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Mistä kuultiin?
• Ehdotuksista vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022–2027
järjestettiin kuuleminen samanaikaisesti kaikilla vesienhoitoalueilla 2.11.202014.5.2021
• Kaikilla oli mahdollisuus esittää vesienhoitosuunnitelmia koskevia kannanottoja
• ELY:t kuuluttivat ja tiedottivat suunnitelmista alueillaan (kuulutukset kuntiin,
tiedotteet, some-tiedotus, etänä pidetyt sidosryhmätilaisuudet jne.)

• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyysi lausunnot vesien- ja merenhoitoon liittyviltä
tahoilta Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueelta
• Palautetta annettiin lausuntopalvelu.fi-sivun kautta sekä Etelä-Pohjanmaan Elyn
kirjaamoon
• Tässä yhteenvedossa esitetään keskeisin kuulemispalaute KokemäenjoenSaaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueelta
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Kuultavana olevat asiakirjat KokemäenjoenSaaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella
Ehdotus Kokemäenjoen-SaaristomerenSelkämeren vesienhoitoalueen
vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 20222027 (osat 1 ja 2)
• Kokemäenjoen-SaaristomerenSelkämeren vesienhoitosuunnitelma

Tausta-asiakirjoina on viisi
toimenpideohjelmaehdotusta
• Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja
Keski-Pohjanmaan
toimenpideohjelma
• Varsinais-Suomen ja Satakunnan
toimenpideohjelma
• Pirkanmaan toimenpideohjelma
• Hämeen toimenpideohjelma
• Keski-Suomen toimenpideohjelma
31.8.2021
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Kuulemisen tausta-aineistot
• Kaikki tausta-aineistot löytyvät täältä
• Hakuraportit (vaatii rekisteröitymisen)
• Pintavesien tilan, paineiden ja
ympäristötavoitteiden tietojärjestelmän hakuraportti
• Ehdotukset pintavesien vesienhoidon toimenpiteiksi vuosille 2022
- 2027
• Pohjavesien tilan, riskien ja ympäristötavoitteiden tietojärjestelmä
•

Ohje: Kirjautumisen jälkeen siirry ympäristötiedon hallintajärjestelmä
Hertta-palveluun, josta pohjavesitiedot löytyvät vasemmasta valikosta
Pohjavedet-tietojärjestelmän Pohjavesialueet-osion alta

• Ehdotukset pohjavesien vesienhoidon toimenpiteiksi vuosille
2022 – 2027
• Karttapalvelu
• Pinta- ja pohjavesien tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä voi
tarkastella Vaikuta vesiin-karttapalvelussa
•

31.8.2021

Käyttöohje Vaikuta vesiin-karttapalveluun (pdf)
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Palaute vesienhoitoalueella
• Kaikilla halukkailla oli mahdollisuus antaa palautetta kuulemisen aikana
osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi/, sähköpostilla tai kirjeitse ELY-keskusten
kirjaamoihin.
• Lausuntopyyntöjä lähetettiin yhteensä noin 500

• Lausuntoja ja kansalaispalautetta saatiin yhteensä 122 taholta
• 4 tahoa ilmoitti, ettei anna lausuntoa asiasta

• Osaan lausuntopalautteesta voi tutustua Lausuntopalvelussa
• Osa palautteesta tuli ainoastaan ELYjen kirjaamoon
31.8.2021
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Palautteen antajia VHA3:n alueella yhteensä 122 kpl
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AFRY Finland Oy, ympäristöyksikkö
Alajärven kaupunki
Alajärven yhteisen kalaveden
osakaskunta
BirdLife Suomi ry
Clewat Oy
Energiateollisuus ry
Eräjärven Seudun vesiosuuskunta
Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri
Etelä-Pohjanmaan Kalatalouskeskus ry
Etelä-Pohjanmaan liitto
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Etelä-Suomen aluehallintovirasto/Virpi
Vuojärvi-Torhamo
Eurajoen kunta
Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry
Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalue
Forssan kaupunki, ympäristönsuojelu,
Forssan ympäristölupalautakunta
Forssan vesihuoltoliikelaitos
Fortum Power and Heat Oy
Geologian tutkimuskeskus
Granholm Kaj
Hulauden vesialueen
kunnostusyhdistys ry
Hämeenkyrön kunta,
Ympäristölautakunta
Hämeenlinnan kaupunki,
kaupunkirakenne, Hattulan kunta
Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy
Illi Heikki
John Nurmisen Säätiö sr
Jämsän kaupunki, Jämsän
ympäristölautakunta
Kalatalouden Keskusliitto

31.8.2021

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Kangasalan kaupunki,
ympäristönsuojeluviranomainen
•
Kangasalan luonto ry
Kauhavan kaupunki,
•
ympäristölautakunta
•
Kemiönsaaren kunta
•
Kenneth ja Tuija Partanen Paasilanjärvi •
/ Koivuniemen alue / Perhojoen•
Kaitforsin yläpuolinen järviryhmä
•
Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry
•
Keuruun kaupunki
•
Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistys ry •
Kokemäenjoen reitin
•
kunnostusyhdistys
Kokemäenjoen yläosan kalatalousalue •
Kokkolan kaupunki, rakennus- ja
•
ympäristölautakunta
Korkein hallinto-oikeus
•
Koskienergia Oy
•
Kvarkens fiskeriområde
•
Lempäälän kunta, yhdyskunnan
palvelualue
•
Loimaan kaupunki
•
Lopen kunta
•
Lounais-Suomen kalatalousalue
Lounais-Suomen Vesiensuojeluyhdistys •
ry
•
Luonnonvarakeskus, Luonnonvarat - •
yksikkö
•
Maa- ja metsätaloustuottajain
•
keskusliitto MTK r.y.
Maataloustuottajain Etelä-Pohjanmaan •
Liitto, MTK-Etelä-Pohjanmaa ry
•
Maataloustuottajain Satakunnan Liitto, •
MTK-Satakunta r.y., MTK-Varsinais•

Suomi
Metsä Group, Ympäristöpäällikkö,
Teknologia konsernipalvelut
Metsähallitus
Metsäteollisuus ry
MTK Häme
MTK Keski-Pohjanmaa
MTK Keski-Suomi
MTK-Metsälinja
MTK-Pirkanmaa
MTK-Satakunta
Museovirasto
Mustasaaren kunta, Länsirannikon
valvontalautakunta / Ympäristöosasto
Neova Oy
Nokian kaupunki,
ympäristönsuojeluviranomainen
OTSO Metsäpalvelut Oy
Oy Essity Finland Ab
Paimion kaupunki, tekniset ja
ympäristöpalvelut
Paimionjoki-yhdistys ry
Pannujärven suojeluyhdistys ry
Parkanon kaupunki,
ympäristönsuojeluviranomainen
Pekka Viherä
Pelastetaan Reittivedet ry
Pirkanmaan liitto
Pirkkalan kalatalousalue
Pohjanmaan liitto-Österbottens
förbund
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry.
Porin kalatalousalue
Porin kaupunki, Kaupunginhallitus
Puolustusministeriö
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Pälkäneen kunta, rakennus- ja
ympäristöjaosto
Rajavartiolaitos, Länsi-Suomen
merivartiosto
Rauman kaupunki
Riihimäen kaupunki, Riihimäen
vesihuoltoliikelaitos
Ruokavirasto
Salon kaupunki, rakennus- ja
ympäristölautakunta
Satakuntaliitto, alueiden käytön
toimiala
Sauvon kunta
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontavirasto Valvira
Sosiaali- ja terveysministeriö
Suomen Kalankasvattajaliitto ry
Suomen luonnonsuojeluliiton
Pirkanmaan piiri ry
Suomen luonnonsuojeluliiton
Varsinais-Suomen piiri ry
Suomen luonnonsuojeluliitto
Suomen luonnonsuojeluliitto ry,
Pohjanmaan piiri ry
Suomen luonnonsuojeluliitto ry,
Satakunnan piiri
Suomen metsäkeskus, eteläinen
palvelualue
Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestö
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten
Liitto ry
Suomen Vesilaitosyhdistys ry
Suomen vesistösäätiö
SYKE
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Tammelan kunta
Tampereen kaupunki, Tampereen Vesi
Teuvan kunta
Teuvan kunta,
Yhdyskuntarakennetoimiala
THL
Turun Vesihuolto Oy
Työ- ja elinkeinoministeriö, alueet ja
kasvupalvelut osasto
Ulla Liski Oy
UPM-Kymmenen Oyj
Uudenkaarlepyyn kaupunki, ympäristöja rakennuslautakunta
Uudenkaupungin kaupunki,
ympäristönsuojelu
Valonia
Vanajavesikeskus c/o Vanajavesisäätiö
Varsinais-Suomen ELY-keskus,
Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja
kulttuuri
Varsinais-Suomen ELY, Liikenne ja
infrastruktuuri -vastuualue
Varsinais-Suomen ELY-keskus,
Kalatalouspalvelut-yksikkö
Varsinais-Suomen liitto
WWF Suomi
Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistys ry
Ylöjärven kaupunki, ympäristötoimisto
Österbottens svenska
producentförbund r.f.
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Yleisiä huomioita palautteesta
• Suurin osa palautteesta oli kriittisluonteista.

• Samoista aihepiireistä annettiin keskenään vastakkaista palautetta.
• Palaute ympäristötavoitteista poikkeamiseen, lieventämiseen ja lykkäämiseen liittyen on lisääntynyt, mikä johtuu
mahdollisesti tavoitteen takarajan lähestymisestä. Myös ympäristötavoitteiden sitovuuden ja luvituksen suhteesta
tuli paljon kysymyksiä aiempaan verrattuna.
• Eniten palautetta saatiin maa- ja metsätaloussektoreista sekä vesistökunnostuksista, mikä jatkaa aiempien kausien
linjaa. Maatalouden osalta aiempaa enemmän palautetta annettiin peltojen käsittelystä (mm. kipsillä).
• Jonkin verran aiempaa enemmän korostettiin tarvetta uusien vesityyppien nimeämisille.
• Yksittäisiä vesimuodostumia koskevat kommentit liittyivät lähinnä tilaluokituksiin ja toiveisiin
kunnostustoimenpiteistä.
• Ympäristövirtaama käsitteenä oli aiempaa enemmän esillä.
31.8.2021
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Palautekooste
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Sisällys
31.8.2021
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Yleiset kommentit
31.8.2021
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Yleiset kommentit
• Yleiset kommentit
• Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitosuunnitelma on sisällöltään laadukas
ja kattava tietopaketti. Vesienhoitosuunnitelma lisäosineen tarkastelee vesien tilaa,
parantamistarpeita ja toimenpiteitä monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti. Suunnitelmat
perustuvat aiempien suunnitelmakausien kokemukselle ja niiden sisältö on systemaattinen ja
riittävän laaja. Niissä on esitetty hyvin tietoa vesistöjen ja pohjavesialueiden nykytilasta,
toimenpiteistä ja keskeisistä asioista. Vesiin vaikuttavat toimialat on tunnistettu kattavasti.
• Tutkimusaineiston rajallisuudesta ja luokittelun epävarmuustekijöistä huolimatta saa
aineistosta hyvän kokonaiskuvan pinta- ja pohjavesien tilasta ja keskeisistä kuormitus- ja
riskitekijöistä. Monissa asioissa on myös edetty päättyvän kauden aikana.
• Toimenpideohjelma käsittää runsaasti eritasoisia hankkeita vastuutahoineen ja
kustannusarvioineen. Suunnitelman heikkoutena on kuitenkin tarkastelujen osittainen
yleispiirteisyys.
• Suunnitelmaehdotuksen tietojen perusteella monien vesistöjen tila ei todennäköisesti parane
merkittävästi. Palautteessa tätä pidetään realistisena kuvana tilanteesta.
31.8.2021

12

Yleiset kommentit
• Yhteistyötahot
• Palautteessa todetaan vesienhoitosuunnitelmaehdotusten antavan hyvän lähtökohdan
vesienhoitotyölle tulevalla hoitokaudella. Vesienhoidon yhteistyöryhmissä on laaja edustus
eri intressitahoista ja toimijoista. Se takaa eri näkökulmien ja asiasektoreiden huomioon
ottamisen vesienhoitotyössä.
• Päättyvällä toimeenpanokaudella erityistä edistystä on tapahtunut alueellisten vesienhoidon
toimijoiden yhteistyön virittämisessä ja tukemisessa. Yhdistysten vapaaehtoisia ja
vesienhoidon toimeenpanon avainryhmiä on kyetty tukemaan synnyttämällä verkostoja,
antamalla neuvontaa ja aktivoimalla hankkeita. Vuorovaikutus ELY:n vesistöasiantuntijoiden ja
hankkeiden valvonnan kanssa on sujuvoitunut ja tiivistynyt. Rahoituksen asianmukaiseen
käyttöön ja hankkeiden läpivientiin on saatu apua. Pitkäjänteisen kehittämisen ja
osallistamisen ajatuksesta syntyneet alueelliset toimintaryhmät Ikaalisten reitin
neuvottelukunnan kehitystyön tuloksena on saatu perustettua ja toiminta on laajentunut
paikallisille tasoille Pirkanmaan ELY:n ohjauksessa. Alueellisten toimintaryhmien toiminta
hakee kuitenkin vielä muotoaan.
31.8.2021
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Yleiset kommentit
• Kiertotalous
• Kiertotaloutta tulee kehittää myös toimenpideohjelman kautta. Toistaiseksi rajat ovat
ylittymässä niin ilmastonmuutoksen, monimuotoisuuden heikkenemisen, maankäytön
muutosten kuin typen ja fosforin kierron osalta. Peltojen kipsikäsittely on myös erityisen
tehokas ja edullinen maatalouden kuormituksen nopeassa leikkaamisessa. Materiaalien
uudelleen käyttö osana kiertotaloutta on kannatettavaa, mutta aineiden kertymistä ja
muuntautumista kierrossa sekä niiden kulkeutumista ympäristöön (vesiin, maaperään ja sitä
kautta koko ekosysteemiin) tulee selvittää nykyistä tarkemmin ja riskit tiedostaa ja tuoda
esille.
• Erityisesti maatalouden ravinnekuormitukseen liittyen on hyvä tunnistaa, että Pirkanmaalla
toimii aktiivisesti Pirkanmaan biokaasuverkosto Pirkabio, jonka yhtenä tavoitteena on
tehostaa maatalouden ravinnekiertoja vesistövaikutuksia vähentävästi ja kokonaisvaltaisesti.
Pirkanmaalla nähdään, että kiertobiotalous ja siihen liittyvät vesistövaikutukset ovat osa
kokonaisuutta, johon kaikki toimialat kytkeytyvät. Tärkeää niin vesistöjen hoidossa kuin
toimialakehittämisessäkin on tunnistaa kokonaisuuksien hallinta, jolloin eri toimijat ja toimet
tukevat toisiaan systeemisessä muutoksessa kohti aitoa kestävyyttä.
31.8.2021
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Yleiset kommentit
• Toimenpiteet
• Vesienhoitosuunnitelmassa eritellään hyvin toimenpiteiden toteutustilanne toimialoittain vuonna 2015 ja
esitetään arvioita toimenpiteiden toteutustilanteesta vuonna 2021. Näiden tietojen avulla luodaan vankkaa
pohjaa kolmannelle hoitokaudelle siirryttäessä. Kolmannen kauden toimenpiteet esitellään ja perustellaan
riittävästi. Toteutus ja seurantavastuutahot ilmoitetaan selkeästi sektoreittain.
• Vaikuttavuus
• Vesienhoidon tavoitteen tulee olla kunnianhimoinen. Töitä on runsaasti vesistöjen nostamisessa hyvään
ekologiseen tilaan, mikä vaatii toimeenpanon merkittävää tehostamista sekä vesiensuojeluun ohjatun
rahoituksen riittävyyttä koko suunnitelmakauden ajan, mutta myös sen jälkeen.
• Vesienhoidon keskeiset ongelmat ja niihin kohdistettavat toimenpiteet on analysoitu ja tunnistettu hyvin,
mutta on tärkeää huomata, että virallisetkaan suunnitteluprosessit eivät yksin synnytä riittävää
muutosvoimaa. Varsinkin, jos niihin tarvitaan erikseen hankittavaa ja huomattavan suurta lisärahoitusta
valtion budjetista. Muutokseen tarvitaan nyt lausunnolla olevien toiminta-asiakirjojen lisäksi uskallusta nähdä
meri- ja rannikkoympäristö sektorirajat ylittävänä kokonaisuutena, jota hoidetaan arvoketjuna, erityisesti juuri
ruokaketjuna. Ympäristökysymyksemme ovat osa resurssiviisautta ja kiertotaloutta, ja huomattavasti aiempaa
enemmän vastuullisen kuluttaja- ja asukasnäkökulman kautta ratkaistavina ongelmina. Samoin kuntien tulee
toimia esimerkkeinä ja edelläkävijöinä muun muassa omien hankintapäätösten kautta.
31.8.2021
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Merenhoito
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Merenhoito
• Vesien ja merenhoidon koordinointi
• Vesienhoitosuunnitelmassa ja toimenpideohjelmissa näkyy entistä paremmin koordinaatio merenhoidon
kanssa, mikä on erittäin tervetullutta ja edistää toimijoiden osallistamista ratkaisujen ja toimenpiteiden
toteuttamiseen.
• Koska rannikkovedet ja valuma-alueen vesistöt vaikuttavat myös meren tilaan, tämä on otettava erikseen
huomioon vesienhoidon suunnittelussa. Meren tilan kannalta suurimmat uhat ovat olleet rehevöitymisessä,
meren pohjan sedimentteihin kerääntyvissä haitta-aineissa sekä etenkin Pohjanlahden rannikolla happamissa
sulfaattimaissa. Haitta-aineita sisältävien rannikkoalueen pohjasedimenttien (sekä myös maa-alueiden
happamien sulfaattisedimenttien) aiheuttama vesistökuormitus on ehdotuksessa huomioitu hyvin. Mikäli
rannikkoalueen vesirakentamisessa sekä väylä- ja satamaruoppauksissa huomioidaan esim. raskasmetalleilla
kuormittuneet sedimentit, vältetään niiden tarpeetonta käsittelyä tai käsitellään saastuneet pohjamassat
asianmukaisesti, pystytään myös minimoimaan niiden haittavaikutukset rannikkovesille. Etenkin TBT-,
kadmium- ja elohopeapitoisten sedimenttien käsittelyä tulisi aina välttää.
• Saaristomeri
• Palautteen antajat edellyttivät niin alueen, kuin valtion vahvaa sitoutumista uusien toimintatapojen
luomisessa Saaristomeren tilan parantamiseksi, ja huomattavaa lisäresursointia sen vaativiin tehtäviin.
31.8.2021
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Tulvariskien hallinta
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Tulvariskien hallinta
• Yleiset kommentit
• Luonnonmukainen vesienhallinta, jonka ominaispiirteet, kuten tulvaniityt, kosteikot ja suot, ovat etenkin viime vuosisadan
aikana suuresta osasta Suomen vesistöjä hävitetty, on aika saada takaisin volyymilla, jonka voi kolmannen kauden
vesienhoitosuunnitelmissa luonnehtia hyväksi aluksi ja kehityksen oikeaksi suunnaksi.
• Tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon yhteensovittaminen
• Vesienhoidon suunnittelu ja tulvariskien hallinta tulisikin kytkeä tiukemmin yhteen etenkin säännöstelykäytäntöjen kanssa ja
tavoitteiden tulisi olla ainakin mahdollisimman yhdenmukaisia. Tulvasuojelun kannalta olennaisen säännöstelytoiminnan
aiheuttamien haittojen tarkempi tutkiminen sekä vaikuttavuudeltaan ja kustannustehokkuudeltaan parhaiden käytäntöjen
selvittäminen olisi tärkeä lisätoimenpide haittojen poistamiseksi tai ehkäisemiseksi. Kevät- ja syyskuopan poistaminen tai
ainakin säännöstelyrajojen kohtuullistaminen ovat tärkeitä keinoja. Kevätkuoppa haittaa merkittävästi kevätkutuisten kalojen
lisääntymistä, ja petokaloista kärsijöinä ovat etenkin hauki ja ahven. Kokemäenjoen alaosalla Porissa on kehitetty
vedenvirtaamaratkaisuja tulvien varalle, joten ylävirrassa sijaitsevilla järvialtailla ei enää tulevaisuudessa vastaavanlaista
tarvetta veden laskulle ole.
• Tulisi miettiä myös viljelyn kannalta tärkeän toukokuun vedenkorkeuden alentamisen poistamista. Tulvanalaisten peltojen
poistamista viljelykäytöstä tulisi selvittää ja arvioida toimenpiteen vaikutukset sekä tulvasuojelun ja vesienhoidon osalta, että
sosioekonomisesta näkökulmasta. Tätä tarkastelua varten tulisi selvittää lainsäädännölliset esteet tulvasuojelun
näkökulmasta sekä varata riittävä rahoitus viljelijöille maksettavien korvauksien muodossa. Matalien järvenlahtien
eristäminen säännöstelystä esimerkiksi patojen avulla olisi myös selvitettävä.
31.8.2021
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Tulvariskien hallinta
• Valuma-alueen vedenpidätyskyvyn lisääminen
• Ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja tulvariskien hallinnan näkökulmasta tärkeä
toimenpide on valuma-alueen vedenpidätyskyvyn parantaminen.
• Metsätalouden kuivatuksen ja ojituskäytäntöjen kehittäminen on yksi perusta siihen,
että myös tulvariskien hallinta onnistuisi paljon nykyistä paremmin. Latva-alueiden ja
alamaiden peltoalueille vesien viivyttäminen asutuksen tulvavahinkojen välttämiseksi
on täysin luonnollinen menetelmä, josta valtion tulee korvata viljelylle aiheutuneet
haitat täysimääräisenä.
• Perkaukset ja rantojen raivaukset
• Jokialueiden ja valtaväylien sekä purojen ylimääräisistä perkauksista sekä rantojen
raivaamisesta tulee pidättyä mahdollisimman pitkälle, koska nämä toimenpiteet
heikentävät ekologiaa huomattavan paljon ja niillä toimilla on vesistövaikutuksia
etenkin varjostuksen poistumisen seurauksena.
31.8.2021
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Vesienhoitoalueen
kuvaus
31.8.2021
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Vesienhoitoalueen kuvaus
• Yleiset kommentit
• Vesien merkittävät ongelmat ja niiden aiheuttajat on esitetty hoitosuunnitelmassa
selkeästi. Myös vesienhoitoalueiden ja toimintaympäristön kuvaukset ovat selkeitä ja
perusteellisia.
• Kulttuuriympäristöt
• Hyvä lisäys kaikki suunnitelmiin olisi lyhyt vesienhoitoalueen kulttuuriperinnön
kuvaus sekä sanallisesti että karttapohjalla esitettynä. Vaihtoehtoisesti viittaus
www.kyppi.fi –tietoihin (Kulttuuriympäristön palveluikkuna) voisi olla toimiva tapa
linkittää suunnitelmat kulttuuriympäristötietoihin. Se auttaisi myös hahmottamaan
suunnitelmien vaikutuksia kulttuuriperintöön sekä varmistamaan kulttuuriperinnön
huomioiminen hanketasolla. Sivusto tulisi myös liittää vesienhoidon
tietojärjestelmiin.
31.8.2021
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Vesienhoitoalueen kuvaus
• Kartat
• Yksittäisten vesistöjen tilaa on vaikea arvioida, sillä pienimittakaavaiset kartat
esittävät koko vesienhoitoaluetta, jolloin vesistöjen nimet ja valuma-alueet
puuttuvat. Olisi aiheellista harkita, voisiko vesienhoitosuunnitelmiin lisätä esimerkiksi
erillisenä liitteenä suurimittakaavaisempia ja tarkempia karttoja osa-alueittain, jotta
yksittäisten vesistön osien tilanteiden tarkastelu olisi mahdollista.
• Uimarannat
• Taulukko 5.1. Varsinais-Suomen ja Satakunnan toimenpideohjelma-alueella
sijaitsevat EU-uimarannat: Teksti ja taulukko ovat puutteellisia. Puuttuu paljon
uimarantoja, jolla on suuri merkitys paikallisten vesistöalueiden virkistyskäytön
kehittämisessä. Yksi esimerkki on Mäkelän uimaranta Eurajoen yläosassa.
31.8.2021
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Vesimuodostumat
• Purot
• Jatkossa tulee huomioida myös puroluokan vesistöt ja tarvittaessa luokitella ne omiksi vesimuodostumikseen.
Suunnitelmaluonnokset eivät pääsääntöisesti huomioi tämän kokoisia vesistöjä vesimuodostumina. Luonnontilaiset ja sen
kaltaiset purot pitää ottaa huomioon mm. viljelijöiden ympäristökorvauksen, metsälain 10 §:n vaatimuksien ja
ojitusilmoitusten valvonnassa. Valvontaa tulisi tehostaa ja perattuja, luonnontilaisen kaltaiseksi muuttuneita tai muuttuvia
uomia kunnostettaessa edellyttää ojitusilmoitusta ja uuden suunnitelman tekoa.
• Puroluokan vesistöt ovat virkistyskäytön sekä kalakantojen kannalta merkittäviä. Suuri osa puroista ja pienvesistä järvi- tai
virtavesimuodostumien yläpuolella ovat tilaltaan määrittelemättömiä. Myös purojen, lampien ja muiden pienvesien tila tulisi
selvittää ja asettaa niille tilatavoitteita. Puroverkostojen ja suoristettujen ojastojen palauttaminen kohti luonnontilaisempaa
tilaa on tärkeä tavoite. Vesien pidättymistä ja viipymistä tulisi merkittävästi lisätä, jotta vesien puhdistuminen kuormituksen
alkulähteiltä saakka saadaan merkittävästi kohenemaan.
• Pienvesiä eli pikkujärviä, lampia ja puroja koskevat samat tilatavoitteet kuin toimenpideohjelmassa käsiteltyjä suurempia
vesimuodostumia huolimatta siitä, ettei niitä ole nimetty vesimuodostumiksi. Niiden huomioiminen vesienhoidossa jää
kuitenkin olemattomaksi, koska pienvesien tilaa heikentäviä paineita ei tunneta riittävällä tarkkuudella eikä niiden tilaa usein
juurikaan seurata. Varsinkin maankäytön kuten ojitusten haitalliset vaikutukset purojen tilaan jäävät usein havaitsematta.
Pienvedet voivat olla hyvin tärkeitä uhanalaisten lohikala- ja jokirapukantojen kannalta, mutta myös erityisen herkkiä
ihmistoiminnan vaikutukselle.
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Vesimuodostumat
• Rannikkovedet ja jokisuistot
• Vesienhoitosuunnitelmissa tavoitetilaksi on lähes poikkeuksetta määritetty hyvä ekologinen
tila myös niissä tapauksissa, joissa toimenpideohjelman toimenpiteillä ei ole mahdollista
päästä tilatavoitteeseen. Tämä on erityisen selkeää rannikkovesimuodostumissa. Erityisesti
Suomenlahden rannikkovesissä merialueelta tulevaa ja alueen jokien kuormitusta ei ole
pystytty leikkaamaan riittävästi. Ainakin osasyynä tavoitetilan saavuttamisen vaikeuteen ovat
myös rannikkovesien erittäin tiukat luokkarajat. Tämä korostuu niissä
rannikkovesimuodostumissa, joissa veden vaihtuvuus muun merialueen kanssa on vähäistä ja
jokien tuoma makea vesi ja kuormitus on merkittävää. Lisäksi mainitaan suuret jokiestuaarit.
Tällaisille vesimuodostumille tulisi joko määrittää oma rannikkovesityyppi, alennetut
tilatavoitteet tai ottaa käyttöön vesipuitedirektiivin pintavesien jaotteluryhmä, jokisuiden
vaihettumisvyöhyke, jota Suomessa ei ole käytetty. Esimerkkinä palautteessa esitetään
Luodon-Öjanjärven vesien sekoittuminen Pietarsaaren edustalla.
• Palautteessa pidetään tärkeänä, että vesienhoidon suunnitelmissa otetaan huomion
vesienhoidonsuunnittelun luokittelujärjestelmässä havaitut puutteet ja kehitystarpeet
luokittelun tarkistamisesta ja edelleen kehittämisestä.
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Vesimuodostumat
• Sulfaattimaat
• Palautteessa kannustetaan oman happamien sulfaattimaiden vesimuodostumatyypin
muodostamiseen, jotta vesien luontaiset ominaisuudet pystytään ottamaan luokittelussa
paremmin huomioon.
• Vesimuodostumien rajat
• Järjestelmän tulisi olla sellainen, että esim. vesimuodostumien rajauksiin tulisi olla
mahdollisuus tehdä nykyistä kevyemmän prosessin kautta harkittuja muutoksia.
• Kokemäenjoen jakaminen osiin
• Vesienhoidon suunnittelussa Kokemäenjoki tulisi rajata selvästi erottuviin osiin, sillä padot
jakavat vesistöä ja määrittävät sen muuttuneisuutta jokiosuus kerrallaan. Tällöin kunkin
padolta padolle ulottuvan vesiosuuden muuttuneisuuteen tai luonnollisuuteen voitaisiin
vaikuttaa toimenpiteillä, jotka rajautuvat patojen väliselle alueelle. Jokiuoman
luonnollisuudella on merkitystä vesienhoitosuunnitelman muiden toimenpiteiden
vaikuttavuuteen ja toteutettavuuteen.
31.8.2021
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Keinotekoiseksi tai voimakkaasti muutetuksi
nimetyt vesimuodostumat (KeVoMu)
• Nimeäminen ja luokittelun perustelu
• Vaikka nimeämisen perusteita on muutettu, eivät ne palautteen mukaan vastaa EU:n vesipuitedirektiivin
kautta säädettyjä velvoitteita vesistön hyvän ekologisen tilan saavuttamisesta.
• Palautteessa toivotaan, että olisi mahdollista luoda prosessi, joka sallisi jatkossa KeVoMu-statuksen
lakkauttamisen tai vesimuodostuman keinotekoisen rajan muuttamisen.
• Erityisesti KeVoMu-vesien osalta olisi luokittelun oikeusvaikutusten kannalta olennaista tietää mihin luokitus
perustuu. Palautteessa muistutetaan, että läpinäkyvä prosessi, jossa toimenpiteet on yksilöity ja
dokumentoitu huolellisesti ja avoimesti mahdollistaisi myös arvioinnin eri alueiden suunnittelun
yhdenmukaisuudesta. Toiminnanharjoittajien oikeusturvan näkökulmasta olisi myös erityisen tärkeää, että
luokittelut tehdään kaikkea saatavilla olevaa tietoa hyödyntäen.
• Voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien tilaa arvioidaan suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan
tilaan, ei luonnontilaiseen vertailutilaan. Tätä arviota tulisi tarkistaa, sillä hyvään tilaan voidaan arvioida vain
muutettuja vesistöjä, jossa kaikki mahdolliset lieventävät toimenpiteet on tehty. Koska lähes kaikista
muuttuneiden vesistöjen voimaloista toimivat kalatiet puuttuvat, eikä ympäristövirtaama ole määritetty, ei
kaikkia mahdollisia lieventäviä toimenpiteitä ole tehty, eikä vesiosuuksien ekologista tilaa voida siten arvioida
hyväksi. Useita vesiosuuksia on kuitenkin luokiteltu “hyvään tilaan”.
31.8.2021
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Keinotekoiseksi tai voimakkaasti muutetuksi
nimetyt vesimuodostumat (KeVoMu)
• Toimenpiteiden vaikutusten arviointi
• Palautteessa muistutetaan, että myös voimakkaasti muutetuissa vesimuodostumissa biologisille
laatutekijöille tulee määrittää vaihteluväli kullekin luokalle: hyvän potentiaalin ei tulisi olla lista
toimenpiteistä, vaan biologisten laatutekijöiden arvot. Mikäli toimenpideyhdistelmän vaikutus
biologisten laatutekijöiden arvoihin on vähäinen, hyvä (tai paras) saavutettavissa oleva tila
(potentiaali) on jo saavutettu. Vesienhoitosuunnitelmiin ja tietojärjestelmään dokumentoidun
luokituksen perusteella ekologisten vaikutusten arvioinnissa on palautteen mukaan merkittäviä
puutteita. Tämä korostuu toimenpiteissä, jotka tähtäävät kalaston tilan parantamiseen.
Vaelluskalojen kalankulun mahdollistamisen, lisääntymisalueiden kunnostamisen ja ns.
ympäristövirtaaman ekologisten vaikutusten arviot ovat pääosassa vesienhoitosuunnitelmia
kuvailevalla tasolla. Esimerkiksi potentiaalisten lisääntymisalueiden lisäkunnostusmahdollisuudet
on mainittu, mutta arvio pinta-aloista puuttuu. Myöskin olemassa olevien vaelluskalojen
populaatiomallien ja elinympäristömallien hyödyntäminen on ollut vähäistä. Palautteessa
muistutetaan, että johdonmukaisella analyysillä voidaan perustella, miten kalankulun
mahdollistaminen vaikuttaa, ja onko kestävän luontaisesti itsensä ylläpitävän kannan syntyminen
mahdollista ilman smoltti- ja tuki-istutuksia.
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Keinotekoiseksi tai voimakkaasti muutetuksi
nimetyt vesimuodostumat (KeVoMu)
• Yleisesti KeVoMu-luokittelussa tarkasteltujen toimenpiteiden osalta valittujen
toimenpiteiden tulisi olla yksilöityjä ja niiden vaikutus tärkeälle käytölle tulisi olla arvioitu
sekä dokumentoitu. Valittu toimenpidekokonaisuus ei saisi koko laajuudessaan aiheuttaa
merkittävää haittaa tärkeälle käytölle, ja lisäksi toimenpiteillä pitäisi olla selkeä ekologista
tilaa parantava vaikutus. Tämä ekologinen vaikutus tulisi olla luotettavasti arvioitu. Lisäksi
toimenpiteiden ekologista vaikutusta tulisi tarkastella vesimuodostumatasolla ja merkitystä
tulisi arvioida vesipuitedirektiivin ja Suomen ohjeiden edellyttämällä tavalla. Erityisesti
kalaston perusteella voimakkaasti muutetuiksi nimetyissä vesimuodostumissa asiantuntijaarvioissa tulisi luokituksen lopputulosta tarkastella myös vertaamalla nykytilaa alkuperäisen
luonnonmukaisen vesimuodostuman hyvää huonomman tilan normatiivisten määritelmien
sanallisiin kuvauksiin. Direktiivin mukaan esimerkiksi jokivesimuodostumissa hyvää
huonommassa tilassa kohtalaisen suuri osa tyypille ominaisista kalalajeista puuttuu tai niiden
esiintyminen on hyvin vähäistä. Palautteessa halutaan myös nostaa esiin, että monissa
vesienhoitosuunnitelmissa toimenpideyhdistelmällä aikaansaatava ekologisen tilan parannus
on arvioitu melko suureksi, vaikka ekologisen tilan parannus näyttäisi tapahtuvan jo nyt hyvän
saavutettavissa olevan tilaluokan sisällä
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Keinotekoiseksi tai voimakkaasti muutetuksi
nimetyt vesimuodostumat (KeVoMu)
• Merkittävän haitan arviointi
• Palautteen mukaan merkittävän haitan arvioinnin osalta esitettyjen toimenpiteiden vaikutuksia ei
juuri ole otettu huomioon, tai merkittävän haitan laskelmat ovat puutteellisia. Tämä voi johtaa
toimenpiteen merkityksen yliarviointiin. Erittäin merkittävien toimenpiteiden perusteina tulisi aina
olla mallinnukset ja analyysit saavutettavista ekologisista hyödyistä ja haitasta sähköntuotannolle
huomioiden vaikutus myös mm. säätövoiman tuotantoon sekä huoltovarmuuteen. Säätövoiman
suhteellisen vähäinenkin rajoittaminen voi aiheuttaa vesipuitedirektiivissä ja vesienhoitolaissa
tarkoitettua merkittävää haittaa. Haittaa tulisi myös aina verrata muutoksesta saavutettavissa
olevaan hyötyyn. Toimenpiteiden vaikutus tulisikin tältä osin tarkastella huolella. Kuultavina
olevista vesienhoitosuunnitelmista nämä analyysit puuttuvat käytännössä kokonaan.
• Palautteen mukaan myös mahdollisen toimenpiteistä koituvan merkittävän haitan arviointiin
liittyvää aineistoa ei ole dokumentoitu. Luokitteluohjeistuksen mukaisessa menettelyssä
tarkasteltavat toimenpiteet tulee kuvata sellaisella tarkkuudella, että niistä koituva mahdollinen
merkittävä haitta on arvioitavissa. Nykymuotoisena dokumentoitu luokitteluaineisto ei kuvaa
toimenpiteitä riittävällä tarkkuudella haitta-arviointia ajatellen ja tämä merkittävä puute tulee
oikaista.
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Keinotekoiseksi tai voimakkaasti muutetuksi
nimetyt vesimuodostumat (KeVoMu)
• Merkittävän haitan arvioinnissa on huomattava, että vesipuitedirektiivin
lähtökohtana on samanlainen vaatimustaso kaikille vesimuodostumille, joissa
harjoitetaan voimantuotantoa riippumatta siitä, mitä lieventäviä toimenpiteitä näissä
on jo lupien mukaisesti tai muutoin toteutettu. Analyysin merkittävästä haitasta tulisi
siis aina lähteä ns. ”nollatilanteesta”. Tämä on erityisen merkittävää, kun
tarkastellaan esimerkiksi minimivirtaamien tai kalatievirtaamien merkitystä tärkeälle
käytölle. Esimerkiksi luvassa oleva minimivirtaamavelvoite tulisi siis ottaa huomioon
osana merkittävän haitan arviointia.
• Palautteen mukaan ympäristötavoitetta tulee myös tarkastella
vesienhoitosuunnitelmassa tulevaisuuden osalta, onko kyseinen vakiintunut
käyttötarve vielä tarpeellinen tulevaisuudessa tai onko merkitys kasvanut nykyisestä.
Nopea rakennemuutos yhteiskunnassa ja tuotannossa sekä tulevaisuuden tarpeet
pitäisi huomioida paremmin vesienhoitosuunnitelmassa.
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Keinotekoiseksi tai voimakkaasti muutetuksi
nimetyt vesimuodostumat (KeVoMu)
• Luokituksen muuttaminen
• Toiminnanharjoittajan todellisia vaikutusmahdollisuuksia luokituksen ja nimeämisen yhteydessä tulee
vahvistaa. KeVoMu-vesien osalta viimeisimmän ohjeistuksen mukaisessa menettelyssä tyydyttävän ja hyvän
tilaluokan välillä tehtävissä epäselvissä luokittelupäätöksissä tulisi keskustella myös toiminnanharjoittajan
kanssa. Vesienhoitosuunnitelmissa tulisi mahdollistaa myös luokituksen korjaaminen lupaprosesseissa, jotta
vesienkäyttäjien ja toiminnanharjoittajien oikeussuoja varmistuu.
• Kuvaukset
• Palautteessa todetaan, että vesivoiman ja voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien osalta
toimenpiteiden, tavoitteiden ja haittojen kuvaukset on tehty hyvin yleisellä tasolla.
• HyMo-muuntuneisuus
• HyMo-muuntuneisuus huomioidaan kokonaisluokittelussa tukevana luokittelutekijänä sitä painokkaammin
mitä vähemmän on biologista luokitteluaineistoa. Käytettävissä olevat muuttujat eivät kuitenkaan pysty
erottelemaan kunnolla HyMo-paineiden vaikutuksia. HyMo-muutospisteiden vaste ekologiaan tunnetaan
huonosti, joten pistemääriä yksinään ei tulisi käyttää arviointiin. Näin on kuitenkin menetelty tiettyjen
vesimuodostumien osalta, eikä tarkempia perusteluita tähän ole esitetty tai dokumentoitu.
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Keinotekoiseksi tai voimakkaasti muutetuksi
nimetyt vesimuodostumat (KeVoMu)
• Ähtävänjoki (EPO)
• Ähtävänjoki, joka on voimakkaasti muutettu, mutta myös Natura 2000-ohjelman suojaama mm. raakkukantansa ansiosta,
ansaitsee palautteen mukaan panostusta toimenpiteisiin, joilla patoamisen haitallisia vaikutuksia minimoidaan.
• Kyrönjoki (EPO)
• Kyrönjoen yläosan vesimuodostuma on pisteytetty HyMo-muuttuneisuudeltaan huonoon tilaan. Luokitteluun sekä
toimenpideohjelmaan on esitetty selvitysasteella olevia kalatietoimenpiteitä Jyllinkosken ja Harjakosken patoihin liittyen.
Pelkästään selvitysasteella olevien toimenpiteiden ei voida katsoa parantavan vesimuodostuman tilaa. Hertta-tietokannasta
löytyvä luokitteluaineisto on puutteellinen, eikä siihen liittyvää mahdollista tausta-aineistoa ole dokumentoitu lainkaan.
Näistä puutteista johtuen vesimuodostuman luokittelu on tarkasteltava ja arvioitava uudelleen.
• Inhanjoki (EPO)
• Inhanjoen vesimuodostuma on pisteytetty HyMo-muuttuneisuuden osalta huonoon tilaan, mutta vesimuodostumaa ei ole
nimetty KeVoMu-vedeksi. Tämän vesimuodostuman osalta dokumentoitu HyMo-pisteytys riittäisi sekä kokonaispistemäärän,
että yksittäisten osatekijöiden korkeiden pisteiden puolesta KeVoMu-vedeksi nimeämiseen. Nimeämisen tai nimeämättä
jättämisen suhteen ei ole dokumentoitu aineistoa tai perusteluita ja tämä tulee oikaista. Vesimuodostuma tulee nimetä
KeVoMu-vedeksi.
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Keinotekoiseksi tai voimakkaasti muutetuksi
nimetyt vesimuodostumat (KeVoMu)
• Lapuanjoki (EPO)
• Lapuanjoen keskiosan vesimuodostuma on pisteytetty HyMo-muuttuneisuudeltaan välttävään tilaluokkaan. HyMopisteytyksessä esteellisyys on arvioitu suurimmaksi mahdolliseksi ja rakennettu osuus uoman pituudesta suureksi. Tämä
dokumentoitu pisteytys riittäisi KeVoMu-nimeämiseen, mutta vesimuodostuma on kuitenkin jätetty nimeämättä KeVoMuvedeksi. Vesimuodostuma tulee nimetä KeVoMu-vedeksi. Tämän vesimuodostuman yhteydessä ei ole dokumentoitu Herttatietokantaan minkäänlaista kuvausta luokitteluperusteista tai nimeämisperusteista. Nämä oleelliset puutteet tulisi
luokittelijan ehdottomasti tarkistaa ja oikaista ennen kuulemisvaihetta.
• Kokemäenjoki (PIR)
• Kokemäenjoen alaosa on luokiteltu voimakkaasti muutetuksi. Perusteet voimakkaasti muutetuksi nimeämiselle tällä
jokialueella on lyhytaikaissäännöstely ja kevään ylivirtaaman alenema. Toimenpideohjelman mukaan nimeämisen perusteina
on rakennettu putouskorkeus ja padotuksen aiheuttamat muutokset sekä Kokemäenjoen osalta lisäksi
lyhytaikaissäännöstelyn voimakkuus. Nimeämisellä on merkitystä esimerkiksi näiden vesimuodostumien tilan ja niille
asetettavien ympäristötavoitteiden määrittämisessä.
• Kokemäenjoen alaosassa on jo toteutettu ekologista tilaa parantavia toimenpiteitä säännöstelyyn liittyen, eikä Harjavallasta
alaspäin ole nousuesteitä. Kokemäenjoella on toteutettu kalataloudellisia kunnostuksia, ja lohikalat ja siika nousevat
Kokemäenjokeen ja sen sivujokiin, joissa tapahtuu myös luonnonlisääntymistä. Jokiveden laatu on parantunut, kun
jätevesien aiheuttamaa kuormitusta on vähennetty. Palautteessa katsotaan, että Kokemäenjoen alaosan Harjavallan
voimalaitokselta alavirtaan ei pitäisi enää olla nimetty voimakkaasti muutetuksi, sillä hyvän ekologisen tilan saavuttamien on
mahdollista ilman, että aiheutettaisiin merkittäviä haitallisia vaikutuksia tulvasuojelulle tai vesivoimatuotannolle.
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Keinotekoiseksi tai voimakkaasti muutetuksi
nimetyt vesimuodostumat (KeVoMu)
• Paimionjoki (VAR)
• Paimionjoen alaosan vesimuodostuma on KeVoMu -toimenpidekokonaisuuden perusteella luokiteltu
tyydyttävään tilaan, mutta veden laadun suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan katsotaan
olevan välttävä. Ekologinen tila suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan on arvioitu välttäväksi.
Tämän vesimuodostuman luokitteluun valitussa toimenpidekokonaisuudessa mainitaan selvitysasteella olevia
ympäristövirtaamaan, kalankulun edistämiseen sekä lyhytaikaissäännöstelyn rajoittamiseen liittyviä
toimenpiteitä. Toimenpidekokonaisuudella on katsottu olevan melko suuri parantava vaikutus ekologiseen
tilaan. Ohjeistuksen mukaisessa menettelyssä tämän lopputuleman (melko suuri parannus, tila = tyydyttävä
tai hyvä) seurauksena lopullisesta tilaluokasta tulisi käydä keskustelua myös toiminnanharjoittajan kanssa ja
esitettyjen toimenpiteiden yhteydessä mainitaankin, että toteutusmahdollisuuksia selvitetään säännöstelijän
kanssa. Toiminnanharjoittajaa olisi tullut kuulla, kun toimenpiteisiin perustuvaa luokittelua ollaan laadittu.
Puhtaasti selvitysasteilla olevien toimenpiteiden ei voida katsoa parantavan vesimuodostuman tilaa.
Luokittelussa toteuttamiskelpoisuuden suhteen epäselviä toimenpiteitä ei myöskään tule tulkita
lähtökohtaisesti toteuttamiskelpoiseksi, kunnes selvitysten perusteella toisin osoitetaan. Hertta-tietokantaan
tallennetun aineiston perusteella KeVoMu -luokitteluun sovellettavan ohjeistuksen mukaista merkittävän
haitan arviointia ei ole myöskään dokumentoitu tämän vesimuodostuman osalta. Näistä puutteista johtuen
tämän vesimuodostuman luokittelu vaatii uudelleenarvioinnin.
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Luonnonsuojelu
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Luonnonsuojelu
• Uhanalaiset luontotyypit ja lajit
• Palautteessa huomautettiin, että uhanalaisten vesiluontotyyppien suojelun tarpeen näkökulmaa ei mainita
toimenpideohjelmissa suoraan, vaan puhutaan herkkien vesistöjen kartoittamisesta. Palautteen antajat toivoivat, että
uhanalaisten luontotyyppien, kuten kaikkien Etelä-Suomen puroympäristöjen ja esimerkiksi 54 % suoluontotyyppien
uhanalaisuus otetaan huomioon hankkeita suunniteltaessa ja rahoitettaessa. Tämä oletettavasti huomioidaan lupaehdoissa,
mutta miten esimerkiksi hajakuormituksen ja ojittamisen asettamat paineet huomioidaan?
• Erityisten alueiden kuvauksessa tulisi esittää monipuolisemmin vesistä riippuvien lajien tarpeet ja ympäristöjen
(luontotyyppien) monimuotoisuus, kuten erittäin rehevien vesien lajien tarpeet. Samassa vesimuodostumassa saattaa olla
erilaisia elinympäristöjä, joiden tasapainoinen esiintyminen takaa parhaat edellytykset suojeltujen lajien olemassa ololle ja
suotuisalle suojelutasolle.
• Myös vaelluskalojen tarpeet ja vesirakentamisen negatiiviset vaikutukset niiden elinolosuhteisiin tuotiin esille useassa
palautteessa.
• Vesienhoitosuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä tulisi palautteen mukaan parantaa ja Kokemäenjoen voimaloiden
lupaehdot tulisi tarkistaa, sillä uusimmat arviot lajien ja luontotyyppien uhanalaisuudesta osoittavat, että
uhanalaistumiskehitys on jatkunut ja jopa kiihtynyt. Tänä vuonna valmistunut Suomen ympäristökeskuksen selvitys
Pirkanmaan uhanalaisista lajeista ja luontotyypeistä nimeää Pirkanmaan vastuulajeiksi yli 30 vesistöissä tai niiden rannoilla
elävää lajia. Pirkanmaan vastuulajien ja uhanalaisten luontotyyppien uhkatekijöiksi mainitaan metsätalouden lisäksi vesien
rehevöityminen, likaantuminen, vesirakentaminen sekä vesien säännöstely.
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Luonnonsuojelu
• Kokemäenjoki on Selkämeren merkittävin siikajoki. Siellä lisääntyy vaellussiika (Coregonus
lavaretus), joka Suomen lajien punaisessa kirjassa 2019 luokitellaan erittäin uhanalaiseksi.
Vaellussiian rajoittuneet poikastuotantoalueet sijaitsevat Kokemäenjoessa heti Harjavallan
voimalaitoksen padon alapuolella Lammaistenlahdella. Myös lohi (Salmo salar) kutee
vähäisissä määrin joen alajuoksulla. Vuollejokisimpukka (Unio crassus), luonnonsuojelulaissa
ja EU:n luontodirektiivin liitteessä IV(a) suojeltu laji esiintyy myös Kokemäenjoessa.
Harjavallan kosken vanhaan uomaan tulisi palauttaa ympäristövirtaama ja padon ohi tulisi
tehdä suunnitelmat luonnonmukaisen kalatien, jossa ympäristövirtaaman määritelmät
täyttyvät, rakentamiselle.
• Uhanalaisissa kalakannoista ei ole mainittu merikutuista harjusta, joka on sukupuuton
partaalla. Palautteen antaja ei tunne tarkasti merikutuisen harjuksen kutukarikoiden
sijainteja, ehkä ne ovat merkittynä suunnitelman kuvassa 12 (Vaasan ja Ouran saaristot).
• Palautteessa todetaan, että luontodirektiivi ottaa huonosti huomioon uhanalaisia
vedenalaisia lajeja. Muitakin lajeja kuin nelilehtivesikuusi olisi syytä ottaa tarkasteluun
uhanalaisuuden kannalta. Esim. näkinpartaislajit voisi lisätä tarkasteluun. Samalla todetaan,
että raakkuvesistöjen määrä on pudonnut pois sitä koskevasta lauseesta.
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Luonnonsuojelu
• Raakut
• Pinsiön-Matalusjoki on yksi Pirkanmaan kolmesta raakkujoesta ja tarvitsisi mitä pikimmin
kunnostustoimia. Raakun kannalta pääongelmat liittyvät valuma-alueen ojituksesta johtuvaan
kiintoainekseen ja liettymiseen sekä yleiseen veden vähyyteen, mikä puolestaan johtuu
pääosin Tampereen kaupungin vedenotosta joen alkulähteiltä Ylöjärven harjualueelta. Mikäli
vireillä olevaa LIFE-hankehakemusta ei hyväksytä, tulisi ELY-keskuksen rahoittaa joen
kunnostustoimia muilla tavoilla. Lisäksi ELY-keskuksen tulisi Tampereen vedenottoluvan
valvojana ryhtyä toimenpiteisiin, joilla lisätään joessa virtaavan veden määrää varsinkin
kuivina aikoina sekä talvisin, jolloin joki jäätyy paikoitellen pohjaa myöten. Pirkanmaan
tunnettujen raakkuvesien valuma-alueella tulisi esiintymien turvaamiseksi ottaa käyttöön
hiljattain valmistuneen kansallisen jokihelmisimpukan suojelustrategian mukaiset
toimenpiteet, kuten vesistöjen suojavyöhykkeet. Valuma-alueella tulisi kiinnittää erityistä
huomioita vesiensuojelurakenteisiin.
• Erittäin uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakun esiintymisalueet tulisi huomioida
vesienhoitosuunnitelmassa erityisalueina.
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Luonnonsuojelu
• Vieraslajit
• Ekologisesta näkökulmasta tulisi palautteen mukaan kiireesti kiinnittää huomiota Eteläisen
Pyhäjärven alueella vauhdilla leviävään vieraslajiin hyytelösammaleläimeen ja panostaa lajin
tutkimukseen sekä keinoihin estää leviämistä etenkin Lempäälän ja Vesilahden alueella.
Leviämisriski Vanajaveteen on ilmeinen.
• Haitallisista sisävesien vieraslajeista vakavimman uhan vesienhoitoalueella aiheuttaa rapurutto
(Aphanomyces astaci (luonnoksessa lukee aspaci)). Vieraslajeissa tulisi mainita lisäksi täplärapu.
Täplärapu on luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi koko EU:n alueella. Täplärapujen
hallintasuunnitelma ja täplärapuihin liittyvät säädökset ja yksityiskohtaiset ohjeistukset löytyvät
Kansallisesta rapustrategiasta vuosille 2019–2022.
• Aurinkoahven on laajalti levinnyt vesienhoitoalueella, joten sen huomioiminen suunnitemassa ei
olisi pahitteeksi.
• Palautteessa huomautetaan, että villasaksirapua ei mainita vesienhoitosuunnitelmassa, vaikka lajia
löytyy mm. Saaristomereltä satunnaisena vieraana. Villasaksirapu on säädetty haitalliseksi
vieraslajiksi koko EU:n alueella. Palautteessa huomautetaan myös, että lajin nimessä on
kirjoitusvirhe (liejutaskurapu, Rhithropanopeusharsii korjaus Rhithropanopeus harrisii).
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Luonnonsuojelu
• Natura-alueet
• Varsinais-Suomen toimenpideohjelmaehdotuksessa puhutaan vain lintuvesien
kunnostuksesta, mutta mukaan tulisi lisätä myös soiden ennallistaminen. Esimerkkinä on
Eurajoen vesistöalueelta Kakkerinsuon Natura-alue. Aluetta rauhoitettaessa on jäänyt suuri
määrä suolta tulevia ojia tukkimatta. Ojien padottaminen edistää suon ennallistamista ja
vähentää vesistöön (Eurajoki) pääsevän humus- ja kiintoaineen, sulfiittien ja mahdollisten
muiden haitallisten aineiden määrää. Palautteessa ehdotettiin Huhdan-Kakkerinsuon Naturaalueen ennallistamishankkeen lisäämistä toimenpideohjelmaan.
• Luonnon monimuotoisuuden huomiointi
• Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa vesiluonnon monimuotoisuus
jää palautteen mukaan liian vähäiselle huomiolle. Esimerkiksi rantakasvillisuuden
hyödyntäminen ravinnevalumien vähentäjänä tulisi ottaa huomioon. Vesien viivytyksessä,
puro- ja norokunnostuksissa tulisi huomioida paitsi luonnon monimuotoisuus itsessään, myös
sen tarjoamat säätelypalvelut. Luonnontilaiset tai sen kaltaiset uomat rantavyöhykkeineen
tulisi säästää ja niiden tilaa parantaa siellä, missä se on mahdollista.
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Sisäinen kuormitus
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Sisäinen kuormitus
• Yleiset kommentit
• Suunnitelman ravinnekuormituksesta kertova teksti on erinomaisen informatiivista ja
selkeää. Palautteessa kannatetaan tekstissä ilmaistua tarvetta sisäisen kuormituksen
tapauskohtaisen tutkimuksen lisäämiseen, vaikka siihen vaikuttaminen on
äärimmäisen vaikeaa. Monissa vesistöissä sisäisen kuormituksen rooli on niin
keskeinen, ettei ulkoisen kuormituksen pudottaminen edes nollaan saisi ratkaisevaa
parannusta aikaan.
• On hyvä, että sisäinen kuormitus on nostettu entistä selkeämmin esille.
Kuormitustiedon karttuessa pystytään myös paremmin kehittämään ja toteuttamaan
toimia sisäisen kuormituksen vähentämiseksi. On tärkeää, että myös vesistöjen
sisäistä ravinnevarastoa pystyttäisiin vähitellen pienentämään.
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Sisäinen kuormitus
• Kuormituksen lähteet ja hallinta
• Sisäisen kuormituksen tutkimustarve ja merkitys on todettu, mutta vähentämistoimenpiteitä
tai rahoitusta niille ei esitetä. Ulkoa tulevaa kuormitusta säädellään jo monin tavoin, ja kaikki
toimenpideohjelmissa mainitut ehdotukset koskevat ulkoista kuormitusta. Emme voi
määrättömästi asettaa tiukkenevia ehtoja ulkoiselle kuormitukselle, kun nykyistenkin toimien
vaikutukset ovat hitaita ja ilmastonmuutos vaikeuttaa tilannetta. EU:n asettama aikataulu
vesien hyvälle tilalle on vaikutusten hitauteen nähden äärettömän tiukka. Mikäli sisäisen
kuormituksen prosessiin ei kyetä vaikuttamaan, monen vesistön hyvän tilan saavuttaminen
on lähes mahdotonta.
• Teksti mainitsee järvien sisäisen kuormituksen olevan seurausta ulkoisesta kuormituksesta.
Tätä voisi hieman täydentää kertomalla sisäisen kuormituksen olevan myös osa luontaista
kehityskulkua, jonka muun muassa Itämeren sedimenttitutkimukset ovat tuoneet esiin.
Ilmiön moninaisuus kuvaakin osaltaan vesistöjen ravinnekuormituksen vähentämisen
hankaluutta. Jos asia ei kokonaisuudessaan johdu ihmisen toiminnasta, vaan on osa myös
luonnon omaa prosessia, niin sitä on äärimmäisen vaikea muuttaa.
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Haitalliset aineet
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Haitalliset aineet
• Elohopea
• Seuranta tulisi laajentaa hauen ja ahvenen lisäksi kuhaan. Kuhasta on muodostunut yleinen
laji useissa eteläpohjalaisissa järvissä, joista useimmissa se on kalastajien tavoitelluin ja siten
myös yleisesti elintarvikkeena käytetyin kalalaji. Kuha on nykyään erittäin yleinen myös
tekojärvissä, joissa kalojen elohopeapitoisuuksien seuranta todetaan erityisen tärkeäksi. Näin
ollen kuha tulisi ottaa lajina mukaan elohopeamäärityksiin erityisesti tekojärvien osalta.
• Palautteessa tuodaan myös esiin, että humus kuljettaa elohopeaa ja metyylielohopeaa
pintavesiin ja aiheuttaa elohopean metyloitumista. Kirkkaissa järvissä elohopea ei rikastu
näin helposti ja niissä myös kalojen elohopeapitoisuudet ovat pienemmät.
• Päästölähteet
• Palautteen mukaan olisi tärkeää tunnistaa haitallisten aineiden ja mikromuovien
päästölähteet sekä koko käyttöketjun aikaiset päästöt. Kohdentamalla ohjauskeinot
päästölähteelle saavutettaisiin suurempi vaikuttavuus ja parempi kustannustehokkuus.
Sektoreiden osalta toivotaan, että toimenpiteitä ja ohjauskeinoja kohdennettaisiin
yhdyskuntien lisäksi myös teollisuuteen ja liikenteeseen.
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Haitalliset aineet
• PBDE
• PBDE:n osalta tarvittaisiin tutkimuksen lisäämistä, kehittyneitä jäteveden
puhdistusmenetelmiä sekä mm. sekaviemäröintiin puuttumista entistä nopeammin.
• Tarkkailun lisääminen
• Ehdotusta haitallisten aineiden tarkkailun lisäämisestä pidetään liiallisena ja nykyisiä
teollisuuden toimenpiteitä riittävinä.
• Kansainvälinen yhteistyö
• Vesistöille haitallisista aineista suurin osa tulee kaukokulkeumana. Palautteen mukaan tulisi
panostaa kansainvälisesti pahimpien kulkeumalähteiden rajoittamiseen.
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Ilmastonmuutos
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Ilmastonmuutos
• Huomioinnin riittävyys
• Palautteessa kiitetään ilmastonmuutoksen vesienhoidolle asettamien haasteiden
huomioimisesta vesienhoitosuunnitelmissa, toisaalta se jää liian vähäiselle
huomiolle.
• Palautteessa toivotaan, että ilmastonmuutoksen vaikutusten hallintaan ja
ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät keinot integroitaisiin laajalti osaksi
vesienhoidon suunnitelmia ja toimenpideohjelmia. Tulisi pystyä vähentämään jo
syntyneiden ongelmien määrää, jotta vesistöillämme olisi parempi kyky ottaa vastaan
ilmaston lämpenemisen tuomat seuraukset. Eri kuormitusmuotoja on pystyttävä
vähentämään ja parhaiten se toteutuisi vähentämällä niitä kaikkialta ja
kustannustehokkaimmin tavoin. Toimia voisivat olla laajamittaisesti sovellettavat
keinot maataloudessa, kuten maaperän kasvukunnosta, biologiasta ja kemiasta
huolehtiminen sekä hiilensidonta peltomaahan, metsiin ja soihin.
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Ilmastonmuutos
• Ravinne-, kiintoaine- ja hajakuormitus:
• Palautteessa korostetaan, että kuormituksen lisääntyminen ilmastonmuutoksen myötä vaatii aiempaa suurempaa
ponnistelua ja erityisesti kuormituksen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä tulee leutojen talvien yleistyessä tehdä
reippaasti suunniteltua enemmän.
• Yksi keskeinen syy tulva- ja rankkasadekausien suuriin kiintoainehuuhtoumiin on valuntaolojen äärevöityminen voimakkaasti
ojitetuilla valuma-alueilla. Tämä korostaa, että kaikilla maankäyttösektoreilla tulee parantaa vesienhallintaa. Sektoreiden
välinen vuoropuhelu ja näiden foorumeiden mahdollistaminen on tärkeää.
• Myös turvetuotanto- ja metsätalousalueiden ravinne-, kiintoaine- ja liuenneen hiilen kuormitus on palautteen mukaan
selvitettävä paremmin ja toimenpiteitä tulisi ottaa käyttöön näiden alojen tuotantomenetelmien kestävöittämiseksi. Lisäksi
uudistusojitusten tarkoituksellista vähentämistä tulisi suosia, ja kaikki pidätyskykyä hidastavat ja lisäävät toimet tulisi nähdä
ensiarvoisia. Lisäksi tekstiin tulisi lisätä kasvaneen hiilidioksidipitoisuuden, keskilämpötilan ja kasvukauden lämpösumman
kasvamisen vaikutukset primaarituotantoon ja sen kasvuun, ja tätä kautta tapahtuvat vaikutukset mm. ravinteiden ja
humuksen huuhtoutumiin.
• Palautteessa tuodaan ilmi, että myös kasvukauden aikaiset kuivuus- ja viileysjaksot lisäävät ravinnehuuhtoumariskiä
myöhemmin syksyllä ja talviaikana. Peltoviljelyssä erityisesti katovuoden jälkeen peltoon on jäänyt ravinteita, jotka
huuhtoutuvat myöhemmin vesistöihin. Tämä tulee ottaa esiin asiakirjoissa ja esittää mahdollisia toimenpiteitä mm.
maatalouden toimenpiteitä esitettäessä.
• Palautteen mukaan lisääntynyt ravinnekuormitus ja sen vaikutukset järvien ravintoverkkoon tulevat todennäköisesti
kasvattamaan tarvetta vesistöjen kunnostamiselle.
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Ilmastonmuutos
• Kuivuus
• Tulvariskien lisäksi tulisi ottaa huomioon veden vähyys ja kuivuus ja näitä ääripäitä tulisi tarkastella
asiakirjoissa tasapuolisesti. Veden niukkuudesta johtuvat haitat, niiden ehkäiseminen ja toisaalta niihin
varautuminen tulisi ottaa mukaan tulevan vesienhoitokauden teemoihin.
• Etenkin Lounais-Suomessa kevätkesän kuivuus ja sen lisääntyminen nähdään palautteessa viljelyn kriittisenä
tekijänä. Heikko kasvusto vähentää ravinteiden käyttöä ja lisää huuhtoutumisriskiä sekä heikentää
kannattavuutta. Huomiota tulisi kiinnittää paitsi ojitukseen, myös viljelymaan kuivuuden kestävyyteen ja
veden varastointiin ja sen riittävyyteen. Muutoin esiintyy lisääntyvässä määrin kuivuuden heikentämiä
kasvustoja, jotka ovat joka suhteessa epätoivottavia.
• Pitkän aikavälin seuranta
• Palautteen mukaan luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen
tavoitteet on pitkälle vaikuttavina ajan ilmiöinä syytä pitää esillä vesien tilaa koskevien toimenpiteiden
arvioinnissa vaikutusketjujen kautta. Ilmastoskenaarion aikajänteeksi ehdotetaan 30 vuotta.
• Palautteessa tuodaan esille, että menetelmien toimivuudesta saadaan tietoa ainoastaan seurannan ja
tutkimuksen kautta. Ilmastonmuutokseen varautumiseksi on tärkeää turvata pitkien seurannan aikasarjojen
jatkuvuus. Eri toimenpiteiden vaikutusten seuranta ja vesien tutkimus ovat avainasemassa, ja niihin tulisi
keskittää voimavaroja.
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Ilmastonmuutos
• Vieraslajien leviäminen
• Vesienhoitosuunnitelmassa tulisi käsitellä myös rannikkovesien vieraslajien mahdollisia
muutoksia ilmastonmuutoksen myötä. Jos Itämeren vesi makeutuu, vieraslajit kuten esim.
kanadanvesirutto voivat levitä laajemmalti rannikkovesiin. Samalla laivojen mukana
kulkeutuvien uusien makean veden lajien leviämisen mahdollisuus kasvaa. Veden lämpötilan
kasvun myötä lisääntyy myös muiden merellisten vieraslajien leviämisen mahdollisuus,
esimerkkeinä vaeltajasimpukka tai valekirjosimpukka.

