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1. Johdanto
Ihminen on hyödyntänyt vesistöjä monella tapaa jo
vuosituhansien ajan. Vesistöt toimivat pitkään tärkeimpinä kulkureitteinä Suomessa ennen rauta- ja
maantieverkoston rakentamista. Ne mahdollistivat
puun ja tervan kuljettamisen ulkomaille asti. Koskien
vesivoimaa hyödynnettiin myllyissä ja sahoissa. Laajamittainen vesistöjen hyödyntäminen edellytti erityisesti virtavesien luontaisten ominaisuuksien muokkaamista. Uomia syvennettiin, levennettiin ja niiden
mutkaisia osuuksia oikaistiin. (Harjula ym. 2004.)
Ojituksilla ja uomien perkauksella on edelleen erityisen suuri merkitys maa- ja metsätaloudelle Suomen olosuhteissa. Perkauksella on parannettu maankuivatusolosuhteita ja saatu kuivattua lisää pelto- ja
niittymaata maataloudelle. (Harjula ym. 2004.) Vesistötöiden järjestämiseksi ja toteuttamiseksi perus-
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tettiin jo vuosikymmeniä sitten erilaisia vesioikeudellisia yhtiöitä ja -yhtymiä. Kun kyseessä on vesistöön
kohdistuva hanke tai toimenpide, jolle viranomainen
on myöntänyt lainvoimaisen luvan tai toteutus on laillisesti aloitettu ennen nykyisen vesilain (587/2011)
voimaantuloa, on yhtiöllä perkaamiensa vesiväylien
kunnossapitovelvoite. Tällöin sovelletaan lähtökohtaisesti ennen nykyistä vesilakia voimassa olleita säännöksiä ja määräyksiä (vesilaki 587/2011 19. luku 4 §).
Nämä yhtiöt velvoitteineen ovat edelleen merkittäviä
osapuolia myös nykypäivän vesistökunnostusten toteuttamisessa.
Vesienhoidon tavoitteiden ja vesioikeudellisten
velvoitteiden yhteensovittamista pohdittiin Hämeen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-

keskukseen) vuoden 2016 lopulla toimitetun Hausjärven Punkanjoen kunnostussuunnittelua koskevan
avustushakemuksen käsittelyn yhteydessä. Samalla
havaittiin tarve selvittää yksityiskohtaisemmin vesioikeudellisten yhtiöiden roolia ja vaikutusta niille kuulumattomien vesistökunnostustoimenpiteiden valmistelussa ja toteuttamisessa. Erityiskysymyksinä nousivat
esiin:
• Miten nykypäivän vesienhoidollisten tavoitteiden edistäminen tulee sovittaa yhteen vanhojen
vesioikeudellisten velvoitteiden kanssa.
• Voiko ulkopuolinen hankevastaava, esimerkiksi
vesiensuojeluyhdistys, valmistella, suunnitella
ja toteuttaa vesistökunnostushankkeen kohteessa, joka kuuluu osin tai kokonaisuudessaan
yhden tai useamman vesioikeudellisen yhtiön
velvoitealueeseen.
Vesienhoidollisten kunnostushankkeiden intressi- ja
sidosryhmien sopimus- ja lakiperusteiset vastuunjaot ja velvoitteet vaikuttavat ratkaisevasti muun muassa kunnostustoimenpiteiden luvanvaraisuuteen sekä
niiden ulkopuoliseen rahoitustukimahdollisuuteen.
Käytännön kunnostustoimenpiteiden valmistelua ja
toteutusta hankaloittaa lisäksi se, että usein vesioikeudelliset yhtiöt ovat niin sanotusti uinuvia eli niiden
toiminta on lakannut. Taustalla on useita syitä, kuten

yhtiön toimitsijoiden ja muiden keskeisten henkilöiden eläköityminen. Tieto vesioikeudellisten yhtiöiden
olemassaolosta on hyvin usein hävinnyt aikaisempien sukupolvien mukana eivätkä nykyiset kiinteistönomistajat välttämättä tiedä olevansa yhtiön osakkaita.
Tarve uusille vesioikeudellisille yhtiöille on vähentynyt
muun muassa maatalouden rakennemuutoksen myötä, kun tiloja on lohkottu ja vuokraviljely on yleistynyt.
Vastausten saamiseksi edellä esitettyihin erityiskysymyksiin, päätettiin asiaan paneutua opinnäytetyönä
Hämeen ammattikorkeakoululle (Laine 2017). Työn
aikana toteutettiin erilliset kyselytutkimukset maa- ja
metsätalousministeriölle, ympäristöministeriölle ja
ELY-keskuksille sekä hyödynnettiin asiantuntijaosaamista Hämeen ELY-keskuksessa ja Etelä-Suomen
aluehallintovirastossa. Hausjärven Punkanjoen virtavesikunnostusta esimerkkinä hyödyntäen pyrittiin löytämään ratkaisut, joilla monitavoitteisten vesistökunnostusten etenemistä voitaisiin sujuvoittaa.
Tämän raportin keskeisimmän osan muodostaa
toimintamalli, joka on laadittu työkaluksi tukemaan
vesistökunnostushankkeen valmistelua vesioikeudellisella velvoitealueella (ks. luku 4.6. s. 25). Mallin
tarkoituksena on palvella mahdollisimman kattavasti
vesienhoidon parissa toimivia tahoja. Vesienhoidon ja
vesioikeudellisten velvoitteiden taustoja esitellään lyhyesti raportin alkuosassa.

Vesistökunnostus muodostaa kokonaisuuden, johon
voi liittyä vesioikeudellisen yhteisön perustaminen,
selvityksiä, suunnittelua ja toteutusta. Näihin
kaikkiin vaiheisiin on mahdollista hakea ulkopuolista
rahoitustukea, muun muassa ELY-keskuksista
myönnettävää vesienhoitoavustusta.
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PUNKANJOKI
Kanta-Hämeen maakunnassa sijaitsevan Hausjärven
Punkanjoen latvat lähtevät Lopen ja Janakkalan kuntien
sekä Riihimäen kaupungin puolelta. Niiden kautta se
laskee Puujokeen, joka virtaa edelleen Vettenjakamon ja
Hiidenjoen kautta Vanajaveden Miemalanselkään.
Joen 42 km²:n suuruinen, järvetön valuma-alue muodostuu
suurelta osin viljellyistä pelloista. Ravinteikkaalla
savimaalla on harjoitettu pitkään maataloutta.
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2. Vesienhoidon suunnittelu

Vesienhoito ja sen suunnittelu pohjautuvat vuonna
2000 voimaan astuneeseen Euroopan unionin direktiiviin (2000/60/EY) Euroopan yhteisön vesipolitiikan
suuntaviivoista. Direktiiviä kutsutaan yleisesti vesipolitiikan puitedirektiiviksi tai vesipuitedirektiiviksi.
Keskeisenä tavoitteena on pysäyttää EU:n alueella
sijaitsevien vesimuodostumien tilan heikentyminen ja
saattaa ne vähintään hyvään ekologiseen ja kemialliseen tilaan vuoteen 2015 mennessä. Jos tavoitetta
ei ollut lähtökohtaisesti mahdollista saavuttaa tai siinä
ei onnistuttu vuoteen 2015 mennessä, on tavoiteaikaa ollut mahdollista pidentää tietyin ehdoin vuoteen
2021 tai 2027. Tällä hetkellä hyviksi tai erinomaisiksi
luokiteltujen vesien tilaa ei saa myöskään heikentää.
Nämä tavoitteet koskevat pintavesien lisäksi myös
pohjavesiä. Tämä merkitsee enenevässä määrin erilaisten suojelu- ja ennallistamistoimien toteuttamista
sekä niiden vaikutusten seurantaa. Direktiivin tarkoituksena on lisäksi kehittää kestävää vedenkäyttöä yhteiskunnan eri tasoilla (Euroopan unioni 2015.)
Suomessa vesipuitedirektiivi on kansallisesti toimeenpantu lailla vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä lakia tarkentavilla valtioneuvoston asetuksilla vesienhoitoalueista (1303/2004)
sekä vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006).
Vesienhoitoa tuetaan erilaisten strategioiden ja ohjelmien avulla. Niistä keskeisimpiä ovat Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma 2016–2021,
vesien kunnostusstrategia, vesitalousstrategia 2011–
2020 sekä kansallinen kalatiestrategia vuodelta 2012.
Vesien kunnostusstrategian mukaan on tärkeää kehittää yhteistyömalleja muun muassa vesialueen omistajien, hyödynsaajien ja haitan aiheuttajien kesken,
sillä valtion rooli kunnostushankkeiden toteuttajana
tulee edelleen jatkossa pienenemään. Tämä vaikuttaa
siihen, että hankkeiden rahoituspohjaa tulisi laajentaa. Strategia painottaa myös kustannustehokkuuden
periaatetta kunnostusmenetelmien ja toimintatapojen
valinnassa.

2.1 Vesienhoidon suunnittelun
ohjaus ja toimeenpano
Laissa vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) pykälässä (§) 4 määritellään ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö
ylimmiksi viranomaisiksi ohjaamaan valtakunnallista
vesienhoitoa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) vastaavat kyseisen lain mukaisista tehtävistä omilla toimialueillaan. Ne toimivat
lisäksi ympäristönsuojelulain (527/2014) ja vesilain
(587/2011) mukaisten lupien valvontaviranomaisena.
Ympäristöministeriön vastuualueella vesiasioiden
pääpaino on vesiensuojelussa ja vesistöjen ennallistamisessa. Ministeriö valmistelee valtakunnallisia
vesienhoidon tavoitteita vesien ekologisen tilan parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. Se luo ohjauskeinoja
vesistöihin kohdistuvien haittojen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Haitta voi olla esimerkiksi
pilaavan tai haitallisen aineen pääsy vesistöön. Ympäristöministeriön tavoitteisiin kuuluu tukea myös ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä vesiluonnon
monimuotoisuuden säilyttämistä. Ympäristöministeriö
vastaa vesienhoitoon liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä. (Ympäristöministeriö 2015.)
Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on
edistää vesistöjen tilasta huolehtimista sekä niiden
kestävää käyttöä elinkeino- ja virkistystoiminnassa.
Vesistökunnostuksilla parannetaan sekä niiden ekologista tilaa että käytettävyyttä. Ministeriö pyrkii myös
kehittämään vesistöjen säännöstelyä, joka huomioi
monipuolisesti vesienhoidon, tulva- ja kuivuusriskien
hallinnan sekä elinkeino- ja virkistystoiminnan. (Maaja metsätalousministeriö n.d.)
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2.2. Vesienhoitosuunnitelmat
Vesienhoidon suunnittelu noudattaa kuuden vuoden
sykliä. Manner-Suomi on jaettu seitsemään vesienhoitoalueeseen, joiden lisäksi Ahvenanmaa luokitellaan omaksi alueekseen (kartta vesienhoitoalueista
sivulla 2). Aluejako perustuu vesistöjen valuma-alueisiin ja näin ollen vesienhoitoalue muodostuu yhdestä
tai useammasta vesistöalueesta. Kullekin vesienhoitoalueelle laaditaan vesienhoitosuunnitelma, jonne
kootaan ajantasaisin tieto alueen pinta- ja pohjavesien tilasta sekä tarvittavista toimista niiden tilan parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. Myös hyvässä tilassa
oleviin vesiin tulee kiinnittää huomiota ja esittää toimenpiteitä, mikäli niiden tilaa uhkaa heikkeneminen.
ELY-keskukset osallistuvat vesienhoidon suunnitteluun sekä toimenpiteiden toteuttamiseen toimialueellaan yhteistyössä muiden vesien käyttäjien kanssa.
Vesienhoitosuunnitelmat hyväksyy valtioneuvosto.
Ensimmäiset vesienhoitosuunnitelmat laadittiin
vuosille 2010–2015. Niiden toimeenpanoa ja toteutuksen seurantaa tarkennettiin vesienhoitoalueittain
laadituissa toteutusohjelmissa. Taustalla oli valtioneuvoston periaatepäätös ”Vesienhoidon toteutusohjelma
2010–2015”. Ohjelmiin kirjattiin vastuutahot, ohjauskeinot, eri yhteiskunnan sektorien toimet ja aikataulut
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Kuluva toinen
vesienhoidon suunnittelukausi kattaa vuodet 2016–
2021.

