi
lisätään. Vesihuollon alueellista yhteistyötä parannetaan ja vesihuoltolaitosten tuloja kohdennetaan puhdistamojen ja vesihuoltoverkostojen saneerauksiin ja uusimisiin. Kuntien toivotaan jatkavan vesihuollon
suunnitelmallista kehittämistä, jossa otetaan huomioon yhdyskuntien sekä haja- ja loma-asutuksen vesihuollon tarpeet.

2.3 Maatalous
Toimintaympäristön muutos
Maatalouden tuotantorakenne muuttuu jatkuvasti. Erityisesti kotieläintilojen osuus kaikista maatiloista
vähenee ja kotieläintuotanto keskittyy vahvasti alueellisesti samalla, kun eläinmäärä maatilaa kohti kasvaa. Keskittymisen seurauksena lannan tuotantomäärät ovat monilla tiloilla suuret lannan levittämiseen
käytettävissä olevaan peltoalaan nähden. Myös vuokrapeltojen osuus viljelysmaasta on kasvanut, mikä
vähentää kiinnostusta ympäristötoimenpiteisiin ja pellon peruskunnostustoimiin. EU:n yhteinen maatalouspolitiikka on uudistettu vuosille 2014–2020 ja sen mukaiset toimet on otettu käyttöön.
Perustoimenpiteet
Peltoviljelyä koskevat lakisääteiset toimenpiteet perustuvat pääosin nitraattiasetukseen ja kasvinsuojelulainsäädäntöön. Uuden nitraattiasetuksen myönteiset vaikutukset vesienhoitoon muodostuvat pääasiassa
typpilannoitusmäärien vähentämisestä ja lannan syyslevitysajan lyhentämisestä. Lisäksi lantalatilavuusvaatimusten nostamisella sekä rakennelmien sijoittamista koskevilla minimietäisyyksillä pohjavesialueista, vesistöistä, noroista ja valtaojista sekä lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden varastointia ja
kuormaamista koskevilla täsmennetyillä rakenteellisilla vaatimuksilla arvioidaan olevan positiivisia ympäristövaikutuksia. Kotieläintalouteen liittyvät määräykset perustuvat ympäristönsuojelulakiin ja asetukseen. Myös EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan kuuluvien täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset sisältävät vesiensuojelua tukevia toimenpiteitä. Niitä toteutetaan maatiloilla hyvin laajalti ja ne ovat vesiensuojelullisesti vaikuttavia. Perustoimenpiteiden kustannukset ovat noin
30 milj. euroa vuosittain.
Täydentävät toimenpiteet
Keskeisin keino maatalouden vesistökuormituksen vähentämiseksi on viljelijöille vapaaehtoinen ympäristökorvausjärjestelmä, joka on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja se on ollut käytössä
EU-jäsenyyden alusta saakka. Siihen on sitoutunut 90 % viljelijöistä ja se kattaa yli 90 % käytössä olevasta viljelymaasta. Vesienhoitosuunnitelmissa esitetyt toimenpiteet perustuvat suureksi osaksi maatalouden
ympäristökorvausjärjestelmän toimenpiteisiin. Vesienhoitosuunnitelmissa on esitetty, miten ympäristökorvausjärjestelmän toimenpiteet tulisi kohdentaa ja mitoittaa alueellisesti vesienhoidon ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.
Tärkeimpiä toimenpiteitä ovat ne, joilla eroosiota vähentävä peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys varmistetaan, peltojen fosforipitoisuuksia saadaan alennettua ja lannan sisältämät ravinteet saadaan hyödynnettyä nykyistä laajemmilla peltoalueilla. Vesienhoitosuunnitelmissa ehdotetaan tehtäväksi suojavyöhykkeitä noin 25 000 hehtaarin alueelle, 3000 kosteikkoa sekä peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys esitetään toteutettavaksi noin 1,5 milj. hehtaarin alueelle. Verratessa vesienhoitosuunnitelmia ja viljelijöiden
sitoutumista ympäristökorvausjärjestelmästä rahoitettaviin toimenpiteisiin vuosille 2015–2020 voidaan
tehdä alustava arvio, jonka mukaan sitoutuminen on hyvällä tasolla. Vuoden 2016 alussa voidaan esittää
tarkempia tietoja viljelijöiden sitoutumisesta. Täydentävien toimenpiteiden kustannukset ovat noin 224
milj. euroa vuosittain.
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Ohjauskeinot
Toimenpiteiden toteuttamisen tueksi tarvitaan lisää tietoa. Ympäristökorvausjärjestelmän kehittämistä
tulisi jatkaa seuraavaa ohjelmakautta varten, jotta nykyisessä ohjelmassa hyvään alkuun saatu toimenpiteiden kohdentaminen saataisiin vesienhoidon kannalta vielä kustannustehokkaammaksi seuraavalle
vuonna 2021 alkavalle ohjelmakaudelle. Myös uusia menetelmiä ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämiseen tarvitaan, mikä tarjoaa myös liiketoimintamahdollisuuksia bio- ja kiertotaloudessa. Maan
hyvästä kasvukunnosta ja kuivatustilasta huolehtiminen edistää sekä viljelyn että vesienhoidon tavoitteita.
Paras vaikuttavuus maatalouden hajakuormituksen vähentämisessä saadaan toimenpiteillä, joita voidaan
toteuttaa laajoilla alueilla (esimerkiksi oikein ajoitettu ja mitoitettu lannoitus, maan hyvä kasvukunto) ja
toimenpiteillä, jotka on kohdennettu vesiensuojelullisesti oikeisiin kohteisiin (esimerkiksi suojavyöhyke
vesistöön viettävällä pellolla). Toimenpiteiden tilakohtaisen suunnittelun ja kohdentamisen edistäminen
on myös tärkeää. Koulutuksen ja tiedotuksen avulla voidaan edistää kasvinsuojeluaineiden ja biosidien
asianmukaista ja kestävää käyttöä maataloudessa.

