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ASIA: WWF:n kommentit vesienhoidon toimenpiteiden suunnitteluun  
 
WWF kiittää mahdollisuudesta kommentoida luonnosta ja esittää seuraavaa:  
 
Yleistä:  
 

- Vesienhoidon toimenpiteiden suunnitteluun liittyvän ohjeistuksen laatiminen on 

tärkeää, jotta vesien hyvän ekologisen tilan saavutusmahdollisuudet olisivat 

paremmat. Pintavesien hyvän ekologisen tilan saavuttamisen tavoiteaikataulua 

on jouduttu jatkamaan jo vuoteen 2021 ja 2027. Toimenpiteet vesien tilan 

parantamiseksi ovat monelta osin hyviä, mutta niiden toteutumistaso ei ole ollut 

riittävä. 

 

- Pintavesien hyvän ekologisen tilan arviointi perustuu nykyään pääosin 

kemiallisten indikaattorien, lähinnä fosforin ja typen, seurantaan ja arviointiin. 

Vesiluonnon monimuotoisuus tulisi toisen vesienhoitokauden aikana huomioida 

moniulotteisemmin, lisäten seurantaan ja arviointiin laajemmin myös biologisia 

indikaattoreita.  

- Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa tuodaan esiin ELY-
keskusten resurssien väheneminen sekä valtion talouteen kohdistuvat paineet. 
Toimenpiteiden toteutusvastuu siirretään yhä enenevissä määrin valtiolta 
kunnille, 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 ei tulisi pestä käsiään ohjelmien 
toimeenpanemisista. ELY- keskusten riittävät resurssit myös 
vesienhoitosuunnitelmien toteuttamiseksi tulisi turvata. 

 
- Valtion tekemän päällekkäisen, tavoitteiltaan usein päinvastaisten toimintojen 

tukemista tulisi järkeistää. Valtio voi tukea samalla niin kosteikkoja tuhoavia 
kuivatus- kuin niiden ennallistamishankkeita. Hankkeiden toteuttamista tulisi 
tarkastella valuma-aluekohtaisesti eikä vesien ekologista tilaa heikentäviä 
hankkeita tulisi tukea.  



 

 

 

 
- Tavoitteissa todetaan, että vesienhoitosuunnitelmien tavoitteena on vesien hyvä 

ekologinen tila tai voimakkaasti muutetuissa vesistöissä hyvä saavutettavissa 
oleva tila. Sekä ”voimakkaasti muutettu vesistö” että ”hyvä saavutettavissa oleva 
tila” käsitteet tulisi avata tarkemmin. Voimakkaastikin muutetuissa vesistöissä 
tulisi edistää niiden ennallistamista ja kuivatushankkeissa tulisi noudattaa 
luonnonmukaisen peruskuivatuksen ja vesirakentamisen periaatteita.  
 

Kommentteja osioon ”maatalous”  
 

- Maatalouden vesiensuojelun ohjauskeinot nojautuvat maatalouden uuden 

ohjelmakauden sisältämän ympäristöjärjestelmän (nykyinen ympäristötuki) 

toimenpiteisiin. Ympäristön kannalta tehokkaimmat toimenpiteet eivät ole 

tälläkään hetkellä viljelijöiden laajassa käytössä (”erityistukitoimenpiteet”). 

Uudella ohjelmakaudella on tärkeää, että myös  ympäristöjärjestelmän 

ympäristönsuojelua edistävä perustaso on riittävä sekä erityistoimenpiteet 

ovat riittävän houkuttelevia.    

 

- Luonnoksessa todetaan happamien sulfaattimaiden merkitys vesien hyvän 

ekologisen tilan saavuttamisessa. Arvio peltokäytössä olevista sulfaattimaiden 

määrästä vaihtelee 50 000 hehtaarista 350 000 hehtaariin. Ensimmäisessä 

vesienhoitosuunnitelmassa todetaan sulfaattimaiden kartoituksen oleva tärkeä 

askel happamien sulfaattimaiden ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Tätä 

askelta ei ole vieläkään otettu. Lisäksi on varmistettava riittävän tehokkaiden 

toimenpiteiden tuen houkuttelevuus viljelijöille. 

 

- Tietoa vuosittaisesta talviaikaisen kasvipeitteisyyden osuudesta on luonnoksen 

mukaisesti vaikea saada. Talviaikainen kasvipeitteisyys on kuitenkin merkittävä 

toimenpide maatalouden vesiensuojelun edistämiseksi. Seuranta toimenpiteen 

toteutumisesta ei ole mahdollista jos tietoa ei ole saatavilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Toimenpiteiden toteutumisen tavoitteissa, esimerkiksi maatalous- osuudessa 

todetaan, että arviot toimenpiteiden toteutumisesta suoritetaan 2021 mennessä. 

Toimenpiteiden toteutumista ja toteutuksen kehitystä tulisi seurata vuosittain. 

Myös tavoitteet tulisi olla vuosittaiset ja niihin tulisi pystyä reagoimaan 

tarvittaessa. Alueelliset tavoitteet ja vuosittaiset toteumat tulisi myös olla kaikkien 

nähtävillä esimerkiksi avoimella internet- sivustolla. Kattavampi väliarvio tulisi 

toteuttaa jo vuonna 2018. 

 

 

Helsingissä 31.1.2013 
 
Maailman Luonnon Säätiö (WWF) 
Suomen Rahasto 
 

 
Jari Luukkonen     
Suojelujohtaja      
 
Lisätietoja: suojeluasiantuntija Elina Erkkilä, elina.erkkila@wwf.fi  
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