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Lukijalle	
	
Mielipiteesi	vesienhoitosuunnitelmasta	
on	meille	tärkeä	

Tämä julkaisu on ehdotus Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen tarkistetuksi vesienhoitosuun-
nitelmaksi. Se kertoo vesien tilasta, ongelmista ja suunnitelluista hoitotoimista. Alueesi Elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskus (ELY-keskus) odottaa kannanottoasi tämän vesienhoitosuunnitelmaehdotuksen sisäl-
löstä. Saadun palautteen perusteella viimeistelty vesienhoitosuunnitelma toimitetaan valtioneuvoston hy-
väksyttäväksi vuonna 2015. Tämän ehdotuksen lisäksi voit kommentoida myös ympäristöhallinnon internet-
sivuilta löytyviä yksityiskohtaisempia vesienhoidon toimenpideohjelmia:

www.ymparisto.fi > Vesi ja meri > Vesien- ja merensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Ve-
sienhoito ELY-keskuksissa > [ELY-keskus]

Ketä	kuullaan?	

Vesienhoidon suunnitteluun voivat osallistua kaikki omien vesiensä tilasta kiinnostuneet kansalaiset, kansa-
laisjärjestöt, viranomaiset, tutkimuslaitokset ja toiminnanharjoittajat. ELY-keskukset pyytävät vesienhoito-
suunnitelmaehdotuksesta erikseen lausunnot muun muassa alueen kunnilta, viranomaisilta, järjestöiltä ja
yhteisöiltä.

Mistä	asioista	odotetaan	palautetta?

ELY-keskus odottaa kansalaisten kannanottoa esimerkiksi seuraavista asioista:
· Miten itse voin vaikuttaa vesien tilaan?
· Miten vesienhoito näkyy lähialueellani ja mitä vesien ongelmia olisi syytä nostaa esille?
· Miten vesienhoitoa tulisi kehittää jatkossa?

Laajemmin toivotaan palautetta seuraaviin seikkoihin:
· Onko ehdotusta varten koottu tarpeeksi tietoa ja ovatko linjaukset oikeita ja riittävän perusteltuja?
· Onko tarjottu riittävästi mahdollisuuksia osallistua suunnitteluun?
· Ovatko esitetyt toimenpidelinjaukset oikeaan tietoon pohjautuvia, perusteltuja ja riittäviä?
· Ovatko ehdotetut toimet tehokkaita ja toteuttamiskelpoisia?
· Missä määrin edustamanne toimiala näkee mahdolliseksi toteuttaa vesienhoidon vuoden 2015 lop-

puun mennessä suunnitellut ja päätetyt ensimmäisen kauden toimenpiteet?

Kuulemisessa saatava palaute käsitellään ELY-keskusten perustamissa vesien- ja merenhoidon yhteistyö-
ryhmissä. Palautteen yhteenveto kirjataan vesienhoitosuunnitelman lukuun 12. Kuulemispalautetta esitel-
lään laajemmin vesienhoitoalueen Internet-sivuilla:

http://www.ymparisto.fi/vesienhoitoalue/Kymijoki-Suomenlahti

Miten	ja	milloin	toimitan	mielipiteeni	eteenpäin?

Kuulemiseen on varattu aikaa puoli vuotta. Se alkaa 1.10.2014 ja päättyy 31.3.2015. Kuuleminen tapahtuu
kaikkialla Suomessa samaan aikaan. Lausunnot ja palautteet on toimitettava ELY-keskukselle sähköisen
lomakkeen kautta tai suoraan kirjaamoon, jonka yhteystiedot löytyvät tämän julkaisun lopusta. Vapaamuo-
toisia mielipiteitä voi antaa myös otakantaa.fi –palvelun kautta.
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1 Johdanto		

1.1 Vesienhoitosuunnitelmien	tarkoitus	ja	laatiminen	

Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan
heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen
vesien tilaa ei saa heikentää. Tavoitteen saavuttamiseksi suunnitellaan ja toteutetaan vesien tilaa paranta-
via toimenpiteitä ja seurataan niiden vaikutuksia. Vesienhoidossa otetaan huomioon myös merenhoidon,
tulvariskien hallinnan sekä luonnonsuojelun tavoitteet.

Vesienhoitoa suunnitellaan vesienhoitoalueittain, joita on Manner-Suomessa viisi. Lisäksi Ruotsin ja
Norjan kanssa on muodostettu kaksi kansainvälistä vesienhoitoaluetta (kuva 1). Ahvenanmaa muodostaa
oman vesienhoitoalueen ja vastaa itse EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanosta. Vesienhoitoalue
muodostuu yhdestä tai useammasta vesistöalueesta. Suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa. En-
simmäiset vuoteen 2015 ulottuvat vesienhoitosuunnitelmat vahvistettiin valtioneuvostossa vuonna 2009.
Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat valmistellaan laajassa yhteistyössä ja yhteiskunnan eri
tahoja kuullen.

Ensimmäiset vesienhoitosuunnitelmat laadittiin vesienhoitoalueille vuosiksi 2010–2015. Ne löytyvät ym-
päristöhallinnon Internet-sivuilta: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi_ja_meri/Vesien_ja_merensuojelu/ Ve-
sienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Suunnittelumateriaalia_ja_julkaisuja
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Tämä päivitetty Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma ulottuu vuoteen
2021 asti. Päivitykseen vaikuttaa se, miten ensimmäisen kauden toimenpiteet ovat toteutuneet sekä pinta-
ja pohjavesien vesien tilasta tehdyt uudet arviot. Lainsäädännössä tapahtuneet muutokset sekä EU:n ko-
mission antama palaute ensimmäisen kauden suunnitelmista on otettu myös huomioon.  Toimenpiteiden
kustannustehokkuuden parantamiseksi on tuotettu uudenlaisia työkaluja.

Vesienhoidon tavoitteeksi asetettiin vähintään vesien hyvän tilan saavuttaminen vuoteen 2015 mennes-
sä. Tästä tavoitteesta on ollut mahdollisuus poiketa joidenkin vesistöjen osalta esimerkiksi luonnonolojen tai
käyttökelpoisen tekniikan puuttumisen johdosta, tai jos toimenpiteiden kustannukset muodostuvat kohtuut-
tomiksi. Tavoitteiden saavuttamisen määräaikoja on voitu pidentää erityisin ehdoin vuoteen 2021 tai 2027.

Vesienhoitosuunnitelma sisältää yhteisen näkemyksen koko vesienhoitoalueen vesiensuojelun ongel-
mista sekä niiden ratkaisukeinoista. Vesien tilan parantamiseksi ja säilyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet
esitellään toimenpideohjelmissa. Toimenpideohjelmien yhteenveto on keskeinen osa vesienhoitosuunnitel-
maa.

Vesienhoidon suunnittelusta vastaavat vesienhoitoalueella toimivat ELY-keskukset yhdessä alueellisten
yhteistyöryhmien kanssa. Yhteistyöryhmiin on koottu mahdollisimman kattavasti alueen eri sidosryhmien
edustus. Lisäksi kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus osallistua vesienhoidon suunnittelun kuulemisiin.

Vesienhoidon työsuunnitelmasta, aikataulusta ja keskeistä kysymyksistä kuultiin 15.6.–17.12.2012.
Saatu palaute on otettu huomioon vesienhoitosuunnitelmaluonnosten valmistelussa. Niitä koskeva kuulemi-
nen toteutetaan 1.10.2014–30.3.2015. Lopullisia vuoteen 2021 ulottuvia suunnitelmia valmisteltaessa ote-
taan huomioon kuulemisista sekä lausunnoista saatava palaute.

Samanaikaisesti kun laaditaan vuoteen 2021 ulottuvia suunnitelmia, toteutetaan ensimmäisellä suunnit-
telukaudella vahvistettuja toimenpiteitä. Vuoteen 2015 ulottuvien vesienhoitosuunnitelmien toimeenpano on
meneillään kaikilla toimintasektoreilla ja alueilla. Valtioneuvosto teki helmikuussa 2011 periaatepäätöksen
valtakunnallisesta vesienhoidon toteutusohjelmasta (Valtakunnallinen vesienhoidon toteutusohjelma 2010-
2015.) Tämän pohjalta on laadittu alueelliset toteutusohjelmat.

Vesienhoidon toimenpiteiden toteutusta seurataan vuoden 2011 lopussa valmistuneen seurantajärjes-
telmän mukaisesti. Seurannan tavoitteena on vesienhoitosuunnitelmien toteutumisen lisäksi saada lisää
tietoa toimenpiteiden toteutuksen etenemisestä ja kustannuksista. Näitä tietoja tarvitaan myös vesienhoito-
suunnitelmien päivittämiseen ( Vesienhoidon toteutuksen seurantajärjestelmä kaudelle 2010-2015).

Vesienhoitosuunnitelmien laatiminen ja toteutus vaatii usean eri ministeriön tukea. Vesienhoidon valta-
kunnallista koordinointia varten on asetettu vesienhoidon seurantaryhmä, jolla on varmistettu hallinnonalo-
jen välinen yhteistyö. Tällä on vaikutettu erityisesti totutusta edistäviin ohjauskeinoihin.  Työn aikana on
myös huolehdittu valtakunnallisesta sidosryhmäyhteistyöstä.  Erillisissä työryhmissä on valmisteltu suunni-
telman laatimista koskevia oppaita ja ohjeita, jotka ympäristöministeriö on antanut ELY -keskusten suunnit-
telutyön tueksi.

1.2 Vesienhoidon	suunnittelun	vaikuttavuus	 	

1.2.1 Suunnittelulla	ohjataan	ja	lisätään	tietoisuutta	vesienhoidosta	

Toimenpideohjelmat ja vesienhoitosuunnitelmat edistävät vesiensuojelua monella tavalla. Vesienhoitosuun-
nitelmissa esitetyt ratkaisut vaikuttavat hankkeita ja toimenpiteitä koskevaan päätöksentekoon. Suunnittelun
kuluessa on tuotettu uutta tietoa ja toimittu siten, että eri toimijat ovat vuorovaikutuksessa ja pyrkivät yhteis-
ymmärrykseen vesiensuojelun edistämisen keinoista.

Suunnittelun vaikuttavuus syntyy mm. seuraavin tavoin:
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· Tietämys vesien tilasta ja tilaan vaikuttavista tekijöistä paranee.
· Tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi määritellyt toimet ohjaavat eri toimijoiden työtä kohti kaikkien

vesien hyvän tilan saavuttamista.
· Vesienhoidon suunnittelun tulokset otetaan lupavalmistelussa huomioon ja ne vaikuttavat lupapää-

tösten kautta käytännön toimien toteutukseen.
· Vesienhoidon suunnittelu ohjaa vesiin liittyviä toimia sekä päätöksentekoa maankäytön suunnitte-

lusta.
· Vesienhoidon suunnittelua voidaan hyödyntää EU:n ja kansallisen rahoituksen ohjaamisessa (maa-

talouden ympäristöhaittakorvaus, aluekehitysrahoitus jne.).

1.2.2 Suunnitelma	on	otettava	huomioon	lupakäsittelyssä	ja	viranomaistoimin-
nassa	

Ympäristönsuojelu- ja vesilakiin perustuvilla luvilla on tärkeä merkitys vesienhoitotoimenpiteiden toteutuk-
sessa. Lupaa edellyttävää yksittäistä hanketta koskevat velvoittavat toimet määritellään lupamenettelyissä,
jotka perustuvat aineelliseen lainsäädäntöön, kuten vesilakiin (264/1961 ja 587/2011), ympäristönsuojelula-
kiin (86/2000), maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999) sekä luonnonsuojelulakiin (1096/1996). Lupame-
nettelyissä tulee ottaa tarpeellisilta osin huomioon, mitä vesienhoitosuunnitelmassa on esitetty toiminnan
vaikutusalueen vesien tilaan ja käyttöön liittyvistä seikoista. Vesien- ja merenhoidon järjestämisestä anne-
tun lain (1299/2004) luvussa 4 esitetyt ympäristötavoitteet vesienhoitosuunnitelmassa linjaavat päätöksen-
teossa huomioon otettavia asioita. Vesienhoitosuunnitelma ei sellaisenaan estä yksittäisen luvan myöntä-
mistä, eivätkä suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet tule suunnitelman perusteella toiminnanharjoittajaa
sitovaksi. Voimassa olevien lupien tarkkailumääräyksiä voidaan joutua täsmentämään vastaamaan vesien-
hoidon seurannan tarpeita.

Valtion ja kuntien viranomaisten on otettava soveltuvilta osin huomioon valtioneuvoston hyväksymät
vesienhoitosuunnitelmat.  Tämä merkitsee viranomaisten yleistä velvollisuutta toimia toimivaltansa puitteis-
sa vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Viranomaiset tekevät päätökset muun aineellisen
lainsäädännön perusteella, jonka soveltamisessa vesienhoitosuunnitelmat tulee ottaa huomioon päätöksen-
tekoon muuten liittyvänä aineistona.

1.3 Suunnitteluun	vaikuttava	yleinen	kehitys		

Vesienhoidon toisella suunnittelukierroksella on otettu huomioon muutokset, joita on tapahtunut ensimmäis-
ten vesienhoitosuunnitelmien valmistumisen jälkeen. Vesienhoitoon vaikuttavaa lainsäädäntöä on muutettu
ja vesienhoitoa on aktiivisesti edistetty ohjelmilla ja strategioilla. Vesienhoidon rinnalle on tullut merenhoi-
don suunnittelu ja tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen. Toisaalta myös toimintaympäristössä on
tapahtunut paljon muutoksia.

Aiempaa enemmän on kiinnitetty huomiota ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, vesiympäristölle haitallisiin
ja vaarallisiin aineisiin sekä taloudellisiin tarkasteluihin. Paljon vesiä jäi ensimmäisellä suunnittelukierroksel-
la tarkastelematta. Nyt tarkasteluun on otettu mukaan aiempaa pienempiä vesimuodostumia.

Ilmastonmuutos heijastuu vesistöihin monella tavalla. Tämän huomioon ottaminen toimenpiteiden
suunnittelussa on aiempaa tärkeämpää. Vesienhoitosuunnitelmissa esitetään vesienhoitoalueittainen arvio
ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Toisella hoitokaudella muun muassa kunnostushankkeissa ja säännöste-
lyn kehittämisessä tulee aikaisempaa paremmin ottaa huomioon sekä ilmastonmuutokseen että tulvariskei-
hin varautuminen siten, että hankkeissa voidaan mahdollisuuksien mukaan edistää eri tavoitteita.
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1.4 Vesienhoitoa	koskeva	lainsäädäntö	

1.4.1 Vesienhoitoa	koskeva	lainsäädäntö	ja	sen	keskeiset	muutokset	

Ensimmäisten vesienhoitosuunnitelmien valmistumisen jälkeen vesienhoitoa koskevaan lakiin (1299/2004)
on lisätty säädökset merenhoidon suunnittelusta ja lain nimi laajeni laiksi vesienhoidon ja merenhoidon
järjestämisestä. Meren- ja vesienhoidon suunnitelmia koskee omat säädöksensä, mutta suunnittelu tulee
sovittaa yhteen.

Vesienhoidon toteutuksen kannalta olennaisia ympäristö- ja vesilainsäädäntöä on uudistettu. Uudistettu
vesilaki astui voimaan vuoden 2012 alusta. Lisäksi haja-asutuksen jätevesihuollon tehostamiseen liittyvät
ympäristönsuojelulain muutos ja valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen
ulkopuolisilla alueilla tulivat voimaan vuonna 2011. Uusi ympäristönsuojelulaki tuli voimaan vuoden 2014
syksyllä.

Ympäristölle vaaralliset ja haitalliset aineet nousevat aiempaa keskeisemmin esille vesienhoidossa. Val-
tioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista ja asetusmuutos sisältää ympäris-
tönlaatunormeja aineille tai aineryhmille, jotka vaikuttavat pintavesien kemiallisen tilan arviointiin.

Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) edellyttää tulvariskien tavoitteiden ja vesienhoidon tavoitteiden
yhteen sovittamista. Tulvariskien hallintasuunnitelmat tehdään yhtä aikaa vesienhoidon suunnitelmien päivi-
tyksen kanssa.
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1.4.2 Merenhoidon	suunnittelu	

Merenhoidon tavoite Suomessa on Itämeren hyvä tila vuoteen 2020 mennessä. Ympäristöministeriö on
laatinut yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön sekä ja liikenne- ja viestintäministeriön kanssa Suo-
men kansallisen merenhoitosuunnitelman joka kattaa Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen. Merenhoito-
suunnitelmaan kuuluu arviointi meren nykytilasta, tavoitteet hyvän tilan saavuttamiseksi, seurantaohjelma ja
toimenpideohjelma, jossa esitetään meren hyvän tilan saavuttamiseksi tehtäviä toimia eri aloille. Merenhoi-

Vesienhoitoa koskeva keskeinen lainsäädäntö

Vesienhoidon järjestäminen

· Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004)
· Asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)
· Asetus vesienhoitoalueista (1303/2004)

Pilaantumisen ehkäiseminen ja vesirakentaminen

· Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
· Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)
· Asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006)
· Vesilaki (587/2011) ja lakia täydentävä asetus vesitalousasioista (1560/2011)

Jätevesien käsittely

· Asetus yhdyskuntajätevesistä (888/2006)
· Asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen

ulkopuolisilla alueilla (209/2011)

Merenhoito

· Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004)
· Asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011)
· Merensuojelulaki (1415/1994)

Tulvariskien hallinta

· Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010)

Luonnonsuojelu

· Luonnonsuojelulaki (1096/1996)
· Luonnonsuojeluasetus (160/1997)

Ympäristövaikutusten arviointi

· Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994)
· Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista

(200/2005)
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dossa painottuu kansainvälinen yhteistyö ja merenhoidon toimenpiteet yhteensovitetaan muiden Itämeren
maiden kanssa.

Vesienhoidon suunnittelu on vahvasti kytketty merenhoidon suunnitteluun. Merenhoidosta säädetään
samassa laissa kun vesienhoidosta. Mm. rannikkoalueella tehtävät tilan arvioinnit ja seurannat tukevat toi-
siaan ja sovitetaan yhteen. Vesienhoidon toimenpiteillä vaikutetaan myös meren tilaan. Merenhoidon tavoit-
teet ja toimenpiteet tulee ottaa huomioon vesienhoidon suunnitteluprosessissa määriteltäessä vesien tilan
parantamistarpeita ja erityistarpeita, tarkistettaessa vesienhoidon toimenpiteitä ja vaihtoehtoja, määriteltä-
essä toimenpideyhdistelmiä sekä arvioitaessa ympäristötavoitteiden saavuttamista ja poikkeamistarvetta.
Toimenpiteet sovitetaan rannikkoalueella yhteen. Merenhoitosuunnitelmaan sisältyy muitakin teemoja kuin
mitä vesienhoitosuunnitelmissa käsitellään, kuten esimerkiksi kalasto ja kalastus sekä luonnon monimuotoi-
suus. Merenhoitosuunnitelmien toimet sovitetaan yhteen muiden Itämeren maiden kanssa.

Merenhoidon kannalta keskeiset valuma-alueita ja rannikkoalueita koskevat toimenpiteet esitetään ve-
sienhoitosuunnitelmissa. Yhtymäkohtia on erityisesti rehevöitymiseen ja haitallisiin aineisiin liittyvissä toi-
menpiteissä. Vesienhoidon suunnittelussa asetetut näitä koskevat toimenpiteet toimivat pohjana merenhoi-
don suunnittelulle.

Hyvän tilan tavoite on vesienhoidossa asetettu vuoteen 2015, kun merenhoidossa se on vuodessa
2020.  Merenhoidossa tavoitteen saavuttamatta jäämistä voidaan perustella lähinnä ulkoisilla tekijöillä kuten
luonnonolojen, force majeur -tilanteen tai toisen valtion tekemien tai tekemättä jättämien toimien perusteel-
la. Toisaalta merenhoidon suunnittelussa edellytetään kestävän kehityksen mukaista tasapainoa ympäris-
töllisten, sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden välillä.

Koordinaatio on järjestetty suunnittelujärjestelmien välisellä tiiviillä yhteistyöllä sekä ministeriö-, virasto-
että asiantuntijatasoilla. Aluetasolla aiemmin vesienhoidon sidosryhmäyhteistyötä ja osallistumista tehosta-
maan perustetut yhteistyöryhmät on sittemmin laajennettu toimimaan samalla myös merenhoidon alueellisi-
na yhteistyöryhminä.

Merenhoidon suunnittelun ensimmäinen kuuleminen toteutettiin keväällä 2012 ja se koski alustavaa ar-
viota meren tilasta ja tilatavoitteista. Keväällä 2014 kuultiin merenhoidon seurantaohjelmasta ja merenhoi-
tosuunnitelman toimenpideohjelmasta kuullaan samanaikaisesti vesienhoitosuunnitelmaehdotusten kanssa.

Merenhoidon suunnittelusta lisää: www.ymparisto.fi > Vesi ja meri > Vesien- ja merensuojelu > Meren-
hoidon suunnittelu ja yhteistyö

1.4.3 Tulvariskien	hallinta	

Tulvariskien hallinnan tavoitteena on arvioida ja vähentää tulvariskejä ja estää tai vähentää tulvista aiheutu-
via vahinkoja. Vuonna 2010 voimaan tullut tulvariskilaki perustuu EU:n tulvadirektiiviin, jonka tarkoituksena
on yhtenäistää tulvariskien hallintaa.

Suomeen on nimetty 21 merkittävää tulvariskialuetta, joille tehdään tulvariskien alustava arviointi, laaditaan
tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä tulvariskien hallintasuunnitelmat. Näistä tulvariskialueista Kymijoen-
Suomenlahden vesienhoitoalueella sijaitsevat Haminan ja Kotkan, Helsingin ja Espoon sekä Loviisan ran-
nikkoalueet ja sisämaassa Jyväskylä, Riihimäen keskusta sekä Kymijoen alaosa. Tulvariskialueet tarkiste-
taan jatkossa tarpeellisin osin kuuden vuoden välein. Vesistöalueiden ja merenrannikon tulvariskien hallin-
nan suunnittelusta vastaavat ELY-keskukset ja suunnittelutyöhön on nimetty tulvaryhmät, joissa on edustus
eri viranomaissektoreilta.

Tulvariskien hallintasuunnitelmat tehdään samanaikaisesti vesienhoidon suunnitelmien päivityksen
kanssa. Lainsäädäntö edellyttää tulvariskien hallinnan tavoitteiden ja vesienhoidon tavoitteiden yhteen so-
vittamista. Myös toimenpiteiden suunnittelussa tulee huomioida tulvariskien hallinnan tavoitteet ja vesien-
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hoidon toimenpiteiden vaikutukset niihin. Samoin tulvariskien hallinnan toimenpiteissä otetaan huomioon
vesienhoidon tavoitteet. Parhaassa tapauksessa toimenpiteet tukevat toisiaan, mutta äärimmäisessä tapa-
uksessa tulvariskien hallitsemiseksi voidaan joutua poikkeamaan vesienhoidon tavoitteista (kts. luku 5.5
uudet merkittävät hankkeet).

Tulvariskien hallinnan suunnittelusta lisää: www.ymparisto.fi/tulvat

1.5 Vesienhoidon	toteuttamiseksi	laaditut	uudet	strategiat	ja	ohjelmat		

Vesienhoidon ensimmäisten suunnitelmien hyväksymisen jälkeen on toteutuksen tueksi tehty tai käynnistet-
ty useita vesienhoitoon vaikuttavia ohjelmia ja strategioita. Vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa tarken-
nettiin toteutusohjelmassa. Lisäksi sektorikohtaisia strategioita ja ohjelmia ovat mm. kansallinen vesistö-
kunnostusstrategia, kansallinen kalatiestrategia, pienvesien ennallistamisohjelma, vesitalousstrategia
2011–2020, soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansallinen strategia sekä
alueelliset metsäohjelmat.

Valtioneuvoston periaatepäätös "Vesienhoidon toteutusohjelma 2010–2015"  luo valmiuksia kauden
2016–2021 vesienhoitosuunnitelmien valmistelulle. Toteutusohjelma tarkentaa vuonna 2009 vahvistettujen
vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa määrittelemällä valtakunnallisella tasolla edistettävät toimenpiteet,
vastuutahot ja aikataulut vesien hyvän tilan saavuttamiseksi.  Alueellisen toimeenpanon yhteydessä priori-
soidaan tarkemmin toimenpiteiden ja ohjauskeinojen kehittämisen aikatauluja.

Kalatiestrategiassa ja kunnostusstrategiassa on kuvattu kattavasti keskeiset kunnostuksia ja vaelluska-
lakantojen elvyttämistä koskevat kysymykset. Kalatiehankkeissa keskeisintä on yhteistyön lisääminen ja
rahoituspohjan laajentaminen, mutta myös tutkimusta ja seurantaa tarvitaan. Lisäksi on toteutettava muita,
vaelluskalakantoja elvyttäviä ja suojelevia toimenpiteitä. Valtion rooli kunnostushankkeiden toteuttajana
tulee pienenemään selvästi. Näin ollen kunnostusten rahoituspohjaa tulee laajentaa. Keskeistä on myös
kehittää yhteistyömalleja mm. vesialueen omistajien, hyödynsaajien ja haitan aiheuttajien kesken. Kunnos-
tustarpeessa olevien pintavesien arviointia tulee parantaa. Lisäksi tulee edelleen kehittää kunnostusmene-
telmiä sekä toimintatapoja, joilla voidaan tapauskohtaisesti valita kustannustehokkaimmat menetelmät vesi-
en ekologisen tilan parantamiseksi.

Vesitalousstrategia suuntaa vesitaloustehtävien hoitoa eli vesistöjen ja pohjavesien käyttöön ja hoitoon
sekä vesihuoltoon liittyvistä tehtävistä ja niitä palvelevasta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Käytännön
työssä on sovitettava yhteen vesivarojen hyödyntämisen, alueiden käytön, vesiensuojelun, ympäristöter-
veyden ja sisäisen turvallisuuden tavoitteita. Vesitaloustehtävät sivuavat myös maatalouteen, metsätalou-
teen, maaseudun kehittämiseen ja kalatalouteen liittyviä tehtäviä. Päivitetyssä strategiassa varaudutaan
toimintaympäristön muutoksiin, kuten ilmastonmuutokseen ja valtiontalouden haasteisiin.
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Vesienhoidon kannalta keskeiset valtakunnalliset strategiat ja ohjelmat:

· Vesitalousstrategia 2011–2020

· Kunnostusstrategia

· Kalatiestrategia

· Kansallinen lohistrategia

· Valtioneuvoston periaatepäätös soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullises-

ta käytöstä ja suojelusta

· Metsien monimuotoisuutta turvaava toimintaohjelma METSO www.metsonpolku.fi

· Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma 2004–2015

VELMU http://www.ymparisto.fi/velmu

· Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia 2012

· Kansallinen vieraslajistrategia 2012

· EU:n Itämeren alueen strategia

· EU:n Itämeristrategian toimintaohjelma

· Maaseudun kehittämisohjelma

· Suomenlahden meritaimenkantojen suojelu- ja käyttösuunnitelma

· Suomen Itämeren suojeluohjelma (2002)

· Suomen Itämeren ja sisävesien suojelun toimintaohjelma (2005)

· Suositus rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon toteuttamisesta Euroo-

passa  ICZM (2002/413/EY)

· Suomen kansallinen rannikkostrategia (2006)

· Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015

· Valtioneuvoston Itämeri-selonteko

· Suomen hallituksen Itämeri-sitoumus

· Itämerihaaste vuoteen 2018

· Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koske-

va ohjelma vuoteen 2015

· Suositussopimus yhdyskuntajätevesien pintavesiä rehevöittävän ravinnekuormi-

tuksen vähentämiseksi vuoteen 2015

· Toimintasuunnitelma uhanalaisten luontotyyppien tilan parantamiseksi
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2 Vesienhoitoalueen	yleiskuvaus	

2.1 Luonnonolot,	maankäyttö	ja	asutus	

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue muodostuu Suomenlahteen Suomen alueella laskevien jokien
valuma-alueista ja Suomenlahden rannikkovesistä. Vesistöiltään monipuolinen alue sisältää Suomen ti-
heimmin asutut keskukset – 57 074 neliökilometrin alueella asuu yli kaksi miljoonaa ihmistä. Vesienhoito-
alue sijoittuu pääosin kuuden ELY-keskuksen toimialueelle (kuva 2).

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue lukuina

· pinta-ala 57 074 km2

o maa-aluetta 43 542 km2

o merialuetta 6 093 km2

o sisävesialuetta 7 439 km2

o vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita 2 293 km2

· 105 kuntaa (2014)
· 2 260 000 asukasta (2012)
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Korkeussuhteiltaan vesienhoitoalue on varsin alavaa aluetta. Salpausselkien eteläpuolinen alue on suu-
reksi osaksi alle 50 m korkeudella ja vesienhoitoalueen korkeimmatkin alueet ovat alle 300 m korkeudella.

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen yleisin maalaji on moreeni, josta johtuen vedet ovat laajoil-
la alueilla luonnostaan vähäravinteisia ja vähähumuksisia (kuva 3). Vesienhoitoalueen eteläosassa on laa-
joja luontaisesti runsasravinteisia savikoita, joita esiintyy myös Päijänteen ympäristössä ja jokilaaksoissa.
Laajempia vesien humuspitoisuutta lisääviä turvekerrostumia esiintyy lähinnä alueen pohjoisosissa. Pohja-
veden ja pohjavesivarojen kannalta tärkeimpiä jäätikköjokikerrostumia ovat reunamuodostumat, vesienhoi-
toalueen eteläosassa Ensimmäinen ja Toinen Salpausselkä sekä keskiosassa Sisä-Suomen reunamuodos-
tuma. Tärkeitä ovat myös pitkittäisharjut ja saumamuodostumat, joita esiintyy yleisimmin etelärannikolla
sekä vesienhoitoalueen pohjoisosassa.

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen kallioperä (kuva 4) koostuu suurelta osin happamista
magmakivilajeista graniitista ja granodioriitista. Vesienhoitoalueen etelä- ja lounaisosissa graniittialueiden
välissä esiintyy pitkiä gneissi- ja liuskevyöhykkeitä, ja tyypillisiä ovat eri kivilajeista muodostuneet seoskivila-
jit eli migmatiitit. Kaakkoisosan kallioperä on suurelta osin rapakiveä, jota esiintyy paikoitellen pieninä esiin-
tyminä myös etelärannikolla. Keskiosan tyypillinen kivilaji on granodioriitti ja vesienhoitoalueen pohjoisosas-
sa Viitasaarella ja Pihtiputaalla on liuskevyöhykkeitä. Kalkkikiveä on merkittävinä esiintyminä etelässä mm.
Lohjalla ja Sipoossa. Paikoin esiintyy emäksisiä syväkivilajeja, mm. gabroa ja dioriitteja. Merkittävin tällai-
nen esiintymä on Hyvinkäällä.

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen maa-alasta noin 80 % on metsää. Tästä lähes kaikki on
metsätalouskäytössä. Vesienhoitoalueen maa-alasta noin 14 % on maatalousaluetta, joista suurin osa on
peltoja. Koko vesienhoitoalueella peltoja on noin 5 250 km2, joista Uudenmaan alueella on noin 2 520 km2.
Eniten peltoja on Itä-Uudenmaan jokivesistöjen valuma-alueilla, joissa peltojen keskimääräinen osuus maa-
pinta-alasta on noin 30 %. Vesienhoitoalueen ja samalla koko Suomen rakennetuimmat valuma-alueet
sijaitsevat pääkaupunkiseudulla (kuva 5).
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Kuva 3. Maaperä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella.
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Kuva 4. Kallioperä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella.
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2.2 Vesistöt	ja	niiden	ominaisuudet			

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue koostuu yhteensä 13 päävesistöalueesta, rannikon pienistä ve-
sistöistä sekä Suomenlahden rannikkovesistä (kuva 6). Vesistöalueista selvästi suurin on Kymijoen vesistö.
Muista vesistöalueista suurimmat ovat Karjaanjoen, Vantaanjoen ja Porvoonjoen vesistöalueet. Suuremmil-
la latvareiteillä pääuomia pirstovat lukuisat järvialtaat, jotka vaikuttavat suuresti jokien eliöstöön. Sen sijaan
rannikon keskisuuret joet sisältävät pitkiä, yhtenäisiä uomajatkumoja.

Vesienhoitoalueen järvistä selvästi suurin on Päijänne. Muita suuria järviä ovat mm. Keitele, Puula,
Konnevesi, Nilakka ja Iisvesi. Vesienhoitoalue on eteläosiaan lukuun ottamatta hyvin runsasjärvinen – alu-
eella on yhteensä 943 yli 50 hehtaarin järveä.

Monimuotoiset rannikkovedet koostuvat jokien suistoalueista, merenlahdista, sisä- ja ulkosaaristosta lu-
kuisine saarineen ja luotoineen sekä suurista merenselistä ja avomerestä. Eliöstöön vaikuttavat voimak-
kaasti Itämeren murtovesiluonne sekä alueelliset suolaisuuden vaihtelut. Suolapitoisuus kasvaa selvästi
sekä itärajalta Hankoniemeen että jokisuiden kohdalla siirryttäessä merellisempään ympäristöön. Myös
syvyysolosuhteet ja alttius aallokon vaikutukselle vaihtelevat suuresti siirryttäessä sisäsaaristosta ulkosaa-
ristoon. Erityispiirteenä Suomenlahdella on saariston ja pinnanalaisten pohjanmuotojen aiheuttama allastu-
neisuus, joka heikentää veden vaihtuvuutta sisä- ja ulkosaariston välillä.
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2.3 Pohjavedet	ja	niiden	ominaisuudet	 	

Suomessa pohjavesialueet sijaitsevat pääosin sora- ja hiekkamuodostumissa, kuten harjuissa ja reuna-
muodostumissa. Näistä muodostumista pohjavettä on yleensä saatavissa vedenhankintakäyttöön runsaasti
ja melko helposti. Vedenhankinnan kannalta käyttökelpoisia pohjavesivaroja on niukimmin erityisesti ran-
nikkoalueilla. Näillä alueilla on jouduttu hyödyntämään vedenhankinnassa savikerrosten alaisia, varsin rau-
tapitoisiakin pohjavesiesiintymiä.

Pohjavesialueiden rajaus perustuu maa- ja kallioperän hydrogeologisiin ominaisuuksiin; maalajikoostu-
mukseen, hydraulisesti yhtenäisen alueen laajuuteen sekä vedenläpäisevyyteen. Pohjavesialueen raja
osoittaa sitä aluetta, joka vaikuttaa pohjavesiesiintymän veden laatuun tai muodostumiseen. Pohjavesialu-
een muodostumisalueen raja osoittaa pohjavesialueen hyvin vettä läpäisevää osaa, jossa maaperän veden-
läpäisevyys on vähintään hienohiekan läpäisevyyttä vastaava.

Pohjavesialueet on luokiteltu käyttökelpoisuutensa ja suojelutarpeensa perusteella. Vesienhoitosuunni-
telmassa on mukana I-luokan vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet ja II-luokka vedenhankintaan
soveltuva pohjavesialueet.

2.4 Alueelliset	ohjelmat	ja	suunnitelmat	

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskus) ja niiden edeltäjät ympäristökeskukset ovat yh-
dessä sidosryhmiensä kanssa laatineet vesiensuojelua, -käyttöä ja vesihuoltoa koskevia alueellisia yleis-
suunnitelmia ja vesistöalueen kehittämisohjelmia. Näiden suunnitelmien valmisteluun osallistuneet toimijat
ovat sitoutuneet toteuttamaan suunnitelmien mukaisia toimenpiteitä. Toimenpiteiden toteuttaminen on vielä
osittain kesken ja suunnitelmissa sovitut asiat on otettava huomioon vesienhoitosuunnitelmia laadittaessa.
Lisäksi on tehty alueellisia tulvasuojelusuunnitelmia sekä virtavesien ja järvien kunnostustarveselvityksiä.

Maakuntasuunnitelmat ja maakuntaohjelmat ovat keskeisiä välineitä myös vesiensuojelua koskevien
tavoitteiden toteuttamisessa. Maakunnan liitot laativat yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa omaa
aluettaan koskevan maakuntasuunnitelman, joka on maakunnan pitkän aikavälin strateginen suunnitelma.
Maakuntasuunnitemassa esitetään maakunnan tavoiteltu kehitys. Maakuntaohjelmassa määritellään toi-
menpiteet maakuntasuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi, maakunnan kehittämisen kannalta keskei-
simmät hankkeet sekä arvio niiden rahoituksesta. Maakuntakaavassa puolestaan varataan alueet ympäris-
töriskejä aiheuttavalle teollisuudelle ja yritystoiminnalle. Maakuntasuunnitelma, maakuntakaava ja maakun-
taohjelma muodostavat yhdessä maakunnan suunnittelun kokonaisuuden, joka tulee ottaa huomioon maa-
kuntaa koskevia muita suunnitelmia, ohjelmia ja toimenpiteitä laadittaessa.

Muita vesienhoitoon vaikuttavia ohjelmia ja suunnitelmia on laadittu eri toimialoille. Näitä ovat esimer-
kiksi alueelliset ympäristöohjelmat, peltoviljelyn suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmat, kalataloutta koskevat
ohjelmat, alueelliset metsäohjelmat, maaseudun kehittämisohjelmat, maaseutusuunnitelmat, pohjavesien
suojelusuunnitelmat, metsätalouden valuma-aluekohtaiset vesiensuojelusuunnitelmat sekä muut eri toimi-
joiden sektorikohtaiset alueelliset suunnitelmat.

Lisäksi alueella on toteutettu ja toteutetaan lukuisa joukko erilaisiin kunnallisiin, ylikunnallisiin, maakun-
nallisiin, kansallisiin tai EU-rahoitteisiin suunnitelmiin ja ohjelmiin liittyviä hankkeita, joilla on vesiensuojelul-
lista merkitystä. Tällaisia pääosin paikallisia hankkeita ovat esimerkiksi vesistöjen kunnostushankkeet sekä
vesihuollon kehittämissuunnitelmat. Tarkempaa tietoa alueellisista ohjelmista ja suunnitelmista on saatavilla
vesienhoidon toimenpideohjelmista sekä ELY-keskusten verkkosivuilta.
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2.5 Ilmastonmuutos	

Vesivaroihin, muuhun ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvien ilmastonmuutoksen vaikutusten arvioi-
daan lisääntyvän olennaisesti vuosisadan loppua kohti. Keskilämpötila ja sadanta kasvavat. Rankkasatei-
den myötä kesätulvat taajama-alueilla ja pienissä jokivesissä yleistyvät. Myrskyjen aiheuttamilla sähkökat-
koksilla voi olla vaikutusta vedenottamoiden toimintavarmuuteen.

Talvella lisääntyvä lumen sulaminen ja vesisade lisäävät vesienhoitoalueella virtaamia ja talvitulvia. Li-
säksi jääpeitteisen ajan lyheneminen lisää hyydetulvia. Kevättulvat pienenevät, kun lunta kertyy talvella
nykyistä vähemmän. Pienten latvajärvien tulvariski saattaa pienentyä. Suurten keskusjärvien talviset ve-
denkorkeudet tulevat nousemaan nykyistä ylemmäksi ja tulvien suuruus vaikuttaisi kasvavan. Säännöstel-
tyihin järviin onkin tarvetta jättää talveksi enemmän varastotilavuutta. Keväällä varastotilavuuden tarve kes-
kimäärin pienenee, mutta ei poistu. Säännöstellyiden järvien säännöstelylupien toimivuus muuttuneissa
olosuhteissa joudutaan arvioimaan ja useisiin lupiin pitää hakea muutosta.

EU:n vedenniukkuusindikaattorilla WEI+ (Water Exploitation Index) on arvioitu vesistötasolla veden
niukkuutta, jolla tarkoitetaan ihmisten aiheuttamaa liiallista vedenkäyttöä suhteessa käytettävissä oleviin
uusiutuviin vesivaroihin. Ennusteiden mukaan alivirtaamat pienenevät ja kesäiset alivirtaamakaudet pitene-
vät. Monien järvien vedenkorkeudet laskevat loppukesällä. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella
veden niukkuutta ei esiinny, eikä vesivaroista liene tulevaisuudessakaan pulaa ilmastonmuutoksesta huoli-
matta.

Ilmastonmuutoksen arvioidaan yleisesti voimistavan vesiekosysteemien ravinnekuormitusta ja sitä kaut-
ta rehevöitymistä. WSFS-Vemalan skenaarioiden mukaan vesienhoitoalueella etenkin talviset ravinnehuuh-
toumat tulevat kasvamaan. Veden ravinnepitoisuudet riippuvat maalta tulevasta kuormituksesta sekä va-
lunnasta. Talvella syntyvän kuormituksen lisääntymistä voidaan vähentää kaltevilla pelloilla talviaikaisella
kasvipeitteisyydellä. Tasaisilla pelloilla talviaikainen kasvipeitteisyys saattaa kuitenkin jopa lisätä fosfori-
kuormitusta.

Rannikkovesiin kohdistuva valunta voi sisältää ravinteiden ja kiintoaineiden lisäksi myös happamilta sul-
faattimailta peräisin olevia happamoittavia yhdisteitä. Ilmastonmuutos voi lisätä vieraslajien invaasiota, millä
voi olla merkittäviä vaikutuksia vesiekosysteemeihin

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia pohjavesivaroihin on tutkittu vähemmän kuin pintavesiin kohdistuvia
vaikutuksia. Tehtyjen laskelmien perusteella talviaikaiset pohjavedenkorkeudet nousevat ja kesäaikaiset
laskevat hieman loppukesästä. Kesän ja syksyn alimmat pohjavedenkorkeudet painuvat entistä alemmaksi,
mikä lisää etenkin pienten pohjavesimuodostumien varassa olevan vesihuollon riskejä. Syksyn ja talven
vesisateet ja sulamisvedet täydentävät tehokkaasti pohjavesivarastoja, mutta toisaalta rankkasateet, pitkät
sateiset jaksot ja tulvat voivat heikentää pohjaveden laatua. Suurimpia pintavalunnan ja suotautuvan veden
riskinaiheuttajia ovat kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet sekä esimerkiksi koliformiset bakteerit ja lää-
keainejäämät. Riski kasvaa etenkin alueilla, joilla pohjaveden pinta on lähellä maanpintaa. Ongelmia veden-
laadussa saattaa esiintyä myös pienissä pohjavesimuodostumissa, jossa alentuneet pohjavedenvirtaamat
johtavat hapen puutteeseen sekä liuenneen raudan, mangaanin ja metallien korkeisiin pitoisuuksiin.

Ilmastonmuutoksesta hyötyviä sektoreita voivat olla maa- ja metsätalous sekä lämmitysenergian kulut-
tajat. Maatalouden tuotantokyky saattaa parantua pidentyvän kasvukauden ja suuremman lämpösumman
kautta. Toisaalta ilmaston äärevöityminen sekä suurempi tauti- ja tuholaispaine saattaa aiheuttaa ennalta
arvaamattomia haittoja niin maa- kuin metsätaloudessa. Vesivoiman tuotantopotentiaali vaikuttaisi kasva-
van jaksolla 2021–2050 eri tutkimusten ja eri ilmastoskenaarioiden mukaan 10 % nykyisissä laitoksissa tai
5-10 % vesivoiman kannalta merkittävimmissä vesistöissä koko Suomen mittakaavassa.
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Ilmastonmuutoksen huomioon ottamisesta vesienhoidon suunnittelussa on laadittu yleisopas
(www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas ).

3 Suunnitelmassa	tarkasteltavat	vedet		

3.1 Tarkastelun	periaatteet		

3.1.1 Pintavesien	rajaukset	

Vesienhoidon suunnittelu koskee kaikkia pintavesiä niiden koosta, ominaisuuksista tai sijainnista riippumat-
ta. Koska vesienhoitoalueella on suuri määrä vesiä, kaikkia niitä ei ole mahdollista tarkastella yksilöidysti.
Yksilöidysti tarkastellaan vesienhoitoalueen kaikkia valuma-alueeltaan yli 100 km2 laajuisia jokia ja yli 1 km2

kokoisia järviä. Ne on vesienhoidon suunnittelua varten jaettu vesimuodostumiksi, joita ovat joet, järvet tai
niiden osat sekä rannikkovesien osat. Tarkasteluun on otettu myös näitä pienempiä jokia ja järviä, jos ne on
arvioitu vesienhoidon tai muiden suojelu- ja käyttötarpeiden kannalta erityisen merkittäviksi.

Toisella suunnittelukierroksella 2016–2021 tarkasteluun otetaan uusia pienempiä vesimuodostumia.
Samalla tehdään joitakin rajausmuutoksia ensimmäisen suunnittelukierroksen vesimuodostumiin. Perus-
teena uusien vesimuodostumien tarkastelulle voivat olla esimerkiksi merkittävät luontoarvot tai uomaverkos-
ton yhtenäistäminen. Rannikon vesimuodostumiin ei ole tehty muutoksia.

3.1.2 Pintavesien	tyypittely		

Pintavedet on jaoteltu maantieteellisten ja luonnontieteellisten ominaispiirteiden mukaan pintavesityyppei-
hin. Tyypittelyllä kuvataan pintavesien ominaispiirteet sellaisena, kuin ne ovat tai olisivat ilman ihmistoimin-
nan vaikutusta. Tyypittely on ekologisen tilan luokituksen perusvaihe. Kullekin tyypille on määritelty vertai-
luolot, jotka puolestaan ovat lähtökohtana ihmistoiminnan vaikutuksen määrää kuvaavalle luokitukselle.
Tyypittely on tehty erikseen joille, järville ja rannikkovesille. Tyypit antavat myös seurannan suunnitteluun
pohjaa, jotta saadaan monipuolinen ja kattava kuva pintavesistä. Tyyppien käytön avulla saadaan erilaisten
vesien esiintymisestä yleiskuva ja se antaa myös sellaisenaan pohjaa vesienhoitoa varten.

Vertailuolojen määrittämiseksi on jokaisesta pintavesityypistä pyritty etsimään mahdollisimman luon-
nontilaisia kohteita. Näiden perusteella on laskettu luokittelussa käytettäville laatutekijöille vertailutilaa ku-
vaavat arvot, mikäli riittävästi luotettavaa biologista tai/ja veden laatuaineistoa on ollut saatavilla. Luokittelun
kehitystyön aikana oli jossain määrin mahdollista hankkia myös uutta biologista tietoa tutkimusprojektien
kautta. Luonnontilaisina pidettäviä vesiä ei kaikista pintavesityypeistä ole enää mahdollista löytää maas-
samme. Esimerkkejä tällaisista ovat mm. useimmat rannikkovesityypit sekä runsasravinteiset järvet ja sa-
vimaiden jokityypit. Näissä tapauksissa on vertailuolojen määräämiseen käytetty mm. historiallisista aineis-
toista saatuja tietoja, mallintamista, asiantuntija-arvioita tai parhaiten säilyneiden, joskin lievästi ihmistoi-
minnan muuttamien vesien arvoja. Tästä huolimatta monissa pintavesityypeissä ei ole voitu määrittää ver-
tailuoloja kaikille luokittelutekijöille.