2.4 Metsätalous
Toimintaympäristön muutos
Kemera-lain toimeenpanossa erityisesti luonnonhoitohankkeiden rahoitukseen kohdistuu säästöpaineita,
mikä voi vaikuttaa vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamiseen. Sen sijaan suometsienhoitohankkeisiin sisältyvät tarvittavat vesiensuojelutoimenpiteet rahoitetaan. Hallitusohjelman ja kansallisen
metsästrategian 2025 mukaan puun käyttö tulee lisääntymään. Tavoitteena on lisätä viidenneksellä runkopuiden hakkuumäärää. Kuitenkin puumarkkinat vaikuttavat vuosittaiseen ja alueelliseen toimenpiteiden
laajuuteen. Erityisesti hakkuut turvemailla voivat tuoda haastetta vesiensuojelulle. Uusi metsälaki tarjoaa
mahdollisuuden käyttää ojitettuja mutta jatkokasvatuskelvottomia suoalueita hyödyksi vesiensuojelussa.
Perustoimenpiteet
Metsätalouden perustoimenpiteinä huolehditaan kunnostusojituksen vesiensuojelun perusrakenteista, joita
ovat lietekuopat, kaivu- ja perkauskatkot, laskeutusaltaat sekä pienmuotoinen pintavalutus. Vesienhoitosuunnitelmissa on arvioitu kunnostusojituksia tehtävän vuosina 2016–2021 noin 46 000 hehtaaria vuodessa. Kunnostusojituksen vesiensuojelun perusrakenteiden kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin 1,2
milj. euroa vuodessa.
Täydentävät toimenpiteet
Täydentäviä toimenpiteitä ovat metsälannoitusten ja uudistushakkuiden suojakaistat, joiden yhteismääräksi on arvioitu noin 13 000 hehtaaria. Kunnostusojituksen tehostettuina vesiensuojelu- ja eroosiohaittojen torjuntatoimenpiteinä tehdään putkipatoja, kosteikkoja ja pintavalutuskenttiä yhteensä yli 4 000 kappaletta. Tehostettua vesiensuojelusuunnittelua on arvioitu tarvittavan noin 100 000 hehtaarille vuodessa.
Tavoitteena on jättää ojitettuja, mutta jatkokasvatuskelvottomia soita ennallistumaan noin 51 000 hehtaaria kaudella 2016–2021. Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden koulutukseen sekä maanomistajien neuvontaan tulee panostaa jatkossakin. Tavoitteena on antaa koulutusta ja neuvontaa yhteensä noin 16 000 henkilölle vuodessa. Metsätalouden täydentävien toimenpiteiden kokonaiskustannukset ovat vuodessa noin
10,4 milj. euroa. Suurimmat kustannukset aiheutuvat uudistushakkuiden suojakaistoista sekä koulutuksesta ja neuvonnasta
Ohjauskeinot
Teknistaloudellisesti parhaiden ja kustannustehokkaiden vesiensuojelutoimenpiteiden käytön laajentamista erityisesti yksityismailla edistetään. Kemera-tukea suunnataan tarvittavissa määrin vesiensuojelurakenteiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä luonnonhoitohankerahoitusta erityisesti vesiensuojeluhankkeisiin. Vesiensuojelutoimenpiteiden hyvää suunnittelua ja toteutusta varten huolehditaan laadun
varmennuksesta ja edistetään toimenpidekohtaisten omavalvontamallien käyttöönottoa. Myös pintavalutuskenttien ja kosteikkojen valuma-aluekohtaiseen yleissuunnitteluun tarvitaan resursseja. Metsätaloustoimenpiteiden oikeaa kohdentamista varten tehostetaan paikkatietotyökalujen käyttöä. Vesiensuojelumenetelmiä kehitetään erityisesti turvemaiden uudistamisen yhteydessä vapautuvien ravinteiden vähentämiseksi sekä myös elohopeakuormituksen vähentämiseksi.
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2.5 Vesistöjen säännöstely, rakentaminen ja kunnostus
Toimintaympäristön muutos
Säännösteltyjen vesistöjen lupaehtojen tarkistamiseen ja ympäristövirtaamien turvaamiseen kohdistuu
lisääntyviä odotuksia. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen lisää tarvetta säännöstelykäytäntöjen kehittämiselle sekä tulva- ja kuivuusriskien hallinnalle. Kalateiden ja muiden kalankulkua helpottavien toimenpiteiden rahoitukselle etsitään uusia innovatiivisia kansallisia ja kansainvälisiä rahoitusmahdollisuuksia.
Kalatiestrategian toimeenpanoa edistetään myös valtioneuvoston kärkihankkeena elvyttämällä vaeltavia
ja uhanalaisia kalakantoja.
Valtion rahoitusta vesien kunnostuksiin käytetään omien vesistötöiden sijasta muiden toteuttamien hankkeiden avustamiseen sekä kunnostustoiminnan ja tähän liittyvien asiantuntijavalmiuksien kehittämiseen.
Valtion kunnostusrahoituksen vähetessä pyritään lisäämään EU-rahoitusta sekä aktivoimaan julkisen hallinnon ulkopuolisten tahojen osallistumista vesien kunnostuksiin.
Perustoimenpiteet
Vesirakentamisen ja säännöstelyn muut perustoimenpiteet ovat pääasiassa vesilain mukaisia velvoitetoimenpiteitä, kuten elinympäristökunnostuksia ja kalaistutuksia. Näiden vuotuiset kustannukset ovat noin
9,5 milj. euroa.
Täydentävät toimenpiteet
Vesistösäännöstelyjä esitetään kehitettäväksi noin 40 kohteessa. Suunnittelussa otetaan huomioon myös
ilmastonmuutoksen sopeutumisen sekä tulva- ja kuivuusriskien hallinnan tarpeet. Kalankulkua helpottavia toimenpiteitä esitetään toteutettavaksi 104 kappaletta. Kalojen luonnonkierron vahvistaminen ja hyvän
ekologisen tilan saavuttaminen edellyttää useiden toisiaan tukevien toimenpiteiden toteuttamista. Näiden
toimenpiteiden kustannukset ovat yhteensä noin 9 milj. euroa vuosittain, josta yli 90 prosenttia aiheutuu
kalankulkua helpottavista toimenpiteistä.
Vesien tilan parantaminen edellyttää useissa vesistöissä ulkoisen kuormituksen vähentämisen lisäksi kunnostustoimenpiteitä. Kunnostustoimenpiteet ovat pääasiassa täydentäviä toimenpiteitä. Rehevöityminen
on merkittävin vesiensuojeluongelma, mikä vaatii kunnostustoimenpiteitä lähes 340 kohteessa. Virtavesien elinympäristökunnostuksia on tarkoitus toteuttaa yli 260 kohteessa hydrologis-morfologisen tilan ja
yleisen ekologisen tilan parantamiseksi. Valumaveden hallintaa, erityisesti vedenpidätyskyvyn parantamista on tarkoitus toteuttaa vajaassa 10 kohteessa. Vedenpidätyskyvyn parantaminen edesauttaa kuormituksen vähentämistä erityisesti suurten valuntojen aikoina sekä edistää tulva- ja kuivuusriskien hallintaa.
Erityisalueiksi nimettyjen Natura-alueiden kunnostuksia on esitetty noin 20 kohteelle, mikä parantaa
myös luontodirektiivien tavoitteiden saavuttamista. Vesienhoitosuunnitelmiin sisältyy lukuisia vesirakentamista, säännöstelyjä ja kunnostuksia koskevia suunnittelu- ja selvityskohteita, joiden toteutus ajoittuu
seuraavalle suunnittelukaudelle. Kunnostustoimenpiteiden kustannukset ovat noin 7 milj. euroa vuosittain.
Ohjauskeinot
Selvitetään tarve kehittää vesilainsäädäntöä niin, että lupia ja niissä määrättyjä velvoitteita voidaan tarvittaessa muuttaa tai tarkistaa vesien- ja merenhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi selvitetään ympäristövirtaamaa koskevia tarpeita ja kehitetään tätä koskevia arviointimenetelmiä.
Kunnostusta edistetään vesistöjen kunnostusstrategialla ja pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategialla.
Valuma-aluelähtöiseen tarkasteluun perustuvien alueellisten kunnostussuunnitelmien laatimista ja tulvavesien pidättämishankkeita ja valuma-alueen vedenpidätyskyvyn parantamista edistetään. Lisäksi kehitetään kunnostusten rahoitusta. Omaehtoista kunnostustoimintaa aktivoidaan valtion myöntämillä avustuksilla ja vesistöjen kunnostusverkoston kautta jaettavalla asiantuntijatuella.
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2.6 Pohjavedet
Toimintaympäristön muutos
Ympäristöministeriössä on valmisteilla muutos vesienhoidosta annettuun valtioneuvoston asetukseen vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettuun lakiin sisällytettyjen uusien pohjavesiä koskevien
säännöksien tarkentamiseksi. Ensimmäisellä suunnittelukaudella pohjavesiin liittyviä eri sektoreille esitettyjä toimenpiteitä oli käytössä yhteensä 61 kappaletta. Toiselle suunnittelukaudelle toimenpiteitä on esitetty 36 kappaletta. Toimenpiteitä on yhdistetty ja osa toimenpiteistä on poistettu tai siirretty ohjauskeinoiksi.
Perustoimenpiteet
Perustoimenpiteiksi katsotaan lainsäädäntöön perustuvat pohjaveden pilaamista ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Pohjaveden suojelu perustuu pitkälti ympäristönsuojelulain pohjaveden pilaamiskieltoon. Lisäksi vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden asetuksella on toimeenpantu pohjavesidirektiivin mukainen suorien tai epäsuorien päästöjen hallinta. Ympäristönsuojelulain perusteella annettavissa
luvissa tulee esittää toimet, joilla voidaan ehkäistä pohjaveden pilaantumisen vaara joko teknisin tai toiminnallisin keinoin.
Pohjavesialuekohtaisen suojelusuunnitelman laatimisella voidaan tarkentaa ja kohdentaa pohjaveden suojelutoimia. Perustoimenpiteitä ovat myös pohjaveden tilaa selvästi uhkaavien pilaantuneiden maaalueiden riskienhallintatoimet, mukaan lukien kunnostus. Pohjaveden määrällisen tilan osalta perustoimenpiteenä voidaan pitää vesilainmukaista vedenoton ennakkovalvontaa ja pohjaveden suojaaluemenettelyä. Liikenteen pohjavesivaikutuksia torjutaan vaihtoehtoisen liukkaudentorjunnan ja pohjavesisuojausten avulla. Lähes 200 pohjavesialueelle on tarpeen laatia pohjaveden suojelusuunnitelma tai
tehdä olemassa olevan suunnitelman päivitys. Noin 30 pohjavesialueelle on tarpeen joko perustaa vedenottamon suoja-alue tai päivittää suoja-aluepäätöksen sisältöä. Pohjavesien suojeluun liittyvien perustoimenpiteiden vuosikustannukset ovat noin 13 milj. euroa vuosittain.
Täydentävät toimenpiteet
Pohjavesien hyvän tilan saavuttamiseksi tai sen säilymiseksi on esitetty täydentäviä toimenpiteitä maaainestenoton, pilaantuneiden alueiden, liikenteen, teollisuuden, maa- ja metsätalouden, turkistuotannon
sekä yhdyskuntien ja vedenoton osalta. Lisäksi on ehdotettu pohjavesiin liittyvää seurantaa ja tutkimusta.
Pohjavesien täydentävien toimenpiteiden kustannukset ovat noin 13 milj. euroa vuosittain, josta suurin
osa aiheutuu pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamisesta. Muita keskeisiä toimenpiteitä
ovat maa-ainesottoalueiden kunnostussuunnitelman laatiminen ja alueiden kunnostaminen, peltoviljelyn
pohjavesien suojelutoimenpiteet sekä pilaantuneisuusselvitysten laatiminen pilaantuneilla maa-alueilla.
Ohjauskeinot
Keskeinen pohjavesien suojeluun liittyvä ohjauskeino liittyy maankäytön suunnitteluun. Uusia pohjaveden laadulle tai määrälle riskiä aiheuttavia toimintoja ei tulisi sijoittaa pohjavesialueille. Mikäli toimintoja
joudutaan kuitenkin sijoittamaan pohjavesialueelle, tulee teknisin ja toiminnallisin keinoin varmistaa ettei
toiminnasta aiheudu pohjaveden pilaantumisen vaaraa.
Pilaantuneiden alueiden arviointia ja puhdistamista edistetään. Lisäksi valtakunnallisen pilaantuneiden
maa-alueiden riskinhallintastrategian pohjalta laaditaan ohjeita ja kehitetään rahoituskeinoja. Liikennealueiden aiheuttamia pohjavesiriskejä kartoitetaan ja vähennetään. Tietoa lisätään pohjavesistä riippuvaisista ekosysteemeistä sekä pohjavesialueiden hydrogeologisista olosuhteista. Maa-aineshuollossa edistetään kalliokiviaineksen ja korvaavien ainesten käyttöä sekä vanhojen maa-ainesalueiden kunnostamista.
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2.7 Teollisuus ja yritystoiminta
Toimintaympäristönmuutos
Teollisuudesta peräisin olevan orgaanisen aineen ja kiintoaineen kuormitus vesiin oli suurimmillaan
1970-luvun alussa, minkä jälkeen se on vähentynyt voimakkaasti. Eniten vesistöjä on kuormittanut massa- ja paperiteollisuus. Teollisuuden metalli- ja öljykuormitus on pienentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana ja nykyisin pääosa kuormituksesta on peräisin muutamalta suurelta laitokselta. Useilla teollisuus- ja satamapaikkakunnilla on sedimentissä edelleen myrkyllisiä yhdisteitä haitallisina pitoisuuksina.
Erityisesti metsäteollisuuden rakennemuutos, mihin on liittynyt joidenkin tehtaiden ja tuotantolinjojen
sulkemisia vuoden 2006 jälkeen, on vähentänyt vesistökuormitusta osalla sisävesi- ja rannikkoalueista.
Toisaalta vesiä kuormittava kaivostoiminta on lisääntynyt 2000- luvulla ja on mahdollisesti edelleen laajentumassa erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa.
Perustoimenpiteet
Teollisuuden päästöjä rajoitetaan ympäristönsuojelulain mukaisilla ympäristöluvilla ja soveltaen parasta
käyttökelpoista tekniikkaa. Vesiensuojelutoimenpiteitä tarkastellaan yrityksissä osana laajempaa ympäristöasioiden hallintaa – mm. ilmapäästöjen, jätteiden, energian käytön ja haitallisten kemikaalien käytön
vähentämistä -, jolloin eri alojen lainsäädännön ja ohjelmien tavoitteita ja vaatimuksia sovitetaan yhteen.
Teollisuuden toimenpiteiden kustannukset ovat noin 195 milj. euroa vuosittain.
Ohjauskeinot
Teollisuuden vesiensuojelun keskeiset ohjauskeinot perustuvat ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisiin menettelyihin. Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää yhteistyötä ja tiedonvaihtoa erityisesti parhaan
käyttökelpoisen tekniikan osalta sekä työterveydestä, kemikaaliturvallisuudesta ja ympäristönsuojelusta
vastaavien valvontaviranomaisten menettelytapojen yhtenäistämistä. Riskienhallintasuunnitelmilla ennaltaehkäistään ympäristövahinkoja sekä varaudutaan onnettomuus- ja häiriötilanteisiin. Vesiympäristölle
haitallisten aineiden vaikutuksia tunnistetaan ja vähennetään edelleen lupamenettelyllä. Kaivostoiminnan
ympäristölupamenettelyä ja valvontaa kehitetään uuden tietopohjan avulla haitallisten vesistö- ja pohjavesivaikutusten estämiseksi. Haitallisten vesipäästöjen estämiseksi tarkistetaan, että kaivosten jäte- ja
sivukivikasojen sekä teollisten kaatopaikkojen ja läjitysalueiden riskien hallinta on hyvällä tasolla. Ympäristöriskikartoituksia sekä riskienhallintasuunnitelmia onnettomuus- ja häiriötilanteiden varalle laaditaan
pienille ja keskisuurille teollisuusyrityksille mukaan lukien kemikaalien ja polttoaineiden varastointi. Riskienhallintasuunnitelmilla ja riskikartoituksilla voidaan ennaltaehkäistä ympäristövahinkoja sekä varautua
onnettomuus- ja häiriötilanteisiin.

