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Vesienhoidon suunnittelu Suomessa
Vesienhoidon tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa
vesiä niin, että

•
•

•
•

Pinta- ja pohjavesien tila ei
heikkene ja
Pinta- ja pohjavesien tila on viimeistään vuonna 2015 vähintään hyvä
Laki vesienhoidon ja merenhoidon
järjestämisestä (1299/2004)
Suunnitelma-asiakirjat vahvistaa
valtioneuvosto
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Vesienhoidon suunnitelma-asiakirjat Vuoksen alueella

22.1.2013

Pintavesien tilan luokittelu
Pohjois-Karjalassa (2009)
Luokitellusta järvialasta (105 kpl)*:
 14 % erinomaista (VHA1 44%)
 78 % hyvää (VHA1 46%)
 8 % hyvää heikommassa
kunnossa (VHA1 10 %)
Luokitelluista joista (km, 80 kpl)*:
 6 % erinomaista (VHA1 6 %)
 63 % hyvää (VHA1 56%)
 31 % hyvää heikommassa
kunnossa (VHA1 38%)
*Luokittelu kattoi noin 90 % järvialasta ja 75 %
jokipituudesta, tietopuutteita eniten
pienissä vesistöissä
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Vesien tilan luokittelussa käytetään ekologista tilaa ilmentäviä
tekijöitä





Kasviplankton (järvet)
Vesikasvit ja päällyslevät
Pohjaeläimet
Kalat (RKTL)



Luokittelussa mitataan
näiden

–
–
–
–

5m

Koostumusta ja runsaussuhteita
Biomassaa, kukintoja (kasviplankton)
Herkkien/epäherkkien –suhdetta, tärkeiden ryhmien puuttumista (pohjaeläimet)
Ikärakennetta, tyypille ominaisten lajien osuutta (kalat)

Ekologisina laatusuhteina, verrataan suhteessa kunkin tyypin ”luontaisiin arvoihin”
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Pintavesien tilan parantamistarpeet ja esimerkkejä
toimenpiteistä Pohjois-Karjalassa






Rehevöittävän kuormituksen vähentäminen (paikoin 15 – 30 %) ja
veden laadun parantaminen
Kalaston ym. elinympäristöjen kohentaminen, rakenteellisten
muutosten haittojen vähentäminen
Rakenteellisesti voimakkaasti muutetuissa vesistöissä
parantamistarpeita etenkin: Ala-Koitajoki, Lieksanjoki (alajuoksu),
Pielisjoki, Karhujoki-Valtimojoki-Hovilanjoki
Luokittelemattomia on vesistöjä tietopuutteiden vuoksi vielä runsaasti,
niiden tilaa tai parantamistarpeita ei tunneta

Esimerkki: Vesistöjen kunnostus, säännöstely ja rakentaminen -sektori
 Kalankulkua helpottavat toimenpiteet
 Virtavesiuomien kunnostukset elinympäristöjen monipuolistamiseksi
 Esim. Ala-Koitajoessa virtaaman lisääminen ja järvilohen poikastuotantoalueiden kunnostukset uomassa
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• Vesistöjen säännöstely
• Padot
• Peratut joet
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Vesienhoitosuunnitelman tarkistus
on aloitettu ja I kuuleminen oli
15.6.-17.12.2012
www.ymparisto.fi/vuoksenvesienhoitoalue
www.ymparisto.fi/pka/vesienhoito
Vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä:
 Erinomaisessa ja hyvässä tilassa olevien
vesistöjen tilan turvaaminen
 Hajakuormituksen vähentäminen
 Pistekuormittajien aiheuttamien päästöjen
hallinta
 Vesielinympäristöjen parantaminen
 Pohjavesien turvaaminen
 Ilmastonmuutoksen vesistövaikutuksiin
varautuminen
 Vesienhoidon toimeenpanon varmistaminen
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Vesilain mukaisista luvista ja ilmoitusmenettelyistä
Vesilaki , uusi vesilaki tuli voimaan 2012 alussa.
Vesilain järjestelmässä voidaan tarvita
- Lupa itse toimenpiteen suorittamiseen, ja sen lisäksi
- Käyttöoikeus toimenpidealueeseen (ellei ole itse vesialueen omistaja,
käyttöoikeuden voi saada myös lupaviranomaiselta)
Vesilain tärkeimmät yleiset luvanvaraisuuspykälät:
 3 luku 2 §: Yleinen luvanvaraisuus
= seurausriippuvainen luvanvaraisuus
Yleispiirteinen luettelo (=tapauskohtainen tulkinta) yleiselle tai
yksityiselle edulle mahdollisesti aiheutuvista haitallisista seurauksista,
minkä vuoksi toimenpide olisi luvanvarainen. Uutena asiana on
puron uoman luonnontilan vaarantuminen.
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
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Vesilain mukaisista luvista ja ilmoitusmenettelyistä



3 luvun 3 §: Aina luvanvaraiset vesitaloushankkeet, esim.:
- joen sulkeminen tai supistaminen
- sillan rakentaminen joen tai väylän yli tai johdon vieminen sellaisen ali
- vedennostohankkeet
- vesialueen ruoppaaminen, kun massamäärä ylittää 500 m3

Muita lupia:
 2:11 §. Poikkeuslupa eräiden vesiluontotyyppien luonnontilan
vaarantamiseen. Lähteet, norot, alle hehtaarin lammet
 5:3 §. Ojituksen luvanvaraisuus:
- jos aiheuttaa pilaantumisen vaaraa vesialueella
- jos voi aiheuttaa edellä 3:2 §:ssä tarkoitettuja seurauksia
5:6 § = ennakkoilmoitusvelvollisuus ojituksesta
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
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Vesilain mukaisista luvista ja ilmoitusmenettelyistä
Yleisiä käyttöoikeuspykäliä ovat mm:
 2 luvun 5 §. Rannan tai haltijan oikeus rakentaa tarvettaan varten
mm. laituri.
 2 luvun 6 §. Haitan kärsijän oikeus haitan poistamiseen = ns. yleinen
ruoppausoikeus. Työstä on ennakolta ilmoitettava vesialueen
omistajalle ja ELY-keskukselle.
(Huom. Molemmat edellä 2:5 ja 2:6 §:issä tarkoitetut toimenpiteet voivat
siis seurauksista riippuen edellyttää vielä lupaa.)
Vedenotto-oikeuksista on säädetty vesilain 4. luvussa ja järven
nostohankkeista vesilain 6. luvussa.
Lupaviranomainen on aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.
Vesiasetuksessa on tekniset määräykset lupahakemusten sisällöstä,
sen lisäksi mitä laissa säädetään.
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Ympäristönsuojelulaista
Kalankasvatuksen/kalanviljelyn luvanvaraisuudesta:





Ympäristönsuojeluasetuksen 1 § 11 c) –kohdan mukaan
luvanvarainen laitos, jossa
- väh. 2000 kg/v kuivarehua tai sitä ravintoarvoltaan vastaava määrä
muuta rehua tai
- kalan lisäkasvu väh. 2000 kg/v tai
- väh. 20 ha luonnonravintolammikko tai lammikkoryhmä
Ympäristönsuojelulaki 28 §. Yleinen luvanvaraisuus: Hanke, josta
saattaa aiheutua vesistön (järvi, joki, puro) pilaantumista.
Kalankasvatustoiminta voi siis olla YSL:n mukaan luvanvaraista
tälläkin perusteella. Lisäksi se voi olla luvanvaraista vesilain nojalla.
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