• Sadannan muutokset
• Sadannan lisääntyminen tulisi huomioida säännöstelyn muutostarpeissa.
• Asiakirjojen jatkuva arviointi
• Koska tieto ilmastonmuutoksen vaikutuksista lisääntyy jatkuvasti, palautteessa toivotaan
valmiutta tarkastella uudelleen tavoitteita, kehittää menetelmiä, antaa ohjeita ja muuttaa
erilaisia ohjauskeinoja jo ennen alkavan suunnittelukauden päättymistä.
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Selvitykset
• Tutkimustarve
• On tärkeää, että vesiensuojelu pohjautuu tutkittuun tietoon. Koska kaikkea ei voida
tutkia kerralla, on panostettava ensin niihin aiheisiin, joiden kiireellisyys, merkitys ja
tietovaje on suurin. Pilotoinnit ovat tärkeitä, jotta menetelmien käytäntöön
soveltuvuudesta saadaan käsitys ennen laajamittaista käyttöönottoa.
• Palautteessa halutaan korostaa eri tasoisten pohjavesitutkimusten ja
suojelusuunnitelmien laadinnan tärkeyttä ja toivotaan, että niihin löytyy toimijoilta
riittäviä resursseja uudella vesienhoitokaudella. Pirkanmaalle valmistui alkuvuonna
Suomen ympäristökeskuksen selvitys uhanalaisista lajeista ja luontotyypeistä. Sen
yhteydessä kävi ilmi luontotietojen puutteellisuus. Kenties merkittävin
tietoaineistoihin liittyvä puute havaittiin Pirkanmaan lähteikköjen osalta.
Palautteessa pidetään erittäin tärkeänä, että tämä puute huomioidaan vesienhoidon
suunnittelussa ja siihen etsitään aktiivisesti korjaustoimia.
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Selvitykset
• Selvitysten luotettavuus
• Palautteessa katsotaan, että asiakirjassa on asiallisesti tuotu esille monia kuormitusarvioihin
liittyviä epävarmuustekijöitä. Näitä ovat laskentamalleihin liittyvä epävarmuus ja mittaustuloksiin
vaikuttavat sääolot ja vuosien välinen vaihtelu. Onko tausta-aineistossa sellaisia oletuksia, jotka
perustuvat kaavamaisesti hehtaareihin tai eläinmääriin eivätkä siten ota huomioon
tuotantotapojen muutoksia? Lisätietoa tarvitaan myös esim. ravinteiden liukoisuuden, pellon
vesitalouden, satopotentiaalin ja kasvipeitteisyyden merkityksestä. Palautteessa pidetään hyvänä,
että asiakirjassa esitetään toimenpiteenä tarkentavan tutkimustiedon ja seurantatiedon
hankkimista. Myönteistä on myös se, että sisäinen kuormitus mainitaan yhtenä vesien tilaan
vaikuttavana tekijänä, kun aikaisemmin se useimmiten sivuutettiin. Palautteen antajat ovat
huolissaan siitä, että sisäisen kuormituksen osuutta ei pystytä edelleenkään kunnolla arvioimaan.
Tutkimustietoa ja tiedottamista tarvitaan lisää.
• Kuten tekstissä todetaan monet huuhtoumatiedot ravinne- ja kiintoainekuormituksesta perustuvat
arvioihin ja malleihin, jotka ovat epätarkkoja. Hulevedet kuitenkin ilmeisesti kyetään tarkemmin
arvioimaan. Miksi tiedot ovat 20 vuotta vanhoja? Haja-asutuksen osaltakin arvio perustuu
vajaaseen tietoon.
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Selvitykset
• Ojituskuormitus
• Uusimpien tutkimusten mukaan erityisesti vanhojen eloperäisten maiden ojitusalueiden
kuormitus on todennäköisesti paljon suurempaa kuin nykyarvioissa, joillakin alueilla
fosforikuormakin voi olla suuruudeltaan maatalouden tasoa. Tämä vaikuttaa kuormituksen
keskinäiseen jakautumiseen metsätalouden, maatalouden ja luonnonhuuhtouman kesken ja
tulee huomioida epävarmuutena kuormituksen nykytilassa. Tutkimusta on jatkettava ja
laajennettava ja otettava tutkimustulokset käyttöön VEMALA-kuormitusmallissa,
kuormitusarvioissa sekä toimenpiteissä.
• Kokemäenjoen ravinnekuormituksen mittaaminen
• Palautteen antaja vaatii Kokemäenjoen todellisen ravinnekuormituksen systemaattista
mittaamista. Siten voidaan paremmin arvioida sekä toteutettuja vesiensuojelutoimia, että
siihen liittyvien tutkimusohjelmien tarkkuutta. Teknisesti tämä on mahdollista, koska lähes
kaikki valuma-alueen vedet virtaavat Kokemäenjoen kautta Itämereen. Parantunut
mittausteknologia myös edesauttaa kuormituksen mittaamisen luotettavuutta.
31.8.2021

58

Vesien tilan
arviointiprosessi
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Vesien tilan arviointiprosessi
• Luokitteluprosessin läpinäkyvyys
• Palautteessa muistutetaan, että läpinäkyvä prosessi, jossa toimenpiteet on yksilöity ja dokumentoitu
huolellisesti mahdollistaa myös arvioinnin eri vesienhoitoalueiden suunnittelun yhdenmukaisuudesta.
Toiminnanharjoittajien oikeusturvan näkökulmasta on erityisen tärkeää, että luokittelut on tehty tiukasti
oikeusharkintaan perustuen, kaikkea saatavilla olevaa tietoa hyödyntäen ja läpinäkyvästi dokumentoiden.
Luokitteluun valittujen toimenpiteiden pitää olla esitetty riittävällä tarkkuudella, jotta niiden vaikutukset
pysytään arvioimaan. Esimerkiksi pelkkä kalatie ei riitä toimenpiteeksi, vaan tarvitaan myös tiedot kalatien
vesimäärästä, kalatien avulla saavutettavat potentiaaliset lisääntymisalueet ja mahdolliset kalakannan
kehitystä koskevat mallinnustulokset. Luokituksessa tulee huomioida toimenpiteiden vaikutus
vesimuodostuman ekologisen tilan biologisiin laatutekijöihin, ja arvioida muuttavatko toimenpiteet
vesimuodostuman tilaluokkaa, vai tapahtuuko muutos tilaluokan sisällä. Mikäli tilatavoitteen saavuttaminen ei
esitetyillä toimenpiteillä ole arvioiden mukaan mahdollista, tulee arvioida myös tarve luokitusjärjestelmän
muuttamiseen tai poikkeuksien käyttöön.
• Vesimuodostumien tilan luokittelussa hyödynnetään ryhmittelyä, joka mahdollistaa tila-arvion tekemisen
useammasta järvi- jokimuodostumasta kuin mihin seuranta kohdistuu. Vähitellen ryhmittelystä tulisi päästä
kuitenkin irti ja tehdä luokittelua aidosti vesimuodostumakohtaiseen seurantatietoon perustuen. Luokittelussa
voidaan hyödyntää tukena myös kansalaishavaintoja, vaikkakin niitä hyödynnettäessä tulee kiinnittää erityistä
huomiota havaintojen luotettavuuteen ja kattavuuteen.
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• Asiantuntija-arviot ja vesienhoitoalueiden väliset erot
• Luokittelua on tehty asiantuntija-arvioiden perusteella ilman, että arvioita on perusteltu riittävästi. Erityisen
tärkeää on, että seuranta-aineistoa on tarkasteltu vesimuodostumien tasolla ja mikäli asiantuntija-arvioinnit
poikkeavat seuranta-aineiston mittaustuloksien perusteella tulevasta luokasta, niin poikkeava arvio on
läpinäkyvyyden varmistamiseksi perusteltu selkeästi ja perustelut ovat helposti saatavilla. Nähtävillä olevien
dokumentointien perusteella ekologisten vaikutusten ja toisaalta tärkeille käyttömuodoille aiheutuvien
haittojen arvioinnissa on merkittäviä puutteita etenkin kalaston tilan parantamiseen tähtäävien esitysten
osalta. Luokituksen läpinäkyvyys edellyttää monin paikoin nykyistä huomattavasti parempaa
vesimuodostumien nykytilan kuvausta erityisesti kalojen sekä pohjaeläinten osalta.
• Vesimuodostumien luokittelun on oltava vertailukelpoinen eri vesienhoitoalueilla. Kun luokittelua ja
nimeämistä tehdään eri asiantuntijoiden toimesta alueittain, "henkilöityvät" arviot kunkin alueen
asiantuntijan mukaan, eikä nimeäminen ja luokittelu ole yhtenäisesti linjassa ohjeistuksen kanssa tai alueiden
välillä. Objektiivisen ja yhdenmukaisen arvioinnin varmistamiseksi nimeämistä ja luokittelua varten tulisi
perustaa kaikesta luokittelusta vastaava asiantuntijatyöryhmä. Palautteen antajien tarkastelun perusteella
moni vesimuodostuma on myös arvioitu tiettyyn luokkaan, vaikka laskennallinen tilaluokka näyttäisi muuta.
Vesipuitedirektiivi ei tunne arvioitua luokkaa, joten sen käyttö tulisi lopettaa. On myös huomioitava, että
virheellinen nimeäminen tai nimeämättä jättäminen johtaa vääriin luokitteluperusteisiin ja siten myös
mahdollisesti väärään tilaluokka-arvioon.
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• Kaikilla vesienhoitoalueilla ei ole samantasoisia tietoja käytössä, mutta luokitus tulisi
kuitenkin toteuttaa samojen periaatteiden mukaan ja myös luokitteluun liittyvät
epävarmuudet tulisi käydä selvästi ilmi luokituksen dokumentoinnista. On myös
oleellisen tärkeää, että käytetyt seurantapaikat ja niiden perusteella tehdyt analyysit
on dokumentoitu tietojärjestelmiin ja niiden edustavuutta koko vesimuodostuman
tilan kannalta mahdollisuuksien mukaan on tarkasteltu.
• Vesimuodostumien luokitteluun käytetyt tiedot pintavesien tilasta ovat osittain olleet
puutteellisia. Palautteessa nähdään, että mitattua tietoa on liian vähän tilaluokituksia
varten. Vesistön tilan perustuminen arvioon ei ole hyväksyttävä lähtökohta, kun
luokituksesta voi seurata uuden ympäristöluvan hylkääminen tai olemassa olevan
toiminnan kehittämisen merkittävä rajoittaminen. On huomattava, että asiantuntijaarviot ovat epävarmempia kuin biologiseen aineistoon perustuvat tiedot. Tieteellinen
näkökulma luokittelussa on hyvin tärkeä. Tilaluokitteluiden on perustuttava
luotettavaan ja riittävään tietoon. Jatkuvuus on myös varmistettava.
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• Kemiallisen tilan määrittelyn muutos
• Kemiallisen tilan määrittely on muuttunut edellisestä kaudesta niin, että vertailu aiempien kausin tilaan ei ole
mielekästä. Lisäksi yhden laatunormin muutos johti siihen, että kaikkien vesimuodostumien kemiallinen tila on
hyvää huonompi. Tämän suuntainen luokittelun kehitys on haitallista, koska se vaikeuttaa aitojen vesien tilassa
tapahtuneiden muutosten seurantaa. Palautteessa muistutetaan, että pelkästään luokittelukriteerien
muutoksista johtuva vesien tilan heikkeneminen ei saa johtaa elinkeinojen toimintaedellytysten
huononemiseen. Jollakin tavoin vertailua edellisiin kausiin pitää pystyä tekemään, jotta saadaan tehtyjen
toimenpiteiden vaikutukset näkyviin. Jos laatunormeja kiristetään, tavoiteaikataulunkin on joustettava.
• Hämeen TPO:ssa on ansiokkaasti analysoitu saavutettuja vesien tilamuutoksia seuraavasti: ”Vuonna 2019
valmistuneen tila-arvion perusteella ympäristötavoitteet on saavutettu 98 vesimuodostumassa. Yhteensä 39
vesimuodostuman tilaluokka on vaihtunut toiseksi. Niistä 26:n muodostuman luokka on noussut ja 13:n
laskenut yhden luokan verran. Muutoksen syynä ovat useimmiten olleet luokittelumenetelmissä tapahtuneet
muutokset tai uusi seuranta-aineisto, jonka avulla tilaluokkaa on voitu tarkentaa. Tällaisia vesimuodostumia
on 35. Vain neljän vesimuodostuman tilassa on katsottu tapahtuneen todellisen muutoksen. Hiidenjoen,
Lehijärven ja Vesijärven Kajaanselän tila on kohentunut ja Loppijärven huonontunut yhdellä luokalla.” Tällaista
analyysiä tarvittaisiin myös VHS-tasolla. Toisaalta edellä mainitun kaltainen tulos kertoo siitä, että
vesienhoidon suunnitteluprosessin tekniset muutokset vaikeuttavat aineiston ajallista vertailtavuutta. Lisäksi
VEMALA:ssa tapahtuneet muutokset vaikeuttavat kuormituksen muutoksen arviointia, vaikka sinällään on
hyvä, että VEMALA:a kehitetään.
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• Weser- ja Finnpulp-päätösten vaikutus
• Weser-päätöksen jälkeen direktiivin tavoitteiden sitovuus on muuttunut ja luokittelun
oikeellisuuden merkitys on korostunut, kun luokitus on sitovaa myös yksittäisessä luvituksessa.
Luokituksen tulee perustua huolelliseen ja realistiseen analyysiin vesimuodostuman nykytilasta
sekä esitettyjen toimenpiteiden vaikutuksesta siihen.
• Oikeuskäytännön muututtua luokittelujärjestelmä tulisi päivittää huomioiden seuraavaksi mainitut
asiat. Vesien tilan luokittelujärjestelmä tulee yhdenmukaistaa EU:n tasolla. Estuaarivyöhykkeet
tulisi ottaa käyttöön koko rannikolla sekä määrittää vertailutyypit ja luokkarajat. Vesimuodostumat
tulee rajata samoin periaattein koko Suomessa ja tarvittaessa muuttaa rajauksia. Puutteellisilla
aineistoilla on liian määräävä asema luokittelussa ja luokittelu tehdään pääsääntöisesti liian
suppealla aineistolla. Tiedon ja perustelujen avoimuutta tulisi lisätä. Indeksit tulisi tarkistaa mm.
pohjaeläinten osalta. Nykyiset indeksit ovat liian väljiä, mikä ei kuvaa riittävästi muutosta
laatutekijässä. Pohjaeläinindeksiä tulisi muuttaa Perämerellä. Perämerelle tarvitaan lisää biologista
tilaa kuvaavia laatutekijöitä (esim. vesikasvit, leväindeksit). On tärkeää varmistaa, että aineiston
kerääminen on tehty edustavasti ja sitä on käytetty asianmukaisesti tarpeeseen nähden. Lisäksi
kaiken luokitteluun liittyvän aineiston tulisi olla julkista ja helposti saatavilla.
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• Luokituksen ulkopuoliset vesimuodostumat
• On tärkeää, että vesienhoidon suunnitteluun otetaan jatkossa mukaan myös syrjäisempiä tai pienempiä,
paikallisesti merkittäviä vesimuodostumia.
• Suuri osa niistä vesistöistä, jotka vastaanottavat kuormitusta luokiteltujen järvi- tai virtavesimuodostumien
yläpuolella ovat tilaltaan määrittelemättömiä. Erityisen tarpeellista on ulottaa vesiensuojeltutoimia myös niin,
että yläpuolisten pinta- ja virtavesien, lampien ja muiden pienvesien tila tunnetaan ja että niille pystytään
asettamaan tilatavoitteita. Puroverkostojen ja suoristettujen ojastojen palauttaminen kohti
luonnontilaisempaa tilaa on tärkeä tavoite. Luonnontilaisen uomaston ja ojaston tilan määrittelyyn on
kehitetty välineitä ja mallinnusta. Vesien pidättymistä ja viipymistä tulisi merkittävästi lisätä ja vesien
puhdistuminen kuormituksen alkulähteiltä saakka saada merkittävästi kohenemaan.
• Toisaalta palautteessa esitetään, että pienvesistä huolehtimista ei tulisi tehdä vesienhoidon suunnittelun
kautta. Vesienhoidon kehitystyö tulee suunnata ensisijaisesti järvien, jokien ja rannikkovesien luokittelun ja
seurannan parantamiseen. Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan ihmistoiminnan aiheuttaman kuormituksen
lisäksi myös luonnonhuuhtoutumaan. On tärkeää, että seurantaa kehitetään niin, että ilmastonmuutoksen
vaikutukset osataan entistä paremmin arvioida ja ottaa huomioon luokittelussa.
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• Humuksen ja biologisten laatutekijöiden sisällyttäminen arviointikriteereihin
• Palautteessa suhtaudutaan hyvin myönteisesti ehdotukseen kiintoaineen ja humuksen sisällyttämisestä
vesistöjen ekologisen tilan luokittelukriteereiksi. Humuspäästöjen tarkkailuun tulee kehittää riittävät mittarit,
joilla voidaan todentaa vesistöihin myös virtaamahuippujen aikaan pääsevän kiinteän ja liukoisen humuksen
määrä.
• Ilmastonmuutoksen arvaamattomat seuraukset luovat uusia haasteita. Olosuhteiden muuttumisen
vaikutukset luokittelun muutostarpeiksi tulee selvittää. Muun muassa vesistöjen tummumista tulisi huomioida
paremmin luokittelun laatutekijänä tyypittelymuuttujana toimimisen lisäksi.

• Tiedon puute
• Vesimuodostumien ekologisessa luokittelussa näkyy edelleen tutkimustiedon puutteet ja näitä tietoja tulee
täydentää tutkimusta suuntaamalla ja myös vesistöseurantoja kehittämällä.
• Tiedonkeruun laajentaminen biologisiin tekijöihin on välttämätöntä. Liian paljon vesien tilan määrittelystä
painottuu edelleen hetkellisten, vähäisten ja myös ajallisesti vanhojen, jopa äärimmäisen harvojen
vesianalyysien varaan. Vesien eliöstössä ja rantojen, vesikasvillisuudessa tapahtuvien biologisten muutosten
seurantaa tulee merkittävästi lisätä. Biologinen seuranta avaa ja täydentää merkittävällä tavalla
vesistömuutosten todentamista. Vesistönäytepisteiden harvalukuisuus ei myöskään paljasta pintavesien tai
virtavesien eri osissa tapahtuvia muutoksia riittävästi.
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• Lämpövaikutus
• Ydinvoimaloiden ja muiden suurten lämpölaitosten laudevesivaikutusta ei yhä edelleenkään tunnisteta
sellaiseksi tekijäksi, joka muuttaa vesimuodostuman ekologista tilaa, vaikka lämpökuormituksella on
vaikutusta mm. eroosioon ja lajien elinkiertoekologiaan, lisääntymiskausiin ja lajien valtasuhteisiin.
Asiakokonaisuutta hydrologis-morfologisesta muuntuneisuudesta ei voi käsitellä esim. pelkällä fyysisellä
kaivamisella. Myös lämpöenergia aiheuttaa fyysisiä muutoksia ympäristössä. Asia tulee tarkastella
vesienhoitosuunnitelmassa, kuten merenhoitosuunnitelmassa, jossa on pienehkö kappale asiasta.
• Kallanin vesimuodostuman tarkkailupisteiden sijainti
• Kallanin vesimuodostuman kaikki kolme tarkkailupistettä on sijoitettu Pietarsaaren edustalle merialueen
ulkomerialueelle purkautuvan reitin varrelle. Tämän vuoksi ekologinen tila on luokiteltu todellisuutta
huonommaksi. Tarkkailupisteiden sijoittaminen tasapuolisesti koko tarkkailualueelle muuttaisi luokitusta
vähintään hyvään tilaan.
• Kurejoen ja Luodon-Öjanjärven kalasto
• Kurejoen kalasto on luokiteltu hyväksi ja Luodon-Öjanjärven kalaston todetaan ilmentävän erinomaista tilaa.
Kurejoen kalasto poikkeaa kuitenkin huomattavasti luontaisesta, sillä siellä ei juuri enää esiinny lohikaloja, ja
Luodon-Öjanjärven kalaston elinolosuhteiden heikkoutta kuvaavat ajoittaiset mittavat kalakuolemat.
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• Yleiskommentit
• Vesienhoidon toteuttamiseksi vesistöjen seurantaohjelmilla pitää saada yhtenäinen
ja monipuolinen kokonaiskuva vesien tilasta. Seuranta on tärkeää myös
toimenpiteiden kustannustehokkuuden ja kokonaistaloudellisen kohdentamisen
tukena.
• Vesistöjen riittävä seuranta on tärkeää eri toimintojen pinta- ja pohjavesivaikutusten
tunnistamiselle sekä vesienhoidon toimenpiteiden vaikuttavuuden seurannan ja
kustannustehokkuuden kannalta. Tulevalla kaudella tulee kiinnittää huomiota
seurantaan, riittävään pitkään seuranta-aikaan ja sen riittävään resursointiin, jotta
toimenpiteiden vaikutukset pystytään oikeasti todentamaan.
• On tärkeää, että vesihuolto ja seuranta perustuvat mittauksiin ja faktatietoon. Onko
seuranta riittävän kattavaa ja onko se suunnattu oikein? Riittäviä resursseja tarvitaan
esimerkiksi jatkuvaan automaattiseen vedenlaadun mittaamiseen, jotta saadaan
oikea kuva ravinnekuormituksesta ja sen kehityksestä.
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• Seurantakohteet
• Vesienhoitosuunnitelmaan tulee lisätä hajakuormituksen seurantojen kehittäminen, ja miten se aiotaan toteuttaa ja
rahoittaa. Merkittävimmät hajakuormitteiset toimialat, maa- ja metsätalous, ovat kuitenkin varsinaisten
tarkkailu/vesiensuojeluvelvoitteiden ulkopuolella. Toimialojen vesivastuullisuutta ohjaa suositukset ja vapaaehtoisuus.
Metsä- ja maatalouden kuormituksen seurantaan tulisi kehittää vesistöseurantaa. Ympäristölupavelvoitteisten toimialojen ja
toimijoiden velvoitetarkkailu on keskeinen osa ympäristön tilan seurantaa ja se tuottaa merkittävän määrän vuosittaista
seurantatietoa.
• Palautteessa esitetään, että maa- ja metsätalouden toimenpideohjelmaan sisällytetään vesistöseurantavelvoitteita
seurannan jatkumiseksi. Maatalouden pohjavesivaikutuksista tarvittaisiin nykyistä tarkempaa tietoa, mikä pitää ottaa
seurannassa huomioon.
• Energiapoliittisten linjausten myötä yksi merkittävimmistä vesistötietoutta tuottavista toimialoista, turvetuotanto, on
vahvassa alasajossa. Tämän alasajon myötä myös toimialan tuottama velvoitetarkkailuaineisto tulee vähenemään radikaalisti.
Palautteen antajan kanta on, että hajakuormituksen velvoiteperusteista seurantaa ja vesienkäsittelyä tulee lähteä
edistämään ja tarkastella siihen liittyviä ohjauskeinoja, jotta myös jatkossa on saatavilla syy-seuraussuhteisiin perustuvaa
seurantatietoa toimenpiteiden ja päätöksenteon tueksi.
• Vähenevän turvetuotannon myötä osa turvemaista palautuu metsityksen kautta metsätalouskäyttöön tai maatalouskäyttöön.
Näiden turvemaiden hajakuormitus on sekä laadultaan että määrältään edelleen verrattavissa turvetuotannon
pistekuormitukseen. Seurantavelvoite tukisi myös suometsätalouden siirtymistä vähemmän kuormittaviin metsätalouden
käytänteisiin, pohjaveden nostamiseen, jatkuvan kasvatuksen eri menetelmien käyttöönottoon ja ennallistamiseen. Myös
turvepelloilla on siirryttävä ekologisesti kestävään toimintaan ja nostettava pohjavesipintojen tasoa.
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• Yhteistarkkailua tulee kehittää niin pinta- kuin pohjavesienkin seurannassa ottamalla huomioon kaikki kuormituslähteet,
myös hajakuormittajat. Tarkkailujen yhtenäistä ohjeistusta tulee kehittää eri toimialoille. Lupa- ja valvontaviranomaisella
tulee olla mahdollisuus ohjata ja velvoittaa toiminnanharjoittajia osallistumaan yhteistarkkailuohjelmiin.
• Palautteen mukaan olisi hyvä, että pienempiä järviä saataisiin enemmän seurannan piiriin esimerkiksi
vapaaehtoistoimijoiden, kuten suojeluyhdistysten, avulla. Seuranta vaatii resursseja ja myös neuvonnan ja koulutuksen
lisääminen seurantaan olisi suotavaa.
• Olisi EU-direktiivin ja lain (1299/2004) mukaista, että Pannujärvi otettaisiin mukaan seurantaan ja toimenpideohjelmaan. Sen
tila on heikentynyt, eikä hyvää tilaa voida saavuttaa ilman seuranta- ja toimenpideohjelmaa v. 2027 mennessä. Myös
pohjaveden pilaantumisriskin takia Pannujärven seuranta olisi tärkeää. Palautteen antajien käsityksen mukaan ja
tutkimustiedon perusteella on ilmeistä, että järven tila tulee heikkenemään ilman toimenpiteitä. Palautteen antaja ei pysty
tekemään toimenpiteitä järven tilan parantamiseksi ilman kokonaissuunnitelmaa ja -seurantaa. Pieni latvajärvi on kuin isot
vesistöt pienoiskoossa ja siitä voidaan ottaa oppia isoja vesistökokonaisuuksia ajatellen. Myös yleisen edun kannalta järvi
pitäisi olla seurannassa ja toimenpideohjelmassa, onhan sen virkistyskäyttö ja -potentiaali merkittävää.
• Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaan on perustettu luonnontilaisista ja metsätalouden käytössä olevista
metsäisistä latvavaluma-alueista koostuva seurantaverkko. Palautteessa tuetaan seurantaverkoston perustamista myös
maatalouden vesistökuormituksen seurantaan, jotta saadaan nykyistä kattavampaa tietoa maatalouden vaikutuksesta vesien
laatuun. Pintavesien lisäksi myös pohjavesistä tulee olla entistä enemmän tietoa käytettävissä luokittelun tueksi. Pohjavesien
osalta on myös panostettava pohjavesialueiden rajausten tarkentamiseen maastomittauksin, koska rajauksilla on huomattava
vaikutus elinkeinotoimintaan.
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• Seurannan määrä
• Maastossa perusseurantaa tehdään 1. - 18. vuoden välein riippuen paikan merkittävyydestä. Joillakin laatutekijöillä saattaa
riittää melko harva seuranta, mutta esimerkiksi ravinnekuormituksessa on suurta vuosivaihtelua, jolloin harva
näytteenottotiheys voi johtaa huomattavan virheelliseen arvioon kuormituksesta. Malleilla täydennetään
ravinnekuormitusarvioita. Mallien päivittämisessä on viiveitä ja mallinnetuissa tiedoissa on aina epätarkkuutta. Palautteen
antaja pitää tärkeänä, että malleja päivitetään säännöllisesti ja niiden tarkentamiseksi tarvittavaa tietoa kerätään jatkuvasti
lisää. Vedenlaadun ja virtaaman mittaus on tärkeää ja siinä on pyrittävä alueellisesti kattaviin ja enenevässä määrin
jatkuvatoimisiin mittauksiin, jotta saadaan tarkempi kokonaiskuva kuormituksen vuosi- ja vuodenaikaisvaihtelusta,
kuormituslähteistä sekä kuormituksen eri osatekijöistä. Lisäksi ravinnekuormitusarvoista tulisi erottaa, mikä osa on aidosti
esim. maa- tai metsätalouden toimenpiteistä aiheutuvaa ja mikä osa virtaaman muutoksista johtuvaa
• Vesienhoitosuunnitelman laadinnassa on pyritty hyödyntämään kaikki saatavissa oleva tieto, mutta se on kuitenkin edelleen
riittämätöntä. Sen vuoksi luokitteluissa on jouduttu turvautumaan asiantuntija-arvioihin ja ryhmittelyihin. Vedenlaadun
seurantaa on jouduttu karsimaan kustannussyistä, vaikka sitä on päinvastoin tarve lisätä. Fosforin osalta ei edelleenkään
seurata erikseen partikkelifosforin ja liukoisen fosforin huuhtoumaa. Ammattitaitoinen seurantatiedon keruu ja tulkinta ovat
ehdottoman tärkeitä. Työn tulee olla luotettavaa ja siksi viranomaisten vastuulla. Toiminnanharjoittajien
seurantavelvollisuutta ei tule nykyisestään laajentaa. Hajakuormituksen määrää arvioidaan malleilla, joiden luotettavuus
perustuu lähtöaineiston luotettavuuteen ja tulkinnan oikeellisuuteen. Malleja tarkennetaan jatkuvasti. Edellä esillä ollut
seurantiedon tärkeys korostuu myös mallien kehittämisessä, jotta niiden tarkkuutta voidaan edelleen parantaa. Tämä työ
edellyttää pitkäaikaisia ja kattavia seurantoja, sillä oikea tieto antaa pohjan vesiensuojeluohjelmassa esitettäville
toimenpiteille ja niiden määrälle sekä toiminnanharjoittajilta edellytettäville lupavelvoitteille.
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• ”Rinnakkaisten näytteiden ja toistojen määrää on vähennetty, jotta biologista seurantaa voitaisiin tehdä
useammassa kohteessa” Tämä lause tulee selvemmin perustella miksi tai laittaa viittaus kyseiseen
selvitykseen tai viranomaisen päätökseen, miksi kyseiseen päätökseen on päädytty. Seurannassa ja tilaarvioinneissa tulee aina pyrkiä erillisiin seurantajaksoihin, kun luokittelua tehdään tai toimenpiteiden
vaikutuksia arvioidaan.
• Palautteessa pidetään erittäin tärkeänä, että pitkien seurantojen aikasarjojen jatkuvuus turvataan.
Ilmastonmuutoksen arvaamattomat seuraukset luovat seurantaan uusia haasteita. Säännöllistä ja riittävän
tiheästi tapahtuvaa seurantatietoa on Kiskon Kirkkojärvestä niukasti. Puutteellinen tietopohja luo
epävarmuutta sekä luokitteluun että toimenpiteiden suunnitteluun. Toijan jätevedenpuhdistamon
kuormituksen vaikutukset Kirkkojärven tilaan ovat jääneet helposti havaitsematta, koska tarkkailuun kuuluvia
näytteenottoja/vuosi on aivan liian vähän. Erityisesti runsaiden sateiden aikana puhdistamoon joutuvat
hulevedet purkautuvat jätevesien mukana nopeasti suoraan järveen. Huolena on lisäksi, että Salon kaupungin
velvoitetarkkailu loppuu kokonaan, kun Toijan jätevedenpuhdistamon jätevedet ohjataan kaupungin
runkoviemäriin. Kirkkojärven seurantaa tulee laajentaa ja tihentää nykyisestä. Esimerkiksi leväseurantaan on
lisättävä myös järven eteläosa, koska levätilanne on usein huomattavan erilainen kahdeksan kilometriä pitkän
Kirkkojärven eri osissa.
• Palautteessa korostetaan, että pitkäaikaisia ja maantieteellisesti kattavia seurantoja tarvitaan entistä
enemmän vesienhoidon luokittelun laadun varmistamiseksi sekä toimenpiteiden kohdentamiseen ja
vaikutusten arviointiin.
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• Juomavesidirektiivi
• Vesienhoidon seuraavalla suunnittelukaudella on kiinnitettävä huomiota siihen, että vesienhoidon
seuranta tukee mahdollisimman tehokkaasti myös juomavesidirektiivin edellyttämää raakavesien
seurantaa. Myös ympäristöhallinnon ja viranomaisten toteuttamassa pohjavesiseurannassa pitää
ottaa nykyistä kattavammin huomioon vedenhankintaan käytettävien pohjavesialueiden seuranta.
Lisäksi eri tahojen tekemän seurannan tietojen kokoamista ja jakamista voidaan tehostaa
palvelemaan nykyistä paremmin niin vesienhoitoa kuin muitakin tarkoituksia. Tämä edellyttää
tietojärjestelmien välisen tiedon siirtymisen edistämistä.
• Uusi juomavesidirektiivi edellyttää, että jatkossa ihmisten käyttöön tarkoitetun veden
vedenottopisteiden vedenmuodostumisalueiden riskinarviointi sisältää tarkoituksenmukaisten
muuttujien, aineiden tai epäpuhtauksien seurannan vedenottopisteiden
vedenmuodostumisalueiden tai raakaveden pinta- tai pohjavesissä tai molemmissa. Veden
toimittajilla tulee uuden juomavesidirektiivin mukaan olla pääsy raakavesilähdettään koskeviin
vesienhoidon seurannan seurantatuloksiin. Vesienhoidon ja koko vedentuotantoketjun kattavan
talousveden laadun riskienhallinnan kytkeminen lainsäädännöllisesti toisiinsa on tarpeellista, sillä
vesienhoito on merkittävin instrumentti, jolla vedenhankintaan käytettä-vien raakavesien
ennakoivaa suojelua toteutetaan.
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• Seurantatietojen esittäminen ja mittarit
• Perus-, toiminnallisen ja tutkinnallisen seurannan määrät tulee esittää lukutietoina joko prosentteina tai lukuina. Tämän
lisäksi tulee esittää luvut, kuinka suuri osuus luokittelusta perustuu velvoitetarkkailuaineistoon.
• Vesienhoidon seurannan raportointimittarit on valittava huolella. Niiden tulee antaa luotettava kuva toteutetuista
toimenpiteistä. Erityisesti EU:lle raportoitavien toimenpiteiden suhteen on oltava tarkka, jottei anneta virheellistä kuvaa
Suomen vesiensuojelun tasosta.
• Tietojen jakaminen terveydensuojelun kanssa
• Terveydensuojeluviranomaisten valvonnassaan keräämiä veden laatutietoja olisi hyvä saada vesienhoitosuunnitelmien
toteutumisen arvioinnin käyttöön. Talousvettä tutkitaan laajasti. Vesinäytteillä on tarkoitus selvittää kuluttajille jaettavan
veden laatua. Osa tutkituista parametreista on sellaisia, jotka eivät muutu vedenjakeluverkostossa, joten näitä tuloksia voisi
käyttää myös raakavesitietojen keräämiseen. Vesi.fi-palvelua kehitetään ja tästä voisi muodostua yhteinen alusta tietojen
vaihtamiseen. Tavoitteena on saada terveydensuojelun valvontatietojärjestelmään (VATI) syötettyjä laatutietoja siirtymään
Vesi.fi-järjestelmään.
• Vesienhoidon suunnitelmiin on kerätty paljon tietoa, joka palvelee myös terveydensuojelulain talousveden ja uimaveden
mukaista riskiperusteista valvontaa. Terveydensuojelun kannalta vesienhoitosuunnitelmiin kerättyjen tietojen, erityisesti
paikkatietoaineistojen, laajempaa yhteiskäyttöä tulisi edelleen edistää. Myös paikkatietomallien kehittämistä suunnittelun
avuksi tulisi kehittää edelleen. Riskinarvioinnissa ja häiriötilanteiden selvittelyssä pinta- ja pohjavesien virtaussuunnat ja
valuma-aluetiedot olisi hyvä saada helposti käyttöön. Terveydensuojelun puolella laajojen valuma-aluetietojen lisäksi
tarvetta on yhteen pisteeseen ja rantaviivan kohdistavan valuma-alueen määrittämiseen.
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• Resurssit
• Vesienhoidon seurantaan pitää varata viranomaisille riittävät resurssit.
• Kustannukselliset tai resurssipula eivät ole perustavan laatuisia syitä pintavesien tila luokitteluaineiston niukkuuteen tai
päällekkäisten seurantajaksojen käyttöön. On huomioitava, että esimerkiksi toimenpiteiden mahdollisen kustannuksista
vastaavan tahon maksukyvyttömyys ei ole peruste ympäristötavoitteen lieventämiselle (EU CIS 2009; WATECO 2003). Tätä
samaa periaatetta tulee valtion myös noudattaa VPD-seurannoissa, koska valtiovallan osalta kustannukset eivät voi tulla
koskaan kohtuuttomiksi. Seurannat ovat myös toimenpide, jolla määritellään ja seurataan vesin tilan kehittymistä. Tarvittavat
resurssit on löydyttävä valtionhallinnolta, koska vesienhoitosuunnitelma tulee ottaa huomioon muussa lainsäädännössä ja
sen soveltamisessa.

• Seurantavelvoitteet
• Pohjavesialueen toiminnanharjoittajien seurantavelvoitteiden pitää kohdentua ennen kaikkea niille tahoille, joiden toiminta
aiheuttaa riskiä pohjavesille ja tässä seurannassa on otettava huomioon ohjauskeinona esitetty haitallisten aineiden
seuranta. Hyvä keino edistää vedenhankintaan käytettävien raakavesien tarkoituksenmukaista seurantaa ja seurantatiedon
jakamista on pohjavesialueilla toimivien yhteistarkkailu. Vuosina 2015–2017 toteutetussa pohjavesien yhteistarkkailun
kehittämishankkeessa (POVEYTKE-hanke) koottiin käytännön kokemuksia keinoista edistää ja sujuvoittaa
pohjavesiyhteistarkkailujen käynnistämistä.
• Jotta päätöksenteon pohjaksi saadaan riittävää ja luotettavaa tietoa, velvoite- ja yhteistarkkailuja olisi kehitettävä ottamalla
huomioon kaikki kuormituslähteet, myös hajakuormittajat. Myös tarkkailujen yhtenäistä ohjeistusta tulee kehittää eri
toimialoille.
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• Aineiston ajankohtaisuus
• Palautteessa nähdään ongelmana se, että vesien tilan määrittelyssä tukeudutaan 3.
toimintakauden alkaessa 5-10 vuotta vanhalle aineistoille ja tiedonkeruulle. Valuma-alueilla
tapahtuneet muutokset ja kiihtyvä ilmastonmuutos on jo kuitenkin ennättänyt muuttaa
tilannetta kolmannen vesienhoitokauden alkuun. Viive on toki tiedostettu myös
vesienhoidossa, mutta palautteen antaja kantaa huolta siitä, että edellisellä kaudella
toimeenpanossa toteutumattomien suunnitelmien kanssa vaikutus kumuloituu.
• Seurantatietojen hyödyntäminen
• Kaikki biologinen data tulisi saada helppokäyttöisiin rekistereihin, mikä varmistaisi kerätyn
seurantatiedon käytön luokittelussa. Myös vanhoja, myöhemmin täydennettyjä aineistoja
tulisi hyödyntää luokittelussa edes taustatietona. Vesienhoitoalueen vesimuodostumien
tietojen osalta tallennustavoissa on suurta vaihtelua ja osa tiedosta on puutteellista.
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Vesien tila
• Yleiskommentit
• Vesien tilaan vaikuttavat toiminnot on kuvattu kattavasti ja yksityiskohtaisesti Pirkanmaan
vesienhoidon toimenpideohjelmassa.

• Hyvän tilan jatkuvuus
• On erittäin tärkeä huomioida myös hyvässä ja erinomaisessa kunnossa olevien vesialueiden hyvän
tilan jatkuvuus. Tämä tuotiin esiin palautteessa useaan kertaan. Aiemmin erinomaisessa tilassa
olleita vesistöjä uhkaa tietynlainen ”nuhrautuminen”, joka usein on vesistön hidasta
rehevöitymistä. Toimenpiteet esimerkiksi metsätalouden kuormituksen vähentämiseksi ovatkin
keskeisiä tällaisten erinomaisten ja hyvien vesistöjen pitämiseksi ennallaan.
• Veden laadun parantaminen
• Jokiuomien vedenlaadun parantaminen uhanalaisten taimenkantojen suotuisan kehityksen
turvaamiseksi on välttämätöntä. Olosuhteita parannetaan myös huolehtimalla siitä, että vettä
pidättyy runsaamman veden aikoina ja virtaamat jokiuomissa voivat säilyä kuivempinakin aikoina.
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• Ekologinen verkostorakenne
• Suunnitelman merkittävin puute on, että itse vesistön perusominaisuutta eli ekologista
verkostorakennetta ei ole käsitelty riittävästi tai edes mainittu asiakirjassa, vaikka se on mm.
vesien hyvän tilan liittyvien luokittelun taustaoletuksena. Vesistö ei voi vesimuodostumana
saavuttaa hyvää tilaa elleivät sen verkostomainen rakenne ja toiminta ole kokonaisuudessaan
hyvässä tilassa. Vesistön ominaisuudet ovat täysin riippuvaisia vesistöstä itsestään
(luonnollisesta ja ihmisvaikutuksesta) ja muista ympäristötekijöistä. Ekologinen verkosto on
perusolemukseltaan jakamaton, se on samalla sekä morfologinen perusominaisuus että
toiminnallinen ominaisuus. Tämän kokonaisuuden ymmärtäminen vaatii ekologisen
verkostorakenteen käsittelyä. Edellä mainitusta syistä johtuen vesienhoitosuunnitelmasta
puuttuu laaja joukko vesiensuojeluun liittyviä toimenpiteitä (pitkään jatkunut voimakas
ihmistoiminta on aiheuttanut vesistöille ns. korjausvajeen), jotka liittyvät suoraan vesistön
ekologisen verkoston toimivuuteen ja siihen, että vesistörakenne voi saavuttaa hyvän
ekologisen tilan. Tätä tilaa voidaan kutsua luontopääoman investointivajeeksi eli luonnon
kattavan varallisuuden käsitteeksi. Tästä seuraa, että vesienhoitosuunnittelussa esitetyt
kustannukset ovat vain osa todellisista kustannuksista.
31.8.2021

80

Vesien tila (alueelliset kommentit)
• Uimavedet
• Uimaveden laatu oli huono Rauman Otanlahdessa, jossa veden laatu on viimeisen kolmen vuoden aikana heikentynyt
tyydyttävästä huonoksi. Vesienhoitosuunnitelmassa olisi tarpeen ottaa huomioon luokituksen heikkeneminen ja tuoda esille
mahdollisia syitä siihen ja ratkaisuja luokituksen parantamiseksi
• Ravinnekuormituksen vähentämiseksi liittyvät vesienhoidon toimenpiteet ovat tärkeitä syanobakteeriesiintymien
rajoittamiseksi ja ilmastonmuutoksen myötä kesän hellejaksojen yleistyminen saattaa pidentää esiintymien kestoa. Ne
vähentävät vesien virkistyskäyttömahdollisuuksia ja voivat aiheuttaa erityisesti uimareille ja vesiurheilijoille jopa
terveydellistä haittaa. Palautteessa halutaan muistuttaa, että suurten yleisten uimarantojen (ns. EU-uimarannat) laatuluokan
määrittämisessä ei oteta huomioon uimavesien syanobakteeriesiintymiä vaan ainoastaan suolistoperäistä saastumista
kuvaavien bakteerien määrä. Uimaveden laadun luokka voi olla erinomainen syanobakteeriesiintymistä huolimatta.
• Erimielisyydet tilaluokituksista
• Pienvoimaloiden vesiosuuden ekologinen tila on tarkistettava vastaamaan vesistön hydrologis-morfologista luokitusta sekä
nykyisiä, tarkentuneita tietoja esimerkiksi Pirkanmaan uhanalaisista lajeista ja luontotyypeistä. On ristiriitaista, että monessa
voimalaitosvesistössä vesistön ekologinen tila on määritelty näennäisesti hyväksi, vaikka voimala muodostaa täydellisen
nousuesteen vaelluskaloille ja vesistön patoaminen on samalla muuttanut koko vesiekosysteemin tilaa, ekologiaa ja
vesiluontotyyppejä. Myöskään kaikkia mahdollisia haittoja lieventäviä toimia ei ole riittävällä tavalla selvitetty tai tehty.
•
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Virrat, Metterinjärven pienvoimalaitos 4,4 MW. Metterinjärven Hy-Mo luokitus: Tyydyttävä. Ekologinen tila: Erinomainen. Muutettava
vastaamaan todellista tilaa tyydyttävä, sillä kaikkia mahdollisia lieventäviä toimenpiteitä ei ole tehty. Tavoitetila saavutettu.
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•
•
•
•

•
•

Mänttä-Vilppula, Mäntänkosken pienvoimalaitos 1,5 MW. Hy-Mo luokitusta ei löydy vesienhoidon toimenpideohjelmasta. Sekä
Kuorevesi, että Keurusselkä luokiteltu ekologiselta tilaltaan hyväksi. Kalatalousmaksu.
Parkano, Käenkosken pienvoimalaitos 2,1 MW. Viinikanjoen Hy-Mo luokitus: Huono. Ekologinen tila: Hyvä. Muutettava vastaamaan
todellista tilaa tyydyttävä, sillä kaikkia mahdollisia lieventäviä toimenpiteitä ei ole tehty. Toimenpideohjelman tavoitetila saavutettu.
Kalatalousmaksu (vuodelta 1978) 6 000 mk.
Tampere, Tammerkosken yläjuoksun (Tampella) pienvoimalaitos 3,3 MW. Tammerkosken Hy-Mo luokitus: Huono. Ekologinen tila: Hyvä.
Muutettava vastaamaan todellista tilaa tyydyttävä, sillä kaikkia mahdollisia lieventäviä toimenpiteitä ei ole tehty. Toimenpideohjelman
tavoitetila 2027. Kalatalousmaksu 5640 €. Kaikille Tammerkosken voimalaitoksille on määrätty ehdollinen kalatievelvoite 1920-luvulla.
Tampere, Tammerkosken yläjuoksun (Finlayson) pienvoimalaitos 4,1 MW. Tammerkosken Hy-Mo luokitus: Huono. Ekologinen tila: Hyvä.
Muutettava vastaamaan todellista tilaa tyydyttävä, sillä kaikkia mahdollisia lieventäviä toimenpiteitä ei ole tehty. Toimenpideohjelman
tavoitetila 2027. Kalatalousmaksu 5640 €.
Tampere, Keski-Tammerkosken pienvoimalaitos 8,4 MW. Tammerkosken Hy-Mo luokitus: Huono. Ekologinen tila: Hyvä. Muutettava
vastaamaan todellista tilaa tyydyttävä, sillä kaikkia mahdollisia lieventäviä toimenpiteitä ei ole tehty. Toimenpideohjelman tavoitetila
2027. Kalatalousmaksu 5640 €.
Tampere, Tammerkosken alajuoksun pienvoimalaitos 3,9 MW. Tammerkosken Hy-Mo luokitus: Huono. Ekologinen tila: Hyvä. Muutettava
vastaamaan todellista tilaa tyydyttävä, sillä kaikkia mahdollisia lieventäviä toimenpiteitä ei ole tehty. Toimenpideohjelman tavoitetila
2027. Kalatalousmaksu 2630 €. Tampereen sähkölaitoksella on alustava suunnitelma kosken palauttamisesta vapaasti virtaavaksi ja
sähköntuotannon siirtämisestä tunneliin, kustannusarvio on noin 120 miljoonaa euroa.

• Lapuanjoki
• Kalastotietojen osalta palautteessa korjataan toimenpideohjelman tietoja toteamalla, että Lapuanjoessa esiintyy
Kuortaneenjärven ja Lapuan välisellä osuudella taimenen ohella harjusta ja Töysänjoessa vähäisissä määrin taimenta.
31.8.2021

82

Ohjauskeinot
31.8.2021

83

Ohjauskeinot
• Valuma-aluesuunnittelu
• Alueellisen vesienhoitotyön pitkäjänteisyys nähtiin hyvin tärkeänä, jotta valuma-aluekohtaisia
vesienhoitotoimenpiteitä saadaan lisättyä riittävästi. Valuma-aluekohtainen kokonaisarviointi nähtiin
perusedellytyksenä tehokkaaseen ja vaikuttavaan lopputulokseen pääsemiseksi.
• Pitkäjänteisen vesienhoidon kannalta optimaalinen tilanne olisi, että valuma-alueilla olisi omat valumaaluekoordinaattorit suunnittelemassa vesienhoitoa yhdessä maanomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa.
Vahvempi valuma-aluetasoinen koordinointi mahdollistaisi maanomistajille vapaaehtoisten toimenpiteiden
määrän lisäämisen. Koordinointiin olisi resursoitava riittävän asiantuntemuksen osaava tiimi yhden
koordinaattorin tueksi sekä varmistaa, että koordinaattorilla on resurssit ja mahdollisuus aitoon
vuorovaikutukseen ja luottamuksen rakentamiseen paikallistason kanssa.
• Tarvitsemme valuma-aluesuunnittelutyötä varten osaavia tekijöitä, joten vesiosaajien riittävästä koulutuksesta
on huolehdittava. Hanketyössä päästään parhaaseen tulokseen laajalla eri tahojen yhteistyöllä sekä
maanomistajien mukaan ottamisella heti alusta lähtien.
• Valuma-alueiden hajakuormituksen hallintaan toivottiin myös tiivistä vuoropuhelua maankäyttösektoreiden
välillä. Tilaisuuksien luominen tälle vuoropuhelulle tulevalla suunnittelukaudella nähtiin hyvin tärkeänä.
• Tehokkaita toimenpiteitä valuma-alueen vesienhallinnassa voidaan saada aikaiseksi, jos esimerkiksi pieniä
kosteikkomaisia rakenteita perustetaan valuma-alueen eri osiin aina latva-alueilta alkaen. Mukaan tulisi tällöin
myös osallistaminen, eli yksi maanomistaja ei vastaisi koko osavaluma-alueen vesiensuojelusta.
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• Merenhoitosuunnitelmassa on uutena toimenpiteenä valuma-aluetason koordinointi
tulvariskien hallitsemiseksi. Tämä pitäisi laajentaa kattamaan kaikki maa- ja metsätalouden
vesitaloustoimenpiteet priorisoiduilla alueilla. Tältä osin maatalouden ohjauskeinoihin lisätty
kuivatusyhteisöjen toimintamallin kehittäminen on erittäin tarpeellinen ja kannatettava
toimenpide. On ylipäätään hienoa ja edistyksellistä huomioida pellon vesitalouden hallinta
osana vesiensuojelua. Toimenpiteen toteutuksessa on huomioitava sen riippuvuus
maanviljelijöistä ja muista paikallisista sidosryhmistä. Tutkimuslaitokset yksinään eivät pysty
toimintamallia kehittämään ja sitä edistämään. Siksi toteuttajiksi on lisättävä myös ProAgria
sekä muut neuvonta- ja etujärjestöt, Salaojayhdistys ry, alaa tukevat säätiöt sekä
konsulttitoimistot. WATERDRIVE –hanke on tehnyt alustavan SWOT-analyysin ja käynyt
sidosryhmäkeskusteluja valuma-aluekoordinoinnista. Tässä on tunnistettu toimintatavan
vahvuudet toimenpiteiden kohdentamisessa ja paikallistason toiminnan vahvistamisessa.
Heikkoutena nähtiin toimintamallin vaatima aika. Mahdollisuuksista keskeisimpänä hallinnon
ja paikallistoiminnan yhteyksien vahvistaminen ja sektorien välinen yhteistyö. Uhkien
välttämiseksi koordinointiin olisi resursoitava riittävän asiantuntemuksen osaava tiimi yhden
koordinaattorin tueksi sekä varmistaa, että koordinaattorilla on resurssit ja mahdollisuus
aitoon vuorovaikutukseen ja luottamuksen rakentamiseen paikallistason kanssa.
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• Hajakuormituksen ohjauskeinot
• Metsä- ja maatalouden kuormituksen vähentäminen vaatii todellisia ja merkittäviä toimenpiteitä, kuten lainsäädännön
kiristämistä, valvontaa ja taloudellisia kannustimia yksityisten maanomistajien vesiensuojelutoimiin. Myös toimenpiteiden
määrää tulisi lisätä. Tämä teema korostuu monessa palautteessa. Ilmastonmuutos lisää valuntaa, ravinnepäästöjä ja
kiintoaineskuormitusta vesistöihin, joten myös toimenpiteiden tulee olla järeämpiä. Alan toimijoille tulisi järjestää koulutusta
käyttäen ajantasaista aineistoa, jossa on taloudellisten tavoitteiden lisäksi huomioitu sosiaaliset ja ekologiset ulottuvuudet.
Tulisi myös ottaa huomioon, että eri vesienhoitoalueilla ravinnekuormituksen vähentämiseen kustannustehokkaimmat
keinot ovat maaperän ja vesistöalueiden luonteenpiirteiden takia erilaisia.
• Palautteessa tuodaan myös esille, että elinkeinon harjoittamisen tulee pysyä taloudellisesti kannattavana samalla, kun
ravinnekuormitus saadaan riittävän alhaiselle tasolle. Tämä edellyttää eri hallinnonalojen yhteistyötä, mutta erityisesti
MMM:n tulisi yhdessä alan toimijoiden sekä YM:n kanssa laatia suunnitelma siitä, miten ja millä aikataululla nykyisiä
ohjauskeinoja muutetaan.
• Hajakuormitusstrategian tulee olla vahvasti toimeenpaneva ja valvottu, mikä pitää sisällään jätevesiasetuksen tiukemman
valvonnan.
• Valuma-alueen hajakuormitus on palautteen antajan mukaan merkittävin ongelma Suomen vesissä. Kuormituksen
vähentämisestä tulisi luoda kansallinen agenda ottaen huomioon hajakuormituksen yhteys luonnon prosesseihin ja
erityisesti vesitalouden hallintaan, jota ilmastonmuutos haastaa. Agendaa voitaisiin lähteä toteuttamaan käynnistämällä
laaja, valtakunnallinen hajakuormitushanke, jonka tavoitteena olisi luoda raamit yhteiselle toiminnalle. Lisäksi sisäisen
kuormituksen vähentämistä tukevan tutkimus- ja koetoiminnan voimistaminen auttaisi toteuttamaan vesienhoidon
tilatavoitteiden toteutumista järvissä.
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Ohjauskeinot
• Ohjauskeinojen lisääminen Vesivastuu2030-hankkeen selvitystyön perusteella
• Tiedollinen ohjauskeino (Teollisuus ja yhdyskunnat): Vesivastuusitoumusten
edistäminen alueellisella tasolla.
•
•
•
•
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Seurantaindikaattori: vesivastuusitoumusten lukumäärä
Päävastuutaho: ELY-keskukset
Muut vastuutahot YM, MMM, TEM, tutkimuslaitokset, järjestöt ja yhdistykset, konsultit
ELY-keskukset edistävät yritysten vesivastuusitoumuksia vesienhoitosuunnitelmissa ja
vesienhoitotyössä, esimerkiksi osana vesistövisiotyötä. Vesivastuusitoumuksen viiden
askeleen toimintamallia voi soveltaa eri kokoisten ja eri sektoreilla toimivien yritysten
kestävän veden käytön ja vesien suojelun kehittämiseen. Sitoumuksen tehneet yritykset
voivat edelleen vaikuttaa hankinta- ja arvoketjussaan esimerkiksi alkutuotannon, kuten maaja metsätalouden käytäntöjen kehittämiseen. Yritysten toimenpiteet voivat merkittävästi
edistää vesimuodostumien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä. Vesivastuun
edistäminen voi kytkeytyä alueellisella tasolla myös ELY-keskusten elinkeinojen
vastuullisuuden kehitystyöhön.
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Ohjauskeinot
• Tutkimus ja kehittäminen (Teollisuus ja yhdyskunnat): Vesivastuutavoitteiden asettamisen, toimeenpanon ja seurannan
pilotoinnit
•
•
•
•
•

Seurantaindikaattori: pilottihankkeet
Päävastuutaho: YM, MMM
Muut vastuutahot: ELY-keskukset, tutkimuslaitokset, järjestöt ja yhdistykset, konsultit
Vastuuministeriöt edistävät yritysten vesivastuutavoitteiden asettamista, toimeenpanoa ja seurantaa osana vesienhoitoa
pilottihankkeiden avulla. Pilottihankkeet voidaan sisällyttää myös vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiksi.
Kansainvälisessä kehitystyössä on viime vuosina laadittu alustavia ohjeistuksia paikka- ja tiedeperustaisille vesivastuutavoitteiden
asettamisen menetelmille, jotka auttavat määrittämään yrityksille mielekkäitä toimenpiteitä ja mitattavia tavoitteita, julkisen sektorin
asettamien tavoitteiden tueksi. Vesienhoidon alueellinen tietopohja, asetetut tilatavoitteet ja viranomaisten ja sidosryhmien välisen
yhteistyön prosessit tarjoavat hyvän perustan tarkempien yrityskohtaisten tavoitteiden määrittämiselle. Vesivastuutyön tavoitteen
asetannan menetelmien ja vesienhoidon yhteensovittaminen vaatii kuitenkin vielä lisää selvitystyötä ja käytännön testausta, mitä
voidaan toteuttaa pilottihankkeilla.