2.8 Kalankasvatus
Toimintaympäristön muutos
EU:ssa on laadittu strategiset suuntaviivat vesiviljelyalan kestäväksi kehittämiseksi. Vesiviljelystrategian
2022 yhtenä keskeisenä tavoitteena on nostaa Manner-Suomen kalankasvatuksen tuotanto vähintään 20
miljoonaan kiloon vuodessa. Myös pääministeri Sipilän hallituksen strateginen ohjelma vauhdittaa sinistä
biotaloutta, jossa uutta kasvua haetaan myös kalankasvatuksesta. Vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelman merkitys tulee jatkossa entisestään korostumaan, jotta laajentuva vesiviljely ei uhkaa vesien hyvää
tilaa.
Perustoimenpiteet
Kalankasvatus on luvanvaraista toimintaa ja sen ympäristöluvat perustuvat lainsäädännössä asetettujen
velvoitteiden toteuttamiseen. Kalakasvatuksen vesiensuojelutoimet ja niiden tehostaminen ratkaistaan
tapauskohtaisesti lupamenettelyn yhteydessä. Ympäristönsuojelulaki edellyttää luvanvaraisilta toiminnoilta parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) ja parhaan käytännön (BEP) periaatteen soveltamista. Ympäristölupamenettelyllä sekä sen yhteydessä toiminnanharjoittajille asetettavilla määräyksillä ja velvoitteilla
on suuri merkitys kalankasvatuksen vesiensuojelussa. Toimenpiteinä esitetään lietteenpoiston tehostamista neljälle kalankasvatuslaitokselle. Näiden vuosittaiset kokonaiskustannukset ovat noin 0,1 milj. euroa.
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Täydentävät toimenpiteet
Kalankasvatuksen täydentävinä toimenpiteinä esitetään yhden uuden kiertovesilaitoksen rakentamista.
Tästä syntyvät kokonaisvuosikustannukset ovat noin 0,3 milj. euroa.
Ohjauskeinot
Keskeisiä ohjauskeinoja ovat sijainninohjaussuunnitelman käyttöönotto ja ympäristövaikutukset huomioiva tuotannon mitoitus. Lisäksi tarvitaan Suomen rannikon oloihin soveltuvan avomeritekniikan ja
toimintatapojen kehittämistä. Rehujen ja ruokintamenetelmien kehittämistä sekä kalojen hyvän hoidon
edistämistä tulee edelleen jatkaa. Tavoitteena tulisi olla, että kaikki merikasvatuksessa käytetty rehu olisi
peräisin Itämeren kalasta. Kalankasvatuksen vesiensuojelua edistävien laitostyyppien ja jätevesien käsittelymenetelmien kehittämiseen tulee myös panostaa. Sisävesillä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kiertovesikasvatusta tai maa-allaslaitosten perusparannusta itsepuhdistuvilla altailla ja tehokkailla lietteenpoistojärjestelmillä. Lisäksi esitetään ravinteiden kierrättämisen ja ravinteiden poiston edistämisen selvittämistä muuta vesiensuojelua täydentävänä keinona. Tarpeen on myös edistää kalankasvatuksen ympäristönsuojeluohjeen käyttöönottoa.

