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Yleistä kuulemisesta ja lausuntopyynnöistä 
Tähän yhteenvetoon on koottu Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaehdotuksen 
kuulemisessa ja valtakunnallisessa lausuntokierroksessa saatu palaute. Merenhoitosuunnitelman 
toimenpideohjelmasta järjestettiin julkinen kuuleminen 15.1–31.3.2015 välisenä aikana. 
Kuulemisen tarkoituksena oli antaa kansalaisille ja organisaatioille mahdollisuus vaikuttaa 
toimenpideohjelmaan. Kuulemisessa pyydettiin erityisesti näkemyksiä ohjelman riittävyydestä ja 
laadusta. Ohjelmaehdotuksesta pyydettiin myös lausunnot. Ympäristöministeriö lähetti 
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lausuntopyynnön merenhoidon kannalta keskeisille valtakunnallisille tahoille. ELY- keskukset 
pyysivät lausuntoa pääsääntöisesti toimialueensa kunnilta ja vesienhoidon ja merenhoidon 
yhteistyöryhmien jäseniltä.  

Valtioneuvosto hyväksyi Merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman 3.12.2015. 

 

Kuulemisessa saadun palautteen määrä 

Toimenpideohjelmaehdotuksesta annettiin lausuntoja ja kuulemispalautteita 128 kappaletta. 
Näistä 42 oli osoitettu ympäristöministeriölle, 66 ELY- keskuksille. Lisäksi saatiin 14 
kansalaispalautetta, joita ei ollut erikseen ohjattu millekään taholle. Sähköisen palautelomakkeen 
kautta annetuista kansalaispalautteista on yhteenveto liitteessä 1 ja lista lausunnon- ja 
palautteenantajista on liitteessä 2. 

 

Palautteen sisältö 

Myönteinen palaute 

Toimenpideohjelmaa pitävät kattavana seuraavat tahot; Espoon kaupunki, Geologian 
tutkimuskeskus, Haminan kaupunki, Haminan kaupungin ympäristölautakunta, Helsingin yliopisto, 
Heinolan kaupunki, Kaarinan kaupunki, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola, Naantalin kaupunki, 
Natur och Miljö, Pyhäjoen kunta, Raahen kaupunki, Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri 
ja Ähtärin kaupunki. Pääosin hyvänä toimenpideohjelmaa pitävät Kaarinan kaupunki, 
Luonnonvarakeskus, Suomen vapaa-ajan kalastajien liitto, Säteilyturvakeskus ja Paraisten 
kaupunki. Haminan kaupunki, Rannikko- Suomen ELY- keskuksen kalatalousyksikkö ja Suomen 
luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri pitivät ehdotusta yksityiskohtaisena. Kunnianhimoisena 
ehdotusta pitää Helsingin yliopisto ja WWF. Geologian tutkimuskeskuksen mielestä 
toimenpideohjelma antaa hyvän pohjan merenhoidon järjestämiseksi. 

Perusteellisena ehdotusta pitävät Espoon kaupunki, Haminan kaupunki, Helsingin kaupunki, 
Helsingin yliopisto, Naantalin kaupunki, Suomen ympäristökeskus, Suomen luonnonsuojeluliiton 
Uudenmaan piiri ja Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri. Metsähallituksen, Natur och 
Miljön ja Suomen luonnonsuojeluliitto Uudenmaan piirin mielestä ehdotus on selkeä kokonaisuus 
rakenteeltaan ja esitystavaltaan. Valtiovarainministeriön mukaan kokonaisuus vaikuttaa laajan 
toimenpidevalikoiman perusteella huolellisesti valmistellulta. 

Uusia toimenpiteitä pitävät pääosin perusteltuina, kattavina ja toteuttamiskelpoisina Haminan 
kaupunki, Inkoon kunta, Porvoon kaupunki, Puolustusministeriö, Satakuntaliitto, Suomen 
ympäristökeskus, Varsinais-Suomen ELY- keskus ja Ähtärin kaupunki. Suomen ympäristökeskus 
pitää ohjelmaa laajana tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta. Suomen riistakeskuksen 
näkemyksen mukaan kuulemisasiakirja on perusteellinen katsaus merialueella nykyisin 
suoritettaviin toimenpiteisiin. TraFin mukaan erityisesti merenkulkuun liittyvät toimenpiteet ovat 
kattavia. Ilmatieteen laitoksen mukaan ehdotus huomioi kattavasti eri toimenpiteitä 
meriympäristön suojelemiseksi ja tilan huonontumisen ehkäisemiseksi. Liikenne- ja 
viestintäministeriö katsoo, että ehdotetut toimenpiteet sisältävät merenhoidon kannalta keskeisiä 
teemoja. Luonnonvarakeskuksen mukaan meriympäristön hyvän tilan teemat ovat kattavasti 
käsitelty ehdotuksessa. WWF:n mukaan kiitettävää on myös, että linjatut toimenpiteet sisältävät 
uusia osa-alueita, kuten meren roskaantumisen sekä vedenalaisen melun tutkimisen ja 
vähentämisen. Kirkkonummen kunnan mukaan toimenpiteet ovat hyvin kohdennettu. Ruotsin 
viranomaiset pitävät nykytilan arviointia ja ehdotettuja toimenpiteitä tyydyttävinä. Ruotsin 
viranomaiset katsovat, että erityisesti kuormitusta ja roskaantumista vähentävillä toimenpiteillä 
on myönteisiä rajat ylittäviä vaikutuksia.  
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Monen tahon mielestä on myönteistä, että toimenpideohjelmaa on ollut valmistelemassa laaja 
kansallinen yhteistyöverkosto vastuutahoineen; Energiateollisuus, Geologian tutkimuskeskus, 
Kotkan kaupunki, Liikenne- ja viestintäministeriö, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola, Maa- ja 
metsätaloustuottajain keskusliitto MTK, Metsähallitus, Metsäteollisuus, Pyhtään kunta, Suomen 
luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ja WWF. Kansainvälisen yhteistyön tärkeyden huomioon 
ottamista pitää myönteisenä MTK, Metsähallitus, Metsäteollisuus ja Paraisten kaupunki. Ruotsin 
viranomaiset korostavat yhteistyön ja koordinoinnin merkitystä ja jatkamista myös 
tulevaisuudessa.  

Ilmatieteen laitos pitää myönteisenä, että toimenpideohjelman toteuttamisen valmistelu- ja 
toimenpidevaiheen osalta on mietitty erilaisia rahoitusmahdollisuuksia. Helsingin kaupungin, 
Helsingin yliopiston ja WWF:n mukaan toimenpiteiden kustannus- ja vaikutusanalyysi on huolella 
valmisteltu. Ruotsin viranomaisten mukaan kustannus- ja tehokkuusanalyysi on hyvä ja suosittavat 
vaihtoehtoa C. Suomen satamaliiton mukaan vaikutusten arviointi oli lähestymistavaltaan 
kiitettävän perusteellinen ja antaa jatkossa hyvän pohjan menettelyn kehittämiseen. Ruotsin 
viranomaisten mukaan vaikutusarvio antaa riittävästi tietoa rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista 
ja toimenpideohjelma antaa hyvät toimintapuitteet. 

Espoon kaupungin mukaan ehdotus merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi täydentää 
hyvin vesienhoitosuunnitelmia ja molemmissa suunnitelmissa esille tuodut toimenpiteet ja 
linjaukset ovat harkittuja ja toteuttamiskelpoisia. Ähtärin kaupunki näkee positiivisena 
merenhoidon lujan kytkemisen vesienhoitoon sekä siirtymisen lajikohtaisesta suojelusta 
elinympäristöiden suojeluun. Suomen ympäristökeskuksen mukaan merenhoidon suunnittelua on 
valmisteltu hyvässä yhteistyössä vesienhoidon suunnittelun kanssa sekä valtakunnallisella, että 
alueellisella tasolla. Rehevöitymistä ja haitallisia aineita koskevien tavoitteiden toteutuminen 
perustuu hyvin pitkälle vesienhoidossa esitettyihin toimenpiteisiin ja niiden toteutumiseen. 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto piti hyvänä, että ohjelmassa tuodaan esiin 
kuormituksen muutoksia sekä tavoitteiden toteutumiseen liittyviä epävarmuuksia. 
Toimenpideohjelmassa todetaan, että toimenpiteitä suunniteltaessa on otettava huomioon 
kestävä kehitys ja toimenpiteiden sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset. MTK pitää tätä hyvin 
tärkeänä ohjenuorana niin merenhoidon kuin vesienhoidon suunnittelussa. MTK:n mielestä 
ravinnekuormituksen laskeva suunta on tuotu hyvin esille. Siinä on myös kerrottu, ettei 
merialueiden hyvää tilaa ole realistista saavuttaa vuoteen 2020 mennessä, vaikka nyt esitetyt 
toimenpiteet parantaisivatkin meriympäristön tilaa merkittävästi. Kaikkia toimenpiteitä ei edes 
ehditä toteuttaa siihen mennessä. Lisäksi toimenpiteiden vaikutus näkyy vasta vuosien tai 
vuosikymmenten päästä. MTK:n mielestä on hyvä, että ohjelmassa on nostettu esille 
toimenpiteiden kustannustehokkuus ja niiden sosiaaliset vaikutukset. Vuosikymmenten saatossa 
mereen kertynyt ravinnekuorma aiheuttaa sisäistä kuormitusta, jonka vaikutuksia ei pystytä ilman 
kohtuuttoman raskaita toimenpiteitä nopeasti vähentämään. 

Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton näkemyksen mukaan toimenpiteet ravinnekuormituksen 
vähentämiseksi ovat hyvin dokumentoitu ja niiden vastuutahot sekä rahoitusmahdollisuudet on 
hyvin määritelty. WWF tukee erityisesti toimenpiteitä KALAT 4, MELU 2, MERENKULKU 2, LUONTO 
1, 2 ja 4. Kymenlaakson liitto pitää myönteisenä, että Kymijoen dioksiini- ja furaani-
kuormituskysymyksiin kiinnitetään toimenpideohjelmassa erityistä huomiota. Åbo Akademin 
mukaan yleiset ympäristönsuojelun tavoitteet ovat hyviä sekä vähemmän tunnetut ja paikalliset 
ongelmat on tuotu hyvin esille; esimerkiksi kemikaalien ja lääkkeiden vaikutus meriympäristöön, 
pienimuotoinen ruoppaus sekä melu. Kemin kaupunki katsoo, että meren nykytila ja 
ympäristötavoitteet on arvioitu hyvin. Satakuntaliitto pitää erinomaisena asiana, että osana 
meriluonnon inventointiohjelman (VELMU) toteuttamista on kartoitettu vedenalaista luontoa. 
Helsingin kaupungin mukaan ehdotuksessa esitetään hyvin argumentoidusti uusia keinoja ja 
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menetelmiä, joiden tarkoituksena on lisätä tietämystä meren pinnanalaisen ympäristön tilasta. 
Tuotettua tietoa voidaan käyttää päätöksenteossa esimerkiksi merialuesuunnittelussa. 
Luonnonvarakeskuksen mukaan ehdotuksessa on varsin kattavasti käsitelty merenhoidon 
järjestämisestä annetussa valtioneuvoston asetuksessa määritellyt meriympäristön hyvän tilan 
teemat. 

Haminan kaupungin mukaan suunnitteluun osallistuminen on tehty helpoksi sähköisen 
palautejärjestelmän kautta ja osallistumaan pääsevät kaikki tahot joita asia koskee sekä 
osallistumiselle on annettu riittävän pitkä aika.  

 

Muutosehdotuksia ja kritiikkiä sisältävä palaute 

Toimenpideohjelma sai paljon muutosehdotuspalautteita, muun muassa paljon tarkennuksia ja 
korjauksia sekä uusia toimenpide-ehdotuksia. Monet tahot ovat sitä mieltä, että toimenpiteet 
eivät ole riittäviä eivätkä tarpeeksi konkreettisia mm. Kotkan kaupunki, Natur och Miljö ja Pyhtään 
kunta. Osa kansalaispalautteita koskee yksittäisiä paikallisia ongelmia. Moni taho näkee, että 
Suomen merialueiden hyvä tila 2020 mennessä on tavoitteena epärealistinen, mm. Kokkolan 
kaupunki, Pyhäjärven kaupunki Satakuntaliitto, Rauman kaupunki. Kuitenkin Akava ry:n mukaan 
tavoitteena tulisi olla, että Suomen merialueiden tila on erinomainen vuoteen 2020 mennessä. 
Rahoituksen vähenemisestä ovat huolissaan mm. Ilmatieteenlaitos, MTK ja Kirkkonummen kunta. 
Valtiovarainministeriö toteaa, että arvioidut kustannukset kohdistuvat osittain julkiseen 
rahoitukseen ja osittain ulkopuoliseen rahoitukseen. Julkisen talouden säästöpaineet huomioiden 
liikkumavara uusien menojen suhteen on pieni ja vesienhoito- sekä merenhoito-ohjelmien sinänsä 
tarpeellisten toimien edellyttämän kustannukset ovat väistämättä ristiriidassa valtiontalouden 
säästötavoitteiden kanssa.  

Naantalin kaupungin mukaan toimenpiteiden toteuttamisessa on keskeistä suunnata rajallisia 
voimavaroja kustannustehokkaisiin ja parhaiten vaikuttaviin toimiin. Myös toimenpiteiden vaikut-
tavuuden seuranta on tärkeää. Luonnonvarakeskus painottaa, että tulevilla merenhoitokausilla 
tulisi pyrkiä siihen, että ehdotetut merenhoidon toimenpiteet olisivat analyyttisesti johdettu 
meren nykytilan arviosta sekä nykytoimenpiteiden riittävyyden ja toimenpiteiden 
kustannustehokkuuden arvioista. Kotkan kaupunki ja Pyhtään kunta huomauttavat, että alueelliset 
vesiensuojeluohjelmat sisältävät konkreettisempia, paikallisesti suunnattuja toimenpiteitä ja ovat 
keskeisiä täydentäessään ohjelmaa. Riittävien resurssien turvaaminen konkreettisille, paikallisille 
hankkeille on keskeistä. Toimenpiteiden suuntaamisessa keskeistä on suunnata voimavaroja 
parhaiten vaikuttaviin hyvää tilaa palauttaviin ja turvaaviin toimiin sekä alueille, joissa hyvän tilan 
tavoitteen saavuttaminen on vaikeampaa. Liikennevirasto pitää merenkulun turvallisuuden 
kannalta tärkeänä vesiväylien kehittämistä ja ylläpitoa, ja korostaakin suojelutoimien 
yhteensovittamisen tärkeyttä vesiväylien kehittämisen ja ylläpidon vaatimien toimenpiteiden 
kanssa, jottei meriväylien kehittämisen ja kunnossapidon edellytyksiä heikennetä. Liikennevirasto 
katsoo myös että esitettäessä uusia kielto- ja rajoitusalueita julkisille kulkuväylille on huomioitava 
meriliikenteen turvallisuus ja toimintaedellytykset. 

Luonnonvarakeskuksen mukaan osa uusista ehdotetuista toimenpiteistä on huonosti perusteltuja 
ja lista tulisi käydä kriittisesti läpi. Erityisesti roskaantumisen vähentämiseen liittyviä uusia 
toimenpiteitä tulisi karsia ja seuraavalla kuusivuotiskaudella tulisi roskaantumisen osalta keskittyä 
hankkimaan perustietoa roskaantumisen vaikutuksista meriympäristössä ja toisaalta 
kustannustehokkaista keinoista vähentää roskaantumista. Liikennevirasto puolestaan piti 
impulsiivisen melun torjunnan toimenpidettä toteuttamisen kannalta epärealistisena. 

Korsnäs kommun katsoo, että huomioon pitäisi ottaa rannikkoalueiden väestön 
omavaraismaatalous ja kalastus. Toimenpiteet eivät saa rajoittaa asukkaiden mahdollisuuksia 



5 
 

toimeentuloon tai ulkoilua maalla ja merellä. Åbolands fiskarförbund on myös huolissaan, että 
kalastuselinkeinoon tulee lisärajoituksia. Suomen riistakeskus katsoo, että kuulemisasiakirja 
suhtautuu metsästykseen hyvin yksipuolisesti paineena, jonka johdosta eri lajien populaatiot ovat 
lähtökohtaisesti vaarassa. Suomen riistakeskus painottaa, että tämä on peruste ohjata kestävää 
käyttöä metsästyslain mukaisilla toimilla. Se ei kuitenkaan ole peruste kieltää metsästystä 
kategorisesti. Olennainen yhteys luonnonhoidon ja metsästyksen välillä jää myös 
kuulemisasiakirjasta puuttumaan. GTK katsoo, että geologinen asiantuntemus on jäänyt 
huomioimatta ohjelmaa valmisteltaessa ja että myös elottoman luonnon luonnonvarat 
sisällytetään toimenpideohjelmaan.   

Maatalouden aiheuttamaan kuormitukseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota Kemin kaupungin 
ja Luonnonvarakeskuksen mukaan. LUKE muistuttaa, että ravinnekuormituksesta johtuva 
rehevöityminen on Suomen merialueen tilan kannalta merkittävin yksittäinen ongelma, johon 
tulee tehokkaasti puuttua. Valtaosa (50–80 %) Suomesta tulevasta ravinnekuormituksesta 
aiheutuu edelleen maataloudesta, jossa on myös suurimmat mahdollisuudet kuormituksen 
pienentämisen. Maatalouden kuormitusta vähentämällä saavutettaisiin suurimmat hyödyt 
nimenomaan rannikkovesissä, joihin kohdistuu suurin käyttöpaine ja joiden tila on heikoin. 
Kuitenkin MTK katsoo, että maatalouden kuormitusosuuden korostaminen syyllistää 
kohtuuttomasti maataloutta. Naapurivaltioiden päästöihin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota 
mm. Kemin kaupungin, Pyhäjärven kaupungin ja Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton mielestä.  

SLL:n Satakunnan piiri muistuttaa, että suuri merkitys etenkin rehevöitymisen osalta on 
toimenpiteillä, jotka tehdään vesistöissä valuma-alueilla. Meressä ravinteille ja haitallisille aineille 
ei voida enää juuri mitään, vaan vesistöt on nähtävä kokonaisuuksina. Tämä lisää etenkin 
vesienhoidon suunnitelman merkitystä. Taloudellisten kannustimien käyttö motivoi osaltaan 
suojeluun, mutta luonnon- ja ympäristönsuojelu ei voi perustua pelkästään vapaaehtoisuuteen, 
vaan tarvitaan myös viranomaisten asettamia rajoituksia, valvontaa ja sanktioita. Tämä on hyvä 
muistaa kun ympäristönsuojelun sääntelyä harkitaan purettavan. Asioiden "jouduttaminen" ei voi 
olla itseisarvo ja ainoa tavoite, vaan ympäristönsuojelulain periaatteet: BAT (paras saatavilla oleva 
tekniikka), varovaisuusperiaate, ennaltaehkäisy ja YSL:n läpäisevyys tulee pitää etusijalla. 
Ympäristöongelmat koettelevat myös elinkeinoja ja sosiaalista kestävyyttä. Koska kyseessä on 
kokonaisuutena suuri, monimutkainen ja moniulotteinen meriekosysteemi, ei "pikavoittoja" ole 
luvassa, vaan työn on oltava sitoutunutta ja pitkäjänteistä. Kotkan kaupunki ja Pyhtään kunta 
katsoo, että rehevöitymisen vähentäminen on ohjelmassa keskeistä. Ilmastonmuutoksen on 
ennustettu lisäävän sadantaa ja tätä kautta ravinteiden kulkeutuminen huuhtoutumalla mereen 
kasvaa. Ratkaisuja on pyrittävä löytämään myös sisäiseen kuormitukseen, joka vaikuttaa meren 
tilaan pitkään päästöjen vähentymisen jälkeenkin. Toimenpiteiden tueksi luodun lainsäädännön 
johdonmukaisuus on paikallistason työssä tärkeää. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn 
tehostamiseen tähdänneen asetuksen avaaminen useampaan kertaa on vienyt 
ympäristönsuojelun kenttätyöltä pohjaa ja uskottavuutta sekä tuhlannut neuvontaresursseja. 

Ulkoasiainministeriö katsoo, että vaikka kysymyksessä on kansallinen toimenpideohjelma, monet 
esitetyt toimet edellyttävät myös kansainvälistä yhteistyötä joko sopimuspohjaisesti tai 
vaikuttavuuden kannalta. Toimenpideohjelmaehdotuksessa on käsitelty paljon HELCOMin roolia ja 
Suomen toimintaa sen puitteissa, mikä merenhoidon kannalta onkin ensisijainen viitekehys. 
Ulkoministeriö toivoisi, että samalla myös Suomen osallistuminen EU:n Itämeren alueen strategian 
toteuttamiseen ja sen kehittämiseen saisi toimenpideohjelmassa vahvemman näkyvyyden.  

Ylivieskan kaupunki ja Naantalin kaupunki huomauttavat, että vesienhoidon ja merenhoidon 
ohjauskeinoissa voitaisiin esittää enemmänkin yhteistyötä. Vesienhoidon valuma-alueelle 
suunniteltavissa hankkeissa voisi olla enemmän mahdollisuuksia myös merenhoidollisten 
näkökulmien esiin tuomiseen. Rannikkoalueen jokilaaksojen erityispiirteet tulee ottaa nykyistä 
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paremmin huomioon sekä vesien- että merenhoidon ohjauskeinoja, painotuksia ja seurantaa 
suunniteltaessa. Suomen Ympäristökeskuksen mukaan jatkossa olisi tarpeen analysoida 
tarkemmin vesienhoidon ohjauskeinojen riittävyyttä ja harkita, onko ylipäätään tarpeen esittää 
merenhoidon lisätoimenpiteitä rehevöitymiseen ja haitallisiin aineisiin. Toimenpiteet ovat tärkeitä, 
mutta useimmat niistä voitaisiin kytkeä vesienhoidon suunnitteluun ja myös esittää ne osana 
vesienhoitosuunnitelmia. Tämä tukisi yhteensovittamista suunnitelmien välillä ja selkeyttäisi 
viestiä sidosryhmille ja kansalaisille. Merenhoidon toimenpideohjelmassa esitetyt toimenpiteet 
keskittyisivät muihin tärkeisiin tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen. 

Evira, MTK, Metsähallitus, Satakuntaliitto, Suomen vesilaitosyhdistys, Svenska 
Lantbruksproducenternas Centralför-bund r.f ja Vapaa-ajankalastajien keskusliitto näkevät 
puutteena ettei elinkeinoelämän, teollisuuden ja maatalouden tuottajajärjestöjen edustajia ei ole 
lainkaan osallistettu työhön. Jatkossa eri toimialojen edustajilla tulisi olla mahdollisuus aidosti 
osallistua valmisteluprosessiin ja tuoda valmisteluun omaa asiantuntemustaan. Suomen 
Vesilaitosyhdistyksen mukaan kuulemisaika, kaksi ja puoli kuukautta, on lyhyt aika siihen nähden, 
että toimialat eivät ole voineet perehtyä toimenpideohjelman sisältöön sen valmistelun aikana. 

 

Palautteessa ehdotetut lisä- tai täydentävät toimenpiteet: 

• Fladojen kartoitus ja suojelutarpeiden selvitys (Suomen vapaa-ajankalastajien 
keskusjärjestö, Suomen luonnonsuojeluliitto ry Satakunnan piiri ja Varsinais- Suomen ELY-
keskus)  

• Hoitokalastus; merialueiden hoitokalastus tulee luonnollisesti toteuttaa hoitokalastuksen 
periaatteita ja tiukasti määriteltyjä ennakkoehtoja noudattaen (mm. arvokalojen 
vapauttaminen, ei pyydyksiä jokisuissa jne.) Toimen vaikutuksia kalakantoihin ja 
ravintoverkkoihin on tärkeää seurata ja tutkia, jotta voidaan tarvittaessa muuttaa 
toimenpiteen toteuttamistapaa. (John Nurmisen Säätiö) ja poistokalastus (Suomen 
Ammattikalastajienliitto ry) 

• Jätevedenpuhdistamoiden ja teollisuuden häiriöpäästöjen riskiä pienennettävä (esim. 
Eurajoki, Kokemäenjoki) (Rauman kaupunki) 

• Kalatiestrategian toteuttaminen vesilain avaamisella (Suomen vapaa-ajankalastajien 
keskusjärjestö) ja vaelluskalakantojen nousumahdollisuuksia parannetaan tarkistamalla 
vesilakia (Varsinais- Suomen ELY- keskus, WWF ja Suomen luonnonsuojeluliitto Uudenmaan 
piiri) 

• Kalojen joutumisen estäminen voimaloiden lauhdevesikiertoon (menetelmäkehitys) 
(Uudenmaan kalastusalueet) 

• Kipsin peltolevitys maatalouden päästöjen vähentämiseksi (John Nurmisen Säätiö, LUKE) 
• Konkreettiset toimenpiteet merialueen siivoamiseksi ja lisäroskaantumisen estämiseksi 

(Porvoon kaupunki) 
• Merikansallispuistojen verkoston täydentäminen (Suomen luonnonsuojeluliitto 

Uudenmaan piiri) 
• Minkin ja supikoiran torjunta (Suomen riistakeskus) 
• Sisäisen kuormituksen rajoittamismahdollisuuden selvittäminen (Suomen ympäristökeskus) 
• Vesiviljelyn ohjaaminen maalle (Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri, 

Kankaanpään seudun luonnonystävät, Karvianjoen kalastusalue) 
• Öljy- ja kemikaalionnettomuuksien riskin pienentäminen ja öljyntorjuntakyvyn 

parantaminen (Kotkan kaupunki, Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri, Pyhtään kunta ja 
Suomen Ammattikalastajienliitto) 
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Tahot, joilla ei ollut lausuttavaa tai huomautettavaa 

Seuraavilla tahoilla ei ollut lausuttavaa tai huomautettavaa ehdotuksesta Suomen 
merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi: Helen Oy, Hämeen liitto, Kaavin kunta, Karvian 
kunta, Kemin kunta, Keravan kaupunki, Maskun kunta, Mynämäen kunta, Mäntsälän kunta, 
Pirkanmaan liitto, Päijät-Hämeen liitto, Rajavartiolaitos, Sisäministeriö, Suomen Ammattiliittojen 
Keskusjärjestö SAK, Suomen kuntaliitto, Suomen metsäkeskus julkiset palvelut Lahti, 
Suomenlahden merivartiosto, Vehmaan kunta ja Ypäjän kunta. 

Korsnäs-Malax fiskeområde, Närpes-Kaskö fiskeområde ja Kvarkens fiskeområde eivät antaneet 
erikseen lausuntoa, vaan yhtyivät Österbottens fiskarförbundin lausuntoon. 

Kuulemis- ja lausuntopalautteen huomioiminen 

toimenpideohjelman viimeistelyssä 

Toimenpideohjelmaa valmistellut työryhmä kävi huolellisesti läpi kaikki palautteet. 
Kuulemispalautteen perusteella ohjelmaan tehtiin kohtuullisen suuri määrä muutoksia. Ohjelman 
sisältämiä taustoittavia tekstejä parannettiin asiantuntevan palautteen perusteella ja toimenpiteitä 
täsmennettiin ja tiivistettiin. Eräät ehdotuksessa erillisenä olleet toimenpiteet (mm. roskaantumista 
koskevat) yhdistettiin. Lisäksi ohjelmaan otettiin ehdotusten perusteella mukaan mm. toimenpiteet kipsin 
peltolevityksestä ja Itämeren sisäisten ravinnevarastojen merkityksen ja vähentämismahdollisuuksien 
selvittämisestä. Ohjelmaa on myös täydennetty kahdella alusten öljy- ja kemikaalionnettomuuksien riskin ja 
seurausten vähentämiseen tähtäävällä toimenpiteellä. 

Tarkemmat kommentit toimenpideohjelmaa valmistelevalta työryhmältä muutosehdotuksia sisältävään 
palautteeseen on listattu laajaan taulukkoon. Taulukossa kerrotaan kuinka kukin palaute huomioitu 
toimenpideohjelman viimeistelyssä tai jos sitä ei ole huomioitu on pyritty perustelemaan syitä siihen. 
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Yksityiskohtaiset kommentit osioittain 
Muutosehdotuksia sisältävä yksityiskohtainen palaute on koottu taulukkomuotoon. Alla olevaan taulukkoon on koottu myös tiedot siitä kuinka 
palaute huomioidaan ja toimenpideohjelmaa on muutettu sen mukaisesti tai mikäli ehdotus ei ole johtanut muutoksiin, taulukon viimeiseen 
sarakkeeseen on kirjattu selityksen sisältävä lyhyt vastine. Palautteen huomioimisesta ja vastineiden laatimisesta on vastannut 
toimenpideohjelmaa valmistellut ympäristöministeriön työryhmä. 

Taulukko on jaettu osiin toimenpideohjelmaehdotuksen lukuja vastaavasti. 

Toimenpideohjelman lähtökohta ja tavoite 

Kommentoiva taho Yksityiskohtainen kommentti Palautteen huomioiminen/vastine 

Energiateollisuus (YM)  
 

Kalaston tilaa parantavien toimenpiteiden 
keinovalikoima ja vaikuttavuuden arvioinnin tulee 
olla paremmin linjassa uusien tutkimustulosten 
kanssa.  
Vesipuitedirektiivissä tavoitteena on hyvä tila tai 
hyvä saavutettavissa oleva tila. Tilan luokituksen 
tulee perustua vesistöseurannassa todettujen 
biologisten laatutekijöiden arvoihin. Direktiivi ei rajaa 
toimenpiteitä joilla tila saavutetaan muutoin, kuin 
tuon kustannustehokkuus vaatimuksen kautta. 
Esteettömyys, morfologia ja hydrologia sekä 
fysikaalis-kemiallinen laatu ovat direktiivin 
luokituksessa tukevia eivätkä luokittavia tekijöitä. 

Palaute koskee vesienhoitoa ja on siirretty 
vesienhoidon asiantuntijoille. 

Liikennevirasto (YM) Sivulla 21 esitetty tavoitteen 4 ensimmäinen lause 
tulisi saattaa muotoon: "Tavoitteena on kehittää 
edelleen meriliikenteenohjausta ja parantaa alusten 
ja meriliikennekeskusten välistä reaaliaikaista ja 
ajantasaista sähköistä tiedonvaihtoa esimerkiksi sää-, 
aallokko-, vedenkorkeus- ja jää-olosuhteista sekä 
erikoistilanteista." Tätä seuraava kappale 
merikartoituksesta olisi hyvä erottaa omaksi 

Merikartoitusta koskeva kappale on erotettu 
omaksi kappaleekseen. 
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kappaleekseen, koska meriliikenteen ohjaus ja 
merikartoitus ovat eri asioita. 

Luonnonvarakeskus (YM) Valtaosa (50–80 %) Suomesta tulevasta 
ravinnekuormituksesta aiheutuu edelleen 
maataloudesta, jossa on myös suurimmat 
mahdollisuudet kuormituksen pienentämiseen. 
Maatalouden kuormitusta vähentämällä 
saavutettaisiin suurimmat hyödyt nimenomaan 
rannikkovesissä, joihin kohdistuu suurin käyttöpaine 
ja joiden tila on heikoin. Luonnonvarakeskuksen 
näkemyksen mukaan toimia tulisikin 
mahdollisuuksien mukaan suunnata entistä 
enemmän maatalouden vesistövaikutusten 
vähentämiseen. 

Maatalouden vesistökuormitusta vähentävät 
toimenpiteet ovat keskeisellä sijalla 
vesienhoidossa ja merenhoidossa. Suurin osa 
maatalouskuormituksen 
vähentämistoimenpiteistä sijoittuu 
vesienhoitosuunnitelmiin ja – 
toimenpideohjelmiin. 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK 
ry (YM) 
MTK Pohjois-Suomi (Pohjois-Pohjanmaan ELY- 
keskus) 
 
 

1. Teksti on pääsääntöisesti hyvin objektiivisesti 
kirjoitettu. Sivulla 19 kuitenkin todetaan, että 
”Esimerkiksi maatalouden synnyttämä 
ravinnekuormitus aiheuttaa rehevöitymistä…” Tässä 
yhteydessä maatalouden korostus on tarpeetonta, 
sillä ravinnekuormitus päästölähteestä riippumatta 
aiheuttaa rehevöitymistä. 
 
2. Nykytilaan kohdistuvien paineiden osalta 
rehevöitymistä kuvataan eri sektoreiden 
prosenttiosuuksina. Tiedot tulisi aina esittää myös 
määrinä, jotka kuvaavat todellista kuormitusta, sillä 
prosenttiosuus voi kasvaa, vaikka todellinen 
kuormitus vähenee.  

1. Tekstistä on poistettu sanat ”maatalouden 
synnyttämä”. 
 
 
 
 
 
 
2. Kaikkien sektoreitten kuormitus on esitetty 
tonneina kuulemisasiakirjan taulukossa 7 
(toimenpideohjelmassa taulukossa 2) ja pääosin 
myös tekstissä.  Tonnimäärät on lisätty tekstiin 
niihin kohtiin, mistä ne puuttuvat. 
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Metsäteollisuus (YM) 
 
 

Vesimuodostumien luokitteluun käytetyt tiedot 
pintavesien tilasta ovat osittain olleet useissa 
tapauksissa puutteellisia. Koska biologista aineistoa 
on vähän, luokittelussa on käytetty laajalti 
asiantuntija-arvioita. On huomattava, että 
asiantuntija-arviot ovat epävarmempia kuin 
biologiseen aineistoon perustuvat tiedot. Laajojen 
asiantuntija-arvioiden vuoksi vesimuodostumien 
luokittelu ei aina ole vertailukelpoista eri 
vesienhoitoalueilla.  
 
Vesienhoidon suunnittelussa tulee huomioida, että 
metsätalouden menetelmät ovat viimeisten 
vuosikymmenten aikana kehittyneet paremmin 
vesiensuojelun huomioon ottaviksi. Metsätalouden 
ravinnepäästöt ovat vesienhoitoalueittain yleensä 
varsin pieniä, fosforin osalta arviolta 5 % ja typen 
osalta 7 % kokonaiskuormituksesta maatalouden 
ollessa suurin kuormittaja. 
  
Vesienhoitosuunnitelmassa mainitut metsätalouden 
toimenpide-ehdotukset ovat pääosin metsätalouden 
normaalia toimintaa. Ehdotukset ovat suurimmaksi 
osaksi aluetason toimenpiteitä, joka on lähinnä 
hajakuormitusta tuottavan metsätalouden osalta 
hyvä lähestymistapa. Vesienhoitosuunnitelma tarjoaa 
näin keinovalikoiman, jota voidaan kohdekohtaisten 
olosuhteiden ja tarpeiden mukaan soveltaa. 

 
Vesienhoitosuunnitelmassa todetaan, että 
pohjavesien toiminnallista seurantaverkostoa on 
tehostettava toiminnanharjoittajien seurannoilla 
sekä maa- ja metsätalouden seurannalla. 
Metsätalouden toiminnan laajuuden ja 

Palaute koskee vesienhoitoa ja on siirretty 
vesienhoidon asiantuntijoille. 
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toimenpiteiden laajan kirjon vuoksi kattavaan 
pohjavesien seurantaan ei ole käytännön 
mahdollisuuksia. Vesienhoitonäkökulmat otetaan 
huomioon metsätalouden toimintojen normaalissa 
suunnittelussa, eikä siten erillisiä seurantakäytäntöjä 
tarvita. 
 
Metsätalouden vesienhoitotoimenpiteiden 
toteutumista/onnistumista on mitattu 
suunnitelmissa toimenpiteiden määrällä. Koska 
toimenpiteiden (esim. suojakaistat, 
kunnostusojitukset) toteuttamisen edellytyksenä on 
metsätalouden harjoittaminen, on toteutettujen 
toimenpiteiden lukumäärä huono mittari. 
Suositeltavampaa olisi arvioida onnistumista 
vesistökuormituksen määrää mittaamalla. 
 
Osan vesienhoitosuunnitelmista mukaan 
metsätaloudelta puuttuu vesiensuojelua ohjaava 
lainsäädäntö. Näin ei kuitenkaan ole, sillä vesilaki ja 
ympäristönsuojelulaki ohjaavat osaltaan myös 
metsätaloustoimintaa. Lisäksi metsätalouden 
vesiensuojeluun vaikuttavat myös eri 
sertifiointijärjestelmien kriteerit. Tapion vuonna 2007 
julkaisemat ja 2012 päivittämät metsätalouden 
vesienhoidon ohjeet ovat kaikkien metsätalouden 
toimijoiden käytössä varsin kattavasti. Lisäksi 
turvemaiden metsänhoitoa on useilla hankkeilla 
kehitetty vesiensuojelun paremmin 
huomioonottavaksi. 

 
Viranomaisten ja eri metsäorganisaatioiden olisi hyvä 
lisätä neuvontaa ja koulutusta nykyisistä 
vesiensuojelukäytännöistä mahdollisimman laajan 
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soveltamisen ja laadukkaan toteutuksen 
varmistamiseksi. 

Suomen ympäristökeskus (YM) 1. Kokonaisuuteen olisi voinut sisällyttää myös 
selkeämpiä tutkimuksellisia näkökulmia, tosin 
tutkimuksen tarpeiden esittämiseen on 
tunnistettavissa muitakin kanavia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tutkimuksen aikana on tehty rajaus, joka jättää 
tutkimuksen toimenpide-ehdotusten ulkopuolelle. 
Rajaus on selkeä, mutta lausunnolla oleva 
kokonaisuus nostaa kuitenkin tarpeita tutkimukselle, 
joka tukisi ohjelman toteutusta tai myöhempää 
kehittämistä.  

1. Toimenpideohjelmaa laadittaessa seurattiin 
Euroopan komission toimenpideohjelmien 
laatimista koskevaa ohjeistusta. Ohjeistuksen 
luonnoksessa, joka oli käytettävissä ohjelmaa 
laadittaessa, ohjeistettiin, että tutkimusta ei 
käsitetä toimenpiteeksi. Toimenpideohjelmaa 
valmistellut työryhmä linjasi, että tutkimukselliset 
selvitykset voidaan ottaa osaksi toimenpidettä, 
mikäli toimenpiteeseen on kirjattu myös selvitystä 
seuraavat toimenpidevaiheet (ks. esim. selvitys 
lääkeaineista merialueella). 
 
2. Toimenpideohjelmaan on mahdollista liittää 
listaus tutkimustarpeista siten, että se ei 
kuitenkaan ole varsinainen toimenpide.  

Myrberg Kai, Suomen ympäristökeskus (YM) 1. Kuva 1, s.13: kartan mukaan Merenkurkku on 
merialue, mutta sillä ei ole merialueen topografisia 
ym. piirteitä, vaan se on salmi. Ahvenanmeri ja 
Saaristomeri kuuluvat Pohjanlahteen (Myrberg ym, 
2006). Sellaista merialuetta kuin ”Pohjoinen Itämeri” 
ei ole olemassa. 
 
2.s. 15 alareuna: Ilmastonmuutos ei vähennä 
suolaisuutta, vaan ilmastonmuutoksesta johtuva 
makean veden taseen muutos (eli lisääntyvä sade ja 
jokivirtaamat) voivat vaikuttaa Itämeren 
keskisuolaisuuteen pienentävästi. 

1. Suomen merenhoitosuunnitelmassa Suomen 
merialue jaetaan kuuteen merialueeseen 
HELCOMin jaottelun mukaisesti. Tämä jaottelu ei 
aina perustu luonnonmaantieteeseen vaan ottaa 
huomioon myös käytännöllisiä tai hallinnollisia 
näkökulmia.  
 
2. Tekstiä on tarkennettu. 
  
 
 
 



13 
 

 
3. s. 16 yläreuna: Ilmaston lämpeneminen ei 
välttämättä heti kohta vähennä ahtojäitä, koska 
ilmastonmuutokseen liittyy ilmasto-olojen 
äärevöityminen, mikä tarkoittaa voimakkaita 
tuulitilanteita, mitkä voivat hyvinkin johtaa 
ahtojäiden syntyyn. Sen sijaan jääpeitteen kestoaika 
ja paksuus vähenevät. 
 
4. s. 17, kuvaaja 7. Hydrografisten olojen pysyvät 
muutokset… Tämä on hyvin hämäävää, koska 
hydrografia (yleensä määriteltynä sisältämään suola, 
lämpötila, happi ja ehkä ravinteet) ja sen muutokset 
liittyvät ulkoisen pakotteen, kuten meteorologisten 
tekijöiden muutoksiin, ei sinänsä merenpohjan 
muutoksiin: siis hydrografia voi muuttua paljonkin 
ilmastonmuutoksen takia! 
 
 
 
5. s. 18 ylhäällä: Lauhdevesien merkitys meriveden 
lämpötilalle on aina hyvin paikallinen. 
 
6. s. 20, kuva 4: Tämä kuva ei ole ainakaan 
matemaatikon tekemä. Mikään malli ei voi kuvata 
tällaista määrää vuorovaikutuksia ja nuolien 
vetäminen nuolien välille perustuu ilmeisesti lähinnä 
subjektiiviseen valintaan? 

 
3. Tekstiä on tarkennettu. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Tämä seikka on kyllä tiedostettu ja 
ilmastonmuutos on mainittu kuulemisasiakirjan 
tekstissä sivulla 17. Teksti on suoraa lainausta 
vuonna 2012 laaditusta nykytilan arviosta. Kuvaaja 
7 kohdistuu hydrografian PYSYVIIN muutoksiin, 
jolloin erilaiset virtauksiin ja vedenvaihtoon 
vaikuttavat pysyvät rakenteet merellä, jotka voivat 
vaikuttaa hydrografian käsittämiin ominaisuuksiin 
(suola, lämpötila, happi) on käsitetty ensisijaisiksi 
seikoiksi, joihin merenhoidossa voidaan vaikuttaa. 
 
5. Toimenpideohjelmaa on täydennetty 
palautteen mukaisesti. 
 
6. Kysymyksessä on kaaviokuva, jossa on pyritty 
havainnollistamaan hyvin monimutkaista 
vuorovaikutusten verkostoa ihmisen toimintojen, 
niiden aiheuttamien paineiden ja meriympäristön 
tilan välillä. 

Österbottens fiskarförbund r.f. (YM) En del av åtgärderna bör utarbetas ytterligare för att 
ha en större och direkt inverkan på miljömålet. 
Åtgärdsprogrammet kan förbättras och åtgärdernas 
inverkan kan blir effektivare genom en grundlig 
översikt av befintligt forskningsmaterial. Speciellt de 
färskaste studierna kunde användas för att förbättra 

Toimenpiteitä on muokattu kuulemispalautteen 
perusteella. Toimenpiteiden valmistelussa ja 
niiden vaikuttavuuden arvioinnissa on 
hyödynnetty kaikkea olemassa olevaa tietoa ja 
tutkimustuloksia. Uusia tutkimustuloksia 
seurataan ja ne otetaan huomioon 
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en del av planerade åtgärderna. Behovet av 
utredningar i förslaget kunde härmed specificeras 
och eventuellt kunde vissa delar av planerade 
utredningar slopas. Istället  
kunde mera resurser användas för att utveckla 
mekanismer som förhindrar utsläpp till 
havsområdena. Under programmets gång bör ny 
publicerade artiklar beaktas och kunskapen användas 
för att eventuellt omforma åtgärderna och deras 
genomförande. 

toimenpideohjelman toteutuksen aikana. 

HaminaKotka Satama Oy (Kaakkois-Suomen 
ELY- keskus) 

Toimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa tulee 
varmistaa suomalaisten yritysten kilpailukyvyn 
säilyttäminen kaikissa tilanteissa. Vastuu 
toimenpiteistä tulisi kohdistaa koskemaan kaikkia 
Itämeren alueen toimijoita eikä vain Suomea. 
Esimerkiksi öljykuljetuksissa suurin osa Itämeren 
öljykuljetuksista kulkee muiden valtioiden kautta, 
jolloin mm. STS-toimien sääntelyn tiukentamista 
myös muualla kuin Suomen vesialueella tulisi edistää. 

Öljyvahinkojen ehkäisy Itämerellä on erittäin 
tärkeä tavoite ja siihen liittyy myös kysymys 
merellä tapahtuva öljylastin siirroista laivasta 
laivaan, ns. STS-toimet (”ship-to-ship” transfer).  
STS-toimien sääntelyä koskevaa toimenpidettä on 
tarkennettu seuraavasti:  
”Öljyonnettomuuksien riskin pienentäminen STS-
toimien sääntelyn tarkentamisella Suomen 
vesialueella, sekä jatkamalla STS-toimien 
harmonisoidun käytännön luomista HELCOMin 
puitteissa Itämeren alueella”. 
Liikenne- ja viestintäministeriössä on parhaillaan 
valmisteilla hallituksen esitys, jolla on tarkoitus 
saattaa voimaan MARPOL-yleissopimuksen 
eräiden liitteiden muutokset Suomen osalta. Esitys 
tulee sisältämään myös yleissopimuksen öljyä 
koskevan I liitteen muutoksia, jotka koskevat mm. 
STS-toimia.  
Esityksen valmistelun yhteydessä tulee tarkemmin 
selvittää, tarvitaanko kyseessä olevan I liitteen 
yleismääräyksiä tarkentavia tai täydentäviä 
säännöksiä STS-toimista Suomen vesialueella.  
Koska öljyvahingon riski on yhteinen huoli kaikille 
Itämeren rantavaltiolle, tulee samalla jatkaa 
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HELCOM-tasolla aloitettuja neuvotteluita 
Itämeren alueen yhteisistä käytännöistä STS-
toimien osalta.  
 

Heinolan kaupunki (Varsinais- Suomen ELY- 
keskus) 
 

TPOn ja Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitosuun-
nitelman yhtymäkohtaan jää kuitenkin aukkoja, jotka 
vaikeuttavat suunnitelmien soveltamista käytäntöön. 
Heinolan kaupunki sijaitsee Kymijoen yläjuoksulla, 
missä tapahtuvien päästöjen katsotaan vaikuttavan 
omalta osaltaan myös rannikkovesien tilaan. Jokien 
tuoma kuormitus Itämereen on eritelty merenhoito-
suunnitelman toimenpideohjelmassa merialueittain, 
mutta kummassakaan asiakirjassa kuormitusta ei ole 
eritelty jokien mukaan. Tämä helpottaisi joen 
valuma-alueella tehtävien toimien vaikuttavuuden ja 
merkityksen arviointia merenhoidon kannalta. 

Jokikohtaiset kuormitukset  ja 
vesienhoitotoimenpiteillä aikaan saatava 
kuormituksen vähenemä esitetään vesienhoidon 
alueellisissa toimenpideohjelmissa. 
Vesienhoitosuunnitelmissa samoja tuloksia 
esitetään vesistöalueittain suurimpien jokien 
osalta.  

Helsingin yliopisto (Uudenmaan ELY- keskus) För att målsättningen om en god miljöstatus skall 
vara realistisk krävs det också att de nuvarande 
problem och utgångsläget identifierats. Definitionen 
av nuvarande status i av seende av de av marina 
direktivet fastställda deskriptorerna är av 
grundläggande betydelse för det nya förslaget för 
åtgärdsprogram. Problem som inte uppmärksammas 
åtgärdas inte heller. 
 
Avgörande för att förstå den interna 
närsaltsbelastningens betydelse är att havsbottnens 
processer är kända. Deskriptor 6 som berör 
havsbottnars integritet behandlas bristfälligt då 
denna enbart tar effekten av fysiska störningar i 
beaktande. I deskriptor 6 bör krav på friska 
bottenfaunasamhällen ingå. Vikten av att beakta 
statusen av de marina bottendjurssamhällena vid 
bedömning av havsbottnens integritet framgår av (1) 

Lausunnossa viitataan kuvaajien 1, 5 ja 6 väliseen 
päällekkäisyyteen ja ollaan huolestuneita kuvaajan 
6 mukaisesta, todellisesta merenpohjan tilasta. 
Lausujan mielestä se ei ole hyvä ja merenpohjan 
rakenteesta ja dynamiikasta ei ole hyvää 
tietämyksen tasoa. 
 
Suomen alustavassa arviossa merenpohjan tila 
arvioitiin hyväksi, mutta todettiin, että 
hapettomuutta ei oteta kuvaajassa 6 huomioon 
(vaan kuvaajassa 5). Komission päätös 
477/2010/EU on kuitenkin revision alla ja 
ehdotetussa päätöksessä meren tilan arviota 
tullaan yksinkertaistamaan ja päällekkäisyyksiä 
vähentämään. Tämän seurauksena merenpohjan 
tila mahdollisesti arvioidaan eri tavoin. 
Kuulemisasiakirjassa seuraavat toimenpiteet 
liittyvät merenpohjan tilaan: LUONTO 2, LUONTO 
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EUs marina strategi (2008/56/EY ), (2) 
kommissionens beslut av den 1 september 2010 om 
kriterier och metodstandarder för god miljöstatus i 
marina vatten (2010/477/EU), (3) i statsrådets 
förordning om havsvårdsförvaltningen (980/2011) 
bilaga 3, samt i (4) Miljöministeriets beslut Bilaga 2/ 
13.12.2012 (Suomen merenhoitosuunnitelman 
ensimmäinen osa). Även om problemet med 
syrebrist och havsbottnarnas tillstånd tangeras i 
Deskriptor 1 (Naturens mångfald) och Deskriptor 5 
(Övergödning) är den nuvarande behandlingen av 
Deskriptor 6 otillräcklig, eftersom 
havsbottenekosystemet struktur och funktion inte 
omfattas. Detta resulterar i en felaktig bedömning av 
dess status (bedömd som god) vilket har 
konsekvenser för utformningen av åtgärdsplanen. 
Åtgärderna beskrivna i planen omfattar ändå de 
nödvändigaste påverkningsmekanismerna relevanta 
för en förbättring av havsbottnarnas status. 

2bis (TPO:ssa LUONTO 3), HYDRO 1, FYYSINEN 1 ja 
FYYSINEN 4 (TPO:ssa FYYSINEN 2). Sen lisäksi 
rehevöitymistoimenpiteiden arvioidaan 
vaikuttavan epäsuorasti merenpohjan tilaan. 
LUONTO- toimenpiteisiin on lisätty perustelut 
merenpohjan toiminnallisuuden ja prosessien 
merkittävyydestä ja tämä tullaan huomioimaan 
kehitettäessä seurantaohjelmaa. 

Nylands Fiskarförbund (Uudenmaan ELY- 
keskus) 

I utkastet till havsförvaltningsplan har man inte alls 
tagit upp det traditionella kustnära yrkesfisket samt 
faktorer som påverkar det. Skrivningarna som 
tangerar yrkesfisket är mycket allmänt skrivna och 
kan t.o.m. ge en felaktig bild av situationen.  
För yrkesfisket är det viktigt att Östersjöns största 
miljöproblem, havets övergödning, minskar och att 
riskerna för oljeutsläpp från sjöfarten och andra 
utsläppskällor minimeras. Det är också viktigt att ta i 
bruk teknologi i avloppsvattenreningen som minskar 
utsläppen av skadliga och giftiga ämnen såsom rester 
av läkemedel, mikroskopiska plaster och nano- 
partiklar i avloppsvattnet.  
I havsförvaltningsplanen behandlas den starkt 
ökande gråsälsstammen och den kraftigt ökande 

Toimenpideohjelmalla pyritään parantamaan 
meren tilaa mm. edistämällä ravinnekuormituksen 
rajoittamistoimia ja vaikuttamalla merenkulun 
turvallisuuteen. Toimet parantavat edelleen 
ammattikalastuksenkin edellytyksiä.  
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skarvstammen mycket ytligt. Skarvens effekter på 
skärgårdsmiljön och fiskstammarna behandlas inte 
överhuvudtaget, vilket är en märklig försummelse.  
Yrkesfiskarna i skärgården och längsmed kusten tar 
för sin del ansvar för att fisket sker på ett håll-bart 
sätt. Det småskaliga yrkesfisket levererar när-fångad 
fisk till lokala konsumenter. Yrkesfisket i skärgården 
och vid kusten är en del av ekosystemtjänsterna och 
den blå ekonomin.   

MTK- Satakunta, MTK- Varsinais-Suomi 
(Varsinais- Suomen ELY- keskus) 
 
 
 

1. Vaikka maatalouselinkeinon asiat käsitellään 
pääosin valuma-alueita koskevissa 
vesienhoitosuunnitelmissa, myös tässä ohjelmassa 
on esitetty sitä koskevia toimenpiteitä. Sen vuoksi 
myös MTK:n edustaja olisi ollut suotavaa kutsua 
mukaan valmistelutyöhön. 
 
 
2. Toimenpideohjelmassa on rehevöitymisen osalta 
maatalouden osuutta korostettu turhan monessa 
kohdassa. Koska hajakuormituksen hallinta on 
erittäin vaikeaa ja jo tehtyjen voimakkaiden 
toimintamuutosten vaikutukset näkyvät viiveellä, 
tällaista korostusta kannattaa vähentää. Esimerkiksi 
sivulla 19 maatalouden nostaminen esimerkiksi on 
tarpeeton. 
Merenhoidon läheinen kytkentä valuma-alueilla 
tapahtuvaan vesienhoidon suunnitteluun on hyvin 
tuotu esille. Tavoitteet, toimenpiteet, mittarit ja 
seuranta on sovitettava yhteen. 
 
3. Merensuojelua ja merenhoitoa koskevia 
kansainvälisiä sopimuksia erilaisine lisäohjelmineen 
ja – suosituksineen, kansallisia lakeja, ohjelmia ja 
sitoumuksia sekä Itämeren tilaan vaikuttavia 

1. Toimenpideohjelmaa valmistelevan työryhmän 
kokoonpanoa, työskentelytapaa ja 
sidosryhmätyöskentelyn tiivistämistä tullaan 
tarkastelemaan ja pyritään parantamaan nykyisen 
työryhmän toimikauden päätyttyä vuoden 2016 
lopussa ja tämä näkemys huomioidaan 
tarkistusvaiheessa. 
 
2. Tekstistä on poistettu sanat ”maatalouden 
synnyttämä”. 
On tärkeää painottaa merenhoidon eri osien 
suhdetta toisiinsa ja siksi pyrimme linkittämään 
tavoitteet, toimenpiteet, mittarit ja seurannan 
toisiinsa. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 
2014 – 2020 ja nitraattiasetus on lisätty 
taulukkoon 3 (toimenpideohjelmassa liite 1). Myös 
muut nitraattiasetuksen tarkistamista koskeneet 
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toimialakohtaisia lakeja, ohjelmia ja sitoumuksia on 
varsin runsaasti. On hyvä, että tiedot on koottu tässä 
yhteen. Taulukkoon 3 on syytä lisätä uusi Manner-
Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 
sekä uusi ns. nitraattiasetus (VNa1250/2014). 
Säädösten ja ohjeiden tunteminen ja hallinta on 
kuitenkin erittäin vaikeaa. Herää kysymys, eikö hyvän 
hallinnon ja kustannussäästöjen vuoksi erilaisia 
ohjelmia ja säädöksiä tulisi jatkossa karsia, yhdistää ja 
tarkistaa, että niiden tavoitteet ovat yhteneviä. 
 
4. Taulukkoon 4 on koottu vesienhoitosuunnitelmissa 
ehdotetut toimenpiteet. Niitä MTK-Satakunta on 
kommentoinut vesienhoitosuunnitelmasta 
antamassaan lausunnossa. Toimenpiteet on syytä ja 
varmaan tarkoituskin päivittää lopullisen tilanteen 
mukaan. 
Tieto merialueiden tilasta ja kuormituksesta kasvaa 
koko ajan, mutta siinä on edelleen puutteita. 
Tarvitaankin lisää tutkimustietoa sekä 
arviointimenetelmien ja mallien kehittämistä, jotta 
varmistetaan toimenpiteiden vaikuttavuuden 
seuranta. Samalla tulee tuoda esille, mikä on aitoa 
muutosta ja mikä aiheutuu esimerkiksi 
luokittelumuutoksista ja muista tekijöistä. 
 
5. Toimenpideohjelmassa ei ole esitetty 
toimenpiteitä yhdyskuntien jätevesille, mutta on 
todettu, että niiden toimintavarmuutta ja 
puhdistustehoa tulee parantaa. Koska 
pistekuormituksen hallinta on 
kustannustehokkaampaa ja huomattavasti 
helpompaa kuin hajakuormituksen hallinta, 
jätevesipuhdistamojen toimintaa on edelleen syytä 

kohdat on tarkistettu ja päivitetty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Toimenpiteet on päivitetty lopullisen tilanteen 
mukaan. Arviointimenetelmiä ja malleja 
kehitetään jatkuvasti, jotta arvioista saataisiin 
luotettavampia. Parhaillaan kehitetään ns. 
Saaristomerimallia, joka tulee toisella 
merenhoitosuunnittelukaudella antamaan 
huomattavasti luotettavamman arvion 
kuormitusvähennystarpeista Saaristomerellä ja 
todennäköisesti muillakin Suomen 
rannikkovesialueilla. 
 
 
 
 
 
5. Poikkeustilanteisiin varautuminen ja 
jätevesilietteen sijoittaminen ovat mukana 
vesienhoidon toimenpide- ja 
ohjauskeinoehdotuksissa. Sen lisäksi merenhoidon 
toimenpideohjelmassa painotetaan 
toimintavarmuuden ja puhdistustehon 
parantamista mm. suositussopimuksen keinoin.  
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parantaa. Päästötietojen on oltava luotettavia ja 
Euran jätevesipuhdistamon kaltaisista 
ohijuoksutuksista on päästävä eroon. Yhdyskuntien 
jätevesipuhdistamojen on varauduttava myös 
poikkeustilanteisiin nykyistä paremmin. 
Jätevesilietteen käsittely ja sijoittaminen on tässä 
kuten myös vesienhoitosuunnitelmassa jätetty 
kokonaan huomiotta. 
 
7. Nykyinen sukupolvi ei voi muutamassa vuodessa 
poistaa merestä niitä ongelmia, joita on kertynyt 
pitkän ajan kuluessa kaiken ihmistoiminnan 
seurauksena. Maatalouden on kyettävä tuottamaan 
ravintoa maailman kasvavalle väestölle nykyistä 
tehokkaammin. Tehokkuus ei tarkoita ravinteiden 
käytön ja ravinnehuuhtoutumariskin kasvamista, 
vaan optimaalista resurssien käyttöä. Jos kuitenkin 
yhden tuotantopanoksen käyttöä rajoitetaan liikaa, 
se heikentää muiden tuotantopanosten 
hyväksikäyttöä ja vie kannattavan tuotannon 
edellytykset.  
 
8. Luomutuotannon lisäämisen todetaan antavan 
mahdollisuuksia ravinteiden resurssitehokkaaseen 
käyttöön ja edistävän kasvin- ja eläintuotannon 
sopusuhtaista kehittämistä ja lannan ravinteiden 
tarkoituksenmukaista hyväksikäyttöä. Lannan sekä 
muiden ravinteiden järkevä hyödyntäminen on 
enemmänkin tilakohtainen ratkaisu kuin 
tuotantotapaan liittyvä asia. Ravinteiden 
vapautumisen ajoitus kasvien tarpeen mukaan on 
suuri haaste orgaanisten lannoitteiden 
kehittämisessä. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Ei edellytä vastinetta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Luomutuotanto ei itsessään aiheuta 
vähäisempää kuormitusta, mutta edesauttaa 
ravinteiden kierrätystä ja sitä myöten pitkällä 
tähtäimellä pienentää kokonaiskuormitusta ja 
vähentää vesien kemialliseen tilaan vaikuttavien 
kasvinsuojeluaineiden käyttöä.  Luomutuotannon 
korostaminen on poistettu merenhoidon 
toimenpiteestä, mutta se on edelleen mukana 
vesienhoidon toimenpiteissä. 
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9. Ihmisten kulutustottumuksiin vaikuttamisen 
todetaan olevan myös tärkeää 
ympäristökuormituksen kannalta. Tässä yhteydessä 
kannattaa tuoda esille kotimaassa lähellä tuotetun 
raaka-aineen merkitys. Kotimaassa tuotetun ruuan 
käyttö edesauttaa ravinteiden kierrättämistä. 
 
