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Liite 1 

ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUSTEN LUONNONVARATALOUDEN TEHTÄVIEN TAVOITTEET VUODELLE 2022 

 

Vesien ja meren hyvän tilan saavuttamiseksi kannustetaan toimijoita toimenpiteisiin, joilla parannetaan maa- ja metsätalouden vesiensuojelua, rakennettujen vesien 
luonnon monimuotoisuutta sekä vesihuollon riskien hallintaa. Jatketaan laajassa yhteistyössä vesistön vastuullisen käytön ja hoidon visiohankkeita, joissa sovitetaan 
yhteen vesistöjen käytön, hoidon ja suojelun muuttuvat tarpeet mukaan lukien vaelluskalojen elinkierron elvyttäminen, metsien ja peltojen vesitalous ja tulvasuojelu 
sekä riskien hallinta muuttuvassa ilmastossa. 

Edistetään siirtymistä hiilineutraaliuteen toteuttamalla maankäyttösektorin ilmasto-ohjelman toimenpiteitä maaperän hiilen säilyttämiseksi ja lisäämiseksi ja edistämällä 
energian talteenottoa ja energiatehokkuutta. Vaikutetaan alueen maaseutuun ja maatalouteen, vesitalouteen sekä maankäyttöä ja kaavoitusta ohjaaviin prosesseihin 
tulvariskien hallinnan, ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja kosteikkojen edistämiseksi sekä metsäkadon vähentämiseksi. Hyödynnetään ilmastonmuutoksen tiekar-
tassa tunnistettuja keinoja edistää ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista. 

Edistetään monipuolisesti elinkeinojen kilpailukykyä, kalatalous- ja matkailuelinkeinojen toimintaedellytyksiä, uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämistä, kestävää 
infrastruktuuria, vesistökuormituksen vähentämistä ja luonnon monimuotoisuutta. Edistetään suomalaiseen osaamiseen perustuvaa kansainvälistä liiketoimintaa. Osal-
listutaan alueelliseen yhteistyöhön ja osaamisverkostoihin, ja hyödynnetään niissä digitalisaation ja bio- ja kiertotalouden mahdollisuuksia. Parannetaan asiakaspalve-
lua huolehtimalla ajankohtaisesta viestinnästä ja pitämällä keskeiset tietovarannot ajan tasalla. 

Tehostetaan vieraslajien torjuntaa ja seurantaa toteuttamalla haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelmia sekä tahattomia leviämisväyliä koskevien toimintasuunnitel-
mien toimenpiteitä. 

Käydään läpi poikkeustilanteesta saadut kokemukset mm. viranomaisyhteistyöstä, alueellisesta tilannekuvasta ja varautumisen parantamisesta, sekä arvioidaan niiden 
hyödynnettävyys myös normaalioloissa. 

 

 Kalataloustehtävien tavoitteet  

Kaikkia kalataloustehtäviä koskevat tavoitteet 

 Jatketaan luontaisen kierron palauttamista rakennettuihin vesistöihin kansallisen kalatiestrategian pohjalta ja edistetään muita toimenpiteitä vaellus-
kalakantojen elvyttämiseksi. Lisäksi puretaan vaellusesteitä ja kunnostetaan kalojen lisääntymisalueita sekä toteutetaan ohitusratkaisuja. Vaelluska-
lahankkeita toteutetaan laajalla yhteistyöllä. Edistetään kalastuksen sääntelyhankkeita rakennetuissa vesissä. 
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Edistetään kestävää kalastusta, joka turvaa elinvoimaiset kalakannat. Kalakantoja säännellään ja hoidetaan yhteistyössä eri toimijoiden, kuten pai-
kallisten vesialueiden omistajien, järjestöjen ja elinkeinonharjoittajien kanssa. Edistetään kalatalousalueiden toiminnan käynnistymistä ja käyttö- ja 
hoitosuunnitelmien laatimista. Päivitetään kalatalousvelvoitteita. 

Kehitetään vapaa-ajankalastuksesta suosittu ja kestävä harrastus toimeenpanemalla vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategiaa. Kehitetään ka-
lastusmatkailun toimintaedellytyksiä. Lisäksi parannetaan kalastonhoitomaksujen vaikuttavuutta ja kohdentumista kalakantojen ja kalavesien ylläpi-
toon. 

Edistetään kalatalouden arvoketjun kannattavaa ja kestävästi kasvavaa yritystoimintaa toteuttamalla Euroopan meri- ja kalatalousrahaston kansalli-
sen toimintaohjelman mukaisia toimia. Huolehditaan alueellisella tasolla EU-rahastojen rahoituksen ja ohjelmakauden 2021-2027 valmistelun yhteen-
sovittamisesta. Koordinoidaan EMKR–ohjelman päättymistä siten, että varmistetaan vielä jäljelle olevien tukivarojen tarkoituksenmukainen käyttö ja 
tukikauden hallittu päättyminen. Valmistaudutaan toteuttamaan uutta EMKVR-ohjelmaa keskeisinä tavoitteina kalatalousalan kestävän kasvun tuke-
minen, alkutuotannon edellytysten turvaaminen, uudistumisen ja innovaatioiden vauhdittaminen sekä ympäristökysymysten yhä parempi huomioimi-
nen. Jatketaan kolmen kalataloustehtäviä hoitavan ELY-keskuksen välistä yhteistyötä. Toteutetaan kotimaisen kalan edistämisohjelman keskeisiä 
strategisia valintoja eri toimenpiteiden kautta. 

Kaupallisen kalastuksen ja kalankasvatuksen edellytyksiä parannetaan tukemalla hallitusohjelman kotimaisen kalan edistämisohjelman toimia sekä 
edistämällä kaupallisen kalastuksen toimintaedellytykset alueellisten käyttö- ja hoitosuunnitelmien laatimisen yhteydessä. Varmistetaan kalatalouden 
arvoketjun vastuullinen toiminta riittävällä valvonnalla. 

 

ELY-kohtaiset täydentävät tavoitteet 

VAR Kalataloustehtäviä koskevat tavoitteet UUD, VAR, SAT, KAS, EPO JA POH ELY-keskusten alueella 

 Varaudutaan neuvoston valvonta-asetusuudistuksen toimeenpanon suunnitteluun. Kehitetään ja lisätään sähköisiä palveluita ja kasvatetaan käyttä-
jämääriä. Kiintiönhallintaan panostetaan mahdolliset muutokset huomioiden (mm. lohi). Rekisteröidään kaupalliset kalastajat sujuvasti ja viivytyksettä 
Uudistetaan varmentamisen prosesseja ja otetaan käyttöön uusia työkaluja. Laaditaan seuraamusesitysten yhtenäistämisohje. Toimeenpannaan 
kuljetusasiakirjaa koskeva velvoite. Osallistutaan aktiivisesti valvontasuunnitelmien kehitystyöhön. Tehdään aloite Rajavartiolaitokselle valvontayh-
teistyön lisäämisestä Suomenlahdella. Pyritään aloittamaan suomalaisten alusten purkamistarkastukset Virossa yhteistyössä Viron viranomaisten 
kanssa. Järjestetään kalastuksen valvonnan koulutuspäivät 2022. Kalastuksenvalvonnan numeeriset tulostavoitteet esitetään Kalastuksen valvonnan 
vuosisuunnitelmassa, jonka MMM vahvistaa erillisessä menettelyssä. 

Toimeenpannaan NOUSU-ohjelmaa yhteistyössä MMM:n, ELY-keskusten Y-vastuualueen ja sidosryhmien kanssa koko toimialueella. Mukana on 
mm. useita voimalaitoskohteiden poistoja. Hankkeista tiedotetaan ja hankkeiden vaikutuksia seurataan. Vuoksella ja Kymijoen läntisissä haaroissa 
otetaan tarkasteluun voimalaitosten ja niihin liittyvien säännöstelyjen lupatilanne ja erityisesti niissä olevat kalatalousvelvoitteet. Laitetaan aluehallin-
tovirastoon vireille vähintään kalatalousvelvoitteiden muuttamishakemukset. Vastaavaa tarkastelua tehdään myös pienemmissä kohteissa. Kalata-
lousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien säätelytoimet tukevat osaltaan vaelluskalahankkeiden toteuttamista. Käyttö- ja hoitosuunnitelmien hyväk-
symismenettely toteutetaan pääasiassa keväällä 2022 asiantuntija-apua antaen sekä yhteistyöryhmäkäsittelyn kautta. Suunnitelmien toimeenpano 
on tärkeää heti hyväksymisen jälkeen. Tähän varaudutaan rahoitusta hankkeisiin ohjaamalla, kalastuksensäätelypäätöksillä sekä neuvonnalla. Va-
paa-ajan kalatalouden kehittämisstrategiaa toimeenpannaan hankkeilla, jotka lisäävät kalastusmahdollisuuksia. Vapaa-ajankalastusta pyritään edis-
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tämään myös kalatalousalueiden kautta. Kalatalousalueita pyritään aktivoimaan myös kalastuksenvalvonnassa siten, että kalatalousalue olisi keskei-
nen valvonnan organoisoija alueellaan. Pyritään verkostoitumaan paremmin kalatalousalueiden valvojien kanssa. Jatketaan vuosittaista vaelluskala-
vesistöjen jokisuuvalvontaa sekä toimia Kymijoen Korkeakosken kalatien toimivuuden parantamiseksi. 

