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Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen toiminnallinen tulossopimus ympäristöministeriön toimialan tehtävistä 2014-2015 sekä maa- ja
metsätalousministeriön vesivarojen käytön ja hoidon tehtävistä 2014
Tulostavoiteryhmä

Mittari

Tavoite 2015

Lopullinen tavoite 2014

Yksikkö

Ympäristönsuojeluja Ympäristönsuojeluilmoitus %
ten kustannusvastaavuus
YVA
(Y-vastuualue)

40

40

%
Poikkeamispäätökset:
Alueidenkäyttöja
rakentamisen ohjaus kustannusvastaavuus (Y
vastuualue)
Ympäristönsuojeluja Tarkastuskäynnityhteensä kpl
(Y-vastuualue)
YVA

55

55

130

130

Määräaikaistarkastukset kpl
(Y-vastuualue)
kpl
Vesilain mukainen
valvonta, valvontakäynnit
(Y-vastuualue)

90

90

35

35

0

1

Osallistutaan Lapin liiton vetovastuulla olevan hankkeen
toteuttamiseen.

Osallistutaan Lapin liiton vetovastuulla olevan hankkeen
toteuttamiseen.

Ympäristönsuojeluja
YVA
Ympäristönsuojelu ja
YVA

Ympäristönsuojelu ja Pilaantuneiden alueiden
kunnostus, valmistuneet
YVA
hankkeet (Y-vastuualue)
Ympäristönsuojeluja llmastostrategian
toteuttaminen (YYVA
vastu ua lue)

kpl
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Ympäristönsuojelu ja Alueellisen
YVA

jätesuunnitelman ja
jätealan uuden
lainsäädännön
toimeenpano (Y
vastuua lue)

Tavoite 1: Jatketaan vuonna 2013 käynnistettyjä toimenpiteitä
alueellisen jätesuunnitelman ja uuden jätelain toimeenpanon

Tavoite 1: Jatketaan vuonna 2013 käynnistettyjä toimenpiteitä
alueellisen jätesuunnitelman ja uuden jätelain toimeenpanon

toteuttamiseksi. Matkailupalveluyritysten materiaalitehokkuutta
parannetaan alueellisen jätesuunnitelman tavoitteiden mukaisesti
(yhteistyön parantaminen, ympäristöohjelmien laadinnan edistäminen)

toteuttamiseksi. Matkailupalveluyritysten materiaalitehokkuutta
parannetaan alueellisen jätesuunnitelman tavoitteiden mukaisesti
(yhteistyön parantaminen, ympäristöohjelmien laadinnan edistäminen)

Tavoite 2: Jätealan uuden lainsäädännön toimeenpanosta huolehditaan
järjestämällä koulutusta kuntien ympäristö-ja jätehuoltoviranomaisille

Tavoite 2: Jätealan uuden lainsäädännön toimeenpanosta huolehditaan
järjestämällä koulutusta kuntien ympäristö- ja jätehuoltoviranomaisille

sekä ohjauksen ja neuvonnan keinoin. Tavoite 3: Painotetaan (ELY
keskuksen ohjaamaa) jätehuollon rahoitusta alueellisessa
jätesuunnitelmassa esitettyihin kehittämistoimien toteutukseen.

sekä ohjauksen ja neuvonnan keinoin. Tavoite 3: Painotetaan (ELY
keskuksen ohjaamaa) jätehuollon rahoitusta alueellisessa

Osallistutaan EU-rahoitteeseen Jätteiden yhteiskäsittely Rovaniemellä

Ympäristönsuojelu ja Ympä ristönsuojel ulain
toimeenpanon valvonta (Y
YVA
vastuua lue)

-

jätesuunnitelmassa esitettyihin kehittämistoimien toteutukseen.
Osallistutaan EU-rahoitteeseen Jätteiden yhteiskäsittely Rovaniemellä

-

hankkeeseen.

hankkeeseen.

Tavoite 1: Lupavelvollisten laitosten valvontaa toteutetaan vuosittain laaditun
valvontaohjelman mukaisesti. Resursseja kohdennetaan kaivosten ja muiden
merkittävien laitosten valvontaan. Valvontaa kehitetään valtakunnallisten
linjausten ja YM:n valvontaohjeen mukaisesti. ELYn edustaja on mukana YM:n
asettamassa työryhmässä, jonka tehtävänä on ympäristönsuojelun
valvontaohjeen uudistaminen sekä kuntien hyvien valvontakäytäntöjen
kehittäminen. Tavoite 2: Ruolehditaan uuden ympäristönsuojelulain
toimeenpanosta sekä järjestetään kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille
siihen liittyvää koulutusta. Tavoite 3: Lupa-asioista annettavissa lausunnoissa ja
valvonnassa kiinnitetään huomiota pinta-ja pohjavesien suojelua, ilmanlaatua
ja melua koskevien tehokkaampien seurantaehtojen asettamiseen sekä BAT
periaatteet täyttäviin vesiensuojelu-, ilmansuojelu- ja
meluntorjuntavaatimuksiin. Tavoite 4: Osallistutaan toimialakohtaiseen
parhaan käyttökelpoisen tekniikan velvoitteiden valmisteluun kansallisten
työryhmien kautta. Tavoite 5: Kaivostoiminnan ympäristövaikutusten arvioinnin
parantamiseksi ja ympäristönsuojelun edistämiseksi jatketaan yhteistyötä
toiminnanharjoittajien, TUKESin, TEM:in, Metsähallituksen ja PSAVI:n sekä
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELYjen kanssa. Osallistutaan kaivosten ‘{VA
oppaan päivitykseen. Tavoite 6: Jatketaan toimivien yhteistyömuotojen
kehittämistä PSAVI:n ympäristölupavastuualueen ja kuntien
ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa.Yhteistyössä keskeisellä sijalla on
uuden ympäristönsuojelulain, jätelainsäädännön ja vesilain toimeenpanoon
liittyvät kysymykset sekä uudistettu valvontaohje ja laillisuusvalvontaopas.
Tavoite 7: Jatketaan pohjoisten ELY:jen viranomaisyhteistyötä ja sen
kehittämistä ympäristönsuojeluun liittyvässä valvonnassa. Painopisteenä on
kaivosvalvoritaan liittyvä yhteistyö.