• Ohjauskeinojen sitovuus
• Useassa palautteessa katsotaan, että vesienhoitotoimenpiteissä suositukset ja vapaaehtoisuus ovat osoittautuneet
riittämättömäksi tavaksi edetä hyviin tuloksiin, vaikka niitä tuettaisiin taloudellisesti, ja ohjauskeinoja tulisi tältä osin
parantaa merkittävästi. Tarvittaisiin enemmän ja tehokkaampia määräyksiä, lainsäädäntöä, valvontaa sekä ohjausta
esimerkiksi tukimenetelmien ja niiden ehtojen avulla, jotta vesiensuojelun tehostaminen koskee mahdollisimman
tasapuolisesti kaikkia toiminnanharjoittajia. Lisäksi syyksi tavoitteiden saavuttamattomuuteen nähdään valtion
vesiensuojeluun osoittaman määrärahan riittämättömyys.
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• Jätevedenpuhdistuksen ja viemäröinnin parantaminen
• Palautteessa muistutetaan, että laitoksia vesi- ja viemäriverkostoineen tulee parantaa ja huoltaa säännöllisesti. Yksityinen
rahoitus tähän tulee kerätä pitkän ajan kuluessa, jotta vesimaksuissa ei tapahdu huomattavan suuria korotuksia äkillisesti.
• Vesihuoltolaitoksen viemäriverkostojen laajentaminen haja-asutusalueille ei ole välttämättä kustannustehokkain toimenpide
vesien kuormituksen hallitsemiseksi. Laajentamisen sijasta tulisi keskittyä enemmänkin verkostojen saneeraukseen.
Vesihuoltoverkostojen ikääntymisen ja aikaisempien vuosien riittämättömien korvausinvestointien takia verkoston
saneeraustarve on suuri.
• Yhdyskuntien jätevesikuormituksen merkittävä vesien tilaan vaikuttava paine kohdistuu pääosin joki- ja
rannikkovesimuodostumiin. Esimerkiksi Eurajoen valuma-alueella tämä selittyy paikallisten jätevedenpuhdistamoiden (3 kpl)
siirtoviemäreillä, jotka kohdentavat jätevedet keskitetysti Eurajokeen ja sieltä edelleen Eurajoen salmeen ja Selkämereen.
Laitosten käytön ja ylläpidon tehostamisen listalta puuttuu Apetit Ruoka Oy:n puhdistamo.
• Suurten kaupunkien jälkeen vesistöjen alajuoksuilla vesien tila alenee tyydyttäväksi ja vaikutus vesistöjen tilaan on
havaittavissa tästä. On tärkeää, että jätevedenpuhdistamojen tehokkuuden nostamiseen ja hulevesiin kiinnitetään huomiota.
• Huonokuntoisen viemäriverkoston uusimista tulee edistää verkoston vikaantumisesta aiheutuneiden häiriötilanteiden
ehkäisemiseksi. Sekaviemäröinnistä luopuminen voi hillitä runsaisiin sateisiin liittyviä jätevesien ohijuoksutuksia.
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• Vesien käsittely
• Palautteessa katsotaan että jätevesien hygienisointi voi tilanne- ja kohdekohtaisesti olla
tarpeen jäteveden mukana vesiympäristöön päätyvien suolistoperäisten mikrobien
vähentämiseksi. Yhteistyö terveydensuojelun toimijoiden kanssa on silloin tärkeää.
Palautteessa painotetaan, että vesienhoitosuunnitelman toteuttamisella (H1 vaihtoehto) on
erityisesti pohjavesiesiintymien saastumisen ehkäisyssä merkittäviä kansanterveydellisiä
vaikutuksia.
• Vaihtoehdot
• On hyvä, että suunnitelmassa tunnistetaan kaksi erilaista toimintatapaa eli sekä
puhdistamoiden toiminnan tehostaminen paikallisena ratkaisuna sekä vaihtoehtoisesti
jätevesien käsittelyn keskittämisen. Toimenpideohjelman toimenpiteistä tulee voida soveltaa
kulloinkin paikallisiin olosuhteisiin parhaiten soveltuvaa ratkaisua. Palautteessa halutaan
nostaa esiin, että yleisesti toimenpiteiden tulisi olla yhteneviä eri ELY:jen alueilla.
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• Hulevedet
• Vuotovesiin liittyvä merkittävä haaste on jätevesiviemäriin johdetut hulevedet. Ongelma on yleinen vanhoilla, mutta
myöhemmin erillisviemäröidyillä alueilla. Hulevesiongelma ei siten rajoitu vain sekaviemäreihin. Hulevesien erottelu
jätevesiviemäristä on hidasta, sillä tietoa ongelmakiinteistöjen sijainnista ei ole. Kiinteistöjen läpikäynti on hidasta, samoin
kiinteistökohtainen viranomaisen toteuttama pakkoerotteluprosessi, jos kiinteistö ei erotteluun vapaaehtoisesti suostu
• Erityinen merkitys on hulevesien eriyttämisellä jätevesiviemäristä. Vesihuollon kustannusten lisäksi erottelu on toteutettava
myös katualueilla ja tonteilla. Kiinteistönomistajien ja kadunpitäjän kustannukset lisäävät kokonaisrahoituksen tarvetta.
Toimintaohjelmassa esitetyt kustannusarviot vaikuttivat aliarvioidulta vesihuollon osalta.
• Hule- ja valumavedet ohjataan hyvin yleisesti täysin ilman minkäänlaisia puhdistamistoimenpiteitä suoraan vesistöihin.
Suurelta osin tämä kuormitus sisältynee tilastoinnissa ”luonnonhuuhtoumaan, eikä vesienhoitosuunnitelmissa ole esitetty
asiantilan parantamiseksi minkäänlaisia parantamistoimenpiteitä. Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren
vesienhoitosuunnitelmansivun 38 kaaviossa ”hulevesille” esitetyt fosfori- ja typpikuormitusosuudet eivät varmaankaan kata
kuin pienen osan yllä mainituista kuormituslähteistä tulevasta vesistövaikutuksesta. Näiden vesien puhdistamisessa voitaisiin
hyödyntää pitkälti mm. samoja puhdistuskäytäntöjä, joita sovelletaan metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteissä.
Suunnitelmakauden toimenpiteisiin tulee lisätä asutuskeskusten hulevesien sekä tienvarsien- ja maanrakennustyömaiden
valumavesien vesiensuojelutoimenpiteiden laajamittainen käyttöönotto hyödyntäen mm. metsätalouden vesiensuojelussa
käytettäviä menetelmiä.
• Palautteessa toivotaan suunnitelmaan myös tietoa siitä, miten hulevesien käsittely on edennyt.
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• Herkät vesistöt
• Herkkiin vesistöihin purkavat puhdistamot: Herkkä vesistö tulee määrittää terminologisesti, kohteet tulee mainita tai arvioida
vesimuodostumittain, ja esittää riskiarvioinnit ja mahdolliset vaihtoehtoiset skenaariot. Kaikissa tapauksissa ei välttämättä
ole mielekästä toimivaa puhdistamoa lakkauttaa, jos sen seurauksena keskuspuhdistamoon siirtyminen lisää muita
ympäristöriskejä.
• Vahinkotilanteet
• Vahinkotilanteista on myös pikaisesti tiedotettava veden käyttäjille (talousvesi, pintaveden käyttö), jotta otto voidaan
keskeyttää ennen merkittävien vahinkojen syntymistä. Palautteen mukaan on estettävä hallitsemattomat päästöt
poikkeuksellisten sääolosuhteiden vuoksi. Se on merkittävä ravinteiden ja haitallisten aineiden pistekuormittaja, mikä
voidaan korjata suhteellisen helposti ja kustannustehokkaasti. Kestävän kierron kannalta tarvitaan uusia ratkaisuja, jotka
perustuvat ravinteiden palautumiseen tuotantoon jätevedestä, niin että haitalliset aineet, lääkejäämät ja erityisesti
mikromuovit poistetaan tehokkaasti. Antibiootit ja hormonivalmisteet, virukset ja muut haitta-aineet ovat vesilaitoksille
haaste. Palautteessa nähdään, että asenteiden ja tiedotuksen merkitys on suuri näiden yhdisteiden vesiin pääsyn
vähentämisessä.
• Luvitus
• Tällä hetkellä keskuspuhdistamoiden verkosto selvästi esittää tarpeelliset toimenpiteet ja ohjauskeinot, jotta tilanne saadaan
valvotun riskihallinnan piiriin. ei ole pääosin luvitettu. Ympäristöriskien ja verkoston omistajien eli jäsenkuntien oikeusturvan
osalta olisi keskeistä, että verkosto olisi jonkinlaisen luvituksen tai valvonnan piirissä. Vesienhoitosuunnitelmassa tulee olla
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• Haja-asutusalueiden jätevedet
• Haja- ja loma-asutuksen toimenpiteiden määrän arvioinnin periaatteena on ollut, että vuosina 2022 – 2027 herkillä alueilla ei
enää saneerata jätevesijärjestelmiä, vaan ne on saneerattu jo aiemmin. Palautteessa todetaan, että jätevesijärjestelmien
saneerauksen aikataulu on jäljessä ja järjestelmiä saneerataan edelleen herkillä alueilla. Projektiluonteiselle
jätevesineuvonnalle ja ohjaukselle olisi edelleen tarvetta ja sille tulisi saada edelleen rahoitusta, vaikka lain mukaan
järjestelmien tulisi jo olla kunnossa. Aiemmin toteutetut neuvontahankkeet ovat olleet hyödyllisiä ja niiden toteuttaminen
tulevaisuudessakin voisi olla kannattavaa
• Ohjauskeinoiksi on esitetty valvontaa ja neuvontaa haja-asutuksen jätevesien käsittelyn ylläpitämiseksi ja tehostamiseksi.
Palautteessa kuitenkin huomautetaan, että kunnille ei ole osoitettu lisäresursseja tämän valvontatyön toteuttamiseksi, jonka
vuoksi esitetty tavoite ja sen ohjauskeino ei ole realistinen.
• Haja-asutuksen toimenpiteitä määritettäessä tulee huomioida väestörakenteessa tapahtuvat muutokset erityisesti
maaseutumaisissa kunnissa ja harvaan asutetuilla alueilla. Arviointi on tarpeen lisätä suunnitelmaan.
• Haja-asutuksen jätevesien suunnitelmaosuuteen tulisi saada maininta asian vakauttamistarpeesta. Haja-asutuksen
jätevesiasioiden suurimpana kehitysesteenä on ollut lainsäädännön poukkoilevuus ja muut suunnan muutokset, kuten
käsitykset vesihuoltolain mukaisten toiminta-alueiden laajuudesta. Kunnan ja kunnan rakennusvalvontaviranomaisen sekä
ympäristönsuojeluviranomaisen työn helpottamiseksi ja ennen kaikkea mahdollisten jätevesien haittojen ehkäisemiseksi,
pitää saada yksiselitteiset määräykset ja ohjeet, minkä perusteella jätevesijärjestelmiä rakennetaan ja kunnostetaan tai
kiinteistöjä pakotetaan liittymään vesihuoltolaitoksen verkostoon.
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• Toimenpideohjelmassa olisi hyvä tuoda esiin millä mittareilla haja-asutuksen
jätevesien käsittelyn parantamista seurataan Hämeessä.
• Haja-asutuksen päästöjen osalta ei kunnassa ole tehty systemaattisesti toimenpiteitä
ja tähän tuleekin panostaa jatkossa mm. jätevesien kiinteistökohtaisen käsittelyn
valvonnassa kuten myös mahdollisina haja-asutusalueiden viemäröinteinä.
• Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn toimenpide-esityksissä tulee varmistaa, että
rannikkoalueiden suuren loma-asutuksen määrän hallintaan on tarvittavat resurssit.
Kohdennettu rahoitus haja- ja loma-asutuksen jätevesien käsittelyssä ja valvonnassa
on toimeenpanon kannalta keskeistä, jotta vapaaehtoisia toimia saadaan
toteutettua.
• Viemäriverkkoon liittymiseen on ohjattava panosta siellä, missä verkko on
saavutettavissa.
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• Jätevesiliete
• Yhdyskuntien jätevesiliete ja sen sijoittaminen ovat jääneet edelleen huomiotta, vaikka kyseessä on jo kolmas
suunnittelukierros. Tällä hetkellä viher- ja tienvarsirakentamisessa tai muussa toiminnassa voidaan käyttää
huomattavasti suurempia ravinnemääriä kuin peltoviljelyssä. Ehdotuksesta ei selviä, mihin ryhmään
jätevesilietteestä aiheutuvat ravinnepäästöt lasketaan ja miten niitä aiotaan ehkäistä. Vasta ravinteiden
erottaminen lietteestä tai vaihtoehtoisesti haitta-aineiden poistaminen edistävät turvallista ravinteiden
kiertoa. Tämä on erityisen tärkeää, jos puhdistamolietteitä käytetään peltojen lannoitukseen, sillä viljelijöiden
on vastattava suomalaisen ruuan puhtaudesta.
• Palautteessa hämmennystä herättää kuormituslähteitä kuvaava grafiikka sivulla 47. Yhdyskunnat tuottavat
fosforipitoista jätevesilietettä yhtä paljon kuin ennenkin, joten minne fosfori on kadonnut kuvaajista?
Lietteeseen jää noin 95 % jätevedenpuhdistamoiden poistamasta fosforista. Loput 5 % lienee mukana
pistekuormituksen lukemassa, mutta 95 % puuttuu. Merkittävä osa jätevesilietteestä kuitenkin käytetään
tienpenkkojen viheralueilla ja taajamien puistorakentamisessa. Silti hulevesien osuus fosforikuormituksesta on
arvioitu nollan tuntumaan. Vertailun vuoksi haja- ja loma-asutuksen osuus fosforikuormituksesta on arvioitu
huomattavasti suuremmaksi, joten tästä voi arvioida hieman suuntaa, kuinka paljon niitä merkittävästi
suuremmat yhdyskunnat ja taajama-asutus tuottavat fosforikuormitusta.
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• Kustannukset
• Huomioon tulisi ottaa suunnitelmien tämän hetkinen tosiasiallinen toteutettavuus, mihin vaikuttavat mm. yleinen
taloudellinen tilanne, kunnan alueellinen yhdyskuntarakenteen ja elinkeinoelämän kehittyminen sekä mahdollisuus
taloudelliseen tukeen. Vesihuollon tarve voi alueellisesti myös vähentyä. Sekä kunnallisiin kehittämissuunnitelmiin että
alueellisiin vesihuollon yleissuunnitelmiin voi tulla muutoksia ja niiden sisältämä tieto vanhenee. Vesihuollon järjestämisen
tilanne ei ole staattinen, vaan voi muuttua myös suunnittelukauden aikana. Mikäli hankkeen toteuttaminen on mahdollista
vain ulkopuolisen rahoituksen turvin, on tämä syytä selkeästi todeta suunnitelmassa. Vesienhoitosuunnitelmassa ei tule
sitovasti edellyttää epätaloudellisten hankkeiden toteuttamista, vaan hankkeiden toteutuksen osalta on syytä tuoda esiin
siihen liittyvät reunaehdot, kuten rahoitustarve.
• Kaikki hallintakeinot tarvitsevat rahaa ja muita työkaluja. Esimerkiksi kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelyjen
tehostamistoimenpiteet ja viemäriin liittymiset vaativat usein ennen varsinaisia asennus- ja rakennustöitä paljon
viranomaisvalvontaa ja aikaa. Työn toteuttamiseksi pitäisi saada lisäresurssointia ainakin alueille, joissa on paljon haja- ja
loma-asutusta sekä herkät laajat pohjavesi- ja ranta-alueet.
• Green deal
• Varsinais-Suomen ja Satakunnan toimenpideohjelma-alueella esityksenä on, että suurimmat jätevedenpuhdistamot, mukaan
lukien Luotsinmäen keskuspuhdistamo Porissa, ottavat käyttöön vapaaehtoisen ravinteiden poiston tehostamisen Green deal
-vesiensuojelusopimuksen keinoin. Sopimuksen yksityiskohdista ja kyseisten puhdistamojen liittymisestä sopimukseen, olisi
hyvä neuvotella puhdistamoita hoitavien laitosten kanssa ennen kuin sitä kirjataan vesienhoitosuunnitelmaan. Toinen
vaihtoehto olisi kirjata suunnitelmaan, että suurimpien puhdistamoiden kanssa pyritään tekemään Green Deal vesiensuojelusopimus.
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•

Jätevedenpuhdistamisen keskittyminen
• Yhdyskuntajäteveden toiminnan keskittymisestä ja laajenemisesta seuraa uusia ympäristövaikutuksia, joita yksittäisen puhdistamolla ja sen
verkostolla ei ole. Tällaisia ovat mm. jäteveden pumppaamiseen liittyvät energiakustannukset, viipymien aiheuttamat vaikutukset mm.
puhdistusprosesseihin, hulevesien määrä ja millaisesta verkostosta on kyse sekä häiriötilanteet. Tästä syystä verkostossa tapahtuvine
mahdollisten häiriötilanteiden hallintaan ja riskien hallintaan tulee panostaa nykyistä enemmän. Vesienhoitosuunnitelmassa tulee selvemmin
ottaa kantaa, miten riskejä minimoidaan, ja miten eri ympäristövaikutuksia voidaan paremmin arvioida kokonaisuutena. Yhdyskuntien
jätevesien osalta on linjattu, että huonosti toimivia, vanhoja ja herkille vesistöalueille purkavia jätevedenpuhdistamoita tulee lakkauttaa ja
siirtää puhdistustoiminta paremmin toimiviin, suuriin puhdistamoihin. Myös pienten jäteveden puhdistamojen lakkauttamiseen,
kunnostamiseen ja ylivuotojen estämiseen tulee toimenpiteissä panostaa. Olisi aiheellista, että selvitykset mm. siirtoviemäreiden
toteuttamisesta olisivat vireillä, ja kunnat ja vesilaitokset voisivat ennakoida suunnittelua omassa toiminnassaan. Monin paikoin
jätevesipuhdistamon ylläpito- ja parannuskustannukset ovat merkittäviä, ja mikäli toimintoja ei voida ennakoida riittävästi etukäteen, riski
turhiin investointeihin on merkittävä
• Keinovalikoimasta on jätetty kokonaan pois siirtoviemäreiden suunnittelu ja rakentaminen. Jätevesien johtaminen suuriin ja puhdistusteholtaan
hyviin jätevedenpuhdistamoille vähentää merkittävästi vesistökuormitusta. Hyvänä esimerkkinä ovat Apetit Ruoka Oy:n ja Säkylän
puhdistamoiden jätevesien johtaminen siirtoviemäriä pitkin Huittisten keskuspuhdistamolle ja JVPEura Oy:n jätevesien johtaminen
siirtoviemäriä pitkin Porin Luotsinmäen puhdistamolle. Vaihtoehtoisena mallina edellä esitetylle on alueellisesti uuden, suuren
keskuspuhdistamon suunnittelu ja rakentaminen esimerkiksi Uudenkaupungin suuntaan meren rannalle. Tällöin tulisi tutkia 1. Säkylä – Laitila –
2. Eura – Laitila – Uusikaupunki -siirtoviemärilinjan suunnittelu- ja rakentamisvaihtoehto.
• Suunnitelmassa on esitetty puhdistamoiden sulkeminen ja jätevesien käsittelyn keskittäminen Pirkanmaalla vesimuodostumittain. Listaus
sisältään HS-Veden Lammilla sijaitsevan Ormajärven rannalla sijaitsevan puhdistamon. Puhdistamo sijaitsee Hämeen ELY-keskuksen alueella.
Kyseinen puhdistamo tulee listauksesta poistaa.
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• Vesihuollon kehittämis- ja yleissuunnitelmat
• Palautteessa pidetään hyvänä, että ehdotetut toimenpiteet pohjautuvat kuntien vesihuollon
kehittämissuunnitelmiin ja alueellisiin vesihuollon yleissuunnitelmiin. On kuitenkin syytä huomata, että
vesihuollon kehittämissuunnitelmat ja alueelliset yleissuunnitelmat ovat strategisia suunnitelmia, eivät
toteuttamispäätöksiä ja ne eivät myöskään nykyisellään ole pakollisia tehdä. Tällaisten suunnitelmien pohjalta
ei tule vesienhoidon suunnittelussakaan esittää sitovia linjauksia tulevista toimenpiteistä, vaan ne tulee nähdä
ennen kaikkea työkaluina vesihuollon alueellisessa kehittämisessä. Yhtenä merkittävänä kriteerinä
suunnitelmien laadinnassa on ollut esitettyjen hankkeiden taloudellinen kannattavuus ja toteutettavuus.
Tämän lisäksi tulisi ottaa huomioon, että etenkin alueellisia suunnitelmia valmistellaan pitkään ja ne eivät
valmistuessaan välttämättä ole kaikilta osin ajantasaisia.
• Suunnittelussa hyödynnettävä tieto
• Vesiensuojelutoimien osalta tietojen on oltava tyhjentäviä ja perustuttava puolueettomaan ja tieteelliseen
perustaan. Esimerkiksi viemäröintityön yhteydessä toteutetun vesiensuojatoimenpiteen sanotaan usein
vähentävän kuormitusta. Käytännössä koko viemäröintityö aiheuttaa kuitenkin vain kuormituksen
lisääntymisen riskin, ja vesiensuojatoimenpide voi korkeintaan lieventää kasvua.
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• Jätevedet
• Teollisen toiminnan vesistökuormituksessa on hyvä erottaa teollisen toiminnan päästöt suoraan vesistöihin ja
toisaalta päästöt kunnallisten jätevedenpuhdistamoiden kautta. Nämä ovat kaksi eri asiaa ja tarkoittavat
investointitarpeiltaan myös kustannusten kohdistumista mahdollisesti eri tahoille (teollisuus vs.
vesihuoltolaitos). On tärkeää, että myös teollisuuslaitosten luvituksissa huomioidaan päästöt kunnalliselle
jätevedenpuhdistamolle ja jätevedenpuhdistamon kyky käsitellä kyseessä olevat teollisuusjätevedet.
Palautteessa halutaan nostaa esiin, että teollisuusjätevesien hallintaan tulee edelleen kiinnittää huomiota ja
niihin tulee asettaa tarvittaessa viranomaisen toimesta rajoitteita johdettaessa ne kunnalliselle
jätevedenpuhdistamolle.
• Haitallisiin aineisiin liittyen on tärkeää tunnistaa aineiden päästölähteet. Hallintakeinoja tulee kohdentaa
päästölähteelle ja/ tai tuotteen valmistajalle. Vesihuoltolaitokset voivat joutua vaikeaan välikäteen päästöjen
vähentämisen ja hallinnan osalta etenkin tilanteissa, joissa viemäriverkostosta vastaa yksi taho ja
jätevedenpuhdistuksesta toinen.
• Jätehuolto
• Happoa muodostavan vaarallisen jätteen kapselointi maan pinnalla ei vastaa kaivannaisjäte- ja vesidirektiivien
vaatimuksia, minkä vuoksi se on lopetettava ja syntyneet sekä tulevat jätteet on stabiloitava pysyvästi.
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• Häiriötilanteet
• Teollisuuslaitosten häiriötilanteet voivat aiheuttaa merkittäviä päästöjä sekä pinta- että pohjavesiin. Erityistä
huomioita tulee kiinnittää häiriötilanteiden ennaltaehkäisyyn. Häiriötilannesuunnitelmat perustuvat riskien
tunnistamiseen. Häiriötilannesuunnitelmien laatimiseen olisi hyvä kohdentaa koulutusta ja mahdollisesti eri
teollisuudenalat voisivat laatia malleja riskien arvioinnista ja toimialakohtaisia
häiriötilannesuunnitelmamalleja. Häiriötilanteissa toimiminen on yhteistyötä, joten yhteistyötä olisi hyvä
kehittää ympäristönsuojelun, teollisuuden ja terveydensuojelun välillä.
• Öljyntorjunta
• Öljyntorjunnan voimavarat tulee varmistaa säilyttämällä Öljysuojarahasto.
• UPM Rauman tehdas
• Rauman edustalla sijaitsevan metsäteollisuuden yhteispuhdistamon osalta teollisuuden toimenpiteissä
mainitaan laitosten käyttö, ylläpito ja tehostaminen. Palautteen mukaan tämä toimenpide on nyt jo olemassa
olevaa toimintaa ja sitä jatketaan. UPM Rauman tehtaalla teollisuuden toimenpiteiksi nimetyt riskien hallinta
ja häiriötilanteiden estäminen ja niihin varautumisen suunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen ovat
normaalia toimintaa.
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• Kaivostoiminta
• Vesistöjen tilaan vaikuttavat enenevästi uudet kaivoshankkeet ja toisaalta jo suljetut kaivokset.
Myös vanhojen kaivosten päästöjen hallintaan on saatava toimenpiteitä. Suljettujen kaivosten
päästöjä selvittäneessä KAJAK-hankkeessa oli Pirkanmaalta kaksi suljettua kaivosta, joista
molemmista vuotaa vesistöihin myrkyllisiä haitta-aineita. KAJAK-hanke loppuu, mutta vastaavalle
jatkohankkeelle on vielä tarvetta. Hankkeen avulla esimerkiksi Kiskonjoen vesistön valuma-alueella
sijaitsevien vanhojen kaivosten jätealueet voitaisiin kunnostaa mahdollisimman pian.
Kunnostukset on suoritettava niin, ettei jätealueista enää pääse valumaan myrkyllisiä aineita
vesistöön ja Kiskonjoen Natura-alueelle, jossa parhaillaan elvytetään erittäin uhanalaista
meritaimenkantaa. Tämä toimenpide on otettava mukaan toimenpideohjelmaan.
• Varsinais-Suomessa sijaitsevat kaivokset, niin uudet kuin vanhatkin, tarvitsevat päivitettyjä
suunnitelmia haitallisten aineiden haittojen ja päästöjen vähentämiseksi ja estämiseksi. Kaivoksia
koskevat toimenpide-ehdotukset tulee suunnitelmassa tuoda esille aiempaa vahvemmin.
Palautteessa kuitenkin muistutetaan, että toimenpiteiden osalta henkilöstöresurssien turvaaminen
ja koulutus ovat avainasemassa. Toimijoiden osalta asiantuntijuutta tulee tukea ja käytännön
töihin saada pitkäaikaisia osaajia ja kouluttajia.
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• Palautteessa huomautetaan, että vesialueiden kaikista suunnitelmaehdotuksista
puuttuu erillinen kohta kaivostoiminnan vaikutuksista. Hoitosuunnitelmissa on
mainintoja kaivosten BAT-tekniikoista ja kaivosten seurannasta muissa pohjoismaissa.
Tätä tulisi kehittää paremmiksi käytännöiksi ja toimenpiteiksi Suomen
vesistönhoitoalueilla, joilla kaivostoimintaa on. Kaivoshankkeissa on mahdollista
laskea erinomainen tila hyvään. Erinomaisessa ja hyvässä tilassa olevat vesistöt ovat
mittaamattoman arvokkaita, etenkin kun tarkastelun valossa ravinnepäästöjen ja
muuntuneisuuden osalta monissa vesistöissä hyvään tilaan pääseminen tulee
olemaan vaikeaa, vaikka vesienhoidon suunnitelmat toteutettaisiin täysimääräisesti.
Tilaluokan huonontaminen luvituksessa ei tulisi voida olla mahdollista.
• Palautteessa vaaditaan, että Varsinais-Suomen ELY-keskus osallistuu
kaivoslainsäädännön kokonaisuudistukseen, jotta kaivosyhtiöiden vastuut ja
velvoitteet selkiytetään ympäristönsuojelussa.
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• Viljelytekniikat
• Palautteessa todetaan, että merellä tapahtuvaa kasvatusta on vähennettävä ja siirryttävä
maalla altaissa tapahtuvaan kasvatukseen tai järviin, jotka pystyvät ottamaan vastaan
lisäkuormitusta. Tällaisesta siirtymästä on tehtävä suunnitelma. Palautteessa kuitenkin
huomautetaan, että kiertovesikasvatuksen lisääminen ei ole merialueen ravinnepäästöjen
vähentävä toimenpide. Kiertovesikasvatus ei korvaa perinteistä kasvatusta vaan on sitä
täydentävä tuotantomuoto ja molempia viljelytekniikoita tulee kehittää rinnakkain.
Palautteessa katsotaan, että suunnitelmassa olisi aiheellista todeta myös, että
kiertovesilaitoksiin liittyy vielä taloudellisia haasteita eivätkä ne ole nykyisellään
kilpailukykyisiä perinteisen tekniikan kanssa. Kiertovesitekniikkaa ei kokonaisuutena ja
kaikissa tilanteissa voida pitää ylivertaisena muihin tuotantomuotoihin nähden. Muiden
tuotantomuotojen laajamittainen korvaaminen kiertovesitekniikalla kuluvan
suunnittelukauden aikana ei ole realistista.
• Merikasvatuksen kassien talvisäilytyspaikkoihin on kiinnitettävä myös erityistä huomiota.
Paikat oltava sellaisia, jotka tuottavat mahdollisimman vähän vesistövaikutuksia ja haittaa
ympäristölle.
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• Toisaalta palautteessa halutaan kiinnittää huomiota siihen, että avomerilaitosten vaikutukset
ovat hyvin paikallisia ja vaikuttavat vain vähän rannikkovesien kuntoon. Palautteessa tuodaan
esiin seuraava epäkohta: taulukossa 28 todetaan kalankasvatuksen osalta, että
”Ulkomerialueen vesiviljelyn vaikutusta rannikkovesiin tulee vähentää.” Lause tulisi poistaa.
Suomen ympäristökeskuksen tutkimusten perusteella suurtenkin avomerilaitosten vaikutus
ulottuu enimmillään noin 1-2 km:n päähän. Ei ole perusteltua olettaa, että ulkomerialueen
vesiviljelyllä olisi vaikutusta rannikkovesiin, jolloin vaikutusten vähentäminenkään ei voi olla
tavoitteena. Palautteessa ehdotetaan uudeksi vesiensuojelutoimenpiteeksi, että kullekin
vesistö- ja merialueella harkittaisiin kuormituskiintiöiden asettamista kalankasvatukselle.
Näiden avulla voitaisiin luoda kehykset yhteiskunnan edellyttämällä kotimaisen tuotannon
tavoitetason saavuttamiselle. Kuormituskiintiöitä määritettäessä yhteensovitettaisiin
alueellisesti vesiviljelyn ympäristövaikutukset huomioiden tuotannon lisäämisen ja vesistön
hyvän tilan saavuttamisen tavoitteet. Kalankasvatusta koskevat vesienhoitoalueille asetetut
yleiset taulukoissa esitetyt ohjauskeinot ovat palautteen antajien mielestä oikeaan osuneita
ja edistävät vesienhoidon tavoitteiden saavuttamista.
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• Sijainninohjaus
• Suunnitelmassa todetaan, että sijainninohjauksen avulla on tunnistettu alueita, joilla kalankasvatusta voitaisiin kestävästi
lisätä, mutta että tavoitteet ovat osin ristiriidassa vesienhoidon ravinnekuormituksen vähennystarpeiden ja
ympäristötavoitteiden kanssa (3.3.3 Kalankasvatus, s. 55). Kalankasvatuksen ravinnekuormituksen osuus läntisellä
vesienhoitoalueella on kokonaisuudessaan pieni, mutta sillä voi kuitenkin olla paikallisia vaikutuksia, minkä vuoksi laitosten
sijainninohjaus ja vesiensuojelutoimenpiteet ovat erityisen tärkeitä. Palautteessa todetaan, että vesiviljelyn
sijainninohjaussuunnitelma on osittain ohjannut kalanviljelyä ekologisesti kestämättömin paikkoihin, mm. suojelualueiden
lähistöille ja viimeisille puhtaamman vedenlaadun alueille. Sijainninohjausta onkin tarpeen tarkastella uudelleen ja
huomioida myös, miten pistemäisten päästölähteiden ravinnepäästöt leviävät meriveden mukana. Suunnitelmassa on
esitetty erilaisia ohjauskeinoja ja tämä on erityisen tärkeää, jotta löydetään yhdessä sellaiset ratkaisut, joilla voidaan saada
vedet hyvään tilaan ja mahdollistetaan kotimainen kalankasvatus.
• Suunnitelmaehdotuksissa viitataan Kansalliseen vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelmaan. Palautteessa muistutetaan, että
kyseinen suunnitelma on ohjeellinen, ei sitova ja jo päivityksen tarpeessa. Palautteen antaja huomauttaa, että
kalankasvatuselinkeinon sijoittumista vesialueille tarkastellaan myös muun vesialuesuunnittelun yhteydessä ja
yhteensovitetaan muiden vesialueelle kohdistuvien toimintojen kanssa. Myös nämä suunnitelmat on tarpeen huomioida.
• Palautteessa katsotaan, että myös alueelliset sijainninohjaussuunnitelmat tulee ottaa huomioon ja lisätä ehdotuksiin.
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• Alan kuvaus suunnitelmassa
• Vesienhoitosuunnitelmissa tulee selkeämmin korostaa sitä, että jokaisen kalanviljelylaitoksen toiminta
suhteutetaan lakisääteisesti jo ennen käynnistymistään ympäristön kantokykyyn siten, ettei toiminnasta
ennalta arvioiden aiheudu haitallisia ympäristövaikutuksia. Myönnettyyn ympäristölupaan sisältyvien
rajoittavien määräysten keskeinen tarkoitus on nimenomaan estää haittavaikutukset.
• Vesienhoitosuunnitelmat lähestyvät elinkeinoa palautteen mukaan hyvin kapeasta näkökulmasta.
Kalankasvatus esitetään kategorisesti uhkana vesien hyvälle tilalle vähintään paikallistasolla. Näin elinkeinon
harjoittaminen leimataan epätoivotuksi toiminnaksi, johon kohdistetaan rajoitus- ja säätelytoimenpiteitä
riippumatta toiminnan vaikutusten merkittävyydestä vesimuodostuman tilaan. Lähestymistapa ei kannusta
toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Palautteen mukaan olisi suotavaa, että yksittäisillä laitoksilla ja
kalankasvatusalalla kokonaisuutena saavutetut merkittävät edistysaskeleet ravinnekuormituksen
vähentämisessä tuotaisiin esiin
• Alan tulevaisuus
• Palautteessa halutaan korostaa kalankasvatusalan mahdollisuuksia kehittyä ottaen huomioon tarvittavat
vesiensuojelutoimenpiteet.
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• Toimenpiteiden vaikuttavuus
• Vesienhoitosuunnitelmaehdotuksissa esitetyistä kalankasvatusta koskevista toimenpiteistä useat ovat
luonteeltaan koko toimialaa koskevia valtakunnallisia tutkimus- ja kehittämishankkeita. Sitä miten tällaisten
yleisellä tasolla olevien toimenpiteiden arvioidaan edistävän tavoitteiden saavuttamista ei esitetä. Myöskään
arviota ehdotettujen toimenpiteiden vaikuttavuudesta niiden vesimuodostumien tilaan, joissa kalankasvatusta
harjoitetaan, ei esitetä.
• Rehuntuotanto
• Kalarehun kotimaista tuotantoa on kehitettävä edelleen. Tavoitteena on oltava täysin kotimainen tuotanto
raaka-aineista alkaen. Rehun tuotannossa on lisättävä ns. roskakalan käyttöä merkittävästi.
• Kalalajit
• Haitallinen vieraslaji kirjolohi tulisi korvata muilla lajeilla.
• Istukastuotanto
• Palautteessa halutaan kiinnittää huomiota myös sisävesien istukaspoikastuotannon merkitykseen.
Uhanalaisten kalakantojen vahvistaminen ja tukeminen perustuu pitkälti kalankasvattamoilla tuotettavaan
istukasmateriaaliin.
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• Muiden kalataloustoiminnan sektoreiden huomiointi
• Kalataloudesta vain kalankasvatus on käsitelty vesistöihin vaikuttavana toimintana,
vaikka kalastuksella on kalastorakenteeseen ja vedenlaatuun todella suuri vaikutus.
Kalastus nykyisillä säännöillä ja menetelmillä kohdentuu merkittävältä osalta suureksi
kasvaviin petokaloihin, mikä vääristää kalakantarakennetta ja johtaa välillisesti
vedenlaadun heikkenemiseen. Suurikokoisia petokaloja tulisi olla vesistössä
huomattavasti enemmän, sillä ne saalistavat tehokkaasti särkikalakantoja ja edistävät
siten veden laadun paranemista. Petokalojen määrän lisääminen ja niiden keskikoon
kasvattaminen onnistuu kalastuksen säätelyllä, jossa keskeisessä asemassa ovat
kalatalousalueet. Kalastuksen säätelyn tärkeimpiä toimenpiteitä ovat verkon
solmuvälisäätely ja alamittasäätely. Kookkaille petokaloille voidaan asettaa myös
ylämittoja.
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• Energiaturvetuotannon väheneminen
• Ehdotuksessa kuvataan suhteellisen kattavasti soiden ja turvemaiden käyttöä kohdealueella, joskin energiaturvetuotannon
huomattava väheneminen tulevaisuudessa jää selkeästi vajaalle huomiolle. Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa suunnittelun
kohdentamisen panos-tuotos -suhde vesienhoidon kannalta ei ole paras mahdollinen. Energiaturvetuotannon voimakas
väheneminen vaatii huomion kiinnittämistä enenevässä määrin tuotantoalueiden jälkihoitoon ja turvetuotannon jälkeiseen
maankäyttömuotoon. Tässä korostuu mm. happamien päästöjen torjuminen riskialueilla. Ymmärrys turvemaiden
metsänhoidon merkityksestä vesistöille on lisääntynyt viime vuosina. Mahdollisuudet metsänhoidollisten toimenpiteiden
muutokseen, kuten jatkuvan kasvatuksen soveltamiseen turvemailla, olisi hyvä käsitellä ja huomioida
vesienhoitosuunnitelmassa riittävän kattavasti.
• Monilla vesistöalueilla vesienhoitosuunnitelma ei enää ole turvetuotantoalueiden osalta ajan tasalla. Turvetuotannon
aiheuttamat paineet eivät ole kaikilta osin enää relevantteja, joten nämä tiedot tulee tarkistaa ohjelmaa toteutettaessa.
Uusia turpeen nostoalueita ei juuri ole avattu enää viime vuosina, eikä uusien energiaturvealueiden avaaminen ole
todennäköistä. Turpeen osalta on tarpeen tarkistaa pinta-alat ja toimenpiteiden laajuus.
• Turvetuotannon aiheuttamat vesistöpäästöt pienenevät turpeen noston lopettamisen myötä. Kustannus-hyöty –tarkastelussa
ei turvetuotannon toimenpiteiden toteuttamisella saada näkyvää muutosta vesien yleiseen tilaan johtuen jo lähtökohtaisesti
pienestä kuormitusosuudesta. Vesienhoitotoimenpiteet ja ohjaustoimenpiteet tuleekin suunnata kuormittavimpiin
toimialoihin, jotta vesistöissä saataisiin näkyviä parannuksia.
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• Palautteessa halutaan tuoda esiin, että osa velvoitetarkkailusta ja sitä myötä myös
vesistöseurannoista päättyy turvetuotannon vähenemisen vuoksi. Turvetuotannosta jäävien
alueiden jälkikäytön valvonta on asetettava siirtymävaiheessa erityisen seurannan alle.
Monen turvetuottajan motivaatio huolehtia jälkikäytön vaateista todennäköisesti rapautuu
murroksen vaikeudesta johtuen. Lisäksi tuotannossa on ollut alueita, joille ei ole
nykyiselläkään käytöllä toteutettu tai ehditty toteuttamaan vesiensuojelurakenteita lainkaan.
Alueiden siirtyminen toiselle sektorille tai viljelykäyttöön ei päätä kuormittavuutta.
Kuiviketurpeen tilalla on mahdollista käyttää järviruokoa tai ruokohelpeä. Korvaavien
materiaalien kosteikkoviljely kuuluu maataloussektorille, mutta kohdistuu turvetuotannosta
vapautuville määräaloille.
• Energiaturpeen tuotannon vähenemisen myötä pitää huolehtia vanhojen alueiden
vesiensuojelun toteutumisesta ja kustannusten kattamisen vastuista myös jatkossa.
Turvealueiden tuotannon loppumisen jälkeen on tärkeää, että turveyhtiö hoitaa alueiden
jälkihoidon ennallistamalla alueen hydrologian ja valvonta on tehokasta, jotta suoluonto voi
jälleen kehittyä.
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• Tuotantoalueiden jälkikäyttö ja -hoito
• Turvetuotannon ulkopuolelta ohjattu hallitsematon vähentyminen voi johtaa tuotannossa olevat alueet
sellaiseen tilaan, jossa niiden vesiensuojelutoimenpiteet ja jälkihoito tai uuden käyttömuodon löytäminen
ovat uhattuna. Liian vaativat vesiensuojelutoimenpiteet tai toimenpiteiden aikataulut eivät saa aiheuttaa
turvetuotantoalueiden heitteille jättöä. Vastuu vesiensuojelusta on tilanteen takia kannettava yhteisesti
leveämmillä hartioilla, mikä tulee näkyä sekä vesienhoitosuunnitelmassa että toimenpideohjelmissa
• Ympärivuotisen kasvillisuuskentän käytössä ongelmana on talvinen käyttö. Vaikka kenttä olisi talvella sula niin
kasvillisuus on kuollut, jolloin se ei poista vedestä ravinteita. Pahin tilanne on silloin, kun kenttä on jäässä ja
tulee vesisateita. Tällöin joudutaan kentälle päästämään vettä ja se virtaa jäätä pitkin sellaisenaan vesistön eli
puhdistumista ei tapahdu. Turpeenkaivuun loppuessa kentältä, jälkikäyttö ei saa olla maa- ja
metsätalouskäyttö. Jälkikäyttönä tulee olla joku seuraavista vaihtoehdoista
• Vaihtoehto 1: Alueelle muodostetaan kosteikko tai järvi. Tällöin alue myös jätettävä kehittymään luontaisesti. Aluetta voidaan
myös käyttää virtaamien tasaukseen vesistössä erityisesti tulevaisuudessa, kun sadannat lisääntyvät.
• Vaihtoehto 2: Alueelle perustetaan aurinkopaneelikenttä.
• Vaihtoehto 3: Alueelle perustetaan tuulivoimala-alue. Tällöin ainakin osalle alueesta voitaisiin perustaa kosteikko.
Turpeenkaivuukenttien alapuolisten vesistöjen syvänteet ovat täyttyneet humuksesta. Erityisesti purojen ja jokien syvänteiden
tyhjentäminen on erityisen tärkeää kalojen elinolosuhteiden ja ruokailualueiden parantamisen kannalta. Tällaisista
ruoppaamisista on tehtävä vesistökohtaiset suunnitelmat. Suunnitelmissa on myös määriteltävä, miten alueilla
toimineet/toimivat turpeenkaivajat sekä maa- ja metsätalouden harjoittajat osallistuvat ruoppaus- ja suunnittelukustannuksiin.
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• Vesiensuojelun ohella jälkikäyttö liittyy saumattomasti myös ilmastoasioihin (kasvihuonekaasujen päästöt, mahdollisuudet
bioenergiaan jne.) ja luonnon monimuotoisuuden parantamiseen (kosteikot, uhanalaiset lajit jne.) joiden osalta on käynnissä
omia toimenpideohjelmia.
• Pirkanmaalla turpeen energiakäytön vähentäminen koskettaa erityisesti Parkanon, Kihniön, Virtain ja Punkalaitumen
aluetaloutta. Pirkanmaan liitto on työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan alueellista oikeudenmukaista siirtymää
koskevassa suunnitelmassaan todennut, että yleisimpänä turvesuon jälkikäyttömuotona tulee hyvin todennäköisesti
olemaan turpeenottoalueen siirtäminen maa- ja metsätalouden piiriin, esim. ruokohelven tai energiapajun viljelyyn,
biohiilen tuotantoon ja kosteikoksi. Tarve ojitettujen soiden ennallistamiseksi Pirkanmaalla on tunnistettu suureksi. Tähän
jälkikäytön ja ennallistamisen valmisteluun ja mahdollistamiseen sekä vesistökunnostuksiin liittyviin työtehtäviin tulisi
kehittää ja resursoida esimerkiksi Metso- ja Helmirahoitusta. Turvetuotannon vähentämisen negatiivisia vaikutuksia
työllisyyteen on nähty voitavan hillitä mm. muuntamalla kalustoa soiden entisöintiin sopivaksi. Tukemalla yrittäjien
uudelleensuuntautumista voidaan osaltaan vauhdittaa myös vesistökunnostustoimien toteutumista. Tämä kytkeytyy myös
kunnostustoimiin suunnattavan rahoituksen resursointiin.
• Toisaalta palautteessa tuodaan ilmi, että alueilta ei löydy olemassa olevia rahoitusperustaksi soveltuvia luonnonsuojelullisia
arvoja (Helmi- tai Metsorahoitus), vaan ekologiseen jälleenrakennukseen ja käyttötarkoituksen muuttamiseen täytyy varata
muuta vihreän siirtymän rahoitusta. Ennallistamisosaaminen, vesiensuojeluosaaminen ja alueiden kunnossapito,
tarpeettoman rajun koneellisen käsittelyn rajoittaminen ovat onnistuneen ennallistamisen perusedellytyksiä. Näiden
asioiden korostaminen on erittäin tarpeellista kolmannen vesienhoitokauden aikana
• Turvetuotannon jälkeisen maankäytön vesistövaikutukset tulee käsitellä ao. maankäyttömuodon osioissa eivätkä ne kuulu
enää turvetuotannon alle.
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• Ohjauskeinot ja toimenpiteet
• Turvetuotannon vesienhoitotoimenpiteiden ohjauskeinojen edistämisen ja kehittämisen vastuu on määritelty kuuluvaksi
pääosin ympäristöministeriölle, maakuntien liitoille ja ELY-keskuksille. Maakuntaliiton tulisi ehdotuksen mukaan ottaa
vastuuta mm. turvetuotannon ohjaamisesta soiden luonnontilaisuus, vesistöjen tila, sekä valuma-alueen kokonaiskuormitus
huomioiden. Palautteen mukaan kyseistä ohjauskeinoa on luonteva toteuttaa nimenomaan maakuntakaavan tasoisessa
suunnittelussa, jossa esimerkiksi vaikutusten arviointia voidaan toteuttaa valuma-alueittain.
• Maakuntakaavassa on suunnittelumääräys turvetuotannolle. Turvetuotanto esimerkiksi Saarijärven reitin ja Keuruun reitin
osalta ei toteuta maakuntakaavan määräystä. Lisäksi seuraavaa suunnittelukautta 2022-2027 ajatellen ei ole mitään
mahdollisuuksia päästä ekologisen ja kemiallisen luokituksen suhteen hyvään tilaan, ellei toimenpideohjelmaan oteta uusia
keinoja. Kun vielä otetaan huomioon, että edellä mainitut luokitukset eivät riittävästi tunnista kansalaisten kannalta
haitallisinta ominaisuutta eli humuspitoisuutta, on selvää, että ainoa keino parantaa esimerkiksi Saarijärven reitin järvien ja
jokien veden laatua on sulkea nopeasti ne turvetuotantoalueet mitkä eivät täytä miltään osin alkuperäisiä
puhdistustehovaatimuksia. Turvetuotantoalueiden sulkeminen parantaa nopeasti ja oleellisesti turvemaiden järvien ja jokien
tilaa.
• Ympäristölupavelvolliset toiminnot
• Koko Pirkanmaalla tuotantoalueita olisi ohjelman mukaan 2160 ha ja Parkanossa 815 ha (osin Kihniö/Karvia). Luettelosta
puuttunee osa alueista eikä siinä ole lainkaan alueita, joilla ei ole vielä ympäristölupaa (Parkanossa mm. Ahvenlamminneva,
Mustasaarenneva, Murronneva, Isoneva). Ilman ympäristölupaa olevia tuotantoalueita on edelleen lähes 100 ha alueella ja
niiden kuormitus voi olla merkittävä pienvesistöille ilman tehostettua vesienkäsittelyä. Luvattomien turpeenottoalueiden
toimintaan tulisinkin puuttua tiukemmin. Luvallisia tuotantoalueita lienee kaikkiaan reilusti yli 1000 ha alueella.
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• Sijainninohjaus
• Turvetuotantoa on tarpeen ohjata alueille, joilla harjoitettavasta turvetuotannosta ei
aiheudu kohtuutonta haittaa kala- ja rapukannoille. Turvetuotannon
harjoittamisedellytyksiä on tarpeen harkita entistä tarkemmin varsinkin happamilla
sulfaattimailla ja kalataloudellisesti herkkien vesimuodostumien varrella sijaitsevien
tuotantoalueiden osalta.
• Päästöt
• Vesien ruskettumiskehityksen on havaittu jatkuneen varsin yleisesti.
Ruskettumiskehityksen katkaisemiseksi on kiinnitettävä huomiota
humuskuormituksen vähentämiseen etenkin metsäojien vähentämisen kautta ja
turvetuotannon luvituksessa.
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• Tutkimustiedon hyödyntäminen
• Vesienhoidon suunnittelun onnistumisen kannalta on välttämätöntä huomioida soiden ja
turvemaiden sekä niiden käytön vesistövaikutuksiin liittyvä uusin tutkimustieto, sekä
kehittyneistä vesienkäsittelymenetelmistä että eri maankäyttömuotojen todennetuista
vesistövaikutuksista yleisesti, että myös yksittäisiin vesistöalueisiin tai latvavesiin
kohdistuvana. Soihin ja turvemaihin kohdistuvien maankäyttömuotojen tutkimus ja
tieteellinen julkaisutoiminta on tällä hetkellä hyvin aktiivista, eikä pitkäaikaisia suunnittelun ja
maankäytön suuntaviivoja linjatessa ole syytä nojautua muuhun kuin uusimpaan
tutkimustietoon ja teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin.
• Asiakirjojen jatkokäsittely
• Turvetuotannossa on odotettavissa suuria muutoksia toimialalla käynnissä olevan vahvan
rakennemuutoksen seurauksena. Lausuntokierroksen jälkeen on tarpeen käydä vielä läpi
turvetuotantoon liittyvät toimenpide-ehdotukset, jotta viimeaikaiset muutokset tulevat niissä
huomioon otetuiksi.
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• Yleiset kommentit
• Palautteessa kiitetään, että metsätalouden vesiensuojeluun kiinnitetään entistä suurempaa huomiota.
Metsätalouden ohjauskeinoissa on tunnistettu hyvin metsätalouden vesienhoitoon liittyvät kehitys- ja
tutkimustarpeet ja sektorikohtaiset toimenpiteet on kirjoitettu hyvin
• Ojitus
• Yleiset kommentit
• Suunnitelmassa kuvatut toimenpide-esitykset on mitoitettu varsin hyvin todellisten kunnostusojitusmäärien mukaisesti.
Ojitusten pitkään kestänyt vähentyminen on huomioitu.
• Palautteessa nähdään hyvänä, että ojituksia tarkastetaan huolellisesti ja ojakohtaisesti ja esiin halutaan nostaa ojitusten
vaikutukset mataliin vesialueisiin/lahtiin, esim. fladoihin, joiden toimintaa ja lajistoa ojien kunnostus voi vahingoittaa ja täysin
tuhoa. On erittäin tärkeää, että ojituksia tehdään vain harkiten ja että hyödynnetään parasta olemassa olevaa tietoa ja
menetelmiä, joilla voidaan vähentää ojituksen haitallisia vaikutuksia. Myös happamat sulfaattimaat on otettava huomioon.
• Suunnitelmassa luetellaan metsätalouden merkittävimmät vesistöjen kuormittajat, mutta ylivoimaisesti merkittävin
kuormituslähde eli ojituksen pitkäaikaiskuormitus (nk. ojituslisä) puuttuu (Nieminen ym. 2020). Ehdotuksessa tuodaan selvästi
esille, että metsätalouden kuormitus ei ole pelkkää ravinnekuormitusta, vaan ojituksista johtuva kiintoainekuormitus ja
vesistöjen liettyminen voivat olla ravinnekuormitusta merkittävämmät vesistöjen tilaan vaikuttavat tekijät. Ehdotuksessa voisi
tuoda esille sen, että metsätalouden merkitys kiintoainekuormittajana tulisi tuntea nykyistä paremmin.
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• Ojituskäytännöt
• Vesien ja luonnon monimuotoisuuden suhteen ojien kunnossapitovelvollisuus ja suojelunäkökohdat ovat ristiriidassa. Ojia
kaivetaan myös liian syviksi ja jyrkkäreunaisiksi. Epäselvät tapaukset tulee tarkastaa aina maastossa. Luonteeltaan
puronmaisten kuivatusojien (vanhat muokatut purot) perkauksissa olisi hyvä suosia luonnonmukaisen peruskuivatuksen
menetelmiä. Eroosion vähentäminen tulee olla tavoitteena kaikissa toimissa. Haitallisten täydennysojitusten tekemiseen
kunnostusojituksen yhteydessä tulee puuttua. Maankäyttöilmoituksen jälkeen tehtäviä ojituksia tulee ilmoittaa ja valvoa
aiempaa tehokkaammin. Metsätalouden vesiensuojelurakenteiden määrää tulee voimakkaasti lisätä, jotta niillä olisi myös
merkittävästi vaikutusta hydrologiaan. Ojitusten välttäminen olisi kuitenkin parasta vesienhoitoa. Myös kohdevalinta ja
toimenpiteiden sisällä tehtävä toimenpiteiden tarveharkinta on oleellista.
• Metsäojitusten suunnitteluun on tulossa entistä parempia työkaluja, on tärkeää, että uusimmat työkalut otetaan käyttöön.
Tällöin kunnostuksen syvyys ja tarve voidaan määrittää jopa kuviokohtaisesti. Turvemetsien ojituksissa tulee aina tukeutua
uusimpaan tietoon.
• Monet vesiensuojelun ja samalla myös ilmastonmuutoksen torjuntaa edistävät toimet olisi mahdollista saada toteutumaan
työskentelytapoja muuttamalla. Molemmilla sektoreilla tulee myös irrottautua vahingollista ja vesiensuojelua heikentävistä
tuista. Suometsissä, turvemaakankailla ja turvepelloilla on siirryttävä ekologisesti kestävään toimintaan ja nostettava
pohjavesipintojen tasoa.
• Kunnostusojituksen vesiensuojelutoimenpidettä suositellaan toteutettavaksi kaikissa EPO ELY:n alueella tehtävissä
kunnostusojituksissa ja tehostetusti alueilla, jossa on herkkiä vesiä tai metsätalouden vaikutus vesistöön on merkittävä. Tässä
on kyseessä toimi, jossa ympäristönsuojeluun tehdyn panostuksen osuus on varsin pieni kokonaispanostukseen nähden.
Kunnostusojituksessa on lähinnä kyse metsän kasvun parantamiseen pyrkimisestä. Vesiensuojelun kannalta olisi parempi
pidättää vesi metsissä (esim. kaivukatoja käyttäen).
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• Ojituksen vähentäminen

• Koko toimialueella on huomattava tarve valumavesien pidättämiseen valuma-alueilla metsäojituksia
vähentämällä ja ojitettuja alueita ennallistamalla. Ojien vähentämisellä voidaan vähentää puroissa ja joissa
virtaamanvaihteluita ja järvissä vedenpinnan vaihteluita sekä edelleen kalakannoille haitallisia tulvasuojelutöitä.
• Turvemaiden hakkuista ja kunnostusojituksista syntyvä kiintoainekuormitus on merkittävin metsätaloudesta
aiheutuva vesistökuormitus. Alueellisiin toimenpidesuunnitelmiin tulisi luoda allokoinnit alueiksi, jota ei
lähtökohtaisesti uudistusojiteta: turvemaiden avohakkuut ja maanmuokkaus tulisi lopettaa kokonaan. Näillä
alueilla tulisi siirtyä yksinomaan harkittuihin poimintahakkuisiin kevyellä kalustolla. Nyt metsien jatkuvaa
kasvatusta eli poimintahakkuita ei käytännössä vesienhoidon toimenpiteissä oteta käyttöön lainkaan, mitä
palautteessa ihmetellään. Näillä toimilla poistuisi jopa 90 % vesiin päätyvistä ravinne- ja kiintoaineskuormasta
sekä myrkkyaineista metsätalousvaltaisilla alueilla, joita on pääosa Suomen pinta-alasta.
• Palautteessa katsotaan, että kunnostusojitukset vaikeuttavat merkittävästi hyvän ekologisen tilan saavuttamista
monessa vesimuodostumassa, eikä niitä tule tukea valtion avustuksilla. Vaikka ojien yhteyteen tehtäisiin
kuormitusta pidättäviä rakenteita, eivät ne poista ojien virtaamia äärevöittävää vaikutusta, mistä seurauksena
on edelleen kalojen elinolosuhteita merkittävästi heikentäviä tulvasuojelutoimia.

• Valvonta
31.8.2021

• Metsäojituksen ilmoitusvelvollisuuden kautta ELY-keskukset voivat entistä paremmin vaikuttaa
kunnostusojituksen ohjaamiseen vähemmän vesistöjä kuormittaviksi. Mahdollisuuksien mukaan ojitusten
kunnostamisessa tulee jatkossa suosia luonnonmukaisen kunnostuksen periaatteita.
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• Purot
• Myös ojituksen yhteydessä tuodaan esiin tarve purojen tunnistamiselle. Vesilain tarkoittamia puroja saatetaan pitää ojina ja
siitä syystä metsälain 10 § jää huomiotta. Olisi tärkeää, että uoman luokitus on johdonmukainen ja metsän käsittely sen
lähistöllä tehdään 10 §:n määräysten mukaisesti. Lain tulisi tarvittaessa tunnistaa eri indikaattoreita käyttäen ne puroiksi ja
noroiksi ja jättää suojavyöhyke. Peratuille uomille tulee antaa mahdollisuus palautua.

• Luonnon monimuotoisuus

• Varsinkin metsien osalta nähdään selkeänä puutteena, että vesienhoidon tavoitteita ei ole kytketty luonnon
monimuotoisuuteen. On vaikea nähdä jotain toista hanketta tai ohjelmaa, jolla voisi korjata kuivuuden aiheuttaman haitan
metsien monimuotoisuudelle. Ohjelmassa on positiivisena toimenpiteenä mainittu kunnostusojitusten vähentäminen.
Selkeänä tavoitteena pitäisi mainita, että veden viipymää metsien maaperässä pitäisi lisätä merkittävästi. Luonnonilmiönä
kuivuminen on suuri uhka monille eliölajeille erityisesti hyönteisille ja sen kautta linnustolle. Pienet kosteikot ovat usein
elinehto mahdollistaen lajin säilymisen laajemminkin lähialueella. Pienialaisen kosteikon taloudellinen merkitys
puuntuotannossa on mitätön ja häviää ojituskustannuksiin. Vähäisten ojitustoimenpiteiden salliminen ilmoittamatta on
ongelma, koska toimenpiteiden merkitys luonnolle jää suorittajan arvostuksen varaan. Maanpintaa rikkovia menetelmiä
purojen läheisyydessä pitää rajoittaa paljon suuremmilla suojaetäisyyksillä verrattuna nykyisiin.

• Ruskettuminen

• Ruskettumiskehityksen katkaisemiseksi on kiinnitettävä humuskuormituksen vähentämiseen etenkin metsäojien vähentämisen
kautta ja turvetuotannon luvituksessa.
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• Suometsäalueet
• Yleisen kommentit
•

•

•

•
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Metsätalouden ensisijaisimmat vesiensuojelun perustoimenpiteet ja täydentävät toimenpiteet tulee ohjata suometsien hoidon
käytänteiden muuttamiseen. Taloudellisesti tuottamattomat karut suometsäalueet tulee jättää ennallistumaan, suometsien
kunnostusojistusten tarpeellisuus, teho ja vaikuttavuus tulee tarkasti arvioida esimerkiksi suosimulaattorin avulla ja luopua
kannattamattomista ojituksista.
Suometsienhoidon kokonaisvaltaisen suunnittelun osaamisen ja laadun korostaminen on oikea toimenpide vesistövaikutusten
vähentämiseksi. Suometsänhoidon suunnittelun ja ojitusilmoitusten vaatimustaso tulisi olla standardi ja valtakunnallisesti yhtenevä
kaikissa ELY-keskus alueissa. Esitys paikkatietotyökalujen ja avoimien aineistojen hyödyntämisestä ja tehostetusta käytöstä osana
suometsienhoidon suunnittelua on kannatettava.
Suunnitelmien nykytilan kuvauksessa on korjattava käsitys metsätalouden nykyisistä pääasiallisista vesistöjä kuormittavista
toimenpiteistä viimeisimmän tutkimustiedon mukaan ja lisättävä tähän metsätalous tai metsätalouden kasvatusmenetelmät ojitetuissa
suometsissä. Liuennut hiili on huomioitava osana metsien hiilinielua ja metsätalouden hiilijalanjälkeä. Metsätalouden ohjauskeinoihin
tulee lisätä kannustimet kestäville kasvatusmenetelmille erityisesti suometsissä ja korpikuusikoissa. Myös padottaminen lisättävä
toimenpiteeksi suometsäalueilla, joilla on tarpeettoman tehokas ojitus.
HotSpot-alueilla ja tehostetun vesiensuojelun suometsäalueilla tulee siirtyä jatkuvan metsänkasvatuksen menetelmiin, missä puiden
haihdunta korvaa merkittävän osan ojitustarpeista. Jos tämän jälkeen edelleen kunnostusojituksesta ja pohjavesipinnan laskusta on
saavutettavissa kannattavuuteen vaikuttavia hyötyjä, tulee käyttää kaikki mahdollisuudet ketjutettuun ja tehostettuun vesienkäsittelyyn.
Maanmuokkaamisesta aiheutuvan kuormituksen vähentäminen on ensiarvoista. Myös uusia innovaatioita kuten puumateriaalin ja
järviruokojen käyttöä suodatuksessa tulee aktiivisesti hyödyntää. Paikkatietojen mahdollisuudet tulee täysimääräisesti ottaa käyttöön ja
huomioida erilevyisten vyöhykkeiden tarve vesienhoidon tarpeista käsin, välttää ajourien syntymistä ja tiivistymistä sekä ketjuttaa ja
tehostaa menetelmiä.
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• Kuormitus
• Suo- ja turvemaiden kuormituksen aiheuttaman alapuolisten vesien happamoitumisen, runsaan raudan ja elohopean
huuhtoutumisen sekä liuenneen ja hiukkasmaisen orgaanisen aineen vähentämiseen purkuvesissä tulee kolmannella kaudella
erityisesti löytää keinoja.
• Puunkäytön lisääntyessä metsien hakkuut ja metsien hoitotoimenpiteet tulevat uusimpien tutkimusten valossa vaikuttamaan
rankasti ja huolestuttavan haitallisesti vesistöihin, ellei oteta käyttöön uusia menetelmiä. Raskaat metsäkoneet ja muutos sekä
hakkuita seuraavat kunnostusojitukset vaikuttavat voimakkaasti vesistöjen veden laatuun. Niin sanottujen
vesienkäsittelyrakenteiden tehot ovat heikot ja humuksen osalta pääosin negatiiviset. Mikäli halutaan pyrkiä parantamaan
seuraavalla toimenpidekaudella vesistöjen laatua turvemailla, on hakkuumenetelmiä kevennettävä ja turvemaiden
metsätaloutta uudistettava laajemminkin. Maakuntakaavan mukaan maa- ja metsätalous sekä turvetuotanto tulee suunnitella
ja toteuttaa siten, että kulloinkin voimassa olevassa Keski-Suomen pintavesien toimenpideohjelmassa esitetyt vesienhoidon
tavoitteet saavutetaan. Ottaen huomioon järvien ja jokien nykyinen tila, em. maakuntakaavan suunnittelumääräys koskee
erityisesti Saarijärven reitin mutta myös Pihlajaveden, Keuruun ja Jämsän reittien valuma-alueiden turvemetsiä.
Suunnittelukaudella 2022-2027 on metsätaloudessa otettava käyttöön ojitus- ja hakkuumenetelmät mitkä ottavat huomioon
humuspäästöjen rajoittamisen siten, että alapuolinen vesistö säilyy tai paranee minimissään tilaan hyvä. Mikäli tässä
toiminnassa epäonnistutaan, tulee hyvin suurella todennäköisyydellä enenevässä määrin tapahtumaan turvemaiden jokien ja
järvien pilaantuminen pysyvästi käyttökelvottomiksi. Vesien hoidosta vastaavien viranomaisten on sekä osattava että rohjettava
puuttua vesiin vaikuttavien taloudellisten toimintojen menetelmiin. Järvien, jokien ja soiden talouskäyttö aiheuttaa haittaa ja
taloudellisia menetyksiä kalastukseen, mökkeilyyn ja virkistykseen ja rantakiinteistöille. Vesistöjen suojelutoimenpiteiden
perusteluksi on kyettävä esittämään myös nämä monesti paikallisesti metsätaloutta ja turvetuotantoa mittavammat
vaikutukset.
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• Paikkatietoaineistot

• Suometsänhoidon paikkatietoaineistoon tulee ottaa mukaan soidensuojelun täydennysehdotuskohteet.
Tämä nopeuttaisi hankkeiden suunnittelua ja vähentäisi toimenpide-ehdotusten määrää
täydennyskohteilla.

• Vesitalousjärjestelyt

• Kaikkea suometsien uudistamista ei pystytä tekemään ilman vesitalousjärjestelyjä. Onkin tärkeää saada
pikaisesti lisää tietoa, miten uudistaminen voidaan tehdä ilman vesistökuormituksen selvää
lisääntymistä. Usein ratkaisuksi tarjotaan vain eri-ikäiskasvatusta, joka ei kuitenkaan sovellu kaikkiin
kohteisiin vaan tarvitaan laajempi toimenpidevalikoima.