Lisätään yhteistyötä ELY-keskuksen muiden vastuualueiden kanssa, erityisesti Saaristomeri-vision yhteisessä strategisessa tehtäväkokonaisuu-
dessa. 

POS Kalataloustehtäviä koskevat tavoitteet HÄM, PIR, ESA, POS, KES ja POK ELY-keskusten alueella 

 Toteutetaan NOUSU-ohjelmaa Järvi-Suomen alueella valmistelemalla erityisesti patojen purkuhankkeita. Toteutetaan vapaa-ajan kalastuksen kehit-
tämisstrategiaa hyväksymällä kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmia, tekemällä käyttö- ja hoitosuunnitelmissa esitettyjä kalastuksen säätely-
päätöksiä sekä ohjaamalla rahoitusta kalastusharrastuksen lisäämiseen. Tehdään selvitys kalatalousmaksuvelvoitteiden muutostarpeista ja laaditaan 
suunnitelma Nilsiän reitin velvoitehoidon yhtenäistämisestä. Annetaan asiantuntija-apua OM:lle ja MMM:lle kalatalousvelvoitteiden muutostarpeista 
vesilain muuttamista varten. Käynnistetään uudistetun järvilohistrategian toimeenpano. Huolehditaan Kuolimon nieriän riittävien elvytystoimien jatku-
misesta. Käynnistetään ja johdetaan rapustrategian uudistamista. 

Tuetaan kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien toimeenpanoa ja seurantaan tarvittavan tiedon hankkimista. Jatketaan kalatalouden alueel-
listen yhteistyöryhmien työskentelyä painopisteenä kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien arviointi.  Koordinoidaan kalastuslain toimeenpa-
noa valmistelemalla hallinnon kesken yhdenmukaisia linjauksia, aineistoa ja tiedotteita. Koordinoidaan kalatalouden edistämisvarojen myönnön koh-
dentamista ja painopisteiden valintaa sekä valmistellaan esitys kalatalousalueiden toimintavarojen myöntöperusteista vuodesta 2023 lähtien. Koordi-
noidaan kalastuksenvalvojien hyväksymisen uusimista seuraavalle 10-vuotiskaudelle. Valmistellaan ja tehdään vesialueiden omistajien kanssa tehtä-
vät saimaannorpan suojelua koskevia sopimuksia tarvittaessa, toimeenpannaan myös muita Saimaannorppa ja kalastustyöryhmän toimenpide-esi-
tyksiä ja osallistutaan ympäristöministeriön norpansuojelutyöryhmään. Valmistellaan sähköiseen allekirjoitusmenettelyyn siirtymistä vesialueen omis-
tajien kanssa tehtävissä kalastusrajoitussopimuksissa. Johdetaan KAVERI-järjestelmän uudistamisen valmistelua.  

Osallistutaan tulevan EMKVR-ohjelmakauden 2021-2027 toimeenpanon valmisteluun (mm. kansalliset linjaukset) erityisesti sisävesikalastuksen 
näkökulmasta. Laaditaan ohjeistus kaupallisten kalastajien lupahakemusten käsittelyn eri vaiheisiin yhteistyössä muiden ELY-keskusten kanssa. 
Järjestetään tietojen koonti ELY-keskusten myöntämistä kaupallisen kalastuksen luvista. Toteutetaan kotimaisen kalan edistämisohjelmaa kohdenta-
malla toimenpiteitä alkutuotannon lisäämiseen sekä järvikalan saatavuuteen, logistiikkaan ja lisäarvotuotteiden kehittämiseen. Tuetaan yritysten 
uudistumista ja kilpailukyvyn parantamista. Vesiviljelytuotannon kasvua edistetään yhteistyössä yritysten ja tutkimuksen kanssa. Annetaan asiantun-
tija-apua suurten kiertovesihankkeiden käynnistys- ja valmistelutyössä. Lisätään asiantuntija-apua uusille yrittäjille ja kalaleadereille. Edistetään rapu-
talouselinkeinoa tehostamalla rapukantojen hyödyntämistä ja lisäämällä rapukauppaa ja -jalostusta käynnistämällä rapustrategian uudistaminen. 

 

LAP Kalataloustehtäviä koskevat tavoitteet POP, KAI ja LAP ELY-keskusten alueella 

 Yleisen kalatalousedun valvonnassa toimenpiteitä suunnataan istutusten ohella enenevissä määrin kalojen luontaisen elinkierron ylläpitämiseen 
esimerkiksi saattamalla Pintamon voimalaitoksen rakentamisen ja Pintamojärven säännöstelemisen sekä Pirinojan latvavesien kääntämisen kalata-
lousmaksua koskevien määräysten tarkistaminen lupaviranomaisen käsiteltäväksi ja tarkastelemalla Tiermasjärveen yhteydessä olevien purouomien 
sulkuaitojen lainmukaisuus. Edistetään Kemi- ja Raudanjoen sekä Iijoen kalatalousvelvoitteiden muutoshakemusprosessien etenemistä. Osallistu-
taan aktiivisesti Oulujoen Vesistövisio -työhön Arvovesi-hankkeessa. Vaelluskalakantojen tilan parantamiseksi toimeenpannaan NOUSU-ohjelmaa 
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sekä alueellisia kunnostusohjelmia tukemalla mm. Vieksinjoen reitin ja Liminkaojan kalataloudellisia kunnostuksia sekä edistämällä Kirakkakönkään 
ja Kuusinkijoen Myllykosken ohitus-/kunnostushankkeita. Osallistutaan pienten kalateiden toimivuus ja kehittämismahdollisuudet -hankkeen ohjauk-
seen ja seurantakohteiden priorisointiin. Toimeenpannaan lohi- ja meritaimenstrategiaa, kalatiestrategiaa & vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrate-
giaa mm. ottamalla huomioon meritaimenkantojen hoito käyttö- ja hoitosuunnitelmissa ja käynnistämällä Kiiminkijoen jokisuun kalastusrajoitusten ja 
kalaväylän määritystoimitukset.  

Ohjataan kalatalouden alueellisten yhteistyöryhmien toimintaa käyttö- ja hoitosuunnitelmien käsittelyssä. Hyväksytään käyttö- ja hoitosuunnitelmia ja 
tehdään niiden edellyttämiä kalastuksensäätelypäätöksiä. Tässä yhteydessä käydään läpi toimialueen aiemmat kalastuksensäätelypäätökset ja var-
mistetaan, että voimassa olevat säätelypäätökset ovat käyttö- ja hoitosuunnitelmien sekä kalastuslain tavoitteita tukevia. Osallistutaan kalastuslain 
toimeenpanon seurantaryhmän toimintaan. Edistetään vapaa-ajankalastuksen kehittämisstrategian tavoitteita tukemalla seuratoimintaa (nuorisotoi-
minta) sekä kunnostushankkeita. Annetaan juridista apua keskeisistä linjakysymyksistä kalastuslain toimeenpanossa ELY-keskusten toimivallassa 
olevien päätösasioiden osalta muille kalataloustehtäviä keskitetysti hallinnoiville ELY-keskuksille. Kalastuslain toimeenpanon sujuvoittamiseksi ja 
yhdenmukaistamiseksi järjestetään Pohjois-Suomen Aluehallintovirastolle neuvontaa kalatalousalueen roolista hallintokentässä ja käyttö- ja hoito-
suunnitelmien huomioinnista lupaprosesseissa. Lisäksi järjestetään toimialueella syyttäjälaitokselle ja poliisille koulutusta mm. kalastusrikkomuksista 
ja menettämisseuraamuksesta.  

Toimeenpannaan Tornionjoen, Tenojoen ja Näätämönjoen kalastussopimuksia yhteistyössä Norjan ja Ruotsin viranomaisten kanssa. Tuetaan Tenon 
kalatalousaluetta luvanmyyntitehtävän suorittamisessa. Valvotaan kalastusta Tornion-, Teno- ja Näätämöjoilla, varmistetaan ammattitaitoisten kalas-
tuksenvalvojien jatkumo rajajokien valvontatehtävissä kouluttamalla uusia valvojia. Kehitetään Tornionjoen yhteisluvan luvanmyyntiä ja edistetään 
Oma Kala -järjestelmän pilotointia. Osallistutaan Tenon kalastussääntöneuvotteluihin ja tuetaan Tenon kalatalousaluetta lainsäädännön soveltamis-
alan toimeenpanossa.  