Tavoite 1: Lupavelvollisten laitosten valvontaa toteutetaan vuosittain laaditun
valvontaohjelman mukaisesti. Resursseja kohdennetaan kaivosten ja muiden
merkittävien laitosten valvontaan. Valvontaa kehitetään valtakunnallisten
linjausten ja YM:n valvontaohjeen mukaisesti. ELYn edustaja on mukana YM:n
asettamassa työryhmässä, jonka tehtävänä on ympäristönsuojelun
valvontaohjeen uudistaminen sekä kuntien hyvien valvontakäytäntöjen
kehittäminen. Tavoite 2: Huolehditaan uuden ympäristönsuojelulain
toimeenpanosta sekä järjestetään kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille
siihen liittyvää koulutusta. Tavoite 3: Lupa-asioista annettavissa lausunnoissa ja
valvonnassa kiinnitetään huomiota pinta-ja pohjavesien suojelua, ilmanlaatua
ja melua koskevien tehokkaampien seurantaehtojen asettamiseen sekä BAT
periaatteet täyttäviin vesiensuojelu-, ilmansuojelu- ja
meluntorjuntavaatimuksiin. Tavoite 4: Osallistutaan toimialakohtaiseen
parhaan käyttökelpoisen tekniikan velvoitteiden valmisteluun kansallisten
työryhmien kautta. Tavoite 5: Kaivostoiminnan ympäristövaikutusten arvioinnin
parantamiseksi ja ympäristönsuojelun edistämiseksi jatketaan yhteistyötä
toiminnanharjoittajien, TUKESin, TEM:in, Metsähallituksen ja PSAVI:n sekä
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELYjen kanssa. Osallistutaan kaivosten YyA
oppaan päivitykseen. Tavoite 6: Jatketaan toimivien yhteistyömuotojen
kehittämistä PSAVI:n ympäristölupavastuualueen ja kuntien
ympäristänsuojeluviranomaisten kanssa.Yhteistyässä keskeisellä sijalla on
uuden ympäristönsuojelulain, jätelainsäädännän ja vesilain toimeenpanoon
liittyvät kysymykset sekä uudistettu valvotaohje ja laillisuusvalvontaopas.
Tavoite 7: Jatketaan pohjoisten ELY:jen viranomaisyhteistyötä ja sen
kehittämistä ympäristönsuojeluun liittyvässä valvonnassa. Painopisteenä on
kaivosvalvontaan liittyvä yhteistyö.
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Ympäristönsuojelu ja Kemikaalilainsäädännön
valvonta (Y-vastuualue)
YVA

Tavoite 1: Reach-asetuksen valvontaa toteutetaan normaalin
lupavalvonnan yhteydessä sekä osallistutaan Tukesin tarkastuksiin
resurssien sallimissa rajoissa. Tavoite 2: Edistetään, ohjataan ja
valvotaan öljyvahinkojen torjunnan järjestämistä alueella.

Tavoite 1: Reach-asetuksen valvontaa toteutetaan normaalin
lupavalvonnan yhteydessä sekä osallistutaan Tukesin tarkastuksiin
resurssien sallimissa rajoissa. Tavoite 2: Edistetään, ohjataan ja
valvotaan öljyvahinkojen torjunnan järjestämistä alueella.

Ympäristönsuojelu ja llmansuojelun ja
ilmanlaadun seurannan
YVA
edistäminen (Yvastuualue)

Jatketaan ilman laadun seurannan tehostamista Kemi-Tornio sekä
Rovaniemen alueilla. Ilmapäästöjen osalta on meneillään myös useita
merkittäviä ympäristölupa- ja tarkkailuohjelmakäsittelyjä, joissa pyritään
omalta osaltaan vaikuttamaan alueen ilmanlaaduntilaan.

Jatketaan ilman laadun seurannan tehostamista Kemi-Tornio sekä
Rovaniemen alueilla. Ilmapäästöjen osalta on meneillään myös useita
merkittäviä ympäristölupa- ja tarkkailuohjelmakäsittelyjä, joissa pyritään
omalta osaltaan vaikuttamaan alueen ilmanlaaduntilaan.

Ympäristönsuojeluja Maaperän suojelu (Yvastuualue)
YVA

Tavoite 1: Ympäristöhaittojen poistaminen ja selvittäminen vanhoista
isännättömistä kohteista, mm. Kursun vanha saha-alue SaNassa, Ketolan
ampumarata Kemijärvi, Reväsvaaran ampumarata Ylitornio, Oy UnionÖljy AB:polttoaineen jakeluasema Kemi ja Jokivarren Leipomo Oy
Tornio. Huolehditaan maaperän tilan tietojärjestelmän täydentämisestä
ja jatkuvasta ylläpidosta. Tavoite 2: Osallistutaan Perämeren
öljyntorjunnan kehittämishankkeenjatkotoimenpiteenä perustetun
Pohjois-Suomen öljyntorjunnan neuvottelukunnan toimintaan.
Neuvottelukunnan tarkoitus on mm. öljyntorjunnan viranomaisten ja
muiden toimijoiden yhteistyön edistäminen alueella, valtakunnallinen
vaikuttaminen ja Pohjanlahden alusöljy- ja kemikaalivahinkojen
yhteistoimintasuunnitelman laatimisen tukeminen.