3.1.3 Pohjavedet		

Vesienhoitosuunnitelmassa tarkastellaan tärkeitä I-luokan ja vedenhankintaan soveltuvia II-luokan pohja-
vesialueita. Lisäksi huomioidaan alueet, joilla on oleellista vaikutusta pintavesien tilaan tai maaekosystee-
meihin.
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3.2 Järvet,	joet	ja	rannikkovedet			

3.2.1 	Järvet	 	

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella vesimuodostumaksi on määritetty 909 järveä tai järven osaa
(kuva 7ja taulukko 1), joiden yhteispinta-ala on 6 612 km2. Pinta-alaltaan eniten vesienhoitoalueella on vä-
hähumuksisia järviä, joiden pinta-ala on noin kaksi kolmannesta järvien pinta-alasta. Alueella on suuria,
luontaisesti karuja ja kirkasvetisiä järviä, kuten Päijänne sekä Viitasaaren, Rautalammin ja Mäntyharjun
reittien suuret järvet. Lukumääräisesti vesienhoitoalueella on eniten humusjärviä. Runsashumuksisia järviä
esiintyy erityisesti vesienhoitoalueen pohjoisosissa reittivesistöjen latvoilla. Luontaisesti runsasravinteiset
järvet ovat yleisiä Salpausselkien eteläpuolisella rannikkoalueella.
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Ensimmäisellä suunnittelukierroksella vesienhoitoalueella tarkasteltiin 585 I-luokan ja 362 II-luokan poh-
javesialuetta. Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitustietoja on tarkistettu ja toisella suunnittelukierroksella
tarkasteltavien pohjavesimuodostumien määrässä on tapahtunut pieniä muutoksia ensimmäiseen kierrok-
seen verrattuna.

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen pohjavesimuodostumat ovat geologiselta syntyhistorialtaan
jäätikön reunavyöhykkeessä kerrostuneita jäätikön reunan suuntaisia hiekka-, sora- ja moreenimuodostu-
mia, reunaharjuja ja deltoja tai jäätikön kielekevirtojen kulkusuuntien suuntaisia pitkittäisharjuja ja niihin
liittyviä deltoja. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen eteläosassa sijaitsevat mannerjäätikön vetäy-
tymisvaiheessa sen reunan eteen syntyneet Ensimmäinen Salpausselkä sekä osia Toisesta Salpausseläs-
tä. Vesienhoitoalueen luoteisosaan ulottuu Sisä-Suomen reunamuodostuman itäpää ja koillisosa on Järvi-
Suomen kielekevirran aluetta.

Laadultaan Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen pohjavedet ovat lievästi happamia, mutta pää-
sääntöisesti juoma- ja talousvesikäyttöön erinomaisesti soveltuvia.  Rannikolla pohjavedessä voi olla van-
hasta merivedestä tai merenpinnan vaihteluista johtuen korkeita suolapitoisuuksia kun taas kaakkoisosassa
fluoridipitoisuudet ovat paikoin korkeat johtuen kallio- ja maaperässä laajalti esiintyvästä rapakivestä.
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3.3.2	Pohjavesivarat	

Pohjavesikartoitusten yhteydessä on arvioitu pohjavesialueilla muodostuvan pohjaveden määrää. Arviot
perustuvat pohjaveden muodostumisalueen pinta-alaan sekä arvioon pintamaan vedenläpäisevyydestä ja
sadannasta.  Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella muodostuvan pohjaveden kokonaismäärä on
noin 1,0 milj.m3/vrk (taulukko 4 edellä).

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen pohjavesivaroista noin 45 % sijaitsee Salpausselkä-
vyöhykkeen pohjavesimuodostumissa. Sisä-Suomen reunamuodostumavyöhykkeessä ja Järvi-Suomen
kielekevirran alueella sijaitsevien muodostumien osuus pohjavesivaroista on noin kolmasosa ja reilu viides-
osa pohjavesivaroista on Salpausselkävyöhykkeen eteläpuolisissa muodostumissa. Tekopohjavettä muo-
dostetaan noin 13 pohjavesialueella ja sen osuus alueen pohjavesivaroista on noin 6 %.

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen pohjavesivaroiltaan suurimmat kunnat ovat Hollola, Lahti,
Kouvola, Lohja, Nurmijärvi, Hanko, Asikkala, Jämsä, Heinola, Tuusula ja Hyvinkää. Näissä kaikissa kunnis-
sa pohjavesivaroja on yli 20 000 m3/vrk. Kyseisissä kunnissa on useita pohjavesialueita, jotka ovat joko
poikkeuksellisen laaja-alaisia ja antoisia tai erinomaisesti tekopohjaveden muodostamiseen soveltuvia.
Niukimmat pohjavesivarat ovat seuraavissa kunnissa: Miehikkälä, Kerava, Luhanka, Pertunmaa, Multia ja
Pornainen.

4 Erityiset	alueet	

Paikoitellen vesien tilaan kohdistuu vesienhoidossa suojelun tai vaativan käytön vuoksi tavanomaista tar-
kempia ympäristötavoitteita. Näitä vesiä tai alueita kutsutaan vesienhoidossa erityisiksi alueiksi. Erityisiä
alueita ovat vesienhoitoasetuksen mukaan seuraavat:

· Alue, josta otetaan tai on tarkoitus ottaa vettä talousvesikäyttöön enemmän kuin keskimäärin 10 kuu-
tiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin (talousvesidirektiivi 98/83/EY)

· Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue, jolla veden tilan ylläpito tai parantaminen on tärkeää elinympä-
ristön tai lajin suojelun kannalta (luontodirektiivi 92/43/ETY ja lintudirektiivi 79/409/EEC)

· Euroopan yhteisön lainsäädännön perusteella uimavedeksi määritelty alue (uimavesidirektiivi
76/160/ETY)

ELY-keskukset ovat koonneet erityisalueita koskevat luettelot vesimuodostumatietojärjestelmään. Aluei-
ta täydennettiin vuonna 2014. Aluekohtaisia tietoja on esitetty tarkemmin vesienhoitoalueen toimenpideoh-
jelmissa.

Vesipolitiikan puitedirektiivi mainitsee erityisinä alueina lisäksi taloudellisesti merkittävien vedessä elä-
vien lajien suojeluun tarkoitetut alueet sekä kuormituksen suhteen ravinneherkät alueet. Ensin mainittuja ei
ole katsottu Suomessa olevan. Kaikki pintavedet on määritelty nitraattidirektiivin (91/676/ETY) ja yhdyskun-
tajätevesidirektiivin (91/271/ETY) tarkoittamiksi ravinneherkiksi alueiksi, eikä niiden nimeäminen erityisiksi
alueiksi ole sen vuoksi perusteltua.

4.1 Talousveden	ottoon	käytettävät	vedet		

Erityisiin alueisiin lukeutuvat vesimuodostumat, joista otetaan tai on tarkoitus ottaa vettä talousvesikäyttöön
enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin. Tie-
dot vedenottamoista, vedenottoluvista ja vedenottomääristä on tallennettu vesihuoltolaitostietojärjestelmään
(VELVET).
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Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella lähes kaikki talousvesikäyttöön vettä ottavat vedenotta-
mot käytävät pohjavettä. Erityisiä alueita ovat kaikki vesienhoitoalueen I-luokan pohjavesialueet. Kymijoen-
Suomenlahden vesienhoitoalueella pintavesien talousveden oton vuoksi erityiseksi alueeksi on tunnistettu
21 vesimuodostumaa.  Talousveden otto on pysynyt vesienhoitoalueella ennallaan ensimmäiseen suunnit-
telukauteen verrattuna. Valtaosa vedenotosta on Päijänteestä ja Vantaanjoesta otettua pääkaupunkiseudul-
la käytettävää raakavettä.

4.2 Elinympäristön	tai	lajien	suojeluun	määritellyt	alueet		

Suojelualuerekisteriin on valittu luontodirektiivin (92/43/ETY) ja lintudirektiivin (2009/147/EC) mukaisista
Natura 2000 –alueista vedestä suoraan riippuvaisten elinympäristöjen ja lajien suojelun kannalta keskei-
simmät.  Vedestä riippuvaisia luontotyyppejä ja lajeja on myös monilla muilla Natura-alueilla ja luontotyyp-
pien ja lajien suojelutasoa tarkasteltaessa otetaan huomioon myös luontotyyppien ja lajien tila Natura -
alueiden ulkopuolella. Siksi vesienhoidon ja luontodirektiivin tavoitteiden yhteensovittaminen on tarpeen
laajemminkin kuin vain suojelualuerekisteriin valittuja alueita koskien.

Ensimmäisellä vesienhoitokaudella määriteltiin kriteerit, joiden perusteella valittiin suojelualuerekisteriin
nimetyt Natura 2000 –alueet (Leikola ym. 2006). Toisella vesienhoitokaudella suojelualuerekisterin täyden-
nyksessä valintakriteerit säilyivät muilta osin ennallaan, mutta lintudirektiivin lajeista valintaperusteiden
listaan lisättiin punasotka, tukkasotka, liejukana, virtavästäräkki, pussitiainen ja pikku-uikku. Lisäksi tarkas-
telussa otettiin selkeämmin huomioon pohjaveden määrällisen ja laadullisen tilan säilyttämisen merkitys
alueen luontotyyppien ja lajien turvaamisen kannalta.

Suojelualuerekisterin täydentäminen tuli toiselle vesienhoitokaudelle ajankohtaiseksi, koska Natura-
verkostoa on täydennetty suojelualuerekisterin perustamisen jälkeen. Parhaillaan käynnissä oleva Natura-
tietokannan päivitystyö mahdollistaa myös rekisterissä olevien suojelualueiden tietojen päivittämisen ja
tarkentamisen uuden tiedon valossa. Yksityiskohtaisempia tietoja Natura-alueista löytyy ympäristöhallinnon
verkkosivuilta: http://www.ymparisto.fi/natura

Valinta suojelualuerekisteriin ei tuo näille alueille uusia juridisia lisäsuojeluvelvoitteita. Natura-alueen
nimeäminen erityiseksi alueeksi korostaa kuitenkin alueen merkitystä ja huomioon ottamista vesienhoidon
suunnittelussa ja lupaprosesseissa. Luonto- ja lintudirektiivin suojelutavoitteet on myös otettava erityisesti
huomioon ympäristötavoitteiden asettamisessa (luku 11). Erityisiin alueisiin liittyy myös toiminnallisen seu-
rannan velvoite, mikäli vesienhoitolain mukaiset ympäristötavoitteet eivät toteudu.

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella erityiseksi alueeksi on valittu yhteensä 120 Natura-aluetta
(kuva 11). Uusina alueina toiselle suunnittelukierrokselle valittiin 25 Natura-aluetta. Natura-alueilla koko-
naan tai osittain sijaitsee 221 vesimuodostumaa. Alueisiin kuuluu monipuolisesti niin reheviä lintuvesiä,
karuja ja kirkasvetisiä järviä kuin erityisen uhanalaisen lajiston perusteella suojeltuja vesiä. Laajimpia alueita
ovat luontotyypin ja linnuston perusteella suojellut laajat Natura-alueet Suomenlahdella.  Alueiden tarkem-
mat kuvaukset on esitetty ympäristöhallinnon Internet-sivuilla.





38

4.3 Uimavedet	 	

Erityisiin alueisiin kuuluvat myös ns. EU-uimavedet eli vesimuodostumat, joissa on ns. EU-uimarannat.
Niillä oletetaan käyvän huomattava määrä uimareita päivän aikana. EU-uimarannoista puhuttaessa huomat-
tavalla määrällä tarkoitetaan sellaista uimarien määrää, jonka kunnan terveydensuojeluviranomainen kat-
soo huomattavaksi ottaen huomioon kyseisen uimarannan aikaisemmat kehityssuuntaukset tai käytettävis-
sä olevan infrastruktuurin tai uimarannalla käytettävissä olevat tilat tai muut uinnin edistämiseksi tehdyt
toimenpiteet. EU-uimarantojen hallinta tapahtuu uimavesidirektiivin (2006/7/EY) perusteella annettujen
sosiaali- ja terveysministeriön asetusten (177/2008 ja 711/2014) nojalla. Asetusten tarkoituksena on uima-
vesien laadun turvaaminen mm. hygieenisen tilan kannalta. Suomessa on tällä hetkellä noin 300 EU-
uimarantaa.

Uimavesien hallintaa varten kunnan terveydensuojeluviranomaiset laativat yhteistyössä uimarannan
omistajan tai haltijan kanssa jokaiselle EU-uimarannalle uimavesiprofiilin, joka sisältää mm. kuvauksen
kyseisen uimaveden ominaisuuksista ja mahdollisista saastumisen syistä, arvioita haitallisista tilanteista,
kuten runsaasta sinilevien esiintymisestä tai lyhytkestoisesta saastumisesta, tietoa seurannasta sekä uima-
veden hallintaan ja valvontaan liittyvät yhteystiedot. Profiili tarkistetaan tietyin vuosivälein riippuen uimave-
den laadun luokasta. Kun uimarantojen uimavesiprofiileja laaditaan ja tarkistetaan, tullaan hyödyntämään
vesienhoitolain nojalla tehdyistä vesien tilan arvioinneista ja seurannasta saatuja tietoja.

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella on vuonna 2013 yhteensä 110 uimavesidirektiivin mukais-
ta uimarantaa, jotka sijaitsevat pääasiassa suurten asutuskeskusten tai lomakeskusten läheisyydessä (kuva
12). Kun uimarantojen uimavesiprofiileja laaditaan ja tarkistetaan, tullaan hyödyntämään vesienhoitolain
nojalla tehdyistä vesien tilan arvioinneista ja seurannasta saatuja tietoja.
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4.4 Kalavedet		

Vesienhoitosuunnitelmassa tulee ottaa erityisalueina huomioon kalavedet, jotka on nimetty ympäristöminis-
teriön kalavesidirektiivin perusteella antaman päätöksen mukaisesti. Vesipuitedirektiivi on korvannut kala-
vesidirektiivin vuodesta 2013. Sen tarkoituksena oli turvata kalojen elinolosuhteet särki- ja lohivesiksi nime-
tyissä kalavesissä eli käytännössä ehkäistä näiden vesien pilaantuminen. Kalavesien vedenlaadun on tullut
täyttää kalavesidirektiivissä niille esitetyt kynnysarvot.

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella direktiivin mukaisiksi kalavesiksi on nimetty Keski- ja Poh-
jois-Päijänne, Kymijoki, Vantaanjoki ja Ingarskilanjoki. Kalavesidirektiivin tavoitteet eivät ole ristiriidassa
vesienhoidon vähintään hyvän ekologisen ja hyvän kemiallisen tilan tavoitteiden kanssa.

5 Vesien	tilaa	heikentävä	toiminta	

5.1 Tilaa	heikentävien	tekijöiden	arviointi		

Pintavesien tilaa heikentäviä tekijöitä on arvioitu erikseen vesiin kohdistuvan kuormituksen, vesistöraken-
tamisen, vedenoton ja muiden paineiden osalta. Samalla on arvioitu heikentävän tekijän vaikutuksia vesi-
muodostumaan.  Arviointia varten on laadittu ohje (Merkittävien paineiden arviointi,
www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas).

Pohjavesien tilaa heikentävien tekijöiden arvioinnista vesienhoidon toiselle suunnittelukaudelle on laa-
dittu ohje (Pohjavesimuodostumien merkittävien paineiden tunnistaminen ja riskialueeksi nimeäminen,
www.ymparisto.fi/vesienhoito/sopas). Toista suunnittelukautta varten riskialueiksi nimetyt pohjavesimuodos-
tumat on tarkistettu ja tilaa heikentävien tekijöiden osalta on päivitetty riskipisteytys. Ensimmäisellä kaudella
riskipisteytys tehtiin pääosin asiantuntija-arviona. Päivitetyssä ohjeessa on esitetty tarkistettu pisteytysme-
netelmä, jolla pyritään yhdenmukaistamaan riskienarviointimenettelyä. Pohjavesimuodostuman alueella
sijaitsevien tilaa heikentävien tekijöiden riskin suuruus on arvioitu asteikolla 1-3 ja kaikkien tilaa heikentävi-
en tekijöiden perusteella on arvioitu samaa asteikkoa käyttäen pohjavesimuodostuman kokonaisriski.

5.2 Vesiin	kohdistuva	kuormitus	

5.2.1 Kuormituksen	arviointimenetelmät	

Vesienhoitosuunnitelman pistekuormitustiedot perustuvat ympäristöhallinnon valvonta- ja kuormitustietojär-
jestelmään (VAHTI) tallennettuihin tarkkailutuloksiin vuosina 2006–2012. Hajakuormituksen kokonaisfosfori-
(P) ja kokonaistyppikuormitusta (N) koskevat tiedot on saatu Suomen ympäristökeskuksessa kehitetystä
WSFS-VEMALA -vesistömallijärjestelmästä. Malli kuvaa vesistöjen hydrologista kiertoa ja vedenlaatua
vuosien 2006–2011 aikana ja tekee näiden perusteella kuormitusarviot.

Malleissa on aina epätarkkuutta. Tulosten luotettavuuteen vaikuttavat mallin rakenne ja prosessikuva-
ukset, lähtötietojen oikeellisuus sekä mallin kalibrointiin ja testaukseen tarvittavan tiedon määrä, erityisesti
vedenlaatumittausten ajallinen tiheys. Yleensä ottaen mallin tulokset ovat sitä tarkempia mitä suurempia
tarkasteltavat alueet ja ainevirtaamat ovat. Epävarmuudesta huolimatta suunnittelu ja päätöksenteko edel-
lyttävät paineiden ja vesien tilan välisen riippuvuuden mallintamista.
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Pellot ovat valtakunnallisesti tarkasteltuna yksi merkittävimmistä kuormituslähteistä, joten niistä aiheu-
tuvaa kuormitusta on järjestelmässä kehitetty eniten. Kuormituksen suuruutta on pyritty arvioimaan VIHMA-
ja ICECREAM-malleilla, jotka arvioivat ravinnekuormitusta ottaen huomioon muun muassa sadannan, pel-
lon maalajin, kaltevuuden, viljeltävän kasvin ja pH:n. Pelloilta tulevaan kuormitukseen sisältyy osin myös
karjatalouden kuormitusta. Osa karjatalouden aiheuttamasta kuormituksesta sisältyy mallin laskemaan ns.
”muuhun kuormitukseen” ja suurten yksiköiden kuormitus pistekuormitukseen. Karjatalous ei kuitenkaan
välttämättä aiheuta lisäkuormitusta, jos määrät vastaavat mineraalilannoitteiden määriä.

Metsätaloudesta ja luonnonhuuhtoumasta tulevan kuormituksen arvioimiseen on hyödynnetty en-
simmäisellä kaudella käytettyä VEPS-tietojärjestelmää sekä sen vuoden 2002 tietokantaa. Tämän lisäksi
metsätalouden kuormitusarvioita on korjattu saatujen vesistöhavaintojen perusteella. Luonnonhuuhtouma
on edelleen erotettu pelloilta tai metsistä tulevaan huuhtoumaan. Luonnonhuuhtouman erottaminen ”muus-
ta kuormituksesta” on oleellista ihmisen aiheuttaman kokonaiskuormituksen arvioimiseksi eikä sitä täten ole
sisällytetty varsinaisiin kuormitusarvioihin. Vuotuisella sadannalla on suhteellisen pienet vaikutukset luon-
nonhuuhtouman suuruuteen. Sen sijaan maankäyttö lisää eroosioherkkyyttä, ja täten sateisempina vuosina
huuhtoutumat voivat lisääntyä huomattavastikin.

WSFS-VEMALA hyödyntää VEPS-järjestelmän vuoden 2002 päivitystietoja laskeuman (märkä- ja kui-
valaskeuma) sekä hulevesien kuormitussuuruudesta. Suoraan vesistöihin tuleva laskeuma sisältyy osaksi
aineiden luonnollista kiertokulkua, osa laskeumasta on taas ihmisen aikaan saamaa. Kuormitusarvioinnissa
laskeumaa ei ole arvioitu osaksi ihmisen aiheuttamaa kuormitusta, sillä laskeuman osittaminen ihmisen ja
luonnollisen kiertokulun kesken on mahdotonta nykyisillä menetelmillä. Hulevesistä puhuttaessa tarkoite-
taan rakennetuilta alueilta pois johdettavia sade- ja sulamisvesiä, jotka ovat haja-asutuksen lailla ihmisen
aiheuttamaa kuormitusta. Haja-asutuksesta tuleva kuormitusarvio perustuu rakennus- ja huoneistorekiste-
ristä (RHR) saatavaan tietokantaan sekä asukkaan tai loma-asunnon keskimääräiseen ominaiskuormituk-
seen.

WSFS-VEMALA (Watershed Simulation and Forecasting System) hyödyntää useaa eri mallia
(esim. VIHMA-työkalu, ICECREAM-malli sekä LakeState-malli) ilmentämään samaa prosessia,
tarkoituksena vähentää yksittäisissä malleissa olevia puutteita. WSFS-VEMALA tuottaa reaali-
aikaista kuormitustietoa sekä ennusteita (kuormitus/klorofylli). Lisäksi malli pystyy tuottamaan
erilaisia skenaarioita (1960–2100: ilmastonmuutos, muutokset mm. maankäytössä tai kuormi-
tuksessa).

WSFS-VEMALAn yksi tärkeimmistä osista on valuntamalli, joka kuvaa hydrologista kiertoa
sadannasta valunnaksi käyttäen lähtötietoina saatavilla olevaa meteorologista aineistoa. Mallin
tekemät laskelmat perustuvat vuorokauden sadantaan, lämpötilaan sekä potentiaaliseen haih-
duntaan, joiden perusteella malli pystyy arvioimaan lumen kertymistä ja sulamista, maankos-
teuden ja pohjaveden vaihtelua, haihduntaa, maa- ja pohjavesiä, valuntaa ja virtaamia sekä
vedenkorkeuksia pääjärvissä ja -joissa (hydrologinen kierto). Tämän lisäksi WSFS-VEMALA
pystyy laskemaan kokonaistypestä, -fosforista ja kiintoaineista aiheutuvan kuormituksen sekä
niiden etenemisen vesistöissä (vedenlaatu).

Malli kattaa koko Suomen, mukaan lukien rajan ylittävät valuma-alueet, yhteensä 390 000
km2. Malli toimii osavaluma-aluetasolla. Alue on jaettu noin 6 400 osavaluma-alueeseen.
WSFS-VEMALA:ssa kuvataan eri lähteistä vesistöihin tuleva kuormitus 3. jakovaiheen tark-
kuudella. Toisin kuin ensimmäisellä kierroksella käytetty VEPS-järjestelmä, WSFS-VEMALA
ottaa huomioon pidättymisen yläpuolisissa vesistöissä. Lisäksi malli pystyy laskemaan kullekin
yksittäiselle järvimuodostumalle siihen kohdistuvan kokonaistyppi- ja kokonaisfosfori- sekä
kiintoainekuormituksen.
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5.2.2 Vesien	kuormituksen	kokonaistarkastelu	

Pintavedet

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella merkittävin pintavesien tilaan vaikuttava tekijä on vesiin koh-
distuva ravinnekuormitus. Vesienhoitoalueen ravinnekuormituksesta suurin osa on peräisin maataloudesta,
pistekuormituksesta ja haja-asutuksesta ja se on keskittynyt vesienhoitoalueen eteläosaan Salpausselkien
eteläpuoliselle rannikkoalueelle. Kuvassa 13 esitetään kokonaisfosfori- ja typpikuormituksen jakautuminen
päästölähteittäin vesienhoitoalueella. Kuvissa 14 ja 15 esitetään fosfori- ja typpikuormituksen alueellinen
jakautuminen vesienhoitoalueella.

Ravinteiden kokonaisainevirtaamat (kuvat 16 ja 17) ja niiden vuosittainen vaihtelu on voimakkaasti riip-
puvainen hydrologisista oloista, koska suurin osa vesienhoitoalueen kokonaisainevirtaamasta on peräisin
hajakuormituksesta ja luonnonhuuhtoumasta. Runsassateisina vuosina ravinteiden huuhtoutuminen on ollut
kaksin - kolminkertaista vähäsateisiin vuosiin verrattuna. Kiintoainehuuhtoumissa ero on vieläkin suurempi.
Myös vuoden sisäinen ainevirtaamavaihtelu riippuu suuresti valunnasta, mistä johtuen ravinteiden huuhtou-
tuminen on suurinta lumien sulaessa ja runsassateisina ajanjaksoina.

Kaikilta vesienhoitoalueen vesistöjen valuma-alueilta valuu luonnonhuuhtoumana vesistöihin
erilaisia aineita, kuten typpi- ja fosforiravinteita sekä kiintoaineita. Luonnostaan ilman ihmistoimin-
taa tapahtuva aineiden kierto saa aikaan vesien ekologisen luonnontilan. Kuormitus sen sijaan
aiheutuu ihmisen toiminnasta. Se muuttaa pinta- ja pohjavesien tilaa sitä enemmän mitä voimak-
kaampaa se on. Vesistöalueilla on ollut ihmistoimintaa vuosisatojen ajan.

Kuormitus voidaan jakaa haja- ja pistekuormitukseen. Hajakuormituksen lähdettä ei voida tarkas-
ti määrittää yhteen pisteeseen. Hajakuormitusta aiheutuu esimerkiksi metsätaloudesta, maatalou-
desta ja haja-asutuksesta. Pistekuormituksen lähde voidaan määrittää hyvinkin tarkasti. Sitä voi-
daan tarkkailla ja sen päästöihin puuttua tehokkaasti. Yleisimpiä pistekuormittajia ovat erilaiset
teollisuuslaitokset sekä yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot. Myös turvetuotanto luetaan piste-
kuormittajaksi. Merkittävimmät pistekuormittajat on ympäristönsuojelulain perusteella velvoitettu
kuormituksen tarkkailuun.
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Pohjavesien tilaa vaarantavat tekijät

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta runsaimmat ja laa-
dukkaimmat pohjavesivarat sijaitsevat pääosin sora- ja hiekkamuodostumissa. Samoille alueille on usein
keskittynyt myös paljon ihmistoimintaa näiden maaperämuodostumien tarjotessa hyvän rakennuspohjan ja
hyvää rakennusmateriaalia. Pohjavesien laatuun voivat vaikuttaa lähes kaikki ne ihmistoiminnot, joiden
yhteydessä käytetään, käsitellään, varastoidaan, kuljetetaan tai tuotetaan pohjavesille haitallisia aineita.
Likaantumisvaaran voivat aiheuttaa erilaiset pysyvät tekijät ja toiminnot, kuten onnettomuudet. Tiedot tutki-
tuista, mahdollisesti pilaantuneista ja kunnostetuista maa-alueista on koottu maaperän tilan tietojärjestel-
mään (MATTI).

Pohjavesialueilla sijaitsee paikoin runsaasti erilaisia riskiä aiheuttavia toimintoja, ja alueille tyypillistä on
moniongelmaisuus (taulukko 5). Moniongelmaisten pohjavesialueiden riskienhallinta on erittäin vaikeasti
ratkaistavissa. Pohjavesialueilla olevien yhdyskuntien laajentuminen saattaa vaarantaa pohjavesien hyvän
tilan. Eniten Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen pohjavesialueita on asutuksen ja maankäytön,
maa- ja metsätalouden ja liikenteen ja tienpidon aiheuttamien uhkien piirissä.

Kuormituksen vaikutukset

Ravinteista erityisesti fosforin ja typen saatavuus vaikuttaa vesikasvien ja levien tuotantoon. Jos ravin-
teiden määrä vedessä lisääntyy, kiihtyy perustuotanto, mikä näkyy etenkin vedessä keijuvien kasvi-
planktonlevien määrän kasvuna. Perustuotannon voimistumista kutsutaan rehevöitymiseksi.

Ravinnekuormituksen aiheuttama rehevöityminen on heikentänyt vesien tilaa yleisesti vesienhoito-
alueella. Sisävesissä seuraukset näkyvät erityisesti rannikkoalueen jokivesistöissä sekä matalissa jär-
vissä sekä suurten järvien lahtialueilla. Suomenlahden rannikkovedet ja sisälahdet ovat kokonaisuudes-
saan rehevöityneet. Pohjasta vapautuva ns. sisäinen kuormitus palauttaa ravinteita vesistöön sekä jär-
vissä että rannikkovesissä ja kiihdyttää ilmiötä edelleen.

Rehevöitymisen seurauksena vesiekosysteemi häiriintyy, kalaston rakenne muuttuu, levätuotanto
kiihtyy ja vesikasvillisuus lisääntyy. Rehevöityminen seurauksena esiintyy myös happivajetta pohjanlä-
heisessä vedessä, jolloin pohjasta liukenee ravinteita takaisin veteen. Vesienhoitoalueella on useita
hapettomuudesta kärsiviä järviä, mutta laaja-alaisinta pohja-alueiden hapettomuus on Suomenlahdella.

Vesistön käyttäjälle näkyviä merkkejä rehevöitymisen etenemisestä ja muutoksista eliöyhteisössä
ovat mm. veden samentuminen, verkkojen ja rantakivien limoittuminen, arvokalojen väheneminen, sär-
kikalojen lisääntyminen, ajoittaiset leväesiintymät sekä rantakasvillisuuden muutokset.

Ravinnekuormituksen vaikutus vesistössä riippuu biologisesti käyttökelpoisten ravinteiden määrästä
ja kuormituksen vuodenaikaisesta jakautumisesta, joka vaihtelee huomattavasti kuormituslähteittäin.
Esimerkiksi kalankasvatuksen, jonka osuus kokonaiskuormituksesta on melko pieni, koko ravinnekuor-
mitus on suoraan levien hyödynnettävissä. Sen sijaan metsätalouden ravinnekuormituksesta ja peltovil-
jelyn fosforikuormituksesta noin kolmannes on suoraan biologisen tuotannon hyödynnettävissä.
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vesienhoitoalueen pohjoisosiin. Voimakkainta turvetuotannon aiheuttama kuormitus on Saarijärven ja Rau-
talammin reiteillä.

 Turvetuotantoalueelta tuleva vesi on ravinteikkaampaa, tummempaa ja sisältää enemmän sekä liuen-
nutta orgaanista ainetta (humusta) että kiintoainetta kuin luonnontilaisilta soilta tuleva vesi. Suurten valunto-
jen ja rankkasateiden aikana vesistöön tuleva kuormitus voi olla huomattavaa. Turvetuotannon kuormitus
vaihtelee vuosittain, vuodenajoittain sekä sijainnin mukaan. Myös talvella huuhtoutuu sekä ravinteita että
kiintoainetta. Tuotantoaluekohtaisissa ominaispäästöarvoissa on suurta vaihtelua sekä turpeen laadusta
että valunnasta johtuen. Vesiensuojelutoimenpiteillä voidaan vaikuttaa turvetuotantoalueilta tuleviin pääs-
töihin.

Turvetuotannon pohjavesivaikutukset voivat liittyä pohjaveden määrän ja laadun muutoksiin. Suon kui-
vatus turvetuotantoon aiheuttaa suoalueen pohjavedenpinnan alenemisen. Kivennäismaahan ulottuessaan
ojitus voi aiheuttaa pohjaveden pinnan alenemisen tai virtaussuunnan muuttumisen myös tuotantoalueen
ulkopuolella ja siten vähentää pohjaveden saatavuutta. Pohjaveden laatu voi muuttua turvetuotannon seu-
rauksena, mikäli tuotantoalueen vesiä suotautuu pohjaveden muodostumisalueelle. Tämä voi johtaa esi-
merkiksi kohonneisiin rauta-, mangaani- tai humuspitoisuuksiin pohjavedessä. Turvetuotannon ympäristö-
haittoja vähennetään tuotannon huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella sekä erilaisilla ympäristönsuojelu-
ratkaisuilla.

5.2.7 Maatalous		

Maatalous ja erityisesti peltoviljely muodostaa ravinnekuormituksen suurimman lähteen vesienhoitoalueella
kuva 13). Kokonaisfosforin kuormituksesta noin puolet ja kokonaistypen kuormituksesta noin 30 % on pe-
räisin maataloudesta. Voimakkainta maatalouden kuormitus on vesienhoitoalueen eteläosassa Uudenmaan
ja Kaakkois-Suomen peltoviljelyalueilla, missä maatalouden osuus kokonaisfosforin kuormituksesta voi olla
jopa 80 % ja kokonaistypen kuormituksesta 60 %. Veden laatutiedoissa ei toistaiseksi vielä näy maatalou-
den lannoitteiden käytön väheneminen, viljelytekniikan kehittyminen ja ympäristönhoidossa tehdyt toimenpi-
teet.

Ilmastonmuutoksen arvioidaan lisäävän maatalouden ravinnekuormitusta, kun sademäärät lisääntyvät
eikä maa ole talvella roudassa. Tämä lisää ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin erityisesti kasvukauden
ulkopuolella, jolloin ravinnehuuhtoumat ovat muutenkin suuria.

Maatalouden vesistökuormitus koostuu pääosin pelloilta huuhtoutuvista ravinteista sekä pienemmässä
määrin navetoista, lantaloista sekä rehusiiloista tulevista ravinteista ja ulosteperäisistä bakteereista. Karja-
talous voi vaarantaa ja heikentää sekä pinta- että pohjaveden mikrobiologista laatua. Esimerkiksi karjanlan-
nan mikrobit voivat kulkeutua vesiin lumen sulamisen ja runsaiden sateiden aikaan. Mikrobeja voi päästä
pohjaveteen esimerkiksi huonokuntoisten kaivorakenteiden kautta. Karjatalouden aiheuttamia pohjaveden
pilaantumistapauksia on kuitenkin ollut vähän.

Peltoviljelyyn liittyviä pohjavedelle mahdollista riskiä aikaansaavia toimintoja ovat lähinnä lannoitteiden
ja torjunta-aineiden käyttö. Pohjavesien kannalta typpilannoitteiden käyttö voi olla ongelmallista ja yleisin
maatalouden aiheuttama pohjavesihaitta on nitraattipitoisuuden nousu. Lannoituksen seurauksena myös
pohjaveden happipitoisuus voi laskea, orgaanisen aineen määrä kasvaa ja fosforin, kloridien, veden kovuu-
den, sähkönjohtavuuden ja kokonaissuolapitoisuuden arvot kohota. Kohonneiden torjunta-aineiden pitoi-
suuksien vuoksi vesienhoitoalueella on suljettu joitakin vedenottamoita.

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella pohjavesialueiden yhteenlasketusta pinta-alasta noin 12
prosenttia eli lähes 24 000 ha on peltoa (CLC2000). Valtaosa pohjavesialueista, joilla on peltoja yli 40 %
pohjavesialueen pinta-alasta, sijaitsee Uudellamaalla kun taas vesienhoitoalueen pohjois- ja keskiosissa
peltoja on keskimäärin 6 % pohjavesialueen pinta-alasta. Maa- ja metsätalouden on arvioitu uhkaavan 101
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pohjavesialueen pohjaveden tilaa. Peltoviljely ja karjatalous voivat olla uhkatekijöitä pohjavedelle, jos pelto-
alueen osuus pohjavesialueen muodostumisalueesta on suuri.

5.2.8 Metsätalous		

Metsätalousmaan osuus vesienhoitoalueen maapinta-alasta on noin 80 prosenttia. Metsätalousmaa jaetaan
puuntuotantokyvyn mukaan metsä-, kitu- ja joutomaahan, ja metsämaan alasta noin 90 prosenttia on puun-
tuotannossa. Metsätalouden osuus vesienhoitoalueen kokonaiskuormituksesta on pieni, mutta ravinne- ja
kiintoaineskuormitus heikentää vesien tilaa erityisesti alueen pohjoisosissa. Etenkin latvavesillä metsätalous
on usein ainoa suora ihmistoiminnan aiheuttaman kuormituksen lähde ja paikallisesti hankkeilla voi olla
suurta merkitystä. Metsätaloudesta peräisin oleva laskennallinen ravinnekuormitus on vähentynyt aina
1990-luvun lopulle asti, millä tasolla kuormitustaso on sittemmin pysytellyt.

Metsätalouden toimenpiteistä lähinnä kunnostusojitus, hakkuut ja maanmuokkaus lisäävät valumavesi-
en määrää ja mahdollisesti ravinteiden huuhtoutumista vesiin. Myös lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö
saatavat aiheuttaa ongelmia sekä pinta- että pohjavesissä. Kiintoainekuormitus on pääasiallinen syy pien-
ten virtavesien liettymiseen. Metsätaloudessa kunnostusojitukset saatavat vaarantaa vesien tilaa. Vaikka
uudisojituksia ei enää juurikaan tehdä, on kunnostusojitusten tarve suuri. Maanmuokkausmenetelmistä
ojitus- ja naveromätästys saatavat aiheuttaa ongelmia vesille. Myös kantojen poistolla voi olla haitallisia
vaikutuksia sekä pinta- että pohjavesiin. Metsätaloudessa energiapuun ja hakkuutähteiden korjuumäärät
kasvavat ja lisäävät maaperän käsittelyn pinta-alaa tulevaisuudessa.

Pohjaveden laatu voi vaarantua, jos pohjaveden pinta on lähellä maanpintaa. Ojituksilla saatetaan ai-
heuttaa pohjaveden haitallista purkautumista ympäristöön ja pohjaveden määrällinen tila saattaa muuttua,
jos ojitukset ovat liian syviä. Tärkeillä ja vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla ei nykyisin pääsään-
töisesti suoriteta kunnostusojituksia. I-luokan pohjavesialueilla ei tehdä typpi- tai fosforilannoituksia. Kemial-
lisia torjunta-aineita, esimerkiksi hyönteismyrkkyjä tai vesakontorjunta-aineita, ei enää juurikaan käytetä.
Metsätaloudessa on käytetty torjunta-aineita samoista syistä kuin peltoviljelyssä. Metsää lannoitetaan
yleensä typpilannoitteilla, minkä vuoksi ne kohottavat pohjaveden nitraattipitoisuutta. Metsälannoitusten väli
on yleensä useita kymmeniä vuosia.

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen I ja II-luokan pohjavesialueiden pinta-alasta keskimäärin
60 % on metsää (CLC2000). Metsävaltaisimmat pohjavesialueet sijaitsevat vesienhoitoalueen pohjoisosas-
sa, jossa metsän osuus pohjavesialueen pinta-alasta on keskimäärin lähes 70 %. Vähiten metsän peitossa
olevat alueet sijaitsevat vesienhoitoalueen eteläosassa Uudenmaalla. Siellä metsän osuus pohjavesialueen
pinta-alasta on keskimäärin hieman yli 50 %.

5.2.9 Liikenne	ja	tienpito		

Liukkaudentorjuntakemikaalien käyttö eli suolaaminen on keskeisin talvikunnossapidon toimenpide niin tie-
kuin lentoliikenteessäkin turvallisuuden varmistamiseksi. Suolauslaitteiden kehittämisen ansiosta suolan
käyttö on tehostunutta, eikä sen käyttöä voida juurikaan nykyisellä tekniikalla vähentää liikenneturvallisuutta
vaarantamatta. Tiestö ja rautatiet seurailevat usein harjuja ja reunamuodostumia ja nykyisestä suolan käy-
töstä voi suojaamattomilla tieosuuksilla aiheutua pohjaveden suolaantumisvaaraa. Vedenhankintaa varten
tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsee suolattavia teitä arviolta yli 1 000 kilometriä. Eniten suolaa käytetään
talvihoitoluokkiin Is ja I kuuluvilla teillä.  Vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-aineiden pohjavesivaikutusten
tutkimus käynnistyi Suomessa 1990-luvulla ja nykyään pohjavesien kannalta vähemmän haitallista kalium-
formiaattia käytetään jo muutamilla pohjavesialueilla sijaitsevilla tie osuuksilla. Formiaatti hajoaa ympäris-
tössä nopeasti hiilidioksidiksi ja vedeksi ja kaliumformiaatin käytöllä voidaan merkittävästi vähentää talvi-
hoidon pohjavesivaikutuksia. Liikenteen ja tienpidon aiheuttaman uhka kohdistuu Kymijoen-Suomenlahden
vesienhoitoalueella 169 pohjavesialueeseen. Liikenteen ja tienpidon tavanomainen vaikutus pohjaveteen on
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vähitellen tapahtuva pohjaveden kloridipitoisuuden nousu. Suolaantunutta pohjavettä on todettu erityisesti
vesienhoitoalueen eteläosassa.

Pohjavesialueiden kautta tapahtuvat vaarallisten aineiden kuljetukset sekä kemikaalionnettomuudet
voivat myös aiheuttaa pohjaveden pilaantumisriskin. Pohjavesiriskin kannalta kiireellisimpiin kohteisiin on
rakennettu pohjavesisuojauksia. Valtaosa vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista tapahtuu Etelä-
Suomessa. Yleisimpiä kuljetettavia aineita ovat palavat nesteet. Kemikaalien käsittely ja varastointi aiheut-
tavat riskin pohjavesille esimerkiksi ratapihoilla, lentokentillä, logistiikkakeskuksissa sekä erilaisilla varikoilla
ja varastoalueilla. Riskejä pohjavedelle ovat aiheuttaneet myös maanteiden varsien ja rata-alueiden rikka-
kasvien- ja vesakontorjuntaan käytetyt torjunta-aineet.

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen pohjavesialueista 145:llä kulkee rautatie (kuva 20). Pohja-
vesialueilla joko kokonaan tai osittain sijaitsevia ratapihoja on mm. Hangossa, Raaseporissa, Lohjalla, Vih-
din Nummelassa, Nurmijärven Rajamäellä, Hyvinkäällä, Loviisassa, Lahdessa, Kouvolassa sekä Anjalan-
kosken Kaipiaisissa. Lentokenttiä vesienhoitoalueella on 11 pohjavesialueella. Osa näistä on pienilmailu-
käytössä olevia lentopaikkoja, joilla ei harjoiteta kiitotien liukkaudentorjuntaa ja lentopolttonesteen varas-
tointimäärät ovat vähäisiä. Kemikaalikuljetukset rauta- ja maanteillä, erityisesti vaarallisten aineiden kulje-
tukset, ovat riski 154 pohjavesialueella. Suurin osa kuljetuksista on erilaisten öljytuotteiden kuljetuksia. Kul-
jetuksista aiheutuva uhka ovat liikenneonnettomuuksissa äkillisesti satunnaispäästönä maaperään ja pohja-
veteen pääsevät haitalliset kemikaalit. Vaarallisten aineiden kuljetusonnettomuuksia tapahtuu muutamia
vuosittain

Meriliikennettä kuten öljy- ja kemikaalikuljetuksia ja niiden Suomenlahdelle aiheuttamia paineita käsitel-
lään merenhoitosuunnitelmassa ja sen toimenpideohjelmassa.
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5.2.10 Maa-aineksen	otto		

Maa-ainesten otto ja jälkihoitamattomat ottoalueet voivat olla riski pohjavesialueilla etenkin, jos maa-
ainesten ottoalueiden suhteellinen osuus pohjavesialueesta on suuri. Luonnontilaisen maannoskerroksen
poistaminen ottoalueilta voi vaarantaa pohjaveden laadun. Erityisen haitallista tämä on, kun maa-aineksia
otetaan läheltä pohjavedenpintaa tai sen alapuolelta. Myös ottoalueella koneiden ja varastojen polttoaine- ja
öljypäästöt sekä pölynsidonta aiheuttavat uhkaa pohjavedelle.

Maa-ainestenoton on havaittu kohottavan pohjaveden sähkönjohtokykyä ja nitraatti-, sulfaatti- ja kloridi-
pitoisuuksia sekä vaikuttavan myös pohjaveden määrään. Ottoalueilla sadannasta imeytyy maaperään
suurempi osa kuin luonnontilaisilla alueilla, minkä vuoksi pohjaveden pinnankorkeus saattaa kohota ja pin-
nankorkeuden vaihteluväli kasvaa.

Maa-ainesten otto on vesienhoitoalueella arvioitu uhkaksi 104 pohjavesialueella. Vesienhoitoalueen
pohjoisosassa se on usein ainoa pohjaveteen kohdistuva uhkatekijä. Maa-ainesten otosta aiheutuu harvoin
vakavia, vedenottamoiden tai kaivojen sulkemisiin johtavia vaikutuksia, mutta pidemmällä ajanjaksolla poh-
javeden laatu voi vähitellen heikentyä. Voimassa olevia maa-ainestenottolupia oli vesienhoitoalueella vuon-
na 2013 yli 300 kpl.
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5.2.11 Pilaantuneet	maa-alueet		

Maaperä voi pilaantua paikallisesti esimerkiksi onnettomuuksien, vahinkotapausten tai normaalin toiminnan
ympäristöpäästöjen seurauksena. Pilaantuneet maa-alueet voivat sisältää esimerkiksi öljyjä, raskasmetalle-
ja, arseenia, polyaromaattisia hiilivetyjä, polykloorattuja bifenyylejä (PCB), kloorifenoleita, dioksiineja ja
furaaneja sekä torjunta-aineita.

Tiedot tutkituista, mahdollisesti pilaantuneista ja kunnostetuista maa-alueista on koottu maaperän tilan
tietojärjestelmään (MATTI, 23.4.2014). Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella on 7 621 kpl maape-
rän tilan tietojärjestelmän kohdetta. Pohjavesialueilla (I- ja II-luokka) näistä sijaitsee 1 895 kohdetta. Näistä
pohjavesialueilla sijaitsevista kohteista 1 455 kpl on sellaisia, joilla maaperään on voinut päästä haitallisia
aineita. Suurin osa kohteista, 685 kpl, on sellaisia, että ne vaativat selvityksiä maaperän ja pohjaveden
likaantuneisuuden määrittämiseksi. 134 aluetta on todettu niin likaantuneiksi, että alueen puhdistustarve on
arvioitava tai alue on puhdistettava. Kohteista 440 kpl on todettu sellaisiksi, että niillä ei ole puhdistustarvet-
ta. Kohteista 679 on edelleen toiminnassa ja lopuilla kohteilla toiminta on loppunut tai toiminnasta ei ole
tietoa (kuva 22).
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Tarkasteltuna toimialoittain maaperän tilan tietojärjestelmään kootut pilaantuneet maa-alueet edustavat
65 eri toimialaa. Eniten pilaantuneiksi epäillyissä maa-alueissa on polttoaineiden jakelu-asemia, huolto-
asemia sekä moottoriajoneuvojen huolto- ja korjauspaikkoja. Useat ampumaradat, yhdyskuntajätteiden
kaatopaikat, varikot, metalliteollisuusyritykset, kemian- ja muoviteollisuuden yritykset, kasvihuoneet, kaup-
papuutarhat, romuttamot sekä kemialliset pesulat ovat myös toiminnallaan aiheuttaneet maaperän pilaan-
tumista.