Ideoidaan ja toteutetaan yhteistyössä MMM:n hankintalähettilään sekä ELY-keskuksen maaseutu- ja energiayksikön kanssa keinoja kotimaisen ka-
lan edistämisohjelman ja Pellolta pöytään -strategian tavoitteiden edistämiseksi koko toimialueella. Tuetaan yritysten uudistumishankkeita antamalla 
asiantuntija-apua. Tuetaan toimintaryhmien rekrytointihankkeita ja räätälöidään valmennus/koulutus maahanmuuttajataustaisille yhteistyössä työlli-
syys, yrittäjyys, osaaminen ja maahanmuuttoasiat -yksikön kanssa koko toimialueelle. Parannetaan Nuasjärven kalan kaupallisen hyödyntämisen 
edellytyksiä edistämällä kalan laatuselvityksiä ja viestintää tuloksista. 

 

 

 Vesitaloustehtävien tavoitteet 

Kaikkia vesitaloustehtäviä koskevat tavoitteet  

 Edistetään tulvasuojelua sekä peltojen ja metsien vesitaloutta vesistövaikutusten pienentämiseksi ja maaperän hiilensidonnan parantamiseksi. Edis-
tetään ilmastonmuutoksen hillintää vesitaloustehtävissä. 

Edistetään riskienhallintaa ja ilmastonmuutokseen sopeutumista ja siihen liittyvää kuntien työtä tulva- ja kuivuusriskien hallinnassa sekä luonnonmu-
kaisten ratkaisujen käytössä. Toteutetaan tulvariskien hallintasuunnitelmia. Huolehditaan, että viimeisin ilmastotieto uusimpien skenaarioiden kautta 
on suunnittelusta ja varautumisesta vastaavien toimijoiden saatavilla. 
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Otetaan ilmastoriskit huomioon valvottaessa vesi- ja kalatalouden yleistä etua sekä alueellisessa suunnittelussa ja muissa menettelyissä. 

Jatketaan   selvitystä vanhojen vesistörakenteiden ja patojen tilasta yleisen vesitalous- ja kalatalousedun valvonnan ja vaelluskalojen elinkierron 
elvyttämisen kannalta yhteistyössä kalatalousviranomaisen kanssa. Kehitetään valtion vesitaloushankkeiden toimivuutta vesiolojen ja käyttötarpei-
den muuttuessa sekä jatketaan toimenpiteitä tulvariskien hallinnan, vesienhoidon sekä vesistön käytön tavoitteiden saavuttamiseksi. Ojitushankkei-
den ja muiden vesistöhankkeiden tiedoista muodostetaan kattava paikkatietoaineisto vuoden loppuun 2023 mennessä hyödyntäen keskitettyjä han-
kintapalveluja.  

Tehostetaan vesihuoltolain valvontaa, ja vakiinnutetaan keskitettyjen vesihuoltotehtävien yhtenäiset toimintatavat ja tiiviit rajapinnat muuhun ELY-
keskusten toimintaan. Edesautetaan vesihuoltolaitosten toimintakyvyn turvaamista ja vesihuoltosektorin uudistumista Kansallisen vesihuoltouudistuk-
sen ohjelman mukaisesti. Dokumentoidaan pohjavesiasemien rakenteet. 

Hydrologisessa seurannassa keskitytään valtakunnallisen seurantaohjelman toteuttamiseen sekä uusien seurantamenetelmien ja seurantatiedon 
hankinnan kehittämiseen. Automatisoidaan pohjavesiseuranta. 

Tiedotetaan aktiivisesti vesiosaamisen kasvu- ja vientiohjelmasta ja avustushausta sekä edistetään alueen vesialan toimijoiden kumppanuustoimin-
taa. 

Järjestetään vesitaloustehtävien hoito vahvistamalla yhteistyötä kolmella yhteistyöalueella. Varmistetaan osaamisen riittävyys ja kehittyminen vesita-
loustehtävissä yhteistyöalueet kattavalla henkilöstösuunnittelulla, kehittämällä yhteistyötä oppilaitosten kanssa, kansainvälistymällä sekä laajenta-
malla tehtävänkuvia. 

Osallistutaan vesitalouden verkkopalvelun Vesi.fi ylläpitoon ja jatkokehittämiseen osana luonnonvara- ja ympäristötiedon kokonaisuutta ja asiakas-
palvelua. Kehitetään tiedon avoimuutta ja saatavuutta, verkkopalveluiden selkeyttä ja asiakaslähtöisyyttä sekä luonnonvara- ja ympäristötiedon yhtei-
siä ratkaisuja. 

Toimivalta ELY-keskusten vesihuoltolain mukaisissa tehtävissä keskitetään Etelä-Savon ELY-keskukseen 1.1.2022 alkaen. Etelä-Savon ELY-keskus 
vastaa näitä tehtäviä koskevien tavoitteiden toimeenpanosta yhteistyössä paikallisten ELY-keskusten kanssa. 

 

Läntisen vesistökokonaisuuden yhteistyöalueen tavoitteet (VAR, HÄM, PIR, EPO) 

 Vakiinnutetaan säännöstelyjen ja tulvatilanteiden hoitamiseen asiantuntijatiimi, johon osallistuu myös Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Otetaan 
käyttöön vesistösuunnittelun puitesopimus ja perustetaan ryhmä seuraamaan ja ohjeistamaan sopimuksen käyttöä. Käynnistetään vesihuoltostrate-
gian jalkauttaminen ja kehitetään vesihuollon sopeutumistoimien riittävyystarkastelua.   

Edistetään luonnonmukaista vesienhallintaa ja järjestetään kaksitasouomat tutuksi -koulutusta viljelijöille. Selvitetään valuma-aluesuunnittelun kehit-
tämistarpeita. Jatketaan Kokemäenjoen vesistöalueen Vesivisio2050 toimeenpanoa Ilmasto-teemalla.  

Osallistutaan kansalliseen kuivuusriskien hallintaprosessiin. Jatketaan läntisen alueen yhteistyötä hydrologisten kilpailutusten ulkopuolelle jäävässä 
hydrologisessa seurannassa hyödyntäen vertaismentorointia. Käynnistetään pohjavesiasemien tarpeettomien rakenteiden poisto.  
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Laaditaan vesitalouden kriisi- ja häiriötilanteisiin liittyen toimintakortit – pilottina Pirkanmaan ELY-keskus. Koordinoidaan ELY-keskusten peruskuiva-
tusaineistojen digitointikäytänteiden kehittämistä ja yhtenäistämistä. Täydennyskoulutetaan aiemmin koulutettuja vesitalousisännöitsijöitä. 

 

Eteläisen ja itäisen vesistökokonaisuuden yhteistyöalueen tavoitteet (UUD, HÄM, KAS, ESA, POS, POK, KES) 

 Tuetaan alueiden tavoitteita lisätä vesien vetovoimaa kestävän luonto-, hyvinvointi- ja kalatalousmatkailun kohteena erityisesti Järvi-Suomen alu-
eella. Edistetään Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman toimenpiteitä.  

Jatketaan loppuvuodesta 2021 tarkistettujen Kymijoen ja Vantaanjoen vesistöalueiden tulvariskienhallintasuunnitelmien toimeenpanoa tulvaryhmien 
johdolla. Jatketaan Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden tarkistettujen vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa. Käynnistetään Kymijoen vesistöalu-
een tulva- ja kuivuusriskien vaikutusten tarkastelu ilmastonmuutoksen vaikutusten päivittämisellä ja Jyväskylän alueen tulvavaarakartan laadinnalla. 
Järjestetään suomalais-venäläinen seminaari Saimaan ja Vuoksen tulva- ja kuivuustilanteiden riskienhallinnan tuloksista ja työohjelman päivittämi-
sestä. Suunnitellaan Vuoksen vesistöaluetta koskeva tulvantorjunnan valmiusharjoitus, tavoitteena järjestää harjoitus vuonna 2023.Vesihuoltostrate-
gian toimeenpanon edistämiseksi aloitetaan keväällä 2022 konsulttivetoinen vuoden kestävä hanke, jossa Keski-Suomen ELY-keskus toimii koordi-
noivana ELY-keskuksena. Hankkeen tuloksena luodaan yhteistyöalueelle ja maakuntiin toimivat yhteistyöryhmät eri teemoista laajasti vesihuoltotoimi-
joiden kesken. Jatketaan yhteistyötä vesihuollon valvontatehtävissä ELY-keskusten ja muiden viranomaisten kanssa.  "Verkosto-omaisuuden hallinta" 
-hanke valmistuu. Em. hankkeessa tuotettua itsearviointimallia testataan mukana olevilla laitoksilla. Osallistutaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen koor-
dinoimaan hankkeeseen "Digitaalisuus vesihuolto-osuuskunnissa nyt ja tulevaisuudessa". 