Tavoite 1: Ympäristöhaittojen poistaminen ja selvittäminen vanhoista
isännättömistä kohteista, mm. Kursun vanha saha-alue Sallassa, Ketolan
ampumarata Kemijärvi, Reväsvaaran ampumarata Ylitornio, Oy Union
Öljy AB:polttoaineen jakeluasema Kemi ja Jokivarren Leipomo Oy
Tornio. Huolehditaan maaperän tilan tietojärjestelmän täydentämisestä
ja jatkuvasta ylläpidosta. Tavoite 2: Osallistutaan Perämeren
öljyntorjunnan kehittämishankkeen jatkotoimenpiteenä perustetun
Pohjois-Suomen öljyntorjunnan neuvottelukunnan toimintaan.
Neuvottelukunnan tarkoitus on mm. öljyntorjunnan viranomaisten ja
muiden toimijoiden yhteistyön edistäminen alueella, valtakunnallinen
vaikuttaminen ja Pohjanlahden alusöljy- ja kemikaalivahinkojen
yhteistoimintasuunnitelman laatimisen tukeminen.

Ympäristönsuojelu ja Ympäristövaikutusten
arvioinnin yhtenäisyys (YYVA
vastuualue)

Varmistetaan suurten hankkeiden YVA-menettelyn laadukas toteutus.
Osallistutaan mm. GTK:n koordinoimaan kaivosten YVA-oppaan
päivitykseen, SYKEn koordinoimaan Imperia-hankkeen ohjausryhmään
sekä Lapin yliopiston Arktisen keskuksen koordinoimaan Arktinen YVA
projektiin,
50

Varmistetaan suurten hankkeiden YVA-menettelyn laadukas toteutus.
Osallistutaan mm. GTK:n koordinoimaan kaivosten YVA-oppaan
päivitykseen, SYKEn koordinoimaan Imperia-hankkeen ohjausryhmään
sekä Lapin yliopiston Arktisen keskuksen koordinoimaan Arktinen YVA
projektiin.
50

Yleis- ja asemakaavoitusta kpl
Alueidenkäyttö ja
rakentamisen ohjaus koskevat
viranomaisneuvottelut (Y
vastu ua lue)
Muut kaavoja koskevat
kpl
Alueidenkäyttöja
rakentamisen ohjaus neuvottelut kuin
viranomaisneuvottelut (Y
vastuua lue)
kpl
Alueidenkäyttö ja
Poikkeamispäätökset:
rakentamisen ohjaus ratkaistut yhteensä (Y
vastuualue)

-

25

25

140

140

-
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Rakennussuojelupäätökset kpl
Alueidenkäyttöja
rakentamisen ohjaus ratkaistut yhteensä (Y
vastuualue)

1

1

Kehittämiskeskustelut
Alueidenkäyttöja
rakentamisen ohjaus kuntien alueiden käytön
suunnittelun ja
rakentamisen ohjauksessa
(Y-vastuua lue)

ELY-keskukset käyvät vuosittain kehittämiskeskustelut alueidensa
kuntien kanssa ja on tärkeää, että niitä kehitetään jatkuvasti vastaamaan
yhä paremmin kuntien tarpeita. Tavoitteessa raportoidaan
kehityskeskusteluiden sisällöstä.

ELY-keskukset käyvät vuosittain kehittämiskeskustelut alueidensa
kuntien kanssa ja on tärkeää, että niitä kehitetään jatkuvasti vastaamaan
yhä paremmin kuntien tarpeita. Tavoitteessa raportoidaan
kehityskeskusteluiden sisällöstä.

Suunnitelmien ja kaavojen
Alueidenkäyttö ja
rakentamisen ohjaus valmistelu (Y-vastuualue)

Osallistutaan Itä-Lapin ja Rovaniemen maakuntakaavan ja muiden
strategisten suunnitelmien ja kehittämissuunnitelmien laatimiseen
yhteistyössä Lapin liiton ja maakunnan kuntien kanssa. Ohjataan Lapissa
laadittavia kuntakaavoja ja edistetään niiden laatua oikea-aikaisella

Osallistutaan Itä-Lapin ja Rovaniemen maakuntakaavan ja muiden
strategisten suunnitelmien ja kehittämissuunnitelmien laatimiseen
yhteistyössä Lapin liiton ja maakunnan kuntien kanssa. Ohjataan Lapissa
laadittavia kuntakaavoja ja edistetään niiden laatua oikea-aikaisella

ennakko-ohjauksella.

ennakko-ohjauksella.

Yhdyskuntarakenteen
Alueidenkäyttöja
rakentamisen ohjaus kehittäminen (Yvastuualue)

Jatketaan yhdyskuntarakenteen eheyttämistä edistämällä
kaavoituksessa Vatteja ja kannustamalla kuntia maapoliittisten keinojen
monipuoliseen käyttöön. Kiinnitetään huomiota kaavaohjauksessa
kaupan säännöksiinja niiden oikeaan tulkintaan

Jatketaan yhdyskuntarakenteen eheyttämistä edistämällä
kaavoituksessa Vatteja ja kannustamalla kuntia maapoliittisten keinojen
monipuoliseen käyttöön. Kiinnitetään huomiota kaavaohjauksessa
kaupan säännöksiinja niiden oikeaan tulkintaan

Tuulivoimakaavoitus (YAlueidenkäyttöja
rakentamisen ohjaus vastuualue)

Tuulivoiman edistäminen kiinnittämällä huomiota YVA-prosessienja
tuulivoimapuistojen edellyttämän kaavoituksen yhteensovittamiseen ja
laadukkaisiin prosesseihin. Turvataan riittävät resurssit ja
erillisrahoituksen jatkuminen.

Tuulivoiman edistäminen kiinnittämällä huomiota YyA-prosessien ja
tuulivoimapuistojen edellyttämän kaavoituksen yhteensovittamiseen ja
laadukkaisiin prosesseihin. Turvataan riittävät resurssit ja
erillisrahoituksen jatkuminen.