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella pilaantuneet maa-alueet ovat uhka 133 pohjavesialueen
kemialliselle tilalle. Pilaantuneiden maa-alueiden joukossa on todennäköisesti myös pahoin pilaantuneita
kohteita. Maa-alueiden pilaantumisen takia on jouduttu sulkemaan muutamia vedenottamoita. Suureen
osaan pilaantuneista maa-alueista on tehtävä lisäselvityksiä. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen
vakavimmat pohjaveden likaantumistapaukset ovat johtuneet teollisuuden ja yritystoiminnan satunnaispääs-
töistä.

5.2.12 Sisäinen	kuormitus		

Vesistöjen pohjasta vapautuva sisäinen kuormitus palauttaa ravinteita vesistöön sekä järvissä että rannik-
kovesissä. Sisäinen kuormitus on yleensä seurausta kauan jatkuneesta ulkoisesta kuormituksesta, joka on
aiheuttanut hapen vähenemistä pohjan läheisyydessä. Hapen vähetessä pohjasedimentin fosfori palautuu
veteen ja luonnollinen typenpoisto heikkenee. Palautuneet ravinteet kiihdyttävät edelleen vesistön rehevöi-
tymistä.

Sisäisen kuormituksen osuus on merkittävä useissa vesienhoitoalueen rehevissä järvissä ja Suomen-
lahden rannikkovesissä. Sisäisellä kuormituksella on joskus jopa määräävä merkitys rehevöitymiseen
(esim. Lahden Vesijärvi, Tuusulanjärvi), mutta vuositasolla sisäinen kuormitus ei varsinaisesti aiheuta tilan-
netta, jossa järvi tuottaisi enemmän ravinteita alapuoliseen vesistöön kuin siihen ulkoisesti tulee.

Itämeressä, etenkin pääaltaalla ja Suomenlahdessa pohjasedimentin fosforin pidätyskyky on huono ja
sisäinen kuormitus ylläpitää rehevöitymistä. Pääaltaalla ja Suomenlahdella on ollut jaksoja, jolloin fosforin
vapautuminen sedimentistä on ollut vuositasolla suurempaa kuin sedimentteihin sitoutuminen. Pitkillä aika-
jaksoilla sitoutuminen on kuitenkin vuositasolla ollut vapautumista suurempaa. Fosforipitoisuus ei eri osa-
altaissa ole pitkällä aikavälillä laskenut, kuten ulkoisen kuorman puolittuminen 1980-luvulta 2000-luvulle
olisi edellyttänyt, mikä kertoo sisäisen kuormituksen suuresta merkityksestä.

Järven kunnostustoimenpiteitä sisäisen kuormituksen vaivaamissa järvissä on useita. Tärkeintä on ul-
koisen kuormituksen vähentäminen, mutta järven elpyminen on huomattavasti hitaampaa kuin sen ylikuor-
mittamisella aikaansaatu rehevöitymiskehitys. Siksi joudutaan usein käyttämään kunnostustoimenpiteitä,
jotka parantavat oireita, mutta eivät poista itse perusongelmaa. Rehevöityneen järven kunnostuksessa käy-
tettäviä menetelmiä ovat mm. hapetus, vesikasvien poisto, järven hoitokalastus, vedenpinnan nosto ja ää-
rimmäisissä tapauksissa fosforin saostus kemiallisilla yhdisteillä.

Rannikkovesissä on kokeiltu keinotekoista hapetusta tutkimushankkeissa sekä Suomessa että Ruotsis-
sa. Tulosten mukaan suljetun sisäsaariston rannikkoaltaan tai merenlahden happioloja on mahdollista pa-
rantaa hapetuspumppauksella, mikäli hapetusteho on riittävä ja alueen kerrostuneisuus- ja virtausolosuh-
teet ovat suotuisat. Toisaalta kahdella avoimemmalla ja suuremmalla Suomenlahden ulkosaariston altaalla
toteutetut hapetuskokeet eivät kyenneet pitämään pohjan oloja hapellisina. Mahdollisia syitä ovat alueiden
epäedullinen topografia, liian alhainen hapetusteho sekä menetelmän (hapetuspumppaus) aiheuttama
alusveden lämpeneminen, joka on lisännyt pohjan hapenkulutusta. Menetelmän käyttö rannikkovesissä
vaatii ennakkoselvityksen alueen soveltuvuudesta hapetukseen mukaan lukien ekologisten ja taloudellisten
riskien arvioinnin.
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5.2.13 Vesiympäristölle	haitalliset	ja	vaaralliset	aineet		

Vaarallisilla ja haitallisilla aineilla tarkoitetaan valtioneuvoston vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista
aineista annetussa asetuksessa (1022/2006) mainittuja aineita tai yhdisteitä. Näitä ovat mm. erilaiset ras-
kasmetallit ja orgaaniset ympäristömyrkyt. Asetuksessa on myös määritelty ko. aineille ja yhdisteille ympä-
ristölaatunormeja (EQS), joilla tarkoitetaan pitoisuuksia, joita ei saa ihmisen terveyden tai pintaveden suoje-
lemiseksi ylittää.

Vesienhoitoalueella on ollut käytössä useita haitallisiksi luokiteltuja aineita, joiden pitoisuuksille on an-
nettu ympäristönlaatunormit lainsäädännössä. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella merkittävimmät
haitallisten aineiden aiheuttamat ongelmat ovat korkeat polykloorattujen dioksiinien ja furaanien sekä elo-
hopean pitoisuudet Kymijoen sedimenteissä. Klooriyhdisteiden ja raskasmetallien pitoisuudet ovat paikoin
korkeita myös merialueilla ja satamien läheisyydessä. Myös orgaanisia tinayhdisteitä (TBT) on löytynyt mm.
Kymijoen sekä Suomenlahden rannikkovesien pohjasedimenteistä. Orgaanisia tinayhdisteitä on käytetty
merialusten pohjamaaleissa estämään levien kiinnittyminen alusten runkoon. Lisäksi vesienhoitoalueen
lounaisosassa sijaitsevissa kaivostoiminnan vaikutuspiirissä olleissa järvissä (Määrjärvi, Orijärvi ja Sel-
jänalanen) on todettu kohonneita kadmiumpitoisuuksia. Vaarallisten ja haitallisten aineiden käytöstä ja
esiintymisestä vesistöissä on tekeillä useita lisäselvityksiä vesienhoitoalueella.

Vuonna 2013 valmistuneen kuormitusinventaarion mukaan suurimmat päästöt vesienhoitoalueen pinta-
vesiin muodostuvat nikkelistä ja lyijystä. Teollisuudesta pintavesiin pääsee nikkeliä, kadmiumia, elohopeaa
ja lyijyä. Yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilta pintavesiin pääsee nikkeliä, kadmiumia, elohopeaa, lyijyä,
DEHP:a, OP:a ja NP:a. Nikkelin, kadmiumin ja lyijyn osalta yhdyskuntajätevedenpuhdistamojen päästöt
pintavesiin ovat suuremmat kuin teollisuuden.

Hajakuormitustyyppinen ilmaperäinen laskeuma sisävesiin on kadmiumin osalta 1,7, elohopean osalta
14 ja lyijyn osalta 12 kertaa suurempi kuin laitosten pistekuormitus pintavesiin.

Pohjavedelle vaarallisella aineelle tarkoitetaan vaarallisten aineiden asetuksen (1022/2006) liitteen 1 E
kohdassa lueteltuja vaarallisia aineita ja ainetta, joka on kyseisellä asetuksella vahvistettu pohjavedelle tai
ihmisen terveydelle vaaralliseksi sekä ainetta, joka joutuessaan pohjaveteen tekee vedestä ihmisen käyt-
töön soveltumatonta. Liitteessä mainittuun aineryhmään kuuluvaa ainetta ei saa päästää suoraan tai välilli-
sesti pohjaveteen.

Pohjaveden luontainen laatu vaihtelee suuresti eri alueilla maa- ja kallioperän mineraalikoostumuksen
vaikuttaessa oleellisesti pohjavesien kemialliseen koostumukseen.

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella yleisimmät pohjavesistä todetut haitalliset aineet ovat
klooratut ja aromaattiset hiilivedyt, torjunta-aineet sekä bensiinin lisäaineet (oksygenaatit) MTBE ja TAME.
Torjunta-aineiden ja liuottimien alkuperää ei yleensä saada selville. Likaantumistapaukset sijoittuvat huo-
nossa tilassa oleville sekä riskialueiksi luokitelluille pohjavesialueille. Näiden lisäksi tiesuolauksesta peräisin
olevat kloridipitoisuudet ovat ylittäneet ympäristölaatunormit useammalla pohjavesialueella.

5.3 Vesien	säännöstely	ja	rakentaminen	

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesistöjä on jo pitkään muutettu rakentamalla, perkaamalla,
ruoppaamalla, laskemalla järviä ja säännöstelemällä vedenkorkeuksia. Nämä toimet ovat vaikuttaneet mer-
kittävästi vesiluonnon tilaan. Vaikutuksia on ollut myös pohjavesien tilaan.
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Vesienhoitoalueella on yhteensä 58 voimassa olevaa säännöstelyhanketta, jotka koskevat kaikkiaan
100 järveä. Säännöstelystä on seurannut esimerkiksi kevättulvien pienenemisen myötä vesikasvillisuuden
runsastumista ja luonnon monimuotoisuuden vähenemistä. Vesistön säännöstelyn vuoksi kalantuotannon ja
muun biologisen tuotannon kannalta tärkein alue, rantavyöhyke, menettää tuotantokykyään. Vaikutusten
voimakkuus riippuu säännöstelyvälistä ja etenkin siitä, kuinka paljon veden pinta laskee talven aikana. Tal-
viaikainen veden korkeuden lasku haittaa syyskutuisten kalalajien lisääntymistä. Säännöstely kuluttaa myös
rantavyöhykettä ja vaikeuttaa kalanpoikasille tärkeän suojaavan rantakasvillisuuden muodostumista ja vä-
hentää ravintoeläiminä kaloille tärkeiden pohjaeläinten määrää.

Järvien veden korkeuksiin on ihmistoimin puututtu jo satojen vuosien ajan. Järvenlaskut yhdessä luon-
taisen mataluuden ja ulkoisen kuormituksen kanssa ovat edesauttaneet etenkin pienikokoisten järvien ma-
taloitumista ja rehevöitymistä ja synnyttäneet tarpeen järvien kunnostuksille. Useat lajistoltaan arvokkaat
lintuvedet ovat syntyneet järvien laskun seurauksena, mutta niilläkin voi olla kunnostustarvetta liiallisen
umpeenkasvun heikentäessä linnuston elinoloja.

Laajat ojitukset ja vesistöjen perkaukset ovat aiheuttaneet vesistöjen, etenkin pienten purojen ja jokien
koskipaikkojen liettymistä sekä virtaamien äärevöitymistä. Seurauksena vesieliöstön elinolosuhteet ovat
heikentyneet. Pohjavesialueilla tehtyjen ojitustoimenpiteiden vuoksi pohjavettä saattaa purkautua vesistöön
ja pohjavedenpinta laskea.

Lähes kaikki Suomenlahteen laskevat joet on padottu, mikä on muodostanut kaloille vaellusesteen
useimmissa tapauksissa aivan jokisuun tuntumaan (kuva 23). Patoaminen ja siihen liittyvä vaelluskalojen
poikastuotantoalueina toimineiden koskialueiden allastuminen ovat aiheuttaneet voimakkaan taantumisen
etenkin lohensukuisten kalojen (lohi, meritaimen, vaellussiika), mutta myös särkikalojen luontaisesti lisään-
tyviin kantoihin. Jokien ja purojen perkaukset uiton ja tehomaanviljelyn tarpeisiin ovat heikentäneet kalaston
tilaa edelleen. Patojen yhteyteen rakennetavat kalatiet vesienhoitotoimena helpottavat koskikalaston elin-
mahdollisuuksia joissa, missä vielä on tarjolla allastamattomia koskia kutu- ja poikastuotantoalueiksi.
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5.3.1 Hydrologisen	ja	morfologisen	muutoksen	arviointi	

Vesimuodostumien vedenkorkeuksien ja virtaamien säännöstelyn ja vesirakentamisen vaikutukset kuvataan
hydrologis-morfologisella muuttuneisuudella. Järvien hydrologis-morfologista muuttuneisuutta arvioitaessa
tarkastellaan säännöstelystä, patoamisesta tai veden pinnan laskusta aiheutuneita muutoksia vedenkorke-
uksissa ja niiden vaihtelurytmissä. Jokivesissä tarkastellaan säännöstelystä tai rakentamisesta aiheutuneita
virtaamamuutoksia, patojen muodostamia kulkuesteitä ja rakentamisen aiheuttamia muutoksia uoman ja
rantojen rakenteessa. Rannikkovesien osalta arvioidaan muutetun rantaviivan ja merenpohjan määrää sekä
siltojen pengerten ja patojen vaikutuksia.  Menettelyä varten on laadittu opas ”Voimakkaasti muutettujen ja
keinotekoisten pintavesien tunnistaminen ja tilan arviointi” (www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas ). Kokonais-
arvio vesienhoitoalueen hydrologisten ja morfologisten muutosten määrästä on esitetty kuvassa 24.
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suotautua huonolaatuista vettä pohjavesimuodostumaan. Pohjavedenoton seurauksena tapahtuva veden-
pinnan lasku ja virtaaman väheneminen voi olla haitallista myös pienille vesistöille sekä pohjavedestä riip-
puvaisille lähde- ja suoekosysteemeille.

Tekopohjaveden valmistaminen vaikuttaa pohjaveden laatuun ja määrään. Tekopohjavettä valmistetaan
useimmiten imeyttämällä pintavettä pohjavesimuodostumaan maaperän kautta tai rantaimeyttämällä. Tämä
saattaa aiheuttaa vedenpinnan laskua pintavesistössä. Pintaveden laatu on useimmiten huonompi kuin
pohjaveden laatu. Pintaveden imeyttäminen pohjavesimuodostumaan vaikuttaa itse maaperään ja myös
kasvillisuuteen.

Suurin osa vesienhoitoalueen yhdyskuntien ja teollisuuden pintavedenotosta tapahtuu niin suurista ve-
simuodostumista, ettei otolla ole merkitystä vesistön virtaamiin, vedenkorkeuksiin tai ekologiseen tilaan.
Erityisesti peltojen, golf-kenttien jne. kasteluun tarvittava vedenotto saattaa kuitenkin joissain tapauksissa
vaarantaa pienten vesistöjen tilan ajankohtana, jolloin virtaamat ovat pieniä.

5.5 Uudet	vesiin	vaikuttavat	hankkeet	vesienhoitoalueella	

Vesienhoitokaudella toteutetaan uusia hankkeita, joilla voi olla merkittäviä vaikutuksia vesien tilaan. Ve-
sienhoitosuunnitelmassa arvioidaan tällaisten hankkeiden vaikutuksia vesien tilaan ja tarvittaessa edellytyk-
siä poiketa vesien tilalle asetetuista ympäristötavoitteista.

Tarkastelussa ovat mukana kaikki sellaiset pinta- ja pohjavesiin vaikuttavat hankkeet, joista on laadittu
YVA-lain mukainen arviointiselostus tai arviointimenettely on aloitettu viimeistään vuoden 2013 aikana.
Vesimuodostuman erityispiirteet kuten erityinen herkkyys kuormitukselle tai suojeluarvot ovat peruste tar-
kastella hankkeen vaikutuksia vesienhoitosuunnitelmassa. Tulvariskien hallintasuunnitelmissa esitettävät
tulvasuojeluvaihtoehdot ja niiden yhteensopivuus vesienhoidon tavoitteiden kanssa on esitetty luvussa 10.2.

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella tunnistettiin alustavasti 14 YVA- menettelyssä ollutta tai
olevaa hanketta, joilla saattaisi olla toteutuessaan vaikutuksia vesien tilaan ja kyseiset hankkeet otettiin
yksityiskohtaisempaan tarkasteluun. Jatkotarkastelussa ei kuitenkaan todettu yhtäkään hanketta sellaiseksi,
jonka toteuttaminen aiheuttaisi poikkeaman ympäristötavoitteista. Yksityiskohtaisemmin tarkastellut hank-
keet on lueteltu taulukossa 7.
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rantautumiskohdasta Inkoon kompressoriasemalle ja Viron rantautumiskohdasta vastaanottoasemalle Ker-
salussa Paldiskissa sekä kompressoriasema Inkoossa. Merenalainen kaasuputki on halkaisijaltaan noin
500 millimetriä ja pituudeltaan noin 81 kilometriä. Kaasuputki asennetaan joko ankkuroidun tai dynaamisesti
asemoitavan putkenlaskualuksen avulla. Asennus merenpohjaan edellyttää ruoppausta, räjäytyksiä, täyttöjä
ja kiviaineksen kasaamista. Kaasuputki asennetaan merenpohjaan, mutta joillakin alueilla putki täytyy suo-
jata muun muassa laahaavilta ankkureilta. Suojaus tehdään joko kaivamalla putki kaivantoon merenpohjas-
sa tai peittämällä se kivillä. Putken vakauden turvaamiseksi putki kaivetaan kaivantoon tai peitetään kivillä
lähellä rantautumiskohtaa. Myös olemassa olevien putkien ja kaapelien risteyskohdissa käytetään kivipeit-
teitä. Suomenlahden syvissä kohdissa kaasuputki jää näkyviin merenpohjaan. Balticconnector-
maakaasuputken suunniteltu rantautumiskohta Suomessa sijaitsee Fjusön niemellä noin kaksi kilometriä
itään Inkoon satamasta.

Gasum Oy saattoi 27.1.2014 vireille Suomen ja Viron välisen Balticconnector -maakaasuputkihankkeen
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toimittamalla Uudenmaan ELY-keskukseen hanketta koskevan
ympäristövaikutusten arviointiohjelman.

Uudenmaan ELY-keskus antoi yhteysviranomaisen lausunnon arviointiohjelmasta 7.5.2014. Yhteysvi-
ranomainen totesi lausunnossaan mm. että Suomenlahti on herkkä ja luonnonoloiltaan ainutlaatuinen ja se
kärsii liiallisesta kuormituksesta. Siksi maakaasuputkilinja tulee suunnitella ja toteuttaa huolella siten, että
sillä on mahdollisimman vähän haitallisia ympäristövaikutuksia. Hankkeen ympäristövaikutukset tulee arvi-
oida hankkeen koko elinkaaren ajaksi. Arviointiselostuksessa tulee esittää ja ottaa huomioon kaikki hanket-
ta tai hankealuetta koskevat olemassa olevat ja valmisteilla olevat lait, asetukset, ympäristösopimukset, -
ohjelmat ja -linjaukset sekä valmisteilla oleva EU:n merialuesuunnitteludirektiivi. Arviointiselostuksessa
tulee myös selostaa, miten Suomen merenhoitosuunnitelman strategiset tavoitteet ja toimenpiteet otetaan
huomioon hankkeen suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä.

Rannikkovesimuodostuma, johon rantautumisalue sijoittuu, on lounaisen sisäsaariston muodostuma In-
koo Fagervik, jonka ekologinen tila on luokiteltu huonoksi (Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen
vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015). Se rajoittuu lounaisen ulkosaariston muodostumaan Upinniemen-
selkä, joka on luokiteltu välttäväksi ja lounaisen sisäsaariston muodostumaan Orslandet, joka on luokiteltu
huonoksi. Näiden ulkopuolella lounaisen ulkosaariston muodostuma Porkkala-Jussarö on luokiteltu tyydyt-
täväksi. Lokakuussa 2013 julkaistussa uudessa luokitteluehdotuksessa mainitut muodostumat on luokiteltu
välttäviksi paitsi Orslandet edelleen huonoksi. Luokanmuutoksien ei ole arvioitu aiheutuvan muutoksista
muodostumien tilassa vaan laajemmasta käytettävissä olevasta aineistosta ja luokituskriteerien muutoksis-
ta.

Hankkeesta vastaavan tulee arvioida hankkeen vaikutukset vesien tilan tavoitteiden saavuttamiseen
sekä vesienhoidon osalta rannikkovesimuodostumien että merenhoidon osalta koko Suomen kansallisen
merialueen kannalta.

Arviointimenettely jatkuu siten, että hankkeesta vastaava laadituttaa arviointiselostuksen. Arviointiselos-
tus sisältää yksityiskohtaisemman arvion hankkeen ja sen toteutusvaihtoehtojen ympäristövaikutuksista ja
niiden vähentämismenettelyistä.  Arviointiselostuksesta järjestetään julkinen kuuleminen jonka jälkeen yh-
teysviranomainen antaa lausunnon arviointiselostuksesta. Tämä vaihe on mahdollista toteuttaa vasta arvi-
ointiselostuksen valmistumisen jälkeen, aikaisintaan vuonna 2015. Arviointiselostuksen arvioitu valmistu-
misaika on 30.4.2015 jonka mukaisesti kuulemisen jälkeinen yhteysviranomaisen lausunto arviointiselos-
tuksesta on annettavissa aikaisintaan elokuussa 2015.
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Finngulf LNG -terminaali

Gasum Oy suunnittelee Suomeen nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontia, varastointia ja jakelua pääosin
olemassa olevan maakaasuverkon kautta Suomen energiamarkkinoiden tarpeisiin. Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) toimii yhteysviranomaisena Gasum Oy:n Finngulf LNG -
terminaalin rakentamishankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA).  Ympäristövaikutusten
arviointiohjelma on 2.6.2014 – 1.9.2014 arviointimenettelyn aikana yleisön nähtävänä.

Arviointimenettely jatkuu siten, että julkisen kuulemisen jälkeen yhteysviranomainen antaa lausunnon
arviointiohjelmasta myöhemmin syksyllä 2014. Tämän vaiheen jälkeen hankkeesta vastaava laadituttaa
arviointiselostuksen. Arviointiselostus sisältää yksityiskohtaisemman arvion hankkeen ja sen toteutusvaih-
toehtojen ympäristövaikutuksista ja niiden vähentämismenettelyistä.  Arviointiselostuksesta järjestetään
julkinen kuuleminen jonka jälkeen yhteysviranomainen antaa lausunnon arviointiselostuksesta. Tämä vaihe
on mahdollista toteuttaa vasta arviointiselostuksen valmistumisen jälkeen, aikaisintaan vuonna 2015. Hank-
keen YVA-menettelyn jälkeisessä käsittelyssä tullaan edellyttämään pitkälti samoja lupia ja hallinnollisia
menettelyitä kuin Balticconnector -hankkeessa edellä.

Balticconnector –hankkeen edellyttämät luvat ja muut huomioitavat
seikat

· Vesilain mukainen lupa Etelä-Suomen aluehallintovirastolta
· Valtioneuvoston suostumus merenpohjan hyödyntämiseen, ympäristö-

tutkimusten tekemiseen ja putkireitin käyttöoikeuteen
· Maakaasumarkkinalain mukainen hankelupa työ- ja elinkeinoministeri-

öltä
· Rakentamislupa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta
· Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupa kunnan raken-

nusvalvontaviranomaiselta
· Mahdollinen ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa
· Suoja-alueilla on noudatettava aluevalvontalain 17 §:ssä säädettyjä ra-

joituksia. Muun muassa rakentamiseen, maa-aineksen ottoon, läjityk-
seen ja tutkimiseen on saatava aluevalvontaviranomaisen lupa.

· Toiminnan sijoittamisessa on otettava huomioon oikeusvaikutteisissa
kaavoissa osoitettu alueen käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaava-
määräykset

· Maakaasuputken asennuksessa ja merkitsemisessä tulee noudattaa
Liikenneviraston antamia ohjeita

· Mikäli hankealueelta havaitaan merkkejä mahdollisista muinaismuisto-
lain (295/1963) mukaisista muinaismuistoista, tulee asiasta olla yhtey-
dessä Museovirastoon.

· Hanketta koskevan päätöksenteon yhteydessä tulee ottaa huomioon
laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (272/2011) ja valtio-
neuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011) sekä näiden
mukaiset ympäristötavoitteet, suunnitelmat ja toimenpideohjelmat.
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Vesihuollon kustannusten kattavuutta arvioitiin vuonna 2013 erillisessä selvityksessä, joka perustui ve-
sihuoltolaitosten vuoden 2011 tilinpäätöstietoihin. Arvioinnissa olivat mukana vesihuoltolaitokset, jotka myy-
vät tai käsittelevät vettä yli 500 m3 päivässä (n. 2000 asukasta palveleva laitos). Selvitys kattoi lukumääräi-
sesti vain 10 % Suomen vesihuoltolaitoksista, mutta niiden liikevaihto edustaa yhteensä 80–90 % alan liike-
vaihdosta ja sen piirissä on 3,9 milj. ihmistä.

Edellisen selvityksen jälkeen vesihuoltolaitosten toimintamuotoihin on tullut muutoksia. Kuntien yhdis-
tymisen myötä vesilaitoksia on yhdistynyt suuremmiksi yksiköiksi. Samaan aikaan kunnallisia laitoksia on
yhtiöitetty tai muutettu liikelaitoksiksi tai yhdistetty energiayhtiöiden kanssa.

Selvityksen perusteella suurten vesihuoltolaitosten kustannusten kattavuus on kokonaisuudessaan var-
sin hyvällä tasolla. Valtakunnallisesti kattavuus on laskenut, mutta on edelleen keskimäärin kannattavaa
(115 %).  Aikaisempaan verrattuna tappiollisten laitosten määrä on vähentynyt, mutta niiden liikevaihto on
suurempi. Kaikkein suurimmat laitokset tekevät siis sekä suurimmat voitot että tappiot. Tappioiden kasvun
syinä ovat mm. laitosten yhdistymiset, suuret investoinnit ja suuret poistot suhteessa liikevaihtoon. Kymijo-
en-Suomenlahden vesienhoitoalueella erityisesti HSY:n perustaminen vaikuttaa muutokseen vuoteen 2003
verrattuna (siihen liittyneet laitokset olivat voitollisia, 2011 tappiollinen).

Kymijoen - Suomenlahden vesienhoitoalueelta on otettu mukaan yhteensä 39 laitosta, joista 30 kpl
(77 %) on voitollisia ja 9 kpl (23 %) tappiollisia. Laskennallisesti eriytettyjä laitoksia on mukana 13 kpl, liike-
laitoksia/taseyksiköitä 20 kpl ja osakeyhtiöitä 6 kpl. Kunnalta tms. on tuloslaskelmaan kirjattuja tukia saanut
3 laitosta, yhteensä noin 22 000 €. Koko alueella saatujen tukien suhde liikevaihtojen summaan on ollut
0,01 %. Tukien kanssa koko alueen kustannusten kattavuus ([tuotot + tuet] / kulut) oli keskimäärin 108 %.

* Taulukossa esitetyt tuotot ja kulut (€/m3) on laskettu jakamalla vesihuoltolaitosten yhteenlasketut tuotot (milj.€) laskutetun veden ja
jäteveden yhteismäärällä (milj.m3) ja vastaavasti jakamalla kulut (€/m3) laskutetun veden ja jäteveden yhteismäärällä (milj.m3).

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella HSY:n osuus on hallitseva, sillä sen vesimäärä muodos-
taa 59 % ja tuotot muodostavat 54 % alueen kokonaisotoksen vesimäärästä ja tuotoista. Alemmassa taulu-
kossa on esitetty alueen luvut ilman HSY:tä, jolloin alueen muiden laitosten kustannusten kattavuus nousee
tasolle 120 %.

Taulukko 9. Kymijoen - Suomenlahden vesienhoitoalueen kustannusten kattavuuden arvio (vuoden 2011 tilipäätöksen
perusteella).

VHA 2
Vesihuoltolaitosten lukumäärä 39
Tuotot (milj. €) 390
Kulut  (milj. €) 360
Voitto/Tappio (milj. €) 30
Kustannusten kattavuus ilman tukia (%) 108 %

Laskutettu vesi (milj. m3) 124
Laskutettu jätevesi (milj. m3) 124

Tuotot (€/m3) 1,56
Kulut (€/m3) 1,45
Voitto/Tappio (€/m3) 0,11
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Aiemmin on myös selvitetty pienempien vesihuoltolaitosten (vedenotto < 500 m3 päivässä) kustannus-
ten kattavuutta (Suomen pienten vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi, 2007). Tulokset on laskettu
vesihuoltolaitosten vuoden 2005 tilinpäätöstiedoista. Koko Suomen pienten vesilaitosten toiminta on keski-
määrin niukasti voitollista, joskin 45 laitoksella 126:sta toiminta oli tappiollista. Pienet laitokset eivät hinnoit-
telullaan pysty varautumaan pitkäjänteisesti investointeihin eikä niiden toiminta ole taloudellisesti tehokasta.
Pieni tuottavuus johtuu mm. hajautuneesta yhdyskuntarakenteesta pienillä paikkakunnilla.

7 Vesienhoitoalueen	seurantaohjelma	

7.1 Järvien,	jokien	ja	rannikkovesien	tilan	seuranta	

Laki vesien- ja merenhoidosta edellyttää, että seurannalla saadaan yhtenäinen ja monipuolinen kokonais-
kuva vesien tilasta. Seurantatiedon perusteella arvioidaan tarvittavia toimenpiteitä ja seurataan niiden vai-
kuttavuutta, jotta vesiin kohdistuvia paineita voidaan hillitä vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämi-
seksi. Seurantaohjelmassa tulee huomioida erilaisten pintavesityyppien esiintyminen alueella (kts. luku 3).
Seurantaan tulee kuulua perus-, toiminnallisen ja tarvittaessa tutkinnallisen seurannan osat (kuva 25). Pe-
russeurannan tarkoituksena on antaa edustava yleiskuva vesienhoitoalueen vesien tilasta. Perusseurannal-
la hankitaan tietoa erityisesti luonnontilaisten vesien ja alueen merkittävien vesien tilasta sekä ihmistoimin-
nasta johtuvien pitkäaikaisten muutosten, kuten ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Perusseurannassa seu-
rataan monipuolisesti sekä fysikaalis-kemiallisia että biologisia ja hydrobiologisia tekijöitä. Toiminnallisen
seurannan tarkoituksena on seurata ihmistoiminnan muuttamien vesien tilaa ja toimenpiteiden vaikutuksia.
Toiminnallista seurantaa järjestetään, mikäli vesien hyvän tilan saavuttaminen on epävarmaa tai vesialueen
hyvä tila uhkaa heikentyä. Tutkinnallinen seuranta voi tulla kyseeseen, jos tulee tarve tarkemmin selvittää
syyt vesimuodostuman tilaan.

Taulukko 10. Kymijoen - Suomenlahden vesienhoitoalueen kustannusten kattavuuden arvio ilman HSY:tä (vuoden 2011
tilipäätöksen perusteella).

VHA 2, Ei HSY:tä
Vesihuoltolaitosten lukumäärä 38
Tuotot (milj. €) 180
Kulut  (milj. €) 150
Voitto/Tappio (milj. €) 30
Kustannusten kattavuus ilman tukia (%) 120 %

Laskutettu vesi (milj. m3) 51
Laskutettu jätevesi (milj. m3) 51

Tuotot (€/m3) 1,76
Kulut (€/m3) 1,47
Voitto/Tappio (€/m3) 0,29
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Kuva 25. Vesienhoitoalueen seurantaohjelman rakenne.

7.1.1 Vesienhoitoalueen	seurantaohjelman	periaatteet	

Seurantaohjelma on laadittu yhdistämällä soveltuvilta osin viranomaisten järjestämä seuranta ja toiminnan-
harjoittajien ympäristönsuojelulain ja vesilain nojalla tekemä tarkkailu. Vesienhoitoalueen seurantaohjel-
maan on otettu havaintopaikkoja, joiden olemassa olevaan tarkkailuun sisältyy ekologista tilaa kuvaavia
tekijöitä sekä myös seurantoja, joissa selvitetään pääsääntöisesti vain vedenlaatua. Kalaston seurannan
tarpeet ELY-keskus on suunnitellut yhteistyössä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kanssa. Pinta-
vesimuodostumien tilaa arvioitaessa ja seurattaessa on samaan tyyppiin ja samaan kuormitusluokkaan
kuuluvia pintavesiä voitu tarkastella ryhminä. Myös alueelliset vesienhoidon yhteistyöryhmät ovat päässeet
vaikuttamaan ohjelman sisältöön. Seurantaohjelmassa on esitetty tarvittavat seurantapaikat, seurattavat
laatutekijät sekä seurantatiheydet.

7.1.2 Seurannassa	käytettävät	menetelmät,	noudatettavat	standardit	ja	laadun-
varmistus		

Seurannassa käytetään standardisoituja tai niitä luotettavuudeltaan vastaavia näytteenottomenetelmiä.
Seurantatietoa tuottavilla laboratorioilla on ajan tasalla olevat laatujärjestelmät ja valtaosa niistä on akkredi-
toinut fysikaalis-kemiallisia määritysmenetelmiään. Biologisten määritysten ja hydrologisten mittausten laa-
tua pyritään edistämään järjestämällä ohjeistusta ja koulutusta. Biologisten näytteiden määrittäjille on järjes-
tetty myös pätevyyskokeita. Kaikilla näytteenottoon osallistuvilla on henkilösertifikaatti tai riittävä koulutus.

Biologisen seurannan ohje:  http://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Vesi_ja_meri/Pintavesien_tila/Pintavesien_tilan_seuranta/Biologisten_seurantamenetelmien_ohjeet
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7.1.3 Seurannan	tuottamien	tulosten	luotettavuus		

Seurannan luotettavuutta on pyritty nostamaan kiinnittämällä huomiota luonnossa vallitsevaan vaihteluun ja
keinoihin hallita sitä. Paikallinen ja ajallinen vaihtelu on otettu huomioon valitsemalla esimerkiksi havainto-
paikat aluettaan ja pintavesityyppiä mahdollisimman hyvin edustavilta paikoilta sekä näytteenottoajat niin,
että vuodenaikaisvaihtelun osuus on mahdollisimman pieni. Laadunvarmistuksen keinoin pyritään vaikutta-
maan tulosten tarkkuuteen ja toistettavuuteen. Tietoaukkojen kattamiseksi on seurantaohjelmaan valittu
havaintopaikkoja siten, että tietoa kertyy entistä enemmän sellaisista pintavesityypeistä, jotka aikaisemmis-
sa seurantaohjelmissa olivat puutteellisesti edustettuina. Aiemmin seuranta on painottunut suurimpiin vesis-
töihin ja vesienhoitoalueen seurantaohjelmassa tyyppiedustavuutta on parannettu.

7.1.4 Ryhmittelyn	käyttö	seurannassa	ja	luokittelussa	

Pintavesimuodostumien tilaa arvioitaessa ja seurattaessa on samankaltaisia pintavesiä voitu tarkastella
ryhminä (VNA vesienhoidon järjestämisestä 1040/2006, 3 §). Ryhmittelyllä pyritään jäsentämään pintavesiä
koskevaa aineistoa ja rationalisoimaan sen käsittelyä siten, että riittävän samankaltaisia vesiä tarkastellaan
kokonaisuuksina. Ryhmittelyä voidaan käyttää pintavesien tilan arvioinnissa, seurannassa, luokittelussa
sekä niitä koskevien toimenpiteiden suunnittelussa ja raportoinnissa.

Ryhmittelyä käytetään vesienhoidon toisella suunnittelukaudella tilan arvioinnissa. Sen avulla on mah-
dollista saada tila-arvio useammasta vesimuodostumasta kuin mihin seuranta kohdistuu. Vastaavasti seu-
rantaan valituissa vesimuodostumissa joudutaan järjestämään riittävän monipuolinen ja tiheävälinen seu-
ranta luotettavan, koko ryhmää koskevan tiedon saamiseksi. Vesienhoitoalueen seurantaohjelmaan tulisi
siten kuulua useampi ryhmää edustava seurantapaikka. Ryhmää kuvaavia eri biologisia tai fysikaalis-
kemiallisia laatutekijöitä voidaan joissakin tapauksissa seurata ryhmän sisällä eri pintavesimuodostumista.
Ryhmittelyn tavoitteena on mahdollistaa ensimmäisissä vesienhoitosuunnitelmissa tarkasteltujen järvien ja
jokivaluma-alueiden kokorajoja pienempien vesimuodostumien sisällyttäminen kattavammin vesienhoidon
suunnitteluun ja lisätä tila-arvioitujen järvi- ja jokimuodostumien määrää.

Ryhmittelyä voidaan käyttää alle 5 km2 kokoisissa järvimuodostumissa ja valuma-alueeltaan alle 200
km2 kokoisissa jokimuodostumissa.  Eri päävesistöalueilla sijaitsevien ryhmiteltävien kohteiden etäisyyden
toisistaan pitäisi olla alle 10 km. Tiettyyn ryhmään kuuluvien pintavesimuodostumien ekologisen ja kemialli-
sen tilan tulee olla samankaltainen, joten kaikki saatavilla oleva paikallisasiantuntemus ja vesimuodostuman
tilaan liittyvä tieto tulee ryhmittelyssä ottaa huomioon. Ryhmittelyn lähtökohtana on aina sama pinta-
vesityyppi.

7.1.5 Pintavesien	seurannan	rakenne	

Perusseuranta	

Perusseurannan tavoitteena on hankkia tietoa
· vaikutusarviointimenettelyn täydentämiseksi ja oikeaksi osoittamiseksi,
· tulevien seurantaohjelmien tehokasta ja järkiperäistä suunnittelua varten,
· luonnonolojen pitkäaikaismuutosten arvioimiseksi, ja
· laaja-alaisten ihmistoimintojen aiheuttamien pitkäaikaismuutosten arvioimiseksi.

Perusseurantaan seurantapaikkoja valittaessa on huolehdittu siitä, että mukana ovat
· jokipaikat, joissa valuma-alue on suurempi kuin 2500 km2

· vesitilavuudeltaan suuret järvet ja tekoaltaat
· merkittävät, valtakunnan rajan ylittävät joet ja järvet
· paikat, joita tarvitaan valtakunnan rajan yli tai mereen kulkeutuvien pilaavien aineiden kuormaa ar-

vioitaessa
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Seurattavat tekijät kuuluvat neljään ryhmään: biologiset, kemialliset ja fysikaalis-kemialliset, ja hydrologis-
morfologiset laadulliset tekijät sekä erityisesti pilaavat aineet (taulukko 11). Tekijäluettelo poikkeaa riippuen
siitä, onko kyseessä joki, järvi vai rannikkovesi. Perusseurannassa tulee seurata näitä kaikkia laatutekijöitä
ainakin vuoden ajan ja toistaa viimeistään joka 18 vuosi, jos vesimuodostumaan ei kohdistu merkittävää
ihmistoiminnan vaikutusta.

Perusseurannassa on seurantatiheyttä porrastettu paikan merkittävyyden kannalta seuraavasti:
· vuosittain seurattavat kohteet, kuten yllä olevassa luettelossa mainitut
· kolmen tai kuuden vuoden välein seurattavat kohteet
· harvemmin seurattavat kohteet

Seurantatiheys vaihtelee lisäksi eri tekijöiden osalta riippuen niiden luontaisesta vaihtelusta.

Toiminnallinen	seuranta	

Toiminnallisen seurannan tavoitteena on
· saada selville niiden vesimuodostumien tila, joiden osalta on mahdollisuus, että ympäristötavoitteet

jäävät saavuttamatta, ja
· havaita näiden vesimuodostumien tilan kaikki muutokset, jotka ovat toimenpideohjelmien seuraus-

ta.

Toiminnallista seurantaa on tehtävä kaikissa niissä vesimuodostumissa, joiden osalta on joko vaikutusarvi-
oinnin tai perusseurannan mukaan mahdollista, että ympäristötavoitteet jäävät saavuttamatta, tai joihin
päästetään prioriteettilistan aineita.

Toiminnallisen seurannan paikkoja on sijoitettava
· vesimuodostumiin, joissa pistekuormitus voi aiheuttaa merkittäviä ympäristöpaineita. Seuranta-

paikkoja sijoitetaan riittävästi kaikkiin vesimuodostumiin, jotta pistekuormituksen suuruus ja vaiku-
tukset voidaan arvioida. Silloin kun vesimuodostumaan kohdistuu useita pistekuormituspaineita,
seurantapaikat voidaan valita siten, että voidaan tarkastella näiden paineiden suuruutta ja vaikutus-
ta kokonaisuutena,

· vesimuodostumiin, joissa hajakuormitus voi aiheuttaa merkittäviä ympäristöpaineita. Seurantapaik-
koja sijoitetaan riittävästi valittuihin vesimuodostumiin, jotta hajakuormituksen suuruus ja vaikutuk-
set voidaan arvioida. Vesimuodostumat on valittava siten, että ne edustavat hajakuormituksen ym-
päristöpaineiden suhteellisia riskejä ja pintaveden hyvän tilan saavuttamatta jäämisen suhteellisia
riskejä,

· vesimuodostumiin, joihin voi kohdistua merkittäviä hydrologis-morfologisia ympäristöpaineita. Seu-
rantapaikkoja sijoitetaan riittävästi valittuihin vesimuodostumiin, jotta näiden paineiden suuruus ja
vaikutukset voidaan arvioida. Vesimuodostumat on valittava siten, että ne osoittavat hydrologis-
morfologisten ympäristöpaineiden kokonaisvaikutusta vesistöön.

Toiminnalliseen seurantaan on otettu mukaan vesistöjen velvoitetarkkailua siten, että vesimuodostumassa
olevaan seurantapaikkaan on linkitetty vesistökuormituksen vaikutuksia selvittävän velvoitetarkkailun ha-
vaintopaikkoja riittävän kuvan saamiseksi vesimuodostuman tilasta.  Velvoitetarkkailu koskee pistekuormi-
tusta ja vesirakentamista. Pistekuormituksen suuruus saadaan kuormitusseurannasta, joka on osa velvoite-
tarkkailua. Hajakuormituksen seurannassa ei ole käytettävissä velvoitetarkkailua, vaan hajakuormituksen
suuruutta ja vesistövaikutuksia arvioidaan esimerkkialueilla.

Vesienhoidon seurantaohjelmassa pyritään seuraamaan interkalibroituja biologisia laatutekijöitä (naa-
purimaiden kanssa yhteisesti sovittuja ja testattuja). Rajallisista resursseista johtuen erityisesti riskivesistö-
jen toiminnallisessa seurannassa on painotettu muuttujia, jotka ovat erityisen paineherkkiä. Toisaalta lähes
luonnontilaisilla alueilla pyritään saamaan kuva vesistön yleistilasta mahdollisimman laajalla muuttujavali-
koimalla käyttäen hyväksi ryhmittelyn suomia mahdollisuuksia.

Hajakuormituksen rehevöittämissä järvissä kasviplankton reagoi nopeasti rehevöitymispaineeseen ja
toisaalta vesikasvit kuvaavat pitkäaikaista muutosta tilassa. Vastaavasti jokivesistöissä rantavyöhykkeen
piilevät ovat herkkiä rehevöitymispaineille. Rakennetuissa hydromorfologisesti muutetuissa vesistöissä kalat
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ja pohjaeläimet reagoivat erityisen hyvin paineeseen ja järvien säännöstelyn vaikutukset ilmenevät parhai-
ten vesikasvillisuuden koostumuksessa ja vyöhykkeisyydessä. Esimerkiksi järvien pohjaeläinseurannan
painopistettä on siirretty erityisesti pienten järvien syvänteistä rantavyöhykkeelle, jossa ne ilmentävät pa-
remmin muutosta sekä rehevöitymisessä että vedenpinnan säännöstelyssä.

Vesimuodostumien tila-arvion yhteydessä tehdään perusteellinen arviointi hydrologis-morfologisesta
muuttuneisuudesta. Vesimuodostuma liitetään seurantajaksolla 2014–2016 osaksi hydromorfologista kent-
täseurantaa, mikäli vesimuodostumassa on kohtalaisia tai merkittäviä muutoksia. Mikäli muutoksia ei ole tai
että ne ovat vähäisiä, jatkuvaa kenttäseurantaa ei tehdä.

Tutkinnallinen	seuranta	

Tutkinnallista seurantaa tehdään silloin kun syytä ympäristötavoitteiden saavuttamatta jäämiselle ei tiedetä
tai ympäristötavoitteita ei saavuteta esimerkiksi ympäristövahingosta johtuen. Tutkinnallista seurantaa to-
teutetaan tarpeen mukaan kullakin seurantaohjelmakaudella.
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7.1.6 Kymijoen-Suomenlahden	vesienhoitoalueen	seurantaohjelma	

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen perusseurantaverkkoon on valittu jokaista pintavesityyppiä
edustavasti suhteutettuna tyyppijakaumaan. Seurantapaikat on pyritty sijoittamaan maantieteellisesti katta-
vasti. Seurannassa on huomioitu myös erityisten alueiden seurantavelvoitteet.

Toiminnallisen seurannan painopiste on hajakuormituksen kohteena olevissa vesistöissä, jotka eivät
saavuta hyvää tilaa. Toiminnallista seurantaa tehdään myös suurimpien jätevesikuormittajien purkuvesissä,
kuten Päijänteellä, Suomenlahdella sekä useimmissa Suomenlahteen laskevissa jokivesistöissä. Lisäksi
muun muassa turvetuotannon vesistövaikutuksia seurataan eri puolilla vesienhoitoaluetta. Seuranta voi olla
myös sekä toiminnallista että perusseurantaa. Tutkinnallista seurantaa toteutetaan tarpeen mukaan kullakin
seurantaohjelmakaudella.

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella on runsaasti hydrologista vesistöseurantaa: ympäristöhal-
linnon hoitamaa seurantaa sekä toiminnanharjoittajien velvoitetarkkailuja. Vesienhoitoalueella on valtakun-
nallisia vedenkorkeuden havaintopaikkoja 80 ja virtaamahavaintopaikkoja 69 kappaletta. Seurannan lisäksi
jokaiselle vesistöalueelle on laadittu vesistömalli, josta voidaan arvioida vesimäärää alueilta, joilta ei ole
saatavissa havaintoja. Nykyinen havaintoverkko ja mallinnus täyttävät vesienhoitoasetuksen (1040/2006)
vaatimukset hydrologisesta seurannasta.