• Uudistuspotentiaalin kasvu

• Ojitettujen suometsien uudistamispotentiaali kasvaa merkittävästi tämän vesienhoitokauden aikana. Jos
uudistamispotentiaali hyödynnetään, turvemaametsien uudistushakkuut ja maanmuokkaukset
lisääntyvät merkittävästi. Tämä aiheuttaa vesistökuormitusriskin kasvua. Erityisesti ojitus-mätästysten
mahdollinen lisääntyminen lisää vesistökuormitusriskiä. Kunnostusojituksessa ja ojitusmätästyksessä
tulee ensisijaisesti käyttää kohteeseen sopivia, mahdollisimman tehokkaita vesiensuojeluratkaisuja,
kuten pintavalutusta, kaivukatkoja ja virtaamansäätöpatoja. Turvemaiden maanmuokkauksen ja
erityisesti ojitusmätästysten seuranta tulisi ottaa mukaan ohjauskeinoihin ja toimenpiteisiin.
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• Tuet, rahoitus ja resurssit
• Metsätalouden tukia suunnataan taloustoimista ympäristötoimiin. Vesien hyvän tilan tavoittamiseksi haitallisista tuista,
kuten kunnostusojituksen tukemisesta, tulee luopua ja ohjata tukia jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen,
vesiensuojelurakenteisiin, ennallistamishankkeisiin ja vesistönvarsien jättämiseen käsittelyn ulkopuolelle.
• Esitettyihin tavoitemääriin ei nykyrahoitusmuodoilla ole mahdollisuuksia. Toimenpiteiden työmäärien kasvattamiseksi
nykyisen Kemera-tukijärjestelmän luonnonhoitovarojen ja HELMI-ohjelman varojen suuntaaminen ja priorisointi
metsätalouden vesiensuojeluhankkeisiin on tarpeellista. Myös tulevassa metsätalouden tukijärjestelmässä (Metka) riittävä
vesiensuojeluhankkeiden rahoitustaso ja priorisointi olisi turvattava. Metsätalouden puolella on kasvavaa tarvetta
luonnonmukaisille peruskuivatuksille. Tällä hetkellä peruskuivatuksille ei ole varsinaista tukirahoituskanavaa, myös näiden
hankkeiden vesiensuojelun tukivarat tulisi huomioida Metkassa ja HELMI – ohjelmassa.
• Lisäksi metsätalouden rahoitusta on uudistettava kestävyyteen kannustavaksi ja valtionyhtiön toimesta toteutettavat tuetut
ojitukset on lopetettava tai niille on asetettava tiukemmat kestävyyskriteerit. Metsätalouden toimenpiteisiin on lisättävä
kuormituksen hillitsemiseksi hakkuumenetelmien kestävöittäminen kiertoajan pidentämisen kautta, mikä lisää puuston
evapotranspiraatiota ja vähentää ojituksen tarvetta ja valuntaa.
• ELY-keskuksille tulee turvata resurssit seurata myös kuntien kaavoja, koska ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluu maisemaalueita ja –arvoja.
• Vedenhoitosuunnittelun ja luonnonsuojeluhankkeiden jatkuvan rahoituksen turvaaminen kestävän metsätalouden rahoitusta
koskevalla lailla on ratkaisevan tärkeää.
• Palautteessa halutaan muistuttaa, että vaikka eräisiin metsätalouden vesienhoitotoimenpiteisiin voi saada tukea, osallistuvat
metsänomistajat kustannuksiin myös omalla rahoituksellaan, mikä tulee ottaa huomioon kustannuslaskelmissa.
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• Painopistealueet
• Palautteessa todetaan, että yhtenäisten kriteerien laatiminen on myönteinen asia ja on hyvä tuoda painopistealueet esiin.
• Yhtenäisten kriteerien määrittelyssä tulee ottaa huomioon metsiin ja vesiin vaikuttavat alueelliset ympäristötekijöiden
eroavaisuudet sekä se, että edellytykset metsätalouden harjoittamiselle säilyvät. Vesienhoidossa käytetty luokittelu toimii
hyvin pohjana eikä ole tarvetta luoda uutta järjestelmää.
• Kriteerit tulee laatia ohjauskeinojen aikataulun mukaisesti ensi kaudella yhteistyössä metsäalan kanssa. Kriteeristön ei tule
muodostaa uutta rinnakkaista vesienhoidon luokittelua. Kriteerien avulla pitää voida selvittää pelkästään metsätalouden
merkittävästi kuormittamista vesimuodostumista ne, joilla toimenpiteiden tehostamiselle on suurin tarve. Tarkastelu tulee
rajata vesienhoidon vesimuodostumiin. Kriteerien tulee perustua runsaisiin tuoreisiin vesimuodostumakohtaisiin mittauksiin,
vesien luonnollisiin ominaisuuksiin ja säätekijöiden vaikutukseen. Valittavista kriteereistä tulee olla runsaasti mitattua
vesimuodostumakohtaista tietoa, joka ei ole muutamaa vuotta vanhempaa. Herkkien vesistöjen kriteereitä on tiettävästi
valmisteltu jo kuulemisen aikana. Alustavien kriteereiden perusteella ei voda lisätä painopistealueita nyt lausunnolla oleviin
vesienhoitosuunnitelmiin eikä toimenpideohjelmiin kuulemiskierroksen jälkeen. Suunnitelmiin ei tule lisätä myöskään muita
merkittäviä uusia kokonaisuuksia ilman sidosryhmien kuulemista. Näemme, että tämä työ ja sen tulokset voivat toimia
pohjatietona niitä kriteerejä määriteltäessä, joiden avulla painopistealueet tulevalla kaudella luokitellaan.
• Painopistealueiden määrittelyille tulisi olla valtakunnallisesti yhtenevät kriteerit ja rajaukset tulisi olla toimijoiden
käytettävissä vapaana paikkatietoaineistoina.
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• Pienvedet
• Ongelma on, ettei arvokkaita pienvesiä ole paikkatietoaineistoina metsätalouden käytössä, jolloin voi suojelu jäädä kokonaan
toteutumatta tiedon puutteen vuoksi. Paikkatiedon avulla hakkuut voisi suunnitella puroluontoa säästäväksi, samalla lain
perusteella ohjesuosituksen tulisi olla vähintään 30 m:n suojavyöhyke. Pienvesien tulisi olla vahvemmin osana vesienhoitoa,
koska ne ovat keskeinen osa vesistöjen latvavesiä. Toivon mukaan tämä tuleekin alkavan kauden pienvesikartoituksien myötä
toteutumaan.
• Metsätalouden hajakuormituksen kuvailuun tulisi lisätä vaikutukset herkkiin pienvesiin ja vesistöjen latvoille.
Ravinnekuormituksen lisäksi hyvin oleellista on mainita orgaanisen aineen ja kiintoaineen kuormitus sekä hakkuiden
haitalliset vaikutukset erityisesti pienvesien ominaispiirteisiin kuten pienvesiympäristöjen kosteus, lämpötila ja valoolosuhteisiin, joilla on merkittävä vaikutus pienvesien ekologiseen tilaan. Lisäksi vesistöjen rantametsien hakkuut heikentävät
pienvesien ominaispiirteitä kuten lämpötila- ja valo-olosuhteita. Pienvesiluontotyyppien uhanalaisuus on vahva peruste
sisällyttää pienvedet ja metsätalouden vesistövaikutukset selkeämmin mukaan toimenpideohjelmaan.
• Hakkuut pienvesistön reunaan voi tuhota latvapurojen viimeisiä sinnitteleviä alkuperäisiä taimenkantoja: varjostus poistuu,
puro kuivuu, ravinne- ja kiintoaineshuuhtouma lisääntyy. Tämä johtuu pienvesien suojelun heikkoudesta metsälaissa (10§);
purojen ja norojen lähiympäristöjen säilytettäviä ominaispiirteitä ovat veden läheisyydestä ja puu- ja pensaskerroksesta
johtuvat erityiset kasvuolosuhteet ja pienilmasto.
• Metsälaki ei määrittele, miten pienvesien ominaispiirteet saadaan säilytettyä esimerkiksi silloin, kun viereisellä metsäkuviolla
tehdään avohakkuu. Yleisesti käytettävän suojavyöhykkeen minimileveyttä ei ole, ja käytännössä se on voinut olla vain 5–20
m, suurimpien tukkipuiden poiston kuuluessa suojavyöhykkeen toimiin. Mm. Oldénin (2020) tutkimuksen mukaan
suojavyöhykkeen leveyden tulisi olla vähintään 30 m, jotta lain vaatimus puronvarsiluonnon ominaispiirteiden säilyttämisestä
täyttyisi.
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• Toimenpiteiden riittävyys ja lisätarve
• Metsätalouden vesienhoitotoimenpiteiden määrät, investointikustannukset, käyttö- ja
ylläpitokustannukset sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin
summa) vesienhoitoalueella 2022– 2027 ovat riittämättömiä. Siksi niihin tulee kohdentaa
lisäresursointeja ja -investointeja. Yksittäisistä metsätalouden vesienhoitotoimenpiteistä
mainittakoon huonotuottoisten metsämaiden ennallistaminen suoksi. Metsäojien suunnittelu
ja rakentaminen virtausta tasaaviksi sekä kiintoainesta ja ravinteita pidättäviksi. Ojituksen
tukijärjestelmä tulee sitoa kestävän metsätalouden rahoitustukeen (Kemera).
• Metsätalouden vesiensuojelun toimenpidemääriä on kasvatettava. Esim. latvavesistöihin
rakennettavien laskeutusaltaiden ja kosteikkojen määrä tulee olla useita tuhansia kappaleita
koko vesienhoitoalueella. Samalla saadaan parannettua koko vesistöalueen hydrologista tilaa.
• Metsätalouden kuormituksen osuus on kasvanut tutkimusten myötä vesienhoitokauden
aikana ja tämä suuri kuormitus on nyt virallisesti tunnustettu. Siten metsätaloudelle tulee
osoittaa aiempaa enemmän velvoitteita vesien hyvän tilan saavuttamiseksi.
• Metsäkeskuksen valuma-alueen määritystyökalu pitäisi tehdä tunnetuksi.
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• Koulutus ja neuvonta
• Palautteessa pidetään koulutusta ja neuvontaa erityisen tärkeänä ja näihin kohteisiin on tärkeää investoida.
Toimenpiteen tavoitemääriä pidetään kuitenkin haastavina.
• Koulutuksen ja ohjauksen kohdeyleisö koostuu usein jo työnsä tai koulutuksensa puolesta asiantuntevista
tahoista tai sektorin ulkopuolella toimivista. Painopiste tulee saada siirretyksi perustoimenpiteitten ja
täydentävien toimenpiteiden käytännön toteutukseen ja koulutus tuoda metsätaloussuunnittelun
asiakastapaamisiin, maanomistajien ja urakoitsijoiden päätöksentekoon vaikuttaviksi käytännönläheisiksi
välineiksi. Vahingollisiksi, tarpeettomiksi ja tehottomiksi osoittautuneista keinoista on askellettava kohti
kokonaisvaltaista toimintakulttuurin muutosta ja hillitä kuormitusta konkreettisin keinoin.
• Toimenpiteeseen vesiensuojelun koulutuksesta sisältyy myös paikkatietotyökalujen käyttöä, mikä on erittäin
positiivista. Paikkatietokoulutusta voisi suunnata laajemmin myös esimerkiksi maatalouden toimijoille.
• On myös tärkeää, että vesiensuojeluviranomiaset ovat tarvittaessa käytettävissä. Koulutuksen osalta
palautteessa nähdään keskeisenä, että se on riittävää, tarkoituksenmukaista ja vaikuttavaa. Koulutuspäivien
järjestäminen vähintään kerran vuodessa riittää. Vähintään kaksi kertaa vuodessa järjestettävä koulutus
samasta asiasta ei ole resurssitehokasta ja voi vaikuttaa koulutuksen laatuun kielteisesti.
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• Suojakaistat
• Toimenpide-esitykset vesistöjen suojakaistoista on kannatettava. Toimenpiteen onnistumisen varmistaa toimijoiden ja
metsäomistajien sitoutuminen nykyisen ja tulevan PEFC-metsäsertifioinnin kriteeriin vesistöjen varsiin jätettävän
suojakaistan vaatimuksista.
• Toimenpideohjelmassa ”Uudistushakkuiden suojakaistan leveydeksi suositellaan ohjauskeinona 15 metriä”. Tämän osalta
palautteessa muistutetaan, että 15 metriä on laskennallinen suojakaistan leveys pinta-alan laskennassa, eikä sitä tule käyttää
ohjauskeinona. Vesiensuojelullisesti vaatimukset suojakaistan leveydelle vaihtelevat maastonmuotojen mukaan.
Suojakaistoissa hyödynnetään mm. säästöpuita ja muita maaston ominaisuuksia. Suojakaistan leveys on vaihteleva.
Suojakaistojen numeeriset vaatimukset määritellään metsäsertifioinnin standardeissa, ei vesienhoidon
toimenpideohjelmissa. Viittaus metrimääräisiin suojakaistoihin toimenpideohjelmassa on syytä poistaa.
• Suunnitelmissa on käytetty yhtenä metsätalouden vesienhoitotoimenpiteiden toteutumisen mittarina vesistöjen
suojakaistojen määrää hehtaareina. Suojakaistojen hehtaarimäärä riippuu täysin siitä, kuinka paljon hakkuita vuosittain
tehdään ja millaisiin kohteisiin hakkuut osuvat, eli esim. ovatko ne vesistöjen varrella. Hehtaarimääräisen alueen määrittely
on tarkoitettu vain kustannusten laskemista varten, ei toimenpidetavoitteeksi.
• Suojakaistan laatutieto: Suomen metsäkeskuksen vuosittain toteuttamia luontolaadun seurantoihin kuuluvia hakkuiden
vesiensuojeluun liittyvistä tarkistuksia ei tehdä systemaattisella otannalla, vaan suuri määrä tarkastuksista on kohdennettu
mahdollisiin riskikohteisiin. Näin ollen tulokset johtavat harhaan, eivätkä kuvaa koko alueen toiminnan laatua keskimäärin,
vaan ovat keskimääräistä heikompia. Mittaustapaa voidaan käyttää isossa kuvassa trendin seuraamiseen, mutta ei edes
siihen esimerkiksi kuntatasolla vuosittain. Seurattava laatutieto tulee perustua riittävän suureen systemaattiseen otantaan.
Suunnatun otannan kohteet tulee jättää pois.
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• Jatkuvapeitteinen kasvatus
• Jatkuvapeitteisen kasvatuksen puuttuminen keinovalikoimasta herätti kritiikkiä.
Vesienhoitosuunitelmassa olisi voinut tarkastella ja edistää jatkuvapeitteisen
metsänkasvatuksen mahdollisuuksia ja toimeenpanoa osana
vesiensuojelutoimenpiteitä. Suuntaamalla Kemera-tukia jatkuvapeitteiseen
metsänkasvatukseen ja vesistönvarsien jättämiseen käsittelyn ulkopuolelle voidaan
vähentää varsinkin turvemaiden metsätalouden päästöjä merkittävästi.
• Jatkuvalla kasvatuksella voidaan metsä pitää peitteisenä, hyödyntää puuston
haihdutusta ja välttää ojituksen kunnostustarve tai pienentää sitä. Metsätalouden
osalta tulee edistää jatkuvaa kasvatusta varsinkin turvemailla ja vähentää vesistöille
haitallista ojitusta ja maanmuokkausta. Ojitukset voimistavat virtaamien vaihtelua
alapuolisissa vesistöissä aina mereen saakka, jolloin seurauksena saattaa olla puro- ja
jokiuomissa tehtäviä kala- ja rapukannoille haitallisia tulvasuojelutöitä.
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• Sertifikaatit
• Osassa alueellisista suunnitelmista mainitaan vesienhoidon tavoitteiden huomioon
ottaminen metsäsertifikaattien kehittämisessä. Metsäsertifioinnin vaatimuksia
päivitetään säännöllisesti määräajoin. Sertifioinnin tarkoitus on metsätalouden
kokonaiskestävyyden osoittaminen ja edistäminen. Sertifiointi on vapaaehtoinen,
markkinalähtöinen työkalu, eikä vesienhoitosuunnitelmissa tule ottaa kantaa niiden
käyttöön tai varsinkaan niiden eroihin tai toisen järjestelmän suosimiseen. Sen sijaan
viittaukset koulutukseen, neuvontaan ja hyviin suositeltaviin toimintatapoihin ja
käytänteisiin tulee säilyttää ilman viittauksia tiettyyn metsäsertifiointijärjestelmään.
• Toisaalta palautteen mukaan sertifiointeja ja metsälakia tulisi kehittää.
• Tekstiä PEFC-sertifioinnin uudistamisen ja kunnostustukien osalta tulee muuttaa ja
täydentää näillä olennaisilla muutoksilla: Kunnostuksiin suunnattu tuki loppuu 2024
alkaen. PEFC-sertifiointistandardin velvoittavissa kriteereissä vesistön suojakaistat
kaksinkertaistuvat, ja niillä sallitaan vain peitteinen, jatkuva metsänkasvatus.
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• Herkät vesistöt
• Vesienhoitosuunnitelmiin liittyen ollaan parhaillaan selvittämässä erilaiset herkät vesistöt. Vaikka paikkatietoaineistojen
laatiminen on vasta menossa, tekstiluonnoksessa viitataan jo niihin ja herkkiin vaelluskalavesistöihin. Tässä menee sekaisin
vaelluskalat ja vesiekosysteemin kannalta herkät vesistöt. Siksi maininnat herkistä vaelluskalavesistöistä tulee poistaa tai
muuttaa toiseen muotoon. Viittaukset ja maininnat herkistä vesimuodostumista tulee tehdä vasta sen jälkeen, kun työryhmä
on saanut työnsä valmiiksi. Aineistoja ei ole myöskään kuulemismateriaalien mukana, joten niitä ei tule lisätä
vesienhoitosuunnitelmiin eikä toimenpideohjelmiin. Näistä herkistä vesistöistä voi kirjata tässä vaiheessa asioita vain
yleisellä tasolla. Lisäksi herkkiä vesistöjä koskevien mainintojen tulee koskea kaikkia toimintoja ja maankäyttöä sekä
kaikenlaista kuormitusta. Suomen metsäkeskuksella on jo olemassa avoimia paikkatietoaineistoja, jotka on tarkoitettu
tukiaineistoksi metsätalouden toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen ja niiden avulla suunnittelua on mahdollista
suunnata vesiensuojelun kannalta oleellisimmille kohteille.
• Happamat sulfaattimaat
• Vesienhoitosuunnitelmassa happamia sulfaattimaita ei ollut huomioitu erikseen metsätalouden toiminnassa. Metsätalouden
vesiensuojelua tukevat maaperäkairauksiin perustuvat esiintymissyvyysmittaukset (GTK) tulisi laajentaa kaikki riskialueet
kattaviksi.
• Happamien sulfaattimaiden aiheuttamaan kuormituksen vähentämiseen auttaisi ojitusten välttäminen ja jatkuva kasvatus.

31.8.2021

136

Metsätalous
• Ilmastonmuutos
• Metsien osalta ilmastonmuutoksen vaikutuksia kuvaavaan tekstiin tulisi lisätä maininta, että ilmastonmuutos
lisää metsien kasvua, ja vaikutus on suurin Pohjois-Suomessa. Kasvun paranemisen myötä puuston
haihduttava vaikutus kasvaa, mikä voi vähentää kunnostusojitustarvetta erityisesti turvemailla.
• Maanmuokkaus
• Tulee kyseenalaistaa, onko metsänpohjan uudistusistutusmuokkaus aina paras tapa metsän uudistamisen
yhteydessä, muokkauksen kuormituksen usein ollessa samaa tasoa ojituksen kanssa. Vähäisempi muokkaus
voisi riittää, mielellään kevyillä työkoneilla tai kokonaan ilman maanmuokkausta.
• Rantametsät
• Rantametsien hakkuista jokien varsilla tulisi luopua kokonaan. Puut vaikuttavat myös suoraan purojen
eliöstöön. Puista variseva lehtikarike on tärkeä ravinnonlähde pienissä virtavesissä. Rantavyöhykkeen puiden
varjostus taas vähentää auringon lämmittävää vaikutusta. Tuottamattomien alueiden ennallistumaan
jättäminen ja soveltuvien kohteiden ennallistaminen ovat edistettäviä toimia virtavesien parantamiseksi.
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• Lietekuopat
• Lietekuoppien tehosta ei ole tutkimusnäyttöä. Mallinnustutkimuksen mukaan lietekuopat
voivat jopa lisätä turpeen eroosiota, koska ne lisäävät paikallisesti veden virtausnopeutta
lietekuopan yläpuolella. Pelkät lietekuopat ovat riittämätön vesiensuojelutoimenpide, joten
niiden tilalle tarvitaan tehokkaampia keinoja. Jo olemassa olevien huonosti toimivien
lietekuppien toimintaa voitaisiin tehostaa esim. puuta lisäämällä Puumavesi-hankkeen
toimintamallin mukaan.

• Puunkorjuu
• Ohjauskeinoissa ja toimenpiteissä ei huomioida puunkorjuun vesiensuojelua muuten kuin
suojakaistojen osalta. Ilmastonmuutoksen myötä (lauhat talvet, sateiset jaksot) puunkorjuun
vesiensuojelun merkitys lisääntyy. Ajourapainumat voivat toimia kiintoainetta ja ravinteita
vesistöön johtavina oikovirtausuomina. Puunkorjuun vesiensuojeluun tulisi kiinnittää
enemmän huomiota vesienhoitosuunnitelmissa. Puunkorjuun suunnitteluun ja toteutukseen
on käytettävissä monia hyödyllisiä paikkatietoaineistoja, joiden käytön lisäämistä tulee
edistää.
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• Toimenpiteet
• Erityisesti kaivukatkojen ja pintavalutuksen lisääminen olisi edelleen tehokkaimpia toimenpiteitä.
• Mittavat esitykset täydentävistä vesiensuojelutoimenpiteistä, luonnonhoidon vesiensuojeluhankkeista ja
vesiensuojelurakenteista ovat kannatettavia, mutta eivät realistisia.
• Tutkimustiedon hyödyntäminen
• Viimeaikaisempien tutkimustulosten perusteella metsätalouden ja erityisesti metsäojituksen osuus vesistöjen
typpi- ja fosforikuormituksesta on huomattavasti aiemmin arvioitua suurempi. Jää hieman epäselväksi, miten
uudet tulokset on otettu huomioon arvioitaessa metsätalouden vesistökuormitusta. Ilmeisesti ne on otettu
huomioon, koska aiempiin vesienhoitosuunnitelmiin verrattuna metsätalouden osuus kuormituksesta on
kasvanut.
• Seuranta
• Metsätalouden vesienhoitotoimenpiteet tehdään pääsääntöisesti muiden metsänhoidon toimenpiteiden
yhteydessä, joten erillistä seurantaa esimerkiksi eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen osalta ei ole
tarkoituksenmukaista luoda. Hakkuutapa raportoidaan jo kattavasti metsäkäyttöilmoituksissa.
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• Informaation saatavuus
• Metsätalouden toteutettujen ojitushankkeiden ja vesiensuojeluhankkeiden digitointityössä olisi suureksi
hyödyksi informaation asettaminen saataville esimerkiksi karttapalvelun kautta. Informaatio voi myös
paikallisessa mittakaavassa olla arvokasta alueiden suunnittelussa, seurannassa ja käytössä.
• Ohjauskeinot
• Ohjauskeinoissa kaivataan menetelmiä, joilla voidaan selvittää sekä ojien perkaustarvetta että vesiensuojelun
tarpeita. Metsätalouden tukijärjestelmän muuttuessa Kemerasta Metkaan, kunnostusojitusten tukeminen
lopetetaan, ja siirrytään kaivattuun kokonaisvaltaisen suunnittelun ja vesiensuojelurakenteiden tukemiseen.
• MTK tulisi lisätä yhteistyötahoksi ohjauskeinoon ”Alueellisena ohjauskeinona edistetään vesiensuojelun,
turvetuotannon, maatalouden ja tulva- ja kuivuusriskien hallinnan yhteensovittamista ja sen
rahoitusmahdollisuuksia.”
• Yhteistyö
• Viranomaisten välinen yhteistyö tulee olla toimivaa ilman päällekkäisyyksiä. Metsälain ja metsätalouden
valvonta kuuluu Suomen metsäkeskukselle eikä esimerkiksi kunnilla tule olla roolia metsätalouden
valvonnassa.
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• Vesiensuojelun tehostamisohjelman alueet
• Sivulla 118 ”Vesiensuojelun taso ja tehostamisen tarve Pirkanmaalla” -osion ensimmäisessä kappaleessa on teksti: ”
Vesiensuojelun tehostamisalueella vesistöjen erityinen suojelutarve tulee ottaa huomioon muun muassa metsien
uudistamistavassa, suojavyöhykkeissä, kunnostusojituksissa, maanmuokkauksessa, toimenpiteiden toteutusjärjestyksessä,
vesiensuojelurakenteiden sijoittamisessa ja vesiensuojelun toimenpiteiden mitoituksessa sekä vesiensuojelun
yleissuunnittelualueiden valinnassa.” Palautteessa vaaditaan, että sanat ”uudistamistavassa” ja ”toimenpiteiden
toteutusjärjestyksessä” poistetaan. Uudistamistapa tulee jatkossakin voida valita hakkuualueen ominaisuuksien perusteella
siten, että metsä uudistuu mahdollisimman nopeasti, kattavasti ja toivotulla puulajilla. Metsätalouden toimenpiteissä
vesistöjen äärellä toteutetaan tarpeelliset vesiensuojelutoimenpiteet, kuten jätetään suojakaistat. Näitä toimenpiteitä ollaan
uusissa PEFC-kriteereissä edelleen laajentamassa ja tehostamassa. Toimenpiteiden järjestystä ei niin ikään ole tarvetta
ohjata. Kyseisiä toimenpiteitä tehdään hyvin eriaikaisesti eri metsänomistajien mailla. Kunnostusojituksissa otetaan jo nyt
korostetusti huomioon vesiensuojelu kuten hakkuissakin. Koska erilaisia toimenpiteitä tehdään lukuisten maaomistajien
alueella, vaatisi esitetyn kaltainen ohjaus valtavia resursseja ja olisi sittenkin elinkeinovapauden kannalta kyseenalainen ja
maanomistajan kannalta kohtuuton, jos esimerkiksi hakkuutulot lykkääntyisivät vuosien päähän. Tärkeintä on suunnitella
kohteittain tarkoituksenmukaiset vesiensuojelutoimenpiteet ja toteuttaa ne mahdollisimman hyvin.
• Metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojelun tehostamisalueiksi merkitty suuria yhtenäisiä alueita. Ei ole mahdollista,
että näillä alueilla kauttaaltaan on tarvetta tehdä tehostettuja vesiensuojelutoimenpiteitä, jotka aiheuttavat ylimääräisiä
kustannuksia metsätalouteen.
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• Lauttalamminkulma (PIR)
• ”Pirkanmaalla Ikaalisten reitin ja Jämijärven suunnitteluosa-alueella on yksi pohjavesialue,
Lauttalamminkulma, jossa oja on kaivettu liian syväksi ja kunnostuksella voitaisiin sen tilaa
parantaa. Toimenpide ilmoitetaan pohjavesialueiden lukumäärinä (kpl), joissa toimenpide on
tavoitteena toteuttaa.” Maakunnallisen ohjelman luonteeseen sopii huonosti, että yksi
yksittäinen oja mainitaan erikseen, ellei kyseessä ole jokin aivan erityinen kohde laadultaan ja
kustannuksiltaan.
• Kuormitustekijät (PIR)
• TPO:n sivulla 88 on hieman kyseenalaisesti muutettu kuormitustekijöiden kriteerejä
metsätalouden osalta. Tehty muutos perustuu arvioon, eikä ole näin ollen hyväksyttävä.
Palautteen mukaan tällaisten muutosten pitää perustua mitattuun tietoon. Suluissa olevat
luvut antavat harhaanjohtavan kuvan metsätalouden vaikutuksista vesistöihin.
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• Yleiset kommentit
• Lähestymistapa asiaan on hyvä ja rakentava. Näiltä osin vesienhoitosuunnitelmat ovat
kehittyneet vuosien varrella paljon. Palautteen mukaan on myös tunnistettu oikeita
toimenpiteitä, sillä ne johtavat eroosioherkkyyden vähentämiseen ja pellon kasvukunnon
parantamiseen. Ehdotettu vesiensuojelutoimien nykyistä parempi kohdentaminen on
perusteltua.
• Vesienhoitosuunnitelmassa on esitetty maataloudelle paljon toimenpiteitä. Suunnitelman
mukaan vesienhoidon tavoitteiden saavuttaminen edellyttääkin huomattavaa maatalouden
kuormituksen vähentämistä. Palautteessa asiasta ollaan samaa mieltä. On myös perusteltua,
että tehokkaimpia vesiensuojelutoimia kohdennetaan alle hyvässä ekologisessa tilassa
olevien vesistöjen valuma-alueille.
• Palautteessa katsotaan, että asiakirjassa esitetyt maatalouden toimenpiteet ja ohjauskeinot
ovat monipuoliset ja tukevat hyvin vesienhoidon tavoitteita myös maatalouden
näkökulmasta, mutta lopullisesti niiden toteuttamismahdollisuudet riippuvat toimenpiteiden
ehtojen yksityiskohdista ja rahoituksesta.
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• Palautteessa kiitellään maatalouden kosteikkojen ja luonnonmukaisen
peruskuivatuksen mukaan ottoa ravinne- ja kiintoainepäästöjen vähentämisessä.
Kosteikot tasaavat huippuvirtaamia ja siten ehkäisevät alapuolisten alueiden
tulvimista, ja samalla vastataan myös kuivuudesta aiheutuviin haittoihin. Kosteikot
lisäävät samalla luonnon monimuotoisuutta ja voivat mm. toimia kalojen
lisääntymisalueina ja vesilintujen levähdys- ja syönnösalueina.
• Palautteen antajan näkemyksen mukaan tärkeimmät maatalouden kuormitukseen
vaikuttavat tekijät ovat
•
•
•
•
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1) peltojen fosforitila aikaisemman ja nykyisen lannoituksen seurauksena
2) kotieläinlannan muodostuminen ja käyttö
3) peltomaan rakenne, eroosioherkkyys ja kaltevuus
4) kasvipeite ja nitraattipitoisuus erityisesti syksy- ja talvikauden aikana.
145

Maatalous
• Toimenpiteet
• Toimenpiteiden riittävyys

• Maatalouden vesiensuojelu ei näytä toteutuvan vesienhoidon suunnitelmien avulla, vaan on täysin sidoksissa
maataloudelle osoitettuihin tukiin ja tukien käyttöön.
• Sivulla 76 taulukossa 6.5a on arvioitu maatalouden toimenpiteiden riittävyys huonoimmaksi mahdolliseksi.
Tämä johtopäätös ei ole palautteen antajien mielestä selkeästi yhdenmukainen sen kanssa, mitä aiemmin
luvussa 6 on kuvailtu maatalouden toimenpiteiden riittämättömyydestä. Saman taulukon Maatalous-kohdan
pohjalta lausutaan lisäksi seuraavaa: ”Rehevöitymisen vähentäminen edellyttää maataloudesta tulevan
ravinnekuormituksen merkittävää vähentämistä. […] Palautuminen kuormituksen vaikutuksista on hidasta ja
ilmastonmuutos lisää ravinteiden huuhtoutumista.” Rehevöitymisen ja siihen kohdistuvien toimenpiteiden
arviointi on epävarmaa, mikä voi johtaa väärien toimenpiteiden käyttöön ja pahimmillaan virheinvestointeihin.
KiertoVesi-tutkimuksen havainto osoittaa huuhtoutuneet fosforimäärät nurmilla alhaisemmiksi kuin on
oletettu. Merkittävät investoinnit maatiloilla lannanlevitystekniikkaan ovat parantaneet tilannetta ja se
ansaitsee tuen ja positiivisen huomion jatkossakin. Ilmastonmuutokset aiheuttama riski voimakkaammille
huuhtoumille rankkasateiden ja kuivuuden kautta edellyttävät kestävää ja pitkäjänteistä vesienhallintaa, jota on
ympäristöohjelmien kautta tähän saakka tehty. Toimenpiteissä on otettava huomioon mahdollinen
kastelutarpeen lisääntyminen ja toisaalta kuivatustarpeen lisääntyminen, jotta maataloustuotanto voidaan
turvata. Tasapaino ravinnekuormituksen ja maataloustuotannon välissä saavutetaan yhteistyöllä ja
tutkimuksella.
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• Toimenpiteiden lisätarve
• Maatalouden toimenpiteisiin tulisi lisätä ravinnevalumien riskikartoitus kaikilla ohjelman
osa-alueilla. Toimenpiteissä tulee panostaa viljelymaan kasvukunnon parantamiseen
esim. kerääjä- ja aluskasveja käyttämällä.
• Maatalouden vesienhoidon toimenpiteiksi tulee määrittää ja löytää myös muita perus- ja
täydentäviä toimenpiteitä kuin mitä Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan kansallisessa
ohjelmassa mm. ympäristökorvausjärjestelmässä tai CAP-hanketuissa on mainittu.
Toimenpiteiden määrittämisessä perusteena ei voi olla tämän hetkinen korvausoletus.
• Maatalouden vesienhoidossa tulee myös esittää tehokkaampia toimenpideyhdistelmiä,
ei pelkästään joukkoa yksittäisiä toimenpiteitä toimenpidelistoina. Jos maatalouden
toimenpiteiden määrittämiseen on käytetty esim. KUTOVA/VIHMA-malleja, joissa
toimenpiteiden vaikutukset lasketaan yhteisvaikutuksina, tulee ottaa huomioon etteivät
ne käsittele niitä erillisinä riippumattomina vaikutuksina.
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• Ympäristökorvausjärjestelmä, nitraattiasetus sekä eläinsuojien ympäristölupaehdot eivät riitä muuttamaan
Suomen maataloutta kestäväksi, puhumattakaan uudistavaksi, eivät vähennä ravinnehuuhtoumia riittävästi
eivätkä edistä ravinteiden kierrätystä. Siksi on tärkeää panostaa systeemitason toimenpiteisiin, kuten
uudistaviin viljelymenetelmiin siirtymiseen, kestävään ruokajärjestelmään, omavaraisuuteen ja ravinteiden –
erityisesti lannan ravinteiden - kestävään kierrättämiseen ja jatkojalostamiseen sekä markkinoiden luomiseen
kierrätysravinteille, biopohjaiselle energialle ja liikennepolttoaineille. Lisäksi tarvitaan sitovaa
fosforilainsäädäntöä sekä tiukempaa tilakohtaista ja alueellista ravinnetaseiden hallintaa eläintilojen
ympäristöluvituksessa sekä maatilojen laajennushankkeissa
• Yhtenä tärkeimpänä asiana palautteessa korostetaan maatalouden hajakuormituksen vähentämistä. Keinoina
tähän voidaan nostaa esille kohdennettu ympäristötuki ja yleisesti suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen
perustaminen ja uomaeroosion vähentäminen sekä lannanlevityksen ja muun lannoituksen tarkentaminen
viljelykasvien tarpeen mukaiseksi. On myös huomattava, että monilla valuma-alueilla on jo aiemmin kartoitettu
valmiiksi sopivat vesiensuojelukohteet. Lisäksi tarvitaan valvontaa ja koulutusta. Maa- ja metsätalouden
ravinne- ja kiintoaineskuormitus haittaa myös vesistöjen ja ekologisten kulkuyhteyksien ennallistamista. Myös
sidosryhmien ja valuma-alueiden asukkaiden valistusta ja tietoisuuttaa vesientilan tavoitteista tulee tuoda
kansantajuisesti enemmän esille.

• Toimenpiteiden luokittelu

• Toimenpide vedenpidätyskyvyn heikentymiseen puuttuminen maanparannusainein ja viljelymenetelmien
muutoksin tulisi saada jatkossa ns. maatalouden perustoimenpiteisiin.
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• Toimenpiteiden sitovuus
• Maatalousalueiden ravinnekuormituksen hillitsemiseksi esitetyt, sinänsä hyvät keinot ovat riittämättömiä tilatavoitteiden
saavuttamisen kannalta, sillä toimet ovat pitkälti vapaaehtoisia. Toimenpiteisiin tulee kohdentaa lisäresurssointia ja –
investointeja ja niiden määrää kasvattaa. Vapaaehtoisuuteen perustuvat toimenpiteet edellyttäisivät tuntuvampia tukimuotoja
sekä terävämpää kohdennusta alueille, joilla vesiensuojelutoimenpiteillä, kuten suojavyöhykkeillä, voi olla merkittävää
vaikutusta. Esimerkiksi suojavyöhyketarve on monin paikoin kartoitettu valmiiksi, mutta suojelu ei etene vapaaehtoisesti.
Vesiensuojelun käytännöt ovat erittäin tiukasti sidoksissa maatalouden edunvalvontaan ja ympäristötukisäädöksiin.
Vesiensuojelun tehostamiseen tarkoitettujen tukien optimaalinen käyttö edellyttää paljon tilakohtaista neuvontaa, osaamista
ja seurantaa. Vinoutuneista tuista tulisi päästä eroon. Palautteessa nähdään, että toimintakulttuurin muutoksilla on myös
mahdollista edetä ja ottaa kiriä tavoitteiden saavuttamisessa.
• Vapaaehtoisten toimenpiteiden tehostamisessa auttaa vesienhoidon suunnittelun aikana luodut uudet ja aiempaa tarkemmat
paikkatietoaineistot mm. peltolohkojen kaltevuudesta.
• Vapaaehtoisten ja hankepohjaisten toimien ohella maatalouden hajakuormitusta hillitsevää lainsäädäntöä ja sen valvontaa
sekä niiden ympäristötukien määrää ja ehtoja tulee tehostaa.
• Vesienhoidon suunnitelmassa tulee myös paremmin tuoda esille millaisia vesi- ja ympäristösuojelulain uusia lupaperusteita tai
normiohjausta tulee ottaa käytäntöön sekä millaisia seurantavelvoitteita tulee määrittää maataloustoiminnan harjoittamiseen
hyvän vesien tilan saavuttamiseksi. Vesienhoitosuunnitelmissa tulee mainita mm. eläinsuojien ympäristölupaprosessissa vesien
tilan seuranta velvollisuus niiden lupien yhteydessä, joissa 1. tila sijaitsee pohjavesialueella tai sen valuma-alueella ja 2.
vesimuodostuman valuma-alueella, joka kuuluu ns. herkkiin vesistöihin mm. VPD/lintudirektiivin tai VPD/luontodirektiivin
alueet sekä lintuvesiohjelma-alueet sekä niihin yksityisiin luonnonsuojelualueisiin, jotka ovat vesialueilla tai niillä on merkittävä
vesivaikutus mm. purot, lähteet, suot.
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• CAP:n huomiointi

• Ennen toimenpiteiden lopullista valintaa ja suuruusluokkaa tulisi nähdä, mitä mahdollisuuksia uusi
yhteisen maatalouspolitiikan ympäristöohjelma tarjoaa. Maatalouden riippuvuus EU-ohjelmista on niin
suurta, että vesienhoitosuunnitelmissa on vaikea suunnitella ja jopa seurata toimenpiteiden määrää ja
vaikutusta.
• Tilanne asettaa myös rajoituksia vesienhoitosuunnitelman kommentoinnille. Tarvittaisiin hieman
tarkempaa tietoa suunnitelmakokonaisuuden vaikutuksista sekä toimivaltaisista viranomaisista ja
toimivallan perusteista.
• Kun vesienhoitoon liittyviä maatalouden toimenpiteitä sovitetaan yhteen uuden
maataloustukijärjestelmän kanssa, on huolehdittava, ettei maatalousyrittäjille aiheudu vaaraa esim.
tuplarahoituksesta.

• Toimenpiteiden sopeuttaminen muuttuvaan toimintaympäristöön

• Koska CAP-ohjelman toimenpiteet ovat hyvin kategorisia ja osittain hyvin joustamattomia muuttuvissa
tilanteissa, tulee vesienhoitosuunnitelmissa esittää, miten perustoimenpiteet ja
ympäristökorvausjärjestelmässä olevat toimenpiteet saadaan paremmin vastaamaan muuttuviin
olosuhteisiin ilman, että se johtaa nykyisen järjestelmän monimutkaistumiseen. Tämä merkitsee sitä,
että toimenpide sisältää luettelon ns. hyvistä maatalouskäytännöistä ja valintatyökalun muuttuviin
olosuhteisiin ja tilanteisiin sekä tehokkaimpiin toimenpiteisiin.
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• Toimenpiteiden kohdentaminen
• Palautteen antajan näkemyksen mukaan maatalouden toimenpiteiden kohdentaminen
on hyvin olennaista. Toimenpiteet tulisi kohdentaa peltojen korkeiden
fosforipitoisuuksien alentamiseen, nitraattipitoisuuksien pienentämiseen loppusyksyllä ja
maan rakenteen parantamiseen. Vesienhoidon toimenpiteiden kohdentaminen pellon
kaltevuuden mukaan on tärkeää perustettaessa suojavyöhykkeitä. Kaltevuus ja pellon
fosforipitoisuus ovat olennaisia myös kipsiä levitettäessä ja lisäksi maan rakenne
kohdennettaessa peltolohkoille rakennekalkkia ja maanparannuskuituja.
Kohdentamiseen tarvitaan kattavaa ja ajantasaista tietoa. Erityisesti peltomaan
ravinnetilasta ja orgaanisen aineksen pitoisuudesta saatavat tiedot tulisi koota
systemaattisesti yhteen käytettäväksi maatalouden ympäristöohjelmien ja vesienhoidon
toimenpideohjelmien seurantaan. Peltomaiden ravinnetietokanta ja eroosiomallinnus
voivat luoda pohjan tehokkaalle kohdentamiselle.
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• Lannoitus
• Lannoitteiden siirto

• Siirtotuella voitaisiin korvata osa lannoitteen kuljetuskustannuksista. Tällä tavalla teollisesti
valmistettujen lannoitteiden tarve pienenisi. Lannan peltolevityksen aiheuttamaa vesistöjen
rehevöitymistä voidaan vähentää seuraavalla toimenpiteellä: Jos edellä mainittu tuki toteutuisi, olisi siitä
luontaisena jatkumona, että lantaa mädättävien laitosten määrä kasvaisi ja lannan suora peltolevitys
vähenisi huomattavasti. Myös bakteerien pääsy vesistöön ja hajuhaitat pienenevät. Valtakunnan tasolla
siirtokorvaus tulee mahdollistaa EU:n ympäristökorvausjärjestelmästä.
• Suunnitelman mukaan lannan prosessointia edistetään separoinnilla ja biokaasun tuotannolla. Olisi
tärkeää saada lannan ravinteet kierrätettyä ja kuljetettua ravinneylijäämäisiltä alueilta alueille, joissa
ravinteista on pulaa. Olisikin hyvä selvittää myös uusien ja helppokäyttöisten kierrätyslannoitteiden
tuottamista lannasta.
• Saaristomeren valuma-alueella esimerkiksi valuma-alueella syntyneen maatalouden lannan levityksen
suuntaaminen muualle kuin Saaristomeren rannikon valuma-alueelle voisi olla toimiva keino.
Vesienhallinnassa kaksitasouomien ja muiden luonnonmukaisten vesienhallintaratkaisujen käyttö tulee
ottaa laajasti toimenpiteisiin.
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• Maanparannusaineilla tehtävien käsittelyiden kanssa samanaikaisesti tulee löytää
ratkaisu lantafosforin kertymiseen eläintuotantoalueille Lounais- ja Länsi-Suomessa sekä
Pohjanmaalla. Toimet lantafosforin tasaamiseksi tulee aloittaa viipymättä, koska
fosforitaseiden alasajo on hidasta. Ympäristökorvauksen ehtona nykyisin olevat
lannoitusrajat on ehdottomasti säilyttävä, koska voimassa oleva ns.
”perälautalainsäädäntö” johtaa moninkertaiseen fosforin ylilannoitukseen.
Lantafosforille ei tällä hetkellä synny kysyntää, koska kuljetus tekee siitä kallista
suhteessa mineraalifosforiin. Siksi tarvitaan julkista tukea lantafosforin siirtoon pois
ravinneylijäämäisiltä alueilta. Tuki lantafosforin siirrolle tulee sisällyttää
ympäristökorvausjärjestelmään uudella EU-ohjelmakaudella. Nykyinen lannan volyymiin
perustuva tukimuoto ei ole toimiva, ja se pitää muuttaa kompensoimaan tehokkaasti
erotetun lantafosforin siirtoa.
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• Lannoituksen optimointi
• Pysyvä fosforikuormitusvähenemä edellyttää, että vain sellaisia peltoja lannoitetaan,
joilla lannoituksesta on hyötyä kasveille. Kun fosforipitoisten lannoitteiden käyttö
lopetetaan, pitoisuudet maaperässä laskevat vähitellen, ja sitä myötä liuenneen fosforin
kuormitusriski pienenee. Esimerkiksi Saaristomeren valuma-alueen peltojen
fosforipitoisuus on edelleen paikoin hyvin korkea, ja taustatekijänä on usein intensiivinen
kotieläintalous ja siitä aiheutuva kasvien tarvetta suurempi lannoitus. On arvioitu, että
fosforilannoituksen optimoinnilla liukoisen fosforin kuormitusriski voisi pienentyä
Varsinais-Suomessa noin 40 % 20 vuodessa. Viranomaisten ja viljelijöiden käyttöön
kehitetään laskureita, jotka auttavat aluetason suunnittelua ja maatiloilla tapahtuvaa
päätöksentekoa ravinteiden käytön optimoimiseksi. Näitä työkaluja ovat mm.
Ravinnelaskuri, Typpitaselaskuri ja Fosforilaskuri.
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• Tekstissä tulisi huomioida, että viljelykasvien lannoitustasot eivät ole tarkentumassa,
vaan lannoitusmääriä on vähennetty jo vuosikymmenten ajan ja samalla lannoitusta on
tarkennettu monin eri tavoin. Ravinteiden käytön hallinnalla ei tavoitella peltojen
ravinnehuuhtouman merkittävää vähentämistä lannoituskäytäntöjen muutoksella, kuten
suunnitelmassa mainitaan, vaan lannoituskäytäntöjä täsmentämällä/kehittämällä.
Lannoitustekniikassa ei ole suuria muutostarpeita. Teksti antaa siinä suhteessa väärän
kuvan.
• Maatalousmaan lannoitusta ei voida täysin optimoida huuhtoumariskin osalta, koska
esim. katovuodet (kuivat, sateiset ja viileät kesät) eivät ole ennustettavissa kasvukauden
alussa ja niiden määrää voi lisääntyä ilmaston muuttuessa ja äärevöityessä. Tästä syystä
vesienhoidonsuunnittelussa tulee nostaa esille myös sellaisia maatalouden
vesiensuojelutoimenpiteitä, joilla kasvukauden lopulla voidaan hillitä ravinnehuuhtoumia
(tai ns. hyvien maatalouskäytäntöjen valintatyökalu).
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• Lannoitusajankohdan määrittäminen
• Lannan ja orgaanisten ainesten ympäristöystävällinen käyttö –toimenpiteeseen ei sisälly
lannan levitysajankohdan määrittäminen keväälle. Tätä ei ole perusteltu ohjelmassa,
mutta palautteen antajista olisi mielenkiintoista tietää miksei ajankohdan määrittäminen
sisälly toimenpiteeseen.
• Syksyt ja talvet käyvät sateisemmiksi ja talvikauden lämpötilat nousevat, ja lannan
syyslevityksestä aiheutuu todennäköisesti aikaisempaa enemmän vesiensuojeluhaittoja.
Tämä on erityisen tärkeää Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla, joilla on paikoin
paljon kotieläintaloutta. Negatiivisen kehityksen estämiseksi lannan syyslevitystä
koskevat lakisääteiset määräykset vaativat uudelleentarkastelua.
• Lannan syyslevityksestä ei voi Suomen oloissa kokonaan luopua. Syksyn sääolot
vaihtelevat ja toisaalta myös keväällä märässä maassa isoilla koneilla ajettaessa saattaa
tulla isompia vahinkoja.
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• Lannoituksen sääntely