Elinympäristön laatu,
Alueidenkäyttöja
kulttuuriympäristöohjelm
ohjaus
rakentamisen
at ja niiden inventointi (Yvastuualue)

Kulttuurihistoriallisiin koulurakennuksiin liittyvä hanke ei toteudu.
Kulttuurihistoriallisiin koulurakennuksiin liittyvä hanke ei toteudu.
Kulttuuriympäristön arvojen säilymiseen kiinnitetään erityistä huomiota Kulttuuriympäristön arvojen säilymiseen kiinnitetään erityistä huomiota
kaava-ohjauksessa ja muussa toiminnassa.
kaava-ohjauksessa ja muussa toiminnassa,

Rakentamisen ohjaus (YAlueidenkäyttö ja
rakentamisen ohjaus vastuualue)

Jatketaan rakennusvalvontaviranomaisten ja pelastustoimen yhteistyötä
sekä rakentamisen normien yhtenäistä tulkintaa kuten aiempinakin
vuosina. Rakentamisen ohjauksen tiimin toiminta jatkuu ja alueelliset
tiimit jatkavat toimintaansa. Kaivostiimi perustettu 2013.

,

Jatketaan rakennusvalvontaviranomaisten ja pelastustoimen yhteistyötä
sekä rakentamisen normien yhtenäistä tulkintaa kuten aiempinakin
vuosina. Rakentamisen ohjauksen tiimin toiminta jatkuu ja alueelliset
tiimit jatkavat toimintaansa. Kaivostiimi perustettu 2013.
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Synergia alueidenkäytössä
Alueidenkäyttö ja
rakentamisen ohjaus (Y-vastuualue)

Alueidenkäyttötiimi on joustava ja toimiva väline yksikköjen ja
vastuualuerajojen ylittävään yhteistyöhön parhaan tiedon kokoamiseksi
vireillä olevissa asioissa. Tiimin toimintaa jatketaan kokoontumalla
vähintään 4 kertaa vuodessa. Muutoin yhteys sähköpostilla. Tiimin
kokoonpanon ajantasalla pitäminen.

Alueidenkäyttötiimi on joustava ja toimiva väline yksikköjen ja
vastuualuerajojen ylittävään yhteistyöhön parhaan tiedon kokoamiseksi
vireillä olevissa asioissa. Tiimin toimintaa jatketaan kokoontumalla
vähintään 4 kertaa vuodessa. Muutoin yhteys sähköpostilla. Tiimin
kokoonpanon ajantasalla pitäminen.

Luonnonsuojeluja
luonnonvarojen
kestävä käyttö
Luonnonsuojeluja
luonnonvarojen
kestävä käyttö
Luonnonsuojeluja
luonnonvarojen
kestävä käyttö

Luonnonsuojeluohjelmien ha
toteutus (Y-vastuualue)

150

100

METSO-toteutus (Yvastuualue)

ha

1200

1200

Hoidossa olevat
perinnebiotoopit, osuus
tarpeesta (Y-vastuualue)

%

37

37

Luonnonsuojeluja
luonnonvarojen
kestävä käyttö
Luonnonsuojeluja
luonnonvarojen
kestävä käyttö

YSA merkintä ajantasalla,
% alueista (Y-vastuualue)

%

40

40

Biodiversiteettistrategian
jalkauttaminen (Yvastuualue)

Toteutetaan MARU (maisemat ruotuun) hanketta. Osallistutaan
kansainväliseen yhteistyöhön. Päivitettyä biodiversiteettistrategiaa
jalkautetaan. ELY-keskus vastaa osaltaan Natura 2000 -alueiden tietojen
päivitykseenja verkoston täydentämiseen liittyvistä asiantuntija-ja
valmistelutehtävistä. ELY-keskus järjestää myös asian edellyttämät
kuulemiset ja lausuntokierrokset toimialueellaan.

Toteutetaan MARU (maisemat ruotuun) hanketta. Osallistutaan
kansainväliseen yhteistyöhön. Päivitettyä biodiversiteettistrategiaa
jalkautetaan. Osallistutaan Natura 2000 tietokannan uudistamisen
edellyttämiin tietojen tarkistuksiin yhteistyössä Suomen
ympäristökeskuksenja Metsähallituksen kanssa.

Luonnonsuojelu ja

Luontotyyppi- ja

luonnonvarojen
kestava kaytto

lajisuojelun edistäminen
(Y-vastuualue)

Toteutetaan luontotyyppien ja lajisuojelun inventointeja ennalta laaditun ja tarkasti
ohjatun maastotyöohjelman mukaisesti. Jatketaan alueellista lajisuojelun priorisointiaja
laatimista yhteistyössä SYKE:n ja muiden tahojen kanssa.
Käynnistetään ja jatketaan esiintymien hoitotoimia sekä muita esiintymien
turvaamistoimia priorisoinnin mukaisesti. ELY-keskus vastaa osaltaan soidensuojelun
täydennysohjelman valmisteluun liittyvistä maanomistajaselvitys-, maastokartoitus-ja
rajaustehtävistä. ELY-keskus järjestää myös asian edellyttämät kuulemisetja
lausuntokierrokset toimialueellaan.

Toteutetaan luontotyyppien ja lajisuojelun inventointeja ennalta laaditun ja tarkasti
ohjatun maastotyöohjelman mukaisesti. Jatketaan alueellista lajisuojelun priorisointiaja
toimintaohjelman laatimista yhteistyössä SYKE:n ja muiden tahojen kanssa.
Käynnistetään ja jatketaan esiintymien hoitotoimia sekä muita esiintymien
turvaamistoimia priorisoinnin mukaisesti. ELY-keskus vastaa osaltaan soidensuojelun
täydennysohjelman valmisteluun liittyvistä maanomistajaselvitys-, maastokartoitus-ja
rajaustehtävistä. ELY-keskus järjestää myös asian edellyttämät kuulemisetja
lausuntokierrokset toimialueellaan.

Luonnonsuojeluja
luonnonvarojen
kestävä käyttö

Maisema-alueiden
päivitysinventoinnit (Y
vastuualue)

Ylä-Lapin Maisema-alueiden inventointi valmistuu 2014.

