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JULKINEN KUULUTUS 

Tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen, ehdotukset ve-
sienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022–2027 
 

Tausta  

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa säädetään vesienhoitosuunnitelmien laatimisesta 

kaikille Suomen vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan 

kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2016–2021 hyväksyttiin val-

tioneuvostossa 2015. Vesienhoitosuunnitelmat on alustavasti tarkistettu koskemaan seuraavaa vesienhoitokautta 

eli vuosia 2022–2027. Vesienhoitosuunnitelmiin sisältyy SOVA-lain (200/2005) mukainen ympäristöselostus.    
 

Valmisteluasiakirjat  

Vesienhoitoalueiden valmisteluasiakirjat ja niiden tausta-asiakirjat ovat nähtävillä sähköisenä 2.11.2020–
14.5.2021 välisen ajan verkkosivulla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito. Varsinais-Suomen ELY-
keskuksen toimialue kuuluu pääosin Kokemäenjoen – Saaristomeren - Selkämeren vesienhoitoalueeseen ja joi-
denkin kuntien osalta myös Kymijoen - Suomenlahden vesienhoitoalueeseen.  

 
Kokemäen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoaluetta koskeva asiakirja koskee kaikkia alueen kuntia, lisäksi 
Saloa ja Someroa koskee myös Kymijoen - Suomenlahden vesienhoitoalueen vastaava asiakirja.  

 

Tutustuminen ja mielipiteiden esittäminen 

Kaikilla on mahdollisuus tutustua ja esittää mielipiteensä kuultavana olevasta luonnoksesta vesienhoitosuunni-
telmaksi, sen tausta-asiakirjoista sekä ympäristöselostuksesta 14.5.2021 klo 16 mennessä. Yllä mainitulla verk-
kosivulla on ohjeet mielipiteen esittämiseksi. Mielipiteen voi toimittaa myös Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon.    

• Sähköpostiosoite: kirjaamo.etela-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi    

• Postiosoite: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 156, 60101 Seinäjoki 
  
Tämä julkinen kuulutus on julkaistu 2.11.2020 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä 
sen julkaisemisesta.   
 
Lisätiedot   
Lisätietoja kuulemiseen liittyen antavat Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa ylitar-
kastaja Sanna Kipinä-Salokannel (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi) ja ylitarkastaja Maria Mäkinen (pohjavedet) 
(etunimi.k.sukunimi@ely-keskus.fi). Vaihteen puhelinnumero on 0295 022 500. 
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LIITTEET Liite 1. Vesienhoitoalueet kunnittain 

 

http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin


Liite 1. 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimialueen kunnat ja vesienhoitoalueet. 
Kunta Kokemäenjoki – Saaristomeri - Selkämeri Kymijoki-Suomenlahti 

Aura x  

Eura x  

Eurajoki x  

Harjavalta x  

Honkajoki x  

Huittinen x  

Jämijärvi x  

Kaarina x  

Kankaanpää x  

Karvia x  

Kemiönsaari x  

Kokemäki x  

Koski Tl x  

Kustavi x  

Laitila x  

Lieto x  

Loimaa x  

Marttila x  

Masku x  

Merikarvia x  

Mynämäki x  

Naantali x  

Nakkila x  

Nousiainen x  

Oripää x  

Paimio x  

Parainen x  

Pomarkku x  

Pori x  

Pyhäranta x  

Pöytyä x  

Raisio x  

Rauma x  

Rusko x  

Salo x x 

Sauvo x  

Siikainen x  

Somero x x 

Säkylä x  

Taivassalo x  

Turku x  

Ulvila x  

Uusikaupunki x  

Vehmaa x  

 