Jatketaan tiimimäistä yhteistyötä hankinnan, säännöstelyjen, tulvariskien hallinnan ja hydrologian tehtävien hoidossa. Puulan ja Maaveden säännös-
telyjä kehitetään tiimimäisenä yhteistyönä (SYKE, ESA, KAS ja POS). Hydrologisen toiminnan yhteistyötä ja hankintoja kehitetään valtakunnallisesti.  

 

Pohjoisen vesistökokonaisuuden yhteistyöalueen tavoitteet (POP, KAI, LAP) 

 Kehitetään vesihuollon ja hydrologian asiantuntijoiden verkostoitumismuotoja ja laajennetaan yhteistyötä vesistöjen säännöstelyn ja tulvariskien 
hallinnan tehtäviin. Tiivistetään yhteistyötä hydrologian tehtävien asiantuntija- ja laiteresurssien koordinoinnissa ja edistetään tiedonvaihtoa patovi-
ranomaisten ja hydrologian asiantuntijoiden välillä sekä tuetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hydrologia -koordinaatiota. Jatketaan vesihuolto-
yhteistyötä pohjoisella yhteistyöalueella vaikuttamalla yhdessä pohjoisen alueen vesihuoltotoimijoiden yhteistyöverkostoissa. Jatketaan pohjoisten 
ELY-keskusten saumatonta yhteistyötä tulvatilanteiden hallinnassa ja viranomaisyhteistyön kehittämisessä. Tehostetulla yhteistyöllä varmistetaan 
resurssien riittävyys poikkeustilanteissa.  

Pohjoisen yhteistyöalueen henkilöstö- ja osaamiskartoituksen pohjalta tarkastellaan resurssi- ja osaamiskapeikkoja ja haetaan mahdollisiin ongelmiin 
ratkaisuja ELY-keskusten välisellä yhteistyöllä. 

Kilpailutetaan ja otetaan käyttöön neljäs Pohjoisen yhteistyöalueen suunnittelu-, projektinjohto- ja asiantuntijapalveluiden puitesopimus.  

Vuonna 2021 käynnistetyn patoturvallisuuden, tulvariskien hallinnan ja säännöstelyn huomioivan vesistökohtaisen turvallisuussuunnitelman tarvesel-
vitys valmistuu alkuvuonna 2022. Hanketta jatketaan turvallisuussuunnitelman ohjeen laatimisella, mikäli tarveselvityksen perusteella vesistökohtai-
nen turvallisuussuunnitelma todetaan hyödylliseksi.  
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Valtakunnallisen vesiosaamisen kehittämishanketta jatketaan suunnittelemalla ja toteuttamalla vesiasioiden laki- sekä vesihuoltokoulutukset (POP, 
KAI, HAM). 

Osallistutaan Oulun yliopiston, SYKEn ja Luken Oulujoen vesistön vesivisiohankkeeseen (ARVOVESI-hanke) ohjausryhmä-, neuvottelukunta ja 
asiantuntijaryhmä-työskentelyn kautta. 

Käynnistetään keskustelut alueen tutkimus- ja oppilaitosten kanssa vesivarojen, vesiympäristön sekä näiden digitalisaation ja kyberturvallisuuden 
edistämiseksi sekä osaamisen kehittämiseksi. Haetaan muun muassa yhteisiä opinnäytetyömahdollisuuksia vesivarojen käyttö- ja hoitotehtävien 
houkuttelevuuden lisäämiseksi.    

Jatketaan yhteistyötä patoselvityshankkeiden tulosten jalkauttamiseksi. Tarkennetaan suunnitelmia ja priorisoidaan yhteistyössä Lapin ELY-keskuk-
sen kalatalousviranomaisen kanssa potentiaaliset edistettävät nousukohteet.   

 

ELY-kohtaiset täydentävät tavoitteet 

UUD Jatketaan vuonna 2021 tarkistettujen Helsinki-Espoon ja Loviisan rannikkoalueiden tulvariskien hallintasuunnitelmien toimeenpanoa tulvaryhmien 
seurannassa. Viimeistellään Porvoonjoelle sadannan ja meritulvan yhteisvaikutukseen perustuvat mitoitustulvat ja päätetään sen perusteella tar-
peesta laatia joen alaosalle uusi tulvakartta. Edistetään tulvariskien hallintaa kaikilla vesistöalueilla myös hulevesien osalta muuttuvassa ilmastossa 
osallistumalla maankäytön suunnitteluun, määrittelemällä alimpia suositeltavia rakentamiskorkeuksia ja antamalla asiantuntija-apua tavoitteena uu-
den rakentamisen ohjaaminen riittävän korkealle ja nykyiselle rakennuskannalle aiheutuvien tulvavahinkojen vähentäminen.  

Edistetään yhteistyötä vesistöaluetasolla, vesistövisioiden toimeenpanoa ja rakennettujen vesien hoitoa mm. Porvoonjoella, Karjaanjoella, Raasepo-
rinjoella ja Siuntionjoella antamalla rahoitustukea ja asiantuntijaohjausta yhdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Vesistökunnostuksilla, 
virtavesikunnostuksilla sekä kalateiden rakentamisella parannetaan vesien tilaa ja elvytetään luonnonkalakantoja. Edistetään kalateiden suunnittelua 
ja rakentamista mm. Mustionjoen Peltokosken padolla, Fiskarsinjoen alaosalla, Sipoonjoen Brobölenkoskella, Porvoonjoen Strömsberginkoskella ja 
Keravanjoen Kaitarannankoskella. 

Edistetään säännöstelyjen kehittämistä joustavammiksi ottaen huomioon ilmastonmuutoksen tuomat haasteet yhteistyössä luvanhaltijoiden kanssa. 
Edistetään kuntien työtä kiinnittäen huomiota vesistöalueittaiseen riskien hallintaan sekä luonnonmukaisiin ratkaisuihin. Kestävän vesitalouden ja 
ilmastotavoitteiden edistämiseksi osallistutaan aktiivisesti maatalouden toimintaedellytyksiä parantavien kunnostus- ja peruskuivatushankkeiden 
edistämiseen ja ohjaamiseen ottamalla huomioon mm. rahoitusmahdollisuudet ja lainsäädännön asettamat reunaehdot. 

Vedenoton turvaamiseksi sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamien pohjavesiolosuhteiden muutoksiin sopeutumiseksi laaditaan yhteistyössä GTK:n, 
kuntien ja vesilaitosten kanssa selvityksiä vedenottopaikkojen turvaamiseksi Hangossa, Lohjalla ja Hyvinkäällä sekä uusien vedenottopaikkojen 
löytämiseksi Mäntsälässä, Tuusulassa ja Vihdissä. 

Tehostetaan vesihuoltolain valvontaa valvontaohjelman mukaisesti painottamalla erityisesti varatutumista, toiminta-alueita ja VEETI-tietoja. Jatke-
taan vahvaa yhteistyötä vesihuoltolaitosten, kuntien ja eri viranomaisten kesken järjestämällä tilaisuuksia sekä lisäämällä neuvontaa ja tiedottamista. 
Käynnistetään vuonna 2021 valmistuneen vesihuollon kehittämisstrategian toimenpideohjelman toimeenpano. Laaditaan Uudenmaan kattava vesi-
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huollon yleissuunnitelma. Valvotaan ja edistetään aktiivisesti alueidenkäytön ja vesihuollon yhteensovittamista sekä edistetään vesihuollon kansal-
lista uudistusohjelmatyötä.  Osallistutaan vesihuoltopoolin ja NIS-direktiivin toimeenpanevien viranomaisten yhteistyöryhmän toimintaan ELY-keskus-
ten edustajana. Osallistutaan vesihuoltoasiantuntijoiden verkostotyöskentelyyn. 

 

VAR Laaditaan Vakka-Suomen alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma yhdessä alueen vesihuoltolaitosten kanssa. Jatketaan Kokemäenjokilaak-
son ja Salon seudun vedenhankintasuunnitelmien toteutuksen edistämistä. Jatketaan vuonna 2021 aloitetun toiminta-alueen terveys- ja ympäristövi-
ranomaisten kanssa perustetun valvontatiimin puitteissa valvontatoimien kehittämis-, yhtenäistämis- ja yhteistyötä. Tulevaisuudessa ELY-keskusten 
on panostettava valvonnassa vesihuoltolaitosten kyberuhkiin varautumiseen, johon valmistaudutaan ”Kyberturvallisuuteen varautuminen vesihuolto-
laitoksilla Lounais-Suomessa” pilottihankkeen toteuttamisella. Lisäksi panostetaan vesihuollon häiriötilanteisiin varautumiseen Varinais-Suomen 
vesihuoltolaitoksien häiriötilanteiden yhteistoimintaa kehittävällä selvityshankkeella. 