10. MTK-Satakunta korostaa kansainvälisen 
yhteistyön merkitystä Itämeren suojelussa, vaikka 
tässä toimenpideohjelmassa keskitytäänkin Suomen 
merialueeseen. Tämä on erittäin tärkeää sekä EU-
maiden kesken että EU:n ulkopuolisten maiden 
kanssa. Suojelutavoitteet tulee kohdistaa 
tasapuolisesti kaikkiin Itämeren alueen maihin ja 
toimijoihin kuitenkin siten, että kiireisimmät 
toimenpiteet kohdistetaan kriittisimpiin 
ongelmakohtiin parhaan hyödyn aikaansaamiseksi.  
Jotta yhteistyö toimisi hyvin, myös 
seurantaohjelmien ja seurantatulosten tulee olla 
vertailukelpoisia keskenään. Itämeren alueen viljelijät 
kantavat huolta vesien tilasta ja tekevät yhteistyötä 
maatalouden ravinnepäästöjen vähentämiseksi. 
Tässä työssä on olennaista, että maa- ja 
metsätalouden harjoittajat voivat olla varmoja 
toteuttamiensa vesiensuojelutoimien 
vaikuttavuudesta ja että he saavat tiedon parhaista 
käytännöistä ravinnekuormituksen vähentämiseksi. 
Tiedonvaihto Itämeren alueen maiden välillä 
nopeuttaa parhaiden käytäntöjen leviämistä nopeasti 
maatalouden käyttöön.  

9. Lähiruoan suosiminen ei vähennä 
ravinnekuormitusta, mutta muu 
ympäristökuormitus voi vähentyä. 
 
 
 
 
10. Kansainvälinen yhteistyö on Itämeren 
suojelussa aktiivista ja sitä on havainnollistettu 
myös toimenpideohjelmassa. 
Ravinnekuormituksen vähentämisen taakanjaosta 
Itämeren valtioiden välillä on sovittu HELCOMissa 
ministeritasolla ja tämän ohjelman toimenpiteiden 
suunnittelu perustuu tähän taakanjakoon. Suomi 
työskentelee aktiivisesti sekä HELCOMissa että EU-
tason yhteistyö- ja koordinaatioryhmissä jotta 
HELCOMissa sovitun taakanjaon edellyttämät 
toimenpiteet toteutettaisiin kaikissa Itämeren 
valtioissa. Itämeren valtioiden 
toimenpideohjelmien valmistelua ja toteutusta 
koordinoidaan HELCOMissa. Tämän ohjelman 
tausta-aineistona kuulemisessa oli Itämeren 
valtioiden yhdessä luonnostelema asiakirja, jossa 
toimenpideyhteistyötä esitellään. 
Seurantayhteistyö, sen koordinointi ja 
menetelmien harmonisointi on aktiivista ja 
jatkuvaa toimintaa HELCOMissa (esim. Manual for 
Marine Monitoring in the COMBINE Program of 
HELCOM). 

Puolustusvoimat (Uudenmaan ELY- keskus) Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta 
korostaa, että Suomen merenhoitosuunnitelman 
toimenpideohjelman tulee mahdollistaa 
puolustusvoimien harjoitustoiminta merialueella 

Toimenpideohjelma ei sisällä toimenpiteitä, jotka 
menisivät puolustusvoimien harjoittelutoiminnan 
tarpeiden edelle. 

http://helcom.fi/Lists/Publications/Manual%20for%20Marine%20Monitoring%20in%20the%20COMBINE%20Programme%20of%20HELCOM.pdf
http://helcom.fi/Lists/Publications/Manual%20for%20Marine%20Monitoring%20in%20the%20COMBINE%20Programme%20of%20HELCOM.pdf
http://helcom.fi/Lists/Publications/Manual%20for%20Marine%20Monitoring%20in%20the%20COMBINE%20Programme%20of%20HELCOM.pdf
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myös jatkossa. 

Uudenmaan kalastusalueet (Varsinais- Suomen 
ELY- keskus) 

1. Meritaimen on saanut ylimitoitetun osan 
ohjelmassa. Hallikanta Suomen merialueilla syö kalaa 
yli 70 tonnia vuorokaudessa. Prosentti siitä on 700 
kiloa meritaimenta päivässä. Hallikantaa on 
voimakkaasti rajoitettava ja hylkeensuojelualueet 
saatava ympärivuotisesta aikarajoitteiseksi 
karvanvaihtoaikaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Merimetson vaikutusta kalakantoihin ei ole 
mainittu rivilläkään. Pesimäaikana, Suomenlahdessa, 
kannan kalankulutus on n. 15 tonnia vuorokaudessa 
ja vaikuttaa myös arvokalakantojen 
kasvupotentiaaliin verottamalla nuoria yksilöitä. 
Merimetson kalankulutus muodostaa vakavan uhan 
ahven ja kuhakannoille. Toimenpideohjelmaan on 
lisättävä suunnitelma 
merimetsonkannanrajoituksesta.  
 
 
 
 
 

1. Meritaimenkannat ovat äärimmäisen 
uhanalaisia, joten asiaan on syytä kiinnittää 
huomiota, mutta lohikaloille on jo olemassa omat 
suojeluohjelmansa. Siksi taimentoimenpiteet on 
poistettu merenhoidon toimenpideohjelmasta. 
 
Hylkeiden ravintotutkimuksissa todetut syödyt 
kalat ovat ainakin osittain peräisin pyydyksistä. 
Tätä on tutkittu ECOSEAL-hankkeessa, mutta 
tuloksia odotetaan vielä. 
 
Suomen kansallinen hyljekantojen 
hoitosuunnitelma huomioi hallikannan 
rajoitustarpeet vaarantamatta suotuisaa 
suojeluntasoa. Hallin pyynnissä on siirrytty 
kiintiöön perustuvaan keskeytysmetsästykseen ja 
siten joustavoitettu pyyntimahdollisuuksia.  
 

2. Merimetso syö kalaa monipuolisesti, myös 
vähempiarvoisia lajeja, eikä sen kalakantoja 
verottava vaikutus näy esimerkiksi 
ammattikalastuksen yksikkösaalismäärissä.  
 
Jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole, 
merimetson rauhoituksesta voidaan poiketa 
lintudirektiivin 9 artiklan mukaisesti kalavesille 
aiheutuvan vakavan vahingon estämiseksi. 
Poikkeuslupamenettelyn soveltamisessa 
ongelmatapausten ratkaisemiseksi säännösten 
sallimissa puitteissa pyritään seurantaa, 
tutkimusta ja ohjeistusta ylläpitämällä löytämään 
mahdollisimman toimiva ja tehokas sekä 
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3. Luonnonsuojelualueiden laajentaminen ei saa 
vaikuttaa heikentävästi ammattikalastuksen 
mahdollisuuteen edelleen käyttää vesialueita eikä 
saa aiheuttaa lisäkustannuksia.  
 
4. Ammattikalastus on kustannustehokkain tapa 
poistaa ravinteita vedestä. Kalastuksen kautta 
poistuu vuosittain jo yli 600 tonnia fosforia ja 3 000 
tonnia typpeä. Ammattikalastuksen harjoittamisen 
mahdollisuuksia n 20 % parantamalla, saadaan jo 
lähes 30 % ohjelman tavoitteesta fosforin ja 
typenpoistossa suoritettua. Kustannustehokkaasti. 
Oikein suunnatulla poistokalastuksella saadaan 
toimintaa vielä tehostettua.  
 
 
 
 
 
5. Metsästysrajoitusten lisääminen suojelualueilla on 
alueiden maapesivien lintujen kannalta tuhoisaa. 
Jopa vain yksi supikoira pystyy pesimäkauden aikana 
tuhoamaan pesinnät yli 40 saarelta ja luodolta. 
(RKTL, Vänö). Metsästys on perinteinen osa saariston 
ja rannikkoalueiden asukkaiden kulttuuria ja 
elinkeinoja, samoin kalastus, ammattinakin. 
Ammattikalastajat hankkivat samalla n. kolmelle 
miljoonalle suomalaiselle kuluttajalle todellista 
lähiruokaa, kotimaista luonnonkalaa.  

tapauskohtainen keino vakavan vahingon 
estämiseksi. 
 
3. Pääsääntöisesti kalastusta ei ole tarkoitus 
rajoittaa, ellei sillä ole vaikutusta 
suojelutavoitteisiin. 
 
4. Poistokalastuksella tai kalastuksen lisäämisellä 
ei voida korvata valuma-alueella tehtäviä 
päästövähennyksiä. Vajaasti hyödynnettyjen särki- 
ym. kalakantojen pyynnin tehostaminen on 
kuitenkin kannatettavaa. Särkikalojen käyttöä 
kalarehun raaka-aineena selvitetään. Samoin 
selvitetään mahdollisuuksia edistää särkikalojen 
käyttöä ihmisravinnoksi. Samalla on tarkoitus 
arvioida särkien kalastuksen vaikutuksia veden 
laatuun ja laajemmin meriluontoon. Itämeren 
alueella tuotetusta raaka-aineesta valmistetun 
kalanrehun käyttöönoton edistäminen ja 
särkikalojen käytön lisääminen ihmisrehuna 
toimenpide on toimenpideohjelmassa. 
 
5. Tavoitteena on tehostaa kansallisen 
vieraslajistrategian toimeenpanoa.  Lisäksi 
tarkoituksena on säätää kansallinen laki EU 
vieraslajeja koskevan asetuksen 
toimeenpanemiseksi. 

Kalatalouden keskusliitto (Varsinais-Suomen 
ELY- keskus) 

Merenhyvän tilan saavuttamisen esteet: 
Pohjasedimenttien ravinteet + ravinnepäästöt 

Ei edellytä vastinetta 
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hajakuormituksesta ja näistä johtuva 
rehevöityminen, hapettomuus, lääkeaine- ja 
mikromuovipäästöt. 

Åbolands fiskarförbund (Varsinais-Suomen ELY- 
keskus) 

1. Saaristomerellä ei pyydetä juuri ollenkaan 
vaellussiikaa vaan saaristosiikaa. Kalastusrajoituksissa 
ei huomioida harmaahylkeiden, merimetson ja 
vapaa-ajankalastajien pyytämää saalista. Siikaa 
istutetaan kannan ylläpitämiseksi. Kampela on 
vähentynyt huomattavasti 1990 luvusta. 
 
2. Tavoite 5:ssä pitäisi ottaa huomioon 
harmaahylkeen, merimetson ja vapaa-ajankalastajien 
rasitus kalakannalle. 
 
3. Tavoite 6. Kalat pitäisi ottaa huomioon ja 
kalastuselinkeinoa pitäisi kuulla. kalaston tila ja 
”haittaeläimet” tulisi huomioida.  

1. Tekniset rajoitukset koskevat kaikkia kalastajia, 
myös vapaa-ajan kalastusta. Petojen aiheuttama 
kuolevuus on osa luonnollista kuolevuutta, joka on 
mukana säätelyn perusteena olevissa laskelmissa. 

 
 
 2. Ei edellytä vastinetta 
 
 
 
3. Ei edellytä vastinetta 

Västkustens miljöenhet (Länsirannikon 
ympäristöyksikkö/Mustasaari) (Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskus) 

1. Uppgifter beträffande punktbelastare har tagits 
från datasystemet VAHTI. Kommunerna använder 
inte systemet i någon större utsträckning och det 
saknas uppgifter om verksamheter med 
miljötillstånd. Belastningen som härleds till 
miljötillståndspliktiga verksamheter i fråga om 
punktbelastare torde därför innehålla fel. VAHTI 
systemet kunde utarbetas så att det är 
användningsvänligt och stöder kommunernas arbete. 
 
2. De områden som ingår i MATTI-registret 
ofullständigt utredda med tanke på markens 
föroreningsgrad, vilket gör det svårt att beakta om 
farliga och skadliga ämnen urlakas vid t.ex. en 
översvämning. 

 

1. VAHTI-rekisteristä mahdollisesti puuttuvien 
toiminnanharjoittajien kuormitustiedot pyritään 
saamaan rekisteriin mahdollisimman kattavasti. 
Rekisterin muokkaaminen 
käyttäjäystävällisemmäksi on hyvä tavoite, mutta 
sen toteutuminen riippuu mm. rahoituksesta.  
 
 
 
 
2. Maaperän tilan tietojärjestelmässä on tällä 
hetkellä noin 25 000 kohdetta koko Suomen 
alueelta. Näistä noin 17 500 kohteen maaperän 
tila ei ole tiedossa (toimivat kohteet* ja 
selvitystarvekohteet**). On siis totta, että tällä 
hetkellä tietojärjestelmän tiedot haitallisten 
aineiden määristä ja levinneisyydestä ovat näiltä 
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3. Inom miljöförvaltningen finns en rad olika register 
som används för att kategorisera verksamheter men 
registren är inte sammanlänkade till varandra. I 
beskrivning till åtgärderna FYSISK 1, finns nämnt att 
bl.a. att man ska skapa kartor för 
muddringsområden, att man borde utarbeta 
datasystem för muddringar. I NATUR 1 (effektivering 
av marina skyddsområden och övriga 
skyddsåtgärder) och NATUR 2 (skydd av 
undervattensbiotoper om att uppgifter om marina) 
finns det nämnt att privata skyddsområden ska 
införas till databas och att geografisk information 
införs i kartjänsten. NATUR 2ibs (geografisk 
information om nyckelbiotoperna införs i 
karttjänsten). Överlag borde man satsa på att 
utarbeta verktyg för att genomföra åtgärderna. För 
att tillsynsmyndigheterna smidigt ska kunna ta olika 
skyddsobjekt och risker i beaktande vid 
tillståndsprocesser bör det finnas lättillgänglig och 
samlad information. För kommunerna och regionala 
myndigheters del, ett verktyg som är lätt att använda 

osin suuntaa-antavia arvioita. 
Ympäristöministeriössä laaditaan parasta aikaa 
kansallista pilaantuneiden maa-alueiden 
riskinhallintaohjelmaa, joka on tarkoitus hyväksyä 
vuoden 2015 aikana. Yksi ohjelman tavoitteista on 
pilaantuneisiin maa-alueisiin liittyvän 
tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien 
käytettävyyden kehittäminen ja tietosisällön 
parantaminen. 
 
* objekt med pågående verksamhet 
** områden som måste utredas 
 
 

3. Paikkatietoaineistot siirtyvät pikkuhiljaa saman 
järjestelmän piiriin. Suuri osa erilaisista 
viranomaisten rekistereistä on jo käytettävissä 
samoissa paikkatietoaineistoissa.  
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vid ett tillståndsförfarande samt övervakning över 
miljötillståndspliktiga objekt. I nuläget finns olika 
typer av register som inte är användningsvänliga eller 
går att kombinera (åtminstone på kommunal nivå). 
En utarbetad databas för att lätt kunna samordna 
olika typer av information skulle underlätta att 
verksamheter inte placeras olämpligt med tanke på 
vattenvården och skyddsobjekt. En väl utvecklad 
databas med register på de olika verksamheterna 
som lätt kan uppdateras och som kan samordna olika 
register, t.ex. VAHTI i anslutning till OIVA, MATTI 
samt samordna information om NATURA-områden 
med skyddade objekt, special objekt, fornlämningar 
och muddringar. VAHTI kunde möjligen användas 
som en grund för databasen. 

Kokkolan kaupunki (Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus) 

Toimenpideohjelma keskittyy haitallisten aineiden 
kuormituksessa Itämeren pääallasta vaivaavaan 
ravinnekuormitukseen sekä Suomenlahtea ja 
ltämeren pääallasta vaivaaviin haitta-aineisiin 
(lääkeaineet ja Kymijoen dioksiini ja 
furaanikuormitus). Pohjanlahti ja varsinkin Perämeri 
muodostavat luonteeltaan erityyppisen 
kokonaisuuden ja toimenpideohjelmalta olisi 
toivonut enemmän Perämerenkin keskeisten 
ongelmien ratkaisuehdotuksia. Perämeri on 
vähälajinen, vähäsuolainen ja ekologisille muutoksille 
herkempi kuin ltämeren pääallas tai Suomenlahti. 
Perämerellä matalien rannikkovesien tilaan 
vaikuttavat suuresti joet ja niiden vedenlaatu. Vaikka 
Perämeren tila verrattuna ltämeren pääaltaaseen 
onkin selvästi parempi, tulee Perämeren ongelmiin 
kiinnittää huomiota, jotta vesien tila saadaan 
paranemaan kaikilla merialueilla. 

Perämeren erityisongelmia kuten 
kiintoainekuormitusta ja jokivesien mukana 
alunamailta tulevaa happamuutta ja 
metallikuormitusta vähennetään vesienhoidon 
toimenpideohjelmiin sisältyvien toimenpiteiden 
avulla. Kiintoainekuormituksen arviointiin pyritään 
seuraavalla suunnittelukierroksella panostamaan 
nykyistä enemmän.  

Kansalaispalaute (YM) 1. Toimenpideohjelma on Suomenlahden ja 1. Ravinnekuormitus voi vuodesta riippuen olla 
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 Saaristomeren osalta täysin tavoitteeton, 
esittäessään, että ohjelman toimenpitein 
ravinnekuormitusta saadaan mahdollisesti 
vähennettyä ihmisen toiminnan seurauksena 
peltoviljelyn fosforin ja typen 
huuhtoumakuormituksen osalta vain n. 10 %. Em. 
vähennystavoite 6-vuotiskaudelle on niin vähäinen, 
että muutokset asettuvat luonnollisen kuormituksen 
vaihtelurajojen sisälle, näin toteutuessaankin 
toimenpideohjelman seurauksena on, että veden ja 
pohjaympäristön tila, sen eliöstö ja virkistyskäyttö 
tulevat edelleen, lähes puoli vuosisataa jatkuneen 
kumuloituvan kuormituksen seurauksena vain 
huononemaan.  
 
 
 
 
 
 
2. Toimenpideohjelmaa tulee kehittää niin, että 
vesien tilaan ja muuttuneisuuteen liittyvien lakien ja 
asetuksen ja niiden hengen mukaisesti arvioidaan 
parhaat ja kustannustehokkaimmat toimenpiteet. 
Ihmisen toiminta; peltoviljely Suomenlahden ja 
Saaristomeren valuma-alueilla synnyttää todistetusti 
ja kiistattomasti vähintäänkin 60–85% mereen 
kulkeutuvasta typen ja fosforin rehevöittävästä 
kokonaisravinnekuormituksesta.   
 
 
3. Toimenpideohjelmassa, jonka tärkeimpänä 
tavoitteena, ns. suuressa vaikuttavassa kuvassa tulee 
olla, merialueille ihmisen toiminnasta, maankäytöstä 

moninkertaista, joten merkittäväkin kuormituksen 
vähennys mahtuu vuosittain sääolosuhteista 
riippuvan vaihtelun sisään. Siksi kuormituksen 
vähennystavoitteet ovat keskimääräisiä 
vähennyksiä pidemmän aikajakson 
kuormitustasosta. Ilmastonmuutoksen arvioidaan 
yleisesti voimistavan ravinnekuormitusta ja sitä 
kautta rehevöitymistä. 
Kokonaiskuormitusvähennys saadaan kun 
huomioidaan sekä vesienhoidon, että 
merenhoidon kuormitusvähennykset yhteensä. 
Kuormitusvähennyksiä suunniteltaessa pitää ottaa 
huomioon realistiset vähennysmahdollisuudet. 
Taloudelliset seikat ja yhteiskunnallisen 
jatkuvuuden reunaehdot sekä luonnollisten 
prosessien hitaus aiheuttavat sen, ettei kovin 
suuria todellisia vähennyksiä tai edes 
vähennystavoitteita voida realistiselta pohjalta 
esittää.  
 
2. Vesienhoitosuunnitelmiin ja merenhoidon 
toimenpideohjelmaan on valittu tämän hetkisen 
tiedon mukaan parhaimmat, käyttökelpoisimmat 
ja kustannustehokkaimmat menetelmät. Tiedossa 
on useita uusia ja potentiaalisia toimenpiteitä, 
mutta niiden käyttöönotto edellyttää lisää 
tutkimusta ennen laaja-alaista soveltamista.  
Maataloudessa painopiste on maatalouden 
kuormituksen vähentämisessä erityisesti etelä- ja 
lounaisrannikolla. 
 
3. Merenhoidon toimenpideohjelma lähtee 
liikkeelle Manner-Suomen maaseutuohjelman 
täysimääräisestä toimeenpanosta, jota käsitellään 
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johtuvan ravinnekuormituksen vähentäminen. Tätä 
suurimman kuormitusjakeen lähtökohtaa, 
peltoviljelyn valuma-aluekuormitusta, sen syntyä, 
syitä ei käsitellä toimenpideohjelmassa mitenkään 
tavoitteellisesti vähentää sen osuutta merkittävästi ja 
näin todella alentaa merialueille kohdistuvaa 
ravinnekuormitusta ja vaikuttaa meren tilaan 
myönteisesti.  
 
4. Suojakaista-, suojavyöhyke-, laskeutusallas-, 
kosteikkotoimenpiteillä, jotka edustavat korkeintaan 
1-3 % peltopinta-alasta ei ole saatu juurikaan mitään 
ravinnevähennystä aikaan valuma-alueilta mereen 
kulkeutuvien virtavesien laadussa. Lähes kaksi 
vuosikymmentä voimassa olleilla em. toimenpiteillä 
ei ole saavutettu mitään parannusta aikaan, siksi 
onkin todella erikoista, että ympäristöhallinto ei 
edelleenkään pysty esittämään mitään todellisia 
toimenpiteitä, esim. viljelymenetelmien kehittämistä 
ja käyttöönottoa tavalla joka vähentää valuma-
alueiden ravinnekuormitusta peltoviljelyn osalta 
merkittävästi, jopa yli 50 %. 
 
5. Toimenpideohjelman s. 10 yläreunassa oleva 
”asiantuntiarvio” kappale on hyvin ristiriitainen 
toiveikkuudessaan ja toisaalta todetaan, että 
tavoitteiden saavuttaminen on hyvin epärealistista. 
Kuinka on mahdollista, että meren tilaa, vesiluonnon 
tilan parantamiseen ei pystytä tekemään 
toimivampia parempia, haasteellisimpia, 
kunnianhimoisempia suunnitelmia tänä päivänä, 
nykymaailmassa.  Ohjelmaa ei voi kuin arvioida -80 -
lukulaiseksi, jolloin uskottiin, että kun kaikki tekevät 
vähän ja puhalletaan yhteen hiileen ym. niin hyvä 

yksityiskohtaisemmin vesienhoitosuunnitelmissa. 
Maaseutuohjelma korostaa maaperän 
kasvukunnon ylläpitoa, optimaalista lannoitusta ja 
toimivaa peltojen vesitaloutta, jotka ovat keskeisiä 
lähtökohtia kuormituksen hallinnassa. 
 
 
 
 
4. Maatalouden vesiensuojelun lähtökohta on 
pitää ravinteet maaperässä ja lannoittaa 
optimaalisesti kasvien kasvutarpeen mukaan. 
Kosteikot ja suojavyöhykkeet ovat 
ravinnekuormituksen vähentämisen kannalta 
täydentäviä toimenpiteitä ja niiden merkitys 
korostuu näiden toimenpiteiden 
monitavoitteisuudessa. Ympäristöhallinto on 
mukana useissa tutkimushankkeissa, joissa 
pyritään juuri vähentämään kuormitusta sen 
syntylähteillä.  
 
 
 
5. Toistaiseksi ei ole olemassa toimivia keinoja, 
joilla tilannetta voitaisiin muuttaa nopeasti. Usein 
nopeasti vaikuttavat ja järeät keinot ovat 
osoittautuneet ennakoituja vaikutuksia 
heikoimmiksi tai niiden vaikutuksissa on havaittu 
ei toivottuja sivuvaikutuksia.  
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tulee, tällainen ei toimi meren eikä sisävesien tilan 
parantamisen osalta, vauriot ovat kehittyneet niin 
suuriksi, että toimenpiteiden tulee olla järeitä.  
 
6. Huomioiden, että kaikkien Toimenpideohjelman ja 
Vesienhoitosuunnitelman parissa työskennelleiden 
tiedossa oleva ja vielä yllä esitettynä asia myös 
muistutuksena ja tietoon tuotuna, että 
merialueidemme huono tila, rehevöityminen on 
seurausta peltoviljelyn muuttuneista toimenpiteistä – 
60 luvulta alkaen ja jatkuen seurauksineen 
edelleenkin. 
Keinolannoitusravinteet ja 
maanmuokkaustoimenpiteet aikaansaivat 
voimakkaasti lisääntyneet ympärivuotiset! 
ravinnehuuhtoumat vesistöön ja rannikkovesiimme. 
Lannoitusta niin määrien kuin sijoituksen osalta on 
pystytty parantamaan vuosikymmenten aikana, 
mutta järeät, raskaat maanmuokkaustoimet 
tiivistyneine savimaineen saavat aikaan 
ympärivuotiset pintavalumat, jotka huuhtovat 
savesta siihen sitoutuneina olevan typpi ja 
fosforiravinteet. Tästä on seurauksena, että 
Suomenlahden ja Saaristomeren valuma-alueiden 
ravinnekuormituksesta 60–85% (todellinen 
kuormituksen Hot Spot) syntyy peltoviljelyksiltä, 
jonka kaikki toimenpideohjelman asiantuntijat 
tietävät ja tunnustavat asian epäilemättä. 
 
7. Mikä on se syy, että ympärivuotista 
kasvipeitteellisyyttä (seurauksena vähintäänkin 50–
60% ravinnekuormitusväheneminen peltoviljelyksiltä 
vesistöön) peltoviljelyksille, siis maan 
muokkaamattomuutta, ei asiantuntijoiden toimesta 

 
 
 
 
6. Monet viljelijät ovat muuttaneet 
viljelymenetelmiään kuormitusta ja eroosiota 
vähentävään suuntaan, kuten talviaikainen 
kasvipeitteisyys ja suorakylvö, mutta nämä 
muutokset eivät ole vielä tavoittaneet kaikkia 
viljelijöitä, eivätkä ne sovellu kaikkiin tilanteisiin.  
Lisäksi maaperässä tapahtuvat muutokset ovat 
hitaita ja siksi hyödyt näkyvät viiveellä. MYTVAS-
tutkimusten mukaan fosforikuormitus on 
kääntynyt laskuun, mutta muutokset ovat hitaita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Ympärivuotisella kasvipeitteisyydellä ei voida 
saavuttaa 50 – 60 % kuormitusvähenemää, vaan 
kuormitusvähenemä jää pienemmäksi. Eroosio 
vähenee ja siten kiintoaineeseen sitoutuneiden 
ravinteiden huuhtouma pienenee, mutta 
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esitetä vakavasti päätöksentekoon Suomenlahden, 
Saaristomeren, Pohjoisen Itämeren paremman tilan 
saavuttamiseksi.  
 
 
8. Mikä on se syy, että ympäristöhallinnon näistäkin 
Toimenpideohjelmassa vastuulliset toimijat, 
asiantuntijat, tutkimusjohtajat, ylijohtajat, pääjohtaja 
eivät puutu esityksessään virtavesi ja meriympäristön 
tilan kannalta erittäin merkittävän kuormitusjakeen, 
peltoviljelyn ravinnekuormituksen vähentämiseen 
em. mahdollisin keinoin, ympärivuotisen 
kasvipeitteellisyyden vaatimuksella, maan 
muokkaamattomuudella, jotka täysin mahdollisia 
toimenpiteitä, ja joiden kustannusvaikutus viljelijälle 
jopa positiivinen. 
  
9. Mikä on se syy, että ympäristöhallinnon näistäkin 
Toimenpideohjelmassa vastuulliset toimijat, 
asiantuntijat, tutkimusjohtajat, ylijohtajat, pääjohtaja 
eivät puutu esityksessään millään lailla 
suometsäojituksen em. aikaansaamaan fossiilisten 
turvebiomassojen hävittämiseen ja syntyneeseen 
valtavaan hiilidioksidipakoon. Soiden ojitusten 
ennallistamisella, ojien, ojasuiden täytöllä on 
mahdollista nopeassa aikataulussa palauttaa soiden 
pohjavesi tasolle, joka mahdollista taas suokasvien 
palautumisen turvemaille, soille ja näin käynnistyy 
suolle hiiltä sitova prosessi.  
 
10. Mikä on se syy, että ympäristöhallinnon näistäkin 
Toimenpideohjelmassa vastuulliset toimijat, 
asiantuntijat, tutkimusjohtajat, ylijohtajat, pääjohtaja 
eivät puutu esityksessään millään lailla 

liukoisessa muodossa olevien ravinteiden 
huuhtouma voi todennäköisesti lisääntyä 
ravinteiden kerrostuessa maan pintakerrokseen.  
 
 
8. Katso edellinen vastaus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Yksityisen omistusoikeuden suoja on hyvin 
vahva Suomessa ja siihen on vaikea puuttua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Vesienhoidon toimenpideohjelmissa on 
esitetty vuodesta 2009 lähtien varsin mittavasti 
toimenpiteitä vanhojen turvetuotantoalueiden 
vesiensuojelun tehostamiseksi ja uusien lupia on 
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turvetuotannon vesistökuormituksen 
ennakkoarvioinnin kehittämiseen. 

AVI:ssa hylätty vesiensuojeluperusteisesti. 
Ympäristöhallinnon näkökulmasta turvetuotannon 
vesiensuojelu kehittyy suotuisaan suuntaan, mutta 
tietopohjassa on vielä puutteita mm. orgaanisen 
aineen kuormituksen vaikutusten osalta. 

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys 
(Varsinais-Suomen ELY-keskus) 

Merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmassa on 
esitetty hyvin olemassa oleva tieto meriympäristöön 
kohdistuvista ihmisperäisistä paineista sekä 
ympäristötavoitteista. Tietopohjaa tulisi kuitenkin 
tutkimuksin laajentaa puutteellisesti tunnettujen 
aihealueiden osalta. Näitä ovat mm. merialueiden 
sisäisen ja avomerialueelta kulkeutuvan 
ravinnekuormituksen merkitys osa-alueilla sekä 
vaarallisten ja haitallisten aineiden ja mikroroskien 
kuormitusmäärät, esiintyminen ja merkitys 
ympäristössä.   

Tietopohjaa pyritään jatkuvasti parantamaan. 
Sisäistä kuormitusta ja muilta merialueilta 
kulkeutuvan ravinnekuormituksen merkitystä 
tutkitaan ja arvioidaan mallintamalla niin 
Suomessa kuin muissa Itämeren maissa. 
Toimenpideohjelmaan on myös otettu mukaan 
toimenpide Itämeren ravinnevarantojen 
merkityksen ja hallitsemismahdollisuuksien 
selvittämiseksi. Vaarallisten ja haitallisten aineiden 
tietopohja parantuu ja mikroroskista saadaan 
uutta tietoa mm. tässä toimenpideohjemassa 
esitetyillä toimenpiteillä.  

Kansalaispalaute (Varsinais- Suomen ELY- 
keskus) 

Paikallisesti ongelmana: Matalat merenlahdet, joille 
lasketaan esteettä rannoilta sijaitsevilta pelloilta 
lannoitteita sisältävää vettä. Pellot ovat talvella 
paljaana ja lisääntyvät sateet talvisin lisäävät 
ongelmaa. Peltojen kuivaamiseksi on jopa syvennetty 
huomattavasti olemassa olevia ojia, joilta vesi 
lasketaan suoraan merenlahtiin. Suojavyöhyke ei 
tässä tapauksessa auta lainkaan, jos suojavyöhykkeen 
läpi on raivattu syvät ojat rinteessä sijaitsevien 
peltojen reunoilta suoraan mereen. 
 
Meren hyvän tilan saavuttamisen esteenä: 
Lainsäädännön ristiriitaisuudet koskien maatalouden 
päästöjä: Ympäristönsuojelulain mukaan #202 kunta 
voi antaa ympäristönsuojelumääräyksiä alueiden ja 
suojavyöhykkeiden määrittelyjä, joilla lannan ja 
lannoitteiden käyttöä rajoitetaan. Rajoitukset ovat 

Eri tavoin toteutettu talviaikainen kasvipeitteisyys 
pelloilla estää pintamaan eroosiota ja vähentää 
siltä osin kokonaiskuormitusta erityisesti fosforin 
osalta. Salaojavesien kautta kulkeutuvien 
ravinteiden määrään voidaan vaikuttaa pyrkimällä 
kasvien tarpeen mukaiseen lannoitukseen. 
Ojituksen kautta mereen kulkeutuvien ravinteiden 
määrää voidaan vähentää erilaisilla pato- ja 
kosteikkorakenteilla. 
 
 
Tällä hetkellä pääosa maatalouden 
vesiensuojelutoimenpiteistä on sisällytetty 
maatalouden ympäristökorvausjärjestelmään. Se 
on viljelijöille vapaaehtoinen, mutta pääosa 
viljelymaasta on järjestelmän piirissä. 
Ympäristökorvausjärjestelmästä viljelijä voi valita 
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siis kunnan päättäjistä kiinni ja maatalousvaltaisissa 
kunnissa ei ole ehkä halua rajoitusten tekemiseen. 
Sen sijaan hajajätevesiasetuksella määrätään 
valtakunnallisesti hajavesien käsittelystä. 
Maatalouden aiheuttamat päästöt ovat kuitenkin 
moninkertaiset verrattuna talousvesien 
aiheuttamaan ongelmaan. Kaipaisin valtakunnallisia 
selkeitä määräyksiä peltojen suojavyöhykkeille ja 
mahdollisille saostusaltaille. 
 

erilaisia vesiensuojelutoimenpiteitä, joihin 
kuuluvat mm. suojavyöhykkeet ja erilaiset 
kosteikot. Valtioneuvoston asetus eräiden maa-ja 
puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen 
rajoittamisesta säätelee lannoitteiden käytöstä, 
varastoinnista ja käsittelystä sekä 
eläintuotannosta aiheutuvia päästöjä pintavesiin, 
pohjavesiin, maaperään ja ilmaan. Lisäksi 
määritellään mm. lannanlevityksen 
suojaetäisyyksistä vesistöihin. 
Vuonna 2014 uusittiin ns. nitraattiasetus, mikä 
osaltaan parantaa lainsäädännön kattavuutta.  

Kansalaispalaute (Varsinais- Suomen ELY- 
keskus) 

Meren hyvän tilan saavuttamisen esteenä: valumien 
hallinta ja tänä päivänä hulevesien kerääminen 
suurilta alueelta ja johtaminen viemäreitä pitkin 
suoraan mereen. 
 

Hulevesien osuus ravinteiden 
kokonaiskuormituksesta on pieni. Paikallisesti 
niillä saattaa kuitenkin olla suuri merkitys esim. 
alueilla, jonne hulevesiä johdetaan laajoilta maa-
alueilta ja niiden vaikutuksia tuleekin selvittää 
varsinkin vesialueilla, joille tulee paljon hulevesiä, 
ja joiden vedenvaihtuvuus on rajoittunutta. 
Vesienhoitoon sisältyy hulevesien hallinnan 
toimenpiteiden toteuttaminen. Hulevesien 
vaikutusten arviointi ja käsittelymenetelmien 
kehittäminen edellyttäisivät kuitenkin lisää 
tutkimusta erityisesti menetelmien toimivuudesta 
kylmissä olosuhteissa. Hulevesien hallinta on 
uuden lainsäädännön mukaan kuntien vastuulla, 
joten on tärkeää aktivoida kuntia asian 
edistämisessä.   

Kansalaispalaute (Varsinais- Suomen ELY- 
keskus) 

Ongelmana: Merimetsokannan levinneisyys, on 
viimeisen vuoden parin aikana levinnyt jo 
Uudenkaupungin edustalle, kannan rajoittaminen, 
pesimisen estäminen ja lintujen häätäminen 
Saaristomereltä – merimetsot tuhoavat asuttamansa 
saaret, rehevöittävät sotkuillaan merialueita, 

Merimetso ei ole vieraslaji ja se kuuluu Suomen 
luontoon. Merimetso syö kalaa monipuolisesti, 
myös vähempiarvoisia lajeja, ja rehevöitymisen 
myötä vähäarvoisen kalan runsastuminen on 
luonut edellytykset myös merimetsokannan 
vahvistumiselle. 
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aiheuttavat haju- ja näköhaittaa ja sitä kautta 
merkittävää haittaa saariston ja rannikon 
meriluontoarvoille ja matkailuelinkeinolle; kuten 
myös kalastuselinkeinolle. Merimetso ei näin isolla 
kannalla luontaisesti kuulu Suomen luontoon, vaan 
Suomen alueella pesivän ja asuvan kannan voi 
hävittää lähes kokonaan. 
 
 
 
 
 

 
Jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole, 
merimetson rauhoituksesta voidaan poiketa 
lintudirektiivin 9 artiklan mukaisesti kalavesille 
aiheutuvan vakavan vahingon estämiseksi. 
Poikkeuslupamenettelyn soveltamisessa 
ongelmatapausten ratkaisemiseksi säännösten 
sallimissa puitteissa pyritään seurantaa, 
tutkimusta ja ohjeistusta ylläpitämällä löytämään 
mahdollisimman toimiva ja tehokas sekä 
tapauskohtainen keino vakavan vahingon 
estämiseksi. 

Kansalaispalaute (Varsinais- Suomen ELY- 
keskus) 

Paikalliset ongelmat: Pengertiet joissa liian pienet 
virtausaukot sekä tien 192 ja Vehaksentien risteystä 
Kustavintien toisella puolella olevan peltopläntin 
lannoittaminen lietelannalla. Kohta erittäin alava ja 
pelto joutuu liki joka vuosi puoliksi nousevan veden 
pinnan takia veden valtaamaksi. 
Kohdistamaani alueen suurin ongelma ne padot 
(pengertiet); Heikinkarinrauma, Kuusistonrauma, 
Mustarauma 

Toimenpiteessä HYDRO1 (Rannikkoalueen 
paikalliset virtausolosuhteiden parantamistoimet) 
kartoitetaan virtausolosuhteiltaan ongelmalliset 
paikat ja laaditan kunnostussuunnitelmat 
olosuhteiden parantamiseksi.  
Nitraattiasetus kieltää lietelannan levittämisen 
toistuvasti tulvan alle jääville pelloille. 
Väärinkäytöksiä pyritään vähentämään valvontaa 
ja neuvontaa lisäämällä.  

Kansalaispalaute (Varsinais- Suomen ELY- 
keskus) 

1. Ongelma Saaristomerellä: Metsätalouden raskas 
kalusto ja riittämättömät suojavyöhykkeet -> 
paikallinen ravinne- ja orgaanisen aineen kuorma.  
 
 
 
 
 
 

1. Vesienhoitosuunnitelmissa on täydentävänä 
toimenpiteenä muokkaamattoman suojakaistan 
jättäminen uudistushakkuualueen ja vesistön 
välille.  Nykyisten suositusten mukaan 
muokkaamattoman suojakaistan vähimmäisleveys 
on 5 metriä, mutta leveys voi vaihdella 20 – 30 
metriin saakka. Suojakaistan leveyteen vaikuttaa 
mm. rinteen kaltevuus ja maaperän 
eroosioherkkyys.  

Kansalaispalaute (Varsinais- Suomen ELY- 
keskus) 

Luvialla ongelmana: Veden samentuminen, 
kalantulon loppuminen, merimetsojen lisääntyminen. 
Kalankasvatuksesta mereen segmentoituneet 
ravinteet. Liikaa merimetsoja. 

Ravinnekuormitusta ja rehevöitymistä pyritään 
vähentämään vesienhoidon ja merenhoidon 
toimenpitein.  
Merimetson kohdalla voidaan rauhoituksesta 



33 
 

 tapauskohtaisesti poiketa lintudirektiivin 9 artiklan 
mukaisesti kalavesille aiheutuvan vakavan 
vahingon estämiseksi.  

Kansalaispalaute (Varsinais- Suomen ELY- 
keskus) 

Största hindren för att uppnå god miljöstatus i den 
marina miljön: eutrofieringen, de otaliga 
muddringarna i skärgården och vid stränderna! 
Största hindren in Österbotten 
eutrofieringen, utsläåå av skadliga ämnen i 
allmänhet. 
 

TPO:hon on sisällytetty toimenpide ”Ruoppausten 
haitallisten vaikutusten vähentäminen” liittyen 
pienruoppauksiin, jotka rannikon matalissa 
lahdissa aiheuttavat ravinteiden ja haitta-aineiden 
pöllyämistä ja pohjaeläin- ja pohjakasviyhteisöjen 
muutoksia (FYYSINEN 1). Tämän lisäksi 
ruoppauksiin liittyviä toimenpiteitä voidaan 
huomioida suojelualueisiin ja 
merialuesuunnitteluun liittyvissä toimenpide-
ehdotuksissa (LUONTO 1, LUONTO 2bis LUONTO 
3; huom. TPO:ssa osa koodeista muuttunut ).  

Kansalaispalaute (Varsinais- Suomen ELY- 
keskus) 

1. Sura sulfatjordar är problem i Österbotten  
 
 
 
2. Hindren i allmänhet: Utsläpp från lantbruk och 
samhällen. Den internationella aspekten är viktig så 
vi får en påverkan fastän vi själv inte "påverkar". 
Nytta: Renare vatten som medför sundare ekosystem 
och som en följd av det renare föda från havet. 

1. Vesienhoidossa on useita toimenpiteitä ja 
ohjauskeinoja happamien sulfaattimaiden 
aiheuttamien ongelmien vähentämiseksi 
 
2. Merenhoidon suunnittelu edellyttää 
ravinnekuormituksen vähentämistoimenpiteiden 
koordinoimista muiden Itämeren maiden kanssa ja 
HELCOMissa on jo yhteisesti sovittu 
maakohtaisista kuormituksen 
vähentämistavoitteista. 

  

Toimenpideohjelman laatiminen 

Kommentoiva taho Yksityiskohtainen kommentti Palautteen huomioiminen/vastine 

Evira (YM) Evira pyytää että hoitosuunnitelmia laadittaessa 
huomioidaan mahdollisuuksien mukaan 
elintarviketurvallisuuden näkökulma ja tarvittaessa 
oltava yhteydessä paikallisiin 

Meristrategiadirektiivi, edistäessään 
meriympäristön hyvää tilaa ja puhtautta, edistää 
samalla myös merestä saatavien elintarvikkeiden 
turvallisuutta. Jopa yksi hyvän tilan kuvaajista 
kohdentuu erityisesti kalojen ja ihmisravintona 
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elintarvikeviranomaisiin. käytettävien muiden meren antimien puhtauteen. 
EVIRA on mukana merenhoidon suunnittelussa ja 

toteutuksen ohjaamisessa. Toimenpideohjelmaa 
toteutettaessa voidaan olla yhteydessä paikallisiin 

elintarvikeviranomaisiin silloin, kun se on 

tarkoituksenmukaista. 

Geologian Tutkimuskeskus (YM)  GTK suosittaa myös elottoman luonnon 
luonnonvarojen sisällyttämistä 
toimenpideohjelmaan. Valmistelua tehtiin myös 
"Merelliset luonnonvarat" alaryhmässä, jossa 
edustettuina ilmeisesti oli vain elollisen luonnon 
asiantuntijoita, vaikka Meristrategiapuitedirektiivi 
koskee monin osin myös elotonta meriluontoa. 
Lisäksi laissa vesienhoidon ja merenhoidon 
järjestämisestä (272/2011) määritellään, että 
meriympäristön tilalla tarkoitetaan ympäristön 
yleistä tilaa merivesillä (sisältäen lain määrityksen 
mukaan vedet, merenpohjan ja tämän sisustan), kun 
otetaan huomioon meriympäristön muodostavien 
ekosysteemien rakenne, toiminta ja prosessit, 
luonnolliset fysiografiset, maantieteelliset, biologiset, 
geologiset ja ilmastolliset tekijät sekä fyysiset, 
akustiset ja kemialliset olosuhteet, mukaan luettuina 
ne, jotka johtuvat ihmisten toiminnasta kyseisellä 
alueella tai sen ulkopuolella. On valitettavaa, että 
geologinen asiantuntemus on jäänyt huomioimatta 
ohjelmaa valmisteltaessa, etenkin kun 
toimenpideohjelman toteutuksessa valtakunnallisen 
merihiekan ja kiviainestenotto-suunnitelman 
laatimisen (Fyysinen 4, taulukko 17, sivu 142) 
valmisteluvastuu on kirjattu Ympäristöministeriön, 
Geologian Tutkimuskeskuksen (GTK) ja 
Metsähallituksen vastuulle. Tosin toimenpidelistan 
taulukossa sivulla 110 (Fyysinen 4, Valtakunnallisen 

Lopullisen toimenpideohjelman vastuutahojen 
määritelmät on muutettu ja Geologian 
Tutkimuskeskus on lisätty osallistujatahoksi 
toimenpiteen FYYSINEN 2 (entinen FYYSINEN 4) 
kuvailulehtiseen  

Toimenpideohjelmaa valmistelevan työryhmän 
kokoonpanoa, työskentelytapaa ja 
sidosryhmätyöskentelyn tiivistämistä tullaan 
tarkastelemaan ja pyritään parantamaan nykyisen 
työryhmän toimikauden päätyttyä 2016 lopussa. 
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merihiekan ja kiviainestenotto-suunnitelman 
laatiminen) GTK:ta ei mainita. 

Intresseföreningen för en levande skärgård rf. 
(YM) 

Intresseföreningen för levande skärgård anser att 
som en del av åtgärden för decimering av 
sälstammarna, bör ingå en uppdatering av jord- och 
skogsbruksministeriets förvaltningsplan för 
Östersjöns sälstammar från 2007. Detta bör ske i 
samarbete med svenska myndigheter. 
Förvaltningsplanen bör vara adaptiv och därmed 
anpassas till ny kunskap och förändrade 
förhållanden. 

Suomen kansallisen hylkeidenhoitosuunnitelman 
päivittämistarvetta arvioidaan. Hylkeiden osalta 
tehdään yhteistyötä HELCOMissa mm. Ruotsin 
kanssa. Itäisen Suomenlahden populaation 
suojelussa tarvitaan yhteistyötä Venäjän ja Viron 
kanssa. Alustavien selvitysten tekeminen on 
aloitettu 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto 
MTK ry (YM) 

MTK Pohjois- Suomi (Pohjois- Pohjanmaan ELY- 
keskus) 

Olisi ollut toivottavaa, että mukana olisi ollut myös 
maa- ja metsätaloustuottajien edustaja, koska 
elinkeinolle on esitetty useita toimenpiteitä 
toteutettavaksi.  

Toimenpideohjelmaa valmistelevan työryhmän 
kokoonpanoa, työskentelytapaa ja 
sidosryhmätyöskentelyn tiivistämistä tullaan 
tarkastelemaan ja pyritään parantamaan nykyisen 
työryhmän toimikauden päätyessä vuoden 2016 
lopussa. 

Metsäteollisuus (YM) Metsäteollisuus pitää myönteisenä, että 
toimenpideohjelmaa on ollut valmistelemassa 
laajapohjainen osallistujajoukko. On kuitenkin 
valitettavaa, että elinkeinoelämän ja teollisuuden 
edustajia ei ole lainkaan osallistettu työhön. 
Toivomme tältä osin parannusta nykyisiin 
käytäntöihin. 

Toimenpideohjelmaa valmistelevan työryhmän 
kokoonpanoa, työskentelytapaa ja 
sidosryhmätyöskentelyn tiivistämistä tullaan 
tarkastelemaan ja pyritään parantamaan nykyisen 
työryhmän toimikauden päätyessä vuoden 2016 
lopussa. 

Museovirasto (YM) Museovirasto on lausunut 16.5.2012 (015/004/2012) 
Suomen ensimmäisestä merenhoidon 
suunnitelmasta korostaen muun muassa 
vedenalaisten muinaisjäännösten lakipohjaista 
rauhoitusta (Muinaismuistolaki 295/1963) sekä 
vedenalaisen kulttuuriperinnön näkökulman 
huomioimista läpäisevästi koko 
merenhoitosuunnitelmassa. Nyt lausuttavana 
olevassa ehdotuksessa Suomen 

Merialuesuunnittelussa pyritään ottamaan 
meressä olevat tiedostetut 
kulttuuriperintökohteet huomioon. Tässä olisi 
hyvä konsultoida museovirastoa. Monet 
merenpohjaan vaikuttavat toimet ovat 
luvanvaraisia, joten näissä tulisi ottaa huomioon 
ympäristöön liittyvät seikat. Viranomaisten välistä 
tietojenvaihtoa tulisi kehittää, jotta 
kulttuuriperintö ja muinaismuistot olisivat 
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merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi 
näitä Museoviraston näkökulmia ei ole huomioitu. 
Toimenpideohjelmassa kulttuuriperintö mainitaan 
vain käyttötarkoituksena liittyen 
merialuesuunnitteluun. Museoviraston näkemyksen 
mukaan merenhoidon ja kulttuuriperinnön suojelu 
on luontevaa yhdistää; Itämeren hyvä ekologinen tila 
edistää myös vedenalaisen kulttuuriperinnön ja 
laajemmin ottaen myös koko merellisen 
kulttuuriperinnön matkailu- ja virkistysarvoista 
nauttimista sekä kohteiden tutkimista ja säilymistä. 
 
Merenhoidon toimenpiteiden suunnittelussa ja 
toteuttamisessa tulee täsmentää mahdollisia 
vaikutuksia kulttuuriperintöön ja muinaisjäännöksiin. 
Erilaiset merenhoitoon liittyvät toimenpiteet, lupa-
asiat ja vaikutusten arvioinnit edellyttävät usein 
myös museoviranomaisen (Museovirasto tai 
maakuntamuseo) lausuntoa. Tätä ohjaavat muun 
muassa muinaismuistolaki (295/1963), vesilaki 
(587/2011) ja maankäyttö- ja rakennuslaki 
(132/1999). Muinaismuistolakia sovelletaan vain 
Suomen aluevesillä, ei talousvyöhykkeellä.  
 
Lausuntoasioihin liittyvät prosessit ja toimenpiteiden 
rahoitusvastuu (muun muassa kulttuuriperinnön ja 
siihen liittyvien selvitysten huomioiminen 
konkreettisten hoitotoimenpiteiden 
kokonaiskustannuksissa) tulisi avata riittävän 
selkeästi ja yksiselitteisesti merenhoidosta 
vastaaville tahoille. Suositeltavaa olisi myös lisätä 
merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman 
liitteeksi prosessikaavio, joka kuvaa 
kulttuuriympäristön huomioimista niissä 

paremmin myös lupaviranomaisten tiedossa.  
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merenhoidon hankkeissa, joissa muutetaan vesi- ja 
ranta-alueita ja jotka voivat näin vaikuttaa 
haitallisesti kulttuuriperinnön säilymiseen.  

Myrberg Kai, SYKE (YM) 1.s. 23 alla: Parempi sanoa RKTL 3.12.2014 asti. 
1.1.2015 jo LUKE. 
 
2. s. 24 kappale 3.2: ”….Päivitetyt 
vesienhoitosuunnitelmat hyväksytään 
valtioneuvostossa vuonna 2015” Onko tämä ennuste 
vai YM:n ”tulosohjausta”.??? 
 
3. s.25, kappale 34: Mitä ovat ”Itämeren Euroopan 
unioniin kuulumattomat rantavaltiot”, Onko joku 
maa eronnut EU:sta vai onko tämä suomettumista, 
jossa sanaa Venäjä vältetään? Sama ilmaus toistuu 
myöhemmin samassa kappaleessa. 

1.  Tekstiä on korjattu. 

 

2.  Tekstiä on tarkennettu. 

 
 
 

3.  Tekstiä on tarkennettu. 

Satakuntaliitto (YM) Satakuntaliitto kiinnittää huomiota 
toimenpideohjelmaehdotusta laatineen 
valmisteluryhmän koostumukseen siltä osin, että 
ryhmässä ei ole maakunnan liittojen edustusta. 
Liittojen edustus olisi ollut tärkeää mm. siksi, että 
merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmassa on 
esitetty useita sellaisia toimenpiteitä, jotka 
kytkeytyvät myös maakuntakaavojen laadintaan ja 
toteuttamiseen merialueilla. Lisäksi liitoilla on 
maakuntakaavoituksesta vastaavina viranomaisina 
sellaista alueidenkäytön suunnitteluun liittyvää 
tietopohjaa ja osaamista, jota olisi ollut hyvä 
hyödyntää ohjelman laadinnassa. Toivon mukaan 
jatkossa tähän kiinnitetään huomiota mm. 
valmisteluryhmän osalta.  

Toimenpideohjelmaa valmistelevan työryhmän 
kokoonpanoa, työskentelytapaa ja 
sidosryhmätyöskentelyn tiivistämistä tullaan 
tarkastelemaan ja pyritään parantamaan nykyisen 
työryhmän toimikauden päätyessä vuoden 2016 
lopussa. 

Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry (YM) Kaupallinen kalastus Suomessa tuottaa kuluttajien 
toivomaa lähikalaa ja muuta kalaraaka-ainetta osana 
elintarvikeketjua sekä poistaa merkittäviä määriä 

Toimenpideohjelmassa ei ole esitetty kaupallista 
kalastusta kielteisenä asiana. Niissä tapauksissa 
missä kalastuspaine on todettu liian suureksi, 
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ravinteita Itämerestä ja sisävesistä. Vuonna 2014 
kaupallinen kalastus poisti noin 650 tonnia fosforia ja 
noin 3 300 tonnia typpeä vesistöistä. Kaupallisen 
kalastuksen tärkeä tehtävä sekä elintarvike- ja raaka-
ainetuottajana ja vesiympäristön hoitajana on jäänyt 
esityksessä pitkälle huomioimatta. 
Kalastuselinkeinon toimintaedellytykset olisi 
turvattava osana Itämeren hoitotoimia, eikä nähtävä 
kaupallista kalastusta kielteisenä Itämeren tilaan 
vaikuttavana tekijänä kuten esitys tekee. Kaupallinen 
kalastus on osa sinistä biotaloutta ja 
ekosysteemipalveluja.  

kysymyksessä on sekä ammatti- että vapaa-ajan 
kalastus. 

 

Suomen riistakeskus (YM) Suomen riistakeskus näkee, että kuulemisasiakirja 
suhtautuu metsästykseen hyvin yksipuolisesti 
paineena, jonka johdosta eri lajien populaatiot ovat 
lähtökohtaisesti vaarassa. Suomen riistakeskus 
painottaa, että tämä on peruste ohjata kestävää 
käyttöä metsästyslain mukaisilla toimilla. Se ei 
kuitenkaan ole peruste kieltää metsästystä 
kategorisesti. Olennainen yhteys luonnonhoidon ja 
metsästyksen välillä jää myös kuulemisasiakirjasta 
puuttumaan. 
 
Suomen riistakeskus painottaa, että metsästykseen 
liittyviä paineita on jo pitkään hallittu 
hoitosuunnitelmien kautta. Viimeaikainen kehitys on 
vienyt kohti kansainvälisiä lajikohtaisia 
hoitosuunnitelmia. Hoitosuunnitelmiin kirjatut 
linjaukset on mahdollista siirtää hanketoiminnaksi 
sekä tarpeen mukaan metsästyslain mukaiseksi 
nykyistä tiukemmaksi säätelyksi, joiden kautta 
parannetaan lajien elinympäristöjä ja suojelun tasoa 
varmistaen samalla metsästyksen kestävyys.  
 

Metsästys on paine, mutta sitä tehdään myös 
kannanhoitotarkoituksissa ja se voidaan 
integroida osaksi kestävää merenhoitoa. Tekstiä 
on tarkistettu ja tämä näkökulma on lisätty.   
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Suomen riistakeskuksen näkemyksen mukaan meren 
hyvä tila voidaan saavuttaa integroimalla kestävän 
käytön mukainen metsästys osaksi merialueen 
käyttöä. Metsästys on parhaimmillaan 
luonnonhoidon työkalu, jonka suunniteltu salliminen 
mahdollistaa yhteiskunnalle edulliset riistakantojen 
seurannat ja erityisesti vieraslajien poistoon liittyvät 
toimenpiteet. Kuulemisasiakirjan tiivistelmäosiossa 
metsästys tulee suoraan mainituksi kestävään 
käyttöön liittyvässä kappaleessa, jossa todetaan että 
metsästyksen tulee olla kestävää. Yleisesti 
metsästykseen liittyviä ristiriitaisia  
tavoitteenasetteluja tulee kuitenkin ilmi 
vieraslajeihin ja suojelualueverkoston laajentamista 
sekä muita luonnonsuojelun toimenpiteitä 
koskevissa osioissa. Vieraslajien poiston 
toteuttamiseksi on metsästyksen lisäämisen tarve 
ilmeinen. Merellisen suojelualueverkoston 
kehittämiseen liittyvä perustelematon 
metsästysvastaisuus vie tilannetta kuitenkin 
jatkuvasti vastakkaiseen suuntaan. Perusteeton 
kieltäminen luo vieraspetojen poiston toteuttajien ja 
suojelualueita hallinnoivien tahojen välille jatkuvaa 
konfliktia. Samaan aikaan yhteiskunnalla ei ole varaa 
muutoinkaan toteuttaa poistotoimia.  
Suomen riistakeskuksen näkemyksen mukaan ei ole 
perusteltua kategorisesti kieltää kaikkea metsästystä 
vaan sallimalla tärkeimpien metsästyksen kohteena 
olevien lajien metsästys voidaan saavuttaa sekä 
merialueen hyvä tila, luonnonsuojelulain 
edellytykset, että yhteiskunnalle edullisemmat 
luonnonhoitotoimenpiteet. 

Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö 
(YM) 

1. Toimenpideohjelmaa on valmisteltu työryhmissä, 
joissa vapaa-ajankalastajat tai heidän järjestönsä ei 

1. Toimenpideohjelmaa valmistelevan työryhmän 
kokoonpanoa, työskentelytapaa ja 
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 kuitenkaan ole ollut edustettuna toisin kuin 
vesipuitedirektiivin vesienhoidon 
toimenpideohjelmien valmistelussa. Tämä on 
järjestön mielestä puute, joka on syytä korjata 
seuraavalla suunnittelukaudella. 
 
2. Pohjanlahden tärkeimpiä kutualueita monille 
kalalajeille ovat matalat fladat, joiden määrä 
vähenee maankohoamisen myötä ja uusien fladojen 
syntyminen estetään rantojen ja veneväylien 
ruoppauksella. SVK pitää tärkeänä, että 
toimenpideohjelmaan sisällytetään olemassa olevien 
fladojen kartoitus, jossa selvitetään niiden merkitys 
poikastuotantoalueina ja mahdollinen suojelutarve. 

sidosryhmätyöskentelyn tiivistämistä tullaan 
tarkastelemaan ja pyritään parantamaan nykyisen 
työryhmän toimikauden päätyttyä 2016 lopussa. 

 

 

2. LUONTO 2bis (TPO:ssa LUONTO 3) kartoittaa 
näiden alueiden sijaintia, FYYSINEN 1 pyrkii 
rajoittamaan ruoppauksia ja LUONTO 3 (TPO:ssa 
VIESTI 1) pyrkii lisäämään tietoisuutta ongelmasta.  

Svenska Lantbruksproducenternas 
Centralförbund r.f. (YM) 
 

1. Vi ser att det är beklagligt att jordbrukets 
producentorganisationer inte har funnits med i detta 
forum. 
 
 
 
2. Riktlinjerna är i stort sett sakliga. SLC framhåller 
dock att det är viktigt att hålla isär jordbrukets 
historiska belastning från dagens odlingsmetoder, 
som styrs av lantbrukets miljöstöd, tvärvillkor, 
nitratdirektiv, miljölov och andra 
rekommendationer. En del av de 
bakgrundsuppgifterna som de föreslagna åtgärderna 
baserar sig på är uppskattningar och modeller, som 
grundar sig på delvis föråldrad eller inte helt 
tillförlitlig information. I materialet beskrivs de olika 
sektorernas andel av belastningen med procentuella 
andelar. Här är det viktigt att även nämna de verkliga 
belastningsmängderna. De procentuella andelarna 
visar inte på belastningens storlek och andelen kan 

1. Toimenpideohjelmaa valmistelevan työryhmän 
kokoonpanoa, työskentelytapaa ja 
sidosryhmätyöskentelyn tiivistämistä tullaan 
tarkastelemaan ja pyritään parantamaan nykyisen 
työryhmän toimikauden päätyttyä 2016 lopussa. 
 