• On huomattava, että lannoituksen kansallinen säätely ja ympäristöohjelmat vaikuttavat
voimakkaasti vesiensuojelun näkymiin. Maatalouden vesiensuojelu on edistynyt vuodesta
1995 lähtien vapaaehtoisen ympäristökorvausjärjestelmän avulla. Noin 90 prosenttia
peltoalasta on kuulunut järjestelmän piiriin, ja sen ehtoihin on sisällytetty tähän saakka
lannoitetypen ja lannoitefosforin käytön säätely ottaen huomioon kasvien ravinnetarve ja
maan ravinnepitoisuus. Sen sijaan voimassa oleva lainsäädäntö ei edellytä peltomaan
fosforipitoisuuden huomiointia, ja säädökset mahdollistavat hyvin korkeiden fosforimäärien
levittämisen. Esimerkiksi nitraattiasetus sallii kymmenien fosforikilojen levittämisen pelloille,
joilla ei ole lainkaan fosforilannoitustarvetta. Nitraattiasetus antaa myös mahdollisuuden osin
huomattavasti korkeampiin lannoitusmääriin kuin parhaillaan voimassa oleva
ympäristökorvaus. Säädösten vaatimustason tulisi vastata paremmin vesienhoidon tarpeita.
• Kotieläintuotannon kasvun ja uusien tilojen perustamiseen liittyvien ympäristölupien ehdoksi
tulisi saada ehto osoittaa lantaravinteiden asianmukainen (viljelykasvien tarpeen mukainen)
käyttö nykyistä tarkemmin. Pelkkä levitykseen soveltuvien peltohehtaareiden osoittaminen
lupahakemuksissa ei ole palautteen mukaan riittävä. Keinona voi olla esimerkiksi ehto lannan
prosessoinnista helposti kuljetettavaan ja käytettävään muotoon.
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• Ympäristökorvausjärjestelmä
• Esityksissä toimenpiteille 2022-2027 todetaan, että ”Maatalouden ympäristönsuojelun toteuttamisessa
keskeinen keino on ollut maatalouden ympäristökorvausjärjestelmä – ”. Kun kiinnostus korvausjärjestelmään
on näin suurta, niin sen keskeinen rooli on ymmärrettävä. Jos kiinnostus tulevaisuudessa jostakin syystä
laskee, niin muita keinoja tulisi olla enemmän käytettävissä.
• Raportissa todetaan, että isoja karjatiloja on jättäytynyt järjestelmän ulkopuolelle. Ohjelmassa ei oteta kantaa
siihen, miten näitä ympäristökorvausjärjestelmän ulkopuolisia tiloja saisi sitoutettua toimenpiteisiin,
esimerkiksi ravinteiden käytön hallintaan. Minimissään kaikkia maatalouden harjoittajia velvoittavat
ympäristötoimet tulevat mm. vesilaista, jätelaista, luonnonsuojelulaista, ympäristönsuojelulaista ja
nitraattidirektiivin kansallisesta soveltamisesta. Tämän lisäksi kuntatasolla ympäristönsuojelun tasoa on voitu
tiukentaa kuntakohtaisilla ympäristönsuojelumääräyksillä. Viljelijät, jotka eivät ole liittyneet CAP-ohjelmaan
toteuttavat edellä mainittuja säädöksiä tilallaan. Vesienhoidon suunnitelmaan tulee lisätä edellä mainitun
kaltaisia vähimmäisvaatimuksiin liittyviä normistoja, joita maataloudessa tulee yleisesti noudattaa.
• Aiempien vesienhoitokausien aikana käytössä ollut ympäristötuen perustukena pääosin ohjattu taloudellinen
tuki on tehoton, sillä se ei riittävästi ohjaa vesien kuormituksen vähentämiseen. Pääosin maatalouden
perustuki kohdistuu viljelijöiden toimeentulon turvaamiseen.
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• Tukijärjestelmien valmistelussa tulee varmistaa, että vesiensuojelun kannalta tehokkaita
menettelyjä tuetaan taloudellisella ohjauksella. Uusien, innovatiivisten vesiensuojelumenettelyjen
(kipsi, rakennekalkki ja kuidut) käyttömahdollisuudet tulee selvittää ja ottaa menetelmät käyttöön
myös EPO ELY:n alueella. Pohjanmaan alueella säätösalaojitus on tärkeä toimi monin paikoin.
Turvemailla turvekerroksen paksuus vaikuttaa siihen, mitkä vesiensuojelulliset ratkaisut valitaan.
• Erilaisia maatalous- ja yritystukia on kehitettävä niin, että ne tukevat ympäristön hyvää tilaa ja
siihen liittyvää työllisyyttä ja kestävämpää taloutta. Maataloudessa pitää siirtyä CAP- ja
kansallisissa tuissa pinta-alaperusteisista tulotuista puhtaasti toimenpidepohjaisiin tukiin. Tämän
lisäksi maataloustuki tulee uudistaa niin, että se kannustaa koko ajan kehittymään sekä
tuotannollisesti että ympäristöllisesti yhä parempaan suuntaan. Jokaisen ympäristökorvausta
saavan tilan tulisi laatia oman tilan ympäristön tilan kehittämiseen suunnitelma, jonka perusteella
vesien-, luonnon- ja maisemansuojelua toteutetaan askel askeleelta. Samalla yhä vaativampia ja
yksityiskohtaisempia toimia toteuttaessa tuen määrä kasvaa.
• Koska peltojen fosforitason lasku on hidasta, on varmistettava ympäristökorvausrahoitus myös
nopeavaikutteiselle peltojen kipsikäsittelylle ja muuta rahoitusta vastaavien innovaatioiden
kehittämiselle.
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• Rahoitus ja kustannukset
• Vesienhoidon ohjelmissa tulisi jatkossa erityisesti varmistaa, että kaikille toimenpiteille löytyy rahoitus, jotta
maataloustoiminnan vesiensuojelun kannattavuus voidaan taata. Vaihtoehtoisia rahoitusjärjestelmiä tulee
selvittää ja myös perustaa, koska nykyinen rahoitus on todennäköisesti vähenemässä.
• Suunnitelmassa todetaan, että toimenpiteet eivät ole edenneet suunnitellulla aikataululla ja syyksi ilmenee
yleensä rahan puute. Palautteen antajien mielestä vesiensuojeluun käytettäviä yhteiskunnan resursseja on
kasvatettava. Rajoittamisen sijaan tarvitaan taloudellisia kannusteita, jotka antavat mahdollisuuksia
tilakohtaisten toimenpiteiden toteuttamiseen ja tuottavat parhaiten tuloksia. Myös toimenpiteiden
vaikuttavuuden mittaamiseen tarvitaan lisää resursseja.
• Toimenpiteiden arvioidut kustannukset ovat täysin alimitoitetut. Hyvänä esimerkkinä tästä on lannan
prosessointi, jonka kustannukseksi ilmoitetaan 133.200 €. Tällä summalla ei taida saada hoidettua kuin yhden
isomman tilan lantaprosessi kuntoon. Kustannukset tulee arvioida suuruusluokkana oikein tai ne on syytä
poistaa ohjelmasta kokonaan, muutoin vaarana on täydellisen harhakuvan syntyminen toimienpiteiden
helppoudesta ja edullisuudesta. Kustannuksien oikein arvioinnilla on myös keskeinen merkitys, kun arvioidaan
toimien vaikuttavuutta.
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• Vesienhoitosuunnitelmassa todetaan, että osa toimenpiteistä saattaa parantaa ja osa
huonontaa maatalouden tuottavuutta. Maatalouden tuottavuuden osalta on hyvä
ottaa huomioon, että maatalouden yleisen kannattavuuden suhteen on olemassa
haasteita ja on epäselvää, onko viljelijöillä halua ja mahdollisuutta sitoutua
esimerkiksi vastikkeetta vesienhoitotoimenpiteisiin, mikäli sellaista suunnitellaan.
• Maatalouden harjoittajilla ei ole mahdollisuutta siirtää vesiensuojelun
lisätoimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia tuoteketjussa eteenpäin. Näin ollen
aiheutuviin kustannuksiin on osoitettava resurssit valtion varoista.
Ympäristökorvausjärjestelmään ja muuhun rajoitukseen tarvitaan enemmän
joustavuutta. Resursseja on syytä kohdentaa niihin vesistöihin tai niiden osa-alueisiin
ja valuma-alueisiin, joissa vesien tila on tyydyttävä ja/tai sitä huonompi.
• Vapaaehtoisuuteen perustuvien toimien toteutuminen aiemmilla vesienhoitokausilla
on ollut riittämätöntä, osin tiedon, mutta paljolti rahoitusinstrumenttien puutteen
vuoksi. Toivon mukaan asian tila korjaantuu kolmannen vesienhoitokauden aikana.
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• Suojakaistat ja nurmet
• Maatalouden ympäristötuen saamisen edellytyksenä olevia suojakaistoja (nyt yksi
metri) tulee laajentaa ja niiden toteutusta valvoa tehostetusti. Tällä hetkellä
suojavyöhykkeet ovat täysin riittämättömät eikä suosituksia edes noudateta.
Palautteessa suojakaistan yleiseksi minimileveydeksi ehdotetaan 3 metriä. Jos pellot
ovat ympäristötuen piirissä, tulisi suojakaistan leveys olla vähintään 5 metriä.
• Suojavyöhykkeitä ja pitkäaikaisia nurmia tulee kohdentaa erityisesti Natura 2000 vesistöjen varsille vesi- ja rantaluonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi sekä maavesiekosysteemi vuorovaikutuksen parantamiseksi. Näillä alueilla tulee sallia
rantanurmissa myös typensitojakasveja pölyttäjähyönteisten kantojen turvaamiseksi
ja edellä mainitun vuorovaikutusmekanismin säilymiseksi.
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• Suojavyöhykkeitä tulisi muuttaa luontaisiksi, jolloin niissä kasvaisi monimuotoista
kasvillisuutta mukaan lukien puustoa. Erityinen tarve Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen
alueella sijaitsevissa vesistöissä on happamilta sulfaattimailta tulevan happo- ja
metallikuormituksen vähentämiseen, mikä voisi onnistua maan liiallista kuivatusta
vähentämällä ja ongelmallisimmilla alueilla jopa maankuivatuksesta luopumalla.
• Suojavyöhykkeiden paikkakohtainen kohdentaminen on erityisen tärkeää Lounais-Suomen
jokivarsipelloilla. Agrometsätalouden toimenpiteitä, kuten tyrnipuiden istuttaminen, tulisi
ottaa käyttöön myös suojavyöhykkeillä. Tämä vaatii CAP-säädösten päivittämistä.
Kohdentamisessa keskeistä on paikkakohtainen, ei alueellinen kohdentaminen. Paikkatiedon
käyttö ja tilakohtainen neuvonta ovat tässä keskeistä ja resursseja näihin tulee lisätä.
• Varsinkin kaltevilla vesistöön rajoittuvilla pelloilla eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista on
tehostettava perustamalla riittävän leveitä suojavyöhykkeitä. Hankalasti viljeltävien ja
herkästi tulvivien peltoalueiden kuivattamisen vaihtoehtona on niiden muuttaminen
kosteikoksi, tulva-alueeksi tai suojavyöhykkeeksi.
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• Kosteikot ja rantakasvillisuus
• Jos maanviljelijä suosii vesistön rannalla kasvillisuutta, joka sitoo ravinteita ja estää
rantaeroosiota sekä lisää rantaekosysteemin monimuotoisuuttaa, voidaan hänelle maksaa
korotettua ympäristötukea. Ympäristötoimien rahoitusta tulee lisätä, ottaen käyttöön sekä
suorien tukien I-pilarin ekojärjestelmä että II-pilarin ympäristökorvauksen toimenpiteet.
• Kosteikkojen määrä on liian vähäinen, jotta ne sitoisivat riittävän tehokkaasti ravinteita ja
kiintoainesta. Suunnitelmaan tulee lisätä 2-3-kertainen määrä kosteikkoja, koska samalla
tulee ehkäistä ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja parantaa vesistöjen hydrologisia ja luonnon
monimuotoisuuteen liittyviä ominaispiirteitä. Kosteikkoja tulee tehdä kaikkialle mihin ne on
mahdollista toteuttaa alajuoksulta pieniin latvavesiin asti. Suunnitelmassa on esitetty, että
kosteikot tulisivat olla 2-3 ha. Kosteikkojen toimivuuden perusteella kokotavoite on
perusteltu, mutta käytännön toteuttamiseksi monilla maatalousvaluma-alueilla tavoite on
käytännöllisesti ja taloudellisesti tarkasteltuna epärealistinen, kun huomioidaan nykyiset
ohjauskeinot. Tästä syystä olisi parempi, että vesienhoitosuunnitelmassa esitetään
korkeampaa lukumäärää kuin kokotavoitetta.
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• Toisaalta palautteessa myös todetaan, että kosteikoille on asetettu liian suuri tavoite
tapahtuneeseen kehitykseen nähden. Kustannustehokkaammat toimet tapahtuvat pellolla.
• Kuivatetut järvet ja kosteikkoalueet tulisi mainita toimenpideohjelmassa ja tarkastella järvien
ja kosteikkoalueiden palauttamismahdollisuuksia, jotta maatalouden ravinteita ja
kiintoaineita voitaisiin niillä pidättää.
• Kosteikkojen perustamista luonnostaan tulviville rannoille ja pumppaamalla kuivina
pidettäville pelloille tulee tukea taloudellisesti ja neuvonnallisesti. Kosteikot tarjoavat myös
mahdollisuuksia ja haasteita luonnonhoitoon ja biomassaa erilaisiin biotalouskäyttöihin.
Toiminta vaatii vielä yrittäjiä ja korjuukalustoa sekä toimivia toimitusketjuja ja kysyntää
palveluille ja tuotteille. Maatalouden erityisympäristötukien kosteikkojen hoitosopimuksiin
varatut rahat ovat loppuneet kesken ja uuden kauden (2023-) osalta pitää rahoitusta lisätä,
sillä moni maanomistaja ja viljelijä olisi neuvontaa ja korvausta vastaan valmis tekemään
sopimuksia esimerkiksi tulvapelloille, jotka ovat vesiensuojeluhyötyjen lisäksi tärkeitä myös
linnustolle.
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• Pohjavesi
• Maatalouden pohjavesivaikutuksista tarvittaisiin nykyistä tarkempaa tietoa, mikä pitää ottaa
seurannassa huomioon.
• Erityisesti turvepeltojen pohjaveden tason korottaminen ja turha ojittaminen ja ojien
kunnostaminen on toimintakulttuurimuutos, jota tulee voimakkaasti edistää. Pohjaveden
korotuksella voidaan vähentää turpeen hajoamista ja mahdollistaa erilaista kosteikkoviljelyä.
Kosteikkoviljelyyn siirryttäessä saattaa kuitenkin erityisesti karummilla pohjilla syntyä uutta
lannoitustarvetta, jonka käytänteitä tulee kehittää ja aiheutuvia vesistövaikutuksia ehkäistä.
Pohjaveden pinnan nostaminen tulee tehdä vesistövaikutukset välttäen.
• Pohjavesialueiden peltoviljelyn erääksi toimenpiteeksi on valittu luomuviljely, jossa käytetään
lantaa tai orgaanisia lannoitteita maan lannoitukseen. Tehokas ja ravinnekierrätykseen
perustuva luomuviljely vaatii usein ns. sekatilan eli kotieläin ja peltokasvitilan yhdistelmän.
Toimenpiteen mielekkyys tulee tarkistuttaa ja tarkentaa pohjaveden suojelutavoitteiden
osalta, koska tulkinta saattaa aiheuttaa lainsäädännöllisiä ristiriitaisuuksia. Pelkkä
luomukasvien viljely pohjavesialueella ei ole kiertotalouden näkökulmasta mielekästä eikä
hillitse näin ollen ilmastomuutosta.
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• Kasvinsuojeluaineet liitetään yleensä maatalouteen, samoin niistä aiheutuneet pilaantumiset.
Todellisuudessa vanhoissakin pilaantumistapauksissa syynä ovat valtaosin muualla käytetyt
torjunta-aineet. Nykyisin maataloudessa sallituista aineista ei ole aiheutunut lainkaan
pilaantumisia. Kasvinsuojeluaineiden käytön rajoituksia koskien riittää, että aineiden käytöstä
annettuja ohjeita noudatetaan. Ympäristökorvausjärjestelmän ehdot ja BAT-tekniikan
käyttövelvoite ovat riittäviä pohjavesien suojelutoimenpiteitä maatalouden osalta. Valtion on
huolehdittava pohjavesien tarkkailusta aiheutuvista kustannuksista.
• Sivulla 41 (EPO) on mainittu: ”Kotieläintalouden pohjavedelle aiheuttamia uhkia ovat lähinnä
lannan ja säilörehun puristenesteiden varastot ja levitysalueet. Lannan typpeä ja mikrobeja voi
päästä pohjaveteen esimerkiksi huonokuntoisista lantajärjestelmistä tai jaloittelutarhojen
hulevesistä. Säilörehun puristenestenesteet voivat kulkeutua pohjaveteen ja hajotessaan lisätä
pohjaveden kokonaisbakteerimääriä ja rautapitoisuutta sekä vähentää happipitoisuutta.” Tämän
nostaminen esiin vaatii sen, että arvioidaan riskin lisäksi myös todennäköisyys. Tästä saa väärän
tilannekuvan, varsinkin kun tiedetään, että lanta- ja puristenestevarastojen rakentaminen on
tarkkaan säädelty. Palautteessa muistutetaan, että laadukkaaseen riskiarviointiin kuuluu riskin
seurauksen arvioinnin lisäksi sen todennäköisyyden arviointi. Puutteellinen tieto voi johtaa
kustannuksiltaan kohtuuttomiin toimenpiteisiin sen hyötyihin nähden.
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• Peltojen käsittely ja maan parannus
• Yleisesti palautteessa pidetään peltojen käsittelyä etenkin kipsillä hyvänä toimenpiteenä.
• Toimenpide-esityksistä on jäänyt puuttumaan peltojen kipsikäsittely, joka on todettu tehokkaaksi ja pitkävaikutteiseksi
keinoksi. Kuitujen kuten metsäteollisuuden nollakuidun lisääminen peltoon on jäänyt vaille huomiota.
• Maanparannusaineisiin liittyvien toimien kuten peltojen kipsikäsittelyn rahoitukseen on osoitettu yhteensä 560 000 ha
nopeavaikutteisiin maanparannusaineisiin (kipsi, rakennekalkki, kuitulietteet) perustuvia toimia. Koska maatalouden
kuormitusta aiheuttavan juurisyyn, peltojen korkeiden fosforitaseiden alasajo kestää kymmeniä vuosia, on
nopeavaikutteisten toimien käyttö palautteen mukaan välttämätöntä ja ehdottoman kannatettavaa. On kuitenkin
huomioitava, että tämän hehtaarimäärän käsittely kaikkein edullisimmallakin maanparannusaineella, kipsillä, palautteen
antajan kipsihankkeesta saamien kokemusten perusteella ainakin 118 miljoonaa euroa (ALV 0%). Kipsikäsittelyt on tähän
mennessä toteutettu Suomessa yksityisellä ja hankerahoituksella sekä kahdella kertaluonteisella ja poikkeuksellisella
rahoituksella, vesiensuojelun tehostamisohjelman ja tulevaisuudessa mahdollisesti EU:n elpymispaketin rahoituksella.
Koronakriisin jälkeisessä Suomessa ei ole realistista jättää 118 MEUR toimen (lähes 20 MEUR vuodessa) toteuttamista
kansallisen rahoituksen varaan. Jotta vesiensuojelun tavoitteisiin päästään eivätkä ne jää pelkkien suunnitelmien tasolle, on
toimien rahoitus turvattava EU:n maatalouden tukijärjestelmistä. Tietääksemme ainoa maaseutuohjelmaan sisällytetty
maanparannusaine on nyt kuituliete, jota riittää vain noin 10 000 ha pinta-alalle vuodessa. Toimista laaja-alaisin, edullisin ja
tutkituin, peltojen kipsikäsittely, on saatava mukaan Suomen maaseutuohjelmaan uudella EU-ohjelmakaudella ja
sisällytettävä siinä ei-tuotannollisten tukien järjestelmään.
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• Kipsin, ravinnekuidun ja rakennekalkin käytössä tulee huomioida levittämisestä johtuva ympäristön
kemikalisoituminen ja haitta-ainekuormituksesta vesiin. Pelloille pitäisi saada laittaa vain sellaisia kipsi-,
ravinnekuitu- ja rakennekalkkijakeita, jotka täyttävät esim. Suomessa myytävien ja käytettävien lannoitteiden
ja muiden lannoitevalmisteiden asetuksen mukaiset haitta-ainepitoisuusarvot tai mitä muussa haittaainesäädöksissä on ohjeistettu haitallisten aineiden johtamisesta ilmaan, vesistöön ja maaperään. Hyvä
tavoite ravinnekuormituksen vähentämisessä ei saa johtaa tilanteeseen, että muu mm. haitta-ainekuormitus
kasvaa, jos käytetään sellaisia ainesjakeita, jotka sisältävät runsaasti haitta-aineita. Suomelle ja Ruotsille on
neuvoteltu tiukemmat lannoitteiden haitta-ainepitoisuusrajat EU:n alueella, ja tätä tavoitetta ei pidä altistaa
heikennyksille.
• Varsinais-Suomen ongelmana on jokivesien ja merialueiden rehevöityminen sekä savisuus. Ainoana
vaihtoehtona hajakuormituksen vähentämiseksi palautteen antaja näkee peltomaan aktiivisen käsittelyn
jatkuvatoimisena prosessina. Se tarkoittaa eroosion pienentämistä ja fosfaatin sitomista yhtä aikaa pellossa.
Ilmastonmuutos lisännee talvisateita, jolloin paljas maa on heikoilla. Peltomaata tulisi käsitellä myös
kasvukauden jälkeen eroosiota estävillä menetelmillä. Yksi vaihtoehto voi olla vuosittainen kalsiumin ja
magnesiumin nestemäinen käsittely syksyisin satokauden jälkeen. Asiaa voitaneen tehostaa turvekäsittelyllä
samaan aikaan. Kalkki ilman magnesiumia ei toimi kunnolla ja näitä aineita tulee olla maaperässä riittävästi
aina. Paras tapa olisi levittää aineet orgaasilla suoloilla, ei epäorgaanisilla.
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• Tiedonkeruu ja mallinnukset
• Maatalouden toimenpiteitä seurataan pitkälti tukijärjestelmän kautta kerättyjen tietojen
perusteella. Tämä antaa tiedon siitä, paljonko toimenpidettä on minimissään toteutettu.
Todellisuudessa monia toimenpiteitä toteutetaan myös ilman tukijärjestelmän kautta tulevaa
korvausta tai laajemmalla alalla, mitä korvausta maksetaan. Myös näiden ei-tukijärjestelmän
kautta raportoitujen alojen tiedonkeruuseen tulee panostaa. Metsätalouden toimenpiteistä
tietoa joudutaan keräämään useammasta lähteestä, ja tiedonkeruuta vaikeuttaa tilastoinnin
puute. Tulevalla kaudella on varmistettava tarpeellisen tiedon saanti jo hyvissä ajoin, jotta
toimet tulevat kattavasti huomioon otetuiksi.
• Muutostarpeet tuodaan niin maataloustoimijoiden kuin metsänomistajien tietoon selkeillä
malleilla ja toimien valvonnalla. Paikkatietoaineistot olisi otettava tehostetusti käyttöön ja
vesiensuojelun suojavyöhykkeet ja rakenteet toteutettava vesiensuojelun näkökulmasta
optimaalisella tavalla. Metsätalouden suosimulaattorimallit on otettava tehokäyttöön.
• Sähköiset kartat ja mallinnukset tarjoavat runsaasti tietoa maatalouden vesistöjen
ravinnekuormituksen vähentämiseen. Tilakohtaista neuvontaa on lisättävä, jotta kaikki
olemassa oleva tieto siirtyisi käytäntöön.
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• Palautteen antaja edellyttää pinta-alojen mittaamisen oikeellisuutta. Esimerkiksi
muuten suureen ja tasaisen lohkoon ei tule kohdistaa velvoitteita, jos lohkolla on
jyrkkä rinne vesistöä kohti. Tässä tapauksessa vain se pinta-ala mihin jyrkänne
vaikuttaa tulee ottaa huomioon.
• Sähköisissä kartta-aineistoissa on eroja Kotoma-aineistoon perustuvassa
mallinnuksessa tieto.pirkanmaa -sivustolla ja Pirkanmaan TPO:n Vemala -aineistoon
perustuvassa ArcGis-mallinnuksessa karjanlannan levitykseen soveltuvia peltolohkoja
kuvattaessa. Mallinnusten erot perustunevat peltolohkojen keskimääräiseen
kaltevuuteen. Kaltevuus yksittäisellä peltolohkolla saattaa kuitenkin vaihdella ja
keskiarvoistettu mallinnus jäädä toimenpidesuosituksen rajan alapuolelle, vaikka osa
lohkosta olisikin jyrkkää. Toimenpidesuosituksia laatiessa yksittäisten lohkojen
ominaisuuksia tulee tarkastella tarkemmin. Kotoma-mallinnus suosittaa karjanlannan
levittämisestä pidättäytymistä useammalla rantalohkolla. Esitämme, että asiassa
Pirkanmaalla noudatetaan varovaisuusperiaatetta ja tarkennetaan suositukset
Kotoma-mallinnukseen perustuviksi.
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• Asiakirjan jatkokäsittely CAP:n valmistumisen jälkeen
• Palautteessa korostetaan, että esitetyt toimenpiteet on käytävä läpi vielä ennen suunnitelmien hyväksymistä
ja tehdä tarvittaessa muutoksia toimenpiteiden ryhmittelyyn, nimeämiseen ja suunniteltuun
toteutusmäärään. Lisäksi on otettava huomioon, että v. 2022 on käytössä vielä vanha tukijärjestelmä ja uusi
tulee käyttöön v. 2023.
• Toimenpiteiden kuvauksia on sovittu täydennettävän ennen suunnitelman viimeistelyä. Taulukossa on kirjattu
vain joihinkin kohtiin, että kuvausta täydennetään CAP-valmistelun edetessä. Täydennystä ja päivitystä on
kuitenkin tarvittaessa tehtävä kaikkien toimenpiteiden nimiin ja kuvauksiin. Lisäksi on arvioitava uudelleen
toimenpiteiden toteutusmääriä, jos toimenpiteen sisältö muuttuu valmisteluvaiheessa ennakoidusta.
Päivitystarve koskee myös happamuuden hallintaan esitettyjä toimenpiteitä.
• Myös kustannukset tulee laskea uudelleen, kun tukijärjestelmän valmistelun yhteydessä lasketut uudet
kustannustiedot ovat käytettävissä. Palautteessa muistutetaan, että maatalousyrittäjät osallistuvat
kustannuksiin myös omalla rahoituksellaan, mikä tulee ottaa huomioon kustannuslaskelmissa.
• Tulee huomioida erityisesti, että uusi CAP tulee olemaan erityisesti ekojärjestelmän ja ympäristötuen osalta
selvästi erilainen rakenteeltaan ja sisällöltään kuin nykyinen. Siksi on tärkeää, että vesienhoidon suunnitelmat
ja toimenpideohjelmat päivitetään ja linjataan yhtä aikaa CAP-suunnitelman kanssa. On otettava huomioon,
että osa nykyisistä toimenpiteistä siirtynee CAP:n suorien tukien ekojärjestelmään.
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• Neuvonta
• Viljelijöille suunnattua neuvontaa on painotettu yhtenä keskeisimmistä toimenpiteistä
maatalouden hajakuormituksen vähentämiseksi. Tämä on hyvä asia. Neuvonta, koulutus ja
uusien toimintamallien kokeileminen ovat tärkeitä maatalouden vesiensuojelutyössä.
• Palautteen mukaan huomiota tulee erityisesti kiinnittää maatalousneuvojien koulutukseen,
jotta ympäristö- ja vesiensuojeluneuvonnan taso on hyvä, se tukee vesienhoitoa ja tuottaa
tulosta. Erityisen tärkeää on varmistaa neuvojien osaaminen liittyen maatilan ns. herkkien
alueiden eli kohdentamiskohteiden tunnistamiseen sekä tukien hakuun liittyviin
kohdennuksiin. Jälkimmäinen tulee mainita suunnitelmassa selkeästi.
• Viljelijöiden innostamiseen uusien vesiensuojelukeinojen käyttöön, esim. kipsin ja
rakennekalkin käyttöön tulisi erityisesti panostaa neuvonnassa.
• Maatalouden toimijoille suunnattuihin koulutuksiin olisi hyvä lisätä paikkatietokoulutusta,
mikä mahdollisesti lisäisi toimijoiden ymmärrystä toimenpiteidensä vesistövaikutuksista.
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• Vastuu- ja yhteistyötahot
• Suunnitelmassa todetaan: ”Myös Ruokavirastolla, aluehallintovirastoilla, ELY-keskuksilla ja kuntien
viranomaisilla sekä neuvonta- ja tuottajajärjestöillä ja tutkimuslaitoksilla on tärkeä rooli
maatalouden vesienhoidon toimeenpanossa.” Tekstissä olisi hyvä kertoa tarkemmin mikä rooli
asiassa Ruokavirastolla on, sillä sen sisältö jää epäselväksi.
• Suunnitelmassa mainitaan: ”Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden toteumatiedot saadaan
suurelta osin keskitetysti Mavin tukisovelluksesta. Kunkin vuoden toimenpiteiden määrätiedot
ovat saatavilla seuraavan vuoden toukokuussa. Tiedot on järkevää kerätä keskitetysti ja jakaa
suunnittelualueittain”. Kyseessä on Ruokaviraston Tukisovellus. Mitä tässä tarkoitetaan tietojen
keräämisellä ja jakamisella suunnittelualueittain? Mikä orgaani tiedot kerää ja mitä tarkoitetaan
jakamisella suunnittelualueittain? Asiasta voisi kertoa yksityiskohtaisemmin.
• Suunnitelman s. 141-142 taulukkoon on koottu ohjauskeinot tulevalle hoitokaudelle. MTK ja
viljelijät sopivat esitettyihin kohtiin yhteistyötahoksi lähes jokaiseen lukuun ottamatta rahoitusta,
tutkimusta ja seurantaa. Yrittäjien kokemusten ja näkemysten kuunteleminen on tärkeää.
Rahoitukseen tarvitaan muitakin lähteitä kuin MMM ja YM, tilusjärjestelyihin tarvitaan MML,
kuivatusyhteisöihin salaojitusasiantuntijat ja koulutukseen oppilaitokset.
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• Viljelijät ovat viime kädessä toimenpiteiden toteuttajia, mutta on tärkeää, että myös ohjauskeinoja edistetään elinkeinon
kanssa yhteistyössä. Sektorien kesken on eroja ”ryhmien” nimeämisessä: muut vastuutahot vs. yhteistyötahot. Käytäntö olisi
hyvä olla yhtenäinen. Palautteessa esitetään ohjauskeinoihin täydennystä muiden vastuutahojen/yhteistyötahojen osalta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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1) Rahoitetaan maatalouden ravinnepäästöjä vähentävien menetelmien tutkimusta ja kehittämistä ja edistetään niiden käyttöönottoa:
TEM on keskeinen toimija mm. yritystukiin liittyen (esim. ravinteiden kierrätys). Ministeriöiden lisäksi rahoitusta tarvitaan myös muualta,
kuten erilaisilta järjestöiltä ja säätiöiltä.
2) Suunnataan CAP:n hanketukia vesiensuojelutoimenpiteiden edistämiseen: viranomaisilla on tärkeä rooli suuntaamisessa, mutta
neuvonta ja palautteen antaja pystyvät omalta osaltaan edistämään vesiensuojeluun liittyvien hanketukien hakua.
3) Otetaan käyttöön viljelykiertoa tukevia työkaluja: neuvojien ja ELY:n lisäksi myös erilaiset hankkeet ja palautteen antaja voivat osaltaan
edistää työkalujen tunnettuutta, ja tutkimuksen panosta tarvitaan, jotta sopivia työkaluja on käytettävissä.
4) Palautteen antaja osallistuu mielellään myös tilakohtaisen neuvonnan kehittämiseen.
5) Toimintatapamallin kehittäminen kuivatusyhteisöjen toimintaan vesienhallintajärjestelmän toteuttamiseksi vaatii laajaa yhteistyötä.
Ministeriöiden ja tutkimuslaitosten lisäksi työn vastuutahoina tulisi olla myös ELY:t, palautteen antaja ja neuvonta.
6) Koulutetaan viljelijöitä luonnonmukaisten vesienhallintamenetelmien käyttöön ja maan rakenteen parantamiseen: vastuutahoina
pitäisi olla myös luonnonvara-alan oppilaitokset ja palautteen antaja.
7) Maatalouden vesistökuormituksen seurantaverkoston kehittämisessä on tärkeää, että siihen osallistuvat myös ELY:t ja palautteen
antaja.
8) Turvepeltojen vesiensuojelutoimenpiteiden kehittämisessä on tarpeen ottaa työhön mukaan käytännön viljelijät ja tutkimus.
9) Tutkimuksen, neuvonnan ja viljelijöiden tulee olla myös mukana, kun selvitetään ja edistetään toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää
turvemaiden raivausta pelloksi.
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• Ravinnehuuhtoumat
• Ravinteiden huuhtoutumista vähentää maan hyvä kasvukunto ja kasvien tarpeen mukainen lannoitus. Esitetyt toimenpiteet
tukevat varsin hyvin tätä tavoitetta. Myönteistä asiakirjassa on myös tilusjärjestelyjen edistäminen ohjauskeinoissa.
• Pelloilta tulevan hajakuormituksen hallinnan vaikeutta kuvastaa se, että eri viljelytoimenpiteiden vesistövaikutuksista saadut
tulokset ovat ristiriitaisia. Esimerkiksi kevennetyt viljelymenetelmät voivat lisätä liukoisen fosforin huuhtoutumista.
Viljelijöiden tavoitteena on joka tapauksessa menetelmästä riippumatta käyttää ravinteita taloudellisesti ja saada ne
pysymään pellolla kasvien hyödynnettävissä. Pitkäjänteistä tutkimustyötä viljelytoimien vesistövaikutuksista tarvitaan, jotta
toimet osataan kohdentaa oikein.
• Ravinnehuuhtoumien vähentämiseksi on ensisijaisesti käytettävä ympäristökorvausjärjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia.
Valumisen vähentämisen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kohdennettuja vaihtoehtoisia toimenpiteitä, ja ne tulee
kohdistaa alueille, joilla niillä on suurin vaikutus. Toimivia toimenpiteitä, joita todennäköisesti jatketaan, ovat
suojavyöhykkeet, viljelykasvit ja talviaikainen kasvipeitteisyys.
• Suunnitelmassa todetaan, että ”Maatalouden ravinnekuormitus koostuu pääosin pelloilta huuhtoutuvista ravinteista ja osin
myös tuotantorakennuksista ja lantaloista huuhtoutuvista ravinteista.” Ympäristöluvat lantaloille ja kotieläinrakennuksille
ovat kuitenkin nykymuodossa erittäin tiukat, joten käytännössä ravinteita ei näistä kohteista huuhtoudu, ja tämä olisi syytä
tunnustaa asiakirjassakin.
• Ravinnevalumien vähentämisen lisäksi tarvitaan myös uusia toimenpiteitä ravinteiden poistamiseksi ravinnekierrosta niin
maalta kuin merestä. Saaristomeri on Suomen rannikon huonokuntoisin merialue, jossa paranemista ei ole nykymenolla
nähtävissä. Toimenpiteissä onkin perusteltua painottaa vielä vahvemmin Saaristomeren valuma-alueelle tehtäviä toimia sekä
niiden rahoitusta.
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• Ojitus ja kuivatus
• Palautteessa halutaan korostaa kuivatuksen merkitystä. Perusperiaate on toimiva kuivatus ja tulvien
estäminen. Parasta on varmistaa, että pelto tuottaa hyvän sadon, mikä edellyttää kuivatuksen toimivuutta.
• Palautteessa on tunnistettu joitakin institutionaalisia peruskuivatukseen liittyviä katvealueita, jotka puuttuvat
nyt esitetyistä. Ne ovat olleet ongelmana kaikkien edellisten suunnitelmakausien aikana ja puuttuvat myös nyt
esitetyistä.
• Palautteessa huomautetaan, että uomaeroosioon estäminen puuttuu tuetuista toimenpiteistä kokonaan.
• Puroksi luokiteltujen virtavesien tunnistaminen: Viljelijäkarttoihin merkittävät vesilain perusteella puroksi
luokiteltavat uomat on usein merkitty ojiksi (valtaojiksi) senkin vuoksi, että se on viljelijälle edullisempaa.
Viljelijäkartat ovat VIPU-palvelun takana ja luottamuksellisia, joten yksittäisten uomien luokitusta ei pääse
tarkistamaan. Vesilain mukaan puro on vesistö, mutta oja ei sitä ole, joten tämän erottelun oikeellisuus on
olennaista. Asia vaikuttaa myös ympäristökorvauksen ehtoihin esimerkiksi suojakaistavaatimuksiin. Purot,
joiden valuma-alue on > 10 km2 olisi periaatteessa helppo korjata oikeiksi, koska se voidaan tehdä pelkästään
valuma-alueet sisältävien uomakartastojen pohjalta. Ne purot, joiden valuma-alue on < 10 km2 ovat
ongelmallisempia, koska silloin joudutaan erikseen tarkastelemaan näiden uomien vesilain mukaisia
kriteerejä. On kuitenkin tärkeää, että nekin käydään läpi. Tämän kokoluokan uomat (punaisessa kirjassa
”pienet joet”) ovat myös Etelä- Suomessa erittäin uhanalainen luontotyyppi, tässä uhanalaisuus on laadullista,
ei määrällistä.
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• Toimenpiteiden toteutus
• Ympäristötoimien toteuttamisen este ei pelkästään ole taloudellinen vaan myös
käytännöllinen syy, kuten esim. miten uusi toimenpide voidaan ottaa helposti mukaan tilan
työprosesseihin vai aiheutuuko siitä merkittäviä muutoksia tilan toimintaan. Muutoksella voi
olla työsuunnitellun ja työprosessien osalta kustannusvaikutuksia, jotka eivät näy kyseisen
toimenpiteen korvausperusteissa. Asia tulee esittää vesienhoitosuunnitelmassa ja pohtia
siihen liittyviä yleisiä ratkaisuja
• Esitettyjen toimenpiteiden toteutumistodennäköisyyden arvioimiseksi olisi hyvä olla
alueellista tietoa siitä, miten em. toimet ovat toteutuneet edellisellä kaudella.
• Tärkeimmät ja vaikuttavimmat toimenpiteet maataloudessa ovat pellolla tehtävät
toimenpiteet, eli keskeisimpinä viljelykierto, maan rakenteen ja kasvukunnonhoito sekä
kasvipeitteisyys.
• VARELY:n TPO s. 100: Taulukossa maatalouden toimenpiteiden toteutuminen 2021 antaa
virheellisen kuvan, sillä toteutumisvaje ei ole kiinni viljelijöiden tahdosta, vaan määrärahan
niukkuudesta.
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• Ilmastonmuutos
• Suomen tulisi käynnistää valtakunnallinen hanke maatalouden hajakuormituksen
hillitsemiseksi muuttuneissa ilmasto-olosuhteissa, osana sopeutumista
ilmastonmuutokseen.
• Maatalouden toimintaympäristön muutokset kappaleeseen olisi hyvä lisätä kuvausta
maatalouden vesienhallinnasta. Ilmastonmuutoksen myötä haasteet
maatalousalueiden vesienhallinnassa kasvavat. Vesien tilan edistämiseksi erilaisten
luonnonmukaisten vesienhallinan keinot tulisi ottaa laajemmin käyttöön. Esimerkiksi
tulvatasanteet, kosteikot, virtavesien tulvarantojen ja uomien mutkittelun
palauttaminen.
• Lueteltujen skenaarioiden ohella yksi ilmastonmuutoksen vaikutus saattaa olla
maatalouden merkityksen nousu Suomessa. Tämä johtuisi kuumuuden ja kuivuuden
aiheuttamista haitoista monilla eteläisempien maiden viljelyalueilla, kun meillä
tuotanto-olosuhteet säilyisivät suhteellisesti parempina.
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• Viljelytavat
• Maan kasvukunnon, vesitalouden ja rakenteen hyvä tila oletetaan toteutuvan riittävästi
maatalouteen liittyvien perusvaatimusten esim. täydentävien ehtojen ja hyvien
viljelymenetelmien kautta. Näin ei kuitenkaan todellisuudessa tapahdu. Esim. viljelykierto
vilja-Suomessa ei ole pääosin edes aitoa kiertoa vaan siellä viljellään viljoja, palkokasveista
hernettä, härkäpapua ja öljykasveja vuorovuosina. Aidossa viljelykierrossa peltomaa
annetaan levähtää ja toipua nurmiviljelyllä. Vesienhoidon suunnitelmassa tulee painottaa
hyviä viljelykäytäntöjä ja esittää selvät tavoitteet peltomaan kunnolle parantamiselle niin
toimenpiteineen kuin ohjauskeinoineen.
• Pirkanmaan toimenpideohjelmassa on syytä jotenkin todeta viljelyn aiheuttaman
ympäristökuormituksen vaihteluväli, jossa yleisellä tasolla toisessa ääripäässä on
intensiivinen avomaatuotanto/kotieläintuotanto ja toisessa ääripäässä vuodesta toiseen
jatkuva luonnonhoitopeltojen viljely. Tämä on se liikkumatila, missä viljelijät kokonaisuutena
voivat toimia. Yksittäisellä tilalla voi em. liikkumatila olla huomattavasti pienempi.
• Kasvihuoneviljelyn laajuus on viime vuosina lisääntynyt huomattavasti tietyillä alueilla, millä
voi olla merkittävä paikallinen vaikutus vesistöihin ja rannikkovesiin
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• Kasvinsuojeluaineet
• Suunnitelmissa kerrotaan torjunta-aineiden käytön aiheuttamista riskeistä. Palautteessa
pyydetään vaihtamaan termi kasvisuojeluaineeksi, sillä käytännössä kyse on niiden käytöstä.
Kasvinsuojeluaine on myös alan lainsäädännössä käytetty termi (kasvinsuojeluaineasetus,
1107/2009).
• Maatalouden kasvinsuojeluaineiden käytön osalta suunnitelmasta saa erikoisen ja
vastuuttoman kuvan. Tuhansista ja sadoista kiloista puhuminen antaa holtittoman ja
varomattoman kuvan levityksestä. Kuitenkin Suomessa kasvinsuojeluaineita käytetään
vähiten EU-maista tarkoin säädellyin ehdoin.
• Kasvinsuojeluaineiden käytön rajoittamisella ei uskota olevan mitään merkitystä
ravinnekuormitukseen. Lisääntyneet rikat saattavat toki jokusen ravinnemäärän kaapata,
mutta alentuneen sadon myötä saatua satokiloa kohti kuormitus lisääntyy. Maatalousmaan
hyvä rakenne, vesitalous ja tasapainossa olevat ravinteet mahdollistavat hyvän sadon, joka on
paras tapa suojella vesistöjä. Meidän kannattaa etsiä ja suosia niitä toimia, jotka parantavat
maan humuspitoisuutta – tämä parantaa sekä maan rakennetta, että lisää pellon kykyä sitoa
hiiltä. Biohiili voi olla tässä hyvin merkittävässä roolissa.
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• Tilusjärjestely
• Vesienhoitosuunnitelman taustamateriaalissa (Maatalous, turkistuotanto ja
happamuuden torjunta. Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 20222027. Maataloustiimin loppuraportti) on ohjauskeinona mainittu
vesiensuojelurakenteiden toteuttaminen tilusjärjestelyjen yhteydessä. Palautteessa
pyydetään, että tämä ohjauskeino huomioitaisiin selkeästi alueellisissa
toimenpideohjelmissa, ja kytkettäisiin näin järkeväksi osaksi peltorakenteen kestävää
kehittämistä.
• Turvemaat ja korkeaorgaaniset maat
• Turvemaiden vesiensuojelutoimenpiteiden kehittämistä tulee laajentaa myös
korkeaorgaanisille kivennäismaille. Vesienhoitosuunnitelmissa tulee mainita ja
arvioida myös korkeaorgaanisten kivennäismaiden vesistövaikutukset.
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• Koneiden koon kasvu
• Koneiden koon kasvu ei automaattisesti heikennä maan rakennetta, kuten tekstissä todetaan. Riski kylläkin
kasvaa.
• Vesienhoito-opas
• Vesienhoitosuunnitelmaluonnoksissa viitataan vesienhoito-oppaaseen ja tekstissä on myös linkitys
oppaaseen. Viittaus ja linkki voivat toki olla suunnitelmassa, mutta oppaalle ei voi antaa samaa statusta ja
asemaa vahvistettavana asiakirjana, kuin mitä on vesienhoitosuunnitelmilla. Oppaita ei vahvisteta eikä
hyväksytä eivätkä ne ole olleet lausunnolla tai lausuttavanakaan. Siksi tekstinsisältöä tulee korjata tai muuttaa
siten, että vesienhoito-opas vain mainitaan, mutta minkäänlaista kiinteää viittausta tai statusta sille ei voida
antaa. Selvintä on, jos koko viittaus oppaaseen poistetaan.
• Biokaasulaitokset
• Biokaasulaitokset tulee huomioida mahdollisina vesistöjen ravinnekuormituksen pienentäjinä. Esimerkiksi
biokaasulaitokset, joilla mädätysjäännös on luomukelpoista, voisi olla järkevää tukea luontaista ravinnekiertoa
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• Hevostalous
• Erityistä huomiota tulisi kiinnittää hevostalouteen ja sen vaikutuksiin ympäristön ja
vesistön tilaan. Nykyään kaikesta hevoselämien pidosta on ilmoitusvelvollisuus, jossa
ilmoitetaan eläinmäärä ja pitopaikka. Aineistoa hevostalouden vaikutuksen
arvioimiseksi on olemassa.

• Rannikkoalueen maatalous
• Rannikkoalueen maatalouden näkökulmasta, erityisesti savimaiden viljelyalueilla,
viljelytoimenpiteillä on melko lyhyt aikaikkuna, jolloin kevät- ja syyskylvöt voidaan
toteuttaa (yleensä vain 2 vko maan kuivumisesta johtuen). Tämä aiheuttaa osittain
vaikeuksia toteuttaa parhaimpia peltolohkoilla tehtäviä toimenpiteitä viljelyalueilla.
Asia tulee esittää vesienhoitosuunnitelmassa ja pohtia siihen liittyviä yleisiä
ratkaisuja.
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• Turvepellot
• Turvepeltojen määrässä on odotettavissa kasvua turvetuotannosta vapautuvien
maiden siirtyessä maatalouden käyttöön. Turvemaiden muuttuvaa tilannetta tulee
myös seurata siitä syystä, että turvetuotannosta vapautuneet alueet ovat usein
lannan ja lietteen levityksen kohdealueita.

• Tulvaherkät pellot
• Tulvaherkät pellot jokien, purojen ja järvien rannoilla voivat olla taloudellisesti
vähätuottoisia. Kuitenkin vesiensuojelullisesti ne voisivat olla kustannustehokkaita
kohteita, jos ne voitaisiin jättää viljelyn ulkopuolelle. Tulvaherkkiä alueita voitaisiin
ehdottaa maatalouden monimuotoisuus- ja luonnonhoitopelloiksi, joista
maksettaisiin maatalouden erityisympäristötukea. Kustannussäästöä tulisi
tulvasuojelutoimenpiteiden vähenemisestä.
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• Pinsiö-Matalusjoki (PIR)
• Toimenpideohjelman mukaan sen keskeinen tavoite on kiintoainekuorman merkittävä
vähentäminen ja ravinteiden huuhtoumien pienentäminen. Vaikka Pinsiön-Matalusjoen
aluetta ei ollut esitetty maa- tai metsätalouden tehostamisalueeksi, toimenpideohjelmassa
on mainittu, että tehokkaita maatalouden ympäristönsuojelutoimenpiteitä tulee toteuttaa
koko Pirkanmaan alueella. Palautteessa nähdään hyvänä, että myös Pinsiön-Matalusjoen
alueella hyödynnetään ohjelmassa mainittuja vesiensuojelutoimenpiteitä, kuten peltojen
talviaikaisen eroosion torjuntaa, ravinteiden käytön hallintaa, kipsin levitystä pelloille,
maatalouden suojavyöhykkeitä, luonnonmukaista peruskuivatusta, lannan
ympäristöystävällisiä levitysmenetelmiä ja metsätalouden suojakaistoja.
• Loimijoki (PIR)
• Loimijoen maatalous- ja turvetuotantoalueilla tulee tehdä suuria toimenpidekokonaisuuksia
ravinteiden ja kiintoaineksen pidättymisen tehostamiseksi.
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Happamuuskuormituksen hallinta
• Huomioinnin riittävyys
• Suunnitelmassa käsitellään sulfaattimaiden aiheuttamaa riskiä asiallisesti ja esitetyt riskien vähentämistoimenpiteet ja
ohjauskeinot ovat hyviä. Toimenpiteistä tärkeänä nähdään sulfaattimaiden 1:250 000 kartoitusta täydentävä riskikartoitus.
Erityisen tärkeänä ohjauskeinona nähdään neuvonnan, tiedotuksen ja koulutuksen lisäämisen sekä kustannustehokkaiden
menetelmien kehityksen ja käyttöönoton. Toisaalta palautteessa toivotaan lisää panostusta juuri näihin toimenpiteisiin
keskittyen erityisesti ojituksen ohjaukseen. Kaikkein pahimpien hot-spot -alueiden kuivatukseen tulee palautteen mukaan
pystyä puuttumaan ja ohjaamaan toimenpitein vähemmän haitallisiin ratkaisuihin. Tämä koskee kaikkea kuivatustoimintaa,
maataloudessa, metsätaloudessa sekä turpeenottoalueilla.
• Palautteen mukaan lisätoimenpiteitä tarvitaan suurimmassa osassa EPOELY:n alueen vesistöjä juuri happamuuskuormituksen
vuoksi. Palautteen mukaan happamuus ja siihen liittyvät toimet on tärkeää nostaa esiin alueellisena toimenpiteenä, ja lisäksi
huomioida happamat sulfaattimaat turvetuotannon vesiensuojelua laajemmin. Nykyiset happamuushaittoja vähentävät
toimenpiteet ovat liian vähäisiä ja tehottomia ja palautteessa kritisoidaan niiden vapaaehtoisuutta.
• Nyt toimenpiteet ovat liian vähäisiä ja osin tehottomia. Maaperän happamuuden torjunnan kohdalla tunnutaan nostettavan
kädet pystyyn.
• Huomiointi maankäytön suunnittelussa
• Sulfidimaiden hapettumista aiheuttavaa maankuivatusta vaativaa maankäyttöä tulisi tarpeen mukaan ohjata pois ongelmaalueilta.
• Palautteessa tuodaan ilmi, että happamille alueille on nimetty Pohjanmaan maakuntakaavassa 2040 yleissuunnitelumääräys.
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• Vastuu- ja yhteistyötahot
• Happamuuskuormituksen hallintaa koskevissa ohjauskeinoissa tulee vastuutahoja/yhteistyötahoja täydentää. MTK:n ja
neuvonnan olisi hyvä olla mukana muissa paitsi kartoituksessa.
• Edelleen vesienhoitosuunnitelmassa s. 145 kerrotaan, että ”Maatalouden happamuuden torjunnan toimenpiteiden
toteutumista voidaan seurata keskitetysti Ruokaviraston tukisovelluksen kautta”. Tässä voisi palautteen mukaan kertoa, mikä
orgaani seurantaa suorittaa. Mikäli Ruokavirastolle tulee tässä vesienhoitosuunnitelmassa joitain tehtäviä, lienee etukäteen
varmistettu, että Ruokavirastolla on toimivalta tehtävän suorittamiseen. Samoin lienee varmistettu, että Ruokaviraston
Tukisovelluksen sisältämää tietoa saa käyttää kyseisiin tarkoituksiin.
• Salaojat
• Suunnitelman s. 46 on nostettu esiin: ”Salaojitetuilta alueilta huuhtoutuu kymmenkertainen happamuus avo-ojitettuihin
alueisiin verrattuna”. Palautteessa pyydetään tälle väitteelle lähdettä. Myös ilmausta ”happamuuden huuhtoutumisesta”
pidetään epäselvänä, kun kyse on rikkiyhdisteistä. Väitteen esittäminen nähdään irrallisena siihen nähden, että juuri
salaojajärjestelmiä rakentamalla ja kehittämällä huuhtoumia pyritään vähentämään entisestään. Palautteessa pyydetään
selvittämään tarkemmin yhteys peltojen ojitustapaan, sillä tämän pohjalta avo-ojat olisivat salaojajärjestelmiä parempi
ratkaisu.
• VARELY:n TPO, sivu 132: Taulukon 16.8 mukaan säätösalaojitukseen liittyviä investointikustannuksia ei ole arvioitu olevan.
Palautteen mukaan tämä ei voi pitää paikkaansa. Säätösalaojituksen ja -kastelun rakentaminen ja automatisointi vaativat
investointirahoitusta ainakin Eurajoen-Lapinjoen-Sirppujoen ja Kokemäenjoen alaosan ja Loimijoen suunnittelualueilla.
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• Energiaturpeen kysynnän laskun huomiointi
• Palautteen mukaan happamilla ja potentiaalisesti happamilla suonpohjilla turvetuotannon
aiheuttama riski alueilta lähtevän veden happamoitumiseen on jo pienentynyt ja vähenee
edelleen merkittävästi. Happamuusongelma ilmenee tyypillisesti tuotannon loppuvaiheessa,
jolloin alueella on enää ohut turvekerros. Energiaturpeen kysynnän hiipuessa ollaan
tuotantoalueita lopettamassa aikaisemmin niin, että suonpohjien jäännösturpeen paksuus
kasvaa aiemmasta. Tästä johtuen riski happamille päästöille on vähentynyt ja vähentyy
edelleen merkittävästi. Tämä tulisi huomioida suunnitelmassa.
• Lappsundså (EPO)
• Lappsundså on voimakkaasti happamoitunut ja vaikuttaa kalojen kutualueisiin laajalla
alueella. Suunnitelmassa ei ole toimenpiteitä, jotka parantaisivat happamoitumistilannetta ja
joen veden laatutilannetta. Jokea ei mainita lainkaan suunnitelmassa. Se voi kuulua
pienempiin rannikkovesiin, mutta palautteen antajan mukaan se tulisi mainita erikseen.
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• Pohjavesien ja maa-ainesten oton yhteensovittaminen
• Vaikka pohjavesi- ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen vesienhoitoalueella on edennyt viimeisen reilun vuosikymmenen
aikana hyvin (esim. POSKI-projektit), on yhteensovittaminen edelleen tarpeen monella vesienhoitoalueen pohjavesialueella.
Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien pohjavesi- ja kiviaineshuollon yhteensovittamisprojekti on
toteutettu jo noin 25 vuotta sitten ja sen tiedot ovat siten osittain vanhentuneita. Maa-ainesten oton on arvioitu olevan
edelleen merkittävä riskitekijä noin kolmanneksella läntisen vesienhoitoalueen riskipohjavesialueista ja selvityskohteista.
Kolmannelle suunnittelukaudelle ei kuitenkaan ole esitetty maa-ainesten ottoon kohdistuvia toimenpiteitä yhdellekään
vesienhoitoalueen pohjavesialueelle.
• Kustannukset ja yhteistyö
• Pohjavesi- ja kiviainesselvitysten suunnittelun, toteutuksen sekä seurannan tarve ja periaatteet tulevat säilymään myös
tulevalla vesienhoitokaudella. Tämän vuoksi uusien yhteistyömuotojen ja rahoituskanavien kehittämiseen tulee panostaa
jatkossa entistä enemmän. Ohjelmissa ja suunnitelmissa on myös syytä huomioida nykyaikaisiin selvityksiin liittyvien
teknisten maastotutkimusten ja mallinnusten todellinen kustannus- ja resurssivaatimustaso.
• Luvat ja velvoitteet
• Erityisen tärkeänä palautteessa nähtiin ohjauskeinona esitetyn mukaisesti tehostaa lupaehtojen noudattamisen valvontaa
sekä asettaa maa-ainesten ottajalle riittävät velvoitteet toimintansa vaikutusten seurantaan. Tärkeänä pidettiin myös sitä,
että toiminnanharjoittajien velvoitetarkkailutulokset siirtyisivät suoraan järjestelmiin.
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• Pohjavesien suojelusuunnitelmat
• Vedenhankintaan käytettävien ja mahdollisesti käytettävien pohjavesien suojelu on
ensiarvoisen tärkeää. Pohjaveden suojelusuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen sekä
pohjavesialueiden rakenneselvitykset ovat keskeisiä ja laajasti ehdotettuja toimenpiteitä
pohjavesien suojelemisessa. Suunnitelmia ja selvityksiä tarvitaan tulevan vedenhankinnan
varmistamisen kannalta myös sellaisilla pohjavesialueilla, joilla ei tällä hetkellä ole
vedenhankintaa.
• Suojelusuunnitelmien ajantasaisuus edistää ja helpottaa juomavesidirektiivin ja vesienhoidon
yhteensovittamista. Suojelusuunnitelmissa laadittujen toimenpide-ehdotusten toteutumisen
seurannasta ja suojelusuunnitelmien ajantasaisuudesta tulee huolehtia.
• Lisäksi on tärkeää varmistaa, että suunnitelmat otetaan nykyistä vahvemmin huomioon eri
toimijoiden toiminnassa ja myös maankäytön suunnittelussa. Suunnitelman toteuttamisen
seurantaa varten tulisikin perustaa seurantaryhmä. Seurantaryhmien muodostamiseen pitäisi
kannustaa vesienhoidon ohjaustoimenpitein.
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• Pohjaveden suojelusuunnitelmien toteuttamiseksi ja rakenneselvitysten tekemiseksi on tärkeää, että valtion
tukea ja eri tahojen rahoitusta hankkeille on saatavilla. Vaikka suojelusuunnitelman laatijaksi (tai tilaajaksi) on
lainsäädännössä määritelty kunta, käytännössä vesihuoltolaitokset ovat usein aloitteellisia suunnitelmien
laatimisessa tai päivittämisessä. Olisikin toivottavaa, että ELY-keskusten myöntämää valtionavustusta
suunnitelman laatimiseen voitaisiin antaa kuntien lisäksi myös yhdyskuntien vedenhankinnasta vastaaville. On
syytä huomata, että vesienhoitosuunnitelmassa esitetyt suojelusuunnitelmien laadinnan ja päivittämisen
kustannukset ovat yleisesti todellisiin kustannuksiin verrattuna epärealistisen pieniä. Pohjavesialueiden
suojelusuunnitelmien laatimisen ja päivittämisen lisäksi on tärkeää varmistaa, että suunnitelmat otetaan
nykyistä vahvemmin huomioon eri toimijoiden toiminnassa ja myös maankäytön suunnittelussa.
• Suunnitelmia päivitetään noin 10 vuoden välein, joka on pitkä aikaväli ja niissä olevat toimenpide-ehdotukset
helposti unohtuvat puutteellisen seurannan takia. Toteutuneet toimenpiteet voivat jäädä kirjaamatta, eivätkä
kaikki suunnitelmaa työvälineenään pitävät välttämättä ole tietoisia toteutuneista toimista.
Suojelusuunnitelmien liitteenä tulisi olla toimenpiteiden osalta esimerkiksi sähköinen liite, jota tulisi päivittää
säännöllisesti tiettyyn määräaikaan mennessä ja se olisi käytössä kaikilla sitä työssään tarvitsevilla.
• Ylöjärvenharjulle on esitetty pohjaveden suojelusuunnitelman päivittämistä sekä harjun osalle virtausmallin
laatimista. Palautteessa kannatetaan näitä toimenpiteitä.
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• Toimenpiteet
• Pohjavesien suojelun kannalta on ensiarvoisen tärkeää ennaltaehkäistä pohjaveden pilaantumista sellaisilla
alueilla, joilla vedenlaatu on vielä hyvä. Pohjavesien turvaamisen osalta toimenpiteinä voi olla esimerkiksi jo
tiedossa olevien, mutta kunnostamattomien pilaantuneiden maa-alueiden tehokas tutkiminen ja
kunnostaminen. Pohjaveden laadun seurannan tehostaminen on myös yksi tärkeä ennakoiva toimenpide
pohjavesien suojelemiseksi.
• Käytännön työssä on todettu, että pohjavesialueen asukkaat eivät läheskään kaikki tiedä asuvansa
pohjavesialueella, saati mitä rajoituksia tai asioita siellä asuessaan pitää ottaa huomioon. Tarvetta olisi
selkeälle tietopaketille tai oppaalle siitä, mitä pohjavesialue tarkoittaa, miksi sitä suojellaan ja erityisesti mitä
siellä asuessaan pitää ottaa huomioon. Tällä hetkellä suojelun yhtenä ohjauskeinona on tukea
öljylämmityksestä luopumista, joten oppaassa voisi esittää vaihtoehtoisia lämmitysmuotoja pohjavesialueille,
koska esimerkiksi maalämpö ei useimmissakaan paikoissa ole vaihtoehto. Kunnille voisi laatia valmiin pohjan
edellä mainitulle oppaalle, jota kunnat voisivat muokata omaan käyttöönsä sopivaksi.
• Erityisesti pohjavesialueilla on havaittavissa toimia, jotka ovat selvästi ylimitoitettuja pohjaveden
pilaantumisriskiin nähden. Erityisesti, jos huomioidaan toteutuneiden maatalousperusteisten pohjaveden
pilaantumiskohteiden määrä.
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• Pohjaveden yhteys pintavesien tilaan
• Toimenpideohjelmassa tulisi selkeämmin mainita pohjavesien merkitys pintavesiekosysteemeille. Vesistöihin purkautuvalla
pohjavedellä, sen laadulla ja määrällä, on huomattava vaikutus pintavesien ekologiseen tilaan. Esimerkiksi pienvesiin ja
virtavesiin purkautuva pohjavesi turvaa vesien ominaispiirteitä ja pitää veden lämpöä ja laatua lajistolle sopivana.
Pohjavedenotto ja muut pohjavesiä uhkaavat toimet vaikuttavat pohjavesimuodostumien lisäksi suoraan myös pintavesien
tilaan. Tätä yhteyttä tulisi selostaa tekstissä selkeämmin ja huomioida myös toimenpiteissä kuten pohjavesiseurannassa.
• Pintavesien tilan parantamiseksi ohjelmassa tulee osoittaa, että pohjavesien luontainen purkautuminen pintavesiin edistää
hyvän vesien tilan tavoitteiden saavuttamista. Valitettavasti monin paikoin pohjavesivarojamme on hyödynnetty
yhteiskunnan tarpeisiin jo yli luonnon kestokyvyn rajojen. Vaikka Etelä-Pohjanmaan toimenpideohjelman alueella
muodostuu suuri määrä pohjavesiä (350000 m3/d), käytetään niitä varoja talouskäyttöön noin 20 %. Tämä vaikuttaa monin
paikoin negatiivisesti vesistöjen ekologiseen tilaan.
• Pohjavesistä riippuvaiset ekosysteemit ja lajit
• Pohjavesien seurantaan tulisi nykyistä laajemmin sisällyttää pohjavesistä riippuvaisten ekosysteemien seuranta. Pohjavesistä
riippuvaisten ekosysteemien kartoituksessa ilmeni, että useammalla pohjavedenottoalueella ekologinen seuranta oli
puutteellista. Seurantaan tulisi sisällyttää kasvilajiston seurantaa ja pienvesiin/pintavesiin purkautuvan pohjaveden
virtaaman seurantaa. Lisäksi kalataloudellisesti arvokkaissa/vaelluskalavesistöissä tulisi seurata kalaston tilaa
koekalastuksilla.
• Palautteessa pidetään tärkeänä, että pohjavesien osalta kiinnitetään erityistä huomioita pohjavesivaikutteisiin puroihin,
joissa esiintyy varsinkin erittäin uhanalaiseksi luokiteltua taimenta.
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• Tutkimuksen tarve
• Vesienhoitoalueen pohjavesimuodostumista tarvitaan entistä monipuolisempaa ja tarkempaa hydrogeologista
tutkimustietoa. Esim. tutkimusolosuhteiltaan haasteellisilla rannikkoseutujen tasoittuneilla ja peitteisillä harjuilla ns.
geologinen harjurakennetutkimus ja pohjaveden virtausmallinnus yhdessä perinteisen pohjavesitutkimuksen ja seurannan
kanssa tarjoaa luotettavan ja taloudellisen menetelmäkokonaisuuden pohjaveden suojeluun, hyödyntämiseen sekä
maankäyttöön liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi. Suunnitelmassa esitettyjä suuntalinjoja ja toimenpiteitä pohjavesien
suojelemiseksi ja niiden tilan parantamiseksi/ylläpitämiseksi voidaan pitää pääosin oikeina ja toteuttamiskelpoisina.
Tietopohja tärkeistä ja vedenhankintaan soveltuvista pohjavesialueista tulee nostaa riittävälle tasolle selvittämällä
pohjavesimuodostumien rakennetta, tarkentamalla pohjavesialueiden rajauksia ja mallintamalla pohjaveden virtauskuvaa.
Pohjavesimuodostumat on pyrittävä saamaan entistä kiinteämmäksi osaksi maankäytön suunnittelua ja suunnittelun pitäisi
olla pohjavesiriskejä ennalta ehkäisevää. Jo laadittuja ja jatkossa valmistuvia geologisia rakenneselvityksiä voitaisiin myös
käyttää nykyistä tehokkaammin ja laajemmin maankäytön suunnittelun tukena.
• Pohjavesialueita tulisi kartoittaa tarkemmin ja määrittää niiden rajat, koska niillä on merkittävä vaikutus maatalouteen ja
muuhun elinkeinotoimintaan.
• Maalämpörekisteri
• Maalämmön hyödyntämiseen tarkoitettujen lämpökaivojen poraaminen ja lämmönkeruuputkistojen asentaminen on
pohjavesiriski, eikä näitä rakenteita enää juurikaan sallita pohjavesialueilla ja niiden rajoilla. Tällä hetkellä suurimmassa
osassa maata ei ole kattavaa tietoa lämpökaivojen sijainnista, mikä on merkittävä puute niin pohjavesien suojelun,
maanalaisen rakentamisen kuin uusien lämpökaivojen sijoittamisen kannaltakin. Palautteessa ehdotetaan, että vesienhoidon
toimenpiteisiin otetaan mukaan rekisterin muodostaminen olemassa olevien lämpökaivojen sijainnista.
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• Pohjaveden määrä
• Suunnitelmassa on käsitelty muodostuvan pohjaveden määrää. Taulukossa 19 on esitetty arvio muodostuvan
pohjaveden määrästä. Tämä tarkoittaa ilmeisesti laskennallista antoisuutta. Termi olisi hyvä korjata
taulukkoon. Pohjaveden muodostumismäärä on hyvä määrittää tarkemmilla tutkimuksilla eikä laskennallisesti,
jotta mahdolliset vaikutukset pohjavesien tilaan voidaan paremmin arvioida.
• Ilmastonmuutos
• Muissa toimenpiteissä esitetään sään ääriolosuhteisiin varautumista pohjaveden suojelussa ja vesihuollossa.
Pohjaveden suojelun osalta konkreettisia toimenpiteitä voivat olla sään ääri-ilmiöiden vaikutusten arviointi ja
riittävän tarkka seuranta pohjaveden laadulle ja määrälle, jotta vaikutukset pystytään tunnistamaan,
havaitsemaan ja tilanteeseen reagoimaan ajoissa. Lisäksi tarvitaan suunnitelma toimenpiteistä (esim.
vedenoton vähentäminen tai lopettaminen), joihin ryhdytään, mikäli sään ääri-ilmiöitä esiintyy.
• Informaation saatavuus
• Pohjavesiseurannan ja pohjavesialueiden vesienhoitotavoitteiden toteutumisen kannalta on tärkeää panostaa
riittävästi myös tietojärjestelmien ja niiden sisällöntuoton kehittämiseen (esim. Povet, Notto ja GTK:n Lähde palvelu), mikä puolestaan lisää tietojen saatavuutta ja käytettävyyttä eri toimijoiden välillä.
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• Yleiset kommentit
• Palautteessa katsotaan toimenpiteiden olevan hyvin asetettuja ja edistävän
pohjavesien hyvän tilan saavuttamista Pälkäneen alueella
• Pohjavesien osalta tilanne on maakunnassa pintavesiä parempi, mutta
samalla palautteessa halutaan korostaa laadukkaan pohjaveden merkitystä
niin yhdyskuntien veden hankinnassa kuin elinkeinotoiminnassa. Puhdas
pohjavesi on kilpailuvaltti niin hyvän elinympäristön kuin yritystoiminnan
näkökulmasta. Pohjavesien riittävyys ja laatu tulee jatkossakin olla hyvin
korkealla prioriteetilla vesienhoidon toimenpiteissä ja seurannassa.
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• Pilaantumista aiheuttavat toiminnot
• VARELY s. 33: ”Maaperän ja pohjaveden pilaantumisriski liittyy yleensä polttoaineen jakeluun ja varastointiin,
sahoihin ja kyllästämöihin, kaatopaikkoihin, ampumaratoihin, puutarhoihin, romuttamoihin sekä kemiallisiin
pesuloihin.” Ehdotetaan lisättäväksi vanhat raideverkoston osat. Esimerkkinä Kiukainen – Eura – Säkylä
teollisuusratalinja.
• Herajoen ja Kormun riskipohjavesialueet (HAM)
• Hämeen toimenpideohjelmassa taulukossa 5 Kormun riskipohjavesialueen pääasialliseksi tilaa heikentäväksi
aineeksi on merkitty ainoastaan nitraatti, vaikka Lopen kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa
vuodelta 2019 kyseisen pohjavesialueen suurimmaksi riskiksi on arvioitu tienpito ja liikenne. Taulukkoon 5
tulisi lisätä Kormun pohjavesialueelle liikenteen ja tienpidon kloridi pääasialliseksi tilaa heikentäväksi aineeksi.
• Herajoen ja Kormun pohjavesialueet ovat elintärkeitä Riihimäen kaupungin vedenhankinnan kannalta.
Pohjavesialueilla on paljon erilaisia riskikohteita pohjaveden laadun kannalta, joista merkityksellisempiä ovat
pohjavesialueiden poikki kulkevat valtaväylät VT3, MT130 ja MT54. Herajoen ja Kormun pohjavesien
kloridipitoisuudet ovat nousseet teiden suolauksen seurauksena, joka saattaa tulevaisuudessa vaarantaa
Riihimäen vedenhankintaa. Pohjaveden laadullisen heikkenemisen lisäksi puuttuvat pohjaveden suojaukset
tiealueilla aiheuttavat merkittävän kemiallisen riskin pohjavedelle liikenneonnettomuuksissa, jotka tapahtuvat
pohjavesialueella.
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• Aakkulan- ja Epilänharju (PIR)
• Taulukkoon 20 tulisi lisätä Epilänharju-Villilä A:n pohjavesialue kloridin osalta. Alueella sijaitsevassa Hyhkyn
vedenottamon raakavedessä on havaittu 1980-1990-luvuilta alkaen nouseva trendi kloridipitoisuuksissa, joka
on tasaantunut viime vuosina. Vedenottamon raakavedessä pitoisuus on tällä hetkellä noin 25 mg/l. Tilanne
on sama kuin Messukylän vedenottamolla Aakkulanharjulla. Muualla Aakkulanharjulla on havaittu
kloridipitoisuuksia 40-60 mg/l.
• Vuorijärvi (PIR)
• Pohjavesien suojelusuunnitelma on vuodelta 2015 ja suojelusuunnitelmia tulisi päivittää 6-10 vuoden välein.
Vuorijärven osalta tulisi kuitenkin tarkastella lupatilannetta ja selvittää pintaimeytystä
• Halinkangas (KES)
• Halinkankaan pohjavesialueille esitetty toimenpide on kannatettava. Selvitysten rahoittamiseksi toivotaan
yhteistyötä valtion ja ympäristöhallinnon kanssa, koska kaupungin resurssit selvitysten toteuttamiseksi ovat
rajalliset. Pilaantuneisuusselvitysten toteuttamisessa toivotaan myös ympäristöhallinnon asiantuntija-apua.
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• Pohjavesisuojaukset
• Vesienhoitosuunnitelman liikenteeseen liittyvät asiat vaikuttaisivat olevan oikein kirjattuja.
Viranomainen joka hallinnoi valtion tiealueita ei ole enää tiehallinto, vaan Väylävirasto tai
ELY-keskusten Liikenne-vastuualue. Mahdollisuudet rahoittaa ja siten toteuttaa
pohjavesisuojauksia on oikein hahmotettu lausuntoaineistossa. Esitetyt toimenpiteet ovat
oikein, esitettyjä pohjavesisuojauksia tulisi toteuttaa, jotta vesien hyvä tila tavoitetaan, ja
ehdotuksessa on ymmärretty oikein puutteellinen rahoitus suojausten rakentamista koskien.
Hyvän tilan saavuttamiseen esitettyjen toimenpiteiden kustannusarviot lienevät karkeita
arvioita, jotka tarkentuisivat suunnittelun kuluessa, jos toimenpiteitä edistettäisiin. Tähän
tarkoitukseen summat ovat riittävän tarkkoja.
• Toimenpideohjelmassa ehdotettu toimenpide Aakkulanharjun pohjavesisuojausten
kunnostamiseksi nähtiin palautteessa hyvänä.
• Palautteessa kritisoitiin sitä, että Hämeen toimenpideohjelmassa mainitaan nimeltä
suojausta tarvitsevat valtatieosuudet kuluvan suunnitelmakauden osalta, mutta ei samalla
tavalla selkeästi esitetä tulevan kauden suojauskohteita, kuten esim. Forssan kohdalla valtatie
10:n pohjaveden suojaustarvetta.
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• VT 12 kulkee keskeisen vedenottamon vierestä luokitellulla Vehoniemen pohjavesialueella. Alueelle ei esitetä
minkäänlaista pohjavesisuojausta. VAK-kuljetusten ja liikenneonnettomuuksien aiheuttama riski koskee myös
valtatien vieressä olevaa pintavesilähdettä Roinetta. Luokitelluilla pohjavesialueilla kulkeville maanteille tulee
tehdä tarvittavat pohjavesisuojaukset tai VAK-kuljetukset siirtää sellaiselle reitille, jotka eivät kulje
merkittävien pohjavesiesiintymien alueella. Ongelma on valtakunnallinen ja pohjavesien suojelemiseksi tulee
osoittaa riittäviä resursseja maanteiden pohjavesisuojauksiin.
• Palautteessa katsotaan, että pohjavesisuojausten rakentamista tiealueilla ei ole Porin seudulla tehty riittävästi.
Pohjavesisuojaukset ovat ELY-keskuksen liikennepuolen vastuulla eikä niitä tehdä erillishankkeina vaan
tieremonttien yhteydessä. Pohjavesisuojauksia tulisi tehdä myös erillishankkeina.
• Puuttuvat teiden pohjavesisuojaukset tulisi toteuttaa mahdollisimman pikaisesti pohjavesialueilla. Lisäksi
tulee asettaa rajoituksia liukkaudentorjunta-aineiden käytölle kyseisillä tieosuuksilla. Vaihtoehtoisesti tulisi
käyttää liukkaudentorjunta-aineita, jotka eivät aiheuta haittaa vedenhankinnalle.
• ELY-keskuksen liikenne-vastuualue selvittää tänä vuonna jo toteutettujen pohjavesisuojauksien kuntoa, ja
määrittää tiesuolauksen riskirekisterin pisteet päivittämällä uudestaan kiireellisyyskohteet. Selvityksen
yhteydessä päivitetään myös tierekisterin pohjavesisuojaustieto, joten vesienhoidon toimenpideohjelmassa
ilmoitetut lukemat pohjavesisuojatuista osuuksista tulevat muuttumaan. Väyläviraston hankkeissa vuoden
2021 aikana viedään loppuun Valtatie 8 kehittämishanke Nästi-Kovero, ohituskaistaparin rakentaminen ja
Mynämäki, ohituskaistaparin rakentaminen, joissa molemmissa kohteissa toteutetaan pohjavedensuojausta.
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• Nousuesteet ja tierummut
• Liikenteen ja tienpidon vesistövaikutusten kuvailuun tulisi lisätä tieverkoston aiheuttamat vaellusesteet virtavesissä.
Selvitysten mukaan jopa puolet Suomen tierummuista muodostaa nousuesteen vaelluskaloille. Lisäksi tierummut ovat
kulkueste monelle muulle eliölajille sammakoista hyönteisiin ja nisäkkäisiin. Lähtökohtaisesti tilanne on laiton, sillä
vesieliöstölle tulisi taata vapaa kulku. Palautteessa toivotaan, että riittävällä ohjeistuksella varmistettaisiin, ettei uusia
tierumpu-nousuesteitä rakenneta. Lisäksi nykyisten tierumpujen nousuesteet tulisi selvittää ja ryhtyä tarvittaviin toimiin
tilanteen korjaamiseksi.
• Vesienhoitosuunnitelman vesien säännöstely ja vesirakentaminen -luvussa on todettu, että monien teiden vesistöylitysten
aiheuttamia esteitä ei ole järjestelmällisesti kartoitettu. Palautteen antajat yhtyvät käsitykseen, että virtavesissä olisi tärkeää
vähentää tienalitusrakenteiden, erityisesti tierumpujen, esteellisyysvaikutusta. Valitettavasti vaellusestettä aiheuttavia
tierumpuja ei ole kartoitettu eikä viranomaisella ole tällä hetkellä juurikaan mahdollisuuksia tierumpujen ja nousuesteeksi
muodostuneiden siltojen korjaamiseksi. Nousuesteiden poisto on mahdollista kun rakenne korjataan.
• Tällä hetkellä viranomaisella on tiedossa kaksi nousuestekohdetta, jotka liittyvän vastuullaan olevan tiestön ja sen
rakenteiden korjaukseen. Niistä toinen, Vatajankoski, on mainittu Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesienhoidon
toimenpideohjelmaehdotuksessa ja Karhunoja Paimiossa on suunnittelun kohteena lähivuosina huonokuntoisen putkisillan
korjaustarpeen vuoksi.
• Ehdotuksessa esitetään rehevöityneiden merenlahtien kunnostamista. Viranomainen on rakentanut saariin pengerteitä,
jotka ovat sulkeneet lahdelmia. Tänä vuonna alkaneessa hankkeessa, Lillholmenin läppäsillan hankkeen yhteydessä, on voitu
rakentaa virtausaukko Lillholmenin pengertiehen Tervsundintiellä Paraisilla. Kohteen alueella ei kuitenkaan tällaista
rehevöityneen merenlahden kunnostamiskohdetta ole lausuntoaineistossa osoitettu. Muiden tiedossa olevien
virtausaukkojen rakentamiskohteiden osalta ei ole toteutumisajankohtaa tiedossa.
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• Liukkaudentorjunta-aineet
• Liikenne ja tienpito aiheuttavat erityisesti maantiesuolauksen kautta yleisen riskin monen pohjavesialueen veden laadulle ja
kohonneita kloridipitoisuuksia havaitaan tällaisilla alueilla yleisesti. Liukkaudentorjunnan vaikutusten tiiviin seurannan lisäksi
pitäisi siirtyä vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-aineiden käyttöön (kaliumformiaatti tai natriumformiaatti) ainakin sellaisilla
pohjavesialueilla, joilla kloridipitoisuudet ovat kohonneet luontaisesta tasosta. Tämä on erityisen tärkeää vedenhankintaan
käytettävillä ja mahdollisilla pohjavesialueilla.
• Palautteessa nähtiin hyvänä toimenpide, jossa esitettiin Ylöjärvenharjun pohjavesialueille vähemmän haitallisen liukkauden
torjunta-aineen käyttöä.
• Onnettomuustilanteiden huomioiminen
• Vihnusjärvi on yksi Nokian tärkeimmistä raakavesilähteistä. Vihnusjärven veden laadun suurimmat uhkatekijät liittyvät
tieliikenteeseen. Kriittisiä kohtia ovat VT 3 Pitkäniemen liittymän ja Kolmenkulman liittymän välinen alue, josta haittaainepitoisia vesiä saattaa onnettomuustilanteessa päätyä Myllypuron kautta Vihnusjärveen, sekä Nokianvaltatie
Vihnusjärven eteläpuolella, josta haitta-aineet joutuisivat onnettomuustilanteessa suoraan Vihnusjärveen.
• Palautteen mukaan vesienhoitosuunnitelmiin on lisättävä silta- ja pengertieturvallisuusnäkökohdat (rakenteiden kestävyys
jne.), erityisesti kohteissa, joissa on ympäristölle haitallisten tai vaarallisten aineiden jatkuvaa/säännöllistä kuljetusta.
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• Yksityistiet ja kunnan ylläpitämät tiet
• Palautteen mukaan suunnitelmassa tulisi käsitellä myös yksityisteitä sekä kunnallista katuverkostoa ja niiden
käyttöä mm. vaarallisten aineiden, polttonesteiden, lannoitteiden ja lietteen kuljetusten aiheuttamien riskien
osalta. Toimet tulee määrittää yhdessä vastaavien hallintoviranomaisten ja tiekuntien kanssa. Hajaasutusalueiden yksityisteillä laajasti kuljetetaan mm. polttonesteitä, kasvinsuojeluaineita sekä kotitalouksissa
ja maataloudessa syntyviä lietteitä. Vain harvojen yksityisteiden kunto ja kestävyys tiedetään eikä niille ole
osoitettu nopeus- tai painorajoituksia. Erityisen herkkiä alueita ovat pohjavesialueet, joiden läpi tai vieressä
kulkee heikkokuntoinen tie

• Muut vesistöpäästöt
• Liikenteen ja tienpidon oma osuus koetaan palautteessa hyväksi, toisaalta huonona puolena on se, että siinä
keskitytään ainoastaan suolauksen vesistövaikutuksiin. Tienvarsien valumavesissä vesistöihin kulkeutuu
pitkienkin matkojen päästä suuret määrät öljypohjaisia kemiallisia epäpuhtauksia, mikromuovia ja muita
pienhiukkasia vesistöihin ja aina mereen saakka.
• Helsinki-Turku nopean junayhteyden ratahankkeen toteutuksessa tulee huomioida, että hanke ei heikennä
vesien tilaa ja erityisesti uhanalaisten pienvesiluontotyyppien tilaa. Palautteessa viitataan moottoritien E18
rakentamisesta aiheutuneisiin kiintoainepäästöihin.
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• Toimenpiteiden lisätarve
• Toimenpideohjelmassa tulisi myös ohjeistaa maa- ja tierakentamiseen liittyvien haittojen
ehkäisemisessä ja siihen liittyvän vesiensuojelun huomioon ottamisessa.
• Kustannukset
• Palautteen antaja kannattaa Varsinais-Suomen ja Satakunnan toimenpideohjelmassa
esitettyjä toimenpide-esityksiä, jotka sisältävät ensisijaisesti pohjavesivaikutusten seurantaa
ja liukkauden torjunnan jatkamista kaliumformiaatilla nykyisissä kohteissa.
Pohjavesisuojaustoimenpiteet ovat kannatettavia, mutta eivät mahdollisia kustantaa
nykyisistä perustienpidon rahoituksista.
• Väyläviraston ohjeisto
• Pohjavesien suojeluun maanteillä tehtävissä viittauksissa ja toimenpiteissä on syytä
huomioida Väyläviraston vuoden 2021 alussa voimaan tullut ohjeistus Pohjaveden suojelu
maanteillä.
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Vedenotto
• Yleiset kommentit
• On hyvä, että vesienhoitosuunnitelmassa on tunnistettu toimenpiteitä myös
vesihuollon toimintavarmuuden parantamiseksi.
• Vesienhoidossa tärkein painopiste tulisi olla laadullisesti hyvän ja riittävän
talousveden saannissa. Asian tärkeyttä tulisi nostaa suunnitelmassa. Forssan
seudulla tämä tarkoittaa erityisesti pohjavesialueiden suojelua
pilaantumiselta tai rakentamiselta. Ilmastonmuutokseen liittyvien kuivuuden
ja tulvien aiheuttamia seurauksia tulee selvittää tarkemmin ja etsiä
sopeutumiskeinoja nopealla aikataululla.
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Vedenotto
• Juomavesidirektiivi
• Vedenottoa koskevana vesienhoidon perustoimenpiteenä on esitetty riskienhallinnan ja
varautumissuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamista pohjavesialueella. Tämä toimenpide
tukee uuden juomavesidirektiivin velvoitetta ottaa vedenmuodostumisalueiden
vedenottopisteiden riskienhallinnassa huomioon vesienhoidon toimenpiteet.
Riskienhallinnan tehokas toteuttaminen edellyttää, että viranomaiset, kunnat ja
toiminnanharjoittajat toteuttavat omalta osaltaan riskienhallintaa. Vesihuoltolaitoksilla ei ole
valtuuksia tai mahdollisuutta näiden tehokkaaseen toteuttamiseen pohjaveden
muodostumisalueella.
• Vesienhoitosuunnitelmassa tulisi olla esitetty sellaiset yleiset periaatteet, joiden nojalla
keskeiset tekijät voidaan yhteensovittaa juomavesidirektiivin mukaisen riskiarvioinnin ja
riskienhallinnan kanssa. Vesienhoitosuunnitelmassa olisi myös hyödyllistä kuvata se, miten
raakaveden mahdolliset pilaajat osallistetaan riskienhallintaan. Juomavesidirektiivin
edellyttämän riskinarvioinnin ja riskienhallinnan kannalta olisi vesienhoitosuunnitelmassa
myös syytä olla periaatekuvaus pintaveden valuma-alueen ja pohjaveden
vedenmuodostumisalueen niistä osista, joilla on merkitystä riskienhallintaan.
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• Juomavesidirektiivi edellyttää, että raakaveden laatuun liittyvä riskinarviointi sisältää seuraavat
elementit:
• a) kuvaus vedenottopisteiden vedenmuodostumisalueista mukaan lukien:
•
•
•
•

vedenottopisteiden vedenmuodostumisalueiden määrittely ja kartoitus
kartoitus suojavyöhykkeistä (vesilaki 587/2011, 4 luku, 11 §)
kaikkien vedenmuodostumisalueilla olevien vedenottopisteiden georeferointi
kuvaus maankäytöstä, valumasta ja veden muodostusprosesseista vedenottopisteiden vedenmuodostumisalueilla