Edistetään Kokemäenjoen vesistön ja Turun rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmien 2022-2027 toimenpiteiden toteutumista. Tuetaan Po-
rin kaupunkia, Kokemäenjoen säännöstely-yhtiötä (Säpilän oikaisu-uoma) sekä Salon kaupunkia (Perniönjoki) tulvasuojeluhankkeiden lupaproses-
seissa ja toteutuksessa.  

Edistetään vastuutahojen (Raisio, Somero, Turku, Salo) kanssa rakennettujen vesistöjen luonnonmukaistamishankkeiden (Raision-, Paimion-, Kis-
kon- ja Aurajoki) lupaprosessien ja toteutuksen etenemistä kanssa. Toteutetaan Harjunpäänjoen kunnostus ja Riuttansalmen padon kalatien rakenta-
minen sekä Pyhäjärven säännöstelypadon perusparannuksen suunnittelu yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Koordinoidaan 
Kokemäenjokivisiotyötä. 

Jatketaan vesistörakenteiden kartoitustyötä, säännöstelylupien ilmastokestävyyden arviointia sekä vanhojen vesitaloushankkeiden asiakirjojen skan-
naustyötä. Toteutetaan maa- ja metsätalouden yhteinen vesienhallintahanke (Maametsä). Syvennetään asiantuntijoiden osaamista vesiosaamisen 
kehittämiskoulutukseen osallistumalla. 

 

HÄM Edistetään säännöstelyjen kehittämistä Hämeessä ilmastonmuutos huomioiden. Jatketaan yhteistyön tiivistämistä korkeakoulujen ja tutkimuslaitos-
ten kanssa alueen vesiliiketoiminnan edistämiseksi sekä osaamistason nousun ja TKI-toiminnan kehityksen tukemiseksi. Jatketaan peruskuivatus-
hankkeiden digitalisoinnin koordinointia ja VESTY-tietojärjestelmän ajantasaistamista. Osallistutaan vesitiedon digitointikäytänteiden kehittämiseen ja 
yhtenäistämiseen. Edistetään silta- ja rumpulausuntotietojen digitaalista saavutettavuutta ja käytettävyyttä. Osallistutaan vesiosaamisen kehittäminen 
-hankkeen työ- ja ohjausryhmätyöskentelyyn sekä opintomoduulien toteutukseen.  

Toteutetaan Hollolan Hälvälänkankaan ja Kirkonseudun geologinen rakenneselvitys yhteistyössä Hollolan kunnan ja Geologian tutkimuskeskuksen 
kanssa. Edistetään vesihuoltosektorin uudistumista hyödyntämällä kolmea Hämeeseen valmistunutta vesihuoltostrategiaa. Jatketaan vesiaiheista 
viestintää eri some-alustoilla. 

 

PIR Hyödynnetään ilmastonmuutoksen tiekartassa tunnistettuja keinoja edistää ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista vesivaratehtävissä ja vas-
tuualueiden välisessä ilmastoyhteistyössä läpileikkaavasti kuntiin suuntautuvaa ohjausta kehittäen. Tuetaan ministeriötä kansallisen sopeutumis-
suunnitelman valmistelua erityisesti alueellisten tarkastelujen näkökulmasta.  
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Koordinoidaan Pirkanmaan järvien säännöstelyjä osana läntistä yhteistyötä. Jatketaan säännöstelylupien ajantasaistamista Mouhi- ja Kiikoisjärvellä 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja liittyvää kalatiesuunnittelua Jaaran ja Putajan säännöstelypadoilla sekä ohjataan Kyrösjärven säännöstely-
yhtiötä. Käynnistetään Vanajaveden säännöstelyn kehittämisen esiselvitys ja siihen liittyvät tutkimukset yhteistyössä Hämeen ELY-keskuksen 
kanssa. Edistetään tulvariskien hallintaa mm. tarkistamalla alimmat rakentamiskorkeudet.  

Toteutetaan yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa Vanajaveden juoksutuslaskennan automatisointi ja uusitaan Lempäälän kana-
van sähköjärjestelmä yhteistyössä Väyläviraston kanssa. Herralanvirran ohitusuomaan rakennetaan sulkurakenne ja tehdään kuntotarkastus ja teh-
dään kuntotarkastus.  

Toimeenpannaan läntisen alueen vesihuoltostrategian toimenpideohjelmaa alueella ja seurataan siinä määritettyjen toimenpiteiden etenemistä. Saa-
tetaan Pirkanmaan vesihuollon varavesiyhteyksien varmistaminen -hanke valmiiksi. Jatketaan tiivistä yhteistyötä muiden alueen vesihuoltoviran-
omaisten kanssa ja yhteistyössä edistetään erityisesti vesiosuuskuntatoiminnan uudelleen järjestelyyn liittyviä tarkasteluja.   

Valtakunnallisesti keskitettynä tehtävänä kehitetään Y-aspan toimintaa.  

 

KAS Jatketaan päivitettyjen Haminan ja Kotkan rannikon tulvariskien hallintasuunnitelmien toteutusta. Jatketaan Kymijoen alaosan virtausmallinnusta ja 
tulvakarttatyötä. Toteutetaan rakennettujen vesien hoitoa (suunnittelu ja kunnostus) yhdessä kalatalousviranomaisen kanssa vesienhoitosuunnitel-
missa määritetyissä kohteissa. Tuetaan paikallisia toimijoita Hiitolanjoen Lahnasenkosken ennallistamisessa sekä jatketaan Ritakosken ennallistami-
sen valmistelua. Lisätään vesialueiden omistajien ja käyttäjien osallistumista kunnostusten toteuttamisessa. Edistetään aktiivisesti maa- ja metsäta-
louden kestävän vesitalouden tavoitteiden toteutumista ja teemaan liittyvien valuma-aluetason hankkeiden käynnistämistä. 

Toimeenpannaan suomalais-venäläisen rajavesistökomission hyväksymää Saimaan ja Vuoksen juoksutusten yhteistoimintakäytäntöä yhteistyössä 
venäläisen osapuolen kanssa. Kehitetään Kymijoen hyydöntorjunnan toteutustapaa räjäytystyöhön liittyvän valmiuden osalta. ELY osallistuu suoma-
lais-venäläisen rajavesistökomission työhön aktiivisesti vahvistuneen roolin mukaisesti.  

Jatketaan säännöllisiä vesihuollon kuntatapaamisia. Tapaamisissa käydään läpi vesihuollon kehittämisen olennaisimmat teemat, sekä lainsäädän-
nön velvoitteet, jolloin tapaamiset vahvistavat vesihuoltolain valvontaa. Tuetaan aktiivisesti pienimpien vesihuolto-osuuskuntien yhdistymishankkeita. 
Jatketaan selvitystä Kotkan kaupungin alueella toimivien vesihuolto-osuuskuntien yhdistymismahdollisuuksista. Jatketaan osallistumista vesihuolto-
asiantuntijaverkostotyöskentelyyn mm. yhtenäisten valvontakäytäntöjen aikaansaamiseksi. Osallistetaan alueen toimijat vesihuollon kehittämisstrate-
giaan liittyvän toimenpideohjelman laatimiseen. 

 

ESA Jatketaan "Vesiliiketoiminta kasvualaksi" –ohjelmaa tavoitteena on edistää vesihuollossa ja erityisesti jätevedenpuhdistuksessa kansallisesti tapahtu-
vaa kehitystä ja rakentaa tästä kehityksestä kansallista ja kansainvälistä liiketoimintaa. Selvitetään mahdollisuuksia nostaa suomalaista vesibrändiä 
ja koota tietoja vesiliiketoimintaa harjoittavien yritysten liiketoiminnan rakentumisesta. Rahoitusta suunnataan vesiosaamisen kasvu- ja vientiohjel-
maa tukeviin investointi- ja pilottihankkeisiin. 

Käynnistetään Puulan säännöstelyluvan muuttamisen suunnittelu padotus- ja juoksutusselvityksen pohjalta yhteistyössä Kaakkois-Suomen ja Poh-
jois-Savon ELY-keskusten kanssa.  
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Käynnistetään hanke valtion tuella toteutettujen luonnonravintolammikoiden nykytilan kartoittamiseksi. Laaditaan suunnitelma ja lupahakemus 
Pöksönlammen luonnonravintolammikon ennallistamiseksi.  

