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Vesienhoidon suunnittelu

• Vesistöaluekohtainen suunnittelujärjestelmä, jossa kansalaisten     
ja sidosryhmien osallistuminen tärkeää

• Perustuu EU:n vesipolitiikan puitedirektiiviin (2000)

• Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä

• Tavoitteena pinta- ja pohjavesien hyvä tila vuonna 2015
• Aikataulun pidentäminen mahdollista (2021, 2027) 

• Etenee kuuden vuoden jaksoissa 

• Käynnissä kolmas vesienhoidon suunnittelukausi (2016-2021)

• Suomi jaettu vesienhoitoalueisiin vesistöalueiden rajojen mukaan, ei 
hallinnollisten

• ELY-keskukset vastaavat vesienhoidon suunnittelusta ja siihen 
liittyvästä sidosryhmäyhteistyöstä omalla alueellaan 

• Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä (kunnat 
mukana seutukunnittain)

• Jokaiselle vesienhoitoalueelle laaditaan vesienhoitosuunnitelma, 
jotka hyväksytään valtioneuvostossa ja raportoidaan EU:lle

• Toimenpideohjelmat

• www.ymparisto.fi/vesienhoito

http://www.ymparisto.fi/vesienhoito




Vesienhoidon kuuleminen 2.11.2020 – 14.5.2021

• www.ymparisto.fi/vaikutavesiin → Vesienhoito

• Palaute ensisijaisesti www.lausuntopalvelu.fi kautta (lausuntopyyntö mm. kaikille 
kunnille), mutta voi myös lähettää ELY-keskuksen kirjaamoon

• Kuultavina ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi, mutta myös alueellisiin 
vesienhoidon toimenpideohjelmiin liittyen voi antaa palautetta (tausta-asiakirjat)

• Avoimet tietojärjestelmät ja karttapalvelu (linkit löytyvät vesienhoidon kuulemis-
sivulta):

• Vaikuta vesiin –karttapalvelu (pinta- ja pohjavesien tila sekä niihin vaikuttavat tekijät)

• Ehdotukset pinta- ja pohjavesien toimenpiteiksi 2022-2027 (omat PowerBI-raportit)

• Pintavesien tilan, paineiden ja ympäristötavoitteiden tietojärjestelmien hakuraportti (PowerBi-
raportti)

• Pohjavesien tilan, riskien ja ympäristötavoitteiden tietojärjestelmä (Hertta-palvelu)

http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
http://www.lausuntopalvelu.fi/
http://paikkatieto.ymparisto.fi/vaikutavesiinviewers/Html5Viewer_4_12/Index.html?configBase=http://paikkatieto.ymparisto.fi/Geocortex/Essentials/REST/sites/VaikutaVesiin/viewers/VesikarttaHTML5/virtualdirectory/Resources/Config/Default


Ehdotus Varsinais-Suomen ja 
Satakunnan vesienhoidon toimenpide-
ohjelmaksi vuosille 2022-2027

• Pohjavedet:
• Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat

• Pintavedet:
• Vesistöalueiden rajojen mukaan

• Suunnittelun osa-alueet:

• Kiskonjoki-Uskelanjoki-Halikonjoki

• Paimionjoki-Aurajoki

• Vakka-Suomi

• Saaristomeri

• Eurajoki-Lapinjoki-Sirppujoki

• Kokemäenjoen alaosa – Loimijoki (PIRELY + VARELY)

• Karvianjoki 

Jämijärven alue: 
Pirkanmaan ELYn
TPO

Hämeen ELYn
TPO



Toimenpiteiden suunnittelun periaatteet

• Taustalla toimialakohtaiset suunnitteluoppaat joita valmisteltu yhteistyössä 
(www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas) 

• Perusperiaate: kaikki vedet hyvässä tilassa viimeistään 2027. Lisäksi 
otetaan huomioon mm. 

• Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen

• Merenhoidon tavoitteet

• Tulvariskien hallinnan tavoitteet merkittävillä tulvariskialueilla

• Jokaiseen paineeseen tulee kohdistaa toimenpide

• Toimenpidetyypit: perustoimenpide, muu perustoimenpide, täydentävä 
toimenpide

• Tavoite saada kaikki toimenpiteet käyntiin nopeasti, mutta viimeistään v. 
2027 - vesiympäristön toipuminen kestää pitkään

http://www.ymparisto.fi/vesienhoito/opas


Vesienhoidon toimenpiteet 
Satakunnan alueella (pintavedet)

Pintavesien ekologinen tila Satakunnassa:

