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VIITE:    Vesienhoidon kuuleminen  

 

ASIA: WWF:n kirjallinen lausunto 

 

WWF kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa asiasta seuraavaa: 

 

WWF:n kommentoimat asiat pätevät kaikkien vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiin, minkä 

vuoksi WWF esittää saman lausunnon kaikille seitsemälle vesienhoitoalueelle ja nostaa lausunnossaan 

esimerkkejä erillisiltä alueilta. WWF pitää erittäin kiitettävänä sidosryhmien osallistamista 

vesienhoidon kuulemiseen ja tunnustaa, että vesienhoitosuunnitelmien pohjalla oleva taustatutkimus 

on Suomessa eurooppalaisittain varsin hyvää. Erityisesti WWF haluaa mainita ympäristöhallinnon 

ylläpitämän Vesikartan, joka tekee vesistöjen tilan seuraamisesta läpinäkyvää ja helposti lähestyttävää.  

Toimenpideohjelmien seurannan mahdollistamiseksi WWF katsoo, että laajojen vesienhoitoalueittain 

tehtyjen vesienhoitosuunnitelmien lisäksi tarvitaan myös yksityiskohtaisempia esimerkiksi jokitason 

suunnitelmia.  

 

Suunnittelun työohjelma on pääpiirteittäin hyvä, mutta kaipaa konkreettisten toimenpiteiden 

organisoinnin, toteuttamisen ja seurannan erittelyä. Pintavesien tilan arvioinnin perusteena oleva 

aineisto tulisi olla mahdollisimman yhdenmukainen todellisen ekologisen tilan määrittelyn ja 

vertailukelpoisuuden vuoksi. Vesistön ekologisen tilan määritelmä saattaa perustua joissain vesistöissä 

laajaan biologiseen, kemialliseen ja hydro-morfologiseen aineistoon, kun taas joidenkin vesistöjen 

osalta se perustuu ainoastaan fysikaalis-kemialliseen aineistoon. Olisi hyvä, että pinta- ja pohjavesien 

tilan seurantaohjelmat tulisivat myös kommenttikierrokselle. Tila-arvioiden valmistuttua olisi myös 

hyvin tervetullutta, että vesistökohtaiset ekologisen tilan mahdolliset muutokset ohjelmakausien välillä 

olisivat julkisesti nähtävillä.  

 

Vesienhoitotoimenpiteiden toteuttaminen: Ympäristötavoitteita asetettaessa vesistön hyvän 

ekologisen tilan saavuttamisen määräajan pidentämistä perustellaan usein teknisen kohtuuttomuuden 

ja luonnonolojen ylivoimaisuuden vuoksi ja monesti tarkemmaksi määritelmäksi esitetään valuma-

alueelta tuleva liiallinen kuormitus. WWF katsoo, että vesienhoidossa oleellista on keskittyminen 

olemassa olevien toimenpiteiden toteuttamiseen täysmääräisenä, minkä jälkeen voidaan arvioida, 

ovatko nykyisten suunnitelmien toimenpiteet riittäviä vesien hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi. 

Vasta tämän jälkeen määräajan pidentäminen voi olla perusteltua hyvän tilan saavuttamisen suhteen. 

Itse toimenpiteiden toteuttamatta jättämisen suhteen määräajan pidentäminen on kuitenkin täysin 

perusteetonta. WWF:n tiedossa ei ole ainuttakaan vesistöä, jonka alueella kaikki 

vesienhoitotoimenpiteet olisi tehty.  
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WWF tähdentää, että vesien hyvän ekologisen tilan saavuttamisen takarajaan, vuoteen 2027 on vielä 

kymmenen vuotta aikaa, mikä tarkoittaa, että jo suunniteltujen toimien toteuttamiseen on aivan 

riittävästi aikaa. Nykyresursseilla tämä on kuitenkin mahdotonta, minkä vuoksi politiikan muutos on 

tarpeen. Vesien hyvän tilan merkitys esimerkiksi sinisen talouden suhteen on syytä huomioida 

poliittisessa päätöksenteossa. Systemaattisen vesienhoitotoimien seuranta- ja toteuttamistiedon 

puuttuessa lisätoimenpiteiden arviointi on haasteellista. Käsityksemme mukaan ainakin Uudenmaan 

ELY-keskus on kokoamassa tietoa toteutuneista vesienhoitotoimenpiteistä, mikä on keskeistä 

tavoitteiden seurannan kannalta. Vesienhoidon kannalta on hyvin tärkeää, että vastaava seuranta 

toteutetaan kaikilla vesienhoitoalueilla. WWF katsoo, että on myös tärkeää varmistaa, ettei 

vesienhoitosuunnitelmien toimeenpano kärsi hallinnon myllerryksistä kuten maakuntauudistuksesta ja 

lupa- ja valvontajärjestelmän murroksesta. 

