
Vesistöpaneelin palaute 
Manner-Suomen 
vesienhoitosuunnitelmista 
vuosille 2022–2027 

Vesistöpaneelin mukaan Manner-Suomen ehdotukset vesienhoitosuun-
nitelmiksi vuosille 2022–2027 antavat hyvän ja laajan kokonaiskuvan ve-
sistöjen keskeisistä haasteista ja toimenpiteistä niiden ratkaisemiseksi. 
Suunnittelu ja siihen liittyvät tarkastelut tehdään valtakunnallisesti yhte-
neväisellä tavalla huomioiden alueiden erityispiirteet. 

Järjestelmällisyys, ennakoitavuus ja toimenpiteiden toteutumisen ja vesien 
tilan kehittymisen valtakunnallinen seuranta ja arviointi luovat vesienhoi-
dosta hallitun kokonaisuuden. Valmistelu on tehty laajassa yhteistyössä eri 
tahojen kanssa ja kuulemiset tuovat prosessiin avoimuutta.

Vesistöpaneelin asiantuntijoiden näkemyksiä vesienhoidon suunnittelusta 
kartoitettiin taustoittavalla kyselyllä, johon vastasi 31 panelistia. Aihetta kä-
siteltiin lisäksi paneelin kokouksessa, johon osallistui 38 panelistia. Alle on 
koottu paneelin ehdotuksia Vesienhoidon suunnittelun valtakunnalliseksi 
kehittämiseksi. Esitettyihin toimenpiteisiin voitaisiin jatkossa suunnata mm. 
Vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitusta. 

Tietoa kentälle ymmärrettävässä muodossa
Vesienhoitosuunnitelmissa ja niihin liittyvissä toimenpideohjelmissa esi-
tetyt, vesien tilan parantamistoimet koskevat useita eri tahoja. Panelis-
tien mielestä merkittävän haasteen aiheuttaa se, että tieto vesienhoidon 
suunnittelusta ja siihen liittyvistä toimenpidetarpeista ei välity kansalaisille. 
Syyksi nähdään mm. vesienhoidon suunnitteluun liittyvän termistön vaikea-
selkoisuus sekä asiakirjojen laajuus.

Suuren yleisön tietoisuutta vesienhoidon suunnittelusta ja vesien tilan pa-
rantamisen merkityksestä tulee kasvattaa, jotta mm. toimenpiteiden toteut-
tajajoukkoa saadaan laajennettua. 
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Paneelin näkemyksen mukaan suunnitelmien sisältöä tulee avata ymmär-
rettävästi käyttäen kansantajuisia termejä ja esitellä kentällä käytännön toi-
mijoiden parissa. Mukaan on saatava ruohonjuuritason toimijat.

Kansalaisille tukea lähivesiensä kunnostamiseen
Etenkin vesistöjen kunnostamisessa päävastuu on alueellisilla ja paikallisilla 
toimijoilla. Vesienhoitosuunnitelmien tavoitteiden käytäntöön vieminen on 
paikoin erittäin haastavaa kunnostushankkeiden toteuttajien puuttuessa. 
Valtio myöntää avustuksia kunnostuksiin, mutta hankeosaamisen ja oma-
rahoituksen puute heikentävät avustusten hyödyntämistä ja kohdentumista 
vesienhoitosuunnitelmissa esitettyihin kohteisiin.

Tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi tarvitaan nykyistä enemmän 
konkreettista paikallistason neuvontaa sekä selkeitä ja yleistajuisia ohjeita 
hankkeiden läpiviemiseen. Vesistöjen kunnostushankkeiden omarahoituk-
sen hankkimiseen ja hankkeiden rahoituspohjan laajentamiseen on luotava 
toimintamalleja, joiden avulla vesistöjen käyttäjät ja kunnostuksista hyöty-
vät tahot voivat osallistua aktiivisesti hankkeiden rahoitukseen.
Rahoituspäätöksiä tehtäessä kunnostettavien kohteiden priorisointi vesie-
kosysteemien kannalta kriittisiin kohteisiin sekä vaikuttavuudeltaan tehok-
kaimpiin menetelmiin on vesienhoitosuunnitelmien tavoitteiden toteutumi-
sen kannalta tärkeää.