• b) vaarojen ja vaaratilanteiden tunnistaminen vedenottopisteiden vedenmuodostumisalueilla sekä arviointi
riskistä, jonka ne voivat aiheuttaa ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadulle;
• c) asiaankuuluvien muuttujien, aineiden tai epäpuhtauksien asianmukainen seuranta vedenottopisteiden
vedenmuodostumisalueiden tai raakaveden pinta- tai pohjavesissä tai molemmissa;

• Juomavesidirektiivi edellyttää, että veden toimittajilla ja toimivaltaisilla viranomaisilla on pääsy
tarvittaviin tietoihin. Palautteen antajien mielestä tietojärjestelmien osalta olisi panostettava
siihen, että eri hallinnonalojen järjestelmiin kerättävät tiedot olisivat helposti yhdistettävissä
yhteiseksi tietovarannoksi. Näin nykyisellään eri tietojärjestelmiin kerätyt tiedot tulisivat
helpommin talousvettä toimittavien laitosten ja valvovien viranomaisten saavutettaviksi ja
käytettäviksi.
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• Asiaankuuluvat muuttujat valitaan juomavesidirektiivissä esitetyistä muuttujista, vesipuitedirektiivissä mainituista pohjavettä
pilaavista aineista ja pilaantumisen indikaattoreista, joille jäsenvaltiot ovat vahvistaneet raja-arvot, vesiympäristölle
vaarallisista ja haitallisista aineista sekä muista vesistökohtaisista pilaavista aineista, muista epäpuhtauksista, joilla on
merkitystä talousveden laadulle sekä luonnossa esiintyvistä aineista, jotka voisivat aiheuttaa mahdollisen vaaran ihmisten
terveydelle talousveden välityksellä. Yllä mainittujen tietojen osalta juomavesidirektiivin mukaisessa riskinarvioinnissa
voidaan käyttää vesienhoitosuunnitelmissa ja vesienhoidon toimenpideohjelmissa esitettyjä vesien ominaispiirteiden,
ihmistoiminnan ympäristövaikutusten ja merkittävien paineiden sekä vedenlaadun seurannan tuloksia. Näin toteutetun
riskinarvioinnin tulosten perusteella on juomavesidirektiivin mukaan määriteltävä ja toteutettava vesienhoidon
toimenpideohjelmien mukaisia ja niitä täydentäviä toimenpiteitä ihmisten terveydelle aiheutuvien riskien poistamiseksi tai
niiden vähentämiseksi sekä asianmukaisten muuttujien, aineiden tai epäpuhtauksien seuraamiseksi
vedenmuodostumisalueiden pinta- tai pohjavesissä tai molemmissa taikka raakavedessä. Kyseiset täydentävät toimenpiteet
tulisi sisällyttää vesienhoidon seurantaohjelmiin, mikäli se on tarkoituksenmukaista, ja lisäksi tulisi arvioida vedenottamoiden
suojavyöhykkeiden perustamis- tai mukauttamistarpeita.
• Lisäksi keskeisiä kuvattavia tekijöitä ovat miten ja mistä vesimuodostumakohtaisia tietoja saadaan juomavesidirektiivin
edellyttämään riskinarviointiin ja riskienhallintaan, millä keinoin uusia ennaltaehkäiseviä ja hillitseviä toimenpiteitä viedään
vesienhoidon toimenpideohjelmiin. Vesienhoitosuunnitelmissa ja toimenpideohjelmissa olisi myös hyvä esittää periaatteet
sille, miten määritellään pintaveden osalta valuma-alueen ja pohjaveden osalta vedenmuodostumisalueen se osa, joka on
merkityksellinen juomavesidirektiivin edellyttämän riskinarvioinnin ja riskienhallinnan kannalta
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• Vedenottamon suoja-alue
• Pohjavedenoton perustoimenpiteenä on esitetty vedenottamon suoja-alueen perustamista
tai olemassa olevan suoja-alueen tarkistamista. Olemassa olevien suoja-aluemääräysten
säännöllinen tarkistaminen on tärkeää, jotta määräykset vastaavat mahdollisesti muuttuneita
tarpeita. Menettelyn raskauden ja siitä mahdollisten edunmenetysten myötä vedenottajalle
aiheutuvien kustannusten vuoksi suoja-alueiden perustaminen pitää tehdä tapauskohtaisen
harkinnan ja tarpeen mukaan. Lähtökohtaisesti lainsäädännön vaatimusten, esim.
pohjaveden pilaamiskiellon kautta, pitäisi olla riittäviä vedenoton turvaamiseksi. Kaikissa
toimenpideohjelmissa ei ole yksilöity ehdotettuja suoja-alueiden perustamisen kohteita,
joten niiden tarpeesta lausuminen ei ole mahdollista. Edellä mainituista syistä ja
rakentamisen tiheydestä johtuen palautteessa nähtiin hyvänä, että suoja-alueiden
perustamista ei ole esitetty Pirkanmaalle.
• Ohjauskeinoissa tulee mainita, että suojavyöhykkeiden rajausperusteille tulee turvata
vaadittavat resurssit, ja että ohjeistuksessa tulee selvästi osoittaa ne tekijät, jotka otetaan
huomioon. Huomioita tulee myös kiinnittää ohjeistuksessa kohteen historialliseen taustaan ja
siihen millaisia riskitekijöitä alueella on ollut.
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• Otettavan pohjaveden määrä
• Palautteessa nähdään, että yhdyskuntien sekä muiden tahojen vedenotto pitää toteuttaa kestävällä tavalla, jotta
pohjavesiesiintymän määrä ja laatu säilyvät käyttökelpoisina tulevaisuudessakin. Vaikka Pirkanmaalle ei ollut esitetty em.
toimenpidettä, palautteessa halutaan korostaa, että yhdyskuntien vedenhankinta on välttämätöntä, huoltovarmuuden
kannalta oleellista ja yleisen edun mukaista. Tarjolla ei ole aina vaihtoehtoja, joissa vesistövaikutuksilta täysin vältyttäisiin.
Tämän vuoksi on hyvä tehdä kokonaisvaltaista vaikutusten arviointia, joka huomioi vesienhoidon ja luonnonsuojelullisten
tavoitteiden lisäksi myös yhdyskunnan vedentarpeen.
• Kasvihuoneviljely voi myös vaikuttaa otettavan pohjaveden määrään. Tämä on tärkeää ottaa huomioon
vesienhoitosuunnitelmassa.
• Myös pohjaveden liiallinen otto voi heikentää ja on heikentänytkin monia pohjavesivaikutteisia luontotyyppejä ja
suojelualueita kuten Salon Hyyppäränharju. Näiden alueiden osalta tarvitaan myös seurantoja ja ennallistamisia.
• Toimenpiteet ja ohjauskeinot
• Vesienhoitosuunnitelmassa esitetään yhtenä käytännön toimenpiteenä kiinteiden varavoimakoneiden hankintaa
vedenottamoille. Toimenpide saattaa olla vesihuollon näkökulmasta perusteltu sähkökatkoihin varautumiseksi, mutta ei
palautteen mukaan kuulu vesienhoidon toimenpiteisiin. Lisäksi on syytä ottaa huomioon varavoimakoneen polttoainesäiliön
pohjavesialueella aiheuttama riski.
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Vedenotto
• Talousveden riskiarviointi
• Talousveden riskinarviointi kattaa koko vedentuotantoprosessin aina raakavedestä käyttäjän hanaan asti. Pohjaveteen
kohdistuvien riskien arvioinnissa käytetään pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia, mikäli suunnitelmat katsotaan riittävän
ajantasaisiksi. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimisvelvollisuuden ja suunnitelman seurantapalaverien
sisällyttäminen lainsäädäntöön voisi edesauttaa pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien ajantasaisuutta ja sitä kautta niiden
käyttöä talousveden riskinarvioinnissa. Ehdotuksessa mainittu vedenottamoiden suojavyöhykkeiden rajausperusteiden
tarkistus tukee talousvettä toimittavien laitosten raakaveden suojelua.
• Sektorijako
• Suunnitelmassa on esitetty sektorikohtaisesti tärkeitä suoria ja välillisesti vaikuttavia toimenpiteitä ja ohjauskeinoja
pohjavesivaikutusten vähentämiseksi. Sektorikohtainen ja vedenhankinnan näkökulmasta hajautettu toimenpiteiden
esitystapa vaikeuttaa vedenhankintaan käytettävien pohjavesien suojelemiseksi tehtävien toimenpiteiden riittävyyden
kokonaisarviointia.
• Vaasan vedenotto
• Vaasan alueen riippuvuus pintavedestä, kuten Kyrönjoesta otettavasta juomavedestä, on yhteiskunnallinen riskitekijä ja
kestävämpää ratkaisua tulisi etsiä. Pohjanmaan maakuntakaavassa 2040 tavoitteena on siirtyä pohjaveteen Vaasan
vedenotossa.
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• Kalan kulun helpottaminen
• Yleiset kommentit

• Palautteessa pidetään myönteisenä ja tärkeänä, että suunnitellaan toimenpiteitä, jotka
poistavat kalojen nousuesteitä. Palautteen antajat ovat havainneet ELY-keskusten suunnalta
uusia rohkeita avauksia patojen ja kulkuesteiden poistojen sekä kalatievelvoitteiden
täyttämisvelvoitteiden osalta. Myös vesien tilaa on kuvattu kattavasti ja suurelta osin
yksityiskohtaisesti.
• Palautteen mukaan kalakantojen hoidossa tulee siirtyä velvoiteistutuksista vaelluskalareittien
rakentamiseen ja kunnostamiseen, kutualueiden kunnostamiseen ja luonnonmukaisen
lisääntymisen turvaamiseen. Säännöstely on muutettava siten että siinä huomioidaan
kalatalous. Etenkin nousuesteiden poistamisen suhteen tulisi tehdä pitkän tähtäimen
suunnitelmia luontaisesti lisääntyvien kalakantojen palauttamiseksi istutusten sijaan. Vain
johdonmukaisella analyysillä voidaan perustella, miten kalankulun mahdollistaminen
vaikuttaa, ja onko itsensä ylläpitävän vaelluskalakannan syntyminen mahdollista ilman
jatkuvia istutuksia.
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• Padot

• Ensisijaisesti uomajatkumojen ennallistamiseksi tulisi keskittyä sähköntuotannollisesti
merkityksettömien patojen purkamiseen. Esimerkkinä pidetään Korvensuuta Mynämäen
Laajoessa. Purkamisen yhteydessä voimalaa varten perattu uoma tulee ennallistaa. Mikäli
voimalan purku ei ole mahdollista, lupaehdot on päivitettävä vastaamaan vesipuitedirektiivin
vaatimusta kaikista käytettävissä olevista keinoista virtaveden ekologisen jatkumon
turvaamiseksi. Joillakin paikoilla ohitusuoma voi olla riittävä ratkaisu kuten Freshabit Life IPhankkeessa on Perniön Koskella toteutettu. Vesiosuuden ekologinen tila on tarkistettava
vastaamaan vesistön hydrologis-morfologista luokitusta ja nykyisiä tietoja esimerkiksi
Pirkanmaan uhanalaisista lajeista ja luontotyypeistä.
• Juupajoki, Korkeakosken minivoimala 0,2 MW. Hy-Mo luokitus: Erinomainen. Ekologinen tila: Hyvä.
Muutettava vastaamaan todellista tilaa tyydyttävä, sillä kaikkia mahdollisia lieventäviä
toimenpiteitä ei ole tehty. Toimenpideohjelman tavoitetila saavutettu. Ei kalatalousvelvoitetta.
• Ikaalinen, Vääräjoki, Kukkurakosken minivoimala 0,4 MW. Hy-Mo luokitus: Huono, Ekologinen tila:
Hyvä. Muutettava vastaamaan todellista tilaa tyydyttävä, sillä kaikkia mahdollisia lieventäviä
toimenpiteitä ei ole tehty. Toimenpideohjelman tavoitetila saavutettu. Ei kalatalousvelvoitetta.
Kalatieselvitys tehty 2012.
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• Nokia, Siuronkosken minivoimalaitos 0,6 MW. Hy-Mo muuttuneisuus: Huono. Ekologinen tila: Hyvä. Muutettava
vastaamaan todellista tilaa tyydyttävä, sillä kaikkia mahdollisia lieventäviä toimenpiteitä ei ole tehty.
Toimenpideohjelman tavoitetila saavutettu. Kalatievelvote vuodesta 1906. Vuonna 2002 haettu lupa kalatien
rakentamiseen, kalatie rakennettu 2011. Lupaehdot on uudistettava ja voimalaa velvoitettava selvittämään,
toimiiko kalatie molempiin suuntiin. Lupaehdoissa on määritettävä ympäristövirtaama ja velvoite korvaavien
kutualueiden rakentamiseen.
• Ylöjärvi, Parkkuun alamyllyn minivoimalaitos. 0,5 MW. Hy-Mo luokitus: Tyydyttävä. Ekologinen tila: Hyvä.
Muutettava vastaamaan todellista tilaa tyydyttävä, sillä kaikkia mahdollisia lieventäviä toimenpiteitä ei ole tehty.
Toimenpideohjelman tavoitetila saavutettu. Vedenluovutusvelvoite. Voimalaitos on velvollinen laskemaan
Parkkuun Alisenkoskeen rakennettuun kalaportaaseen vettä niin, että virtaama on jatkuvasti vähintään 0,05m3/s.
Lisäksi voimalaitoksen vedenottokanavaan on asennettava välppä estämään kalojen joutuminen turbiineihin.
Lupaehtoja on päivitettävä ja ympäristövirtaaman riittävyys on selvitettävä seurantaan perustuvalla selvityksellä
kalatien sekä juoksutusvelvoitteen toimivuudesta molempiin suuntiin. Kalastoa suojaavien rakenteiden toimivuus
on selvitettävä

• Toisaalta palautteessa esitetään, että toimenpideohjelmassa huomioitaisiin myös isot ja merkittävät
nousuesteet, kuten Hartolankoski, Kyröskoski ja Melo. Palautteessa esitetään myös luonnonmukaisten
ohitusuomien rakentamista sähköntuotannon kannalta merkityksellisempiin laitoksiin.
• Voimaloiden käyttökatkoista tulisi luopua.
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• Kalatiet
•

•

Kalojen vaellusväyliä suunniteltaessa ja rakennettaessa on kiinnitettävä huomiota myös niiden toimivuuteen ja siihen, että kalojen kulku
mahdollistuu molempiin suuntiin. Luonnonmukaisten kalateiden toteutuksissa ja muussakin toiminnassa tulisi käyttää tutkimustiedon
valossa parhaita metodeja. Jo muutaman vuoden vanhat suunnitelmat saattavat olla vanhentuneita tiedoiltaan. Keskeinen ongelma
monessa vaellusväylässä on niiden riittämätön virtaama. Palautteen mukaan teknisten kalateiden toteuttamiseen ei tulisi suunnata
lainkaan julkisia varoja, niiden ollessa joka tapauksessa väliaikaisratkaisuja.
Kalatiestrategian mukaan kohdentamisessa on huomioitava kalakantojen uhanalaisuus ja alkuperäisyys sekä saavutettavan
poikastuotantoalueen koko ja rakentamisen sosiaalinen ja taloudellinen merkitys. Varsinkin usean perättäisen padon ohittamista
vaativissa kohteissa on pystyttävä arvioimaan vaelluskalojen luonnollisen lisääntymiskierron onnistumisen mahdollisuudet. Palautteessa
todetaan myös, että kalankulun mahdollistamisessa on suositeltavaa toteuttaa ensin ne kohteet, joilla saadaan eniten kalataloudellista
hyötyä, vaikka kohteet eivät olisikaan vesistön alimpia vaellusesteitä.

• Keinovalikoima
•
•
•
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Kalateiden rakentamisen lisäksi virtavesien tilan parantamisessa on hyödynnettävä monipuolisesti erilaisia keinoja, esimerkiksi
lupaehtouudistuksia, uomakunnostuksia, ohitusuomia, ympäristövirtaamia, korvaavien lisääntymisalueiden rakentamista ja patojen ja
muiden vaellusesteiden (esim. tierummut) poistoa.
On myös huomattava, että kalan luonnollisen kulun mahdollistaminen yhdessä elinympäristökunnostusten kanssa mahdollistaa samalla
koko joen eliöyhteisön elinvoimaisuuden, kuten erittäin uhanalaisen jokihelmisimpukan lisääntymiskierron toteutumisen sekä rantoja
pitkin liikkuvat maaeläimet.
Palautteen mukaan Varsinais-Suomen ja Satakunnan toimenpideohjelma-alueella tulee soveltaa kalojen, muiden vesieliöiden sekä myös
kevytvesiliikenteen vapaan liikkumisen turvaamiseksi koko käytössä olevaa keinovalikoimaa soveltuvin osin kuhunkin vaellusesteeseen.
Tämä tarkoittaa myös mahdollisuutta käyttää vaellusesteen poistamista, vähäistä hyötyä tuottavien patojen purkua tai korvaamista
luonnonmukaisella pohjapadolla.
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• Rahoitus

• Palautteessa tuodaan ilmi, että vaellusesteiden poiston rahoituksen löytäminen on vaikeaa.
YM:n vesienhoidon avustuksia ei tyypillisesti saa käyttää kalatoimenpiteisiin, vaikka
hankkeella saavutettaisiin muitakin vesienhoidollisia tavoitteita. Tämä hankaloittaa
hankkeiden toteutumista. Niin ikään vesistön nousuesteiden ja ennallistamisten suhteen
vapaaehtoisuuteen perustuvien toimien toteutuminen aiemmilla vesienhoitokausilla on ollut
riittämätöntä, tiedon, mutta etenkin rahoitusinstrumenttien puutteen vuoksi. Kolmannen
vesienhoitokauden aikana tarvitaan siis toteutukseen määrärahoja. Palautteen mukaan
patojen purkua tulisi tukea julkisella rahalla mukaan lukien EU-rahoituksella.

• Vedenlaadun merkitys

• Valuma-alueiden vesistökuormituksessa ei olla edetty, mikä näkyy paitsi lukuisissa
järvissämme myös Saaristomerellä. Palautteessa painotetaan, että vaelluskalakantojen
elvyttämiseltä putoaa helposti pohja pois, jos kunnostettujen jokien veden laatu on huono ja
kutualueiden pohjat liettyvät eroosion täyttämästä kiintoaineesta. Ekologisen tilan
parantaminen edellyttää jatkuvia ympäristövirtaamia.
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• Kunnostukset
• Virtavesien kunnostukset yleisesti
• Toimenpideohjelmassa on mainittu: ”Tulvasuojelluilla jokiosuuksilla käytettäviä
kunnostusmenetelmiä ovat suoristetun rantaviivan monimuotoistaminen, suvantoalueiden
leventäminen, rantasuojauksien poistaminen tai muuttaminen luonnonmukaisiksi sekä
penkereiden...”. Edellä mainituista toimenpiteistä rantaviiivan monimuotoistamisen
kohdentaminen ainoastaan tulvasuojelluille jokiosuuksille ei ole palautteen mukaan
perusteltua. Esimerkiksi rantametsillä ja rantametsien monimuotoisuudella on positiivista
vaikutusta erityisesti pienten virtavesien, purojen ja pienten jokien ekologiseen tilaan.
Rantavyöhykekunnostukset (esim. mutkittelun palauttaminen, tulvatasanteiden
palauttaminen, metsittäminen, rantakasvillisuude. palauttaminen) olisi tärkeä mainita
toimenpiteenä kaikille virtavesille
• Toimenpideohjelmaan tulisi saada nykyisten, esimerkiksi NOUSU-ohjelman
virtavesienkunnostuskohteiden lisäksi runsaasti uusia kohteita.
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• Purojen ja pienten virtavesien elinympäristökunnostukset
• Puron elinympäristökunnostus (valuma-alue alle 100 km2) on sisällytetty ainoastaan kolmelle jokimuodostumalle. Tämä on
palautteen mukaan hyvin vähäinen määrä huomioiden, että kaikki puroluontotyypit koko Etelä-Suomessa ovat uhanalaisia.
Tärkeitä purokunnostustarpeita olisi esimerkiksi Mynäjoen vesistössä ja Hirvijoen vesistössä. Tärkeitä taimenen
elinympäristökunnostuksia tulisi toteuttaa muun muassa Salossa sijaitsevissa Sahajärven vesistön Punassuon Lohiojassa ja
Matildajärven purossa sekä Purilanjoen vesistössä.
• Lukuisia puroja sisältyy myös suurempien jokien latva- ja sivupuroihin. Lisäksi tulisi mainita, että purojen kunnostustarpeita
tulee selvittää myös muissa kuin vaelluskalavesistöissä. Tähän asti purojen ja virtavesien kunnostustarpeita on selvitetty
tarkemmin ainoastaan vaelluskalavesistöistä. Purojen kunnostuksia tulisi lisätä joko puron elinympäristökunnostusten tai
pienten virtavesien elinympäristökunnostusten (aluetoimenpide) otsikoiden alle.
• Toimenpideohjelmaan tulisi sisällyttää myös muiden kuin virtaavien pienvesien elinympäristökunnostuksia, kuten norojen,
lampien ja lähteiden. Esimerkiksi alueen lähteissä ja vesistöjen latvavesissä on runsaasti kunnostustarpeita, joita on tunnistettu
muun muassa pohjavesialueiden pohjavesistä riippuvaisten ekosysteemien kartoituksissa ja muissa luontoselvityksissä. Mikäli
näistä pienvesistä ei ole riittävästi tietoa kunnostustarpeiden määrittelyyn niin alueen arvokkaista pienvesistä tulisi laatia
kunnostustarvekartoitus, jonka avulla kunnostustoimia voidaan jatkossa toteuttaa. Pienvesien kunnostusten vaikutukset
heijastuvat myös laajemmin pintavesien tilaan. Vaihtoehtoisesti pienvesille voisi olla tarkoituksenmukaista laatia oma
toimenpideohjelmansa.
• VARELY:n TPO:n sivulle 138 pienten virtavesien elinympäristökunnostuksen aluetoimenpiteeseen tulisi lisätä suoraan mereen
laskevat purot kuten esimerkiksi Uksjoki, Kasalanjoki, Pinkjärvenoja, Raumanjoki ja Rauman Pitkäjärven oja.
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• Jokien elinympäristökunnostukset

• Elinympäristökunnostuksissa tulisi kiinnittää enemmän huomiota vaelluskalojen poikasalueiden
kunnostamiseen ja hoitoon sekä uusien kutusoraikkojen luomiseen. Esimerkkinä Eurajoen yläosan
lisääntymisalueet kuten Ahmasojan – Kirkkosillan – Vahenojan alueet. Tulvasuojelluilla jokiosuuksilla
kaikkien luonnonmukaisten vesirakentamisen keinojen soveltaminen nähdään mielekkäänä paikalliset
olosuhteet huomioon ottaen. Myös 2 – 3 -tasoperkaukset, tasausaltaat ja vanhojen meanderiuomien
käyttöönotto tulee huomioida. Jokien tulvasuojelun keskeisenä elementtinä on myös keskusjärvien
säännöstelyn sopeuttaminen purkujokien vesitalouteen ja riittäviin ympäristövirtaamiin toteutumiseen
virtavesissä.
• Ohjelmissa ja toimenpiteissä tulee huomioida monipuolisesti eri kalalajit. Vaelluskalojen lisäksi
kalatalouden kannalta merkittävien lajien, kuten hauen, elinympäristöjen ennallistamiseen ja
haittavaikutusten vähentämiseen tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota.
• Eri suunnittelualueita koskevissa luvuissa mainitaan, että joen elinympäristökunnostukset painottuvat
hyvää huonommassa tilassa oleville vesistöalueille sekä vesistöalueille, joissa rakenteellisilla
kunnostuksilla voidaan parantaa vesistöjen ekologista tilaa. Kalataloudellisia kunnostuksia on tarpeen
tehdä kuitenkin myös monessa sellaisessa vesimuodostumassa, jonka ekologinen tila on arvioitu hyväksi,
koska ekologinen tilaluokitus ei ota riittävällä tavalla huomioon mm. lohikalakantojen heikkoutta ja
uhanalaisuutta.
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• Erityisalueiksi nimettyjen Natura-alueiden kunnostus

• Erityisalueiksi nimettyjen Natura-alueiden kunnostuksessa mainitaan vain lintuvesien kunnostukset. Palautteen
mukaan tähän tulisi lisätä soiden ennallistaminen. Esimerkkinä Eurajoen vesistöalueelta Metsähallituksen
omistama Kakkerinsuon Natura -alue. Aluetta rauhoitettaessa on jäänyt suuri määrä suolta tulevia ojia
tukkimatta. Ojien padottaminen edistää suon ennallistamista ja vähentää vesistöön (Eurajoki) pääsevän humusja kiintoaineen, sulfiittien ja mahdollisten muiden haitallisten aineiden määrää. Palautteessa ehdotetaan
Huhdan-Kakkerinsuon Natura-alueen ennallistamishankkeen lisäämistä toimenpideohjelmaan.

• Lintuvesien kunnostukset

• Rehevöityneiden vesistöjen kunnostaminen vaatii aina valuma-alueella tehtäviä vesistökuormitusta vähentäviä
toimenpiteitä ja myös mahdollisesti vesistöjärjestelyitä kohdevesistössä ja sen valuma-alueella. Tästä syystä
lintuvesien, rehevöityneiden vesistöjen ja rannikkovesien kunnostuskustannukset on saatettu arvioida liian
mataliksi. Lintuvedet ovat pääosin lintuvesiohjelmakohteita tai Lintudirektiivin mukaisia Natura 2000 -ohjelman
suojelualueita. Niiden kunnostamiseen on velvoite, jotta suojeluarvot säilyisivät. Lintuvesikunnostuksia tulisi
tehdä myös niihin vesistöihin ja rannikkovesiin, jotka ovat ns. tulevia hyviä lintuvesialueita, vaikka eivät
suojelualueita vielä ole. Lintuvesiohjelman kohteiden lähialueille tulisi tehdä niin sanottuja
kustannustehokkaampia kunnostuksia eli ns. elvytystoimia. Nämä voisivat olla maa- ja metsätalouteen liittyvien
kosteikkojen rakentamista, soiden ennallistamista ja maatalouden ympäristötoimenpiteiden sovittamista esim.
hanhi- ja kurkipellot sekä vesistöjen varren suojavyöhykkeet.
• Palautteessa toivottiin, että sivulle 153 lisättäisiin lintuvesien kunnostus osana Helmi-ohjelmaa.
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• Merenlahtien kunnostukset
• Merenlahdissa ja fladoissa ja kluuveissa on on myös muita kuin rehevöitymisestä peräisin olevia
kunnostustarpeita. Muun muassa Sydänoja (2008) on selvittänyt Saaristomeren ja Selkämeren fladojen
tilaa. Esimerkiksi fladojen ja kluuvien suuaukkojen ruoppaukset ja erilaiset pengertiet ovat muuttaneet
vesistöjen fyysistä tilaa. Fladojen, kluuvien ja merenlahtien kunnostukset, kuten suuaukkojen
ennallistaminen ja erilaisten kalojen vaellusesteiden poistaminen tulisi mainita toimenpiteenä.
Kunnostuksilla voidaan muun muassa parantaa kalaston lisääntymisalueiden tilaa. Saaristomeri on
erittäin tärkeä kohdealue merenlahtien kunnostuksissa. Saaristomeren kunnostustarpeita olisi hyvä
korostaa toimenpideohjelmassa.

• Suojelualueet
• Useissa vesistökohteissa vesiensuojelulliset tavoitteet ovat palautteen mukaan ristiriidassa kohteen
luontoarvojen olemassaolon kanssa. Tyypillisesti jonkin direktiivilajin esiintyminen kohteella estää tai
vaikeuttaa tarvittavien kunnostustoimien toteutusta. Suomessa tarvitaan pitkäkestoinen, erilaisia
habitaatteja koskeva tutkimusohjelma, jossa selvitetään eri direktiivilajien vasteita erilaisiin
vesistökunnostustoimenpiteisiin. Tulosten perusteella tarvittaessa muutetaan linjausta kunnostusten
lupaehdoissa
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• Järvien kunnostus
• Sivulla 152 rehevien järvien kohdalla todetaan, että kunnostukset aloitetaan vasta, kun
varmuudella on toteutettu tai toteutetaan riittävät toimenpiteet ulkoisen kuormituksen
vähentämiseksi. Sinänsä periaate on hyvä, mutta mikä on riittävästi ja milloin ollaan
täysin varmoja riittävyydestä, kun luonnon muutosten kanssa ollaan tekemisissä ja
menetelmät tai tavoitteet muuttuvat? Lause rajaa kunnostustoimia ja rajoittaa tärkeää
vesiensuojelun toimintaa.

• Yhteistyö kunnostuksissa
• Vesimuodostumien kunnostuksessa on tehtävä yhteistyötä maanomistajien kanssa eikä
kunnostuksesta saa aiheutua haittaa elinkeinotoiminnalle. On tärkeää, että tulvasuojelun
lisäksi mietitään samanaikaisesti ratkaisuja kuivuuteen varautumiseen mm. kasteluvettä
varastoimalla.
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• Säännöstely ja veden riittävyys
• Veden riittävyys padoilla säännöstelyillä alueilla on välttämätöntä niin esteiden ylä- kuin alapuolisilla vesiosuuksilla.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamaa kuivien ajanjaksojen vesipulaa torjutaan valuma-alueen vesien pidättymistä edistävillä
toimilla.
• Säännöstelyn vaikutusten voimakkuus riippuu säännöstelyvälistä ja etenkin siitä, kuinka paljon veden pinta laskee talven
aikana, sillä talviaikainen vedenkorkeuden lasku haittaa syyskutuisten kalalajien lisääntymistä. Se haittaa myös
rantavyöhykkeen pohjaeläinten menestymistä (mukaan lukien ravut), joiden määrä voi varsinkin loivilla rannoilla jäädä
tämän vuoksi olennaisesti luonnontilaisia olosuhteita pienemmäksi. Pohjaeläinten määrä vaikuttaa myös kalojen saatavilla
olevan ravinnon määrään.
• Matalissa latvavesistöissä säännöstelyn voimakkaat vedenpinnan korkeusvaihtelut vaikuttavat voimakkaasti veden laatuun
mm. pohjaravinteiden ja ranta-alueen maa-aineksen huuhtoutumina. Vesienhoitosuunnitelmaehdotuksessa tulisikin
palautteen mukaan tarkemmin arvioida myös säännöstelyn vaikutuksia mataliin latvavesistöihin sekä esittää tarvittavia
toimenpiteitä veden laatuun vaikuttavien haittojen vähentämiseksi. Tästä alue-esimerkkeinä esitetään Hulauden vesialue,
joka kuuluu Pyhäjärven vesistön säännöstelyn piiriin sekä Vanajavesi. Esimerkiksi eroosion vaikutusta ei ole tutkittu riittävän
tarkasti. Se voi olla merkittävää erityisesti matalien, rehevien jokien penkereillä (mm. Koskenjoki ja Naarvanjoki) joiden
veden pinnankorkeus heijastelee pitkältä matkalta Pyhäjärven pinnan korkeutta. Kevätkuoppa aiheuttaa silloin jäiden
romahtamisen joen reunamilla. Samoin tyypilliset saviset, matalat rannat Pyhäjärven ja Vanajaveden alueella ovat alttiina
säännöstelyyn liittyvän vedenkorkeuden vaihtelulle useita metrejä rannasta käsin, vaikka säännöstelyn korkeuden
vaihteluväli onkin pientä.
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• On tärkeää, että säännöstelykäytäntöjen kehittämisessä otetaan huomioon
kaikkien alueella toimivien tarpeet. Palautteessa muistutetaan, että
säännöstely ei saa haitata maa- ja metsätalouden harjoittamista.
• Vesirakentamisen, säännöstelyn ja vesistökunnostustoimenpiteiden
vastuu/yhteistyötahoihin tulee lisätä toiminnanharjoittajat myös kohtiin
pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategian sekä kansallinen vesien
kunnostusstrategian toteuttaminen ja valuma-alueen vedenpidätyskyvyn
edellytysten parantamine
• Palautteessa pidetään tärkeänä myös jatkossa vesivoiman säätökyvyn
hyödyntämistä alueen ympäristön tilaa parantavia toimia suunniteltaessa.
Kokemäen ja erityisesti Harjavallan voimalaitokset ovat merkittävässä roolissa
sähköverkon tasapainottamisessa etenkin Lapin jokien tulvien aikaan. 231
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• Toimenpiteiden riittävyys
• Kunnostustoimien koordinoinnissa ELY-keskuksen rooli on keskeinen niin rahoituksen kuin
kunnostustoimien suunnittelun näkökulmasta. Jatkossa vesienhoidon resursseja ja toimenpiteitä
tulee kohdentaa erityisesti alueille, jossa vesistön hyvän tilan tavoite on kauimpana.
Toimenpiteiden yhteensovittamista ja ohjausta tulee myös tehostaa ja selventää.
• Se tosiasia, ettei hyvää ekologista tilaa olla juuri onnistuttu parantamaan monenkaan vesistön
kohdalla, johtuu siitä, etteivät toimenpiteet ole olleet riittäviä. Eri paineiden tulee huomattavasti
aiempaa enemmän osallistua vesien tilan parantamiseen.
• Jotta vesistökunnostuksiin saadaan tarvittavaa volyymiä, vesistökunnostushankkeiden
avustusprosenttien tulisi olla selvästi nykyistä korkeampia. Hajakuormitusta pyritään vähentämään
myös muilla rahoituslähteillä, mutta ongelmaksi on todettava rahoitusten siiloutuminen ja
toisistaan suuresti poikkeavat ehdot. Rahoitusta hajakuormitusta vähentäville toimille on todella
vaikeaa löytää niin, että toimien toteutus olisi maanomistajille kannustavaa tai edes mahdollista.
• EPOELY:n toimenpideohjelmassa kohteita on turhan vähän eikä suunniteltu panostus ole riittävää..
Panostusta tulisi suunnata myös rannikkovesien kunnostukseen ja kunnostusselvityksiin.
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• Ruoppaukset
• Toimenpideohjelmassa esitetään, että pienruoppausten osalta ohjeistetaan ja kehitetään pienruoppausten hallintaa ja
tarvittaessa siihen liittyvää säätelyä. Uudessakaupungissa pienruoppauksia on vuosittain n. 40-60 kpl, jonkin verran tulee
ilmoituksia myös ilman lupaa tehdyistä ruoppauksista. Joissain tapauksissa ruoppaukset tehdään samanaikaisesti usean
naapurikiinteistön kesken, jolloin massamäärät voivat ylittää 1000 m3, kuitenkin ruoppaukset katsotaan lain mukaisesti
erilliseksi. Tulkintaohjeita voitaisiin tiukentaa ja ilmoitusmenettelyä tiukentaa siltä osin, että arvioitaisiin riskit tarkemmin ja
annetaan viranomaisille mahdollisuus kieltää ruoppaukset, kun kuormitus aiheuttaa paikallisia haittoja. Mm. samentuminen
on ongelma, kun ruoppaukset tehdään suojaisilla alueilla ja se on sallittu myös lähellä virkistyskautta, kuten toukokuussa.
Tällöin asukkaat kokevat haittaa mm. virkistyskäytön osalta.
• Useiden pienruoppausten kumulatiivisten vaikutusten vähentäminen on esitetty vesienhoitosuunnitelman vesirakentamisen
haittojen vähentämiskeinona taulukossa, mutta ei kappaleen yhteenvedossa (s. 153). Vasta viime vuosina on ilmakuvista
selvinnyt ilmoittamatta jääneiden rannikon ja saariston pienruoppausten todellinen määrä, ja on hyvä, jos pienruoppausten
yhteisvaikutukseen kiinnitetään nyt huomiota.
• Palautteen mukaan ruoppausta ei tule käyttää ensisijaisena järvien, jokien tai muiden vesistöjen kunnostusmenetelmänä
vaan ensisijaisesti tulee käyttää muita kunnostusmenetelmiä.
• Paikkatietoaineistot
• Toimenpideohjelmaan liitetty paikkatietoaineisto on arvokas lisä kunnostustöitä suunniteltaessa ja se mahdollistaa esim.
järvi- ja jokikohtaisten kunnostussuunnitelmien laatimisen.
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• Kiskonjoen-Uskelanjoen-Halikonjoen suunnittelualue (VAR)
• Kalojen on nähty nousevan Pitkäkosken padon vasemmassa reunassa olevista aukoista (ylävirtaan katsottuna), mutta
nousuaukot tukkeutuvat lähes vuosittain joen tuomasta puu ja lehtiaineksesta. Tällöin siitä muodostuu juuri lohikalojen
nousuaikaan syksyllä täydellinen nousueste. Toimenpideohjelmassa Uskelanjoen Pitkäkoski on mainittu jokien
elinympäristökunnostuksissa sivulla 137, mutta ei kalan kulkua helpottavissa toimenpiteissä. Sinne se tulisi palautteen
mukaan lisätä. Uskelanjoessa elää luonnonvarainen taimenkanta ja jokeen nousee myös runsaasti kevätkutuisia kalalajeja
kuten säynettä ja vimpaa. Tulisi harkita myös padon purkamista ja kosken ennallistamista.
• Kiskonjoen-Uskelanjoen-Halikonjoen suunnittelualueen kohteisiin liittyen kalankulkua helpottaviin toimenpiteisiin tulisi lisätä
Halikonjoen vesistön Somerojan padot. Someroja Halikonjoen latvajoen Kuusjoen sivupuro, joka on koko vesistön ainoa alue,
jossa nykytiedon mukaan esiintyy uhanlainen taimenkanta. Somerojan patojen poistaminen tai kalateiden rakentaminen olisi
ensisijaisen tärkeä kohde Halikonjoen vesistössä.
• Lisäksi Kiskonjoen vesistön Kärkelänjoessa on kaksi merkittävää vaellusestettä, Saukonkosken pohjapato ja Kärkelänkosken
käytöstä poistetetun vesivoimalaitoksen pato, jotka tulisi purkaa.
• Alas laskeutuvien vaelluskalojen poikasten joutuminen Koskenkosken voimalan turbiineihin pitää estää, sillä vain pieni osa
niistä selviää elossa alajuoksulle tehdyn tuoreen tutkimuksen mukaan. Tärkeää on myös helpottaa vaelluskalojen kulkua
umpeen kasvavan Saarenjärven läpi. Maa- ja metsätalousministeriön laatimassa Suomen alkuperäisten meritaimenkantojen
elvytyssuunnitelmassa esitetään Kiskonjoen vesistön osalta kalateitä tai vaellusesteiden poistoja 20 kohteeseen ja uomien ja
sivupurojen kunnostuksia 35 kohteeseen (Maa- ja metsätalousministeriö 2019). Viitaten em. elvytyssuunnitelmaan
palautteessa katsotaan, että toimenpideohjelmassa esitetyt virtavesien kunnostuskohteet ovat Kiskonjoen vesistössä
alimitoitettuja kunnostusten tarpeisiin nähden. Kunnostuskohteita on otettava lisää toimenpideohjelmaan.
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• Vuonna 2007 käynnistyi Varsinais-Suomen TE-keskuksen aloitteesta hanke Kiskonjoen vesistön säännöstelyn kehittämiseksi
moninaiskäyttöä paremmin palvelevaan suuntaan. Hankkeessa tehtiin vesistöalueesta hyvin laajat perusselvitykset sekä
kirjalliset tiedustelut vesistön eri käyttäjäryhmien näkemyksistä. Hankkeen raporttiluonnoksessa esitettiin eri vaihtoehtoja
säännöstelyn kehittämiseksi ja annettiin suosituksia jatkotoimiksi muun muassa Kirkkojärven säännöstelyn osalta. Hanke
kuitenkin kuivui jostain syystä kokoon eikä vesistön säännöstelyn kehittämiseksi ryhdytty toimenpiteisiin. Kiskonjoen vesistön
säännöstelyn kehittämistä ei liioin ole esitetty Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesienhoidon toimenpideohjelmassa.
Palautteen antaja ihmettelee, että valtion huomattava panostus Kiskonjoen vesistön säännöstelyn kehittämiseksi ei edennyt
loppuraporttiin, saatikka kehittämistoimiin saakka ja katsoo, että vesistön säännöstelyn kehittäminen varsinkin
ilmastonmuutoksen edetessä on entistä ajankohtaisempi. Vesistön säännöstelyssä on ratkaisevassa roolissa Kosken
vesivoimalaitos. Säännöstelyn kehittämisessä tulee ottaa huomioon sadannan lisääntymisen vaikutukset säännöstelyn
muutostarpeisiin sekä kuivien kausien ongelmat veden laadulle ja vesiluonnolle, jotka ovat jo koetelleet Kiskon Kirkkojärveä.
• Joen elinympäristökunnostus tulee lisätä, että Kiskonjoen-Perniönjoen vesistön osalta kunnostuksia tulee toteuttaa
Kiskonjoen lisäksi vesistön muilla vesistön jokialueilla. Esimerkiksi Kärkelänjoessa ja Aneriojoessa on merkittäviä
koskikunnostustarpeita. Muidenkin jokien kohdalla on hieman epäselvää, sisältyykö toimenpiteisiin kunnostukset vain joen
pääuomassa vai myös sivu-uomissa ja niihin laskevissa puroissa?
• Rehevöityneiden järvien kunnostuskohteissa tulisi palautteen antajien näkemyksen mukaan huomioida Uskelanjoen
latvuksille laskeva Halkjärvi, jonka ekologinen tila on huono. Lisäksi muistutetaan, että toimenpideohjelmassa esitettyjen
kohteiden lisäksi Salon alueella on useita järviä, joilla on aktiivista vesiensuojelutoimintaa yhdistysten toimesta. Mahdollisten
kunnostushankkeiden saaminen näille kohteille on tärkeää vesien hyvän tilan ylläpitämiseksi.
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• Kokemäenjoen alaosan-Loimijoen suunnittelualue (VAR)
• Kokemäenjoessa vaelluskalojen luonnonlisääntymisen edistämiseksi olisi joen virtaaman säännöstelyä muutettava sekä
kunnostettava Harjavallan voimalaitoksen alapuolisten koski- ja virtapaikkoja. Esimerkkinä Harjavallan voimalaitoksen
alapuolisella alueella joen virtaaman runsas vuorokautinen vaihtelu joka on suurin kalojen lisääntymistä haittaava tekijä tällä
alueella. Virtaaman vaihtelu vaikuttaa haitallisesti myös rantojen eroosioon ja joen virkistyskäyttöön. Uiton takia joen peratut
alueet on muokattava uudelleen siten että sieltä löytyy suojapaikkoja kaloille, ravuille, simpukoille (mm. jokihelmisimpukka)
huomioon ottaen myös tulvasuojelun. On aika rakentaa kalatiet tai kalaväylät ohi Kokemäenjoen reitin voimalaitosten.
• Kokemänjoen yläosan kalatalousalueella on käynnissä yhteistyössä Kyrösjärven ja Pirkkalan kalatalousalueiden kanssa hauen
lisääntymistä kartoittava hanke. Nämä kalatalousalueen toimenpiteet hauen lisääntymisen elvyttämiseksi on hyvä huomioida
myös tämän ohjelman toimenpiteissä (säännöstelytoimenpiteiden kehittäminen), niin että ne tukisivat samalla myös
kalatalousalueen tekemiä toimenpiteitä
• Myös Lanajoen nousuesteen poistaminen esimerkiksi kalatien rakentamisella tulee ottaa esille virtavesien kunnostustoimia
Kokemäenjoen alueella suunniteltaessa.
• Sääskosken kalaporras itsessään on tällä hetkellä vaarallinen koska sitä ei ole mitenkään suojattu verkolla ja siinä on suuri
putoamisvaara varsinkin lapsille.’
• S. 137: Kokemäenjoen alaosa-Loimijoen suunnittelualueella joen elinympäristökunnostuksiin lisätään koko Harjunpääjoen
vesistöalueen kunnostus ja lisätään tämä myös taulukkoon 16.9
• S. 138: Kokemäenjoen alaosan suunnittelualue puuttuu. Lisätään Harjavallan, Kolsin, Äetsän ja Tyrvään voimalaitosten
ohitusuomien suunnittelun käynnistäminen. Lisäksi Harjunpäänjoen vesistö Joutsijärvestä Solakoskelle. Lisätään tämä myös
taulukkoon 16.9
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• Paimionjoen-Aurajoen suunnittelualue (VAR)
• Paimiossa on tehty työtä Valonian johdolla ja opastamana pienten virtavesien kunnostamisen parissa Karhunojalla ja
Vähäjoella jo useamman vuoden ajan. Työ on paikallisesti merkittävää ja on innostanut asukkaita mukaan toimimaan.
Jatkossakin tulisi panostaa paikallistason käytännönläheiseen toimintaan, jossa saadaan asukkaat mukaan oman
lähivesistönsä kunnostamiseen. Karhunojan ja Vähäjoen ranta-alueilla on myös Helmi-elinympäristöohjelmaan kuuluvia
kohteita, joissa tehtävä luonnonhoitotyö tukee virtavesikunnostuksen tavoitteita.
• Paimionjoen säännöstelykäytännön kehittämisen tavoitteita tulee tarkentaa. Nyt toimenpideohjelmassa on mainittu, että on
käynnistymässä ”ympäristövirtaamaselvitys”. Tämä ei riitä, vaan tavoitteeksi tulisi määrittää paras mahdollinen
saavutettavissa oleva ekologinen tila. Paimionjoen Askalankosken voimalaitoksella on lupaehdoissaan kalatievelvoite, joka
mahdollistaa huomattavan ekologisen tilan parantamisen Paimionjoen alaosalle. Kalatievelvoite sisältää myös veden
luovuttamisen kalatiehen, joten kalatienvelvoitteen nojalla on mahdollista toteuttaa ympäristövirtaama. Kalatievelvoitteen
toimeenpano ja ympäristövirtaaman toteuttaminen Paimionjokeen on voimalaitoksen lupaehtojen mukaan mahdollista.
Mikäli lupaehdot vaativat muutosta niin kalatalousviranomaisen on myös mahdollista hakea velvoitteeseen päivitystä.
Paimionjoen Askalankosken ja Juntolan voimalaitokset sijaitsevat Paimionjokilaakson Natura 2000 -alueella. Natura-alueella
esiintyy EU:n luontodirektiivilaji vuollejokisimpukkaa, jonka lisääntymis- ja levähdysalueita nykyinen joen säännöstely ja
patojen muodostamat vaellusesteet heikentävät. Myös toimenpideohjelman liitteessä 1. ”Pintavesiin sijoittuvat
vesipuitedirektiivin mukaiset suojelualuerekisterikohteet Varsinais-Suomen ja Satakunnan toimenpideohjelma-alueella, niihin
kohdistuvat uhat sekä toimenpidetarpeet ” mainitut toimenpidetarpeet Paimionjokilaakson Natura 2000 -alueen osalta ovat
puutteellisia. Viittaus käyttö- ja hoitosuunnitelmassa mainittuihin toimenpiteisiin on puutteellinen, sillä käyttö- ja
hoitosuunnitelmassa ei ole tarkasteltu ympäristövirtaaman, padon purkamisen tai säännöstelykäytännön mahdollisuuksia.
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• Eurajoki-Lapinjoki-Sirppujoki (VAR)
• Eurajoen-Lapinjoen-Sirppujoen suunnittelualueella mainitaan ilahduttavasti useita
kunnostuskohteita sekä virtavesissä, järvissä että merenlahdissa. Näiden kunnostustoimien
toteuttaminen ja onnistuminen oletettavasti vaikuttaa positiivisesti alueiden kalastoon.
• Palautteessa toivotaan, että virtavesien elinympäristökunnostuksiin lisättäisiin Eurajoen yläosan
Euran keskustan Kirkkosillan kosken/Vahenojan elinympäristökunnostus.
• Sivulle 137 toivotaan lisättäväksi purojen elinympäristökunnostuksiin Ahmasoja, Ruonoja, Järvioja
(Eurajoen yläjuoksu), Juvajoki ja Raakkuunoja (Eurajoen alajuoksu).
• Sivu 138: Vaihtoehtona Eurakosken padon kalatielle on tutkittava palautteen mukaan myös
mahdollisuutta padon purkamiseen ja korvaamiseen pohjapadolla. Etuna tässä ratkaisussa olisi
mahdollinen patoaltaan yläpuolisten koskiosuuksien kunnostaminen sekä patoalueen laajempi
esteetön kulku. Tämä ratkaisu vaatisi eri intressiryhmien etujen yhteensovittamista. Lisäyksenä
Tura- ja Narvijärvien patojen kunnostus ja nousuesteiden poisto sekä Pappilankosken kalatien
lisäkunnostus. Köyliönjoesta Tuiskulan myllypadon kalatie (Hyyrykoski).
• Vesirakentamisen haittojen vähentämiseen sivulle 138 tulisi lisätä valtatie 8 perusparantamiseen
liittyvät vesirakentamisen haitat Eurajoen kuntakeskuksen alueella.
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• Saaristomeren rannikkoalueen pienet virtavedet (VAR)
• Purilanjoen vesistö: Joen alaosassa sijaitsevan Lempilän myllypadon kalatie tai padon
purku Purilanjoen vesistö: Vesistön yläosassa sijaitsevat Sydänojan-Kealanojan
kahden padon purku tai kalatien rakentaminen. Purilanjoen latvoilla & Kealanojassa
elää uhanalainen taimenkanta. Patojen muodostamien vaellusesteiden poistaminen
olisi ensisijaisen tärkeää.
• Salon Teijossa sijaitsevan Matildanjärven laskupuron patoihin tulisi tarkentaa kalatiet
tai padot purkaa. Matildanjärven laskupurossa esiintyy tai on esiintynyt lähivuosina
uhanalainen taimenkanta.
• Sauvonjoen Haaviston myllypadon kalatie tai padon purkaminen olisi tärkeää.
Sauvonjoki on tärkeä kevätkutuisten kalalajien lisääntymisalue.
• Hirvijoen vesistön Maskunjoen Kankaisten kartanon pato tulisi purkaa. Pato estää
kevätkuituisten kalalajien nousun Maskunjoen ylemmille osuuksille.
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• Luodon-Öjajärveen laskevat vesistöt (EPO)
• Ähtävänjoen vesimuodostumien (Alajärvi, Lappajärvi, Evijärvi) säännöstelykäytännöt tulee palautteen mukaan ottaa
suunnittelukauden aikana kokonaisvaltaiseen tarkasteluun ja selvittää millä tavalla säännöstelykäytännöt olisi parhaiten
toteutettavissa siten, että haitat myös kalatalouden kannalta olisivat mahdollisimman pienet. Erityisesti tämä koskee
kevätkuopan tarpeellisuuden arviointia.
• Lappajärvestä nousevien kalojen nousu- ja poikastuotantomahdollisuuksia on parannettava. Pienemmissäkin joissa vaellustai paikalliskalakantojen elinmahdollisuuksia on parannettava.
• Alajärven tulvariskisäännöstelyyn tarvitaan lisää resursseja ja määrärahoja, jotta säännöstely olisi ajantasaista, oikeaaikaistaja järvien yksilöllistä tilaa sekä tilannetta huomioivaa. Luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön huomioiminen
säännöstelykäytännöissä on tarpeen. Alajärven vuosittaisella liikatyhjentämisellä on lukuisia haittoja esim. kalojen elinoloille.
Kalaston säilyttämiseen on tehty merkittäviä toimenpiteitä, mutta tämä työ uhkaa mennä hukkaan, sillä järven vedenpinnan
liiallisesta laskemisesta johtuen kalat eivät selviydy talvesta. Talvisin vesi nousee Alajärven jäälle. Veden nouseminen jään
päälle estää järvemme virkistyskäytön. Esimerkiksi kaupunki ei ole pystynyt tekemään kuntalaisilleen järven ympäri kiertävää
latua useisiin vuosiin. Järven käyttäminen on tämän seurauksena muuttunut lähes mahdottomaksi muiltakin osin, sillä vesi
jäällä estää myös mm. retkiluisteluratojen teon, talvikalastuksen ja muun retkeilyn jäällä. Erityisesti viime vuosien aikana
säännöstely on onnistunut entistä huonommin, eikä järven yksityiskohtaistatilannetta ole huomioitu säännöstelyssä.
Todellinen tulvariski Alajärvessä tulee arvioida uudelleen ja säännöstelyä tulee vähentää ilman todellisen tulvariskin
aiheuttamista. Alajärven kaupunki ja mm. kalastuskunnan osakaskunta ovat tehneet pitkäjänteistä työtä Alajärven tilan
kohentamiseksi. Kuitenkin vedenpinnan säännöstely uhkaa valuttaa kaikki tehdyt työt hukkaan. Järven säännöstelyä ei
esitetä kokonaan muutettavaksi, mutta järven pinnan nopeat heilahdukset alasuuntaan niin kesällä kuin talvella ovat järven
tilan kannalta äärimmäisen huonoja. Palautteessa toivotaan, että järven vedenpinta pyritään pitämään läheltä ylävesirajaa.
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• Toimenpideohjelman mukaan Välijoessa sijaitsevan Niskan padon ohittavan monitoimiväylän
rakentaminen parantaa ekologista potentiaalia. Palautteessa huomautetaan, ettei monitoimiväylä
kuitenkaan välttämättä toimi tyydyttävällä tavalla kalatienä sen sisäänkäynnin sijaitessa kaukana
alavirrassa Niskan padolta.
• On tarpeen poistaa vaelluseste Orasenjoella, jossa myllypato katkaisee kalojen nousun
Lappajärvestä Lohijokeen ja Peränpuroon.
• Joen elinympäristökunnostuksia ehdotetaan toteutettaviksi Ähtävänjoella ja Kurejoella. Palautteen
mukaan Kurejokea tärkeämpi kunnostuskohde on Vimpelinjoki, joka omaa huomattavan
kalataloudellisen potentiaalin.
• Esimerkiksi Luodon-Öjanjärveen laskevien vesien osalta todetaan hyvän ekologisen tilan
saavuttamisesta s. 147 mm. ”Luonnontilaiset tai sen kaltaiset uomat rantavyöhykkeineen tulee
säästää ja niiden tilaa tulee parantaa siellä, missä se on mahdollista.” Edelleen todetaan s. 148
”Jokiekosysteemin toimivuutta ja monimuotoisuutta ml. rantavyöhyke tulee turvata ja parantaa
etenkin keskisuurten ja pienten jokien tilan parantamisessa.” Nämä ovat tärkeitä edellytyksiä,
mutta ohjelmasta ei kuitenkaan ole ainakaan helposti löydettävissä keinoja, miten nämä
toteutetaan. Luodonjärven osalta näkemyksemme mukaan kiintoaine- ja ravinnekuormitus on
merkittävin järven tilaa heikentävä tekijä. Happamuusongelmat ovat toisella sijalla.
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• Kyrönjoen vesistöalue (EPO)
• Kiikun säännöstelypato tulee lisätä toimenpideohjelmaan kalankulun mahdollistamiseksi laadittavien kalateiden
toteutuskohteeksi, jotta vaellusyhteys Kyrönjoen ja Seinäjoen välillä avautuu ja Seinäjoen kalataloudellinen potentiaali
Kyrönjoen jokiuomalle on hyödynnettävissä laajemmin. Kyrönjoen vesistön tekojärvien säännöstelykäytäntöjen
tarkistaminen on toivottua sekä erityisesti riittävän ympäristövirtaaman turvaaminen säännöstelyn alaisiin vähäisestä
vesityksestä kärsiviin virtavesiin.
• TPO:ssa todetaan, että vaelluskalojen (siian, meritaimenen) ja nahkiaisen liikkuminen tulee olla mahdollista Kyrönjoen
pääuomassa ja kaloilla tulee olla riittävästi lisääntymisalueita. Palautteen mukaan luontaisten meritaimen- ja lohikantojen
palauttaminen Kyrönjokeen edellyttää todennäköisesti vaellusreittien avaamista Jalasjoelle ja/tai Kauhajoelle.
• Peltokosken pato on merkittävästi kalannousua vaikeuttava este, ja sen poistamisella on suuri merkitys merestä nousevien
lohikalojen pääsylle yläjuoksun poikastuotantoalueille, joissa vedenlaatu on alajuoksua otollisempi.
• TPO:ssa todetaan, että Ilvesjoki ja Koskutjoki ovat vesistöalueen joista parhaassa kunnossa. Nousuesteet Ilvesjoessa ja
Mustajoessa haittaavat kuitenkin varsinkin alueella esiintyvän luontaisesti lisääntyvän taimenen elinolosuhteita. Jalasjoen ja
Kauhajoen sekä niiden sivu-uomien vaellusesteet on tarpeen poistaa varsinkin taimenen nykyisillä ja potentiaalisilla
esiintymisalueilla.
• Palautteen mukaan Kyröjoen Voitilan pato on nousueste monille kalalajeille. Pato tulisi sisällyttää suunnitelmaan ja asettaa
sille toimenpiteitä.

31.8.2021

242

Kunnostus, säännöstely ja rakentaminen
• Perhonjoen-Kälviänjoen vesistöalue (EPO)
• Palautteen antajat ovat seuranneet tilannetta yli 30 vuoden ajan Paasilanjärven ja Koivuniemen alueella. Tänä
aikana veden humuspitoisuus on noussut ja vesikasvillisuus on lähes hävinnyt johtuen turvetuotannosta ja
metsäojista. Järven ahvenkanta on vähentynyt ja kuhakanta on voimistunut. Parannus- ja toimenpide-ehdotus
olisi kevätsäännöstelyn kehittämisessä: onko tarpeellista niin voimakas vedenpinnan lasku, että jäät matalissa
kohdissa laskevat pohjaan ja irrottavat ja tukahduttavat vesikasvillisuuden. Viime vuosina ilmastonmuutoksen
takia jää on jo joulu-tammikuussa sulanut kertaalleen pois ja virtaama on ollut sata kuutiota sekunnissa.
Kaitforsille tulisi asentaa vedenkorkeuden mittauspiste, koska Isojärven/Haaviston mittauspisteeseen on
matkaa kahdeksan kilometriä. Voimakaan juoksutuskauden aikaan Paasilanjärven pinta voi olla todella matala
ja ero jopa 80 cm. Tätä pitäisi välttää, koska vesi on hapetonta siihen aikaan matalissa järven alueissa ja
poukamissa, millä todennäköisesti on voimakas vaikutus ahven/rapu/simpukkakantaan, kasvillisuuteen ja
yleisesti vesistön tilaan. Varsinkin viime vuosina on keväällä juoksutettu vettä liian kauan, ongelmaa on tullut
kuivien alkukesien takia ja vesi on laskenut liian matalalle järvialueella. Pitäisikö näiden ongelmien hallintaa
kehittää suunnitelma ,ja otettaisiin huomioon muutakin kuin tulva-asiat, koska alueelle on istutettu taimenia,
rapuja ja investoitu suuria summia ja kantaa on yritetty saada elpymään. Asialla on myös suuri vaikutus
virkistyskäyttöön.
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• Isojoen-Teuvanjoen ja Lapväärtin vesistöalue (EPO)
• TPO:ssa todetaan, että kalojen vaellusmahdollisuuksien parantamista ja lisääntymismahdollisuuksien
lisäämistä ja toteutettujen toimenpiteiden seurantaa tarpeen erityisesti Lapväärtin-Isojoen alueella.
Palautteessa huomautetaan, että vaellusesteet on tarpeen poistaa myös Teuvanjoesta, etenkin Puskamarkissa
sijaitsevan padon osalta.
• TPO:ssa todetaan, että Lapväärtinjoen alaosan tavoitteiden asettelu on haastavaa, sillä joen alaosalle
kohdistuu hoito- ja käyttöpaineita myös luonto- ja tulvadirektiivin osalta. Ekologisen tilan keskeiset ongelmat
ovat rakenteelliset muutokset, kuten pengerrykset ja perkaukset, tulva-aikoina korkeat ravinne- ja
kiintoainepitoisuudet sekä ajoittainen happamuusriski. Palautteessa todetaan, että Isojoella on huomattavan
suuri tarve valumavesien pidättämiseen. Sillä on mahdollista parantaa vedenlaatua sekä vähentää haitallisia
virtaamanvaihteluita ja tulvasuojelutöitä kalastoltaan poikkeuksellisen arvokkaassa vesistössä.
• TPO:n mukaan Isojoen elinympäristökunnostuksien ensisijaisena tavoitteena on parantaa elinolosuhteita
raakuille. Palautteen mukaan kunnostuksia tarvitaan myös vesistössä esiintyvien arvokkaiden taimenkantojen
vuoksi sekä pääuomassa että sivupuroissa.
• Kalojen vaellusmahdollisuuksia on tarpeen parantaa esitettyjen kohteiden lisäksi Penttilänkoskessa,
Metsäjoella ja Peruskosken eteläisessä haarassa sijaitsevilla padoilla.
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• Lapuanjoen vesistöalue (EPO)
• Vaelluskalojen (siian, meritaimenen) ja nahkiaisen liikkuminen tulee TPO:n mukaan olla mahdollista vähintään Lapuanjoen
pääuomassa ja kaloilla tulee olla riittävästi lisääntymisalueita, sekä Lapuanjoen keskiosan ja vesistön latvaosien jokien
taimen- ja rapukantojen elinmahdollisuuksia on parannettava. Palautteen mukaan mukaan keskeistä tällä hetkellä on
lohikalojen osalta parantaa elinolosuhteita Lapuanjoen keski- ja yläosalla sekä niiden lohikaloille soveltuvissa sivu-uomissa.
Lapuanjoen pääuoman osalta keskeistä tällä hetkellä on rakentaa Poutun ohella Hourunkosken ja Mäkelänkosken kalatiet.
Uudenkaarlepyyn padon osalta on tarpeen saada tietoa kalatiellä saavutettavista hyödyistä esimerkiksi lohikalojen
merkintätutkimuksella.
• Lapuanjoen keskiosalla sijaitsevan Lakaluoman myllypadon osalta olisi tarpeen selvittää padon osittaisen poistamisen
mahdollisuus ennen kalatien rakentamiseen ryhtymistä.
• Ähtärin ja Pihlajaveden reitit (EPO)
• TPO:n mukaan kolmannella vesienhoitokaudella Ähtärin reitille esitetään kalankulkua helpottavien toimenpiteiden
suunnittelua ja mahdollisesti toteutusta Inhanjoella Ryötön voimalaitoksen sekä Inhan säännöstelypadon kalojen
vaellusesteisiin. Palautteen antajan näkemyksen mukaan tarve kalatielle on myös Inhanjokeen Inhan tehtaiden padon sekä
Ouluveden ja Peränteen välillä sijaitsevan Vääräkosken voimalan yhteyteen.