 

Ympäristötavoitteiden asettaminen: Voimakkaasti muutettujen vesistöjen vesienhoitotavoitteita 

tulee tiukentaa kolmannella kierroksella, kun vesien muuttuneisuus ja nimeämisen perusteet 

arvioidaan udelleen. Totaaliset vaellusesteet alentavat monen muuten hyvässä tilassa olevan vesistön 

tilan tyydyttävään. Kalateiden rakentamisella monen erityisesti Pohjois-Suomen joen ekologinen tila 

voisi nousta hyvään, mikä korostaa vesivoimayhtiöiden vastuuta kalateiden rakentamisessa ja siten 

kokonaisen vesistön tilan määrittelyssä. Vapaan uomajatkumon tulee jatkossakin olla yhtä 

merkittävässä asemassa muiden muuttujien kanssa, kun vesien ekologista tilaa määritellään. WWF 

katsoo, että uusien erityisesti vesivoimaan liittyvien hankkeiden ei tulisi tulevaisuudessa enää 

mahdollistaa ympäristötavoitteista poikkeamista. Vesipuitedirektiivin hyvän tilan tavoitteiden 

toteuttamisen mahdollistajana, kansallisen vesilain merkitys on suuri. Nykyinen vesilakimme ei 

kuitenkaan huomioi EU:n vesipuitedirektiivin vaatimuksia ja sitä tulee viipymättä muuttaa varsinkin 

vesivoiman ympäristöhaittojen korjaamiseksi pysyvästi.  

 

Keskeiset kysymykset: WWF katsoo, että vesienhoidon keskeisissä kysymyksissä on huomioitu 

hyvin oleelliset asiat, mutta esittää alla yksityiskohtaisempia huomioita. 

 

Toimeenpanon tehostaminen ja rahoitus 

WWF pitää tärkeänä, että toimeenpanon tehostaminen ja vesiensuojelun rahoituksen 

varmistaminen on nostettu vesienhoitosuunnitelmissa esille. WWF korostaa, että vesiensuojelu 

ei voi perustua vain vapaaehtoisuudelle ja vaatii toimivia ohjauskeinoja, sillä vapaaehtoiset 

toimet ovat selvästi olleet riittämättömiä vesiensuojelun kannalta.  Toimeenpanoon 

luonnollisesti kuuluvat suunnittelu, tutkimus, neuvonta ja koulutus, mutta WWF näkee, että 

oleellisimpia ovat konkreettiset toimenpiteet, jotka nyt puuttuvat toimeenpanon tehostamisesta 

kokonaan. Tätä myöten myös vesienhoidon rahoitusta tulee suunnata voimakkaammin 

käytännön toimenpiteiden suuntaan. Maatalouden tuet ja erityisesti maaseutuohjelman 

ympäristökorvausjärjestelmä tulisi liittää vesienhoitosuunnitelmiin ja niiden tavoitteisiin. 

Rahoituksen osalta yritysten vastuuta tulee lisätä. Esimerkiksi vesivoimaloiden velvollisuudet 

kalateiden rakentamiseksi on pantava täytäntöön, sillä vesistö ei voi olla hyvässä tilassa ilman 

esteetöntä uomajatkumoa.  
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Vesien- ja merenhoidon sekä ravinteiden kiertoon liittyvällä kärkihankerahoituksella on ollut 

merkittävä rooli vesiensuojelussa ja on tärkeää, että se säilyy myös seuraavassa 

hallitusohjelmassa mahdollistaen toimenpiteet vesien hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi. 

Rahoituksen painopiste tulisi olla ennen kaikkea konkreettisissa vesiensuojelutoimissa. 

 

Rahoitus tierumpujen uusimiseen vaelluskalojen nousun turvaamiseksi mahdollistuu 

esimerkiksi sillä, että valtion avustusta ei myönnetä tiehankkeisiin, joissa kalojen kulkua ei ole 

huomioitu. Nousuesteiden huomioiminen voisi myös olla KEMERA -tuen edellytys, mikä 

myös edistää rahoitusta.  

 

 Maatalous  

Maatalouden osalta vesienhoitosuunnitelmissa on nostettu esiin varsin oleellisia asioita kuten 

huomattavan kokonaiskuormituksen vähentäminen. WWF katsoo, että tutkimuksissa 

tehokkaimmiksi todetut toimenpiteet ja niiden rahoitus tulee jatkossa kohdentaa 

ravinnekuormituksen riskialueille esimerkiksi eroosioherkimmille alueille. Priorisoinnissa 

tulee huomioida myös ennusteet ilmastonmuutoksen aiheuttamasta sateiden lisääntymisestä 

erityisesti kasvukauden ulkopuolella, jolloin esimerkiksi peltojen talviaikaisen 

kasvipeitteisyyden merkitys kasvaa. WWF tukee kuitenkin vesienhoitosuunnitelmissa esitettyä 

huomiota, että myös hyvässä ja erinomaisessa tilassa olevien vesien tila tulee turvata, mikä 

korostaa entisestään riittävän rahoituksen merkitystä vesiensuojelulle. Esimerkkeinä tällaisista 

vesistöistä ovat saimaannieriän ainoa lisääntymisjärvi Kuolimo sekä Puruvesi. Erinomaisessa 

ja hyvässä tilassa olevien vesistöjen turvaamisen keinovalikoimassa maatalouden 

vesistökuormitus on jätetty yllättävän vähälle huomiolle ja lista tulisi pitää sisällään 

konkreettiset menetelmät maatalouden kuormituksen vähentämiseksi. WWF pitää hyvänä, että 

vesienhoitosuunnitelmissa huomiota kiinnitetään myös vesistöihin, joiden tila on vaarassa 

heiketä hyvästä. 