Seurantapaikkojen sijainti on esitetty kuvassa 26. Tarkemmat tiedot seurantapaikoista, seurattavista
muuttujista ym. on tallennettu Pintavesien tilan tietojärjestelmään (HERTTA, PIVET). Tietoihin voi tutustua
vesienhoitoalueen Internet-sivuilla ja ympäristöhallinnon ympäristö- ja paikkatietopalvelussa (OIVA)
(www.ymparisto.fi/oiva) sekä myös uudessa karttapalvelussa (KARPALO). Seurantaohjelmaa tarkistetaan
vuosien 2014 ja 2015 aikana ja siihen tehdyt muutokset esitetään lopullisessa vesienhoitosuunnitelmassa.
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7.1.7 Pintavesien	seurannan	kehittäminen	

Uudessa seurantaohjelmassa vuosille 2014–2016 on entistä paremmin otettu huomioon seurannassa ta-
pahtuvaa kehitystä, hyödynnetty uutta tutkimustietoa ja kokemuksia vesimuodostumien tilan luokittelusta.
Samoin on pyritty löytämään ratkaisuja ensimmäisen vesienhoitoalueiden seurantakauden yhteydessä esiin
tulleisiin ongelmiin. Uutta perusseurantakauden 2014–2016 ohjelmassa on pintavesimuodostumien seuran-
nan kattavuuden lisääminen ryhmittelyn avulla. Ryhmittelyllä pyritään vähentämään luokittelemattomien
vesimuodostumien määrää, johon myös EU:n komissio kiinnitti huomiota Suomen vesienhoitosuunnitelmis-
ta ja muusta raportoinnista antamassaan palautteessa. Toinen tärkeä painotus on puutteellisesti kuvattujen
vertailuolojen ja seurantamenetelmien sekä ohjeistuksen tarkentaminen.

Ympäristön tilan pitkäaikaismuutosten havainnointia on parannettu seurannan eri osa-alueiden opti-
moinnilla ja rotaation lisäämisellä. Lisäksi ryhmittelyn avulla on pyritty kattamaan nykyistä laajempi vesi-
muodostumien joukko. Pitkäaikaismuutosten selvittämiseksi on ollut tärkeää jatkaa kansallisesti tärkeitä
pitkäaikaisia intensiiviseurantoja osassa kohteissa.

Tavoitteena seurantojen kehittämisessä on näytteenottosuunnitelma, joka jatkossa mm. lisää prioriteet-
tiaineiden seurantaa ja vertailupaikka-aineistojen maantieteellistä kattavuutta aikaisempaa vähäisemmillä
tai samoilla resursseilla. Nykyisessä seurantaohjelmassa tehdyt kehittämistoimenpiteet ja vertailupaikka-
lisäykset tulevat vähitellen parantamaan vesimuodostumien tilaluokitusten luotettavuutta. Kehitystarpeita on
edelleen erityisesti pienten vesimuodostumien referenssiolojen ja niihin kohdistuvien paineiden seurannas-
sa.

Näytteenottosuunnitelmien edustavuuden ja tilastollisen tehokkuuden arvioiminen ja parantaminen tul-
laan sisällyttämään valtakunnallisiin seurannan kehittämistavoitteisiin. Kaukokartoitus on tulevaisuudessa
todennäköisesti lisääntyvässä määrin mukana sekä sisävesien että merialueiden VHA -seurannoissa ja
ekologisen tilan luokituksen yhtenä aineistomuotona. Vuonna 2014 käynnistyneen MONITOR 2020- kehit-
tämisohjelman päämääränä on luoda seurannoille yhteiset toimintakäytännöt, automatisoida seurantoja ja
tarkastella soveltuvin osin vapaaehtoissektorin, kansalaisten ja yritysten potentiaalia seurantatiedon tuotan-
toon, varastointiin ja jakeluun.

7.2 Pohjavesien	seuranta		

7.2.1 Seurantaohjelman	ja	-verkon	laatimisen	periaatteet	

Pohjavesien seurantaohjelmassa on oltava riittävästi seurantapaikkoja, jotta pohjavesien tila ja tilan luontai-
nen tai ihmisen toiminnasta aiheutuva lyhyen ja pitkän ajan vaihtelu voidaan arvioida luontevasti. Pohja-
vesien seurantaohjelma käsittää pohjaveden kemiallisen ja määrällisen tilan seurannan.

Seurannan tavoitteena on pystyä arvioimaan laaja-alaisen ihmisen toiminnan aiheuttaman paineen pit-
käaikaisvaikutukset pohjaveden tilaan ja vertaamaan sitä pohjaveden tilaan luonnonoloissa (perusseuran-
ta). Jos on mahdollista, että pohjavesi ei ole hyvässä tilassa, seurannalla tulee selvittää pohjaveden tila ja
vesienhoidon toimenpideohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden vaikutukset tilan kehittymiseen (toiminnalli-
nen seuranta).

Seurantaohjelma koostuu sekä viranomaisseurannasta että toiminnanharjoittajien suorittamasta tarkkai-
lusta. Ympäristöhallinnon seurantapaikat sijaitsevat pääosin luonnontilaisilla alueilla, ja niistä saadaan kat-
tava kuva luonnontilaisten alueiden pohjaveden laadun ja pinnan korkeuden pitkäaikaisvaihteluista.

Perusseurannassa pohjaveden laadun taustapitoisuutta seurataan vähintään kaksi kertaa vuodessa.
ELY-keskukset seuraavat alueellaan liukkaudentorjunnan vaikutuksia pohjaveden kloridipitoisuuteen. Klori-
diseuranta on ollut jatkuvaa vuodesta 2001 lähtien. Seurantapaikkoja on tänä aikana lisätty.
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Suurin osa toiminnanharjoittajien toteuttamasta perusseurannasta liittyy vedenottamoiden velvoitetark-
kailuun. Velvoitetarkkailut pitävät sisällään pohjavedenpinnan korkeuden sekä vedenoton seurantaa. Val-
vontatarkkailussa seurataan terveydensuojeluviranomaisten vaatimusten mukaisesti pohjavedenottamo-
kaivoista myös raakaveden laatua. Lisäksi toiminnanharjoittajat suorittavat maa-ainestenottolupiin sekä
ympäristölupiin liittyen pohjavedenpinnan korkeuden sekä laadun tarkkailua.

Toiminnallista seurantaa tulee tehdä kaikissa niissä pohjavesimuodostumissa tai -
muodostumaryhmissä, joiden osalta on mahdollista, että vesipuitedirektiivin 4 artiklan mukaisia tavoitteita ei
saavuteta. ELY-keskus yksilöi ne pohjavesimuodostumat, joilla toiminnallinen seuranta on tarpeellista. Toi-
minnallista seurantaa suoritetaan pääsääntöisesti pohjavesimuodostumissa, joilla ei vallitse hyvä kemialli-
nen tila tai tilatavoitteiden saavuttaminen on epävarmaa ts. riskipohjavesialueiksi nimetyillä pohjavesimuo-
dostumilla. Toiminnallisen seurannan tarkoituksena on tunnistaa pohjavettä pilaavien aineiden merkityksel-
liset ja nousevat trendit, jotka tulee toimenpiteiden avulla kääntää laskeviksi. Seurantaan tule sisällyttää
niiden ympäristöä pilaavien aineiden seurantaa, jotka tulee tunnistaa kunkin alueen kohdalla erikseen poh-
javeden laadulle riskiä aiheuttavan toiminnan tai olemassa olevien seurantulosten perusteella. Toiminnallis-
ta seurantaa toteutetaan pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää seurannan järjestämiseen alueilla, joiden osalta on mahdollista, että
asetettuja ympäristötavoitteita ei saavuteta. Kyseisissä pohjavesimuodostumissa on turvattava riittävä ha-
vainnointitiheys vedenoton ja purkaumien vaikutuksen selvittämiseksi pohjavedenkorkeuteen. Niissä Ky-
menlaakson pohjavesimuodostumissa, jotka ulottuvat Venäjän alueelle, tulee olla riittävän tiheästi seuran-
tapaikkoja jäsenvaltion rajan kohdalta virtaavan pohjaveden suunnan ja määrän arvioimiseksi.

Tämän seurantaohjelman tuottamaan tietoon perustuva seuraava luokittelu tehdään vuonna 2019, en-
nen viimeistä eli kolmatta vesienhoitokautta (2022–2027). Seurantaohjelmassa yhdistetään soveltuvin osin
viranomaisten järjestämä seuranta ja toiminnanharjoittajien muun lain nojalla tekemä tarkkailu. Kaikki seu-
ranta- ja tarkkailutulokset tallennetaan mahdollisuuksien mukaan POVET -tietojärjestelmään.

7.2.2 Seurannassa	käytettävät	menetelmät,	noudatettavat	standardit	ja	laadun-
varmistus		

Seurannassa käytetään standardisoituja tai niitä luotettavuudeltaan vastaavia menetelmiä.  Seurantatietoa
tuottavilla laboratorioilla on ajan tasalla olevat laatujärjestelmät ja valtaosa niistä on akkreditoinut fysikaalis-
kemiallisia määritysmenetelmiään.

7.2.3 Pohjavesien	ryhmittely	perusseurannassa	

Vesienhoitolain tarkoittamat vedenhankintaa varten tärkeät (luokka I) ja vedenhankintaan soveltuvat (luokka
II) pohjavesialueet ryhmitellään seurantaa varten suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Ryhmään kuuluvien poh-
javesimuodostumien pohjaveden keskimääräistä laatua ja määrällistä tilaa tulee voida arvioida yhtenä ko-
konaisuutena pohjavesimuodostumaryhmän seurantakohteiden perusteella. Pohjaveden seurantaa järjes-
tettäessä tulee ottaa erityisesti huomioon seurantakohteen edustavuus. Vesienhoidon pohjavesiseurantojen
tarkoituksena on tuottaa tietoa pohjavesimuodostumaryhmän tilan yleiskuvasta. Käytännössä pohjaveden
perusseurantaan valitaan tämän mallin mukaisesti ympäristöhallinnon seuranta-asemien lisäksi edustavia
vedenottamokohteita, joilla seurataan raakaveden laatua.

Ryhmittelyn perusteena on ollut kohtalaisen suurpiirteinen pohjavesialueiden geologinen aluejako. Kus-
takin pohjavesimuodostumaryhmästä valitaan vesienhoidon järjestämistä varten riittävästi edustavia seurat-
tavia pohjavesialueita ja seurantapisteitä, joiden perusteella koko ryhmän määrällinen ja kemiallinen tila
voidaan yleistää tai arvioida.
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Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen pohjavesialueet on ryhmitelty vesienhoidon suunnittelun tarpei-
ta varten kolmeen pohjavesimuodostumaryhmään (kuva 27). Muodostumaryhmät ovat Sisä-Suomi, Salpa-
usselät ja Etelä-Suomi. Sisä-Suomen pohjavesimuodostumaryhmä käsittää harjuja ja deltoja, jotka ovat
kerrostuneet mannerjäätikön ns. Järvi-Suomen kielekevirran alueella. Lisäksi ryhmään kuuluu mannerjääti-
kön reunan eteen syntyneeseen Sisä-Suomen reunamuodostumavyöhykkeeseen kuuluvia moreenimuo-
dostumia, deltoja ja harjuja. Salpausselkien pohjavesimuodostumaryhmään sisältyvät mannerjäätikön ve-
täytymisvaiheessa sen reunan eteen syntyneet Ensimmäinen ja Toinen Salpausselkä sekä näiden väliin
kerrostuneet muodostumat. Etelä-Suomen pohjavesiryhmään kuuluvat Uudenmaan ja läntisen Kymenlaak-
son Salpausselkien eteläpuoliset, jokilaaksoja noudattelevat pitkittäisharjut sekä jokilaaksoihin kerrostuneet
savipeitteiset laaksontäytemuodostumat.
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7.2.5 Pohjavesien	seurannan	kehittäminen	

Ensimmäistä vesienhoitosuunnitelmaa varten tehdyssä riskialueiden nimeämisessä ja pohjaveden tilan
luokituksessa jouduttiin noin 200 pohjavesimuodostumaa nimeämään selvityskohteeksi, koska kyseisiltä
muodostumilta ei ollut riittävästi seurantatietoa riskin todentamiseksi ja tilaluokitusta varten. Seurantaa on
kuitenkin vesienhoitokauden aikana lisätty ja selvityskohteita on sen myötä pystytty luokittelemaan huomat-
tavasti enemmän. Selvityskohteita on jäljellä enää 22 kpl. Tavoitteena on edelleen laajentaa vuosien 2014–
2016 seurantaohjelman seurantaverkkoa mahdollisuuksien rajoissa.

Pohjavesien perusseurantaverkosto tulee jatkossakin perustumaan pitkälti ympäristöhallinnon ylläpitä-
mien pohjavesiasemien varaan. Seurantaverkostoa on tarpeen täydentää mm. vesihuoltolaitosten raaka-
vesiseurannoilla ja erityisesti toiminnallista seurantaverkostoa toiminnanharjoittajien seurannoilla sekä maa-
ja metsätalouden seurannalla. Seurantaa ja selvityksiä tulee lisätä eritoten riskipohjavesialueilla ja selvitys-
kohteissa, jotta ihmistoimintojen pohjavesivaikutuksista saataisiin kattava kuva. Näillä alueilla seurantavas-
tuuta jaetaan nykyistä enemmän pohjavesiriskejä aiheuttaville toiminnanharjoittajille. Keskeisin ongelma on
kuitenkin seurantatiedon toimittaminen ja siksi olisi tärkeää kehittää tietojärjestelmiä ja sähköistä tiedonsiir-
toa.

8 Vesien	tila		

8.1 Vesien	tilan	arviointiperusteet		

8.1.1 Pintavesien	ekologinen	luokittelu	

Pintavesien ekologisessa luokittelussa vedet jaetaan ekologisen tilansa perusteella viiteen tilaluokkaan:
erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono. Pintavesien ekologisen tilan arvioinnissa pääpaino on
biologisissa laatutekijöissä. Luokittelussa verrataan planktonlevien, vesikasvien, pohjalevien, pohjaeläinten
ja kalojen tilaa kuvaavien muuttujien arvoja oloihin, joissa ihmisen vaikutus on vähäinen.

Pintavedet ovat jo luonnostaan erilaisia muun muassa maantieteellisistä syistä ja maaperästä johtuen.
Kullekin tyypille on määritelty omat luokittelumuuttujien vertailuolot ja luokkarajat. Laatutekijän (taulukko 13)
poikkeama luonnontilaisista arvoista ilmaistaan ekologisena laatusuhteena. Veden fysikaaliskemiallisen
tilan laatutekijät ja hydrologis-morfologiset tekijät otetaan huomioon ekologisen tilan arviointia tukevina teki-
jöinä.

Mikäli biologisten laatutekijöiden tiedot ovat puutteellisia, on vesien tilasta tehty asiantuntija-arvio, jossa
otetaan huomioon fysikaalis-kemialliset ja hydrologis-morfologiset tekijät sekä kuormitus ja muu muuttava
toiminta. Jatkossa näistä vesistöistä pyritään keräämään biologista aineistoa varsinaisen ekologisen tilan
määrittämiseksi.

Edellinen luokittelu perustui pääosin vuosien 2000–2007  seuranta-aineistoihin. Seurantoja on kuitenkin
jouduttu mm. kustannussyistä karsimaan viime vuosina ja tämän vuoksi uudessa luokittelussa on käytetty
hieman päällekkäisiä aineistoja luokittelun edustavuuden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. Uusi
luokittelu on näin toteutettu pääosin vuosien 2006–2012  aineistoilla. Luokittelujärjestelmä on kuvattu tar-
kemmin ympäristöhallinnon Internet-sivuilla (www.ymparisto.fi > Vesi ja meri > Pintavesien tila > Pintavesi-
en luokittelu.
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8.1.2 Voimakkaasti	muutettujen	vesien	luokittelu	

Voimakkaasti muutetut vedet tarkastellaan yksilöllisesti. Niiden vertailuolot määritellään vesistökohtaisesti
arvioimalla toimenpiteiden avulla saavutettavissa oleva paras tila. Voimakkaasti muutettujen vesien ympä-
ristötavoite, hyvä saavutettavissa oleva ekologinen tila, voidaan määrittää kahdella toisistaan poikkeavalla
tavalla. Suomessa ja useissa muissa EU-maissa on päädytty käyttämään yksinkertaisempaa lähestymista-
paa, jossa ympäristötavoitteen määrittäminen tapahtuu vesistön nykytilasta käsin.

Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan, kuinka paljon ekologista tilaa eli veden biologisten laatutekijöi-
den arvoja ja veden fysikaalis-kemiallista laatua voidaan parantaa sellaisilla hydrologis-morfologisilla pa-
rannustoimilla, joista ei aiheudu merkittäviä haitallisia vaikutuksia vesistön tärkeälle käytölle. Jos toimenpi-
teillä arvioidaan saatavan yli 20 % parannus ekologiseen tilaan, luokitellaan vesimuodostuma alle hyvään
hydrologis-morfologiseen tilaan. Jos toimenpiteillä aikaansaatava parannus ekologiseen tilaan on alle 10 %,
määritetään vesimuodostuma hyvään hydrologis-morfologiseen tilaan. Jos arvio sijoittuu näiden kahden
luokan väliin, voidaan tarvita lisäselvityksiä lopullisen arvion tarkentamiseksi, koska toimenpiteiden avulla
tehtävä hydrologis-morfologinen tila-arvio jakaa vesistöt kahteen ryhmään: hyvään tai alle hyvään tilan.

Toisessa vaiheessa arvioidaan kasviplankton (järvet) ja piilevät (joet) sekä veden fysikaalis-kemiallinen
laatu samalla tavalla kuin ei-muutetuissa vesissä käyttäen pintavesien ekologisen luokittelun raja-arvoja
(Aroviita ym. 2012). Voimakkaasti muutetun vesimuodostuman lopullinen saavutettavissa oleva ekologinen
tilaluokka määräytyy huonomman tekijän (vedenlaatu tai hydrologis-morfologinen tila) mukaan.

8.1.3 Pintavesien	kemiallisen	tilan	luokittelu	

EU:n ympäristönlaatunormeja vesipolitiikan alalla koskeva direktiivi (2008/105/EY) tuli voimaan tammikuus-
sa 2009. Vesien kemiallisen tilan luokittelu on määritelty vesienhoitoasetuksessa ja eräiltä osin myös vaa-
rallisten aineiden asetuksessa. (asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006) ja
sen muutos (asetus 868/2010 vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta). Ympäristöministeriön raportteja julkaisussa 15/2012 vesiympäristölle vaarallisis-
ta ja haitallisista aineista annetaan kuvaus säädösten soveltamisen hyvistä käytännöistä.

Vaarallisten aineiden asetuksen liitteen EU:n prioriteettiaineiden pitoisuudet vesimuodostumassa mää-
rittävät veden kemiallisen tilan luokan. Ainelistat ovat samat kuin ensimmäisellä vesienhoitokaudella, mutta
ympäristönlaatunormit on nyt lainsäädännössä vahvistettu 33 EU-prioriteettiaineelle. Kolmella aineella,
elohopea, heksaklooribentseeni ja heksaklooributadieeni, normi on pitoisuus kalassa (ahven) ja muilla ai-
neilla pitoisuus vedessä. Asetuksen kansallisesti tunnistetut haitalliset aineet määrittävät ekologiseen tilaan
liittyvän kemiallisen tilan.

Taulukko 13. Sisävesien ekologisessa luokituksessa huomioitavat laatutekijät.

Laatutekijä Joet Järvet Rannikkovedet
Kasviplankton X X
Vesikasvit X X
Piilevät X X
Pohjaeläimet X X X
Kalat X X
Fysikaalis-kemialliset tekijät (vedenlaatu) X X X
Hydrologis-morfologiset tekijät X X X



88

Vesimuodostuman kemiallinen tila on hyvää huonompi jos yhdenkään aineen pitoisuus ylittää EU-
prioriteettiaineiden osalta ympäristölaatunormin. Pintavesien kemiallinen tila luokitellaan vertaamalla vesi-
muodostuman vuosittaisten seuranta- ja tarkkailutuloksien keskiarvoja kyseisen aineen vuosikeskiarvona
asetettuun ympäristönlaatunormiin. Luokittelua suoritettaessa on arvioitu vesimuodostumakohtaisesti luokit-
telun perusteena olevan aineiston riittävyyttä, luotettavuutta ja laatua.

8.1.4 Pintavesien	luokittelun	kehittäminen	

Ekologisen tilan luokittelujärjestelmän kehitystarve on ollut ilmeinen niin Suomessa kuin muissa EU-maissa,
sillä ensimmäinen luokittelukierros tehtiin monin osin puutteellisilla biologisilla aineistoilla ja alustavilla kri-
teereillä. Puutteet tuotiin selvästi esille ensimmäisen kauden vesienhoitosuunnitelmien kuulemisessa.
Vuonna 2010 ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta käynnistivät Suomen
ympäristökeskus ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos luokittelun kehittämishankkeen vesienhoidon toista
suunnittelukautta (2016–2021) varten. Luokittelun kehittämiseen liittyy läheisesti myös ekologisen tilan bio-
logisten laatutekijöiden kansallisten arviointimenetelmien vertailu EU-maiden välillä eli ns. interkalibrointi.

Yleisperiaatteet ekologisen tilan luokittelumuuttujien, aineistojen edustavuuden ja yleistettävyyden sekä
ihmistoimintaa kuvaavien paineiden yhdennettyyn tarkasteluun perustuvasta ekologisen luokan määräyty-
misestä ovat pysyneet ennallaan. Ennallaan ovat pääsääntöisesti pysyneet myös vertailuarvojen, ekologis-
ten laatusuhteiden ja luokkarajojen asettamisen yleiset menettelytavat sekä ohjeistus laskennallisten luokit-
telutulosten kriittisestä tarkastelusta luokan lopullista arviointia varten. Luokkarajoja on kuitenkin tarkistettu
ottaen huomioon viime vuosien ekologisen tilan arvioinnin tutkimus- ja kehitystyö, uudet seuranta-aineistot
sekä EU:n toisen interkalibroinnin tulokset.

Toisella suunnittelukaudella on mukana myös uusia laskentamuuttujia kasviplanktonin osalta. Vesikas-
villisuuden lisäksi käytetään luokittelussa myös rantavyöhykkeen päällysleviä ja pohjaeläinten osalta syvän-
nepohjaeläinten lisäksi käytössä on myös rantavyöhykkeen pohjaeläimistö ja myös pohjaeläimistön tilaa
kuvaavaan indeksilaskentaan on tehty muutoksia. Vertailuoloja on myös tarkennettu lisääntyneen aineiston
sekä EU-interkalibrointien pohjalta ja biologisten tekijöiden luokitusta on yhteismitallistettu ja täsmennetty.

8.1.5 Pohjavesien	tilan	arviointi		

Ennen varsinaista pohjaveden tilan luokittelua arvioidaan ihmistoiminnan aiheuttaman riskin taso pohjave-
den laadulle ja määrälle. Tämän arvion perusteella nimetään riskialueet, joiden nimeämisen periaatteet on
käyty läpi ohjeessa Pohjavesimuodostumien merkittävien paineiden tunnistaminen ja riskialueeksi nimeä-
minen (www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas ). Riskialueiksi nimetyille alueille tehdään tarvittavat lisätarkaste-
lut ja näiden alueiden osalta myös määritetään pohjaveden tila.

Vesienhoitosuunnitelmissa 2010–2015 nimettiin lisäksi selvityskohteiksi sellaiset pohjavesimuodostu-
mat, joiden pohjaveden laadusta ei ollut riittävää tietoa todentamaan kyseisen alueen ihmistoimintojen vai-
kutus. Näiden muodostumien pohjaveden laadun selvittäminen kirjattiin toimenpidesuunnitelmiin. Ensisijai-
sena tavoitteena oli selvittää onko selvityskohteiden pohjaveden laadussa havaittavissa ihmistoimintojen
vaikutusta ja tämän avulla tehdä päätös riskialueeksi nimeämisestä. Jos kaikkien selvityskohteiden ris-
kinalaisuutta ei ole saatu selvitettyä tai niitä on tullut lisää uusien pohjavesimuodostumien myötä, käsitel-
lään ne edelleen selvityskohteina.

Pohjaveden tilan arvioinnista annetussa ohjeessa (www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas) käydään läpi pe-
riaatteet ja vaiheet pohjavesimuodostumien määrällisen ja kemiallisen tilan arvioimiseksi. Mikäli pohjave-
teen ei kohdistu merkittäviä ihmistoiminnan aiheuttamia riskejä, toisin sanoen alueita ei ole nimetty riskialu-
eiksi, katsotaan pohjaveden tilan olevan näiden alueiden osalta hyvä.
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Määrällisen tilan arviointi

Vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen (1040/2006) mukaan pohjaveden määrällinen tila luokitel-
laan hyväksi, jos

1) keskimääräinen vuotuinen vedenotto ei ylitä muodostuvan uuden pohjaveden määrää; ja

2) pohjavedenpinnan korkeus ei ihmistoiminnan seurauksena pysyvästi laske.

Lisäksi vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EY) liitteessä V pohjaveden hyvästä määrällisestä tilasta tode-
taan, että pohjavedenkorkeuteen ei kohdistu sellaisia ihmistoiminnan aiheuttamia muutoksia, jotka aiheut-
taisivat:

· pohjaveteen yhteydessä olevien pintavesien 4 artiklassa määriteltyjen ympäristötavoitteiden saa-
vuttamatta jäämisen,

· näiden vesien tilassa oleellista huononemista,
· oleellista haittaa pohjavesimuodostumasta suoraan riippuvaisille maaekosysteemeille.

Pohjavedenkorkeuden muutokset voivat siten aiheuttaa virtaussuunnan muutoksia tilapäisesti tai raja-
tulla alueella jatkuvasti, mutta näistä suunnanmuutoksista ei aiheudu suolaisen veden tai muun haittatekijän
pääsyä pohjavesimuodostumaan, eivätkä suunnanmuutokset osoita pysyvää tai selvästi havaittavissa ole-
vaa ihmistoiminnan aiheuttamaa virtaussuuntien muutosta, joka todennäköisesti johtaisi tällaiseen pääsyyn.

Pohjaveden määrällisen tilan arviointiin liittyy neljä tarkastelua. Nämä ovat:

1. vesitasetarkastelu,
2. vaikutukset pintavesimuodostumien ympäristötavoitteiden saavuttamiseen,
3. vaikutukset maaekosysteemeihin,
4. suolaisen veden tai muun haittatekijän intruusio

Kemiallisen tilan arviointi

Pohjaveden kemiallisen tilan arviointi tehdään riskialueille eli pohjavesimuodostumille, jotka vaikutusarvi-
oinnin ja lisäselvitysten perusteella eivät mahdollisesti saavuta hyvää kemiallista tilaa. Arvioinnissa otetaan
huomioon pitoisuudet pohjaveden ympäristönlaatunormissa mainituista pohjavettä pilaavista aineista, jotka
kyseisellä pohjavesialueella voivat heikentää pohjavesimuodostuman kemiallista tilaa. Pohjavesialueet,
joilla ei ole ihmistoiminnasta aiheutuvaa riskiä pohjaveden laadulle, luokitellaan automaattisesti hyvään
kemialliseen tilaan.

Pohjavesimuodostuman tila on aina hyvä jos yhdessäkään havaintopisteessä ei todeta ympäristönlaa-
tunormien ylityksiä. Sen lisäksi vesienhoitoasetuksen mukaan muodostuman tila voi olla hyvä, vaikka ympä-
ristönlaatunormien ylityksiä todettaisiinkin, jos pilaavan aineen pitoisuus pohjavesimuodostumassa ei aiheu-
ta merkittävää ympäristöriskiä tai pilaavan aineen pitoisuus ei ole merkittävästi heikentänyt pohjavesimuo-
dostuman soveltuvuutta tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää. Jos arviointiperusteet esimerkiksi ylitty-
vät vain rajallisessa "pluumissa", luokiteltaisiin pohjavesimuodostuma hyvään tilaan, jos se ei

· vaaranna muun pohjavesimuodostuman käyttöä talousveden raakavetenä
· vaaranna pohjavesimuodostumaan yhteydessä olevien pintavesien ympäristötavoitteiden toteutu-

mista tai olennaisesti huononna niiden ekologista tai kemiallista laatua
· aiheuta olennaista haittaa pohjavesimuodostumasta riippuvaisille maaekosysteemeille
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Arvioinnissa käytetään havaintopaikkojen pohjaveden laadun vuosikeskiarvoja, suositeltava tarkastelta-
va aikaväli on 2 vuotta. Pitempää aikaväliä voidaan käyttää (max. 6 vuotta), jos on tarve minimoida lyhyen
aikavälin laatuvaihteluita, jotka eivät kuvasta todellista tilaa.

Epäorgaanisten aineiden osalta ihmistoiminnan vaikutus pyritään erottamaan luontaisesta taustapitoi-
suudesta vertaamalla mitattua pitoisuutta alueelle ja pohjavesimuodostumalle tyypilliseen taustapitoisuu-
teen. Jäännösarvoa verrataan ympäristönlaatunormiin. Jos havaintopaikan ihmistoiminnasta johtuva pohja-
veden laadun ns. jäännöspitoisuus on suurempi kuin arviointiperuste, pohjaveden laatu havaintopaikalla on
heikentynyt.

Jos pohjaveden kemialliselle tilalle asetettujen ympäristölaatunormien vuosikeskiarvo ylittyy, pohja-
vesimuodostumalle tehdään tarkentavat kemiallisen tilan testit. Näitä ovat:

· haitallisen aineen laajuus pohjavesimuodostumassa
· suolaantuminen tai muu haitallisen aineen pääsy pohjavesimuodostumaan
· pohjavedestä mahdollisesti aiheutuva pintavesien kemiallisen ja ekologisen tilan heikkeneminen
· pohjaveden laadun vaikutuksen arvio pohjavedestä riippuvan maaekosysteemin tilan heikkenemi-

seen
· juomaveden ottoon käytettävien vesimuodostumien tilan arviointi

Kemiallisen tilan testien perusteella arvioidaan pohjavesimuodostuman kokonaistila asiantuntija-arviona.

8.2 Pintavesien	ja	pohjavesien	tila		

8.2.1 Pintavesien	ekologinen	tila	

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen pintavesien ekologinen tila on pääosin pysynyt samana verrat-
tuna edelliseen vuosien 2000- 2007 luokitukseen. Merkittävä osuus todetuista luokkamuutoksista johtuu
menetelmällisistä muutoksista, uudesta seuranta-aineistosta tai vesimuodostuman tyypin muutoksesta.
Varsinkin biologista seuranta-aineistoa on nyt esiteltävässä luokituksessa ollut käytössä enemmän kuin
edellisessä luokituksessa (kuva 31).

Pintavesien tilassa tapahtuneiden muutosten tulkinta on lyhyellä aikavälillä hankalaa. Uusi luokittelu on
toteutettu pääosin vuosien 2006–2012  aineistoilla eli luokittelussa on jouduttu käyttämään osin päällekkäi-
siä seuranta-aineistoja edellisen luokittelun kanssa. Toisaalta myöskään seuranta ei tällä aikataululla pysty
antamaan täysin riittävää taustatietoa muutosten arvioinnin pohjaksi johtuen osin seurantaan käytettävistä
resursseista, mutta ennen kaikkea luontaisesta olosuhteiden vaihtelusta eri vuosina.

Vesienhoitoalueen järvet ovat pääosin hyvässä tai erinomaisessa tilassa (kuvat 30 ja 32). Tyydyttävässä tai
sitä huonommassa tilassa olevia järviä on pinta-alan perusteella laskettuna noin 12 %. Eniten hyvää huo-
nommassa tilassa olevia järviä on vesienhoitoalueen eteläosissa, erityisesti maatalouden kuormittamilla
alueilla. Vesienhoitoalueen pohjoisosissa järvien tila on heikentynyt turvetuotannon ja haja-kuormituksen
kuormittamilla alueilla.

Vesienhoitoalueen joet ovat pääosin tyydyttävässä tai sitä huonommassa luokassa. Vesienhoitoalueen
jokien kokonaispituudesta vain noin kolmannes on hyvässä tai erinomaisessa tilassa ja kaksi kolmannesta
ei saavuta vesien tilan tavoitetta. Jokien tilaa heikentää erityisesti hajakuormituksen aiheuttama rehevöity-
minen. Kuormitus on suurinta vesienhoitoalueen eteläosan alavalla rannikkoalueella, missä erityisesti pelto-
viljely kuormittaa vesistöjä. Ekologista tilaa heikentää myös jokien rakentaminen, säännöstely ja patoami-
nen.

Suomenlahden rannikkovedet ovat suurimmaksi osaksi välttävässä ekologisessa tilassa. Läntisellä
Suomenlahdella Raaseporin ja Inkoon saaristossa pohjien hapettomuus on aiheuttanut huonon ekologisen
tilan. Rannikkovesien heikkoon tilaan vaikuttaa ravinnekuormitus, joka on pääosin peräisin kotimaisista
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päästölähteistä, kuten maataloudesta ja haja-asutuksesta. Saaristo on erittäin herkkä ravinnekuormitukselle
koska lukuisat matalat kynnykset ja saaret hidastavat veden vaihtumista. Runsas leväkasvu pintavedessä
johtaa loppukesällä hapenpuutteeseen pohjan läheisessä vesikerroksessa, koska levien hajoaminen me-
renpohjalla kuluttaa alusveden hapen. Rannikolla on nykyään laajoja hapettomia alueita. Huonot happiolot
aiheuttavat sisäistä kuormitusta, jolloin pohjalle sitoutuneet ravinteet liukenevat uudelleen veteen ja levien
käyttöön.

Tarkempiin vesimuodostumakohtaisiin luokittelutietoihin voi tutustua ympäristöhallinnon Ympäristö-ja
paikkatietopalvelussa (OIVA) (www.ymparisto.fi/oiva ).
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8.2.1 Pintavesien	kemiallinen	tila	

Kemiallisessa luokittelussa arvioidaan vesiympäristölle haitallisten aineiden (mm kadmium, nikkeli, lyijy)
pitoisuuksia pintavesissä tai eliöstössä (mm elohopea). Vesien kemiallisen tilan luokittelu on määritelty
vesienhoitoasetuksessa ja eräiltä osin myös haitallisten aineiden asetuksessa (1022/2006). Kemiallisessa
luokittelussa vedet jaetaan kahteen luokkaan: “hyvä tila” ja “hyvää huonompi tila”. Hyvää huonompaan ti-
laan on luokiteltu ne vesimuodostumat, joissa jonkin Euroopan yhteisön tasolla vahvistetun haitallisen tai
vaarallisen aineen keskimääräinen pitoisuustaso ylittää laatunormin. Aineluettelo on sama kuin ensimmäi-
sellä vesienhoitokaudella, mutta aineiden ympäristönlaatunormit on nyt lainsäädännössä vahvistettu.

Pintavesien kemiallinen tila on Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella pääosin hyvä. Hyvää huo-
nommassa tilassa 27 vesimuodostumaa (kuva 33 ja taulukko 15). Hyvää huonompi kemiallinen tila johtuu
pääasiassa ympäristölaatunormia ylittävistä elohopeapitoisuuksista ahvenessa. Vantaajoen suulla sijaitse-
van Kruunuvuorenselän rannikkovesimuodostuman hyvää huonompi tila johtuu korkeista tinapitoisuuksista
(TBT). Myös joissain muissa rannikkovesimuodostumissa on viitteitä TBT-laatunormin mahdollisesta ylitty-
misestä ja aineistoa tullaan tältä osin vielä täydentämään. Orijärven suljetun kaivoksen kadmiumpäästöt
aiheuttavat Orijärven, Määrjärven ja Seljänalaisen hyvää huonomman tilan.

Osalla kemialliselta tilaltaan hyväksi luokitelluilla vesimuodostumilla on kalojen elohopean laatunormin
ylittymisen riski (vaalean siniset alueet kartalla). Nämä alueet on määritelty vesistötyypeittäin. Mitattujen
kalan elohopeatulosten perusteella on voitu määritellä tietyt vesistötyypit elohopean kannalta riskityypeiksi
(ahventen elohopeapitoisuuden keskiarvo oli yli 70 % tyypille asetetun laatunormin) ja kaikki näitä vesistö-
tyyppejä edustavat vesimuodostumat, joilta puuttuu mittaustulokset, on merkitty riskiin.

Suomessa järvikalojen elohopeapitoisuuden arvioidaan nousseen pääasiassa ilman kautta tulevan elo-
hopean johdosta. Yli 90 prosenttia Suomen laskeumasta tulee maan rajojen ulkopuolelta.

Elohopean ilmapäästöjä on pyritty vähentämään kansainvälisillä sopimuksilla jo pitkään. Vesistöjen el-
pyminen saattaa kestää vuosikymmeniä. Nopeinta järvikalojen pitoisuuksien laskun odotetaan olevan jär-
vissä, joissa on pieni valuma-alue verrattuna järven kokoon, koska niiden pääasiallinen elohopeakuorma
tulee suoraan laskeumasta. Koska elohopea varastoituu maaperään, elpyminen tyypillisissä suuren valu-
ma-alueen omaavissa metsäjärvissä on hitaampaa. Metsänhoitotoimenpiteiden, kuten avohakkuun ja maan
muokkauksen, on joissakin tutkimuksissa osoitettu edistävän metyylielohopean muodostumista ja kertymis-
tä kaloihin.

Muut vesimuodostumat ovat luokiteltu asiantuntija-arviona tai mittausten tuloksena hyvään kemialliseen
tilaan. Kalojen elohopeapitoisuuden suhteen näissä vesimuodostumatyypeissä mittausten keskiarvo on alle
70 % elohopean laatunormista ja kaikki tämän tyypin muodostumat tulkitaan koko maassa hyvään tilaan.
Muiden aineiden osalta joko mittaukset osoittavat, että laatunormi ei ole ylittynyt, tai asiantuntija-arvioon
perustuen voidaan päätellä, että aineita ei ole joutunut vesimuodostumaan siinä määrin, että laatunormi
voisi ylittyä (käyttö-, päästö- ja kulkeumatiedot).

Kemiallinen tila voi vielä tarkentua vuoden 2014 näytteenoton perusteella, jolloin nyt hyvässä tilassa
olevien (kartalla sinisellä tai vaaleansinisellä merkityt) muodostumien osalta on mahdollista, että kemiallinen
tila putoaa hyvää huonommaksi.
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8.2.2 Pohjavesien	kemiallinen	ja	määrällinen	tila	

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella on huonossa kemiallisessa tilassa olevia pohjavesialueita 51
kappaletta (kuva 34 ja taulukko 16). Eniten huonon kemiallisen tilan pohjavesialueita on Uudellamaalla ja
Keski-Suomessa. Huonossa tilassa olevien pohjavesialueiden määrä on lisääntynyt edelliseen kauteen
verrattuna. Lisääntymistä selittää osittain selvityksistä ja tutkimuksista saadut lisätiedot.  Lisäksi toistaiseksi
hyvässä tilassa olevista pohjavesialueista 90 kpl on määritelty riskialueiksi. Selvityskohteita on jäljellä 22
kpl. Selvityskohteiksi määriteltyjen pohjavesialueiden määrä on vähentynyt edelliskaudesta. Yleisimpiä syitä
kemiallisen tilan heikkenemiseen ovat pohjaveden kloridipitoisuus, liuottimet, joista yleisimpiä ovat trikloo-
rieteeni ja tetrakloorieteeni, torjunta-aineet sekä bensiinin lisäaine MTBE. Kymijoen-Suomenlahden vesien-
hoitoalueella ei ole huonossa määrällisessä tilassa olevia pohjavesialueita.

Pohjavesien seurantaohjelma on aloitettu vuoden 2007 alussa. Tähän mennessä kertyneen pohjaveden
kemiallisen tilastoaineiston perusteella ei voida luotettavasti määrittää nousevia tai laskevia trendejä pohja-
vesille.
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Toimenpiteiden	toteutuminen	

Konkreettisten toimien toteutuksessa on tapahtunut myönteistä kehitystä kaikilla toimialoilla, mutta vesien-
hoidon aikataulusta ollaan myöhässä. Valtioneuvoston periaatepäätös valtakunnalliseksi vesienhoidon to-
teutusohjelmaksi valmistui vuonna 2011 (Suomen ympäristö 8/2011) ja ympäristöministeriön asettama työ-
ryhmä valmisteli periaatteet toimenpiteiden toteutumisen seurannasta (YH ohjeita 1/2012). Toteutusohjel-
massa esitetään ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi eri toimialoilla tarvittavia toimia ja ohjauskeinoja
sekä toteutuksen vastuutahot. Toteutusohjelmaan on koottu myös hallinnonalojen yhteiset kärkihankkeet,
joilla tuetaan vesienhoidon tehokasta toteutusta.

Lähes kaikki valtakunnalliset ohjauskeinot ovat käynnistyneet, mutta niiden valmistuminen ja jalkautu-
minen vie aikaa. Edistystä on tapahtunut mm. metsätaloudessa, turvetuotannossa ja kunnostustoimenpitei-
den toteutuksessa. Metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojelusuosituksia ja menettelyitä on kehitetty
TASO-hankkeessa ja luonnonhoitohankkeita on rahoitettu kestävän metsätalouden varoista. Vesistöjen
kunnostuksia ja kalatiehankkeita ohjataan valmistuneilla kalatie- ja kunnostusstrategioilla. Säännöstelyä
kehitetään yhdessä tulvariskien hallinnan kanssa. Yhdyskuntien ja haja-asutuksen jätevesien hulevesiopas
ja haja-asutusalueiden viemäröintiohjelma hyväksyttiin vuonna 2012. Haja-asutuksen jätevesineuvontaan
on saatu lisärahoitusta. Teollisuuden ja turvetuotannon päästöjä hallitaan ympäristölupamenettelyllä ja
maankäytön suunnittelulla. Ympäristöministeriö on myöntänyt lisärahoitusta pohjavesien suojelusuunnitel-
mien laatimiseksi. Maatalouden ja haja-asutuksen toimenpiteiden jalkauttaminen on ollut ongelmallisempaa.
Maatalouden toimenpiteiden toteutukseen vaikuttaa monelta osin EU:n maatalouspolitiikan uudistus.

Ensimmäisessä vesienhoitosuunnitelmassa esitettiin lisäksi koko vesienhoitoaluetta tai yksittäistä toi-
menpideohjelma-aluetta koskevia hallinnollisia, tiedollisia tai rahoituksellisia ohjauskeinoja. Näissä esitettiin
sisällöllisiä tarkennuksia valtakunnallisiin ohjauskeinoihin. Lisäksi muina ohjauskeinoina tuotiin esille tarve
vesienhoidon huomioon ottamisesta maankäytön suunnittelussa, joka koskee useita eri sektoreita. Vesien-
hoitoalueen ELY-keskukset ovat laatineet yhdessä sidosryhmien kanssa alueelliset toteutusohjelmat, joissa
on täsmennetty toimeenpanon aikataulua sekä vastuutahoja.

Toimenpiteiden toteuttaminen perustuu suurelta osalta vapaaehtoisuuteen, mikä on hidastanut toi-
meenpanoa alueella. Suunniteltujen toimenpiteiden toteutukseen käytettävissä oleva rahoitus ei ole myös-
kään vastannut tarvetta. Toimeenpanon varmistamiseksi tarvitaan lisää aktiivisia uusia toimijoita sekä hal-
lintojen ja toimialojen rajat ylittäviä keinoja.

Vaikka toimeenpanon osalta on tapahtunut osalla sektoreista merkittävää kehitystä, osalla kuormituk-
sen kannalta merkittävistä sektoreista toimenpiteiden toimenpanossa on vajetta riippuen mm. ohjauskeino-
jen riittämättömyydestä sekä osin resurssien puutteesta. Toimenpiteiden vaikutusta vesien tilaan on arvioitu
tarkemmin vesienhoitoalueen toimenpideohjelmassa. Arviointi on perustunut erityisesti vesien luokitteluai-
neistoon ja ravinnepitoisuutta ja vesien rakentamistilannetta koskeviin raja-arvoihin sekä asiantuntija-
arvioihin.

Joulukuussa 2012 raportointiin vesienhoidon toimenpiteiden toimeenpanotilannetta koskeva arvio EU:n
komissiolle. Toteutumisarvion mukainen toteutumatilanne Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella
vuoden 2012 lopussa on esitetty taulukossa 18.
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Kuormituksen	vähentämistarve			

Kuormituksen vähentämistarvetta on arvioitu mallien avulla sekä asiantuntija-arvioina. Lähes jokaiselle
vesimuodostumalle on pystytty laskemaan yksilöity ravinnekuormituksen vähennystarve. Ravinnekuormi-
tuksen vähentämistarve on määritetty vertaamalla veden ravinne- ja a-klorofyllipitoisuutta hyvän ja tyydyttä-
vän tilan luokkarajaan, joka on arvioitu erikseen kullekin järvi-, joki- ja rannikkovesityypille. Arvio a-
klorofyllipitoisuuden vähentämistarpeesta on esitetty kuvassa 36.
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- ilmastonmuutoksen, tulvien ja kuivuuden huomioiminen
- haitalliset aineiden aiheuttamien haittojen vähentäminen
- toimenpiteiden tehokkuus ja hyötyjen arviointi
- luontodirektiivien tavoitteiden huomioiminen

Toimenpiteiden suunnittelu perustuu sektoritiimien valmistelemiin oppaisiin. Lisätietoa löytyy verk-
kosivuilta www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas

10.1.2 Kustannusten	arviointiperusteet		

Kustannusten arviointi perustuu ensisijaisesti toimenpiteiden suorien kustannusten arviointiin. Vesienhoidon
toimenpiteiden kustannuksista esitetään suunnittelukaudella tarvittavat investoinnit, suunnittelukauden vii-
meisen vuoden tai koko kauden käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä ns. pääomitettu vuosikustannus, jolla
tarkoitetaan investointien toimenpiteiden pitoajalle 5 %:n korolla laskettua annuiteettia lisättynä toimenpitei-
den vuotuisilla käyttö- ja ylläpitokustannuksilla.

Kustannusten arviointia varten toimenpidekohtaiset yksikkökustannukset ja toimenpiteiden pitoajat (toi-
menpiteen kuoletusajat) on päivitetty sekä uusille toimenpiteille on arvioitu vastaavat yksikköarvot.