2. Toimenpideohjelmaehdotuksen lähtökohtana 
on eri kuormituslähteiden nykyinen kuormitus. 
Esitetyt taustatiedot perustuvat tuoreimpaan ja 
luotettavimpaan saatavissa olevaan tietoon ja 
uusimpiin mallilaskentoihin. Kuormitusmäärät 
esitetään tonneina ja prosentteina taulukossa 7 
(TPO:ssa taulukossa 2) ja osin myös itse tekstissä. 
Tonnimäärät on lisätty tekstiin niiden 
kuormitussektoreiden kohdalle, missä niitä ei ole 
mainittu.  
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öka även om den verkliga belastningen minskar. 
 
SLC betonar att det är skäl att beakta den betydande 
minskning av användningen av gödselmedel som har 
skett under det senaste årtiondet och alla övriga 
åtgärder som vidtagits, för att minska jordbrukets 
belastning av vattendragen. Det är även viktigt att 
effektivare kunna utnyttja senaste rön inom 
forskningen. Det finns annars en stor risk för att man 
får en felaktig bild av jordbrukets nuvarande 
belastning och därmed vilka åtgärder som borde 
vidtas och som är mest kostnadseffektiva. 
Åtgärderna syns tyvärr med rätt lång fördröjning i 
vattendragen. Då dessutom klimatförändringen 
påverkar situationen, står det redan nu klart att den 
uppställda tidsramen är för snäv för att uppnå 
målsättningen för vattenkvaliteten. Då det gäller 
kvaliteten på Östersjöns vatten är det internationella 
perspektivet särksilt viktigt och nödvändigt för att få 
en riktig bild. 
 
3. SLC påminner att då det gäller framtida 
utredningar och projekt är det skäl att hålla i minnet 
att det är fråga om en långsam process att positivt 
påverka havsvattnets tillstånd. Dessutom bör det 
finnas transparens och tydlighet då det gäller 
konkretion samt vid kostnads- och 
ansvarsfördelningen. 

 

 

Maatalouden lannoitusmäärät ovat vähentyneet 
huomattavasti viimeisten runsaan 
parinkymmenen vuoden aikana. Varsinkin fosforin 
osalta aikaisemman ylilannoituksen vaikutukset 
näkyvät kuitenkin pitkään. Arvioinnissa on pyritty 
käyttämään uusimpia tutkimustuloksia ja tietoja. 
Toimenpiteiden hidasvaikutteisuus on tiedostettu 
ja toimenpideohjelmassa on todettu, että tämä on 
yksi olennainen syy siihen, miksi meren hyvää tilaa 
ei varsinkaan rehevöitymisen osalta voida 
saavuttaa tavoitevuoteen mennessä. Muiden 
Itämeren maiden kuormituksen merkitystä on 
tarkennettu lopullisessa toimenpideohjelmassa.  
 

  

 

 

3. Ei edellytä vastinetta. 

 

 

MTK Etelä-Pohjanmaa (Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus) 

1. Asiakirjassa korostetaan läpi koko asiakirjan 
Suomen maatalouden osuutta merialueiden 
suurimpana kuormittajana.  MTK-EP katsoo, että 
maatalouden kuormitusosuuden korostaminen 
syyllistää kohtuuttomasti maataloutta ja voi johtaa 
kalliisiin virheratkaisuihin. Asiakirjassa olisi ollut syytä 

1. Kuormitusta aiheuttavia sektoreita on käsitelty 
systemaattisesti kaikkia samalla tavalla. Eri 
sektoreista on kustakin esitetty samat 
kuormituksen määrälliset ja prosenttiosuuden 
arviot. Lisäksi on annettu tietoja kuormituksen 
ajallisesta kehityksestä, jos niitä on ollut saatavilla. 
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tuoda paremmin esille maataloudessa vesienhoidon 
hyväksi jo pitkään tehtyjä erittäin merkityksellisiä ja 
laajoja toimenpiteitä. MTK-EP haluaa muistuttaa, 
että vesienhoitotyö on erittäin pitkäjänteistä ja 
toimenpiteiden vaikutukset vesien tilassa näkyvät 
vasta viiveellä. 
 
 
 
 
 
 
2. MTK-EP katsoo, että kuormituksen 
arviointiperusteissa on edelleen erittäin suuria 
puutteita, vaikka ilmeisesti kuormitusmallien 
rakentamisessa käytetty aineisto on aikaisempaa 
tarkempi ja laajempi. Suurimpia puutteita ovat 
edelleenkin mm. sisäisen kuormituksen, ravinteiden 
liukoisuuden, puhdistamolietteen ja 
viherrakentamisen sekä (lähinnä Itämereen 
kohdistuvana) suurien kuormituslähteiden (esim. 
Luga-joen päästöt) ”unohtaminen”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maataloutta käsittelevään tekstiin lisätään tietoja 
maataloudessa tehdyistä toimenpiteistä. 
Maatalous on Suomen osalta suurin kuormittaja. 
Maatalouteen liittyy tässä kaikki maatalouteen 
liittyvä toiminta ja lisäksi itse peltomaasta 
muodostuva eroosio ja sen mukana kuormitus. 
Vaikka maataloudessa on tehty paljon 
toimenpiteitä kuormituksen vähentämiseksi, ovat 
maaperän fosforiluvut osalla alueista 
huomattavan korkeita ja nämä alueet 
kuormittavat Itämerta vielä pitkiä aikoja. 
 
2. Sisäisen kuormituksen arviointiin ei ole vielä 
kehitetty riittävän tehokkaita menetelmiä, eikä 
varsinkaan ole keinoja vähentää sisäistä 
kuormitusta. Eli ainoa keino vähentää sisäistä 
kuormitusta on puuttua ulkoiseen kuormitukseen. 
Vaikka yleissuunnitelmissa ei esitetä liukoisia 
ravinteita, niiden merkitys otetaan huomioon 
yleissuunnitelmien jälkeen tehtävässä 
hankesuunnittelussa.  Ravinteiden liukoisuudessa 
ongelmia aiheuttaa se, että maataloudessa esim. 
peltomaasta mitataan vain kasvien käytössä oleva 
liukoisessa muodossa olevat ravinteet. 
Peltomaassa on huomattava määrä fosforia, 
mutta kiintoaineeseen sitoutuneena eikä suoraan 
kasvien käytössä. Siksi peltoja joudutaan 
fosforilannoittamaan ja ylimääräinen fosfori 
päätyy veteen, vaikka peltoa ei lannoitettaisi 
ollenkaan. Vaikka merenhoidossa pyritään 
huomioimaan kansainväliset asiat, on kuitenkin 
jokaiselle Itämeren rantavaltiolle määritelty omat 
kuormitusvähennystavoitteensa. Tausta-
asiakirjoissa on pyritty avaamaan koko Itämeren 
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3. MTK-EP toteaa, että asiakirjassa on kuitenkin 
ansiokkaasti esitetty perustietoja sisäisestä 
kuormituksesta ja Suomenlahden 
pohjasedimenteistä, hapettomuudesta, 
kerroksellisuudesta ja ravinteiden 
mobilisoitumisesta. Valitettavasti sisäisen 
kuormituksen kuvaaminen on jäänyt mekanismien 
tasolle, eikä sen suhteellista osuutta 
kokonaiskuormitusarvioihin verrattu ole esitetty.  
Asiakirjasta tulisi myös paremmin käydä esille 
sisäisen kuormituksen vaikutus Suomenlahden veden 
laatuun ja leväkukintojen esiintymiseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. MTK-EP pitää erikoisena, että asiakirjassa ei ole 

kuormitusta hyödyntäen HELCOMin laatimia 
arvioita. 
 
3. Sisäisellä kuormituksella tarkoitetaan aiemmin 
sedimentoituneiden ravinteiden, erityisesti 
fosforin vapautumista takaisin veteen. Ilmiössä on 
kyse sedimentin alentuneesta kyvystä pidättää 
ravinteita huonoissa happioloissa. Tällöin 
ravinteita poistuu pysyvästi ekosysteemikierrosta 
vähemmän kuin hyvien happiolojen vallitessa. 
Ilmiö on Itämeressä hyvin merkittävä ja se 
ylläpitää kohonnutta ravinnepitoisuustasoa ja 
levätuotantoa (erityisesti sinilevätuotantoa ja -
kukintoja) erityisesti pääaltaassa ja 
Suomenlahdella.  
 
Sisäistä kuormitusta tapahtuu myös hapellisissa 
oloissa, mutta pohjanläheisen veden muuttuessa 
hapettomaksi vapautuminen kiihtyy merkittävästi. 
Sedimentistä veteen vapautuvien ravinteiden 
määrä ei tulisi suoraan rinnastaa ulkoiseen 
kuormaan, koska myös sedimentistä vapautuvat 
ravinteet ovat pääosin peräisin aiemmasta 
ulkoisesta ravinnekuormituksesta. Valuma-
alueelta ja ilman kautta laskeumana tulevat 
ravinteet sen sijaan ovat systeemin kannalta täysin 
uutta kuormitusta. 
 
Toimenpideohjelmaan on otettu mukaan, jonka 
myötä Itämeren sisäisten ravinnevarantojen 
merkitystä ja hallinnan mahdollisuuksia 
selvitetään. 
  
4. Toimenpideohjelmaan ja tausta-asiakirjaan on 
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myöskään suhteutettu Suomen arvioituja 
kuormituslukuja muiden Itämeren maiden 
arvioituihin kuormituslukuihin.  Suhteellisuuden 
vuoksi olisi ollut lisäksi perusteltua esittää 
asiakirjassa arvioita, miten suuria kuormituslukuja on 
vuosien aikana syntynyt Venäjän ja Puolan 
lannoitetehtaiden ”yllätyksenä löydetyistä” 
fosforipäästöistä. 
 
5. MTK-EP pitää puutteena, että 
merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaa on 
valmisteltu työryhmässä, josta maa- ja 
metsätaloustuottajien edustaja on puuttunut. Tämä 
on suuri puute, koska sektorille on sälytetty kuitenkin 
erittäin paljon toimenpiteitä.  
 
 
6. Asiakirjassa todetaan, että toimenpiteitä 
suunniteltaessa on otettava huomioon kestävä 
kehitys ja toimenpiteiden sosiaaliset ja taloudelliset 
vaikutukset. MTK-EP pitää tätä hyvin tärkeänä 
ohjenuorana niin merenhoidon kuin vesienhoidon 
suunnittelussa. Myös kansainvälinen yhteistyö on 
tärkeää, jotta toimenpiteet eri Itämeren 
rantavaltioissa ovat mahdollisimman yhtenevät 
eivätkä vaikuta eri maiden kilpailukykyyn yhteisillä 
markkina-alueilla. 

lisätty tietoja muiden maiden kuormituksesta ja 
Suomen osuudesta Itämeren 
kokonaiskuormituksesta. 

 
 
 
 
 
5. Toimenpideohjelmatyöryhmässä ei ole ollut 
mukana elinkeinoelämän etujärjestöjen edustajia. 
Sen sijaan vesienhoidon- ja merenhoidon 
alueellisissa yhteistyöryhmissä järjestöt ovat olleet 
edustettuina. Merenhoidon toisella 
suunnittelukaudella etujärjestöt on tarkoitus ottaa 
paremmin mukaan myös valtakunnallisella tasolla. 
 
 6. Suomi on Itämeri-yhteistyön aktiivinen osapuoli 
ja voidakseen aktivoida muita, sen tulee huolehtia 
mm. Suomelle HELCOMissa sovituista 
velvoitteista. Yhtenä ohjelman laskentaperusteena 
on käytetty HELCOMissa sovittuja 
ravinnekuormituksen vähennystavoitteita 
avomerelle. 

Kemin kaupunki (Varsinais- Suomen ELY- 
keskus) 

Suomen naapurivaltioissa on yksittäisiä 
päästölähteitä, joista pääsee Itämereen vuodessa 
ravinteita (esim. fosfori) enemmän kuin Suomesta 
yhteensä. Näiden päästölähteiden kuormituksen 
vähentäminen olisi erityisen tärkeää. Tähän tarvitaan 
kansainvälistä yhteistyötä antamalla näille valtioille 
rahallista avustusta puhdistamoinvestointeihin. 

HELCOMissa on sovittu valtioiden välisestä 
taakanjaosta kuormituksen vähentämisessä. 
Taakanjaon perusteena on nykykuormituksen 
määrä, joten valtiot, joilla on suuria yksittäisiä 
päästölähteitä ovat saaneet vähennystaakan, jossa 
tämä seikka on huomioitu. Pietarin kaupungin 
jätevesien puhdistuksen kouriintuntuva 
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Suomen omat toimet päästöjen vähentämisessä eivät 
riitä parantamaan Itämeren tilaa, jos samaa 
merialuetta kuormittavien muiden valtioiden päästöt 
Itämereen eivät samalla merkittävästi pienene. 

parantuminen viimeisen vuosikymmenen aikana 
on osin tulosta valtioiden välisestä tiiviistä 
yhteistyöstä. Suomen tulee huolehtia omista 
vähennystavoitteistaan ja tämä ohjelma on 
muotoiltu sen mukaisesti. 

Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (Varsinais-
Suomen ELY- keskus) 

1. Yhdistys painottaa kuitenkin 
vesienhoitosuunnitelman merkitystä, sillä vesistöt 
ovat kokonaisuuksia. Mereen päätyessään 
esimerkiksi ravinteille ei ole enää mitään tehtävissä, 
joten ensiarvoisen tärkeitä ovat ne toimenpiteet joita 
tehdään vesireiteillä. Itämeri on ainutlaatuinen 
ekosysteemi. Meillä ei ole missään toista Itämerta. 

2. Luonnon- ja ympäristönsuojelu ei voi perustua 
pelkästään vapaaehtoisuuteen, ja erityinen 
painoarvo asialle pitää antaa nyt kun sääntelyä 
halutaan purkaa. Komplisoituessaan 
ympäristöongelmat koettelevat nimenomaan myös 
sosiaalista kestävyyttä ja tulevat myös kalliiksi. 
Ennaltaehkäisy on aina halvempaa kuin vahinkojen 
korjaaminen.  Meriekosysteemi on valtaisa 
kokonaisuus, joten yhdistys korostaa työn 
pitkäjänteisyyttä. Tavoiteaikataulussa tulee 
ehdottomasti pitäytyä, sillä monet toimenpiteet ovat 
nyt jo myöhässä.  

1. Ei edellytä vastinetta. 

 

 

 

 

1. Ei edellytä vastinetta. 

 

Suomen Vesilaitosyhdistys ry (Varsinais- 
Suomen ELY- keskus) 

Suomen merenhoitosuunnitelman 
toimenpideohjelma on laadittu lähinnä 
viranomaisista koostuvassa valmistelutyöryhmässä ja 
teemakohtaisissa alatyöryhmissä. Toisin kuin 
vesienhoidon suunnittelun prosessissa, eri 
toimialojen edustajat eivät ole osallistuneet 
valmistelutyöhön. Vaikka direktiivi ei edellytä eri 
sektoreiden kuulemista valmistelun aikana, 
pitäisimme kuitenkin toivottavana, että jatkossa eri 

Toimenpideohjelmaa valmistelevan työryhmän 
kokoonpanoa, työskentelytapaa ja 
sidosryhmätyöskentelyn tiivistämistä tullaan 
tarkastelemaan ja pyritään parantamaan nykyisen 
työryhmän toimikauden päätyttyä 2016 lopussa. 
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toimialojen edustajilla olisi mahdollisuus aidosti 
osallistua valmisteluprosessiin ja tuoda valmisteluun 
omaa asiantuntemustaan.  

Kalajoen vesienhoitoryhmä, Ylivieskan 
kaupunki (Pohjois- Pohjanmaan ELY- keskus) 
 

Merenhoidon toimenpideohjelmassa on huomioitava 
vielä nykyistä paremmin mereen laskevien jokien 
valuma-alueiden vesienhoitotoimenpiteet. Lisäksi 
ohjauskeinoissa voisi olla enemmänkin yhteistä 
vesienhoitosuunnitelmien ohjauskeinojen kanssa. 
Rannikkoalueen jokilaaksojen erityispiirteet tulisi 
myös ottaa huomioon nykyistä paremmin sekä 
vesien- että merenhoidon ohjauskeinoja, painotuksia 
ja seurantaa suunniteltaessa. 

Vesienhoitosuunnitelmien ja vesienhoidon 
toimenpideohjelmien toimenpiteet ja 
ohjauskeinot muodostavat keskeisen osan 
ravinnekuormituksen ja haitallisten aineiden 
vähentämiseksi tarvittavista toimista. Alueelliset 
erityispiirteet otetaan huomioon erityisesti 
vesienhoitosuunnitelmissa esitetyissä toimissa; 
merenhoito keskittyy enemmän yleisiin Suomen 
kaikkia rannikkovesiä koskeviin toimenpiteisiin. 

 

Olemassa olevat toimenpiteet ja niiden riittävyysarvio (lopullisessa toimenpideohjelmassa on lukujakoa muutettu siten, että 
luvussa 4 on yhdistetty olemassa olevat ja uudet toimenpiteet) 
 

Kommentoiva taho Yksityiskohtainen kommentti Palautteen huomioiminen/vastine 

Energiateollisuus (YM) 1. Toimenpideohjelmassa todetaan, ettei kalojen 
istutuksia tulisi huomioida vesistön tilaa parantavana 
toimenpiteenä. Tätä ehdotamme muutettavaksi. 
Kalojen istutukset ovat tärkeä toimenpide ja 
välttämättömiä myös jatkossa osittain luonnossa 
lisääntyvien kalakantojen tukemiseksi. 
 
 
 
 
 

1. Kalatalouspoliittisena tavoitteena on pyrkiä 
kalojen luonnon lisääntymisen edistämiseen. 
Istutuksilla voidaan kuitenkin edistää kalakantojen 
elpymistä ja pitää yllä osaltaan kalastettavia 
kalakantoja. 

Kalatiestrategian toimeenpano on alkanut ja 
hankkeita on toteutettu eri puolella Suomea. 
Kalatiestrategian seurantaan on tarkoitus perustaa 
oma ryhmänsä. 
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Geologian tutkimuskeskus (YM) 1. Luonnoksessa viitataan merenpohjan 
koskemattomuuden (kuvaaja 6) osalta vuoden 2012 
arvioon, jonka mukaan tila on hyvä. Arvio perustuu 
olettamukseen, että ruoppausten, läjitysten, 
merenpohjan rakentamisen, laivaliikenteen jne. 
vaikutukset ovat paikallisia. Todellisuudessa 
merenpohjan fyysisen koskemattomuuden 
toteamiseksi tai muutoksen havaitsemiseksi 
paikallisen kuormituksen ulkopuolella ei ole olemassa 
indikaattoria, joten vuoden 2012 arviota voidaan 
pitää siinä suhteessa puutteellisena. Suomen 
merialueiden käyttö ja moninaiset 
infrastruktuurihankkeet ovat lisäksi yleistymässä, 
näin ollen niiden vaikutuksia merenpohjan tilaan 
tulisi tarkastella realistisella tasolla. Erilaisten kaapeli- 
ja putkilinjausten vaikutukset ovat fyysisiltä 
mitoiltaan pitkiä ja lisääntyvän laivaliikenteen 
vaikutukset myös pitkäkestoisia. 
 
2. Ruoppaus- ja läjitystoiminnan vaikutusten 
katsotaan toimenpideohjelmassa olevan paikallisia, 
ja laajempien vaikutusten rajoittuvan lähinnä haitta-
aineiden kulkeutumiseen. Esimerkiksi Airistolla on 
kuitenkin todettu läjitetyn aineksen resuspension 
johtaneen veden pitkäkestoiseen samentumiseen 
laajalla alueella sekä merenpohjan liettymiseen 
läjitysalueen ulkopuolella. 
 
Laivaliikenteen vaikutuksia (aallokko, 
potkurivirtaukset jne.) merenpohjaan ja sen fyysiseen 
koskemattomuuteen käsitellään raportissa hyvin 
vähän. 
 
 

1. Vuoden 2012 tilanarvion päivittämiseen liittyvä 
työ on jo alkanut ja päivitys valmistuu 2018. Muut 
kuin paikalliset merenpohjaan kohdistuvat paineet 
pyritään huomioimaan tarkemmin vuoden 2018 
arviossa.  

Suomi on parhaillaan viemässä kansalliseen 
lainsäädäntöön merialuesuunnitteludirektiiviä. 
Direktiivin edellyttää merialuesuunnittelua 
tehtävän ekosysteemilähestymistapa huomioiden 
ja kestävää kehitystä edistäen. 
Merialuesuunnittelu tulee parantamaan erilaisten 
merialueelle sijoittuvien toimintojen 
kokonaisuuden hallinnan mahdollisuuksia.  
 
 
 
 
 
2. Tekstiin on lisätty, että jatkossa on tarve 
kehittää parempia malleja ruoppauksen ja 
läjityksen vaikutuksille sekä läjityspaikkojen 
etsimiseen. Airiston tilanne, johon GTK:n 
lausunnossa viitataan ei kuvaa yleistä tilannetta 
meriväylillä nykyisin, vaan kyseessä on vanha (80-
90-luvuilla tapahtunut), onnettomaan paikkaan 
sijoitettu läjitysalue, johon Turun satama on 
aikanaan läjittänyt kunnostusruoppausten 
Aurajoen mukanaan tuomaa lietettä. Ja liete ei 
pysynyt kaltevalla pohjalla. Nykyisin pystytään 
ennakoimaan vaikutuksia paremmin. Läjitysten 
vaikutukset arvioidaan YVA-menettelyssä tai 
viimeistään luvituksen yhteydessä ja lisäksi uusi 
ruoppaus- ja läjitysohje antaa hyvät lähtökohdat 
suunniteltujen läjitysalueiden kelpoisuuden 
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3. Toimenpideohjelmassa käsitellään merellisten 
luonnonvarojen kestävää käyttöä ja hoitoa, mutta 
tämä koskee vain kaloja ja kalakantojen kestävään 
käyttöön liittyviä toimenpiteitä ja laadullisia kuvaajia, 
kuten luonnon monimuotoisuus. Myös geologisten 
luonnonvarojen käyttöä ja hoitoa tulisi käsitellä 
toimenpideohjelmassa. Ei pelkästään 
valtakunnallisen merihiekan ja kiviainestenotto-
suunnitelman laatimisella, vaan myös merenpohjan 
koskemattomuuteen ja geologisen 
monimuotoisuuden säilymiseen tähtäävillä toimilla. 

arvioinnille. Eli jos ensin katsottaisiin mitä uusi 
ohje vaikuttaa, ja vasta sen jälkeen parannettaisiin 
ohjeistusta tarpeen mukaan. 
 
Kauppamerenkulun väyliä on yhteensä noin 4000 
km, ja ne kulkevat pääosin luontaisesti riittävän 
syvillä vesialueilla, jolloin laivaliikenteen 
vaikutukset merenpohjaan jäävät hyvin vähäisiksi. 
Jos selvitys halutaan tehdä, niin se tulisi kohdistaa 
alueille, joissa liikenteellä voidaan olettaa olevan 
merkittäviä vaikutuksia merenpohjaan, ei koko 
kauppamerenkulun väylästöllä. Asiaa voisi 
selvittää esimerkiksi pilotin avulla. 

3. Merenpohjan koskemattomuuden ja geologisen 
monimuotoisuuden säilymistä uhkaavat monet 
ihmistoiminnat. Esimerkiksi merihiekan oton 
seurauksena voidaan menettää geologisesti 
arvokkaita ja ainutlaatuisia harjumuodostumia. 
Toisaalta arvokkaat hiekkapohjat (esim. 
kutupohjat) tai rauta-mangaani-saostumakentät 
saattavat hautautua merenpohjalla leviävän 
läjitysmateriaalin alle. Merenpohjan rakentaminen 
ja laivaliikenteen virtaukset aiheuttavat 
merenpohjan kulumista ja muuttavat sen 
rakennetta ja koostumusta. 

Merenpohjan vahinkoja voidaan vähentää 
kohdistamalla toimintoja kuten hiekanottoa 
vähemmän arvokkaille alueille. Näiden alueiden 
löytämiseksi voidaan kehittää parempia malleja. 
Tämä on lisätty TPO:n tekstiin. 
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Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
(Uudenmaan ELY- keskus) 

Toimenpideohjelmassa todetaan edelleen, että typen 
poistoteho tulisi nostaa 90 %:iin niillä rannikkovesiin 
vaikuttavilla suuremmilla puhdistamoilla, joilla se on 
teknis-taloudellisesti mahdollista. 
Merenhoitosuunnitelman toimenpideluettelossa 
kappaleessa 7 ei ole kuitenkaan esitetty 
jätevedenpuhdistamoita koskevia toimenpiteitä eikä 
tällaista % -vaatimusta ole esitetty myöskään 
Kymijoen ja Suomenlahden vesienhoitosuunnitelman 
toimenpide-ehdotuksissa. Tekstin ja toimenpide-
ehdotusten vaatimukset ovat tämän asian osalta 
siten ristiriidassa keskenään. HSY on samaa mieltä 
siitä, että jätevedenpuhdistamoiden toiminnan 
tehostamisen tulee tapahtua suositussopimuksen 
keinoin eikä lupamääräyksiä tiukentamalla. 

Merenhoidossa ei esitetä yhdyskuntajätevesiä 
koskevia toimenpiteitä, vaan painotetaan 
vesienhoidossa esitettyjen toimenpiteiden 
täysipainoista toteuttamista. Toimenpideohjelman 
jäteveden puhdistamoiden nykytoimenpiteitä 
koskevat tekstit päivitetään loka-marraskuussa 
jätevesien puhdistusta koskevan 
suositussopimuksen päivittämiseen liittyvien 
neuvottelujen etenemisen mukaisesti. 

Liikennevirasto (YM) Liikennevirasto ehdottaa, että toimenpideohjelmaan 
voisi lisätä oman lukunsa meriväylien kehittämisestä 
ja kunnossapidosta (esim. luvun 5.9 yhteyteen). 
Tekstiin pitäisi sisällyttää ainakin alla olevia asioita. 

 
Liikennevirasto vastaa lakisääteisesti muun muassa 
vesiväylien suunnittelusta, ylläpidosta ja 
rakentamisesta, liikenteen hallinnasta ja sen 
kehittämisestä valtion liikenneväylillä ja 
meriliikenteessä, talvimerenkulun edellytysten 
turvaamisesta, merikartoituksen ylläpidosta ja 
kehittämisestä sekä varautumisesta huolehtimaan 
toimialallaan liikennejärjestelmän toimivuudesta 
poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa.  

 
Suomen viennistä peräti 90 prosenttia ja tuonnista 
70 prosenttia kulkee meriteitse. Vesiväylien 
kehittämisen ja ylläpidon vaatimat toimenpiteet 
tulee voida yhteen sovittaa ja huomioida 

Toimenpideohjelman lukuun 4.9. on lisätty 
lausunnossa mainittuja asioita soveltuvin osin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

mahdollisten suojelun tehostamisen ja 
suojeluverkoston vahvistamisen yhteydessä siten, 
ettei meriväylien kehittämisen ja kunnossapidon 
edellytyksiä heikennetä merkittävästi Suomen 
talouselämän kuljetusten ja huoltovarmuuden 
tavoitteiden toteuttamiseksi.  

 
Liikennevirasto korostaa, että vesiväylien 
kehittämisellä ja ylläpidolla osaltaan parannetaan 
merenkulun turvallisuutta. Merenkulun 
turvallisuuden varmistamiseksi rajoitukset eivät saa 
koskea väylänhoitoon liittyviä toimenpiteitä. 
Kauppamerenkulun väylien ohella myös alemman 
luokan vesiväylästön toimintaedellytykset on tärkeää 
huomioida. Vesiliikenteen keskittyessä merkityille 
väylille mahdolliset haitat (mm. 
toimenpideohjelmassa mainittu eliöstön 
häiriintyminen) ja meriliikenteen turvallisuus ovat 
paremmin hallinnassa, kun veneliikenne keskittyy 
pienemmille väylille, pois kauppa-alusliikenteen 
käyttämiltä kauppamerenkulun väyliltä sekä väylien 
ulkopuolelta.  
 
Väyläruoppausten osalta ympäristövaikutusten 
seurantaa koskevat määräykset annetaan vesiluvassa 
ja ne ovat yleensä varsin kattavat. Valvonta ja 
seuranta eivät ole marginaalisia, kuten sivulla 72 on 
mainittu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastine väyläruoppauksia koskevaan lausunnon 
kohtaan: 

Asianomaisessa toimenpideohjelman tekstissä 
tarkoitetaan nimenomaan vesilain mukaisten 
enintään kymmenen hehtaarin kokoisten fladoja 
ja kluuvijärviä käsittävien alueiden ruoppauksia. Ei 
väyläruoppauksia yleensä. Tekstiä on selvennetty 
näiltä osin. 

Liikenne- ja viestintäministeriö (YM) 
Ministeriö haluaa lisäksi kiinnittää huomiota siihen, 
mitä Liikennevirasto on lausunnossaan esittänyt 
erityisesti kauppamerenkulun väylien ylläpitoon ja 
rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä 
meluhaitoista ja meluntorjuntakeinoista. Ministeriö 

Tekstiä tästä asiasta on sisällytetty 
toimenpideohjelman lukuun 4.9 
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kannattaa viraston ehdotusta oman osion 
sisällyttämisestä meriväylien kehittämisestä ja 
kunnossapidosta esimerkiksi merenkulun 
turvallisuutta koskevan luvun 5.9 yhteyteen. 

Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (Varsinais-
Suomen ELY- keskus) 

Merenhoitosuunnitelman toteutuminen on pitkälti 
sidoksissa vesienhoidon suunnitelmaan. Vesireittien 
varrelta kaikki päätyy lopulta mereen. 
Vesiensuojelutoimia tulee tehostaa nimenomaan 
maatalouden osalta, joka on suurin yksittäinen 
Itämeren kuormittaja mitä typen ja fosforin 
päästöihin tulee. Maatalouden vesiensuojelussa on 
käytettävissä useita, tehokkaita keinoja 
ravinnekuorman vähentämiseen. Myös 
nitraattiasetuksen toimeenpanoa on tehostettava ja 
lantapoikkeus tulee poistaa. 

Kommentti on vesienhoitosuunnitelman linjausten 
mukainen. Maatalouden toimenpiteiden osuus on 
suurin vapaaehtoisten toimenpiteiden 
kustannuksista. 

Luonnonvarakeskus (YM) Toimenpideohjelmaluonnoksen luvussa 5 on useissa 
kohdissa todettu nykytoimenpiteiden olevan 
riittämättömiä, mutta asian korjaamiseksi ei ole 
ehdotettu konkreettisia lisätoimenpiteitä. 
Merilintujen kohdalla on esimerkiksi todettu, että 
minkkien aiheuttamia haittoja ei torjuta riittävästi, 
mutta toimenpiteitä minkkihaittojen vähentämiseksi 
ei ole esitetty. 
Minkkikannan rajoittaminen ulkosaaristossa, 
esimerkiksi ruokkilintukolonioiden läheisyydessä, 
olisi kuitenkin moneen ehdotettuun uuteen 
toimenpiteeseen verrattuna hyvinkin 
toimiva keino ylläpitää merilinnuston hyvää tilaa. 
Yleisestikin vaikuttaa siltä, että uusien 
toimenpiteiden luettelo ei ole kaikilta osin syntynyt 
johdonmukaisesti alustavan tila-arvion 
ja luvussa 5 esitetyn tarkastelun perusteella. 
Selvimmin tämä tulee esille roskaantumisen 
vähentämiseen liittyvien uusien toimenpiteiden 

Nykyinen vieraspetojen poisto saaristossa on jo 
olemassa olevaa toimintaa, eikä vaadi siis uutta 
toimenpidettä. Nykyiset toimenpiteet eivät ole 
kuitenkaan olleet riittäviä ja tavoitteena on 
tehostaa kansallisen vieraslajistrategian 
toimeenpanoa suuntaamalla tähän työhön lisää 
resursseja mm. tulosohjauksen kautta. Lisäksi 
tarkoituksena on säätää kansallinen laki EU:n 
vieraslajeja koskevan asetuksen 
toimeenpanemiseksi. 
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kohdalla. 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto 
MTK ry (YM) 

MTK Pohjois- Suomi (Pohjois- Pohjanmaan ELY- 
keskus) 

1. Sivulta 31 alkavassa taulukossa 3 on luetteloitu 
toimialakohtaista lainsäädäntöä. Taulukkoon on 
syytä lisätä uusi Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelma 2014 - 2020 sekä uusi ns. 
nitraattiasetus (VNa1250/2014). 
 
2. Sivulta 46 alkaen kuvataan maatalouden 
normiohjauksen vaikutuksia kuormitukseen. 
Kotieläinsuojien ympäristöluvan tarvetta ei 
tarkastella lajikohtaisesti, kuten tekstissä mainitaan, 
vaan huomioon otetaan tilan kaikki eläimet. Sikojen 
ja siipikarjan osalta puhutaan tehokasvatuksesta, 
joka on hyvin epämääräinen termi. Lause on syytä 
muuttaa muotoon ”…nitraattidirektiivillä ja sikojen ja 
siipikarjan osalta myös teollisuuspäästödirektiivillä, 
mikäli eläinmäärä ylittää direktiivin eläinmäärärajat.” 
Nitraattiasetusta koskeva lause on myös tarpeen 
päivittää, koska uusi asetus astuu voimaan 1.4.2015. 
 
3. Ehdotuksessa nostetaan esiin myös merelliset 
suojelualueet. MTK muistuttaa maanomistajien 
kanssa tehtävän yhteistyön tärkeydestä kaikissa 
suojeluprosessin vaiheissa. Maanomistajille 
maksettaviin korvauksiin on myös varattava riittävä 
rahoitus. 

1. Lisäykset ja tarkistukset on tehty 
toimenpideohjelmaan. 
 
 

 

2. Eläinsuojien lupatarvetta kuvaava lause on 
korjattu. Nitraattiasetukseen viittaavat tekstit on 
päivitetty. 
 
 

 

 

 

 

 

3. Näin toimitaan tälläkin hetkellä sekä 
tulevaisuudessa. 

MTK- Satakunta, MTK- Varsinais-Suomi 
(Varsinais- Suomen ELY- keskus) 
 

Sivulta 46 alkaen kuvataan maatalouden 
normiohjauksen vaikutuksia kuormitukseen. 
Kotieläinsuojien ympäristöluvan tarvetta ei 
tarkastella lajikohtaisesti, kuten tekstissä mainitaan, 
vaan huomioon otetaan tilan kaikki eläimet. Sikojen 
ja siipikarjan tehokasvatus on epämääräinen termi. 
Lause on syytä muuttaa muotoon 
”…nitraattidirektiivillä ja sikojen ja siipikarjan osalta 

Eläinsuojien lupatarvetta kuvaava lause on 
korjattu. Nitraattiasetukseen viittaavat tekstit on 
päivitetty.  
 
Suomen peltojen keskimääräinen fosforitila ei ole 
oleellinen meren tilan kannalta, sillä suurin osa 
kuormituksesta tulee korkean fosforiluvun 
pelloilta, joita on runsaasti Etelä- ja Lounais-
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myös teollisuuspäästödirektiivillä, mikäli eläinmäärä 
ylittää direktiivin eläinmäärärajat.” Nitraattiasetusta 
koskeva lause kaipaa päivitystä. 
Toimenpideohjelmassa korostetaan monessa 
kohdassa maatalouden ravinnehuuhtoumien 
vähentämistä. Tavoite on sinänsä oikea, mutta MTK-
Satakunta korostaa tässäkin kohdassa kasvien 
tasapainoista lannoittamisen ja hyvän sadon 
tuottamisen merkitystä. Näin saadaan myös 
peltomaissa olevat fosforivarannot parhaiten 
käyttöön. On myös huomattava, että Suomen 
peltojen keskimääräinen fosforitila on tyydyttävä.  
 

Suomen rannikkovesien valuma-alueilla. 
 
 

Metsähallitus (YM) Huomioitavaa on myös, että kohdassa 5.11.1, sivulla 
78, lauseessa "Hoito- ja käyttösuunnitelmien 
laadintaa tulee jatkaa tehostetusti, jotta kaikille 
mereisille suojelualueille saadaan päivitetyt ja 
täydennetyt hoito- ja käyttösuunnitelmat." Lause 
olisi Metsähallituksen mielestä hyvä muuttaa 
muotoon:" Hoito ja käyttösuunnitelmien laadintaa 
tulee jatkaa tehostetusti, jotta mereisille 
suojelualueille saadaan tarvittavat hoito- ja 
käyttösuunnitelmat." Tämä siksi, että kaikilla 
merisuojelualueilla hoito- ja käyttösuunnitelma ei ole 
tarkoituksenmukainen. HELCOMin uusissa 
merisuojelualueita koskevissa suosituksissa 
(Recommendation 35/1, hyväksytty 2014) on 
suositus, että mereisistä Natura-alueista tehtäisiin 
HELCOMin verkoston alueita ja niille laadittaisiin ja 
toteutettaisiin hoito- ja käyttösuunnitelmat, tai 
tarvittavat toimet. Tämä voidaan tulkita niin, että 
tarvittaessa hoito- ja käyttösuunnitelmat voidaan 
korvata kevyemmillä toimenpidesuunnitelmilla. 

Muutokset on tehty toimenpideohjelman tekstiin. 
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Metsäteollisuus (YM) Edellisen suunnitelmakauden toimenpiteet maa-
ainesten otossa eivät ole edenneet suunnitellusti. 
Metsäteollisuuden näkemyksen mukaan maa-
ainesten oton vesistövaikutuksia on tarkasteltava 
vanhojen ottoalueiden kunnostamistoimenpiteiden 
sekä maa-ainesten oton kaavoitukseen perustuvan 
sijoittamisen näkökulmista.  
 
Metsäteollisuuden mielestä on huolestuttavaa, että 
vesienhoitosuunnitelmissa turvetuotanto esitetään 
yleisesti negatiivisessa valossa. Metsäteollisuus 
katsoo, että yleistämisen sijaan asiaa tulisi tarkastella 
kohdetasolla. Yksittäisen turvetuotantoalueen 
vesistövaikutukset riippuvat kohteen ominaisuuksista 
sekä vesiensuojeluratkaisujen toimivuudesta ja 
mitoituksesta. Turvetuotannon vesistövaikutusten 
todentamiseksi vesienhoitosuunnitelmissa tulisi 
pystyä esittämään konkreettisia lukuja kiintoaines- ja 
humuspäästöistä. Vesienhoitosuunnitelmissa on 
kuvattu toimialakohtaiset typpi- ja fosforipäästöt, 
mutta kiintoaineesta ja humuksesta ei ole esitetty 
lukuarvoja. Koska vesienhoitosuunnitelmissa 
osoitetaan toimenpiteitä kiintoaines- ja 
humuspäästöjen vähentämiselle, metsäteollisuus 
katsoo, että päästöjen lähtötilanne olisi kuvattava.   

Asiaa on käsitelty vesienhoidon valtakunnallisissa 
sidosryhmätapaamisissa.  

 

 

Museovirasto (YM) 1. Vedenalaisia muinaisjäännöksiä ovat sellaiset hylyt 
ja hylyn osat, joiden voidaan olettaa olleen 
uponneena yli sadan vuoden ajan sekä muut Suomen 
aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta kertovat 
ihmisen tekemät vedenalaisrakenteet. Kiinteät 
muinaisjäännökset ovat automaattisesti 
rauhoitettuja muinaismuistolain nojalla. Suomen 
aluevesiltä tunnetaan 586 kiinteää muinaisjäännöstä 
(tilanne 30.3.2015), joista suurin osa on hylkyjä. 

1. Tekstiä on täydennetty luku 4.10.1: 
”Esimerkkeinä tällaisesta kansallisesta 
taustaselvityksistä voidaan mainita museoviraston 
kulttuuriympäristön rekisteriportaalin ja 
vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelma, joita 
voidaan käyttää hyödyksi alueidenkäytön 
suunnittelussa, … 
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Lisäksi aluevesiltä tunnetaan 45 niin sanottua muuta 
kulttuuriperintökohdetta, joiden turvaaminen voi olla 
perusteltua niiden historiallisen merkityksen ja 
kulttuuriperintöarvojen vuoksi. Tämä vedenalaisen 
kulttuuriperinnön esittelytieto olisi hyvä lisätä 
toimenpideohjelmaan (esim. sivu 75). Tietoa 
kulttuuriperinnöstä on saatavilla julkisesti 
Museoviraston kulttuuriympäristön 
rekisteriportaalista, jota ollaan parhaillaan 
kehittämässä osana julkisen hallinnon 
kulttuuriympäristön kokonaisarkkitehtuurityötä. 
 
Luonnon monimuotoisuuden suojelu merellisten 
suojelualueiden verkostoa vahvistamalla edistää 
myös vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelua. 
Merellisten suojelualueiden hoito- ja 
käyttösuunnitelmista (sisältäen myös 
järjestyssäännöt) tulisi pyytää museoviranomaisen 
(Museovirasto tai maakuntamuseo) lausunto. 
 
2. Merellisten luonnonvarojen kestävä käyttö (muun 
muassa kalatiestrategia, kansallinen lohi- ja 
meritaimenstrategia sekä meritaimenkantojen 
elvytys- ja hoitosuunnitelmat) ja kestävän käytön 
edistämiseen liittyvät erilaiset toimenpiteet voivat 
esim. kalataloudellisissa kunnostushankkeissa 
tarkoittaa vanhojen historiallisten rakenteiden, kuten 
patojen tai uittolaitteiden poistamista. Ensi sijassa 
olisi pyrittävä siihen, että luonnon ja 
kulttuuriperinnön vaalimisen tavoitteet kyetään 
näissä hankkeissa yhdistämään toisiinsa. 
Museoviranomaiselle (Museovirasto tai 
maakuntamuseo) tulee antaa mahdollisuus arvioida 
onko hankkeen valmistelun yhteydessä syytä tehdä 

Merellisten suojelualueiden hoito- ja 
käyttösuunnitelmia laadittaessa voidaan 
harkinnanvaraisesti pyytää lausunto 
museoviranomaisilta, jos alueella on 
kulttuuriperintökohteita, joiden voidaan olettaa 
olevan uhattuina suunnitelmien seurauksena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vesiuomissa tehtävät toimenpiteet, kuten 
patojen poistaminen, ovat luvanvaraista 
toimintaa, ja lupaprosessissa otetaan huomioon 
myös muutokset historiallisissa rakenteissa ja 
pyydetään Museovirastolta lausuntoa.  
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selvitys historiallisista rakenteista vai onko niistä jo 
olemassa riittävä tieto hyödynnettäväksi 
hankesuunnittelussa.  

Suomen Ympäristökeskus (YM) 1. Suomen ja muiden Itämeren valuma-alueella 
olevien valtioiden on kyettävä vähentämään edelleen 
ulkoista ravinnekuormitusta, jotta asetettu meren 
hyvä tila saavutetaan. Suurin hyöty saadaan 
päästölähteiden lähellä rannikolla sekä 
vedenvaihdoltaan suljetuilla alueilla. Puolassa ja 
Venäjällä on vielä saavutettavissa merkittäviä 
päästövähennyksiä pistekuormituksesta. EU- 
jäsenyys velvoittaa Puolan vähentämään 
pistekuormitusta ja tälle kuormitukselle asetettu 
maakohtainen päästövähennystavoite 
saavutettaneen. Pistekuormitukselle asetettujen 
tavoitteiden toteuduttua vähennykset on 
toteutettava vähentämällä hajakuormitusta. Tämä 
tulee olemaan Itämeren suurimpia haasteita 
tavoiteltaessa meren hyvää tilaa. 
Valuma-alueen maankäyttöön kohdistuu sekä 
ilmastonmuuttumisen aiheuttamia että 
ihmistoiminnasta aiheutuvia paineita. Toimintojen 
yhteen sovittaminen voi johtaa ristiriitatilanteisiin, 
jotka estävät hajakuormituksen 
vähentämistoimenpiteiden toteutuksen. Myös osa 
hajakuormituksen vähentämiskeinojen 
vaikutusmekanismeista voidaan kyseenalaistaa mm. 
taloudellisin perustein, mikä rajoittaa toimenpiteiden 
täytäntöönpanoa. Tämän lisäksi on esitetty, että 
Itämeren suurten altaiden ravinnetilan palautuminen 
kestää kohtuuttoman pitkän ajan jos tilaa pyritään 
parantamaan vain ulkoista kuormitusta 
vähentämällä. 
 

1. Ei edellytä vastinetta. 
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2. Näiden ongelmien vuoksi on mielekästä selvittää 
hajakuormituksen vähentämisen ohella sitä, onko 
mahdollista vaikuttaa meren sisäisiin prosesseihin 
ravinnetilanteen parantamiseksi. Nämä selvitettävät 
fysikaalis- kemialliset menetelmät kattaisivat 
ravinteiden sitoutumisen ja sitomisen biologisen 
tuotannon ulottumattomiin sekä myös ekosysteemin 
biologisiin toimintoihin kohdistuvat käsittelykeinot. 
Selvitysten tekeminen on ajankohtaista, jotta 
rehevyyden torjuntaan liittyvien toimenpiteiden 
tehokkuutta voidaan arvioida ulkoisen kuormituksen 
ja sisäisten prosessien hallinnan osalta. Tietoa 
tarvitaan optimaalisen Itämeren suojelun pohjaksi 
tulevaisuudessa.  

 

2. Toimenpideohjelmaan on otettu mukaan 
uutena toimenpiteenä selvitys Itämeren sisäisten 
ravinnevarastojen merkityksestä ja 
vähentämismahdollisuuksista (REHEV 6) 

Myrberg Kai, SYKE (YM) 1.s. 27, Taulukko 1: ICES ja siihen liittyvät 
hallitustenväliset sopimukset mm. Kööpenhaminan 
Deklaraatio puuttuu kokonaan. ICES on sentään 
perustettu 1902 ja on alan vanhin toimija. 
 
s. 40, kappale 5.1: Tässä on kummaa horjuvuutta. 
Pitäisi ottaa kantaa onko Perämeri/Merenkurkku 
hyvässä tilassa eikä vain siteerata sekavia lausuntoja. 
 
2. s. 41, kappale 5.1.1: 
4s alakappale ” vähintään vähennettävä”, ei ole hyvä 
ilmaisu. 
Heti alla olevassa kappaleessa: ” Kuormituksessa on 
otettu huomioon sääoloista johtuva vuosien välinen 
vaihtelu” Parempi sanoa ilmasto-oloista, koska 
sääolot ovat pikemmin päivien asia. 
Koko kappale 5.1.1 on sekava, jossa esitetään 
numeroita niin paljon, että lukija ei perässä pysy., 
 
 

1. Liitteen 1 taulukkoa A on täydennetty tältä osin. 
 

 

 

Tekstiä on muokattu ja selkeytetty. 

 

 

2. Tekstiä on muutettu muotoon ”… kertovat 
kuormituksen vähimmäisvähennystarpeen” ja 
sääolot korvattu ilmasto-oloilla.  

Kappaletta 5.1.1 on yksinkertaistettu ja selkeytetty 
(lopullisessa toimenpideohjelmassa 4.1.1)   
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3. s. 45 Teollisuus. 
Kuormitusvähennykset neljännekseen, 
kolmannekseen sekavia. 
Kalankasvatus: Fosforista 3 %, mutta se voi olla 
tärkeä, jos tulee pienestä sisälahdesta! 
 
s 47. 4 kappale: Sana ”lanseerata” huonoa suomea. 
 
s 48. Taulukko 8b typpi: Mistä nämä isot luvut 
pistekuormitukselle? 
 
 
4. s. 51, kappale 5.1.3: Altaiden vedenvaihdon ja 
sisäiset ravinnevirrat versus maalta tuleva kuormitus. 
Tämä on löperöä tekstiä, jossa väitetään jotain 
ilmaan mitään lukuarvoja, kun niitä on ollut 
uupumukseen asti aiemmin.  
Suomenlahden kerrostuneisuuteen vaikuttaa 
enemmän paikallisen pystysekoitumisen sijaan veden 
quasi-horisontaaliset virtaukset. Länsituulilla 
pintavettä tulee sisään ja syvällä suolainen vesi 
poistuu ja kerrostuneisuus heikkenee, itätuulilla 
pintavesi ulos ja suolainen vesi sisään pohjalla, 
kerrostuneisuus kasvaa ja vertikaalisekoittuminen 
heikkenee. 
 
5.s. 52, kappale 5.14: Puhutaan kumpuamisesta, 
mutta missä selitetty mitä se on? 
 
6. s. 72, kappale 5.8 Hydrografisten muutosten 
estäminen: Jälleen hämäävä otsikko, 
 
 
7.s. 74. Kappale 5.9.3: Kasvavatko öljykuljetusten 

3. Teollisuus –kappaleen tekstiä muokattu.  
Tekstiä on muutettu muotoon ” … tuomalla 
esimerkiksi käsite ”ravinnejalanjälki” yleiseen 
tietoisuuteen” . Erityisesti 
yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden 
typpikuormitus vähenee johtuen 
typenpoistotehon parantumisesta edelleen ja 
pienten heikosti typpeä poistavien 
puhdistamoiden lopettamisesta ja niiden 
jätevesien siirtämisestä paremmin toimiviin 
puhdistamoihin. 
 
4. Toimenpideohjelmatekstin kyseistä kohtaa on 
muokattu kommentin perusteella. (lopullisessa 
toimenpideohjelmassa luku 4.1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kumpuaminen on lisätty toimenpideohjelman 
sanastoon  
 

6. Kappaleen 5.8 (TPO:ssa kappaleen 4.8.) otsikko 
muutetaan muotoon ”Hydrografisten muutosten 
aiheuttamat häiriöt” 
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määrät jatkossa, voi olla että Venäjän tilanteen takia 
ei ja on muistettava LNG ym. asiat. 
 
 
 
 

7. Öljykuljetukset ovat enemmän kuin 
kymmenkertaistuneet jo viimeisten 
vuosikymmenten aikana mutta tulevaisuuden 
mahdollisen kasvun nopeus määräytyy talouden 
(öljyn/energian hinnan) ja poliittisten jännitysten 
kehittymisen perusteella. LNG:n käyttö ja kuljetus 
kuitenkin kehittyneen varmasti mutta jäävät vielä 
kauan pienemmäksi kuin öljyn kuljetukset ja 
käyttö.  

Natur och miljö (YM) 1. Natur och Miljö beklagar att man i frågan om 
många av de viktigaste miljömålsättningarna 
konstaterar att den ursprungliga tidsfristen för när 
alla vattenområden skall vara ha en god miljöstatus 
(år 2020) inte kommer att räcka till.  
 
I avsnitt 5.1.1 anges en uppskattning av hur mycket 
utsläppen av kväve N och fosfor P borde minska till år 
2020, men de åtgärder som föreslås inom 
vattenförvaltningen och havsförvaltningen kommer 
inte att leda till att detta mål uppfylls. Detta kan 
endast förklaras av brist på ambitionsnivå. Det finns 
alldeles tillräckligt med kunskap om vilka åtgärder 
som borde vidtas. 
 
2. De negativa miljöeffekterna av muddring tas upp 
förtjänstfullt på flera ställen i programmet. I avsnitt 
5.8 (s 73) gällande hydrografiska förändringar blir 
dock muddringens roll något oklar. I sin nuvarande 
form kan texten tolkas så, att vattennaturen alltid 
skulle gynnas av muddringar som ökar vattenflödet 
mellan grunda havsvikar i olika 
fladasuccessionsstadier och deras omgivning. Flera 
studier visar dock att det är precis tvärtom: Till och 
med småskaliga muddringar av trösklar kan på ett 

1. Meren hyvää tilaa ei näillä näkymin tulla kaikilta 
osin saavuttamaan tavoitevuoteen 2020 
mennessä. Yksi olennainen syy siihen, miksi 
tavoitetta ei saavuteta varsinkaan rehevöitymisen 
osalta, on toimenpiteiden hidas vaikuttavuus. 
Kuitenkin näiden ehdotettujen toimenpiteiden 
avulla on mahdollista edetä kohti meren hyvää 
tilaa myös rehevöitymisen osalta. 
 
 

 

 

 

2. Tekstiä on tarkistettu ja muutettu siten, että 
ainoastaan keinotekoisesti muokatuissa lahdissa 
pyritään parantamaan vedenvaihtoa eli 
palauttamaan tila luonnollisemmaksi. 
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avgörande sätt skada de unika fladasystemen. 

Pohjanmaan liitto (YM) Under punkt 5.10 Havsplaneringsåtgärder 
konstateras att Markanvändnings- och bygglagen 
tillämpas på Finlands territorialvatten. 
Landskapsförbunden och kommunerna har 
planläggningsmonopol och utövar via 
landskapsplaner och generalplaner havsplanering 
inom sina områden. Landskapsplanerna innehåller 
många olika former av utvecklingsprinciper och 
områdesreserveringar som omfattar en mängd 
samhällsfunktioner och som redan i dagens läge 
inkluderar havsområden.  I landskapsplaneringen 
behandlas hav- och landområden som en helhet och 
därigenom blir alla olika faktorer beaktade. För 
Kvarkenområdets del där landhöjningen har en stor 
betydelse och havsområden är framtida 
landområden är det av största vikt att hav- och 
landområden planeras tillsammans. Om man går in 
för en skild havsplan förlorar man denna form av 
helhetsbedömning och beaktandet av samspelet 
mellan hav och land. 

Direktiivi edellyttää, että maan ja meren 
vuorovaikutuksen tarkastelun tulokset sisältyvät 
merialuesuunnitelmiin. Mikäli vuorovaikutuksen 
tarkastelu on tehty maakuntakaavoituksessa, 
voidaan sen tulokset ottaa huomioon ja sisällyttää 
merialuesuunnitelmaan. 

Suomen Ammattikalastajienliitto ry (YM) 1. Kuhaa käsittelevä osio on yksipuolinen eikä täysin 
huomioi kestävyyden taloudellisia ja sosiaalisia 
ulottuvuuksia tai alueellisia eroja. Käsittääksemme ei 
ole mahdollista määritellä kuhakannan MSY- tasoa 
nykyisten tutkimuksen tietojen perusteella kuten 
tekstissä annetaan ymmärtää. 
 
2. Hylkeiden aiheuttama predaatio on arvioinnissa 
unohdettu täysin. Hylkeet vaikuttavat merkittävästi 
kalakantoihin (ks. Ecoseal -hanke ja ruotsalaiset 
tutkimukset) ja sitä kautta myös kaupallisen 
kalastuksen toimintaedellytyksiin. Harmaahyljekanta 
on kasvanut voimakkaasti ja on lähes 

1. Saaristomerelle on laadittu Y/R -käyrä ja MSY-
taso on määritetty. Nykyinen kalastus ylittää MSY-
tason. Ekologinen kestävyys on edellytys 
taloudelliselle ja sosiaaliselle kestävyydelle. 

 

 

2. Hyljetutkijoiden uusimmat Ecoseal-tulokset 
antavat alustavasti tietoa, että hylkeet eivät 
vaikuta merkittävästi kalakantoihin vaan 
pyydyksissä olevaan saaliiseen. Itämeren 
hyljekannalle on kansallinen hoitosuunnitelma. 
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kolminkertaistunut vuoden 2000 jälkeen. Jos 
optimioloissa suoritetuissa laskennoissa nähdään 70 
% halleista, niiden todellinen lukumäärä Itämeressä 
on vähintään 40 000 yksilöä. Harmaahylje on suurin 
rannikkokalastukseen kielteisesti vaikuttava 
yksittäinen tekijä. 
 
3. Samoin merimetso ja sen vaikutukset 
kalakantoihin on jäänyt huomioimatta. Merimetson 
vaikutuksista kalakantoihin on tuore tutkimus 
Saaristomereltä (RKTL/ Luke 2013 ja Fisheries 
Research 2014), jonka mukaan merimetso vaikuttaa 
merkittävästi etenkin kuha- ja ahvensaaliseen. 
Merimetsokanta on kasvanut rajusti etenkin 2000-
luvulla ja on nyt noin 20 000 paria. Kun mukaan 
lasketaan poikaset ja nuoret pesimättömät linnut 
nousee määrä todella suureksi mikä samalla näkyy 
kalastoon kohdistuvan predaation kasvuna. 
Ympäristöviranomaiset ovat olleet haluttomia 
ryhtymään toimiin asian osalta. 

 

 

 

 
 
3. Mainituissa julkaisuissa ei tutkittu 
kalakantavaikutuksia vaan arvioitiin laskennallista 
saalismenetystä. 

Merimetso syö kalaa monipuolisesti, myös 
vähempiarvoisia lajeja, eikä sen kalakantoja 
verottava vaikutus näy esimerkiksi 
ammattikalastuksen yksikkösaalismäärissä. Jos 
muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole, merimetson 
rauhoituksesta voidaan poiketa lintudirektiivin 9 
artiklan mukaisesti kalavesille aiheutuvan vakavan 
vahingon estämiseksi. Poikkeuslupamenettelyn 
soveltamisessa ongelmatapausten ratkaisemiseksi 
säännösten sallimissa puitteissa pyritään 
seurantaa, tutkimusta ja ohjeistusta ylläpitämällä 
löytämään mahdollisimman toimiva ja tehokas 
sekä tapauskohtainen keino vakavan vahingon 
estämiseksi. 

Suomen luonnonsuojeluliitto ry Satakunnan 
piiri (YM) 

1. Vaelluskalojen pääsy kutupaikoille tulee turvata 
kalateiden ja muiden toimenpiteiden avulla. 
Siirtoistutuksilla ei koskaan päästä samaan 
lopputulokseen kuin sillä, että kala lisääntyy 
luontaisesti omilla kutupaikoillaan. Kutupaikkojen 
säilymisestä tulee huolehtia ja samalla tutkia 
voidaanko jo menetettyjä kutupaikkoja kunnostaa. 
On selvitettävä voidaanko entisiä jo menetettyjä 
jokia palauttaa siihen tilaan, että vaelluskalakannat 
elpyisivät. Erityisen suuri vastuu tässä on 

1. Kalatiestrategian toimeenpano etenee 
suunnitellusti ja hankkeita on toteutunut eri 
puolella Suomea. Kalatiestrategian seurantaan on 
tarkoitus perustaa oma ryhmä. 

Vesienhoitosuunnitelmissa on 
kalatiestrategiakohteiden lisäksi esitetty noin 150 
kalan kulkua helpottavan toimenpiteen 
toteuttamista vuoteen 2021 mennessä. Niiden 
lisäksi jokikohteissa on tavoitteena toteuttaa myös 
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energiayhtiöillä ja tähän pitää soveltaa "pilaaja 
maksaa"-periaatetta. Edellä mainituista syistä 
johtuen myös koskiensuojelulaki tulee jättää 
rauhaan. Myös puutteellisesti tunnettujen kalalajien 
tila tulee selvittää. 
 
2. Kalastajien sivusaaliin (hylkeet, vesilinnut) 
selvittäminen tuo arvokasta tietoa mm. pyydysten 
turvallisuudesta. Hylkeen metsästystä tulee 
tasapainottaa siten, ettei kanta pääse sukupuolisesti 
vääristymään. Mikäli hyljekannoissa tapahtuu 
taantumista, tulee ryhtyä tarvittavin rauhoitustoimin. 
 
3. Itämeren norpalle olisi hyvä saada oma 
hoitosuunnitelma ja samalla tulee selvittää tarve 
ankeriaanhoitosuunnitelman päivittämiselle ja niin 
ikään kuhalle oma hoitosuunnitelma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Uhanalaiset vedenalaiset luontotyypit on 
sisällytettävä lakiin, joko luonnonsuojelulakiin tai 
vesilakiin. Erityisesti tulisi huomioida fladat, jotka 
ovat myös tärkeitä kutupaikkoja. 
 
 
 

elinympäristökunnostuksia. 

 
 

 
 

2. Uusitussa kalastuslaissa on sivusaaliiden 
ilmoitusvelvollisuuspakko vuodesta 2016 lähtien. 
Asia voidaan huomioida myös EU:n 
tietojenkeruuohjelmassa. 

