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Merenhoidon lainsäädännöllinen perusta
● Meristrategiadirektiivi 2008 (Direktiivi 2008/56/EY, yhteisön
meriympäristöpolitiikan puitteista)
● Komission päätös merivesien hyvän ekologisen tilan
arvioinnissa käytettävistä perusteista ja
menetelmästandardeista (2010/477/EU)

● Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (272277/2011)
● Valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä
(980/2011)
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Yhteistyö
● Suomi laatii yhden merenhotosuunnitelman, jonka
valtioneuvosto hyväksyy
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Alueellinen yhteistyö
● Meriympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi on tehtävä
yhteistyötä Itämeren jakavien
, jotta tavoitteet ja toimenpiteet ovat
johdonmukaisia ja yhteensovitettuja.
● Toimia on pyrittävä yhteensovittamaan Itämeren
.
● Merialueilla jo
,
erityisesti meriä koskevia alueellisia yleissopimuksia, olisi
käytettävä kyseisen koordinoinnin varmistamiseksi
● Arviointeja valmistellessaan jäsenvaltioiden on koordinoinnin
avulla pyrittävä
,
että
○ arviointimenetelmät ovat yhdenmukaisia koko merialueella
tai osa-alueella.
○ rajat ylittävät vaikutukset ja piirteet otetaan huomioon.

Meren nykytilan ja siihen kohdistuvien
paineiden alustava arvio
● Ensimmäinen alustava arvio oltava valmis 2012
● Seuraavat arviot laaditaan kuuden vuoden välein
”Jäsenvaltioiden on tehtävä niille kuuluvista merivesistä alustava
arviointi, jossa otetaan huomioon mahdolliset olemassa olevat
tietoaineistot ja joka sisältää seuraavat seikat:
a) Meren olennaisia piirteitä ja ominaisuuksia sekä
ympäristön senhetkistä tilaa koskeva analyysi
•

b)

c)

perustuu direktiivin liitteen III taulukossa 1 oleviin ohjeellisiin
luetteloihin eri tekijöistä ja jossa käsitellään fysikaalisia ja kemiallisia
ominaisuuksia,
sekä hydromorfologiaa

kyseisten vesien ympäristön tilaan kohdistuvia vallitsevia
paineita ja vaikutuksia, ihmisen toiminta mukaan
luettuna, käsittelevä analyysi
taloudellinen ja sosiaalinen analyysi kyseisten vesien
käytöstä sekä meriympäristön tilan huonontumisesta
johtuvista kustannuksista”

Ohjeellinen luettelo ominaisuuksista
Direktiivin liite III
1. Elinympäristöt
 Vallitsevat
ja
kuvaus niiden tyypillisistä fysikaalisista ja kemiallisista
ominaispiirteistä
 syvyys, veden lämpötilan vaihtelualue, virtaukset ja muut
veden liikkeet, suolaisuus, merenpohjan rakenne ja pinnan
koostumus.
 erityisesti niiden luontotyyppien, jotka yhteisön
lainsäädännössä (luontodirektiivi ja lintudirektiivi) tai
kansainvälisissä yleissopimuksissa tunnustetaan tai
määritellään tieteellisesti tai biologisen monimuotoisuuden
kannalta erityisen kiinnostaviksi.

alueilla, jotka ominaisuuksiensa, sijaintinsa tai
strategisen merkityksensä vuoksi on syytä mainita
 alueita, joihin kohdistuu voimakkaita tai erityisiä paineita, tai
alueita, joita on syytä suojella erityisjärjestelyin.

Ohjeellinen luettelo ominaisuuksista
Direktiivin liite III
2. Biologiset ominaisuudet
● Kuvaus vallitseviin
○ Tietoja koppisiemenisistä, makrolevistä ja selkärangattomasta
pohjaeläimistöstä
○ Tietoja kalapopulaatioiden rakenteesta
○ Kuvaus merialueella esiintyvien merinisäkkäiden
populaatiovaihtelusta, luonnollisesta ja tosiasiallisesta
levinneisyysalueesta ja tilasta
○ Kuvaus merialueella esiintyvien merilintulajien
populaatiovaihtelusta, luonnollisesta ja tosiasiallisesta
levinneisyysalueesta ja tilasta
○ Kuvaus merialueella esiintyvien muiden lajien
populaatiovaihtelusta, luonnollisesta ja tosiasiallisesta
levinneisyysalueesta ja tilasta, jotka kuuluvat yhteisön
lainsäädännön tai kansainvälisten sopimusten soveltamisalaan
● Selvitys vieraiden
tai tarvittaessa
ajallisesta
esiintymisestä, runsaudesta ja levinneisyydestä