2.9 Turvetuotanto
Toimintaympäristön muutos
Ympäristönsuojelulainsäädännön uudistus on laajentanut turvetuotannon luvanvaraisuutta koskemaan
kaikkea turvetuotantoa ja siihen liittyvää ojitusta, mahdollistanut merkittävien luonnonarvojen parempaa
huomioimista ympäristölupaharkinnassa sekä tehostanut lupien valvonnan suunnitelmallisuutta. Muutokset parantavat pienten turvetuotantoalueiden vesiensuojelua, tehostavat uusien tuotantoalueiden sijainnin
ohjausta sekä parantavat valvonnan laatua. Vesiensuojelun tehostamiseen kesken lupakauden voidaan
puuttua aikaisempaa joustavammin nykyisin luvassa olevan vesiensuojelun tehostamisvelvoitteen perusteella, mikäli vesiensuojelurakenne ei toimi tarkkailutulosten mukaan luvassa esitetyn mukaisesti. Turvetuotannon päivitetty ympäristönsuojeluohje tukee ympäristönsuojelulain tehokasta toimeenpanoa ja edistää erilaisissa valtioneuvoston ohjelmissa asetettujen turvetuotannon ympäristönsuojelutavoitteiden toteutumista yhdenmukaisin käytännöin.
Perustoimenpiteet
Turvetuotannon vesienhoitotoimenpiteet ovat pääosin perustoimenpiteitä. Turvetuotanto on ympäristöluvanvaraista toimintaa ja sen ympäristöluvat perustuvat kansallisessa lainsäädännössä asetettujen velvoitteiden toteuttamiseen. Turvetuotantoalaa on Suomessa noin 70 500 hehtaaria ja uusia alueita arvioidaan
perustettavaksi noin 8 400 hehtaaria. Eniten turvetuotantoa on Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskusten alueilla. Vesienhoidossa perustoimenpiteitä ovat kaikilla turvetuotantosoilla olevat vesiensuojelun perusrakenteet sekä niiden lisäksi tehtävät rakenteet, kuten virtaamansäätö, kasvillisuuskentät ja kosteikot, pintavalutuskentät sekä kemiallinen käsittely. Uusia pintavalutuskenttiä esitetään tehtäväksi noin
20 900 hehtaarin, kasvillisuuskenttiä ja kosteikkoja 1 200 hehtaarin ja kemiallista käsittelyä noin 800 hehtaarin turvetuotantoalalle. Lisäksi virtaamansäätöä on esitetty tehtäväksi 12 600 hehtaarin turvetuotantoalalle. Perustoimenpiteiden kokonaiskustannukset ovat noin 14 milj. euroa vuodessa.
Täydentävät toimenpiteet
Täydentäviin toimenpiteisiin kuuluvat ympärivuotisen kemiallisen käsittelyn lisääminen sekä pienkemikalointi, mikäli tuotantoalueella on tarvetta tehostaa vesiensuojelua erityisesti humus- tai fosforikuormituksen vähentämiseksi eikä ko. toimenpidettä ole esitetty luvassa. Täydentäviä toimenpiteitä on ehdotettu
noin 3 200 hehtaarille, mikä on 4 % turvetuotantopinta-alasta. Täydentävien toimenpiteiden kokonaiskustannukset ovat noin 1 milj. euroa vuodessa.
Ohjauskeinot
Turvetuotannon sijainnin ohjaus on yksi toimialan keskeisimpiä ohjauskeinoja, sillä uusien turvetuotantoalueiden oikealla sijoittelulla voidaan merkittävästi vähentää tuotannosta aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia. Uusi turvetuotanto ohjataan jo ojitetuille tai muuten luonnontilaltaan merkittävästi muuttuneille alueille niin, että turvetuotannosta on mahdollisimman vähän haittaa pinta- ja pohjavesien tilalle
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sekä vesiluonnon monimuotoisuudelle. Turvetuotannon haitallisia vesistövaikutuksia vähennetään valuma-aluekohtaisella suunnittelulla ottaen huomioon turvetuotannon osuus valuma-alueen kokonaiskuormituksesta. Erityisesti pientuottajille suunnattavaa turvetuotannon vesiensuojelun käytännön toteuttamiseen
liittyvää koulutusta ja neuvontaa lisätään. Lisäksi edistetään omavalvontaa, jolla varmistetaan vesiensuojelurakenteiden toimivuus ja kunto ja välitön puuttuminen epäkohtiin. Uusien ja erityisesti ympärivuotisesti toimivien vesiensuojelumenetelmien kehittämistä edistetään sekä kehitetään automaattista jatkuvatoimista mittaustekniikkaa turvetuotantoalueiden päästöjen selvittämiseksi. Lisäksi on tarpeen arvioida
erillisselvityksin tuotantoalueilta huuhtoutuvan elohopean ja tarvittaessa myös muiden metallien kuormitusta ja asettaa tarvittaessa metallien huuhtoutumiselle tarkkailuvelvoitteita ja rajoituksia.

2.10 Turkistuotanto
Toimintaympäristön muutos
Turkistilojen määrä on vähentynyt edelliseltä suunnittelukaudelta, mutta toisaalta niiden koko on kasvanut. Ympäristönsuojelulain uudistus on nostanut luvanvaraisuuskynnystä ja samalla siirtänyt valvontavastuuta ELY-keskuksilta kunnille vuodesta 2015 alkaen.
Perustoimenpiteet
Turkistuotannon toimenpiteet kuuluvat pääosin perustoimenpiteisiin. Turkistuotannon perustoimenpiteisiin kuuluvat kaikki ympäristölupien edellyttämät toimet, kuten turkistuotannon vesiensuojelun perustason käyttö ja ylläpito ja valumavesien käsittelymenetelmien investoinnit sekä ylläpito. Lisäksi perustoimenpiteitä ovat turkistilojen tiiviiden alustojen rakentaminen yhteensä noin 256 000 varjotalometrille
sekä maaperän kunnostaminen vanhoilla turkistuotantoalueilla yhteensä 40 000 varjotalometrillä. Perustoimenpiteiden kokonaiskustannukset ovat noin 9 milj. euroa vuodessa.
Täydentävät toimenpiteet
Vesienhoidon täydentäviin toimenpiteisiin kuuluu noin 2 100 tilakohtaista neuvontakäyntiä ja toimintansa
lopettaneiden ja lopettavien turkistarha-alueiden pohjavesivaikutusten selvittäminen ja riskinarvio, joiden
kokonaiskustannukset ovat noin 0,2 milj. euroa vuodessa.
Ohjauskeinot
Turkistuotannon sijainnin ohjaus on toimialan keskeisin ohjauskeino. Sijainnin ohjauksella vähennetään
toiminnasta aiheutuvaa vesistöjen ja pohjavesien pilaantumisvaaraa. Uudet tilat ohjataan pohjavesialueiden ulkopuolelle. Lisäksi tehostetaan turkistuotannon vesiensuojeluun liittyvää neuvontaa ja pyritään tukemaan turkistilojen vesiensuojeluinvestointeja sekä parannetaan edellytyksiä turkiseläinten lannan hyötykäyttöön.