• Lestijoen, Pöntiönjoen, Lohtajanjoen, Viirretjoen ja Koskenkylänjoen vesistöalueet (EPO)
• Jokien tavoitteeksi olisi suositeltava lisätä myös, että vaelluskalojen (siian, meritaimenen ja nahkiaisen) liikkuminen olisi
mahdollista koko Lestijoen vesistöalueella ja kaloilla tulisi olla riittävästi lisääntymis- ja poikastuotantoalueita.
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Kunnostus, säännöstely ja rakentaminen
• Ikaalisten reitti ja Jämijärvi (PIR)
• Pinsiön-Matalusjoelle on esitetty elinympäristökunnostuksia. Palautteessa nähdään
ehdotetut toimenpiteet hyvinä. Pinsiön-Matalusjoen tilaan tulee ensisijaisesti
toimenpideohjelman mukaisesti vaikuttaa muilla keinoilla kuin vedenottoa
muuttamalla. Vesihuolto on osa yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria, jonka
toimintaedellytykset tulee turvata valtioneuvoston periaatepäätöksen (2.11.2017)
mukaisesti.
• Kulo-Rautaveden osalta toimenpiteenä on mainittu säännöstelykäytännön
kehittäminen. Mm. Mahnalanselän-Kirkkojärven alueelle ei ole toimenpidekartassa
esitetty järvialueelle kunnostustoimia. Tällä alueella olisi kuitenkin erityisesti tarvetta
säännöstelyn kehittämiseksi. Etenkin Kirkkojärvellä tarvittaisiin toimenpiteitä
eroosiovaikutuksen vähentämiseksi ja rantojen umpeenkasvun estämiseksi.
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• Tottijärvi ja Teernijärvi (PIR)
• Viimeisten vuosien aikana Nokialla on kunnostettu ja seurattu pääasiassa Tottijärven ja Teernijärven veden tilaa. Tottijärveä
on kunnostettu mm. hapettamalla ja roskakalanuottauksilla. Teernijärven suojeluyhdistys on nyt muutaman vuoden ajan
hapettanut Teernijärveä ELY-keskuksen ja Nokian kaupungin tuella. Hapetuksen aikainen veden laadun seuranta on tehty ELYkeskuksen toimesta. Tulokset ovat lupaavia, mutta uhkana on, että hapetus loppuu, mikäli tuki loppuu. Nokian kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen toivoo, että Pirkanmaan ELY-keskus ottaisi jatkossakin osaa näiden kahden järven tilan
parantamiseen tähtääviin toimenpiteisiin.
• Pyhäjärven alue ja Vanajavesi (PIR)
• Pirkanmaan toimenpideohjelmassa ehdotetaan säännöstelyn kehittämistä Melon voimalaitoksella ja Kulo-Rauta-Liekoveden
Tyrvään voimalaitoksella. Toiminnanharjoittaja on valmis käymään asiasta keskustelua. Huomioitavaa on, että säännöstelyä
on toteutettu lievempänä kuin mihin säännöstelyluvat antavat mahdollisuuden. Yhtenä syynä ylimpien ja alimpien
vedenkorkeuksien tasoittumiseen ovat sidosryhmien kanssa yhdessä laaditut lupamääräyksiä tiukemmat
säännöstelysuositukset, joita myös toiminnanharjoittaja on pyrkinyt parhaansa mukaan noudattamaan.
• Jo vuosikymmenen alussa on laadittu kunnostussuunnitelma, jossa vanhan Rikalankanavan kautta johdetaan parempi
laatuista vettä Vanajavedestä Heinälahden syvänteeseen. Suomen ympäristökeskuksen uusi virtausmallinnus osoitti, että
lisäveden juoksutus nostaisi Heinälahden ja Hulausjärven vedenlaadun nopeasti ja pysyvästi tasolta välttävä tasolle hyvä.
Virtausselvityksen perusteella veden johtaminen Vanajavedestä vaikuttaa tehokkaalta, kestävältä ja nopeasti vaikuttavalta
keinolta parantaa vesialueen veden laatua. Palautteessa esitetään, että toimenpideohjelmaa lisätään tämä lisäveden
johtamishanke toteutettavaksi vuoteen 2025 mennessä. Hankkeen vastuullisena tahona olisivat ympäristö- sekä maa- ja
metsätalousministeriö. Nämä vastaisivat myös hankkeen rahoitusjärjestelyistä yhteistyössä vaikutusalueen kuntien kanssa.
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• Pyhäjärven ja Vanajaveden suunnittelualue (HAM)
• Pyhäjärven säännöstelyasia pitäisi tulevalla suunnittelukaudella saada kuntoon ja vastaamaan mm. ilmastomuutoksen
aiheuttamia muutospaineita. Toimenpideohjelmassa on hyvin tuotu esille keskeiset tavoitteet, joita pitäisi tarkastella:
säännöstellyn järven virkistyskäyttöarvon parantaminen, tehokkaampi vesivoiman hyväksikäyttö (Kuhalankosken pato), tulvaja kuivuusriskien hallinta, vesistön lähialueen kuivatustilan parantaminen, vesistön ekologian parantaminen. Todennäköisesti
tilan korjaamiseksi tulisi uusia säännöstelyä koskeva vanha lupa.
• Pyhäjärven lahtialueiden heikon tila parantamiseksi suunnitelmaan tulisi sisällyttää tehokkaampia toimenpiteitä.
Vanajaveden ja Pyhäjärven säännöstelyllä on merkittäviä negatiivisia kalataloudellisia vaikutuksia, ja palautteessa pidetään
säännöstelyn kehittämistä ja haittojen vähentämistä tavalla, jossa luonto, kalat ja virkistyskäyttö huomioidaan entistä
paremmin, oleellisena osana vesienhoidon suunnittelua ja toteuttamista. Kuten jälleen tänä keväänä on Pyhäjärvellä nähty,
talvella ja keväällä reittiveden pinta lasketaan niin alas, että siitä aiheutuu merkittäviä haittoja vesiluonnolle.
• Edelleen palautteessa esitetään, että vesienhoitosuunnitelmaa täydennetään Pyhäjärven nykyisen säännöstelyluvan
vaikutusarvioilla, ottaen huomioon myös kuivuusriskit, ja arvion perusteella mahdollisesti edellytettävillä toimenpiteillä.
• Ohjelmassa esitetään toimenpiteet (s. 136) vesistöjen kunnostukseen, säännöstelyyn ja rakentamiseen vuosille 2022-2027.
Pyhäjärven alueen ja Vanajaveden suunnittelualueella toimenpiteet kohdistuvat pitkälti suuriin rehevöityneisiin järviin.
Äimäjärven osalta jää hieman epäselväksi aiotaanko suunnitellut toimenpiteet sekä suunnitella että toteuttaa
toimenpideaikana. Vieraslajien, erityisesti isosorsimon, poisto on tärkeä esitelty toimenpide kaikilla suunnittelualueilla.
• Säännöstelykäytäntöä tulisi kehittää myös Eurajoen tulvasuojelun ja riittävän virtaaman takaamiseksi sekä Pappilankosken
kalatien ja alajuoksun riittävän ympäristövirtaaman takaamiseksi.
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• Yleiskommentit
• Jokien ekologinen tila Pirkanmaalla ja Satakunnassa on heikompi kuin järvien tila.
Alueen virtavesissä on edelleen voimalaitosesteitä, joista puuttuu vaadittavat
ohitusuomat tai kalatiet. Monessa voimalaitosvesistössä ekologinen tila on
määritelty hyväksi, vaikka voimala muodostaa täydellisen nousuesteen vaelluskaloille
ja vesistön patoaminen on samalla muuttanut koko vesiekosysteemin tilaa, ekologiaa
ja vesiluontotyyppejä. Näitten velvoitteiden täyttämistä ja riittäviä
ympäristövirtaamia tulee vaatia. Vesipuitedirektiivin velvoittamia jokien tilan
heikentymistä ehkäiseviä toimenpiteitä olisi pitänyt myös laajasti toteuttaa, jotta
tilavertailu olisi ollut mahdollista tehdä saavutettavissa olevan tilan ekologisen tilan
luokittelun sijasta.
• Kuivauomien vesittämisessä on huolehdittava, että uomassa on ympärivuotisesti
riittävä ekologinen virtaama.
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• Ympäristövirtaaman määrittäminen toimenpiteeksi
• Vesiluvan muutostarpeen harkinnan mahdollistavan tiedonkeruun varmistamiseksi palautteessa ehdotetaan, että
tarvittavien ympäristövirtaamien määrittäminen tulee selkeänä toimenpiteenä kirjata kaikkiin TPO:iin.
• Palautteessa ehdotetaan, että ympäristövirtaamien laajamittaiseksi palauttamiseksi viimeisellä vesienhoitokaudella tulee
viranomaisen ensi tilassa määritellä kuhunkin nyt patoamisen vuoksi kuivillaan olevaan koskipaikkaan tarvittava
ympäristövirtaama. Tämän tulee luonnollisesti heijastaa tutkittua tietoa siitä, mitkä ovat eri virtavesilajien
virtaamavaatimukset, mikä on syntyvän koskialueen pinta-ala jne.
• Vesipuitedirektiivi edellyttää omien vertailuolojen määrittämisen kullekin voimakkaasti muutetulle vesimuodostumalle.
Vertailutilan määrittelyssä käytetään kaikkia niitä hydrologis-morfologisia toimenpiteitä, joilla ei aiheuteta merkittävää
haittaa tärkeille käytölle. Virtaamaolosuhteiden muutos kuuluu näihin hydrologis-morfologisiin toimenpiteisiin. Tilatavoite
siis määritetään vesimuodostumakohtaisesti, joten toimenpiteet, joilla on merkitystä vesimuodostumatasolla biologisille
laatutekijöille tulevat mukaan analyysiin. Ns. kuivan uoman ympäristövirtaamalla tapahtuvan vesittämisen arviointi on siis
tarpeen silloin, kun se muodostaa merkittävän osan koko vesimuodostumasta tai siinä toteutettavat toimenpiteet vaikuttavat
merkittävästi koko vesimuodostuman tilaan.
• Virtaeliöstön huomioiminen
• Palautteessa huomautetaan, että pohjaeläinlajisto ei voi olla sama luonnontilaisessa virtavedessä ja padotussa vesistössä.
Täten ympäristövirtaaman toteuttamiseen ei riitä, että luovutetaan vesi kalatiehen vaan muukin säännöstely ja
voimalajuoksutus tulee toteuttaa niin, että virtavesieliöstön elinmahdollisuudet paranevat. Ympäristövirtaamakäsite ei
nykyisellään toteudu.
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• Komission muistutus
• Kokemäenjoen osalta suunnitelmassa osoitetut toimenpiteet virtavesiluonnon ekologisen tilan parantamiseksi
ovat puutteelliset ja riittämättömät. Esimerkiksi mainintaa ympäristövirtaamista ei ole, vaikka vesistön
vesivoimalat ja säännöstely edellyttäisivät tätä tarkastelua ja toimenpiteitä parhaan mahdollisen ekologisen
potentiaalin saavuttamiseksi. Muita mahdollisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi lupaehtouudistukset,
uomakunnostukset, ohitusuomat, korvaavien lisääntymisalueiden rakentaminen ja patojen purku.
Ympäristövirtaaman määrittelyyn liittyy myös voimalaitoksien lupaehtoihin lisättävä vaatimus
mahdollisimman tasaisesta läpijuoksutuksesta. Voimakkaasti muutettujen vesistöjen EU:n vesipuitedirektiivin
edellyttämä ”paras mahdollinen ekologinen potentiaali” saavutetaan vasta, kun kaikki mahdolliset lieventävät
toimenpiteet tilan parantamiseksi on tehty. Suomi on saanut toistuvasti EU-komissiolta kehotuksia edellä
kuvatun epäkohdan korjaamiseksi. Esimerkiksi vuonna 2019 kehotuksessa velvoitetaan sisällyttämään
vesipuitedirektiivin mukaisesti ekologisen virtaaman määrittely jokaiseen vesienhoitosuunnitelmaan. Kaikkien
voimaloiden lupaehdot tulee uudistaa, jotta vesipuitedirektiivin mukaiset tavoitteet voidaan saavuttaa. VPD:n
edellyttämä ympäristövirtaaman määrittäminen tarkoittaa juoksutusta kuivaksi jääneisiin luonnonuomiin,
ympärivuotista juoksutusta korvaaville lisääntymisalueille esimerkiksi ohitusuomissa sekä kalojen vaelluksen ja
elinympäristöjen kannalta riittävän tasaista läpijuoksutusta voimalaitosten kautta pääuomissa. Tällä hetkellä
ympäristövirtaaman määrittämisen vaatimus puuttuu kokonaan vesienhoitosuunnitelmasta kaikkien
voimaloiden osalta.
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• Pitkäkoski (EPO)
• Jalasjoen Pitkäkosken osalta on tarpeen selvittää koskessa tarvittava ympäristövirtaama. Riittävän vedenjuoksutuksen
saaminen Pitkäkoskeen on ratkaisevaa lohikalojen poikastuotanto-olosuhteiden kannalta Jalasjoen alaosalla. Pitkäkoskella
olisi koko Kyrönjoen laajimpana koskialueena erittäin suuri merkitys merivaelteisten lohikalojen poikastuotannon
käynnistämisen kannalta.
• Askalankoski (VAR)
• Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesienhoidon toimenpideohjelmassa lausutaan (sivulla 138): ”Säännöstelykäytännön
kehittämisen toimenpidettä esitetään Paimionjoen-Aurajoen suunnittelualueella Paimionjoen alaosaan. Askalan
voimalaitoksen osalta on käynnistymässä ympäristövirtaaman parantamiseen liittyvä selvitys. Voimalaitoksella on myös
kalatievelvoite. Ympäristövirtaamalla tarkoitetaan riittävän virtaaman järjestämistä joen ekosysteemin turvaamiseksi tai
palauttamiseksi mahdollisimman luonnonmukaiseksi.” Palautteen mukaan tämä kirjaus ei ole riittävä, vaan selkeäksi
tavoitteeksi halutaan ympäristövirtaaman toteuttaminen Askalan voimalaitospadon alapuoliselle jokiosuudelle. Jos
toimenpideohjelman kirjaus typistyy pelkän selvityksen tekemiseen, on tavoitetaso asetettu liian alas. Uomaan päästettävä
vesimäärä on riippuvainen koko joen virtaamasta, eikä ympäristövirtaama näin ollen vaikuta padon yläpuolisen jokiosuuden
vedenpintaan. Paimionjoen veden pumppaaminen Aurajokeen on lisäksi loppunut vuonna 2015, joten ennen Aurajokeen
mennyttä vesimäärää voitaisiin käyttää ympäristövirtaaman saavuttamiseen. Ympäristövirtaama mahdollistaisi erinäisten
vesieliöiden elämisen Askalankoskessa ja parantaisi näin alueellisesti joen ekologista tilaa. Myös lohikalojen kutu voisi
mahdollistua alueella. Ympäristövirtaaman avulla Paimionjoen pääuomaan tulisi 2 hehtaaria koskipinta-alaa. Askalankoski
kuuluu myös Natura2000-verkostoon, joten tämäkin tulee ottaa vakavasti.
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Pilaantuneet maa-alueet
• Kunnostaminen
• Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamista tulisi kaikkialla vaatia ajoissa
niin, että tunnistetut ja pilaantuneet maa-alueet eivät jää hoitamatta.
• PIRELY
• Palautteen antajan käsityksen mukaan Tampereen Nekalassa sijaitseva vanha
kaatopaikka kuormittaa Iidesjärveä. Tätä asiaa koskevaa toimenpidettä ei
kuitenkaan toimenpideohjelmasta löytynyt.
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• Kaavoituksen soveltuvuus vesienhoidon toteuttamiseen
• Toimenpide jonka mukaan toimintoja, jotka saattavat aiheuttaa riskin pohjavedelle ei saa sijoittaa pohjavesialueelle, koetaan
palautteessa hyvänä.
• Palautteessa todetaan myös, että kaavoituksen roolin tulee jatkossakin toimia ensisijaisesti eri maankäyttömuotojen
yhteensovittamisen instrumenttina ja maankäytön suunnittelun kytkeminen kaavoituksen kautta vesienhoidon tavoitteisiin
tulee poistaa suunnitelmista. Tätä perustellaan sillä, että esitetyt asiat vaativat paljon laajempaa pohdintaa ja
yhteensovittamista eri toimijoiden kesken kuin on tehty. Lisäksi todetaan, että kaavoituksella ei voida esimerkiksi luoda
maanomistajille velvoitetta toteuttaa tiettyjä vesiensuojeluratkaisuja maillaan, minkä vuoksi kaavoitus ei sovi vesienhoidon
toteuttamisen ohjauskeinoksi.
• Kaavoituksessa tulee ylipäätään muistaa kaavahierarkia ja maakuntakaavan yleispiirteisyyden vaatimus. Liian tarkat
kaavamerkinnät ovat jo nyt maakuntakaavojen ongelma eikä esimerkiksi uusia vesienhoitotavoitteisiin liittyviä
kaavamerkintöjä tule ottaa käyttöön.
• Kaavoituksessa ELY-keskusten rooli tulee näkyä kaavan laadintavaiheessa tehtävänä yhteistyönä kunnan ja maakuntien
kanssa. Sen vaikutusmahdollisuudet kaavoihin ovat nykyisellään riittävät eikä niiden osalta ole tarvetta lakimuutokselle.
Palautteessa katsotaan, että suunnitelmissa ei ylipäätään ole tarpeen ottaa kantaa lainsäädännön muutoksiin ja esitetään
ELY-keskuksen roolin muuttamista koskevan kappaleen poistamista. MRL:n nykyinen kirjaus siitä, että ELY-keskusten
valitusoikeus koskee merkittäviä maakunnallisia tai valtakunnallisia asioita, on perusteltu.
• Kaavoitusten osalta palautteessa muistutetaan, että metsätalouden harjoittamista ei tulisi alueilla, joilla metsälaki on
voimassa, ohjata tai rajoittaa kaavamääräyksin ja -merkinnöin. Kaavoilla ei tule ohjata metsätalouden toimenpiteitä.
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• Palautteessa kritisoidaan, että maankäyttöä käsittelevä tekstiä ei ole käsitelty ainakaan kaikissa
yhteistyöryhmissä, ja mahdolliset tekstikorjaukset tulisi käsitellä niissä.
• Palautteessa hämmästellään väitettä, että ranta-alueiden tarkastelua laajemmassa mittakaavassa valumaaluetasolla ei MRL:n tehtyjen muutoksien myötä pystytä enää edistämään, sillä yksittäisen maanomistajan
roolia rantojen suunnittelussa on vahvistettu ja MRL:n säädöksiä tulisi tarkistaa. Lain mukaan maanomistajien
laatimia rantakaavoja koskee kuitenkin samat sisältövaatimukset kuin muitakin kaavoja eikä asiaan ole tullut
muutoksia. Ehdotuksessa toimijoiksi esitetään viranomaisia. Palautteessa muistutetaan, että maankäyttöä
liittyviä kysymyksiä tulee käsitellä yhteistyössä maanomistajien kanssa.
• Toisaalta maankäytön suunnittelu nähdään keskeisenä pohjavedensuojelun ja myös pintavesien
ohjauskeinona. Maankäytön suunnittelu on ennakoivaa toimintaa ja yleensä myös edullisempaa kuin
syntyneiden ongelmien korjaaminen. Täten suunnitelmien merkitystä tulisi korostaa enemmän myös
vesiensuojelussa. Jotta ennaltaehkäisevä maankäytön suunnittelu onnistuisi tehtävässään, pitäisi
suunnittelukaudella löytää tai lisätä keinoja, miten nämä suojeluasiat saadaan myös näkyväksi yleis- ja
asemakaavoissa.
• Kohdassa 8.15 Maankäyttö mainitaan selvitysten tekemisestä kaavoitettavia alueita laajemmin ja näiden
tuloksien huomioinnista aluevarauksissa ja kaavamääräyksissä. Kaavoituksen lähtökohtana on kaavan
laatiminen tietylle maantieteelliselle alueelle, jota tuleva vahvistettava kaava aikanaan koskee. Kaavalla ei
voida päättää muiden alueiden maankäytöstä, joten kaavan selvityksetkin on syytä rajata vain kaava-alueelle
tai sen välittämään lähiympäristöön.
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• MRL uudistus
• Vesienhoidon suunnitelmien jatkovalmistelussa on syytä ottaa huomioon vireillä oleva maankäyttö- ja
rakennuslain kokonaisuudistus, jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia muun muassa maakuntakaavoitukseen ja
siihen, miten vesienhoidon suunnittelussa esitettyjä toimenpiteitä on mahdollista edistää jatkossa maakunnan
suunnittelussa.
• Vesistöjen ekologinen verkostorakenne ja vesienhoidon tavoitteiden huomioiminen kaavoituksessa tulee
mainita myös vesienhoitosuunnitelmassa, koska tulevaisuudessa ekologinen verkostorakenne on osa tulevaa
kunnallista ja maakunnallista kaavoitusprosessia rakennus- ja maankäytön lainsäädännön uudistuessa.
• Vesienhoidon suunnitelmaehdotuksessa todetaan, että ’’Valtioneuvoston periaatepäätöksessä soiden ja
turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta on otettu käyttöön soiden ja turvemaiden
maankäytön suunnittelua erityisesti ohjaava luonnontilaisuusasteikko, jonka avulla turvetuotannon
sijoittumista voidaan ohjata erityisesti maakuntakaavatasoisessa maankäytön suunnittelussa luontoarvojen
kannalta toissijaisille alueille’’. Maakuntakaavatasoista suunnittelua koskevat tavoitteet tulee huomioida
meneillään olevassa maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa. Valtion tasolla tulisi linjata, onko
turvetuotannon suunnittelu jatkossakin osa maakuntakaavoitusta.
• Palautteessa esitetään, että MRL:n uudistuksessa palautetaan ELY-keskuksille tarvittavat ohjaus- ja
valvontakeinot.
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• Kustannukset, resurssit ja osaamisen lisääminen
• Uusien ohjaustoimien ottaminen mukaan maankäyttöön mm. rakennuslupiin tuo lisää kustannuksia sekä julkiselle puolelle
että haja-asutuksen asukkaille. Kuntien roolin kasvattaminen rakennuslupaprosessissa tai kaavoituksessa, jossa huomioidaan
vesienhoidon tavoitteita, tarvitsee huomattavia lisäresursseja, koulutusta ja osaamista kuntiin. Vesienhoitosuunnitelmissa
tulee mainita lisäkustannukset ja arvioida niiden suuruusluokka.
• Palautteen mukaan on edelleen jatkuvasti tarpeen lisätä kuntien kaavoittajien, rakennusvalvojien ja päättäjien osaamista
vesien- ja merenhoidon tavoitteista ja tarvittavista toimenpiteistä vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi.
Tärkeää on mainita, millä tasolla ohjausta tullaan tekemään ja miten ohjaus toteutetaan. Suunnitelmassa tulee mainita, että
tehtävien siirto kuntien vastuulle aiheuttaa myös lisäkustannuksia kunnille ja ne tulee kompensoida valtiovallan taholta.
Palautteessa kannatetaan ELY-keskuksille toimenpiteenä esitettyjä tehtäviä tietoisuuden lisäämiseksi maankäytön
suunnittelun vesienhoidollisista vaikutuksista kunnissa.
• Toisaalta pelkän osaamisen ja tiedon lisääminen nähdään on vaikeana toteuttaa, koska kaavoituksen suomat keinot ovat
kirjavia ja monisyisiä. Ympäristökysymysten lisäksi osaamista tarvitaan lisää myös kaavojen luomien kunnille tulevien
kustannusvaikutusten (korvausvelvollisuuden) osalta.
• Toimenpiteiden sitovuus
• Kohdassa 8.15 Maankäyttö viitataan kaavoitukseen ja luvitukseen, joiden kautta vesien hyvää tilaa edistettäisiin. Tällaisten
hallinnollisten pakkokeinojen sijaan pääpaino tulisi olla neuvonnassa, koulutuksessa ja tiedotuksessa, joiden vaikuttavuus on
monin verroin parempi.
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• Paikkatietoaineistot
• Vesienhoidon tavoitteiden edistämisessä ja vesienhoitosuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden
toteuttamisessa maankäytön suunnittelun keinoin on palautteen mukaan ensiarvoisen tärkeää
varmistaa laadukkaiden, ajantasaisten ja avoimien paikkatietoaineistojen saatavuus. Pinta- ja
pohjavesiä, niiden tilaa sekä mm. happamia sulfaattimaita koskevat paikkatietoaineistot on
olennaista huomioida esimerkiksi maakuntakaavoituksessa kaavan laadinnan alusta alkaen.
Palautteessa pidetään tärkeänä, että jo olemassa olevien aineistojen ylläpitoon ja päivittämiseen,
sekä uusien aineistojen tuottamiseen varataan jatkossakin riittävästi resursseja.
• Rakentamispaineiden huomiointi
• Parkanon ja Kihniön kuntien alueelle on suunnitteilla suuri määrä tuulipuistoalueita ja paine
tuulivoiman lisäämiseksi on suurta. Rakentaminen kuitenkin merkitsee alueiden pirstoutumista,
mikä myös muuttaa hydrologisia oloja ja runsas kiviaineksen tarve saattaa aiheuttaa myös
pohjavesihaittoja. Pienvesien, purojen ja norojen tilan, rakentamisesta syntyvien uusien
virtavesiesteiden ja muun hydrologisen muutoksen vuoksi asia on tarpeen huomioida myös YVAtarpeita ajatellen Pirkanmaan TPO:ssa.
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Toimenpiteiden toteutus
• Yleiset kommentit
• Suunnitelmissa esitetyt toimenpiteet ovat kannatettavia ja edistävät vesien hyvän tilan saavuttamista. Vesien
tilan parantamiseksi suunnitellut toimenpiteet ovat selkeitä ja johdonmukaisia.
• Palautteessa katsotaan, että vesien tilan paranemiseksi suunnitellut toimenpiteet ovat hyvin kohdennettuja ja
niitä pystytään tietyin osin edistämään myös kunnissa. Vesienhoitosuunnitelman toteuttamisella on
positiivisia vaikutuksia ympäristön ja eliöstön lisäksi ihmisten elinoloihin ja terveyteen ja viihtyvyyteen.
• Palautteen antajat pitävät tärkeänä ja kannatettavana ehdotuksia vesiluonnon monimuotoisuuden
lisäämisestä ja vesistöjen rakentamisesta ja kuormituksesta aiheutuvien haittojen ehkäisemisestä.
• Vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamiseen tarvitaan enemmän neuvontaa, ohjausta ja rahoitusta sekä
hallinnon ja toimialojen rajat ylittävää yhteistyötä ympäristöhallinnon suunnalta. Vesistöjen kuormittajia ei
tulisi kohdella eri tavoin. Kaikki kuormittajat tulee ottaa mukaan vesienhoidon ympäristötavoitteiden
toteuttamiseen
• Toimenpiteiden toteuttaminen perustuu liian suurelta osalta vapaaehtoisuuteen, mikä on hidastanut
toimeenpanoa alueella. Toimeenpanon rahoitusta ei ole turvattu suunnitelmassa esitettyä tarvetta
vastaavaksi. Toimeenpanon osalta tarvitaan lisää aktiivisia uusia toimijoita sekä hallinto- ja toimialojen rajat
ylittäviä keinoja edistämään konkreettisten toimenpiteiden toteutumista. Alueellisten ohjauskeinojen
toteutumistilanteen arviointi on haasteellista johtuen niitä koskevien seurantamenetelmien puutteista ja itse
ohjauskeinojen yleispiirteisyydestä.
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• Toteutus- ja vastuutahot
• Toteutus- ja vastuutahoissa ihmetyttää, että puhutaan yleisesti kunnasta ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen rooli
tulee esille vain harvoin. Tällä viranomaisella on kuitenkin kuntakohtaisesti suuri merkitys esimerkiksi vesien tilan
seurannassa hoitaessaan lupa- ja valvontatehtäväänsä. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen sivuuttaminen saattaa johtaa
mm. henkilöstöresurssien vähenemiseen sektorilla.
• Toimenpideohjelmassa esitetään, että kunnat toimisivat mm. toimenpiteiden toteuttajina, ohjaajina, rahoittajina sekä
viestijöinä. Kuntien resurssit ovat kuitenkin rajalliset hankeosaamisen, ajan ja budjettien suhteen. Lisäksi toimet kohdistuvat
usein yksityisten maille. ELY-keskuksella on kuntia paremmat puitteet edesauttaa toimenpiteiden toteuttamista mm.
asiantuntija- ja yhteistyötahona sekä rahoittajana. Esimerkiksi erilaiset neuvonta- ja kunnostushankkeet ovat tärkeitä, mutta
kuntien resurssit eivät ole riittäviä niiden toteuttamiseen. Neuvontaan ja valvontaan osoitetut resurssit ovat monessa
kunnassa kuormitettuja, mikä vaikuttaa mm. hajajätevesivalvonnan ja -ympäristöneuvonnan toteuttamiseen.
• Monet toimenpiteistä etenkin maa- ja metsätalouden kuormituksen osalta kohdistuvat toteutuksen osalta pieniin
toimijoihin. On perusteltua olettaa, että toimenpiteiden toteuttaminen on tästä syystä epävarmaa ja hidasta, ja tavoitteiden
saavuttaminen viivästyy. Yksittäisten yhdistysten mahdollisuudet, voimavarat ja maksuhalukkuus eivät voi kasvaa siihen
mittaan, että vesienhoidon tavoitteet tulee saavutettua nykyisillä malleilla, ja että se takaisi toimille riittävää jatkuvuutta.
Selvitysten, suunnitelmien ja toteutuksen väliin ei saa muodostua esteitä yhteistyön organisoimattomuuden ja
toimeenpanon paikallistason puuttuessa. Tästä aiheutuu myös vesienhoitoon tarkoitettujen varojen hukkakäyttöä.
• Ainakin kunnostuspuolella hankkeiden vetäjiä on aivan liian vähän. Puuttuu sekä resursseja että osaamista. Liikaa luotetaan
vapaaehtoistyön ja yhdistystoiminnan mahdollisuuksiin tehdä isoja ja vaikuttavia hankkeita.
• Ojitusyhteisöjä tulisi vastuuttaa huomioimaan vesiensuojelu tai niiden ylikorostunutta roolia tulisi tarkastella kriittisesti.
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• Kustannukset
• Suunnitelmassa todetaan tarvittavat täydentävät toimenpiteet ja niiden kustannukset, mutta siinä ei lainkaan käsitellä
rahoituksen realistisuutta. Vaikka parhaillaan elämme vesiensuojelun ”parasta aikaa”, käytettävissä oleva rahoitus on
promilleja vesienhoitosuunnitelmassa esitettyihin tarpeisiin verrattuna.
• Tulevalle kaudelle esitettyjä sekä yleisiä sektorikohtaisia että vesimuodostumakohtaisia toimenpiteitä voidaan pitää oikeina.
Kuten toimenpide ohjelmassa on todettu, toimenpiteiden toteuttaminen on kiinni käytettävissä olevista resursseista. SOTEuudistus tulee muuttamaan kuntien rahoituspohjaa ja tämän hetken tiedon mukaan resurssit omarahoitusosuuksiin
vähenevät. Tämä tulisi ottaa huomioon rahoitusmalleissa. Toisaalta monissa tapauksissa niin sanotut helpot pistekuormitusta
koskevat keinot on käytetty ja tulosten saavuttaminen "pieniä puroja tilkitsemällä" edellyttää laajaa eri toimijoiden
yhteistyötä ja vastakkainasettelun purkamista.
• Palautteessa tuetaan kehittämisehdotusta siitä, että toimenpiteiden ja seurantojen kustannustehokkuuteen kiinnitetään
jatkossa entistä enemmän huomiota. Tutkittu tieto on ensiarvoisen tärkeää toimenpiteiden valinnan, kohdentamisen ja
käytön laajuuden optimoimiseksi. Toiminnanharjoittajien osallistaminen toimenpiteiden kustannuksiin on sen sijaan
harkittava huolellisesti. Maa- ja metsätalous ovat yritysmuotoina sellaisia, joissa yrittäjä ei voi siirtää vesienhoidosta syntyviä
lisäkustannuksia suoraan myytävän tuotteen hintaan, koska tuotteesta saatavan korvauksen määrittelee pääasiassa kauppa
tai teollisuus. Näin ollen maa- ja metsätalouden täydentävien vesiensuojelutoimien laaja toteuttaminen edellyttää kattavaa
tukijärjestelmää avukseen.
• Vesiensuojelun toimenpiteisiin suunnatut varat on kohdistettava käytännön työhön. Järjestelmän sisään rakennetun
koulutuksen käytänteitä muuttava vaikutus on ollut heikko eikä ole lisännyt riittävällä tavalla käytännönläheistä panostusta
vesiensuojeluun. Luonnonhoitohankkeisiin on varattava suurempi osuus käytettävissä olevasta toimenpiderahoituksesta.
Luonnonhoitohankkeiden määrää ja hehtaareja on kasvatettava ja käytettävä varattu raha täysimääräisesti.
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• Toimenpiteiden kohdentaminen
• Toimenpiteitä suunniteltaessa esimerkiksi kalatietoimenpide tulisi laskea alemman
prioriteetin toimenpiteeksi, mikäli heikon tilan syyt osoittavat vedenlaadullisiin tekijöihin.
Toisin sanoen toimenpiteiden tulisi kohdistua ensisijaisesti sinne missä suurimmat ongelmat
ovat, eikä sinne, mihin ne on helpointa kohdistaa.
• ”Perustoimenpiteitä sekä tehokkaita täydentäviä toimenpiteitä, jotka perustuvat pääosin
vapaaehtoisuuteen, tulisi toteuttaa nykyistä laajemmin ja kohdistaa paremmin” Näihin
toimenpiteisiin on varmistettava resurssit sekä sitoutumista helpottavat ehdot.
Mahdollisimman vähäinen byrokratia sekä riittävä neuvonta ja toimenpiteiden tukeminen
ovat oleellisia, jotta toimenpiteet eivät uhkaa maatalouden kannattavuutta,
maataloustuotantoa, toimenpiteisiin sitoutumista ja toteuttamista.
• Vesiensuojelutoimia ei tulisi rajata koskemaan tiettyä maantieteellistä suuraluetta.
Palautteen antaja uskoo maatalouden vesistökuormituksen merkittävään vähentymiseen,
mikäli velvoittavat ja kannustavat toimenpiteet kohdistetaan vaikuttavasti, mutta joustavasti
kasvulohkoittain. Vaikuttavalla toimella ja riittävällä taloudellisella kannustimella voidaan
leikata kuormitusta. Kattavien ja kannustavien perustoimien merkitystä ei pidä väheksyä.
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• Toteutuskeinot
• Koulutus ja ohjaus toimeenpanon keinoina on liiaksi irti toteutuksesta eikä tarpeellisia muutoksia ja
toimintakulttuurille tarpeellista kehitystä saada vietyä oikein käytäntöön saakka tai niiden toteuttaminen on
tarvinnut sektorin ulkopuolista primus motoria.
• Tietojärjestelmät
• Palautteessa pidetään tärkeänä vesienhoidon toimenpideohjelmissa esitettyjä näkemyksiä siitä, että vesien
seurannan, tilaluokittelun ja trenditarkastelun kannalta tulisi kehittää tietojärjestelmiä ja yhtenäistää niiden
sisällöntuottamista ja raportointia sekä sitä, että sähköistä tiedonsiirtoa tulee kehittää siten, että
toiminnanharjoittajien tarkkailutulokset saadaan siirrettyä laboratorioista suoraan tietojärjestelmiin. Olisi
myös varmistettava, että tietojärjestelmiin siirretyt tiedot ovat talousvettä toimittavien laitosten ja valvovien
viranomaisten käytettävissä, sillä juomavesidirektiivi edellyttää, että veden toimittajilla ja toimivaltaisilla
viranomaisilla on pääsy edellä Tausta-kappaleessa tarkoitettuihin tietoihin. Tätä varten olisi hyvä kuvata, miten
avoimia ympäristötietojärjestelmiä ja karttapalveluita voitaisiin käyttää juomavesidirektiivin edellyttämän
riskinarvioinnin ja riskienhallinnan tukena. Tietojärjestelmien osalta olisi lisäksi panostettava siihen, että eri
hallinnonalojen järjestelmiin (YM:n ympäristötietokannat, MMM:n VEETI-tietokanta ja
ympäristöterveydenhuollon Vati-tietokanta) kerättävät tiedot olisivat helposti yhdistettävissä yhteiseksi
tietovarannoksi. Tällä hetkellä juomavesidirektiivin edellyttämään kansalaisille tiedottamiseen ja EUraportointiin sisällytettäviä tietoja kootaan kaikkiin edellä mainittuihin.
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• Toimenpiteiden toteutuminen
• Palautteen antaja on huolissaan toteutumatta jääneiden toimenpiteiden suuresta määrästä. Kun suuri määrä toimenpiteistä
jää toteuttamatta, vesienhoito jää illuusioksi vesien hyvästä tilasta.
• Suunnitelmassa on esitettävä yhteenveto toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen vesimuodostuman hyvän tilan saavuttamiseksi,
syyt viivästyksiin niiden käytäntöön saattamisessa sekä todennäköinen toteuttamisaikataulu.
• Hyvän tilan saavuttamiseksi on ryhdyttävä aktiivisempaan ja dynaamisempaan toimintatapaan. Toimenpiteiden
toteuttamista tulee tehdä koko seurantakauden aikana. Seurantakauden aikana tulee voida nopeasti reagoida tilanteisiin, jos
toimenpiteiden toteuttaminen ontuu. On pystyttävä löytämään nopeasti ratkaisuja, joilla voidaan edistää tehokkaasti
vesiensuojelutoimien toteuttamista.

• Priorisointi
• Kolmannen toimikauden myötä korostuu kohteiden priorisointi: on löydettävä ja toteutettava ensisijaisesti vaikuttavimmat
kohteet, vaikka mieluiten toki kaikki. Tässä viranomaisen ohjaava rooli kohteiden priorisoinnissa korostuu. Uusia
priorisointiharjoituksia ja laajoja kohdekartoituksia ei toivota, priorisointi on tehtävissä olemassa olevan tiedon perusteella.
Fokus on jatkossa pidettävä tiukasti toimenpiteiden toteuttamisessa.
• Toisessa vaakakupissa on esimerkiksi Ruostejärven ja Liesjärven hyvän tilan ylläpitäminen, koska toimenpideohjelmassa
kerrotaan, että niiden hyvä ekologinen tila on uhattuna. Miten tällaisissa tilanteissa pystyttäisiin arvottamaan tehtävien
toimenpiteiden toteuttamisjärjestystä. Kuulutusasiakirjoista ei vastausta helposti löydä.
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• Toimenpiteiden vaikuttavuus
• Ehdotettuja toimenpiteitä on räätälöity kullekin vesistölle mahdollisimman hyvin sopiviksi ja siinä on nähty
paljon vaivaa.
• Luokitteluun valittujen toimenpiteiden pitää olla esitetty riittävällä tarkkuudella, jotta vaikutukset pysytään
arvioimaan. Esimerkiksi pelkkä kalatie ei riitä toimenpiteeksi, vaan tarvitaan myös tiedot kalatien
vesimäärästä, potentiaalisista lisääntymisalueista, mahdolliset mallinnustulokset jne. Lisäksi luokituksessa
tulee huomioida toimenpiteiden vaikutus vesimuodostuman ekologisen tilan laatutekijöihin, ja arvioida
muuttavatko toimenpiteet vesimuodostuman tilaluokkaa vai tapahtuuko muutos tilaluokan sisällä.
• Suunnitelmassa vesienhoidon tarkastelu on paljolti sektorikohtaista kohdentumatta erityisesti mihinkään.
Vaikka laajan vesienhoitoalueen suunnitelma on ymmärrettävästi yleispiirteinen, voisi toimenpideohjelmalta
odottaa pidemmälle menevää paikallisuutta ja konkretiaa. Kuten edeltäjänsäkin, ohjelma jää kuvaukseksi
nykytilasta, vesiin vaikuttavista tekijöistä ja vesiensuojelun keinovalikoimasta menemättä juuri kiinnostaviin
yksityiskohtiin.
• On hyvä huomioida mahdollinen aikaviive toimenpiteiden vaikuttavuudessa. Vaikka kaikki toimenpiteet
toteutettaisiin tavoiteaikataulussa, niiden vaikutus näkyy erityisesti suurissa vesistöissä vasta pitkän ajan
kuluttua. Lisäksi useiden järvien ja rannikkovesien osalta sisäinen kuormitus pysyy korkeana vielä vuosia.
Ulompiin rannikkovesiin kohdistuvaan, osin muualta tulevaan kuormitukseen ei voida vaikuttaa
vesienhoitoalueella tehtävillä toimenpiteillä.
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• Tähän saakka haittojen vähentämiseksi on osoitettu toimenpiteitä lähinnä maatalouteen, yhdyskuntiin, turkistuotantoon
sekä muihin ympäristöluvanvaraisiin toimiin. Toimenpiteet ovat välttämättömiä vesien tilan parantamiseksi. Esitetyt toimet
eivät kuitenkaan ole tuoneet haluttuja vaikutuksia vesien tilaan.
• Tilan parantaminen valuma-alueella ja pienimpien vesistöjen osien alueilla on edellytys, että vesistöjä voidaan kunnostaa ja
vesien tilaa parantaa alemmilla vesistöalueilla. Toimenpiteet järvialtaissa ja joissa ovat varsin vähäisiä vaikutuksiltaan, jos
yläosien kuormitus jatkuu entisellään. Monien latvajärvien osalta valuma-alue on pieni ja muutoksille herkkä. Silloin
pienilläkin toimenpiteillä voidaan saada aikaan muutoksia.
• Ravinnevalumien osalta toimenpiteiden vaikuttavuutta heikentää niiden vähäinen velvoittavuus ja kohdentamisen puute.
Myös ympäristökorvausjärjestelmä mahdollistaa toimenpiteitä vesienhoidon kannalta tehottomiin paikkoihin ja tulevalla
kaudella kohdentaminen eroosioherkille alueille on vielä vaikeampaa.
• Pyhäjärvi (PIR)
• Palautteessa suhtaudutaan myönteisesti tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, joilla alueen vesien tilaa saadaan paremmaksi.
Pyhäjärven reittiveteen ja sen ympäristöön kohdistuu monenlaista ihmistoiminnan aiheuttamaa painetta ja kuormitusta.
Kuten ohjelmassa on kuvattu, vedenlaatu reittivedellä – eritoten Vanajaveden suunnalta tulevan virtauksen vaikutuspiirissä –
ja järven eteläosan lahtivesillä sekä eräissä lähialueen pienvesistöissä on laajoilla alueilla välttävä tai korkeintaan tyydyttävä
ollen näin maakunnan mittakaavassa heikoimmassa tilassa. Mittavan hajakuormituksen lisäksi erityisesti asutus, teollisuus,
voimatalous ja säännöstely heikentävät vedenlaatua sekä kalojen lisääntymis- ja elinmahdollisuuksia. Samaan aikaan
vesistöihin kohdistuu suuria odotuksia aluetta käyttävien kymmenien tuhansien kalastajien taholta. Tarpeet tuloksellisiin ja
vaikuttavuudeltaan merkittäviin toimenpiteisiin ovat siis suuret.
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• Toimenpiteiden lisätarve
• Tehdyt toimenpiteet ovat hitaita ja merkittävien vaikutusten saavuttamiseksi riittämättömiä.
• Koska ilmastonmuutoksen myötä ravinnehuuhtoumat kasvavat, tulee vesienhoitosuunnitelmalta edellyttää
kunnianhimoisempia tavoitteita. Merialueen toipuminen on hidasta, mutta pitkäjänteisellä ja kunnianhimoisella
suunnitelmalla saadaan tuloksia. Palautteessa katsotaan, että suunnitelma vaatii laaja-alaisesti uusien ohjauskeinojen ja
menetelmien kehittämistä. Uusia suojelumenetelmiä tulee toteuttaa erityisesti siellä, missä vesistökuormitus on
voimakkainta. Tilan parantamiseksi on välttämätöntä kohdentaa vesiensuojelutoimenpiteet niin alueellisesti, kuin
tilakohtaisesti oikein. Tällöin myös taloudelliset panokset tuottavat parhaan hyödyn.
• Yhdyskuntien osalta on edelleen puutteitta ylivuotojen ehkäisemissä. Haitallisten aineiden, kuten hormonien ja
lääkeaineiden aiheuttamia ongelmia on ratkaisematta. Maatalouden osalta ympäristökorvauksen toimenpiteitä on
toteutettu määrärahan sallima määrä ja on muistettava, että siitä rahoitetaan muitakin kuin vesienhoitosuunnitelmassa
mitattavia toimenpiteitä. Kosteikkojen määrällinen tavoite on asetettu liian korkealle.
• Taulukossa 28 yhdyskuntien kohdalle tulee vihdoin ottaa huomioon jätevesilietteen merkitys, sisältö ja lietteen käyttötavat.
Maatalouden osalta taulukko antaa liian negatiivisen kuvan. Kohdentumista on tarpeen parantaa, mutta toimenpiteitä on jo
laajasti käytössä. Kuormitusherkimmille alueille tulee suunnitelman mukaan kohdentaa metsätalouden
perusvesiensuojelutasoa tehokkaampia toimenpiteitä. Vesiensuojelutoimenpiteiden oikea kohdentaminen ja koko ovat sekä
kustannustehokkaita että vaikuttavia toimia. Teollisuuden varautuminen tulviin ja poikkeustilanteisiin vaatii lisätoimenpiteitä.
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• Koska pistekuormituksen hallinta on huomattavasti helpompaa kuin hajakuormituksen, kuormittajien
toimintaa on tehostettava ja varauduttava poikkeustilanteisiin mm. tulvien varalta. On nurinkurista, että hajaasutuksen jätevesiä siirretään viemäröinnin kautta jätevedenpuhdistamoille, mistä niitä saatetaan päästää
ohijuoksutuksina vesistöön. Myös teollisuudessa on tapahtunut ylivuotoja ja raskasmetallipäästöjä mm.
Harjavallassa. Hulevesien erottelu on entistä tarpeellisempaa ilmastonmuutosta ja runsaiden sateiden
aiheuttamia tulvatilanteita ajatellen.
• Kiinnostus särkikalojen hyötykäyttöön on lisääntynyt. Myös järviruokoa ja paikoin vesiruttoa voidaan kerätä
vedentilan parantamiseksi ja niille voidaan kehittää hyötykäyttöä katteena ja lannoitteena. Myös
vieraskalalajeihin tulee kiinnittää huomiota. Lintukosteikkojen hoidon osalta hoitokalastus on tuottanut hyviä
tuloksia. Tätä työtä voidaan tehdä esimerkiksi HELMI-ohjelman ja sen jatkon puitteissa. Hoitokalastuksen
lisäksi on hyvä tutkia lisää väliaikaisia kemikaalikäsittelyjä kuten esimerkiksi polyalumiinikloridin käyttöä
sopivien pienten ja matalien järvien käsittelyssä. Myös koekalastuksiin, seurantoihin ja vapaaehtoisten
kouluttamiseen ja sitouttamiseen tulee panostaa. Kalaston tilaa on monen vesimuodostuman osalta selvitetty
hyvin puutteellisesti tai ei lainkaan, joten koekalastuksia tulee lisätä.
• Kunnostuksia, ennallistamisia, luonnonhoitoa, hiilensidontaa, hule- ja jätevesienhallintaa, ravinteiden
kierrätystä ja sidontaa sekä ravinteiden poistoa – ja kalakannoistahuolehtimista - niihin kaikkiin tulee panostaa
entistä enemmän.
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• Soiden ojitukset ja ennallistaminen
• Palautteen mukaan vesien- sekä myös merenhoidon onnistumiseksi Suomessa tulisi olla lisää ennallistettua suota vähintään
100 000 ha seuraavan vesienhoidon toteutuskauden loppuun mennessä. Tälläkin päästäisiin vasta kahden prosentin
ennallistamiseen ojitetuista soista. Siksi samalla tulee kiinnittää huomio uudistusojitusten vähentämiseen. Hetkelliset suuret
kuormitusvaikutukset runsasravinteisilla ja rautapitoisilla suotyypeillä tulisi huomioida toteutustapoja kehittämällä ja etenkin
valikoimalla kohteita.
• Uudistusojitustukea tulee suunnata ennallistamisiin, muuten lähivuosina suometsien hakkuut ja uudistusojitukset tekevät
tyhjiksi kaikki soiden ennallistamistoimet ja ravinnepäästöjen vähentämistavoitteet. Tätä faktaa ei voi liikaa painottaa.
• Suunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden lisäksi tulee luoda valtakunnallinen tuki- ja kannustejärjestelmä
kannattamattomiksi osoittautuneiden suo-ojitusten lopettamiselle ja ennallistamiselle. Näin saataisiin potentiaalisesti laajat
vapaaehtoiset ennallistamistoimet yksityismailla. Ennallistamiseen tulisi saada ohjausta ja tukea vesienhoidon toimenpiteenä
kuten ojituksiin nykyään. Yhtenä vastauksena ennallistamisen lisätarpeeseen voisi toimia Hiilipörssi
• HELMI-elinympäristöohjelman suunnitelman tavoite on 46 000 ha ennallistettua suota vuoteen 2030 mennessä eli noin viisi
promillea Suomen ojitetusta suoalasta. Tämä on kokonaismääränä ja vesiensuojelullisesta näkökulmasta täysin riittämätön, ja
sitä tulee lisätä eri keinoin. EU:n vuosien 2015–2020 biodiversiteettistrategian mukaan muuttuneista ekosysteemeistä olisi
tullut ennallistaa 15 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, minkä mukaan Suomen noin viidestä miljoonasta ojitushehtaarista
tulisi ennallistaa yli 700 000 hehtaaria. Vertailun vuoksi Kansallisessa metsäohjelmassa (2015) on asetettu vuosittaiseksi
kunnostusojitustavoitteeksi 80 000 ha. Niitä on toteutettu noin 60 000 hehtaarilla vuosittain. Samalla Suomessa arvioidaan
kuitenkin olevan yli miljoona hehtaaria turhaan ojitettuja soita.
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• Ohjaus ja neuvonta
• Tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi paikalliset yhdistykset ja kunnat tarvitsevat nykyistä enemmän
konkreettista paikallistason neuvontaa sekä selkeitä ja yleistajuisia ohjeita hankkeiden läpiviemiseen.
Asiantuntijaorganisaatioiden ohjaava ja neuvova rooli on tärkeä. Vesistöjen kunnostushankkeiden
omarahoituksen hankkimiseen ja hankkeiden rahoituspohjan laajentamiseen on luotava toimintamalleja,
joiden avulla vesistöjen käyttäjät ja kunnostuksista hyötyvät tahot voivat osallistua aktiivisesti hankkeiden
rahoitukseen.
• Toimenpideohjelma on tarpeellinen, mutta vaatii tuekseen valtakunnan laajuista, kannustavaa ja aktivoivaa
ohjausta ja lisäresursseja. Asioita tulee viedä eteenpäin ylhäältä alkaen, ja vesiensuojelutoimien tueksi tulee
saada lisää neuvontaa ja taloudellista kannustusta. Lisäksi etenkin hanketyön käytännön toteuttamista tulee
tukea entistä laajemmin sekä kuntien että kolmannen sektorin suuntaan esimerkiksi yhteistyöverkostojen
avulla. Myös karttapalveluiden kehittäminen kokonaisvaltaisempaan suuntaan on edelleen tarpeen.
• Viranomaisten osaamisen lisääminen
• Palautteessa pidetään hyvänä vesienhoitosuunnitelmaan kirjattua tavoitetta siitä, että kuntien kaavoittajien,
rakennusvalvonnan ja päättäjien osaamista vesienhoidosta lisätään edelleen.
• Kunnille on tarpeen tarjota lisäresursseja sekä hankeosaamisen että taloudellisen tuen muodossa.
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• Sijainninohjaussuunnitelma
• Pistekuormittajien (muun kuin kalankasvatuksen osalta) osalta tulisi laatia valtakunnallinen sijainninohjaussuunnitelma.
Suunnitelmassa huomioitaisiin sellaisia vesistöjä, jotka ovat erityisherkkiä lisäkuormitukselle tai niissä esiintyy
luontotyyppejä tai lajeja, jotka vaativat ekologisen hyvän tilan. Vesienhoitosuunnitelmaan tulee lisätä tarve
pistekuormittajien sijainninohjaukselle.
• Suojavyöhykkeet
• ”Jokiekosysteemin toimivuutta ja monimuotoisuutta ml. rantavyöhyke tulee turvata ja parantaa etenkin keskisuurten ja
pienten jokien tilan parantamisessa.” Nämä ovat tärkeitä ja vesiensuojelun kannalta olennaisia tavoitteita. Konkreettisia
toimenpide-esityksiä tavoitteiden toteuttamiseksi ei kuitenkaan ole juurikaan esitetty. Merkittävää vaikutusta olisi
esimerkiksi rantametsien käsittelyohjeistuksen uusimisella siten, että puro- ja jokiuomien sekä järven- ja merenrantametsien
reunavyöhykkeillä tulee kaikissa olosuhteissa säilyttää vähintään 20 m levyinen suojapuusto ja muokkaamaton maanpinta.
• Kuivuusriskien hallintasuunnitelmat
• Palautteessa pidetään tärkeänä kuivuusriskien hallintasuunnitelmien edistämistä. LOSSI -hankkeen hallintasuunnitelman
tulee olla sellainen, että siitä on käytännön hyötyä kunnille.

• Pienvesikartoitukset
• Varsinais-Suomessakin tarvitaan lisää pienvesikartoituksia.
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• Ojitus
• Mahdollisuuksia investoida vesistöjen ojitukseen ja kunnossapitoon tulisi
parantaa. Viranomaisten olisi annettava ohjeita siitä, mitä ehtoja tulisi
noudattaa.

• Ympäristötuet
• Maa- ja metsätalouden ympäristö- ja muita tukia tulisi suunnata kaikkein
vaikuttavimpiin toimenpiteisiin. Tukia voi nykyisellään saada edelleenkin
vesien tilaa heikentäviin toimenpiteisiin, kuten uudisojituksiin. Uusia ojia
kaivetaan lähes jokaisen kunnostusojituksen yhteydessä ja niistä kertyy
vuositasolla merkittävä määrä uutta vesistöjä kuormittavaa ojastoa.
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• Kosteikot
• Vaikka kiintoaineksia ja ravinteita pidättäviä ja samalla luonnon monimuotoisuutta lisääviä
kosteikkoja onkin jonkun verran toteutettu, ei määrä ole ollut riittävä. Kosteikkojen suunnittelua ja
toteutusta tulee edelleen lisätä ja ohjata ympäristötukirahoitusta kosteikkojen rakentamiseen ja
suojavyöhykkeiden perustamiseen entistä vahvemmin.
• Humus
• Varsinkin humuspitoisissa järvissämme on hapettomia kerroksia. Hapeton alusvesi saa
pohjasedimentteihin vajonneen fosforin liukenemaan takaisin veteen ja tämä aiheuttaa kiihtyvää
rehevöitymistä. Veden korkea humuspitoisuus estää järviveden talouskäytön. Ilmastonmuutoksen
johdosta pakkaskaudet lyhenevät, lisääntyvien sateiden johdosta valunnat turvemailta lisääntyvät,
metsien ojitukset ja hakkuumenetelmät rikkovat turvemaiden pintakerroksen mistä kaikesta
johtuen humuspäästöt tulevat lisääntymään merkittävästi. Humuspäästöihin on tartuttava ja
mietittävä ratkaisut millä turvemaiden metsistä virtaavat ja yleisemmin turvemaiden
muokkauksesta (esim. turvetuotanto) johtuvat humuspäästöt minimoidaan järvien ja jokien
kannalta kestävälle tasolle. Humuspäästöjen haittojen torjumiseksi tulisi kehittää seuraavalle
kaudelle uusia toimenpiteitä.
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• Toimenpiteiden lisätarve