Ympäristön hyvän tilan määrittäminen
● Alustavan arvioinnin perusteella jäsenvaltioiden on kunkin
asianomaisen merialueen tai osa-alueen osalta
määritettävä merivesiä koskevat ympäristön hyvän tilan
ominaispiirteet direktiivin
lueteltujen laadullisten
kuvaajien perusteella
● Jäsenvaltioiden on otettava huomioon
olevan
○ fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet, elinympäristöt,
biologiset ominaisuudet sekä hydromorfologia.
○ ihmisen toiminnasta aiheutuvat paineet tai vaikutukset.
● ”Jäsenvaltioiden käyttämät vertailuperusteet ja
menetelmästandardit vahvistetaan liitteiden I ja III
perusteella15 päivään heinäkuuta 2010 mennessä, jotta
turvataan yhdenmukaisuus ja jotta merialueita” ->

Hyvän tilan kuvaajat ja monimuotoisuus
Direktiivin liite I
1: Pidetään yllä
. Luontotyyppien laatu ja esiintyminen ja
lajien levinneisyys ja runsaus vastaavat vallitsevia fysiografisia, maantieteellisiä ja
ilmastollisia oloja;
2: Ihmisen toiminnan välityksellä leviävien
määrät ovat tasoilla, jotka eivät
haitallisesti muuta ekosysteemejä;
4: Meren
kaikki tekijät, siltä osin kuin ne tunnetaan, esiintyvät
tavanomaisessa runsaudessaan ja monimuotoisuudessaan ja tasolla, joka varmistaa
lajien pitkän aikavälin runsauden ja niiden lisääntymiskapasiteetin täydellisen
säilymisen;
6: Merenpohjan koskemattomuus on sellaisella tasolla, että
on turvattu ja että etenkään
ei kohdistu haitallisia
vaikutuksia;
3: Kaikkien kaupallisesti hyödynnettävien kalojen sekä äyriäisten ja nilviäisten populaatiot ovat turvallisten
biologisten rajojen sisällä siten, että populaation ikä- ja kokojakauma kuvastaa kannan olevan hyvässä
kunnossa;
5: Ihmisen aiheuttama rehevöityminen, erityisesti sen haitalliset vaikutukset, kuten biologisen monimuotoisuuden
häviäminen, ekosysteemien tilan huononeminen, haitalliset leväkukinnat ja merenpohjan hapenpuute, on
minimoitu;
7: Hydrografisten olosuhteiden pysyvät muutokset eivät vaikuta haitallisesti meren ekosysteemeihin;
8: Epäpuhtauksien pitoisuudet ovat tasoilla, jotka eivät johda pilaantumisvaikutuksiin;
9: Kalojen ja ihmisravintona käytettävien muiden merieliöiden epäpuhtaustasot eivät ylitä lainsäädännössä tai
muissa asiaa koskevissa normeissa asetettuja tasoja;
10: Roskaantuminen ei ominaisuuksiltaan eikä määrältään aiheuta haittaa rannikko- ja meriympäristölle; sekä
11: Energian mereen johtaminen, mukaan lukien vedenalainen melu, ei ole tasoltaan sellaista, että se vaikuttaisi
haitallisesti meriympäristöön.

Komission päätös hyvän ekologisen tilan
arvioinnissa käytettävistä perusteista ja
menetelmästandardeista (2010/477/EU)
● Taustana laaja ”tieteellis-tekninen arviointi”, jota JRC:n ja
ICES:n asettamat työryhmät valmistelivat
arviointiperusteiden ja menetelmästandardien kehittämisen
tueksi.
● Ocean’s 11 tarkentavat hyvän tilan

D1: Biologinen monimuotoisuus

○ Levinneisyysalue
○ Levinneisyyden jakaantuminen tarvittaessa koko
levinneisyysalueella
○ Pinta-ala, jonka laji peittää (kun kyseessä ovat alustaan
kiinnittyneet) / merenpohjalla elävät lajit
○ Populaation runsaus ja/tai biomassa
○ Populaation demografiset ominaisuudet (esimerkiksi
yksilöiden koko- tai ikärakenne, sukupuolijakauma,
hedelmällisyys, eloonjäämisaste tai kuolevuus)
○ Populaation geneettinen rakenne tarvittaessa