Ensimmäiseen kauteen verrattuna sektoriin liittyvien seurantojen ja tarkkailujen kustannukset on otettu
paremmin huomioon. Samoin on mahdollisuuksien mukaan eroteltu vesiensuojeluun liittyvien toimenpitei-
den kustannukset kaikkien ympäristönsuojeluun ja lupaehtojen toteuttamiseen liittyvien toimenpiteiden kus-
tannuksista. (www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas -> Kustannusten arvioinnin perusteet)

10.1.3 Vastuu	toimeenpanosta		

Valtioneuvoston periaatepäätös "Vesienhoidon toteutusohjelma 2010–2015"  luo valmiuksia kauden 2016–
2021 vesienhoitosuunnitelmien valmistelulle. Toteutusohjelma tarkentaa vuonna 2009 vahvistettujen ve-
sienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa määrittelemällä valtakunnallisella tasolla edistettävät toimenpiteet,
vastuutahot ja aikataulut vesien hyvän tilan saavuttamiseksi.  Alueellisen toimeenpanon yhteydessä priori-
soidaan tarkemmin toimenpiteiden ja ohjauskeinojen kehittämisen aikatauluja.

Yleisellä tasolla ministeriöt ohjaavat vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa ja toteutuksen seurantaa.
Valtio edistää toimien toteuttamista talousarviomäärärahojen ja valtiontalouden kehysten sekä VaTu - tuot-
tavuusohjelman puitteissa ja muilla käytettävissä olevilla keinoilla. Eri hallinnonalat edistävät vesienhoito-
toimenpiteiden toteutusta omien talousarvioidensa ja kehystensä puitteissa. ELY-keskukset, aluehallintovi-
rastot, metsähallitus, metsäkeskukset, maakunnan liitot ja kunnat toimivat toimivaltansa puitteissa vesien-
hoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteutus riippuu hyvin monen eri tahon toimista. Näitä ovat
esim. toiminnanharjoittajat, yritykset, kotitaloudet, kansalaisjärjestöt, valtion sektoriviranomaiset, aluehallin-
tovirastot, kunnat, maakuntien liitot, tutkimuslaitokset, etujärjestöt, yhdistykset ja monet vapaaehtoiset toimi-
jat.

Ensisijainen vastuu toimien toteuttamisesta on kuitenkin niillä yksityisillä toimijoilla (mm. toiminnanhar-
joittajat, kansalaiset, järjestöt), jotka vaikuttavat toimillaan vesien tilaan. Monet vesiensuojelua edistävät
toimet perustuvat vapaaehtoisuuteen ja eri tahojen yhteistyöhön ja valmiuteen kehittää ja osallistua niiden
rahoitukseen ja toimeenpanoon. Myös monet ohjauskeinot perustuvat vapaaehtoisuuteen.

10.1.4 Toimeenpanon	rahoitus	

Vesien hyvän tilan saavuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen ei etene riittävällä tavalla ilman
uutta rahoitusta. Voimavarojen riittävyyden turvaaminen on tärkeää sekä julkisen sektorin että toiminnan-
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harjoittajien toiminnan varmistamiseksi. Valtion ja kuntien mahdollisuudet edistää toimenpiteiden toteutusta
ovat heikkenemässä edelleen julkisen hallinnon säästötoimien seurauksena ja vesiensuojeluun suunnatun
rahoituksen pienentyessä.

Uusien yhteistyömuotojen ja rahoituskanavien kehittämiseen tulee panostaa jatkossa entistä enemmän.
Keskeisiä toimenpiteitä tulee hankkeistaa ja hakea rahoitusta eri lähteistä. Rahoitusta varten voidaan esi-
merkiksi perustaa rahastoja ja säätiöitä. Vesienhoidon toimenpiteisiin tulee jatkossa entistä enemmän ha-
kea rahoitusta myös EU:n eri rahoituskanavista. Uusien rahoitusmuotojen tulee olla käytössä jo toisen
suunnittelukauden toimenpiteitä toteutettaessa 2016–2021.

Rahoituksen kehittäminen ja sen kohdentaminen on vain yksi vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanon
välineistä. Suuri osa toimeenpanoa tapahtuu kehittämällä nykyistä toimintaa kuten parantamalla ennakko-
suunnittelua, kohdentamalla tutkimusta sekä tehostamalla neuvontaa ja koulutusta eri neuvontaorganisaa-
tioiden kautta. Viranomaistoimintojen ohjauksella ja eri toimintojen yhteensovittamisella on tärkeä rooli.
Luvanvaraisten toimintojen toimet ovat pääosin nykykäytännön mukaisia ja ympäristölupiin perustuvia. Ve-
sienhoitosuunnitelmien toimeenpano ja rahoituksen järjestäminen edellyttää paljon yhteistyötä ja eri tahojen
sitoutumista toimiin. Tärkeä kysymys jatkossa onkin se, miten eri toimijat saadaan sitoutumaan vesienhoi-
don tavoitteisiin ja toteuttamiseen, miten kansalaisia saadaan aktivoitua toimimaan ja miten vesien hyvän
tilan asettamat vaatimukset huomioidaan jokapäiväisessä toiminnassa eri sektoreilla.

Toimenpiteiden kustannustehokkuuteen tulee kiinnittää jatkossa enemmän huomiota. Vesienhoidon
toimenpiteiden vaikuttavuudesta ei saada riittävää kuvaa ilman riittävää veden tilan seurantaa. Pahimmassa
tapauksessa toimenpiteitä ja rahoitusta suunnataan väärin luotettavan seurantatiedon puuttuessa. Luotetta-
van seurantatiedon varmistamiseksi seurantoihin käytettävää rahoitusta ei tule vähentää nykyisestä. On
myös harkittava toiminnanharjoittajien nykyistä laajempaa osallistumista vesien tilan seurantaan.

10.1.5 Toimenpiteiden	toteutuksen	seuranta		

Lähtökohtana vesienhoidon toimenpiteiden toteutumisen seurannassa on, että se tapahtuu toimialakohtai-
sesti ja toteutetaan kustannustehokkaasti. Seurannassa hyödynnetään olemassa olevia tiedonkeruukäytän-
töjä ja tiedot kerätään keskitetysti valmiista tietolähteistä ja – rekistereistä aina kun se on resurssien käytön
kannalta tehokkaampaa kuin vesienhoitoaluekohtainen tiedonkeruu. Keskitetysti tiedot kerää SYKE, joka
myös tarvittaessa muokkaa valtakunnallisia aineistoja vesienhoidon kannalta käyttökelpoisempaan muo-
toon esimerkiksi jakamalla valtakunnallista tietoa vesienhoitoalueittain tai toimenpideohjelma-alueittain.
Vesienhoitoalueet tekevät kuitenkin kokonaisarvion toimenpiteiden toteutumisen edistymisestä. Toimenpi-
teiden seurantajärjestelmät on rakennettu ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmään. ELY-keskukset
vastaavat tietojen tallennuksesta vesienhoidon tietojärjestelmiin

10.1.6 Toimenpiteiden	suunnitteluprosessi		

Vesienhoidon toimenpiteiden suunnitteluprosessin päävaiheet on esitetty kuvassa (kuva 37). Toimenpiteitä
suunniteltaessa vesieenhoitoalue on jaettu 12 suunnittelun osa-alueeseen (kuva 38).
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Kuva 38. Suunnittelun osa-alueet Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella.
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10.2 Toimenpiteiden	suunnittelussa	yhteen	sovitettavat	suunnitelmat	

10.2.1 Merenhoidon	toimenpideohjelma	

Tavoite	

Toimenpideohjelman perimmäinen tavoite on esitellä toimenpiteet, jotka tulee toteuttaa, jotta meriympäris-
tön hyvä tila ylläpidettäisiin tai saavutettaisiin vuoteen 2020 mennessä.  Toimenpiteiden laatimisen lähtö-
kohta on meren nykytilan arvio, arvio meriympäristöön kohdistuvista paineista sekä paineisiin kohdistuvat
yleiset tavoitteet, jotka sisältyivät valtioneuvoston päätökseen merenhoitosuunnitelman ensimmäisestä
osasta (Valtioneuvoston päätös 2012).

Toimenpiteet	

Merenhoidon nykytoimenpiteet sisältävät vesienhoidon toisen kauden toimenpiteet jotka esitetään tässä
luvussa. Näitä ovat erityisesti rehevöitymiseen ja haitallisiin aineisiin kohdistuvat toimenpiteet. Merenhoidon
uusina toimenpiteinä esitetään toimenpiteitä, joita tarvitaan merenhoidon erityistavoitteiden saavuttamisek-
si, jotka on asetettu kansainvälisessä yhteistyössä yhdessä muiden Itämeren maiden kanssa (HELCOMin
ministerikokous lokakuu 2013.) Nämä toimenpiteet on suunniteltu yhteistyössä vesienhoidon toimenpideoh-
jelman laatimisen kanssa siten että toimenpiteet tukevat vesienhoidon tavoitteita.

Vesien tilaan liittyviä konkreettisia toimenpiteitä toteutetaan pitkälti vesienhoitosuunnitelmien kautta.
Vesienhoidon ensimmäisen suunnittelukauden toimenpideohjelmat valmistuivat vuonna 2010. Tässä me-
renhoidon tavoitteiden toteutumismahdollisuuksia arvioidaan perustuen vesienhoidon suunnittelun ensim-
mäisen kauden kokemuksiin ja suhteessa vesienhoidon suunnittelun toisen kauden toimenpideohjelmiin,
joiden toteuttaminen aloitetaan vuonna 2016.

Haitallisten aineiden kuormituksen ja nykytoimenpiteiden osalta tehdään laadullinen riittävyysanalyysi,
sillä kuormitukselle ei toistaiseksi ole asetettu määrällisiä tavoitteita ravinteiden tapaan.

Rehevöityminen	ja	ravinnekuormitus	

Rehevöitymisen osalta keskeinen kysymys on, riittävätkö aiotut vesienhoidon suunnittelun toimenpiteet
tarvittaviin ravinnekuormituksen vähennyksiin sekä rannikkovesissä että avomerellä. Avomerta varten ra-
vinnekuormituksen maksimimäärät ja vähennystavoitteet on sovittu yhdessä muiden Itämeren maiden
kanssa HELCOM:ssa ja rannikkovesiä varten ne on arvioitu vesienhoidon suunnittelussa. Mikäli vesienhoi-
don suunnittelun toimenpiteet yksinään eivät riitä, kysymys on, riittävätkö ne yhdessä merenhoidon lisätoi-
menpiteiden kanssa.

Vuoden 2012 nykytilan arvion mukaan rehevöityminen (kuvaaja 5) on ongelma koko Suomen avomeri-
alueella lukuun ottamatta osaa Perämerta. Rannikkovesissä hyvä tila on saavutettu vain neljäsosassa ran-
nikkovesien pinta-alasta. Tavoitteena on saavuttaa Suomen vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmien
mukaiset fosfori- ja typpipäästöjen vähennystavoitteet sekä samalla vähentää päästöjä eri lähteistä niin,
että ne alittavat HELCOM:n toimintaohjelman (Baltic Sea Action Plan) mukaiset sallitut enimmäismäärät.
Vesienhoitosuunnitelmien mukaisten vähennysten ajatellaan varmistavan hyvä tilan saavuttamisen rannik-
kovesillä ja HELCOM:n mukaisten vähennysten avomerialueella kuvaajan 5 osalta.

Suomen vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmien mukaiset ravinnepäästöjen vähennykset ovat
tärkeitä saavuttaa, jotta rannikkovesillä voidaan saavuttaa tavoiteltu rehevöitymistason alentuminen. Ran-
nikkovesien fosfori- ja typpikuormituksen vähennystarpeet kohdistuvat erityisesti etelä- ja lounaisrannikolle,
mutta myös Pohjanlahden rannikonläheisissä vesissä on monin paikoin vähennystarpeita. Suurimmillaan
vähennystavoitteet ovat 30 – 50 % nykykuormituksesta.
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HELCOM:n vuoden 2013 ministerikokouksen päivittämät sallitut ravinnekuormituksen enimmäismäärät
on asetettu avomeren näkökulmasta. Suomesta Itämereen tulevan fosforikuormituksen sallittu enimmäis-
määrä on 3 200 t/a ja typen enimmäismäärä 80 000 t/a. Suomelle asetetut vuotuisen ravinnekuormituksen
vähennystavoitteet suhteessa vertailujaksoon 1997–2003 ovat 383 t fosforia ja 3 135 t typpeä.

10.2.2 Tulvariskien	hallinnan	suunnitelmat	

Tulvariskialueet		

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella on kuusi merkittävää tulvariskialuetta (kuva 39). Tulvariskialu-
eille tehdään tulvariskien alustava arviointi, laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä tulvariskien hallin-
tasuunnitelmat samanaikaisesti vesienhoitosuunnitelmien tarkistamisen kanssa. Tarkempaa tietoa tulvaris-
kien hallinnan suunnittelusta on saatavilla osoitteessa www.ymparisto.fi/tulvat
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Tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon tavoitteiden ja toimenpiteiden yhteensopivuus

Tulvariskien hallintaa ja vesienhoitoa koskeva lainsäädäntö edellyttää, että tulvariskien hallinnan toimenpi-
teet on sovitettava yhteen vesienhoidon ympäristötavoitteiden kanssa. Tulvariskien hallinnan suunnittelussa
on otettava huomioon, että suunniteltavat toimenpiteet eivät saa vaarantaa merkittävästi vesienhoidossa
suunniteltujen ja toteutettujen toimenpiteiden tavoitteita ja vaikutuksia. Toisaalta myöskään vesienhoidon
toimenpiteet eivät saa lisätä vesistöjen tai rannikon tulvariskejä (taulukko 21). Vesienhoitosuunnitelmien ja
tulvariskien hallinnan suunnittelu onkin tehty samanaikaisesti ja toimenpiteiden vaikutuksia on tarkastelu
yhdessä.

Parhaassa tapauksessa tulvariskien hallinnan toimenpiteet voivat tukea vesienhoidon hyvän ekologisen
tilan tavoitetta ja parantaa vedenlaatua. Vesienhoidon tavoitteita voivat uhata lähinnä perkaukset, penkereet
ja virtaamien ja vedenkorkeuksien säännöstely. Niitä suunniteltaessa ja toteutettaessa vaikutukset ekologi-
seen tilaan ja veden laatuun täytyy ottaa erityisesti huomioon.

Tulvariskien hallinnan toimenpiteiden alustavassa arvioinnissa toimenpiteet on jaoteltu niiden vaikutus-
ten perusteella vesienhoidon tavoitteiden kannalta myönteisiin, kielteisiin tai neutraaleihin. Toimenpiteiden
vaikutuksia vesien ekologiseen tilaan tai vedenlaatuun on arvioitu yksityiskohtaisesti vasta siinä vaiheessa,
kun alustavan arvioinnin perusteella on tunnistettu jatkotarkasteluun valittavat toimenpiteet ja niiden yhdis-
telmät. Toimenpideyhdistelmien osalta myös niiden kokonaisvaikutuksia vesienhoidon tavoitteisiin on arvioi-
tu.

Tulvariskien hallinnan toimenpiteet voivat vaikuttaa vesienhoidon tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen.
Jos vesistön tai vesimuodostuman hydrologista kiertoa tai rakenteellisia ominaisuuksia, kuten pohjan ra-
kennetta ja laatua, syvyyttä ja leveyttä tai rantavyöhykkeen laatua, on muutettu merkittävästi, se on voitu
vesienhoidossa nimetä keinotekoiseksi tai voimakkaasti muutetuksi. Koska tulvariskien hallintatoimenpiteet
voivat useissa tapauksissa lisätä vesimuodostumien muuttuneisuutta, on tulvariskien hallinnan suunnitte-
lussa erityisesti otettu huomioon sellaiset vesimuodostumat, joiden hydrologis-morfologisia ominaispiirteitä
on muutettu, mutta joita ei ole vielä nimetty voimakkaasti muutetuiksi.

Rannikkoalueiden merkittäville tulvariskialueille esitettyjä toimenpiteitä ovat mm. maankäytön suunnitte-
lu ja rakentamisen ohjaus, kansalaisten tulvatietoisuuden lisääminen ja omatoimisen varautumisen paran-
taminen, viestinnän ja varoitusjärjestelmien tehostaminen, valmiussuunnitelmien tarkastaminen ja päivitys
sekä kulkuyhteyksien varmistaminen. Lisäksi on suunniteltu kohdekohtaisia sekä alueellisia tulvasuojaus-
toimenpiteitä, joilla vähennetään tulvavesien haitallista leviämistä rakennetuille alueille. Rannikkoalueiden
tulvariskien hallinnan toimenpiteet eivät vaaranna vesienhoidon toimenpiteiden tavoitteita ja vaikutuksia,
eivätkä ne heikennä vesien tilaa.

Vesienhoito on huomioitu tulvariskien hallinnan toimenpideyhdistelmien valinnassa ja arvioinnissa Ky-
mijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella.  Vesistötulvien osalta toimenpiteiden yhteensopivuus vesienhoi-
toon täydentyy myöhemmin toimenpiteiden vielä osittain kesken olevan arvioinnin takia. Alustavasti arvioi-
den toimenpiteet voidaan hyvin sovittaa yhteen vesienhoidon kanssa.
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Rahoitusjärjestelmät	ja	niiden	kehittäminen			

Vesienhoitosuunnitelmien mukaisten yhdyskuntien vesiensuojelutoimien kustannukset vaihtelevat hyvin
tapauskohtaisesti. Kustannukset sisältävät täydentävien toimien kustannuksia. Kustannukset katetaan pal-
velujen käyttäjien maksamilla liittymismaksuilla sekä talousvesi- ja jätevesimaksuilla. Vesijohtojen ja viemä-
reiden ikääntymisen ja aikaisempien vuosien riittämättömien saneerausten vuoksi verkostosaneerauksien
tarve on nykyistä huomattavasti suurempi ja toimien arvioidaan aiheuttavan jätevesimaksuihin merkittävän
korotuspaineen toisella suunnittelukaudella.

Täydentävistä toimenpiteistä aiheutuva jätevesimaksujen korotustarve on vähäinen. Valtion tuella edis-
tetään yhteiskunnan kannalta toivottavaa vesihuoltorakenteen kehittymistä ja muutosta. Periaatteet ja kri-
teerit haja-asutusalueiden saattamiselle viemäriverkostojen piiriin sekä suunnitelma valtion tuen suuntaami-
seksi viemäröintiin sekä siirtoviemärihankkeisiin vuoteen 2016 asti on esitetty valtakunnallisessa viemäröin-
tiohjelmassa. Valtion osuus vesihuollon kokonaisinvestoinneista on ollut keskimäärin noin 10 %, mutta yk-
sittäisissä hankkeissa rahoitustuella on alueellisesti ja paikallisesti suuri merkitys. Investointitarve siirto-
viemäreihin suunnittelukaudella jatkuu voimakkaana ja valtion rahoitusosuuden tulisi pysyä vähintään nyky-
tasolla.

Haja-asutuksen viemäröintitarpeen arvioidaan vähenevän haja-asutuksen talousjätevesiasetuksen siir-
tymäkauden päättymisen jälkeen vuonna 2016. Vuoden 2016 jälkeisellä kaudella on varauduttava siihen,
että haja-asutuksen viemäröintihankkeiden kustannukset on katettava jatkossa pääsääntöisesti käyttäjiltä
perittävillä maksuilla.

Taloudellisesti merkittävimmät haja-asutuksen kustannukset muodostuvat jätevesien käsittelyjärjestel-
mien käytöstä ja ylläpidosta. Lisäkustannuksia kotitalouksille aiheutuu puhdistusvaatimuksista määräaikai-
sesti vapautetuilla kiinteistöillä toteutettavista viemäröintijärjestelmän tehostamistoimista.  Kiinteistökohtais-
ten jätevesien käsittelyjärjestelmien käytön ja ylläpidon kustannukset vaihtelevat hyvin tapauskohtaisesti.

Kiinteistökohtaisten järjestelmien muutostöiden työkustannuksista kiinteistön omistaja saa kotitalousvä-
hennyksen verotuksessa. Valtion vesihuoltotuki haja-asutuksen jätevesihuollon tehostamiseen on suunnat-
tu pääasiassa yhteisten ratkaisujen kehittämiseen siellä, missä se on vesiensuojelullisesti ja taloudellisesti
järkevää.

Toimenpiteiden	ja	ohjauskeinojen	toteutus-	ja	seurantavastuut		

Vesihuoltolain mukaan kunnalla on vastuu vesihuollon yleisestä kehittämisestä ja järjestämisestä alueellaan
sekä vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden määrittämisestä. Vesihuoltolaitos huolehtii vesihuoltopalveluista
sille vahvistetulla toiminta-alueella. Vastuu kiinteistön vesihuollosta on kuitenkin kiinteistön omistajalla tai
haltijalla.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vesihuoltolain (119/2001) ja ympäristönsuojelulain (86/2000)
mukainen valvontaviranomainen. Laissa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (1590/2009) säädetyn
mukaisesti ELY-keskus ohjaa ja edistää ympäristönsuojelulaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä
tarkoitettujen tehtävien hoitamista alueellaan, valvoo näiden säädösten noudattamista sekä käyttää osal-
taan ympäristönsuojelun yleisen edun puhevaltaa tämän lain mukaisessa päätöksenteossa.

Vesihuollon tukilain (686/2004) mukaan vesihuoltoa voidaan tukea kunnan, valtion ja Euroopan yhtei-
sön varoista. Laki säätää vesihuollon tukemisesta valtion talousarviossa tätä varten myönnettävillä määrä-
rahoilla. Lain mukaisen tuen myöntämisestä päättää asianomainen ELY-keskus maa- ja metsätalousminis-
teriön ja ympäristöministeriön sille tätä varten myöntämien määrärahojen rajoissa.

Haja-asutusalueiden viemäröinnin tukeminen julkisin varoin on erityistapauksissa perusteltua sen edis-
täessä keskitetyn viemäröinnin kustannustehokasta toteutusta.
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Ohjauskeinojen edistämisen ja kehittämisen vastuu on pääosin kunnilla ja vesihuoltolaitoksilla. Muita
vastuu- ja yhteistyötahoja ovat ELY-keskukset, maakuntien liitot, Vesilaitosyhdistys, Kuntaliitto, aluehallinto-
virastot (AVIt), Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvi-
ra), Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja alan laitevalmistajat ja palveluiden tuottajat. Vastuu lainsäädännöl-
listen ohjauskeinojen kehittämisestä kuuluu pääosin ympäristöministeriölle, maa- ja metsätalousministeriölle
sekä sosiaali- ja terveysministeriölle.

10.3.2 Teollisuus	
Ehdotus	teollisuuden	vesienhoitotoimenpiteiksi	Kymijoen-Suomenlahden	vesienhoitoalueel-
la	kaudelle	2016–2021		

Teollisuuspäästödirektiivi (IED 2010/75/EU) sekä ympäristönlaatunormidirektiivi (EQSD 2008/105/EY) toi-
meenpannaan ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisella lupamenettelyllä. Ympäristönsuojeluasetus
(169/2000) sekä asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006) otetaan huomioon.
Lupamenettely koskee Suomessa pienimuotoisempaakin teollista toimintaa kuin mikä on teollisuuspäästödi-
rektiivin soveltamisalan piirissä. Päästöjä rajoitetaan uudistetun ympäristönsuojelulain mukaisilla ympäristö-
luvilla soveltaen parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Ympäristöluvat sisältävät päästömääräyksiä ja tarkkai-
luvelvoitteita. Lupia tarkistetaan 7–10 vuoden välein. Erityistä huomiota kiinnitetään häiriötilanteiden ennalta
ehkäisyyn.

Kaikki ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan. Teollisuussek-
torilla päästöjen rajoittaminen perustuu parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan (BAT). Teollisuuden
prosessitekniikkaa on edelleen kehitetty ja ravinteiden käyttöä jätevedenpuhdistamoilla optimoitu. Teolli-
suuslaitoksen lupaprosessissa selvitetään jatkuvasti vaarallisia ja haitallisia aineita koskevassa asetukses-
sa mainittujen aineiden käyttö ja päästöjen merkittävyys ja tarvittaessa näille aineille asetetaan päästö- ja
tarkkailumääräyksiä.

Vesienhoitoalueella on useita teollisuuslaitoksia, joiden jätevedet johdetaan käsiteltäviksi taajamien jä-
tevedenpuhdistamoissa. Puhdistamojen ja teollisuuslaitosten keskinäisillä sopimuksilla, tarvittavilla esikäsit-
telyllä ja käyttötarkkailulla on huolehdittu siitä, ettei jätevedenpuhdistamojen toiminta häiriinny yllättävistä
päästöistä. Vesiensuojelutoimenpiteitä tarkastellaan yrityksissä osana laajempaa ympäristöasioiden hallin-
taa, mm. ilmapäästöjen, jätteiden, energian käytön ja haitallisten kemikaalien käytön vähentämistä, jolloin
eri lainsäädäntöjen ja ohjelmien tavoitteita ja vaatimuksia joudutaan sovittamaan yhteen.

Teollisuussektorille on esitetty useita pohjavesiä koskevia uusia toimenpiteitä. Yksi merkittävimmistä on
isoille teollisuuslaitoksille päästödirektiivin kautta tuleva velvollisuus pohjaveden perustilan selvittämiseksi.
Pohjavettä mahdollisesti vaarantava uusi teollisuus- ja yritystoiminta pyritään sijoittamaan pohjavesialuei-
den ulkopuolelle. Keskeisinä ohjauskeinoina ovat maankäytön suunnittelu ja ympäristöluvat.

Teollisuuspäästödirektiivin toimeenpanoon liittyy ympäristönsuojelulain tarkistaminen. Direktiivin sovel-
tamisalan toiminnoille laaditaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan päätelmät, jotka ovat lähtökohtana pääs-
tömääräyksiä annettaessa. Tietyin edellytyksin (mm. taloudellinen kohtuuttomuus suhteessa ympäristö-
hyötyihin ottaen huomioon maantieteelliset ja paikalliset olot sekä tekniset olosuhteet) teollisuuslaitoksille
voidaan myöntää poikkeuksia BAT-päätelmien vaatimuksista. Mikäli ympäristönlaatunormit tai muut ympä-
ristön tilan vaatimukset edellyttävät tiukempia lupamääräyksiä, niitä voidaan antaa lupapäätöksessä. Ve-
siympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden päästöjen sääntelyä ja tarkkailuja tehostetaan sekä yhtei-
sön tasolla että kansallisesti. Ympäristönlaatunormeja ollaan yhteisötasolla asettamassa uusille aineille
toisen suunnittelukauden aikana.

Lähes kaikki teollisuuden ja kaivostoiminnan vesiensuojelussa käytetyt toimenpiteet lukeutuvat muihin
perustoimenpiteisiin (taulukko 25). Merkittävimmin ne vaikuttavat vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten
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kelpoisen tekniikan osalta sekä työterveydestä, kemikaaliturvallisuudesta ja ympäristönsuojelusta vastaavi-
en valvontaviranomaisten menettelytapojen yhtenäistämistä.

Riskienhallintasuunnitelmilla voidaan ennaltaehkäistä ympäristövahinkoja sekä varautua onnettomuus-
ja häiriötilanteisiin. Vesiympäristölle haitallisten aineiden vaikutuksia tunnistetaan ja vähennetään edelleen
lupamenettelyllä. Vapaaehtoisten ympäristöjärjestelmien käyttöönottoa (esim. EMAS, ISO 14 001, EcoStart,
Ekokompassi, GRI) kannustetaan kaikilla vesiensuojelun kannalta merkittävillä toimialoilla.

Ympäristönsuojelulain kokonaisuudistuksen myötä mm. teollisuuspäästödirektiivin vaatimukset mukaan
lukien BAT-päätelmien soveltaminen toimeenpannaan. Uudet menettelytavat vesiympäristölle vaarallisten
ja haitallisten aineiden uusien säädösten soveltamisesta on otettu käyttöön. Vesiympäristölle vaarallisten ja
haitallisten aineiden sääntelyä ollaan edelleen tiukentamassa Euroopan unionissa, minkä seurauksena
myös vastaavaa kansallista lainsäädäntöä joudutaan tarkistamaan.

Kaivosteollisuuden ympäristönsuojelua tehostetaan ympäristölupamenettelyn ja riskien hallinnan tiuken-
tamisella, uusilla tutkimus- ja kehityshankkeilla sekä valvonnan lisäresurssoinnilla, viranomaisohjeistuksilla
ja tukimateriaalilla.
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Rahoitusjärjestelmät	ja	niiden	kehittäminen			

Kalankasvattajat voivat saada harkinnanvaraista EU-tukea Euroopan kalatalousrahastosta. Vesiviljelytoi-
minnan harjoittaminen edellyttää ympäristölupaa, ja Euroopan kalatalousrahaston osarahoitteisia tukia voi-
daan myöntää vain niihin vesiviljelyinvestointeihin, joilla on voimassaoleva asianmukainen ympäristölupa.
Tukea voidaan tällä hetkellä myöntää investoinneille, jotka koskevat tuotantolaitosten rakentamista, laajen-
tamista, laitehankintoja ja ajanmukaistamista erityisesti siltä osin kuin on kyse hygieniaan, ihmisten ja eläin-
ten terveyteen ja tuotteiden laatuun liittyvien olosuhteiden parantamisesta, kielteisten ympäristövaikutusten
vähentämisestä tai myönteisten ympäristövaikutusten lisäämisestä. Euroopan unionin piirissä valmistellaan
vuonna 2014 alkavaa uutta rahoituskehyskautta.

Vesienhoidon toimenpiteille voi hakea hankerahoitusta myös ympäristöministeriön ohjelmista, kuten täl-
lä hetkellä ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen edistäminen ja Saaristomeren tilan parantaminen.

Toimenpiteiden	ja	ohjauskeinojen	toteutus-	ja	seurantavastuut		

Vastuu kalankasvatuksen vesiensuojelutoimenpiteiden toteutuksesta on toiminnanharjoittajilla. Ohjauskei-
nojen edistämisen ja kehittämisen vastuu on pääosin maa- ja metsätalousministeriöllä. Muita vastuu- ja
yhteistyötahoja ovat kalankasvattajat, ympäristöministeriö, kalankasvatuksen vesiensuojeluun liittyvistä
kansallisista koordinointi- ja asiantuntijatehtävistä vastaava Varsinais-Suomen ELY-keskus, muut ELY-
keskukset, aluehallintovirastot, Suomen kalankasvattajaliitto ry, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, rehu-
teollisuus, maakuntien liitot ja yliopistot.

Toimenpiteiden seurantavastuu on ELY-keskuksilla. Vesiensuojelun edistymistä voidaan seurata uusien
ympäristölupien sekä jo voimassa olevien ympäristölupien tarkistamisen yhteydessä esitettyjen toimenpitei-
den perusteella. Myös sijainninohjaussuunnitelman mukaista sijoittumista voidaan seurata lupapäätöksistä.

10.3.4 Turvetuotanto	

Uudistetussa ympäristönsuojelulaissa (voimaan 1.9.2014) turvetuotannon luvanvaraisuuden kokoraja (10
ha) on poistettu ja kaikki turvetuotanto ja siihen liittyvä ojitus on tullut luvanvaraiseksi. Lain mukaan (21 luku
230 §) nyt luvanvaraiseksi tulleeseen turvetuotantoon on haettava lupaa vuoden kuluessa lain voimaantu-
losta. Mikäli tuotantoala on enintään viisi hehtaaria, lupaa on haettava kahden vuoden kuluessa lain voi-
maantulosta. Ympäristönsuojelulain 2 luvun 13 §:n mukaan turvetuotannon sijoittamisesta ei saa aiheutua
valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävän luonnonarvon turmeltumista. Arvioitaessa luonnonarvon mer-
kittävyyttä otetaan huomioon sijoituspaikalla esiintyvien suolajien ja luontotyyppien uhanalaisuus sekä esiin-
tymän merkittävyys ja laajuus sekä suon luonnontilaisuus. Luonnonarvon merkittävyyttä arvioitaessa voi-
daan vastaavasti ottaa huomioon sijoituspaikan merkitys sen ulkopuolella sijaitseville luonnonarvoille.

Ympäristönsuojelulaki edellyttää luvanvaraisilta toiminnoilta parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) ja
parhaan käytännön periaatteen (BEP) soveltamista. Turvetuotantoalueilla BAT määritellään tapauskohtai-
sesti ottaen huomioon tuotantoalueen erityisolosuhteet sekä jäljellä oleva käyttöikä. Ympäristölupien lisäksi
turvetuotannon haitallisia ympäristövaikutuksia vähennetään ja ennaltaehkäistään valtioneuvoston hyväk-
symillä ohjelmilla ja ohjeilla. Vuonna 2013 uudistetulla Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeella pyritään
edistämään lainsäädännössä ja erilaisissa valtioneuvoston ohjelmissa asetettujen turvetuotannon ympäris-
tötavoitteiden toteutumista yhdenmukaisin menettelyin ja tulkinnoin. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä
soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullista käytöstä ja suojelusta (annettu 2013) esitetään otettavaksi
käyttöön erityisesti maakuntakaavatasoisen maankäytön suunnittelun apuvälineeksi luonnontilaisuusasteik-
ko turvetuotannon sijainnin ohjaamiseksi. Vesiensuojelun tehostamisessa on tärkeää hyödyntää myös T&K-
hankkeiden tuloksia hyvistä vesiensuojelukäytännöistä ja uusista vesiensuojelumenetelmistä.
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Vesienhoidon	toimenpidevalikoima	kaudelle	2016–2021		

Lähes kaikki turvetuotannon vesiensuojelussa käytetyt toimenpiteet lukeutuvat vesienhoidossa muihin pe-
rustoimenpiteisiin. Ensimmäiseen suunnittelukauteen verrattuna pintavalutuskentät ja kasvillisuuskentät on
eroteltu omiksi toimenpideryhmikseen, koska ne poikkeavat rakenteeltaan ja toimintaperiaatteiltaan toisis-
taan ja myös puhdistustuloksissa on eroja.  Myös pintavalutuskentät on jaettu samasta syystä ojitettuihin ja
ojittamattomiin kenttiin. Ensimmäisellä kaudella turvetuotannon toimenpiteenä ollut jälkihoito on jätetty pois
toisella suunnittelukaudella. Jälkihoidossa oleva pinta-ala merkitään vesiensuojelun perusrakenteisiin, kun-
nes kyseinen ala siirtyy muuhun maankäyttöön.  Toimenpiteet suunnitellaan alueellisina toimenpiteinä.

Pohjavesiä koskevista turvetuotannon ensimmäisen kauden toimenpiteistä on mukana toisella kaudella
”humusvesien imeytymisen estäminen turvetuotantoalueilla”, joka käsittää tarvittavat vesiensuojelutoimenpi-
teet. Tarkemmat vesiensuojelutoimenpiteet on esitetty turvetuotannon toimenpiteiden ohjeistuksessa. Li-
säksi turvetuotannon uudeksi toimenpiteeksi on lisätty ”toiminnanharjoittajan suorittaman tarkkailun aloitta-
minen tai laajentaminen turvetuotannossa”, joka perustuu luvan kautta määritettyihin tarkkailuvelvoitteisiin.

Kuvaukset on koottu taulukkoon 28.
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Ehdotus	turvetuotannon	vesienhoitotoimenpiteiksi	Kymijoen-Suomenlahden	vesienhoito-
alueella	kaudelle	2016–2021		

Tuotantoalueen eristysojitus, sarkaoja-altaat, lietteenpidättimet sekä mitoitusohjeet täyttävät laskeutusaltaat
padottavine rakenteineen ja pintapuomeineen kuuluvat kaikkien turvetuotantoalueiden vesiensuojelun pe-
rusrakenteisiin. Vesiensuojelun perusrakenteet eivät kuitenkaan yksin ole riittäviä, vaan niiden lisäksi tarvi-
taan tehokkaampia vesien käsittelymenetelmiä. Vallitsevan oikeuskäytännön perusteella uusilla tuotanto-
alueilla parasta käyttökelpoista tekniikkaa ovat ympärivuotinen pintavalutus, ympärivuotinen kemikalointi tai
näiden yhdistelmä. Vanhojen tuotantoalueiden vesiensuojelua tehostetaan lupamääräysten tarkistamisen
yhteydessä pintavalutuskentällä. Mikäli pintavalutuskenttää ei voida rakentaa, vesiensuojelua tehostetaan
virtaaman säädöllä, kasvillisuuskentällä/kosteikolla, kemikaloinnilla tai yhdistämällä erilaisia vesiensuojelu-
ratkaisuja. Vesiensuojelutoimet ja niiden tehostamistarve ratkaistaan tapauskohtaisesti lupamenettelyn
yhteydessä ottaen huomioon sekä tuotantoalueen ja sen vaikutusalueen erityispiirteet kuten esimerkiksi
Natura-alueet. Sekä uusien että vanhojen tuotantoalueiden lupien lupamääräyksissä on viime vuosina ollut
usein vesiensuojelun tehostamisvelvoite kesken lupakauden, mikäli suunniteltu vesiensuojelurakenne ei
toimi tarkkailutulosten perusteella luvassa esitetyn mukaisesti.

Kymijoen - Suomenlahden vesienhoitoalueilla on turvetuotantoa tällä hetkellä lähes 7 700 ha. Uusia
alueita on arvioitu tulevan alueelle noin 750 ha kaudella 2016–2021. Pintavalutuskenttä on vesienhoitoalu-
eella yleisin vesiensuojelurakenne perusrakenteiden lisäksi, sillä ojittamaton pintavalutuskenttä on tällä
hetkellä kymmenesosalla ja ojitettu pintavalutuskenttä runsaalla puolella tuotantopinta-alasta. Kasvillisuus-
kenttä/kosteikko on vesiensuojelurakenteena vajaalla 20 %:lla ja kemiallinen käsittely vajaalla 4 %:lla turve-
tuotantopinta-alasta. Virtaamansäätö on lisäksi käytössä noin 85 %:lla tuotantoalasta. Uusia ojitettuja pinta-
valutuskenttiä esitetään rakennettavaksi 1 631 ha:lle ja ojittamattomia 320 ha:lle. Kasvillisuuskent-
tiä/kosteikkoja on arvioitu tulevan lisää 228 ha:lle tuotantoalaa ja kemiallista käsittelyä 291 ha:lle.  Vesi
johdetaan uusille vesiensuojelurakenteille pääosin pumppaamalla. Virtaamansäätöä esitettään suunnitel-
massa lisää 554 turvetuotantopinta-alalle (taulukko 29). Kaudella 2016–2021 on vesienhoitoalueen kaikilla
turvetuotantoalueilla käytössä vesiensuojelun perusrakenteita tehokkaammat vesiensuojelumenetelmät.
Turvetuotannon investointikustannukset vuosina 2016–2021 ovat noin 3,4 milj.€ ja käyttö- ja ylläpitokustan-
nukset noin 1,2 milj. € vuodessa.  Toimenpiteiden vuosikustannuksiksi saadaan noin 1,5 milj. € .
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10.3.5 Metsätalous	

Metsätalouden toimenpiteet eivät ole yleensä suoraan ympäristönsuojelulainsäädännössä luvanvaraisia,
vaan luvanvaraisuus määräytyy toimenpiteiden vaikutusten kautta. Vesilain mukaan muusta kuin vähäises-
tä ojituksesta on ilmoitettava ELY-keskukselle vähintään 60 vuorokautta ennen ojitukseen ryhtymistä. Val-
tioneuvoston asetuksessa vesitalousasioista on tarkemmin säädetty ilmoituksessa vaadittavista asioista.
Tarkastaessaan ilmoituksen ELY-keskus harkitsee myös ojitushankkeen luvanvaraisuuden vesilain 5 luvun
3 §:n perusteella. Mikäli ojitus voi aiheuttaa ympäristönsuojelulain 5 §:n mukaista vesistön pilaantumista
vesialueella tai vesilain 3 luvun 2 §:ssä tarkoitettuja seurauksia, on hankkeelle haettava vesitalouslupaa
aluehallintovirastolta. Ympäristölupaa ei metsätaloushankkeille ole yleensä edellytetty. Esimerkiksi metsä-
lannoituksen tai torjunta-aineiden levityksen voitaisiin jossain tapauksessa katsoa aiheuttavan sellaisia
ympäristönsuojelulain 27 §:ssä tarkoitettua ympäristön pilaantumista, joka edellyttäisi ympäristölupaa.  Ym-
päristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan suurempiin (yli 200 ha) metsä-, suo- tai kosteikkoluonnon
muuttamistapauksiin

Metsälain tarkoituksena on edistää metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa
ja käyttöä siten. että metsät antavat kestävästi hyvän tuoton samalla kuin niiden biologinen monimuotoisuus
säilyy Uudistettu metsälaki tuli voimaan 1.1.2014.   Ympäristön kannalta merkittävimmät muutokset liittyvät
ojitettujen vähätuottoisten turvemaiden uudistamisvelvoitteen poistamiseen, eri-ikäisrakenteiseen metsän-
kasvatukseen ja puulajivalintaan esitettyihin muutoksiin. Uudistamisvelvoitteen poistaminen vähätuottoisilta
ojitetuilta turvemailta vähentää kunnostusojituksia ja niiden aiheuttamaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta.
Lisäksi eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen yleistyminen ja kasvatushakkuiden yläharvennuksen li-
sääntyminen vähentävät uudistushakkuiden määrää ja siten maanmuokkaustarvetta sekä ravinteiden ja
kiintoaineksen kulkeutumista vesistöihin. Metsähoidon suositusten uudistus (hyväksytty 11.12.2013) on
tehty samanaikaisesti metsälain tarkistamistyön kanssa.

Metsätalouden hanketoiminnassa toteutettavat vesiensuojelutoimenpiteet perustuvat metsälain ohella
kestävän metsätalouden rahoituslakiin, metsäsertifiointiin ja toimenpiteiden toteuttajien omiin laatujärjestel-
miin, valtioneuvoston periaatepäätöksiin sekä erilaisiin suosituksiin hyviksi käytännöiksi.

Vesienhoidon	toimenpidevalikoima	kaudelle	2016–2021		

Metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteet ovat 2. suunnittelukaudella pääosin samat kuin ensimmäiselläkin
suunnittelukaudella (taulukko 31). Uutena toimenpiteenä esitetään ainoastaan ojitettujen soiden ennallistu-
maan jättämistä. Metsätalouden eroosiohaittojen torjunta oli ensimmäisellä suunnittelukaudella sekä perus-
toimenpiteenä että täydentävänä toimenpiteenä. Toisella suunnittelukaudella tästä jaottelusta on luovuttu ja
toimenpide esitetään vain yhtenä toimenpiteenä. Toimenpiteen ”hakkuiden suojavyöhyke” nimi on muutettu
”uudistushakkuiden suojakaista” nimiseksi.

Toisella suunnittelukierroksella metsätalouden vesienhoitotoimenpiteistä ainoastaan kunnostusojituksen
vesiensuojelun perusrakenteet ovat muita perustoimenpiteitä, muut toimenpiteet ovat täydentäviä toimenpi-
teitä. Pohjavesien osalta aiemmat toimenpiteet lannoituksista ja maaperän muokkauksesta pidättäytymises-
tä on poistettu ja ne käsitellään toisella suunnittelukierroksella ohjauskeinoissa. Metsätalouteen liittyen kes-
keisimmäksi ongelmaksi pohjavesialueilla on todettu ojitukset, etenkin kivennäismaahan asti kaivettujen
ojien osalta. Ensimmäiseltä suunnittelukaudelta mukana on toimenpide ojitusten haittojen ehkäisemisestä.

Metsätalouden vesienhoitotoimenpiteet on suunniteltu alueellisena toimenpiteenä vesienhoidon suun-
nittelun osa-alueille tai vastaaville valuma-aluekokonaisuuksille kohdennettuna. Vesimuodostumakohtaista
suunnittelua on ollut mahdollista tehdä sellaisissa kohteissa, joissa esimerkiksi hankkeen suunnittelu on
valmis ja odottaa toteutusta tai kohteissa, joissa tiedetään tulevaisuudessa tehtävän luonnonhoito- ym.
hankkeita.
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jopa 10 - 30 vuotta. Vesistövaikutusten voimakkuuteen vaikuttaa myös eri toimenpiteiden samanaikaisuus
tai perättäisyys samalla valuma-alueella sekä toimenpiteen etäisyys vesistöstä.

Ehdotukset	ohjauskeinojen	kehittämiseksi	

Keskeinen metsätalouden ohjauskeinojen kehittämistarve koskee keinoja, joilla edistetään ja mahdolliste-
taan teknis-taloudellisesti parhaiden ja kustannustehokkaiden vesiensuojelutoimenpiteiden käytön laajen-
tamista erityisesti yksityismailla. Kuormituksen ja muuttavan toiminnan vähentämiseksi tarvitaan myös val-
takunnallisia ja alueellisia hallinnonalojen yhteisiä projekteja huuhtoumien hallitsemiseksi ja vähentämisek-
si. Metsätalouden (puunkorjuu, maanmuokkaus) aiheuttamia haittoja vesistöille metallien (erityisesti eloho-
pea) kuormituksen muodossa tulee selvittää, jotta pystytään arvioimaan ohjauskeinojen kehittämistarve.
Monet ehdotetuista taloudellisista ohjauskeinoista edellyttävät etukäteen tehtäviä selvityksiä ja kehittämis-
työtä. Myös tilakohtaiseen neuvontaan esitetään lisäpanostusta.

Toisella suunnittelukierroksella pohjavesien osalta ohjauskeinona on suositusten mukaisten käytäntöjen
edistäminen pohjavesialueiden metsänhoitotoimenpiteissä, mikä tarkoittaa, että maaperän muokkauksessa
ja lannoituksessa noudatetaan Tapion ja metsähallituksen sekä metsäsertifioinnin mukaisia suosituksia
pohjavesialueilla.

Ohjauskeinojen edistämisen ja kehittämisen vastuu on suureksi osaksi maa- ja metsätalousministeriöllä
sekä ympäristöministeriöllä. Muita vastuutahoja ovat alueelliset ympäristöviranomaiset, kuntien ympäristövi-
ranomaiset, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Suomen metsäkeskus, MTK:n alaiset metsänomistaji-
en liitot, metsänhoitoyhdistykset, Metsäntutkimuslaitos, metsäalan ympäristötutkimus ja opetus yliopistoissa
ja korkeakouluissa sekä metsäalan oppilaitokset. Ohjauskeinot on esitelty taulukossa 33.
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Suunnittelutuen osalta voimassa olevassa laissa on ollut vesiensuojelun osalta mahdollisuus saada
enintään 50% korotettua suunnittelutukea mikäli vesiensuojelutoimenpiteiden suunnittelussa vaaditaan
tavanomaisesta suunnittelusta poikkeavia ja vaativampia lisätoimenpiteitä. Suunnittelutukea voidaan hakea
myös pohjavesialueille.

Tukea ei ole maksettu tavanomaiseen, hakkuun jälkeiseen metsänuudistamiseen, vaan metsänomistaja
vastaa omin varoin uudistamistöiden suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuvista kustannuksista.