2. vesienhoidon suunnittelukauden vesienhoitosuunnitelmia laadittaessa tarkasteltiin ensimmäisiin
suunnitelmiin kirjattujen toimenpide-ehdotusten toteutumista, arvioitiin uudelleen vesien tila sekä niihin
kohdistuvat paineet. Lainsäädännössä tapahtuneet
muutokset, kuten meristrategiadirektiivin (2008/56/
EY) ja tulvariskien hallinta direktiivin (2007/60/EY) toimeenpano kansallisessa lainsäädännössä tuli ottaa
huomioon 2. kauden vesienhoitosuunnitelmia laadittaessa. Luontodirektiivi (92/43/ETY) ja lintudirektiivi
(2009/147/EC) otettiin aiempaa paremmin huomioon
vesienhoidon suunnittelussa.
Arviot vesienhoitoalueen vesimuodostumien ekologisesta ja kemiallisesta tilasta sekä pohjavesien
määrällisestä ja kemiallisesta tilasta perustuvat seurannasta saatavaan tietoon. Tietojen perusteella arvioidaan tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta sekä
saadaan peruste sille, millaisia toimenpiteitä vesistöön tai pohjavesiin olisi syytä kohdistaa. Valtakunnallinen vesienhoidon seurantajärjestelmä on ollut
toiminnassa vuodesta 2011 ja se on jatkumoa ympäristöhallinnon vuosikymmeniä kestäneelle ympäristöseurannalle. Seurantaa tekevät sekä viranomaiset
että toimenharjoittajat ja se voi olla luonteeltaan esimerkiksi jatkuvaa perusseurantaa, vahinko- tai häiriötilanteesta johtuvaa tai laajempaan selvitystarpeeseen perustuvaa tutkinnallista seurantaa.

Vesienhoitosuunnitelma sisältää muun muassa
• kuvauksen sekä pintavesien ekologisesta ja
kemiallisesta tilasta että
• pohjavesien kemiallisesta ja määrällisestä tilasta,
• pinta- ja pohjavesien ympäristötavoitteet
(hyvä, saavutettavissa oleva ekologinen tila),
• sektorikohtaiset toimenpiteet hyvän tilan
saavuttamiseksi ja sen ylläpitämiseksi,
• arvion tavoitteiden saavuttamiseksi ja arvion
niiden vaikuttavuudesta sekä
• vesienhoidon kustannusjaottelun.
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Punkanjoessa viihtyvät ilmaversoisista vesikasveista palpakko, kelluslehtisistä ulpukka ja irtokellujista pikkulimaska.
Kuva: Elina Laine

Vesienhoitosuunnitelmat laaditaan ja toteutetaan
laajassa sidosryhmäyhteistyössä, sillä yhteiskunnan
eri sektoreiden työpanos ministeriöistä lähtien on
edellytyksenä tavoitteiden saavuttamisessa. Valtion
ja kuntien viranomaisten tulee ottaa huomioon valtioneuvoston hyväksymät vesienhoitosuunnitelmat
toiminnassaan siten kuin se on soveltuvin osin mahdollista. Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä
annetun lain mukainen vesienhoitosuunnitelma ja merenhoitosuunnitelma sekä tulvariskien hallinnasta annetun lain mukainen tulvariskien hallintasuunnitelma
tulee huomioida ympäristönsuojelulakiin (527/2014) ja
vesilakiin (587/2011) perustuvien lupien lupamenettelyissä. Arviointi tehdään intressivertailun yhteydessä.
Se, miten suunnitelmat on huomioitava, käy ilmi lupapäätöksestä (vesilaki 587/2011 11. luku 21 § ja ympäristönsuojelulaki 527/2014 6. luku 51 §). Suunnitelmat
voivat vaikuttaa esimerkiksi ympäristölupien ja vesitalouslupien lupamääräyksiin ja tarkkailuvelvoitteisiin.
Tarkkailutuloksia hyödynnetään vesienhoidon seurannassa.

2.3 Toimenpideohjelmat
Pintavesien ekologisen ja kemiallisen tilan sekä pohjavesien kemiallisen ja määrällisen tilan parantamiseksi ja vähintään hyvän tilan ylläpitämiseksi tarvittavien
toimenpiteiden kohdentaminen ja niiden vaikutukset
esitellään vesienhoidon alueellisissa toimenpideohjelmissa. Niiden yhteenvedot ovat osa vesienhoitoalueiden hoitosuunnitelmia. Toimenpideohjelma kattaa siis
hyvää huonommassa tilassa olevat vedet, joihin olisi
syytä kohdistaa toimenpiteitä. ELY-keskukset vastaavat vesienhoidon toimenpideohjelmien laadinnasta
omilla toimialueillaan. Voimassa oleva suunnittelukausi kattaa vuodet 2016–2021.
Vesienhoitosuunnitelmien tapaan myös toimenpideohjelmien tulee huomioida vesienhoidossa tapahtuneet muutokset, kuten lainsäädännön päivitykset
sekä muut toimintaympäristön muutokset. Verrattuna
ensimmäiseen toimenpideohjelmaan vuosina 2010–
2015, nykyisissä ohjelmissa ilmastonmuutoksen vaikutukset, haitallisten ja vaarallisten aineiden esiintyminen vesiympäristössä sekä taloudelliset seikat
tuli ottaa entistä enemmän huomioon. Tarkasteltujen
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Punkanjoen perkaussuunnitelma vuodelta 1956. Hämeen ELY-keskuksen arkisto
(Maataloushallituksen insinööriosasto: Helsingin piiri).

PUNKANJOKI
Hausjärven Punkanjoki kuuluu Kokemäenjoen vesistöalueeseen ja se on määritelty osaksi KokemäenjoenSaaristomeren-Selkämeren vesienhoitoaluetta (VHA3).
Tämän läntisen vesienhoitoalueen yhtenä ongelmana
on rehevöityminen, joka koskee Punkanjoen kaltaisia
pintavesiä. Vesien tilaa heikentää erityisesti hajakuormitus.
Vesienhoitosuunnitelmassa on annettu sektorikohtaisia keinoja
rehevöitymisen hallintaan muun muassa peltoviljelyn ja hajaasutusalueiden vesistökuormituksen vähentämiseksi.
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vesimuodostumien määrä kasvoi järjestyksessään 2.
toimenpideohjelmissa.
Toimenpideohjelma noudattaa samaa runkoa kuin
vesienhoitosuunnitelma. Ohjelman alussa esitellään
alueen vesien ominaispiirteet, nykytila sekä arvioidaan tulevia muutoksia niin ihmistoiminnan vaikutuksesta kuin luonnon omasta kiertokulusta johtuen.
Vesienhoitosuunnitelman mukaisesti ohjelmassa tulee esittää vesien tyyppi- ja tilaluokitus, arvioida niihin
kohdistuvaa kuormitusta ja muuta niiden tilaa muuttavaa toimintaa ja näillä perusteilla asettaa tilatavoitteet
ja parantamistarpeet. Sektorikohtaisesti toimenpideohjelmissa tarkastellaan edellisen vesienhoitokauden
toimenpiteiden toteutumista, annetaan uusia toimenpide-ehdotuksia sekä ohjauskeinoja niiden tukemiseen. Toimenpideohjelmissa ja vesienhoitosuunnitelmissa pinta- ja pohjavesiin liittyviä tarkasteltavia
sektoreita ovat muun muassa maa- ja metsätalous,
yhdyskunnat, haja-asutus, säännöstely ja vedenot-

to. Toimenpideohjelmien toteuttamisen vaikutuksista
laadittu ympäristöselostus sisältyy vesienhoitoalueen
hoitosuunnitelmaan.
Ennen nykyisen vuodet 2016–2021 kattavan vesienhoidon toimenpideohjelman laatimista, tarkasteltiin vesienhoidon ensimmäisellä suunnittelukaudella
toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta. Esimerkiksi Kanta- ja Päijät-Hämeessä toimenpiteiden määrän katsottiin vaihtelevan suuresti sektoreittain ja maatalouden osalta tavoiteaikataulua ei oltu saavutettu.
Toimenpideohjelmassa esitellään sektoreittain arvio
toimenpiteiden toteuttamisesta. Rahoituksen puute
katsottiin yleisimmäksi syyksi siihen, ettei vesienhoitotoimenpiteitä oltu pystytty toteuttamaan. Myös eri toimenpiteiden määrässä esiintyi suurta vaihtelevuutta.

PUNKANJOKI
Punkanjoen valuma-alue on
maatalousvaltaista, mikä
näkyy hajakuormituksena.
Reilun 13 kilometrin mittaisen
Punkanjoen ekologinen tila on
tyydyttävä. Punkanjoen valumaalueelta tulee paljon ravinne- ja
kiintoainekuormitusta alapuoliseen Puujokeen.

Kuva: Elina Laine

2000-luvulla Punkanjoen näkyvimpänä ongelmana on ollut sen
umpeenkasvu, jota on aiheuttanut sekä sedimenttilietteen kertyminen
joen pohjaan, että rannoille levinnyt laaja isosorsimokasvusto
(Glyceria maxima). Isosorsimo on luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi.
Punkanjoen rannoilla tavataan myös toista vieraslajia jättipalsamia
(Impatiens glandulifera). Joen penkat kärsivät lisäksi eroosiosta ja
lisäävät näin sortuessaan umpeenkasvua. Hämeen vesienhoidon
toimenpideohjelmassa vuosille 2016–2021 (Hiitiö ym. 2015) on
Punkanjoen osalta esitetty tärkeäksi kunnostustoimenpideehdotukseksi rantojen eroosiosuojauksen parantamista. Lisäksi on
esitetty maa- ja metsätalouden sekä haja-asutuksen aiheuttaman
kuormituksen vähentämistoimenpiteitä.