Suunnitelma Ohmonlammen uittopadon peruskunnostuksesta sekä kuntotutkimus Pyhäkosken entisestä uittokourusta valmistuvat. Jatketaan hank-
keiden edistämistä nousuesteiden ja säätöpatojen poistamiseksi sekä patojen muuttamiseksi pohjapadoiksi aktiivisella hankeohjauksella, yhteistyöllä 
kalatalousasiantuntijoiden kanssa. Asiantuntijaohjauksella tuetaan muiden ELY-keskusten vesistörakennekartoitusten toteuttamista, sekä tulosten 
valtakunnallisesti yhtenäistä kokoamista. 

Keskitetyt vesihuoltolain mukaiset tehtävät 

Käynnistetään valtakunnallisen vesihuoltoyksikön toiminta ja varmistetaan tehtävien tasapuolinen hoito alueilla. Vakiinnutetaan vesihuoltotehtävien 
yhtenäiset toimintatavat ja tiiviit rajapinnat muuhun ELY-keskusten toimintaan. Parannetaan tietoturvan ja tietosuojan valvontaa vesihuoltosektorilla, 
ja varaudutaan juomavesidirektiivin toimeenpanoon. Kehitetään vesihuoltoa edistämällä alueellisten vesihuoltostrategioiden toimeenpanoa yhdessä 
muiden ELY-keskusten kanssa. Kehitetään vesihuollon sopeutumistoimien riittävyystarkastelua. 

 

POS Laaditaan tarvittavat suunnitelmat Varkaudessa sijaitsevan vesiliikennekanavan (Väylävirasto) tulvajuoksutuskäyttöä varten ja haetaan hankkeelle 
vesilupa. Osallistutaan Varkaudessa sijaitsevan Ämmäkosken luonnonmukaiseen kalatiehankkeeseen. Jatketaan peruskuivatushankkeiden digitali-
sointia ja VESTY-tietojärjestelmän ajantasaistamista. Edistetään aktiivisesti vesihuolto-osuuskuntien yhdistymishankkeita. Kiurujoen perkaushanke 
valmistuu. Hankkeen tavoitteena on vähentää erityisesti kasvukauden aikana Kiurujärven rankkasateiden aiheuttamia tulvahaittoja. Käynnistetään 
yhteistyössä SYKEn, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon ELY-keskusten kanssa Maaveden säännöstelyn kehittämishanke.  

Osallistetaan alueen toimijat vesihuollon strategia –2050 toimenpideohjelman laatimiseen (lähivuosien toimenpiteet). Uudistetaan Runnin Saarikos-
ken patojen valvomo-ohjelmisto osaksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen valvomo-ohjelmistoa. Tulvariskienhallintaan liittyvä hyytöjen torjunta hoi-
detaan urakoitsijavoimin. Jatketaan selvityksiä patokartoituksessa priorisoitujen rakenteiden poistamiseksi vesienhoidon ja -käytön tavoitteiden edis-
tämiseksi. Laaditaan Museoviraston kanssa yhteystyönä toimintamalli patokartoitusrakenteiden mahdollisten vesirakenteiden argeologisten ja muse-
aalisten arvojen tunnistamiseksi. Onkiveden säännöstelyssä otetaan käyttöön tulovirtaama ennusteeseen perustuva automaattinen säännöstely.  
Laaditaan yhteistyössä SYKEn kanssa työkalu Onki- ja Poroveden säännöstelyn jälkilaskentaan (säännöstelyluvan määräys, ELY-keskuksen tulee 
vuosittain laatia jälkiarviointi säännöstelyn toimivuudesta).   

 

POK Edistetään kuormitettujen ja rakenteellisesti muutettujen vesistöjen tilaa ja käyttöä parantavien toimenpiteiden toteutusta sekä valuma-aluelähtöistä 
vesitalouden hallinnan suunnittelua yhteistyössä vesialueiden ja maanomistajien, kuntien, yhdistysten ja muiden tahojen kanssa antamalla asiantun-
tija-apua ja tukemalla hankkeita. Saatetaan päätökseen ja raportoidaan Freshabit LIFE IP-hanke Koitajoen ja Puruveden osa-alueilla.  

Edistetään yhteistyössä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa toimenpiteitä vaellusesteiden poistamiseksi ja kalojen elinympäristöjen paranta-
miseksi rakennetuissa virtavesissä NOUSU-ohjelmaa hyödyntäen. Pohjois-Savon ELY-keskuksen kunnostushankkeet järvilohen ja -taimenen 
elinympäristöjen ja luontaisen lisääntymiskierron parantamiseksi etenevät. Edistetään hanketta Hiiskoskenjoen vaellusesteiden poistamiseksi osana 
Kiteen Puhoksen (Pyhäjärven) alueen kehittämistä. Jatketaan selvityksiä ja suunnittelua patokartoituksessa priorisoitujen rakenteiden poistamiseksi 
vesienhoidon ja -käytön tavoitteiden edistämiseksi. Osallistutaan asiantuntijana rajavesiyhteistyöhön.  
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Jatketaan Koitajoen Lylykosken padon veneenkulkukanavan parantamisen suunnittelua osana valtion vesistörakenteiden perusparannusohjelmaa. 
Vuokonjärven säännöstelyn kehittäminen ja selvitykset järjestelypadon korvaamiseksi pohjapadolla etenevät yhteistyössä järjestely-yhtiön ja alueen 
muiden toimijoiden kanssa. Jatketaan vanhojen vesitaloushankkeiden digitointia ja asiakirjojen tallennusta sähköiseen muotoon.  

Turvataan pohjaveden kestävä käyttö yhdyskuntien vedenhankintaan ja elinkeinotoimintaan sekä edistetään pohjavesialueiden riskien hallintaa. 
Edesautetaan alueellista yhteistyötä, varautumista ja rakennemuutosta vesihuollossa sekä jatketaan valvontaa päivitetyn valvontaohjelman mukai-
sesti. Edistetään vesihuoltostrategian 2050 toimeenpanoa maakunnassa. Jatketaan yhteistyötä Itä-Suomen AVI-alueella sekä Pohjois-Karjalan ter-
veysviranomaisten kanssa, ja järjestetään yhteistä koulutusta alueen vesihuoltolaitoksille.   

 

KES Edistetään säännöstelyjen kehittämistä Keski-Suomen alueella ilmastonmuutos huomioiden. Käynnistetään Kivijärven säännöstelyn kehittämisselvi-
tykset yhteistyössä alueen kuntien ja säännöstelyn luvanhaltijan kanssa aiempien alustavien tarkastelujen pohjalta. Jatketaan tulvakarttojen laatimis-
tarpeen selvittämistä yhdessä kuntien kanssa aikaisemmin kartoittamattomilla alueilla. 

Edistetään rakennettujen vesistöjen kunnostuksia osana tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon tavoitteiden toteutumista. Virtavesien kunnostustoimia 
jatketaan yhteistyössä kalatalousviranomaisen kanssa vaelluskalojen luontaisen elinkierron elvyttämiseksi.  

Edistetään aktiivisesti Keski-Suomen maakunnan omia vesihuollon strategiatoimenpiteitä. Jatketaan vuonna 2020 aloitettua vesihuoltolain mukaisen 
valvonnan tehostamista toteuttamalla mm. valvontakäyntejä vesihuoltolaitoksille vesivalvontatiiminä yhdessä kunnan viranomaisten kanssa. Osallis-
tutaan Alva Oy:n valtakunnallisen vesiverkkotiedon digitalisointihankkeen ohjausryhmän toimintaan. 

 

EPO Osallistutaan aktiivisesti alueellisten ilmastolinjausten laadintaan ja uusiutuvan energian käytön edistämiseen. Jatketaan vesistöjen säännöstelyn 
kehittämistä ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi: jatketaan Kuoras-, Saukko- ja Kätkänjärven säännöstelyn muutossuunnittelua, ja Västerfjärdenin 
tekojärven säännöstelyn muutossuunnitelma valmistuu. Avustetaan paikallisia toimijoita Rantatöysänjärven säännöstelyn muutoksen suunnittelussa.  
Valmistuu Kliva –hanke, jossa selvitetään maa- ja metsätalouden toimenpiteitä ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. 

Valmistuu vieraslajien torjunnan edistämiseen liittynyt Inspect-hanke. Jatketaan jokilaaksokohtaista yhteistyötä vieraslajien tiedotuksessa ja torjun-
nassa mm. Lapuan- ja Kyrönjoella. Laajennetaan vesiosaamista ja paikkatiedon hyödyntämistä.   