 

 

3. Itämeren norpan hoitosuunnitelma on osana 
Suomen merihylkeiden hoitosuunnitelmaa.  
Saaristomeren norpan suojelun tarpeita 
arvioidaan erikseen. Itäisen Suomenlahden 
populaation suojelussa tarvitaan yhteistyötä 
Venäjän ja Viron kanssa. Alustavien selvitysten 
tekeminen on aloitettu.  

Ankeriaan hoitosuunnitelman 
päivitysmahdollisuuksia selvitetään ja kuhan 
säätelystä tullaan päättämään kalastusasetuksen 
yhteydessä. 

 

4. Vedenalaisista luontotyypeistä fladat ja kluuvit 
ovat erityisesti mainittuina osana vesilakia (2. 
luku, § 11). Ainoastaan alle 10 ha suuruiset fladat 
ja kluuvit on suojeltu vesilailla. Muut luontotyypit 
(siis ei vedenalaiset) ovat luonnonsuojelulaissa. 
Muita vedenalaisia luontotyyppejä ei ole suojeltu. 
Vesilain mukaan vesitaloushankkeista ei saa 
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5. Ruoppausten valvontaa ja seurantaa tulee 
tehostaa ja niiden yhteisvaikutukset (esim. useita 
pieniä ruoppauksia samalla alueella) tulee 
huomioida. Myös vesiviljely on Itämerta kuormittava 
tekijä ja sen vaikutukset ovat lähinnä paikallisia. 
Tulee kuitenkin tarkastella sitä vaihtoehtoa, 
voidaanko vesiviljely toteuttaa maalla jolloin 
jätevesien puhdistaminen on mahdollista. 

aiheutua luonnon tai sen toiminnan vahingollista 
muuttumista tai vesistön tilan huononemista eikä 
vahinkoa tai haittaa kalakannoille. 
Ympäristönsuojelulailla säädellään toimintoja, 
jotka voivat aiheuttaa sellaista pilaantumista, 
jonka seurauksena syntyy esimerkiksi haittaa 
luonnolle ja sen toiminnoille. Vesiympäristölle ja -
luonnolle haittaa aiheuttavia ihmistoimintoja 
säännellään vesi- ja ympäristölain mukaisilla 
lupamenettelyillä. Merellisten 
avainelinympäristöjen esiintymisalueista on 
saatavilla riittämättömästi tietoa tai tieto ei ole 
aina käyttökelpoisessa muodossa. Jotta 
avainelinympäristöjen suojelua voitaisiin tehostaa, 
tulisi niitä koskevaa tietoa lisätä ja tieto saattaa 
lupaviranomaisten saataville ja käyttökelpoiseen 
muotoon. Tähän pyrkii LUONTO 2bis (TPO:ssa 
LUONTO 3).  

Lisäksi kolme vedenalaista luontotyyppiä 
(meriajokasniityt, näkinpartaisniityt ja 
vedenalaiset harjut) on ehdotettu suojeltaviksi 
luontotyypeiksi lisäämällä ne joko vesi- tai 
luonnonsuojelulakiin. Selvitys siitä että kumpaan 
laki nämä tulisi lisätä, on vielä kesken. 

 
5. Ruoppausten valvontaa ja seurantaa pyritään 
tehostamaan mm. toimenpideohjelmassa 
ehdotetulla toimenpiteellä (FYYSINEN 1). 
Vesienhoidossa esitetään toimenpiteitä ja 
ohjauskeinoja, joiden tavoitteena on lisätä maalla 
tapahtuvaa kiertovesikasvatusta. Asiaa 
painotetaan myös merenhoidon 
toimenpideohjelman nykytoimenpiteiden 
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riittävyysarviossa, sillä vesiviljelyn edistämistä on 
tarkoitus tukea vaarantamatta merialueen tilaa. 

Suomen riistakeskus (YM) Merilintujen metsästys on aina ollut merialueilla 
kiinteästi yhteydessä pienpetojen pyyntiin. 
Aikaisempi saaristokulttuuriin pohjautuva toiminta 
on kuitenkin rapautunut asutuksen vetäytyessä pois 
saaristoalueilta. Minkki ja supikoira on tunnistettu 
merenhoitosuunnitelmassa erityiseksi uhaksi joiden 
poistamista tulisi tehostaa. Suunnitelmassa on 
kuitenkin todettu, että tehostamisen sijaan 
mainittujen vieraslajien poistoihin ohjattua 
rahoitusta on Metsähallituksen taholta vähennetty. 
Suomen riistakeskus näkee kuulemisasiakirjan sivulla 
78 mainitun LSL 17 a § neuvottelumekanismin 
mahdollisuutena, joka hyvin toteutettuna 
mahdollistaa lintujen metsästyksen kestävästi ja 
minkkien ja supikoirien poistopyyntiin motivoiden.  
Saaristoluonnon monimuotoisuuden turvaamisessa 
perinteisellä eränkäynnillä on keskeinen rooli. 
Taantuvien riistavesilintujen osalta keskeisin syy ei 
ole metsästys, vaan muutokset elinympäristöissä, 
erityisesti vieraspetojen predaatiossa. Taantuvien 
kantojen metsästystä on tarpeen säädellä, jotta 
metsästys ei aiheuta kantojen taantumisen 
syventymistä, mutta tämä tulee tapahtua 
metsästyslainsäädännön antamien mahdollisuuksien 
kautta. Samalla tulee ottaa huomioon 
luonnonhoidon kokonaiskuva. Tarpeettoman koviksi 
koetut metsästysrajoitukset heijastuvat alueiden 
riistanhoitomotivaatioon, mikä voi kertautua 
negatiivisena kokonaisvaikutuksena saarisluonnon 
linnustolle. 

Nykyinen vieraspetojen poisto saaristossa on jo 
olemassa olevaa toimintaa, eikä vaadi siis uutta 
toimenpidettä. Nykyiset toimenpiteet eivät ole 
kuitenkaan olleet riittäviä ja tavoitteena on 
tehostaa kansallisen vieraslajistrategian 
toimeenpanoa suuntaamalla tähän työhön lisää 
resursseja mm. tulosohjauksen kautta. Lisäksi 
säädetään kansallinen laki EU:n vieraslajeja 
koskevan asetuksen toimeenpanemiseksi. 

  

Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry (YM) 

 
1. Merenhoidon nykytilan arvioinnissa on esitetty 
ulkoisen kuormituksen olevan liiallista, mutta lisäksi 

1. Jokien ainevirtaamia ja niiden valuma-alueiden 
kuormituksen vähennystarpeita käsitellään 
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rehevöitymisen syyksi on esitetty sisäinen kuormitus. 
Toimenpideohjelmassa on kuitenkin käsitelty 
ainoastaan ulkoista kuormitusta. Rannikkoalueen 
kuormituksen vaikuttavuuden arvioinnissa olisi 
huomioitava Itämeren altaiden jaottelun lisäksi 
jokien ainevirtaamien käsitteleminen. Tämä 
mahdollistaisi myös toimenpiteiden kohdentamisen 
tarkemmin kuormituksen aiheuttaville alueille. 
Lisäksi jokien ainevirtaamat tulee edelleen 
suhteuttaa kuormittaville osavaluma-alueille ja sen 
perusteella kohdentaa toimenpiteet. 
 
2. Esimerkkinä merenhoidossa liian laajoista ja 
virheellisesti kohdennetuista valuma-
aluearvioinneista on Vuoksen vesienhoitoalue. 
Merenhoitosuunnitelman mukainen mereen 
(Laatokkaan) kohdistuvan fosforikuormituksen 
vähennystavoite Vuoksen vesienhoitoalueelta on 
noin 20 %. Vuoksen alueella Saimaan ravinteita 
pidättävä vaikutus on niin merkittävää, että 
Vuoksessa veden kokonaisfosforipitoisuus on alle 10 
µg/l. Mikäli merenhoidossa asetettu tavoite 
täytettäisiin, tulisi Vuoksen tavoitepitoisuus olla noin 
6-7 µg/l fosforia. Tämä ei liene mahdollista, koska se 
vaatisi Saimaaseen tulevan kuormituksen 
”minimoimisen”. Lisäksi tavoite ei vastaa 
vesienhoitosuunnitelman asiasisältöä eikä tavoitteita. 
Liitto korostaa, että niin Itämeren kuin muidenkin 
vesistöjen tilan parantamisessa on huomioitava koko 
valuma-alue, mutta sen vaikutus on arvioitava 
kohdennetusti. 

vesienhoitosuunnitelmissa ja vesienhoidon 
toimenpideohjelmissa. Toimenpideohjelmaan on 
otettu mukaan uutena toimenpiteenä selvitys 
sisäisten ravinnevarastojen merkityksestä ja 
vähentämismahdollisuuksista (REHEV 6). 

 

 

 
 
 

2. HELCOMin Itämeren toimintaohjelman 
maakohtaiset ravinnekuormituksen 
vähennystarpeet on määritelty kullekin Itämeren 
altaalle sen perusteella, kuinka suuri maan 
kuormitusosuus kyseisen merialueen (altaan) 
kuormituksesta vertailuajankohtana oli. Altaan 
maakohtaista vähennystarvetta ei ole kuitenkaan 
kohdennettu yksittäisille valuma-alueille niiden 
kuormituksen perusteella, mutta mikäli jonkin 
alueen valumavedet kulkeutuvat mereen toisen 
valtion kautta, on tämän alueen vähennystarve 
mainittu erikseen. Prosentuaalisesti se on yhtä 
suuri kuin kyseisen merialueen muidenkin valuma-
alueiden.  Tästä syystä Vuoksen nimellinen 
vähennystarve on suurehko suhteutettuna joen 
tilaan ja sen mereen tuomaan ravinnemäärään. 
Vähennystä ei kuitenkaan tarvitse toteuttaa 
Vuoksen valuma-alueella, vaan se voidaan yhtä 
hyvin toteuttaa Suomen muilla rannikkovesiin 
laskevilla valuma-alueilla. 

Svenska Lantbruksproducenternas 
Centralförbund r.f. (YM) 

1. I första hand bör utnyttja de möjligheter som finns 
inom ramen för det frivilliga 

1. Ei edellytä vastinetta. 
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 miljöersättningsprogrammet för att minska 
jordbrukets läckage av näringsämnen till 
vattendragen. På detta sätt tryggas även 
finansieringen av miljö- och vattenskyddsåtgärderna. 
En övervägande del  av åkerarealen har under 
senaste period varit ansluten till 
miljöersättningsprogrammet, vars viktigaste mål är 
att minska belastningen på vattendragen. På grund 
av kraftigt minskade resurser och till vissa delar 
försämrade och striktare villkor är det troligt att 
anslutningen nu blir något lägre. Den effektivaste 
vattenskyddsåtgärden på de mest kritiska 
åkerområdena är att anlägga skyddszoner och 
växttäcke längs vattendragen. Troligen kommer 
antalet skyddszoner att öka då det inte längre krävs 
specialavtal för dessa. Även övriga arealer med 
växttäcke och fånggrödor förväntas öka.  
 
2. Man borde tydligare särskilja på den avrinning som 
direkt har med jordbruksproduktionen att göra och 
vilken belastning som kommer från åkrarna 
oberoende av odlingsåtgärder. Detta för att undvika 
att man begränsar odlingen idag då man egentligen 
borde satsa på åtgärder som tar tillvara de 
näringsämnen som finns djupare än odlingsskiktet. 
 
Med tanke på kretsloppstänkande och cirkulationen 
av näringsämnen borde man i första hand utnyttja 
gödseln effektivt inom jordbruket. Den förnyade 
nitratförordningen motverkar detta, då den märkbart 
försvårar utnyttjandet av organiska gödselmedel. 
Nitratförordningens förbud för spridning av gödsel på 
sluttande åkrar innebär att spridningsarealen 
minskar betydligt på många gårdar och koncenteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Ihmisperäinen ravinnekuormitus ja ihmisestä 
riippumaton ravinnehuuhtouma, ns. 
luonnonhuuhtouma, erotellaan 
kuormitusmalleissa ja kuormituslaskelmissa 
toisistaan. Näin on tehty myös 
toimenpideohjelmassa.   
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till färre skiften.  
Gällande nitratförordningen ligger de allra värsta 
fallgroparna för miljön vid de överdimensionerade 
kraven gällande lagring, hantering och lastning även 
för gårdar som tar emot gödsel eller/och organiska 
gödselmedel.  Nitratförordningen försvårar 
återanvändningen av näringsämnen och motverkar 
sålunda sitt syfte.  

Säteilyturvakeskus STUK (YM) STUK esittää, että luvun 5.2.4, s. 57 ensimmäinen 
lause muotoiltaisiin: ”Itämeren radioaktiivisuus on 
peräisin pääosin Tshernobylin onnettomuudesta ja 
aikaisemmin tehdyistä ydinasekokeista”.  
 
STUK esittää, että 5.2.4, s.57 lausetta 
´radioaktiivisuuden vähentäminen toimenpiteillä ei 
ole mahdollista vaan se pienenee radioaktiivisten 
aineiden fysikaalisten puoliintumisaikojen mukaan´ 
muotoillaan: ”Radioaktiivisuuden vähentäminen 
toimenpiteillä ei ole mahdollista. Radioaktiivisuus 
pienenee Itämeressä hitaasti johtuen muun muassa 
radioaktiivisten aineiden pitkistä fysikaalisista 
puoliintumisajoista.” 
 
Taulukkoon 3. s. 31 STUK ehdottaa lisättäväksi 
Ydinenergialaki (990/1987), jonka mukaisesti raja-
arvot ydinlaitoksen radioaktiivisten aineiden 
päästöille ympäristöön säädetään niin, ettei 
säteilyaltistuksen enimmäisarvoja ylitetä. Lisäksi 
ehdotetaan, että listaan lisätään Säteilylaki 
(592/1991), jossa määrätään yleisesti 
säteilyaltistuksen rajoittamisesta. 
Taulukossa 1, s. 27 ei ole mainittu HELCOM-MORS 
EG-ryhmää, joka on HELCOM:n pysyvä työryhmä 
vuodesta 2010 lähtien ja joka koordinoi 

Kommentit on huomioitu toimenpideohjelmassa 
ja taulukoihin on lisätty ehdotetut lisäykset. 
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sopimusosapuolten tekemää radioaktiivisten 
aineiden seurantaa meriympäristössä. STUK esittää 
että kohtaan ´HELCOM pysyviä työryhmiä` alle 
lisätään: ”HELCOM MORS – EG (expert group on 
monitoring radioactive substances in the Baltic Sea) 
koordinoi sopimusosapuolten tekemää 
radioaktiivisten aineiden seurantaa 
meriympäristössä, kerää vuosittain tietoa 
radioaktiivisten aineiden päästöistä ydinlaitoksista 
Itämereen ja tekee katsauksia Itämeren 
radioaktiivisuuteen liittyen”.  

Ulkoasiainministeriö (YM) Ehdotuksessa EU:n Itämeri-strategia vuodelta 2009 
mainitaan vain kansainvälisten sopimusten ja 
ohjelmien luettelossa. Strategia on uudistettu 
vuonna 2012, sen toimintasuunnitelma uusittiin 2013 
ja uusin päivitetty toimintasuunnitelma astuu 
voimaan kesällä 2015. 

Tiedot kansainvälisistä sopimuksista ja 
strategioista on tiivistetty taulukkoon 1 ohjelman 
liitteessä 1. EU:n Itämeri-strategia on lisäksi 
mainittu luvun 4 johdannossa yhdessä 
merensuojelun alueellisten yleissopimusten 
kanssa. Uusimmat tiedot päivitetystä EU:n 
toimintasuunnitelmasta on lisätty. 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus (YM) 
 

1. Ehdotuksen mukaan merellisten luonnonvarojen 
kestävän käytön ja hoidon tavoitteet ja kalakantojen 
hyvä tila on mahdollista saavuttaa lähes kaikilta osin 
vuoteen 2020 mennessä. Arvioitaessa olemassa 
olevien toimenpiteiden riittävyyttä on ehdotuksesta 
kuitenkin jäänyt tuomatta esille ilmiselvä puute, joka 
olennaisesti hidastaa tavoitteiden toteutumista. 
Ehdotuksen luvussa 5.3.2 Uhanalaisten ja eräiden 
muiden kalalajien ja kantojen hoito ja suojelu 
todetaan meritaimenkantojen tilaa käsittelevässä 
tekstissä, että ”kalastuslain kokonaisuudistus tuonee 
lisämahdollisuuksia kalastuksen säätelyn 
tehostamiseen ja että tarvetta asiaa koskevan muun 
lainsäädännön riittävyyteen ja tarkistamiseen tulisi 
arvioida”. Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä tuoda 

1. Kansallisen lohi- ja meritaimenstrategian 
toimeenpano on jo alkanut. Toimeenpanon 
seurantaan ja edistämiseen on nimetty 
seurantaryhmä joka myös koordinoi toimintaa. 
Lisäksi alueellisesti (mm. Suomenlahti) on jo 
laadittu meritaimenstrategioita.  

Myös kalatiestrategian toimeenpano etenee 
suunnitellusti ja hankkeita on toteutunut eri 
puolella Suomea. Kalatiestrategian seurantaan on 
tarkoitus perustaa oma ryhmänsä.  

Uusi kalastuslaki ja -asetus astuvat voimaan 
1.1.2016. Näiden säädösten avulla voidaan myös 
edistää em. strategian tavoitteiden ja 
toimenpiteiden toteuttamista. Vaelluskalojen tilan 
parantamiseen vaikuttavat myös vesienhoidon 
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selvästi esille nykyiseen vesilakiin liittyvät ongelmat, 
jotka merkittävästi hidastavat kalatiestrategian 
etenemistä rannikon vaelluskalajoissa.  
 
 
 
2. Toimenpideohjelmasta puuttuvat fladoja koskevat 
ehdotukset. Miksi ne ovat kalataloudellisesta 
merkityksestään huolimatta jätetty pois 
toimenpideohjelmasta?  Vesilailla ei tähänkään asti 
ole kyetty suojaamaan fladoja muutoksilta, vaikka 
siellä pykälä tähän tarkoitukseen löytyykin. ELY-
keskus katsoo, että Pohjanlahden rannikon fladoista 
on tehtävä kattava selvitys, jossa arvioidaan myös 
poikastuotantoa. Tarpeellista on myös saada 
kunnostusohjeistus, jonka mukaisesti toimittuna 
fladat säilyvät kalojen poikastuotannossa, niiden 
luonnollista kehitystä kuitenkaan muuttamatta. 
Merenkurkussa maankohoaminen poistaa fladoja 
kalantuotannosta muuttamalla ne aikaa myöten glo-
järviksi, joihin emokalat eivät enää pääse 
nousemaan. Uusia fladoja ei myöskään enää synny 
kuin harvoissa tapauksissa, koska ihmistoiminta 
(ruoppaukset, veneväylät, muut vedenalaisten 
kynnysten poistot) muuttaa luonnonolosuhteita. 
Korvaavaa kutu- ja poikastuotantoaluetta on 
merialueella vähän, koska Merenkurkusta Perämeren 
pohjukkaan ei juuri ole suojaavaa saaristoa ja mitä 
pohjoisemmaksi mennään, sitä raaempi kalojen 
lisääntymisen kannalta meri on. 

toimenpiteet. 
 

 

 

2. Fladat ovat mukana epäsuorasti monessa 
toimenpiteessä (mm. LUONTO 2, LUONTO 3, 
FYYSINEN 1 ja HYDRO 1).  On kuitenkin 
varmistettava, että toimenpiteiden perusteluissa 
mainitaan fladat ja niiden erityinen merkitys mm. 
vesilain mukaisesti. VELMU-tietojen 
täydentäminen ja jalostaminen ovat erityisiä 
toimenpiteitä. Tekstiä on tarkastettu siten, että 
fladojen perustelut löytyvät.  

Varsinais-Suomen liitto (YM) 

 
Hallintasuunnitelman tulvariskialueet ja niiden rajaus 
kattavat vain valtakunnallisesti merkittävät 
tulvariskialueet. Meri- ja rannikkoalueiden 
suunnittelussa ja kehittämisessä tulee 

Palaute koskee tulvariskien hallintasuunnitelmia ja 
on siirretty tulvariskien hallintasuunnitelmista 
vastaaville asiantuntijoille. 
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kokonaisvaltaisesti arvioida ranta-alueiden riskit 
myös valtakunnallisesti merkittäviin tulvariskialueisiin 
kuulumattomilta alueilta. Lisäksi alueellisessa 
tulvariskitoiminnassa on otettava huomioon eri 
tulvatilanteiden kerrannaisvaikutukset, esim. 
hulevesitulvien ja vesistötulvien yhteistilanteet. 
Samoin otettava huomioon tulvariskialueista 
viestittäessä ja asioiden julkisuuteen tuomisessa, että 
suurin osa tulvariskialuerajauksen sisällä olevasta 
maa-alasta ei ole varsinaista tulvavaara-aluetta.  

Nylands Fiskarförbund (Uudenmaan ELY- 
keskus) 

1.I punkt 5.3.1 Fiske av kommersiella arter som 
omfattas av EU:s gemensamma fiskeripolitik och 
regleringsåtgärder, bör fångsterna av de olika 
fiskarterna nämnas för varje grupp skilt; yrkesfiske – 
fritidsfiske, för att visa vilken grupp, som har den 
största inverkan på de olika fiskarterna.  Det är viktigt 
att notera att 96 % av yrkesfiskefångsten fångas i 
havsfisket och att kust och skärgårdsyrkesfiskets 
andel av den totala fångsten är enbart 4%. 

Reglering av fiske av icke kvoterade fiskar:  

Gösen: På vilka forskningsresultat stöder meningen 
om att, nivån på fisket av gös överskrider MSY-nivån? 
enligt forskning av VFFC påverkas gösens 
reproduktion allra mest av klimat och 
väderleksförhållanden.  Nylands fiskarförbund anser 
att en åtgärd för att stärka göspopulationen skulle 
kunna vara en totalfredning av gös under dess 
fortplantning, för att förbättra lekresultatet. 

Laxen: För en ökning av laxens vandring upp i Simo 
älv finns det inga åtgärder man kan ta till i Finska 
Viken. 

Forskningsprogrammet för sik: För Finska Vikens del 

1.  Kuhan säätelystä tullaan päättämään 
kalastusasetuksen yhteydessä.  
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kan man inte ännu dra några slutsatser. 

Flundran försvinner då bottnen förstörs eller blir 
syrefria. Muddring och dumpning av mudder-massor 
kan förstöra viktiga lekplatser för bl.a. flundran. 
Övergödningen av skärgården leder till att 
havsbotten blir syrefria. 

Det skulle vara av yttersta vikt att ta i bruk teknik 
som eliminerar rester av läkemedel, antibiotika, 
hormoner, mikroplaster och nano-material från 
avloppsvattnet. Dessa ämnen ansamlas i närings-
kedjan och kan orsaka många skador. 

2. Hantering av bifångst 

Sälarna: 

I havsförvaltningsplanen nämns inte hur mycket 
sälstammarna ökat. Man bör berätta hur mycket 
gråsäl det finns och hur mycket fisk de konsumerar 
dagligen och årligen; 75 ton fisk dagligen.  Om 1 % är 
öring, betyder det att sälarna äter 750 kg öring/dag! 

Vikaren behöver bra isförhållanden för att kutningen 
skall lyckas. Att inrätta nya sälskyddsområden är 
därför inte primärt en åtgärd som skulle förbättra 
situationen för vikare. 

Nylands Fiskarförbund och dess medlemmar har 
genom olika projekt medverkat till att information 
om gråsälens beteende ökat, genom bl.a. 
satellituppföljningen i Strömfors och EcoSeal – 
projektet.  

Nylands Fiskarförbund har befrämjat användningen 
av pontonryssjor som till en del kan minska på de 
skador sälarna förorsakar fisket. Nätfisket har 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Suomen kansallinen hyljekantojen 
hoitosuunnitelma huomioi hyljekannan 
rajoitustarpeet. Hallin pyynnissä on siirrytty 
kiintiöön perustuvaan keskeytysmetsästykseen ja 
siten joustavoitettu pyyntimahdollisuuksia. 
Hylkeiden ravintotutkimuksissa todetut syödyt 
kalat ovat ainakin osittain peräisin pyydyksistä. 
Tätä on tutkittu ECOSEAL-hankkeessa, mutta 
tuloksia odotetaan vielä. 
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allvarligt försvårats p.g.a. de stora skadorna som den 
växande gråsälpopulationen vållar. Enbart under den 
tid då havet är istäckt, är det möjligt att ostört fiska 
med nät. Sälskadorna är omfattande även under 
andra årstider. 

Nylands Fiskarförbund anser att det inte finns behov 
av ytterligare sälskyddsområden i den finländska 
skärgården. Sälar förekommer nu även i 
inomskärsvatten. 

5.3.4 reglering av jakt på arter som förekommer i 
havet 

jakten på gråsäl hotar inte gråsälspopulationen, men 
är nödvändig om yrkesfiske skall vara möjligt i 
framtiden. 

En utvidgning av skyddsområden skulle öka på 
skadorna förorsakade av mink och mårdhund, då 
dessa inte kan jagas. 

Nylands Fiskarförbund anser att det är en brist att 
skarven inte nämns i rapporten. Skarven har orsakat 
stora negativa förändringar i skärgårdsnaturen och 
påverkar även fiskförekomsterna.  

Sammanlagt 20 350 häckande par innebär 40 700 
individer och tar man de icke häckande ungfåglarna i 
beaktande så uppgår Finlands skarvpopulation till 
mellan 81 400 och 163 000 individer. Lyckligtvis har 
stammens tillväxttakt minskat. NFF anser att Finland 
borde vidta åtgärder för att få bort skarven från 
listan över skyddade arter. Man bör ha rätt att ta till 
jakt och andra åtgärder för att minska på skadorna 
skarven förorsakar, såsom effekter på fiskstammar, 
eftersom de kan äventyra lekområdens funktion och 
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därmed fortplantning av fiskarter.  

 

3. minskning av nedskräpningen 

NFF instämmer i att nedskräpningen ökat i 
skärgården. NFF är också orolig över att 
mikropartiklar av plast mm leder till skador i 
organismer och djur i Östersjöns näringskedja. 

NFF ställer sig positivt till att medverka till att samla 
in och föra bort spök-nät. Viktigt är att insamlingen i 
hamnarna ordnas så att yrkesfiskarna inte får 
kostnader av detta. 

Nylands Fiskarförbund anser att allmänheten bör få 
mer och bättre upplysning om hur och när man kan 
röra sig i skärgården. Fritidsbåt-trafiken är skadligast 
under fågelhäckningen. Gösen bör fredas under 
lektiden i början av sommaren. 

 

4. Muddringsmassor bör analyseras och alla massor 
som innehåller skadliga ämnen bör tas upp på land 
och renas på land. Muddring och byggande av 
hamnar och farleder samt i dumpning av muddrings-
massor kan skada fiskarnas lekplatser. Denna 
verksamhet gör vattnet grumligt och sätter sediment, 
näringsämnen och giftiga ämnen i rörelse. 
Miljökonsekvenser för undervattensmiljön bör 
utredas och miljöpåverkan minimeras. Skärgården 
lämpar sig inte som dumpningsplats för 
muddringsmassor. 

 

 

 

 

3. Haamuverkkojen keräys pyritään suorittamaan 
niin, että siitä ei muodostu ylimääräisiä kuluja 
kalastajille. 

Liikkumisrajoituksia lintujen pesimisaikaan ei voida 
laajemmin esittää saaristossa, mutta yhteiseen 
tiedotustoimenpiteeseen voidaan lisätä 
ohjeistusta saaristossa liikkumiseen. Kuhan ja 
muidenkin kalojen kalastuksen rajoituksia 
kutuaikana voidaan tarkentaa, mutta ei ehkä 
merenhoitosuunnitelmassa. 

Kuhan säätelystä tullaan päättämään 
kalastusasetuksen yhteydessä. 

 

 

 

4. Uusittu vuonna 2015 julkaistu ruoppaus- ja 
läjitysohje säätelee ruoppaus- ja läjitystoimintaa. 
TPO:hon on lisäksi sisällytetty toimenpide-ehdotus 
liittyen pienruoppauksiin, jotka rannikon matalissa 
lahdissa aiheuttavat ravinteiden ja haitta-aineiden 
pöllyämistä ja pohjaeläin- ja pohjakasviyhteisöjen 
muutoksia (FYYSINEN 1). Pienruoppauksien läjitys 
voidaan määrätä maalle ja, jos massa sisältää 
haitallisia aineita, sen ruoppaaminen vaatii lupaa. 
Ruoppauksiin liittyviä toimenpiteitä voidaan myös 
huomioida suojelualueisiin ja 
merialuesuunnitteluun liittyvissä toimenpide-
ehdotuksissa (LUONTO 1, ja LUONTO 3).  
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5. Ökande olje- och kemikalietransporter och risken 
för en miljöolycka  

Det finns stora brister i 
oljebekämpningsberedskapen. Vi förvånar oss över 
att ingen åtgärd föreslås för att förbättra 
oljebekämpningsberedskapen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Marina skyddsområden  

Ifall skyddsområden utökas, får det inte försvåra 
möjligheterna att idka yrkesfiske, (hänvisning: 
Bottenvikens nationalpark). Ett problem för 
yrkesfiskarna idag är att få tillräcklig tillgång på 
fiskevatten. Ryssjeplatserna på statens vatten är 
mycket viktiga för yrkesfisket.  

Nylands Fiskarförbunds minimikrav ifall skyddsnätet 
utvidgas är att yrkesfisket måste få fortsätta 
åtminstone i tidigare utsträckning. Dessutom bör 
skyddsjakt på säl tillåtas vid bragderna. 

NATURA 2000: skyddet av fiskarter kan inte åberopas 
som en orsak till att inrätta ett naturskydds-område 
för ett havsområde som idag hör till Natura 2000 i 

5. Suomen alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen 
torjuntavalmiuden kehittämisen strategiset 
tavoitteet noudattavat Valtioneuvoston 
Itämeriselontekoa vuodelta 2009 ja sen 
perusteella esitetty kokonaisselvitystä. Tavoitteet 
ovat korkeat verrattuina kaikkiin Suomen 
naapurivaltioihin. Valtiontalouden 
tuloksellisuustarkastusraportissa 2/2014 todetaan, 
että torjuntakyvyn kehittämiseksi olisi laadittava 
uusi strategia korvaamaan vuoden 2009 
kokonaisselvitystä. Kokonaisselvityksen 
päivittäminen on meneillään ja strategian laadinta 
käynnistetään 2016 uutena MERENKULKU 3 
toimenpiteenä. Lisäksi ohjelmaan on sisällytetty 
toimenpide, jossa suunnitellaan ja varaudutaan 
aluskemikaalivahingoista aiheutuvien ekologisten 
vaikutusten selvittämiseen (MERENKULKU 4). 
 

6. Suojelualueiden perustamisessa toimitaan 
kuten luonnonsuojelulaki edellyttää. 
Pääsääntöisesti kalastusta ei ole kielletty. Joillakin 
alueilla kuten hylkeidensuojelualeilla hylkeille 
vahingollinen kalastus on kielletty. Ilman tällaisia 
perusteluja kalastusta ei ole tarkoituksenmukaista 
kieltääkään. Yhtenä vaihtoehtona on perustaa 
esim. lisääntymisen kannalta tärkeille alueille 
alueellisia tai ajallisia kieltoalueita kalastuslain 
mukaisesti.  

Hylkeiden metsästys tapahtuu metsästyslain 
puitteissa ja pyydysten läheisyydessä tavattuja 
hylkeitä voi metsästää metsästyslain mukaisesti.  

Kalojen suojelua ei voida käyttää syynä Natura 
2000 alueiden perustamiseen, koska Suomella on 
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stöd av vattenlagen.  

VELMU: NFF ställer sig positiv till att 
undervattensmiljöerna kartläggs. Denna information 
kan användas för maritime spatial planning. NFF 
föreslår att det småskalig kustnära yrkesfisket bör 
räknas som en ekosystem-tjänst i skärgården. 
Yrkesfisket har idag och har traditionellt alltid haft sin 
givna plats som en näring och serviceform i 
skärgården och havsområdet. 

 

7. Övriga åtgärder i anslutning till säkerställandet av 
naturens mångfald 

Säl: Olika utredningar har gjorts; gråsälstammen är 
stark och problemen för yrkesfisket har ökat. I 
havsförvaltningsplanen betraktas sälen enbart ur ett 
naturskyddsperspektiv. Det skulle vara viktigt att 
belysa alla aspekter. Positivt är att skadorna i 
sälarnas reproduktion har minskat. 

Angående planerna på att utöka 
fiskodlingsverksamheten, anser Nylands 
Fiskarförbund att foder-fisken bör fångas i närheten 
av odlingskassarna för att minska på den lokala 
totalbelastningen. I annat fall ökar belastningen i 
vattenområdet där fiskodlingsverksamheten 
etablera. 

Nylands fiskarförbund anser att en åtgärd som bör 
finnas med i havsförvaltningsplanen är möjligheten 
att minska på eutrofieringen genom reduktionsfiske i 
skärgården. VFFI har tidigare visat att denna 
verksamhet är ett av de mest kostnadseffektiva 
sätten att få bort näringsämnen från skärgårds-

poikkeus kalojen osalta tältä osin.  

VELMU tukee mm. kalojen lisääntymisalueiden 
kartoitusta. 

 

 

 

 

 

7. Poistokalastuksella tai kalastuksen lisäämisellä 
ei voida korvata valuma-alueella tehtäviä 
päästövähennyksiä. Särkikalojen käyttöä 
kalarehun raaka-aineena selvitetään (REHEV 3). 
Samassa toimenpiteessä selvitetään 
mahdollisuuksia edistää särkikalojen käyttöä 
ihmisravinnoksi. Samalla on tarkoitus arvioida 
särkien kalastuksen vaikutuksia veden laatuun ja 
laajemmin meriluontoon. 
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vikarna. Detta är en åtgärd som kan minska å den 
interna belastningen. Inom NFF:s verksamhets-
område har reduktionsfiske pågått under de senaste 
3-4 åren. Infrastruktur så som kran för att lyfta 
fiskfångsten samt krossanläggningen finns idag på 
några orter i Nyland. Viktigt skulle vara att få en 
fortsättning på denna verksamhet. Reduktionsfisket 
har krävt ett stöd för att vara lönsamt för yrkes-
fiskaren. 

Reduktionsfiske;  

1334000 kg NTM Egentliga Finland betalt stöd 

1200000 kg NTM Nyland fiskarnas egna 
anmälningar 

1000000 kg NTM Österbotten uppskattning (Esko) 

3534000 kg     motsvarar 28272 kg fosfor och 98952 
kg kväve   

Infrastrukturen har byggts ut, men osäkerhet i 
kontinuiteten => ingen vågar satsa på investeringar 

Helsingin yliopisto (Uudenmaan ELY- keskus)  Det är glädjande att övergödningen identifierats som 
det största enskilda hotet mot den biologiska 
mångfalden, men vi anser att syrebristen som ett 
symptom på övergödningen borde få mer 
uppmärksamhet. Speciellt omfattningen av syrebrist 
i kustnära vatten, där den biologiska mångfalden är 
flerfaldigt högre än på öppet hav, borde beaktas. 
Syrebristens roll för den interna när-
saltsbelastningen diskuteras endast kortfattat men 
identifieras ändå som avgörande för om miljömålen 
uppnås eller ej. 

Tekstiä on muokattu siten, että hapenpuutteen 
merkitys biologisen monimuotoisuuden 
heikentäjänä ja sisäisen kuormituksen lisääjänä 
tuodaan toimenpideohjelmatekstissä paremmin 
esiin. Lisäksi ohjelmaan on sisällytetty toimenpide, 
jossa pureudutaan selvittämään mahdollisuuksia 
hallita meren sisäisiä ravinnevarastoja. 
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Fortum Power and Heat Oy (Varsinais- Suomen 
ELY- keskus) 

1. Luonnon radioaktiiviset aineet jäävät 
mainitsematta toimenpideohjelman kohdassa "5.2.4 
Radioaktiivisuus". Vaikka Itämeressä luonnon 
radioaktiivisten aineiden merkitys onkin tyypillisesti 
ihmisen kannalta vähäinen, olisi se silti 
mainitsemisen arvoinen seikka, ellei erikseen mainita 
tarkoitettavan nimenomaan ihmisen toiminnasta 
aiheutuvaa radioaktiivisuutta. Kohdassa ei myöskään 
huomioida nykyisten käytössä olevien Itämeren 
valuma-alueella sijaitsevien ydinvoimalaitosten 
radioaktiivisten aineiden päästöjä, vaikka kohdassa 
"9.2 Toimintaympäristön muutokset" on huomioitu 
ydinvoimalaitosten YVA-hankkeet. Näin olemassa 
olevien toimenpiteiden riittävyys (tai kuormituksen 
vähentäminen ylätason otsikon mukaisesti) 
ydinvoimalaitosten radioaktiivisten päästöjen osalta 
jää samalla arvioimatta. 

Päästövähennystavoitteet jokien suissa jäävät 
epäselviksi. Ehdotuksissa vesienhoitosuunnitelmaksi 
ja merenhoitosuunnitelmaksi jätetään molemmissa 
kertomatta, mitä päästövähennystavoitteet 
käytännössä tarkoittavat yksittäisen joen tasolla. 
Sisäsaaristossa ravinteiden tarjonnan kannalta 
määräävä tekijä on monessa tapauksessa läheinen 
joki, joten tavoitteet olisi hyvä avata kutakin jokea 
koskeviksi. Tällä olisi viestinnällistä arvoa, sillä tieto 
paikallisen joen päästövähennystavoitteista ohjaisi 
paikallisen keskustelun oikeisiin asioihin. 

2. Vaelluskalaistutusten tarkoitusta on pohdittu 
ohjelman kohdassa 5.3.2. Siinä todetaan, että 
tarkoituksena on ollut pääsääntöisesti esimerkiksi 
jokien rakentamisesta aiheutuneiden 
saalismenetysten korvaaminen tai saaliiden 

1. Pyydetyt tekstit on lisätty. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Jokikohtaiset kuormitusvähennystavoitteet on 
esitetty osassa vesienhoidon 
toimenpideohjelmista. Merenhoidon 
toimenpideohjelmassa tarkasteluyksikkö on 
yleensä merialue, eikä siinä esitetä yksittäisiä jokia 
tai kuormituslähteitä koskevia 
vähennystavoitteita. 
 

 

 
2. Kansallisen lohi- ja meritaimenstrategian 
toimeenpano on jo alkanut. Toimeenpanon 
seurantaan ja edistämiseen on nimetty 
seurantaryhmä joka myös koordinoi toimintaa. 
Lisäksi alueellisesti (mm. Suomenlahti) on jo 
laadittu meritaimenstrategioita.  
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parantaminen eikä niinkään kantojen elvyttäminen 
tai ylläpito, ja että tästä syystä istutuksia ei useissa 
tapauksissa voida katsoa hyvän tilan saavuttamiseen 
tähtääviksi toimenpiteiksi. 

Käsityksemme mukaan istutukset ovat oleellinen osa 
kantojen ylläpitämistä ja elvyttämistä. Useissa 
kohteissa kantojen ylläpito ilman istutuksia ei ole 
lainkaan mahdollista. Hyvän tilan edellyttämät 
toimenpiteet tulee harkita tapauskohtaisesti. 
Todennäköisesti tarvitaan useampien toimenpiteiden 
yhdistelmiä. Istutuksia ei tule sulkea pois 
toimenpidevalikoimasta, vaan ne tulee ehdottomasti 
nähdä mahdollisena hyvän tilan saavuttamiseen 
tähtäävänä toimenpiteenä.  

Tältä osin merenhoitosuunnitelman tekstiä tulisi 
yhdenmukaistaa muun vesienhoidon suunnittelun 
kanssa. Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelun 
ohjeistuksessa vuosille 2016–2021, sen osassa 
vesistöjen kunnostus, säännöstely ja rakentaminen, 
10.6.2013, todetaan luvussa 3.10, Kalaistutukset ja 
kalatalousmaksut, että vesistön ekologinen tila voi 
istutuksien avulla parantua, jos niillä voidaan 
palauttaa vesistössä aiemmin esiintyneiden kalalajien 
tai -kantojen luontainen lisääntyminen, vahvistaa 
heikentyneitä luontaisia kalakantoja ja/tai 
kompensoida vesistön käytön tai kalastuspaineen 
aiheuttamaa kalakannan heikentymistä. Vesistöihin 
tehdään istutuksia myös kalakantojen elvyttämiseksi 
muun muassa virtavesien kunnostamisen ja 
kalateiden rakentamisen jälkeen, koska kalakantojen 
tila on yleensä aluksi heikko. Tällöin istutus 
käytännössä aina parantaa vesistön ekologista tilaa. 

3. Kalataloustavoitteiden osalta 

Myös kalatiestrategian toimeenpano etenee 
suunnitellusti ja hankkeita on toteutunut eri 
puolella Suomea. Kalatiestrategian seurantaan on 
tarkoitus perustaa oma ryhmänsä.   

Kalatalouspoliittisena tavoitteena on pyrkiä 
kalojen luonnon lisääntymisen edistämiseen. 
Istutuksilla voidaan kuitenkin edistää kalakantojen 
elpymistä ja pitää yllä osaltaan kalastettavia 
kalakantoja 

 

Vesienhoitosuunnitelmissa on 
kalatiestrategiakohteiden lisäksi esitetty noin 150 
kalan kulkua helpottavan toimenpiteen 
toteuttamista vuoteen 2021 mennessä. Niiden 
lisäksi jokikohteissa on tavoitteena toteuttaa myös 
elinympäristökunnostuksia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ei edellytä vastinetta. 
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merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma nojaa 
vahvasti mm. kansalliseen kalatiestrategiaan. Myös 
tässä strategiassa istutukset nähdään tärkeänä 
toimenpiteenä, nimenomaan kantojen luontaisen 
elvytyksen ja ylläpidon tavoitteen saavuttamisessa.  

Heinolan kaupunki (Varsinais- Suomen ELY-
keskus) 

1.Erityisesti typpikuormituksen osalta on merkitystä, 
puhutaanko vaikutuksista sisävesiin vai merialueelle. 
Merenhoitosuunnitelmassa esitetään esimerkiksi, 
että yli 10 000 asukkaan jätevedenpuhdistamojen 
tulee saavuttaa 70 % typenpoistoteho, jos niiden 
jätevedet lasketaan välittömästi Itämeren tilaan 
vaikuttaviin vesistöihin. Kymijoen- Suomenlahden 
vesienhoitosuunnitelmassa olisi hyvä olla arvio siitä, 
kuinka paljon ravinteita saostuu / sedimentoituu 
valuma-alueen järvissä ja kuinka paljon 
puhdistumista tapahtuu Kymijoessa sen matkalla 
mereen, eli määritellä, mikä osa vesienhoitoalueen 
vesistöistä on merenhoitosuunnitelman tarkoittamaa 
välittömästi Itämeren tilaan vaikuttavaa aluetta. 

2. Teollisuuden päästöjen vähentämisessä on 
korostettu ympäristölupien kautta tapahtuvaa 
vaikuttamista. Kuitenkin myös toimijoille, joilta ei 
vaadita ympäristölupaa, on mahdollista antaa 
yksittäisiä ympäristönsuojelulain mukaisia 
määräyksiä päästöjen vähentämisestä ja tarkkailusta, 
jos ne sijoittuvat vesistöjen äärelle. 

1. Vesienhoidon toimenpiteillä aikaansaatavien 
ravinnekuormitusvähennysten laskennassa 
käytetty malli (VEMALA) ottaa huomioon 
ravinteiden sedimentoitumisen matkalla mereen.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Maininta asiasta on lisätty tekstiä 
toimenpideohjelmaan 

 

Kemin kaupunki (Varsinais- Suomen ELY- 
keskus) 

1.Maatalous on Suomessa selvästi suurin fosforin (64 
%) ja typen (50 %) kuormittaja meriin. Yhdyskuntien 
jätevedenpuhdistamoista ovat vähäisiä fosforin (3 %) 
ja varsin vähäisiä typen (16 %) kuormittajia, kuten 
myös teollisuus (fosfori ja typpi 8 %). Vähennettäessä 
merialueen fosfori- ja typpikuormitusta tulisi 
toimenpiteet kohdistaa Suomessa erityisesti 

1. Toimenpiteet kohdistetaan erityisesti 
maatalouden kuormituksen vähentämiseen, 
mutta myös muihin kuormituslähteisiin, koska 
kaikki kuormitus rehevöittää sisävesiä ja merta.  
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maataloudesta peräisin olevien päästöjen 
vähentämiseen. 

2. Jos vesienhoitotoimenpiteitä toteutetaan jatkossa 
ympäristönsuojelu- ja vesilakiin perustuvilla luvilla, 
on syytä tiedostaa, että useat 
metsäteollisuuslaitokset jättävät uudet 
ympäristölupahakemukset vuoden 2015 aikana. 
Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat vahvistaneet 
BAT- tekniikoita koskevat päätelmät massan, paperin 
ja kartongin tuotantoa varten (2014/687/EU), joka on 
julkaistu EU:n virallisessa lehdessä (30.9.2014). 
Tehtaiden ympäristölupapäätökset tulevat 
perustumaan edellä mainitun asiakirjan vaatimuksiin. 

3. Lapin ympäristökeskuksen vuonna 2009 tekemän 
Kemijoen vesienhoitoalueen 
vesienhoitosuunnitelman mukaan Kemin edustan 
vesialueen tila luokitellaan ekologisen ja kemiallisen 
tilan perusteella ulkovyöhykkeellä kokonaisuutena 
hyväksi, vaikka ulkovyöhykkeen sisemmät osat ovat 
a-klorofyllin ja pohjaeläintulosten perusteella 
tyydyttäviä. Sen sijaan rannikkoalue on tarkastelun 
perusteella tyydyttävässä tilassa pääasiassa 
rehevyyttä kuvaavan klorofyllipitoisuuden 
perusteella. Koska joet tuovat pääosan ravinteista 
rannikkoalueelle, rehevyystason alentaminen 
edellyttäisi jokien tuoman ravinnekuorman 
vähentämistä nykyolosuhteisiin nähden 
merkittävästi. 

 
 

2. Ei edellytä vastinetta. 

 

 

 

 

 
 

 

3. Ei edellytä vastinetta. 

 

Kokkolan kaupunki (Etelä-Pohjanmaan ELY- 
keskus) 

Rehevöityminen (toisin kuin Itämerellä ja 
Suomenlahdella) ei ole Perämeren vakavin uhka. 
Jokisuistot ja rannikkovedet ovat muuttuneet jokien 
kiintoaineksen vuoksi humuspitoisiksi ja pohjat 
liettyvät kiihtyvällä vauhdilla, mikä muuttaa 

Valuma-alueella toteutettavista toimenpiteistä 
valtaosa sisältyy vesienhoitosuunnitelmiin ja 
vesienhoidon toimenpideohjelmiin. Perämeri ja 
sen valuma-alue kuuluu useamman vesienhoidon 
toimenpideohjelman piiriin. Kiintoainekuormitusta 
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ekosysteemejä ja vaikuttaa mm. kalalajistoon. 
Suunnitelmassa ehdotettujen toimenpiteiden 
kohdistamiseen jokivesien keskeisiin ongelmiin tulee 
siksi kiinnittää enemmän huomiota myös 
merensuojeluohjelmassa. Näitä keskeisiä ongelmia 
Pohjanmaan rannikkoalueilla ovat alunamailta 
ihmistoiminnan seurauksena tuleva happamuus ja 
siitä aiheutuvat haittametallien suuret pitoisuudet 
sekä maa-, metsä- ja turvetalouden aiheuttama liian 
suuriin kiintoaineskuormiin. 

voidaan vähentää vesienhoidon toimenpiteitä 
toteuttamalla. Kiintoainekuormituksen arviointiin 
pyritään seuraavalla vesienhoidon 
suunnittelukierroksella panostamaan nykyistä 
enemmän. Happamien sulfaattimaiden 
aiheuttaman happamuuden ja 
metallikuormituksen vähentämiseksi vesienhoidon 
toimenpideohjelmiin on sisällytetty kaikki 
käytännössä toteutettavissa olevat keinot.   

Rauman kaupunki (Varsinais- Suomen ELY- 
keskus) 

Parhaillaan Itämeren syvänteissä kohti Suomen 
lounaisrannikkoa lähestyvä ”suolavesipulssi” työntää 
edellään Itämeren ravinteikasta ja vähähappista 
syvävettä Suomen rannikolle. Ohjelmassa 
mainitaankin varsinaiselta Itämereltä kulkeutuvien 
vesien suuri merkitys Suomenlahden tilaan ja - aivan 
oikein - todetaan vaikutuksia olevan myös 
Selkämereen. Merialueen nykytilan ja siihen 
vaikuttavien tekijöiden arviointiin on syytä lisätä 
korostetummin meren omaan ja ilmastoon liittyvään 
dynamiikkaan kuuluvien virtausten mukana 
kulkeutuvat ravinteet. Vaikka Selkämeri on Itämeren 
ravinteikkailta vesiltä Saaristomeren ja 
Ahvenanmeren eteläpuolisen kynnyksen suojaama, 
varsinaisen Itämeren vettä ja sen mukana ravinteita 
virtaa merkittävästi Ahvenanraumasta Selkämerelle. 
Selkämeren ravinnevaranto on viime vuosina 
kasvanut. Se on näkynyt sinilevälauttoina. 
Suursäätiloihin liittyvää dynamiikka on vaikea muuksi 
muuttaa ja vesiensuojelutoimiin nähden 
ravinnemäärät ovat demotivoivan suuria. Asian 
merkitys Selkämeren eteläosan veden laadun 
tekijänä on kuitenkin syytä tiedostaa ja ottaa 
huomioon muiden kuormitustekijöiden merkityksen 

Selkämeren tilan heikkeneminen on hyvä 
huomioida TPO:ssa ja suhteuttaa muihin 
ihmistoimiin alueella (esim. kalankasvatuksen 
sijainninohjaus) ja toimenpide-ehdotuksiin 
(erityisesti rehevöitymistä estävät toimenpiteet). 
Tekstiä on tarkistettu ja tarkennettu Selkämeren 
kehityksen osalta.  
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arvioinnissa ja toimenpiteiden arvottamisessa ja 
kohdentamisessa. 

Suomen luonnonsuojeluliitto Uudenmaan piiri 
(Varsinais- Suomen ELY- keskus) 

1. 5.1.2 Muun lainsäädännön nojalla päätettyjen 
toimenpiteiden riittävyyden arvio 

Yhdyskuntien jätevesien puhdistamot 

Viemäreiden kunnon parantamisessa tulee 
huomioida pumppaamot ja muut ylivuotopaikat, 
joilta jäteveden päästöjä tapahtuu erittäin usein. 
Tehostustavoitteet ovat hyvät.  

Taulukko 7 on hyvä, siitä näkee kuormitukset eri 
puolilla Itämerta. Taulukot 7 ja 8 voisivat sijaita 
tekstissä ennen Yhdyskuntien jätevesien 
puhdistamot -kappaletta koska taulukot liittyvät koko 
kappaleeseen 5.1.2. Silloin taulukot voitaisiin esitellä 
erikseen tekstissä.  

2. Kalankasvatus 

Kalankasvatuksen vesiviljelyn sijaintia on ohjattava 
maalle. Nyt asiaa ei juuri käsitellä 
merenhoitosuunnitelmassa. On toki loogista, että 
Suomen vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelmassa, 
missä asiaa katsottiin vain Suomen omien rajojen 
sisällä, kalanviljely ohjattiin Saaristomerelle, missä on 
(vielä) hyvä tila. Mutta ei ravinteita voi lisätä 
sielläkään, koska ne virtaavat Ruotsiin, mikä on sekin 
yhteistä Itämerta. Tällainen toiminta on vastuutonta 
"pitkien savupiippujen politiikkaa". Kestävämpi 
mahdollisuus on suunnata kalaviljely sisävesilampiin 
jätevedenpuhdistamon taakse niin, että toiminta 
voidaan integroida muuhun teolliseen tai vaikkapa 
maatilatoimintaan (tällaisia kiertotalouden pilotteja 
on olemassa jo maailmalla).  

1. Taulukot on siirretty ehdotetuille paikoille  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelma linjaa, 
että kalanviljelyä ei voi lisätä Saaristomerellä 
lukuun ottamatta pientä vesialuetta Kihdin 
pohjoispäässä, missä veden vaihtuvuus on hyvä. 
Sen sijaan tavoitteena on keskittää Saaristomeren 
olemassa olevaa tuotantoa ravinnekuormitusta 
paremmin kestäville merialueille. 
Vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteillä pyritään 
edistämään maa-allaskasvatusta ja 
kiertovesilaitosten rakentamista. 
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”Itämerirehun” käyttöön siirtyminen on hyvä lisä 
vesienhoidon toimenpiteisiin.  

 

3. Maatalous 

Maataloudessa tuen kohdentaminen 
vesiensuojelullisesti riskialueille on hyvä lisä 
vesiensuojelusuunnitelmiin. Tosin tämän voisi ottaa 
mukaan jo vesiensuojelusuunnitelmissa. Koska 
kohdentamisen mahdollistaminen vaatii muutoksia 
EU-säädöksiin, tulisi toimeen ryhtyä mahdollisimman 
pian muutoksen aikaansaamiseksi. Myös muut 
lisäykset jo olemassa oleviin toimenpiteisiin voitaisiin 
antaa kuulemisen palautteena alueellisiin 
vesienhoidon toimenpideohjelmiin.  

 

4. Kunnallisia ympäristönsuojelumääräyksiä tulee 
päivittää vesistöpäästöjen – myös fosforin –
 saamiseksi kuriin. Nitraattiasetuksen toimeenpanoa 
seurannut asetus oli kompromissi, joka ei ole 
ympäristön kannalta riittävä.  

 

 

5. Haja-asutus 

Viimeisessä kappaleessa puhutaan ristiriitaisesti, että 
haja-asutuksen kuormitus tulee vähenemään 2016 
mennessä ja toisaalta tätä tavoitetta ei tulla 
saavuttamaan. Olisi hyvä esittää vain realistinen 
näkymä. Haja-asutuksen jätevesijärjestelmissä tulisi 
suosia vähävetisiä ja kuivia käymäläratkaisuja.  

 

 

 

 

3. Toimenpiteen toteuttaminen eli vaikuttaminen 
EU:hun pyritään aloittamaan mahdollisimman 
pian. Uudessa maatalouden 
ympäristökorvausjärjestelmässä on jo mukana 
toimenpiteiden kohdentaminen. Kohdentamista 
on tarkoitus kehittää seuraavalle ohjelmakaudelle 
ja toimenpidettä on kohdennettu painotetusti 
kansallisiin toimenpiteisiin EU-vaikuttamisen 
sijaan.  Merenhoidon ja vesienhoidon 
kuulemisessa tullut palaute huomioidaan 
mahdollisuuksien mukaan kummassakin 
suunnitelmassa. 

 

4. Pistekuormittajien osalta vesistöpäästöt on jo 
selkeästi määritelty, mutta hajakuormituksen 
osalta ei voida osoittaa selkeästi mitään yksittäistä 
tahoa, johon määräykset kohdistuisivat. 
Nitraattiasetus on varsin pitkälti poliittinen paperi 
ja eri tahojen neuvotteluissa aikaansaama 
kompromissi.  

 

5. Haja-asutuksen jätevesiasetusta koskeva teksti 
on päivitetty.  
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6. Meriliikenne 

Päästöjä voivat olla myös mahdolliset 
öljy/polttoaine-vuodot tai -onnettomuudet.  

 

7. 5.1.3 Sedimentin, vedenvaihdon ja laskeuman 
merkitys ravinneoloihin Suomen merialueilla 

Ensimmäisessä ja toisessa kappaleessa on turhaa 
toistoa talvimyrskyistä ja veden kerrostumisesta. 

 

8. 5.1.4 Johtopäätökset muun lainsäädännön nojalla 
päätettyjen ravinnekuormituksen toimenpiteiden 
riittävyydestä 

Hyvä, että kappaleessa on mainittu konkreettisia 
toimia, miten päästöjen riittävä väheneminen 
voidaan saavuttaa.  

9. 5.3.2 Uhanalaisten ja eräiden muiden kalalajien 
kantojen hoito ja suojelu  

Ankeriassuunnitelma on päivitettävä. Mukaan tulee 
ottaa vaellusnäkökulma sekä yläjuoksulle että 
alajuoksulle (etteivät mene pätkiksi turbiineissa 
palatessaan mereen).  

10. 5.6 Melun ja muun energian mereen johtamisen 
vähentäminen 

Vedenalainen melu lisääntyy jatkuvasti Itämerellä, 
mutta vaikutuksiin on herätty myöhään, koska 
kyseessä on ihmiselle näkymätön ongelma. Näitä 
asioita ei ole selvitetty edes tuulivoima-YVAssa. On 
erittäin tärkeää että vedenalaista melua tutkitaan ja 

 

 

 

6. Öljy- ja kemikaalikuljetusten riskiä käsitellään 
toimenpideohjelman luvussa 4.9.1 

 

 

7. Tekstiä on muokattu ja selkeytetty.  

 

 

 

 

8. Ei edellytä vastinetta. 

 

 

9. Ankeriaan hoitosuunnitelman 
päivitysmahdollisuuksia selvitetään. 

 

 

 

 

10. Vedenalaisen melun kartoitus ja melun 
vaikutuksien tutkimus ovat käynnissä kahdessa 
kansainvälisessä, merkittävässä hankkeessa 
Itämerellä. Tuloksia tullaan hyödyntämään 
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tietoa siitä lisätään! Rahoitus varmistettava. 

 

11. 5.7 Merenpohjan elinympäristöjen fyysisten 
vahinkojen ja menettämisen vähentäminen 

Pohjan koskemattomuuden tavoitteet ovat 
epämääräisiä. 

 

12. 5.11.1 Merelliset suojelualueet 

Yksityisten luonnonsuojelualueiden kartoittaminen 
on toteutettava! Luonnonsuojelulain uudistuksessa 
tulee täydentää lailla suojeltujen luontotyyppien 
luetteloa myös vedenalaisilla luontotyypeillä LUTU:n 
tulosten pohjalta. Tulee toki pohtia onko 
luonnonsuojelulain vai vesilain luettelo niille 
parempi.  

Merikansallispuistojen verkoston täydentäminen 
(myös Porkkalan kansallispuisto) on tärkeä lisätä 
toimenpiteisiinkin. 

merenhoidossa.   

 

11. Pohjan koskemattomuuden 
ympäristötavoitteita, kuten muitakin MHS-
ympäristötavoitteita, tullaan tarkentamaan 
vuosina 2015 - 2016. Tavoitteena ovat rajatummat 
ja mitattavat tavoitteet. 

 

12. Yksityisten luonnonsuojelualueiden kartoitusta 
tehdään tapauskohtaisesti Metsähallituksen LPn 
toimesta, mutta ei kuitenkaan järjestelmällisesti.  

Toimenpideohjelman tekstiä on tarkennettu 
lakitarkastelun osalta.  

Merikansallispuistojen verkoston täydentäminen 
on meneillään olevaan toimintaa ja sitä 
tarkastellaan Metsähallituksen selvityksen (2014) 
pohjalta, huomioiden myös VELMUsta saadut 
tiedot. Tekstiä on tarkennettu sekä päätekstissä 
että lisätty lopulliseen TPO:aan LUONTO 1 
toimenpiteeseen 3. osatoimenpiteeksi. 

Suomen vesilaitosyhdistys ry (Varsinais- 
Suomen ELY-keskus) 

Jätevedenpuhdistusta koskeva teksti sivulla 43 on 
ristiriitainen. Alussa todetaan, että merenhoidossa ei 
esitetä yhdyskuntajätevesiä koskevia toimenpiteitä, 
vaan painotetaan vesienhoidon toimenpiteiden 
täysipainoisen toteuttamisen tärkeyttä. Jäljempänä 
tekstissä esitetään useita prosentuaalisesti 
määriteltyjä poistumavaatimuksia, joissa esitetty 
vaatimus-taso poikkeaa nykyisestä lupatasosta sekä 
muissa hallinnon suunnitelmissa tai ohjelmissa 
esitetystä tasosta, eikä myöskään noudata niissä 

Tekstiä on täsmennetty.  
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esitettyjä yleisiä periaatteita.  