• Joet: hyvässä tilassa 12 % jokipituudesta 

• Järvet: hyvässä tai erinomaisessa tilassa 16 % pinta-alasta ja 46 % 
lukumäärästä

• Selkämeren tila heikentynyt: hyvässä tilassa 54 % pinta-alasta (viime 
kaudella 81 %)

Pintavesien kemiallinen tila Satakunnassa: hyvää huonompi kaikissa 
vesimuodostumissa (PBDE-aineet, elohopea, kadmium, nikkeli)

Ravinnekuormituksen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet:

• Maatalous, metsätalous, haja- ja loma-asutus, turvetuotanto, 
yhdyskuntien ja teollisuuden jätevedet, kalankasvatus

Hydro-morfologisen tilan parantaminen: 

• virtavesikunnostukset, vaellusesteiden poistot/kalatiet

Vesistökunnostukset (järvikunnostukset, merenlahtien kunnostukset)

Vaarallisten ja haitallisten aineiden vähentäminen (mm. happamat 
sulfaattimaat)



Vesienhoidon toimenpiteet 
Satakunnan alueella (pohjavedet)

Pohjavesien tila Satakunnassa:

• Riskialueita 17 kpl

• Selvityskohteiden tilaa on saatu tutkittua, mutta niitä on 
edelleen 8 kpl

• Huonossa kemiallisessa tilassa: Järilänvuori (Harjavalta) ja 
Honkala (Säkylä)

Toimenpiteitä esitetty 24 pohjavesialueelle Satakunnassa

• Suojelusuunnitelmien päivittäminen

• Pilaantuneisiin maa-alueisiin liittyvät toimenpiteet

• Tieliikenteen pohjavesiriskien hallinta (pohjavesisuojaukset, 
suolauksen vähentäminen, vähemmän haitalliset liukkaudentorjunta-
aineiden käyttö)

• Maatalous ja happamat sulfaattimaat (torjunta-aineet, ammonium-
pitoisuudet)



Tilatavoitteen saavuttaminen

• Tavoitteena pinta- ja pohjavesien hyvä tila viimeistään 
vuonna 2027

• Mahdollista esittää tilatavoitteen saavuttamiseen 
aikataulupoikkeama vuoden 2027 jälkeen 
luonnonolosuhteiden perusteella (viive vesiympäristön 
palautumisessa)

• Tilatavoitteita on mahdollista myös alentaa, mikäli 
vesimuodostuma on selvitysten mukaan ihmisen 
toiminnan siten muuttama tai sen luonnonolot ovat 
sellaiset, että ne estävät vaativampien tavoitteiden 
saavuttamisen, tai ympäristötavoitteiden saavuttamisen 
edellyttäminen on teknisten tai taloudellisten syiden 
vuoksi kohtuutonta.

• Pintavesien osalta ei alennettuja tilatavoitteita Satakunnassa

• Pohjavesien osalta esitetään alennettuja tilatavoitteita Järilänvuoren
pohjavesialueelle (kupari, nikkeli, kadmium, sinkki ja koboltti)



Vesienhoitosuunnitelmien vaikuttavuus
• Valtioneuvoston hyväksymiä (valtioneuvosto hyväksyy vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2022-2027 

joulukuussa 2021)

• Toimenpiteet suunniteltu yhdessä eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa → sitoutuneisuus

• Tulee ottaa lupakäsittelyssä ja viranomaisten päätöksissä huomioon ja lupiin tulee kirjata, kuinka 
vesienhoitosuunnitelma on kyseisessä luvassa otettu huomioon, vaikuttavuus lisääntynyt (Weser, 
Finnpulp-päätös)

• Rahoituksen ohjaaminen (mm. vesistökunnostusten avustukset)

• Monet toimenpiteet perustuvat kuitenkin pitkälti vapaaehtoisuuteen (hajakuormitus)

• Monissa toimenpiteissä kunta tärkeä toteuttaja ja/tai toteutuksen kumppani

• Tutustu kuultavina oleviin asiakirjoihin ja kerro mielipiteesi!
• Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat viimeistellään saadun palautteen perusteella

• Valtioneuvosto hyväksyy vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2022-2027 joulukuussa 2021



Kiitos!

Lisätietoja vesienhoidon suunnittelusta ja kuulemisesta 
Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella:

Varsinais-Suomen ELY-keskus:
- Sanna Kipinä-Salokannel 

p. 0295 022 879 (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)
- Maria Mäkinen (pohjavedet) 

p. 0295 022 913 (etunimi.k.sukunimi@ely-keskus.fi)