11

3. Vesistöjen hyödyntäminen

Ensimmäinen jokiperkauksia organisoiva keskusvirasto oli Kuninkaallinen Suomen Koskenperkausjohtokunta, joka perustettiin Ruotsin vallan ajan lopulla
vuonna 1799. Se myös neuvoi ja järjesti työvoimaa
yksityisellä rahoituksella tehtyihin uomien perkauksiin ja maankuivatustöihin. Suomen siirryttyä Venäjän
autonomiseksi suurruhtinaskunnaksi vuonna 1809
koskenperkausjohtokunta keskittyi maan tärkeimpien
vesikulkuväylien parannus- ja ylläpitotöihin. Organisaatiomuutoksia tapahtui, kun teollistuminen käynnistyi valtion rakennuttaessa rautatietä ja muun muassa
Saimaan kanavaa. (Kansallisarkisto 2015.)
Vuonna 1925 tie- ja vesirakennushallitus otti hoitaakseen näitä valtiolle katsottuja tehtäviä (Kansallisarkisto 2014). Erillistä vesihallintoa, joka huolehtisi vesien eri käyttömuotojen kokonaissuunnittelusta,
valmisteltiin pitkään ja vasta vuonna 1970 perustettiin vesihallitus. Sittemmin tie- ja vesirakennuslaitos
(TVL) vastasi valtion vesiteistä ja vesiliikennehankkeista. (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2014.) Laajoja yleishyödylliseksi katsottuja vesirakentamistöitä
on toteutettu valtion toimesta aina 2000-luvun alkuun
asti (Manni 2003).
Maatalouden peruskuivatusta on edistetty myös
valtion toimesta. 1800-luvun puolivälissä lääninagronomit johtivat pienemmän kokoluokan peruskuivatushankkeita. 1800-luvun lopulla muutaman
maanviljelysinsinöörin aloittama peruskuivatuksen
kehittämistyö laajeni vähitellen ja 1940- ja 1950-luvulla maataloushallitukseksi kutsuttu organisaatio maanviljelysinsinööripiireineen toimeenpani suuren osan
peruskuivatusta edistävistä jokien, purojen ja ojien
perkauksista. (Manni 2003.) Piirien toimitusmiehet ja
-insinöörit laativat perkaus- ja ojitussuunnitelmia ja
antoivat lausuntoja hankkeiden toteuttamiskelpoisuudesta sekä vesioikeudellisten lupien tarpeesta.
Maataloushallituksen tehtävät siirtyivät vuonna
1970 samana vuonna perustetulle vesihallitukselle.
(Manni 2003). Alkutuotannon koneellistuminen laski
kaivuukustannuksia ja kuumimmillaan perkausinto oli
sotien jälkeen ja kesti aina 1970-luvulle asti (Harjula ym. 2004). Valtion toimesta vesiväyliä parannettiin
myös puutavaran uiton edistämiseksi ja koskien vesivoiman valjastamiseksi energiantuotantoon (Manni
2003).
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3.1. Vesilain, vesitalouslupien
ja velvoitteiden historiasta
Vesistöjen käyttöä on ryhdytty valvomaan Suomessa jo varhain. Kattavampia säännöksiä vesistöjen
ja veden käytöstä on kirjattu ensimmäisen kerran jo
1730-luvulla Ruotsin suurvallan aikana. (Manni 2003.)
1860-luvulla annettiin ensimmäisiä säädöksiä vesijättömaan kuivattamisen sekä vesistön laskemisen luvanvaraisuudesta (Paavolainen 1989). Vesilainsäädäntö päivittyi seuraavan kerran vuonna 1903, jolloin
Keisarillisen Suomen Senaatti julkaisi vesioikeuslain.
Vuonna 1962 vesioikeuslaki kumottiin ja uusi laki nimettiin vesilaiksi. Se oli pitkään ainut säädös, johon
sisältyi ympäristönsuojelullinen näkökulma. Nykyinen vesilaki (587/2011), joka astui voimaan vuonna
2012, edistää ympäristönäkökohtia huomioonottavaa
vesienkäyttöä. Vesiensuojelu on eriytetty ympäristönsuojelulakiin 527/2014. (Hollo 2014.)
Vesialueita on jaettu maa-alueiden omistussuhteiden tapaan jo keskiajalta lähtien. Keskiaikaisten
maakuntalakien ja maanlakien myötä vakiintui periaate vesialueiden kuulumisesta rannalla oleviin kyliin
tai kiinteistöihin. Niiden vesiin kohdistuva käyttövalta
perustui kalastukseen. Yhteiskunnan ja elinkeinojen
kehittyessä tuli tarve säätää tiettyjen vesirakentamistöiden luvanvaraisuudesta, kuten myllyjen rakentamisesta koskiin. Vesialueen haltijan käyttövalta muotoiltiin hallinnollisella luvalla. Vielä nykyisinkin luvan
saaminen edellyttää luvan hakijalta riittävää hallintatai omistusoikeutta hankkeen kohdealueeseen. (Hollo
2014.)
Lupia ja oikeuksia vesistöihin ovat myöntäneet
useat viranomaiset, kuten Venäjän vallan aikana läänien kuvernöörit ja 1900-luvun alkupuolella vesistötoimikunnat. Vesioikeudet toimivat vesilain mukaisina
lupaviranomaisina sekä niihin liittyvien riita- ja rikosasioiden tuomioistuimena vuodesta 1962 vuoteen
2000, jonka jälkeen vesilupien viranomaistehtävät
keskitettiin ympäristölupavirastoihin. Nykyiset neljä
Manner-Suomen aluehallintovirastoa toimivat voimassa olevien vesilain (587/2011) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) lupaviranomaisina. Vesitalous- ja ym-

Pikkuluoman perkaustyömaa (Honkajoki, Pukarankylä). Hälli Juho 1938. ©Honkajoen Kotiseutuyhdistys ry

päristöluvat toimivat keskeisenä ennakkovalvonnan
muotona. (Hollo 2014.)
Vesilupa, tai vesitalouslupa, on nauttinut perinteisesti vahvaa oikeudellista pysyvyyssuojaa. Tässä
yhteydessä on syytä korostaa, että pysyvyyssuoja
koskee myös sellaista toimintaa, johon ei vanhan lainsäädännön mukaan ole vaadittu vesitalouslupaa, mutta jonka täytäntöönpano on laillisesti aloitettu. (vesilaki 587/2011 19. luku 4 § 1. momentti). Viranomainen
on saattanut toimenpiteen toteuttamiskelpoisuudesta
todeta, että vesitalouslupatarvetta ei ole. Tulkinta on
perustunut siihen, että ei ole odotettavissa niitä haittoja, jotka on mainittu esimerkiksi vuoden 1902 vesioikeuslaissa.
Pysyvyyssuoja määräytyy sen lainsäädännön nojalla, jonka voimassaoloaikana se on annettu. Pysyvyyssuoja kattaa luvan pysyvyyden, lupamääräysten
sisällön ja muut luvanhaltijan velvoitteet ja oikeudet,
ellei niihin ole asetettu rajoituksia myöhemmän lainsäädännön perusteella. Ainoat muutokset, jotka pysyvyyssuoja sallii vanhalle vesiluvalle tehtävän koskevat
lupamääräysten tarkistamista, mikä käsitellään nyky-

lainsäädännön mukaan. Tarkistaminen ei saa kuitenkaan heikentää tai muuttaa luvan pääsisältöä.
Vuonna 1962 voimaan astuneen vesilain myötä
pysyvyyssuoja lieventyi. Hollo (2014) arvioi teoksessaan ”Vesioikeus”, että ennen vuotta 1962 annettujen,
lähinnä siis vanhojen voimalaitosten vesitalouslupien
merkitys on vääjäämättä vähentynyt. Laitoksia on suljettu tai niille on pitänyt muun muassa lainsäädännön
muutosten takia hakea uudet luvat. Siitä huolimatta
lupaviranomaisessa ja hallintotuomioistuimissa käsitellään silloin tällöin jopa 200–300 vuoden takaiseen
vesilainsäädäntöön perustuvia lupa-asioita.
Maankuivatuksen järjestämiseksi perustettujen
perkaus- ja ojitusyhtiöiden osalta asia on monimutkaisempi. Sukupolven vaihdokset sekä laajemmat
yhteiskunnan ja maatalouden rakennemuutokset ovat
aikaansaaneet sen, että vanhat yhtiöt ja niiden kunnossapitovelvoitteet ovat saattaneet vaipua unohduksiin. Mainituista syistä huolimatta vesioikeudellisten
yhtiöiden asema nauttii tällä hetkellä pysyvyyssuojaa,
jota voidaan luonnehtia lähes ikuiseksi.
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3.2. Vesioikeudellinen yhtiö
vesistön muokkaajana
Perkaus-, ojitus-, kuivatus-, järjestely- ja säännöstely-yhtiöitä ja -yhtymiä perustettiin historian saatossa
vesirakentamistöiden järjestämiseksi. Perinteinen
yhteishanke oli maankuivatus, jota valtio tuki merkittävällä tavalla 1900-luvun aikana (ks. luku 3. s.12).
Kyse on sellaisista vesioikeudellisista yhtiöistä, joilla
on vuoden 1962 vesilain tai sitä edeltävien lakien perusteella myönnetty viranomaisen toimesta vesitalouslupa tai muu toimeenpanopäätös kohdistaa tiettyjä
toimenpiteitä vesistöön. Yhtiöiden velvoitealueisiin on
saattanut kuulua sekä pysyvän veden ympäristöjä että virtavesiä.
Yhtiöitä on kutsuttu pakollisiksi yhtiöiksi tai yhtymiksi. Yhtiöön/yhtymään kuuluminen on katsottu pakolliseksi, jos kiinteistö on hyötynyt esimerkiksi maankuivatustoimenpiteestä. Hollon (2014) mukaan tämä
perustuu vesilakiin sisältyvään vaikutusalue-periaatteeseen, joka on voimassa vielä nykyisinkin. Vaikutusalueen ja vesialueiden omistussuhteista johtuen
tietynlaiset hankkeet vaativat vaikutuspiiriin kuuluvien
kiinteistöjen osallistumista. Pakollisuus on määritelty

liittyväksi kiinteistön, sen hallinnoimien maa-alueiden
saamaan maankuivatushyötyyn. Toisaalta vahingonkärsijälle tulee maksaa korvaus menetyksistä.
Nykyiseen vesilakiin on kirjattu, että kun kyseessä
on vesistöön kohdistuva hanke tai toimenpide, jonka
täytäntöönpano/toteutus on laillisesti aloitettu tai jolle
viranomainen on myöntänyt lainvoimaisen luvan ennen uuden lain voimaantuloa, sovelletaan lähtökohtaisesti ennen uuden vesilain (587/2011) voimaantuloa
voimassa olleita säännöksiä ja määräyksiä (19. luku
4 §.) Edellä mainitussa vesilain kohdassa lainvoimaisella luvalla tarkoitetaan yleisimmin vesitalouslupaa,
mutta sillä voidaan tarkoittaa myös muuta viranomaisen antamaa lausuntoa tai päätöstä, jota on edellytetty toimenpiteiden toteuttamista varten. Vesioikeudellisella yhtiöllä on siis perkaamiensa vesiväylien pysyvä
kunnossapitovelvoite, kun sen velvoitealueelle on laadittu perkaus-, kuivatus- tai ojitussuunnitelma ja suunnitelman mukaiset toimenpiteet on toteutettu. Nykyisen vesilain edellä mainittu siirtymäsäädös (19. luku
4 §) tekee vanhoista perkaustoimenpiteistä ja luvista
lainvoimaisia vielä tänäkin päivänä.
Mitä valvontaan ja hallintopakon käyttöön tulee,
merkitystä ei ole sillä, mihin lainsäädäntöön (perkaus)
hanke tai (vesitalous)lupa perustuu, vaan noudatetaan kulloinkin voimassa olevia säännöksiä. Jos velvoitealueelle kohdistuva hanke tai toimenpide vaativat
kunnossapitoa ja/tai rakenteiden poistamista ja niistä
aiheutuu muutoksia vallitseviin olosuhteisiin, käsitellään asia voimassa olevan lainsäädännön perusteella
(vesilaki 587/2011 19. luku 4 § 2. momentti). Valvonta
ja hallintopakkoasioissa menetellään nykylainsäädännön mukaan (vesilaki 587/2011 19. luku 6 §). (Hollo
2014.)
Vuonna 2012 voimaan astuneen vesilain tarkoituksena oli yhtenäistää edellä mainittujen yhtiöiden nimityksiä ja siksi nykylaissa käytetään ainoastaan termiä
”vesioikeudellinen yhteisö”. Myös entiset uittoyhdistykset kuuluvat tähän yhteisöryhmään. Vesioikeudellisia yhteisöjä koskevat säädökset on koottu nykyisen
vesilain (587/2011) 12. lukuun. Säädökset koskevat
kuitenkin vain yhteisöjen toiminnan hallinnointia. Hankekohtaisista asioista, esimerkiksi ojituksesta ja keskivedenkorkeuden muuttamisesta säädetään edelleen
vesilaissa omissa luvuissaan. Nykyinen vesilaki mahdollistaa yhteisön perustamisen myös vesistön kunnostamista varten. (Hollo 2014.)