Typenpoiston tehostaminen  

Suunnitelmassa on ehdotettu, että typenpoistoa 
tulisi vielä tehostaa nostamalla puhdistus-teho 
vähintään 70 %:iin kaikilla Merenkurkun eteläpuolella 
sijaitsevilla puhdistamoilla, jotka vaikuttavat 
rannikkovesiin. Lisäksi typen puhdistusteho tulisi 
nostaa 90 %:iin niillä rannikkovesiin vaikuttavilla 
suuremmilla puhdistamoilla, joilla se on teknis-
taloudellisesti mahdollista.  

Yhdyskuntajätevesiasetus edellyttää tehostettua 
typenpoistoa yli 10.000 asukasvastineluvun 
puhdistamoilta. Yhdyskuntajätevesiasetuksen piiriin 
kuuluvat kaikki yli 100 asukasvastineluvun 
puhdistamot. 

Typenpoiston toteuttaminen 70 %:n puhdistusteholla 
kaikilla puhdistamoilla ei ole tarkoituksenmukaista. 
Yhdyskuntajätevesidirektiiviin perustuva kokorajaus 
kokonaistypenpoiston vaatimuksen osoittamisesta 
ainoastaan yli 10 000 asukasvastineluvun 
puhdistamoihin on järkevä, sillä sekä 
kustannushyötynäkökulmasta että toiminnan 
kokonaisuus huomioon ottaen pieniltä 
puhdistamoilta ei ole kohtuullista edellyttää 
samantasoista käsittelytehoa kuin isoilta 
puhdistamoilta. Kokonaistypenpoistoprosessi on 
teknisesti ja prosessin ajon suhteen vaativampi, 
toteutus- ja käyttökustannuksiltaan kalliimpi ja 
erilaisille häiriötekijöille herkempi kuin biologinen 
puhdistusprosessi, jossa poistetaan ensi-sijaisesti 
orgaanista ainesta ja fosforia. On syytä huomata, että 
yhdyskuntien jätevesien typpikuormasta peräti 85 % 

 

 

Toimenpideohjelman tarkoitus on, että 70 %:n 
typenpoistoteho koskee vain yli 10 000 
asukasvastineluvun puhdistamoja. Tekstistä 
kokoraja on jäänyt kuitenkin epähuomiossa pois ja 
se on lisätty lopulliseen ohjelmaan.   

Suositusluontoisia lauseita sisältävä teksti tätä 
asiaa koskien tarkistetaan sen mukaisesti mitä 
yhdyskuntajätevesien pintavesiä rehevöittävän 
ravinnekuormituksen vähentämiseksi vuoteen 
2015 – suositussopimuksen päivittämisestä 
sovitaan loka-marraskuussa 2015. 
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käsitellään yli 10.000 AVL:n puhdistamoilla (Lähde: 
Vahti, tiedot vuodelta 2013). 

Ohjelmassa on todettu, että typen puhdistusteho 
tulisi nostaa 90 %:iin niillä rannikkovesiin vaikuttavilla 
suuremmilla puhdistamoilla, joilla se on teknis-
taloudellisesti mahdollista. 

Käytännössä 90 %:n typenpoistotaso edellyttää 
erillistä jälkisuodatusyksikköä typen poiston 
tehostamiseen eli uuden käsittely-yksikön 
rakentamista. Nykyisillä puhdistamorakenteilla 
tällainen käsittelytehon nosto ei ole teknis-
taloudellisesti mahdollista, joten ehdotus poisto-
tehon nostamisesta ei ole käytännössä 
toteutettavissa ehdotetulla tavalla. 

Toimenpideohjelmassa on todettu, että 
tehostamisen tulisi tapahtua vesiensuojelun 
suositussopimuksen keinoin. Suositussopimuksella 
pyritään yhdyskuntajätevesistä vesiin kohdistuvan 
ravinnekuormituksen alentamiseen 
kustannustehokkain, vapaaehtoisin toimenpitein 
vesihuoltolaitosten omista lähtökohdista. 
Kustannustehokkuuden ymmärrämme siten, että 
laitosten olemassa olevat rakenteet ja laitteet 
hyödynnetään täysmääräisesti, mutta käsittelyn 
tehostaminen ei edellytä kalliita uusia investointeja, 
kuten jälkikäsittelyä. Kuten edellä on todettu, 
typenpoiston nostaminen 90 %:iin edellyttäisi uuden 
käsittely-yksikön rakentamista ja metanolin 
annostelua eli sangen mittavia ja kalliita 
toimenpiteitä. 

Fosforin poiston tehostaminen 

Toimenpideohjelmassa on todettu, että vaikka 

 

 

 

 

 

Typen puhdistustehon tehostamisen tulisi 
tapahtua suositussopimuksen keinoin. 
Toimenpideohjelman tekstiä on muokattu ja 
selkeytetty, jotta asia käy paremmin ilmi. 
Lopullinen teksti muotoillaan sen mukaan kuinka 
suositussopimuksen päivittämistä koskevissa 
neuvotteluissa edetään loka-marraskuussa 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimenpideohjelman tekstiä on selkeytetty myös 
fosforin osalta. Ohjelmassa ei esitetä, että kaikilla 
puhdistamoilla tulisi saavuttaa 95 % fosforin 
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fosforinpoisto on pääosin korkealla tasolla, on sitäkin 
tehostettava puhdistusteholtaan alle 95 % 
puhdistamoilla. 

Tällä hetkellä maamme vesistöihin kohdistuvasta 
ravinnekuormituksesta noin 4 % fosforista on 
peräisin yhdyskuntien jätevesistä. Jätevesien 
puhdistus on Suomessa erittäin tehokasta. 

Kaikesta puhdistamoille tulevasta fosforista 
poistetaan 96 %, kun EU-direktiivi edellyttää 80 %:n 
ja HELCOM -suositus 70 - 90 %:n poistotehoa. 
Suomessa puhdistamoiden puhdistus-tulokseen 
lasketaan myös ohituksista aiheutuva kuormitus. 
VAHTI -rekisterin tietojen mukaan vuonna 2013 noin 
61 %:lla puhdistamoista puhdistustulos oli yli 95 % ja 
alle 10 000 AVL: n puhdistamoilla noin 57 % 
puhdistamoista poisti fosforia vuositasolla 95 % tai 
tehokkaammin. Yli kolmannes puhdistamoista sen 
sijaan poisti fosforia alle toimenpideohjelmassa 
mainitun 95 %:n. 

Hyvin yleinen käsittelyvaatimus ympäristöluvissa 
pienten ja keskikokoisten jätevedenpuhdistamoiden 
fosforin poistumaksi on 90 %. 
Puhdistamotoiminnassa on tyypillistä, että laitokset 
puhdistavat jätevedet tehokkaammin kuin mitä 
ympäristöluvassa on edellytetty. Säällä ja 
sateisuudella on vaikutusta puhdistustulokseen, sillä 
sateisuuden lisääntyessä puhdistusteho heikkenee, 
eikä kaikkia jätevesiä kyetä käsittelemään 
biologisessa käsittelyprosessissa. Vesilaitosyhdistys 
kannustaa vesihuoltolaitoksia kehittämään 
toimintaansa laitoksen omista lähtökohdista siten, 
että kustannustehokkain keinoin pyritään 
vähentämään kuormitusta. Kuten edellä on todettu, 

poistoteho, vaan että puhdistustehoa tulisi pyrkiä 
parantamaan sellaisilla puhdistamoilla, joilla 
puhdistustulos on alle 95 %. Ajatuksena fosforin 
kuten typenkin osalta on, että tehostaminen 
tapahtuisi suositussopimuksen keinoin.  
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hyvin usein kustannustehokkaissa ratkaisuissa 
laitosten olemassa olevat rakenteet ja laitteet 
hyödynnetään täysmääräisesti, eikä käsittelyn 
tehostaminen edellytä kalliita uusia investointeja, 
kuten jälkikäsittelyä. 

Toimenpideohjelmassa epäsuorasti esitetty 
tavoitetaso 95 %:n poistumasta ei mielestämme ole 
kohtuullinen, eikä realistinen tavoitetaso kaikille 
puhdistamoille. Toimenpideohjelman vaatimus ei ota 
huomioon puhdistamoiden erilaista kokoa ja 
toimintaympäristöä. Isojen puhdistamoiden 
lupaehdoissa asetettu 95 %:n poistumavaatimus on 
usein edellyttänyt jälkikäsittely-yksikön 
käyttöönottoa. Fosforille asetettavan 95 %:n 
puhdistustason asettaminen yleiseksi tavoitteeksi 
onkin kustannustehokkuuden kannalta kyseenalaista. 

Jätevedenpuhdistamoita koskevia toimenpiteitä on 
syytä muokata 

Toimenpideohjelmassa on yleistetty suurimmille 
puhdistamoille lupaehdoissa asetettu vaatimustaso 
koskemaan kaikkia puhdistamoita niiden koosta tai 
sijainnista riippumatta. Isoille puhdistamoille taas 
esitetään uutena käsittelytasona 90 %:n 
typenpoistoa. Tällainen vaatimustason äkillinen ja 
merkittävä kiristäminen olisi kohtuutonta, 
muutoksille ei ole esitetty hyväksyttäviä perusteluja, 
eikä niiden voida katsoa olevan oikeanmukaisessa 
suhteessa muille aloille esitettyihin toimenpiteisiin 
nähden. 

Jätevesien käsittelyä koskevan kappaleen alussa on 
todettu, että merenhoidossa ei esitetä 
yhdyskuntajätevesiä koskevia toimenpiteitä, vaan 
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painotetaan vesienhoidon toimenpiteiden 
täysipainoisen toteuttamisen tärkeyttä. Tätä 
seuraava teksti ei kuitenkaan ole vesienhoidon 
suunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden mukainen. 
Varsinaisessa toimenpideluettelossa ei ole esitetty 
jätevedenpuhdistamoita koskevia toimenpiteitä. 
Vesilaitosyhdistys ehdottaa, että jätevesien käsittelyä 
koskeva kappale sivulla 43 korjataan alla esitetyllä 
tavalla:  

Merenhoidossa ei esitetä yhdyskuntajätevesiä 
koskevia toimenpiteitä, vaan painotetaan 
vesienhoidon toimenpiteiden täysipainoisen 
toteuttamisen tärkeyttä. Etenkin poikkeustilanteita 
ajatellen on erittäin tärkeää kunnostaa 
viemäriverkostoa sekä parantaa viemäriverkoston ja 
puhdistamojen toimintavarmuutta 

Uudenmaan kalastusalueet (Varsinais- Suomen 
ELY- keskus) 

1. Ravinnekuormituksen vähentäminen 

 – Miten seurataan laivaliikenteen pilssi-/ septiveden 
päästöjä mereen, edistetäänkö mahdollisuuksia 
tyhjennyksiin satamissa?  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vuonna 2011 IMO:n hyväksymän Itämeren 
erityisaluepäätöksen (MARPOL-yleissopimus, liite 
1V) mukaiset voimaantulovuodet olivat vuosi 2016 
uusille aluksille ja vuosi 2018 olemassa oleville 
aluksille. Jotta Itämeren erityisaluemääräykset 
olisivat tulleet voimaan näinä vuosina, Itämeren 
maiden olisi pitänyt löytää yksimielisyys asiassa ja 
lähettää notifikaatio riittävästä satamien 
jäteveden vastaanottokapasiteetista IMO:n 
viimeistään vuonna 2014 (MEPC67). 

Keväällä 2015 Itämeren maat, Venäjää lukuun 
ottamatta, löysivät yksimielisyyden ja lähettivät 
ilmoituksen riittävästä kapasiteetista IMO:n MEPC 
68 kokoukseen. IMO:n meriympäristökomitea 
(MEPC) hyväksyi 68. istunnossaan (11.–15.5.2015) 
päivämäärät 1.7.2019 uusille laivoille ja 1.7.2021 
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Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot ja Teollisuus  

– 2. Olisi otettava huomioon eri laitoksien 
yhteisvaikutus, esimerkiksi Loviisassa 
jätevedenpuhdistamon ja ydinvoimalan. Moni 
teollisuus meren äärellä käyttää merivettä 
lauhdevetenä. Yksi kalakantojen ja kalastuksen 
kannalta erittäin tärkeä toimenpide olisi kehittää 
menetelmiä jotka estäisivät suurten kalamäärien 
joutumisen laitosten lauhdevedenkiertoon ja vaatia 
menetelmien käyttöä.  

 

3. Radioaktiivisuus – Mikäli Eduskunta on 
myöntämättä lisää lupia ydinvoimalle, Suomi on 
paikallisesti osallistunut siihen, että mahdollisia 
tulevia päästöjä on vähemmän.  

 

4. Uhanalaisten ja eräiden muiden kalalajien 

olemassa oleville laivoille. Komitea katsoi, että 
päätöksen kohteena oleva alue tulee määritellä 
oikeudellisesti ja tämän vuoksi tulee tehdä muutos 
Liitteeseen IV ennen kuin asia voidaan lopullisesti 
hyväksyä. Muutosehdotus on valmisteilla Ruotsin 
toimesta ja esitetään hyväksyttäväksi seuraavassa 
MEPC 69 kokouksessa huhtikuussa 2016. 
Tavoitteena on saada myös Venäjä sääntelyn 

piiriin. 
Kansainvälinen sääntely ei koske alusten harmaita 
vesiä, mutta koska risteilijät usein sekoittavat 
harmaan ja mustan veden, käsitellään ne kuten 
mustista vesistä on säädetty. 

 

2. Voimalaitosten lämpökuorman vaikutusalue on 
maantieteellisesti niin pieni, että sillä ei 
käytännössä ole vaikutuksia esim. 
jätevedenpuhdistamoiden kuormituksen 
vaikutuksiin. Lauhdevesikierto on yleensä niin 
herkkä järjestelmä, että sinne ei saa päätyä kaloja, 
ja siksi laitoksissa on estetty kalojen pääsy 
kiertoon. 

 

 

 

3. Ei edellytä vastinetta. 
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kantojen hoito ja suojelu - Vaikka ei katsota että 
istutukset johtavat hyvän tilan saavuttamiseen, 
lohen, taimenen ja vaellussiian istutuksia on 
jatkettava niin kauan, kunnes jokien tuotanto antaa 
kaikille kalastajaryhmille kalastettavaa. 

4. Kalatalouspoliittisena tavoitteena on pyrkiä 
kalojen luonnon lisääntymisen edistämiseen. 
Istutuksilla voidaan kuitenkin edistää kalakantojen 
elpymistä ja pitää yllä osaltaan kalastettavia 
kalakantoja 

Åbolands fiskarförbund (Varsinais- Suomen 
ELY- keskus) 

1. Sivu 45. Merestä ammattikalastajat poistavat 
vuosittain 570 t fosforia ja 3000 t typpeä. Tämä 
pitäisi huomioida kalankasvatuksen päästöissä. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 5.3.1. kalansaaliiden määrät pitäisi yksilöidä 
lajeittain ja huomioida myös vapaa-ajankalastus sekä 
hylkeet ja merimetsot. Erityisesti lohiin. Kuhan 
minimimitalle ei ole mitään tieteellistä perustetta 
merioloissa. kasvunopeus järvissä eri kuin merellä ja 
tämä aiheuttaa vääristymiä. Kilpailutilanne hylkeiden 
ja merimetsojen kanssa vääristää myös tilannetta 
meren ja järven välillä. Hylkeiden ja merimetsojen 
vaikutus kalakantoihin aliarvioidaan. Lohen istutus on 
riippuvainen veden lämpötilasta ja niitä pitäisi 
istuttaa vain yli 10 lämpötilassa. Ankerias ei ole 
merkittävä Saaristomerellä, mutta istutuksia voisi 
lisätä. 
 
 
 
 
3. 5.3.3. Saaristomerellä hylkeiden ja vesilintujen 
päätyminen verkkoihin ei ole suuri ongelma. Rysiin 

1. Kalastuksen vaikutuksesta poistuvaa 
ravinnemäärää ei ole mainittu 
toimenpideohjelmassa. Kalastuksen merkitys 
ravinteiden poistajana on lisätty tekstiin. 
Normaalin ammattikalastussaaliin mukana 
poistuvilla ravinteilla ei ole kuitenkaan yhteyttä 
kalankasvatukseen, joten sitä ei ole perusteltua 
huomioida kalankasvatuksen päästöissä.  
 

2.  Kuhan säätelystä tullaan päättämään 
kalastusasetuksen yhteydessä. Kuhan alamitasta ja 
kalastuksen vaikutuksesta on kuitenkin useita 
julkaisuja, joiden mukaan nykyinen alamitta 
Saaristomerellä on liian pieni ja saataisiin 
suurempi saalis nostamalla alamittaa tai 
vähentämällä kalastusta. 
Uuden kalastuslain ja asetuksen on tarkoitus 
perustaa tietoon perustuva kalastuksen 
säätelyjärjestelmä. Kalastusta säädeltäisiin 
parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuen 
ottaen huomioon paikalliset olosuhteet lain 
sallimissa rajoissa ja mahdollisuuksia hyväksi 
käyttäen.  
 
 
 
 
3. Ei edellytä vastinetta. 
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päätyvät hylkeet ovat yleensä huonokuntoisia 
ongelmahylkeitä. Tavalliset verkot ovat heikkoja 
eivätkä hylkeet huku niihin. Käytännössä vain 
merimetsot sukeltavat niin syvälle kuin verkot ovat. 
Yritetään tehdä ongelmaa asiasta, mitä ei ole. 
Hyljekanta kasvaa, eikä pyöriäisiä ole havaittu. 
 
4. 5.9.3 Lisääntyvät öljy- ja kemikaalikuljetukset: öljy- 
ja kemikaalionnettomuustilanteissa pitää välittömästi 
ryhtyä toimenpiteisiin joilla pienennetään 
öljykatastrofiriskiä saaristossa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 5.11.1 Kalakannat ovat taantuneet 20 vuoden 
kuluessa ja tämä on vähentänyt suojelualueiden 
laajentamisen tarvetta. Kalastajia pitäisi kuulla 
suojelualueita suunniteltaessa. Saaristokulttuuri tulisi 
huomioida hylkeiden ja merilintujen metsästyksessä. 
 

 

 
 
 
 
 
 
4. Suomen alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen 
torjuntavalmiuden kehittämisen strategiset 
tavoitteet noudattavat Valtioneuvoston 
Itämeriselontekoa vuodelta 2009 ja sen 
perusteella esitetty kokonaisselvitystä. Tavoitteet 
ovat korkeat verrattuina kaikkiin Suomen 
naapurivaltioihin. Valtiontalouden 
tuloksellisuustarkastusraportissa 2/2014 todetaan, 
että torjuntakyvyn kehittämiseksi olisi laadittava 
uusi strategia korvaamaan vuoden 2009 
kokonaisselvitystä. Kokonaisselvityksen 
päivittäminen on meneillään ja strategian laadinta 
käynnistetään 2016 uutena MERENKULKU 3 
toimenpiteenä. Lisäksi ohjelmaan on sisällytetty 
toimenpide, jossa suunnitellaan ja varaudutaan 
aluskemikaalivahingoista aiheutuvien ekologisten 
vaikutusten selvittämiseen (MERENKULKU 4). 
 
5. Jos kalakannat ovat taantuneet, niin 
suojelualueiden tarve on suurempi, jotta ne 
saataisiin elvytettyä. Toisaalta suojelualueita on 
perustettu pääasiallisesti muista syistä kuin 
pelkästään kalojen suojelu. Kalakantojen 
paranemisen kannalta perustettavia 
luonnonsuojelualueita voidaan harkita 
toimenpiteessä LUONTO 1. Etenkin kalojen 
lisääntymisalueiden suojelussa kalastajien 
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näkemys on hyvin tärkeä.   

Österbottens fiskarförbund r.f. (Varsinais- 
Suomen ELY-keskus) 

De största hindren för att uppnå god miljöstatus i 
Östersjön är eutrofieringen, försurningen, utsläpp av 
läkemedel och mikroplaster. Nyttan som uppnås 
genom god status i den marina miljön är en ökad 
biodiversitet inklusive starkare fiskbestånd.  

Åtgärder som syftar till att minska utsläpp av 
näringsämnen, läkemedel och plaster till 
havsområdena bör prioriteras i åtgärdsprogrammet. 

Ei edellytä vastinetta. 

Pyhäjärven kaupunki (Pohjois- Pohjanmaan 
ELY- keskus) 

Ravinnekuormituksen vähentämisessä 
vesienhoitosuunnitelmien toteuttaminen on tärkeää. 
Hyvän tilan saavuttaminen 2020 mennessä ei 
kuitenkaan liene mahdollista. Koko Itämeren 
ravinnekuormituksen ja rehevöitymiskierteen 
katkaisemisen tehokkain keino olisi Itämeren 
eteläisten ja itäisten rantavaltioiden aiheuttaman 
kuormituksen vähentäminen. 

HELCOMin Itämeren suojelun toimintaohjelmassa 
on ravinnekuormituksen vähennystavoitteet 
kaikille Itämeren alueen valtioille. 
Vähennystavoitteet ovat suurimmat eteläisen 
Itämeren rantavaltioille.  

Uusien toimenpiteiden vaikuttavuus- ja kustannusanalyysi 

Kommentoiva taho Yksityiskohtainen kommentti Palautteen huomioiminen/vastine 

Geologian tutkimuskeskus (YM) Ilmastonmuutos vaikuttaa merenpohjan fyysiseen 
koskemattomuuteen. Ilmaston lämmetessä sään 
ääri-ilmiöiden kuten myrskyjen ennustetaan 
yleistyvän ja voimistuvan, mikä toteutuessaan lisää 
merenpohjan eroosiota. Lisäksi jäätalven 
lyheneminen vähentää merijään myrskyiltä 
suojaavaa vaikutusta myrskyisenä talvikautena. 

Ei edellytä vastinetta. 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
(Uudenmaan ELY- keskus) 

Suomen merenhoitosuunnitelmassa on kuvailtu 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia, mutta ne eivät näy 
vahvasti toimenpidetasolla. Sään ääri-ilmiöiden 

Ilmastonmuutos on esitetty 
toimenpideohjelmassa mahdollisesti 
toimintaympäristöä muuttavana tekijänä, mutta 
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lisääntyminen, rankkasateet ja niistä aiheutuvat 
hulevesitulvat ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat 
pintavaluntaan ja sen laatuun. Esimerkiksi 
maatalousvaltaisten valuma-alueiden talviaikainen 
kasvipeitteisyys on osoittautunut tehokkaaksi 
toimenpiteeksi, jolla voidaan vähentää talviaikaisen 
sadannan ja sulannan aiheuttamaa ravinne- ja 
kiintoainekuormitusta. Rankkasateiden 
lisääntyminen lisää myös kaupunki- ja liikennealueilta 
mereen laskevia hulevesiä, joiden laatu voi olla 
heikko. Tästä näkökulmasta olisi hyvä kytkeä 
rannikkokaupunkien huIevesistrategiat osaksi 
merenhoitosuunnitelmaa. 

siihen ei ole suoraan mietitty toimenpiteitä. 
Varsinaisesti hulevesiasiat on käsitelty osana 
vesienhoidon suunnittelua ja ovat siten osa myös 
merenhoitoa. 

Maailman Luonnon Säätiö Suomen Rahasto 
(WWF) (YM) 

WWF haluaa kuitenkin huomauttaa, että Itämeren 
hyvään tilaan päästään todennäköisesti vain 
toteuttamalla kaikki jo sovitut vanhat toimenpiteet, 
sekä lisäksi nyt tunnistetut 35 uutta toimenpidettä 
siinä laajuudessa kun asiantuntijatyöryhmissä on 
suunniteltu ja ehdotettu. Näin ollen vain 
kustannustehokkaimpien toimenpideyhdistelmien 
esittäminen tässä vaiheessa (joka toteutuessaan 
jättäisi olennaisia toimenpiteitä toteuttamatta) ei ole 
kannatettavaa. WWF ei esimerkiksi tue ehdotusta 
LUONTO 2-toimenpiteen jättämisestä pois 
(ohjelmavaihtoehdot A & B), joka on 
vaikuttavuusindikaattorilla mitattuna todettu olevan 
kaikkein vaikuttavin hyvän meren tilaan tähtäävä 
toimenpide.  

Ei edellytä vastinetta. 

Kirkkonummen kunta (Uudenmaan ELY- 
keskus) 

1. Valtaosa merialueiden kuormituksesta tulee 
valuma-alueelta jokien tuomana ja on pääosin 
lähtöisin maataloudesta ja muusta 
hajakuormituksesta (metsätalous, haja-asutus, 
hulevedet). Maatalouden ravinnepäästöjen hallinta 
on ratkaisevaa rehevöitymiskierteen katkaisemisessa. 

1. Ei edellytä vastinetta. 
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Maatalouden ympäristökorvaukseen vaikuttaminen 
arvioitiin yhdeksi ohjelman vaikuttavimmista 
toimista.  
 
2. On tärkeää, että ohjelman toimenpiteissä ja 
rahoituksessa keskitytään vaikuttavimpiin toimiin ja 
sektorille, jonka kuormitusvaikutus on suurin. 
Ohjelman ohjauskeinoista suuri osa perustuu 
vapaaehtoisuuteen, mikä tuo epävarmuutta tulosten 
saavuttamiseen. 

 

 

 

2. Ei edellytä vastinetta. 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto 
MTK ry (YM) 
 
MTK Pohjois- Suomi (Pohjois- Pohjanmaan ELY- 
keskus) 
 

Kustannuksia on kuvattu tausta-asiakirjassa 2. 
Epäselväksi jää, mitä kustannustekijöitä on otettu 
kustannustehokkuuslaskelmiin mukaan. Esimerkiksi 
ravinnontuotannon ja -kulutuksen vesistövaikutusten 
vähentämisen kustannukset syntyvät tiedottamiseen 
ja viestintään liittyvistä kuluista. Miksi tässä ei ole 
huomioitu esimerkiksi maataloudelle syntyviä 
kustannuksia? 

Kustannusarviot perustuvat asiantuntija-arvioon, 
joka tämän toimenpiteen osalta sisälsi paljon 
epävarmuutta. Toimenpiteen vaikutusmekanismin 
keskiössä on ympäristövaikutusten arvioinnin 
mukaan tiedotus ja viestintä (ks. kuulemisasiakirja 
s. 122) 

MTK- Satakunta, MTK- Varsinais-Suomi (Varsi-
nais- Suomen ELY- keskus) 

Ohjelmassa on käsitelty myös ehdotettujen 
toimenpiteiden vaikuttavuuden ja kustannusten 
analyysi. Tämä osa on vaikeaselkoinen eikä 
taustamuistiostakaan kovin hyvin selviä, miten 
laskelmat on tehty. Esimerkiksi ravinnontuotannon ja 
-kulutuksen vesistövaikutusten vähentämisen osalta 
todetaan, että kustannukset syntyvät tiedottamiseen 
ja viestintään liittyvistä kuluista. Miksi tässä ei ole 
huomioitu esimerkiksi maataloudelle syntyviä 
kustannuksia? 

Kustannusarviot perustuvat asiantuntija-arvioon, 
joka tämän toimenpiteen osalta sisälsi paljon 
epävarmuutta. Toimenpiteen vaikutusmekanismin 
keskiössä on ympäristövaikutusten arvioinnin 
mukaan tiedotus ja viestintä (ks. kuulemisasiakirja 
s. 122) 

Metsähallitus (YM) 1. Metsähallitus katsoo, että toimenpiteet ovat 
riittäviä, mikäli ne toteutetaan vaihtoehtojen D tai E 
mukaan ja mikäli myös merten tilaan vaikuttavat 
vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteet toteutuvat. 
Merenhoitosuunnitelma ei yksin riitä hyvän tilan 
saavuttamiseksi vaan vesienhoitosuunnitelmat ovat 

1. Toimenpiteiden sosioekonomisessa arviossa on 
tarkasteltu vaihtoehtoisia ohjelmia, joiden 
joukkoon vaihtoehdot A ja B kuuluivat. 
Toteutettavaksi ehdotetaan kuitenkin vaihtoehtoa 
E eikä vaihtoehtotarkastelun muita vaihtoehtoja 
voida salata tai niitä muuttaa, koska ne ovat osa 
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tärkeä osa kokonaisuutta. Vaihtoehdoilla A, B ja C 
toimenpiteet jäävät riittämättömiksi. Vaihtoehdot A 
ja B jäävät niin vajaiksi, että niiden poistamista 
toimenpideohjelmasta tulisi harkita. 
 
Metsähallitus ehdottaa, että seuraavat luonnon 
monimuotoisuuteen eniten vaikuttavat toimenpiteet 
tulisi olla mukana kaikissa rahoitusvaihtoehdoissa: 
Luonnon monimuotoisuuden osalta 
vaikuttavimmaksi toimenpiteeksi nousee LUONTO 2 
(Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden 
lajien ja luontotyyppien esiintymisalueiden 
turvaaminen) ja toiseksi vaikuttavimmaksi MERIALUE 
1 (Merellisten suojelualueiden suojelutavoitteiden 
sisällyttäminen merialuesuunnitelmiin). Lisäksi 
tärkeitä monimuotoisuutta ylläpitaviä toimintoja 
ovat LUONTO2bis (Vedenalaisten avainympäristöjen 
turvaaminen), LUONTO1 (Suojelun tehostaminen 
merellisillä suojelualueilla) sekä Kalat l+2 (Kansallinen 
lohi- ja meritaimenstrategia lohen ja meritaimenen 
osalta ja meritaimenkantojen elvytys- ja 
hoitosuunnitelman laadinta). 
Toimenpideohjelmassa todetaan, että 
"Vaikuttavuusindikaattorilla mitattuna kolme 
tärkeintä toimenpidettä ovat Uhanalaisten lajien ja 
luontotyyppien toimenpideohjelmat (LUONTO2), 
(LUONTOI), ja Maatalouden 
ympäristökorvauksenvaikuttaminen vesiensuojelun 
tehostamiseksi (REHEV2)." Myös tässä valossa olisi 
toivottavaa, ettei sellaisia rahoitusvaihtoehtoja 
esitetä, jossa toimenpide LUONTO2 on jätetty pois. 
 
2. Kappaleessa 6, Taulukossa 11, olisi ollut 
kokonaisuuden kannalta selkeämpää, että 

sosioekonomista analyysiä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tausta-asiakirjan taulukossa 6 tarkastellaan 
nimenomaan niitä kuvaajia, jotka eivät alustavan 
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taulukkoon olisi summattu eri rahoitusvaihtoehtojen 
vaikutukset kaikkiin kuvaajiin, eikä vain niihin, joiden 
hyvä tila on mahdollista saavuttaa vuoteen 2020 
mennessä. 

arvion mukaan ole hyvässä tilassa. Nämä valittiin 
tarkasteluun sen vuoksi, että kohdistamalla toimet 
kuvaajiin, joissa on hyvän tilan vajetta, voidaan 
saada suurempi ympäristöntilan parannus 
käytettyä euroa kohden kuin tilanteessa, jossa 
toimia kohdennetaan kuvaajiin, jotka ovat jo 
hyvässä tilassa. 

Luonnonvarakeskus (YM) 1. Uusi toimenpiteitä koskevassa kustannus-
hyötyanalyysissä (taulukko 10) on myös virheellisesti 
esitetty, että valtaosalla roskaantumisen 
vähentämiseen liittyvistä toimista, kuten esimerkiksi 
muovikassien käytön vähentämisellä (ROSKAT 1) tai 
roskaantumisen vähentämisellä valistuksella 
(ROSKAT 8), olisi selviä myönteisiä vaikutuksia 
kaupallisille kalakannoille. Asiassa olisi 
Luonnonvarakeskuksen käsityksen mukaan syytä 
ottaa aikalisä ja selvittää tulevien vuosien aikana 
aluksi eri roskamuotojen haitallisuus 
meriympäristössä ja sen jälkeen arvioida kustannus-
hyötyanalyysien avulla kokonaisuuden kannalta 
tehokkaimmat keinot puuttua ongelmaan Itämeren 
alueella.  
 
2. Merellä liikkuvat roskat eivät tunne valtioiden 
rajoja, joten työ tulisi tehdä yhdessä muiden 
valtioiden kanssa esimerkiksi HELCOM-yhteistyönä. 
Huolella tehty taustatyö antaisi hyvän pohjan 
suunnitella yhteisiä toimia ja olisi hyödyksi myös 
kansallisten merenhoidon toimenpideohjelmien 
laatimisessa seuraavalla kierroksella kuuden vuoden 
kuluttua. 

1. Roskaantumiseen liittyviä toimenpiteitä on 
muutettu palautteeseen perustuen siten, että 
seitsemästä erillisestä toimenpiteestä on 
muodostettu yksi toimenpide, jossa edetään 
vaiheittain laajan yleisselvityksen kautta 
roskaantumiseen liittyvän yleistavoitteen 
asettamiseen, toimenpide-ehdotusten laatimiseen 
huomioiden aiemmissa toimenpide-ehdotuksissa 
olleet asiat ja alat, ja viimeisessä vaiheessa 
toimenpiteiden toteutukseen. Roskien 
vähentäminen valistuksella on siirretty osaksi 
merenhoidon yhteistä viestintä- ja 
neuvontatoimenpidettä. 
  

 

2. Meriroskatoimenpiteitä suunnitellaan 
HELCOMin meriroskatoimenpiteiden pohjalta, ja 
yhteistyötä tullaan jatkamaan. 

 

Valtiovarainministeriö (YM) 1. Ehdotuksessa on esitetty uusien toimenpiteiden 
vaikuttavuuden ja kustannusten analyysia, jonka 

1. Toimenpideohjelmaa valmisteleva työryhmä 
päätyi vaikuttavuus- ja kustannusanalyysin 
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mukaisesti päädytään ehdotukseen toteuttaa kaikki 
35 toimea, jolloin arvio kokonaiskustannuksista on 
143 milj. euroa. Ehdotuksessa on myös esitetty 
kustannusarvioita erilaisille toimenpideyhdistelmille, 
joista jotkin vaikuttavat vaikuttavuuden suhteen 
erittäin kustannustehokkailta verrattuna malliin, 
jossa kaikki 35 toimea toteutettaisiin. Epäselväksi jää, 
miksi ehdotuksessa päädytään yksiselitteisesti 
suosittelemaan kaikkien toimien toteuttamista eikä 
esitetä harkittavaksi vaihtoehtoisia, huomattavasti 
kustannustehokkaampia ratkaisuja. Ehdotuksessa 
todetaan, että edes kaikkien 35 toimen toteutus ei 
riitä saavuttamaan tavoitteena olevaa hyvää 
meriympäristön tilaa vuoteen 2020 mennessä, vaan 
vaikutukset tulevat näkyviin vasta pidemmän 
aikavälin kuluessa. Vaikuttavuuden kannalta 
tavoiteaika (v. 2020) sekä ohjelmakauden lyhyt 
aikaväli asettavat erittäin tiukat reunaehdot ja 
luultavasti osaltaan vaikuttaa siihen, ettei 
ehdotuksessa päädytä esittämään 
kustannustehokkaampaa ratkaisumallia. Ehdotuksen 
mukaisten toimien toteuttaminen edellyttäisi 
merkittäviä resursseja, mikä yllä mainituista valtion 
budjettirajoitteista johtuen voi olla julkisen 
rahoituksen osalta epärealistista tässä 
talousnäkymässä. Tällöin vaihtoehtoisena 
ratkaisumallina olisi toimien toteuttaminen 
pidemmän ajanjakson aikana, jolloin vuotuiset 
kustannukset alentuvat ja vaikutukset 
meriympäristöön pysyisivät pidemmän aikavälin 
katsannossa ennallaan.  
 
2. Kuten vesienhoidon toimien osalta myös 
merenhoidonsuunnitelman toimenpideohjelman 

huomioon ottaen kaikkien ehdotettujen 
toimenpiteiden toteuttamiseen tärkeimpänä 
perusteena ollen se, että edes kaikkien 
toimenpiteiden nopea toteuttaminen ei riittäisi 
tavoitteiden saavuttamiseen ajallaan. Lisäksi 
kallein toimenpide ’Nesteytetyn maakaasun 
käytön edistäminen alusten polttoaineena’, jonka 
kustannusten odotusarvoksi oli arvioitu noin 50 
miljoonaa € päätettiin pitää ohjelmassa mukana, 
koska työryhmä katsoi, että toimenpide edistää 
merenhoidon tavoitteita ja se etenee joka 
tapauksessa, myös ilman toimenpideohjelmaa, ja 
sen kustannukset kohdistuvat 
merenkulkusektorille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Lukuun 7 on lisätty lause ” Toteuttaminen 
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toteuttaminen tehdään valtion rahoituksen osalta 
talousarviomäärärahojen ja valtiontalouden kehysten 
puitteissa. Valtion viranomaisia koskeva resursointi 
tulee käsitellä normaalisti talousarviomenettelyssä. 
Tämän on selvästi käytävä ilmi 
toimenpideohjelmassa.  

tehdään valtion rahoituksen osalta 
talousarviomäärärahojen ja valtiontalouden 
kehysten puitteissa ja valtion viranomaisia 
koskeva resursointi käsitellään normaalisti 
talousarviomenettelyssä.” 

Åbolands fiskarförbund (Varsinais-Suomen ELY- 
keskus) 

Toimenpiteitä pitäisi suunnitella niin, että ei tule 
konflikteja ammatinharjoittajien ja suojelun välillä. 
Päätösten pitäisi perustua faktoihin. 

Konflikteja ammatinharjoittajien ja suojelun välillä 
yritetään välttää ja löytää kompromissi mikäli se 
vain on mahdollista. Päätökset pyritään 
perustamaan parhaimpaan saatavilla olevaan 
tietoon.  

Kemin kaupunki (Lapin ELY- keskus)  

 

Jos Perämeren alueella toimiville 
yhdyskuntajätevedenpuhdistamoille määrättäisiin 
kyseenalainen typenpoistovelvoite, olisi tähän 
tarvittava raha pois muista investoinneista. 
Ensisijaisen tärkeää olisi tulevinakin vuosina 
huolehtia yhdyskuntapuhdistamoille tulevien 
vuotovesien määrän vähentämisestä ja kuntien 
viemäriverkostojen rakenteiden ja laitteiden 
asianmukaisesta hoidosta ja kunnossapidosta. 
Kuntien jätevesilaitosten investointirahat tulisi 
kohdistaa näihin, eikä lisäpuhdistusvelvoitteisiin, 
kuten typenpoistoon, joilla ei ole vesiensuojelullista 
merkitystä. 

Merenkurkun pohjoispuolisille vesialueille ei olla 
esittämässä tehostettua typenpoistoa, koska 
Perämerellä typen puute ei rajoita perustuotantoa 
(typpi ei ole minimiravinne) ja koska kylmässä 
ilmastossa typenpoisto toimii huonosti.  

Vuotovesien määrän vähentämiseen ja 
viemäriverkoston kunnon parantamiseen liittyviä 
toimenpiteitä on vesienhoitosuunnitelmissa.  

Kalatalouden keskusliitto (Varsinais- Suomen 
ELY- keskus) 

Kalatalouteen kohdistuvien toimenpiteiden rahoitus 
tulee hakea tärkeimpien haittojen, eli vaellusesteiden 
tekijöiltä. Voimayhtiöiden vastuu tulee realisoida 
täysmääräisenä. Paikalliset yhteisöt, kalastusalueet, 
vesialueen omistajat, neuvontajärjestöt tulee ottaa 
toimenpiteiden toteutusta suunniteltaessa mukaan 
alusta alkaen. Näin varmistetaan toimenpiteiden 
järkevämpi kohdentaminen sekä sitoutetaan toimijat 
mukaan. 

Kansallisen lohi- ja meritaimenstrategian sekä 
kalatiestrategian toimeenpanot etenevät 
suunnitellusti. Strategioiden edistämiseen 
nimetään omat ryhmät, jotka myös koordinoivat 
niiden toimintaa.   
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Kansalaispalaute (Varsinais- Suomen ELY- 
keskus) 
 

Maataloudelle annettavat avustukset sidottava 
vesiensuojeluun. 

Vesienhoitosuunnitelmat edistävät maatalouden 
toimenpiteiden kohdentamista vesiensuojelun 
näkökulmasta  

Uudet toimenpiteet 

Kommentoiva taho Yksityiskohtainen kommentti Palautteen huomioiminen/vastine 

Yleiset kommentit uusista toimenpiteistä 

Geologian tutkimuskeskus (YM) Toimenpideohjelmassa käsitellään merellisten 
luonnonvarojen kestävää käyttöä ja hoitoa, mutta 
tämä koskee vain kaloja ja kalakantojen kestävään 
käyttöön liittyviä toimenpiteitä ja laadullisia 
kuvaajia, kuten luonnon monimuotoisuus. Myös 
geologisten luonnonvarojen käyttöä ja hoitoa 
tulisi käsitellä toimenpideohjelmassa. Ei 
pelkästään valtakunnallisen merihiekan ja 
kiviainestenotto-suunnitelman laatimisella, vaan 
myös merenpohjan koskemattomuuteen ja 
geologisen monimuotoisuuden säilymiseen 
tähtäävillä toimilla. 

Ks. Geologian tutkimuskeskukselle annettu 
vastaus s. 48.  

 

John Nurmisen Säätiö (YM) 1. Maatalouden päästöjen vähentäminen on 
avainkysymys Suomen päästötavoitteiden 
saavuttamisen kannalta. Toimenpideohjelmassa 
yhtenä maatalouden toimenpiteenä ehdotetaan 
ympäristötukikorvausjärjestelmään vaikuttamista 
seuraavalla ympäristötukikaudella, joka alkaa 
2021. Toimenpiteellä ei pystytä vaikuttamaan 
merenhoidon ensimmäisen kauden tavoitteiden 
saavuttamiseen vuoteen 2020 mennessä. 
Pidemmälläkin aikavälillä on epävarmaa, 
pysytäänkö EU:n maatalouspolitiikkaan 
vaikuttamaan toivotusti, koska samoja muutoksia 
(mm. tuen tarkempi kohdentaminen) on 

1. Osa toimenpiteistä pyrkii vaikuttamaan 
nopeastikin meren tilaan, mutta tosiasia on 
kuitenkin se, että millään toimenpiteellä ei 
saada välittömiä vaikutuksia. On kuitenkin 
tärkeää saada toimenpiteet käyntiin, jotta 
niiden vaikutus myös alkaisi. 
Maatalouden ympäristökorvaukseen 
vaikuttaminen on pitkällä tähtäimellä yksi 
vaikuttavimmista toimenpiteistä, mutta sen 
tuloksiin liittyy huomattavasti 
epävarmuustekijöitä. Vaikka tulokset 
neuvotteluista eivät ole olleet vesien tilan 
kannalta aina riittäviä, on kehitystä kuitenkin 
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tuloksetta yritetty viedä tukijärjestelmään jo 
ainakin kahdella edellisellä tukikaudella. Yritystä 
toki kannattaa jatkaa, vaikka kuormituksen 
vähentämistavoitteet ovat toistaiseksi jääneet 
toteutumatta tuen uusimisessa. 
 
Toisena ohjelman toimena on ravinnon tuotannon 
ja kulutuksen ympäristövaikutusten vähentäminen 
ja siihen liittyen mm. lannan ravinteiden 
hyötykäytön tehostaminen sekä luomutuotantoon 
siirtyminen.  
Lantaa muodostuu Suomessakin tietyillä alueilla 
(mm. Saaristomeren valuma-alue) liikaa 
peltopinta-alaan nähden eikä sen käyttö 
peltoviljelyssä ole kestävällä pohjalla. Lannan 
ravinteiden parempi kierrätys edellyttäisi sellaisia 
innovaatioita, joilla lannan kuljetus Suomen 
peltoviljelyvaltaiselle alueelle tulisi kannattavaksi. 
Lannan kierrätykseen liittyvien innovaatioiden 
tukeminen on sinänsä kannatettavaa. Kuitenkin, 
vaikka uusia teknisiä läpimurtoja aihepiirissä 
syntyisikin tällä ohjelmakaudella, on 
epätodennäköistä, että niillä saataisiin aikaan 
merkittäviä ravinnepäästöjen vähenemiä ennen 
vuotta 2020 johtuen mm. kaupallistamiseen ja 
keinolannoitteiden korvaamiseen orgaanisilla 
lannoitteilla liittyvistä viiveistä.  
Luomutuotantoon siirtyminen ei itsessään 
vähennä ravinnepäästöjä vesistöihin, eikä toimella 
siten voida saada päästövähennyksiä aikaan, 
vaikka se on ravinteiden kierrätyksen 
näkökulmasta normaalia tuotantoa kestävämpi 
vaihtoehto. Ihmisten kulutustottumuksiin ja 
ruokahävikkiin vaikuttaminen ovat myös 

joka kierroksella tapahtunut, ja siksi on tärkeää 
jatkaa keskustelua. 
Ravinteiden kierrätyksen tehostaminen ja 
ihmisten kulutustottumuksiin vaikuttaminen 
ovat myös esimerkkejä pitkän aikavälin 
toimenpiteistä, jotka pitää saada liikkeelle 
mahdollisimman nopeasti, vaikka vaikutukset 
tulevat näkymään vasta pitkän aikavälin päästä. 
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kannatettavia, mutta hitaita rakenteellisia keinoja, 
joilla ei saatane päästövähennyksiä aikaan 
vuoteen 2020 ulottuvalla periodilla.  
 
2. Ohjelman toimet maatalouden päästöjen 
vähentämiseksi ovat nähdäksemme enimmäkseen 
rakenteellisia pitkän aikavälin toimia, joilla ei 
voida saada aikaan päästövähennyksiä ainakaan 
ennen vuotta 2020. Ohjelmaan tulisi siksi 
sisällyttää toimia, joilla päästöjä voidaan 
konkreettisesti vähentää jo nykyisellä 
ohjelmakaudella. Kipsin peltolevitys on havaittu 
tehokkaaksi keinoksi vähentää merkittävästi 
(50 %) savipeltojen fosforivalumia hyvin edullisella 
kustannuksella. Toimen avulla voitaisiin vähentää 
arvioiden mukaan ainakin 100 tonnia 
Saaristomereen tulevaa vuotuista fosforikuormaa 
ja ainakin 50 tonnia Suomenlahteen tulevaa 
vuotuista fosforikuormaa vain 11 miljoonan euron 
vuosikustannuksella. Toimi tukisi myös 
toimenpidettä, joka koskee virtavesien 
kunnostusta, koska fosforin lisäksi kipsikäsittely 
vähentää merkittävästi peltojen eroosiota ja lisää 
vesistöjen kirkkautta. Myös maatalouden 
tuottajajärjestöt asennoituvat toimeen 
positiivisesti. Toimea on jo testattu useiden 
vuosien ajan ja se on tieteellisissä tutkimuksissa 
havaittu tehokkaaksi ja ympäristön kannalta 
turvalliseksi. Siksi Merenhoidon 
toimenpideohjelmaan tulisi mielestämme 
sisällyttää suuren mittaluokan pilottihanke 
peltojen kipsikäsittelyn kokeilemiseksi suuressa 
mittakaavassa. Tulosten perusteella kipsinlevitys 
voitaisiin mahdollisesti sisällyttää yhdeksi 

 
 
 
 
2. Kipsin peltolevityksen pilottihanke otetaan 
toimenpide-ohjelmaan mukaan uutena 
toimenpiteenä (REHEV 5). 
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ympäristökorvausjärjestelmästä tuettavaksi 
toimenpiteeksi.  
 
3. Muulta kuin maataloudesta tulevan, maalta 
valuvan kuormituksen vähentäminen etenkin 
fosforin suhteen alkaa olla Suomessa haastavaa, 
koska kustannustehokkaat toimet on jo 
enimmäkseen toteutettu. Merialueiden huonon 
tilan vuoksi Merenhoidon toimenpideohjelmassa 
tulisi siksi ottaa keinovalikoimaan myös toimia jo 
mereen päätyneen kuormituksen vähentämiseksi. 
Jos verrataan erilaisia olemassa olevia keinoja 
poistaa jo mereen päätyneitä ravinteita, mm. 
pohjien ilmastusta, erilaisia sedimentin kemiallisia 
käsittelyitä jne., hoitokalastus merialueella on 
toimista selkeästi kiistattomin ja turvallisin. 
Hoitokalastusta on kokeiltu useilla järvillä 
myönteisin tuloksin. Merialueella on aiemmin 
tehty poistokalastusta, muttei hoitokalastuksen 
periaatteilla ja ilman ympäristövaikutusten 
tutkimusta.  
 
Rehevöitymisen myötä lisääntyneiden 
särkikalakantojen tehostettu pyynti ihmisruoaksi 
on järkevää ja eettistä ravinteiden kierrätystä 
merestä maalle. Samalla voidaan vähentää mm. 
eläinten tehotuotannossa ja kalankasvatuksessa 
syntyviä päästöjä. Merialueiden hoitokalastus 
tulee luonnollisesti toteuttaa hoitokalastuksen 
periaatteita ja tiukasti määriteltyjä ennakkoehtoja 
noudattaen (mm. arvokalojen vapauttaminen, ei 
pyydyksiä jokisuissa jne.) Toimen vaikutuksia 
kalakantoihin ja ravintoverkkoihin on tärkeää 
seurata ja tutkia, jotta voidaan tarvittaessa 

 
 
 
3. Hoitokalastus merialueella ei ole aivan 
samojen reunaehtojen mukaista toimintaa kuin 
sisävesillä, koska kyseessä on avoin järjestelmä, 
jolloin ravintoketjukunnostuksilla ei saavuteta 
samaa tulosta. Poistokalastuksella voidaan 
saada ravinteita poistettua merestä ja meren 
tilaan välillisesti vaikuttavista sisävesistä, millä 
on vaikutusta meren tilaan.  
Toimenpideohjelmaryhmä tulee esittämään 
poistokalastuksen mukaan ottamista ”Itämeren 
alueella tuotetusta raaka-aineesta valmistetun 
kalanrehun tuotteistamisen ja käyttöönoton 
edistäminen” – toimenpiteen osaksi niin, että 
se edistää särkikalan käyttöä ravintona 
hoitokalastuksen periaatteita noudattaen. 
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muuttaa toimenpiteen toteuttamistapaa.  
 
4. Merenhoitosuunnitelman 
toimenpideohjelmassa ei ole erikseen mainittu 
Venäjän kanssa tehtävää yhteistyötä 
ravinnepäästöjen vähentämiseksi. Erityisesti 
Suomenlahden ravinnekuormituksen kannalta on 
oleellista, että Pietarissa ja Laukaanjoella 
jatketaan ravinteiden poistoa jäte- ja 
valumavesistä. Leningradin alueella myös Pietaria 
pienempien kaupunkien jätevesien tehokas 
puhdistaminen olisi keskeistä Suomenlahden tilan 
kannalta. Poliittisesta tilanteesta huolimatta 
vesiensuojeluyhteistyön jatkaminen Venäjän 
kanssa on siksi tärkeää. 

 
 
4. Merenhoidossa kansainvälinen yhteistyö on 
tärkeää, ja sitä toteutetaan pääasiassa HELCOM 
yhteistyön kautta. Venäjä on HELCOM-osapuoli. 
HELCOMissa suunnitellaan vuonna 2015 
toimenpideohjelmien toteutuksen yhteistyötä. 
Yhteistyötä Venäjän kanssa kuormituksen 
vähentämiseksi toteutetaan myös 
kahdenvälisenä. 
 

Luonnonvarakeskus (YM) 1. Kuten toimenpideohjelmaluonnoksessa 
todetaan, vesienhoitosuunnitelmien toimien 
toteuttaminen ei riitä merialueen hyvän tilan 
saavuttamiseksi rehevöitymisen osalta 
määräaikaan mennessä. Siksi on yllättävää, että 
vesienhoidon toimenpiteiden laajentamista ja 
tehostamista erityisesti Etelä- ja Lounais-
Suomessa ei ole otettu luonnoksessa esille. 
Luonnoksessa on esitetty joukko uusia 
täydentäviä toimenpiteitä ravinnekuormituksen 
vähentämiseksi. Kaikki esitetyt uudet 
toimenpiteet pyrkivät edistämään hyviä 
tavoitteita, mutta Luonnonvarakeskuksen 
käsityksen mukaan esitettyjen uusien 
toimenpiteiden vaikutuspotentiaali on vaihteleva 
ja osin vähäinen. Osa toimenpiteistä keskittyy 
kokonaisuuden kannalta pieniin yksityiskohtiin - 
esimerkkinä laivojen pakokaasupäästöt (REHEV 6 
ja REHEV 7) - ja joidenkin kohdalla 

1. Merenhoidon suunnittelu on osa vesien- ja 
merenhoitoa, ja sen tarkoitus on tukea 
vesienhoidon suunnittelua samoin kuin 
vesienhoidon on tarkoitus tukea merenhoitoa 
rannikkovesien osalta. Siksi suunnittelussa on 
pyritty ottamaan muut suunnitelmat ja 
ohjelmat huomioon niin, että turhia 
päällekkäisiä toimenpiteitä ei olisi. 
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vaikutusmekanismi ei ole suoraviivainen 
 
2.- esimerkkinä ihmisten ravintotottumusten 
muokkaus (osana REHEV 1). Ravintotottumusten 
muutos vaikuttaa luonnollisesti tarvittavaan 
peltoalaan ja viljelykasveihin, mutta 
maataloustuotannossa pyritään Suomessakin yhä 
enemmän suuntautumaan vientiin, jolloin 
vaikutukset ravinnekuormitukseen voivat jäädä 
odotettua pienemmiksi. Mahdollisia uusia ja 
tehokkaita menettelytapoja, kuten kipsin 
levittämistä rannikkoseutujen ravinnerikkaille 
pelloille, ei puolestaan ole sisällytetty täydentäviin 
keinoihin. Kipsin levittäminen esimerkiksi 
Saaristomeren valuma-alueen savimaille, joille on 
kertynyt paljon fosforia, olisi tehokas keino 
vähentää kuormitusta nopeasti. Levitys ei 
kuitenkaan vaikuttaisi pysyvästi, vaan kertalevitys 
vaikuttaisi muutaman vuoden ajan. 
 
3. Luonnonvarakeskuksen käsityksen mukaan 
Itämeren roskaantumiseen on syytä kiinnittää 
huomiota, vaikka roskaantuminen ei nykyisen 
tietämyksen perusteella olekaan Itämeren 
ekologisen tilan kannalta merkittävimpiä 
ongelmia. Erityisesti mikromuovipartikkelien 
vaikutuksista meren ravintoverkkoihin ja 
ympäristömyrkkyjen kulkeutumiseen pitäisi saada 
lisää luotettavaa tietoa. Luonnonvarakeskuksen 
käsityksen mukaan roskiin liittyvien uusien 
toimenpiteiden (ROSKAT 1-8) valmistelussa on 
kuitenkin edetty kovin nopeasti yksityiskohtaiselle 
tasolle ja esitetty suuri määrä toteutettaviksi 
tarkoitettuja toimenpiteitä 

 

 

2. Suomen elintarvikkeiden vienti on 
erikoistunutta keskittyen tiettyihin 
korkeamman jalostusasteen tuotteisiin, koska 
emme voi kilpailla parempien 
kasvuolosuhteiden alueiden kanssa 
määrällisellä tuotannolla. Siksi peltoalan 
kasvattaminen tai enemmän ympäristöä 
kuormittavat viljelymenetelmät eivät ole 
todennäköisiä. 

Kipsin peltolevityksen pilottihanke otetaan 
toimenpide-ohjelmaan mukaan uutena 
toimenpiteenä (REHEV 5). 
 

 

3. Roskaantumiseen liittyviä toimenpiteitä on 
muutettu palautteeseen perustuen siten, että 
seitsemästä erillisestä toimenpiteestä on 
muodostettu yksi toimenpide, jossa edetään 
vaiheittain laajan yleisselvityksen kautta 
roskaantumiseen liittyvän yleistavoitteen 
asettamiseen, toimenpide-ehdotusten 
laatimiseen huomioiden aiemmissa 
toimenpide-ehdotuksissa olleet asiat ja alat, ja 
viimeisessä vaiheessa toimenpiteiden 
toteutukseen. Roskien vähentäminen 
valistuksella on siirretty osaksi merenhoidon 
yhteistä viestintä- ja neuvontatoimenpidettä. 
  

 



107 
 

ilman johdonmukaisia perusteluita ja riittävää 
taustatietoa. Uusi toimenpiteitä koskevassa 
kustannus-hyötyanalyysissä (taulukko 10) on myös 
virheellisesti esitetty, että valtaosalla 
roskaantumisen vähentämiseen liittyvistä 
toimista, kuten esimerkiksi muovikassien käytön 
vähentämisellä (ROSKAT 1) tai roskaantumisen 
vähentämisen valistuksella (ROSKAT 8), olisi selviä 
myönteisiä vaikutuksia kaupallisille kalakannoille. 
Asiassa olisi Luonnonvarakeskuksen käsityksen 
mukaan syytä ottaa aikalisä ja selvittää tulevien 
vuosien aikana aluksi eri roskamuotojen 
haitallisuus meriympäristössä ja sen jälkeen 
arvioida kustannus-hyötyanalyysien avulla 
kokonaisuuden kannalta tehokkaimmat keinot 
puuttua ongelmaan Itämeren alueella. Merellä 
liikkuvat roskat eivät tunne valtioiden rajoja, joten 
työ tulisi tehdä yhdessä muiden valtioiden kanssa 
esimerkiksi HELCOM yhteistyönä. 
Huolella tehty taustatyö antaisi hyvän pohjan 
suunnitella yhteisiä toimia ja olisi hyödyksi myös 
kansallisten merenhoidon toimenpideohjelmien 
laatimisessa seuraavalla kierroksella kuuden 
vuoden kuluttua. 
 
4. Luonnonvarakeskus pitää tärkeänä, että 
tutkimuslaitokset saavat riittävän rahoituksen 
tutkimushankkeille, jotka tukevat sekä itse 
järjestelmän että 
uusien kestävämpien viljelymenetelmien 
kehittämistä, ja että tutkimustulokset 
hyödynnetään 
päätöksenteossa. Sen sijaan järjestelmän 
varsinainen valmisteluvastuu, joka koskee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Toimenpiteessä Maatalouden 
ympäristökorvausjärjestelmän kehittäminen ja 
täysimääräinen hyödyntäminen (REHEV 2) 
valmistelusta vastaaviksi tahoiksi oli 
kuulemisasiakirjassa tosiaan tunnistettu MTT ja 
SYKE. Tosiasiallisesti kyseiset tutkimuslaitokset 
voivat tuottaa valmistelussa tarpeellista tietoa 
ja osallistua valmisteluun, mutta varsinaisen 
vastuun tulee olla ministeriöillä. Lopullisen 
toimenpiteen kuvaukseen ja 
toteutustaulukkoon on merkitty ”vastuutahot: 
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seuraavan ohjelmakauden 2021- 2027 
ympäristökorvausjärjestelmän kehittämistä, tulee 
kohdistaa viranomaisille, ei tutkimuslaitoksille, 
kuten toimenpideohjelmaluonnoksessa on 
ehdotettu. 

MMM ja YM” ja muut osallistujat Luke ja SYKE, 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto 
(MTK), Svenska lantbruksproducenternas 
centralförbund (SLC) ja ympäristöjärjestöt ym.. 
Toimenpiteen painopiste on muutettu 
kotimaahan. 

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi (YM) Vuonna 2014 hyväksyttiin EU:n 
merialuesuunnittelunpuitedirektiivi, jonka 
toimeenpano liittyy myös merenkulkuun, 
erityisesti meriturvallisuuteen. Trafi jäi 
kaipaamaan kuulemisasiakirjassa toimenpiteitä, 
joilla taataan merialueen kestävä käyttö ja 
suojelu. Trafin mielestä pelkkä toteamus siitä, että 
puitedirektiivi toimeenpannaan Suomen 
aluevesillä ja talousvyöhykkeellä ei ole riittävä 
toimenpide takaamaan merialueittemme kestävä 
käyttö, ml. merenkulun väylät ja satamatoiminnot. 