D2: Vieraslajit
● Tulokaslajien, erityisesti ekologisesti
○ Suuntaukset tulokaslajien, erityisesti ekologisesti
haitallisten tulokaslajien runsaudessa, esiintymisen
ajankohdissa ja spatiaalisessa jakaumassa, erityisesti
riskialttiilla alueilla ja suhteessa tällaisen lajin tärkeimpiin
levitysvektoreihin ja leviämisreitteihin
● Ekologisesti haitallisten
○ Ekologisesti haitallisten tulokaslajien suhde kotoperäisiin
lajeihin joissakin hyvin tunnetuissa taksonomisissa
ryhmissä (esimerkiksi kalat, makrolevät ja nilviäiset, joiden
avulla voidaan ehkä arvioida muutoksia lajiston
koostumuksessa esimerkiksi kotoperäisen lajin
syrjäytymisen jälkeen)
○ Ekologisesti haitallisten tulokaslajien vaikutukset lajin,
luontotyyppien ja ekosysteemin tasolla, mikäli mahdollista

D4: Meren ravintoverkko

○

(tuotanto biomassayksikköä kohti)
Avainsaalistajalajien suorituskyky, käyttäen niiden tuotantoa biomassayksikköä
kohti (tuottavuus)

○

Isot kalat (painon mukaan)

○

Toiminnallisesti tärkeiden valikoitujen ryhmien/lajien runsaussuuntaukset

. Yksityiskohtaisten indikaattoreiden määrittelyä on
tarkennettava ottaen huomioon niiden merkitys ravintoverkkojen kannalta. Määrittely
on tehtävä alueen, osa-alueen tai ala-alueen sopivien ryhmien/lajien perusteella.
Niihin kuuluvat tapauksen mukaan
○ ryhmät, joilla on suuri kiertonopeus (esimerkiksi kasviplanktonit, eläinplanktonit,
meduusat, simpukat, lyhytikäiset pelagiset kalat) ja jotka reagoivat nopeasti
ekosysteemin muutokseen ja ovat hyödyllisiä varhaisvaroitusindikaattoreina,
○ ryhmät/lajit, joihin ihmisen toiminnat kohdistuvat tai joihin ne vaikuttavat
epäsuorasti (erityisesti sivusaaliit ja poisheitetyt kalat),
○ luontotyypille tyypilliset ryhmät/lajit,
○ ravintoverkon yläosassa olevat ryhmät/lajit,
○ vaelluskalat, jotka vaeltavat pitkiä matkoja myötä- tai vastavirtaan,
○ ryhmät/lajit, jotka liittyvät tiiviisti toisen trofiatason tiettyihin ryhmiin/lajeihin.

Seurantaohjelmat
● Alustavan arvioinnin perusteella jäsenvaltioiden on
laadittava ja pantava täytäntöön koordinoidut
seurantaohjelmat, joilla arvioidaan jatkuvasti niille kuuluvien
merivesien ympäristön tilaa
○ liitteessä III olevat ohjeelliset luettelot
○ liitteessä V oleva luettelo ympäristötavoitteiden
asettamisesta
a) tavoitteet, joilla vahvistetaan ympäristön hyvän tilan
määritelmään perustuvat tavoiteltavat olosuhteet,
b) mitattavat tavoitteet ja niihin liittyvät indikaattorit, jotka
mahdollistavat seurannan ja arvioinnin, sekä
c) toiminnalliset tavoitteet, jotka liittyvät konkreettisiin
täytäntöönpanotoimiin tulosten saavuttamiseksi.

Komission päätös hyvän ekologisen tilan
arvioinnissa käytettävistä perusteista ja
menetelmästandardeista (2010/477/EU)
● ”Eräs tällaisen tieteellis-teknisen selvityksen tärkeä tulos on
se, että tieteellistä tietoa on hankittava lisää, jotta
ympäristön hyvä tila voidaan arvioida johdonmukaisesti ja
kokonaisvaltaisesti ekosysteemiin perustuvan hallinnoinnin
tukemiseksi”