Ilmastonmuutokseen varauduttava seurannan ja tutkimuksen 
avulla
Useiden vesistöjen ja vesimuodostumien osalta sekä seuranta- ja muun 
tarvittavan tiedon puutteellisuus luo epävarmuutta sekä luokitteluun et-
tä toimenpiteiden suunnitteluun. Ilmastonmuutoksen arvaamattomat seu-
raukset luovat uusia haasteita.
Olosuhteiden muuttumisen vaikutukset luokittelun muutostarpeiksi tulee 
selvittää. Muun muassa vesistöjen tummumista tulisi huomioida paremmin 
luokittelun laatutekijänä tyypittelymuuttujana toimimisen lisäksi. Kuivien 
kausien aiheuttamat ongelmat vedenlaadulle ja vesiluonnolle tulee ottaa 
huomioon samoin kuin sadannan lisääntymisen vaikutukset säännöstelyjen 
muutostarpeisiin.

Lisääntynyt ravinnekuormitus ja sen vaikutukset järvien ravintoverkkoon 
tulevat todennäköisesti kasvattamaan tarvetta vesistöjen kunnostamiselle. 
Vesistöjen ongelmien ratkaiseminen vaatii uusia menetelmiä ja laajamittai-
sempaa veden pidättämistä ja luontopohjaisten ratkaisujen hyödyntämis-
tä valuma-alueilla. Menetelmien toimivuudesta saadaan tietoa ainoastaan 
seurannan ja tutkimuksen kautta. Paneelin näkemyksen mukaan ilmaston-
muutokseen varautumiseksi on tärkeää turvata pitkien seurannan aikasar-
jojen jatkuvuus. Eri toimenpiteiden vaikutusten seuranta ja vesien tutkimus 
ovat avainasemassa ja niihin tulee keskittää voimavaroja.
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Sektorirajat ylittävää yhteistyötä lisättävä hajakuormituksen 
hillitsemiseksi
Vesienhoitosuunnitelmien tavoitteiden toteuttaminen koskee yhteiskunnan 
kaikkia eri osa-alueita. Vesienhoidon suunnittelussa toimenpiteet on jaotel-
tu sektorikohtaisesti (mm. yhdyskunnat, haja-asutus, maatalous, metsä-
talous).  Paneelin näkemyksen mukaan yhteistyötä ja -toimintaa tarvitaan 
sektoreiden välille selvästi nykyistä enemmän. Vesienhoitosuunnitelmien ja 
biodiversiteetin suojelun tavoitteita tulee edistää yhdessä. Valtion rahoitus-
ta tulee kohdentaa sektorirajat ylittäviin ja verkostoitumista edistäviin hank-
keisiin.

Valuma-alueen hajakuormitus on panelistin enemmistön mukaan merkit-
tävin Suomen vesiin kohdistuva ongelma (kysely 11/20). Vesistöpaneeli 
esittää, että valuma-alueen kuormituksen vähentämisestä tulisi luoda kan-
sallinen agenda vastaavasti kuin aikanaan jätevesipuhdistamoiden raken-
tamisesta ottaen huomioon hajakuormituksen yhteys luonnon prosesseihin 
ja erityisesti vesitalouden hallintaan, jota ilmastonmuutos haastaa. Agendaa 
voitaisiin lähteä toteuttamaan käynnistämällä laaja, valtakunnallinen haja-
kuormitushanke, jonka tavoitteena olisi luoda raamit yhteiselle toiminnal-
le. Lisäksi sisäisen kuormituksen vähentämistä tukevan tutkimus- ja koetoi-
minnan voimistaminen auttaisi toteuttamaan vesienhoidon tilatavoitteiden 
toteutumista järvissä.

Vesistöpaneeli toteaa, että sen oma työ on myös tärkeää valtakunnallisen, 
sektorirajat ylittävän yhteistyön lisäämiseksi.

Vesistöpaneelin puolesta
29.4.2021

Timo Huttula
Vesistöpaneelin puheenjohtaja

Liisa Hämäläinen
Vesistöpaneelin sihteeri, SVS
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