Merialuesuunnitteludirektiivi edellyttää 
jäsenmailta, että kansallisessa 
täytäntöönpanossa toteutetaan direktiivin 
merialuesuunnittelulle asettama tavoite meren 
kestävän kasvun ja kehityksen tukeminen 
ekosysteemiin perustuvaa lähestymistapaa 
noudattaen. 

Maailman Luonnon Säätiö Suomen Rahasto 
(WWF) (YM) 

Jotta mitään olennaista toimenpidettä ei jäisi pois 
toteutussuunnitelmista, on lausuntokierrosten 
jälkeen tärkeää suorittaa ristiin tarkastelu 
vesienhoidonsuunnitelman toimenpiteiden ja 
merenhoidonsuunnitelman toimenpiteiden välillä. 

Ristiintarkastelu on toteutettu. 

Museovirasto (YM) 1. Merenpohjan fyysisten vahinkojen 
vähentäminen edistää myös kulttuuriperinnön 
säilymistä. Keskeisintä kulttuuriperinnön 
suojelulle on kuitenkin riittävien selvitysten 
tekeminen hankesuunnittelun yhteydessä siten, 
että tieto hankealueen kulttuuriperintökohteista 
on käytettävissä suunnittelua tehdessä ja 
tarpeellisista tutkimus- tai säilyttämistoimista 
sovitaan museoviranomaisen kanssa. Nykyistä 
laajemmin on syytä tiedostaa, että meren pohjaa 
muuttavista toimenpiteistä tulee jo 

1. Tähän ei merenhoidon suunnittelulla pystytä 
juurikaan vaikuttamaan. 
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hankevalmistelun alkuvaiheessa pyytää lausunto 
Museovirastolta.  
 
2. Merkittävimpiä merenpohjan fyysisiä vahinkoja 
aiheuttavat ruoppaaminen, ruoppausmassojen 
läjittäminen, merihiekan ja kiviainesten otto, 
pohjatroolaus, vesirakentaminen sekä 
kaapeleiden, putkien ja johtojen laskeminen. 
Tähän teemaan ehdotetaan 
toimenpideohjelmassa valtakunnallisen 
merihiekan- ja soranotto-ohjelman laatimista sekä 
tietoperustan parantamista ruoppausten 
vaikutusten arviointia ja seurantaa varten sekä 
ruoppauksia koskevien nykykäytäntöjen ja 
lainsäädännön kehittämistarpeiden arviointia 
varten. Näiden ehdotusten eteenpäinviemisessä 
on tärkeää huomioida myös vedenalainen 
kulttuuriperintö, koska yllä luetelluilla 
vedenpohjaa muuttavilla rakennustöillä voi olla 
huomattava haitallinen vaikutus 
kulttuuriperintöön. 

 

 

2. Suurempia ruoppaus- tai 
merihiekanottohankkeita tarkasteltaessa 
otetaan huomioon tiedossa olevat 
kulttuuriperintökohteet. 
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Natur och miljö (YM) Natur och Miljö välkomnar att buller och andra 
utsläpp av energi till havsmiljön tas upp som ett 
nytt tema i åtgärdsprogrammet. Även den ökade 
fokusen på nedskräpning kan motiveras. På 
samma gång är det skäl att varna för att ett 
bredare spektrum av frågor leder till en svagare 
prioritering. Natur och Miljö anser, att 
åtgärdsprogrammet starkare borde fokusera på 
övergödningen, utsläpp av skadliga ämnen, risken 
för oljeutsläpp samt på nätverket av marina 
naturskyddsområden. 
 
Natur och Miljö efterlyser betydligt konkretare 
och mera bindande åtgärder med en tydlig 
uppskattning av kostnadseffekten för statens 
budget. Åtgärder som i förslaget ännu bara går ut 
på att ”främja” (målsättningar), ”utveckla” 
(odefinierade nya åtgärder) ”utreda” (problemens 
omfattning) eller ”förbättra” (nuvarande praxis) 
borde konkretiseras. Exempel på dylika brister 
finns i bl.a. åtgärderna EUTROF4, NATUR4. 

Meristrategiadirektiivi edellyttää 
meriympäristön hyvän tilan saavuttamista 
kaikkien yhdentoista laadullisen kuvaajan 
osalta. Se johtaa laajaan katsantokantaan. 
Rehevöityminen on tunnistettu keskeisimmäksi 
haasteeksi. Sitä, samoin kuin haitallisten 
aineiden päästöjä, koskevat toimenpiteet on 
sisällytetty kuitenkin pääsääntöisesti 
vesienhoitosuunnitelmiin eikä 
merenhoitosuunnitelmaan. Nämä suunnitelmat 
muodostavat yhdessä kokonaisuuden. 

Valtiovarainministeriö korostaa omassa 
lausunnossaan, että ohjelmaa tullaan 
toteuttamaan talousarviomäärärahojen ja 
valtiontalouden kehysten puitteissa. Useiden 
aihealueiden osalta toimenpiteitä ei ole 
mahdollista tunnistaa ja lähteä toteuttamaan 
ilman perustietoja. Niissä tapauksissa 
toimenpiteen ensimmäinen vaihe on tiedon 
lisääminen. 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus (YM) 
 

Kalateiden ja niiden tarvitseman veden saaminen 
vanhojen pato- tai säännöstelylupien haltijoiden 
rahoittamaksi velvoitteeksi on vesilain nojalla 
jälkikäteen mahdotonta, jos näihin lupiin ei ole 
määrätty kalatalousvelvoitetta. Suomessa on 
runsaasti vanhoja pato- ja säännöstelylupia, joissa 
ei lainkaan ole kalatalousvelvoitetta, jolloin niihin 
rakennettavat kalatiet vesityksineen vaativat 
ulkopuolisen rahoituksen, mikäli luvanhaltijan 
kanssa ei päästä niistä sopimukseen. Tämä 

Kansallisen lohi- ja meritaimenstrategian 
toimeenpano on jo alkanut. Toimeenpanon 
seurantaan ja edistämiseen on nimetty 
seurantaryhmä, joka myös koordinoi toimintaa.  

Myös kalatiestrategian toimeenpano on alkanut 
ja hankkeita on toteutettu eri puolella Suomea. 
Kalatiestrategian seurantaan on tarkoitus 
perustaa oma ryhmänsä.   

Vaelluskalojen tilan parantamiseen vaikuttavat 
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hidastaa valtioneuvoston hyväksymän 
kalatiestrategian etenemistä ja vaelluskantojen 
elvyttämistä. 
 
Edellä olevan johdosta ELY-keskus ehdottaa 
toimenpideohjelmaehdotuksen uudeksi 
toimenpiteeksi seuraavaa: 
Vaelluskalakantojen nousumahdollisuuksia 
parannetaan tarkistamalla vesilakia 
Yleinen ympäristötavoite C. Itämeren kaikkien 
luontaisten lajien suojelun taso on suotuisa ja 
niiden pitkäaikainen säilyminen on turvattu, 5. 
Merellisten luonnonvarojen käyttö on kestävää 
Ympäristöpaine, johon toimenpide vaikuttaa: 
Fyysinen menetys-tukkiminen  
Laadulliset kuvaajat, joihin toimenpide vaikuttaa: 
1) luonnon monimuotoisuus, 3) kaupalliset kalat, 
4) ravintoverkot 
Toimenpiteen kuvaus: Vesilakia tarkistetaan siten, 
että nykyisiin vailla kalatalousvelvoitetta oleviin 
vanhoihin vesitalouslupiin voi jälkikäteen pystyä 
määräämään kalatalousvelvoite ml. kalatie. Lisäksi 
selvitetään vesilain muuttamismahdollisuuksia 
siten, että näihin lupiin voidaan sisällyttää 
minimivirtaamavelvoite tai tietyn 
virtaamaosuuden varaaminen jokijatkumon 
järjestämiseksi. 
Vastuutaho: MMM, YM 
Rahoitusmahdollisuuden: Luvan haltijat 
Aikataulu: VL tarkistaminen v. 2016 alusta 
 
Uusi toimenpide tuo lisäkustannuksia 
voimayhtiöille ja säännöstelylupien haltijoille. 
Kuten ohjelmaehdotuksessa todetaan, 

myös vesienhoidon toimenpiteet, joita on 
esitetty elinympäristökunnostuksina ja kalojen 
kulun edistämiseksi. 

Uusi kalastuslaki ja -asetus astuvat voimaan 
1.1.2016. Näiden säädösten avulla voidaan 
myös edistää em. strategioiden tavoitteiden ja 
toimenpiteiden toteuttamista.  
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ehdotuksen muut toimenpiteet rajoittavat myös 
lohen, taimenen ja meriharjuksen 
kalastusmahdollisuuksia. Pitkällä aikavälillä em. 
kalakantojen elpyessä kalastusmahdollisuudet 
kuitenkin kasvavat, mikä luo edellytyksiä 
yritystoiminnalle ml. kalastusmatkailu.  
 
Merialueidensuunnittelun sekä merellisten 
suojelualueiden verkoston vahvistamiseen 
kuuluvat uudet toimenpiteet saattavat puolestaan 
tiukentuvien ja laajentuvien suojelumääräysten 
muodossa rajoittaa liikkumista, mistä voi olla 
haittaa kalastukselle ja matkailuelinkeinolle.  

 

 

 

 

 

 

 
Merenhoidolla pyritään osaltaan parantamaan 
meren tilaa. Meren hyvä tila edistää 
kalakantojen tilaa, mikä edistää edelleen 
kalastuksen toimintaedellytyksiä. 

Österbottens fiskarförbund r.f. (YM) 
 

1.Åtgärder som syftar till att minska utsläpp av 
näringsämnen, läkemedel och plaster till 
havsområdena bör prioriteras i 
åtgärdsprogrammet. Åtgärderna FISKAR 3 och 
NATUR 1, skulle innebära begränsningar för fisket 
står i konflikt med yrkesfisket. Dessa åtgärder står 
även i konflikt med programmets åtgärd EUTROF 
1 som syftar till att gynna konsumtion av inhemsk 
fisk. NATUR 1 och 2 skulle förhindra 
kustbefolkningens tillträde till sin närmiljö och vi 
anser att bedömningen av inverkan är otillräcklig. 
I planeringen av NATUR 1 och 2 borde 
kustbefolkningen ha involverats. 
 
2.Följande åtgärder stöds som del av 
programmet: SKRÄP 1, 3 – 5, 7; EUTROF 1 – 7.  
Åtgärder som bör tilläggas i åtgärdsprogrammet:  
 
Reduktionsfiske av mörtfiskar 
Reduktionsfiske av mörtfiskar har vid sidan om en 

1. Priorisoinnin pohjana tulee olla alustava arvio 
ja muu tieteellinen tieto. Tämän hetken tiedon 
mukaan priorisointia ei ehdoteta muoviroskille. 
Luonnonsuojelun toteuttaminen (kuten 
LUONTO 1 ja 2) tehdään kuunnellen 
sidosryhmiä, mutta huomioiden myös meri- ja 
luonnonsuojelupolitiikan tavoitteet.  

 

 

 

 

 

2. Poistokalastuksella tai kalastuksen 
lisäämisellä ei voida korvata valuma-alueella 
tehtäviä päästövähennyksiä. Särkikalojen 
käyttöä kalarehun raaka-aineena selvitetään ja 
selvitetään mahdollisuuksia edistää särkikalojen 
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minskning av extern näringsbelastning potential 
att förbättra kustvatten (Jokinen & Reinikainen 
2011). Enligt Jokinen & Reinikanen (2011) krävs 
mera forskning kring mekanismerna och de 
önskade verkningarna såväl som kring de 
oavsiktliga ekologiska effekterna. Fortsatt 
forskning i ämnet vore idealiskt att utföras på 
områden där reduktionsfisket har genomförts en 
tid redan och där det finns behov för en 
fortsättning.  Jämförelsestudier kunde utföras på 
områden där reduktionsfiske inleds. 
 
3. Utredning och behovet att effektivisera 
decimering av säl och skarv 
Gråsälens och skarvens (Phalacrocorax carbo 
sinensis) inverkan på fiskbestånden bör utredas 
enligt tillgänglig kunskap för bedömningen av 
behovet att effektivera decimeringen av säl och 
skarvpopulationerna för skydd av fiskbestånden 
och bevarande av ett småskaligt yrkesfiske. Även 
beståndet av österjövikaren i Kvarken-
Bottenvikens förvaltningsområde bör utredas för 
att bedöma behovet och beroende av detta införa 
åtgärder för dess decimering. Begränsningar kring 
säljakten, speciellt tidpunkten för jakten, bör ses 
över, eftersom jakt under vintertiden vore mest 
effektivt. Vi vill här påminna om att viltcentralens 
beviljade kvoter för säljakten aldrig uppnås på 
grund av försvårad jakt efter islossningen och att 
gråsälpopulationerna tillåts öka allt mer.  
 
Antalet häckande par av P. c. sinensis ökade från 
10 par år 1996 till 18 600 par år 2013 (SYKE). 
Utredning av arter vars populationer ökar snabbt 

käyttöä ihmisravinnoksi (REHEV 3). Samalla on 
tarkoitus arvioida särkien kalastuksen 
vaikutuksia veden laatuun ja laajemmin 
meriluontoon.  Särkikalojen tehopyynnin 
vaikutuksista on suunnitteilla laaja tutkimus 
Saaristomerellä John Nurmisen säätiön 
lähikalahankkeen yhteydessä. 

 

 

 

3. Suomen kansallinen hyljekantojen 
hoitosuunnitelma huomioi hyljekannan 
rajoitustarpeet. Hylkeiden ravintotutkimuksissa 
todetut syödyt kalat ovat ainakin osittain 
peräisin pyydyksistä. Tätä on tutkittu ECOSEAL-
hankkeessa, mutta tuloksia odotetaan vielä.  

 
Merimetson kohdalla, jos muuta tyydyttävää 
ratkaisua ei ole, voidaan sen rauhoituksesta 
poiketa lintudirektiivin 9 artiklan mukaisesti 
kalavesille aiheutuvan vakavan vahingon 
estämiseksi. Poikkeuslupamenettelyn 
soveltamisessa ongelmatapausten 
ratkaisemiseksi säännösten sallimissa puitteissa 
pyritään seurantaa, tutkimusta ja ohjeistusta 
ylläpitämällä löytämään mahdollisimman 
toimiva ja tehokas sekä tapauskohtainen keino 
vakavan vahingon estämiseksi. 
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är mycket viktig för att ge insikt i hur arten 
integrerar med andra arter och med sin miljö. Vi 
anser att skarvens explosiva ökning kräver 
utredningar av dess inverkan och vid behov 
åtgärder för dess decimering.  
Såsom föreslaget för åtgärder för minskning av 
minken ovan, vore kustbefolkningen involvering i 
decemeringsåtgärder av säl och skarv i samarbete 
med miljömyndigheterna kostnadseffektivt. För 
effektiviserad gråsälsjakt kunde man också införa 
några provområden i Österbotten. 

 

Kotkan kaupunki, ympäristölautakunta  

ja Pyhtään kunta (Kaakkois-Suomen ELY- keskus) 

1. Rehevöitymisen vähentäminen on ohjelmassa 
keskeistä. Ilmastonmuutoksen on ennustettu 
lisäävän sadantaa ja tätä kautta ravinteiden 
kulkeutuminen huuhtoutumalla mereen kasvaa. 
Ratkaisuja on pyrittävä löytämään myös sisäiseen 
kuormitukseen, joka vaikuttaa meren tilaan 
pitkään päästöjen vähentymisen jälkeenkin.  

2. Toimenpiteiden tueksi luodun lainsäädännön 
johdonmukaisuus on paikallistason työssä tärkeää. 
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn 
tehostamiseen tähdänneen asetuksen avaaminen 
useampaan kertaa on vienyt ympäristönsuojelun 
kenttätyöltä pohjaa ja uskottavuutta sekä 
tuhlannut neuvontaresursseja. 

1. Tällä hetkellä ei ole käytössä realistisia 
keinoja, joilla merialueen sisäistä kuormitusta 
saataisiin vähennettyä niin paljon, että sillä olisi 
rehevöitymisen kannalta merkitystä. Selvitys 
sisäisten ravinnevarastojen merkityksestä ja 
hallinnan mahdollisuuksista on otettu mukaan 
toimenpideohjelmaan uutena toimenpiteenä 
(REHEV 6). On kuitenkin muistettava, että 
ainoastaan ulkoiseen kuormitukseen 
puuttumalla voimme pitkällä aikavälillä 
vaikuttaa sisäiseen kuormitukseen.   
 
2. Ei edellytä vastinetta. 

Nylands fiskarförbund (Uudenmaan ELY- keskus) Öringen får ett oproportionerligt stort utrymme i 
planen jämfört med övriga kust-arter; gös, sik och 
abborre t.ex. Dessa har ett större ekonomiskt 
värde för yrkesfisket än öringen. För öringens del 
vore det skäl att införa ett totalförbud på riktat 
fiske av öring, under t.ex. fem år. En ökad 
reglering av fisket av de ekonomiskt viktiga 
arterna får inte vara ett självändamål, utan bör 

Meritaimenkannat ovat äärimmäisen 
uhanalaisia, joten asiaan on syytä kiinnittää 
huomiota. 

Kansallisen lohi- ja meritaimenstrategian 
toimeenpano on jo alkanut. Toimeenpanon 
seurantaan ja edistämiseen on nimetty 
seurantaryhmä joka myös koordinoi toimintaa. 

Uusi kalastuslaki ja -asetus astuvat voimaan 
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grunda sig även på yrkesfiskarnas egna 
iakttagelser, förutom forskningen. 

1.1.2016 ja niiden on tarkoitus perustaa tietoon 
perustuva kalastuksen säätelyjärjestelmä. 
Kalastusta säädeltäisiin parhaaseen 
mahdolliseen tietoon perustuen ottaen 
huomioon paikalliset olosuhteet lain sallimia 
rajoja ja mahdollisuuksia hyväksi käyttäen. 

Porvoon kaupunki (Uudenmaan ELY- keskus) 1. Meren ja rantojen roskaantuminen jää 
ohjelmassa vähälle huomiolle. Koska mm. 
muovilla on hajotessaan ekologisiakin 
ulottuvuuksia, lautakunta esittää ohjelmaa 
täydennettäväksi konkreettisilla toimenpiteillä 
merialueen siivoamiseksi ja lisäroskaantumisen 
estämiseksi. 

2. Merenhoidon toimenpideohjelmassa ei 
kiinnitetä riittävästi huomiota uusien aineiden, 
kuten lääkeaineiden ja nanopartikkeleiden 
kulkeutumista meriekosysteemiin. 

1. On selvästi kustannustehokkaampaa puuttua 
siihen, että mereen ei päädy uusia roskia, kuin 
pyrkiä keräämään roskia yksittäisiltä rannoilta. 
Roskien keräämiseksi merestä merkittävässä 
määrin ei ole käytössä mitään realistisia 
keinoja. 

2. Toimenpideohjelmassa on yksi toimenpide 
lääkeaineiden meressä esiintymisen 
selvittämiseksi (HAITALLISET 1). Lääkeaineiden 
lähteitä on vastikään selvitetty raportissa Vieno, 
N. 2014. Haitalliset aineet 
jätevedenpuhdistamoilla -hankkeen 
loppuraportti. VVY:n monistesarja 34. 273 p. in 
Finnish. Finnish Water Utilities Association.  

Raaseporin kaupunki (Uudenmaan ELY- keskus) Konkreettisille toimenpiteille tulee varata 
tarpeeksi voimavaroja ja ne tulee ohjata kohteisiin 
ja alueille missä voimavarat tuovat suurimman 
hyödyn; 

 

Voimavaroja pyritään vahvistamaan 
ulkopuolisen rahoituksen ja hankkeiden kautta. 
Muilta osin ohjelmaa toteutetaan valtion 
talousarvio määrärahojen puitteissa. 
Kustannustehokkuusanalyysi valottaa ohjelman 
toimenpiteiden kustannustehokkuutta. 

Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (Varsinais-
Suomen ELY- keskus) 

1. Soidensuojelu ja metsiensuojelu ovat tärkeitä 
myös vesiensuojelun kannalta. METSO-ohjelmassa 
vapaaehtoisuus toimii, mutta vesitaloudeltaan 
yhtenäinen ekosysteemi, kuten suo on 
kokonaisuus ja sellaisena sitä tulisi myös 
tarkastella. Kunnostusojituksen tukemisesta 

1. Ei edellytä vastinetta. 

  

 

 

http://www.vvy.fi/julkaisut_ansiomerkit/monistesarja/34_haitalliset_aineet_jatevedenpuhdistamoilla_pdf.4051.news
http://www.vvy.fi/julkaisut_ansiomerkit/monistesarja/34_haitalliset_aineet_jatevedenpuhdistamoilla_pdf.4051.news
http://www.vvy.fi/julkaisut_ansiomerkit/monistesarja/34_haitalliset_aineet_jatevedenpuhdistamoilla_pdf.4051.news
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voidaan luopua, samoin ympäristölle haitallisten 
ja muutoin taloudellisesti täysin 
kannattamattomien hankkeiden tukemisesta. 
Näin syntyy myös säästöjä.  

2. Painolastivesiyleissopimus tulee ratifioida 
aikataulussaan. Tärkeiden hankkeiden, kuten 
VELMU:n jatkuvuus ja rahoitus on turvattava.  

 

3. Vedenalaiset uhanalaiset luontotyypit on 
sisällytettävä lakiin.  

 

 

 

 

4. Vesiviljely kuormittaa niin ikään Itämerta, 
vaikka sen vaikutukset ovat enimmäkseen 
paikallisia. Vesiviljelyn toteuttaminen maalla siten 
että jäteveden puhdistuksesta on huolehdittu, 
voisi olla mielekkäämpää.  

 

 

 

2. Ohjelmassa pyritään VELMUn jatkuvuuden 
varmistamiseen ja LVM tahollaan pyrkii 
painolastivesiyleissopimuksen ratifioimiseen 
aikataulussaan, kuten myös ohjelmassa on 
kuvattu.  

3. Kolme vedenalaista luontotyyppiä 
(meriajokasniityt, näkinpartaisniityt ja 
vedenalaiset harjut) on ehdotettu suojeltaviksi 
luontotyypeiksi lisäämällä ne joko vesi- tai 
luonnonsuojelulakiin. Selvitys siitä että 
kumpaan lakiin nämä tulisi lisätä, on vielä 
kesken. 

4. Vesienhoidossa esitetään toimenpiteitä ja 
ohjauskeinoja, joiden tavoitteena on lisätä 
maalla tapahtuvaa kiertovesikasvatusta. Asiaa 
painotetaan myös merenhoidon 
toimenpideohjelman nykytoimenpiteiden 
riittävyysarviossa. 

Kemin kaupunki (Lapin ELY- keskus) 

 

Vähennettäessä merialueen fosfori- ja 
typpikuormitusta tulisi toimenpiteet kohdistaa 
Suomessa erityisesti maataloudesta peräisin 
olevien päästöjen vähentämiseen. 

Ei edellytä vastinetta. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri, 
Kankaanpään seudun luonnonystävät, Karvianjoen 
kalastusalue (Varsinais- Suomen ELY- keskus) 

1. Rehevöitymisen kannalta yhtä merkityksellinen 
ei ole laivojen jätevesien tyhjentäminen 
kansainväliselle merialueelle, mutta etenkin 
kesällä leväkukintojen yhteydessä sillä on selkeä 
merkitys. Kuten suunnitelmassakin todetaan, jäte 
on suoraan levän hyödynnettävissä. MARPOL 

1. IMO:n meriympäristökomitea (MEPC) 
hyväksyi 68. istunnossaan (11.–15.5.2015) 
päivämäärät 1.7.2019 uusille laivoille ja 
1.7.2021 olemassa oleville laivoille. Komitea 
katsoi, että päätöksen kohteena oleva alue 
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yleissopimusta ei ole enää varaa lykätä yhtään. 
Uusien laivojen suhteen takaraja on asetettu 
vuoteen 2016 ja vanhojen vuoteen 2018. Tämä 
edellyttää kansainvälistä yhteistyötä. SLL:n 
Satakunnan piiri korostaa, että laivojen ohjaus ja 
valvonta on tärkeää.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Teollisuus on osallisena sekä 
ravinnekuormitukseen, että haitallisten aineiden 
päästöihin. Puhdistamoiden ohijuoksutukset ja 
teollisuuden päästöt eivät ole hyväksyttäviä. Ellei 
omavalvonta ole luotettavaa ja riittävää, tulee 
voida ja pitää siirtyä viranomaisvalvontaan.  
 
 
 
 
 
 
 
3. Vieraslajien, kuten hopearuutanan, merirokon 

tulee määritellä oikeudellisesti ja tämän vuoksi 
tulee tehdä muutos Liitteeseen IV ennen kuin 
asia voidaan lopullisesti hyväksyä. 
Muutosehdotus on valmisteilla Ruotsin 
toimesta ja esitetään hyväksyttäväksi 
seuraavassa MEPC 69 kokouksessa huhtikuussa 
2016. Tavoitteena on saada myös Venäjä 
sääntelyn piiriin. 
Alusten harmaita vesiä ei koske kansainvälinen 
sääntely, mutta koska risteilijät usein 
sekoittavat harmaan ja mustan veden, ne 
käsitellään kuten mustista vesistä on säädetty. 
 
2. Ohijuoksutuksia ja teollisuuden päästöjä 
pyritään vähentämään mm. ympäristölupiin 
sisältyvillä lupamääräyksillä.  Ympäristölupiin 
liittyvän vaikutus- ja päästötarkkailun 
näytteenotto ja analysointikäytäntöihin tullaan 
saamaan tarkennusta uuden 
ympäristönsuojelulain (527/2014) 209 § 
annettavalla asetuksella. Viranomaisvalvonnan 
rooli on varmentaa käytettyjen menetelmien ja 
näytteenottotapojen hyväksyttävyys ja 
luotettavuus, varsinaiseen näytteenottoon ja 
analysointiin viranomaisilla ei ole resursseja tai 
valmiuksia.  
3. Vieraslajien seurantaa ei ole voitu toteuttaa 
suunnitelmien mukaisesti resurssien puutteen 
vuoksi. Painolastivesiyleissopimuksen 
ratifiointiin Suomi on sitoutunut. 
 
 
 
4. Uudessa kalastusasetusluonnoksessa 
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sekä koukkuvesikirpun esiintymistä tulee seurata 
huolellisesti ja painolastivesiyleissopimus tulee 
ratifioida aikataulussaan. Merellisille 
elinympäristöille tärkeiden hankkeiden kuten 
VELMU:n jatkuminen ja rahoitus on turvattava.  
 
4. Vuoden 2010 uhanalaisuusluokituksesta 
löytyvät seuraavat kalalajit: 
Harjus (meri), äärimmäisen uhanalainen (CR), 
Taimen (meri), äärimmäisen uhanalainen (CR), 
Ankerias, erittäin uhanalainen (EN), 
Vaellussiika, erittäin uhanalainen (EN), 
Nahkiainen, silmälläpidettävä (NT), 
Lohi (meri), vaarantunut (VU). 
Kaikkia näitä myös kalastetaan. Äärimmäisen ja 
erittäin uhanalaiset kalalajit tulee yksiselitteisesti 
rauhoittaa, myös merellä ja pidättäytyä pyynnistä 
kokonaan kunnes niiden kannat saadaan 
kestävälle tasolle. Muidenkin uhanalaisten 
kalalajien pyyntiä tulee ohjata 
varovaisuusperiaatetta noudattaen. Lajin 
häviäminen, sukupuutto on peruuttamaton. Se ei 
ole kalastuselinkeinonkaan etu. Itämeren lohi 
nousee enää vain Tornion- ja Simojokeen. 
Vaelluskalojen pääsy kutupaikoille tulee turvata 
kalateiden ja muiden toimenpiteiden avulla. 
Siirtoistutuksilla ei koskaan päästä samaan 
lopputulokseen kuin sillä, että kala lisääntyy 
luontaisesti omilla kutupaikoillaan. Kutupaikkojen 
säilymisestä tulee huolehtia ja samalla tutkia 
voidaanko jo menetettyjä kutupaikkoja 
kunnostaa. On selvitettävä voidaanko entisiä jo 
menetettyjä jokia palauttaa siihen tilaan, että 
vaelluskalakannat elpyisivät. Erityisen suuri vastuu 

ehdotetaan harjuksen ja rasvaevällisen 
taimenen rauhoittamista. Vaellussiikasaalis 
merellä perustuu suureksi osaksi istutuksiin ja 
sen erottaminen karisiiasta eteläisillä 
merialueilla vaikeaa. 
 
Lohi- ja meritaimenstrategian sekä 
kalatiestrategian seurantaryhmät on 
muodostettu ja strategioiden toimeenpanot 
etenevät suunnitellusti.  
 
Uusi kalastuslaki ja -asetus astuvat voimaan 
1.1.2016. Näiden säädösten avulla voidaan 
myös edistää em. strategioiden tavoitteiden ja 
toimenpiteiden toteuttamista.  
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tässä on energiayhtiöillä ja tähän pitää soveltaa 
"pilaaja maksaa"-periaatetta. Edellä mainituista 
syistä johtuen myös koskiensuojelulaki tulee 
jättää rauhaan. Myös puutteellisesti tunnettujen 
kalalajien tila tulee selvittää. 
 
5. Kalastajien sivusaaliin (hylkeet, vesilinnut) 
selvittäminen tuo arvokasta tietoa mm. pyydysten 
turvallisuudesta. Hylkeen metsästystä tulee 
tasapainottaa siten, ettei kanta pääse 
sukupuolisesti vääristymään. Mikäli 
hyljekannoissa tapahtuu taantumista, tulee ryhtyä 
tarvittavin rauhoitustoimin. Itämeren norpalle 
olisi hyvä saada oma hoitosuunnitelma ja samalla 
tulee selvittää tarve ankeriaanhoitosuunnitelman 
päivittämiselle ja niin ikään kuhalle oma 
hoitosuunnitelma.  
 
6. Ruoppausten valvontaa ja seurantaa tulee 
tehostaa ja niiden yhteisvaikutukset (esim. useita 
pieniä ruoppauksia samalla alueella) tulee 
huomioida.  
 
 

 

 

 

 

 

 

5. Itämeren norpan hoitosuunnitelma on osana 
Suomen merihylkeiden hoitosuunnitelmaa.  
Saaristomeren norpan suojelun tarpeita 
arvioidaan erikseen. Itäisen Suomenlahden 
populaation suojelussa tarvitaan yhteistyötä 
Venäjän ja Viron kanssa. Alustavien selvitysten 
tekeminen on aloitettu. 
Ankeriaan hoitosuunnitelman 
päivitysmahdollisuuksia selvitetään ja kuhan 
säätelystä tullaan päättämään 
kalastusasetuksen yhteydessä.  
 
6. Ruoppausten valvontaa ja seurantaa pyritään 
tehostamaan mm. toimenpideohjelmassa 
ehdotetulla toimenpiteellä (FYYSINEN 1). 
Vesienhoitosuunnitelmissa on vesiviljelyn 
toimenpiteissä mukana maa-allaskasvatuksen 
edistäminen ja kiertovesilaitoksen 
rakentaminen.  

Kansalaispalaute Tärkeimpiä toimenpiteitä: Maatalouden päästöjen 
vähentäminen, myrkkyjen ja kemikaalien 
vähentäminen vesistöissä. Ihmisten asenteiden 
muuttaminen koskien vesien ja rantojen 
roskaantumisen vähentämiseksi. 

Nämä kuuluvat tavoitteisiin, joihin 
merenhoidossa pyritään. 

Kansalaispalaute 1. Tärkeimpiä toimenpiteitä: Kosteikot ja suoja-
alueet jokien laskuvyöhykkeille ja tiukat rajat 

1. Maatalouden suojavyöhykkeet ja kosteikot 
sekä lannoituksen säätely ovat osa 
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maatalouden lannoitukseen. 

2. Toimenpiteiden toteutumista voisi edistää: 
Itämeren maiden yhteiset ponnistelut, strategia 
toimista ja sen seuranta v 2040 asti.  

vesienhoidon toimenpiteitä ja siten myös osa 
merenhoitoa.  

2. Itämeren valtiot työskentelevät intensiivisesti 
yhdessä ja ovat sopineet Itämeren 
toimintaohjelmasta HELCOMissa sekä EU:n 
Itämeristrategiasta toimintaohjelmineen. 

 

Kansalaispalaute Selvityksessä todettiin, että merenhoidossa ei 
esitetä toimenpiteitä metsätaloudelle (s. 49). 
Kokemukseni mukaan saaristossa tehdään laajoja 
hakkuita ja ns. suojuspuuhakkuunkin yhteydessä 
käytetään raskaita metsäkoneita. Lisäksi rantaan 
jätettävä suojavyöhyke voi olla vain yhden puun 
levyinen. Tämä aiheuttaa käsitykseni mukaan 
eroosiota ja ravinteiden ja orgaanisen aineksen 
huuhtoutumista suoraan mereen. 
Metsätyömenetelmille ja suojavyöhykkeille tulisi 
asettaa selkeät ja riittävät rajat. Vesien 
samentumisen ja rehevöitymisen sekä pohjan 
liettymisen estäminen hakkuiden seurauksena 
vaatii toimenpiteitä metsätaloudelta! Rantojen 
tervaleppävyöhykkeet eivät lienee metsä-
talouden ensisijaista raaka-ainetta. 
Lainsäädännöllä ja valvonnalla leveämmät 
suojavyöhykkeet. 

Metsätalouden toimenpiteet eivät ole suoraan 
ympäristölainsäädännössä luvanvaraisia, mutta 
niiden luvanvaraisuus määräytyy vaikutusten 
kautta. Vesienhoitosuunnitelmissa on 
toimenpiteenä suojakaistojen jättäminen 
hakkuualueen ja vesistön väliin 
uudistushakkuualueilla. Nykyisten suositusten 
mukaan muokkaamattoman suojakaistan 
vähimmäisleveys on 5 metriä, mutta leveys voi 
vaihdella 20 – 30 metriin saakka. 

Ruotsin viranomaisten lausunto (YM) 1. Däremot anser Samhällsbyggnadsförvaltningen 
att det i åtgärdsprogrammet saknas åtgärder som 
medför en minskning av eutrofiering beroende på 
intern näringsbelastning i syrefattiga områden i 
Östersjön. Lika så saknas åtgärder i form av odling 
och skörd för att minska näringsämnen i 
vattenmiljön.  

1. Toimenpideohjelmaan on otettu mukaan 
uutena toimenpiteenä selvitys sisäisten 
ravinnevarastojen merkityksestä ja hallinnan 
mahdollisuuksista (REHEV 6) 
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2. Tydligare statusbedömning och beskrivning av 
påverkanskällor efterfrågas liksom en djupare 
beskrivning och åtgärdsförslag vad gäller bland 
annat dioxin i fisk, kvicksilver samt främmande 
arter. 
 
 
3. Biologisk restaurering av havsmiljön bör 
behandlas mer ingående och långsiktiga mål för 
detta bör formuleras.  
 
 
 
 
 
 
 
4. Fenklippning av lax och öring som ska sättas ut 
är viktigt och det är positivt att åtgärder för att 
skydda marina bestånd av harr anges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Gävle kommun är positiva till att Finland 
arbetar med frågan om marint avfall men saknar 
en systematisk kartläggning av det marina 
skräpets strömningar till den svenska kusten, 

 
2. Den tydligare och omfattande 
statusbedömning av dioxin, kvicksilver och 
främmande arter har presenterats i Finlands 
Havsförvaltningsplan; Bedömning av Havets 
Nuvarande Tillstånd - del D och E (2012, på 
finska)  
 

3. Ravintoketjukunnostuksen ja muiden 
biologisten kunnostusmenetelmien 
käyttökelpoisuus merialueella arvioidaan 
uudessa toimenpiteessä ”Itämeren sisäisten 
ravinnevarastojen merkitys ja 
vähentämismahdollisuudet” (REHEV 6). Lisäksi 
toimenpide REHEV3 käsittelee särkikalojen 
käytön lisäämistä ihmisravintona. 
 
4. Kansallisen lohi- ja meritaimenstrategian 
toimeenpano on jo alkanut. Toimeenpanon 
seurantaan ja edistämiseen on nimetty 
seurantaryhmä joka myös koordinoi toimintaa. 
Lisäksi alueellisesti (mm. Suomenlahti) on jo 
laadittu meritaimenstrategioita.  
 
Uusi kalastuslaki ja -asetus astuvat voimaan 
1.1.2016. Näiden säädösten avulla voidaan 
myös edistää em. strategioiden tavoitteiden ja 
toimenpiteiden toteuttamista.  
 
 5. Roskien osalta tehdään yhteistyötä 
HELCOMin kautta. 

http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B5A1B97A0-C3DE-433E-AAE2-175E37D1BD21%7D/34445
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B5A1B97A0-C3DE-433E-AAE2-175E37D1BD21%7D/34445
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tillsammans med kontinuerliga utvärderingar av 
åtgärdsarbetet för att minimera uppkomsten av 
marint skräp och strömningar av skräpet till 
svenska kusten. Gävle kommun ser gärna att 
Finland och Sverige samverkar i dessa frågor. Vad 
gäller minskning av nedskräpning at det lämpligt 
att söka samarbete med andra Östersjönationer 
för samordnade insatser. 

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry 
(Varsinais-Suomen ELY-keskus)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Rehevöityminen tunnistetaan 
toimenpideohjelmassa Itämeren keskeiseksi 
ongelmaksi, joka vaikuttaa myös useisiin muihin 
meren hyvän tilan laadullisiin kuvaajiin, kuten 
luonnon monimuotoisuuteen ja ravintoverkkoihin. 
Ohjelmassa esitetyt toimenpiteet ovat kuitenkin 
vaikeasti toteutettavia eikä niiden vaikutuksista 
ole konkreettista tietoa. Kokonaisuudessaan on 
luultavaa, että toimet eivät merkittävästi muuta 
merialueiden tilaa rehevyyden osalta. Vaikutusten 
yliarviointi koskee myös vesienhoitosuunnitelmaa, 
jonka toteutuminen mainitaan merenhoidon 
toimenpideohjelmassa tavoitteiden 
saavuttamisen edellytykseksi.  
Maatalous on rehevöitymisen kannalta keskeinen 
tekijä. Maatalouden ympäristökorvausjärjestelmä 
ei kuitenkaan ohjaa tuotantoa riittävästi 
merensuojelun kannalta. Maatalouteen esitetyt 
toimenpiteet perustuvat vapaa-ehtoisuuteen, eikä 
riittäviä kannustimia merensuojelun edistämiseksi 
ole nykyisellään käytettävissä.  
 
2. Merenhoidon tavoitteiden saavuttaminen 
edellyttää maanviljelyn osalta uusien 
lainsäädännöllisten ohjauskeinojen ja 
kannustimien käyttöönottoa. Niiden avulla on 

1. Ehdotetut toimenpiteet on valmisteltu laajan 
asiantuntijajoukon toimesta ja ne on arvioitu 
toteutuskelpoisiksi ja vaikuttaviksi. Niiden 
vaikutusten arvioinnissa on epävarmuutta, 
kuten lausunnossa todetaan, mutta tieto 
lisääntyy koko ajan ja toisella 
suunnittelukaudella niiden vaikutuksia voidaan 
arvioida paremmin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Maatalouden uudessa 
ympäristökorvausjärjestelmässä on entistä 
paremmin huomioitu alueelliset olosuhteet 
mm. maksamalla korkeampia korvauksia 
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mahdollista esimerkiksi vaikuttaa 
viljelytoimenpiteiden intensiteettiin kuormituksen 
suhteen ongelmallisimmilla alueilla. 
Maataloudessa tulisi myös nykyistä laajemmin 
siirtyä ympäristölupamenettelyyn ja sisällyttää sen 
piiriin eläinsuojien lisäksi myös muu vesistöjä 
kuormittava maataloustoiminta. Lupamenettelyn 
tulisi sisällyttää vesistövaikutusten tarkkailu, 
kuten muussakin vesistövaikutuksia aiheuttavassa 
elinkeinotoiminnassa.  
 
3. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää lisäksi jo 
tällä hetkellä tehokkaiksi tiedettyjen, mutta 
aliresurssoitujen vesiensuojelumenetelmien 
käyttöä sekä uusien menetelmien kehittämistä. 
Potentiaalisia menetelmiä ovat mm. viljelymaan 
rakenteen ja vesitalouden parantaminen kalkin tai 
kipsin avulla. Kipsikäsittelyn vaikutuksista on 
kokeissa saatu hyviä kokemuksia, mutta 
menetelmää ei kuitenkaan vielä ole hyväksytty 
maaseudun ympäristökorvausjärjestelmän piiriin. 
Myös tältä osin maataloustuen ympäristötuen 
ohjaavuutta tulisi kehittää.  
 
4. Merenhoidon toimenpideohjelmassa 
rehevöitymisen estämiseksi esitetyt toimenpiteet 
ovat liian tehottomia, jotta asetetut tavoitteet 
olisivat mahdollisia saavuttaa. Tästä huolimatta 
toimenpiteet kannattaa toteuttaa, sillä ne joka 
tapauksessa osaltaan vähentävät 
ihmistoiminnasta meriympäristöön kohdistuvia 
paineita.   
 
5. Saaristomeren kuormitustilanne on 

toteutetuista vesiensuojelutoimenpiteistä 
läntisen Suomen rannikkoalueille, joissa 
maatalous on intensiivisintä ja vesien tila sen 
seurauksena muuta maata huonommassa 
tilassa. Tällä hetkellä pellot eivät kuulu 
ympäristöluvituksen piiriin, mutta eläinsuojia 
koskevissa luvissa annetaan määräyksiä lannan 
levityksestä ja siihen tarvittavasta peltoalasta. 
 
 
 
3. Kipsin peltolevityksen pilottihanke otetaan 
mukaan merenhoidon toimenpideohjelmaan 
uutena toimenpiteenä (REHEV 5). Vesienhoidon 
ohjauskeinoihin sisältyy mm. kannustaminen 
rakennekalkki- ja biohiilikokeiluihin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Toimenpiteiden tehokkuutta on vaikea 
etukäteen arvioida, kuten lausunnossa 
esitetään. Toimenpiteiden toteuttamisen 
jälkeen vaikutukset ja lisätoimenpiteiden tarve 
pystytään arvioimaan paremmin. 
 
 
 
 
5. Toimenpiteet niin Saaristomerellä kuin 
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vesitilavuuteen nähden merialueista heikoin ja 
sen valuma-alueella tarvitaan erityisiä toimia 
tilanteen parantamiseksi. Tämänhetkiset ja 
kaavaillut toimenpiteet ovat täysin riittämättömiä 
vallitsevan tilanteen oleelliseen muuttamiseen. 
Toimenpiteissä tulisi keskittyä ravinteiden sekä 
vaarallisten ja haitallisten aineiden veteen pääsyn 
estämiseen kaikkein tehokkaimmilla keinoilla. 
Myös uusia menetelmiä on kehitettävä 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityishuomio tulee 
kohdistaa Saaristomeren alueeseen. Nyt esitetyt 
merenhoidon toimenpiteet ovat riittämättömiä 
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Myös 
rahoitus on riittämätöntä ja kohdistuu vääriin ja 
merensuojelun kannalta tehottomiin 
toimenpiteisiin. Tavoitteita ei käytettävissä olevilla 
resursseilla ja menetelmillä tulla saavuttamaan, 
mikä tulisi myös selvästi myöntää. 

muillakin merialueilla on suunniteltu ottaen 
huomioon taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
reunaehdot. Meren hyvää tilaa ei näillä 
näkymin tulla kaikilta osin saavuttamaan 
tavoitevuoteen 2020 mennessä. Ehdotettujen 
toimenpiteiden avulla on kuitenkin mahdollista 
edetä kohti meren hyvää tilaa mm. 
rehevöitymisen osalta. Uusista toimenpiteistä 
voidaan mainita kipsin peltolevitys (REHEV 5), 
joka on otettu pilottihankkeena mukaan 
merenhoidon uudeksi toimenpiteeksi. Valtion 
rahoituksen osalta toimenpideohjelmaa 
toteutetaan talousarviomäärärahojen ja 
valtiontalouden kehysten puitteissa ja valtion 
viranomaisia koskeva resursointi käsitellään 
normaalisti talousarviomenettelyssä. 

Ruotsin viranomaisten lausunto (YM) Lännstyrelsen Västernorrlands län anger vad gäller 
minskning av näringsbelastning att et gemensamt 
projekt mellan Finland och Sverige bör 
eftersträvas. Vad gäller fiskodling förordar 
Länsstyrelsen kompensationsgrödor och när det 
gäller NECA (kontrollområde för kväveutsläpp) 
framförs tveksamheter om miljönyttan i detta fall 
överväger nackdelarna. Länsstyrelsen anser det 
bra att åtgärdsplanen tydligt redovisar storleken 
på utsläpp samt hur mycket dessa ska minskas för 
respektive utsläppskälla. Då de föreslagna 
åtgärderna inte bedöms tillräckliga i 
åtgärdsplanen anser Länsstyrelsen att det behövs 
förtydliganden om vilka ytterligare åtgärder som 
krävs för att minska näringsbelastningen. 

Sekä kahdenkeskistä että HELCOMin kautta 
tapahtuvaa valtioiden välistä yhteistyötä tullaan 
lisäämään niin ravinnekuormituksen 
vähentämisessä kuin muillakin sektoreilla. 
Rehevöitymisen taustamuistiossa on esitetty, 
kuinka paljon ravinnekuormitus arviolta 
vähenisi, mikäli toteutettaisiin voimakkaampia 
toimenpiteitä kuin mitä toimenpideohjelmassa 
on esitetty.  
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REHEV 1 Ravinteiden kierrätyksen tehostaminen 

Luonnonvarakeskus (YM) 1. LUKE katsoo, että REHEV1 kohdalla 
vaikutusmekanismi ei ole suoraviivainen. 
Ravintotottumusten muutos vaikuttaa luonnollisesti 
tarvittavaan peltoalaan ja viljelykasveihin, mutta 
maataloustuotannossa pyritään Suomessakin yhä 
enemmän suuntautumaan vientiin, jolloin 
vaikutukset ravinnekuormitukseen voivat jäädä 
odotettua pienemmiksi.  
 
2. Mahdollisia uusia ja tehokkaita menettelytapoja, 
kuten kipsin levittämistä rannikkoseutujen 
ravinnerikkaille pelloille, ei puolestaan ole sisällytetty 
täydentäviin keinoihin. Kipsin levittäminen 
esimerkiksi Saaristomeren valuma-alueen savimaille, 
joille on kertynyt paljon fosforia, olisi tehokas keino 
vähentää kuormitusta nopeasti. Levitys ei kuitenkaan 
vaikuttaisi pysyvästi, vaan kertalevitys vaikuttaisi 
muutaman vuoden ajan. 
 
3. Sen sijaan kotieläinlannan hyödyntäminen nykyistä 
tehokkaammin kasvintuotannossa, kuten on esitetty 
toimenpiteessä REHEV 1, on tehokas keino vähentää 
ravinnekuormitusta, jos samalla vähennetään 
väkilannoitteiden käyttöä. Luonnonvarakeskuksessa 
on 
arvioitu, että Varsinais-Suomen peltojen aiheuttama 
liukoisen fosforin kuormitus voisi vähentyä jopa 40 % 
kahdessakymmenessä vuodessa, jos fosforia 
käytettäisiin vain tarpeen mukaisesti. Tämä 
toimenpide myös pienentää fosforikuormitusta 
pysyvästi. Eräs merkittävä taustatekijä suurelle 
ravinnekuormitukselle on peltomaiden rakenne, 

1. Mahdollinen lisääntynyt ulkomaanvienti ja 
sen vaikutukset on otettu 
toimenpideohjelmatekstissä huomioon.  
 
 
 
 
 
 
2. Kipsin peltolevityksen pilottihanke otetaan 
toimenpideohjelmaan mukaan uutena 
toimenpiteenä (REHEV 5). 
 
 
 
 
 
 
 
3. Keinolannoitteiden käytön vähentäminen on 
perusedellytys käytettäessä lantaa 
lannoitteena. Tämä asia lisätään toimenpiteen 
REHEV 1 tekstiin. Tarpeenmukaisten 
lannoituskäytäntöjen edistäminen sisältyy 
vesienhoidon toimenpidevalikoimaan. 
Peltomaan rakennetta ja vesitaloutta pyritään 
parantamaan usealla vesienhoidon 
toimenpiteellä ja ohjauskeinolla. 
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jonka kehitys ei kaikilta osin ole ollut myönteistä. 
Maan rakenteen merkitys tulee entisestään 
korostumaan ilmastonmuutoksen myötä. 

Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK 
(YM) 
MTK Pohjois- Suomi (Pohjois- Pohjanmaan ELY- 
keskus) 

1. Toimenpiteen kuvauksessa todetaan, että 
ympäristövaikutusten kannalta keskeistä on, miten 
ruoka on viljelty, lannoitettu, korjattu ja jalostettu. 
MTK katsoo, että vielä keskeisempää on se, miten 
viljelymaata on hoidettu ja perusparannuksista (esim. 
ojitus) huolehdittu, sillä ilmattomassa ja liiallisesta 
kosteudesta kärsivissä maissa ei ole kasvua eikä näin 
ollen myöskään ravinteiden ottoa. Kestävän 
ruokahuollon turvaaminen ja ravinteiden 
huuhtoutumisen vähentäminen peruskuivauksen ja 
maan rakenteen hoidon kautta onkin maatalouden 
keskeisiä haasteita.  
 
Tekstissä verrataan kasvinviljelyn ja lihantuotannon 
rehevöittävää vaikutusta. Olisi kuitenkin parempi 
sanoa, että avomaanvihannesten ja lihantuotannon 
rehevöittävä vaikutus on yleensä suurempi kuin 
viljanviljelyn, mutta kuormituksen suuruudessa on 
eroja riippuen maanhoidosta, tuotantoeläimistä ja 
viljelytavoista. Tilanteesta riippuen lihan-tuotanto voi 
olla ympäristöystävällisempää kuin kasvisten tai 
päinvastoin. 
 
2. Toimenpiteessä korostetaan luomutuotannon 
merkitystä vaikka tausta-asiakirjassa 2 todetaan, että 
valmistelussa on tuotu esiin, että luomutuotantoon 
siirtymisellä ei välttämättä ole pelkästään positiivisia 
vesistövaikutuksia. Lannan ravinteiden tehokkaampi 
kierrättäminen ja ravinteiden päätyminen satoon 
mahdollisimman pienin tappioin vaatii panostamista 
maan kasvukuntoon ja eroosion torjuntaan. 

1. Maan kasvukunnosta huolehtiminen on 
keskeisellä sijalla peltojen ravinnehuuhtoumien 
vähentämisessä. Peltomaan rakennetta ja 
vesitaloutta pyritään parantamaan usealla 
vesienhoidon toimenpiteellä ja ohjauskeinolla.  
Tämä toimenpide on muotoiltu uudestaan 
(REHEV 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Toimenpide on muotoiltu uudestaan, eikä 
luomutuotantoa korosteta lopullisessa 
toimenpideohjelmassa. 
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Maatalouden rakennemuutos johtaa kohti 
erikoistunutta tuotantoa, joten tulevaisuudessa 
kasvinviljely- ja kotieläintilojen välinen yhteistyö on 
tärkeässä asemassa niin luomu- kuin tavanomaisessa 
tuotannossa. Yhteistyön edistämisessä tulee ottaa 
huomioon myös ns. lantaurakoinnin edistäminen. 
Tuottavuus on resurssitehokkuutta, joka voidaan 
saavuttaa yhdistämällä eri tuotantotapojen 
parhaimmat käytännöt. Konkreettiset tilalla tehtävät 
toimet ratkaisevat lopulta, miten kuormittavaa 
tuotanto on, ei ennalta valittu tuotantotapa. 
Ravinteiden käyttökelpoisuus kasvuston kiivaimman 
kasvun aikaan on oleellista, samoin kuin kaikkien 
välttämättömien ravinteiden ja muiden 
kasvutekijöiden samanaikainen saatavuus. 
 
3. Tekstissä mainitaan myös, että maataloudesta 
peräisin oleva ravinnekuormitus vähenisi 7 %, jos 
suomalaiset söisivät vain virallisten 
ravitsemussuositusten mukaista ravintoa. Asia ei ole 
näin mustavalkoinen vaan riippuu laajasti eri 
osatekijöistä, joita yllä on kuvattu. Tekstissä olisi 
syytä kertoa tarkemmin laskelman perusteet. 
 
4. Toimenpiteen tavoitteena on mm. edistää 
kestävää maataloustuotantoa ja luonnonmukaista 
tuotantoa sekä ravin-teiden kierrätystä. Luomua ei 
ole tarpeen mainita erikseen, vaan tavoitteena tulee 
olla edistää kestävää maatalous-tuotantoa 
huolimatta siitä, mikä tuotantotapa on käytössä. 
Peltojen tulee olla hyvässä kasvukunnossa ja kaikkien 
kasvutekijöiden tasapainossa, jotta ravinteiden 
kierrätyksen edistämisellä eri keinoin saavutetaan 
todellisia hyötyä. Parhaaseen tulokseen päästään 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Laskentamenetelmä löytyy julkaisusta, johon 
tieto perustuu  
 
 
 
 
 
 
4. Toimenpide on muotoiltu uudestaan, eikä 
luomutuotantoa korosteta lopullisessa 
toimenpideohjelmassa. 
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yhdistämällä parhaat käytännöt niin luomusta kuin 
tavanomaisesta tuotannosta. 
 
Tavoitteena on myös luomualan lisääminen 20 %:iin. 
Vaikka tavoite toteutuisi, tuotetaan silti valtaosa 
tavanomaista tuotantotapaa käyttäen. Näin ollen 
tuotantotapaa tärkeämpää on panostaa siihen, miten 
viljellään ja tuotanto-panoksia kotiutetaan 
mahdollisimman tehokkaasti sadon mukana. 
 
5. Kasvisten suosiminen on ravitsemuksellisesti 
varmasti hyödyksi, mutta samalla tulee kuitenkin 
muistaa, että useiden kasvisten viljely vaatii paljon 
ravinteita, etenkin fosforia, joten 
vesiensuojelunäkökulmasta kasvisten korostaminen 
on kyseenalaista. Luonnonkalan syömisen ja kestävän 
maataloustuotannon yhteys jää tekstissä epäselväksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Toimenpide on muotoiltu uudestaan ja 
ravintosuositusten noudattaminen ja 
luonnonkalan syömisen lisääminen on siirretty 
erilliseen viestintätoimenpiteeseen (VIESTI 1), 
jossa viimeksi mainitun merkitystä 
ravinnekuormituksen vähentämisessä avataan 
tekstissä aiempaa paremmin.   

Natur och miljö (YM) Åtgärden EUROF1 är skissartat beskriven. Många 
miljömässigt väsentliga fenomen, bl.a. 
köttproduktion och matsvinn ingår i 
problembeskrivningen, men åtgärderna är så otydligt 
formulerade att skulle bli svårt att utvärdera effekten 
i efterhand. 

Toimenpide on muotoiltu uudestaan. 
Ruokajätteen muodostuminen yms. on siirretty 
erilliseen viestintätoimenpiteeseen.  

Österbottens fiskarförbund r.f. (YM) 
 

 Som del av åtgärden EUTROF 1 skall konsumenter 
ges kostrekommendationer som styr konsumenter 
att äta mer inhemsk fisk. Ytterligare regleringar för 
yrkesfisket är inte följdriktigt. 

Toimenpide on muotoiltu uudestaan ja 
ravintosuositusten mukaisen kotimaisen kasvis- 
ja kalaravinnon käyttöä pyritään edistämään 
erillisessä viestintätoimenpiteessä (VIESTI 1). 

Hangon kaupunki (Uudenmaan ELY- keskus) Ravinnontuotannon ja -kulutuksen 
vesistövaikutusten vähentämistoimenpiteen 
(REHEV1) keinoina on esitetty mm. uusien 
ravintosuositusten mukaisen ruokavalion 
noudattamisen edistämistä tiedotuksella ja 
koulutuksella. Meren hyvä tila tulisi olla kriteerinä 

Uudessa viestintätoimenpiteessä käsitellään 
erilaisia markkinamekanismeja. 
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myös elintarviketalouden markkinointitukia 
myönnettäessä, sillä mainonnalla on iso vaikutus 
ihmisten käyttäytymiseen. 

MTK-Satakunta, MTK-Varsinais-Suomi 
(Varsinais- Suomen ELY- keskus) 

1. Toimenpiteen kuvauksessa todetaan, että 
ympäristövaikutusten kannalta on keskeistä, miten 
ruoka on viljelty, lannoitettu, korjattu ja jalostettu.  
Tässä tulisi huomioida maan viljelykunto eli sen 
rakenne, biologinen tila ja peruskuivatustilanne. 
Ravinteiden oton kannalta on keskeistä hyvän sadon 
tuottaminen ja sitä kautta ravinteiden 
täysimääräinen hyödyntäminen. Siihen vaikuttaa 
oleellisesti maan kasvukunto ja se onkin yksi 
maatalouden keskeisiä haasteita.  
 
2. Toimenpiteessä korostetaan lannan ravinteiden 
kierrättämistä. Tämä on järkevää ravinteiden 
taloudellisen käytön ja uusiutumattomien raaka-
aineiden säästämisen, mutta myös vesienhoidon 
kannalta. Koska maataloustuotanto on 
erikoistunutta, tarvitaan entistä enemmän 
kotieläintilojen ja kasvinviljelytilojen yhteistyötä, 
urakoitsijoita hoitamaan levitystä sekä tarvittaessa 
lannan prosessointia.  
 
3. Luomus on myös nostettu tässä kohtaa tärkeäksi 
tekijäksi rehevöitymisen vähentämisessä. Luomu on 
sinänsä hyvä kestävän tuotannon kannalta, mutta ei 
ole itsestään selvää, että ravinteiden 
huuhtoutuminen luomutuotannossa aina vähenee. 
Näin ollen on järkevää edistää kestävää 
maataloustuotantoa riippumatta siitä, mikä on 
tuotantotapa. Valtaosa elintarvikkeista tuotetaan 
kuitenkin tavanomaista tuotantotapaa käyttäen. 
Parhaaseen tulokseen päästään parhaita käytäntöjä 

1. Maan kasvukunnosta huolehtiminen on 
keskeisellä sijalla peltojen ravinnehuuhtoumien 
vähentämisessä. Peltomaan rakennetta ja 
vesitaloutta pyritään parantamaan usealla 
vesienhoidon toimenpiteellä ja ohjauskeinolla. 
 
 
 
 
 
 
2. Ei edellytä vastinetta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Toimenpide on muotoiltu uudestaan, eikä 
luomutuotantoa korosteta lopullisessa 
toimenpideohjelmassa. 
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yhdistämällä. Kaikkien kasvutekijöiden 
tasapainoisuus ja ravinteiden oikea-aikainen 
saatavuus takaavat parhaan lopputuloksen 
ravinteiden hyödyntämisen kannalta. 
 
4. Tekstissä mainitaan myös, että maataloudesta 
peräisin oleva ravinnekuormitus vähenisi 7 %, jos 
suomalaiset söisivät vain virallisten 
ravitsemussuositusten mukaista ravintoa. Miten 
tämä on arvioitu? On hyvä, että ruokahävikin 
vähentäminen on nostettu esille. 
 
5. Luonnonkalan syömisen ja kestävän 
maataloustuotannon harjoittamisen yhteys jää 
tekstissä epäselväksi.  
 
 
 
6. Indikaattorit on varsin pyöreästi esitetty. Miten 
esimerkiksi eri tuotteiden myynnin ja kulutuksen 
muutoksella tai kotieläinten määrän kehittymisellä 
voidaan seurata ravinnontuotannon- ja kulutuksen 
vesistövaikutuksen vähentämisen toteutumista ja 
tehokkuutta. Miten näitä indikaattoreita mitataan ja 
millaisia johtopäätöksiä tuloksista vedetään, kun ne 
eivät kuvasta tuotantomenetelmissä tapahtuvia 
muutoksia.   
 