Osallistutaan Kurikan syväpohjavesitutkimuksiin yhdessä GTK:n, Vaasan ja Kurikan kaupunkien sekä vesihuoltolaitosten kanssa. Jatketaan vesi-
huoltoa palvelevia rakenneselvityksiä ja käynnistetään uudet selvitykset Kannuksessa ja Uudessakaarlepyyssä yhteistyössä kuntien, vesihuoltolai-
tosten ja GTK:n kanssa. Järjestetään alueellinen vesihuollon kehittämispäivä. Jatketaan suunnitelmallista vesihuoltolain valvontaa sekä neuvotellaan 
kuntien kanssa vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden määrittämistarpeista ja vesihuoltolaitosten kanssa VEETI-tietojärjestelmän laitostietojen ylläpito-
velvoitteesta. Jatketaan alueellisten vesihuollon yleissuunnitelmien seurantaa ja arvioidaan tarvetta uusille suunnitelmille ja päivityksille.  

Aloitetaan Lapuan-, Kyrön-, Laihian- ja Lapväärtinjoen tulvariskien hallintasuunnitelmien 2022-2027 sekä Lapväärtin-Isojoen vesistövisio 2030 toi-
meenpano. Kyrönjoen pengerrysalueiden käytön muutossuunnitelman jatkosta sovitaan alueen toimijoiden kanssa.  Yhteistyössä SYKE:n kanssa 
jatketaan Ähtävänjoen hyydemallin laadintaa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa jatketaan yhteistyötä jokijäiden sahauksessa. Jatketaan 
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Itä-Suomen yliopiston, Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten yhteistyötä, jossa selvitetään muuttuneiden olosuhteiden vaiku-
tusta valtion ja voimayhtiöiden välisten sopimusten sitovuuteen, ja käynnistetään voimayhtiön, maanomistajien ja kalatalousviranomaisen kanssa 
neuvottelut kalojen kulun mahdollistamisesta patorakenteiden ohi Pitkämön alueella.  

Tehdään päätös Piililammen luonnonravintolammikon siirtämisestä ulkopuoliselle toimijalle tai alueen ennallistamisesta. Aloitetaan Kyrönjoen ylä-
osan kompensaatiokunnostukset. Täydennetään vanhoja patorakenteita koskevia selvityksiä ja edistetään rakennettujen vesistöjen hoitoa sekä osal-
listutaan kalatalousviranomaisen vastuulla olevaan Pirttikosken alueen kunnostukseen.   

Keskitetyt ja erikoistumistehtävät 

Elvytysrahoituksella toteutettavat valtion vesistörakenteita koskevat perusparannushankkeet valmistuvat. Yhtenäistetään valtion vesistörakenteiden 
ylläpitoa, edistetään automaatiota ja parannetaan patoturvallisuutta. Käynnistetään vieraslajientorjunnan suunnittelu valtion vesirakenteilla. Kehite-
tään kunnossapitoverkoston toimintaa ja valtakunnallisten kokousten lisäksi järjestetään verkoston kokoukset kolmella yhteistyöalueella. Osallistu-
taan yhteistyöhankkeisiin, joissa selvitetään mitoitustulvia ja patojen automaattista säännöstelyä.  Jatketaan patoturvallisuuteen liittyvää Kiina-yhteis-
työtä sekä maapadon tietomallin valmistelua. Otetaan käyttöön Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskustenpumppaamojen yhteisval-
vomo. Edistetään valtion vesistöhankkeiden ja -rakenteiden luovuttamista hyödynsaajille. Valmistellaan valtion vesistörakenteista visuaalinen ja sy-
ventävä tietosisältö vesi.fi-palveluun. 

Automatisoidaan loput pohjavesiasemat hyödyntäen mahdollisimman paljon uutta tekniikkaa (elvytyshanke).  Laaditaan palvelukuvaus pohjavesiase-
mien ylläpidosta. Yhteistyössä ELY-keskusten kanssa dokumentoidaan pohjavesiasemien rakenteet ja aloitetaan tarpeettomien rakenteiden poista-
minen. Varmistetaan palveluntuottajien, ELY-keskusten ja SYKE:n yhteistyö virtaamamittauksissa ja vedenkorkeusasemien ylläpidossa. Aktivoidaan 
hydrologisen yhdyshenkilöverkoston toimintaa järjestämällä hydrologian ajankohtaisiltapäiviä ja osallistumalla hydrologisten neuvottelu- ja kenttäpäi-
vien järjestämiseen. Hydrologisten vedenkorkeusasemien kahdentamisesta ja käyntikertojen vähentämisestä saatujen kokemusten perusteella opti-
moidaan käyntikertojen määrää sekä valmistellaan kahdentamisen lisäämistä taloudellinen näkökulma huomioiden. Varmistetaan hydrologisen käyt-
töomaisuuden vuosittainen seuranta. 

Osallistutaan peruskuivatushankkeiden tukemisen uudistamisen valmisteluun. Varaudutaan uuteen järjestelmään yhdessä E-vastuualueen kanssa 
laatimalla ohjeistusta ja koulutusta sekä päivittämällä tältä osin peruskuivatuksen toimintamalli ja internet-sivut. Jatketaan ELY-keskusten perus-
kuivatusaineistojen digitointikäytänteiden kehittämisen ja yhtenäistämisen koordinointia yhdessä Hämeen ELY-keskuksen kanssa. Jatketaan peltojen 
vesitalouden hallintaan ja ojitustoimituksiin liittyvää valtakunnallista yhteistyötä, koulutuksen edistämistä ja oppaiden laadintaa.  
 
Avustetaan maa- ja metsätalousministeriötä vesienhallinnan toimenpidekokonaisuuden tehtävissä. Tuetaan ELY-keskusten toimintaa ilmastokestä-
vän vesitalouden, valuma-aluesuunnittelun ja vesioikeudellisten yhteisöjen toiminnan edistämiseksi yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuk-
sen ja ministeriöiden kanssa. Edistetään vesienhallintaan liittyvää tiedonvaihtoa, verkostoitumista ja yhteistyötä maa- ja metsätalouden verkostojen 
kanssa. Selvitetään maa- ja metsätalouden vesienhallinnan harkinnanvaraisten avustusten ja hankkeiden tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.  
 

POP Jatketaan säännöstelyjen kehittämistä ja tulvariskien hallinnan toimenpiteitä ottaen huomioon ilmastonmuutos ja eri käyttömuotojen tarpeet sekä 
vesienhoidon tavoitteet. Edistetään Pyhäjoella tulvapenkereiden vastuunsiirtoa Merijärven ja Oulaisten alueilla sekä alaosalla Pyhäjoen kunnan tul-
vasuojeluhanketta. Tarkastellaan Kalajoen säännöstelykäytäntöjen muutosmahdollisuuksia. 
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Jatketaan vesihuoltolain valvonnan tehostamista päivittyvän valvontaohjelman mukaisesti erityisesti toiminta-alueiden ja vesihuollon tietojärjestelmän 
osalta. Tiivistetään yhteistyötä maakunnan talousvesiryhmässä Pohjois-Suomen AVIn ja kuntien terveydensuojeluviranomaisten kanssa mm. valvon-
nan synergioiden sekä laitosten neuvonnan ja ohjauksen lisäämiseksi. Jatketaan vesihuoltolaitosten sopimusperusteista varautumista selvittävän 
hankkeen koordinointia, ja toimenpiteiden pilotointia pienillä vesilaitoksilla Haapavedellä ja Kärsämäellä, raportoidaan hankkeen lopputulokset. 

Aloitetaan yhteistyössä SYKEn kanssa Kalajoen vesirakenteiden mitoitusvirtaaman selvitys sekä Oulujoen simulointimallinnus.   

Jatketaan ja tiivistetään yhteistyötä läntisen alueen säännöstelyasiantuntijoiden kanssa. Tehdään yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen 
kanssa jokijäiden sahauksessa ja valtion vesirakenteiden vieraslajiselvityksessä sekä otetaan käyttöön pumppaamojen yhteinen valvomo.  

Edistetään peruskuivatushankkeiden hallinnan digitalisaatiota ja jatketaan valtion vesirakenteiden vientiä kiinteistörekisteriin yhteistyössä maanmit-
tauslaitoksen kanssa. Laaditaan Siikajoella olevista valtion omistamista vesirakenteista esittelyt VESI.fi sivustolle.   

Jatketaan valtakunnallisen rakennettujen vesien erikoistumistehtävää muun muassa yhteistyössä käynnissä olevien vaelluskalahankkeiden kanssa 
sekä tukemalla hallitusohjelman NOUSU-ohjelman myötä alkavia hankkeita asiantuntijaverkostoja hyödyntämällä. Edistetään rakennettujen vesien 
kunnostamista.  