2.11 Maaperän happamuus
Toimintaympäristön muutos
Uuden vesilain mukainen ojituksia koskeva ilmoitusmenettely on parantanut happamiensulfaattimaiden
vaikutusten huomioon ottamista ja ympäristöhaittojen ennaltaehkäisyä. Maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän toimenpiteitä voidaan kohdentaa aikaisempaa paremmin happamille sulfaattimaille. Maa- ja
metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö julkaisivat vuonna 2011 happamien sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen vähentämisen suuntaviivat. Sen yhtenä tavoitteena on edistää happamien sulfaattimaiden
huomioon ottamista lainsäädäntöä kehitettäessä. Happamien sulfaattimaiden kartoitukset ovat lisänneet
tietoa happamien sulfaattimaiden sijoittumisesta ja laajuudesta.
Täydentävät toimenpiteet
Happamien sulfaattimaiden yleiskartoitukset ovat tärkeä toimenpide happamuuden torjunnassa. Niitä toteutetaan noin 169 000 hehtaarin alueella. Lisäksi täsmentäviä kartoituksia tarvitaan noin 42 000 hehtaarin alueella. Tilakohtaisella neuvonnalla edistetään happamien sulfaattimaiden huomioonottamista tilan
maankäyttöä suunniteltaessa. Neuvonnan piiriin esitetään yhteensä noin 15 500 tilakäyntiä. Säätösalaojitus ja -kastelu happamuuden torjunnassa, kuivatusolojen säätö ja happamien sulfaattimaiden nurmiviljely
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sekä peltojen käyttötarkoituksen muutos on otettu huomioon maatalouden toimenpiteissä. Toimenpiteiden kustannukset ovat noin 42 milj. euroa vuosittain, mistä suurin osa aiheutuu säätösalaojituksesta ja
säätökastelusta.
Ohjauskeinot
Tiedon lisääminen happamien sulfaattimaiden esiintymisestä ja niiden haitallisesta vaikutuksesta vesiympäristölle on olennainen ohjauskeino alueen maa- ja metsätalouden sekä maanrakennuksen toimijoille.
Lainsäädäntöä tulisi muuttaa tai sen toimeenpanoa kehittää siten, että happamat sulfaattimaat otetaan
huomioon jo näillä alueilla toteutettavien hankkeiden suunnittelussa. Happamuushaittojen vähentämiseksi
tarvitaan lisäksi nykyistä kustannustehokkaampien menetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa.

3. Vesienhoitosuunnitelmien vaikutukset
3.1 Ympäristötavoitteiden saavuttaminen ja niitä koskevat poikkeamat
Vesienhoidon tavoitteena on, että pinta- ja pohjavesien tilan heikkeneminen estetään ja että vuoteen 2015
mennessä saavutetaan vähintään hyvä vesien tila. Ympäristötavoitteiden saavuttamisen määräaikaa voidaan kuitenkin tietyin ehdoin pidentää vuoteen 2021 tai 2027. Lainsäädäntö antaa mahdollisuuden myös
vähemmän vaativien ympäristötavoitteiden käyttöön sekä tavoitteista poikkeamiseen uuden merkittävän
hankkeen vuoksi tietyissä rajatuissa tapauksissa.
Lievennettyjä tavoitteita on sovellettu muutamassa lintuvesikohteessa, koska niiden suojelun suotuisa taso
edellyttää rehevyystason säilyttämistä. Muutoin pyrkimyksenä on sellaisten toimien ja keinojen käyttö ja
kehittäminen, joilla ympäristötavoitteisiin päästään viimeistään vuoteen 2027 mennessä.
Vesienhoidon järjestämisestä annetun lain mukaan erityisiksi alueiksi määriteltyjä ovat talousveden ottoon käytettävät vedet, merkittävimmät vesiympäristön Natura 2000 -alueet ja EU-uimarannat. Kaikki I
luokan pohjavesialueet kuuluvat vesienhoidon mukaisiin erityisiin alueisiin. Erityisalueilla turvataan niitä
koskevat tavoitteet, jotka perustuvat juomavesidirektiiviin, lintu- ja luontodirektiiviin ja uimavesidirektiiviin.
Vesienhoitosuunnitelmien mukaan pinta- ja pohjavesien tila paranee jo vuoden 2015 loppuun mennessä
nykytila-arvioon (vuosi 2013) verrattuna. Arvion mukaan hyvä ekologinen tila voidaan vuoteen 2021
mennessä turvata tai saavuttaa noin 85 % jokimuodostumista, 95 % järvimuodostumista ja 50 % rannikkovesimuodostumista. Muissa vesimuodostumissa tilatavoite on määrä saavuttaa vuoteen 2027 mennessä.
Eniten määräajan pidentämisiä tarvitaan Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren sekä KymijoenSuomenlahden vesienhoitoalueilla. Kuvassa 4 on esitetty pintavesien hyvän tilan saavuttamisen ajankohta, jos vesienhoitosuunnitelmissa ehdotetut toimenpiteet toteutetaan.
Luonnonolosuhteiden ylivoimaisuus on syynä 80 % vesimuodostumista pidennettyihin aikataulutavoitteisiin. Vesiekosysteemit toipuvat hitaasti kuormituksen vaikutuksista muuttavien ja kuormittavien toimintojen vähennyttyä. Ilmastonmuutos muuttaa ilma-maaperä-vesisysteemeihin liittyviä prosesseja. Monet
näistä muutoksista, kuten ilmaston lämpeneminen, talvisateiden lisääntyminen ja rankkasateiden yleistyminen todennäköisesti lisäävät erityisesti maatalousalueilta tulevaa ravinnekuormitusta. Lisäksi kuormituksen hallintaan ei aina ole riittävän tehokkaita menetelmiä tai ohjauskeinoja, tai ne vaativat kehittämistä. Tekninen kohtuuttomuus on toiseksi yleisin syy pidennettyihin aikataulutavoitteisiin (50 % poikkeamista). Kustannusten kohtuuttomuutta käytettiin poikkeamien perusteluna vain neljässä kohteessa, koska
kohtuuttomuuden arviointia varten ei useimmissa tapauksissa ole riittävää tiedollista perustaa.
Hyvän kemiallisen tilan saavuttamiseen arvioidaan tarvittavan jatkoaikaa kaikkiaan noin puolessa pintavesimuodostumista. Vesienhoitosuunnitelmissa on arvioitu, että hyvä kemiallinen tila voidaan vuoteen
2021 mennessä turvata tai saavuttaa noin 70 % jokimuodostumista, 40 % järvimuodostumista ja 95 %
rannikkovesimuodostumista. Muissa vesimuodostumissa tilatavoite on määrä saavuttaa vuoteen 2027
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mennessä. Luonnonolosuhteiden ylivoimaisuus on syynä lähes kaikissa vesimuodostumissa, joissa tilatavoitteen saavuttamisen määräaikaa on pidennetty. Suurin osa kemiallisen tilatavoitteen saavuttamisen
määräajan pidentämisistä johtuu elohopeasta. Yli 95 % kaikista elohopeapitoisuuden raja-arvon ylityksistä johtuu kaukokulkeumasta. Lisäksi pienessä määrässä vesimuodostumia on tilatavoitteen määräajan
pidentämisen perusteena käytetty teknistä kohtuuttomuutta. Kuudelle vesimuodostumalle on ympäristölupamenettelyssä asetettu sekoittumisvyöhyke, jolla määrätyn haitallisen aineen ympäristönormi voi ylittyä.
Lähes kaikkien pohjavesien (99 %) arvioidaan olevan hyvässä tilassa vuoteen 2021 mennessä. Hyvän
tilan saavuttamisen määräajan pidentämistä on esitetty lähes sadalle pohjavesialueelle joko teknisen tai
taloudellisen kohtuuttomuuden tai luonnonolosuhteiden ylivoimaisuuden vuoksi. Pohjavesien osalta aikataulupidennykset johtuvat pääosin pilaantuneen pohjaveden puhdistumisen hitaudesta.
Keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesistöjen hyvä saavutettavissa oleva tila voidaan vuoteen
2021 mennessä turvata tai saavuttaa noin 60 % järvi- ja jokimuodostumista ja 20 % rannikkovesimuodostumista. Muissa vesimuodostumissa tilatavoite on määrä saavuttaa vuoteen 2027 mennessä. Luonnonolosuhteiden ylivoimaisuus on syynä 75 % ja tekninen kohtuuttomuus 60 % vesimuodostumissa, joissa tilatavoitteen saavuttamisen määräaikaa on pidennetty. Kahdessa vesimuodostumassa on poikkeamaperusteena käytetty taloudellista kohtuuttomuutta.
Ympäristötavoitteiden poikkeamia voidaan asettaa myös tärkeille kestävän kehitysten mukaisille ja yhteiskunnallisesti merkittäville uusille hankkeille, mikäli tietyt edellytykset poikkeamille täyttyvät. Suunnitelmissa on tarkasteltu lähes 50 merkittävää uutta hanketta, joilla voi olla vaikutuksia ympäristötavoitteisiin. Näistä hankkeista 16 on kaivos- ja teollista toimintaa (sis. biotaloushankkeet), 10 liikennehankkeita
(sis. satamat), 13 turvetuotantoa, 4 tuulipuistoa, ydinvoima-, vesivoima- tai maakaasuputkihanketta ja 6
vesihuolto- tai tulvariskien hallintahanketta. Arviointiprosessin perusteella yhdelläkään tarkastelulla
hankkeella ei ollut sellaisia merkittäviä vaikutuksia ympäristötavoitteisiin, että poikkeamien edellytyksien
arviointiin olisi ollut tarvetta, tai niiden ei katsottu täyttävän poikkeamien edellytyksenä olevia kriteereitä
tai niiden vaikutuksista ei ollut riittävästi tietoa asian arvioimiseksi. Yksittäisiin luokittelutekijöihin kohdistuvia vaikutuksia ei kuitenkaan arvioitu uusimman EU:n tuomioistuimen päätöksen edellyttämässä
laajuudessa. Luvan myöntämisen edellytysten arvioiminen ennakolta ei kuulu vesienhoitosuunnitelmassa
käsiteltäviin asioihin, joten hankkeita arvioitiin sillä oletuksella, että ne tultaisiin toteuttamaan YVAmenettelyssä tai lupahakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisessa muodossa.
Vesienhoitosuunnitelmissa todetaan näihin hankkeisiin liittyen, että hankkeiden vaikutusten arviointia
tarkennetaan lupakäsittelyn yhteydessä. Suunnitelmissa ei siten tässä vaiheessa aseteta direktiivin 4(7)
artiklan mahdollistamaa poikkeamista ympäristötavoitteista, muttei myöskään todeta, ettei poikkeamien
käyttöön olisi mahdollisesti tarvetta tarkempien tilaa koskevien selvitysten perusteella, mikäli muut poikkeamien edellytykset täyttyvät.

