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Kuulemisaineisto on saatavana osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

Vuoksen vesienhoitoalue
Kymijoen-Suomenlahden 

vesienhoitoalue

http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin


Eri tahojen pyydettyjä lausuntoja saatiin 

yhteensä 52 kpl

8 tahoa ilmoitti ettei anna lausuntoa asiasta

Kansalaispalautetta  saatiin Webropol-

kyselyn kautta 26 kpl 
ja suoraan ELY- keskukseen 3 kpl 

Vuoksen vesienhoitoalueelta saadut 
lausunnot ja palaute

1



Vesienhoidon kuuleminen 8.1. – 9.7.2018

• Lausuntopalvelu, kirjaamo, Webropol

• Palaute pyydettiin keskitetysti 
vesienhoitoalueen koordinoiviin ELY-
keskuksiin

• Palautteen määrä väheni jonkin verran 
edellisestä kaudesta

Lausuntop
alvelu

Kirjaamo Webropol

VHA1 34 29 26

VHA2 44 40 22

VHA3 44 33 28

VHA4 14 16 13

VHA5,6,7 18 16 5

Valtak. - - 13



KOOSTE VEBROPOL-VERKKOKYSELYN VASTAUKSISTA
Vesienhoitoalue, jota vastaukset koskevat
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6. Tornionjoen vesienhoitoalue
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Kysely avattu 863 kertaa
Vastaaminen aloitettu 185 kertaa
Vastauksia yhteensä 111
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Palautteesta poimittua. 

Tiedote löytyy Etelä-Savon ELY- keskuksen nettisivuilta kohdasta tiedotteet 2018

Koko kuulemispalautekooste löytyy osoitteesta:

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Vesienhoitoalueet/Vuoksi/Osallistuminen_vesienhoitoon

Lisää yhteistyötä vesienhoidon toteutukseen

Työohjelmaa ja aikataulua pidettiin toteuttamiskelpoisena ja keskeisissä kysymyksissä on tuotu esiin tärkeimmät asiat, joihin 
uudella suunnittelukaudella tulee paneutua.

Osallistumismahdollisuudet vesienhoidon suunnitteluun koettiin hyvinä, mutta toteutukseen tarvitaan lisää alueellisia 
toimijoita, verkostoitumista ja toimijoiden sitouttamista sekä asiantuntijatukea. 

Tärkeänä pidettiin resurssien ja osaamisen turvaamista sekä rahoituspohjan laajentamista jatkossa mm. maakuntauudistuksen 
myötä.

Todettiin, että puutteet pinta- ja pohjavesien seurantatiedoissa voivat aiheuttaa ongelmia vesien tilan arviointiin. Vesien tila-
arvioiden ja tavoitteiden on perustuttava luotettavaan tietoon. Lisätietoa tarvitaan myös vesiympäristölle haitallisista aineista, 
kuten elohopeasta.

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Vesienhoitoalueet/Vuoksi/Osallistuminen_vesienhoitoon


Kuormitusta halutaan kuriin monin keinoin

Nykyään erinomaisessa ja hyvässä tilassa olevien vesien tilan turvaaminen ja tähän liittyvä vesiensuojelu todettiin 
Vuoksen vesienhoitoalueella tärkeäksi asiaksi

Hajakuormituksen ehkäisyssä toimenpiteiden parempi kohdentaminen, toimintojen sijoitus ja huomioiminen mm. 
kaavoituksessa nousivat esille.

Palautteissa nousi esille huoli puunkorjuun kasvamisen myötä lisääntyvästä vesistökuormituksesta. Ratkaisuna tähän 
esitettiin huomioimalla uudet suunnittelun apuvälineet, vähemmän maanpintaa rikkova metsätaloustoimenpiteet 
sekä tehokkaimmat vesiensuojelumenetelmät, joissa mitoitus on huomioitu ilmasto-olosuhteiden muuttuessa. 

Maatalouden osalta palautteissa todettiin mm. tarve kehittää ympäristökorvausohjelmaa enemmän vesiensuojelua 
edistäväksi. 

Haja-asutuksen jätevesiasetuksen toimeenpanon osalta todettiin tarvittavan lisäresursseja neuvontaan ja valvontaan

Pistemäisen kuormituksen lupaprosessissa pitäisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota yleisen edun valvontaan. 



Turvetuotannon vesistövaikutukset erityisesti sään ääri-ilmiöissä sekä vesiensuojelurakenteiden oikeanlainen 
mitoitus ja valvonnan riittävyys nousivat esille palautteessa. 