7. Tekstissä verrataan kasvinviljelyn ja 
lihantuotannon rehevöittävää vaikutusta. Olisi 
kuitenkin parempi sanoa, että avomaanvihannesten 
ja lihantuotannon rehevöittävä vaikutus on yleensä 
suurempi kuin viljanviljelyn, mutta kuormituksen 
suuruudessa on eroja riippuen maanhoidosta, 

 
 
 
 
 
4. Laskentamenetelmä löytyy julkaisusta, johon 
tieto perustuu 
 
 
 
 
 
5. Luonnonkalan syömisen merkitystä 
ravinnekuormituksen vähentämisessä on 
selvennetty erillisessä viestintätoimenpiteessä 
(VIESTI 1).  

 

6.  Toimenpidettä ja indikaattoreita on 
muokattu ja ravinnontuotannon ja –kulutuksen 
vesistövaikutusten vähentäminen on liitetty 
osaksi yleistä merenhoidon 
viestintätoimenpidettä 
 
 
 
 
 
7. Toimenpidettä on muokattu tältä osin ja 
tämä kohta on liitetty osaksi yleistä 
merenhoidon viestintätoimenpidettä. 
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tuotantoeläimistä ja viljelytavoista. Tilanteesta 
riippuen lihantuotanto voi olla 
ympäristöystävällisempää kuin kasvisten tai 
päinvastoin. 
 
8. Toimenpiteessä korostetaan luomutuotannon 
merkitystä vaikka tausta-asiakirjassa 2 todetaan, että 
valmistelussa on tuotu esiin, että luomutuotantoon 
siirtymisellä ei välttämättä ole pelkästään positiivisia 
vesistövaikutuksia. Lannan ravinteiden tehokkaampi 
kierrättäminen ja ravinteiden päätyminen satoon 
mahdollisimman pienin tappioin vaatii panostamista 
maan kasvukuntoon ja eroosion torjuntaan. 
Maatalouden rakennemuutos johtaa kohti 
erikoistunutta tuotantoa, joten tulevaisuudessa 
kasvinviljely- ja kotieläintilojen välinen yhteistyö on 
tärkeässä asemassa niin luomu- kuin tavanomaisessa 
tuotannossa. Yhteistyön edistämisessä tulee ottaa 
huomioon myös ns. lantaurakoinnin edistäminen. 
Tuottavuus on resurssitehokkuutta, joka voidaan 
saavuttaa yhdistämällä eri tuotantotapojen 
parhaimmat käytännöt. Konkreettiset tilalla tehtävät 
toimet ratkaisevat lopulta, miten kuormittavaa 
tuotanto on, ei ennalta valittu tuotantotapa. 
Ravinteiden käyttökelpoisuus kasvuston kiivaimman 
kasvun aikaan on oleellista, samoin kuin kaikkien 
välttämättömien ravinteiden ja muiden 
kasvutekijöiden samanaikainen saatavuus. 
Toimenpiteen tavoitteena on mm. edistää kestävää 
maataloustuotantoa ja luonnonmukaista tuotantoa 
sekä ravinteiden kierrätystä. Tavoitteena tulee olla 
kestävän maataloustuotannon edistäminen 
huolimatta siitä, mikä tuotantotapa on käytössä. 
Peltojen tulee olla hyvässä kasvukunnossa ja kaikkien 

 
 
 
 
 
8. Toimenpide on muotoiltu uudestaan, eikä 
luomutuotantoa korosteta lopullisessa 
toimenpideohjelmassa. 
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kasvutekijöiden tasapainossa, jotta ravinteiden 
kierrätyksen edistämisellä eri keinoin saavutetaan 
todellisia hyötyä. Parhaaseen tulokseen päästään 
yhdistämällä parhaat käytännöt niin luomusta kuin 
tavanomaisesta tuotannosta. 
 
9. Kasvisten suosiminen on ravitsemuksellisesti 
varmasti hyödyksi, mutta samalla tulee kuitenkin 
muistaa, että useiden kasvisten viljely vaatii paljon 
ravinteita, etenkin fosforia, joten 
vesiensuojelunäkökulmasta kasvisten korostaminen 
on kyseenalaista. 

 
 
 
 
 
 
9. Toimenpide on muotoiltu uudestaan ja 
ravintosuositusten noudattaminen on siirretty 
erilliseen viestintätoimenpiteeseen.  

Västkustens miljöenhet (Länsirannikon 
ympäristöyksikkö/Mustasaari) (Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskus)  

I beskrivning av åtgärd EUTROF 1 (minskning av 
näringsproduktions och – konsumtions konsekvenser 
för vattendragen) framkommer det att man tänker 
styra konsumenterna att äta mer miljövänligt genom 
att gynna inhemska grönsaker och inhemsk fisk vilket 
skulle belasta vattendragen mindre då jordbruken 
idkas på ett mera hållbart sätt. Målet att främja ett 
hållbart jordbruk i sig är önskvärd med tanke på de 
identifierade effekterna av jordbruket som en 
betydande belastare. Styrning av konsumtionsvanor 
på individnivå är komplicerad och det kan 
ifrågasättas om endast kommunikation och 
utbildning skulle kunna tjäna syftet att ändra 
konsumtionsvanor. Anser att åtgärden behöver 
utredas tillräckligt innan den genomförs. Nationella 
policyer och ekonomiska styrmedel kan påverka 
konsumtionsmönster men att sambandet mellan 
konsumtion och god status i vattnet verkar som ett 
långsökt samband och man kan därför ifrågasätta om 
detta ska genomföras inom 
havsförvaltningsprogrammet. Det är lite oklart om 
åtgärden i första hand borde ske i enlighet med 

Toimenpidettä ja sen indikaattoreita on 
muotoiltu uudestaan ja ravintosuositusten 
noudattaminen on siirretty erilliseen 
viestintätoimenpiteeseen. 
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havsförvaltningsprogrammet. Gällande 
användningen av förändring av försäljning av olika 
produkter (kött och grönsaker) föreslås att den tas 
bort ur listan på indikatorer. Näringsflödet/kretslopp 
mellan olika trofinnivåer och olika typer av 
näringsväv är komplex och anser att det inte är 
tillräckligt grundat att anta att minskat matsvinn 
automatiskt skulle leda till minskat 
näringsbelastningen på vattendrag. 

Etelä-Pohjanmaan MTK (Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskus) 

1. Maataloutta koskevissa toimenpiteissä 
korostetaan ravinnekuormituksen vähentämistä 
(REHEV 1). MTK-EP katsoo, että hyvässä 
kasvukunnossa oleva pelto, elinvoimainen kasvusto 
ja hyvä ja laadukas sato auttavat käyttämään 
ravinteita tehokkaasti hyväksi. Kasvien tarpeen 
mukainen lannoitus on siten myös vesienhoidon 
näkökulmasta perusteltua.   

2. MTK-EP muistuttaa, että viljelymaan hoito ja 
perusparannuksista (esim. ojitus) huolehtiminen ovat 
tärkeitä toimenpiteitä. Ilmattomassa ja liiallisesta 
kosteudesta kärsivissä maissa ei ole kasvua eikä näin 
ollen myöskään ravinteiden ottoa. Kestävän 
ruokahuollon turvaaminen ja ravinteiden 
huuhtoutumisen vähentäminen peruskuivauksen ja 
maan rakenteen hoidon kautta on maatalouden 
keskeisiä haasteita. Tilusjärjestelyillä ja niiden 
yhteydessä toteutetuilla peltojen ja kuivatuksen 
peruskunnostustoimenpiteillä voidaan tukea edellä 
mainittuja tavoitteita.    

3. Asiakirjassa mainitaan, että maataloudesta 
peräisin oleva ravinnekuormitus vähenisi 7 %, jos 
suomalaiset söisivät vain virallisten 
ravitsemussuositusten mukaista ravintoa. Asia ei ole 

1. Ei edellytä vastinetta. 

 

 

 

 

 

2. Maan kasvukunnosta huolehtiminen on 
keskeisellä sijalla peltojen ravinnehuuhtoumien 
vähentämisessä. Peltomaan rakennetta ja 
vesitaloutta pyritään parantamaan usealla 
vesienhoidon toimenpiteellä ja ohjauskeinolla. 

 

 

 

 

 

3. Ravinnekuormituksen suuruudessa on eroja 
sekä tuotantoeläinten että maanhoidon, eri 
viljelytapojen ja kasvilajien välillä mutta 
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näin mustavalkoinen. Ravinnekuormitus voi olla 
hyvin hallinnassa niin kasvisten tuottamisessa kuin 
lihankin tuottamisessa. 

keskimäärin lihantuotanto kuormittaa 
enemmän kuin kasvinviljely 

REHEV 2 Maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän kehittäminen ja täysimääräinen hyödyntäminen  

Luonnonvarakeskus (YM) Maatalouden kuormituksen vähentämiseen 
tähtäävät toimet ovat edelleenkin paljolti viljelijöiden 
kiinnostuksen ja vapaaehtoisuuden varassa, kun taas 
esimerkiksi kalankasvatus on luvanvaraista ja tarkasti 
valvottua kuormitusrajoineen. Luonnonvarakeskus 
katsoo ympäristökorvausjärjestelmän kehittämisen 
(REHEV 2) olevan tärkeä keino vähentää 
maatalouden ravinnepäästöjä. Luonnonvarakeskus 
pitää tärkeänä, että tutkimuslaitokset saavat riittävän 
rahoituksen tutkimushankkeille, jotka tukevat sekä 
itse järjestelmän että uusien kestävämpien 
viljelymenetelmien kehittämistä, ja että 
tutkimustulokset hyödynnetään päätöksenteossa. 
Sen sijaan järjestelmän varsinainen valmisteluvastuu, 
joka koskee seuraavan ohjelmakauden 2021–2027 
ympäristökorvausjärjestelmiin kehittämistä, tulee 
kohdistaa viranomaisille, ei tutkimuslaitoksille, kuten 
toimenpideohjelmaluonnoksessa on ehdotettu. 
Viranomaisten ja poliittisten päättäjien tulee kantaa 
kokonaisvaltaisesti vastuu myös tehokkaan 
lainsäädännön luomisesta maatalouden päästöjä 
aiheuttaville toiminnoille, mikäli vapaaehtoiset 
ohjelmat eivät ole riittäviä. Eri toimijoiden työnjako 
on olennaista, sillä ilman poliittista sitoutumista 
päätöksiä ei saada aikaan. Tästä yhtenä esimerkkinä 
on nitraattiasetusta vastaavan lakiperustan 
luontifosforin käytölle peltoviljelyssä. 

Toimenpidettä on muotoiltu, sen painopiste on 
muutettu kotimaahan ja vastuutahot osiossa 
määritellään päävastuutaho sekä muut 
osallistujat. Toimenpiteen vastuutahoiksi on 
vaihdettu maa- ja metsätalousministeriö ja 
ympäristöministeriö. 



135 
 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto 
MTK ry (YM) 

MTK Pohjois- Suomi (Pohjois- Pohjanmaan ELY- 
keskus) 

MTK Varsinais-Suomi? 

1. Toimenpiteessä tavoitellaan järjestelmän 
kehittämistä siten, että se ottaa toimenpiteistä 
saatavat vesiensuojeluhyödyt huomioon 
huomattavasti nykyistä paremmin. Tilastot 
osoittavat, että esim. väkilannoitteissa annettavien 
ravinteiden käyttö on vuodesta 1995 pienentynyt 
huomattavasti (N -30 %, P -70 %), mutta tätä 
vaikutusta on vaikea havaita vesistöissä. Vaikutukset 
näkyvät kuitenkin hitaasti. On myös otettava 
huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset. Viljelijät 
ovat toteuttaneet lukuisia 
vesiensuojelutoimenpiteitä, joten on kohtuutonta 
jatkuvasti todeta, ettei toteutetuilla toimilla ole 
saavutettu tuloksia. Hieman omituiselta vaikutta se, 
että nykyistä korvausjärjestelmän toteutusta ei ole 
vielä edes aloitettu, kun se todetaan heikosti 
vaikuttavaksi.   

Sinänsä esitys ympäristökorvausjärjestelmän 
muuttamisesta joustavammaksi on kannatettava. 
Myös hallinnollisen taakan vähentäminen on 
kannatettavaa. Järjestelmän tulee kuitenkin 
ensisijaisesti olla järkevästi Suomen 
viljelyolosuhteissa toteutettava ja kannustava. 
Kohdentaminen on jo nyt monin tavoin käytössä eikä 
tarjouskilpailun ohjausvaikutus välttämättä toimi. 
Valmistelun vastuutahoiksi on nimetty Luke (MTT) ja 
Syke. Valmistelussa tarvitaan myös yhteistyötä 
MTK:n kanssa. 

2. Tuottajat kannattavat lämpimästi sekä viljelijöille 
että hallinnolle kohdistuvan hallinnollisen taakan 
vähentämistä. Yhdeksi potentiaaliseksi menettelyksi 
ehdotetaan tarjouskilpailumallia. Järjestelmän 
kannustavuuteen on myös kiinnitettävä huomiota, 

1. Toimenpiteen tekstiä korvausjärjestelmän 
kannustavuudesta on muokattu ja tarkennettu. 
Nykytoimenpiteiden riittävyyttä käsittelevään 
lukuun on lisätty kappale maataloudessa 
toteutetuista vesiensuojelutoimenpiteistä. MTK 
voidaan ottaa mukaan toimenpiteen 
valmisteluun ja toteuttamiseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Järjestelmän kannustavuuteen tullaan 
kiinnittämään erityistä huomiota 
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sillä tarjouskilpailukaan ei välttämättä ohjaa 
toimenpiteitä kaikkein kuormittavimmille lohkoille, 
jos viljelijä ei osallistu kilpailuun. 

3. Tausta-asiakirjassa 2 todetaan, että maatalouden 
tuotantotuki on nykyisin jaettu tasaisesti kaikille, 
mutta jatkossa tuki kohdistuisi kuormittavimmille 
pelloille. Ajatuksena on, että sama tukimäärä jaetaan 
eri tavoin ja saadaan luvanvaraiseksi. MTK- Varsinais-
Suomi muistuttaa, että 
ympäristötuessa/korvauksessa on kyse 
toimenpiteestä aiheutuneiden kustannusten 
korvauksesta, ei tuotantotuesta. Lisäksi tulee 
muistaa, että ympäristökorvauksella tavoitellaan 
myös muita kuin vesistöhyötyjä, mikä vaikuttaa 
osaltaan korvauksen jakoperusteisiin. Epäselväksi jää, 
mitä tarkoitetaan luvanvaraisuudella tässä 
yhteydessä. 

 
 
 
 
3. Ei edellytä vastinetta. 
 
 
 
 
 
 
 

Natur och miljö (YM) Även åtgärd EUROF2 väcker frågor. Officiellt gick 
Finland in i förhandlingarna om den senaste CAP-
reformen med just de målsättningar som beskrivs 
här, d.v.s. att vattenskyddsåtgärder skall 
koncentreras till högriskåkrar, men det slutliga 
landsbygdsprogrammet förverkligar endast till ringa 
del denna princip. Bristen på konkreta indikatorer för 
detta visar hur problematisk denna åtgärd är. 

Ei edellytä vastinetta. 

Rauman kaupunki (Varsinais- Suomen ELY- 
keskus) 

1.Rehevöitymisen torjunta tapahtuu paljolti valuma-
alueella, mutta enenevässä määrin myös merellä 
ajatellaan olevan mahdollista torjua rehevöitymisen 
vaikutuksia. Kyse ei ole vain valuma-alueelta tulevista 
ravinteista, vaan myös meressä jo olevista ravinteista 
ja merenpohjien ravinnedynamiikan häiriöistä. 
Tukholman yliopistolla järjestettiin äskettäin 

1. Toistaiseksi ei ole käytettävissä teknis-
taloudellisesti realistisia menetelmiä sisäisen 
kuormituksen hallitsemiseksi. 
Toimenpideohjelmaan on otettu mukaan 
uutena toimenpiteenä selvitys sisäisten 
ravinnevarastojen merkityksestä ja hallinnan 
mahdollisuuksista (REHEV 6). 
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seminaari uudesta keinovalikoimasta, ”Havsbaserade 
åtgärder för att minska övergödningens effekter”, 
josta saattaisi löytyä jotain myös Suomen 
merenhoitosuunnitelmaan.  

2. Lannan kierrätyksen ja hyötykäytön tehostaminen 
on keskeinen asia toimenpiteenä ja maatalouden 
ympäristökorvausjärjestelmän kehittämisessä 
nimensä mukaisesti palvelemaan 
ympäristönsuojelutavoitteiden saavuttamista. 
Edellisen osalta on rohkaisevia esimerkkejä, mutta 
jälkimmäisen osalta merenhoitosuunnitelmaa 
muutoksen tekijänä sopii epäillä - niin itsestään 
selvältä, kuin itse tavoite vielä vaikuttaakin. 

 

 

 

2. Ei edellytä vastinetta. 

Suomen luonnonsuojeluliitto Uudenmaan piiri 
(Varsinais- Suomen ELY- keskus) 

REHEV2: Hyvä idea. Pitää valmistella hyvin, koska 
onnistumisesta ei ole takeita. 

Ei edellytä vastinetta. 

Etelä-Pohjanmaan MTK (Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskus) 

1. Asiakirjassa esitetään, että seuraavan kauden 
maaseutuohjelmassa (vuodesta 2021 alkaen) 
painotetaan vielä entistä enemmän vesiensuojelua 
(REHEV 2). MTK-EP katsoo, että jo nyt alkavassa 
maaseutuohjelmassa painopiste on viety todella 
voimakkaasti vesiensuojelun toimenpiteisiin.  MTK-
EP katsoo, että uuden ympäristöohjelman ja 
nitraattiasetuksen valmistelussa painotettiin aivan 
liikaa ravinteiden käyttömäärien vähentämistä ja 
maaperän köyhdyttämistä. Lopputulos uhkaa jo nyt 
peltoviljelyn järkevyyttä.  Nähtäväksi jää, kääntyvätkö 
tehdyt ratkaisut vesienhoidon tavoitteita vastaan.  

2. MTK-EP kannattaa lämpimästi sekä viljelijöille että 
hallinnolle kohdistuvan hallinnollisen taakan 
vähentämistä. Yhdeksi potentiaaliseksi menettelyksi 
ehdotetaan tarjouskilpailumallia. Järjestelmän 
kannustavuuteen on myös kiinnitettävä huomiota, 

1. Ei edellytä vastinetta. 
 
 

 

 

 

 

 

 
2. Järjestelmän kannustavuuteen tullaan 
kiinnittämään erityistä huomiota 
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sillä tarjouskilpailukaan ei välttämättä ohjaa 
toimenpiteitä kaikkein kuormittavimmille lohkoille, 
jos viljelijä ei osallistu kilpailuun. 

REHEV 3 Itämeren alueella tuotetusta raaka-aineesta valmistetun kalanrehun käyttöönoton edistäminen ja särkikalojen käytön lisääminen 
ihmisravintona 

Natur och miljö (YM) Natur och Miljö understöder förslagen i åtgärd 
EUTROF3, men anser att åtgärdsprogrammet borde 
ge en betydligt kraftigare signal att 
fiskodlingsbranschen borde utvecklas i riktning mot 
slutna system (på land). Trots att utsläppen per 
produktionsenhet har minskat och trots att man kan 
minska de lokala miljöeffekterna av fiskodling genom 
att flytta anläggningar ut till den yttre skärgården (i 
enlighet med den nya nationella strategin för 
vattenbruk och planen för styrning av 
vattenodlingarnas placering) måste utsläppen minska 
avsevärt för att miljömålen för havsområdena skall 
kunna uppfyllas. 

Vesienhoidossa on toimenpiteinä maa-
allaslaitosten saneeraaminen 
keinoallaslaitokseksi ja kiertovesilaitoksen 
rakentaminen sekä ohjauskeinona 
kalankasvatuksen vesiensuojelua edistävien 
laitostyyppien ja jätevesien 
käsittelymenetelmien kehittäminen. 
Toimenpiteiden tavoitteena on siis siirtyminen 
vähemmän kuormittaviin laitostyyppeihin.  
Merenhoidon lopullisen toimenpideohjelman 
kalankasvatuksen nykytoimenpiteiden 
riittävyysarviossa näiden toimenpiteiden 
toteuttamisen tärkeyttä painotetaan.  

Luonnonvarakeskus (YM) Suomalaisten kalastajien yhteenlaskettu silakka- ja 
kilohailisaalis on viime vuosina ollut yli 100 miljoonaa 
kiloa vuodessa. Kolme neljäsosaa saaliista menee 
rehuksi, enimmäkseen turkiseläimille ja pienempi osa 
kalankasvatukseen, osin Suomeen ja osin 
naapurimaihin. Vientiin ihmisravinnoksi on 
silakkasaaliistamme mennyt lähes neljäsosa ja 
suoraan kotimaisille kuluttajille nykyisin enää vain 
kolme miljoonaa kiloa vuodessa. Jos Itämeren 
alueella pyydetyn silakan ja kilohailin käyttöä 
suoraan ihmisravinnoksi tai vaihtoehtoisesti 
kalankasvatuksen rehuksi (vrt. REHEV 3) 
onnistuttaisiin lisäämään, silakalla ja kilohaililla 
voitaisiin korvata kuluttajien ravinnossa vesistöjä 

 Ei edellytä vastinetta. 
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kuormittavien alkutuotantomuotojen tuotteita. 
Silakan ja kilohailin käytön lisääminen suoraan tai 
välillisesti ihmisravinnoksi noudattaisi siis samaa 
ajatusta kuin esitetyssä uudessa toimenpiteessä, 
jossa ihmisten ravintotottumuksiin pyrittäisiin 
vaikuttamaan (osana REHEV 1), mutta 
konkreettisemmassa muodossa ja isomassa 
mittakaavassa. Vertailun vuoksi mainittakoon, että 
naudanlihan tuotanto Suomessa on noin 80 
miljoonaa kiloa vuodessa. 

Suomen Ammattikalastajienliitto ry (YM) Rehevöitymistä vähentävissä toimissa on unohdettu 
merialueen poistokalastus, joka on 
kustannustehokas tapa vähentää ravinteita ja 
samalla parantaa kalaston rakennetta. Vaikka 
rannikon poistokalastus on mittakaavaltaan pienempi 
kuin edellinen, olisi se kuitenkin pidettävä mukana 
toimenpidevalikoimissa.   

Särkikalojen pyynnin lisääminen sisällytetään 
toimenpideohjelmaan osaksi uutta 
toimenpidettä REHEV 3. Samalla on tarkoitus 
arvioida särkien ja mahdollisesti muidenkin 
kalalajien kalastuksen vaikutuksia veden 
laatuun ja laajemmin meriluontoon. 

Nylands fiskarförbund (Uudenmaan ELY-
keskus) 

EUTROF 3: Foderfisken som används, skall fångas 
nära odlingen, för att ha en inverkan på odlingens 
lokala belastning 

Tämä olisi ideaalinen toimintatapa, ja sen tulisi 
olla lähtökohtana Itämerirehun valmistuksessa. 
Toimenpiteeseen otetaankin mukaan 
särkikalojen pyynti. Pilottialueilla selvitetään, 
paljonko särkikaloja pystytään kestävästi 
pyydystämään laitosten lähivesiltä ja miten 
tehokas pyynti vaikuttaa alueen eliöyhteisöön 
ml. kalasto ja ravinnetalouteen.  

Rauman kaupunki (Varsinais- Suomen ELY- 
keskus) 

Kalankasvatuksen hyväksyttävyyttä ostetaan 
”itämerirehulla”. Tämä jää silakanpyynnin osalta vain 
oikeansuuntaiseksi heitoksi. Silakkasaalis ei kasvaisi 
ja paikallisesti haitat olisivat aivan samat kuin 
aiemminkin, on rehu sitten perkuujätettä Norjasta tai 
Selkämeren silakkaa. Hoitokalastus olisi kalojen 
sisältämän fosforin poistossa hieman paikallisempi 
toimi, mutta siinäkään ei toivottuja 

On totta, että Itämerirehun käyttö ei 
todennäköisesti vaikuttaisi kalankasvatuksen 
paikalliseen kuormitukseen, jos rehun raaka-
aineena käytettäisiin silakkaa, joka 
todennäköisesti kalastettaisiin pääosin muualta 
kuin laitosten lähivesiltä. Itämeren 
kokonaiskuormitus olisi Itämerirehua 
käytettäessä kuitenkin pienempi, edellyttäen 
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vesistövaikutuksia hevin nähtäisi. että kalanrehuksi käytetty kala ei olisi pois 
muuhun käyttöön menevästä kalamäärästä  

Suomen kalankasvattajaliitto (Varsinais- 
Suomen ELY- keskus) 

Kalankasvattajaliitto katsoo että ravinteiden kierrätys 
toimialan sisällä on erittäin tärkeää koko Itämeren 
alueella ja tämä onkin nähtävä yhtenä ratkaisuna 
kalanviljely-yrityksen ympäristöhallinnan 
keinovalikoimassa. 

Ei edellytä vastinetta. 

Suomen luonnonsuojeluliitto Uudenmaan piiri 
(Varsinais- Suomen ELY- keskus) 

REHEV3: Jälleen erinomainen idea. Saatava 
kalankasvattajille taloudellisesti kannattavaksi. Onko 
kilpailullisia esteitä? 

Taloudellinen kannattavuus ja kilpailulliset ym. 
esteet tullaan selvittämään pilottivaiheen 
aikana.  

Uudenmaan kalastusalueet (Varsinais- Suomen 
ELY- keskus) 

Itämerirehun käyttöönotto on sinänsä erittäin 
kannatettavaa, kuitenkin niin että kalastettava raaka-
ainekala on pyydetty samoilta alueilta missä 
kalanviljelyä harjoitetaan. Vain täten, voidaan 
ravinnekuormitus ja -poistuma pitää tasapainossa, 
myös paikallisesti. 

Toimenpiteeseen otetaan mukaan särkikalojen 
pyynti. Pilottialueilla selvitetään, paljonko 
särkikaloja pystytään kestävästi pyydystämään 
laitosten lähivesiltä ja miten tehokas pyynti 
vaikuttaa alueen eliöyhteisöön ml. kalasto ja 
ravinnetalouteen.  

Åbolands fiskarförbund (Varsinais-Suomen ELY- 
keskus) 

Tämä vaatii kalajauhotehtaan, jossa ympäristömyrkyt 
kuten dioksiinit ja PCB voidaan poistaa kalasta. 

Dioksiinin ja PCB:n poistoon on olemassa 
toimivia menetelmiä, ja näitä tullaan 
käyttämään valmisteilla olevassa laitoksessa. 

Kansalaispalaute Hyvä, jos kotimaista raaka-ainetta ja mielellään 
pyydettynä viljelyalueiden lähivesistä. 

Toimenpiteeseen otetaan mukaan särkikalojen 
pyynti. Pilottialueilla selvitetään, paljonko 
särkikaloja pystytään kestävästi pyydystämään 
laitosten lähivesiltä ja miten tehokas pyynti 
vaikuttaa alueen eliöyhteisöön ml. kalasto ja 
ravinnetalouteen.  

REHEV 4 Mereen laskevien virtavesien herkkien eliölajien elinympäristöjen parantaminen 

Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (Varsinais-
Suomen ELY- keskus) 

Puhdistamoiden ohijuoksutuksia ja teollisuuden 
päästöjä ei voida sallia. Viranomaisvalvontaa tulee 
tehostaa tältä osin, koska omavalvonta on liian usein 
osoittautunut riittämättömäksi ja tehottomaksi. 

ELY-keskukset ja kunnat valvovat 
ympäristöluvanvaraisia laitoksia ja 
lupamääräysten noudattamista. 
Korvausvelvollisuus kuuluu vahingon 
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"Pilaaja maksaa"-periaatteen mukaisesti 
korvausvelvollisuus tulee olla itsestään selvä.  

Sulfaatille tulisi ehdottomasti asettaa tiukemmat 
päästörajat ja sisällyttää sulfaatti Valtioneuvoston 
asetukseen vesiympäristölle vaarallisista ja 
haitallisista aineista. 

aiheuttajalle. Ympäristölupiin sisältyvät 
päästöraja-arvot sulfaatille ja muille aineille 
perustuvat parhaaseen käyttökelpoiseen 
tekniikkaan sekä alueen ominaisuuksiin ja 
toiminnan vaikutukseen ympäristöön 
kokonaisuudessa.  

Rauman kaupunki (Varsinais- Suomen ELY- 
keskus) 

Mereen laskevien virtavesien eliöiden elinympäristön 
parantamisessa huomio on ravinne- ja 
kiintoainekuormituksen vähentämisessä. Tämä ei ole 
oleellisinta niiden jokien osalta, joihin johdetaan 
puhdistettuja jätevesiä. Vähintään rinnalle tulee 
nostaa akuutisti haitalliset häiriöpäästöt, jotka voivat 
tuhota joen eliöstön kerralla vuosikausiksi. 
Eurajokeen johdettujen päästöjen määrä horjuttaa 
alueen asukkaiden uskoa koko 
vesiensuojelujärjestelmään. Kokemäenjoessa 
eliökuolemista tuli reilusti näyttöä. Prosessien, 
haitallisten ja vaarallisten aineiden käytön ja 
varastoinnin riskienhallinta pitää yleisesti saada 
paremmalle tasolle. 

Sellaisten jätevedenpuhdistamojen ja 
teollisuuslaitosten, jotka eivät toimi 
lupamääräysten mukaisesti, ongelmat tulee 
selvittää ja ratkaista ympäristölupien valvonnan 
yhteydessä. Ympäristönsuojelulaki edellyttää 
ennalta varautumista ja myös ympäristöluvissa 
annetaan riskienhallintaan liittyviä 
lupamääräyksiä. Asiaan liittyviä toimenpiteitä 
on vesienhoidossa.  

REHEV 5 Ravinneneutraali kunta -pilottihankkeiden toteuttaminen (Kuulemisasiakirjassa oli tämä toimenpide, mutta se on poistunut ja osittain siirretty 
REHEV 1 toimenpiteeseen. Uutena toimenpiteenä on tullut Kipsin peltolevitys ravinnekuormituksen vähentämiseksi.) 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto 
MTK ry (YM) 

MTK Pohjois- Suomi (Pohjois- Pohjanmaan ELY- 
keskus) 

1. Toimenpiteen tavoitteena on edistää Ranku-
hankeen toteutumista. Rankun tavoitteena on 
edistää orgaanisten ravinteiden kierrättämistä, mikä 
sinänsä on hyvä tavoite. MTK muistuttaa kuitenkin 
puhdistamolietepohjaisiin valmisteisiin liittyvistä 
haitallisten aineista, jotka tulee pystyä poistamaan 
valmisteista ennen kuin niitä voidaan suositella 
laajempaan käyttöön. Tausta-asiakirjassa 2 
tavoitteeksi mainitaan myös, että kuntaan ei enää 
jatkossa tarvitsisi tuoda teollisesti tuotettuja 

1. Tähän kysymykseen liittyy vesienhoidon 
ohjauskeino ”Edistetään jätevesilietteen 
käsittelyn, käytön ja loppusijoituksen hyvien 
käytäntöjen käyttöönottoa”.  
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lannoitevalmisteita. Tässä tulee muistaa, että 
orgaaninen lannoitevalmistekin voi olla teollisesti 
tuotettua. Lisäksi orgaanisten aineiden 
ravinnesuhteet voivat olla väärät kasvien tarpeen 
kannalta, jolloin väkilannoitteista (ml. hivenravinteet) 
ei voida kokonaan luopua. 

2. Toimenpiteen kuvauksessa todetaan, että 
ravinteiden käytön tehostaminen ja kierrätys 
vähentävät vesiin joutuvaa ravinnekuormitusta. 
Ravinteiden käytön tehostaminen vähentää 
vesistökuormituksen riskiä. Kierrätyksen yhteys 
ravinnekuormitukseen on moninaisempi. Sen jälkeen 
kun ravinne on päätynyt maahan, ei sen alkuperällä 
ole merkitystä ravinnekuormitusriskiin. Kierrätyksen 
vaikutukset tulevat esiin muuta kautta. 

3. Toimenpideohjelmassa Ranku- hanke on nostettu 
omaksi toimenpiteeksi. Yksittäinen hanke olisi 
sopinut ehkä paremmin esim. REHEV 1 -
toimenpiteen yhdeksi toteutustavaksi varsinkaan, 
kun hanke alkaa jo tänä vuonna eikä siten ole 
varsinaisesti merenhoidon uusi hanke 

 

 

 

 

 

2. Ravinteiden käytön tehostamisessa ja 
kierrätyksessä ei ole kyse ainoastaan 
ravinnekuormituksen riskin vähentämisestä 
vaan ravinteiden käytön tehostamisella ja 
kierrätyksellä vähennetään ravinnekuormitusta 
konkreettisesti. 

 

  

3. Ranku-hankkeen toimenpide on yhdistetty 
toimenpiteeseen REHEV1, jota on muutenkin 
muokattu. 

Nylands fiskarförbund (Uudenmaan ELY- 
keskus) 

EUTROF 5: Via reduktionsfiske kan stora mängder 
närsalter tas tillvara. Verksamheten bör finnas med i 
havs-förvaltningsplanen, samt en kostnadsberäkning. 

Särkikalojen pyynnin ja käytön lisäämisen 
edistäminen on otettu mukaan osaksi 
toimenpidettä REHEV 3. 

MTK-Satakunta, MTK-Varsinais-Suomi 
(Varsinais- Suomen ELY- keskus) 

1. Ranku- hanke on nostettu omaksi toimenpiteeksi, 
vaikka yksittäinen hanke sopisi paremmin jonkun 
muun toimenpiteen alakohdaksi.  

2. Hankkeen tavoitteena on edistää orgaanisten 
ravinteiden kierrättämistä, mikä sinänsä on hyvä 
tavoite. Puhdistamolietepohjaisista valmisteista on 
kuitenkin pystyttävä poistamaan haitalliset aineet 
ennen kuin niitä voidaan suositella laajempaan 

1. Ranku-hankkeen toimenpide on yhdistetty 
toimenpiteeseen REHEV 1, jota on muokattu 
muutenkin. 

2. Haitallisten aineiden poistaminen 
puhdistamolietteestä on tärkeä asia ja siihen 
pyritään kehittämään menetelmiä. Tähän 
kysymykseen liittyy vesienhoidon ohjauskeino 
”Edistetään jätevesilietteen käsittelyn, käytön ja 
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käyttöön.  

 

3. Toimenpiteen kuvauksessa todetaan, että 
ravinteiden käytön tehostaminen ja kierrätys 
vähentävät vesiin joutuvaa ravinnekuormitusta. 
Ravinteiden käytön tehostaminen vähentää kuitenkin 
vesistökuormituksen riskiä.  

 

4. Toimenpiteen tavoitteena on edistää Ranku- 
hankkeen toteutumista. Rankun tavoitteena on 
edistää orgaanisten ravinteiden kierrättämistä, mikä 
sinänsä on hyvä tavoite. MTK-Varsinais- Suomi 
muistuttaa kuitenkin puhdistamolietepohjaisiin 
valmisteisiin liittyvistä haitallisten aineista, jotka 
tulee pystyä poistamaan valmisteista ennen kuin 
niitä voidaan suositella laajempaan käyttöön. Tausta-
asiakirjassa 2 tavoitteeksi mainitaan myös, että 
kuntaan ei enää jatkossa tarvitsisi tuoda teollisesti 
tuotettuja lannoitevalmisteita. Tässä tulee muistaa, 
että orgaaninen lannoitevalmistekin voi olla 
teollisesti tuotettua. Lisäksi orgaanisten aineiden 
ravinnesuhteet voivat olla väärät kasvien tarpeen 
kannalta, jolloin väkilannoitteista (ml. hivenravinteet) 
ei voida kokonaan luopua. 

5. Kierrätyksen yhteys ravinnekuormitukseen on 
moninaisempi. Sen jälkeen kun ravinne on päätynyt 
maahan, ei sen alkuperällä ole merkitystä 
ravinnekuormitusriskiin. Kierrätyksen vaikutukset 
tulevat esiin muuta kautta. 

loppusijoituksen hyvien käytäntöjen 
käyttöönottoa”.  

3. Ravinteiden käytön tehostamisessa ja 
kierrätyksessä ei ole kyse ainoastaan 
ravinnekuormituksen riskin vähentämisestä 
vaan ravinteiden käytön tehostamisella ja 
kierrätyksellä vähennetään ravinnekuormitusta 
konkreettisesti. 
  

4. Ei edellytä vastinetta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ei edellytä vastinetta. 

Rauman kaupunki (Varsinais- Suomen ELY- 
keskus) 

Ravinneneutraali kunta on tietysti hyvä tavoite. 
Tavoitteen voi asettaa jopa yksilötasollekin. Aivan 

Paikalliset erityispiirteet otetaan huomioon 
toimenpiteen toteutuksessa. 
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kuten voi tarkastella hiilijalanjälkeään, voi 
laskennallisesti poistaa kalastamalla vesistä fosforin, 
jonka on sinne käsiteltyinä jätevesinään johtanut. 
Asian kampanjoinnissa on syytä ottaa huomioon 
paikallinen jätevesien käsittely. 
Teollisuuspaikkakunnilla saattaa olla yhteiskäsittelyjä, 
joissa prosessiin joudutaan oikein lisäämään 
ravinteita. Paradoksaalista kyllä, Raumalla 
esimerkiksi kaupungin viemäriverkkoon jätevetensä 
laskeva ei edistä vesiensuojelua käyttämällä 
fosforittomia pesuaineita. Mitä vähemmän ravinteita 
tulee puhdistamolle, sitä enemmän niitä pitää 
ostokemikaaleina lisätä prosessiin.   

Etelä-Pohjanmaan MTK (Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskus) 

Asiakirjassa esitetään ravinneneutraali kunta – 
pilottihankkeen toteuttamista (REHEV 5). 
Tavoitteena on edistää orgaanisten ravinteiden 
kierrättämistä, mikä sinänsä on hyvä tavoite. MTK-EP 
muistuttaa kuitenkin puhdistamolietepohjaisiin 
valmisteisiin liittyvistä haitallisista aineista, jotka 
tulee pystyä poistamaan valmisteista ennen kuin 
niitä voidaan suositella laajempaan käyttöön. 

Haitallisten aineiden poistaminen 
puhdistamolietteestä on tärkeä asia ja siihen 
pyritään kehittämään menetelmiä. Tähän 
kysymykseen liittyy vesienhoidon ohjauskeino 
”Edistetään jätevesilietteen käsittelyn, käytön ja 
loppusijoituksen hyvien käytäntöjen 
käyttöönottoa”. 

REHEV 7 Suomi osallistuu edelleen HELCOM-yhteistyössä neuvotteluihin Itämeren nimeämiseksi alusten typenoksidipäästöjen valvonta-alueeksi 
(NECA) kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (Uutena toimenpiteenä on toimenpideohjelmassa REHEV 6 Itämeren sisäisten ravinnevarastojen 
merkitys ja vähentämismahdollisuudet) 

Elinkeinoelämän keskusliitto (YM) 1. Itämeren tilan parantamiseksi tarvitaan 
monenlaisia toimenpiteitä ja rantavaltioiden tiivistä 
yhteistyötä. On tärkeää, että toimenpiteet valitaan ja 
kohdennetaan niin, että saavutetaan 
mahdollisimman suurta hyötyä ja 
kustannustehokkuutta. Siksi EK kiinnittää huomiota 
ehdotettuun toimenpiteeseen, jossa Itämeri 
nimettäisiin meriliikenteen typenoksidipäästöjen 

NECAn vaatimukset koskevat vain uusia aluksia, 
jotka rakennetaan voimaantulopäivämäärän 
jälkeen. Jos NECAn voimaantulopäivä on 
vuonna 2021, Suomeen suuntautuvan 
liikenteen kustannuslisä tuolloin on arviolta 
kuusi miljoonaa euroa, josta investointien osuus 
on n. 1,5 miljoonaa euroa.  Kustannus vuonna 
2030 on arvioitu olevan n. 50 miljoonaa euroa 
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valvonta-alueeksi (NECA).  

Itämeri tuli rikkipäästöjen valvonta-alueeksi (SECA) 
vuoden 2015 alussa. Erityismääräyksistä seuraa 
usean sadan miljoonan euron lisäkustannus Suomen 
ulkomaankauppaa käyville yrityksille. Suomen sijainti 
tekee suomalaisyritysten logistisen kilpailukyvyn 
riippuvaiseksi Itämeren meriliikenteen 
kustannustasosta. Ulkomaankaupan merkitys 
Suomelle on aivan keskeinen. Etenkin vallitsevassa 
taloustilanteessa ei pidä tehdä mitään, mikä lisää 
suomalaisyritysten kustannustaakkaa ja heikentää 
kilpailukykyä. Suomen tulisi varmistaa IMO:n, EU:n ja 
HELCOMin käsittelyissä ettei Itämerelle tule uusia 
kustannuksia lisääviä erityisvaatimuksia varsinkin kun 
meneillään on sopeutuminen rikkikustannuksiin. 
HELCOMissa Itämerelle valmisteltu hakemus muilta 
merialueilta tiukemmista typpirajoituksista (NECA- 
alueeksi nimeäminen) aiheuttaisi tällaisen 
kustannuslisän.  

2. Laivaliikenteen typpipäästöt ovat vähäinen osa 
Itämeren typpikuormituksesta eli vain 1,25 % 
HELCOMissa valmistellun hakemuksen mukaan. 
Hakemuksessa todetut laivaliikenteen typpipäästöjen 
vähenemät olisivat Itämeren koko 
typpikuormituksessa alle prosentin eli 0,7 % vuoteen 
2030 mennessä. Typpipäästöjä vähentävään 
teknologiaan liittyy epävarmuuksia niin saatavuuden 
kuin kustannustehokkuuden suhteen, minkä myös 
IMO:n meriympäristönsuojelukomitea on tuonut 
esille. Suomalaisvarustamot ovat toistuvasti 
varoittaneet huolestaan rikki- ja typpivaatimusten 
edellyttämän laivateknologian yhtäaikaisesta 
toimivuudesta, soveltuvuudesta ja kustannuksista. 

(Trafi/Elomatic, 2013). Tuolloin 
investointikustannusten osuus on noin 6-7 
miljoonaa euroa ja operointikustannusten 43–
44 miljoonaa euroa. Suurin kustannuserä on 
urean hankintakustannus. Kustannuslisä koskee 
kaikkea Suomeen suuntautuvaa liikennettä, ei 
vain Suomen lipun alla olevia aluksia. Lisäksi 
NECA-kustannuksia voidaan minimoida 
koordinoimalla toimenpiteiden synkronointia 
tekemällä yhteistyötä Itämeren ja Pohjanmeren 
maiden kanssa. Suomalaiset alukset operoivat 
suurimmalta osalta ECA-alueiden sisäpuolella ts. 
Itämerellä ja Pohjanmerellä. 
 
 

 
 

 

 

2. Itämeren ja Pohjanmeren maiden 
koordinaatio NECA-hakemusten lähettämisessä 
on tärkeätä. Tämä on hyödyllistä, koska 
toimenpiteiden synkronoinnilla minimoidaan 
NECAn kustannukset ja maksimoidaan 
ympäristöhyödyt. Suomalaiset alukset operoivat 
suurimmalta osalta ECA-alueiden sisäpuolella. 

Merenkulun kansainvälisen luonteen vuoksi 
Suomella on lähtökohtana, että laivoja ja niiden 
päästöjä koskeva sääntely tulee valmistaa 
Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMOssa. 
Näin on myös linjattu Suomen 
meriliikennestrategiassa vuosille 2014 – 2022. 
Ohjelmaluonnokseen sisältyvät merenkulkua 
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Lisäksi riskinä on, että lukuisten erityismääräysten 
vuoksi laivatarjonta Itämerellä eriytyy muista 
Euroopan tai maailman merialueiden 
laivatarjonnasta. Tämä on omiaan nostamaan 
meriliikenteen kustannuksia Itämerellä muihin 
merialueisiin nähden. Näillä perusteilla EK esittää, 
ettei toimenpidesuunnitelmalla edistetä Itämeren 
nimeämistä typpipäästöjen valvonta-alueeksi.  

koskevat toimenpiteet noudattavat tätä 
meriliikennestrategiassa yhteisesti sovittua 
linjausta ja ne perustuvat myös hallituksen 
aiempiin politiikkalinjauksiin. Toimenpide-
ehdotukset jättävät myös riittävästi 
liikkumavaraa päättää toimenpiteitä koskevista 
yksityiskohdista siinä vaiheessa, kun asiat 
tulevat keskusteltavaksi ja päätettäväksi IMOssa 
ja HELCOMissa.  
Suomen kanta NECA-alueen perustamiseen on 
hyväksytty EU-ministerivaliokunnassa 
19.9.2013.  

Maailman Luonnon Säätiö Suomen Rahasto 
(WWF) (YM) 

WWF kannustaa voimakkaasti toimia alusten 
typpipäästöjen rajoittamiseksi ja kolmannen tason 
(Tier III) NOx-päästönormien voimaan saattamista 
Itämerellä, joka on määritelty erityisen herkäksi 
merialueeksi (PSSA-status). Tämä osaltaan auttaa 
vähentämään rehevöittäviä typpipäästöjä Itämerellä 
ja vähentämään merenkulun ympäristövaikutuksia. 
Erityistä panostusta tarvitaan, jotta yksimielisyys 
asiasta löydetään HELCOM-maiden välille. 

Ei edellytä vastinetta 

Metsäteollisuus (YM) Metsäteollisuus katsoo, että toimenpideohjelman ei 
tule edistää Itämeren nimeämistä alusten 
typenoksidipäästöjen NECA-valvonta-alueeksi 
(toimenpide REHEV 6). Toimenpiteen vaikuttavuus 
on pieni suhteessa sen aiheuttamaan merkittävään 
kilpailukykyhaittaan suomalaiselle 
vientiteollisuudelle. On arvioitu, että meriliikenteen 
osuus Itämeren vuosittaisesta typpikuormasta on 
vain 1,25 prosenttia. Metsäteollisuus pitää tärkeänä, 
että merenkulun ympäristösääntelyssä edetään 
Itämeren osalta samanaikaisesti kuin muilla 
merialueilla. Pelkästään Itämerta koskeva sääntely 

Ks edellinen vastaus yllä. 

Lisäksi Wärtsilä on tekemissään selvityksissä 
Mein Schiff 3:lla todennut seuraavaa:” The 
handling of the SCRs shows no problems and we 
are very satisfied with the results. The 
combination with the scrubber units is 
functioning very well and we are looking 
forward to have our next two new builds fitted 
with the same SCR/Scrubber system. (Director 
Ari Suominen, Catalyst Systems, Wärtsilä, 
30.6.2015))” 
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vääristää kilpailua ja rankaisee metsäteollisuuden 
Suomessa sijaitsevia, Euroopan tehokkaimpia ja 
ympäristönäkökulmasta edistyksellisiä 
tuotantolaitoksia. Vuoden alusta voimaan tullut 
rikkidirektiivi lisää suomalaisen metsäteollisuuden 
vuosittaisia kuljetuskustannuksia 65 - 90 miljoonalla 
eurolla. Vaikutus on niin suuri, ettei 
ulkomaankauppaa tule rasittaa uusilla 
lisäkustannuksilla. On lisäksi huomattava, että 
tutkimukset ja kokemukset rikkipesurin ja 
typpikatalysaattorin yhtäaikaisesta käytöstä 
puuttuvat vielä kokonaan. 

Suomen Varustamot ry (YM) Todetaan että kustannukset katalysaattorin 
asennuksesta ovat noin 0,5 -1 MEUR/ alus. Paperilla 
tämä pitänee paikkansa jos puhutaan pelkästä 
katalysaattorista, mutta onko katalysaattorin käyttö 
yleensä mahdollista samalla pakokaasulinjalla jos 
alukseen asennetaan myös pakokaasupesuri 
vähentämään rikkipäästöjä? NECA hakemuksen 
jättäminen on siirretty eteenpäin koska valmista 
luotettavasti toimivaa, kaupallistettua scrubberi + 
katalysaattori-teknologiaa ei ole olemassa. On 
todennäköistä että valtaosa uudisrakennuksista joita 
tilataan vuoden 2021 jälkeen tulevat käyttämään 
LNG:tä polttoaineena. Tämä ratkaisee sekä rikki- että 
typpi-ongelman.  

Ks edelliset vastaukset  

Natur och miljö (YM) Natur och Miljö understöder förslaget till åtgärd 
EUROF6 men anser att Finland bör uppställa en 
tidtabell för när HELCOM skall fatta beslut i ärendet.  

Ks edelliset vastaukset. HELCOM MARITIME – 
kokouksessa on sovittu, että Tanska laatii 
ehdotuksen tiekartaksi. 

Rauman kaupunki (Varsinais- Suomen ELY- 
keskus) 

Kustannustehokkuus ja mielekkyys näyttävät 
kuormituskokonaisuudessa tarkasteltuna 
arveluttavilta.  

Ks edelliset vastaukset  

Kansalaispalaute Ei pelkästään pakokaasut. Laivojen harmaat vedet Harmaat vedet eivät kuulu tällä hetkellä 
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pitäisi kieltää, kuten myös suodattamattomien 
painolastivesien päästäminen. Kuten myös 
polttoaineiden pääsy moottoreista esim. 
vetouistelussa hitailla kierroksilla. 

kansainvälisen sääntelyn piiriin. 

REHEV 7 Nesteytetyn maakaasun käytön edistäminen alusten polttoaineena ja tarvittavan infrastruktuurin rakentamisesta huolehtiminen 

Suomen Varustamot ry (YM) LNG:n käyttö alusten polttoaineena on tulevaisuutta 
ja on erittäin tärkeätä että LNG:n polttoaineenkäytön 
edellyttämä infrastruktuuri saadaan toimimaan koko 
rannikolle. Useampi Suomen Varustamot ry:n 
jäsenvarustamo on tilannut tai on tilaamassa LNG:llä 
toimivia aluksia ja mitä helpommin kyseistä 
polttoainetta on saatavana, sen matalampi on kynnys 
tilata sellaisia aluksia. Tässä yhteydessä pitää hoitaa 
myös muu lainsäädäntö kuntoon (esim. luotsaus 
lainsäädäntö). Tällä hetkellä olemassa olevat LNG 
alukset bunkrataan (tankataan) ”ship to ship” 
toimenpiteenä Ruotsin puolella koska 
luotsinkäyttövapautus Suomen puolella ei ole saatu 
hoidettua kuntoon. 

Suomessa on kansallisesti merkittävästi 
edistetty LNG:n käyttöä ja sen infran 
rakentamista. Suomella on kansallinen LNG-
toimintaohjelma, meillä on tuettu taloudellisesti 
LNG-käyttöisten alusten hankintaa, mm. Viking 
Grace. Suomi on myös hankkinut 
Rajavartiolaitoksen käyttöön LNG-käyttöisen 
ulkovartioaluksen ja tilannut LNG:tä 
polttoaineena käyttävän jäänmurtajan. 
LNG:n käytön turvaamiseksi Suomessa on useita 
terminaalihankkeita: Porissa, Torniossa, 
Turussa, Inkoossa ja Kotka/Haminan satamassa. 
Lisäksi Suomeen on suunnitteilla EU-
rahoitteinen LNG-tuontiterminaali. Useat 
terminaalit on suunniteltu palvelemaan sekä 
alusten polttoainetarpeita että alueen 
teollisuuden energiatarpeita. 

Luotsauslaki määrää kaikille kaasusäiliöaluksille 
luotsinkäyttöpakon (sisältää myös 
luotsauspakon bunkrausalusten osalta). 
Liikenne- ja viestintäministeriö on yhdessä 
Trafin kanssa valmistellut luotsauslain 
muutoksen, joka vapauttaa LNG-
bunkrausalukset luotsinkäyttövelvollisuudesta. 
Lakiluonnos on Trafin käsityksen mukaan 
tarkoitus laittaa lausuntokierrokselle aivan 
lähiaikoina. 
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Natur och miljö (YM) 
Åtgärd EUROF7 som går ut på att främja 
användningen av LNG som bränsle i fartyg kunde 
passa bättre under rubriken sjöfart, eftersom 
effekten med tanke på övergödningen är marginell. 

LNG:n käytön seurauksena aluksen typpipäästöt 
ja samalla myös typpilaskeuma pienenevät, 
joten toimenpide liittyy suoraan myös 
rehevöitymisen vähentämiseen  

HaminaKotka Satama Oy (Kaakkois- Suomen 
ELY- keskus) 

Erityisen kannatettavina toimenpiteenä satama 
näkee LNG:n edistämistoimet. 

Ei edellytä vastinetta. 

HAITALLISET 1 Lääkeaineet merialueella -selvitys 

Natur och miljö (YM) Ambitionsnivån i åtgärden SKADLIGA1 borde vara 
betydligt högre än att bara utreda problemets 
omfattning. Nyligen har forskare från Tekniska 
högskolan i Villmanstrand (LUT) rapporterat om goda 
resultat gällande avlägsnande av läkemedelsrester 
från avloppsvatten. 

Man bör gå framåt på sådant sätt att 
åtgärderna för att minska utsläppen baserar sig 
på tillräcklig kunskapsbasen. 
Målet med i åtgärden SKADLIGA1 är att stärka 
kunskapsbasen om förekomsten av läkemedel 
och hormoner i den marina miljön. I 
utredningen inkluderas uppgifter om hur stor 
andel av utsläppen till ytvattnen och 
vattenverkets avlopp härrör från 
läkemedelstillverkning och konsumenternas 
läkemedelsbruk samt hurdana 
förbehandlingsmetoder för avloppsvattnet det 
finns i anläggningar som tillverkar läkemedel 
och hormoner. Allt nuvarande information ska 
användas i utredningen. 
Den här informationen är en grundläggande 
förutsättning för att åtgärderna för att minska 
utsläppen ska kunna inriktas rätt och på 
kostnadseffektivt sätt. 

Österbottens fiskarförbund r.f. (YM) 
 

Miljöförorening av läkemedel i havet utgör ett stort 
hot mot det akvatiska ekosystemet. I utredningen 
från år 2013 (Haitalliset aineet 
jätevedenpuhdistamoilla), som nämns i 
åtgärdsbeskrivningen, bedömdes att 
avloppsreningsverken är den största källan till 

Man bör gå framåt på sådant sätt att 
åtgärderna för att minska utsläppen baserar sig 
på tillräcklig kunskapsbasen. 
Målet med i åtgärden SKADLIGA1 är att stärka 
kunskapsbasen om förekomsten av läkemedel 
och hormoner i den marina miljön. I 
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utsläppen av läkemedel. Det har i färska studier 
framkommit att små koncentrationer av läkemedel 
kan ha betydande ekologiska och evolutionära 
effekter på fiskesamhällen (Brodin et al. 2015 a,b; 
Guiloski et al. 2015). I en svensk studie fann man att 
spårmängder av ett läkemedel som är vanliga i 
svenska vattendrag påverkar beteende och födointag 
hos abborren (Brodin et al. 2015a). Det finns stor 
anledning att vidareutveckla denna åtgärd till att 
inkludera utveckling av reningsverk för att fånga upp 
miljöfarliga läkemedel. Till exempel har användning 
av biofilm reaktorer och gamma strålning vi 
avloppsreningsverk nyligen visat ha bra effekt för 
borttagningen av spårmängder av läkemedel (Escola 
Casas & Bester 2014; Libing et al. 2015). Åtgärder 
som syftar till att hindra läkemedel att hamna i 
havsmiljön är nu följande steg.  Vi begär att man 
beaktar nya studier, vidare arbetar åtgärden att 
fokusera på utvecklingen av reningsverk, t.ex. genom 
internationellt samarbete och forskning. 

utredningen inkluderas uppgifter om hur stor 
andel av utsläppen till ytvattnen och 
vattenverkets avlopp härrör från 
läkemedelstillverkning och konsumenternas 
läkemedelsbruk samt hurdana 
förbehandlingsmetoder för avloppsvattnet det 
finns i anläggningar som tillverkar läkemedel 
och hormoner. Allt nuvarande information ska 
användas i utredningen. 
Den här informationen är en grundläggande 
förutsättning för att åtgärderna för att minska 
utsläppen ska kunna inriktas rätt och på 
kostnadseffektivt sätt.   
 

Hangon kaupunki (Uudenmaan ELY- keskus) Hangon kaupungin aiemmin esille nostamia 
toimenpidetarpeita on kiitettävän hyvin mukana 
varsinaisessa toimenpideohjelmassa. Esimerkiksi 
lääkeaineet merialueella -selvitys on mukana 
toimenpiteissä, minkä kautta saadaan vähitellen 
arvokasta tietoa hormoni- ja lääkejäämäpäästöjen 
vähentämiskeinoista. 

Ei edellytä vastinetta. 

Helsingin kaupunki (Uudenmaan ELY- keskus) Ehdotuksessa on joitakin ristiriitaisuuksia kuntien 
roolista eri toimenpiteiden suorittamisessa. 
Esimerkiksi luvun seitsemän ”Lääkeaineet 
merialueella - selvitys”-kohdassa (s. 96–97) ei mainita 
toteuttajaksi kuntia, mutta toimenpiteiden 
yhteenvetotaulukossa (s.140) toimenpiteen yhdeksi 

Kunnat eivät ole vastuutahona tässä 
toimenpiteessä. Kunnat poistetaan Luvun 10 
toimenpiteiden yhteenvetotaulukosta (taulukko 
17) (TPO:ssa luvun 7 taulukko 19). 
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vastuutahoksi on merkitty kunnat. 

Nylands fiskarförbund (Uudenmaan ELY-
keskus) 

SKADLIGA 1: Avlägsnandet av medicin- och 
hormonrester samt mikropartiklar i 
avloppsvattenutsläpp bör effektiveras. Bottenfaunan 
har decimerats kraftigt eller dött i stora delar av 
havsområdena västerut från huvudstadsregionens 
avloppsvattenutsläpp. 

Man bör gå framåt på sådant sätt att 
åtgärderna för att minska utsläppen baserar sig 
på tillräcklig kunskapsbasen. Utredningen från 
år 2013 (Haitalliset aineet 
jätevedenpuhdistamoilla) svarar inte på 
följande saker:  

¶ förekomsten av läkemedel och 
hormoner i den marina miljön  

¶ hur stor andel av utsläppen till 
ytvattnen och vattenverkets avlopp 
härrör från läkemedelstillverkning och 
konsumenternas läkemedelsbruk samt 
hurdana förbehandlings-metoder för 
avloppsvattnet det finns i anläggningar 
som tillverkar läkemedel och hormoner.  

Målet med i åtgärden SKADLIGA1 är att svarar 
på ovannämnda saker.  Allt nuvarande 
information ska användas i utredningen. Den 
här informationen är en grundläggande 
förutsättning för att åtgärderna för att minska 
utsläppen ska kunna inriktas rätt och på 
kostnadseffektivt sätt.   

Porvoon kaupunki (Uudenmaan ELY- keskus) Merenhoidon toimenpideohjelmassa ei kiinnitetä 
riittävästi huomiota uusien aineiden, kuten 
lääkeaineiden ja nanopartikkeleiden kulkeutumista 
meriekosysteemiin. 

Lääkeaineiden kuormitusta ja kulkeutumista 
selvitetään toimenpiteessä HAITALLISET 1. 
Toimenpidettä on muutettu seuraavasti: 
Toimenpiteen kuvaus –kohdan ”…hormoneja 
valmistavissa laitoksissa.” jälkeen  lisätään 
seuraava virke: ”Myös puhdistamolietteiden ja 
eläinlääke-käytön merkitystä lääkeaineiden 
kulkeutumisreittinä maaperään ja edelleen 
pintavesiin tulee selvittää.” 
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Nanopartikkelien riskinarviointia kehitetään 
parhaillaan EU- ja OECD-tasolla . 
Riskinarviointien tulosten perusteella harkitaan 
nanopartikkeleihin liittyvien toimenpiteiden 
tarvetta merenhoitosuunnitelman 
toimenpideohjelman toteutumisen tarkastelun 
yhteydessä vuonna 2021.   

