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Kuulutus
Asia
Valtioneuvoston päätös vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2022-2027
Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö
Valtioneuvosto on tehnyt 16.12.2021 päätöksen Vuoksen vesienhoitoalueen, KymijoenSuomenlahden vesienhoitoalueen, Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen, Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen, Kemijoen vesienhoitoalueen, Tornionjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen ja Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen kansainvälisen
vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2022−2027.
Kuulutuksen julkaisupäivä
21.12.2021
Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain (434/2003) 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 28.12.2021
Nähtävillä pito
Tämä kuulutus on nähtävillä 21.12.2021–27.1.2022 elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/Kuulutukset (valitse alue). Kuulutettavat asiakirjat ovat esillä osoitteessa
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Vesienhoito
Tieto kuulutuksesta lähetetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
toimialueen kunnille julkaistavaksi niiden verkkosivuilla.
Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakua koskevat ohjeet ovat valtioneuvoston päätöksen
liitteenä olevassa valitusosoituksessa.
Valitusaika päättyy 27.1.2022.
Lisätiedot:
Pekka Räinä, Lapin ELY-keskus, p. 040-570 2389
pekka.raina(at)ely-keskus.fi
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Gulahus
Ášši
Stáhtaráđi mearrádus čáziiddikšunplánain jagiide 2022-2027
Mearrádusa spesifiserendieđut ja váldosisdoallu
Stáhtaráđđi lea bargan mearrádusa 16.12.2021 Vuoksi čáziiddikšunguovllu, KymijokiSuomenlahti čáziiddikšunguovllu, Kokemäenjoki-Saaristomeri-Selkämeri čáziiddikšunguovllu, Oulujoki-Iijoki čáziiddikšunguovllu, Kemijoki čáziiddikšunguovllu, Duortnusjoga
riikkaidgaskasaš čáziiddikšunguovllu ja Deanu-Njávdánjoga-Báhčaveaijoga riikkaidgaskasaš čáziiddikšunguovllu čáziiddikšunplánas jagiide 2022-2027.
Gulahusa almmustahttinbeaivi
21.12.2021
Mearrádusa diehtunaddinbeaivi
Hálddahuslága (434/2003) 62 a § 3 momeantta mielde mearrádusa diehtunaddin gehččojuvvo dáhpáhuvvan čihččet beaivve gulahusa almmustahttima maŋŋá dahjege 28.12.2021

Oaidninláhkaidoallan
Dát gulahus lea oaidnimis 21.12.2021–27.1.2022 ealáhus-, johtalus- ja
birasguovddáža neahttasiiddus čujuhusas www.ely-keskus.fi/Kuulutukset
(vállje guovllu). Gulahuvvon áššegirjjit leat oaidnimis čujuhusas
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Vesienhoito
Diehtu gulahusas sáddejuvvo ealáhus-, johtolat- ja birasguovddáža
doaibmaguovllu gielddaide almmustahttin láhkai daid neahttasiidduin.

