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Kuuleminen Suomalais-norjalaisen vesienhoitoalueen suunnitelmakauden
2022–2027 vesienhoitosuunnitelmasta ja siihen kuuluvista asiakirjoista
Tausta
Tromssan ja Finnmarkin maakunta on Suomalais-norjalaisen vesienhoitoalueen vesienhoitoalueviranomainen.Vesienhoitoalueviranomaisella on vastuu laatimis- ja koordinoimisprosessista alueellisen
vesienhoitosuunnitelman ja siihen kuuluvien asiakirjojen luonnosten laatimisessa kaudelle 2022–2027.
Kuulemisasiakirjat on laadittu lähtökohtana Ympäristöhallituksen malli ja yhteistyössä
vesienhoitolautakunnan ja muiden relevanttien toimijoiden kanssa. Lopulliset suunnitelma-asiakirjat
hyväksytään Tromssan ja Finnmarkin maakunnanvaltuustossa ja lähetetään Ympäristöhallitukselle
vuoden 2021 loppuun mennessä.
Tarkoitus
Vesienhoitosuunnitelman ja siihen kuuluvien asiakirjojen tarkoitus on antaa yleiskuva siitä, miten
haluamme hoitaa vesiä pitkällä aikavälillä. Suunnitelmassa asetetaan ympäristötavoite kaikille vesille,
sekä joille, järville, rannikkovesille että pohjavesille. Ympäristötavoitteilla varmistetaan vesien
kokonaisvaltainen suojelu ja kestävä käyttö. Vesienhoitosuunnitelman toimenpideohjelmassa harkitaan,
mitä ehkäisy- tai ennallistamistoimenpiteitä tulee tehdä vesiympäristön tilalle.
Kuuleminen
Alueellisen vesienhoitosuunnitelman ja siihen kuuluvien asiakirjojen kuulemisaika on 1. maaliskuuta –
31. taoukokuuta 2021. Kaikki kuultavana olevat suunnitelma-asiakirjat seuraavat liitteinä.
Kuulemisehdotukset lähetetään kirjallisena osoitteeseen postmottak@tffk.no tai Tromssan ja
Finnmarkin maakunnalle osoiteeseen postboks 701, 9815 Vadsø. Haluamme ehdotukset mieluimmin
sähköpostitse. Kuulemisehdotukset merkitään «Høringsinnspill til Norsk-finsk vannregion.
Kuulemisehdotusten lähettämisen määräaika on 31. taoukokuuta 2021.
Jos kuulemisasiakirjoista on kysyttävää, ottakaa yhteys jompaankumpaan:
•
•

Mikkel Slaaen Kvernstuen (mikkel.kvernstuen@tffk.no – 78 96 32 06)
Matthias Zielke (matthias.zielke@tffk.no – 77 78 81 56)
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Kuultavien suunnitelma-asiakirjojen kuvaus
Alueellinen vesienhoitosuunnitelma koostuu useista siihen kuuluvista asiakirjoista. Alla lyhyt kuvaus eri
asiakirjoista ja niiden tarkoituksesta.
Alueellinen vesienhoitosuunnitelma (liite 1)
Alueellisen vesienhoitosuunnitelman tarkoitus on varmistaa vesiympäristön suojelu ja kestävä käyttö.
Vesienhoitosuunnitelmmassa kuvataan suunnitelma-asiakirjatyötä, vesiemme tilaa ja ympäristötavoitteitamme Suomalais-norjalaisen vesienhoitoalueen vesille. Vesienhoitosuunnitelma sisältää myös
alueellisen seurantaohjelman, yleistasoisen ympäristövaikutusten arvioinnin ja kuntien aluesuunnittelun
alueelliset ohjeistukset.
Toimintaohjelma (liite 2)
Kaikissa alueellisissa suunnitelmissa tulee olla toimintaohjelma. Toimintaohjelman tarkoitus on antaa
arvio vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman vaatimasta eteenpäin viemisestä. Toimintaohjelmassa arvioidaan resurssien tarve, ja siinä nimetään suunnitelman toteuttamisen vastuutahot.
Alueellinen toimenpideohjelma (liite 3)
Alueellinen toimenpideohjelma on alueelliseen vesienhoitosuunnitelmaan kuuluva asiakirja.
Toimenpideohjelmassa kuvataan ehdotetut vesiympäristön tilan ehkäisy-, parantamis- tai
ennallistamistoimenpiteet. Siinä kuvataan myös, miten suunnitellut toimenpiteet voivat olla myönteisiä
meille, vesiympäristölle ja ekosysteemeille. Joka luvussa on tehty arvio tavoitteen saavuttamisesta eri
vaikutusten osalta. Kaikkia toimenpideohjelman toimenpiteitä on ehdotettu eri vastuullisten
sektoriviranomaisten taholta.
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