Mies ojan kaivuussa. Pietinen Aarne 1928. Historian kuvakokoelmasta Pietisen kokoelma. © Museovirasto Musketti
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PUNKANJOKI
Punkanjokea on perattu ensikertaa jo vuosina 1930–1931.
Silloin perkaus toteutettiin Uudenmaan ja Hämeen piirissä
vuonna 1929 laaditun suunnitelman mukaan. 1960-luvun
alkupuolella Hämeenläänin maanviljelysseura esitti anomuksen
Helsingin maanviljelysinsinööripiirille pyytäen laatimaan
perkaussuunnitelman asutustilojen maiden kuivattamiseksi.
Hämeen ELY-keskuksen arkistosta (2017) saatujen tietojen
mukaan Helsingin maanviljelysinsinööripiirin toimitusinsinööri
U.A. Suhonen laati perkaussuunnitelman Punkanjoelle ja esitti
vuodelle 1962 päivätyssä lausunnossaan, että ”kuten ylläolevasta
(”kannattavaisuus”)laskelmasta käy ilmi, on perkaustyötä pidettävä
kannattavana, joten puollan sen toimeenpanoa suunnitelman
mukaisesti.” Vesioikeudellisen määrittelyn (lupatarpeen) kohdalla
insinööri Suhonen piti toimitusta ”puron perkauksena, jota varten
ei tarvitse hakea lupaa, koska ei ole pelättävissä niitä haittoja, joista
mainitaan vesioikeuslain 3. luvun 12 §:ssä.”
Perkaushankkeen toteuttamiseksi Punkanjoelle perustettiin
perkausyhtiö vuonna 1962. Yhtiön asioita nimettiin hoitamaan
päätoimitsija ja 14 muuta toimitsijaa, jotka yhtiön kokous valitsi
tehtäviinsä toistaiseksi. Yhtiön osakkaiksi luettiin kaikki joen
valuma-alueen kiinteistöt, pois lukien sivuhaarojen kiinteistöt.
Päivälle 24.1.1969 kirjatussa lopputilissä kerrotaan, että (perkaus)
työ on ”loppuunsuoritettu” 14.12.1965 maanviljelysinsinööri U.A.
Suhosen 1962 laatiman suunnitelman, maataloushallituksen
14.9.1962 sekä maatalousministeriön 5.9.1962 antamien
toimeenpanopäätösten perusteella. Valtio tuki perkaushanketta
avustuksella ja lainalla. Suhosen lausunnon mukaan Punkanjoen
perkauksen tarkoituksena oli turvata joen vaikutuspiirissä
oleville alueille riittävä kuivatus ja estää haitallinen veden
nousu viljelyalueille sekä varata riittävä putous sivuvesiväylien
vedenjohtokyvyn parantamiseksi. (Hämeen ELY-keskuksen
arkisto 2017.) 1960-luvun jälkeen Punkanjoella on toteutettu useita
kunnossapitoperkauksia. Punkanjoen perkausyhtiö on edelleen
aktiivinen toimija.
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4. Vesistökunnostuksen valmistelu
vesioikeudellisella velvoitealueella
Ulkopuolisen toimijan (hankevastaava) valmistelema
ja toteuttama vesistökunnostustoimenpide on mahdollista toteuttaa vesioikeudellisen yhtiön velvoitealueella, kunhan varmistutaan siitä, että vesistön tilan parantamiseksi suunnitellut toimenpiteet eivät ole
ristiriidassa yhtiölle asetettujen velvoitteiden kanssa.
Vesioikeudellisen yhtiön suostumus on aina oltava
olemassa niin kunnostustoimenpiteen suunnittelulle
kuin toteutukselle.
Vesistön tilaa parantavat toimenpiteet voivat kohdistua vesistön valuma-alueelle, itse vesistöön tai
molempiin. Vesistön valuma-alueella toteutettava
kunnostustoimenpide on usein edellytys koko vesistön tilan parantamiseksi. Valuma-alueella tehtäviä
toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi kosteikkojen,
pintavalutuskenttien, laskeutusaltaiden, erilaisten virtaamasäätö- eli putkipatojen rakentaminen sekä ojauomien kunnostukset. Virtavesiä voidaan kunnostaa
muun muassa suojaamalla uoman reunoja eroosiolta,
poistamalla kalojen nousuesteitä ja tekemällä kutuso-

raikkoja ja suojapaikkoja. Järvissä tehtäviä kunnostustoimenpiteitä voivat olla muun muassa vesikasvien
niitto, ruoppaus, hapetus, keskivedenpinnan nostohanke sekä hoitokalastus.
Hankevastaavalla on huomattava merkitys vesienhoidon tavoitteiden edistäjänä ja toteuttajana paikallisella tasolla. Hankevastaavana voi toimia esimerkiksi
paikallinen kyläyhdistys tai muu järjestäytynyt, oikeustoimikelpoinen yhteisö. Rekisteröityminen on edellytys muun muassa haettaessa aluehallintovirastolta
vesilain (587/2011) mukaista vesitalouslupaa esimerkiksi vesialueen ruoppaamiseen. Pienempimuotoisen
ja kertaluontoisen kunnostustyön, joka voidaan tehdä
esimerkiksi talkoilla omien varojen puitteissa, toteuttamiseksi ei ole välttämätöntä järjestäytyä. Suositeltavin vaihtoehto on hyödyntää alueella jo olemassa
olevaa yhdistystä, jonka perustoimintaan vesienhoidolliset vesistökunnostukset voidaan sujuvasti liittää
ja mikäli yhdistyksen säännöt sen sallivat. Tällaisina
toimijoina voivat tulla kysymykseen esimerkiksi järvi-

Punkanjoen perkaussuunnitelma vuodelta 1956. Hämeen ELY-keskuksen arkisto (Maataloushallituksen insinööriosasto:
Helsingin piiri).
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en suojeluyhdistykset, osakaskunnat ja kyläyhdistykset, johon vesienhoidosta vastaava, pysyväisluonteinen jaosto voitaisiin perustaa. Samassa yhteydessä
on tarpeen suunnitella myös muita erilaisia tekijöitä,
kuten millä toimintamuodolla vesienhoidon jatkuvuus
alueella turvataan parhaiten. Vastuukysymykset voivat liittyä esimerkiksi vesiensuojelurakenteiden huoltoon. Hankkeen vastuutahoa valittaessa on hyvä jo
alkuvaiheessa huomioida se, millaisia ulkopuolisia rahoituskanavia toimijan on mahdollista hyödyntää ja että sillä on taloudelliset edellytykset vastata hankkeen
kuluista etupainotteisesti ennen mahdollisen hankerahoituksen saamista. (ks. luku 4.5 s. 23).
Vesistökunnostushankkeen valmistelu on monivaiheinen prosessi. Oleellista kuitenkin on, että heti valmistelun alkuvaiheessa tiedotetaan laajasti hankkeen
vaikutuspiirissä olevia tahoja, jolloin myös eri osapuolten myöhempi sitoutuminen on helpompaa. Tässä luvussa 4. on esitetty keskeisimmät toimenpiteet, joiden
avulla vesienhoidollisia tavoitteita ja vesioikeudellisia
velvoitteita tulee sovittaa yhteen vesistökunnostusten
sujuvoittamiseksi. Valmistelun vaiheet on lisäksi esitetty yksinkertaistetussa toimintamallissa (luku 4.6. s.
25)
Seuraavissa ohjeissa on hyödynnetty lisäksi vuonna 2014 VYYHTI (Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan)-hankkeessa laadittua kunnostus- ja hoitohankeopasta (Pro Agria Oulu) sekä Kiimingin-Jäälin
vesienhoitoyhdistyksen laatimaa sähköistä Vesienhoidon Käsikirjaa 2014.

4.1. Taustaselvitykset
Kunnostushankkeen valmistelu edellyttää useita erilaisia selvityksiä, joiden avulla varmistetaan riittävät
lähtötiedot hankkeen joustavaan eteenpäin viemiseen.
Yksi oleellinen selvitys koskee sitä, ketkä kuuluvat kunnostushankkeen keskeisiin osapuoliin. Hankevastaavan, esimerkiksi kyläyhdistyksen, joka ottaa
aloitteen käsittelyyn, on selvitettävä, ketkä ovat kunnostuksen intressi- ja sidosryhmät. Vesistökunnostukseen liittyviä eri hyödynsaajia tulee tarkastella laajaalaisesti. Vesien paremmasta tilasta voivat hyötyä
myös muut seudun asukkaat, kunta, koulut, yrittäjät ja
vapaa-ajankalastajat ja niin edelleen.
Tarvittavien selvitysten ja tietojen keräämiseksi sekä mahdollisten lausuntojen pyytämiseksi on tarpeen
varata riittävästi aikaa. Hyvänä apuvälineenä voi toimia aikataulumatriisi, jonka avulla suunnitellaan taus-

taselvityksille varattavaa ajankäyttöä suhteessa käytännön kunnostustoimenpiteiden aloitusajankohtaan.
Mikäli suunnitellulle toimenpiteelle on tarkoitus hakea ulkopuolista rahoitustukea, on taustaselvitysten
vaatima aika ja avustushakemuksen jättöajankohta
tarpeen ottaa huomioon. Esimerkiksi historiatietojen
kerääminen vaatii usein vanhojen arkistopapereiden
läpikäymistä, mikä saattaa tarvita yllättävän paljon aikaa. Myös luontoselvitysten ajankohdat voivat vaikuttaa hankkeen etenemiseen.
Alla on kuvattu vesistökunnostushankkeen toteuttamiseksi tarvittavia taustaselvityksiä, jotka on tarpeen ottaa huomioon hanketta valmisteltaessa.

4.1.1. Kunnostuskohteen historia ja
maankäyttö
Kunnostettavan vesialueen sekä sen läheisten ja vaikutuspiirissä olevien maa-alueiden käytön historiasta
saattaa löytyä arvokasta tietoa, mikä saattaa vaikuttaa hankkeen valmisteluun, suunnitteluun ja kunnostustoimenpiteiden valintaan. Vesistön valuma-alue on
tällainen keskeinen vaikutusalue.
Suomessa kiinteät muinaisjäännökset, kuten vanhat haudat ja kalmistot, ovat rauhoitettuja muinaismuistolain (295/1963) perusteella. Ne ovat merkkejä
maamme aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta.
Jos kunnostusalueelle sijoittuu vanhoja patorakenteita tai se on kaavoissa mainitulla maisema- tai muulla
kulttuurihistorialtaan merkittävällä alueella, on museovirastolta hyvä pyytää lausunto.
Kulttuurihistoriansa tai ympäristö- ja luontoarvojensa perusteella suojelluiksi määritellyt alueet saattavat
vaikuttaa kunnostustoimenpiteiden valintaan. Näistä
herkistä alueista on saatavissa tietoa siitä kunnasta,
jonka alueelle kunnostustoimenpiteitä on suunniteltu
tehtävän. Maakunta-arkistosta saatavien tietojen perusteella saattaa selvitä, että asianomaisella vesialueella on toiminut vesioikeudellinen yhtiö ja yhtiöllä on
edelleen velvoite kunnossapidosta. Yhtiön asiakirjoja,
kuten tietoja velvoitealueista, yhtiösopimuksesta ja
perkaus- tai muista suunnitelmista, on saatavilla myös
ELY-keskusten arkistoista. Tietoja vanhoista ojituksista on ryhdytty ELY-keskuksissa muuttamaan sähköiseen muotoon niiden saatavuuden ja hyödynnettävyyden parantamiseksi.
Vesistökunnostuksen toteutusmahdollisuuksia arvioitaessa tulee tarkastella suunnitellun kunnostuskohteen ranta-alueiden nykyistä maankäyttöä, kaavoitustilannetta sekä kunnostustoimenpiteiden vaikutusta
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kiinteistöihin ja tontteihin. Mikäli maa- tai vesialueen
maanomistajana on kunta, saattaa näihin alueisiin
kohdistua erilaisia kaavoituskysymyksiä. Maankäytön
suunnittelu- ja kaavoitustilanne on tarpeen keskustella kunnan kanssa, jotta asiasta saadaan varmuus jo
riittävän aikaisessa vaiheessa.
Ennen varsinaisten toimenpiteiden suunnittelua on
myös hyvä selvittää, sijaitseeko kunnostuskohde pohjavesialueella tai tulvariskialueella. Pohjavesialue voi
sulkea tietyt toimenpiteitä kokonaan, esimerkiksi kemialliset veden käsittelyt tai kosteikkojen kaivamisen
lähteiden lähelle. Vesijättömaiden tilanne on hyvä tarkistaa, ovatko ne kiinteistöjen lunastamia vai edelleen
osakaskunnan omaisuutta.