Arvoitetaan inventoidut kohteet. Sidosryhmien kuuleminen.
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Luonnonsuojelu ja
luonnonvarojen
kestävä käyttö

Uusiomateriaalien
käyttöaste suhteessa
luonnon kiviainesten
käyttöön (Y-vastuualue)

Toteutetaan Lapissa luonnonvarojen peruskartoitusta tukeva
yhdyskuntien vedenhankinnan, pohjavesien suojelun ja maaainesvarojen hyödyntämisen yhteensovittamisprojekti yhteistyössä
Lapin liiton kanssa (Lapin POSKI-projekti 2012-2014).

Toteutetaan Lapissa luonnonvarojen peruskartoitusta tukeva
yhdyskuntien vedenhankinnan, pohjavesien suojelun ja maaainesvarojen hyödyntämisen yhteensovittamisprojekti yhteistyössä
Lapin liiton kanssa (Lapin POSKI-projekti 2012-2014).

Vesienhoitoja
merensuojelu

kpl
Säännöstelyn
kehittämishankkeet (Y
vastuualue)
%
Suojelusuunnitelmien
piirissä olevat 1 luokan
pohjavesialueet, osuus (Y
vastuualue)
kpl
Pohjavesiselvitykset,
alueiden rajoja
tarkentavat (Y-vastuualue)

0

0

2

3

5

2

200

200

15

15

1800

1800

Tuetaan kuntien viranomaisia haja-asutusalueitten jätevesien käsittelyyn
liittyvissä kysymyksissä tapauskohtaisella neuvonnalla sekä
yleisluonteisemmalla ohjauksella koulutus- ja neuvottelutilaisuuksissa.
Vuonna 2012 käynnistynyttä neuvontahanketta pyritään jatkamaan
siirtymäkauden ajan.

Tuetaan kuntien viranomaisia haja-asutusalueitten jätevesien käsittelyyn
liittyvissä kysymyksissä tapauskohtaisella neuvonnalla sekä
yleisluonteisemmalla ohjauksella koulutus- ja neuvottelutilaisuuksissa.
Vuonna 2012 käynnistynyttä neuvontahanketta pyritään jatkamaan
siirtymäkauden ajan.

Vesienhoitoja
merensuojelu

Vesienhoitoja
merensuojelu

kpl

Vesienhoitoja
merensuojelu

Taloudetvalmistuneiden
haja-asutuksen
viemäröintihankkeiden
piirissä (Y-vastuualue)

Vesienhoitoja
merensuojelu

kpl
Luvanvaraisten laitosten
velvoitetarkkailuohjelmien
tarkistaminen määräysten
mukaisiksi (Y-vastuualue)

Vesienhoitoja
merensuojelu

Seurantaohjelman
mukaiset näytteet (Y
vastuualue)
Haja-asutusalueiden
jätevesineuvonta (Yvastuualue)

Vesienhoito ja
merensuojelu

kpl
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Vesienhoito ja
merensuojelu

Vesienhoitosuunnitelmien
toteuttaminen (Y
vastu ua lue)

Tavoite 1: Toteutetaan vesienhoidon toimenpideohjelmien ja
hoitosuunnitelmien tavoitteita yhteistyössä alueen eri toimijoiden
kanssa. Tavoite 2: Valmistellaan yhteensovitetut
vesienhoitosuunnitelmat VPD:n tavoitteiden saavuttamiseksi
kansainvälisillä vesienhoitoalueilla Ruotsin ja Norjan kanssa. Tavoite 3:
Vesienhoitosuunnitelmien valmistelua ja päivitystä toteutetaan
valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti sekä asetetaan seuraavan
kierroksen ympä ristötavoitteet ja määritetää n tarvittavat
vesienhoitotoimenpiteet. Tavoite 4: Toteutetaan ympäristön tilan
seurantaohjelmiin kuuluvat tehtävät sekä ylläpidetään ja
automatisoidaan kattava hydrologinen havaintoasemaverkosto
huomioiden myös tulvantorjunnan ja vesistömallien tarpeet. Tavoite 5:
Toteutetaan tutkimuksiin perustuvia pohjavesialueiden
raja ustarkistuksia tä rkeysjärjestyksessä ja ohjelman mukaisesti. Tavoite
6: Toteutetaan Kemijoen kalatiehanketta hankesuunnitelman mukaisesti
(2014) ja Lokka-Porttipahdan säännösteluhankkeen suosituksia
yhteistyössä Sodankylän kunnan kanssa.

Tavoite 1: Toteutetaan vesienhoidon toimenpideohjelmien ja
hoitosuunnitelmien tavoitteita yhteistyössä alueen eri toimijoiden
kanssa. Tavoite 2: Valmistellaan yhteensovitetut
vesienhoitosuunnitelmat VPD:n tavoitteiden saavuttamiseksi
kansainvälisillä vesienhoitoalueilla Ruotsin ja Norjan kanssa. Tavoite 3:
Vesienhoitosuunnitelmien valmistelua ja päivitystä toteutetaan
valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti sekä asetetaan seuraavan
kierroksen ympäristötavoitteet ja mää ritetään tarvittavat
vesienhoitotoimenpiteet. Tavoite 4: Toteutetaan ympäristön tilan
seurantaohjelmiin kuuluvat tehtävät sekä ylläpidetään ja
a utomatisoidaan kattava hydrologinen havaintoasemaverkosto
huomioiden myös tulvantorjunnan ja vesistömallien tarpeet. Tavoite 5:
Toteutetaan tutkimuksiin perustuvia pohjavesialueiden
rajausta rkistuksia tärkeysjä rjestyksessä ja ohjelman mukaisesti. Tavoite
6: Toteutetaan Kemijoen kalatiehanketta hankesuunnitelman mukaisesti
(2014) ja Lokka-Porttipahdan säännösteluhankkeen suosituksia
yhteistyössä Sodankylän kunnan kanssa.

