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LAUSUNTO EHDOTUKSESTA KYMIJOEN-SUOMENLAHDEN VESIENHOITOSUUNNITELMAKSI 
VUOSIKSI 2022-2027

Keski-Suomea koskeviin vesienhoitosuunnitelmiin ja niiden tausta-aineistona olevaan Keski-Suomen 
vesienhoidon toimenpideohjelmaan on koottu erittäin runsaasti tietoa vesien tilasta ja vesiä 
kuormittavasta toiminnasta. Asiakirjojen laadinnassa on tehty mittava työ ja laadintaa seuranneen 
yhteistyöryhmän kautta eri sidosryhmille on tarjottu mahdollisuus osallistua suunnitteluun. Keski-
Suomen liitto pitää asiakirjoja tärkeänä tietolähteenä maakunnan aluekehittämistyön, mm. valmisteilla 
olevien Keski-Suomen strategian ja maakuntakaavapäivityksen kannalta. 

Vesienhoidon yleisenä tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa pinta- ja pohjavesiä niin, ettei 
niiden tila heikkene ja että tila on vähintään hyvä. Keski-Suomen liitto pitää vesistöjen puhtautta 
tärkeänä tavoitteena ja puhtaat vesistöt ovat yksi maakunnan vetovoimatekijä. Liiton mielestä 
aluekehittämisen sekä lausunnolla olevien vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelman tavoitteet ja 
toimenpiteet tukevat toisiaan. 

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue sisältää hyvin erilaisia vesistöalueita reittivesien latvavesistöistä 
meren rannikkovesiin. Näiden vesistöalueiden ongelmat ovat myös erilaisia, mikä korostaa 
yksityiskohtaisempien alueellisten toimenpideohjelmien merkitystä. 

Viimeisten vuosikymmenten aikana järvien vesi on muuttunut ruskeammaksi, mikä johtuu 
humuskuormituksen lisääntymisestä. Ilmiön perimmäiset syyt eivät ole selvillä, mutta vesistöjen 
nuhraantuminen ja ruskettuminen on yhdistetty mm. turvemaiden ojitukseen ja ilmastonmuutokseen. 
Liitto pitää tärkeänä, että ruskettumiseen sekä kiintoaine- ja humuskuormitukseen kiinnitetään 
huomiota. Tämän kuormituksen arviointiin tulee kehittää luotettavia työkaluja sekä määritellä 
pitoisuusrajat ja tehdä vähentämissuunnitelmat myös kiintoaineelle ja humukselle.

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitosuunnitelmassa todetaan, että jatkossa tulee nykyistä enemmän 
panostaa turvetuotannon kiintoaine- ja humuskuormituksen vähentämiseen. Energiaturpeen tuotanto on 
kuitenkin jo kääntynyt jyrkkään laskuun. Liiton mielestä tässä tilanteessa olisi tärkeintä ohjata ja löytää 
keinoja turvetuotannon jälkikäytön ratkaisuihin, jotka olisivat ilmaston, vesistöjen ja monimuotoisuuden 
kannalta kestäviä. 

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen pohjoisosissa korostuu metsätalouden kuormituksen 
vaikutus. Metsien käytön ja Keski-Suomelle tärkeän metsäbiotalouden kasvun takia metsätalouden 
toimenpiteiden vesiensuojeluun tulee panostaa entistä enemmän. Panostustarvetta lisää myös 
turvemailla tehtävien metsien hoito- ja uudistamistoimien kasvava osuus.

Vesiensuojelutyötä voidaan tehostaa ja kehittää hyvin toimivalla alueellisella yhteistyöllä. Yhteistyön 
lisäksi maakunnan liitot voivat vaikuttaa vesistöjen tilaan maankäytön sijainninohjauksella ja valuma-
aluekohtaisella alueidenkäytön suunnittelulla. Keski-Suomessa vesienhoidon ja pintavesien 
toimenpideohjelman tavoitteet on otettu huomioon mm. maakuntakaavan koko maakuntaa koskevissa 
biotalouden ja turvetuotannon suunnittelumääräyksissä. 

Keski-Suomen liiton mielestä uuden suunnittelukauden toimenpiteiden priorisoinnissa tulisi painottaa 
sektoreita, joiden toteutuksen aikataulussa on jääty jälkeen. Tavoitteisiin on vaikea päästä, jos 
suunniteltujen toimenpiteiden toteutukseen käytettävissä oleva rahoitus ei vastaa tarvetta. Myös vesien 
tilan seurannalle ja valvonnalle tulee olla riittävät resurssit.   
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Lausunnon on valmistellut Reima Välivaara, reima.valivaara@keskisuomi.fi, 0405950918.

KESKI-SUOMEN LIITTO

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen 
oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta. 
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