4.1.2. Kunnostuskohteen tila
ja kohteessa aiemmin tehdyt
toimenpiteet
Jotta kunnostettavaan vesistöön osataan kohdistaa
oikeita toimenpiteitä, on perusteltua hyödyntää jo
olemassa olevia tietoja mahdollisista aikaisemmista
suunnitelluista ja toteutetuista toimenpiteistä ja niiden
vaikutuksista vesistössä. Tarpeen on myös keskustella eri intressi- ja sidosryhmien kanssa mahdollisista
aikaisemmista toimenpiteistä.

Aikaisemmista toimenpiteistä saatavia hyviä lähtötietoja ovat muun muassa valuma-alueen ja kunnostettavan vesistön ominaisuustiedot, kuten vesistön
tilan ja vedenlaadun kehitys sekä kuormitushistoria.
Vesistöstä, jos sitä on esimerkiksi käytetty talousveden ottoon, saattaa olla käytettävissä seurantatietoja
useiden vuosikymmenien ajalta. Kohteessa on saatettu tehdä kalataloudellisia kunnostuksia, kalaistutuksia
tai laajempia kalastusalueiden hoito- ja käyttösuunnitelmia, joista voi saada tukea vesistökunnostustoimenpiteiden suunnitteluun. Tietoja on saatavilla kalastusalueelta, ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselta
ja neuvontajärjestöiltä esimerkiksi ProAgrialta.
Hyvää huonommassa tilassa olevat vesistöt, joihin
on syytä kohdistaa toimenpiteitä, on kirjattu ELY-keskuksen laatimaan vesienhoidon alueelliseen toimenpideohjelmaan. Kuluva suunnittelukausi kattaa vuodet
2016–2021. Ohjelmassa esitetyt toimenpidesuositukset tulee huomioida kunnostushanketta valmisteltaessa. (ks. luku 2.3. s. 9)
Vesistöstä saatujen aikaisempien toimenpidetietojen pohjalta pystytään arvioimaan, mitkä kunnostusmenetelmät soveltuisivat vesistöön, mitkä ovat niiden
toteuttamismahdollisuudet, mahdolliset vaikutukset ja
kustannukset.

Naiset kaivavat ojaa Seinäjoella. Kansatieteen kuvakokoelma. Sirelius U.T. 1919. © Museovirasto Musketti
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Punkanjoen ympäristö on luontaisesti rehevää aluetta, joten se on otollinen kasvupaikka myös vieraslajeille, kuten isosorsimolle ja
jättipalsamille. Kuva: Elina Laine

4.1.3. Vesienhoidon tavoitteet ja
luontoarvot
Vesienhoito ja vesien tilan parantaminen vaativat
pitkäjänteisyyttä. Myönteisen ilmapiirin luominen ja
yhteisten tavoitteiden määrittäminen edistävät hankeosapuolten ja sidosryhmien sitoutumista pitkäjänteiseen vesienhoitoon. Lain vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä sitä
tarkentavien asetusten (1303/2004) ja (1040/2006)
perusteella laadittavat vesienhoitosuunnitelmat ja
toimenpideohjelmat ohjaavat huomioimaan myös vesienhoidon ympäristötavoitteet kunnostushankkeissa.
Vesistökunnostuksen valmisteluun kuuluvat yhä
enemmän luontoarvojen huomioon ottaminen sekä
näihin arvoihin kohdistuvien uhkien arviointi. Viranomaisen vahvistamat suojelualueet on yleensä helpompi tunnistaa, koska niiden rajat ja käyttötarkoitukset on tarkasti määritelty. Tällaisia alueita ovat muun
muassa kansallispuistot ja Natura 2000 -verkostoon
kuuluvat suojelualueet. Suojelukohteet, joiden suojelupäätös perustuu suoraan lakiin, mutta joista ei ole
viranomaisen päätöstä tai muita yksilöintitietoja, ovat
haastavampia tunnistaa. Sitova suojeluvelvoite voi tulla ainakin vesilaista (587/2011), luonnonsuojelulaista
(1096/1996), metsälaista (1093/1196) ja muinaismuistolaista (295/1963). Rauhoitussäännökset ja heikentämiskiellot koskevat luonnonsuojelualueita, Natura
2000 -kohteita, suojeltuja luontotyyppejä, eliöitä sekä
erityissuojeltuja direktiivilajeja. Jos kyseessä on Natu-

ra 2000 -suojelukohde, sille on saatettu laatia hoito- ja
käyttösuunnitelma, josta löytyy arvokasta tietoa myös
vesistökunnostuksen valmisteluun. Hoito- ja käyttösuunnitelman tarkoitus on turvata Natura 2000 -alueen luontoarvot alueen hoitoa ja käyttöä ohjaamalla.
Hankevastaavan toteuttamiin tai teettämiin monimuotoisuuskartoituksiin osana vesienhoitoavustushanketta tai yhteishanketta on mahdollista saada ELYkeskuksen myöntämää avustusta. Jälleen on hyvä
tarkistaa, onko kunnostuskohteessa tehty aiemmin jo
jotakin. Tehtyjen luontokartoitusten olemassaolo kannattaa tarkistaa kunnasta ja ELY-keskuksesta. Luontoarvojen, esimerkiksi tiettyjen direktiivilajien, esiintymisen selvittäminen voidaan tehdä luotettavasti hyvin
rajattuina vuodenaikoina. Esimerkiksi viitasammakoilla on noin kahden viikon kutuaika vuodessa, jonka
aikana niiden kartoitus voidaan tehdä luotettavasti.
Selvitystarve näin ollen vaikuttaa hankkeen muiden
toimenpiteiden ajoittamiseen
Lisäksi vesialueen kalasto ja kalatalous tulisi huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Varsinkin, jos vesistökunnostushanke vaatii vesioikeudellisen luvan, tulee
asiakirjoissa olla selvitys alueen kala- ja rapukannoista sekä alueella harjoitettavasta kalastuksesta. Pienkohteissa voi olla harvinainen taimenkanta tai arvokas rapukanta, joka pitää ottaa huomioon. Napapiirin
eteläpuolella taimen on määritelty uhanalaiseksi lajiksi. Havainnot taimenesta tai muista vaelluskaloista
saattavat olla entistä tehokkaampi peruste kunnostushankkeen tarpeellisuudesta.
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4.2. Tiedottaminen ja eri
osapuolten sitouttaminen
Avoin tiedottaminen edistää vesistökunnostushankkeen valmistelua, hankkeen hyväksyntää paikallisesti ja laajemmin sekä maanomistajien sitoutumista ja
eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Aktiivisella tiedottamisella vaikutetaan myös kunnostustoimenpiteiden
myöhempään toteutukseen.
Vesioikeudellisen yhtiön hyväksynnän saaminen
sen velvoitealueella suunnitellulle vesistökunnostushankkeelle edellyttää usein yhtiön toiminnan uudelleenkäynnistämistä, jos se on ”uinunut” pitkään.
Yhtiön tulee olla aktiivisesti mukana hankkeen valmistelussa. Suunnitellut kunnostustoimenpiteet saattavat
vaikuttaa joko välillisesti tai suoraan yhtiön oikeuksiin
ja velvollisuuksiin. Vesilain (587/2011) 12. luvun 11
§:n 4. momentin mukaan yhtiön mahdollinen jäsen voi
kutsua yhtiön koolle päättämään hallituksen tai toimitsijan asettamisesta huolehtimaan yhtiölle kuuluvista
velvoitteista. Myös muut intressitahot resurssiensa

puitteissa voivat olla avustamassa yhtiön toiminnan
uudelleenkäynnistämistä.
Kaikki keskeiset intressi- ja sidosryhmät tulisi kutsua koolle jo hankkeen valmisteluvaiheessa, jotta eri
osapuolten tarpeet ja toiveet tulevat kuulluksi. Niiden
pohjalta neuvotellaan ja sovitaan yhteinen tavoite ja
päätetään siitä, miten tavoitetta kohti on tarkoituksenmukaisinta edetä. Tilaisuuteen on hyvä tarvittaessa
kutsua jokin vesistökunnostusten puolueeton asiantuntijataho, esimerkiksi ELY-keskuksesta tai vesiensuojeluyhdistyksestä. Keskeisten hankeosapuolten
yksimielisyys kunnostustoimenpiteiden tarpeellisuudesta, osapuolten välisistä sopimuksista sekä vastuista ja velvoitteista sopiminen ovat edellytys ulkopuolisen rahoitustuen saamiselle.
Myös kunta on syytä pitää ajan tasalla jo hankevalmisteluiden aikana, sillä ELY-keskuksen harkitessa
hankkeelle ulkopuolista rahoitustukea, ottaa se huomioon kunnan kannan vesistökunnostushankkeen
tarpeellisuudesta. Kunta voi mahdollisuuksiensa mukaisesti osallistua hankkeen tukemiseen lisäksi taloudellisin tai asiantuntijapanostuksin.

Vesistökunnostuksen intressi- ja sidosryhmiä ovat
muun muassa:
•
•
•
•

maa- ja vesialueiden omistajat,
osakaskunnat, kalastusalue,
vesioikeudellinen yhtiö/yhteisö (vesilaki 587/2011),
valuma-alueella asuvat (esimerkiksi jokikohteessa
alajuoksulla asuvat),
• järven suojeluyhdistys, luonnonsuojelu- tai lintuyhdistys,
kyläyhdistys,
• vesienhoitoa edistävä säätiö tai muu organisaatio,
• kunta (ympäristöviranomainen), ELY-keskus.
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Yhteiskunnan kasvava paine kaavoittaa asuntoja vesistöjen rannoille merkitsee myös sitä, että vanhat ojitukset tulee ottaa huomioon toimivan hulevesijärjestelmän rakentamiseksi. Kuva: Elina Laine

4.3. Suostumukset ja
sopimukset
Kunnostustoimenpiteille tarvitaan aina maanomistajien ja vesialueen omistajien lupa. Saadut luvat on tärkeätä dokumentoida. Mikäli kunnostettavaksi suunnitellulla alueella toimii myös vesioikeudellinen yhtiö, on
yhtiön kanssa tehtävissä suostumuksissa ja sopimuksissa sovittava eri osapuolten näkemyksistä, vastuista
ja velvoitteista. Eri viranomaiset edellyttävät, että sopimuksissa ja suostumuksissa ei ole ristiriitaisuuksia.
Esimerkiksi perkausyhtiö on velvollinen kunnossapitämään velvoitealuettaan alkuperäisen perkaussuunnitelman mukaisesti (ks. luku 3.2. s. 14)
Vesioikeudellisen yhtiön antama suostumus tulisi olla kunnostussuunnitelman liitteenä myös vesilain mukaista vesitalouslupaa haettaessa aluehallintovirastolta, jos luvantarve täyttyy. Yhtiön antaman
suostumuksen voi osoittaa jäljennöksenä yhtiökokouksen pöytäkirjasta, joista tulee selkeästi ilmi mihin
suostumus on tarkalleen annettu. Pöytäkirjassa tulisi olla selitys siitä, miten ja millä perusteilla kokous
katsotaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suostumuksen voi antaa myös yhtiön hallitus
tai toimitsija(t). Tällöin yhtiön tulisi antaa selvitys, miksi kyseinen henkilö on valtuutettu allekirjoittamaan
suostumuksen yhtiön nimissä. Nämä pitäisi olla kirjattuna yhtiön sääntöihin, jossa kuvataan edellä mainitun
henkilön tehtävät sekä se, milloin hallitus on päätösvaltainen (vesilaki 587/2011 12. luku 14 §).