Toteutustuen osalta kunnostusojitushankkeisiin sisältyvien vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamiseen
myönnettävä tuki on määräytynyt samalla tavalla kuin muidenkin hankkeella tehtävien toteutustöiden tuki.
Yhteishankkeina toteutetuissa kunnostusojitushankkeissa tuki on I rahoitusvyöhykkeellä 40 % ja II rahoitus-
vyöhykkeellä 55 % todellisista toteutuskustannuksista. Rahoitusvyöhykkeellä III tuki on 65 % todellisista
toteutuskustannuksista. Tuettavia kustannuksia ovat tällä hetkellä lähinnä vesiensuojelutoimenpiteiden
toteutuskustannukset (esim. laskeutusaltaat, lietekuopat, pintavalutusalueen syöttöojat, patorakenteet
yms.). Myös rakenteiden alle jäävästä pinta-alasta on mahdollista saada korvaus.

Metsäluonnon hoidon osalta Valtion talousarvioissa on viime vuosina suunnattu rahoitusta metsäluon-
non hoidon edistämiseen vuosittain 6,5–11 miljoonaa euroa ja suunta on ollut vuosina 2012–2013 laskeva.

Metsätalouden vesiensuojelua on mahdollista tehostaa yksityisten metsänomistajien mailla metsäluon-
non hoitohankkeisiin myönnettävällä tuella, jos toimenpiteellä on tavanomaista laajempi merkitys vesien ja
vesiluonnon hoidon kannalta eikä kustannuksia voida osoittaa tietylle aiheuttajalle. Luonnonhoitohankkeen
kustannukset voidaan rahoittaa kokonaan rahoituslain mukaisella tuella.

Tukea on voitu myöntää yksityisten maanomistajien metsien kestävää hoitoa ja käyttöä edistävään val-
takunnallisesti merkittävään kokeilu- ja selvitystoimintaan. Maa- ja metsätalousministeriö päättää tuen
myöntämisestä hankkeille vuosittain. Koska määrärahalla rahoitetaan myös useampia vuosia kestäviä
hankkeita, varat voivat olla sidottuja useiksi vuosiksi eteenpäin. Viime vuosina määrärahaa on myönnetty
muun muassa metsätalouden vesiensuojelua edistäviin hankkeisiin. Hyvinä esimerkkeinä tästä voidaan
mainita vuonna 2006 alkanut hanke "Metsätalouden kustannustehokkaat vesiensuojelumenetelmät" ja Kes-
ki-Suomen ELY-keskuksen vuodesta 2011 vetämä TASO-hanke.

Rahoituslain uudistuksen osalta valtioneuvoston ehdotus uudeksi kestävän metsätalouden rahoituslaik-
si (nro 544/2007) on ollut jo pitkään vireillä ja se odottaa edelleen EU:n komission päätöstä laista pienpuun
energiatuesta. KEMERA-lakiehdotuksen nojalla annettavassa valtioneuvoston asetuksessa tullaan tarkem-
min säätämään valtion tuen suuruudesta eri toimenpiteisiin. Lakiehdotuksessa kunnostusojitus työlaji laa-
jenisi suometsän hoidoksi, jonka osana voitaisiin edelleen rahoittaa myös kunnostusojitusta.

Suometsien hoitohankkeissa voitaisiin vaativan suunnittelutuen lisäksi kokonaan valtion tuella rahoittaa
vesiensuojelutoimenpiteiden (mm. laskeutusaltaat, pintavalutuskentät, padot, yksittäisten ojien umpeen
kaivu) tekemisestä aiheutuneet työ- ja materiaalikustannukset. Tämä koskisi myös rakenteiden alle jäävien
maa-alueiden korvaamista (esim. pintavalutuskentät). (Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden
rahoituksesta, luonnos 20.5.2008).

Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaiset tuet myönnetään lakiehdotuksen mukaan jatkossakin
metsänomistajille, eikä tukivaroja voida myöntää esim. organisaatioille

Kestävän metsätalouden rahoituslakia ollaan parhaillaan uudistamassa. Vesienhoidon kannalta keskei-
simmät muutokset liittyvät tukimuotoon suometsien hoito sekä metsäluonnon hoitohankkeet.  Lakiehdotuk-
sen (hallituksen esityksen luonnos 12.6.2014) mukaan kunnostusojituksen tilalle tulisi uusi tukimuoto suo-
metsien hoito, jossa tuettavia toimenpiteitä ovat ojaston kunnostus. vesiensuojelutoimenpiteet sekä ojaston
kunnostukseen liittyvät pengertiet. Toteuttamissuunnitelmaan liitetään vesiensuojelusuunnitelma. Tukea ei
myönnettäisi, ellei suunnittelussa ole kiinnitetty erityistä huomiota toimenpiteiden aiheuttamiin vesistö- ja
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ympäristövaikutuksiin sekä toimenpiteistä aiheutuvien haittojen vähentämiseen. Suunnittelussa ja toteutuk-
sessa tulee käyttää parhaimpia käytettävissä olevia ja kustannuksiltaan kohtuullisia vesiensuojelumenetel-
miä ja -rakenteita. Metsäluonnon hoitohankkeena tukea voidaan myöntää metsäojituksista aiheutuneiden
vesistöhaittojen estämiseen tai korjaamiseen, jos toimenpiteellä on tavanomaista laajempi merkitys vesien
ja vesiluonnon hoidon kannalta eikä kustannuksia voida osoittaa tietylle aiheuttajalle.

Toimenpiteiden	ja	ohjauskeinojen	toteutus-	ja	seurantavastuut		

Vastuu metsätalouden käytännön toteutuksesta on metsänomistajilla. Myös maa- ja metsätalousministeriöl-
lä, metsähallinnolla ja neuvontajärjestöillä on keskeinen rooli toiminnan ohjauksessa.

 Ohjauskeinojen edistämisen ja kehittämisen vastuu on suureksi osaksi maa- ja metsätalousministeriöl-
lä sekä ympäristöministeriöllä. Muita vastuutahoja ovat alueelliset ympäristöviranomaiset, kuntien ympäris-
töviranomaiset, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Suomen metsäkeskus, MTK:n alaiset metsänomis-
tajien liitot, metsänhoitoyhdistykset, Metsäntutkimuslaitos, metsäalan ympäristötutkimus ja opetus yliopis-
toissa ja korkeakouluissa sekä metsäalan oppilaitokset.

Metsätalouden toteumatietoja ei saada suoraan tietojärjestelmistä vaan ne on koottava toimenpiteestä
riippuen valvontailmoituksista, Metlan tilastoista, metsätalousorganisaatioilta Syken ja ELY- keskusten toi-
mesta. Metsätalouden tietojärjestelmien yhteensopivuutta ja tilastointia tulee kehittä jotta tietojen kokoami-
nen saadaan helpommaksi ja keskitetymmäksi.

10.3.6 Maatalous		
Vesienhoidon	toimenpidevalikoima	kaudelle	2016–2021		

Keskeisin toimenpide maatalouden vesistökuormituksen vähentämisessä on maatalouden ympäristötukijär-
jestelmä, joka on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja ollut käytössä EU-jäsenyyden
alusta saakka. Ympäristötukeen on nykyisin sitoutunut 90 % viljelijöistä ja se kattaa 94 % käytössä olevasta
maatalousmaasta. Järjestelmään sitoutuminen on ollut viljelijöille vapaaehtoista. Ympäristöjärjestelmä si-
sälsi kaikille ympäristötukeen sitoutuneille viljelijöille pakollisia perustoimenpiteitä, minkä lisäksi viljelijöiden
valittavana on ollut valinnaisia lisätoimenpiteitä sekä vapaaehtoisia, tehokkaampia ympäristötoimia sisältä-
viä erityistukisopimuksia.

Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) asettama laajapohjainen työryhmä on valmistellut uutta maata-
louden ympäristökorvausjärjestelmää EU:n tulevalle ohjelmakaudelle. Valtioneuvosto hyväksyi maaseudun
kehittämisohjelman toukokuussa 2014 jonka jälkeen se on toimitettu EU-komission käsittelyyn.

Ympäristökorvauksen toimivuutta tehostetaan uudella järjestelmällä siirtymällä nykyisestä kolmiportai-
sesta (perus-, lisä- ja erityistukitoimenpiteet) kaksiportaiseen järjestelmään. Tila- ja lohkotason toimenpiteet,
jotka toteutetaan peltoalueilla, muodostavat ympäristösitoumuksen. Peltoalueiden ulkopuolelle tehtävistä
lohkotason toimenpiteistä tehdään pääsääntöisesti erillisiä ympäristösopimuksia.

Maatalouden vesienhoidon toimenpiteiden nimikkeistöä on pyritty selkeyttämään niin, että toimenpiteen
nimi kuvaisi selkeästi toimenpiteen luonnetta, se vastaisi mahdollisimman hyvin alkavan EU-ohjelmakauden
terminologiaa ja riski sekoittaa toimenpide muiden toimialojen vastaavanlaisiin toimenpiteisiin vähenisi.

Varsinaisia uusia täydentäviä toimenpiteitä ovat viherryttäminen, kasvinsuojeluaineiden käytön vähen-
täminen, happamien sulfaattimaiden nurmet, vanhojen turkistuotantoalueiden jälkihoito ja -käyttö pohjavesi-
alueilla sekä maaperän kunnostaminen vanhoilla turkistuotantoalueilla. Pohjavesiä koskeviin maatalouden
toimenpiteisiin on lisätty uutena toimenpiteenä ”toiminnanharjoittajan suorittaman tarkkailun aloittaminen tai
laajentaminen maataloudessa”, joka perustuu luvan kautta määritettyihin tarkkailuvelvoitteisiin sekä ”eläin-
suojien ympäristölupien ja nitraattiasetuksen mukaiset toimenpiteet”, johon yhdistetty ensimmäisen kauden
lannan varastointia ja eläisuojien jätevesiä koskeva toimenpide. Peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpi-
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Maatalouden	vesienhoitotoimenpiteiden	rahoitusjärjestelmät	ja	niiden	kehittäminen			

Maatalouden vesiensuojelutoimia rahoitetaan pääasiassa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman
varoilla. Ohjelmakaudella 2014–2020 maaseudun kehittämistä rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittä-
misen maatalousrahastosta (maaseuturahastosta). Maaseudun kehittämisen tuen yleiset säännöt ohjelma-
kaudelle 2014–2020 määrittelee neuvoston maaseutuasetus (N:o 1698/2005). Manner-Suomen maaseu-
dun kehittämisen strategisia tavoitteita ovat elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyminen, ympäristön
tilan parantaminen ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön varmistaminen. Ohjelman kokonaisrahoi-
tus ohjelmakaudelle 2014–2020 on 7,1 miljardia euroa.

Ohjelmakauden 2014–2020 keskeisin maatalouden vesiensuojelua edistävä tukijärjestelmä on maata-
louden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteet, joille maksetaan ohjelmakaudella 2014–2020 yhteensä 1,6 miljar-
dia euroa. Vuonna 2012 ympäristötukea maksettiin noin 53 900 tilalle yhteensä 353,6 miljoonaa euroa
(2 170 000 ha peltoa), josta maaseuturahaston rahoitusosuus oli 101,2 miljoonaa euroa. Ympäristötuen
ulkopuolelle jäävien tilojen peltomäärä on 6 % kokonaispeltoalasta.

Muita ympäristötuen vesiensuojelua edistäviä tukimuotoja on kosteikkojen perustaminen ei-
tuotannollisten investointien tuella. Vuonna 2012 kosteikkojen perustamiseen maksettiin 0,9 miljoonaa eu-
roa tukea.

Ohjelmakaudella 2014–2020 maaseudun kehittämisohjelman yhteistyötoimenpiteen, tila- ja yritystoi-
minnan kehittämisen sekä maaseudun palvelujen ja kylien kehittämisen kautta voidaan toteuttaa vesiensuo-
jelua edistäviä hankkeita.

Taloudellisesti merkittävimmät maatalouden investointitukikohteet ovat rakentamisinvestoinnit (erityi-
sesti kotieläintalous ja puutarhatalous) sekä peltojen salaojitus. Nuoren viljelijän aloitustuki sekä maatalou-
den investoinneista lypsy- ja nautakarjatalouden sekä sika- ja siipikarjatalouden rakentamisinvestoinnit
kuuluvat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan (avustusosa osarahoitteinen, maaseuturahas-
to). Muut tukikohteet ovat kokonaan kansallisesti rahoitettuja. Vuonna 2013 arvioidaan maatalouden raken-
netukiin myönnettävän avustuksia yhteensä noin 105 miljoonaa euroa ja korkotukilainoja noin 215 miljoo-
naa euroa (korkotuen uusi osuus on noin 70 miljoonaa euroa) yhteensä noin 2000 viljelijälle. Vesiensuoje-
lun kannalta tärkeimmät investoinnit ovat lantaloiden ja jaloittelutarhojen rakentaminen sekä turkistarhojen
siirto.

Maaseudun neuvontajärjestöjen toimintaa rahoitetaan julkisin varoin maa- ja metsätalousministeriön
budjetista. Vuonna 2013 neuvontaan on varattu 7 miljoonaa euroa. Valtionapua voi käyttää maaseutuyritys-
ten kilpailukyvyn sekä tuotteiden, toiminnan ja palvelujen laadun parantamiseen, maaseudun elinkeinojen
monipuolistamiseen sekä ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen.

Viime vuosina on entistä enemmän yksityistä rahaa kohdennettu maatalouden vesiensuojelutoimiin
muun muassa erilaisten muiden toimijoiden, kuten WWF:n ja muiden säätiöiden ja yhdistysten kautta. Tosin
em. tahot hakevat myös julkista rahoitusta.

Maatalouden	vesienhoitotoimenpiteiden	ja	ohjauskeinojen	toteutus-	ja	seurantavastuut		

Vastuu maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän kehittämisestä on maa- ja metsätalousministeriöllä
yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. Vastuu maataloudelle ehdotettujen vesiensuojelutoimien käytän-
nön toteutuksesta on toiminnanharjoittajilla. Myös maaseutuvirastolla, ELY-keskuksilla ja kuntien viran-
omaisilla sekä neuvonta- ja tuottajajärjestöillä ja tutkimuslaitoksilla on tärkeä rooli maatalouden vesienhoi-
don toimeenpanossa. Ohjauskeinojen toteutusvastuut on kuvattu edellä.

Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden toteumatiedot saadaan suurelta osin keskitetysti Mavin tuki-
sovelluksesta. Edellisen vuoden toimenpiteiden määrätiedot ovat saatavilla seuraavan vuoden toukokuus-
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keisiin on saatu rahaa myös Euroopan aluekehitysrahastosta. Aluekehitysrahastosta saatava määrä riippuu
tukialueluokasta ja rahoituskauden säännöistä.

Maa-ainestenoton yleissuunnittelua on tehty jonkin verran osana kaavoitustyötä. Maa-ainestenoton
yleissuunnittelussa tehdään esim. tietylle harjualueelle suunnitelma maa-ainestenotosta, mikä kattaa mm.
ottamisalueiden sijoittelun, liikennejärjestelyt ja alueiden jälkikäytön. Näiden yleissuunnitelmien kustannuk-
sista vastaavat kunnat ja yhteistyössä ovat usein mukana toiminnanharjoittajat. Suunnitelmien kustannukset
ovat tasoa 10 000 – 40 000 €.

Maa-ainestenoton lupavelvoitteiden toteutumista valvovat kunnan viranomaiset, mutta valvontaan ei ole
aina riittävästi resursseja. Valvontaan tulisi ohjata lisää voimavaroja ja toisaalta myös edistää uusien kus-
tannustehokkaiden valvontakeinojen, kuten laserkeilauksen käyttöönottoa ja omavalvonnan lisäämistä.

Kunnostusta vaativien vanhojen soranottoalueiden kunnostamiseksi rahoitusjärjestelmiä on tarve kehit-
tää. Valtion ympäristötöinä tehtäviä kunnostuksia ja erilaisia yhteistyöhankkeita tulisi lisätä sekä hyödyntää
Euroopan aluekehitysrahastolta mahdollisesti saatavaa tukea.

Maa-ainestenoton yleissuunnittelun rahoitusta ja yhteistyötä toiminnanharjoittajien kanssa tulisi lisätä.
Yleissuunnittelun taustalla pitää olla tietoa alueiden soveltuvuudesta maa-ainestenotolle. Tämä edellyttää
lisäselvityksiä, joiden kustannukset kohdistuvat valtiolle, kunnille ja toiminnanharjoittajille.

Maa-ainestenoton	vesienhoitotoimenpiteiden	ja	ohjauskeinojen	toteutus-	ja	seurantavas-
tuut		
Maa-ainesten oton toimenpiteiden toteutusvastuussa ovat toimenpiteestä riippuen toiminnanharjoittaja,
kunta, ELY-keskus ja esim. maakuntaliitto. Ohjauskeinojen osalta näiden toimeenpanosta vastaavat minis-
teriöt, Suomen ympäristökeskus, kunnat, kuntaliitto, Geologinen tutkimuskeskus sekä toiminnanharjoittajat.
Seurannan osalta vastuu tietojen tuottamisesta on toimijoilla, kunnilla ja tietojen kokoamisesta suurelta osin
ELY- keskuksilla

10.3.8 Pohjavesialueiden	suojelusuunnitelmat	ja	pohjavesiselvitykset	

Edellisen	suunnittelukauden	2010–2015	toimenpiteiden	toteutuminen	

Suojelusuunnitelmien laatiminen on Kymijoen-Suomenlahden edennyt aikataulussa. Suojelusuunnitelmia
on laadittu kaikkiaan noin 500 pohjavesialueelle, joista osa jo ehditty päivittämään (kuva 40). Vuoden 2015
loppuun mennessä suojelusuunnitelmat kattavat noin 50 % Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen I-
ja II-luokan pohjavesialueista. Lukumäärällisesti eniten suojelusuunnitelmia on vesienhoitoalueella tehty
Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, jossa suojelusuunnitelman piirissä on yli 230 pohjavesialuetta mikä
on noin 66 % kaikista Uudenmaan pohjavesialueista.

Suojelusuunnitelmien osalta toisella kaudella ei toimenpiteenä ole enää toimenpide-ehdotusten toteu-
tumisen edistämistä vaan se on siirretty ohjauskeinoihin. Samoin seurantaryhmän toiminnan edistäminen
on siirretty ohjauskeinoihin.
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Ehdotukset	ohjauskeinojen	kehittämiseksi	
Pohjaveden seurantatietojen tallennus nojaa tällä hetkellä pitkälti manuaaliseen tiedon keruuseen. Seu-

rannan kannalta on tärkeää kehittää tietojärjestelmiä ja yhtenäistää niiden sisällöntuottamista ja raportointia.
Tiedonsiirtoa tulee kehittää POVET-järjestelmän osalta siten, että toiminnanharjoittajien velvoitetarkkailutu-
lokset saadaan siirrettyä  sähköisesti laboratorioista suoraan POVET-järjestelmään. Tulevaisuuden toimen-
piteiden toteutumisen seurantatyötä helpottaisi POVET-järjestelmän hankeosion kehittäminen ja yhtenäinen
ohjeistus sinne tallennettavista pohjavesialueilla toteutettavista hankkeista.

Rahoitusjärjestelmät	ja	niiden	kehittäminen	

Vedenottoon liittyvät kustannukset koostuvat pääsääntöisesti vesilain mukaisten lupien hakemukseen liitty-
vistä selvityksistä ja luvan määräyksissä olevista velvoitteista ja ne ovat vedenottajan tai kunnan vastuulla.
Näitä ovat mm. pohjavesiselvityksen tai suoja-aluesuunnitelman laadinta, pohjaveden tarkkailuohjelman
laatiminen ja korkeuden ja laadun tarkkailu. Laajoissa hankkeissa vaaditaan myös YVA-menettelyn mukai-
nen arviointi.

Vedenhankintaa palveleviin pohjavesiselvityksiin on ollut vielä käytettävissä myös maa- ja metsätalo-
usministeriön rahoitusta. Vedenottamoiden rakentamiseen on ollut mahdollista hakea maa- ja metsätalo-
usministeriön rahoitusta. Viime vuosina pohjavesiselvityksiin ja niihin liittyviin vesihuoltohankkeisiin on ollut
mahdollista hakea rahoitusta myös Euroopan aluekehitysrahastosta. Vesihuoltopalveluista perittävät mak-
sut pyritään pitämään kohtuullisina ja tasapuolisina.

Vedenhankinnan kehittämissuunnitelmissa ja yleissuunnitelmissa on myös vedenotto esillä. Näiden
kustannuksista vastaavat kunnat, vedenottajat ja maa- ja metsätalousministeriö.

Valvonnan kustannukset jakautuvat ympäristöhallinnon ja kuntien kesken. Viime vuosien resurssileik-
kausten vuoksi on erittäin tärkeää kehittää seurantaa yhteistarkkailuksi. Myös tietojärjestelmien kehittämi-
nen on ollut ajankohtaista jo useita vuosia. Vedenottoon liittyvissä toimenpiteiden toteuttamisessa korostuu
riittävien resurssien saaminen ohjaamiseen ja valvontaan (ympäristöhallinto, kunnat).

Toimenpiteiden	ja	ohjauskeinojen	toteutus-	ja	seurantavastuut		

Vedenottoon liittyvien toimenpiteiden osalta toteutusvastuu on vesilaitoksella ja alueellisen ELY-keskuksen
Y-vastuualueella. Seurantavastuu on aluehallintovirastolla suoja-aluepäätösten ja lupa-asioissa.

10.3.11 Vesistöjen	kunnostus,	säännöstely	ja	rakentaminen		

Vesienhoidon	säännöstelyä	 ja	rakentamista	koskeva	toimenpidevalikoima	kaudelle	2016–
2021		

Säännöstely- ja rakentamissektori kattaa kaksi toimenpidettä: Säännöstelykäytännön kehittäminen ja kalan-
kulkua helpottavat toimenpiteet. Toimenpiteet ovat täydentäviä toimenpiteitä ja jaetaan suunnittelussa nel-
jään vaiheeseen, jotka ovat selvitys, suunnittelu, toteutus sekä käyttö ja ylläpito. Toimenpiteet kohdistetaan
vesimuodostumakohtaisesti.

Säännöstelyn kehittämishankkeet ovat käytännössä aina monitavoitteisia ja eri tarpeista lähteviin sään-
nöstelyjen kehittämishankkeisiin tulisi sisällyttää aina myös ekologisen tilan parantamista koskevia tarkaste-
luja. Säännöstelyn kehittämishankkeista on vaikea eritellä erilleen ekologisen tilan kehittämiseen tähtääviä
toimia, vaan hankkeita on tarkasteltava kokonaisuuksina. Vesienhoidon toimenpideohjelmiin otetaan vain
sellaiset säännöstelyn kehittämishankkeet, joiden yhtenä tavoitteena on parantaa ekologista tilaa.

Erityisesti kalastoon kohdistuvat vaikutukset ovat painottuneet ekologisen tilan tarkastelussa säännös-
telyn kehittämishankkeissa. Säännöstelykäytännön kehittäminen -toimenpide kohdistetaan kaikkiin niihin
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vesimuodostumiin, joihin se merkittävästi vaikuttaa. Kehittämishankkeissa selvitetään myös, aiheuttaako
mahdollinen ilmastonmuutos tarpeita säännöstelykäytäntöjen muuttamiseen, sillä vesistösäännöstelyt ovat
yksi keskeinen keino vähentää tulvista aiheutuvia vahinkoja.

Ympäristövirtaaman (ekologisen virtaaman) palauttamiseen tähtäävät hankkeet kuuluvat niin ikään
säännöstelykäytännön kehittämiseen. Ympäristövirtaaman palauttamisella tarkoitetaan riittävän virtaaman
järjestämistä joen ekosysteemin turvaamiseksi tai palauttamiseksi mahdollisimman luonnonmukaiseksi.

Kalan kulkua helpottavilla toimenpiteillä tarkoitetaan rakenteita tai virtaamien muutoksia, joilla kalojen
kulkumahdollisuutta vaellusesteiden ohi parannetaan. Parannusmenetelmiä ovat esimerkiksi vaellusestei-
den poistot, kalatiet, kalahissit tai luonnonmukaiset ohitusuomat.  Myös kalojen alas vaelluksen helpottami-
nen voi olla osa kalan kulkua helpottavia toimenpiteitä.

Vesienhoidon	kunnostusta	koskeva	toimenpidevalikoima	kaudelle	2016–2021		

Kunnostustoimenpiteet ovat vesienhoitokaudella 2016–2021 samat kuin ensimmäisellä suunnittelukaudella.
(taulukko 44) Pienten vesien kunnostus on toisella kierroksella kuitenkin jaettu valuma-alueen koon perus-
teella kahdeksi erilliseksi toimenpiteeksi: puron elinympäristökunnostus sekä pienten virtavesien elinympä-
ristökunnostus. Kukin toimenpide jaetaan suunnittelussa neljään vaiheeseen, jotka ovat selvitys, suunnitte-
lu, toteutus sekä käyttö ja ylläpito.
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Ehdotus	vesien	säännöstelyn,	rakentamisen	ja	kunnostuksen	toimenpiteiksi	Kymijoen-
Suomenlahden	vesienhoitoalueella	kaudelle	2016–2021		

Säännöstelyn kehittäminen

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella esitetään säännöstelyn kehittämistä yhteensä 15 järvellä.
Yleisesti järvien säännöstelyrajat on määritetty niin, että ne ottavat riittävällä varmuudella huomioon lumien
sulamisen aiheuttaman kevättulvan. Järvien pinnat on laskettu alas ennen tulvahuippua, jolloin tulvavesille
on saatu muodostettua riittävästi varastotilavuutta. Monien järvien kohdalla kevätalennus on pakollista
säännöstelyn lupaehtojen mukaan. Osalla järvistä on käytössä myös syysalennus, jolla varaudutaan syksyn
runsaampiin sademääriin.

Ilmastonmuutoksen myötä lämpötilan on yleisesti ennustettu nousevan ja sademäärän kasvavan. Tä-
män seurauksena perinteisen kevättulvan arvioidaan pienenevän tai tapahtuvan aiemmin. Samalla tulvien
esiintymisen mm. syksyllä ja talvella arvioidaan lisääntyvän. Vähälumisen tai lumettoman talven jälkeen
tehtävän pakollisen kevätalennuksen seurauksena järvien vedenpinnat voivat jäädä vahingollisen alhaiseksi
jopa koko kesän ajaksi. Tällöin myös säännöstellyn järven alapuolisen vesistön virtaamat voivat jäädä hai-
tallisen pieniksi. Tämän välttäminen edellyttää nykyisin säännöstelijältä huomattavan kaukonäköisyyden
lisäksi nopeaa reagointia sekä työlään poikkeuslupaprosessin läpikäymistä.

Säännöstelyn kehittämistoimenpiteet kohdistuvat pääasiassa säännöstelyrajojen joustavuuden lisäämi-
seen niin, että muuttuvat hydrologiset olosuhteet voidaan ottaa paremmin huomioon. Perinteisen kevät-
alennuksen suuruuden tulisi määräytyä talven lumitilanteen mukaan, jolloin säännöstelyn keväinen yläraja
joustaisi tarpeen vaatiessa.  Erityisesti Etelä-Suomen vesitalousluvissa tulisi huomioida myös lumettomat
talvet. Säännöstelyn joustavuutta lisäämällä voidaan paremmin ehkäistä kesäaikaisia liiallisen alhaisia ve-
denkorkeuksia sekä virtaamia. Samalla poikkeuslupien hakemisen tarve vähenee.

Säännöstelyrajojen joustavuuden lisäämisen ohella voidaan selvittää, onko erityisten säännöste-
lysuositusten määrittäminen tarpeellista ja mahdollista. Suositusten perusteella säännöstelijää voidaan
ohjata nostamaan kevään alimpia vedenkorkeuksia tavanomaista kuivemmiksi ennustettuina keväinä ja
sellaisina tavanomaisina keväinä, jolloin vedenkorkeuden nosto on mahdollista tulvasuojelulliset ja voimata-
loudelliset näkökohdat huomioiden. Suositukset voivat koskea esimerkiksi alimpia vedenkorkeuksia ja ne
tukisivat osaltaan uusia joustavampia säännöstelyohjeita.

Osassa säännöstellyistä vesistöistä voi olla olemassa tai ilmastonmuutoksen myötä odotettavissa eri-
tyisiä ongelmia kuivuudesta tai tulvimisesta johtuen. Näille vesistöille laaditaan tarpeen vaatiessa padotus-
ja juoksutusselvitykset, joissa tarkastellaan sellaisia vedenkorkeuksiin ja virtaamiin vaikuttavia toimenpiteitä,
joilla tulvasta tai kuivuudesta aiheutuvat vahingot jäävät kokonaisuutena arvioiden mahdollisimman vähäi-
siksi.

Kalankulun helpottaminen

Kalatiestrategian toteutumisen edistämiseksi esitetään vesienhoitoalueella 39 kalankulkua helpottavan
hankkeen toteuttamista (taulukko 45). Sen lisäksi käynnistetään useiden kalatiehankkeiden selvitys- ja
suunnittelutyö. Suurimpia toteutettavaksi esitettäviä hankkeita ovat Saarijärven reitin Hietamankosken ja
Leuhunkosken sekä Uudellamaalla sijaitsevien Gumbölenjoen ja Fiskarsinjoen kalateiden rakentaminen.
Mustionjoen kalateiden rakentamisen esitetään aloitettavaksi rakentamalla kalatiet Åminneforsin ja Billnäsin
voimalaitosten yhteyteen.

Rehevien järvien kunnostus

Rehevöityneiden järvien kunnostuksia on tarkoitus tehdä kaikilla suunnittelualueilla, mutta toimenpiteet
pyritään aloittamaan vasta sen jälkeen, kun kunnostuksen onnistumisen kannalta riittävät toimenpiteet ul-
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koisen kuormituksen vähentämiseksi on toteutettu tai varmuudella toteutetaan muiden sektoreiden toimen-
piteinä. Kunnostusmenetelminä vesienhoitoalueella käytetään yleisimmin hapetusta, ravintoketjukunnostus-
ta, fosforin kemiallista saostamista, alusveden poistamista, ruoppausta, vedenpinnan nostamista, tilapäistä
kuivattamista ja erilaisia sedimentin kemiallisia tai muita käsittelyjä.

Virtavesien elinympäristökunnostus

Virtavesien elinympäristökunnostuksia esitetään toteutettavaksi 76 kpl eri puolilla vesienhoitoaluetta. Pääsi-
allisina kunnostusmenetelminä tullaan käyttämään syvyys- ja virtausolosuhteiden monipuolistamista kyn-
nysten, syvänteiden ja kiveämisen avulla, kutusoraikkojen määrän lisäämistä, liettymien poistamista sekä
kuivilleen jääneiden uomanosien vesittämistä.

Tulvasuojelluilla jokiosuuksilla käytettäviä kunnostusmenetelmiä ovat suoristetun rantaviivan monimuo-
toistaminen, suvantoalueiden leventäminen, rantasuojauksien poistaminen tai muuttaminen luonnonmukai-
siksi ja penkereiden poistaminen tai siirtäminen kauemmaksi rantaviivasta.

Vähävetisiksi jääneissä luonnonuomissa ja rankasti tulvasuojelutarkoitukseen peratuissa uomissa ylei-
sin vesienhoitoalueella käytettävä kunnostusmenetelmä on matalien, monimuotoisten tekokoskien raken-
taminen vesitettyjen alueiden ja vesisyvyyden lisäämiseksi.

Puron elinympäristökunnostuksissa menetelmät ja tavoitteet ovat pääosin samoja kuin jokivesissä. Pu-
rokunnostuksissa käytetään enemmän puurakenteita, jotka monimuotoistavat uomaa ja puhdistavat puron
pohjaa hienosta aineksesta.

Erityisalueiksi nimettyjen Natura-alueiden kunnostus

Erityisalueiksi nimettyjen Natura-alueiden kunnostustoimenpiteiden pääasiallinen tarkoitus on alueen suoje-
luarvojen ylläpitäminen tai parantaminen siten, että ne edistävät myös vesienhoidon tavoitteita. Tällaisia
toimenpiteitä ovat vesienhoitoalueella joki- ja puroreittien valuma-alueiden ja soiden ennallistaminen sekä
lintuvesiin kohdistuvan ravinnekuormituksen vähentäminen lähivaluma-alueella tehtävin vesiensuojelutoi-
menpitein. Jos rahoitus tulee maa- tai metsätalouden rahoitusjärjestelmistä, ovat toimenpiteet sisällytetty
niihin sektoreihin.

Natura-alueiden kunnostustoimenpiteet ovat pääasiassa lintuvesikunnostuksia, joissa pyritään palaut-
tamaan avovettä pahasti umpeenkasvaneille kohteille. Keskeisimpiä kunnostusmenetelmiä ovat vedenpin-
nan nostaminen eli vesitilavuuden lisääminen pohjapadon avulla, allikoiden kaivaminen ruoppaamalla ja
ilmaversoisen vesikasvillisuuden niitto muutamana kesänä peräkkäin. Kaivamisen yhteydessä tehdään
erillisiä pesimäsaarekkeita. Lisäksi kunnostetaan lintuvesiin liittyviä rantaniittyjä raivaamalla puustoa ja pen-
saikkoa, niittämällä sekä laidunnuksella.

Muut suoraan vesistöön kohdistuvat toimenpiteet

Vesienhoitoalueella esitetään lisäksi poistettavaksi Konniveden vanhoja uittorakenteita sekä selvitettäväksi
Jyväsjärven ja Palokkajärven rantavyöhykkeiden suojelutarpeita.

Kalaistutukset ja kalatalousmaksut

Vesienhoitoalueella käytetään vuosittain velvoiteistutuksiin ja kalatalousmaksuihin noin 1,0 miljoonaa euroa.
Valtaosa kalatalousmaksuistakin käytetään istutuksiin, mutta pieni osa myös muihin toimenpiteisiin. Istutuk-
sista merkittävä osa tehdään kalastukselle aiheutuneiden menetysten kompensoimiseksi. Kritiikki istutuksia
kohtaan on kuitenkin kasvanut, sillä monet niistä ovat heikkotuottoisia. Kalojen ja rapujen luontainen lisään-
tyminen on lisäksi lukuisissa kohteissa estynyt tai vaikeutunut kutu- ja poikastuotantoalueiden tuhoutumisen
tai vaellusesteiden rakentamisen vuoksi. Jos halutaan arvioida, kuinka suuri osa velvoiteistutuksista on
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Kalatalousmaksuja voidaan suunnata kalatiehankkeisiin laatimalla kalatalousmaksun käyttösuunnitelma
sellaiseksi, että se sisältää kalatiehankkeen. Tällöin vesilain mukaisessa luvassa on määrätty kalatalous-
maksu, joka mahdollistaa varojen kohdentamisen kalateihin.  Kalatalousvelvoitteisiin liittyvien kalatalous-
maksujen käyttö EU-hankkeiden vastinrahoituksessa on mahdollista vuoden 2012 määrärahasta lähtien,
mikä antaa uusia rahoitusmahdollisuuksia. Kalatalousmaksujen käyttö kalankulun helpottamiseen edellyt-
tää, että käyttö perustuu hyväksyttyyn maksun käyttösuunnitelmaan ja että hankkeella voidaan lieventää
niitä kalataloudellisia haittoja, joita varten kalatalousmaksu on määrätty.

Kalatien aikaansaamiseksi on mahdollista myös harkita kalatalousvelvoitteen muuttamista lupaviran-
omaisen päätöksellä joko kokonaan tai osittain määräaikaiseksi kalatalousmaksuksi, jolla kalatien rakenta-
misen kustannukset katetaan. Menettelyyn sisältyy vielä mm. budjettiteknisiä ongelmia, mutta pidemmällä
tähtäimellä kalatalousvelvoitteiden muuttaminen voi tuoda uusia mahdollisuuksia kalankulkua helpottavien
rakenteiden rahoitukseen.

Osassa vanhoja säännöstely- ja patolupia ei ole lainkaan velvoitteita kalataloudellisten vahinkojen kom-
pensoimiseksi, jolloin kalatalousvelvoitetta ei voida vastoin luvan haltijan suostumusta määrätä niihin jälki-
käteen (KHO 4.4.2013, t. 1160). Tämä estää kalateiden rakentamisen ja niiden kustantamisen luvanhaltijan
velvoitteena monissa tärkeissä kohteissa, joiden ekologista tilaa tulisi kohentaa. Vesilakiin on näin ollen
tarkistamisen tarpeita sekä vesistöjen läpikulkukelpoisuuden edistämiseksi että ympäristövirtaamien huomi-
oon ottamiseksi.

Kalatiestrategian linjausten mukaisesti kalateiden ja muiden kalankulkua helpottavien toimenpiteiden
rahoitukselle etsitään innovatiivisesti uusia kansallisia ja kansainvälisiä rahoitusmahdollisuuksia.  Esimer-
kiksi EU-hankerahoitus voi olla mahdollista usean rahaston kautta, kuten meri- ja kalatalousrahasto, LIFE+ -
ohjelma sekä EU:n naapuruusohjelmat. Lisäksi hyödynnetään monipuolisesti olemassa olevia kuntien,
maakuntaliittojen tai elinkeinoelämän rahoitusmahdollisuuksia.

Kunnostusten rahoitusjärjestelmien kehittämistä on käsitelty kunnostustyöryhmässä, jonka 16.1.2012
ympäristöministeriölle jättämään loppuraporttiin on kirjattu päätavoitteet rahoitusjärjestelmien kehittämisek-
si:

· Lisätään eri rahoituslähteiden käyttöä vesien kunnostuksessa
· Kunnostushankkeet sisällytetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tulosohjaukseen ja ra-

hoituskehyksiin
· Kuntien ja maakuntien merkitys alueensa vesien kunnostuksen yhteistyötahona ja rahoittajana

kasvaa
· Paikalliset yritykset ja yhteisöt tulevat kumppaneiksi vesien kunnostus- ja hoitotyöhön
· Rannan ja vesialueiden omistajat, paikalliset asukkaat, vesitalouslupien haltijat, osakaskunnat ja

kalastusalueet tulevat aktiivisesti mukaan vesienhoitoon hyödynsaajina
· Kunnostushankkeissa sovelletaan nykyistä enemmän aiheuttaja maksaa -periaatetta

	

Vesien	säännöstelyn,	rakentamisen	 ja	kunnostuksen	 toimenpiteiden	 ja	ohjauskeinojen	 to-
teutus-	ja	seurantavastuut		

Säännöstelykäytännön kehittämisessä lähtökohtaisesti päätoteutusvastuu on säännöstelyluvan haltijalla.
Kehittämishankkeet ovat kuitenkin yleensä olleet vapaaehtoisia, monitavoitteisia yhteishankkeita, joiden
rahoitus on sovittu tapauskohtaisesti. Käytännössä säännöstelyn kehittämisselvityshankkeita ovat toteutta-
neet tavallisimmin ELY-keskukset.

Jos säännöstelystä, jolle lupa on myönnetty ennen 1.5.1991, aiheutuu vesiympäristön tai sen käytön
kannalta haitallisia vaikutuksia, ELY-keskuksen tulee selvittää mahdollisuudet vähentää säännöstelyn hai-
tallisia vaikutuksia. Selvitys tulee tehdä yhteistyössä eri intressitahojen kanssa. Kun selvitys on tehty, ELY-
keskus tai kunta voi hakea lupamääräysten tarkistamista tai uusien määräysten asettamista, jollei haitallisia
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vaikutuksia voida muutoin vähentää (VL 19:7). Uudempien säännöstelylupien vesiympäristöä ja sen käyttöä
koskevat määräykset on voitu määrätä tarkastettavaksi määräajoin, ellei määräystä ole pidetty tarpeetto-
mana.

Kalatiehankkeiden edistämiseksi on keskeistä pyrkiä suunnittelemaan ja toimeenpanemaan hankkeita
eri tahojen yhteistyönä. Ellei se ole mahdollista, voidaan vaelluskalojen palauttamisen kannalta merkittävis-
sä kohteissa harkita hankkeen viemistä eteenpäin hakemuksella vesilain (3 luku 22 §) mukaisessa menette-
lyssä. Tällöin hankkeen toteuttamisen edellytykset kalatalousvelvoitetta muuttaen tai tarkistaen tutkitaan
lupaviranomaisessa. Useat kalatiehankkeet vaativat joka tapauksessa vesilain mukaisen luvan taikka ole-
massa olevan luvan muuttamisen. Vesilakiin on myös tarpeita tehdä tarkistuksia luvan haltijan velvoittami-
seksi kalateiden rakentamiseksi ja ympäristövirtaaman huomioon ottamiseksi.

ELY-keskus seuraa alueellaan toimenpiteiden toteutusta. Toimenpiteiden toteutuksen seurannan apuna
on mahdollista käyttää Vesistötyöt -tietojärjestelmää (VESTY).

Vesistöjen kunnostukseen liittyvien vesienhoitotoimenpiteiden toteuttamisvastuuta on usein vaikea koh-
distaa yksittäiseen toimijaan. Valtion lisäksi kunnostustoimien rahoittamiseen ja toteuttamiseen ovat osallis-
tuneet myös EU, kunnat, yritykset, säätiöt ja yksityiset vesien käyttäjät. Etenkin pienten kunnostusten vireil-
lepanossa, suunnittelussa ja toteutuksessa ranta-asukkailla ja muilla vesien käyttäjillä on merkittävä rooli.
Aivan pienimpiä kohteita lukuun ottamatta he organisoituvat yleensä esim. osakaskuntien, kalastusaluei-
den, järvi- ja virtavesiyhdistysten tai kyläyhdistysten puitteissa. Suurimmissa kohteissa voidaan perustaa
järven suojelusta tai hoidosta vastaava erillinen organisaatio kuten säätiö, neuvottelukunta tai suojelurahas-
to.

Valtion rahoituksen ja valtakunnallisten ohjauskeinojen kehittäminen on ympäristöministeriön sekä maa-
ja metsätalousministeriön vastuulla.

10.3.12 Pilaantuneet	maa-alueet	ja	sedimentit		
	

Ehdotus	 vesienhoitotoimenpiteiksi	 Kymijoen-Suomenlahden	 vesienhoitoalueella	 kaudelle	
2016–2021		

Pilaantuneiden maa-alueiden toimenpiteistä on poistettu jako nykykäytännön mukaisiin ja lisätoimenpitei-
siin. Lisäksi toimenpidenimikkeitä on muokattu. Toimenpiteen ”Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-
alueilla” osalta pilaantuneen maa-alueen kohteen status Maaperän tilan tietojärjestelmässä (MATTI) on
”Selvitystarve tai Toimiva kohde”. Toimenpiteen ”Pilaantuneen maa-aluekohteen riskinarviointi, kunnostus-
suunnittelu ja kunnostus” osalta vastaavasti status MATTI-järjestelmässä on ”Arvioitava tai puhdistettava”.
Toimenpiteet koskevat myös tällä hetkellä MATTI -järjestelmään sisältymättömiä kohteita. Järjestelmään
tulee uusia kohteita ympäristötiedon lisääntyessä. Turkistuotantoalueiden pilaantuneiden maiden kunnostus
sisältyy maatalouden ja turkistuotantosektorin toimenpiteisiin.
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10.3.13 Maankäyttö	

Vahvistetussa Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa vuosille 2010-2015
esitettiin erityisen keskeisinä ohjauskeinoina maankäyttöä ja kaavoitusta koskevat ohjauskeinot ja kehittä-
mistarpeet. Tavoitteena on valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden edistäminen kaavoituksessa vesi-
en suojelun osalta sekä hyvien käytäntöjen edistäminen maankäytön ohjauksen ja pinta- ja pohjavesien
suojelun yhteensovittamisessa. Tavoitteena on edelleen aikaansaada vesienhoidollisesti kestävää suunnit-
telua kaikilla kaavatasoilla maankäyttö- ja rakennuslain keinovalikoimaa hyödyntämällä. Keskeisiä kaavoi-
tusta koskevia ohjauskeinoesityksiä ovat edelleen:

· Maankäytön, vesihuollon ja vesienhoidon suunnittelun yhteistyö (valuma-aluetarkastelu)
· Kaavoituksen ulottaminen koskemaan kattavammin myös vesialueita
· Pinta- ja pohjavesien tilan huomioon ottavat kaavamääräykset
· Erilaisten toimintojen sijoituksen ohjaus vesiensuojeluperusteisesti
· Turvetuotannon aluevaraukset maakuntakaavoihin riittäviin ympäristö- ja vesistöselvityksiin pe-

rustuen
· Ilmastonmuutoksen, mm. tulvien, huomioon ottaminen kaavoituksessa
· Hulevesisuunnitelmien laatiminen kunnille ja ylikunnallisesti sekä hulevesien käsittelyn ottaminen

huomioon rakentamisessa
· Ranta-alueiden kaavoituskäytäntöjen yhdenmukaistaminen ja tarkastelu laajemmassa mittakaa-

vassa valuma-aluetasolla ja rantakaavoihin laadittavat kattavat vaikutusarviot vesiluontoon
· Kaavasuositusten ja alueellisten ympäristönsuojelumääräyksien hyödyntäminen kuntakaavoituk-

sessa
· Vesiensuojelun liittäminen kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmiin

Kaavoituksen ja rakentamisen ohjauksen koko keinovalikoimaa tulee hyödyntää vesienhoidon tavoitteiden
saavuttamiseksi. Vesienhoidollisesti kestävää suunnittelua ja ratkaisuja tulee tukea kaikilla kaavatasoilla
(maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava).

Kaavaselvityksissä ja kaavojen vaikutusten arvioinneissa on otettava entistä enemmän pinta- ja pohja-
vedet huomioon. Valuma-aluekohtainen tarkastelu on aina tarvittaessa ulotettava kaava-alueen ulkopuolel-
le.

Erityisen tärkeää on estää edelleen erinomaisessa ja hyvässä tilassa olevien vesien tilan heikkenemi-
nen. Kaavoituksen ja luvituksen keinoin on ohjattava sellaista rakentamista tai muuta ympäristölle haitallis-
ten toimintojen sijoittamista, joka voi vaikuttaa vesien tilaan haitallisesti. Poikkeuslupien myöntämisessä
tulee ottaa huomioon vesien tilan tavoitteet.