Turvetuotannosta poistuvien alueiden jatkohoitoon ja vesiensuojeluun kaivattiin huomiota.

Turpeeseen perustuvan energiahuollon toiminnan turvaaminen jatkossakin todettiin kuitenkin tärkeäksi. 

Teollisuuden ja yhdyskuntien puhdistamoiden osalta häiriötilanteiden toimintavarmuuteen sekä jätevesien 
sisältämiin haitallisiin aineisiin toivottiin kiinnitettävän aiempaa suurempaa huomiota. 

Vesienhoitoalueella viriävä kaivostoiminta ja sen ympäristöhaitat nousivat myös palautteessa esille.

Pohjavesien laatua ja määrää turvattava

Pohjavesien tarkempaa huomioimista toivottiin maankäytön suunnittelussa sekä lisää tietoa yrityksille ja maa-ainesten 
ottajille pohjavesialueella toimimisesta. Maa-aineslupiin kaivattiin enemmän seurantavelvoitteita.

Resurssien riittävyys pohjavesien suojelusuunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden toteutuksessa nähtiin 
pullonkaulana.

Pohjavesialueiden rakenteesta tarvitaan lisää tietoa



Uhanalaisten kalojen suojelua tulee tehostaa

Vuoksen alueella saimaanlohi-, saimaannieriä- sekä taimen- ja harjuskantojen suojelutoimien tehostamiseen 
haluttiin panostusta.

Toivottiin, että kalojen vaellusesteiden purkaminen ja koskien kunnostus tehtäisiin helpommaksi ja 
purettaisiin näitä toimia vaikeuttavia lainsäädännöllisiä esteitä. Vaelluskalojen osalta tulisi huomioida myös 
tierummut ja muut pienemmät nousuesteet.

Lintuvesien kunnostuksen ja hoidon rahoitukseen sekä pienvesien suojeluun haluttiin myös lisää huomiota. 
Jo toteutetuista kunnostushankkeista ja näiden tuloksista kaivattiin lisää tietoa.





Toimenpiteiden toteutuksen edistäminen

Maatalouden vesiensuojelun edistäminen/ tilannekatsaus.: 

- Lamminpohjan kosteikko

- Valvatuksen laskujoen alkupään kosteikot 

- Kirkkojoen (Kolmaan laskeva) laskeutusallas/kosteikkohanke ja Kolmanjoen alaosan 
hankkeet. 

Muuta hajakuormituksen vesiensuojeluun liittyvää:

Metsäkeskuksen Kuormitus Kuriin – hanke/ Joroisten seutu

Metsätalouden vesistökuormitus Suihkolanjoen alueella. Infotilaisuus 17.4 2018.
Metsä Weljet Oy:n kämppä

Metsätalouden vesistökuormitus Lahnalahden valuma-alueella. Infotilaisuus 16.7 2018.
Urheilutalo, Mutalantie 14  Joroinen



V. 2018 hankkeet, kaikki toteutuneet ja maksatus on o.k.

Joroisten kalastusalueen hoitokalastus 

Valvatuksen hoitokalastus aloitus 

Keriselän koekalastus 

Vesikasvien poisto Ritoniemessä

Valvatuksen kunnostussuunnitelmahanke

Aikaisemmin käsitellyt:

Sysmäjärven ja Kolman niittohankkeet ovat toteutuneet ja jatkuvat vielä v. 2019



Valvatus Avustushakemus vesien- ja merenhoidon sekä vesistö- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen, 
Eläköön Valvatus ry, Hoitokalastus Valvatuksella, kolmivuotishanke

Syvänsi Avustushakemus vesien- ja merenhoidon sekä vesistö- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen, 
Syvänsinjärven kalastushoitokunta, hoitokalastus, kalojen istutukset sekä niitto

Kuivatushanke: 

Kolmanjoen ruoppaus ja laskeutusaltaita joen alajuoksulle ennen Valvatusjärveä
Kuivatuksen parantamishankkeeseen on mahdollista sisällyttää myös laskeutusaltaiden teko ja kustannukset. 
Kannattaa sisällyttää myös altaiden teko kuivatuksen parantamishankkeeseen. 
Kuivatushankkeessa altaiden tekoon on mahdollisuus saada suurempi tukiosuus kuin ympäristöministeriön 
vesistökunnostushankkeisiin on mahdollista.

Avustushakemukset Joroisten seudulle v. 2019 ( syksyn 2018 hakukierros)