 

Maan kasvukunnosta huolehtiminen on toki merkittävä vesiensuojelukeino ja kuuluu hyviin 

maatalouskäytäntöihin. Jo alimitoitettuja maatalouden ympäristönsuojelun määrärahoja ei tule 

kuitenkaan kohdentaa hyviin viljelykäytäntöihin, kuten maan kasvunnon ylläpitämiseen. Sen 

sijaan ne tulisi kohdentaa varsinaisiin vesiensuojelutoimenpiteisiin esimerkiksi 

alihyödynnettyihin menetelmiin kuten luonnonmukaiseen peruskuivatukseen. 

 

 

Metsätalous 

WWF pitää tärkeänä, että vesienhoitosuunnitelmissa huomioidaan erityistä huolta aiheuttavat 

hakkuukypsiksi kasvaneet 1960-luvulta lähtien ojitettujen suometsien hakkuut ja 

muokkaaminen metsänuudistamiseksi. Pahimmillaan näiden hakkuiden vesistökuormitus on 

hyvin huomattava. Metsätalouden vesistökuormitus on myös osoittautunut luultua 

suuremmaksi ja ilmaston lämpenemisestä aiheutuva sateiden määrän kasvu voi entisestään 

pahentaa ongelmaa. Tämän lisäksi biotalouden kasvun myötä paineet metsän kasvun 
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parantamiseen kunnostusojituksilla ja lannoituksella kasvavat, mikä sekin voi nostaa 

metsätalouden vesistökuormitusta. Metsätalouden aiheuttama kuormitus kohdistuu etenkin 

puhtaimpiin latvavesiin, jotka monesti samalla ovat myös tärkeitä vaelluskalojen 

poikastuotantoalueita. Metsätaloudessa käytettyjen suojavyöhykkeiden määrä on hyvin 

vähäinen ja uusi suositus onkin, että vesistöjen ja pienvesien rannoille tulisi jättää vähintään 30 

metriä leveä suojavyöhyke vesistökuormituksen minimoimiseksi. 

WWF pitää merkittävänä, että vaellusesteinä toimivat tierummut on huomioitu suurimmassa 

osassa vesienhoitosuunnitelmia. WWF pitää tärkeänä, että osassa vesienhoitosuunnitelmia on 

huomioitu nykyisen vesilain ongelmat liittyen vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamiseen 

ja katsoo, että vesilaki tulisi muuttaa palvelemaan vesienhoidon tavoitteita. Turhaan ojitettujen 

soiden ennallistaminen on merkittävä vesiensuojelukeino, joka tulisi nostaa 

vesienhoitosuunnitelmissa enemmän esiin. 

 

Vesienhoidon ja tulvasuojelun sekoittuminen: Vaikka vesienhoidon ja tulvasuojelun 

toimikentässä on paljon yhteistä, tulvasuojelun nimissä monesti toteutetaan vesistöjen kannalta 

haitallisia toimenpiteitä, kuten ruoppauksia. Tulvadirektiivin mukaan luonnonmukaiset 

tulvasuojelutoimet tulisivat olla ensisijaisia, mutta todellisuudessa tämä ei toteudu. WWF 

katsoo, että tulvasuojelun luonnonmukaisten toimenpiteiden toteutumista tulisi seurata. 

 

 

Ympäristövaikutusten arviointi: Ympäristövaikutusten arviointiin tulee ehdottomasti saada mukaan 

vaelluskalat. Vaikka vaikutusten listaa ei ehkä ole esitetty tärkeysjärjestyksessä, on silmiinpistävää, 

että ensimmäisenä on lueteltu elinkeinoelämän vaikutukset. WWF ehdottaa, että ympäristövaikutusten 

arvioinnissa priorisoidaan vesiluonto ja monimuotoisuus ennen elinkeinoelämän vaikutuksia. 

 

 
Maailman Luonnon Säätiö (WWF)  
Suomen Rahasto 
 
 

       
Jari Luukkonen   Elina Erkkilä   Jenny Jyrkänkallio-Mikkola 
 
 

WWF on maailmanlaajuinen, aikaansaava ympäristöjärjestö, joka innostaa ihmisiä ja 
yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF:n tukijat ovat mukana pelastamassa 
maailman ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia.  


