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Vesiensuojelun tehostamisohjelma 2019–2021

̶  suunnitelmista toimintaan



Periaatteet ja painopisteet



Lähtökohtana vaikuttavuus

• Merialue- ja valuma-aluekohtainen lähestymistapa
• Toimenpiteiden ja rahoituksen kohdistaminen 

vaikuttavimpiin vesien tilaa parantaviin toimiin 
• Yhteistyö 
• Muutokset vesiensuojelun toimintatavoissa ja 

menetelmissä
• Ohjelman vaikuttavuuden seuranta alusta alkaen 



Painopisteet

• Maatalouden ravinnekuormituksen vähentäminen innovatiivisilla 

menetelmillä

• Vesistökunnostushankkeet kuormituksen vähentämiseksi ja 

monimuotoisuuden lisäämiseksi 

• Haitallisten aineiden, myös muovin, vähentäminen vesistöissä 

• Alueellisten vesienhoidon asiantuntijaverkostojen vahvistaminen

• Kestävä kaupunkivesien hallinta ja käsittely hyödyntäen erityisesti 

luontopohjaisia ratkaisuja 

• Itämeren hylkyihin liittyvien uhkien vähentäminen korkean riskin 

saneerauskohteissa

• Itämeren ja vesien tilan selvitykset ja tutkimus



Rahoitus budjettiriihestä 2018

• 15 miljoonaa euroa vuodelle 2019

• 45 miljoona euroa vuosille 2019 – 2021, 3 vuoden siirtomääräraha eli 

käyttömahdollisuus vuoteen 2023

• Kolmelle momentille
▪ 35.10.20 Ympäristövahinkojen torjunta (hylyt)
▪ 35.10.22 Eräät ympäristömenot ja 35.10.61 Vesien- ja ympäristönhoidon 

edistäminen (maatalouden toimet, kaupunkivedet, haitalliset aineet, 
selvitykset, tutkimukset)

• Eduskunta päättää vuosittain osana valtion talousarviota



Maatalouden vesiensuojelun 
tehostaminen



Maatalouden vesiensuojelun tehostaminen

• Toimenpiteet maatalousvaltaisille valuma-alueille ja vesistöjen varsille

• Ravinteiden kierrätyksen kärkihankkeessa kokeiltujen innovatiivisten 

vesiensuojelutoimenpiteiden käyttöä laajennetaan

• Vesiensuojelun valuma-aluekohtaisia toimintamalleja kehitetään

• EU-rahoituskauden 2021 - 2027 maaseudun kehittämisohjelman 

valmistelu saa tukea tehostamisohjelman kokemuksista



Maatalouden vesiensuojelun innovatiiviset 
menetelmätKipsi (CaSO4) 

• fosforilannoitetuotannon sivutuote
• stabiloi maa-ainesta ja siihen sitoutunutta fosforia vähentäen näin niiden huuhtoutumista
• mereen johtavien valuma-alueiden savimailla
• vaikutusaika on noin 5 vuotta
• kustannukset noin 220 euroa/ha

Rakennekalkki (CaCO3) 
• stabiloi maa-ainesta ja siihen sitoutunutta fosforia vähentäen näin niiden huuhtoutumista
• savespitoisille pelloille, joilla myös kalkituksesta on hyötyä
• kustannukset noin 270 euroa/ha

Kuitulietteet
• metsäteollisuuden sivutuotteita 
• maahan tulee paljon hiiltä, joka aktivoi mikrobitoimintaa ja maan rakenne paranee 
• pelloille, joilla orgaanisen aineksen pitoisuus on alle 10 %
• kustannukset noin 800 euroa/ha



Vesistöjen 
kunnostus



Vesistöjen kunnostus

• Vesistöjen kuormitus vähentyy, vesien tila paranee ja luonnon 
monimuotoisuus paranee

• Hankerahoitus kuormituksen vähentämiseksi ja monimuotoisuuden 
lisäämiseksi 

• Hankkeina toteutetaan paikallisia vesiensuojelutoimenpiteitä kuntien, 
asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen yhteistyönä

• ELY-keskuksilla keskeinen rooli yhteistoiminnan rakentajina, 
asiantuntijaverkostona, erikoistumisessa ja avustusten hallinnoijina



Organisoituminen

• Valmistelu ympäristöministeriön luontoympäristöosastolla 

• Yhteistyötä ympäristöministeriössä sekä maa- ja metsätalousministeriön, 

sisäministeriön, ELY-keskusten, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), 

Luonnonvarakeskuksen (LUKE), puolustusministeriön, Rajavartiolaitoksen, 

Puolustusvoimien, yritysten, säätiöiden, järjestöjen ja monien muiden 

toimijoiden kanssa 

• Ohjelmapäällikön rekrytointi käynnissä, lisäksi muita asiantuntijoita 

ympäristöministeriöön tarpeen mukaan

• Asiantuntijaverkosto ja erikoistumista ELY-keskuksissa 

• Tekemistä tulossa kansalaisjärjestöille, yrityksille, urakoitsijoille ja muille 

aktiivisille 



Suunnittelusta toimintaan

Määrärahat ja hallinnointi eivät yksin riitä, 
tarvitaan vesiensuojelun tekijöitä - tervetuloa 

mukaan!