3.2 Taloudelliset vaikutukset
Vesienhoitosuunnitelmien hyötyjä ja kustannuksia arvioitiin taloustieteellisin menetelmin ja ne perustuvat
asiantuntija-arvioihin, arvottamistutkimuksiin ja olemassa olevaan tutkimuskirjallisuuteen.
Vesienhoitosuunnitelmissa on arvioitu, että toimenpiteistä aiheutuu noin 1,6 miljardin euron vuotuiset
kustannukset, joista 1,25 miljardia syntyy niin sanotuista perustoimenpiteistä, joita toimeenpannaan EU:n
tai kansallisen lainsäädännön perusteella (taulukko 2). Vesienhoidon täydentävien toimenpiteiden kustannukset ovat noin 358 miljoonaa euroa vuosittain. Vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteistä arvioidaan
aiheutuvan eri toimialoille lisäkustannuksia yhteensä noin 81 miljoonaa euroa vuosittain, josta valtiontalouteen kohdentuu noin 55 miljoonaa euroa. Ohjauskeinojen kustannusvaikutuksia ei ole arvioitu.
Vesien hyvän tilan saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet luovat mahdollisuuksia uusille innovaatioille
ja uudelle liiketoiminnalle. Suomen vesien hyvän tilan saavuttaminen olisi vakuuttava näyttö osaamisestamme ja edistäisi merkittävästi suomalaisen vesiteknologian ja -osaamisen vientiä nopeasti kasvaville
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maailmanmarkkinoille. Puhtaat vesistöt, rannikko ja pohjavedet sekä puhtaan veden saatavuus mahdollistavat niihin liittyvän elinkeinotoiminnan kasvun. Suomen vesiluonnonvaroihin perustuvan elinkeinotoiminnan arvoksi on arvioitu 8,5 miljardia euroa vuodessa. Tärkeitä liiketoimintakokonaisuuksia ovat muun
muassa talousveden valmistus, energian tuotanto, kalatalous ja vesistöjen vetovoimaisuuteen perustuva
matkailu. Toisaalta vesienhoidon ympäristötavoitteet voivat lupamenettelyn kautta asettaa reunaehtoja
elinkeinotoimintaa tukevalle hankkeelle tai sitä harjoittavalle yritykselle.
Kaikkia vedenlaatuun liittyviä arvoja tai sen parantamisen hyötyjä ei voida päätellä markkinoiden ja hintojen avulla. Elinkeinotoiminnan lisäksi puhtailla vesistöillä on käyttö- ja itseisarvoa suomalaisille. Vuoksen vesienhoitoalueella tehdyn arvottamistutkimuksen perustella voidaan karkeasti arvioida, että vesienhoidon hyödyt kansallisesti olisivat luokkaa 220–350 miljoonaa euroa vuosittain. Lisäksi merenhoidon
toimenpideohjelman tausta-aineistossa on arvioitu, että rehevöitymisen osalta Itämeren hyvän tilan saavuttamisen hyödyt olisivat Suomessa 159 miljoona euroa vuodessa. Suurin osa näistä hyödystä saavutetaan valuma-alueilla tehtävillä toimenpiteillä.
Näiden arvioiden perusteella vesienhoidon hyödyt ylittävät suunniteltujen täydentävien toimenpiteiden
kustannukset eli vesienhoidon voidaan sanoa olevan yhteiskunnallisesti kannattavaa.
Taulukko 2. Suunniteltujen toimenpiteiden vuotuiset kokonaiskustannukset sekä vesienhoidon aiheuttama lisäkustannus ja julkiseen talouteen kohdistuvat lisäkustannukset sektoreittain.
Sektori

Kokonaiskustannukset
(1000 €/v)

Perustoimenpiteiden
kustannukset
(1000 €/v)

Täydentävien
toimenpiteiden
kustannukset
(1000 €/v)

Vesienhoidon
aiheuttama
lisäkustannus
(1000 €/v)

Valtion osuus
lisäkustannuksista
(1000 €/v)

Vastuutaho

Yhdyskunnat

766 900

742 800

24 100

12 000

1 000

Haja-asutus

266 300

237 400

28 900

-

-

Teollisuus

195 300

195 100

200

-

-

Kalankasvatus

420

90

330

-

-

Turvetuotanto

15 200

14 300

900

900

-

Turkistuotanto

8 800

8 600

200

100

-

Maatalous

254 200

30 000

224 200

19 000

14 000

MMM

Metsätalous

11 600

1 200

10 400

4 000

2 500

MMM

Happamuuden torjunta

42 100

42 100

27 000

24 000

TEM,
MMM

Liikenne

7 500

7 300

200

5 000

5 000

LVM

Pilaantuneet alueet

5 400

4 600

800

1 000

1 000

YM

Vesistöjen kunnostus, säännöstely ja rakentaminen

25 100

9 500

15 600

10 000

6 000

YM, MMM

Maa-ainesten otto

9 200

-

9 200

1 500

600

YM

Pohjaveden suojelusuunnitelmat,
880
seuranta ja tutkimus

540

340

700

400

YM,
MMM,
LVM

Yhteensä

1 251 300

357 700

81 200

54 500

1 609 000

YM, MMM

Kotitalouksiin ja toiminnanharjoittajiin kohdistuvat vaikutukset

Useimmilla toimialoilla kustannukset kohdistuvat pääosin toiminnanharjoittajille ja välillisesti tuotteiden
hintojen tai verotuksen kautta kansalaisiin. Vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden aiheuttamat lisäkustannukset ovat kuitenkin useimmilla toimialoilla pienet ja ne kohdistuvat osin myös valtiontalouteen.
Yhdyskuntien vesihuollon kustannukset katetaan asiakkailta perittävillä maksuilla. Vesijohtojen ja viemäreiden ikääntymisen ja aikaisempien vuosien riittämättömien saneerausten vuoksi verkostosaneerauksien
tarve on nykyistä huomattavasti suurempi. Näiden toimien arvioidaan aiheuttavan suunnittelukaudella
jätevesimaksuihin keskimäärin noin 15-20 % korotuspaineen. Toisaalta vesienhoidon ansiosta raakaveden
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vedenkäsittelykustannukset pienenevät ja vedenhankintavarmuus paranee, mikä pienentää vesihuollon
kustannuksia. Myös haja-asutuksen kustannukset kohdistuvat suoraan kiinteistönomistajille.
Maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän rahoitus on noin 220 milj. euroa vuodessa kaudella 20142020. Vesienhoitosuunnitelmissa ehdotetut maatalouden täydentävät toimenpiteet ovat samaa suuruusluokkaa ja ne voidaan kattaa suurelta osin maaseutuohjelman rahoituksella, joten viljelijöille suoraan
kohdistuvat kustannukset ovat pieniä.
Vesistöihin perustuvan luonto- ja kalastusmatkailun toimintaedellytykset paranevat samanaikaisesti parantuvien virkistyskäyttömahdollisuuksien kanssa. Tällä on myönteisiä vaikutuksia matkailuyrittäjien
toimeentuloon ja paikalliseen elinkeinoelämään. Lisäksi ammatti- ja virkistyskalastuksen saaliit lisääntyvät ja niiden arvo kasvaa parantaen ammattikalastuksen ja kalastusmatkailun toimintaedellytyksiä.
Valtiontalouteen ja julkiseen hallintoon kohdistuvat vaikutukset