Vesienhoito ja
merensuojelu

Merenhoitosuunnitelmien
valmisteluja Itämeren
suojeluohjelman toteutus
(y-vastuualue)

Osallistutaan merenhoidon suunnitteluun yhdessä SYKEn ja
koordinoivan ELY-keskuksen kanssa.

Osallistutaan merenhoidon suunnitteluun yhdessä SYKEn ja
koordinoivan ELY-keskuksen kanssa.

Vesienhoitoja
merensuojelu

Vedenalaisen
meriluonnon
inventointiohjelma (Y
vastuua lue)
Siirtoviemäri-ja
vesistökunnostushankkeet
(y-vastuualue)

Osallistutaan Perämeren alueellisen VELMU-työryhmän toimintaan.

Osallistutaan Perämeren alueellisen VELMU-työryhmän toimintaan.

Saatetaan valmiiksi vuosille 2014 ja 2015 ohjelmoidut EU-osarahoitteiset
vesistö-ja ympäristöhankkeet (yhteensä 6 EAKR:n rahoittamaa
hanketta). Toteutetaan valtion viemäröintiohjelman mukaisia
vesihuoltohankkeita priorisointijärjestyksessä. Songan Lehtojärven
siirtoviemäri ja yhdysvesijohto valmistuu vuonna 2014. Kolari
Rautuvaara siirtoviemäri valmistuu vuonna 2016.

Saatetaan valmiiksi vuosille 2014 ja 2015 ohjelmoidut EU-osarahoitteiset
vesistö-ja ympäristöhankkeet (yhteensä 6 EAKR:n rahoittamaa
hanketta). Toteutetaan valtion viemäröintiohjelman mukaisia
vesihuoltohankkeita priorisointijärjestyksessä. Songan Lehtojärven
siirtoviemärija yhdysvesijohto valmistuu vuonna 2014. Kolari
Rautuvaara siirtoviemäri valmistuu vuonna 2016.

100

0

Jesienhoitoja
merensuojelu

-

-

Vesitalous

%
Vedenkorkeuden
tosiaikaisen seurannan
kattavuus tulvariskialueilla
(Y-vastuua lue)

-

-

8
0

Vesitalous

%
Avustusmuotoisen tuen
osuus tukimäärärahasta (Y
vastuualue)

70

Vesitalous

Varaudutaan muuttuviin
ilmasto- ja vesioloihin (Yvastuualue)

Käynnistetään padotus- ja juoksutusselvitys Kemijoen vesistöalueella.
Jatketaan patojen luokittelukriteerien yhtenäistämistä ja sovitut
luokitteluperiaatteet viedään toimintaohjeisiin. Korostetaan
koulutuksessa häiriötilanneilmoitusten merkitystä padon omistajille
sekä kehitetään viranomaisen vuotuista häiriötilanneraportointia.
Osallistutaan asiantuntijoina patoturvallisuusharjoituksen järjestämiseen
Porissa ja osallistutaan aktiivisesti patoverkoston toimintaan ja
toiminnan kehittämiseen. Osallistutaan kansainväliseen
patoturvallisuuden asiantuntijayhteistyöhön. Valmistellaan ehdotukset
Tornion Muonionjoen, Kemijoenja Paatsjoen vesistöalueiden
tulvariskien hallintasuunnitelmiksi tulvaryhmien käsiteltäviksi siten, että
suunnitelmaehdotukset ovat kuultavina 1.10.2014 alkaen. Edistetään
tulvariskiä pienentäviäja tulvavahinkoja vähentäviä toimia Tornion,
Haaparannan, Kittilän, Ivalon ja Rovaniemen tulvariskialueilla. Tuetaan
aktiivisella yhteistyöllä Tulvakeskuksen käynnistymistä ja otetaan
käyttöön toimintamalli tilannekuvan tuottamiseksi poikkeuksellisissa
vesitilanteissa yhteistyössä Tulvakeskuksen kanssa.
-

Vesitalous

Valuma-alueilla sovitetaan
yhteen vesien käytön ja
hyvän tilan tavoitteet (Yvastuualue)

Edistetään valtakunnallisen viemäröintiohjelman toteuttamista. Tuetaan
monipuolisesti rahoituskanavia hyödyntäen kuntien vesihuollon
kehittämissuunnitelmien mukaisia vesihuoltoinvestointeja siten, että
saatetaan 200 taloutta viemäriverkoston piiriin.

9
Vesitalous

Toimintatavat ovat
asiakaslähtöisiä ja
perustuvat
kumppanuuksiin. (Y
vastu ua lue)

Vesiasiantuntijat osallistuvat aktiivisesti valtakunnalliseen vesi-ja
tulvatilannepalvelun kehittämiseen osana hallinnon monikanavaisia
palveluita. Kevättulvan aikaisessa toiminnassa painotetaa n tehostettua
vesitilanteen seurantaa, tilannekuvatoimintaa, yhteistyön aktivointia ja
tulvatiedotta mista yhteistyössä Tulvakeskuksen kanssa. Tehdään tiivistä
yhteistyötä Kemijoki Oy:n kanssa tulvariskien hallintaan liittyvissä
selvitystöissä ja patoturvallisuuteen liittyvissä tehtävissä. Tuetaan
alueellisesti merkittävien vesihuollon yleissuunnitelmien laatimista,
koulutusta sekä vesihuollon kehittämistä merkittävästi tukevien
julkaisujen ja raporttien laatimista. Tehdään vesihuoltolaitosten
varmuusluokituksen tarkistuksia ja eri rekisterien (VELVET, POVET jne.)
oikeellisuustarkistuksia sekä verrataan niiden keskinäistä vastaavuutta,
selvitetään ELY-keskuksen alueen vesiosuuskuntien tilaa ja
yhteistyömahdollisuuksia sekä alueellisten vesihuolto-organisaatioiden
kehittämisedellytyksiä.