Avustetaan maa- ja metsätalousministeriötä vesienhallinnan toimenpidekokonaisuuden tehtävissä. Tuetaan ELY-keskusten toimintaa ilmastokestä-
vän vesitalouden, valuma-aluesuunnittelun ja vesioikeudellisten yhteisöjen toiminnan edistämiseksi yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen 
ja ministeriöiden kanssa. Edistetään vesienhallintaan liittyvää tiedonvaihtoa, verkostoitumista ja yhteistyötä maa- ja metsätalouden verkostojen 
kanssa. Selvitetään ja edistetään maa- ja metsätalouden vesienhallinnan harkinnanvaraisten avustusten ja hankkeiden tuloksellisuutta ja vaikutta-
vuutta. Osallistutaan vesioikeudellisten yhteisöjen aseman ja toimintaedellytysten tarkasteluun. 

Edistetään sopeutumista ilmastomuutokseen ja biotaloutta maaseutuohjelman ja rakennerahaston toimenpitein sekä antamalla hankkeille asiantun-
tija-apua.   

Koordinoidaan vesiosaamisen kehittämishankkeen koulutuksia, niiden suunnittelua ja koulutusmoduulien toteutusta.  

 

KAI Oulujoen vesistöalueen säännöstellyissä vesistöissä yhteensovitetaan vesistön käyttömuotoja yhteistyössä kuntien, ELY-keskusten ja säännöstelijöi-
den kanssa. Osallistutaan SYKEn ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Oulujoen simulointimalli -hankkeeseen tavoitteena hyydetulvariskien pa-
rempi hallinta mm. Oulujoen vesistön tulvatilanteessa. Kainuun alueella jatketaan kalataloudellisten virtavesikunnostuskokonaisuuden toteuttamista 
yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen kalatalousyksikön kanssa.  

Edistetään Kajaanin vesihuoltolaitosten yhteistyötä Kajaanin kaupungin laatiman toiminnan kehittämissuunnitelman mukaisesti sekä Kainuun kuntien 
vesihuoltolaitosten välistä yhteistyötä. Kainuun kuntien vesihuollon varmuusluokituksen päivitys valmistuu. Tiivistetään vesihuollon valvonnallista 
yhteistyötä Kainuun Soten ympäristöterveydenhuollon ja ELY-keskuksen välillä.  

Hoidetaan valtakunnallista vieraslajikoordinaattorin tehtävää. Pidetään tiivistä yhteistyötä mm. MMM:n, YM:n, LVM:n, SYKEn, Luken, ELY-keskusten 
vieraslaji-asiantuntijoiden ja muiden toimijoiden kanssa. Valmistellaan ja jalkautetaan ELY-keskusten yhteinen vieraslajivalvonnan toimintamalli. 
Tuetaan ja kehitetään ELY-keskusten vieraslajitiimin toimintaa sekä lisätään tietoa vieraslajiriskeistä eri foorumeilla. Toteutetaan haitalliseksi säädet-
tyjen vieraslajien torjunnan hankehaku rahoituksen puitteissa. 
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Keskitetyt patoturvallisuuslain mukaiset tehtävät 

Käynnistetään vuonna 2023 toteutettavan pato-onnettomuusharjoituksen suunnittelu yhteistyössä pelastusviranomaisen ja padonomistajan kanssa. 
Laaditaan yhteistyössä SYKEn ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa mitoitustulvaselvitys Kalajoen vesistöalueelle.  

Osallistutaan patoturvallisuuden tietojärjestelmän kehittämiseen osana SYTYKE-hanketta. Ylläpidetään ja kehitetään patoturvallisuuden toimintamal-
lia ja luodaan mallin yhteyteen selvitettyjen ja ratkaistujen asioiden tietopankki. Viimeistellään luokiteltujen patojen digitointeja viivamaiseksi paikka-
tietoaineistoksi ja edistetään aineiston käytettävyyttä yhteistyössä SYKEN kanssa. Patoturvallisuustarkastuksissa selvitetään patojen kunto ja niiden 
turvallisuuteen vaikuttavat seikat ottaen huomioon patojen ikääntyminen. Lisäksi tarkistetaan hydrologinen mitoitus ottaen huomioon muutokset 
maankäytössä, ilmastossa sekä sää- ja vesioloissa. Lausunnoissa kiinnitetään erityistä huomiota ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin sää- 
ja vesioloissa. Järjestetään tulva-, patoturvallisuus-, vesienhoito- ja kunnostuspäivät yhteistyössä SYKEn kanssa. 

Osallistutaan kansainvälisen suurpatojärjestön ICOLDn toimintaan komitea- sekä yleiskokoustyöskentelyn kautta sekä edustetaan Suomea Euroo-
pan patoturvallisuusviranomaisverkostossa. Toimitaan aktiivisesti Suurpadot-Suomen osasto ry:ssä mm. osallistumalla yhdistyksen johtokuntatoimin-
taan ja järjestämällä pohjoismainen symposium. Jatketaan yhteistyötä Nanjing Dam Safety Management Centerin ja muiden ulkomaisten toimijoiden 
kanssa. 

Järjestetään kaivospatojen omistajille neuvottelupäivä. Osallistutaan Kainuun ELY-keskuksen kaivoserikoistumistehtävän hankkeisiin sekä koulutus- 
ja neuvottelupäivien suunnitteluun patoturvallisuuden osalta. 

 

LAP Edistetään tulvariskien hallintasuunnitelmissa vuosille 2022–2027 esitettyjen toimenpiteiden toteutumista nimetyillä tulvariskialueilla kiinnittäen erityi-
sesti huomiota tulvakartoituksiin ja tulvansuojelurakenteisiin sekä huolehditaan, että tulvariskit huomioidaan kaavoituksessa ja muussa maankäytön 
suunnittelussa. 

Tulvariskien hallinnassa jatketaan kansainvälistä yhteistyötä Tornion ja Haaparannan yhteisessä tulvasuojelussa sekä Tornionjoen-Muonionjoen 
tulvariskien hallintasuunnitelmassa ja Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitettyjen yhteisten toimenpiteiden osalta. Tulvariskien hal-
linnan toimenpiteiden edistämiseksi rajavesistössä järjestetään säännöllisesti kokouksia Suomen ja Ruotsin viranomaisten ja suomalais-ruotsalaisen 
rajajokikomission kesken. 

Vastataan UM:n rahoittaman ”Paatsjoen valuma-alueen vesistömalli ja hydrologiset havainnot ilmaston muuttuessa” hankkeen koordinoinnista ja 
toimeenpanosta siten, että hanke valmistuu 2022.   

Selvitetään mahdollisuus harventaa Inarijärven rantavyörymien mittauksia ja korvauksia 10 vuoteen nykyisestä viidestä vuodesta tai voidaanko mit-
tauksista luopua kokonaan.  

Aloitetaan Vanttausjoen ja Kaihuanjoen säännöstelykokonaisuuden kehittämisselvityksen laadinta.   

Edistetään vesihuollon rakennemuutosta edistäviä kehittämisselvityksiä priorisoitujen kuntien alueella ja tehostetaan viranomaisyhteistyötä vesihuol-
lon edistämis- ja valvontatehtävissä.     
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 Luonnonvaratehtävien yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittarit  

 UUD VAR HÄM PIR KAS ESA POS POK KES EPO POP KAI LAP 

Kalatalouden arvoketjun arvo. 1 000 €              

Kunnostus- ja kalatiehankkeiden aikaansaatu 

uusi kalojen lisääntymishabiteetti, ha 

      7,3      16 

Asukkaiden määrä merkittävillä tulvariskialueilla 480 8 500 52       810 1 034  3 014 

Vesihuoltopalvelujen järjestämisen rakennemuu-

tos, vesihuoltolaitosten määrä kpl 

61 65 51 126 55 53 151 64 125 180 125 34 105 

 

 

 Henkilöstövoimavarat luonnonvaratehtävissä 2022 

 UUD VAR HÄM PIR KAS ESA POS POK KES EPO POP KAI LAP YHT 

32.01.02 ELY-keskuksen toimintamenot 6,8 31,4 4 5 9,2 21,6 19,5 5 3,4 24,5 11,5 8,5 18,8 169,2 

– kalataloustehtävät, E  24     15      11,2 50,2 

– vesitaloustehtävät, Y 6,8 7,4 4 5 9,2 21,6 4,5 5 3,4 24,5 11,5 8,5 7,6 119 

30.40.21 Vesivarojen käytön ja hoidon menot 1,5 2 3,5 5 4 12 2 1,5 2,4 24 6 3 1 67,4 

– josta vakituisia   2 1 2,5 5   1,4 19 5 2  37,9 

– josta hankehenkilöstöä 1,5 2 1,5 3,5 1,5 7 2 1,5 1 5 1 1 1 29,5 

30.40.22 Luonnonvaratalouden edistäminen  0,3    1       2,1 3,4 

30.40.62 Elinkeinokalatalouden edistäminen  5,5            5,5 

 

 

 


