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WWF kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa asiasta seuraavaa: 

 

Kunnostusstrategia ja loppuraportti sisältävät hyviä esityksiä vesientoimenpideohjelman 
toteuttamisen edistämiseksi. Luonnonsuojelu ja vesien ekologisen tilan tärkeys on huomioitu. 
WWF esittää raporttiin lisättäväksi seuraavaa konkretiaa ohjelman toteuttamiseksi: 

 

Yleisempiä kommentteja:  

 

- Strategian ja loppuraportin ehdotuksiin (7 teemaa alaotsikkoineen) WWF ehdottaa 
lisättävän vastuutaho, arvioidut kustannukset sekä toteuttamisaikataulu. Raportti ja strategia 
sisältävät hyviä ehdotuksia mutta vastuutaho ja konkreettiset ehdotukset puuttuvat. 

- Strategiassa ja loppuraportissa tuodaan esiin useasti ELY-keskusten resurssien 
väheneminen sekä valtion talouteen kohdistuvat paineet. Toimenpiteiden toteutusvastuu 
siirretään yhä enenevissä määrin valtiolta yksityisille, yrityksille sekä erilaisille yhdistyksille ja 
säätiöille. Suomen valtio on sitoutunut erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä ohjelmissa 
toimenpiteiden toteuttamiseen sekä hyväksytyssä hallitusohjelmassa sitoudutaan vesienhoito-
ohjelmien toteuttamiseen, ”Varmistetaan vahvistettujen vesienhoitosuunnitelmien toimeenpano. 
Käynnistetään vesistöjen kunnostushankkeita kunnostusstrategian pohjalta ja edistetään 
pienvesien ennallistamista." Järjestöjä, yrityksiä ja kansalaisia on suotavaa kannustaa 
vesistökunnostus toimiin, mutta valtion rooli olisi hyvä pitää kirkkaana ja selkeänä. 

- Vesienhoitosuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen ei vastaa tälläkään 
hetkellä aikataulutavoitteita. Loppuraportin sivulla 13 todetaan että vesienhoitosuunnitelmien 
edellyttämiä toimenpiteitä toteutetaan vasta toisen tai kolmannen kauden aikana. 
Toimenpiteiden toteuttaminen on todennäköisesti otettava kuitenkin käyttöön välittömästi vesien 
hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi. Jos näin ei ole, WWF toivoisi tätä kohtaa kirjoitettavan 
selkeämmin auki. 

- Strategiassa ja loppuraportissa esitetään useasti myös ”aiheuttaja maksaa”- periaatteen 
vahvempaa käyttöön ottoa. Ehdotus on kannatettava, mutta kuten raportissakin todetaan, 
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”aiheuttajaa” on usein vaikea jäljittää ja se voi olla usean toimen ja toimijan tulos. Myös tässä 
tapauksessa vesistökunnostus toimenpiteet on turvattava. 

- SYKE:n ylläpitämäksi suunniteltu vesistökunnostusverkosto on ehdotuksena 
kannatettava. Internet-pohjaiseen vuorovaikutteiseen palveluun WWF ehdottaa lisättävän myös 
kaikille avoin seurantatietokanta, jossa vesienhoidon toteutumista voisi seurata.  

- Niin sanotut haitalliset tuet on välittömästi kartoitettava ja lopettava. Tavoitteiltaan usein 
päinvastaisten toimintojen tukeminen järkeistettävä: Valtio voi esimerkiksi tukea samalla niin 
kuivatus kuin ennallistamishankkeita. Hankkeiden toteuttamista tulisi tarkastella valuma-
aluekohtaisesti eikä vesien ekologista tilaa heikentäviä uusia hankkeita WWF:n mielestä tulisi 
tukea lainkaan.  

 

Yksityiskohdat: 

  

- Strategiassa (s.4) ”Keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi” mainitaan yhdeksi keinoksi 
”kunnostushankkeet palvelevat mahdollisuuksien mukaan myös muita hankkeita”. Tämä ei ole 
WWF:n näkemyksen mukaan keino. 

- Kohdassa ”Tavoite 1 Vesien ekologinen ja kemiallinen tila sekä vesiympäristö paranevat 
ja luonnon monimuotoisuus turvataan kohdassa: Selvitetään mahdollisuutta rakentamisesta 
luonnonolosuhteille aiheutuvien haittojen korvaamiseen kompensaatiolla” (s. 14) todetaan että 
”Voimakkaasti muutetuissa vesissä tavoitteena on parhaan toteutettavissa olevan ekologisen 
jatkumon turvaaminen, joka mahdollistaa eliöstön vaelluksen sekä kutemis- ja 
lisääntymisalueiden säilymisen.” WWF katsoo että tämä on liian suurpiirteistä, selkeät 
velvoitteet olisi tuotava esiin. Kompensaatiotoimenpiteet tulisi WWF:n näkemyksen mukaan 
sisällyttää hyväksyttävien lupien pakollisiksi toimenpiteiksi sekä niiden tulisi olla osa YVA -
menettelyä. Raportissa todetaan myös, että ”kompensaatiotoimenpiteet eivät vähennä tarvetta 
arvioida olemassa olevien luonnonarvojen suojelua tai haittojen lieventämistä”. Ympäristölle 
merkittävästi negatiivisia vaikutuksia aiheuttavien toimenpiteiden toteuttamisten tarpeellisuutta 
tulisi kuitenkin ylipäänsä arvioida tiukemmin.  
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