Vesitalous

Suomessa on
kansainvälisesti
kilpailukykyinen vesialan
osaaminen. (Y-vastuualue)

Osallistutaan aktiivisesti valtakunnallisiin sekä kansainvälisiin
asiantuntijatyöhön viranomais-ja hankeyhteistyön kautta painopisteenä
säännöstelyn, vesienhoidon, patoturvallisuuden ja tulvariskien hallinnan
kysymykset (YM ja MMM)

20
Yhteistyö ja
kehittäminen

Erikoistumistehtävät (Y
Vastuualue) (Y-Vastuualue)

Huolehditaan Inarijärven säännöstelyn luvanhaltijan tehtävistä Inarijärven käytön ja
hoidon kehittämisen toimintasuunnitelman 2013- 2017 painotusten mukaisesti. (1,8 htv)
Huolehditaan Suomen ja Ruotsin rajajokisopimuksen toimeenpanotehtävistä. Vuoden
2014 painopiste on tulvariskien hallinnan suunnittelun ja tulvavahinkojen torjunnan
yhteensovittaminen molempien maiden kesken. Huolehditaan Suomen ja Norjan
rajajokisopimuksen toimeenpanotehtävistä. Vuoden 2014 ja 2015 painopiste on
tulvariskien hallinnan suunnittelun yhteensovittamisessa ja viranomaisyhteistyön
syventämisessä (Rajavesistöyhteistyöhön liittyvät elinkeino- ja ympäristöasioiden
erityiskysymykset). (YM ja MMM(. (1,3 htv( Koordinoidaan arktisten alueiden
ympäristöyhteistyö, jossa Arktisen neuvoston alaisen ympäristöyhteistyön painopiste on
ympäristön tilan ja ilmastonmuutoksen seuranassa sekä paikallisten toimijoiden
osallistumisen vahvistamisessa.Osallistutaan Barentsin neuvoston ympäristötyöryhmän
toimintaan hanketoteutusta painottaen sekä vastataan Barentsin alueneuvoston
ympäristötyöryhmän puheenjohtajuudesta 2014(1,2 htv( Hoidetaan etelämantereen
ympäristönsuojelusta annetun lain (28/1998) mukaiset lupa- ja valvontatehtävät. (0,1
htv( Vesienhoidon koordinointi valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti kansainväliset
velvoitteet huomioiden. Valmistellaan yhteensovitetut vesienhoitosuunnitelmat VPD:n
tavoitteiden saavuttamiseksi kansainvälisillä vesienhoitoalueilla Ruotsin ja Norjan kanssa.
(1,0 htv) Kaivannaisalan erikoistumistehtävää valmistellaan asiakokonaisuuden
selkännyttyä esim. TEMin iskukykyhankkeen tulosten myötä.

Huolehditaan Inarijärven säännöstelyn luvanhaltijan tehtävistä Inarijärven käytön ja
hoidon kehittämisen toimintasuunnitelman 2013 -2017 painotusten mukaisesti. (1,8 htv(
Huolehditaan Suomen ja Ruotsin rajajokisopimuksen toimeenpanotehtävistä. Vuoden
2014 painopiste on tulvariskien hallinnan suunnittelun ja tulvavahinkojen torjunnan
yhteensovittaminen molempien maiden kesken. Huolehditaan Suomen ja Norjan
rajajokisopimuksen toimeenpanotehtävistä. Vuoden 2014 ja 2015 painopiste on
tulvariskien hallinnan suunnittelun yhteensovittamisessa ja viranomaisyhteistyön
syventämisessä (Rajavesistöyhteistyöhön liittyvät elinkeino-ja ympäristöasioiden
erityiskysymykset(. (YM ja MMM(. (1,3 htv( Koordinoidaan arktisten alueiden
ympäristöyhteistyö, jossa Arktisen neuvoston alaisen ympäristöyhteistyön painopiste on
ympäristön tilan ja ilmastonmuutoksen seuranassa sekä paikallisten toimijoiden
osallistumisen vahvistamisessa.Osallistutaan Barentsin neuvoston ympäristötyöryhmän
toimintaan hanketoteutusta painottaen sekä vastataan Barentsin alueneuvoston
ympäristötyöryhmän puheenjohtajuudesta 2014(1,2 htv( Hoidetaan etelämantereen
ympäristönsuojelusta annetun lain (28/1998) mukaiset lupa- ja valvontatehtävät. (0,1
htv( Vesienhoidon koordinointi valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti kansainväliset
velvoitteet huomioiden. Valmistellaan yhteensovitetut vesienhoitosuunnitelmat VP0:n
tavoitteiden saavuttamiseksi kansainvälisillä vesienhoitoalueilla Ruotsin ja Norjan kanssa.
(1,0 htv( Kaivannaisalan erikoistumistehtävää valmistellaan asiakokonaisuuden
selkännyttyä esim. TEMin iskukykyhankkeen tulosten myötä.

Yhteistyö ja
kehittäminen
Yhteistyö ja
kehittäminen

Vähähiilinen talous (Yvastuualue)
Toimintamalliryhmät (Y-

Kohdennetaan tulevan EU-ohjelmakauden tukirahoitusta vähähiilisyyttä
tukeviin hankkeisiin.
Lapin ELY-keskus toimii tulvariskien hallinnan ja alueiden käytön
kehittämiskeskustelujen ja viranomaisneuvottelujen sekä kuntien MRL:n
mukaisten päätösten seurannan toimintamalliryhmien puheenjohtajana.
Lisäksi Lapin ELy-keskus osallistuu patoturvallisuuden,
hankesuunnittelun maastomittausten, hankkeen läpiviennin ja
suunnittelun sekä rakentamisen toimintamalliryhmiin.
Toimintamafliryhmiin osallistuvat henkilöt tiedottavat toimintamallien
keskeisistä muuutoksisa ja päivityksistä sekä opastavat toimintaohjeiden
käyttöä päivittäisessä työssä. Ryhmäkokouksissa pidetään
toimintaohjeita koskevia tilannekatsauksia ja esitellään niiden
hyödyntämistä päivittäisesä työssä. Lisäksi Lapin ELY-keskus osallistuu
valtakunnalliseen hankintatoiminnan kehittämiseen.