Hankevastaavan johdolla voi olla tarpeen perustaa
intressi- ja sidosryhmien edustajista koostuva erillinen
pientyöryhmä tai muu vastaava, jonka tehtävänä on
koordinoida ja edistää hankkeen etenemistä sekä sopia ainakin seuraavista käytännön asioista:
• kunnostukseen osallistuvat tahot
• tarvittavien lupien hakijatahojen määrittäminen
• vesistökunnostuksen tavoitteiden määrittäminen
• käytännön kunnostustoimenpiteet ja -menetelmät
ja niiden hankinta (mukaan lukien urakoinnin ja/tai
työmaavalvonnan kilpailutus)
• työnaikaisista ja -jälkeisistä vastuista ja velvoitteista sopiminen
• hankkeen kustannusarvion määrittäminen (sisältäen mahdolliset lupakustannukset)
• oman ja ulkopuolisen hankerahoituksen varmistaminen ja talous- ja muun hankehallinnon velvoitteiden täyttäminen
• osapuolten välisestä aktiivisesta yhteydenpidosta
ja tiedottamisesta sopiminen
Mainitut seikat tulee kirjata kunnostuksen hankesuunnitelmaan. Hankevastaavan omana tai ulkopuolisen palveluntarjoajan työnä laaditaan perusteellisempi kunnostussuunnitelma, jossa esitellään tarkemmin
muun muassa kunnostustoimenpiteet, perusteet
kunnostuksen tarpeellisuudelle, tavoitteet, rahoitussuunnitelma, maa- ja vesialueiden omistustiedot ja
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Millainen on hyvä sopimus?
Sopimuksen tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot
(Suomen asianajajaliitto n.d.):
• sopijaosapuolet ja yhteystiedot
• sopimuksen tarkoitus
• sopimuksen soveltamisala (määritellään, mitä asioita sopimus koskee ja
rajataan mahdollisesti sopimuksen ulkopuolelle jäävät asiat ja alueet)
• varsinaiset sopimusehdot eli osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien
määrittely
• sopimuksen voimassaoloa ja sopimuksen päättymistä
koskevat ehdot (määräaikaisuus suositeltavinta)
• riidanratkaisua koskevat ehdot
• päiväys ja allekirjoitukset
Sopimus astuu voimaan välittömästi sen allekirjoittamisen jälkeen. Jos
sopimusosapuolena on jokin organisaatio, yhteisö tai vesioikeudellinen
yhtiö, tulee varmistua siitä, että yhteisö on asiassa kokoontunut
ja tehnyt virallisen päätöksen sopimuksen hyväksymisestä.

suostumukset, lupatarpeet, kunnostuksen käytännön
toteutukseen, työn aikaiseen valvontaan, jälkihoitoon
ja kunnostuksen vaikutusten seurantaan liittyvät seikat. Nämä itse kunnostuksen suunnitteluun liittyvät
vaiheet on hyvä olla tiedossa, kun hanketta ryhdytään
valmistelemaan.
Lisäksi kunnostustoimenpiteet, esimerkiksi vesiensuojelurakenteisiin liittyvät kaivuutyöt tulee suunnitella
ja toteuttaa siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman
vähän tai mieluimmin ei lainkaan haittaa kolmansille
osapuolille. Jossain tapauksissa tällaiset haitat ovat
todennäköisiä tai ainakin mahdollisia, jolloin niiden
korvaamisesta tai korjaamisesta on hyvä kirjallisesti
sopia esimerkiksi haittaa kärsivien ranta-asukkaiden
kanssa etukäteen. Huolellisella toteutustyön suunnittelulla ennaltaehkäistään myös lisäkustannukset, joita
voi muodostua esimerkiksi töiden aloittamisen viivästymisestä. Vastaavasti ympäristölle aiheutuvat haitat
tulee minimoida. Ympäristöön kohdistuva haitta voi
olla esimerkiksi veden runsas samentuminen ruoppauksen yhteydessä tai lintujen pesinnän häiriintyminen.
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Kunnostustoimenpiteiden toteuttamisajankohtaa tulee
siis arvioida useasta näkökulmasta.
Työnaikaisista ja -jälkeisistä käyttö- ja kunnossapitovastuista on tarpeen laatia omat erilliset sopimukset
mahdollisten myöhempien erimielisyyksien välttämiseksi. Kunnossapitovastuut on syytä jakaa, sillä vesirakenteet edellyttävät usein jatkuvaa tai vähintään
säännöllistä kunnossapitoa. Kunnostustoimenpiteet
voivat esimerkiksi kohdistua patojen säätämiseen
vallitsevan veden virtaamatilanteen aiheuttamana tai
lietekuoppien ja laskeutusaltaiden pohjalle kertyneen
kiintoaineen poistamiseen. Sopimuksissa on lisäksi
syytä varautua sopimusosapuolten muutoksiin esimerkiksi kiinteistön omistussuhteen vaihtumisen takia. Ehtona voi olla, että sopimus tulee saattaa uuden
kiinteistön omistajan tietoon. Sopimus voidaan kirjata
viralliseen rekisteriin maakaaren (540/1995) 10 luvun
2 §:n mukaisesti, jolla varmistetaan se, että tieto sopimuksesta siirtyy kiinteistön uudelle omistajalle.

4.4. Luvanvaraisuus

4.5. Ulkopuolinen rahoitustuki

Lainsäädäntö saattaa edellyttää vesistökunnostustoimenpiteiltä muitakin lupia kuin maa- ja vesialueiden
omistajien lupia. Kunnostustoimenpiteen luvanvaraisuus saattaa tulla kyseeseen yleisimmin vesilain
(587/2011) ja luonnonsuojelulain (1096/1996) perusteella. Muita kunnostustoimintaan vaikuttavia lakeja ovat ympäristönsuojelulaki (527/2014), kalastuslaki (379/2015) sekä maankäyttö- ja rakennuslaki
(132/1999).
Useimmissa vesistökunnostushankkeissa ei tarvita
vesitalouslupaa, koska hankkeesta syntyvät mahdolliset haittavaikutukset eivät ylitä lupakynnystä. Luvan
tarve ei välttämättä riipu suoraan hankkeen koosta.
Hankkeessa tehtävät toimenpiteet, jotka muuttavat
vedenpinnan korkeutta tai virtaamaa, estävät kalojen
kulkua, heikentävät niiden elinoloja tai lisääntymistä
tai muuten vaikeuttavat vesillä liikkumista, edellyttävät lupaa. Vesitalousluvan vaativat myös yli 500 m³
ruoppaukset (vesilaki 587/2011 3. luku, 3 §, 8. kohta). Ruoppaus ja vedenotto ovat kokonsa puolesta
niin merkittäviä toimenpiteitä, että niiltä edellytetään
yleensä vesilain mukaista vesitalouslupaa. Patoihin
liittyvät toimenpiteet, kuten uuden padon rakentaminen, padon harjakorkeuden muuttaminen, patotyypin tai -profiilin muutos, padon poistaminen tai ohittaminen ovat hyviä esimerkkejä toimenpiteistä, jotka
muuttavat ympäristöä vaikuttamalla vedenkorkeuteen. Vesilaki (587/2011) velvoittaa lisäksi huomioimaan erityisesti luonnontilaiset ja sen kaltaiset purot
ja norot (2. luku 11 § sekä 3. luku 2 § muun muassa
kohta 8).
ELY-keskukseen on tarpeen olla yhteydessä tilanteissa, joissa:
• kunnostettavan vesialueen ranta sisältyy joko Natura 2000 -verkostoon tai muun suojeluohjelman
piiriin,
• kunnostettavalla vesialueella on havaittu uhanalaisia lajeja tai
• kunnostettavalla vesialueella epäillään olevan
pilaantuneita maita tai sedimenttejä.

Mikäli hankevastaavana toimii järjestäytynyt yhteisö,
on sille mahdollista myöntää esimerkiksi valtion harkinnanvaraista vesienhoitotoimenpiteisiin tarkoitettua
avustusta. Ulkopuolista rahoitustukea voidaan myöntää hankevastaavalle vesistökunnostustoimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen, vaikka toimenpide kohdistuu vesioikeudellisen yhtiön velvoitealueelle.
Avustusta haetaan ELY-keskukselta loka-marraskuun aikana. Avustusten käsittely ja tukipäätökset
tehdään aina seuraavana keväänä ELY-keskukselle
osoitettujen määrärahojen puitteissa. Mahdollisista
avustusten hakemiseen, käsittelyyn ja myöntöön liittyvistä asioista kannattaa tiedustella tarkemmin oman
alueen ELY-keskukselta. Valtion tukiosuus on lähtökohtaisesti enintään 50 % kunnostushankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.
Avustusta voidaan myöntää toteutuskelpoisille toimenpiteille. Toteutuskelpoisuutta arvioidaan muun
muassa hankesuunnitelman valmiusasteen ja edellä
kohdassa 4.3. (Suostumukset ja sopimukset s. 21)
mainittujen toimenpiteiden osalta. Lisäksi viranomainen katsoo, että suunnitellut kunnostustoimenpiteet
edistävät merkittävästi vesienhoidon tavoitteita kyseisellä vesistöalueella. Kyseessä voi olla vesiensuojelurakenteen, esimerkiksi kosteikon rakentaminen, mikä
ei liity yhtiön kunnossapitovelvoitteeseen.

Näillä vesialueilla toteutettavat kunnostustoimenpiteet saattavat vaatia ELY-keskuksen poikkeamisluvan
luonnonsuojelulain (1096/1996) ja aluehallintoviraston luvan ympäristönsuojelulain (527/2014) perusteella. Lupatarve on aina hyvä tarkistaa ELY-keskukselta.