• Palautteessa toivotaan, että Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Salon kaupunki
ryhtyvät eri toimijoiden kanssa ripeästi
• panostamaan tehokkaasti Kiskonjoen vesistön ja Kiskon Kirkkojärven tilan parantamiseen
ja seurantaan,
• elvyttämään vesistön uhanalaisia kalakantoja,
• parantamaan vesistön virkistyskäyttöä ja matkailupalveluja,
• tukemaan voimakkaasti vesistön asukkaiden vapaaehtoistyötä ja
• tuomaan kuntalaisten ja loma-asukkaiden tietoisuuteen Kiskonjoen vesistön arvo ja
ainutlaatuisuus.
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• Kustannusten arviointi
• Palautteen mukaan toimenpiteiden kustannus-hyötysuhde tulisi arvioida oikeilla mittareilla ja parantaa muutenkin
vesienhoidon talousvaikutusarvioita. Erityisesti suunnitelmissa tulisi pystyä arvioimaan kustannuksia alueellisiin
kansantalouslukuihin eli tuotannon määrään nähden, vaikka menetelmä ei ole kovin hyvä ympäristötaloudellinen mittari.
Läntisen vesienhoitoalueen vesienhoidon kustannukset verrattuna alueen bruttokansantuotteeseen on arviolta noin 2,5 %.
Vesienhoitosuunnitelmissa tulisi paremmin pystyä arvioimaan luonnon kattavan varallisuuden käsitettä niin, että vesistöihin
kohdistuva pitkäaikainen investointi- eli korjausvelka voitaisiin paremmin määrittää, ja näin arvioida paremmin todellisia
kustannus-hyötyjä. Vesien tilaan ja vesistä riippuvan luonnon monimuotoisuuteen liittyvä ns. korjausvelka on maassamme
palautteen mukaan niin suuri, että tilanteen korjaamiseen ei ole realistista mahdollisuutta käytännöllisesti eikä taloudellisesti
nykyjärjestelmässä. Ympäristötaloustarkasteluja on näistä syistä parannettava. Vesienhoitosuunnitelmassa tulisi myös
selkeämmin osoittaa, mistä ja miten voimme rahoittaa luonnon ja vesien tilaan liittyvän korjausvelan.
• Arvioita kustannuksista tulisi täsmentää ja toimenpiteiden kustannustehokkuuteen tulisi kiinnittää enemmän huomiota
tulevaisuudessa. Nyt kustannus-hyöty-tarkastelujen pohjana käytetään malleja, kyselytutkimuksia ja asiantuntija-arvioita.
Esimerkiksi maksuhalukkuuskyselyn tulokset eivät suoraan kerro sitä, kuinka paljon lopulta ollaan valmiita maksamaan
aidossa maksutilanteessa. Lisäksi muun muassa rantakiinteistöjen arvoon vaikuttaa vesien tilan lisäksi paljon myös muut
tekijät, kuten kysyntä ja tarjonta.
• Palautteessa todettiin, että nykyisissä kustannuslaskelmissa tulisi ottaa huomioon myös toimenpiteet, joita toimijat, kuten
maanviljelijät ja metsänomistajat toteuttavat täysin omalla kustannuksellaan.
• Suunnitelmien ongelmana on kustannusarvioiden puutteellisuus. Esimerkkinä mainittakoon maatalouden
ravinnekuormitusten hallinta ja vähentäminen, joiden osalta puuttuvat toimenpiteiden tarkempi ajoitus ja kustannusarviot.
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• Teollisuuden osalta toimenpideohjelmassa todetaan toimien sisältyvän ympäristölupiin eikä siksi toimien kustannuksia
esitetä, vaan viitataan vesienhoitosuunnitelmaan, missä koko läntisen vesienhoitoalueen kustannuksiksi arvioidaan 60 milj.
euroa vuodessa. Yhdyskuntajätevesien puhdistuksen kustannuksista osa on otettu mukaan ja käytännössä kaikki maa- ja
metsätalouden sekä turve- ja turkistuotannon kustannukset. Ylipäätään lukijalle ei selviä kustannusten esittämisen logiikka.
Kustannusten toimijakohtainen tarkastelu avannee tulevaisuudessa, kun se on saatu läpinäkyväksi ja perustelluksi,
mahdollisuuden hajakuormituksen vähentämiseen kompensaatioiden käyttämisen kautta.
• Pirkanmaan TPO:n taulukossa 10.11. on esitetty toimenpiteiden kustannuksia. Yhdyskuntien osalta niiden laskentaperusteet
on esitetty erillisessä raportissa. Raportissa on aivan oikein todettu, että tarkkaa kustannusarviota on mahdotonta ennakolta
laskea, koska kustannukset vaihtelevat tapauskohtaisesti. Tämän vuoksi taulukon 10.11 otsikot tulisi merkitä
kustannusarvioiksi. Lisäksi kustannusarvioiden tarkkuuden epävarmuus tulisi paremmin esille, jos ne esitettäisiin esim.
kahden merkitsevä numeron tarkkuudella. Kustannuksissa erityisesti kiinnitti huomiota investointiarvio liittyen viemärien
vuotovesien vähentämiseen ja suunnitelmalliseen sekaviemäröinnistä luopumiseen. Laskentaohjeen mukaan perusteena
käytetään vuoden 2020 VEETI-raportointia, johon on tarkoitus verrata vuosien 2021-2027 toteumia. Lähestymistavan
haasteena on VEETI-raportointiin liittyvien merkittävien ongelmien lisäksi perustason osalta investointien määrällinen
vaihtelu vuosittain (esim. 2019 ja 2020 keskiarvo olisi referenssinä parempi). Verkostovuotoihin voidaan vaikuttaa myös
kohdennetulla kunnossapidolla, jolloin ne eivät kirjaudu investointeina. Esitetty investointiarvio ei ole siten uskottava.
• Palautteessa korostetaan kustannusten ja hyötyjen tarkastelua sekä hallinnon puolella että vesiensuojelutoimenpiteiden
toteutuksessa. Suomen talouden tilanne huomioon ottaen hallintoa on kevennettävä ja sen vuoksi myös etsittävä keinoja,
miten vesienhoidon suunnittelua voidaan keventää.
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• Kustannusvastuu
• Paikallisten yhteisöjen, asukkaiden, mökkiläisten ja vesialueiden omistajien merkitys ja vastuu
kasvaa voimakkaasti niin kunnostushankkeiden rahoituksessa kuin toteutuksessa, mitä pidetään
palautteessa ongelmallisena. Vesiensuojelutoimien toteuttamisen ja rahoittamisen jäämistä
kunnille pidetään puolestaan palautteessa sekä huonona että hyvänä asiana. Valtiolle toivotaan
suurempaa toteutus- ja rahoitusvastuuta perustuen osin myös EU-säädöksiin.
• Vastuita toimijoille esitettäessä pidetään tärkeänä, että niiden taloudelliset mahdollisuudet
toimenpiteiden toteutukseen arvioitaisiin, käytettäisiin tarvittavia ohjauskeinoja toteutuksen
edistämiseksi ja turvattaisiin toimijoiden resurssit riittävällä rahoituksella. Lisäksi palautteessa
esitettiin, että 50 %:n omavastuuosuutta hankkeiden toteutuksessa tulisi pienentää, jotta
potentiaalisia toimijoita saataisiin lisää ja toimeenpano nopeutuisi. Ehdotusta perusteltiin
alueellisten hankkeiden merkityksellä vesienhoidon toimeenpanossa.
• Palautteessa toivottiin kansalaisyhteiskunnalle ja kolmannelle sektorille rahoitusta vesienhoidon
koulutukseen, valistukseen ja osallistamiseen mahdollisimman vähäisellä omavastuuosuudella.
Myös valtionhallinnon ja kuntien vesienhoidon viranhaltijoiden resurssit muun muassa
neuvontatyöhön tulisi turvata.
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• Palautteessa huomautettiin, ettei mm. HELMI-ohjelman puitteissa asetetuilla ennallistamisen
ja kunnostuksen hehtaarimäärillä tai rahoituksella vielä voida päästä vesienhoidossa hyvän
tilan tavoitteisiin vuoteen 2027 mennessä. Rahoituksen osalta olisi mm. hyvä pystyä
yhdistämään Nousu- ja Helmi-ohjelmien rahoitusta tärkeissä kohteissa. Lisäksi on tarvetta
kannustaa vapaaehtoisten toimenpiteiden merkittävään lisäämiseen yksityismailla sekä
yksityisten maanomistajien että yritysten toimesta. Valtion rahoituksen lisäksi tulisi kehittää
säätiö- ja yhtiöpohjaista rahoitusta, esimerkkinä Kone Oyj:n alkupääomittama ja Suomen
luonnonsuojeluliiton 2018 aloittama Hiilipörssi, joka yhtiöitettiin 1.10.2020. Vain käyttämällä
useita eri rahoituslähteitä on mahdollista päästä tavoitteisiin, jotka vesienhoito-ohjelmissa ja
toimenpideohjelmissa on lueteltu.
• Asiakirjoissa tulisi ottaa huomioon, että toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset voivat
myös olla yksittäiselle toimijalle kohtuuttomia, vaikka ne eivät koko toimialalle sitä olisi.
• Toisaalta palautteessa toivottiin, että kalatalousmaksujen tulisi olla nykyistä selkeästi
korkeampia, jotta toiminnasta syntyviä haittoja voitaisiin kompensoida järkevämmin.
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• Julkinen rahoitus
• Palautteessa julkinen rahoitus nähdään riittämättömänä. Kunnat toivoivat lisäresurssointia valtion taholta
suunnitelmien toteuttamiseksi. Käytännön vesiensuojelun edistämiseen ehdotettiin Kunta-Helmi -tyyppistä
erityisavustusta, johon osoitettaisiin rahaa valtion budjetissa.
• Julkisen rahoitusta pidettiin tärkeänä, sillä se antaa alkusysäyksen hankkeiden käynnistämiselle ja mahdollistaa
toimenpiteiden toteuttamisen kustannustehokkuusvaatimuksen mukaisesti. Toisaalta rahoituksen toivottiin
tulevan suoraan valtion budjetista ilman hankebyrokratiaa, koska hankkeistaminen johtaa resurssoinnin ja
rahoituksen kohdentumiseen alueille, joilla on jo ennestään hankeosaamista ja kokemusta.
• Palautteessa toivottiin ELY-keskuksille riittäviä resursseja vesienhoidon tavoitteiden ja toimenpiteiden
edistämiseen. Myös vesien tilan pitkäjänteiseen seurantaan, olemassa olevien aineistojen ylläpitoon ja
päivittämiseen, sekä uusien aineistojen tuottamiseen tulisi panostaa ja varata riittävästi resursseja.
• Palautteen mukaan vesienhoitosuunnitelmassa tulisi esittää myös ympäristötalouteen liittyvät
taloustarkastelut sekä esittää ympäristötalouteen liittyvien ohjauskeinojen, normistojen ja säädösten
kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Näin voitaisiin paremmin turvata vesiensuojeluun liittyvä rahoitus ja
rahoituslähteet; tällaisia voivat olla mm. uudet verotukselliset tai kulutukseen perustuvat maksuperusteiset
rahoituslähteet. Veromalliin perustuva rahoitus tulisi painottaa kulutusveroihin.
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• Ohjaamalla rahoitusta pois vesien tilaa heikentävästä toiminnasta voitaisiin merkittävästi parantaa vesimuodostumien tilaa.
Uutta lainsäädäntöä rahoituksen järjestämiseksi pidettiin tärkeänä lisäyksenä kansalliseen sääntelyyn. Erityisesti vesistöihin
kuormitusta aiheuttavien toimintojen eli lähinnä maankäytön sekä vaelluskalojen elinmahdollisuuksia heikentävien patojen
ja muiden vesistötöiden osalta tulisi harkita tukien myöntämisen järkevyyttä. Vesistöille sekä niiden kala- ja rapukannoille
haitallisille toiminnoille myönnettäviä tukia tulisi vähentää ja suunnata vesistöjen kunnostustoimenpiteisiin.
• Tämän lisäksi on huomioitava pohdittaessa vesienhoidon kustannusten rahoittamista, että ns. YLE-maksun kaltaisten
veroluonteisten maksujen ottaminen käyttöön ympäristön tilan parantavien toimien rahoittamiseksi, on ongelmallista.
Progressiivinen ansiotuloverotus on joustava ja taloudellisia suhdanteista tasoittava mekanismi. Mitä lähemmäksi
tasaveromallia siirrytään ansiotuloverotuksessa, sen joustamattomammaksi muuttuu verotus, myös erilaiset
tulonsiirtomekanismien käyttö heikkenee laskusuhdanteissa. Pääosin vesien tilan parantamiseen liittyvä rahoitus tulee kerätä
kulutusveroina tuotteissa ja palveluissa ns. saastuttaja/käyttäjä maksaa periaatteella.
• On myös huomioitava, että yhteiskunnan rakennemuutokset ja julkisen sektorin tehtävien jakoon liittyvät muutokset
vaikuttavat merkittävästi siihen, miten ja millä vesien tilaa voidaan parantaa. Esim. kuntalta hyvinvointialueille siirtyvä
sosiaali- ja terveyspalveluiden siirto tuo hieman liikkumavaraa kuntatalouteen. SoTe:n toteutuessaan osa kuntaverotuksesta
siirtyy valtion verotukseen. Välimenokaudella kuntien veroprosenttia ei välttämättä voi nostaa uusien tehtävien mukana eikä
välttämättä myöhemminkään. Suuri osa kunnista on velkaisia ja niillä on myös suuri infraan liittyvä korjausvelka. Jos halutaan
kunnan mukaan vesienhoidon aktiivisempaan toteuttamiseen, on valtion vesienhoidonrahoitukseen luotava oma
kuntarahoitus, jota kunnat voisivat hakea (vertaa Kuntahelmi-rahoitusmalli).
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• Rahoituksen tärkeys ja riittävyys
• Palautteesta nousi keskeisesti esille huoli esitettyjen toimenpiteiden toteutuksen resurssoinnin riittävyydestä. Pidetään
erittäin tärkeänä, että toimenpiteiden toteuttamiseen tarvittava taloudellinen pohja turvataan, eikä suunnitelman ja
toimenpideohjelmien toteuttaminen saisi jäädä kiinni resurssien puutteesta.
• Palautteessa esitettiin, että mikäli toimenpideohjelmaa voidaan pitää jollakin tavoin ohjaavana asiakirjana, tulisi rahoituksen
turvaaminen ottaa mukaan ohjelmaan yhtenä tärkeänä osana.
• Vesienhoitosuunnitelman perusteella jää osin epäselväksi, miten suunnitelmaan liittyvä rahoitus taataan ja varmistetaan.
• Rahoituksen jatkuvuus
• Hyvänä asiana vesienhoidon toimenpiteiden toteuttamisen osalta nähdään se, että on löydetty uusia rahoituslähteitä valtion
budjetista ympäristö- ja maa- ja metsätalousministeriöiden hankerahoituksena. Pitkällä aikavälillä tämänkaltainen
rahoitusmalli ei ole mielekäs vaan pitäisi pystyä löytämään uudenlaisia rahoitusmekanismeja.
• Koska niin julkisen kuin yksityisenkin toiminnan talousarviot laaditaan yleensä vain vuodeksi kerrallaan, palautteen mukaan
ei ole mahdollista osoittaa sitovasti varoja toimenpiteisiin pitemmälle ajalle. On tärkeää, että nyt käsittelyssä olevat
suunnitelmat muodostavat kaikille toimijoille ennustettavan linjauksen siitä, mihin toimiin on varauduttava. On toivottavaa,
että valtion rahoitus tutkimukseen, kehittämiseen, yhteistyöhön ja varsinaisiin toimenpiteisiin on johdonmukaista ja pysyvää.
• Rahoituksen jatkuvuus on turvattava myös siksi, että jo tehdyt investoinnit voivat muutoin mennä osin hukkaan.
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• Kustannukset ja hyödyt
• Selostuksessa todetaan, että suunnitelman toimeenpanolla on vain vähäisiä haitallisia vaikutuksia elinkeinoelämään, vaikka
vaadittujen toimenpiteiden määrä kasvaa. Niillä on varmaankin pääosin myönteisiä vaikutuksia, mutta toimenpiteet
kohdistuvat vaihtelevasti eri yrityksiin. Jollekin rajoitukset, kiellot tai toimenpidevaatimukset voivat olla taloudellisesti
kohtuuttomia. Kustannus-hyöty-näkökulma esitettyjen toimenpiteiden osalta jää liian vähäiseksi. Se on tärkeä sekä
rahoittajan että toteuttajan näkökulmasta.
• Koska taloustarkastelut eivät huomioi riittävästi välillisiä kustannuksia eikä vaikutuksia luonnolliseen ja finanssilliseen
aluetalouteen, riittävää arvioita hyödystä ja kustannuksista ei voida tehdä. Rantakiinteistöjen arvonnousun käyttäminen
hyötyarvioissa ei ole hyvä menetelmä, sillä kiinteistöjen arvonnousu on pääsääntöisesti seurausta kysynnästä ja tarjonnasta
sekä erilaista elämäntapamuutoksista. Esimerkiksi vapaa-ajan asuntojen hinnat nousivat COV-19 epidemian johdosta
huomattavasti 2019-2020 välisenä aikana. Rantakiinteistöjen arvon nousulla ei voida juurikaan kattaa niitä kustannuksia,
joita vesienhoidon suunnittelussa on esitetty, koska hyödynsaajan ei tulouta saatua hyötyä heti kansantalouteen. Myöskään
saastuttuja maksaa-periaate ei toteudu kuin lupaperusteissa toiminnoissa. Valtio saa veroluonteisina maksuina
kiinteistökaupoista varainsiirtoveroina tai luovutusvoittoveroina tuloja. Kiinteistöverot taasen menevät kunnille, eikä niiden
laskentaperusteissa oteta huomioon vedenlaatuun liittyviä arvonnousuja tai arvonlaskuja.
• Valvonnan resurssointi
• Palautteessa toivotaan, että toimenpiteiden toteutumisen valvontaan tarvittavat resurssit huomioitaisiin. Esimerkiksi
kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn tehostamiseksi tarvittaisiin lisäresursseja nykytilanteen kartoittamiseksi sekä
valvonnan toteuttamiseen.
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• Yleiskommentit
• Palautteen mukaan toimenpideohjelmassa esitetyt laajat tavoitteet ovat tärkeitä. Toteutuminen vuoteen 2027 mennessä on
haastava, ellei jopa mahdoton, koska toimenpiteiden edellyttämät resurssit ovat nykyisellään tarpeeseen nähden vähäiset ja
niiden koonti on hidasta. Lupaprosessit ottavat oman aikansa ja toimenpiteiden vaikutukset näkyvät vesistöissä hitaasti.
• Vesienhoidon keskeiset ongelmat ja niihin kohdistettavat toimenpiteet on analysoitu ja tunnistettu hyvin. On kuitenkin
olemassa ilmeinen vaara, että asetettuja tavoitteita ei pystytä saavuttamaan ja tähän pohdintaan olisi suunnitelmassa tullut
panostaa enemmän. Kaikilta osin suunnitellut toimenpiteet eivät ole tavoitteiden näkökulmasta riittäviä.
• Suunnitelmassa todetaan seuraavaa: ”Ympäristötavoitteiden tarkastelussa pintavesien osalta vesienhoitoalueella ei ole
tunnistettu tarpeita alentaa tilatavoitteita kolmannelle vesienhoitokaudelle.” Tässä lauseessa tiivistyy vesienhoidon
suunnittelun poliittinen ja hallinnollinen ohjaus ylhäältä alaspäin vastoin kaikkea käytännön kokemusta ja olemassa olevaa
dataa. Mikään reaalielämässä ei viittaa siihen, että tilatavoitteet voitaisiin kaikkialla saavuttaa millään käytössä olevilla
menetelmillä tai resursseilla vuoteen 2027 mennessä. Tällainen linjaus romuttaa koko asiakirjan uskottavuutta.
• Taloudellinen peruste
• Suunnitelmaluonnoksissa on arvioitu kaikille pintavesimuodostumille, joiden ekologinen tila ei ole hyvä, tavoitetilan
saavuttamisen aikataulu ja poikkeaman syyt. Perusteena on tekninen kohtuuttomuus tai luonnonolosuhteiden ylivoimaisuus.
Taloudellista perustetta ei ole käytetty, koska niiden tarvitsemia taloustarkasteluja ei ole ollut käytettävissä. Palautteessa
nähdään, että tiedon puute on huono peruste ja jatkossa se ei voi olla enää este. Tiedon keräämiseen on panostettava heti
tulevan kauden alusta alkaen.
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• Lestijärvi (EPO)
• Ohjelman kohteita tulisi joiltakin osin arvioida uudelleen. Suurin huoli kohdentuu alueen
parhaimpaan järveen, Lestijärveen. Se on tulkittu ”läpivirtausjärveksi”, jota se ei todellisuudessa
vaikuta olevan. Järvi on myös ollut aikanaan huomattavan karu ja kirkasvetinen eli järven
lähtökohtainen tarkasteluluokka on väärä. Tätä halutaan korostaa siksi, että Lestijärvi on koko
vesienhoitoalueen mahdollisesti tärkein järvi, jonka tilan edistäminen on vielä käytännössä
mahdollista. Suuren käyttöarvonsa takia järven valuma-alueella ja järvellä tehtävät toimenpiteet
olisivat suunnattoman tärkeitä niin luonnon kuin virkistyskäytönkin takia. Toimilla olisi suurta
vaikutusta myös alapuoliseen jokeen. Lestijärven alueella valuma-alueen kunnostus kaikin tavoin
olisi ensisijaisen tärkeää etenkin Pappilanjoen alueen kuormituksen osalta, Lehtosenjoen ja
Jokinevanpuron kuormituksen vähentäminen on myös hyvin tärkeää.
• Pirkanmaa
• Palautteen antajat odottavat toimenpideohjelmalta Pirkanmaan järvien vedenlaadun parannusta,
jolle on erityinen tarve käytettäessä pintavettä yhteiskunnan vesihuollossa. Puhtaiden vesistöjen
merkitys alueella on suuri myös kaikelle virkistyskäytölle, kuten kalastukselle, veneilylle ja
uimiselle.
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• Poikkeamisen harkinta
• Ympäristötavoitteiden lieventämistä on sovellettava, kun lieventämisen kriteerit täyttyvät. On muistettava,
että useat huonommassa kuin hyvässä tilassa olevat vesimuodostumat eivät tule saavuttamaan hyvää tilaa
millään järkevillä toimilla. Palautteen antaja ei tällä vaatimuksella aja vesiensuojelun tason heikentämistä.
Kriteerit poikkeuksen käytölle ovat olemassa, eikä tämän poikkeuksen käyttö välttämättä tulisi kovin monessa
tapauksessa ajankohtaiseksi. Kyse on yksinkertaisesti siitä, että se on tapa saada toimintaympäristö
joustavammaksi, kun edellä mainitut päätökset ovat ajaneet vesipuitedirektiivin tavoitteita koskevat tulkinnat
äärimmilleen. Tämä on palautteen antajan käsityksen mukaan myös poikkeusten tarkoitus
vesipuitedirektiivissä.
• Vesienhoidon tilatavoitteiden tarkastelun ja erityisesti uusien välttämättömien vedenhankintahankkeiden
arvioinnin pohjaksi pitäisi tehdä kokonaisvaltaista vaikutusten arviointia, joka ottaa huomioon vesienhoidon ja
luonnonsuojelullisten tavoitteiden ohella myös yhdyskunnan vedentarpeen.
• Palautteessa esitetään myös harkittavaksi vähemmän vaativien ympäristötavoitteiden asettamista jatkossa
joillekin vesimuodostumille, jotka ovat elintarviketuotannon kannalta tärkeitä tai luonnonoloiltaan sellaisia
vesimuodostumia, että niiden osalta vaativimpien tavoitteiden saavuttaminen on käytännössä mahdotonta tai
suhteettoman kallista.
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• Olisi syytä tarkastella poikkeamien käyttöä esitettyä laajemmassakin mitassa ja ottaa
käyttöön myös taloudellinen peruste, jota ei näissä ehdotuksissa ole käytetty tarvittavien
taloustarkastelujen puuttuessa.
• Palautteessa huomautetaan, että poikkeamat saattavat johtua ihmistoiminnasta, johon
myönnetään esimerkiksi kansallista tukea. Tällaisia vesimuodostumille sekä niiden kala- ja
rapukannoille haitallisia tukia myönnettäessä on tarpeen erityisen tarkkaan arvioida
toiminnan kokonaisvaikutuksia ja -kannattavuutta.
• Tavoitetason tulee edelleenkin olla korkealla Suomen ainutlaatuisten herkkien vesistöjen
takia, mutta joiltain osin tavoitteet voisi olla perusteltua asettaa matalammalle tasolle esim.
tyydyttävän tilan säilyttäminen.
• Vesienhoidon kolmannella toimenpidekaudella ELY-keskusten tulee sijoittaa ja mitoittaa
kolmannen kauden toimenpideohjelmassa esitettävät toimenpiteet ja niiden riittävyys hyvän
tilan saavuttamiseksi ja hyvän ja erinomaisen tilan säilyttämiseksi vuoteen 2027. Koko
Suomen vesienhoidon suunnitelmissa on ilahduttavasti vain neljä vesistöä, joiden
tilatavoitetta oli alennettu. On hienoa, ettei tätä vaihtoehtoa käytetä enemmän ja Suomi näin
näyttää hyvää esimerkkiä vastuullisessa vesienhoidossa.
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• Poikkeaminen sekoittumisvyöhykkeellä
• Vesienhoidon suunnitelmissa on syytä tuoda selkeästi esiin asetuksen 1022/2006 pykälän 6 b
mukainen mahdollisuus ympäristönlaatunormeista poikkeamiseen sekoittumisvyöhykkeellä.
• Poikkeamisen tarkastelun käytännöt
• On epäselvää, mikä on prosessi tai kuka voi pyytää tai edellyttää tilatavoitteen alentamisen
tarkastelua tietyn vesistön suhteen. Kuusamon esimerkin perusteella on selvää, että
ympäristöluvan varaisella toiminnanharjoittajalla voi olla intressi tällaisen tarkastelun
toteuttamiseen.
• Kirkkojärven aikataulupoikkeama
• Palautteessa ihmetellään, ettei aikataulupoikkeaman syynä mainittuja luonnonolosuhteita ole
selvästi kerrottu, vaan niillä ilmeisesti tarkoitetaan hallitsematonta ulkoista ja sisäistä kuormitusta,
kunnostustoimien hitautta ja vesistöjen pitkää toipumisviivettä. Edellä mainitut
”luonnonolosuhteet” eivät ole syynä järven edelleen jatkettuun aikataulupoikkeamaan, vaan syinä
ovat puutteellinen toimenpidevalikoima ja esitettyjen toimenpiteiden riittämätön toteutuminen.
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• Jämsänkosken tilatavoitteen lieventäminen (KES)
• Jämsänkosken kohdalla tulisi harkita, täyttyvätkö edellytyksen lievemmän tilatavoitteen
määrittämisestä vesimuodostumassa. Palautteen mukaan hyvää ekologista tilaa ei voida
saavuttaa aiheuttamatta merkittävää haittaa vesivoimantuotannolle ja alueen
paperiteollisuudelle.
• Rauman edustan tilatavoitteen lieventäminen (VAR)
• Palautteessa kannatetaan vahvasti Rauman edustan pitämistä edelleen voimakkaasti
muutettuna vesimuodostumana. On kuitenkin pohdittava, kuinka kauan Rauman edustan
vesimuodostuman tavoitteena kannattaa pitää hyvää ekologista potentiaalia, kun
rakentaminen alueella on edennyt jo erittäin pitkälle. Rauman edustalla on otettava käyttöön
tilatavoitteen lieventäminen, koska sen edellytykset täyttyvät. Tavoitteiden saavuttaminen ei
ole kustannuksellisesti mahdollista ja se vaatisi käytännössä esim. laivaliikenteen
vähentämistä alueella, mikä haittaa metsätalouden vientiä. Ympäristötavoitteiden
lieventäminen on oleellinen jousto, mikä on elinkeinoelämän kannalta erittäin tärkeää, sillä
VPD:n muut sallimat poikkeukset tavoitteista ovat hyvin rajoitetusti sovellettavissa.
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• Vesilain uudistamistarve
• Palautteessa tuotiin esille tarve vesilain uudistamiseen ja esitettiin hyvin yksityiskohtaisiakin
muutosehdotuksia lain muotoiluun. Nykyisen vesilain osalta olisi tarpeen pikaisesti
käynnistää ns. toimivuusarviointi, jossa tarkasteltaisiin sen toimivuutta lakiin kirjattuihin
tavoitteisiin peilaten. Asiaa tulisi tarkastella etenkin EU:n vesipuitedirektiivin asettamiin
vesien tilatavoitteisiin suhteutettuna. Keskeisiksi kysymyksiksi muodostui miten kansallinen
vesilainsäädäntö mahdollistaa VPD:n tavoitteiden saavuttamisen, ja minkälaisia vesilain
päivittämistarpeita voidaan tunnistaa toimeenpanon tehostamiseksi. Lisäksi selkeäksi
ongelmaksi nostettiin vesilain ja sen mukaisten lupien pysyvyyssuoja, minkä osalta
lainsäädännön päivittämisen prosessia tulisi jatkaa.
• Toisaalta osassa palautteesta todettiin, että suunnitelmassa huomioidaan vesienhoito siinä
laajuudessa, miten VPD vesialueet määrittää. Palautteessa huomautettiin, että juuri EU:n
määrityksessä on puutteita, koska se ei huomioi riittävällä tavalla pienimpiä
vesimuodostelmia ja käsittelee pohjavesiä lähinnä ihmisten talousvesihyödykkeenä. Näihin
tekijöihin voidaan vaikuttaa kansallisesti korkeintaan välillisin keinoin asian paremmin
huomioivin toimenpitein.
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• Purojen oikeudellinen asema
• Palautteessa toivottiin, että kaikki vesilain tarkoittamat purot tunnistettaisiin, jotta ne saataisiin toimenpiteiden piiriin.
Lähinnä tämä tarkoittaa kauan sitten perattuja puroja, joita usein virheellisesti pidetään ojina. Asiayhteydessä tuotiin esiin
’ojayhtiöiden’ ongelmallinen oikeudellinen asema. Lain edellyttämä ilmoitus uoman kunnostusperkauksesta jää usein
tekemättä, jolloin usein toistuva kaivuu estää uoman muuttumisen luonnontilaisen kaltaiseksi. Vanha ojayhtiö saattaa estää
puron vesienhoidollisen kunnostuksen ja ojitukseen myönnettävää valtion tukea saatetaan jopa käyttää
luonnonmukaistuneen puron perkaamiseen. Vesilaki suojaa periaatteessa luonnontilaiseksi muuttunutta uomaa
heikentämiseltä, mikä olisi tehokas keino vesien hyvän tilan saavuttamiseksi, mutta käytännössä säännöstä ei sovelleta. Tämä
säännös (VL 5:8.2) pitäisi ottaa sovellettavaksi. Luonnontilaisen kaltaisuuden arvioimiseksi on tehty hyvä opas, mutta sitä ei
käytännössä sovelleta. ELY-keskuksen mukaan luonnontilaisen kaltaiseksi arvioiminen tulisi tehtäväksi, kun ojituksesta
ilmoitetaan. Jos ilmoitus jää tekemättä, niin tätä arviointia ei tehdä. Lisäksi ELY-keskus on pitänyt pykälän soveltamisessa
erittäin korkeaa kynnystä. Laki tai hallituksen esitys ei sido tätä arviointia ojitusilmoitukseen, joten kyseessä on viranomaisen
oma tulkinta. Lain tarkoittamien uomien kartoittaminen pitäisi tehdä proaktiivisesti, jolloin uomien kunnossapito edellyttäisi
uuden suunnitelman tekoa luonnonmukaisten menetelmien pohjalta.
• Ojien kunnostus tehdään usein ”varman päälle” tarpeettoman syväksi. Ojitusten suunnitteluun on hyviä työkaluja ja ne
paranevat koko ajan – nämä työkalut pitäisi saada käyttöön.
• Toimenpiteeksi esitetään myös käsipatojen rakentamista puro- ja ojakunnostuksissa.
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• Weser- ja Finnpulp-päätökset
• Vesienhoitosuunnitelman mukaan EU-tuomioistuin on linjannut Weser-tuomiossa,
että vesienhoidon ympäristötavoitteet ovat oikeudellisesti sitovia, kun ne Suomessa
vesienhoitolain säätämisen aikaan hahmoteltiin pikemmin vesienhoidon suunnittelua
ohjaaviksi tavoitteiksi. Tämä vaatii suunnitelmaan tarkemman kuvauksen siitä, mitä
päätös käytännössä tarkoittaa.
• Onkin pikaisesti tarpeen selventää seuraavat asiat:
• Mikä on tilatavoitteen juridinen merkitys ympäristölupaprosessissa?
• Onko tilatavoite merkityksellinen itsessään vai määräytyykö luvan saanti pelkästään
yksittäisten laatutekijöiden tilaluokkien perusteella (Weser-case)?
• Jos tilatavoite on merkityksellinen luvan saannin kannalta, millä tavoin toiminnanharjoittaja
tai muu asianomainen voi olla aloitteellinen tilatavoitteen alentamista koskeva tarkastelun
toteuttamiseksi. Miten varmistetaan toiminnanharjoittajan oikeusturva?
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• Lupien myöntäminen
• Vesienhoitosuunnitelmassa tulee ottaa esille tarkemmin ympäristö- ja vesilupien myöntämisperusteet
vesimuodostumittain. Erityisesti tulee huomioida ne tilanteet, jossa samaan vesimuodostumaan ollaan
myöntämässä tai on olemassa useita ympäristö- tai vesilupia, jotka heikentävät veden ekologista tilaa. Tilaarviointia ei tule tehdä yksittäisestä luvasta vaan eri lupien yhteisvaikutuksesta. Tällöin alueellisella ELYkeskuksella on merkittävä rooli kokonaisarvioinnissa, koska virasto toimii yleisen edun valvojana
ympäristöasioissa. ELY-keskusten tulee kiinnittää huomiota etteivät eri lupien aiheuttamat ympäristöpaineet
heikennä vesimuodostuman ekologista tilaa. Asian on esitettävä selkeästi vesienhoitosuunnitelmissa ja esittää
miten koordinointi toteutetaan.
• Toimintatason muutokset
• Palautteessa kiinnitetään huomiota useissa suunnitelmissa esitettyyn ns. perustavoitteeseen, jonka mukaan
”luvanvaraisia teollisuuslaitoksia tulee käyttää siten, että toimintataso pysyy vähintään alkavan
suunnittelukauden alkuvaiheen tasolla lupamääräykset täyttäen”. Tässä jää epäselväksi, mitä
suunnittelukauden alkuvaiheen toimintatasolla tarkoitetaan. Teollisen toiminnan ja sen päästöjen tulee olla
luvanmukaisia, mutta toiminnan volyymin on voitava kasvaa luvan rajojen puitteissa. Näissä tilanteissa myös
absoluuttiset päästöt voivat vaihdella, jos lupamääräykset on annettu pitoisuuksina tai suhteessa tuotantoon.
Käytännössä teollisuuden luvat ja lupaharkinta perustuvat luvituksessa esitettyihin enimmäistuotantomääriin
ja niiden vaikutuksiin, kun taas suunnittelukauden alkuvaiheen toteutuva toimintataso voi vaihdella. 303
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• Haja- ja luvanvaraisten toimintojen vastuunjako
• Vesienhoitotoimien tasapuolisuus luvitettavien hankkeiden ja muun kuormituksen välillä on tärkeää
ohjauksen hyväksyttävyyden kannalta. Luvitettavien ja siten tarkoin säädeltyjen hankkeiden hyväksyttävyys ei
tule lähtökohtaisesti olla vähäisempi kuin hajakuormitusta aiheuttavan toiminnan tai ei-luvanvaraisen
toiminnan hyväksyttävyys. Luvituksessa on huomioitava luvitettavan hankkeen mahdollinen
”korvausinvestointiluonne” ja päästöjen vähentyminen lupakohteen ulkopuolella. Pistelähteen vaikutusta
tulee tarkastella koko vesimuodostuman kannalta, eikä vaikutukset kuormituspisteen läheisyydessä yksinään
tule olla ratkaisevia. Vesienhoidon huomioiminen luvituksessa ei saa johtaa kohtuuttomiin
selvitysvelvollisuuksiin.
• Vesiympäristölle haitallisia aineita koskevien toimenpiteiden, kuten haitallisten aineiden tarkkailujen
tehostamisen ja päästöjen vähentämisen osalta on varmistettava, että nämä pysyvät kohtuullisella tasolla
toiminnanharjoittajille. On tärkeää, että kun vesimuodostuman tila usein määräytyy muun kuormituksen
perusteella, ei kuormituksen vähentämistoimenpiteitä kohdisteta yksinkertaisuuden vuoksi lupavelvollisiin
toimijoihin, joilla on jo käytössään ympäristöluvan tarkistuksissa todettu BAT-päätelmiin perustuva paras
käyttökelpoinen tekniikka päästöjen vähentämiseksi.
• Vesipuitedirektiivin mukaan seurantatietojen osoittaessa vesistön tilan heikentymistä, viranomaisen tulisi
ryhtyä tarkistamaan ympäristölupia ja suorittaa ns. jälkivalvontaa. Toimiiko jälkivalvonta oikeudenmukaisella
tavalla, jos eri paineiden aiheuttamia vaikutuksia ei kyetä erottelemaan?
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• Lupien tarkistaminen vesienhoitolähtöisesti
• Yleiset kommentit
• Palautteessa ei nähdä perusteltuna ympäristölupien avaamista ainoastaan vesienhoitoperusteisesti
viranomaisen aloitteesta. Suunnitelmissa esiintyy kuitenkin tällaisia kirjauksia ja ne toteutuessaan luovat
merkittävää ennakoimattomuutta toiminnanharjoittajille sekä mahdollisesti moninkertaisia
luvantarkistamisprosesseja teollisen toiminnan aikajänteeseen nähden lyhyessä ajassa. On myös
kyseenalaista, voidaanko näitä kirjauksia pitää nykyisen lainsäädännön mukaisia.
• Suurimman teollisuuden luvat tarkistetaan sektorikohtaisten BAT-päätelmien julkaiseminen aikataulussa
määrävälein. Lisäksi ympäristölupiin kohdistuu useita muitakin luvantarkistamistilanteita, jotka voivat
johtua toiminnanharjoittajalähtöisistä muutoksista tai laitoksen ulkopuolisista tekijöistä. Yksin
vesienhoidon tavoitteiden takia ole tarkoituksenmukaista lähteä lupien tarkistuksiin. Kynnys muuttaa
olemassa olevien laitosten lupia ympäristötavoitteiden takia on oltava korkea.
• ELY-keskusten jatkuvana tavoitteena (erikseen mainittu myös hallitusohjelmassa) on ollut olemassa
olevien vesitalouslupien tarkastaminen mahdollisten muutostarpeiden osalta. Tämä työ on kuitenkin
edennyt äärimmäisen hitaasti, osin resurssipulan, osin mahdollisesti puutteellisen strategian vuoksi.
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• Suurvoimalaitosten vesiluvat on uudistettava ja voimaloihin on rakennettavat kalatiet. Myös kalojen alasvaellus
on mahdollistettava. Vesiluvassa on velvoitettava lisääntymisalueiden kunnostamiseen ja ylläpitoon
ympäristövirtaamilla. Ekologisen potentiaalin parantaminen edellyttää ympäristövirtaamia ja käyttökatkoista on
luovuttava. Vesiosuuden ekologinen tila on tarkistettava vastaamaan vesistönhydrologis-morfologista luokitusta
ja nykyisiä tietoja Pirkanmaan lajien ja luontotyyppien uhanalaisuudesta.
• Hartolankoski, Sastamala. Tyrvään Hartolankosken suurvoimalaitos 16,8 MW. Ekologinen tila: Tyydyttävä, voimakkaasti
muokattu. Voimalla ei ole kalatalousvelvoitetta, vain kalatalousmaksu 13 120 €.
• Nokia, Nokianvirran (Melon) suurvoimalaitos 67,9 MW. Hy-Mo luokitus: Huono. Ekologinen tila: Hyvä. Muutettava
vastaamaan todellista tilaa tyydyttävä, sillä kaikkia mahdollisia lieventäviä toimenpiteitä ei ole tehty.
Toimenpideohjelman tavoitetila 2027. Kalatalousmaksu 14 500 euroa.

• Edellinen kommentti koskee myös pienvoimalaitoksia. Käynnistetään ympäristövirtaamien tarpeen tarkastelu ja
vaatimukset niiden määrittämiselle voimalaitoksien lupiin kaikilla vesienhoitoalueilla. Käynnistetään tarvittavat
lupaehtomuutokset, joilla velvoitetaan toiminnanharjoittajat toteuttamaan ekologiset virtaamat, kalankulku ja
muut lieventävät toimet vesivoimalaitoksissa kaikilla vesienhoitoalueilla. Varataan tätä varten ELY-keskuksille
riittävät resurssit lupaehtomuutoksiin, vireillepanoon ja valvontaan.
• Palautteessa todetaan myös, että teollisuuden, kaivosten ja kaatopaikkojen suola-, kemikaali- ja
alkuainepäästöjä on luvitettava ja valvottava jatkossa tarkemmin. Myös vesitalous- ja ympäristölupien
päivityksiä tulee edistää riskikohteilla ja lupaehtoja tulee korottaa tarvittaessa BAT:in yli. Tähän työhön tulee
varata ELY-keskuksissa riittävät henkilövoimavarat.
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• Lain tulkinta ja muutokset
• Lupamääräysten tarkistaminen tai uusien määräysten antaminen on mahdollista ainoastaan vesilain 3 luvun 21 §:n edellytysten
täyttyessä. Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti luvan muuttaminen edellyttäisi käytännössä sitä, että muut
toimenpiteet haitallisten vaikutusten vähentämiseksi olisi kartoitettu ja toteutettu. Muutos edellyttäisi myös sitä, että ne eivät
saisi vähentää vesitaloushankkeesta saatavaa hyötyä sekä sitä, että luvanhaltijalle aiheutuva haitta korvattaisiin.
• Erään palautteen antajan kanta on, että Lupamuutos -hankkeessa ehdotetut vesiluvan muuttamisen perusteet tulee kirjata
kansalliseen lakiin. Vesivoimalaitosten vanhoja lupia tulee tarkastella vesienhoidon toimenpideohjelmassa VPD 11(3) ja 11(5)
artiklan nojalla ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi ja saattaa luvat ajan tasalle. Jäsenvaltioiden lupajärjestelmien on
mahdollistettava lupien muuttaminen ympäristötavoitteiden perusteella. Ottaen huomioon myös EU-oikeudellisen
tehokkuusperiaatteen (effet utile) kynnys lupamääräysten muuttamiseen ei saa kansallisella tasolla olla liian korkea. VPD 11
artiklan tulkinnan mukaan kansallisella tasolla on pystyttävä tarvittaessa muuttamaan lupia vesienhoidon
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Tätä vahvistaa myös unionin tuomioistuimen Weser-tuomio ympäristötavoitteiden
sitovuudesta ennakkovalvonnassa. Vaikka Weser-tuomio käsitteli erityisesti VPD 4(1) artiklan mukaisen heikentämisen kiellon
oikeudellista velvoittavuutta uusien hankkeiden luvituksessa, totesi tuomioistuin myös vesien tilan parantamisen olevan
oikeudellinen velvollisuus (kohdat 39, 41).

• Komission muistutus
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• Euroopan komissio on kiinnittänyt huomiota sekä ensimmäisen että toisen vesienhoitosuunnitelmakauden palautteessa siihen,
että Suomen vesienhoidon suunnittelujärjestelmään tulisi sisältyä selvät toimenpiteet kaikkien olemassa olevien
vesivoimalupien tarkistamiseksi vesipuitedirektiivin tavoitteiden saavuttamiseksi. Komission palautteen mukaan Suomen on
kiinnitettävä suunnittelussa erityistä huomiota ympäristövirtaamiin, kalateiden toteuttamiseen ja muihin haittojen
vähentämistoimiin. Komission kehotuksen toteutusta ei pidä viivytellä sillä perusteella, että se voisi ”aiheuttaa merkittävää
haittaa vesistön tärkeälle käyttömuodolle” eli vesivoimalle.
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Ympäristöluvat
• Käyttömuodoille aiheutuva haitta

• Vesistön muille tärkeille käyttömuodoille vesivoiman tuotannosta aiheutuvaa haittaa ei ole tarkasteltu
riittävällä tavalla, minkä tulisi jo yksin riittää perusteeksi voimaloiden lupaehtojen uudistamiselle.
Vesivoiman tuotanto on aiheuttanut ja aiheuttaa merkittävää, täydellistä ja peruuttamatonta haittaa
esimerkiksi kalastukselle. Vesivoiman haittoja lieventävät toimenpiteet eivät ole kokonaisuuden kannalta
lainkaan kohtuuttomia, esimerkiksi jos nyt kokonaan voimaloiden käyttöön juoksutettavaa virtaamaa
ohjataan uudelleen vaikka 20-prosenttisesti muiden tärkeiden käyttömuotojen, kuten kalastuksen,
virkistyksen, maiseman, veneilyn ja luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

• Ympäristövirtaama

• ELY-keskuksille tulee osoittaa resurssit vesivoimaloiden kalatalousvelvoitepäivityksiin, samaan tapaan
kuin esimerkiksi Kemijoella ja Iijoella on jo aloitettu. Tässä yhteydessä myös ekologinen virtaaman
tarkastelu on pantava toimeen kaikissa rakennetuissa vesistöissä ja niiden vesivoimaloissa.
Kokemäenjoella ei ole mainintaa ympäristövirtaamista, vaikka vesistössä on vesivoimaa ja säännöstely
edellyttäisi tätä tarkastelua ja toimenpiteitä. Varsinainen ympäristövirtaamien tarpeen tarkastelu ja
vaatimukset niiden määrittämiselle voimalaitosten luvissa tulee lisätä vesienhoitosuunnitelmaan.
Ympäristövirtaaman osalta voimalaitosten lupaehtoihin on merkittävä tarve tasaisesta
läpijuoksutuksesta. Voimalaitosten läpi ajettavan virtaaman muutokset on tehtävä niin loivasti, ettei se
ole ristiriidassa muiden kalanhoitovelvoitteiden tai -tavoitteiden kanssa.
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• Askalankoski (VAR)
• Paimionjoen Askalankosken osalta palautteessa todetaan, että kaikista suunnitelmista huolimatta
voimalaitoksella on lupaehdoissa selkeä kalatievelvoite, kuten toimenpideohjelmassakin sanotaan.
Kalatalousviranomainen voi vaatia kalatievelvoitteen täyttämistä. Toinen vaihtoehto, jota nyt siis kaiketi on
tarkoitus selvittää, on muuttaa kalatievelvoite riittäväksi ympäristövirtaamaksi. Pelkkä selvityksen tekeminen
(joita on jo aiemminkin tehty) vuosien 2022-2027 aikana ei kuitenkaan ole riittävä toimi tilanteen
parantamiseksi.
• Palautteessa muistutetaan, että Paimionjoella, joka on suurin Saaristomereen laskevista joista, sijaitsevalla
Askalan voimalaitoksella ehdollinen kalatievelvoite, mutta voimalalle ei ole ilmeisesti teetetty edes
ympäristövirtaamaselvitystä. Joen yläjuoksulla on muitakin patoja, jotka estävät kalojen ja muiden eliöiden
vapaan kulun. Palautteessa kehotetaan viranomaisia toimimaan asiassa. Tällä hetkellä tilanne on EU:n
vesipuitedirektiivin, luonnonsuojelulain ja luontodirektiivin vastainen. Teknisillä kalateillä ei vähäisellä
ympäristövirtaamalla myöskään saavuteta sellaisia haluttuja tuloksia tai vesivoimalle jää virtaamasta entistä
merkityksettömämpi osuus kuin padon suunnitellulla purulla. Vesienhoitosuunnitelmassa ja
toimenpideohjelmassa tulee kuitenkin ympäristövirtaama toteuttaa kaikilla Varsinais-Suomen joissa, eli
kaikkia vesivoimalupia tulee tarkastella suhteessa vesipuitedirektiivin velvoitteisiin, jotta direktiivin tavoite eli
ekologinen virtaama, kalankulunturvaaminen erilaisilla patojen haittoja tai estevaikutusta lieventävillä toimilla
toteutuu. Paras ekologinen jatkumo ja potentiaali eliöiden kulun ja lisääntymisen suhteen tulee toteuttaa
myös voimakkaasti muunnelluiksi luokitelluissa vesistöissä.
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Toimintaympäristön muutokset ja
toteuttamista tukevat ohjelmat ja strategiat
• Yleiskommentit
• Erityisen ansiokasta Pirkanmaan TPO:ssa on se, että siellä kuvaillaan toimintaympäristön muutosta hyvin.
• Toteuttamista tukevat ohjelmat ja strategiat
• Suunnitelmaan tulisi lisätä myös valmisteilla oleva pienvesistrategia, jolla on vaikutusta toimenpideohjelmien toteuttamiseen
sekä kansallinen rapustrategia.
• Tammikuussa 2021 voimaan tulleen uudelleen laaditun juomavesidirektiivin toimeenpanolla tulee olemaan liittymäkohtia
vesienhoitoon.
• Tulisi huomioida, että suunnittelukaudella vesiympäristön tilaan vaikuttavista toimenpiteistä sovellettaviksi tulevat Reachasetuksen 69 artiklan mukaiset rajoitukset lyijyn käyttöön sekä SUP-direktiivin mukaiset rajoitukset muovin käyttöön.
Rajoitukset koskevat mm. kalastusvälineitä. Kalastuksen muut vaikutukset tulee huomioida alueellisissa
toimenpidesuunnitelmissa. Kalatalouden kehittämisen puitteet määritellään kalatalousalueiden käyttö- ja
hoitosuunnitelmissa, jotka valmistuvat vuoden 2021 loppuun mennessä.
• Suunnitelmasta ei ilmene kuinka tavoitteet suhteutuvat maakuntaohjelmissa esitettyihin lähivuosien kehittämisen
tavoitteisiin. Tätä pidetään tärkeänä ja palautteessa toivotaan, että maakuntien liittojen osallistuminen valmisteluun on
kattanut tämän tarkastelun.
• Vesienhoidon suunnitteluoppaisiin on välttämätöntä lisätä Museoviraston keväällä 2019 julkaisema ”Ohje: Kulttuuriperinnön
huomioiminen virtavesien, kosteikkojen ja ranta-alueiden hankkeissa”.
31.8.2021

311

Toimintaympäristön muutokset ja
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• Uudistukset
• Kulttuuriympäristöstrategia (2014–2020) on mainittu suunnitelmassa. Todettakoon, että uuden
kulttuuriperintöstrategian valmistelu alkoi keväällä 2021 opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla.
• Muinaismuistolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki tulisi liittää mukaan vesienhoitoa koskevan lainsäädännön
listalle ja avata niiden merkitystä ohjauskeinoina. Lisäksi on huomattava, että niin maankäyttö- ja rakennuslain
kuin muinaismuistolain uudistaminen ovat vireillä.
• Uudistettu museolaki tuli voimaan 1.1.2020. Samalla aiemmat maakuntamuseot muuttuivat alueellisiksi
vastuumuseoksi, jotka ovat asiantuntijoita ja yhteistyökumppaneita alueensa kulttuuriperintöön liittyvissä
kysymyksissä. Vastuumuseoiden aloitettua toimintansa tulee vesienhoidon maastossa tapahtuvista
toimenpiteistä ja niiden mahdollisista vaikutuksia kulttuuriympäristöön pyytää lausunto alueelliselta
vastuumuseoilta.
• Väestöntiheys
• Suunnitelmaan tulisi palautteen mukaan lisätä kartta väestötiheydestä, jotta asumisesta ja liikkumisesta
johtuva paine ja sen vaihtelu eri alueilla ympäristöön olisi selvemmin nähtävissä. Kyse on lopulta luonnon
kantokyvystä suhteessa väestön aiheuttamaan paineeseen. Tilanne on selvästi tuotava esille
vesienhoitosuunnitelmassa
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• Ruoan tuotannon muutokset
• Tulevaisuutta tarkastellen on hyvä tiedostaa, että ruuantuotannon muutos kuten keinoliha,
synteettiset ruoka-aineet ym. vastaavat tuotantotavat tulevat muuttamaan maataloudesta
aiheutuvaa ympäristönhaittaa mm. hajakuormitusta kohti pistemäisempää kuormitusta.
• Akkuteollisuus
• Uuden vesienhoidon toimintakauden ohjelman osalta on yllättävää, ettei BASF:n
akkutehdashanketta ole mainittu ehdotuksessa Varsinais-Suomen ja Satakunnan
vesienhoidon toimenpideohjelmaksi 2022–2027 kappaleessa 17.4.4.
• Kaipolan tehdas
• Kaipolan tehtaan puhdistetun jäteveden vaikutukset Päijänteen Tiirinselkään ovat loppuneet
vuoden 2021 alusta. Tulevalla vesienhoitokaudella on todennettava tehtaan sulkemisen
vaikutukset vesimuodostumaan ja tehdä vasta tämän jälkeen johtopäätöksiä alueella
mahdollisesti vaadittavista toimenpiteistä.
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Suunnitteluprosessi
• Yleiskommentit
• Vesienhoidon suunnitteluprosessi laajasti sidosryhmiä osallistaen ja kansalaisia kuullen on ollut hyvä ja
kannatettava tapa valmistella vesienhoitosuunnitelmia. Toimijoiden osallistaminen suunnitelmien ja
tavoitteiden laadinnassa sekä riittävä tiedottaminen on tärkeää. Alueellinen valmistelutyö ja yhteistyö alueen
toimijoiden kesken on toiminut hyvin.
• Yhteistyö
• Suomen vesienhoidon toimenpideohjelman kolmannen kauden toteuttamiseen on tärkeää saada mukaan
kaikki sidosryhmät ja tahot yrityksistä ja toimialoilta kuin myös rivikansalaisten joukosta. Tärkeää olisi saada
aikaiseksi yhteisymmärrys siitä, että vesienhoito vaatii koordinoituja toimenpiteitä kaikilta hallinnonaloilta, ja
ristiriitaisiin käytänteisiin ja päätöksiin ei ole varaa millään vesien- ja merenhoidon osa-alueella. Tämä
edellyttää nykyistä parempaa ja myös avoimempaa yhteistyötä yli hallinnonalojen, ja etenkin
ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön välillä.
• Yhteistyön lisääminen elinkeinoelämän, viranomaisten ja tutkijoiden välillä vesipuitedirektiivin
toimeenpanossa on tarpeen. Tarvitaan myös laajemmin ministeriöiden välistä keskustelua toimivan
toimintaympäristön varmistamiseksi.
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• Suunnittelukausien vertailu
• Kaipaamme suunnitelmassa selkeätä vertailua niistä muutoksista, joita alueella on
tapahtunut ja tehty edellisen VHS:n laadinnan jälkeen. Näin kävisivät trendit ja
toimintaympäristön muutokset ilmi ja yleisen kehityksen arviointi olisi helpompaa.
Mikä on muuttunut vesienhoitosuunnittelukauden aikana ja miksi? Alueen
ominaisuuksia esittelevistä kartoista osan voisi korvata kehityskulkuanalyysillä.
• Tiedot ensimmäisen ja toisen kauden toimenpiteistä on dokumentoitu
puutteellisesti, eikä tiedoista ilmene riittävällä tarkkuudella, mitä toimia tilan
parantamiseksi on tehty. Puutteellisista tiedoista johtuen edellisten kausien
toimenpiteiden onnistumista on vaikea tarkastella tai kommentoida. Tietojen tulisi
olla esillä vesimuodostumakohtaisesti rekistereissä. Myös vesimuodostumien rajat
tulisi olla helposti erotettavissa samassa yhteydessä ja rajauksia tulee tarvittaessa
myös muuttaa.
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Kuuleminen, osallistuminen ja yhteistyö
• Kuuleminen
• Kuuleminen ehdotuksesta on hyvin ja tehokkaasti järjestetty, sillä kaikilla asiasta kiinnostuneilla on valmistelun eri vaiheissa
ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä. Laajaa yhteistyötä ja osallistumista pidetään tärkeänä vesienhoidon onnistumiseksi.
• Palautteessa tuotiin ilmi, että laajojen kokonaisuuksien ja maantieteellisen kattavuuden sekä mutkikkaiden syyseuraussuhteiden vuoksi kansalaisten osuus asioiden valmistelussa ja kommentoinnissa jää vähäiseksi. Toisaalta tähän
liittyen myös todettiin, että riippumattomien organisaatioiden, kuten vesiensuojeluyhdistysten voidaan olettaa tuovan esiin
niitä seikkoja, joita kansalaiset pitävät yleisesti tärkeinä. Myös muut sidosryhmät kokivat syvällisen vaikuttamisen laajaan
erityisasiantuntijuutta vaativaan asiaan jäävän pintapuoliseksi.
• Palautteessa tiedustellaan onko yhteistyöryhmissä ollut mukana kulttuuriperinnön ammattilaisia, esimerkiksi alueellisten
vastuumuseoiden (entisten maakuntamuseoiden) edustajia?
• Palautteessa kritisoitiin sitä, että vesienhoidon lisäksi on käynnissä samanaikaisesi merenhoidon toimenpideohjelman ja
tulvariskien hallintasuunnitelmien kuuleminen. Laajan kuulemismateriaalin takia sidosryhmien on haasteellista hahmottaa
kuulemisprosessin kokonaisuus monine yksityiskohtineen ja ottaa kantaa mm. esitettyjen toimenpiteiden vaikuttavuuteen.
• Nykymuotoisessa menettelyssä luokittelu sekä suunnitelmat ovat yhtä aikaa kuultavana. Käytännössä tämä tarkoittaa, että
nykyisessä kuulemismenettelyssä mahdolliset muutokset luokittelussa voisivat johtaa myös toimenpidekriteerien
muutoksiin. Tämä asetelma on erittäin ongelmallinen toiminnanharjoittajan näkökulmasta ja on aiheellista kyseenalaistaa,
nostaako yhtäaikainen kuuleminen kynnystä puuttua luokitteluun enää kuulemisen yhteydessä? Luokitteluun liittyvä
kuuleminen ja keskustelu eri osallisten välillä tulisi järjestää ennen suunnitelmien laatimista. Tällä menettelyllä
varmistettaisiin suunnittelijoilla mahdollisimman kattavat tiedot suunnittelun lähtökohdaksi ja täten myös oikeanlaisten
toimenpiteiden valikoituminen toimenpideohjelmaan.
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• Yhteistyön kehittäminen
• Palautteessa toivottiin, että ylläpidettäisiin, tuettaisiin rahallisesti ja perustettaisiin
vesistökunnostusverkostoja toimenpiteiden käynnistämiseen ja toteuttamiseen.
Verkostotoiminta on väylä vaikuttavien valuma-aluetasoisten vesiensuojeluhankkeiden
toteuttamiseen, koska niissä tarvitaan laajapohjaista osaamista ja yhteistyötä. Esimerkkinä
mainittiin jo toiminnassa oleva Keski-Suomen Vesistökunnostusverkosto.
• Myös kuntapuolella vaikuttamisen mahdollisuudet nähtiin pieninä ja tähän haluttaisiin
muutosta perustamalla verkostoja, mitkä tukisivat vesienhoidon edistämistä. Esimerkkinä
tuodaan esille Eteläisen Pyhäjärven neuvottelukunnan perustaminen.
• Yhteistyötä voisi kehittää esimerkiksi viranomaisten, alueellisten korkeakoulujen ja
vesiensuojeluyhdistysten kanssa. Ajantasainen tieto meneillään olevista hankkeista,
vesistöjen kunnostuksista ja seurannoista yms. olisi hyvä olla kaikkien toimijoiden saatavilla,
jotta vältyttäisiin päällekkäiseltä työltä. Paikkatiedosta voisi olla tässä suuresti hyötyä.
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• Myös eri sektorien välistä yhteistyötä tulisi palautteen mukaan kehittää. Muun muassa maa- ja metsätalous, luonnonsuojelu,
vesienhoito- ja kalataloussektorien välistä yhteistyötä tulee kehittää vesienhoidon vaikuttavuuden lisäämiseksi.
• Yhteistyötä ja -toimintaa tarvitaan sektoreiden välille huomattavasti nykyistä enemmän. Palautteessa katsotaan, että
yhteistyömalleja ja verkostoja on kehitettävä ja löydettävä toimijoita, jotka sitoutuvat aidosti vesien tilan parantamiseen.
Vesienhoitosuunnitelmien ja biodiversiteetin suojelun tavoitteita tulee edistää yhdessä. Valtion rahoitusta tulee kohdentaa
sektorirajat ylittäviin ja verkostoitumista edistäviin hankkeisiin vaikuttavuusperiaatetta noudattaen.
• Vesienhoidon vesistöalueryhmien sekä yhteistyöryhmän työtä tulee tehostaa ja saada mukaan uusia sidosryhmiä. Ryhmille
tulee turvata myös viranomaisten puolelta riittävät hallinnolliset resurssit, joiden kautta ryhmien pitkäjänteinen ja
tavoitteellinen toiminta mahdollistuu. Jokaiseen ryhmään tulisi saada myös MMM:n aluetason edustaja.
• Uuden vesienhoitokauden tavoitteisiin tulisi palautteen mukaan kuulua sirpaleisen toimijakentän kokoaminen paikallisesti ja
alueellisesti toimivaksi vesienhoidon toimeenpanon tasoksi. Paikallisen tai alueellisen tason vesienhoidon toimeenpano
tarvitsee organisoituja yhteistyöryhmiä, joilla tulee olla mahdollisuudet sekä vesiensuojelun toimeenpanon suunnitteluun
että toteuttamiseen. Tarvittaessa tämä kehitys tulisi varmistaa hallinnollisesti, ohjeistamalla ja rakentamalla alueellisen tai
paikallisen toimeenpanon jatkumo.
• Palautteessa osakaskuntien yhdistäminen nähdään tarpeellisena ja sitä varten tulisi perustaa oma valtionhallinnollinen
hanke. Historiasta periytyvä osakaskuntien pirstaleisuus ei vastaa tämän päivän yhteiskunnallista tarvetta ja yhteisaluelain
mukainen toiminta on käytännössä usein mahdotonta. Vesienhoidon vapaaehtoiset yhdistystoimijat useimmiten kuuluvat
myös vesienomistajien joukkoon, joten vesiensuojeluyhdistysten toiminta vesienhoidon aktiivisena työrukkasena voi siitä
huolimatta jatkua
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• Yhteistyön merkitys
• Palautteessa yhteistyö ja luottamus nähtiin erittäin tärkeänä kaikissa suunnittelun vaiheissa, koska
se helpottaa tiukimpien toimenpiteiden toteuttamista ja sen nähdään nopeuttava tavoitteiden
saavuttamista. Etenkin paikallisten ottaminen mukaan toimenpiteiden toteutukseen nähdään
edistävän parhaiden tulosten saavuttamista. Yhteistyö sidosryhmien kanssa nähdään myös
Euroopan mittakaavassa Suomen vesipolitiikan vahvuutena.
• Palautteessa todetaan, että on tärkeää saada mahdollisimman moni asukas ja toimija kokemaan
vesienhoitotyö omakseen. Suunnitelman laatiminen laajassa yhteistyössä edistää tätä tavoitetta.
• Asiakirjojen jatkokäsittely
• Kansalaisten heikon osallistumisen vuoksi olisi palautteen antajien mielestä tärkeää, että
sidosryhmillä olisi mahdollisuus osallistua asiakirjojen jatkokäsittelyyn sekä saada tietoa seurannan
tuloksista.
• Palautteessa toivottiin terveydensuojeluviranomaisen ottamista mukaan vesienhoidon
suunnitteluun
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• Toteutusvastuun jakautuminen
• Toimeenpanon konkreettisia hanketoimijoita ja avainhenkilöitä ovat useimmiten yksittäiset
vapaaehtoistahot ja selvitys- ja kunnostushankkeiden viriäminen. Hankesuunnitelmien ja
toteuttamisen nähtiin kaatuvan melko kapeille hartioille. Palautteessa toivottiin, että
yhteistyön ja vesienhoidon toimenpiteiden paikallinen toteutus jakautuisi tasapuolisemmin
kaikille niille osapuolille, joiden tehtäväksi aiheutettujen haittojen ja vesien tilan
parantamisen konkreettiset toimenpiteet sekä riittävä haittojen ehkäisy vesienhoidon
toimeenpanossa on tarkoitettu.
• Monipuolisen tiedon hyödyntäminen
• Verkostoituminen on lisännyt tutkimustiedon ohella myös sellaisen tiedon hyödyntämistä,
joka on peräisin vesien ääreltä, muutosten havaitsemisesta ja huolenaiheista. Palautteessa
pidettiin arvokkaana, että kunnostushankkeiden rahoitustarpeita on voitu arvioida myös
vesien ääreltä tehtyjen havaintojen perusteella todistelutaakkaa keventäen.
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Viestintä
• Kokonaisuuden laajuus ja vaikeaselkoisuus
• Ehdotus vesienhoitosuunnitelmaksi on hyvin laaja tietopaketti, kuten myös ehdotus vesienhoidon toimenpideohjelmaksi.
Nämä yhdessä muodostavat satojen sivujen kokonaisuuden, jota on vaikea hahmottaa ja johon tutustuminen vie aikaa.
Kokonaisuus vaatisi tiivistelmän, josta pääkohdat ja alueelliset toimenpiteet selviävät helpommin.
• Suunnitelmiin ja niitä täydentäville internetsivuille on koottu paljon taustatietoa alueen vesistöistä ja niiden tilasta. Aineisto
toimii hyvänä tietolähteenä eri tarkoituksiin. Haittapuolena on suuri sivumäärä, joka saattaa vähentää suuren yleisön
kiinnostusta asiakirjaan perehtymiseen. Jatkossa on panostettava siihen, että asiakirjat eivät enää nykyisestä laajene.
Yksityiskohtaisen tiedon jakamisen tulee painottua internetsivuille.
• Suuren yleisön, kaupunkien ja kuntien sekä päätöksentekijöiden tietoisuutta vesienhoidon suunnittelusta ja vesien tilan
parantamisen merkityksestä tulee kasvattaa, jotta mm. toimenpiteiden toteuttajajoukkoa saadaan laajennettua.
Suunnitelman ja toimenpiteiden sisältöä tulee avata ymmärrettävästi käyttäen kansantajuisia termejä ja esitellä kentällä
käytännön toimijoiden parissa.
• Vesienhoitosuunnitelmaehdotus on varsin raskaslukuinen ja hieman hankalasti hahmotettava asiakirja, josta on vaikea
nopeasti löytää vaikkapa omaa kuntaa koskevia suunniteltuja konkreettisia toimia, jotka kunnassa kiinnostavat asukkaita ja
päättäjiä eniten. Vesienhoitosuunnitelmasta olisi hyvä saada helposti luettava ja avautuva ”kansanpainos” tai muuta
materiaalia, joka innostaisi paikallisia asukkaita, toimijoita ja päättäjiä perehtymään suunnitelmaan ja edistämään
suunnitelman eteenpäin viemistä käytännön tasolla. Kuntasektorilla kaivataan myös kipeästi kansantajuista materiaalia
paikallisen päätöksenteon ja neuvonnan tueksi, mukaan lukien valmiit vesiensuojelun lupamääräysesimerkit erilaisiin
ympäristölupiin ja rakentamiseen, sekä tiiviit kuvaukset siitä, miten vesiensuojelua voidaan kunnan toiminnassa tukea,
kehittää ja ohjata jokapäiväisessä päätöksenteossa. Selkeiden esimerkkien ja tulkintaohjeiden kautta myös kuntien
päätöksenteko voisi yhtenäistyä alueellisesti.
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Viestintä
• Vesienhoitosuunnitelmaehdotus tausta-aineistoineen on laaja kokonaisuus, johon paneutuminen vaatii
asiantuntemusta.
• Vesienhoitoon liittyvän tiivistetyn tiedon hankkimiseen on kehitetty karttapalveluita. Ne ovat periaatteessa
hyviä, mutta niiden toimivuudessa näin suuren kokonaisuuden hahmottamiseksi on toivomisen varaa.
• Toimenpiteet on jaettu kolmeen eri tyyppiin: perustoimenpide, muu perustoimenpide ja täydentävä
toimenpide, minkä lisäksi on esitetty erilliset toimialakohtaiset ohjauskeinot. Palautteessa katsotaan, että
edellä mainittu jako toimenpiteisiin ja ohjauskeinoihin ei edistä luettavuutta, eikä ymmärrettävyyttä, minkä
takia ohjauskeinot tulisi joko sisällyttää toimenpiteisiin tai poistaa toimenpideohjelmasta. Varsinais-Suomen
ELY-keskuksen tekemä tarinakartta tukee asiakirjoja, mutta silti toimenpiteistä kokonaiskäsityksen saaminen
on haastavaa. Ehdotettavat toimenpiteet pitäisi esittää selkeästi taulukoituna sekä mahdollisuuksien mukaan
alueittain.
• Vesienhoidon kuulemisen lisäksi samaan aikaan on kuultavana merenhoidon toimenpideohjelma ja
tulvariskien hallintasuunnitelma. Edellä mainitut asiakirjat liittyvät tavoitteiden ja toteuttamisen osalta
toisiinsa, joten samanaikainen kuuleminen on perusteltua. Toisaalta osallisten näkökulmasta tämä on
haasteellista. Näistä kaikista kuultavina olevista asiakirjoista olisi ollut hyvä laatia sidosryhmien ja muiden
osallisten käyttöön yhteinen tiivistelmä, jota osallinen olisi halutessaan voinut pelkästään kommentoida.
Lisäksi kuulemisasiakirjoista olisi tullut laatia havainnolliset lyhennelmät osallisten käyttöön.
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Viestintä
• Vaikuta vesiin –sivusto
• Huomiona, vaikutavesiin.fi-sivustolle koottuihin toimenpiteisiin eivät lukeudu vesienhoidon
tehostamisohjelman hankkeissa toteutetut paikalliset vesiensuojelukohteet. Esimerkiksi
metsätalouden vesiensuojelun puolella ei puhuta lainkaan metsäkosteikoista, toteutettuja
kaksitasouomia ei löydy myöskään, ja maatalouden kosteikoihin luetaan vain MannerSuomen ympäristöohjelmassa rahoitetut kosteikot. Nämä toimenpiteet yleisesti löytyvät
Vesistökunnostajan karttapalvelusta, jonka tiedot olisikin hyvä saada lisättyä informaatioksi
vaikutavesiin.fi -sivustolle linkkinä, sekä myöhemmin otetuksi mukaan analyyseihin
kokonaiskuvan hahmottamiseksi.
• Paikkatietoaineistot, kartat ja taulukot
• Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelmaan liittyvät paikkatietoaineistot ovat hyvä apu
vesienhoitotoimenpiteiden suunnittelussa ja tavoitteiden esittämisessä. Paikkatietona
karttamuodossa esitetty taustatieto ja toimenpiteet havainnollistavat hyvin
toimenpideohjelmaa.
• Yleisesti suunnitelman kartat ja taulukot ovat ansiokkaita.
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Ympäristöselostus
• Vaikutukset työhön, elinkeinoihin ja toimeentuloon
• Vaikutukset matkailuun ja sen aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin: Lisääntynyt matkailu lisää ympäristörasitusta, jolla on
myös kustannusvaikutuksia sekä vesien roskaantumista ja maaperän kulumista. Tämän lisäksi vesien hyvän tilan tuoma
matkailusektorin työllisyysvaikutus on usein vähäinen juuri työn kausiluonteisuuden, osa-aikaisuuden ja matkailualan
matalien palkkojen johdosta. Taloudelliset hyödyt jäävät vähäisiksi.
• Ympäristöselostuksessa todetaan, että vesienhoitosuunnitelman toimeenpanolla arvioidaan olevan vain vähäisiä haitallisia
vaikutuksia mm. elinkeinoelämään, vaikka se vaikuttaa laajasti eri toimialojen toimintaan jatkossa. Lisäksi todetaan, että
toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuvat, osin merkittävästi nykyistä tasoa korkeammat kustannukset voidaan katsoa
negatiivisiksi taloudellisiksi vaikutuksiksi. Kustannuksia ei kuitenkaan voida pitää kohtuuttomina minkään elinkeino- tai
väestöryhmän kannalta. Miten taloudellinen tarkastelu on tehty, kun poikkeamien yhteydessä on kuitenkin todettu, että
taloustarkasteluja ei ole voitu tehdä tiedon puutteen vuoksi? Pahimmassa tapauksessa elinkeinon harjoittaminen voi estyä
esim. pohjavesialueella tiukkojen rajoitusten myötä kuten luonnoksissa todetaan. Palautteessa kannustetaan tiukkojen
kieltojen sijasta etsimään vapaaehtoisuuteen perustuvia teknisiä ja muita ratkaisuja, joilla haittoja voidaan vähentää, mutta
jotka kuitenkin mahdollistavat toiminnan jatkamisen. Lisäksi palautteessa muistutetaan, että maa- ja metsätalous
elinkeinoina eivät pysty siirtämään kustannuksia tuotteiden hintoihin samoin kuin monet muut toiminnanalat. Onkin
äärimmäisen tärkeää, että maa- ja metsätalouden lisääntyvät kustannukset korvataan eri järjestelmien kautta
täysimääräisesti. Palautteessa tuetaan esitystä, että mahdollisiin maa- ja metsätalouden rakentamisrajoituksiin ja elinkeinon
harjoittamiseen pohjavesialueella liittyvät avoimet korvauskysymykset tulisi ratkaista esimerkiksi lainsäädännön avulla.
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Ympäristöselostus
• Vaikutukset luontoon, luonnonvaroihin ja niiden hyödyntämiseen
• Palautteessa katsotaan, että ekosysteemipalvelujen todennäköisesti
paraneva/vähintään säilyvä tila tulisi mainita sivulla 181, jossa käsitellään
suunnitelman vaikutuksia luontoon ja luonnonvaroihin sekä niiden hyödyntämiseen.
Onko hyötyjen arvioinnissa pystytty ottamaan huomioon ekosysteemipalvelujen
ihmisille tuottamien hyötyjen rahallinen arvo (s. 184)? Sana ”ekosysteemipalvelu”
mainitaan dokumentissa vain kerran, liittyen vesiviljelyn ekosysteemipalveluihin.
Sanaa ”ekosysteemi” käytetään vain kuvaamaan maa-, suo- tai pohjaekosysteemejä,
vaikka nykyisin kokonaisvaltainen ekosysteemilähestymistapa pitäisi olla jo normi.
Nykyisin ollaan jo hyvin tietoisia siitä, että pelkkien lajien ja/tai luontotyyppienkään
suojelulla ei ole merkitystä, jos ekosysteemipalvelut rikkoutuvat - suojelun pitäisi olla
ekosysteemilähtöistä erityisesti vesistöissä, joissa vesi virtaa ja liikkuu eikä ole
staattisesti paikoillaan.
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Kiitos!

31.8.2021

330