Kohdennetaan tulevan EU-ohjelmakauden tukirahoitusta vähähiilisyyttä
tukeviin hankkeisiin.
Lapin ELY-keskus toimii tulvariskien hallinnan ja alueiden käytön
kehittämiskeskustelujen ja viranomaisneuvottelujen sekä kuntien MRL:n
mukaisten päätösten seurannan toimintamalliryhmien puheenjohtajana.
Lisäksi Lapin ELY-keskus osallistuu patoturvallisuuden,
hankesuunnittelun maastomittausten, hankkeen läpiviennin ja
suunnittelun sekä rakentamisen toimintamalliryhmiin.
Toimintamalliryhmiin osallistuvat henkilöt tiedottavat toimintamallien
keskeisistä muuutoksisa ja päivityksistä sekä opastavat toimintaohjeiden
käyttöä päivittäisessä työssä. Ryhmäkokouksissa pidetään
toimintaohjeita koskevia tilannekatsauksia ja esitellään niiden
hyödyntämistä päivittäisesä työssä. Lisäksi Lapin ELY-keskus osallistuu
valtakunnalliseen hankintatoiminnan kehittämiseen.

vastuualue)
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Moni kanava inen
asiakaspalvelu (Y
va stu ua lue)

Lapin ELY-keskuksen henkilöt osallistuvat Y-ASPAn toiminnan
käynnistämiseen ja tukemiseen mm. eri toimintamalliryhmissä tehtävän
työn avulla. Toimintamalliryhmät selvittävät, mitä heidän
tehtäväkokonaisuudesta viedään verkkosivuille? Missä asioissa
siirrytään sähköiseen asiointiin? Mitä kyseisen toimintamalliryhmän
tehtäviin liittyvää neuvontaa Y-ASPAan tulee. Lisäksi laaditaan
mallivastauksia yleisimmin kysytyistä asioista Y-ASPAn käyttöön. Lapin
ELY-keskus “monikampaa omaa toimintaansa ja edistää kaikin keinoin
niiden viemistä sähköiseen palveluun ja Y-ASPAN tehtäviin ja pyrkii näin
löytämään nykyistä paremman tasapainon resurssien ja työtehtävien
kanssa.

Lapin ELY-keskuksen henkilöt osallistuvat Y-ASPAn toiminnan
käynnistämiseen ja tukemiseen mm. eri toimintamalliryhmissä tehtävän
työn avulla. Toimintamalliryhmät selvittävät, mitä heidän
tehtäväkokonaisuudesta viedään verkkosivuille? Missä asioissa
siirrytään sähköiseen asiointiin? Mitä kyseisen toimintamalliryhmän
tehtäviin liittyvää neuvontaa Y-ASPAan tulee. Lisäksi laaditaan
mallivastauksia yleisimmin kysytyistä asioista Y-ASPAn käyttöön. Lapin
ELY-keskus ‘monikampaa” omaa toimintaansa ja edistää kaikin keinoin
niiden viemistä sähköiseen palveluun ja Y-ASPAN tehtäviin ja pyrkii näin
löytämään nykyistä paremman tasapainon resurssien ja työtehtävien
kanssa.

Yhteistyö ja
kehittäminen

Toiminnan kehittäminen
(Y-vastuualue)

Lapin ELY-keskus toteuttaa infrahankintojen toimintatavan muutoksen
edellyttämät sopeuttamistoimet. Toimenpiteiden lähtökohtana on ELYkeskuksen infrahankintojen kehittämisen toimenpidesuunnitelma
vuodelta 2012.
90

Lapin ELY-keskus toteuttaa infrahankintojen toimintatavan muutoksen
edellyttämät sopeuttamistoimet. Toimenpiteiden lähtökohtana on ELY
keskuksen infrahankintojen kehittämisen toimenpidesuunnitelma
vuodelta 2012.
90

Poikkeamispäätökset:
Alueidenkäyttöja
rakentamisen ohjaus käsitelty alle 6 kk:ssa (Y
vastuualue)

%

Liite
Toimintamenomäärärahalla palkattu henkilöstö, htv
ELY: Lappi

Henkilötvövuodet
Momentti ELY-keskusten toimintamenot,
siirtomääräraha 2 v
32.0102 Yhteensä Y-vastuualue
Ympäristönsuojelu ja YVA
Alueidenkäyttö ja rakentamisen ohjaus
Luonnonsuojeluja luonnonvarojen kestävä käyttö
Vesiensuojelu ja merenhoito (ja seuranta)
Vesitalous
Muu, Y-vastuualueen johto
Y-vastuualueen hallintotehtävät

Toteutunut htv

)

Suunniteltu htv

Arvio

2017
68
13
9

2013

2014

69
13
12

69
12
12

2015
69
12
11

2016
70
13
11

14

9

10

10

10

10

15
24
1
11

18
17
2
0

17
17
2
0

17
17
2
0

17
17
2
0

17
17
2
0

2012
90
17
10

Lapin elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen toiminnallinen tulossopimus ympäristäministeriön toimialan tehtävistä 2014-2015
sekä maa-ja metsätalousministeriön vesivarojen käytän ja hoidon tehtävistä 2014
Sopimus tarkentaa ja täydentää elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen strategisessa tulossopimuksessa sovittuja tavoitteita.
Toiminnalliset tulostavoitteet
Toiminnalliset tulostavoitteet vuodelle 2014 on esitetty liitteenä olevassa Valtion tulostietojärjestelmästä tulostetussa
raportissa.
Tulossopimuksen seuranta
Toiminnallisen tulossopimuksen toteutumista seurataan ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön
erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.
Allekirjoitukset

Helsingissä 15. päivänä marraskuuta 2013

Hannele Pokka
kansliapäällikkö
ympäristöministeriö

Kai Kaatra
vesihallintojohtaja
maa- ja metsätalousministeriö
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