
Luonnon- ja vesiensuojelu
Uudenmaan aluehallinnossa nyt ja

ehkä tulevaisuudessa

Timo Kinnunen
Uudenmaan ELY-keskus

Ympäristö ja luonnonvarat-vastuualue
Luonnon- ja vesiensuojeluyksikkö

14.9.2018



Tällä hetkellä otsikossa mainituista tehtävistä
vastaa Uudenmaan ELY-keskuksen Ympäristö- ja
luonnonvarat-vastuualueen Luonnon- ja vesiensuojelu -
yksikkö (LV), joka antaa seuraavia palveluja:

§ Luonnonsuojelun palvelut
§ Vesien- ja merenhoidon palvelut
§ Ympäristönsuojelun palvelut
§ Vesitalouden palvelut
§ Muut palvelut
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Tulevaisuudessa on kaavailtu, että palvelujen tarjonta
jakautuu kahden toimijan kesken:
§ Valtion lupa- ja valvontavirasto (LUOVA)
§ Maakunta
§ Uusi organisointi käynnistyy 1.1.2021



Luonnonsuojelun palvelut§ Valvoo ja edistää luonnon- ja
maisemansuojelua.

§ Turvaa Natura 2000 –verkostoon sisältyvien
alueiden luonnonarvoja.

§ Vastaa lajien ja luontotyyppien suojelusta,
hoidosta ja seurannasta.

§ Toteuttaa luonnonsuojeluohjelmia ja METSO –
ohjelmaa.

§ Perustaa yksityisiä luonnonsuojelualueita ja
vastaa niiden merkinnästä.

§ Hyväksyy ja ohjaa yksityismaiden
luonnonsuojelualueiden hoitosuunnitelmia.

§ Vastaa suojelu- ja vaihtokiinteistöjen
hallinnasta

§ Edistää perinneympäristöjen hoitoa.
§ Vastaa ulkoilulain, vesiliikennelain ja

maastoliikennelain mukaisista tehtävistä.
§ Vastuuvirasto LUOVA. Asioiden valmistelu

ja toteutus tapahtuu maakunnassa,
päätökset, hyväksynnät ja rahoitus
LUOVAssa.
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Liito-oravia Espoon Laurinlahdessa 18.5.2016.
UUDELY:le ilmoitettu yleisöhavainto.



Vesien- ja merenhoidon palvelut

§ Koordinoi vesienhoidon suunnittelua
Uudenmaan alueella ja Kymijoen-
Suomenlahden vesienhoitoalueella,

§ Vastaa vesienhoitosuunnitelman ja
toimenpideohjelman kokoamisesta ja
kuulemisesta sekä niiden toimeenpanoon ja
valmisteluun liittyvän sidosryhmäyhteistyön
järjestämisestä

§ Osallistuu merenhoidon suunnitteluun
Uudenmaan osalta

§ Osallistuu vesien- ja merenhoidon suunnittelun
valtakunnalliseen kehittämiseen

§ Vastaa vesienhoitolain mukaisesta tyypittelystä
ja luokittelusta

§ Kokoaa pinta- ja pohjavesien seurantaohjelman
ja järjestää seurannan

§ Tehtävä siirtynevät maakuntaan
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Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue



Ympäristönsuojelun palvelut
§ Edistää ja valvoo pohja- ja pintavesien

suojelua
§ Hyväksyy ja valvoo ympäristövaikutusten

velvoitetarkkailusuunnitelmia ja
velvoitteellisia selvityksiä

§ Valvoo vesilain mukaista pohjaveden ja
talousveden ottoa

§ Edistää ja valvoo maatalouden,
kotieläintalouden, metsätalouden ja
turvetuotannon ympäristönsuojelua

§ Vastaa maa-aineslain mukaisista
valvontatehtävistä, valituksista ja
lausunnoista

§ Koordinoi ympäristön tilaa koskevien
selvitysten tekoa ja parantaa
ympäristötietoutta

§ Tehtävät siirtynevät LUOVA-virastoon,
paitsi punaisella merkityt maakuntaan
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Vesitalouden palvelut:
§ Vastaa pohjaveden hankintaan ja

likaantumiseen liittyvistä selvityksistä ja
asiantuntijatehtävistä, pohjavesien
suojelusuunnitelmien edistämisestä sekä
pohjavesialueiden kartoituksesta ja
luokittelusta.