Kaavojen kaikissa kaavamääräyksissä on tarpeen vaatiessa otettava huomioon pinta- ja pohjavesien
suojelu. Kaavoissa tulee entistä enemmän kehittää ja ottaa käyttöön pinta- ja pohjavesien tilan huomioon
ottavia kaavamääräyksiä ja mahdollisesti uusia kaavamerkintöjä, esimerkiksi kosteikot ja suojavyöhykkeet.
Kaavoissa on oltava ajantasaiset pohjavesialueiden rajaukset ja pintavesien osalta mm. vedenhankinnan
kannalta tärkeät alueet. Samoin tiedot puhdistettujen jätevesien purkupaikoista tulee olla ajantasaisina kaa-
voittajien käytössä.

Asemakaavoitetuilla alueilla vesienhoidon toimenpiteitä tulee kohdistaa hulevesien hallinnan ja käsitte-
lyn parantamiseksi. Hulevesien imeyttämistä ja pidättämistä muodostumisalueillaan tulee edistää ja varata
kaavoituksessa siihen riittävästi tilaa. Peitetty, vettä läpäisemätön pinta lisää merkittävästi hulevesien pinta-
valuntaa.  Tulee pyrkiä estämään hulevesien johtamisesta aiheutuvia suuria virtaamavaihteluita, jotka edis-
tävät ravinteiden ja kiintoaineen kulkeutumista eli eroosiota, aiheuttavat taajamatulvia ja toisaalta vähentä-
vät muodostuvan pohjaveden määrää. Vihervyöhykkeiden ja rakentamattomat alueiden jättämisellä voidaan
edistää hulevesien hallintaa. Huleveden hallittu pidättäminen jo sen muodostumisalueella vähentää ravin-
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teiden kulkeutumista alapuoliseen vesistöön. Laajamittaisesti toteutettuna pidättämisellä voidaan tehok-
kaasti hillitä myös paikallista tulvimista etenkin rankkasateiden aikana. Kaavoituksella on vaikutuksia sekä
vesien laatuun että määrään. Kuntia tulee kannustaa laatimaan myös ilmastonmuutoksen näkökulmasta
tarpeellisia hulevesiohjelmia.
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- Arvioinnissa on aina jonkin perusvertailutilanne (0-vaihtoehto), yleensä se on nykytilanne + tuleva
kehitys ilman (uutta) suunnitelmaa.

Kuva 41. Vesienhoidon toimenpiteiden valintaprosessi

Toimenpiteistä muodostettiin vaihtoehtoja ja niiden arvioitiin jo suunnitteluprosessin aikana (kuva 40).
Suunnittelun eri vaiheessa tehdyt keskeiset valinnat perusteluineen on esitetty vesienhoitosuunnitelmaan
sisältyvässä ympäristöselostuksessa luvussa 13.

Vaihtoehtojen arviointimenettelyssä muodostettiin kolme vaihtoehtoa:

H0: Nykyiset toimenpiteet, jossa otetaan huomioon arvio ensimmäisellä vesienhoitokaudella suun-
niteltujen toimenpiteiden toteutumisesta vuoteen 2015 mennessä

Vesienhoitotoimenpiteiden toteutumista arvioitiin vuoden 2012 lopussa ensimmäisen vesienhoitokau-
den 2010–2015 puolivälissä. Jos toimenpiteiden toteutumisesta vuosina 2013–2015 ei ollut uutta yksityis-
kohtaisempaa tietoa saatavilla, oletettiin toimenpiteiden toteutumisen edistyvän samansuuntaisesti vuosina
2013–2015 kuin 2010–2012. Arvio ensimmäisen vesienhoitokauden toimenpiteiden toteutumisesta perus-
tuu siis hyvin pitkälle vuoden 2012 arviointiin.
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H1: Ympäristötavoitteiden toteutumista painottava vaihtoehto

Vaihtoehdossa H1 vesienhoidon toimenpiteet on mitoitettu ympäristötavoitteiden saavuttamisen näkö-
kulmasta eli vesienhoidon tilatavoitteet pyritään saavuttamaan mahdollisimman nopeasti.  Luonnonolosuh-
teista aiheutuvat reunaehdot on otettu huomioon, mutta toimenpiteiden kustannukset ja tekninen toteutta-
miskelpoisuus sekä hallinnolliset ja poliittiset reunaehdot eivät ole rajoittaneet toimenpiteiden suunnittelua.
Käytännössä vaihtoehdossa 1 toimialakohtaiset toimenpidemäärät ovat suurempia ja ne toteutetaan nope-
ammin kuin vaihtoehdossa 2.

H2: Yhteiskunnallisesti hyväksyttävä vaihtoehto

Vaihtoehdossa H2 otetaan huomioon kaikki mahdolliset taloudelliset, tekniset, hallinnolliset ja poliittiset
rajoitteet, joka vaikuttaa toimenpiteiden mitoitukseen ja toteuttamisajankohtaan. Tämän seurauksena poik-
keamat vesienhoidon ympäristötavoitteista ovat myös olleet laaja-alaisesti käytössä. Tämä vaihtoehto esite-
tään toimenpideohjelmissa ja vesienhoitosuunnitelmissa yksityiskohtaisimmin.

Menettelyssä arvioitiin toimenpideyhdistelmän yhteisvaikutuksia elinkeinoihin, asumiseen, terveyteen,
viihtyvyyteen, työllisyyteen, yhdyskuntarakenteeseen, maisemaan jne. Vaihtoehtoja arvioitiin ensisijaisesti
ympäristötavoitteiden saavuttamisen kannalta. Samalla selvitettiin kustannusten ja hyötyjen kohdentumista
eri väestöryhmille, elinkeinoille, toiminnanharjoittajille, valtiolle, kunnille ja muille toimijoille sekä arvioitiin
tarvittaessa kustannusten kohtuullisuutta. Lopulta valittiin ehdotukseksi paras, toteuttamiskelpoiseksi arvioi-
tu vaihtoehto ja kirjattiin valinnan perusteet. Vesienhoitosuunnitelmassa esitettyjen toimenpideyhdistelmien
vaihtoehtojen vaikutusten tarkastelu on esitetty ympäristöselostuksessa luvussa 13.

10.5.1 Toimenpideyhdistelmien	vaikutukset	ravinnekuormitukseen	

Eri toimenpidevaihtoehtojen H1 ja H2 vaikutuksia vesien kuormitukseen arvioitiin etukäteen vesistömallijär-
jestelmällä (WSFS-VEMALA), jonka kuvaus on esitetty luvussa 5.2.  Skenaariotarkasteluissa otettiin huo-
mioon ilmastonmuutoksen kuormitusta lisäävä vaikutus 2020-luvulla mennessä.  Tuloksia verrattiin tämän
hetkiseen kuormitustilanteeseen, joka kuvaa nykytilannetta ja vesienhoitotoimenpiteiden toteutumistilannet-
ta vuonna 2012.

Skenaarioita varten on ensin arvioitu toimenpiteillä aikaansaatavat kuormitusmuutokset eri toimialoille
kuten maataloudelle, metsätaloudelle, haja-asutukselle ja pistekuormitukselle. Pistekuormituksen osalta
vaihtoehdossa H1 on käytetty myös sijainnin ohjausta tehokkaasti hyväksi. Skenaarioissa tarkasteltiin
kuormitusta eri vaihtoehdoissa ja skenaarioiden suhteellista muutosta prosentteina nykytilaan verrattuna
(kuva 42).
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10.6.3 Vesienhoidosta	rantakiinteistöjen	virkistyskäytölle	syntyvät	hyödyt	

Vesienhoidon tavoitteiden toteutuminen hyödyttää vesistöjen rannalla sijaitsevien vakituisessa asutuksessa
ja loma-asutuksessa olevien rantakiinteistöjen virkistyskäyttöä, kuten uintia, kalastusta, veneilyä, vesimai-
seman ihailua ja rannalla oleilua sekä pesu- ja saunaveden ottoa. Hyödyn suuruuteen vaikuttaa rantakiin-
teistöjen lukumäärä sekä hyvää huonomassa tilassa olevien vesimuodostumien lukumäärä ja tila alueella.
Etelä- ja Länsi-Suomeen on keskittynyt asutusta, minkä lisäksi alueen vesistöt ovat huonossa tilassa. Li-
säksi Suomenlahden ja Saaristomeren rannikkoalueet vaikuttavat näiden alueiden hyödyn suuruuteen.

Vesienhoidon hyötyjä rantakiinteistöjen virkistyskäytölle arvioitiin vesienhoitoalueittain kahdella eri me-
netelmällä (Marttunen ym. 2012, Artell 2013). Kun ekologinen tilatavoite on saavutettu, olisivat hyödyt Kymi-
joen-Suomenlahden vesienhoitoalueella noin 100–150 milj. euroa vuosittain. Vesienhoidon toisella suunnit-
telukaudella vuosina 2016–2021 hyödyt olisivat siten 600–900 milj. euroa.

Arvioinnissa käytetyt menetelmät kuvaavat ainoastaan vedenlaadun paranemisesta vesistöjen ranta-
kiinteistöjen käyttäjille syntyvää hyötyä. Ne eivät ota huomioon vesistön muita käyttäjiä. Lisäksi menetelmät
eivät huomioi taloudellisen kokonaishyödyn muita tekijöitä, kuten olemassaolo- tai perintöarvoa.
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11 Ympäristötavoitteiden	saavuttaminen	

11.1 Pintavedet	

Vesienhoidon ympäristötavoitteena on, että pintavesien tilan heikkeneminen estetään ja vuoteen 2015
mennessä saavutetaan vähintään hyvä tila kaikissa pintavesissä. Keinotekoisilla ja voimakkaasti muutetuilla
vesistöillä tavoite suhteutetaan parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan. Erityisillä alueilla tulee lisäksi
ottaa huomioon erillislainsäädännöstä seuraavat tavoitteet.

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella hyvän tilan saavuttaminen ja ylläpitäminen edellyttää pe-
rustoimenpiteiden lisäksi täydentäviä toimenpiteitä hyvän tilan saavuttamiseksi tai turvaamiseksi. Tavoite-
tarkastelun yhteydessä on tehty pintavesien riskinarviointi ja tarkasteltu riskiä, että vesimuodostuman tilaa
ei saavuteta hoitokaudella vuoteen 2015 mennessä tai riskiä, että vesimuodostuman tila huononee hoito-
kaudella.

Jos hyvää tilaa tai hyvää saavutettavissa olevaa tilaa ei saavuteta vuoteen 2015 mennessä, tavoiteai-
kataulua voidaan pidentää vuoteen 2021 tai 2027. Poikkeamat on perusteltava ja perusteena voi olla joko
tekninen kohtuuttomuus, taloudellinen kohtuuttomuus tai luonnonolosuhteiden ylivoimaisuus. Taloudellisen
perusteen käyttäminen edellyttää erillisiä taloustarkasteluja, joita vesienhoitosuunnitelman laatimisessa ei
ole ollut käytettävissä. Vesienhoitoalueen poikkeamat on pääosin perusteltu vai teknisellä kohtuuttomuudel-
la tai luonnonolosuhteiden kohtuuttomuudella.

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen pintavesiä koskevat aikataulupoikkeamat on esitetty ku-
vassa 44. Hyvän tilan saavuttaminen edellyttää Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella jatkoaikaa
330 vesimuodostuman osalta.

Selvästi suurin syy poikkeamien käyttöön on suuresta ravinnekuormituksesta johtuva rehevöityminen.
Erityisesti peltoviljelystä johtuvaa ravinnekuormitusta ei ole mahdollista vähentää riittävästi vaaditussa aika-
taulussa. Kuormituksen tehokkaampi vähentäminen edellyttää uusien ohjauskeinojen ja menetelmien kehit-
tämistä.

Vaikka toimenpiteet ehdittäisiinkin tehdä tavoiteaikataulussa, niiden vaikutus näkyy erityisesti suurissa
vesistöissä vasta pitkän ajan kuluttua. Ekosysteemitason muutokset ovat hitaita. Lisäksi useiden järvien ja
rannikkovesien osalta sisäinen kuormitus pysyy korkeana vielä vuosia.

Myös vesistöjen rakentaminen ja vaellusesteet ovat monessa tapauksessa syynä jatkoajan tarpeeseen.
Laajamittaisen vesistöjen kunnostamisen edellyttämä perusteellinen hanketason suunnittelu, lupaprosessi
sekä hankkeiden rahoittaminen vie vuosia, joten se ei ehdi parantamaan vesien ekologista tilaa riittävästi
vuoteen 2015 mennessä.
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11.3 Uudet	hankkeet		

Hyvän tilan saavuttamista tai säilyttämistä koskevasta tavoitteesta voidaan tietyin edellytyksin poiketa pinta-
tai pohjavesimuodostuman rakenteellista tai hydrologista tilaa muuttavan uuden tärkeän hankkeen vuoksi.
Samoin voidaan myös muiden tärkeiden hankkeiden vuoksi poiketa erinomaisen tilan säilyttämistavoittees-
ta. Edellytykset ovat seuraavat (vesienhoitolaki 23 §):

· Hanke on yleisen edun kannalta erittäin tärkeä ja se edistää merkittävästi kestävää kehitystä,
ihmisten terveyttä tai ihmisten turvallisuutta.

· Haittojen ehkäisemiseksi on ryhdytty kaikkiin käytettävissä oleviin toimenpiteisiin.

· Tavoiteltaviin hyötyihin ei päästä muilla teknisesti ja taloudellisesti kohtuullisilla ja ympäristön
kannalta merkittävästi paremmilla keinoilla kuin vesimuodostuman muuttamisella.

Vesienhoitolain mukaisilla rannikkovesillä tulee ympäristötavoitteista poikkeamista tarkastella erikseen
vesienhoidon ja merenhoidon ympäristötavoitteiden näkökulmasta. Vesienhoitolain 26e §:ssä on säädetty
poikkeamisesta merenhoidon ympäristötavoitteista. Poikkeaminen ympäristötavoitteista on tapauskohtai-
sesti mahdollista, jos syynä ovat merivesien fyysisten ominaisuuksien muutokset, joiden perustana on ym-
päristöön kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia merkittävämpi yleinen etu. Merenhoidon ympäristötavoitteista
poikkeaminen on siten myös mahdollista uuden hankkeen vuoksi. Poikkeamisen yhteydessä on varmistet-
tava, että muutokset merivesien fyysisissä ominaisuuksissa eivät pysyvästi estä tai vaaranna meriympäris-
tön hyvän tilan saavuttamista Suomen tai muiden Itämeren rantavaltioiden merivesillä.

Vesienhoitoalueella käytiin läpi hankkeet, joista joko oli laadittu YVA-lain mukainen arviointiselostus tai
arviointimenettely oli alkanut viimeistään vuoden 2013 aikana (luku 5.5). Hankkeista yhdenkään ei todettu
aiheuttavan poikkeustarvetta hyvän tilan saavuttamista tai säilyttämistä koskevasta tavoitteesta.

12 Kansalaisten	kuuleminen	ja	vaikutusmahdollisuudet		

12.1 Yhteistyöryhmät	

Vesienhoidon suunnittelussa pyritään avoimeen ja osallistuvaan menettelyyn sekä riittäviin ja luotettaviin
tietoihin. Tämän takia suunnittelun eri vaiheissa tarvitaan laajaa yhteistyötä ja eri tahojen kuulemista.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ovat vastanneet vesienhoitosuunnitelman
ja toimenpideohjelman kokoamisesta alueellaan. Kukin ELY-keskus on nimennyt oman vesien- ja meren-
hoidon yhteistyöryhmän, joka on seurannut, arvioinut ja ennakoinut vesien käyttöä, suojelua ja tilaa sekä
näiden kehitystä alueella. Ne ovat käsitelleet sekä ehdotusta vesienhoitosuunnitelmaksi että sitä varten
laadittuja selvityksiä ja ohjelmia. Siten yhteistyöryhmät ovat olleet vaikuttamassa siihen, millaisia vesienhoi-
totoimia alueella tullaan tekemään. Yhteistyöryhmät ovat myös edistäneet tiedonkulkua viranomaisten ja
muiden hankkeen sidosryhmien välillä.

Yhteistyöryhmissä on ollut edustettuna valtion viranomaiset, tutkimuslaitokset, kunnat ja maakunnan lii-
tot, vesihuoltolaitokset, teollisuus ja elinkeinot sekä niiden järjestöt. Kansalaisjärjestöjä ovat edustaneet
muun muassa vapaa-ajankalastajat, kalatalouden keskusliitto, ympäristöjärjestöt sekä kalastusalueet ja
vesialueiden omistajat.
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Yhteistyöryhmien lisäksi alueilla on toiminut toimiala- ja aluekohtaisia toimenpiteiden suunnittelua tuke-
neita alatyöryhmiä.

12.2 Kuulemiskierrokset	

Vesienhoitosuunnitelman laadinnasta on toimeenpantu vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä anne-
tun lain mukaisesti kaksi kuulemiskierrosta. Kuulemiset on järjestetty samanaikaisesti kunkin ELY-
keskuksen toimialueella.

Vesienhoidon työohjelma, aikataulu sekä vesienhoitoalueen keskeiset kysymykset (2016–2021) olivat
kuultavana 15.6. - 17.12.2012 ja ehdotus vesienhoitosuunnitelmaksi on kuultavana 1.10.2014 - 31.3.2015.
Vesienhoitosuunnitelmaehdotuksen tausta-aineistona ovat vesienhoitoalueen toimenpideohjelmat. Saman-
aikaisesti vesienhoitosuunnitelmaehdotusten kuulemisen kanssa järjestetään kuuleminen tulvariskien hallin-
tasuunnitelmista. Merenhoidon toimenpideohjelmasta kuullaan vuoden 2015 alussa..

Kuulemisasiakirjat olivat kaikkien saatavilla ympäristöhallinnon Internet-sivuilla. Tulostetut asiakirjat oli-
vat nähtävinä ELY-keskuksissa ja vesienhoitoalueen kaikkien kuntien ilmoitustauluilla. Kuulemisesta tiedo-
tettiin keskeisimmissä sanomalehdissä, valtakunnallisella tiedotuskampanjalla sekä alueellisissa tilaisuuk-
sissa. Kaikilla halukkailla oli mahdollisuus antaa asiakirjojen perusteella palautetta kuulemisen aikana. Kai-
kilta keskeisiltä alueellisilta toimijoilta pyydettiin lausunnot kuulemisasiakirjoista.

12.3 Alueelliset	tilaisuudet	

Virallisen kuulemisen lisäksi on koko suunnittelun ajan järjestetty alueellisia tilaisuuksia, joissa on esitelty
vesienhoidon suunnittelun etenemistä ja tarjottu osallistujille mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun. Lisäksi
on järjestety lukuisia suunnitteluseminaareja, työpajoja ja kokouksia, joihin on kutsutut alueellisten tai sekto-
riryhmien sidosryhmien edustajat ideoimaan ja tuomaan alueellisia tietoja toimenpideohjelman valmisteluun.
Kaikkien tilaisuuksien palaute on kirjattu ja käyty läpi ELY-keskuksissa.

12.4 Yhteenveto	esitetyistä	lausunnoista	ja	mielipiteistä	

Ensimmäisellä kuulemiskierroksella (2012) lausuntoja ja muuta palautetta annettiin yhteensä 210 kpl. Lau-
sunnoissa ja kannanotoissa tuotiin esille erityisesti seuraavia asioita

Suunnittelujärjestelmä ja kuulemisasiakirja

§ Asiakirja käsittelee alueella vaadittavia tulevaisuuden vesienhoidollisia toimia laaja-alaisesti ja mo-
nipuolisesti.

§ Vesienhoitosuunnitelmien tavoitteet ovat hyvät, mutta suunnittelujärjestelmä on liian raskas.

§ Toisella kaudella pitää päästä asioissa eteenpäin ja toteuttaa konkreettisempia toimenpiteitä ve-
sienhoitosuunnitelmien toteuttamiseksi.

Viestintä ja osallistumien

§ Osallistumismenettely on ollut avointa ja tiedotus yhteistyöryhmän jäsenille riittävää. Eri kansalais-
ja sidosryhmille on annettu mahdollisuus osallistua suunnitelmien ja toimenpideohjelmien laadin-
taan.

§ Viestintää tulee kehittää entistä kansalaislähtöisemmäksi. Verkkoviestintää tulisi lisätä ja ottaa jat-
kossa käyttöön karttapohjaiset osallistumismenetelmät. Vesienhoidon toimintamalleja tulisi kehittää
enemmän vuorovaikutteiseen suuntaan.

Suunnittelun aikataulu ja vaiheet
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§ Asetettu aikataulu vesien hyvän tilan saavuttamiseksi on liian tiukka. Jo tehtyjen vesiensuojelutoi-
menpiteiden vaikutukset eivät ole vielä ehtineet kunnolla näkyä asetetussa aikataulussa.

§ Suunnittelun aikataulussa ja suunnittelussa tulee ottaa huomioon EU:n maatalouspolitiikan tulevan
ohjelmakauden ja maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän sisältö.

Vesien tarkastelu ja tilan arviointi

§ Tarkastelun laajentamista pienempiin vesimuodostumiin pidettiin hyvänä. Moni palautteenantaja
toivoi pienten vesien ja taajamavesien tarkastelua lisättäväksi edelleen.

§ Merialueiden vedenalaisesta luonnosta ja sen tilasta on äärimmäisen vähän tutkittua tietoa.

§ Kuormitusarvioita tulee edelleen tarkentaa ja luotettavuutta parantaa. Paineiden tunnistamisen si-
jaan pitäisi arvioida paremmin paineiden vaikutuksia ekologiseen tilaan.

§ Lisää panostusta vesimuodostumien ekologisen tilan määrittämiseksi ja seuraamiseksi. Alueiden
erityistekijät, tulisi ottaa luokittelussa nykyistä paremmin huomioon.

§ Asianosaisille tahoille tulisi antaa mahdollisuus kommentoida myös tilan luokittelua ja tilatavoitteita
jo aikaisemmassa vaiheessa. Vesistöjen tilan arviota tulisi kehittää tavallisten kansalaisten kannal-
ta ymmärrettävämpään muotoon.

Seurantaohjelmien tarkistaminen

§ Valtion tulee edelleen kantaa päävastuu luokitukseen tarvittavan tiedon tuottamisesta. Valtion seu-
rantoja tulisi yhdistää olemassa oleviin yhteistarkkailuihin.

§ Seurantavelvoitteiden tulee olla oikeassa suhteessa aiheutettuun kuormitukseen. Velvoitetarkkai-
luihin mukaan myös hajakuormitus ja hajakuormittajat.

§ Tehostettava pilaantumisvaarassa olevien kaupunkipurojen ja turvetuotannon kuormituksen piiriin
joutuvien vesistöjen sekä pienvesien seurantaa

Toimenpiteiden suunnittelu, toteutuksen edistäminen ja seuranta

§ Toimenpiteiden kustannustehokkuus, toteuttamiskelpoisuus ja taloudellisen kohtuullisuuden arvi-
ointi on tärkeää. Toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia tulee parantaa.

§ Julkisella hallinnolla päävastuu toimenpiteiden edistämisessä, toteuttamisessa, sen ohjaamisessa
ja seurannassa. EU:n rahoituslähteiden byrokraattisuus ja lyhytjänteisyys eivät takaa vesienhoito-
toimien jatkuvuutta.

§ Vesienhoidon onnistumisen kannalta on välttämätöntä, että vesienhoitosuunnitelmissa esitetyt toi-
menpiteet pystytään toteuttamaan.

§ Toimenpiteiden raportointiin yksinkertainen ja läpi näkyvä järjestelmä.

Ympäristövaikutusten arviointi

§ Ehdotus ympäristöarvioinnin toteuttamisesta ja ympäristöselostuksen laadinnasta on riittävä. Laaja-
alaiset asiakokonaisuudet ja niiden väliset vuorovaikutussuhteet tekevät arvioinnista haasteellisen.
Vaikea arvioida sitä, miten ympäristön tila kehittyisi ilman suunnitelmia.

§ Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee ottaa selkeästi kantaa siihen, mitä vaikutuksia vesienhoi-
don toteuttamisella on vesistöalueen toimijoihin.

Suunnitteluun vaikuttava yleinen kehitys

§ Enemmän huomiota ilmastomuutoksen vaikutuksiin ja niihin varautumiseen.
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§ Merenhoidon yhdistäminen vesienhoidon kanssa tuo uusia mahdollisuuksia.

§ Mainittujen lisäksi esitettiin useita strategioita ja ohjelmia, jotka on syytä ottaa huomioon.

Vesienhoidon keskeiset kysymykset

§ Vesienhoidon keskeisten kysymysten todettiin olevan hyvin valittuja ja tärkeitä vesien hyvän tilan
saavuttamiseksi. Palautteen yhteydessä esitettiin lukuisia toimenpiteitä keskeisten kysymysten rat-
kaisemiseksi.

12.5 Palautteen	huomioon	ottaminen	

Työohjelmasta, aikataulusta ja keskeisistä kysymyksistä sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
saatu palaute on otettu huomioon vesienhoitosuunnitelmaehdotuksen valmistelussa. Nyt kuultavana olevas-
ta ehdotuksesta saatava palaute otetaan huomioon tarkistettaessa vesienhoitosuunnitelmaa valtioneuvos-
ton käsittelyä varten vuoden 2015 aikana.
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13 Ympäristöselostus		

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä edellyttää, että vesienhoitosuunnitelman sekä siihen
liittyvien toimenpideohjelmien laatimisen yhteydessä tehdään viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien
ympäristöarvioinnista annetun lain (SOVA-laki) mukainen ympäristöarviointi. Ympäristöarvioinnin vaiheet
ovat vesienhoitosuunnitelman ja siihen sisältyvän ympäristöselostuksen valmistelu sekä siitä tiedottaminen,
vesienhoitosuunnitelmaehdotuksesta ja ympäristöselostuksesta kuuleminen, vesienhoitosuunnitelman hy-
väksyminen ja päätöksestä tiedottaminen.

Suunnitelmasta tai ohjelmasta vastaavat vesienhoitoalueen ELY-keskukset ovat selvittäneet ja arvioi-
neet vesienhoitosuunnitelman ja siinä tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen todennäköisesti merkittä-
vät ympäristövaikutukset yhdessä yhteistyöryhmiensä kanssa.

Ympäristöarvioinnissa on tunnistettu ja kuvattu vesienhoitosuunnitelmien toteuttamisen välittömät ja vä-
lilliset vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon,
kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen, yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäris-
töön, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen. Myös edellä
mainittujen tekijöiden vuorovaikutussuhteet on arvioitu.

Ympäristöselostuksessa on esitetty tarpeellisessa määrin seuraavat tiedot:

· vesienhoitosuunnitelman pääasiallinen sisältö ja päätavoitteet (13.1)
· suhde muihin suunnitelmiin ja ohjelmiin (13.2)
· ympäristön ominaispiirteet todennäköisellä vaikutusalueella (13.3)
· ympäristön tilan kehitys, jos vesienhoitosuunnitelmaa ei toteuteta
· vesienhoitosuunnitelman kannalta merkitykselliset ympäristöongelmat ja ympäristönsuojeluta-

voitteet
· todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset
· vaihtoehtojen valinnan perusteet
· haittoja ehkäisevät, vähentävät tai poistavat toimet
· kuvaus siitä, miten arviointi on suoritettu
· seurannan suunnittelu
· yhteenveto

Yleisöllä on ollut mahdollisuus saada tietoja vesienhoitosuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdis-
ta, tavoitteista ja valmistelusta sekä esittää asiasta mielipiteensä kuulemisten yhteydessä.  ELY-keskukset
kuulivat muita viranomaisia ympäristöselostuksessa annettavien tietojen laajuudesta ja yksityiskohtaisuu-
desta.

13.1 Vesienhoitosuunnitelman	sisältö	ja	päätavoitteet	

Vesienhoitosuunnitelmassa esitetään tiedot pinta- ja pohjavesien tilasta, siihen vaikuttavista tekijöistä ja
tilan seurannasta. Suunnitelmassa esitetään myös tilaa koskevat tavoitteet ja yhteenveto vesienhoidon
toimenpiteistä kustannusarvioineen. Päätavoitteena vesienhoidossa on pinta- ja pohjavesien hyvä tila vuo-
teen 2015 mennessä. Tälle yleiselle tavoiteajalle on esitetty jatkoaikaa vesienhoitosuunnitelmassa esitetyis-
tä perustelluista syistä vuoteen 2021 tai 2027 saakka. Myös erityisiä alueita, kuten Natura-alueita, EU-
uimarantoja ja vedenottoa koskevat erityiset tilatavoitteet on otettava huomioon ja ne saattavat vaikuttaa
tavoitteiden toteutumiseen.

Vesienhoidon keskeiset kysymykset Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella jaksolle 2016–2021 ovat:

· Maatalouden toimenpiteet käytäntöön
· Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen
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· Vesienhoidon parempi huomioiminen kaavoituksessa ja rakentamisen ohjauksessa
· Vesielinympäristöjen parantaminen
· Pohjavesien turvaaminen
· Jätevesihaitat hallintaan
· Turvetuotannon päästöt hallintaan
· Erinomaisessa ja hyvässä tilassa olevien vesien tilan turvaaminen
· Toimeenpanon turvaaminen

13.2 Vesienhoitosuunnitelman	 liittyminen	 muihin	 suunnitelmiin	 ja	 ohjel-
miin		

Vesienhoitosuunnitelman luvussa 2 on esitetty muut alueelliset, valtakunnalliset ja kansainväliset suunni-
telmat ja ohjelmat sekä toimialakohtaiset suunnitelmat, jotka ovat merkittäviä tämän suunnitelman toimeen-
panon kannalta. Näissä suunnitelmissa tai ohjelmissa olevat tavoitteet ja keinot on pyritty ottamaan huomi-
oon vesienhoitosuunnitelmaa ja alueellisia toimenpideohjelmia laadittaessa. Erityisesti merenhoidon toi-
menpideohjelman ja tulvariskien hallintasuunnitelmien tavoitteet on pyritty ottamaan huomioon vesienhoi-
don toimenpiteitä suunniteltaessa.

13.3 Ympäristön	nykytila	

Vesienhoitoalueen järvet ovat pääosin hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Tyydyttävässä tai sitä huonom-
massa tilassa olevia järviä on pinta-alan perusteella laskettuna noin 10 %. Eniten hyvää huonommassa
tilassa olevia järviä on vesienhoitoalueen eteläosissa, erityisesti maatalouden kuormittamilla alueilla. Ve-
sienhoitoalueen pohjoisosissa järvien tila on heikentynyt turvetuotannon ja haja-kuormituksen kuormittamilla
alueilla.

Vesienhoitoalueen joet ovat pääosin tyydyttävässä tai sitä huonommassa luokassa. Vesienhoitoalueen
jokien kokonaispituudesta vain noin kolmannes on hyvässä tai erinomaisessa tilassa ja kaksi kolmannesta
ei saavuta vesien tilan tavoitetta. Jokien tilaa heikentää erityisesti hajakuormituksen aiheuttama rehevöity-
minen. Kuormitus on suurinta vesienhoitoalueen eteläosan alavalla rannikkoalueella, missä erityisesti pelto-
viljely kuormittaa vesistöjä. Ekologista tilaa heikentää myös jokien rakentaminen, säännöstely ja patoami-
nen. Lähes kaikki Suomenlahteen laskevat joet on padottu, mikä on muodostanut kaloille vaellusesteen
useimmissa tapauksissa aivan jokisuun tuntumaan.

Suomenlahden rannikkovedet ovat suurimmaksi osaksi välttävässä ekologisessa tilassa.  Rannikko-
vesien heikkoon tilaan vaikuttaa ravinnekuormitus, joka on pääosin peräisin kotimaisista päästölähteistä,
kuten maataloudesta ja haja-asutuksesta. Saaristo on eritäin herkkä ravinnekuormitukselle koska lukuisat
matalat kynnykset ja saaret hidastavat veden vaihtumista. Rannikolla on nykyään laajoja hapettomia aluei-
ta. Huonot happiolot aiheuttavat sisäistä kuormitusta, jolloin pohjalle sitoutuneet ravinteet liukenevat uudel-
leen veteen ja levien käyttöön.

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella on 51 huonossa kemiallisessa tilassa olevaa pohjavesi-
aluetta, mutta ei lainkaan huonossa määrällisessä tilassa olevia pohjavesialueita.

	
13.4 Vesienhoitosuunnitelman	 kannalta	 merkitykselliset	 ympäristöongel-

mat	

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella ihmistoiminnasta aiheutuvia vesien laatuongelmia aiheuttaa
erityisesti hajakuormitus. Maanviljelyn ja karjatalouden ongelmat ilmenevät selkeimmin alueilla, joilla maa-
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perä on ollut suotuisaa maatalouden harjoittamiselle ja toiminta on tältä osin intensiivistä. Metsätalouden
osalta ongelmia esiintyy etenkin turveperäisemmillä mailla, missä mm. metsäojituksia on tehty runsaasti.

Vesistöjen rakentamisen ja säännöstelyn patoamisen muodostamat kalojen nousuesteet vaikuttavat
vesienhoitoalueella etenkin lohikalojen lisääntymis- ja elinoloihin. Paikallisempia vesiensuojeluongelmia
aiheuttavat myös mm. turvetuotanto. Pohjavesien hyvälle laadulle riskejä muodostavat pilaantuneet maa-
alueet, maa-aineksen otto, asutus, teollinen toiminta, polttoaineiden ja kemikaalien varastointi, liikenne ja
kuljetukset sekä maatalouden, haja-asutuksen sekä myös hulevesien hajakuormitus.

13.5 Valitut	vaihtoehdot,	valintaperusteet	sekä	vaikutusten	arviointi		

Vesienhoitosuunnitelman luvussa 10.4 ”Ehdotukset toimenpideyhdistelmiksi ja niiden vaikutukset” selostet-
tiin niiden toimenpidevaihtoehtojen muodostamista, joihin vesienhoitosuunnitelman vaihtoehtojen tarkastelu
perustuu. Tarkoituksena on esittää vaihtoehdot, jotka kuvaavat miten vesienhoitoalueen tila kehittyy, mikäli
uusia toimenpiteitä ei aseteta, minkälaisia toimenpiteitä vaadittaisiin asetettujen tavoitteiden saavuttamisek-
si, sekä toteutettavissa oleva ratkaisu näiden kahden ääripään väliltä.

Muodostettiin kolme vaihtoehtoa:

H0: Nykyiset toimenpiteet
• Arvioidaan kehitystä aikaisemmin suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisen perusteella
• Esitetään ympäristön tilan kehitys, mikäli uusia toimenpiteitä vesien hyvän tilan saavuttamisek-

si ei toteuteta
H1: Ympäristötavoitteiden toteutumista painottava vaihtoehto

• Toimenpiteet suunnitellaan ja mitoitetaan pelkästään ympäristötavoitteiden saavuttamisen pe-
rusteella

• Vain luonnonolosuhteista aiheutuvat poikkeamat käytössä
H2: Yhteiskunnallisesti hyväksyttävä vaihtoehto

• Otetaan huomioon mahdolliset taloudelliset, tekniset, hallinnolliset ja poliittiset rajoitteet
• Aikataulupoikkeamat käytössä
• Tämä vaihtoehto esitetään toimenpideohjelmissa ja vesienhuoltosuunnitelmissa yksityiskohtai-

simmin

Ympäristöselostuksen tavoitteena on selostaa arvioinnin kannalta keskeiset asiat ja siitä tulee saada
kokonaiskuva vesienhoitosuunnitelman toteuttamisen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Vaikutusten
arvioinnin kohde on vesienhoitosuunnitelma ja siinä tarkasteltujen vaihtoehtojen toteuttamisen todennäköi-
set merkittävät ympäristövaikutukset.

Vaihtoehtojen tarkastelu vesienhoitosuunnitelmassa perustuu toimenpideohjelmien valmistelun yhtey-
dessä selvitettyjen erilaisten toimenpidevaihtoehtojen ja näistä koottujen vaihtoehtoisten toimenpideyhdis-
telmien kokonaistarkasteluun.

Tehtävänä on arvioida, mitä vesienhoitosuunnitelman toteuttamisella saavutetaan verrattuna siihen, et-
tä suunnitelmaa ei toteutettaisi.

Vaikutusten arviointiin on osallistunut Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen ELY-keskusten eri
alojen asiantuntijoita. Keskeinen osa vaikutusten arvioinnista on tehty ELY-keskuksissa toimenpideohjelmi-
en valmistelun yhteydessä. Toimenpide-ehdotusten alustavaa vaikutusten arviointia on tehty vesienhoidon
yhteistyöryhmien kokouksissa. Arviointimenetelmiä ovat olleet asiantuntija-analyysi, kirjallisuus ja yleiset
tarkastelukehikot sekä taulukoinnit ja erilaiset tarkistuslistat.

Suunnitelman vaikutukset väestöön, ihmisen terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, veteen, luonnon
monimuotoisuuteen, eliöstöön, kasvillisuuteen, maaperään, ilmaan, ilmastotekijöihin, yhdyskuntarakentee-
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seen, rakennettuun ympäristöön, maisemaan, kaupunkikuvaan, aineelliseen omaisuuteen, kulttuuriperin-
töön ja luonnonvarojen hyödyntämiseen arvioitiin vaihtoehdoittain. Lisäksi on arvioitu miten vesienhoito-
suunnitelman toteuttaminen vaikuttaa ilmastonmuutokseen.

13.6 Aineiston	hankintaan	ja	vaikutusten	arviointiin	liittyvät	puutteet		

Valmisteluaineistoa ei ollut riittävästi kaikkien, erityisesti yhteistyöryhmien ulkopuolisten sidosryhmien
saatavilla. Tieto pinta- ja pohjavesien tilasta on useiden vesimuodostumien osalta puutteellista, mistä johtu-
en luokittelu jouduttiin tekemään puutteelliseen seurantatietoon perustuen.

13.7 Vaihtoehtojen	vaikutukset		

H0: Nykyiset toimenpiteet

Mikäli vesienhoitosuunnitelmaa ei toteuteta, voimakkaimmin hajakuormitetuilla alueilla pintavesien tila
joko pysyy hyvää huonompana tai voi myös joillakin kohteilla heikentyä entisestään. Parhaimmillaan vesien
tila voi parantua, mutta tilan kehitys on todennäköisesti hitaampaa tehostettuihin ja ajallisiin tavoitteisiin
sidottuihin toimenpiteisiin verrattuna. Pohjavesien kemiallinen tila riskipohjavesialueilla heikkenee edelleen.
Myös pohjavesien määrällinen tila voi heikentyä.

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella hajakuormitus ja pistekuormitus aiheuttavat purkuvesistö-
jen rehevöitymistä pienillä järvillä ja taajamien lähivesistöissä.

Vesistöjen säännöstelystä on paikoin haittaa virkistyskäytölle veden korkeuserojen vaihteluna. Kalojen
vaellusesteet vähentävät kalojen luontaisia lisääntymisalueita.

Rehevien järvien sisäisen kuormituksen ongelmaa vähennetään kunnostustoimilla ja hapetuksilla. Poh-
javesialueilla turvataan pohjaveden laatu laatimalla suojelusuunnitelmia, ympäristölupien lupaehdoilla ja
kunnostamalla pilaantuneita alueita ja siirtämällä vähitellen pohjavesiä kuormittavaa toimintaa pois pohja-
vesialueilta (esim. huoltoasemat). Pohjavesien tila sekä antoisuus ovat paikoin vaarantuneet.

Nykykäytännön mukaiset, haja-asutuksen jätevesiasetuksen mukaiset toimet parantavat merkittävästi
vesien laatua osalla aluetta. Haja- ja loma-asutuksen varustetaso kasvaa edelleen lisäten jätevesien fosfo-
ripäästöjä. Yhdyskuntien jäteveden puhdistus on hyvällä tasolla ja puhdistuksen vaatimustaso ympäristölu-
vissa kasvaa ja tekninen kehitys etenee jatkuvasti. Jäteveden hyvästä puhdistuksesta huolimatta monien
vesieliöstölle haitallisten aineiden päästöt lisääntyvät. Vesi- ja viemäriverkosto ikääntyy ja sen ylläpito on
kuntien taloudellisen tilanteen vuoksi jäämässä riittämättömäksi.

Viemäriverkoston saneerauksilla vähennetään vuotoriskejä. Kattava viemäriverkosto ja jäteveden puh-
distus parantaa vesien tilaa ja vähentää jätevesien aiheuttamia sairauksia. Neuvonnan puute aiheuttaa
jonkun verran epätietoisuutta riittävistä ratkaisuista haja-asutuksen jätevesien puhdistuksessa.

Teollisuuden paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja vesistöjen hapetus parantavat vesien tilaa ja te-
kevät vesiympäristön viihtyisämmäksi toiminta-alueellaan. Teollisuudelle toimenpiteistä aiheutuu merkittäviä
kustannuksia kuormituksen vähentämisestä, mutta samalla niiden kilpailukyky markkinoilla saattaa paran-
tua (esim. ympäristömerkityt tuotteet).

Nykykäytännön vaikutukset maaperään, ilmaan ja ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon moni-
muotoisuuteen ovat lievästi positiiviset. Maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteillä on myös selkeä
positiivinen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen.

Toimenpiteet ja niiden kustannukset vähentävät maa- ja metsätaloudesta saatavia tuloja ja puuston
kasvua.
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Nykykäytännön mukaisilla toimenpiteillä saavutettu tyydyttävä kehitys saattaa tulevaisuudessa vaaran-
tua vähävetisinä vuosina ja järvien kevät- ja syystäyskiertojen epäonnistuttua. Järvien sisäisen kuormituk-
sen ja ilmaston muutoksesta johtuva sadannan ja virtaamien kasvu lisäävät huuhtoutuvien ravinteiden mää-
rää.

Turvetuotannon kuormittamien vesistönosien toipuminen on hidasta vesistöön kulkeutuneen turveperäi-
sen kiintoaineksen hitaan hajoamisen takia. Paikallisesti turvetuotannon jätevesien pintavalutus ja kemialli-
nen käsittely vähentää vesistökuormitusta.  Turvetuotannon määrä on kuitenkin kasvussa, mikä tulee jat-
kossa lisäämään vesien kuormitusta turvetuotantoalueilla.

Vesivoiman rakentamisen yhteydessä ei ole useinkaan rakennettu kalateitä ja kalojen luontaiset vael-
lusreitit ovat katkenneet useiksi kymmeniksi vuosiksi. Se vaikuttaa vaeltavien sisävesikalojen luontaisten
kutualueiden puuttumisesta johtuen esim. järvilohen kalakantojen vähentymiseen.

Pohjaveden pilaamiskielto turvaa pääosin pohjaveden laadun, mutta monenlaista nuhraantumista on
havaittavissa. Mikäli maankäytön suunnittelussa ei nykyistä paremmin pystytä ottamaan huomioon pohja-
vesien suojelua, on vaarana että kehitys jatkuu edelleen ja myös pohjavesien määrällinen tila saattaa heike-
tä. Pohjavesiselvitysten ja suojelusuunnitelmien laatiminen on kesken resurssien riittämättömyyden takia.
Pilaantuneiden maiden selvitys- ja kunnostustarpeita on runsaasti. Pohjavesien kemiallisen tilan seuranta
on puutteellista ja se saattaa muodostaa uhan pohjavesiriskien todentumisen kannalta.

13.7.1 H1:	Ympäristötavoitteiden	toteutumista	painottava	vaihtoehto		

Vaihtoehdossa H1 vesienhoidon toimenpiteet on mitoitettu ympäristötavoitteiden saavuttamisen näkökul-
masta eli vesienhoidon tilatavoitteet pyritään saavuttamaan mahdollisimman nopeasti.  Luonnonolosuhteis-
ta aiheutuvat reunaehdot on otettu huomioon, mutta toimenpiteiden kustannukset ja tekninen toteuttamis-
kelpoisuus sekä hallinnolliset ja poliittiset reunaehdot eivät ole rajoittaneet toimenpiteiden suunnittelua.
Käytännössä vaihtoehdossa 1 toimialakohtaiset toimenpidemäärät ovat suurempia ja ne toteutetaan nope-
ammin kuin vaihtoehdossa 2.

13.7.2 H2:	Yhteiskunnallisesti	hyväksyttävä	vaihtoehto	"konsensus"	

Vaihtoehdossa H2 otetaan huomioon kaikki mahdolliset taloudelliset, tekniset, hallinnolliset ja poliittiset
rajoitteet, joka vaikuttaa toimenpiteiden mitoitukseen ja toteuttamisajankohtaan. Tämän seurauksena poik-
keamat vesienhoidon ympäristötavoitteista ovat myös olleet laaja-alaisesti käytössä. Tämä vaihtoehto esite-
tään toimenpideohjelmissa ja vesienhoitosuunnitelmissa yksityiskohtaisimmin.

Menettelyssä arvioitiin toimenpideyhdistelmän yhteisvaikutuksia elinkeinoihin, asumiseen, terveyteen,
viihtyvyyteen, työllisyyteen, yhdyskuntarakenteeseen, maisemaan jne. Vaihtoehtoja arvioitiin ensisijaisesti
ympäristötavoitteiden saavuttamisen kannalta. Samalla selvitettiin kustannusten ja hyötyjen kohdentumista
eri väestöryhmille, elinkeinoille, toiminnanharjoittajille, valtiolle, kunnille ja muille toimijoille sekä arvioitiin
tarvittaessa kustannusten kohtuullisuutta. Lopulta valittiin ehdotukseksi paras, toteuttamiskelpoiseksi arvioi-
tu vaihtoehto ja kirjattiin valinnan perusteet. Vesienhoitosuunnitelmassa esitettyjen toimenpideyhdistelmien
vaihtoehtojen vaikutusten tarkastelu on esitetty ympäristöselostuksessa.

Vaikutukset	väestöön,	ihmisen	terveyteen,	elinoloihin	ja	viihtyvyyteen	

Vesienhoidon toimenpide-ehdotusten vaikutukset eri toimintoihin (maankäyttö, elinkeinot, luonnonvarat,
väestö) ja vesien käyttömuotoihin (talousvesi, virkistyskäyttö, kalastus ja vesivoima) ovat yleisesti myöntei-
siä. Toimenpiteet aiheuttavat kustannuksia, joita ei kuitenkaan voida pitää kohtuuttomina minkään elinkei-
no- tai väestöryhmän kannalta.
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Toimenpiteiden vaikutukset väestön elinolosuhteisiin ovat vähäiset, mutta positiiviset. Merkittävin vaiku-
tus kohdealueilla väestöön kohdistuu viihtyisyyden ja luonnon virkistysmahdollisuuksien paranemiseen
kuten luonnossa liikkumiseen, luontomatkailuun, kalastukseen ja uimiseen. Kunnostettujen vesistöjen äärel-
lä ihmisten viihtyvyys ja elämisen laatu lisääntyvät vesiluonnon virkistyskäytön edellytysten parantuessa.
Puhtaat vedet houkuttelevat uusia asukkaita alueen virkistyskäyttöarvon parantuessa entisestään. Vesien
tilan ja talousveden laadun paranemisella on positiivista vaikutusta myös ihmisten terveyteen sekä myös
viihtyvyyteen.