Vesienhoitosuunnitelmista aiheutuvat kustannukset katetaan asianomaisten hallinnonalojen julkisen talouden suunnitelman ja talousarvioiden mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa
sekä kuntien menokehysten puitteissa ja käytettävissä olevia rahoitusjärjestelmiä hyödyntäen. Lisäksi
pääministeri Sipilän hallitusohjelman useat kärkihankkeet liittyvät vesienhoitoon. Vesienhoidon toteutusta edistetään valtionavustuksilla, joita kohdennetaan erityisesti laaja-alaisiin alueellisiin yhteistyöhankkeisiin. Julkisen sektorin kumppanuuksia vahvistetaan yksityisen sektorin ja vapaaehtoisjärjestöjen kesken.
Samalla tuetaan vesiteknologian vientimahdollisuuksia ja yritysten kilpailukykyä lisäämällä suomalaista
vesiosaamista, uusien teknologioiden käyttöönottoa ja hyviä käytäntöjä.
Vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden valtiontalouteen aiheuttamat lisäkustannukset ovat noin 55
milj. euroa vuodessa (taulukko 2). Suurin osa, noin 24 miljoona euroa vuodessa, tulee maaperän happamuuden torjunnan toimenpiteistä, kuten säätösalaojituksesta ja -kastelusta sekä happamien sulfaattimaiden nurmiviljelystä. Lisäksi happamien sulfaattimaiden kartoituksen loppuunsaattaminen lisää kustannuksia. Suurin osa happamuuden torjunnan lisäkustannuksista kohdistuu maaseutuohjelmaan. Happamien
sulfaattimaiden kartoituksen ja happamuuskuormituksen torjunnan rahoitusjärjestelmiä tulisi tulevaisuudessa kehittää.
Myös maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteistä suurin osa rahoitetaan julkisin varoin maaseutuohjelman kautta ja kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) perusteella. Maatalouden lisäkustannuksista 14 milj. euroa vuodessa katsotaan kohdentuvan valtiolle. Metsätalouden osalta vesienhoidosta
aiheutuu valtiontalouteen lisäkustannuksia 2,5 milj. euroa vuosittain, josta pääosa rahoitetaan Kemeratuella. Metsätalouteen lisäkustannuksia aiheutuu tehostetusta vesiensuojelusuunnittelusta ja -toteutuksesta
sekä koulutuksesta ja neuvonnasta. Lisätoimenpiteitä rahoitetaan myös erillisrahoituksena.
Valtiontaloudelle aiheutuu noin 6 milj. euron vuotuiset kustannukset vesistöjen kunnostuksen, vesirakentamisen ja vesistösäännöstelyn toimenpiteistä. Lisäkustannuksia syntyy erityisesti kalankulkua helpottavista toimenpiteistä, joita rahoitetaan myös hallitusohjelman kärkihankkeina.
Pohjavesien suojelun lisäkustannukset ovat noin 8 milj. euroa vuodessa. Kustannuksista kohdistuu julkiselle sektorille arviolta 7 milj. euroa vuodessa. Suurin osa kustannuksista aiheutuu liikenteen pohjavesihaittojen vähentämisestä. Muita kustannuksia aiheutuu mm. pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksesta sekä pohjavesialueiden suojelusuunnitelmista ja seurannoista. Pohjavesien suojelun toimenpiteiden
kustannuksia kohdistuu valtion lisäksi myös kunnille ja vesihuoltolaitoksille.
Yhdyskuntien jätevesihuollon investoinnit tulisi jatkossa kattaa vesihuollon asiakkailta perittävillä maksuilla. Valtion rahoitusosuus on noin 6 miljoonaa euroa, joka suunnataan haja-asutusalueiden viemäröintiin ja siirtoviemärihankkeisiin toimintakauden ensimmäisenä vuotena. Suunnitelma valtion tuen suuntaamiseksi viemäröintiin sekä siirtoviemärihankkeisiin vuoteen 2016 asti on esitetty valtakunnallisessa
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viemäröintiohjelmassa. Kunnat vastaavat yhä vesihuollon kehittämisestä alueellaan yhteistyössä vesihuoltolaitosten kanssa sekä osallistuvat vesihuollon alueelliseen suunnitteluun.
Haja-asutuksesta, teollisuudesta, kalankasvatuksesta ja turvetuotannosta ei aiheudu valtiolle vesienhoidosta lisäkustannuksia. Turkistuotannon vesiensuojeluun maksettavien julkisten kustannusten esitetään
säilyvän vähintään nykyisellä tasolla.

3.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset
Puhtailla vesistöillä ja pohjavesillä on suuri terveydellinen ja virkistyksellinen merkitys. Vedenhankintaan
käytettävien pinta- ja pohjavesialueiden tilan säilyttäminen ja parantaminen vaikuttaa myönteisesti ihmisten terveyteen. Pohjaveden suojelulla voidaan taata turvallinen ja puhdas talousvesi. Pohjaveden hyvä
määrällinen tila turvaa myös pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien säilymisen ja hyvän tilan.
Vesienhoidon toimenpiteistä koituu paljon rahassa mittaamattomia hyötyjä esim. kalastukselle, matkailulle, virkistyskäytölle, kiinteistöjen arvolle, vesiluonnon monimuotoisuudelle, asumisviihtyisyydelle ja vesiturvallisuudelle. Yksin rantakiinteistöjen virkistyskäytölle syntyvien hyötyjen arvioidaan olevan 250–
350 milj. euroa vuodessa, mikäli vesien hyvä tila saavutetaan. Vesistöjen virkistyskäyttömahdollisuudet
parantuvat leväkukintojen ja veden sameuden vähentyessä, mikä vaikuttaa myönteisesti uintiin, kalastukseen ja veneilyyn.
Tulvien ja pitkäaikaisen kuivuuden riskit voivat vähentyä vesienhoidon toimenpiteiden myötä. Vesistösäännöstelyn muutokset sekä kalateiden ja vähävetisten uomien kunnostus voivat vähentää vesivoiman
tuotantomahdollisuuksia, mutta eivät vaikuta vesivoiman lyhytaikaissäätömahdollisuuksiin. Luonnon
monimuotoisuus lisääntyy vesienhoidon toimenpiteiden kuten suojavyöhykkeiden, kalataloudellisten
kunnostusten ja kosteikkojen ansiosta. Samoin uhanalaisten lajien elinolosuhteet parantuvat vesistöjen
ekologisen tilan parantuessa.
Erityisesti jätevesijärjestelmien rakentaminen, vesistöjen ja pilaantuneiden maa-alueiden kunnostus ja
hoito, maatalouden toimet ja turkistuotantoalueiden kunnostukset työllistävät alan toimijoita ja parantavat
siten työllisyyttä.
Vesienhoidon tavoitteet tukevat saamelaisten oikeutta ja mahdollisuuksia harjoittaa puhtaaseen luontoon
pohjautuvia elinkeinoja ja kulttuuria kotiseutualueellaan. Vesien hyvä ekologinen tila on keskeinen perusta saamelaisille tärkeille vesiin liittyville elinkeinoille.