Rahoitustarve muodostuu
yleensä seuraavista:
•
•
•
•

tarvittavien selvitysten rahoitus
suunnittelun rahoitus
luvan rahoitus
toteutuksen rahoitus
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Punkanjoen ekologinen tila on tyydyttävä. Rehevöityneen vesistön tuloksellinen kunnostus edellyttää laajapohjaista yhteistyötä ja
sitoutumista. Kuva: Elina Laine

Muita ulkopuolisia rahoitusmahdollisuuksia ovat
muun muassa:
• Maaseuturahasto/Leader-rahoitus (maaseudun
kehittämiseen tähtäävät hankkeet)
• MAKERA (maatilatalouden kehittämisrahaston
avustus)
• Maatalouden erityisympäristötuki
• Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
• KEMERA (kestävän metsätalouden rahoituslakiin
perustuva tuki)
• Vesien- ja merenhoidon kärkihankeavustukset
(ympäristöministeriö)
• Kalataloudellisten kunnostusten ja kalatalouden
edistämisen määrärahat (ELY-keskusten kalatalousyksiköt)
• Lisäksi: osakaskunnat, kalastusalueet, kunnat,
alueen yritykset, yksityiset rahastot ja säätiöt.
Valtion tukirahoitusta on mahdollista myöntää
toimenpiteeseen, joka aiheutuu esimerkiksi vesioikeudellisen yhtiön uudelleenjärjestäytymisestä.
Valtioneuvoston asetuksen (714/2015) vesistön ja
vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkei-
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den avustamisesta yhtenä tavoitteena on kannustaa
paikallisia tahoja ottamaan enemmän vastuuta toteutettavista toimista ja niiden rahoituksesta. Asetuksen
perustelumuistion (11.6.2015) sekä asetuksen 5. §:n
mukaan avustusta voidaan myöntää kustannuksiin,
joita muodostuu, kun hankkeeseen osallistuvat tahot järjestäytyvät oikeustoimikelpoiseksi yhteisöksi,
ja jolle tarvittavat luvat ja avustus viranomainen voi
myöntää. Avustusta voidaan myöntää oikeustoimikelpoiselle yhteisölle esimerkiksi osana vesienhoidollista kunnostushanketta. Sen tulee avustuksen saajana
täyttää lisäksi tietyt vaatimukset, jotka on kirjattu edellä mainitun asetuksen (714/2015) 3 §:ssä.
Hankerahoitusta suunniteltaessa on tärkeätä huomioida, että avustukset maksetaan tuensaajalle takautuvasti toteutuneiden kustannusten ja tuensaajan
maksamien kustannusten jälkeen. Hankevastaavan
on siten tarpeen huolehtia mahdollisen omarahoitusosuuden riittävyydestä. Omaa talkootyötä voidaan
pääsääntöisesti käyttää omarahoituksen osana.
Omarahoitusosuuden kokoaminen voi edellyttää eri
rahoituslaitosten kanssa käytäviä neuvotteluja.

4.6. Toimintamalli
Laaditun toimintamallin keskeisenä tavoitteena on
toimia käytännönläheisenä apuvälineenä erilaisten
vesistökunnostushankkeiden valmistelussa. Toimintamalli on laadittu erityisesti hyödynnettäväksi tilanteessa, jossa vesistökunnostustoimenpiteitä on
suunniteltu toteutettavan vesioikeudellisen yhtiön tai

-yhtiöiden velvoitealueella. Toimintamallin tarkoituksena on havainnollistaa kunnostushankeen esivalmistelussa tarvittavia monia, mutta erityisen tärkeitä
toimenpiteitä. Toimintamallia hyödyntämällä pyritään
tukemaan vanhaa ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” -sananlaskua.

Vesistökunnostuksen valmistelu vesioikeudellisella velvoitealueella
TAUSTASELVITYKSET
• Kunnostuskohteen historia ja maankäyttö
• Kunnostuskohteen tila ja kohteessa aiemmin
tehdyt toimenpiteet
• Vesienhoidon tavoitteet ja luontoarvot
• Keskeisten osapuolten selvittäminen

VESISTÖKUNNOSTUKSEN KESKEISET OSAPUOLET

• Vesioikeudellinen yhtiö

Uudelleenjärjestäytymistarve

• maa- ja vesialueiden omistajat		
• osakaskunnat, kalastusalue
• valuma-alueella asuvat
• järven suojeluyhdistys, luonnonsuojelutai lintuyhdistys, kyläyhdistys
• vesienhoitoa edistävä säätiö tai muu organisaatio
• kunta ja ELY-keskus

TIEDOTTAMINEN JA ERI OSAPUOLTEN SITOUTTAMINEN
• Koolle kutsuminen
• Vesioikeudellisen yhtiön ja muun yhteisön hyväksynnän
saaminen
• Hankkeen yleisen hyväksynnän saaminen
• Eri toimijoiden välisen yhteistyön aikaansaaminen
• Eri osapuolten tarpeiden ja toiveiden kuuleminen
• Yhteisistä tavoitteista sopiminen ja kunnostustoimenpiteistä päättäminen

LUVANVARAISUUS

RAHOITUS

• Vesilaki 587/2011
• Luonnonsuojelulaki 1096/1996
• Ympäristönsuojelulaki 527/2014

• Omarahoitus
• Ulkopuolinen tukirahoitus

SUOSTUMUKSET JA SOPIMUKSET
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Monet viljelysmaiden halki virtaavat rehevät joet on aikoinaan perattu peltojen kuivattamisen vuoksi. Tällaisilla alueilla kohtaavat
perkausyhtiöiden velvoitteet ja vesistökunnostajien intressit. Kuva: Elina Laine

5. Johtopäätökset
Vesienhoidon edistäminen on katsottu yhteiseksi tavoitteeksi, jota tulee viedä eteenpäin kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Vesioikeudelliset velvoitteet huomioivien monitavoitteisten vesistökunnostusten
toteuttaminen vaatii entistä huolellisempaa suunnittelua, jota tehdään yhteistyössä hankkeen osapuolten
kesken.
Vesistökunnostushanketta voi valmistella, suunnitella ja toteuttaa kohteessa, joka kuuluu osin tai kokonaisuudessaan yhden tai useamman vesioikeudellisen yhtiön velvoitealueeseen. Unohduksiin vaipuneet
vanhat vesioikeudelliset yhtiöt ja niiden velvoitteet
on välttämätöntä ottaa huomioon vesienhoidollisia
tavoitteita edistävissä vesistökunnostushankkeissa.
Osapuolten vastuut ja velvoitteet huomioidaan työnjaossa ja tarpeellisista kunnostustoimenpiteisiin liittyvistä seikoista sovitaan. Sopimus- ja lakiperusteiset
vastuunjaot ja velvoitteet vaikuttavat osaltaan myös
kunnostustoimenpiteiden luvanvaraisuuteen sekä niiden rahoitus- ja tukimahdollisuuksiin. Luvanvaraisuus
voi tulla kyseeseen vesilain (587/2011) tai esimerkiksi
luonnonsuojelulain (1096/1996) perusteella.
Tilanteissa, joissa vesioikeudellisen yhtiön kanssa
ei voida sopia asioista, esimerkiksi jos yhtiötä ei ole
saatu aktivoitua tai yhtiö kieltää suunnitellut toimenpiteet velvoitealueella, on vaarana, että kunnostushanke ei etene suunnitellusti. Näissä tapauksissa on

26

tärkeätä varmistaa, että vesienhoitohankkeen toimenpiteet eivät ole ristiriidassa yhtiön velvoitteiden kanssa. Esimerkiksi ruoppaus tai padottaminen eivät saa
heikentää kuivatusolosuhteita.
Tarve vesioikeudellisille yhtiöille on vähentynyt
maatalouden rakennemuutoksen myötä, kun tiloja on
lohkottu ja vuokraviljely on yleistynyt. Tavoitteena tulisi olla, että tarpeettomat vesioikeudelliset yhtiöt lakkautettaisiin (vesilaki 587/2011 12. luku 19 §) ja niiden
mahdolliset vesitalousluvat (3. luku 24 §) rauetettaisiin. Jos yhtiöllä on hallussaan kiinteitä velvoitteita,
kuten patoja, tulee sopia tahosta, joka ottaa velvoitteen vastuulleen ennen yhtiön lakkauttamista, jos yhtiön velvoitteen poistaminen ei ole muutoin mahdollista. Tämä edellyttää siis yhtiön aktivoitumista. Vesilain
(587/2011) 12. luvun 11 §:n 4. momentin mukaan ”jos
yhteisön toiminta on lakannut, yhteisön jäsen tai valvontaviranomainen (ELY-keskus) voi kutsua yhteisön
kokouksen päättämään hallituksen taikka yhden tai
useamman toimitsijan asettamisesta huolehtimaan
yhteisölle kuuluvista velvoitteista.”
Sähköisesti saatavilla oleva avoin tieto vesioikeudellisista velvoitealueista sekä vesienhoidon sidosryhmien tiedonvaihto siitä, mitä vesistökunnostus velvoitealueella merkitsee, ovat seikkoja, joilla edistetään
vesistökunnostusten joustavampaa toteutumista jatkossa.

PUNKANJOKI
Punkanjoen kunnostussuunnittelu toteutettiin kesällä 2017. Punkanjoen
perkausyhtiö nykyisellä kokoonpanollaan oli aktiivisesti mukana
suunnitteluhankkeen tavoitteiden ja sisällön ohjaamisessa. Se
suhtautui myös ehdotettuun rooliinsa hankkeen toteuttamisvaiheen
veturina myönteisesti, kun arvioitiin sekä yhtiön että paikallisen
kyläyhdistyksen resursseja ryhtyä hankevastaavaksi. Toisaalta
perkausyhtiön mahdollisuudet, muun muassa taloudelliset resurssit
torjua aggressiivisesti lisääntyvää vieraslajia, isosorsimoa eivät
vastaa normaalia uoman kunnossapitoa, ja siksi kunnostushankkeen
eteneminen edellyttänee muiden rahoituslähteiden löytämistä ja käyttöä
uoman avaamisen ja vieraslajin asianmukaisen jatkokäsittelyn ja
hävittämisen kustannusten kattamiseen.

Isosorsimon ohella jättipalsami vie elintilaa alkuperäislajistolta. Jättipalsami kuuluu Euroopan 100 pahimman
vieraslajin joukkoon. Kuva: Elina Laine
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Termiluettelo
Maankuivatus
Maankuivatus jaetaan yleisesti peruskuivatukseen ja paikalliskuivatukseen. Peruskuivatuksella tarkoitetaan maan
kuivattamiseksi suoritettavaa valtaojien kaivua ja perkausta, pienehköjä pengerryksiä sekä purojen vedenjohtokyvyn parantamista. Peruskuivatuksella luodaan edellytykset paikalliskuivatukselle, johon luetaan muun muassa piiri-, sarka- ja
salaojitus.
Perkaus
Vesialueen pohjan ja/tai reunojen kaivaminen, jonka tarkoituksena on muun muassa kuivatuksen parantaminen, veden
syvyyden lisääminen, virtaaman parantaminen ja liiallisen kasvillisuuden poistaminen.
Pysyvyyssuoja
Vesioikeudellisten yhtiöiden vesitalouslupien tai muiden hanketta tai toimenpidettä koskevien toimeenpanopäätösten
muuttamista estää vahva pysyvyyssuoja. Vanhan lainsäädännön nojalla harjoitettuja toimintoja voi olla tarpeen muuttaa tämänhetkisten ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi, mutta toimintojen rajoittamisen kynnys on korkeampi uusiin
hankkeisiin verrattuna vanhan lainsäädännön aikaisen toiminnan harjoittamisen pysyvyyssuojan vuoksi.
Toimenpideohjelma
Alueellinen vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelma, joka laaditaan kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Ohjelmassa otetaan huomioon tehdyt selvitykset vesien ominaispiirteistä ja ihmisen aiheuttamista vaikutuksista vesiin sekä vedenkäytön taloudelliset selvitykset. Toimenpideohjelma voi koostua yhtä tai useampaa vesistöaluetta koskevasta ohjelmasta.
Ohjelma käsitellään vesienhoitosuunnitelman osana.
Vesialue
Muutoin kuin tilapäisesti veden peittämä alue. Vesialueen rajana maata vastaan pidetään keskivedenkorkeuden mukaista rantaviivaa.
Vesienhoito
Toiminta, jonka avulla pintavesien ekologista ja kemiallista tilaa sekä pohjavesien kemiallista laatua sekä määrää ylläpidetään ja pyritään parantamaan suunnitelmallisesti. Perustuu Euroopan unionin vesipolitiikan puitedirektiivin 2000/60/
EY sekä kansallisen lain vesien- ja merenhoidon järjestämisestä 1299/2004 sekä sitä tarkentaviin asetuksiin.
Vesienhoitoavustus
ELY-keskuksen hallinnoima harkinnanvarainen avustus, jota voidaan myöntää muun muassa vesienhoidon tavoitteiden
toteuttamista edistävälle kunnostushankkeelle.
Vesienhoitosuunnitelma
Koko vesienhoitoaluetta koskeva suunnitelma, joka on koottu ELY-keskusten laatimista toimenpideohjelmista. Suunnitelma sisältää tiedot alueen vesistöistä, niihin vaikuttavasta kuormituksesta, vesistöjen ekologisesta tilasta, vesienhoidon tavoitteista sekä tarvittavista vesienhoitotoimenpiteistä ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.
Vesilaki, VL (587/2011)
Keskeisin vesien käyttöä ohjaava lainsäädäntö.
Vesioikeudellinen velvoite
Nykyisen tai sitä edeltävän vesilainsäädännön perusteella myönnettyyn vesitalouslupaan tai muuhun viranomaisen
antamaan lausuntoon tai päätökseen sisällytetty ehto. Esimerkiksi peratun uoman ylläpitäminen perkaussuunnitelman
mukaisesti.
Vesioikeudellinen yhtiö
Toimija, jolle on vuoden 1962 vesilain tai sitä edeltävien lakien perusteella myönnetty viranomaisen toimesta vesitalouslupa tai muu viranomaisen antama lausunto tai päätös kohdistaa tiettyjä toimenpiteitä vesistöön, esimerkiksi ojitus ja
perkaus. Kyseeseen voivat tulla esimerkiksi perkaus-, ojitus-, kuivatus-, järjestely- tai säännöstely-yhtiö.
Vesistö
Vesistöllä tarkoitetaan järveä, lampea, jokea, puroa ja muuta luonnollista vesialuetta sekä tekojärveä, kanavaa ja muuta
vastaavaa keinotekoista vesialuetta; vesistönä ei kuitenkaan pidetä noroa, ojaa ja lähdettä.