§ Käsittelee avustushakemukset
pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin

§ Siirtynevät pääosin maakuntaan

Muut tehtävät:
§ Ylläpitää yksikön tehtäviin liittyvien

rekistereiden ja järjestelmien
tietosisältöjä

§ Tilaa analyysi- ja näytteenottopalvelut
§ Ylläpitää mittaus- ja maastokalustoa
§ Siirtynevät pääosin maakuntaan
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Pohjavesitehtävät
Valvontatehtävät

Kinnunen Timo7

§ Toimintojen pohjavesialueille sijoittumisen ja vesilain (VL)
ja/tai ympäristönsuojelulain (YSL) mukaisen lupatarpeen
harkinnat

§ Teollisuuslaitosten pohjavesivalvonta (YSL)
§ Liikennealueiden pohjavesivalvonta (YSL, VL)

– Lentoasema
– Pohjavesien suojelu väylien suunnittelussa
– Pohjavesien suojelu tienpidossa (mm. tiesuolauksen

vaikutukset)
– Pohjavesivaikutusten valvonta Kehärata ja Länsimetro

§ Pohjavedenoton valvonta (VL)
§ Vesilain mukaisten vedenottamoiden suoja-alueiden

valvonta (VL)
§ Maa-ainesten oton valvonta (MAL)
§ Siirtynevät LUOVA-virastoon



Kinnunen Timo8

§ Pohjavesien hoidon suunnittelu (VMJL)
§ Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus (VMJL)

– Pohjavesien seuranta: Vesienhoitosuunnitelman toimenpideohjelman
mukainen alueellinen seuranta

– SYKE:n koordinoima valtakunnallinen seuranta
§ Vedenhankintaa palvelevat pohjavesiselvitykset:

– Eriasteiset vedenottopaikkatutkimukset
– Pohjavesialueiden rakenneselvitykset

§ Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laadinnan edistäminen ja
rahoitustuki (VMJL)

§ Kaavoituksen pohjavesien suojelu:
– Osallistuminen maakunta-, yleiskaava- ja asemakaavaneuvotteluihin
– Kaavojen tarkastaminen, ohjaus ja neuvonta riittävien maaperä- ja

pohjavesitietojen ja pohjaveden suojelutavoitteiden osalta
– Osallistuminen pohjavesien suojelumääräysten laadintaan

§ Tehtävät siirtynevät maakuntaan

Pohjavesitehtävät
Vesienhoito ja pohjavesitiedon tuottaminen ja levittäminen



Pohjavesitehtävät
Muita tehtäviä

Kinnunen Timo9

§ Pohjavesitietojärjestelmä POVET: in ylläpito             Maakunta, LUOVA
§ Pohjaveden pilaantumistapausten selvittäminen            LUOVA?
§ Virka-apu rikostapauksissa poliisille LUOVA?
§ Oikeuskäsittelyt: asianomistajana ja lakimiehen asiantuntija-avustajana

yleistä etua koskevissa pohjavesioikeudenkäynneissä             LUOVA?
§ Projektit: POSKI-projekti, Happamien sulfaattimaiden kartoitus,

kairaustietoprojekti, pohjavesialueiden yhteistarkkailuprojekti…
Maakunta?

§ Osallistuminen pohjavesien suojelutyöryhmien toimintaan mm.
Hyvinkäällä, Keski-Uudellamaalla, Vihdissä. Maakunta ?
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Kiitokset mielenkiinnosta !
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