Rievdadusohcan
Mearrádussii oažžu ohcat rievdadusa váidimiin alimus hálddahusriektái.
Rievdadusohcamii guoski rávvagat leat stáhtaráđi mearrádusa mielddusin
váidinčujuhusas.
Váidináigi nohká 27.1.2022.
Lassidieđuid:
Pekka Räinä, Lappi EJB-guovddážis, t. 040-570 2389
pekka.raina(at)ely-keskus.fi
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Kulluuttâs
Äšši
Staatârääđi miärádâs časijtipšomvuáváámijn ivvijd 2022-2027
Miärádâs tobdomerkkâtiäđuh já kuávdáš siskáldâs
Staatârääđi lii toohâm 16.12.2021 miärádâs Vuoksi čaasijtipšomkuávlu, KymijuuvâSuomâluovtâ časijtipšomkuávlu, Kokemäkijuuvâ-Saaristomeerâ-Selkämeerâ časijtipšomkuávlu, Oulujuuvâ-Ijjuuvâ časijtipšomkuávlu, Kiemâjuuvâ časijtipšomkuávlu,
Tuárnusjuuvâ aalmugijkoskâsii časijtipšomkuávlu já Tiänu-Niävđám-Paččvei aalmugijkoskâsii časijtipšomkuávlu časijtipšomvuáváámist ivvijd 2022−2027.
Kulluuttâs olgosadelempeivi
21.12.2021
Miärádâs tiättunfinnimpeivi
Haldâttâhlaavâ (434/2003) 62 a § 3 moomeent miäldásávt kiäččoo, et
miärádâs tiättunfinnim lii tábáhtum čiččâd peeivi kulluuttâs olgosadelemääigist ađai 28.12.2021
Uáinimnáál toollâm
Taat kulluuttâs lii uáinimnáál 21.12.2021–27.1.2022 iäláttâs,- jotolâh- já
pirâskuávdáá viermisiijđoin čujottâsâst www.ely-keskus.fi/Kuulutukset (val
jii kuávlu). Kulluuttemnáál äššikirjeh láá uáinimnáál čujottâsâst
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Vesienhoito
Tiätu kulluuttâsâst vuolgâttuvvoo iäláttâs-, jotolâh- já pirâskuávdáá
toimâkuávlu kieldáid, vâi tom puáhtá almostittiđ kieldâi viermisiijđoin.
Nubástus uuccâm
Miärádâsân uážžu uuccâđ nubástus vaidâlmáin alemuu haldâttâhriähtán.
Nubástus ucâmân kyeskee ravvuuh láá staatârääđi vaidâlemčuujootmist,
mii lii miärádâs lahtosin.
Vaidâlemäigi nohá 27.1.2022.
Lasetiäđuid:

Pekka Räinä, Laapi IPI-kuávdáást, p. 040-570 2389, pekka.raina(at)elykeskus.fi
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Kuultõs
Äʹšš
Riikksuåvtõõzz tuʹmmstõk čaaʹʒʒihåiddamplaanâst iiʹjjid 2022-2027
Tuʹmmstõõǥǥ indentifiâʹsttemteâđ da vueiʹvvääššlaž siiskõs
Riikksuåvtõs lij tuejjääm 16.12.2021 tuʹmmstõõǥǥ Vuoksi čaaʹʒʒihåiddamvuuʹd, Kymijoki-Suomenlahti čaaʹʒʒihåiddamvuuʹd, Kokemäkijoki-Saaristomeri-Selkämeri
čaaʹʒʒihåiddamvuuʹd, Oulujoki-Iijoki čaaʹʒʒihåiddamvuuʹd, Ǩeeʹmmjooǥǥ čaaʹʒʒihåiddamvuuʹd, Torniojooǥǥ meeraikõskksaž čaaʹʒʒihåiddamvuuʹd da Teän-NjauddâmjooǥǥPaččjooǥǥ meeraikõskksaž čaaʹʒʒihåiddamvuuʹd čaaʹʒʒihåiddamplaanâst iiʹjjid
2022−2027.
Kuultõõzz õlmstâʹttempeiʹvv
21.12.2021
Tuʹmmstõõǥǥ teâttânvuäǯǯampeiʹvv
Vaaldâšmlääʹjj (434/2003) 62 a § 3 momeeʹnt mieʹldd tuʹmmstõõǥǥ teâttânvuäǯǯmõõžž ǩiõččât šõddâm čiiččad peiʹvven kuultõõzz õõlmtemääiʹjpooddâst leʹbe 28.12.2021
Vueiʹnnemnallaâânnmõš
Tät kuultõs lij vueiʹnnemnalla 21.12.2021–27.1.2022 jieʹllemvueʹǩǩ-,
jååttlõk- da pirrõskõõskõõzz neʹttseeidain addrõõzzâst
www.ely-keskus.fi/Kuulutukset (vaʹlljed vuʹvdd). Kuultemnalla åårrai
äʹššǩeeʹrj liâ vueiʹnnemnalla addrõõzzâst
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Vesienhoito

Muuttâsooccâm
Tuʹmmstõʹǩǩe vuäǯǯ ooccâd muttâz lääiteeʹl ââʹlmõs vaaldšemvuõiggsa.
Muuttâsooccâm kuõskki vuäppõõzz liâ riikksuåvtõõzz tuʹmmstõõǥǥ
meâlddõssân åårrai läittampõʹmmjest.
Läittamäiʹǧǧ poott 27.1.2022.
Lââʹssteâđaid:

Pekka Räinä, Lappi ELY-kõõskõõzzâst, p. 040-570 2389,
pekka.raina(at)ely-keskus.fi