3.4 Vaikutukset viranomaisten toimintaan
Valtion ja kuntien viranomaisten on otettava soveltuvilta osin huomioon valtioneuvoston hyväksymät
vesienhoitosuunnitelmat. Tämä merkitsee viranomaisten yleistä velvollisuutta toimia toimivaltansa puitteissa vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Vesienhoitosuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet eivät suunnitelman perusteella tule toiminnanharjoittajaa sitovaksi. Voimassa olevien lupien tarkkailumääräyksiä voidaan kuitenkin joutua täsmentämään vastaamaan vesienhoidon seurannan tarpeita.
Ympäristönsuojelulakiin ja vesilakiin perustuvilla luvilla on tärkeä merkitys vesienhoitotoimenpiteiden
toteutuksessa ja vesienhoidon ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. Lupaa edellyttävää yksittäistä hanketta koskevat velvoittavat toimet määritellään lupamenettelyissä, jotka perustuvat aineelliseen lainsäädäntöön, kuten vesilakiin, ympäristönsuojelulakiin, maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä luonnonsuojelulakiin. Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa säädetään ympäristötavoitteista, jotka
tulee ottaa huomioon eri lakien mukaisessa päätöksenteossa. Lupamenettelyissä tulee ottaa tarpeellisilta
osin huomioon, mitä vesienhoitosuunnitelmassa esitetään toiminnan vaikutusalueen vesien tilaan ja käyttöön liittyvistä seikoista.
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4. Eri tahojen vastuu toteutuksesta
Toimenpiteiden toteuttamisvastuu perustuu ensisijaisesti ympäristön pilaantumisen torjunta- ja ennaltavarautumisvelvollisuuteen. Vastuu toimenpiteiden toteuttamisesta on niillä yksityisillä toimijoilla, jotka
vaikuttavat vesien tilaan. Monet vesiensuojelua edistävät toimet perustuvat vapaaehtoisuuteen sekä eri
tahojen yhteistyöhön ja valmiuteen kehittää ja osallistua niiden rahoitukseen ja toimeenpanoon. Myös
monet ohjauskeinot perustuvat vapaaehtoisuuteen. Vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteitä toteuttavat
toiminnanharjoittajat, yritykset, kotitaloudet, kansalaisjärjestöt, valtion viranomaiset, aluehallintovirastot,
kunnat, maakuntien liitot, tutkimuslaitokset, etujärjestöt, yhdistykset ja vapaaehtoiset toimijat.
Ministeriöt ohjaavat vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa ja toteutuksen seurantaa. Hallinnonalat edistävät toimien toteuttamista talousarvioidensa ja valtiontalouden kehystensä puitteissa sekä muilla käytettävissä olevilla keinoilla. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, aluehallintovirastot, metsähallitus,
Suomen metsäkeskus, maakuntien liitot ja kunnat toimivat toimivaltansa puitteissa vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Vesienhoidon toimenpiteiden toteutuksessa on tärkeää hyödyntää erilaisia kansallisia rahoituslähteitä sekä EU-rahoitusinstrumentteja, kuten Euroopan aluekehitysrahasto,
Life-ohjelma, Interreg ja Horizon 2020.

5. Asian valmistelu
ELY-keskukset yhteistyössä alueellisten yhteistyöryhmien kanssa ovat laatineet vesienhoitosuunnitelmat
ja niiden toimenpideohjelmat. Yhteistyöryhmiin on pyritty saamaan mahdollisimman kattavasti alueen
sidosryhmien edustus. Suunnitteluun ovat voineet osallistua myös muut tahot sekä kaikki vesien tilasta
kiinnostuneet kansalaiset alueellisissa ja valtakunnallisissa tilaisuuksissa sekä antamalla palautetta julkisissa kuulemisissa.
Vesienhoidon työsuunnitelma ja aikataulu sekä vesienhoitoalueen keskeiset kysymykset olivat kuultavina
15.6.2012–17.12.2012. Ehdotus vesienhoitosuunnitelmaksi ja sen osana ympäristöselostus olivat kuultavana 1.10.2014–31.3.2015. Lausunnot pyydettiin muun muassa alueen kunnilta, toimijoilta, viranomaisilta ja järjestöiltä. Kuulemisen aikana palautteita saatiin 626 kpl, joista kansalaispalautteita oli 127 kpl, alueellisia lausuntoja 335 kpl ja valtakunnallisia lausuntoja 164 kpl. Palautteita saatiin kaikkien ELYkeskusten alueilta.
Kemijoen, Tornionjoen sekä Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista on kuultu Saamelaiskäräjiä. Vesienhoidon tavoitteet tukevat saamelaisten oikeutta ja mahdollisuuksia harjoittaa
puhtaaseen luontoon pohjautuvia elinkeinoja ja kulttuuria kotiseutualueellaan. Vesien hyvä ekologinen
tila on keskeinen perusta saamelaisille tärkeille vesiin liittyville elinkeinoille.
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio on lausunnossaan 30.4.2015 vahvistanut ehdotuksen Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi. Komission lausunnossaan esittämät seikat on otettu
huomioon vesienhoitosuunnitelmaehdotuksen viimeistelyssä.
Kuulemisissa saatu palaute on käsitelty yhteistyöryhmissä ja valtakunnallisia linjauksia vaativat asiat kansallisissa työryhmissä. Suunnitelmien viimeistelyssä otettiin huomioon kuulemisesta saatu palaute. Kunkin vesienhoitosuunnitelman lopussa on yhteenveto saadusta palautteesta sekä selostus sen huomioon
ottamisesta.
Suunnittelussa käytetyt taustatiedot sekä esitetyt toimenpiteet on koottu ympäristöhallinnon Herttajärjestelmään ja tiedot löytyvät kaikille avoimesta Oiva-tietokannasta. Luokittelutuloksia voi tarkastella ympäristöhallinnon verkkosivuilla olevan vesikartan avulla.
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Vesienhoitosuunnitelmat, toimenpideohjelma, saadun kuulemispalautteen yhteenvedot ja suunnittelua
varten annettu ohjeistus sekä linkit Oivaan ja vesikarttaan löytyvät verkkosivuilta:
www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

Ympäristöministeriö on, keskusteltuaan MMM:n kanssa antanut suunnittelun eri vaiheissa ohjeita. Valtakunnallista koordinointia varten on asetettu seurantaryhmä, jossa ovat edustettuina eri ministeriöt, ELYkeskukset ja SYKE. Suunnitelmien laatimisen aikana on järjestetty kaksi laajaa sidosryhmätilaisuutta ja
erillisiä keskusteluja keskeisten sidosryhmien kanssa sekä niitä on kuultu eri tavoilla. Suunnitelmien valtakunnallista koordinointia varten ja vesienhoitoalueiden työn tukemiseksi on asetettu valtakunnalliset
koordinointi- ja hankeryhmät.

6. Vesienhoitosuunnitelmien tarkistaminen
Vesienhoitosuunnitelmat tarkistetaan joka kuudes vuosi. Vesienhoitosuunnitelmat tarkistetaan siten, että
valtioneuvosto tekee vuosia 2022–2027 koskevan päätöksen vuoden 2021 lopussa. Vesipolitiikan puitedirektiiviä arvioidaan viimeistään 2019 mennessä, jonka perusteella esitetään mahdolliset uudistamistarpeet.

7. Käsittelyjärjestys ja muutoksenhaku
Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaan valtioneuvosto hyväksyy
vesienhoitosuunnitelmat. Valtioneuvoston päätös vesienhoitosuunnitelmista annetaan julkipanon jälkeen
ja sen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon, kun se on annettu. Ympäristöministeriö julkaisee valtioneuvoston hyväksymät vesienhoitosuunnitelmat sähköisesti.
Vesienhoitosuunnitelmien hyväksymistä koskevaan valtioneuvoston päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
Koska vesienhoitosuunnitelmien hyväksyminen on Suomen velvollisuus EU:n jäsenvaltiona vesipolitiikanpuitedirektiivin toteuttamiseksi, päätöksen täytäntöönpanoa ei yleisen edun vuoksi voida lykätä. Päätös esitetään pantavaksi täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Valitusviranomainen voi
kieltää päätöksen täytäntöönpanon.
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Kuva 1. Vesienhoitoalueet ja ELY-keskusten toimialueet.
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Kuva 2. Pintavesien ekologinen tila 2013.

Kuva 3. Vesien kemiallinen tila 2015.
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Kuva 4. Pohjavesien tila, riskialueet ja selvityskohteet 2013.

Kuva 5. Arvio vesien ekologisen tilatavoitteen saavuttamisesta
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