Vesistöjen säännöstelyn tarkistaminen parantaa erityisesti vesistöjen virkistyskäyttöarvoa siellä missä
on koettu haittoja veden korkeuserojen vaihtelusta. Kalojen vaellusesteiden poistaminen palauttaa kalojen
luontaisia lisääntymisalueita sekä lisää luonnon monimuotoisuutta ja vesistöjen kalastuksellista virkistys-
käyttöarvoa.

Hyvässä tilassa olevat pinta- ja pohjavedet luovat myös toimeentulomahdollisuuksia, esimerkiksi lisään-
tyvän yritystoiminnan kautta.

Vesienhoidon toimenpiteet parantavat myös pohjavesialueiden virkistyskäyttömahdollisuuksia jossain
määrin, kun esimerkiksi vanhoja soranottoalueita ja pilaantuneita maa-alueita kunnostetaan.

Vesienhoidon toimenpiteiden kustannukset kohdistuvat erityisesti kiinteistön omistajiin ja alueen elin-
keinoelämään. Toimenpiteet voivat heikentää alueen kiinteistön omistajien toimeentulon edellytyksiä. Kus-
tannusten kohtuuttoman kohdistumisen estämiseen tarvitaan erilaisia tukijärjestelmiä ja muiden ohjauskei-
nojen kehittämistä.

Maataloudelle aiheutuvien toimenpiteiden toteuttamiselle tärkeää ovat niiden taloudelliset tukimahdolli-
suudet. Kestävän metsätalouden toimenpiteet tarvitsevat tuekseen metsänhoitosuunnittelua. Haja-
asutuksen toimenpiteissä jätevesien käsittelyä koskeva neuvonta ja rakennustarkastuksen merkitys sekä
kaavoittajan rooli korostuvat.

Järvien ja virtavesien kunnostuksissa korostuvat resurssien puute todettuun tarpeeseen nähden ja va-
paaehtoisuuden voimalla tehtävät toimenpiteet.

Vaikutukset	veteen	

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle esitetyt lisätoimenpiteet vähentävät hajakuormituksen aiheut-
tamaa rehevöitymistä ja pistekuormituksen aiheuttamaa purkuvesistöjen rehevöitymistä edelleen.  Suurella
osalla vesienhoitoalueen sisävesistä hyvä tila tullaan saavuttamaan vesienhoitosuunnitelmassa esitetyillä
toimenpiteillä vuoteen 2015 mennessä. Vesien hyvää tilaa ei kuitenkaan tulla saavuttamaan kaikissa ve-
sienhoitoalueen vesimuodostumissa.

Tilatavoitteiden saavuttaminen on epätodennäköistä erityisesti Suomenlahden rannikkovesissä ja niiden
lähialueilla. Näissä vesistöissä tavoiteaikataulu viivästyy ja niille tulee jatkossa esittää entistä tehokkaampia
toimenpiteitä. Pohjavesien osalta toimenpiteillä pystytään turvaamaan hyvä kemiallinen tila vain osalla poh-
javesimuodostumista.

Vesistöjen säännöstelyn tarkistaminen parantaa erityisesti vesistöjen virkistyskäyttöarvoa siellä missä
on koettu haittoja veden korkeuserojen vaihtelusta. Kalojen vaellusesteiden poistaminen palauttaa kalojen
luontaisia lisääntymisalueita sekä lisää luonnon monimuotoisuutta ja vesistöjen kalastuksellista virkistys-
käyttöarvoa.

Rehevien järvien sisäisen kuormituksen ongelmaa vähennetään kunnostustoimilla ja valuma-alueelta
tulevan kuormituksen vähentämistä koskevilla toimenpiteillä.
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Vaikutukset	luonnon	monimuotoisuuteen,	eliöstöön	ja	maaperään	

Luonnon monimuotoisuuden kannalta vesienhoidon toimenpiteet ovat pääsääntöisesti positiivisia. Toimen-
piteet lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja uhanalaisten lajien säilymistä. Hajakuormituksen vesiensuojelu-
toimenpiteinä käytettävät suojavyöhykkeet ja kosteikot luovat uusia elinympäristöjä ja lisäävät osaltaan
luonnon monimuotoisuutta.

Järvien kunnostuksissa vesiympäristön kasvillisuus muuttuu niittojen seurauksena ja umpeenkasvu hi-
dastuu tai pysähtyy. Muuttuneet olosuhteet tarjoavat joillekin lajeille paremmat elinolosuhteet mutta lajisto
voi köyhtyä joillain alueilla. Vaikutukset näkyvät näkösyvyyden ja pohjanläheisen hapen lisääntymisenä.
Myös sinilevien määrä vähenee ja kalaston rakenne paranee.

Vesienhoidon suunnittelussa painotetaan vesiluonnon alkuperäislajien monimuotoisuutta. Kalaston
osalta monet lohikalat ovat taantuneet mutta särkikalat runsastuneet.

Pohjavesialueilla tehtävät kunnostukset ja eräät muutkin vesienhoidon toimenpiteet lisäävät luonnon
monimuotoisuutta, toisaalta pohjavesisuojaukset ja muut rakentamiseen liittyvät toimenpiteet pienentävät
luonnon monimuotoisuutta paikallisesti. Vaikutus uhanalaisiin lajeihin on pieni. Yksittäistapauksissa kunnos-
tukset saattavat parantaa olosuhteita.

Vaikutukset	ilmaan,	ilmastotekijöihin	ja	ilmastonmuutokseen	

Tulvariskien hallintasuunnitelmat on sovitettu yhteen vesienhoitosuunnitelmien kanssa. Tulvariskien hallin-
taa tarkastellaan yleisellä tasolla mm. tunnistamalla molemmille suunnitteluille yhteisiä piirteitä ja tavoitteita
kuten ilmastonmuutoksen hillintä. Esitetty vaihtoehto johtaa vesivoimatuotannon vähäiseen supistumiseen,
minkä johdosta erityisesti säätövoimaa joudutaan tuottamaan vesivoiman sijasta enemmän fossiilisilla polt-
toaineilla. Tällä on ilmastonmuutoksen kannalta lievästi kielteinen vaikutus.

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen huomioon ottamiseksi vesistöjä on tarkasteltu kokonaisuuksina ja
toimenpiteiden mitoituksessa on pyritty hidastamaan veden liikkumista valuma-alueella. Vesienhoitosuunni-
telmassa esitetyistä toimenpiteistä suurimman osan arvioidaan olevan ilmastonmuutoksen kannalta neut-
raaleja ja vain osan on arvioitu heikentävän ilmastonmuutoksen vaikutusta. Niillä voidaan vähentää tiedos-
sa olevien tulvaherkkien alueiden tai tulvariskikohteiden tulvariskiä.

Säännöstelyjen kehittäminen on eräs vesienhoidon suunnittelun toimenpide sekä keskeisin tulvasuoje-
lutoimenpide. Säännöstelyjen kehittämistarpeen arvioinnissa on sovitettava yhteen sekä vesienhoidon
suunnittelun että tulvariskien hallinnan tavoitteet.

Vaikutukset	yhdyskuntarakenteeseen,	rakennettuun	ympäristöön,	maisemaan,	kaupunki-
kuvaan,	aineelliseen	omaisuuteen	ja	kulttuuriperintöön	

Yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön ja kaupunkikuvaan ei esitetyillä vesienhoidon toimen-
piteillä ole pääsääntöisesti merkittäviä vaikutuksia. Vesien tilan paraneminen voi lisätä erityisesti rantakiin-
teistöjen arvoa. Erilaisten toimintojen sijoittumisessa on huomioitava tarkemmin vesistöihin kohdistuvat
vaikutukset joko suoraan tai syntyvien kustannusten kautta. Kaavoituksella voidaan ohjata maankäyttöä
vesiensuojelun huomioivaksi ja pohjavesien suojelun kannalta riskittömille alueille sekä tiivistää yhdyskunta-
rakennetta viemäröinnin taloudellisen toteuttamisen mahdollistamiseksi. Tästä tulee lisävaatimuksia kunnil-
le, kaavoittajien osaamiselle ja maanomistajille, jotta toiminnot saadaan sijoitettua sopiville alueille. Kaava-
prosessiin sisällytetään jatkossa pohjavesiselvityksiä ja kaavoituksen mitoitusperusteet saattavat muuttua.

Vesienhoidon toimenpiteillä voi olla kohtalaisia vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, esimerkiksi pohja-
vesialueelle rakentamisen estyminen voi vaikuttaa paikallisesti haitallisesti toimintojen sijoittumismahdolli-
suuksiin.
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Tulvakartat määrittävät alimmat rakentamiskorkeudet ja suojaavat ennakoimattomilta taloudellisilta ris-
keiltä. Vesienhoidon toimenpiteet lisäävät jonkin verran byrokratiaa lisäselvitysvaatimuksineen. Vesienhoi-
don toimet vaikuttavat taajaman hulevesien suunnitteluun osana kaavoitusta ja tulevat vaikuttamaan kunti-
en vesihuollon kehittämissuunnitelmiin yhä enemmän. Taajamilla, jotka sijoittuvat pohjavesialueille, saattaa
tulla kyseeseen viemäriverkostojen kunnon tarkistaminen ja mahdollisesti verkoston uusiminen, mikä aihe-
uttaa lisäkustannuksia kunnille ja vesihuoltolaitoksille. Mittavat toimenpiteet tuovat kustannuksia, mutta
niiden voidaan arvioida olevan pienet suhteessa saavutettuun hyötyyn.

Vesien kunnostaminen nostaa kunnostettujen vesistökohteiden tonttien ja rantakiinteistöjen arvoa. Kiin-
teistöjen omistajille on hyötyä kiinteistöjen arvon noususta.

Vesienhoidon toimenpiteistä ainakin maa-ainesten ottoalueiden ja pilaantuneiden maa-alueiden kun-
nostaminen vaikuttavat maisemaan. Vaikutukset ovat merkittäviä ja maiseman kannalta positiivisia. Kulttuu-
riperintöön toimenpiteillä voi olla negatiivisia vaikutuksia jos esimerkiksi poistetaan kalojen nousuesteinä
toimivia vanhoja myllyrakenteita.

Asutuksen osalta yhdyskuntien siirtoviemärit mahdollistavat viemäröidyn alueen laajentamisen ja sen
myötä tulevaisuudessa haja-asutuksen hajakuormituksen vähentymistä.

Jätevedenpuhdistamot ovat kalliita investointeja. Haja-asutusalueiden lietteiden määrän lisääntyminen
voi aiheuttaa ongelmia jätevesipuhdistamojen kapasiteetin riittävyydelle. Vesienhoidon toimenpiteet aiheut-
tavat elinkustannusten nousua (viemäriin liittymismaksut, jätevesimaksut, vesimaksut, investoinnit, jne.)
etenkin haja-asutusalueella.

Pohjavesialueilla olevien jätevesiviemäreiden kunnon tarkistaminen ja siirtoviemärien asentaminen suo-
japutkeen aiheuttaa kustannuksia mm. kunnille ja vesilaitoksille. Öljysäiliöiden sijoittaminen maan päälle
sisätiloihin ja suojausrakenteet aiheuttavat kustannuksia, joista seuraa myös kiinteistöjen siirtymistä pois
öljylämmityksestä. Toimien ansiosta pohjavesille aiheutuva pilaantumisriski vähenee merkittävästi. Pohja-
veden tarkkailun tehostaminen parantaa vesihuoltolaitoksen toiminnan varmuutta ja poikkeuksellisten olo-
suhteiden tunnistaminen helpottuu ja nopeutuu.

Kun pilaantuneita maa-alueita saadaan kunnostettua, riskit maaperälle, pohjavedelle ja pintavesille vä-
henevät. Ennaltaehkäisyä ovat öljysäiliöiden kunnontarkastukset ja torjunta-aineiden vastuullinen käyttö
pohjavesialueilla. Tutkimus- ja kunnostusvastuiden selvittäminen vaatii lisää henkilö- ja taloudellisia resurs-
seja, ellei vastuiden osoittamista helpoteta säädäntöteitse. Kunnostamisen hitaus saattaa lisätä riskiä poh-
javesille ja haittaa mahdollisen maankäytön kehittämistä alueella.

Nykyisten vilkasliikenteisten teiden, ratojen ja ratapihojen siirtäminen pohjavesialueiden ulkopuolelle on
käytännössä mahdotonta. Uudet hankkeet sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan pohjavesialueiden ulkopuo-
lelle. Tiesuolan käytön vähentäminen pohjavesialueilla vaarantaa liikenneturvallisuutta. Suojausten raken-
taminen pohjavesialueille on ollut hidasta ja pohjavesien suolaantuminen jatkuu.

Teollisuus- ym. toimintojen öljy- ja kemikaalisäiliöiden siirtäminen pohjavesialueiden ulkopuolelle tai
suojaaminen vähentää yritysriskiä lisääntyvistä kustannuksista huolimatta.

Vaikutukset	luonnonvarojen	hyödyntämiseen	

Vesiensuojelutoimista aiheutuu toimintatapamuutoksia ja kustannuksia maa- ja metsätaloudelle. Kun pinta-
valunnan mukana kulkevat ravinteet vähenevät, ravinteet jäävät maaperään kasvien käyttöön paremmin.
Peltojen ja metsien lannoitus ja maan muokkaus vaikeutuvat jonkin verran. Kosteikot, laskeutusaltaat, luon-
nonhoitohankkeet ja suojavyöhykkeet pienentävät tuotannollista pinta-alaa. Maataloudessa vaikutukset
korostuvat kunnissa, joissa on runsaasti peltoalaa.
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Esitetyt toimenpiteet voivat olla ongelmallisia niillä karjatiloilla, jotka joutuvat vuokraamaan peltoalaa
pohjavesialueiden ulkopuolelta lannan levitystä ja käsittelyä varten tai rakentamaan suojausrakenteita poh-
javesialueilla sijaitseville karjasuojille.

Tiukat rajoitukset pohjavesialueen maatalouden harjoittamiseen voivat jopa estää elinkeinon harjoitta-
misen paikallisesti.

Tärkeillä pohjavesialueilla puuston kasvuun tähtäävien lannoituksen tai maanmuokkauksen tekemättä
jättäminen hidastaa puun kasvua. Metsien kunnostusojituksien tekemättä jättäminen I- ja II-luokan pohja-
vesialueilla vähentää maaperän eroosiota.

Pohjavesialueilla kemiallisten torjunta-aineiden välttäminen vähentää tautien ja tuholaisten torjunta-
mahdollisuuksia.

Pohjavesien laatu ja määrä pysyvät hyvässä tilassa. Vesihuoltolaitosten toimintavarmuus paranee poh-
javesien suojelutoimenpiteiden ansiosta. Keskeinen pintavesilähde vedenhankinnassa on Kymijoen-
Suomenlahden vesienhoitoalueen keskusjärvi Päijänne, jonka vedenotolla turvataan koko pääkaupunki-
seudun vedenhankinta.

Yhdyskuntien vedenhankinta tapahtuu pääosin pohjavesiesiintymistä ja pintavettä käytetään veden
hankintaan suoraan vain harvoilla muilla kohteilla. Runsaat ja hyvälaatuiset vesivarat mahdollistavat mo-
nenlaisen elinkeinotoiminnan kehittämisen ja toimivat kilpailuetuna alueen elinkeinotoiminnalle. Puhtaasta
juomavedestä voi myös muodostua merkittävää elinkeinotoimintaa.

Vesienhoitotyö hyödyttää matkailuelinkeinoa. Hyvässä ekologisessa tilassa oleva vesiympäristö on
maiseman kaunistus ja kaupunki- ja taajamakuvaan positiivisesti vaikuttava tekijä. Vesielementti on tärkeä
osa alueen kuntien imagoa ja identiteettiä.

Virkistysarvoista tärkeitä ovat kalastus, veneily ja uiminen sekä erityisesti maisemallinen virkistysarvo.

Rehevän järven kalastuksellinen virkistyskäyttöarvo voi olla myös huomattavan suuri. Järvien kunnos-
tuksen myötä kalastuksen edellytykset paranevat. Kalastusmahdollisuuksien parantuminen tuo lisätoimeen-
tuloa. Vesienhoitotyö tukee osaltaan luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä. Maa-ainesten ottoalueiden
tilan, maisemoinnin ja ympäristöriskien seurannan tehostaminen ja maa-ainesten oton yleissuunnittelun
liittäminen osaksi kaavoitusta parantaa niiden vaikutusten arviointia ja lisää tietoa lupaharkintaan. Vesien-
hoitoalueen eteläosissa sora- ja hiekkavarat on käytetty lähestulkoon loppuun mikä lisää kalliokiviaineksen
ja korvaavien materiaalien käyttöä. Ristiriidat maa-ainesvarojen hyödyntämisen ja pohjavesivarojen tur-
vaamisen välillä korostuvat tulevaisuudessa.

Luonnonvarojen kestävän käytön kannalta toimenpiteet ovat hyödyllisiä ja ne parantavat alueen kilpai-
lukykyä ja työllisyyttä. Vesiensuojelutoimenpiteillä voi olla osin myös negatiivisia vaikutuksia joidenkin vesi-
en käyttömuotojen osalta. Vesivoiman tuotannossa vaikutukset liittyvät luonnonuomien vesimäärän lisäämi-
seen, jolla voi olla vaikutusta vesivoiman tuotantoon käytettävissä olevaan vesimäärään. Kalateihin liittyvät
korvauskäytännöt aiheuttavat osallisille ja vesienhoitosuunnitelman toimeenpanolle kustannuksia.

Toimenpiteiden aiheuttamia kustannuksia voidaan pitää negatiivisena vaikutuksena, mutta yleisesti ot-
taen vesienhoitosuunnitelmassa esitetyt kustannukset ovat kohtuullisia ja saavutettavat hyödyt ovat kustan-
nuksia suuremmat pitkällä aikavälillä.

Toimenpideyhdistelmien	vaikutukset	ravinnekuormitukseen	

Eri toimenpidevaihtoehtojen H1 ja H2 vaikutuksia vesien kuormitukseen arvioitiin etukäteen vesistömallijär-
jestelmällä (WSFS-VEMALA), jonka kuvaus on esitetty luvussa 5.1.  Skenaariotarkasteluissa otettiin huo-
mioon ilmastonmuutoksen kuormitusta lisäävä vaikutus 2020-luvulla mennessä.  Tuloksia verrattiin tämän



196

hetkiseen kuormitustilanteeseen, joka kuvaa nykytilannetta ja vesienhoitotoimenpiteiden toteutumistilannet-
ta vuonna 2012.

Skenaarioita varten on ensin arvioitu toimenpiteillä aikaansaatavat kuormitusmuutokset eri toimialoille
kuten maataloudelle, metsätaloudelle, haja-asutukselle ja pistekuormitukselle. Pistekuormituksen osalta
vaihtoehdossa H1 on käytetty myös sijainnin ohjausta tehokkaasti hyväksi. Skenaarioissa tarkasteltiin
kuormitusta eri vaihtoehdoissa ja skenaarioiden suhteellista muutosta prosentteina nykytilaan verrattuna
(kuva 41).

13.8 Toimenpiteet,	 joilla	aiotaan	ehkäistä,	vähentää	 tai	poistaa	vesienhoi-
tosuunnitelman	toteuttamisesta	aiheutuvia	haittoja	

Vesienhoitosuunnitelman toteuttamisesta ei katsota aiheutuvan merkittäviä haittoja millekään vesien käyt-
tömuodolle, elinkeinolle tai ympäristölle.

13.9 Tavoitteiden	toteutumisen	ja	toimenpiteiden	vaikutusten	seuranta	

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle laaditaan seurantaohjelma, jonka avulla seurataan vesimuo-
dostumien tilaa sekä sen kehittymistä. Seurantaohjelmasta saatua tietoa käytetään vesien tilan luokittelun
tarkistamiseen ja tehtävien toimenpiteiden vaikutusten todentamiseen. Tietoja käytetään hyväksi seuraaval-
la, kolmannella vesienhoidon suunnittelukierroksella. Vesien tilan kehittymisen lisäksi seurataan vesienhoi-
don toimenpiteiden toimeenpanoa sektorikohtaisesti ja alueittain. Tämä seuranta perustuu vesienhoidon
toimenpiteiden seurantajärjestelmään.

13.10 Yhteenveto	ympäristöselostuksen	sisällöstä		

Ympäristöselostuksessa selostetaan vesienhoitosuunnitelman toimeenpanon vaikutusten arvioinnin kannal-
ta keskeiset asiat ja suunnitelman toteuttamisen merkittävät ympäristövaikutukset. Vaikutuksia on arvioitu
sekä nykykäytännön mukaisen toiminnan jatkumisen että niiden lisäksi ehdotettujen toimenpiteiden toteut-
tamisen kannalta.

Vesienhoitosuunnitelmassa esitetään pinta- ja pohjavesien tilaa koskevat tavoitteet ja yhteenveto ve-
sienhoidon toimenpiteistä kustannusarvioineen. Päätavoitteena vesienhoidossa on pinta- ja pohjavesien
hyvä tila vuoteen 2015 mennessä. Keinotekoisilla ja voimakkaasti muutetuilla vesimuodostumilla tila suh-
teutetaan parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan. Erityisillä alueilla, kuten vedenhankintavesistöissä ja
Natura 2000 -ohjelman alueilla otetaan huomioon lisäksi erillislainsäädännöstä seuraavat ympäristötavoit-
teet.

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella ihmistoiminnasta aiheutuvia vesien laatuongelmia aiheut-
taa erityisesti maataloudesta ja haja-asutuksesta johtuva hajakuormitus.

Teollisuuden ja taajamien jätevesien aiheuttama pistekuormitus on nykyisellään lähinnä alueellinen tai
paikallinen ongelma. Virtavesien ekologista tilaa ovat heikentäneet vesistöjen rakentaminen, kalojen vael-
lusesteet ja säännöstely. Rannikkoalueella suuren riskin muodostavat lisäksi lisääntyvät kemikaalien ja
öljytuotteiden kuljetukset ja näistä aiheutuva onnettomuusvaara. Tätä aihetta käsitellään tarkemmin meren-
hoidon toimenpideohjelmassa.

Riskejä pohjavesien hyvälle laadulle aiheuttaa moninainen kuormittava toiminta, kuten pilaantuneet
maa-alueet, maa-aineksen otto, polttoaineiden ja kemikaalien varastointi, liikenne sekä maatalous.

Vesienhoitosuunnitelmassa ehdotettujen toimenpiteiden vaikutukset kohdistuvat erityisesti niihin pinta-
vesimuodostumiin (järviin, jokiin, rannikkovesiin ja niiden osiin), joiden ekologinen tila on tavoitteena olevaa
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hyvää tilaa huonompi ja vastaavasti pohjavesien osalta niihin pohjavesialueisiin, joiden kemiallinen tila on
huono.

Vesienhoitoalueen kannalta erityisen tärkeä alue on Suomenlahti, jonka suojelu osana Itämerta on kes-
keisen tärkeää valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Ehdotetut sisävesissä ja rannikkoalueella tehtävät
vesien tilaa parantavat toimenpiteet edistävät osaltaan myös Itämeren suojelua.

Vesienhoitosuunnitelman merkittävin vaikutus kohdistuu vesien tilaan ja siitä riippuvaan vesien käyt-
töön. Vesienhoitosuunnitelman toimeenpanolla arvioidaan olevan vain vähäisiä haitallisia vaikutuksia ihmi-
siin, luontoon tai elinkeinoelämään ja vain harvoihin vesien käyttöön liittyviin toimintoihin. Vesienhoitosuun-
nitelman toimeenpano vaikuttaa laajasti eri toimialojen, yksittäisten toiminnanharjoittajien ja kansalaisten
sekä eri viranomaisten toimintaan jatkossa. Toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuvat, osin merkittävästi
nykyistä tasoa korkeammat kustannukset voidaan katsoa negatiivisiksi taloudellisiksi vaikutuksiksi. Kustan-
nuksia ei kuitenkaan voida pitää kohtuuttomina minkään elinkeino- tai väestöryhmän kannalta.

Jos vesienhoitosuunnitelmaa ei toteuteta, voimakkaimmin hajakuormitetuilla alueilla pintavesien tila jo-
ko pysyy hyvää huonompana tai voi myös joillakin kohteilla heikentyä entisestään. Ehdotetuilla toimenpiteil-
lä saavutetaan nykykäytännön mukaista tasoa suurempi osa vesienhoidon tavoitteista.

Ilmastonmuutos ja muut toimintaympäristön muutokset vaikeuttavat vaikutusten arviointia ja saattavat
pitkällä aikavälillä vaikuttaa merkittävästi vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden toteutumiseen.

Suurella osalla vesistä tavoitteet tullaan saavuttamaan tavoiteaikataulussa, mikäli suunnitelman mukai-
set toimenpiteet toteutetaan. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella tavoiteaikataulua on joissakin
tapauksissa pidennetty pintavesien osalta hyvin suuren ravinnekuormituksen, merkittävien ja laajamittaisten
hydrologis-morfologisten muutosten, suuren sisäisen kuormituksen tai prosessien sekä vaikutusten pitkän
aikaviiveen takia. Pohjavesien osalta pidennyksen syynä on likaantuneen pohjaveden laaja-alaisuus, puh-
distumisen hitaus ja vaikeus tai se, että päästölähdettä ei tunneta. Tavoiteaikataulujen pidentämisen perus-
teena ei ole esitetty rahoituksen puutetta. Suurena uhkana tavoitteiden toteutumatta jäämiselle on tarvitta-
vien toimenpiteiden edellyttämän lisärahoituksen vaikeus.

Vesienhoidon suunnittelun ja vesienhoitosuunnitelman toteuttamisen tavoite on parantaa ja ylläpitää
sekä pinta- että pohjavesien hyvää tilaa.  Suunniteltujen toimenpiteiden vaikutukset ovat vesien ja niiden
tilan sekä vesien useimpien käyttömuotojen osalta positiivisia.  Suurella osalla vesienhoitoalueen sisävesis-
tä hyvä tila tullaan saavuttamaan vesienhoidon ensimmäisen kauden (2010-2015) mukaisilla toimenpiteillä
jo vuoteen 2015 mennessä. Uusilla toisen kauden (2016-2021) toimenpiteillä saavutetaan vesien hyvä tila
aiempaa useammissa vesimuodostumissa, vaikka osassa vesimuodostumista tullaan jäämään tavoitteesta
vielä vuonna 2021.

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella ihmistoiminnasta aiheutuvia vesien laatuongelmia aiheut-
taa erityisesti maataloudesta ja haja-asutuksesta johtuva hajakuormitus. Teollisuuden ja taajamien jätevesi-
en aiheuttama pistekuormitus on nykyisellään lähinnä alueellinen tai paikallinen ongelma. Virtavesien eko-
logista tilaa ovat heikentäneet vesistöjen rakentaminen, kalojen vaellusesteet ja säännöstely.

Rannikkoalueella suuren riskin muodostavat lisäksi lisääntyvät kemikaalien ja öljytuotteiden kuljetukset
ja näistä aiheutuva onnettomuusvaara. Näitä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin merenhoidon toimenpide-
ohjelmassa koko Suomen merialueen kanalta.

Riskejä pohjavesien hyvälle laadulle aiheuttaa moninainen kuormittava toiminta, kuten pilaantuneet
maa-alueet, maa-aineksen otto, polttoaineiden ja kemikaalien varastointi, liikenne sekä maatalous. Pohja-
vesien osalta toimenpiteillä pystytään turvaamaan hyvä kemiallinen tila vain osalla pohjavesi- muodostumis-
ta.
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Vesienhoitoalueen kannalta erityisen tärkeä alue on Suomenlahti, jonka suojelu osana Itämerta on kes-
keisen tärkeää valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Ehdotetut sisävesissä ja rannikkoalueella tehtävät
vesien tilaa parantavat toimenpiteet edistävät osaltaan myös Itämeren suojelua. Tilatavoitteiden saavutta-
minen on epätodennäköistä erityisesti Suomenlahden rannikkovesissä ja niiden lähialueilla, joiden tavoite-
aikataulu viivästyy ja niille tulee jatkossa esittää entistä tehokkaampia toimenpiteitä. Meri- ja rannikkoaluei-
den tilan parantamista edistetään samanaikaisesti myös merenhoidon toimenpideohjelman toimilla.

Toimenpiteiden vaikutukset kohdistuvat erityisesti niihin pintavesimuodostumiin, joiden ekologinen tila
on tavoitteena olevaa hyvää tilaa huonompi ja vastaavasti niihin pohjavesialueisiin, joiden kemiallinen tila
on huono. Merkittävin vaikutus kohdistuu vesien tilaan ja siitä riippuvaan vesien käyttöön.

Vesienhoitosuunnitelman toimeenpanolla arvioidaan olevan vain vähäisiä haitallisia vaikutuksia ihmisiin,
luontoon tai elinkeinoelämään ja vain harvoihin vesien käyttöön liittyviin toimintoihin. Vesienhoitosuunnitel-
man toimeenpano vaikuttaa laajasti eri toimialojen, yksittäisten toiminnanharjoittajien ja kansalaisten sekä
eri viranomaisten toimintaan jatkossa.

Toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuvat, osin merkittävästi nykyistä tasoa korkeammat kustannukset
voidaan katsoa negatiivisiksi taloudellisiksi vaikutuksiksi. Kustannuksia ei kuitenkaan voida pitää kohtuut-
tomina minkään elinkeino- tai väestöryhmän kannalta.

Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toimeenpanon edellyttämästä jatkosuunnittelusta, toimien to-
teuttamisesta ja vaikutusten seurannasta aiheutuu merkittäviä kustannuksia. Merkittävimmät negatiiviset
vaikutukset muodostuvat suunnitelmassa esitettävien toimenpiteiden toteuttamisen aiheuttamista välittömis-
tä tai välillisistä kustannuksista. Nämä koskevat etenkin hajakuormituksen ja tapauskohtaisesti myös piste-
kuormituksen vähentämistä. Vesivoimatuotannossa kustannuksia syntyy kalojen vaellusmahdollisuuksien
parantamisen ohella vesityksen aiheuttamasta tuotantovesimäärän vähentymisestä.

Pohjavesien osalta kustannukset koostuvat hajakuormituksen rajoittamistoimista ja riskien vähentämi-
sestä liittyen maa-ainesten ottoon, likaantuneiden maa-alueiden kunnostukseen, maantie- ja raideliikenne-
alueiden pohjavesisuojausrakenteisiin, öljy- ja kemikaalivarastointiin sekä riskitoimintojen siirtämiseen pois
kriittisiltä alueilta.

Suunnittelun ja seurannan kustannuksia syntyy sekä pohja- että pintavesien osalta myös eri toimenpi-
teiden suunnittelusta sekä tilan seurannasta.

Vesien tilan paranemisen lisäksi vesienhoitosuunnitelman toteuttaminen vaikuttaa positiivisesti ihmisten
terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, eliöstöön, maaperään, yhdyskuntarakenteeseen, maisemaan ja
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Vesien virkistyskäytölle aiheutuu merkittävää hyötyä, mikäli vesien tila
saadaan paranemaan tavoitteiden mukaiseksi. Toimenpiteiden toteuttamisella on välitön työllistävä vaiku-
tus. Vesien hyvän tilan ja imagon myötä aiheutuu välillistä työllistävää vaikutusta myös muun muassa erilai-
siin luontopalveluihin ja muuhun matkailuelinkeinoon.

Ilmastonmuutos ja muut toimintaympäristön muutokset vaikeuttavat vaikutusten arviointia ja saattavat
pitkällä aikavälillä vaikuttaa merkittävästi vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden toteutumiseen.

Jos vesienhoitosuunnitelmaa ei toteuteta (vaihtoehto H0), voimakkaimmin hajakuormitetuilla alueilla
pintavesien tila joko pysyy hyvää huonompana tai voi myös joillakin kohteilla heikentyä entisestään. Par-
haimmillaan vesien tila voi parantua, mutta tilan kehitys on todennäköisesti hitaampaa tehostettuihin ja
ajallisiin tavoitteisiin sidottuihin toimenpiteisiin verrattuna. Perustoimenpiteillä eräiden pintavesimuodostu-
mien tila paranee ja vesien tilan huononeminen voidaan pääosin estää.
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Pohjavesien osalta vesien käytölle aiheutuviin merkittäviin riskitekijöihin kiinnitetään huomiota myös il-
man suunnitelman toteuttamista, mutta osa kohteista jää vähemmälle huomiolle. Tällöin muun muassa
pohjavesiin kohdistuvat riskit jäävät osittain huonommin kartoitetuiksi.

Mikäli suunnitelma täydentävine toimenpiteineen toteutetaan (vaihtoehto H2), niin suurella osalla
vesistä tavoitteet tullaan saavuttamaan tavoiteaikataulussa. Tavoiteaikataulua on joissakin tapauksissa
pidennetty pintavesien osalta hyvin suuren ravinnekuormituksen, merkittävien ja laajamittaisten hydrologis-
morfologisten muutosten, suuren sisäisen kuormituksen tai prosessien sekä vaikutusten pitkän aikaviiveen
takia.

Pohjavesien osalta pidennyksen syynä on likaantuneen pohjaveden laaja-alaisuus, puhdistumisen hita-
us ja vaikeus tai se, että päästölähdettä ei tunneta.  Vesien hyvä tila saavutetaan monin paikoin jo vuoteen
2015 mennessä tehtävillä ensimmäisen suunnittelukauden toimenpiteillä, mutta paikoin hyvä tila saavute-
taan vasta vuoteen 2027 mennessä.

Tavoiteaikataulujen pidentämisen perusteena ei ole esitetty rahoituksen puutetta. Suurena uhkana ta-
voitteiden toteutumatta jäämiselle on tarvittavien täydentävien toimenpiteiden edellyttämän lisärahoituksen
vaikeus.
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14 Tietolähteet	ja	tiedonsaanti		

14.1 Osallistuminen	ja	aineisto	verkossa	

Kuulemisen verkkosivut

www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

Voit ottaa osaa keskusteluun ja antaa julkista palautetta

www.otakantaa.fi

Palautteen voi myös antaa lähettää ELY-keskusten kirjaamoihin.

14.2 Lisätietoa:	

Vesienhoidon verkkosivut

www.ymparisto.f/vesienhoito

Vesienhoitoalueet:
- www.ymparisto.fi/vesienhoitoalue/
- www.ymparisto.fi/vesienhoitoalue/Kymijoki-Suomenlahti
- www.ymparisto.fi/vesienhoitoalue/Kokemaenjoki-Saaristomeri-Selkameri
- www.ymparisto.fi/vesienhoitoalue/lantinen
- www.ymparisto.fi/vesienhoitoalue/Oulujoki-Iijoki
- www.ymparisto.fi/vesienhoitoalue/Kemijoki
- www.ymparisto.fi/vesienhoitoalue/Tornionjoki
- www.ymparisto.fi/vesienhoitoalue/Teno-Naatamojoki-Paatsjoki

Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskus www.rktl.fi
Ympäristöministeriö www.ym.fi
Maa- ja metsätalousministeriö www.mmm.fi
Tilastokeskus www.stat.fi

14.3 Tietojärjestelmät	

· HERTTA: Hertta-järjestelmään on koottu ympäristöhallinnon keräämää ja tuottamaa tietoa ympäris-
töstä.

· MATTI: Maaperän tilan tietojärjestelmä
· OIVA: Ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille, wwwp2.ymparisto.fi
· PIVET: Pintavesien tila – rekisteri
· POVET: Pohjavesitietojärjestelmä
· RHR: Rakennus- ja huoneistorekisteri (Väestörekisterikeskus)
· VAHTI: Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä
· VELVET: Vesilaitosten luvat ja ilmoitukset
· VEMU: Vesimuodostumien tietojärjestelmä
· VEPS: Vesistökuormituksen arvioinnin järjestelmä
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14.4 Yhteystiedot	

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Uudenmaan ELY-keskus Mauri Karonen p. 0400 291 704

PL 36, 00521 Helsinki Antti Mäntykoski p. 0400 292 573

Sähköposti: kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi pohjavedet: Esko Nylander p. 040 532 8781

Kaakkois-Suomen ELY-keskus Taina Ihaksi p. 040 719 7775

PL 1041, 45101 Kouvola Visa Niittyniemi p. 040 518 8985

Sähköposti: kirjaamo.kaakkois-suomi(at)ely-keskus.fi pohjavedet: Heidi Rautanen, p. 040 351 793

Hämeen ELY-keskus Harri Mäkelä p. 040 842 2629

PL 131, 13101 Hämeenlinna  pohjavedet: Petri Siiro, p. 0295 025 230

Sähköposti: kirjaamo.hame(at)ely-keskus.fi

Keski-Suomen ELY-keskus Ansa Selänne p. 040 508 9126

PL 250, 40101 Jyväskylä pohjavedet: Kari Illmer p. 0295 024 746

Sähköposti: kirjaamo.keski-suomi(at)ely-keskus.fi

Etelä-Savon ELY-keskus Pertti Manninen p. 0400 595 562

PL 164, 50101 Mikkeli Juho Kotanen p. 0400 572 215

Sähköposti: kirjaamo.etela-savo(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Savon ELY-keskus Veli-Matti Vallinkoski, p. 040 589 3290

PL 1049, 70101 Kuopio Tuulikki Miettinen, p. 040 770 2479

Sähköposti: kirjaamo.pohjois-savo(at)ely-keskus.fi pohjavedet: Jussi Aalto, p. 040 587 9899

Vesienhoitoalueen koordinaatio

Vesienhoitoalueen ohjausryhmän puheenjohtaja

· Johtaja Satu Pääkkönen, Uudenmaan ELY-keskus

Vesienhoitoalueen koordinaattori

· Projektipäällikkö Mauri Karonen, Uudenmaan ELY-keskus

Vesienhoidon asiantuntija

· Ylitarkastaja Antti Mäntykoski, Uudenmaan ELY-keskus

Vesienhoitoalueen yhteistyöryhmät

Luettelot yhteistyöryhmien jäsenistä löydät vesienhoitoalueen verkkosivuilta

www.ymparisto.fi/kymijoen-suomenlahdenvesienhoitoalue
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15 Sanasto		

Akviferi

Akviferilla tarkoitetaan riittävän huokoista ja läpäisevää maa- tai kallioperämuodostumaa tai kerrosta, joka
mahdollistaa joko merkittävän pohjaveden virtauksen tai merkittävän pohjavedenoton.

Ekologinen tila

Ekologisella tilalla tarkoitetaan pintaveden tilan kuvaamista vesieliöstön avulla. Tilaa arvioitaessa otetaan
huomioon myös veden laatu ja hydrologiset sekä morfologiset ominaisuudet. Ekologinen tila ilmaistaan
luokittelemalla vedet viiteen luokkaan.

Interkalibrointi

Interkalibrointi on menettely, jossa varmistetaan eri valtioiden käyttämien biologisten seurantatietojen ver-
tailtavuus. Seurantatietoja ovat tietyt edustavat lajit tai lajiryhmät ja niistä saadut ekologiset luokittelutiedot.

Kasviplankton

Kasviplanktonit ovat pieniä mikroskooppisia kasveja (leviä), jotka kelluvat vapaasti pintavesien ylimmissä
kerroksissa.

Kemiallinen tila

EU-tason lainsäädännössä määriteltyjen prioriteettiaineiden ja niille säädettyjen ympäristönlaatunormien

mukainen luokittelu. Kemiallinen tila on hyvä, jos aineiden ympäristölaatunormit eivät ylity. Ympäristölaa-
tunormit on asetettu pääsääntöisesti aineiden vedestä mitatuilla pitoisuuksille.

Koordinaattori

Vesienhoidon koordinaattori on henkilö, joka huolehtii siitä, että vesienhoitosuunnitelma tehdään ELY-
keskuksen osalta. Jokaisella vesienhoitoalueella on tämän lisäksi yksi koordinaattori, joka vastaa kokonai-
suudesta.

Kuulemismenettely

Kuulemisella tarkoitetaan määrämuotoista menettelyä, jossa kansalaiset ja eri toimijat voivat lausua mielipi-
teensä tietystä asiasta.

Luokittelu

Vesien tila luokitellaan ihmisen toiminnan aiheuttaman muutoksen perusteella käyttäen vertailukohtana
häiriintymättömiä, luonnontilaisia vesiä. Pintavedet luokitellaan niiden biologisen ja kemiallisen tilan perus-
teella viiteen luokkaan: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono. Pohjavedet luokitellaan niiden
kemiallisen ja määrällisen tilan perusteella kahteen luokkaan, jotka ovat hyvä ja huono.

Perustoimenpiteet

Perustoimet ovat Suomen kansallisen lainsäädännön ja EU-direktiivien edellyttämiä toimenpiteitä

Pintavesi

Pintavedellä tarkoitetaan maanpäällisiä vesiä, kuten meriä, järviä, jokia ja puroja.
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Pintavesimuodostuma

Pintavesimuodostumalla tarkoitetaan pintavesien erillistä ja merkittävää osaa, kuten järveä, tekoallasta,
puroa, jokea tai kanavaa, puron, joen tai kanavan osaa, jokisuun vaihettumisaluetta tai rannikkovesien
osaa.

Pohjavesi

Pohjavesillä tarkoitetaan kaikkia niitä vesiä, jotka ovat maan pinnan alla vedellä kyllästyneessä vyöhyk-
keessä ja suorassa yhteydessä kallio- tai maaperään.

Pohjavesimuodostuma

Pohjavesimuodostumalla tarkoitetaan yhtenäisenä vesimassana akviferiin tai akvifereihin varastoitu-
nutta pohjavettä.

Prioriteettiaine

Prioriteettiaineet ovat vesipolitiikan puitedirektiivin liitteessä listattuja aineita tai aineryhmiä. Listassa oleville
aineille ehdotetaan toimenpiteitä niiden käytön vähentämiselle

SOVA-laki

SOVA-laiksi kutsutaan lakia viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista,
joka tuli voimaan 1.6.2005. Laki perustuu EY:n direktiiviin suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten
arvioinnista (2001/42/EY). SOVA-laki mahdollistaa ympäristönäkökohtien ottamisen huomioon aiempaa
paremmin jo suunnitelmien ja ohjelmien valmistelun alkuvaiheessa.

Suunnittelun osa-alue

Toimenpideohjelmat kootaan suunnittelussa käytettävistä suunnittelutyön kannalta merkittävistä osa-
alueista, kuten reittivesistö, suurvesistön haara tms.

Toimenpideohjelma

Vesienhoidon  toimenpiteet sisältävä tarkempi alueellinen ohjelma, joka toimii vesienhoitosuunnitelman
tausta-aineistona.

Tyypittely

Tyypittelyssä pintavedet (esimerkiksi järvet, joet tai niiden osat) jaetaan niiden luontaisia ominaisuuksia
vastaaviin ryhmiin eli tyyppeihin. Tyypit kuvaavat luonnon omaa vaihtelua vesistöissä.

Täydentävät toimenpiteet

Täydentävillä toimenpiteillä tarkoitetaan toimia, jotka ovat tarpeen ja joihin voidaan ryhtyä, mikäli perustoi-
menpiteillä ei saavuteta vesien hoidolle asetettuja tavoitteita.

Vesienhoito

Vesienhoidolla tarkoitetaan vesipolitiikan puitedirektiivin ja vesienhoitolain mukaista suunnitelmallista toi-
mintaa, jolla pinta- ja pohjavesien laadullista ja määrällistä tilaa ylläpidetään ja parannetaan.

Vesienhoitoalue
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Vesienhoitoalueella tarkoitetaan aluetta, joka koostuu yhdestä tai useasta vesistöalueesta sekä niihin yh-
teydessä olevista pohja- ja rannikkovesistä. Vesienhoitoalue on valtioneuvoston asetuksessa (1303/2004)
määritelty vesienhoidon yhteistoiminta-alueeksi.

Vesienhoitosuunnitelma

Vesienhoitoalueen kattava yhteenveto vesien tilasta, ongelmista ja suunnitelluista vesienhoitotoimista.

Vesienhoitolaki

Laki vesienhoidon järjestämisestä eli vesienhoitolaki (1299/2004) on tärkein säädös, jolla vesipolitiikan pui-
tedirektiivi Suomessa pannaan täytäntöön.Laissa säädetään viranomaisten yhteistyöstä, vesien tilaan vai-
kuttavien tekijöiden selvittämisestä, seurannasta, vesien luokittelusta, vesienhoidon suunnittelusta sekä
kansalaisten ja eri tahojen osallistumisesta.

Vesipolitiikan puitedirektiivi (VPD)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2000/60/EY) yhteisön vesipolitiikan suuntaviivoista. Direktiivi
tuli voimaan 22.12.2000. Direktiiviin tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, ettei niiden
tila heikkene ja että vesistöjen tila on vähintään hyvä koko EU:n alueella vuonna 2015. Suomessa direktiivi
on pantu täytäntöön kansallisin säädöksin, joista tärkeimmät ovat laki vesienhoidon järjestämisestä eli ve-
sienhoitolaki sekä sen pohjalta annetut asetukset.

Vesistöalue

Alue, jolle satanut vesi virtaa mereen tietyn joen tai suistoalueen kautta.

Vesiympäristölle haitallinen aine

Vesiympäristölle haitallisella aineella tarkoitetaan vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisesti kansallisesti valit-
tuja aineita ja vesipuitedirektiivin mukaisesti vahvistettuja muita kuin vesiympäristölle vaaralliseksi määritel-
tyjä aineita (ks. kohta Vesiympäristölle vaarallinen aine), jotka voivat aiheuttaa pintaveden pilaantumista.

Vesiympäristölle vaaralliset aineet

Vesiympäristölle vaarallisella aineella tarkoitetaan vesipolitiikan puitedirektiivin sekä vesiympäristöön pääs-
tettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamasta pilaantumisesta annetun direktiivin tarkoittamia aineita, jotka
ovat myrkyllisiä, hitaasti hajoavia ja jotka voivat kertyä eliöstöön.

Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmä on vesienhoitolain (1299/2004) mukainen eri intressitahoja edustava ryhmä, jonka alueelli-
nen ympäristökeskus on kutsunut koolle. Ryhmä osallistuu vesienhoitoon liittyvien asioiden valmisteluun
yhdessä ELY-keskuksen kanssa.

Ympäristönlaatunormi

Ympäristönlaatunormilla tarkoitetaan lainsäädännössä vahvistettua haitallisen, vaarallisen tai pilaavan ai-
neen pitoisuutta vedessä, eliöstössä tai sedimentissä, jota ihmisen terveyden tai ympäristön suojelemiseksi
ei saa ylittää.
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