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Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry.

Vastaus Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:n, latvavesien suojelualueyhdistys ry:n ja alueen kuntien
esitykseen

Siuntionjoen latvavesien kunnostuspilotin sisällyttäminen valtion meno- ja tuloarvioon
vuosille 2022-2030
Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry, Latvavesien suojeluyhdistys ry, Vihdin
kunta, Siuntion kunta ja Inkoon kunta ovat lähettäneet ympäristöministeriöön
6.4.2021 esityksen Siuntionjoen latvavesien kunnostuspilotin sisällyttämisestä
valtion meno- ja tuloarvioon vuosille 2022-2030. Esityksessä toivotaan
ympäristöministeriöstä 700 000 euron vuosittaista budjetointia hankkeen
toteuttamiseen yhdeksän vuoden ajan eli yhteensä 6,3 miljoonaa euroa.
Suunnitelma Siuntionjoen latvavesien kunnostamiseksi valuma-aluelähtöisesti
lähtien liikkeelle latvavesistä tehtävistä toimenpiteistä on hyvin laadittu ja
kannatettava suunnitelma. Hankkeen toteuttamisessa on mukana laaja joukko
alueen toimijoita, mikä antaa hyvät lähtökohdat hankkeen vaikuttavalle
toteuttamiselle. Ympäristöministeriö haluaa tukea parhaan mahdollisuuksien
mukaan suunnitellun hankkeen toteuttamista ja sen jatkuvuutta.
Ympäristöministeriössä ei kuitenkaan ole käynnissä tai suunnitteilla erillisiä
rahoitushakuja, joiden kautta hanketta voitaisiin suoraan rahoittaa esityksessä
toivotulla tavalla. Eri alueiden ja toimijoiden tasapuolisen kohtelun
varmistamiseksi näkisimme, että nykyisessä toimintaympäristössä ELYkeskusten kautta vuosittain myönnettävät vesien- ja merenhoidon, maa- ja
metsätalouden vesienhallinnan ja kunta- ja järjestö Helmi- avustukset olisivat
nopein ja tehokkain tapa edistää suunnitelman toteuttamista, vaikka se
käytännössä tarkoittaakin hankkeen toteuttamista vaiheittain.
Tällä hetkellä avustuksiin käytettävät määrärahat ovat hyvällä tasolla, mutta
valitettavasti vuoden 2023 jälkeen avustuksiin käytettävät määrärahat voivat
pienentyä edellisten hallituskausien tasolle. Tämä tarkoittaa noin 1,5 miljoonaa
euroa vuodessa valtakunnallisesti. Nyt on siis hyvä aika käynnistää valumaaluelähtöisiä hankkeita, joissa suunnitelmat ovat valmiina ja toimijat ovat
sitoutuneet hankkeen toteuttamiseen.
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