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Sisältö

• Ravinteiden kierrätyksen ja vesien- ja merenhoidon 
kärkihankkeet

• Vesiensuojelun tehostamisohjelma

• Vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien 
päivittäminen

• Eläinsuojien ilmoitusmenettely

• Perinnebiotooppien inventoinnit
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Kärkihankkeet 2016-2018
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• Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan 
parantamista koskeva ohjelma Raki 2
• Tutkimus- ja kehittämishankkeita 29 kpl, rahoitus 7 M€

• Merten- ja vesiensuojelun kärkihanke
• Yht. 30 hanketta, rahoitus 8 M€
• Kehitetty myös maa- ja metsätalouden vesistökuormituksen 

hallintamenetelmiä

• Tuloskiertueen esitykset www.ym.fi/ravinteidenkierratys
• Loppuseminaari 26.3.2019
• Ohjelma jatkuu edelleen

• Aihepiirin avustushaku avautuu pian > seuraa verkkosivuja
• Hankkeita toteutetaan 2020 saakka

• Valmisteilla ravinteiden kierrätyksen toimintaohjelma
• Tiedot hankkeista ja niiden tuloksista: 

www.ym.fi/vesienjamerenhoito
www.ym.fi/ravinteidenkierratys

http://www.ym.fi/ravinteidenkierratys
http://www.ym.fi/vesienjamerenhoito
http://www.ym.fi/ravinteidenkierratys


Vesiensuojelun tehostamisohjelma

Rahoitus budjettiriihestä 2018, 45 milj. € vuosille 2019 – 2021
(15 M€ vuodelle 2019)

Painopisteet:

• Maatalouden ravinnekuormituksen vähentäminen innovatiivisilla menetelmillä

• Vesistökunnostushankkeet sekä vesien- ja merenhoidon asiantuntijaverkostot

• Kestävä kaupunkivesien hallinta ja käsittely sekä haitallisten aineiden   
vähentäminen vesistöissä 

• Itämeren hylkyihin liittyvien uhkien vähentäminen korkean riskin 
saneerauskohteissa 

• Itämeren ja vesien tilan selvitykset ja tutkimus kaikkea tukevana 



Maatalouden vesiensuojelun tehostaminen
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Tavoitteena nopea liikkeelle lähtö

Tavoitteena:
• Tehostaa maatalouden vesiensuojelua kohdentamalla 

toimenpiteitä maatalousvaltaisille valuma-alueille ja 

vesistöjen varsille

• Edistää ravinteiden kierrätyksen kärkihankkeissa 

kokeiltujen innovatiivisten vesiensuojelutoimenpiteiden 

käyttöä laaja-alaisemmin

• Kehittää vesiensuojelun valuma-aluekohtaisia 

toimintamalleja

• Tukea tulevan CAP ohjelmakauden (2021-2027) 

valmistelua



Vesienhoidon 6-vuotinen sykli

Päivitys valmistuu 2021

Valmistuu 
2019

Toteutus 
2022-2027

Valmistui 2018
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Itämeren tilasta on valmistunut laaja tietopaketti Suomen 
meriympäristön tila 2018
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/274086

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/274086


Ympäristönsuojelulain uusi ilmoitusmenettely
voimaan 1.2.2019

• Ympäristönsuojelulakiin lisättiin uusi ennakkovalvonnallinen menettely
• YSL uusi 10 a luku 

• YSL uusi liite 4 ilmoituksenvaraisista toiminnoista (yht. noin 4 000 kpl)
• Eläinsuojat 

• Kaikki kunnan nykyisin luvittamat (n. 3 100 kpl) 

• Osa AVIN nykyisin luvittamista (n. 650 kpl)

• Muita (noin 250-300 kpl)

• Eräät elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnot

• Eräät erilliset kemikaalivarastot (osa AVI:lle, osa kunnille)

• Vähäiset ampumaradat (max.10 000 laukasta/a, ei haulikot)

• Pienimuotoinen koneellinen kullankaivuu (AVI ratkaisija)

• Sahalaitokset

• Varikot

• Kiinteät eläintarhat ja huvipuistot

• 120 vrk määräaika 

• Lähes kaikissa käsittely kunnassa
• Valvonta siirtyy 1.1.2020

• Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019)
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Perinnebiotoopit
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• YM rahoittaa päivitysinventoinnit 2019–2021

• Erillisrahoitus yht. 600 000 €

• ELY-keskukset toteuttavat inventoinnit

• Niityt, kedot, hakamaat, luonnonlaitumet Suomen monimuotoisinta ja 

uhanalaisinta luontoa

• Kunnostus sekä hoito laiduntamalla ja niittämällä säilymisen tärkein edellytys

• Suomen luontotyyppien uhanalaisuus, 

Luontotyyppien punainen kirja 2018

• Monimuotoisuus- ja maisema sopimukset

• n.  30 000 ha 

• hoitotavoite 60 000 ha 
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