29

KUVAILULEHTI
Julkaisusarjan nimi ja numero

Raportteja 59/2017
Vastuualue

Ympäristö ja luonnonvarat
Tekijät

Julkaisuaika

Elina Laine

Marraskuu 2017
Kustantaja /Julkaisija

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankkeen rahoittaja / toimeksiantaja

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Julkaisun nimi

Vesienhoidon ja vesioikeudellisten velvoitteiden yhteensovittaminen

Tiivistelmä

Keväällä 2017 tehtiin Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimeksiannosta opinnäytetyö, jonka tarkoitus oli selvittää, miten vesienhoitoa edistävässä vesistökunnostuksessa huomioidaan jopa 100 vuoden takaiset vesioikeudelliset yhtiöt ja niiden
velvoitteet. Tähän Hämeen ELY-keskuksen julkaisuun on koottu kyseisen selvityksen keskeisimmät tulokset.
Vesistötöiden järjestämiseksi ja toteuttamiseksi perustettiin jo vuosikymmeniä sitten erilaisia vesioikeudellisia perkaus-, ojitus-,
kuivatus-, järjestely- ja säännöstely-yhtiöitä ja -yhtymiä. Kun kyseessä on vesistöön kohdistuva hanke tai toimenpide, jolle viranomainen on myöntänyt lainvoimaisen luvan tai toteutus on laillisesti aloitettu ennen nykyisen vesilain (587/2011) voimaantuloa, on
yhtiöllä perkaamiensa vesiväylien kunnossapitovelvoite. Tällöin sovelletaan lähtökohtaisesti ennen nykyistä vesilakia voimassa
olleita säännöksiä ja määräyksiä (vesilaki 587/2011 19. luku 4 §). Nämä yhtiöt velvoitteineen ulottuvat nykypäivään asti muodostaen aika ajoin haasteita tämän päivän vesistökunnostusten valmistelussa ja toteuttamisessa. Haasteita ei ole kohdattu ainoastaan
Hämeessä vaan eri puolilla Suomea.
Lisähaasteensa nykypäivän vesistökunnostuksiin tuo se, että usein vesioikeudelliset yhtiöt ovat niin sanotusti uinuvia eli niiden
toiminta on lakannut. Taustalla on useita syitä, kuten yhtiön toimitsijoiden ja muiden keskeisten henkilöiden eläköityminen. Tieto
vesioikeudellisten yhtiöiden olemassaolosta on hävinnyt aikaisempien sukupolvien mukana, eivätkä nykyiset kiinteistönomistajat
välttämättä tiedä olevansa yhtiön osakkaita. Tarve uusille vesioikeudellisille yhtiöille on vähentynyt maatalouden rakennemuutoksen
myötä, kun tiloja on lohkottu ja vuokraviljely on yleistynyt.
Vesioikeudellinen yhtiö vesistökunnostushankkeen merkittävänä osapuolena vaikuttaa moniin seikkoihin, jotka tulee kunnostuksen
suunnittelussa huomioida. Keskeisimpiä ovat kunnostushankkeen rahoitus- ja tukimahdollisuudet ja kunnostustoimenpiteiden vesilain (587/2011) mukainen luvanvaraisuus.
Vesistökunnostuksen valmistelu on monivaiheinen prosessi, joka edellyttää erilaisten selvitysten tekoa sekä keskeisten osapuolien,
kuten maa- ja vesialueiden omistajien sekä vesioikeudellisen yhtiön kanssa tehtävää yhteistyötä. Hämeen ELY-keskuksessa laadittu toimintamalli vesistökunnostuksen valmisteluun antaa tukea tilanteessa, jossa ulkopuolinen toimija, kuten paikallinen vesiensuojeluyhdistys, kohdistaa kunnostustoimenpiteitä vesioikeudellisen yhtiön velvoitealueelle.
Toimintamallilla pyritään selkeyttämään ja edistämään vesistökunnostusten joustavaa toteutumista. Mallilla toivotaan olevan käyttöä
yksinkertaisena työkaluna, joka palvelee mahdollisimman kattavasti vesienhoidon parissa toimivia tahoja.
Asiasanat (YSA:n mukaan)

Vesienhoito, vesistökunnostus, vesioikeudellinen yhtiö ja vesioikeudellinen velvoite

ISBN (Painettu)

ISBN (PDF)

ISSN-L

ISSN (painettu)

978-952-314-625-9

ISSN (verkkojulkaisu)

2242-2854

www

URN

Kieli

Sivumäärä

www.doria.fi/ely-keskus

URN:ISBN:978-952-314625-9

Suomi

38

Julkaisun tilaukset

Kustannuspaikka ja -aika

Hämeenlinna 22.11.2017

30

Painotalo

P R E S E N TAT I O N S B LAD
Publikationens serie och nummer

Rapporter 59/2017
Ansvarsområde

Miljö och naturresurser
Författare

Publiceringsdatum

Elina Laine

November 2017
Utgivare / Förläggare

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland
Projektets finansiär/uppdragsgivare

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland
Publikationens titel

Vesienhoidon ja vesioikeudellisten velvoitteiden yhteensovittaminen
(Samordning av vattenvården och de vattenrättsliga skyldigheterna)

Sammandrag

Våren 2017 gjordes på uppdrag av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland ett examensarbete, vars syfte var att utreda
hur upp till 100 år gamla vattenhushållningstillstånd och de vattenrättsliga skyldigheterna i dem beaktas vid vattendragsrestaurering som främjar vattenvården. I denna publikation av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland har de viktigaste resultaten från utredningen i fråga sammanställts.
För att organisera och genomföra arbetet med vattendragen inrättades i tiderna vattenrättsliga rensnings-, organiserings-,
reglerings- och dikningsbolag och sammanslutningar. Myndigheten beviljade dem ett vattenrättsligt vattenhushållningstillstånd
och i och med det ålades bolagen att underhålla fårorna. Dessa tillstånd och skyldigheter som ännu gäller och som sträcker sig
ända till i dag innebär tidvis utmaningar vid beredningen och genomförandet av dagens vattendragsrestaurering. Det är inte bara
i Tavastland som man har stött på utmaningar utan på olika håll i Finland.
En ytterligare utmaning för dagens vattendragsrestaurering är att de vattenrättsliga bolagen ofta är så att säga slumrande, det
vill säga deras verksamhet har upphört. De finns flera bakomliggande orsaker, som att aktörerna i bolaget och andra centrala
personer har gått i pension. Information om de vattenrättsliga bolagens existens har försvunnit med tidigare generationer och de
nuvarande fastighetsägarna vet inte nödvändigtvis heller om att de är delägare i bolaget. Även behovet av nya vattenrättsliga
bolag har minskat i och med strukturomvandlingen inom lantbruket när lägenheter har spjälkats upp och arrendeodling har blivit
vanligare.
Ett vattenrättsligt bolag som en betydande part i ett vattendragsrestaureringsprojekt påverkar många faktorer, som ska beaktas
när restaureringen planeras. De viktigaste av dem är restaureringsprojektets möjligheter att få finansiering och stöd och tillståndsplikten för restaureringsåtgärderna enligt vattenlagen 587/2011.
Beredningen av vattendragsrestaureringen är en process med flera moment och den förutsätter olika utredningar samt samarbete med de centrala parterna, som ägarna till mark- och vattenområdena samt det vattenrättsliga bolaget. Den verksamhetsmodell
som utarbetats vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland för beredning av vattendragsrestaurering ger stöd i en situation där en utomstående aktör, såsom en lokal vattenskyddsförening, riktar restaureringsåtgärder mot ett område som omfattas av
det vattenrättsliga bolagets ålägganden.
Syftet med verksamhetsmodellen är att klargöra och gynna flexibel restaurering av vattendragen. Förhoppningsvis kan modellen
vara ett enkelt redskap, som i så stor omfattning som möjligt tjänar aktörer inom vattenvård.
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Abstract

In the spring of 2017, a thesis commissioned by the Centre for Economic Development, Transport and the Environment for Häme
(ELY Centre) was completed; its aim was to investigate how water management permits that may be up to 100 years old as well as
their obligations under water law are taken into account in the restoration of water bodies to promote water management. The central
results of the investigation are collected into this publication by the Häme ELY Centre.
Once, corporations and consortiums under water law were established to organise and implement work related to bodies of water,
such as cleaning out bodies of water, organisation, regulation and drainage. An authority granted them water management permits
under water law, and an obligation to maintain the channels was imposed on the corporations. The permits and obligations that are
still valid occasionally pose challenges to preparing for and carrying out the restoration of water bodies in the present day. These challenges are found not only in Häme, but also all over Finland.
An additional challenge for modern restoration of water bodies is that the corporations under water law are often dormant, meaning
that they no longer operate. There are many reasons for this, such as the retirement of the corporation’s trustees and other key personnel. Knowledge of the existence of corporations under water law has disappeared with the previous generations, and the current
property owners may not even know that they are shareholders in the corporation. The need for new corporations under water law
has also diminished with the structural change of agriculture, as farms have been parcelled out and renting fields has become more
common.
As an important party in water body restoration projects, a corporation under water law affects many things that must be taken into account in planning the restoration. Key issues include the possibilities for financing and support for the restoration project as well as the
permit requirement for restoration measures in accordance with the Water Act 587/2011.
Preparation for the restoration of a water body is a process with many phases that requires conducting various kinds of studies as
well as cooperation with the important parties, such as the owners of the land and water areas and the corporation under water law.
The operating model for preparing the restoration of a water body created by the Häme ELY Centre provides support in a situation,
in which an external actor, such as a local water protection association, directs restoration measures at an area within the scope of
obligation of a corporation under water law.
The aim of the operating model is to clarify and promote the smooth implementation of water body restoration. It is hoped that the
model could be used as a simple tool that would serve the parties operating in water management as comprehensively as possible.
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