MTK-Satakunta (Varsinais- Suomen ELY- 
keskus) 

Toimenpiteen tavoitteena on lisätä tietoa 
lääkeaineiden ja hormonien esiintymisestä 
meriympäristössä. Tämä tieto on perusedellytys 
päästöjenvähennystoimien kohdentamiselle eikä 
niiden esiintymisestä ole toistaiseksi ole riittävästi 
tietoa. Näiden haitallisten aineiden tuntemus ja 
mahdollinen poisto yhdyskuntalietteestä on erittäin 
tärkeää ja se edistäisi ravinteiden kierrättämistä 
pelloille. Tällä hetkellä yhdyskuntalietteen käyttöä 
lannoitteena ei koeta turvalliseksi, sillä puhdas 
maaperämme halutaan säilyttää puhtaana myös 
kierrätysravinteita käytettäessä. 

Ei edellytä vastinetta.  

MTK-Varsinais-Suomi (Varsinais- Suomen ELY- 
keskus) 

Toimenpiteen tavoitteena on lisätä tietoa 
lääkeaineiden ja hormonien esiintymisestä 
meriympäristössä. Hanke on tärkeä myös ravinteiden 
kierrätyksen näkökulmasta: mitä tapahtuu näille 
aineille, jos ne päätyvät peltoon orgaanisten 
lannoitteiden osana. Jätevedenpuhdistusta tuleekin 
kehittää suuntaan, jossa haitalliset aineet saadaan 
erilleen omaksi fraktiokseen, jolloin ne eivät päädy 
suoraan vesiin eivätkä myöskään kierrätysravinteiden 
mukana pellolle tai muualle ympäristöön. MTK-
Varsinais-Suomi näkee erittäin tarpeelliseksi, että 
lääkeaineita selvitetään raskasmetallien ohella, jotta 
puhdas maaperämme säilyy puhtaana ravinteiden ja 
maanparannusaineiden kierrätyksestä huolimatta. 

Korjausehdotus: Toimenpiteen kuvaus –kohdan 
”…hormoneja valmistavissa laitoksissa.” jälkeen  
lisätään, että puhdistamolietteiden merkitystä 
lääkeaineiden kulkeutumisreittinä maaperään ja 
edelleen pintavesiin tulee selvittää.” 
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Suomen vesilaitosyhdistys ry (Varsinais- 
Suomen ELY- keskus) 

Toimenpiteessä HAITALLISET 1, Lääkeaineet 
merialueella – selvityksessä on tarkoitus 
kartoitustyyppisesti selvittää lääkeaineiden ja 
hormonien esiintymistä rannikon vesihuoltolaitosten 
läheisillä merialueilla, jokien suualueilla sekä 
rannikkovesissä. Selvitykseen sisällytetään tietoja 
siitä kuinka suuri osuus päästöistä pintavesiin ja 
vesihuoltolaitoksen viemäriin aiheutuu lääkkeiden 
valmistuksesta ja lääkkeiden kuluttajakäytöstä sekä 
millaisia jätevesien esikäsittelymenetelmiä on 
käytössä lääkkeitä ja hormoneja valmistavissa 
laitoksissa. Hankkeessa tunnistetaan potentiaalisia ja 
tehokkaita päästöjen vähennysmenetelmiä. VVY:n 
vuonna 2013 koordinoimassa selvityksessä 
jätevedenpuhdistamot analysoivat vapaaehtoisesti 
lääkeainepitoisuuksia. Nykyinen lainsäädäntö ei 
sisällä ympäristönlaatunormeja lääkeaineille, sen 
sijaan prioriteettiainedirektiivi velvoittaa jäsenvaltiot 
tarkkailemaan tiettyjen lääkeaineiden esiintymistä 
vesistössä. Vesilaitosyhdistys korostaa, että 
vesipuite-direktiivin ja meristrategiadirektiivin 
toimeenpanoon liittyvä seuranta edellyttää 
merkittäviä lisäresursseja sekä viranomaisilta että 
toiminnanharjoittajilta. Toiminnanharjoittajien 
maksettavaksi ei tulekaan sälyttää ylimääräisiä 
selvityskustannuksia. Mikäli toimenpideohjelmaan 
halutaan lisätä sellaisten tutkimuksellisesti 
kiinnostavien parametrien selvittämistä, joita 
direktiivi ei edellytä, tulee tällaiset ylimääräiset 
tutkimukset rahoittaa ympäristöhallinnon varoilla. 
Lääkeaineet eivät ymmärtääksemme suoranaisesti 
liity meristrategiadirektiivin mukaisesti tarkasteltaviin 
haitallisiin aineisiin, vaan tällainen selvitys halutaan 
muista syistä toteuttaa. Korostamme, että 

Selvitys tehdään ympäristöhallinnon varoilla tai 
jollakin muulla tutkimusrahoituksella, mutta ei 
vesihuoltolaitosten kustannuksella. 

Itämeren maat ovat HELCOMissa ryhtymässä 
vastaavaan selvitykseen yhdessä ja rahoitusta 
on jo järjestynyt mm. UNESCOn kautta. 
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vesihuoltolaitosten osallistuminen tällaisiin 
tutkimuksellisiin hankkeisiin tulee perustua 
vapaaehtoisuuteen. Tällaisen hankkeen 
toteuttaminen olisi mahdollista myös ilman erillistä 
kirjausta merenhoitosuunnitelman 
toimenpideohjelmaan. Hankkeessa on tarkoitus 
tunnistaa potentiaalisia ja tehokkaita 
päästöjenvähennysmenetelmiä. Tältä osin on tehty 
runsaasti tutkimusta eri maissa. Hankkeessa on 
suositeltavaa ottaa hyvin laajasti huomioon erilaiset 
toimenpidevaihtoehdot päästöjen vähentämiseksi. 

Uudenmaan kalastusalueet (Varsinais- Suomen 
ELY- keskus) 

Taajamien jätevesien puhdistusta on erityisesti 
tehostettava lääke- hormonijäämien sekä 
mikropartikkeleiden osalta. Jäämien vaikutus etenkin 
ravintoketjun alempien osien elin- ja 
lisääntymismahdollisuuksiin on huomattava. 
Suomenlahdella erityisesti pääkaupunkiseudun 
jätevesien purkupaikkojen länsipuolella 
pohjaeläimistö on laajalti tuhoutunut tai erittäin 
huonossa kunnossa. Ravintoketjun alempien osien 
huonolla kunnolla tai puuttumisella on ratkaiseva 
vaikutus myös kalakantoihin. Toivomme että 
nopeasti päästään selvityksistä todellisiin tekoihin. 

Toimenpiteen HAITALLISET 1 tavoitteena on 
vahvistaa tietopohjaa lääkeaineiden ja 
hormonien päästölähteistä sekä erityisesti 
esiintymisestä meriympäristössä. Tämä tieto on 
perusedellytys päästöjenvähennystoimien 
oikealle ja kustannustehokkaalle 
kohdentamiselle. 

Pohjaeläinten häviäminen tietyiltä 
Suomenlahden alueilta on nykytietämyksen 
perusteella arvioitu johtuvan alusveden 
happikadosta, ei lääke- ja hormonijäämistä eikä 
mikropartikkeleista.  

 

Suomen luonnonsuojeluliitto Uudenmaan piiri 
(Varsinais- Suomen ELY- keskus) 

Erittäin tärkeä, tulisi turvata resurssien riittävyys! 

 

Resursseja on jo esitetty selvitystyöhön. 

Åbolands fiskarförbund (Varsinais-Suomen ELY-
keskus) 

Kaikkien lääkeaineiden mereen päätymisen pitää 
vähentyä.  

Toimenpiteen HAITALLISET 1 tavoitteena on 
vahvistaa tietopohjaa lääkeaineiden ja 
hormonien päästölähteistä sekä erityisesti 
esiintymisestä meriympäristössä. Tämä tieto on 
perusedellytys päästöjenvähennystoimien 
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oikealle ja kustannustehokkaalle 
kohdentamiselle. 

 

Västkustens miljöenhet (Länsirannikon 
ympäristöyksikkö/Mustasaari) (Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskus) 

Åtgärd SKADLIGA 1 (utredning om läkemedel i 
havsområdet) dessa indikatorer utreds och 
indikatorerna är inte fastställda ännu. Föreslår att 
man genom havsförvaltningsplanen skulle prioritera 
de MATTI-objekt som finns på 
översvämningsområden, att dessa objekt utreds och 
saneras i mån av behov och att man avsätter resurser 
till det eftersom skadliga och farliga ämnen 
transporteras i vatten och genom älvar och åar 
hamnar ut i kustvatten. Dessutom med tanke på att 
målet angående descriptor 9 (främmande ämnen i 
fisk och havslevande djur avsedda som livsmedel 
överskrider de nivåer som fastställts i 
gemenskapslagstiftningen eller andra tillämpliga 
normer) inte har uppnåtts och med prognosen att de 
troligen inte uppnås till år 2020. 

Ei edellytä vastinetta.  

Etelä-Pohjanmaan MTK (Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskus) 

Asiakirjassa on esitetty myös lääkeaineet 
merialueella – selvitystä (HAITALLISET 1). 
Toimenpiteen tavoitteena on lisätä tietoa 
lääkeaineiden ja hormonien esiintymisestä 
meriympäristössä. Hanke on tärkeä myös ravinteiden 
kierrätyksen näkökulmasta: mitä tapahtuu näille 
aineille, jos ne päätyisivät peltoon orgaanisten 
lannoitteiden osana. Jätevedenpuhdistusta tuleekin 
kehittää suuntaan, jossa haitalliset aineet saadaan 
erilleen omaksi fraktiokseen, jolloin ne eivät päädy 
suoraan vesiin eivätkä myöskään kierrätysravinteiden 
mukana pellolle tai muualle ympäristöön.  

Ei edellytä vastinetta.  
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MTK-EP näkee erittäin tarpeelliseksi, että 
lääkeaineita ja erilaisia muita haitta-aineita 
selvitetään raskasmetallien ohella, jotta puhdas 
maaperämme säilyy puhtaana ravinteiden ja 
maanparannusaineiden kierrätyksestä huolimatta. 

Kansalaispalaute Taajamien jätevesistä pitää poistaa lääkejäämät. 
Jätevesistä ilmoitetaan vain prosenttimääräiset 
poistot, eikä todellisia määriä. Kun keskitetään 
puhdistusta isompiin yksiköihin, puhdistusteho 
paranee, mutta purkupisteeseen päätyvä 
kokonaismäärä kasvaa. Tällä voi olla suuria 
vaikutuksia jossain paikoissa. 

Toimenpiteen HAITALLISET 1 tavoitteena on 
vahvistaa tietopohjaa lääkeaineiden ja 
hormonien päästölähteistä sekä erityisesti 
esiintymisestä meriympäristössä. Tämä tieto on 
perusedellytys päästöjenvähennystoimien 
oikealle ja kustannustehokkaalle 
kohdentamiselle. 

 

Ruotsin viranomaisten lausunto (YM) 1. Länsstyrelsen ser positivt på att man i Finland vill 
jobba aktivt med utredning om läkemedel i 
havsområdet men saknar konkreta åtgärder och 
anser att det ins utrymme att skärpa målet 
ytterligare. Länsstyrelsen saknar vidare resonemang 
om behandling av förorenade sediment.  

 

 

 

 

 

 

 
2. Länsstyrelsen ser positivt på att fisk och fiske ges 
stort utrymme i åtgärdsplanen eftersom Finlands 
fiskeförvaltning påverkar fisket och fiskbestånden 

1. Man bör gå framåt på sådant sätt att 
åtgärderna för att minska utsläppen baserar sig 
på tillräcklig kunskapsbasen.  

En av målet med i åtgärden SKADLIGA 1 är att 
stärka kunskapsbasen om utsläpp källor. Den 
här informationen är en grundläggande 
förutsättning för att åtgärderna för att minska 
utsläppen ska kunna inriktas rätt. Därför 
konkreta åtgärder kan inte ännu listas.    

Förorenade sediment har redan inkluderats I 
förvaltningsplanerna och åtgärdsprogrammen 
under ramdirektiv för vatten. Därför dom har 
inte inkluderats i I åtgärdsprogrammet av 
havsförvaltningsplanens.  
 
2. Ei edellytä vastinetta. 
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även i Sverige. Det som föreslås om förbättringar av 
fiskvägar i vattendrag är väldigt positivt och konkret 
och Länsstyrelsen ser det även som angeläget att 
åtgärder föreslås såväl inom ramen för EU:s 
ramdirektiv för vatten som för havsmiljödirektivet. 

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry 
(Varsinais-Suomen ELY-keskus) 

Vaarallisten ja haitallisten aineiden päätymistä 
jätevedenpuhdistamoille meneviin jätevesiin tulee 
nykyistä perusteellisemmin selvittää ja torjua, sillä 
niiden poistaminen puhdistamoilla on kallista ja osin 
ehkä mahdotontakin. Vaaralliset ja haitalliset aineet 
vaikeuttavat puhdistamolietteiden hyödyntämistä ja 
siten myös ravinteiden kierrätystä. Lisäksi 
vaarallisten ja haitallisten aineiden mereen 
kulkeutuvia määriä sekä ympäristöpitoisuuksia ja -
vaikutuksia tulee selvittää nykyistä kattavammin. 

Vaarallisten ja haitallisten aineiden päätymistä 
jätevedenpuhdistamoille meneviin jätevesiin 
tulee tehostetusti selvittää ja torjua 
vesihuoltolaitosten viemäriin liittyneiden 
toiminnanharjoittajien 
ympäristölupamenettelyn sekä 
vesihuoltolaitoksen viemäriin liittyneiden 
toiminnanharjoittajien teollisuusjätevesi-
sopimuksen kautta. Aihealue on sisällytetty 
vesienhoitosuunnitelman toimenpide-osioon.  

Teollisen ja muun ympäristölupaa edellyttävän 
toiminnan ympäristölupa-prosessia kehitetään 
siten, että vaarallisimpien aineiden käyttöä ja 
päästöjä vähennetään lopullisena tavoitteena 
ollen niiden käytön loppuminen.  

Vaarallisten ja haitallisten aineiden mereen 
kulkeutuvia määriä sekä ympäristöpitoisuuksia 
ja –vaikutuksia selvitetään resurssien mukaan 
mm. vesien- ja merenhoitotyön mukaisesti.  

HAITALLISET 2 Kymijoen kautta Itämereen päätyvän dioksiini- ja furaanikuormituksen määrän ja muutosten selvittäminen 

Natur och miljö (YM) Utredningar gällande belastningen av dioxiner och 
furaner (SKADLIGA2) kunde lämpligen ingå i 
uppföljningsprogrammet för havsförvaltningsplanen. 
I åtgärdsprogrammet borde man fokusera på 
åtgärder som minskar belastningen. 

Åtgärden SKADLIGA 2 gäller bara en älv 
(Kymijoki). Man måste avväga komplementa 
åtgärder på grund av nytt information för 
förändringarna i dioxin belastining. Den här 
åtgården är basta att göra i åtgärdsprogrammet 
av havsförvaltningsplanens (inte i 



158 
 

uppföljningsprogrammet).   

  

KALAT 1 Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia lohen osalta (Toimenpide siirretään nykytoimenpiteisiin lopullisessa toimenpideohjelmassa.)  

Maailman Luonnon Säätiö Suomen Rahasto 
(WWF) (YM) 

Vaelluskalakantojen elvyttäminen edellyttää vesistön 
läpikulkukelpoisuuden parantamista ja kalojen 
nousumahdollisuutta vesistön päähaarasta aina 
kutupuroihin saakka. Samalla tulee huolehtia ennen 
kaikkea siitä, ettei palauttamistoimien alla oleviin 
vesistöihin rakenneta lisää kalojen lisääntymistä ja 
kulkua haittaavia rakenteita. Tämän toteuttamiseksi 
vesilain tulee varmistaa, ettei uusia lupia myönnetä 
sellaisiin kohteisiin, missä vesirakentaminen haittaisi 
vaelluskalakantojen palauttamista tai elvyttämistä. 
Vesilaissa tulee myös huomioida uuden kalastuslain 
tavoitteet kalojen luontaisen elinkierron 
turvaamiseksi sekä kansalliset ja kansainväliset 
sopimukset ja strategiat vaelluskalakantojen 
palauttamisen edistämiseksi.  
Lohesta poiketen meritaimen lisääntyy tyypillisesti 
pienissä joissa ja puroissa. Suomessa on lähes 90 
yhden tai alle yhden megawatin pien- ja 
minivesivoimalaa, joista monissa ei ole suurista 
voimaloista poiketen lainkaan kalatalousvelvoitetta. 
Kalateiden ja niiden tarvitseman veden saaminen 
vanhojen pato- tai säännöstelylupien haltijoiden 
rahoittamaksi velvoitteeksi on nykyisen vesilain 
nojalla jälkikäteen mahdotonta, jos näihin lupiin ei 
alun perin ole määrätty kalatalousvelvoitetta. 

WWF katsoo, että sekä KALAT 1 että KALAT 2 
toimenpiteiseen tulee lisätä vesilain tarkistaminen 
siten, että se huomioi myös kalastuslain sekä muut 
vaelluskalakantojen elvyttämistä koskevat kansalliset 

Kansallisen lohi- ja meritaimenstrategian 
toimeenpano on jo alkanut. Toimeenpanon 
seurantaan ja edistämiseen on nimetty 
seurantaryhmä joka myös koordinoi toimintaa.  

Kalatiestrategian toimeenpano on alkanut ja 
hankkeita on toteutettu eri puolella Suomea. 
Kalatiestrategian seurantaan on tarkoitus 
perustaa oma ryhmä. 

Lisäksi alueellisesti (mm. Suomenlahti) on jo 
laadittu meritaimenstrategioita.  
Vaelluskalojen tilan parantamiseen vaikuttavat 
myös vesienhoidon toimenpiteet. 
 
Uusi kalastuslaki ja –asetus astuvat voimaan 
1.1.2016. Näiden säädösten avulla voidaan 
myös edistää em. strategioiden tavoitteiden ja 
toimenpiteiden toteuttamista.  
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ja kansainväliset sopimukset. Lisäksi vesilakia tulee 
tarkistaa siten, että nykyisiin vailla 
kalatalousvelvoitetta oleviin vanhoihin 
vesitalouslupiin voi jälkikäteen määrätä 
kalatalousvelvoite ja että vesitalouslupiin voidaan 
tarpeen mukaan sisällyttää minimivirtaamavelvoite 
tai tietyn virtaamaosuuden varaaminen jokijatkumon 
järjestämiseksi. 

Natur och miljö (YM) Flera åtgärder (t.ex. FISK1 och FISK2) som i förslaget 
klassas som nya, ingår i själva verket redan i tidigare 
beslut. Natur och Miljö stöder varmt genomförandet 
av statsrådets strategi för lax och öring, men 
ifrågasätter att detta lyfts upp som en ”ny” åtgärd. 
Beredningen av en skötselplan skall göras i enlighet 
med statsrådets tidigare beslut och behöver inte 
heller nämnas som en ”ny” åtgärd. I stället borde 
man gå in för att ändra vattenlagen så att man skulle 
kunna införa krav på fiskevårdsåtgärder även i gamla 
vattentillstånd för vattenkraftverk. 

Ks. edellinen Maailman Luonnon Säätiö Suomen 
Rahastolle (WWF) annettu vastaus.  

Luonnonvarakeskus (YM) Kalavarojen kestävään käyttöön ja hoitoon liittyvät 
neljä uutta toimenpidettä (KALAT 1-4) ovat 
Luonnonvarakeskuksen käsityksen mukaan 
kohdistettu asianmukaisesti oikeisiin asioihin. Jäljellä 
olevien lohikantojen tilan turvaamiseksi on edelleen 
kiinnitettävä huomiota kalastuksen 
säätelytoimenpiteisiin meri- ja jokialueilla ja 
lisääntymisalueiden kunnostuksia tulee toteuttaa 
mm. kalatiestrategian linjausten mukaisesti. 
Luonnonvaraiset meritaimenkannat ja merikutuinen 
harjus ovat uhanalaisia.  

Ks. edellinen Maailman Luonnon Säätiö Suomen 
Rahastolle (WWF) annettu vastaus 

 

Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö 
(YM) 
 

SVK:n mielestä toimenpideohjelman lohikantoja 
koskeviin toimiin tulee sisällyttää myös 
kalatiestrategian toteuttaminen, joka luo edellytyksiä 

Kalatiestrategian toimeenpano on alkanut ja 
hankkeita on jo toteutettu eri puolilla Suomea. 
Uuden kalastuslain ja –asetuksen säädösten 
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olemassa olevien lohikantojen elvyttämiselle ja lohen 
palauttamiselle tuhottuihin lohijokiin. Keskeinen 
toimenpide on vaellusesteiden poistaminen sekä 
ylös- että alasvaelluksessa. Lohikantojen ylläpidon ja 
palauttamisen kannalta tärkeänä lakina tulee nostaa 
esiin myös koskiensuojelulaki. 

avulla voidaan myös edistää em. strategian 
tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista 

 

Kalatalouden keskusliitto (Varsinais-Suomen 
ELY-keskus) 

sivulla 58 mainitaan vuoden 2008 lohiasetus. Lohen 
kalastusta on säädelty ajallisesti 1980- luvulta asti. 
Vuonna 1996 tuli voimaan nykyisen kaltainen 
säätelytapa. Tämän jälkeen lohenkalastuksen 
alkamisajankohtiin on tehty lähinnä hienosäätöä. 

Uuden kalastuslain ja asetuksen on tarkoitus 
perustaa tietoon perustuva kalastuksen 
säätelyjärjestelmä. Kalastusta säädeltäisiin 
parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuen 
ottaen huomioon paikalliset olosuhteet lain 
sallimia rajoja ja mahdollisuuksia hyväksi 
käyttäen.  

Suomen luonnonsuojeluliitto Uudenmaan piiri 
(Varsinais- Suomen ELY- keskus) 

KALAT 1 että KALAT 2 toimenpiteeseen tulee lisätä 
vesilain tarkistaminen siten, että se huomioi myös 
kalastuslain sekä muut vaelluskalakantojen 
elvyttämistä koskevat kansalliset ja kansainväliset 
sopimukset. Lisäksi vesilakia tulee tarkistaa siten, 
että nykyisiin vailla kalatalousvelvoitetta oleviin 
vanhoihin vesitalouslupiin voi jälkikäteen määrätä 
kalatalousvelvoite ja että vesitalouslupiin voidaan 
tarpeen mukaan sisällyttää minimivirtaamavelvoite 
tai tietyn virtaamaosuuden varaaminen jokijatkumon 
järjestämiseksi. 

Lohi- ja meritaimenstrategian sekä 
kalatiestrategian seurantaryhmä on 
muodostettu ja niiden toimeenpano on alkanut. 
Näkemyksiä niihin liittyen voi esittää ko. 
prosessissa. 

Kalatalouspoliittisena tavoitteena on pyrkiä 
kalojen luonnon lisääntymisen edistämiseen. 
Istutuksilla voidaan kuitenkin edistää 
kalakantojen elpymistä ja pitää yllä osaltaan 
kalastettavia kalakantoja. 

Korsnäs kommun (Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus) 

I åtgärdsprogrammet beträffande den nationella lax- 
och havsöringsstrategin tar man fram att man också 
skall utreda effekterna av storskarv och säl. Detta bör 
också beaktas beträffande förekomsten av annan 
matfisk så som sik, abborre och strömming.  

Merimetson kohdalla pitäisi arvioida, onko 
tarvetta seurata nykyistä tarkemmin lajin 
vaikutuksia meriluontoon. 

Kauhavan kaupunki (Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus) 

Merellisten luonnonvarojen, kalastuksen ja 
metsästyksen, kestävän käytön ja hoidon tavoitteet 
ja kalakantojen hyvä tila on mahdollista saavuttaa 
vuoteen 2020 mennessä.  Vaelluskalojen nousu 

Kalatiestrategian toimeenpano on alkanut ja 
hankkeita on jo toteutettu eri puolella Suomea. 
Kalatiestrategian seurantaan on tarkoitus 
perustaa oma ryhmä, joka koordinoi toimintaa 
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Lapuanjokeen voisi mahdollistua toteuttamalla 
kalatie Lapuanjoen suussa olevan voimalaitospadon 
yhteyteen. 

ja jolle voi osoittaa kysymyksiä.  

Kansalaispalaute Skyddet av havsöringen är överdrivet och 
överdimensionerat då det under år 2014 förekom 
rikligt av fenklippt havsöring av alla ålderskategorier. 
Största hotet mot havsöringen är mellanskarven som 
särskilt vid fiskyngel utplanteringsåtgärder förser sig 
från ett färdigt dukat bord.  

Meritaimenkannat ovat äärimmäisen 
uhanalaisia, joten asiaan on syytä kiinnittää 
huomiota. Kansallisen lohi- ja 
meritaimenstrategian toimeenpano on jo 
alkanut. Toimeenpanon seurantaan ja 
edistämiseen on nimetty seurantaryhmä joka 
myös koordinoi toimintaa. 

KALAT 2 Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia meritaimenen osalta ja meritaimenkantojen elvytys- ja hoitosuunnitelman laadinta (Toimenpide 
siirretään nykytoimenpiteisiin lopullisessa toimenpideohjelmassa) 

Luonnonvarakeskus (YM) On edelleen kiinnitettävä huomiota kalastuksen 
säätelytoimenpiteisiin meri- ja jokialueilla ja 
lisääntymisalueiden kunnostuksia tulee toteuttaa 
mm. kalatiestrategian linjausten mukaisesti. 
Luonnonvaraiset meritaimenkannat ja merikutuinen 
harjus ovat uhanalaisia. 

Uusi kalastuslaki ja -asetus astuvat voimaan 
1.1.2016. Näiden säädösten avulla voidaan 
myös edistää kalatiestrategian tavoitteiden ja 
toimenpiteiden toteuttamista.  
 
Uuden lain on tarkoitus perustaa tietoon 
perustuva kalastuksen säätelyjärjestelmä. 
Kalastusta säädeltäisiin parhaaseen 
mahdolliseen tietoon perustuen ottaen 
huomioon paikalliset olosuhteet lain sallimia 
rajoja ja mahdollisuuksia hyväksi käyttäen.  

Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö 
(YM) 
 

Meritaimenkantojen elvyttäminen edellyttää 
nousumahdollisuutta aina kutupuroihin saakka.  
Vesistöihin, joihin meritaimenkantoja palautetaan, ei 
pidä sallia kalojen lisääntymistä tai kulkua haittaavia 
rakenteita ja olemassa olevat vaellusesteet tulee 
poistaa. Uudistettu vesilaki ei välttämättä luo riittäviä 
edellytyksiä tähän.  
Vesilailla tulee varmistaa, ettei uusia lupia 
myönnetä sellaisiin kohteisiin, missä 

Kansallisen lohi- ja meritaimenstrategian 
toimeenpano on jo alkanut. Toimeenpanon 
seurantaan ja edistämiseen on nimetty 
seurantaryhmä joka myös koordinoi toimintaa.  

Kalatiestrategian toimeenpano on alkanut ja 
hankkeita on toteutettu eri puolella Suomea. 
Kalatiestrategian seurantaan on tarkoitus 
perustaa oma ryhmä. 
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vesirakentaminen haittaisi vaelluskalakantojen 
palauttamista tai elvyttämistä. Vesilaissa tulee 
myös huomioida uuden kalastuslain tavoitteet 
kalojen luontaisen elinkierron turvaamiseksi sekä 
kansalliset ja kansainväliset sopimukset ja 
strategiat vaelluskalakantojen palauttamisen 
edistämiseksi. Vesilain mahdollinen muuttamistarve 
tältä osin tulee tarkistaa osana 
toimenpideohjelmaa. 
Lähes kaikki maamme säännöstely-, voimala- ja 
patoamishankkeet on toteutettu ennen vuotta 1991.  
Lukuisissa tilanteissa, joissa kunnostustarve on 
yleisen edun kannalta merkityksellinen (uhanalaisen 
kalakannan elvyttäminen) on valtio joutunut 
maksumieheksi, koska vailla kalatievelvoitetta olevat 
luvat ovat voimassa ikuisesti tai koska niiden pitkissä 
tarkistamis- ja muutosprosesseissa ei kalatien 
rakentamista ole kuitenkaan annettu luvan haltijan 
velvoitteeksi.      
Edellä olevan johdosta vesilakiin liittyy selkeitä 
muutostarpeita vanhojen vesitalouslupien saamiseksi 
määräaikaisiksi, jolloin kalatalousviranomainen (ELY-
keskus) pääsee esittämään vaatimuksia 
ympäristövirtaamiksi ja kalatien rakentamiseksi. 
Tällainen muutostarve on todettu myös 
valtioneuvoston hyväksymässä MMM:n 
kalatiestrategiassa. 
Osana toimenpideohjelmaa vesilakia tulee tarkistaa 
niin, että kalatalousvelvoitetta vailla oleviin 
vanhoihin vesitalouslupiin voidaan määrätä 
kalatalousvelvoite, mukaan lukien kalatie ja riittävä 
ympäristövirtaama. 
Luvan haltijalle luvan tarkistamisesta tai uusien 
määräysten antamisesta koituvat edunmenetykset 

Lisäksi alueellisesti (mm. Suomenlahti) on jo 
laadittu meritaimenstrategioita.  
Vaelluskalojen tilan parantamiseen vaikuttavat 
myös vesienhoidon toimenpiteet 
Uusi kalastuslaki ja -asetus astuvat voimaan 
1.1.2016. Näiden säädösten avulla voidaan 
myös edistää em. strategioiden tavoitteiden ja 
toimenpiteiden toteuttamista.  
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tulee ympäristövirtaaman ja kalatien rakentamisen 
kohdalla voida määrätä luvan haltijan 
kustannettaviksi, vaikka niistä koituisi olennaisia tai 
vähäistä suurempia edunmenetyksiä. 

Österbottens fiskarförbund r.f. (YM) 

 
Som en del av åtgärderna i strategin skall 
avloppsvattenbelastningen i älvarna minskas. Detta 
ger ytterligare stöd för utvecklingen av åtgärderna 
SKRÄP 1 och 2 (se tidigare kommentarer). 
Det borde i åtgärden tilläggas att fortsatta 
utplanteringar av havsöring är nödvändiga. 
Fiskutplantering utgör en viktig åtgärd för att 
förstärka försvagade fiskbestånd och detta bör 
fortsättas till dess att bestånden av havsöring anses 
återhämtade och starka. 

Kalatalouspoliittisena tavoitteena on pyrkiä 
kalojen luonnon lisääntymisen edistämiseen. 
Istutuksilla voidaan kuitenkin edistää 
kalakantojen elpymistä ja pitää yllä osaltaan 
kalastettavia kalakantoja. 

 

Kalatalouden keskusliitto (Varsinais-Suomen 
ELY-keskus) 

Kalatalouden osalta toimenpideohjelma keskittyy 
suuresti meritaimeneen. Lajin status on 
huomattavasti sen käytännön kalataloudellista 
merkitystä suurempi. Suojelutoimenpiteissä ja niiden 
mitoituksessa tulee ottaa kalataloudellinen 
kokonaisuus ja kaikkien kalalajien 
kalastusmahdollisuudet huomioon. 

Uuden kalastuslain ja asetuksen on tarkoitus 
perustaa tietoon perustuva kalastuksen 
säätelyjärjestelmä. Kalastusta säädeltäisiin 
parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuen 
ottaen huomioon paikalliset olosuhteet lain 
sallimia rajoja ja mahdollisuuksia hyväksi 
käyttäen.  
 

Rauman kaupunki (Varsinais- Suomen ELY- 
keskus) 

Äärimmäisen uhanalaiseksi käyneiden meritaimenen 
luonnonkantojen suojelussa on meneillään vahva 
käänne parempaan. Kutujokien ohella huomiota 
tulee kiinnittää mereen laskeviin Etelä-Suomen 
puroihin ja lisätä lohen ja meritaimenen rinnalle 
vaellussiika. Kunnostustoimet tarjoaisivat 
paikallistalon mittaluokan mahdollisuuksia 
poikastuotannon edistämiseen. Vaellussiian osalta 
kyse voi olla myös saalisvarojen kannalta 
merkittävästä potentiaalista.  

Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia sekä 
kalatiestrategian toimeenpanot ovat alkaneet ja 
niiden toteutusta valvovat seurantaryhmät. 
Vaelluskalojen tilan parantamiseen vaikuttavat 
myös vesienhoidon toimenpiteet 
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Kokkolan kaupunki (Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus) 

Elvytyssuunnitelmat meritaimenkantojen 
kohentamiseksi sekä meriharjuksen suojelu ovat 
hyviä tavoitteita, joilla voidaan myös säilyttää ja 
lisätä rannikkovesien monimuotoisuutta. Paitsi 
paikallisten meritaimen- ja harjuskantojen, niin myös 
paikallisten vaellussiikakantojen elvytystoimet ovat 
tärkeitä. Mm. Perhonjoella on toteutettu näitä 
toimenpiteitä hyvin tuloksin vesialueiden omistajien, 
Kokkolan kaupungin ja kalatalous- ja 
ympäristöviranomaisten yhteistyönä. 
Elvytyssuunnitelmia tulee laatia jokikohtaisesti siten, 
että suunnittelu käsittää koko vaelluskalojen 
elinkierron lisääntymisalueena toimivista joista 
merialueiden syönnösalueisiin. Erityisen tärkeitä 
elvytystoimien onnistumiseksi ovat jokien pienten 
sivujokien ja purojen vedenlaadun parantamista ja 
kutupaikkojen kunnostamista edistävät toimenpiteet. 

Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia sekä 
kalatiestrategian toimeenpanot ovat alkaneet ja 
niiden toteutusta valvovat seurantaryhmät. 
Vaelluskalojen tilan parantamiseen vaikuttavat 
myös vesienhoidon toimenpiteet 
 

KALAT 3 Selvitys rannikkolajien kalastuksen säätelyn tehostamismahdollisuuksista ja tarpeesta (KALAT 1 lopullisessa toimenpideohjelmassa) 

Luonnonvarakeskus (YM) Rannikkolajien osalta tietoa kalastuksen vaikutuksista 
kantoihin on vähemmän kuin kiintiölajeista, mutta 
liian voimakkaan tai pieniin yksilöihin kohdistuvan 
kalastuksen tiedetään olevan ongelma ainakin 
joillakin rannikkoalueilla. Saaristomeren kuhan 
kohdalla sääntelyn kiireellistä selvitystarvetta voisi 
tuoda selvemmin esille myös ehdotetussa uudessa 
rannikkolajeihin liittyvässä toimessa (KALAT 3). 

Kuhan säätelystä tullaan päättämään 
kalastusasetuksen yhteydessä.  
Uuden kalastuslain ja asetuksen on tarkoitus 
perustaa tietoon perustuva kalastuksen 
säätelyjärjestelmä. Kalastusta säädeltäisiin 
parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuen 
ottaen huomioon paikalliset olosuhteet lain 
sallimia rajoja ja mahdollisuuksia hyväksi 
käyttäen. 
 

Suomen Ammattikalastajienliitto ry (YM) Esitetty toimi lähtee liian ahtaasti liikkeelle säätelystä 
ja huomioi ainoastaan säätelyn mahdollisena 
toimena. Muut asiaan vaikuttavat toimet kuten 
vesirakentaminen, rehevöityminen ja vahinkoeläimet 

Ks. ylläoleva vastaus Luonnonvarakeskukselle. 
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(hylje ja merimetso) jäävät ulkopuolelle vaikka ne 
todennäköisesti vaikuttavat kantoihin enemmän kuin 
kalastus. Säätelyssä on aina myös huomioitava 
säätelyn taloudelliset ja sosiaaliset ulottuvuudet. 
Siialle on jo hyväksytty tutkimusohjelma ja kuhalle on 
erillinen kuhatyöryhmä. Kuhan osalta on laadittava 
kokonaisselvitys, jossa huomioidaan alueelliset erot 
ja biologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys.   

Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö 
(YM) 
 

Nykytilan kuvauksessa on hyvin eriteltynä kuhan ja 
vaellussiian kalastukseen liittyvä ongelmat ja 
muutostarpeet. Kuhan kalastuksen tilaa 
toimenpideohjelmassa arvioidaan mm. seuraavasti: 
”Nykyiset toimenpiteet kuhan kalastuksen säätelyssä 
eivät ole optimaalisia kuhakantojen biologisen 
tuoton suhteen ja tämänhetkinen kokonaisuus 
kaipaakin uudelleentarkastelua. Sisävesillä ja Suomen 
ulkopuolella tehdyillä kuhan kalastuksen 
säätelytoimilla on havaittu olevan myönteisiä 
vaikutuksia kuhakantoihin, kuten kannan tuottoon, 
saaliskalojen keskikokoon ja kookkaiden, kudun 
kannalta arvokkaiden kalojen määrään. Kuhan 
kalastusta koskevia säätelytoimenpiteitä tulisi 
arvioida erityisesti sellaisilla alueilla, missä sekä 
ammatti- että vapaa-ajan kalastus on voimakasta. 
Perustoimenpiteinä ovat kuhan alamittasäädökset ja 
kuhan kalastuksessa käytettävien verkkojen 
silmäkokojen säätely.” 
Vaellussiian osalta tilanne on huomattavasti pahempi 
kuin kuhan, onhan vaellussiikakannat luokiteltu 
äärimmäisen uhanalaisiksi. Lisääntymisympäristöjen 
tuhoutumisen ja vaellusesteiden ohella myös 
vaellussiikakantoja uhkaa heikosti säädelty 
verkkokalastus. Edellä sanotun perusteella on 
ristiriitaista, että toimenpideohjelma ei kalastuksen 

Ks. ylläoleva vastaus Luonnonvarakeskukselle. 
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säätelyn osalta edellytä nykytilannetta korjaavia 
toimenpiteitä. Arviossa toimenpiteiden riittävyydestä 
todetaan, että tavoitteet saavutetaan nykyistä 
säätelyä tehostamalla. Samalla kuitenkin vaellussiian 
osalta todetaan, että tavoitetta ei saavuteta. 

 
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön 
mielestä kalastuksen säätelyä koskeviin 
toimenpiteisiin (KALAT 3) tulee sisällyttää kuhan 
alamitan nosto 45 senttimetriin kalastusasetuksella 
vuoden 2016 alusta ja kalastuksen säätelyn 
kehittäminen niin, että se takaa kookkaiden, kudun 
kannalta arvokkaiden emokalojen riittävän määrän. 
Vaellussiian kalastuksen säätelyä tulee tarkistaa niin, 
että se mahdollistaa emokalojen paluun 
syönnösvaellukselta kutualueille. Nykyinen 
merialueen siiankalastusta säätelevä asetus ei anna 
tähän riittäviä välineitä. 

Österbottens fiskarförbund r.f. (YM) 

 
Regionala begränsningar har redan vidtagits en 
längre tid av fiskeområden, fiskargillen och 
delägarlag som förvaltar fiskevatten. I Österbotten 
har en del av samfälligheterna infört egna 
begränsningar (interna fiskeförbuds områden) för att 
skydda kustarter.  Även allmänna fiskebegränsningar 
genom NTM centralens beslut, varav en del har 
införts på anhållan av fiskeområden eller 
samfälligheten som ansvarar för fiskeförvaltningen 
för att bl.a. skydda abborre och gädda under 
lektiden. Dessutom har samtliga fiskeområden längs 
kusten i Österbotten redan nu bestämmelser kring en 
allmän miniminätmaskstorleken och de flesta 
samfälligheter har infört fiskeförbud under sikens 
lektid. Eftersom regionala begränsningar redan 
förekommer blir åtgärden i det närmaste obsolet. En 

Uuden kalastuslain ja asetuksen on tarkoitus 
perustaa tietoon perustuva kalastuksen 
säätelyjärjestelmä. Kalastusta säädeltäisiin 
parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuen 
ottaen huomioon paikalliset olosuhteet lain 
sallimia rajoja ja mahdollisuuksia hyväksi 
käyttäen.  

Toimenpideohjelmassa ei ole esitetty 
kaupallista kalastusta kielteisenä asiana. Niissä 
tapauksissa missä kalastuspaine on todettu liian 
suureksi, kysymyksessä on sekä ammatti- että 
vapaa-ajan kalastus. 

 

REHEV 1 toimenpide muotoillaan uudestaan ja 
kotimaisen kalan suosiminen siirtyy erilliseen 
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åtgärd för att effektivisera regleringen av kustarter 
bör ske i starkt samarbete med fiskeområden och de 
lokala samfälligheterna, vilka innehar den bästa 
kunskapen om sitt område. Eventuella regleringar 
bör verkställas enligt lokala förhållanden, eftersom 
fiskbestånden är lokala.  
Som nämnts tidigare kan samfälligheter själva införa 
egna fiskebegränsningar (för sitt eget fiske) för att 
t.ex. skydda arter under lektiden eller för att skydda 
bestånd av småfisk. Det finns ett stort behov att göra 
det lättare för samfälligheter att införa förbud mot 
mete, pilkfiske och spöfiske i samma områden. För 
tillfället ansöker fiskeområden till NTM-centralen om 
fiskeförbud enligt 11 § i lagen om fiske, men 
bevisningsbördan för att få fiskeförbudsområden 
igenom är stort. NTM-centralen kan kräva 
utredningar för att bevisa områdets betydelse för 
fiskbeståden vilket fiskeområdet eller samfälligheter 
oftast saknar resurser till. 
I beskrivningen av åtgärden framkommer inte om 
denna åtgärd innebär reglering av både yrkes- och 
fritidsfiske, eller enbart yrkesfiske. Vi vill påminna om 
att fritidsfisket kan inverka på fiskbestånden och bör 
även det vid behov regleras.  
Som del av åtgärden EUTROF 1 skall konsumenter 
ges kostrekommendationer som styr konsumenter 
att äta mer inhemsk fisk. Ytterligare regleringar för 
yrkesfisket är inte följdriktigt. 

viestintätoimenpiteeseen. 

Luonnonsuojeluyhdistys Tapio (Varsinais-
Suomen ELY- keskus) 

Suomen uhanalaisuusluokituksesta (2010) löytyvät 
seuraavat kalalajit: 

Harjus (meri), äärimmäisen uhanalainen (CR) 
Taimen (meri), äärimmäisen uhanalainen (CR) 
Ankerias, erittäin uhanalainen (EN) 
Vaellussiika, erittäin uhanalainen (EN) 

Uuden kalastuslain ja asetuksen on tarkoitus 
perustaa tietoon perustuva kalastuksen 
säätelyjärjestelmä. Kalastusta säädeltäisiin 
parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuen 
ottaen huomioon paikalliset olosuhteet lain 
sallimia rajoja ja mahdollisuuksia hyväksi 
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Nahkiainen, silmälläpidettävä (NT) 
Lohi (meri), vaarantunut (VU) 
 
Uhanalaiset kalalajit tulee yksiselitteisesti rauhoittaa. 
Niiden kalastus, edes rajoitettuna ei ole millään 
tavoin kestävällä pohjalla. Tämä on myös 
kalastuselinkeinon etu. Tarvittaessa valvontaa tulee 
lisätä.  

Vaelluskalojen pääsy kutupaikoille on turvattava mm. 
kalateiden avulla. Kalakannat pitää elinvoimaisena 
se, että kala pääsee lisääntymään luontaisilla 
kutupaikoillaan. Tarvittaessa kutupaikkoja tulee 
kunnostaa. Suuri vastuu kalakantojen hyvinvoinnista 
on energiayhtiöillä, joiden velvoitteita kalakantojen 
elvyttämiseksi on lisättävä. Siirtoistutukset eivät ole 
kestävää kalakantojen hoitoa. Koskiensuojelulaki on 
myös syytä jättää näinollen rauhaan.  Osa kalalajeista 
on puutteellisesti tunnettuja ja näiden tilaa tuleekin 
selvittää. Myös vieraslajien tarkka seuranta on 
tarpeen. 

käyttäen. 

Suomen luonnonsuojeluliitto Uudenmaan piiri 

(Varsinais- Suomen ELY- keskus) 
Kuhatutkimuksen on LUKE jo tehnyt ja alamittaa 
pitää nostaa sen mukaan. 

Kuhan säätelystä tullaan päättämään 
kalastusasetuksen yhteydessä. 

Uudenmaan kalastusalueet (Varsinais- 
Suomen ELY- keskus) 

Kalastusrajoituksilla on oltava selkeä, tutkimukseen 
perustuva ja paikallisesti saavutettavissa, 
osoitettavissa oleva kokonaistaloudellinen hyöty. 
Tämän lisäksi jokaiseen suojelu/rajoituspäätökseen 
on liitettävä myös laskelma aiheutuvista 
kustannuksista sekä laskelma 
suojelu/rajoitustoimenpiteistä johtuvista 
korvauksista vesi/maa-alueiden omistajille sekä 
alueella toimiville elinkeinoharjoittajille. 

Uuden kalastuslain ja asetuksen on tarkoitus 
perustaa tietoon perustuva kalastuksen 
säätelyjärjestelmä. Kalastusta säädeltäisiin 
parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuen 
ottaen huomioon paikalliset olosuhteet lain 
sallimissa rajoissa ja mahdollisuuksia hyväksi 
käyttäen.  
 



169 
 

Åbolands fiskarförbund (Varsinais-Suomen ELY- 
keskus) 

Ennen rajoitusten määrittämistä vaaditaan 
huolelliset tutkimukset. 

 Tämä on KALAT 1 toimenpiteen tarkoitus. 

 

Kansalaispalaute Vapaa-ajankalastus pyytää enemmän kuin 
ammattikalastajat ja tätä pitäisi rajoittaa esim. 
päiväkiintiöillä. Tämä olisi tärkeää erityisesti Länsi-
Uudenmaan ulkosaaristossa, missä hauen, ahvenen 
ja kampelan kannat ovat lähes kuolleet vesien 
pilaantumisen ja merimetson takia. 

Uuden kalastuslain ja asetuksen on tarkoitus 
perustaa tietoon perustuva kalastuksen 
säätelyjärjestelmä. Kalastusta säädeltäisiin 
parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuen 
ottaen huomioon paikalliset olosuhteet lain 
sallimia rajoja ja mahdollisuuksia hyväksi 
käyttäen. 

KALAT 4 Meriharjuksen suojelu (KALAT 2 lopullisessa toimenpideohjelmassa) 

Maailman Luonnon Säätiö Suomen Rahasto 
(WWF) (YM) 

WWF tukee ehdotettuja toimenpiteitä ja korostaa, 
että viimeisten meriharjuskantojen säilyttäminen 
vaatii kiireellisiä toimia. WWF kannustaa 
perustamaan pikaisella aikataululla rauhoituspiirejä 
meriharjuksen nykyisille esiintymisalueille erityisesti 
Perämeren Krunnien saariryhmän ympäristöön. 

Tähän toimenpide pyrkii. 

ROSKAT 1 Muovikassien käytön vähentäminen (Toimenpiteet ROSKAT 1 – ROSKAT 7 on yhdistetty toimenpideohjelmassa toimenpiteeksi ”Laaja 
yleisselvitys, tavoitteen asettaminen ja toimenpiteet meren roskaantumisen vähentämiseksi”, osa toimenpiteissä esitetyistä toimista on siirretty 
viestintätoimenpiteisiin.)  

Natur och miljö (YM) I programmet ingår en stor mängd åtgärder som 
endast omfattare utredningar. 
Natur och Miljö ifrågasätter exempelvis behovet av 
att utreda användningen av platspåsar i Finland och 
deras betydelse för nedskräpning av den marina 
miljön (SKRÄP1). Man borde redan i det här skedet 
kunna fatta beslut om effektivare styrmedel för att 
förebygga att platspåsar slängs i havet (t.ex. genom 
informationsspridning i stil med åtgärd SKRÄP8). 

Roskaantumiseen liittyviä toimenpiteitä on 
muutettu palautteeseen perustuen siten, että 
seitsemästä erillisestä toimenpiteestä on 
muodostettu yksi toimenpide, jossa edetään 
vaiheittain laajan yleisselvityksen kautta 
roskaantumiseen liittyvän yleistavoitteen 
asettamiseen, toimenpide-ehdotusten 
laatimiseen huomioiden aiemmissa toimenpide-
ehdotuksissa olleet asiat ja alat, ja viimeisessä 
vaiheessa toimenpiteiden toteutukseen. 
Roskien vähentäminen valistuksella on siirretty 
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osaksi merenhoidon yhteistä viestintä- ja 
neuvontatoimenpidettä. 
 

Rauman kaupunki (Varsinais- Suomen ELY- 
keskus) 

Roskaantuminen on tuoreehko teema ja kiinnostava. 
Muovikassien ja –pussien käytön vähentämiseen 
pyrkiminen on varmaankin tavoiteltavaa monestakin 
syystä, mutta niiden nostaminen meriroska-asian 
kärkeen tuntuu ulkomaantuonnilta, eikä vaikuta 
Suomessa niin perustellulta. Siihen nähden, ettei 
paljoa ei vielä tiedetä ja vaikkapa 1970-luvun 
rantaroskan määrää muistellen, aihepiirin osuus 
toimenpiteistä on melko moinen ja vähän 
spekulatiivinenkin.  

Ks. edellinen vastine 

Suomen luonnonsuojeluliitto Uudenmaan piiri 

(Varsinais- Suomen ELY- keskus) 
ROSKAT1: ”...aidosti biohajoavien kassien käyttö...” - 
niiden käyttöönottoa tulisi edistää myös mm. 
hedelmäpusseina ja muina pakkausmateriaaleina, 
sillä niitä on usein vaikeampi korvata kestopussilla 
kuin kauppakassi. Lisäksi kestohedelmäpussit tulisi 
saada laajaan käyttöön! 

Ei edellytä vastinetta  

ROSKAT 2 Mikroroskan poistaminen jätevedestä puhdistusta (Toimenpiteet ROSKAT 1 – ROSKAT 7 on yhdistetty toimenpideohjelmassa toimenpiteeksi 
”Laaja yleisselvitys, tavoitteen asettaminen ja toimenpiteet meren roskaantumisen vähentämiseksi” osa toimenpiteissä esitetyistä toimista on siirretty 
viestintätoimenpiteisiin) 
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Österbottens fiskarförbund r.f. (YM) 

 

Åtgärden inkluderar att i första skede främja 
forskningen för att utreda egenskaperna hos 
mikroskräpet i avloppsvatten, dess betydelse och 
kosekvenser och utifrån detta och i den mån det 
identifieras som nödvändigt utveckla reningsmetoder 
för att avlägsna mikroskräp i avloppsreningsverk. Vi 
stöder forskning för att få information om 
avfallsmängden och utsläppskällor, men sedan bör 
fokus ligga på att utveckla reningsmetoderna hos 
avloppsreningsverk för att nå miljömålet för denna 
åtgärd. Det finns redan forskning som visar att 
mikroplaster ackumuleras i musslor (Van 
Cauwenberghe & Janssen, 2014) har negativ inverkan 
på musslans fysiologi och cellfunktion (Avio et al. 
2015) och försvårar marina hoppkräftors födointag 
(Cole et al. 2015). Prioriteten inom 
åtgärdsprogrammet bör vara att förhindra att 
mikroplaster kommer ut i våra havsvatten.  

Roskaantumiseen liittyviä toimenpiteitä on 
muutettu palautteeseen perustuen siten, että 
seitsemästä erillisestä toimenpiteestä on 
muodostettu yksi toimenpide, jossa edetään 
vaiheittain laajan yleisselvityksen kautta 
roskaantumiseen liittyvän yleistavoitteen 
asettamiseen, toimenpide-ehdotusten 
laatimiseen huomioiden aiemmissa toimenpide-
ehdotuksissa olleet asiat ja alat, ja viimeisessä 
vaiheessa toimenpiteiden toteutukseen. 
Roskien vähentäminen valistuksella on siirretty 
osaksi merenhoidon yhteistä viestintä- ja 
neuvontatoimenpidettä. 
 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
(Uudenmaan ELY- keskus) 

Toimenpideohjelmassa on todettu, että 
jätevedenpuhdistamoille ja puhdistusprosessien läpi 
sekä ohijuoksutuksissa mereen päätyvän 
mikrokokoisen roskan määrä, laatu ja lähteet 
tunnetaan huonosti ja niitä tulisi tutkia. Tulosten 
perusteella tulee tunnistaa ja toteuttaa mikroroskan 
puhdistus- ja vähentämistoimia. ROSKAT 2 
toimenpiteen kuvauksen kohdalla taas todetaan, että 
mikroroskaa on tutkittu Itämerellä toistaiseksi vähän 
eikä sen määrästä, laadusta, päästölähteistä ja 
vaikutuksista eliöihin ole tällä hetkellä riittävästi 
tietoa. Kuvauksen perusteella on siis muitakin 
päästölähteitä kuin jätevedenpuhdistamot. 

Toimenpide ROSKAT 2 on edellä esitetystä 
huolimatta muotoiltu kuitenkin siten, että ainoa 
tutkittava kuormituksen vähentämisen toimenpide 

Ks. edellinen vastine 
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on jätevesien puhdistuksen tehostaminen.  

Toimenpide ROSKAT 2 "Mikroroskan poistaminen 
jätevedestä puhdistusta tehostamalla” on jaoteltu 
seuraaviin vaiheisiin: 

1. Edistetään tutkimusta jätevesien sisältämien ja 
mikrokokoisten roskien ominaisuuksien, 
merkityksellisyyden ja vaikutusten selvittämiseksi. 

2. Tunnistetaan ja kehitetään puhdistusmenetelmiä 
mikroroskien poistamiseksi jätevedenpuhdistamoilla. 

3. Toteutetaan toimenpiteitä ensimmäisten 
vaiheiden tietoihin perustuen. 

HSY pitää erityisen tärkeänä mikrokokoisten roskien 
merkityksellisyyden ja vaikutusten selvittämistä. 
Selvitystyössä tulee tarkastella kaikkia päästölähteitä 
ja niiden merkitystä vesiympäristölle 
kokonaiskuormitus huomioon ottaen. Mikroroskan 
vähentämisen toimenpiteiden mielekkyyttä ja 
hyötyjä voidaan arvioida vasta, kun mikroroskista 
aiheutuvia vesistövaikutuksia voidaan luotettavasti 
arvioida. Toimenpiteiden kohdentaminen edellyttää 
kattavaa tietoa kuormituslähteistä. Ennen 
toimenpiteiden osoittamista tulee käyttää riittävästi 
resursseja ja aikaa tietopohjan laajentamiseen, jotta 
ei päädytä tekemään kalliita, mutta tehottomia 
toimenpiteitä. 

Toimenpiteet ehdotetaan jaettavaksi seuraaviin 
vaiheisiin: 

1. Edistetään tutkimusta mikrokokoisten roskien 
ominaisuuksien, merkityksellisyyden ja 
vesistövaikutusten selvittämiseksi. 
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2. Kartoitetaan mikroroskien syntymekanismit ja 
päästölähteet 

3. Toteutetaan toimenpiteitä ensimmäisten 
vaiheiden tietoihin perustuen. 

Kansalaispalaute Pitää tehostaa mikroroskan poistamista jätevesistä.  Ks. edellinen vastine 

Suomen vesilaitosyhdistys ry (Varsinais- 
Suomen ELY- keskus) 

Toimenpideohjelman sivulla 67 on todettu, että 
jätevedenpuhdistamoille ja puhdistusprosessien läpi 
sekä ohijuoksutuksista mereen päätyvän 
mikrokokoisen roskan määrä, laatu ja lähteet 
tunnetaan huonosti ja niitä tulisi tutkia. Tulosten 
perusteella tulee tunnistaa ja toteuttaa mikroroskan 
puhdistus- ja vähentämistoimia. Vastaavasti ROSKAT 
2 toimenpiteen kohdalla todetaan, että mikroroskaa 
on tutkittu Itämerellä toistaiseksi vähän, eikä sen 
määrästä, laadusta, päästölähteistä ja vaikutuksista 
eliöihin ole tällä hetkellä tarpeeksi tietoa.  

Toimenpideohjelmassa todettuihin tietotarpeisiin 
liittyviä toimenpiteitä on esitetty vain osin. 
Toimenpide ROSKAT 2 ”Mikroroskan poistaminen 
jätevedestä puhdistusta tehostamalla” on jaoteltu 
seuraaviin vaiheisiin:  

1. Edistetään tutkimusta jätevesien sisältämien ja 
mikrokokoisten roskien ominaisuuksien, 
merkityksellisyyden ja vaikutusten selvittämiseksi.  

2. tunnistetaan ja kehitetään puhdistusmenetelmiä 
mikroroskien poistamiseksi jätevedenpuhdistamoilla.  

3. toteutetaan toimenpiteitä ensimmäisten vaiheiden 
tietoihin perustuen  

Toimenpide-ehdotus ei vastaa niihin kysymyksiin, 
jotka toimenpide-ohjelmassa itsessäänkin on 

Ks. edellinen vastine  
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todettu. Toimenpiteeseen tulisi lisätä tutkimusta 
jätevedenpuhdistamoille ja puhdistus-prosessien läpi 
sekä ohijuoksutuksista mereen päätyvän 
mikrokokoisen roskan määrästä, laadusta ja 
alkuperäisistä lähteistä. Lisäksi toimenpiteessä tulisi 
tutkia myös mikroroskan puhdistus- ja 
vähentämistoimia, jotka kohdistuvat päästön 
syntylähteelle. Toimenpide on nyt muotoiltu siten, 
että ainoa tutkittava kuormituksen vähentämisen 
toimenpide on jäteve-5 -projekti, jonka tavoitteena 
on vähentää tekstiilien pesusta aiheutuvaa 
mikromuovikuormitusta jätevesiin. 

Uudenmaan kalastusalueet (Varsinais- 
Suomen ELY- keskus) 

Mikromuovi ym. partikkeleiden poistoa 
yhdyskuntajätevesistä on huomattavasti 
tehostettava. Toivomme että nopeasti päästään 
selvityksistä todellisiin tekoihin. 

Tähän pyritään niiltä osin kuin asiaa koskevat 
selvitykset osoittavat sen asianmukaiseksi. 

Åbolands fiskarförbundet (Varsinais-Suomen 
ELY- keskus) 

Mikroroska saattaa olla suuri riski kaloille, ja tätä 
pitää tutkia ja toimenpiteitä ottaa käyttöön. 

Tähän pyritään niiltä osin kuin asiaa koskevat 
selvitykset osoittavat sen asianmukaiseksi. 

ROSKAT 3 Vaikuttaminen EU:ssa mikromuovin käytön vähentämiseksi kosmetiikka- ja hygieniatuotteissa (Toimenpiteet ROSKAT 1 – ROSKAT 7 on 
yhdistetty toimenpideohjelmassa toimenpiteeksi ”Laaja yleisselvitys, tavoitteen asettaminen ja toimenpiteet meren roskaantumisen vähentämiseksi” 
osa toimenpiteissä esitetyistä toimista on siirretty viestintätoimenpiteisiin) 

Suomen vesilaitosyhdistys ry (Varsinais- 
Suomen ELY- keskus) 

Mikromuovit kosmetiikkatuotteissa eivät ole 
tarpeellisia  

Toimenpideohjelmassa on esitetty, että ROSKAT 3 
toimenpiteenä vaikutetaan EU:ssa mikromuovin 
käytön vähentämiseksi kosmetiikka- ja 
hygieniatuotteissa. Tarpeetonta ja helposti muilla 
ratkaisuilla korvattavissa olevaa mikromuovin 
käyttöä tuotteissa on syytä vähentää tai kieltää, 
vaikka tästä päästölähteestä aiheutuva kuormitus ei 
olisikaan erityisen merkittävää. Useista pienistä 

Roskaantumiseen liittyviä toimenpiteitä on 
muutettu palautteeseen perustuen siten, että 
seitsemästä erillisestä toimenpiteestä on 
muodostettu yksi toimenpide, jossa edetään 
vaiheittain laajan yleisselvityksen kautta 
roskaantumiseen liittyvän yleistavoitteen 
asettamiseen, toimenpide-ehdotusten 
laatimiseen huomioiden aiemmissa toimenpide-
ehdotuksissa olleet asiat ja alat, ja viimeisessä 
vaiheessa toimenpiteiden toteutukseen. 
Roskien vähentäminen valistuksella on siirretty 
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päästölähteistä muodostuvaa kokonaiskuormitusta 
tulee pyrkiä vähentämään erityisesti niistä 
päästölähteistä, joista se on helposti tehtävissä. 

osaksi merenhoidon yhteistä viestintä- ja 
neuvontatoimenpidettä. 
 

Suomen luonnonsuojeluliitto Uudenmaan piiri 

(Varsinais- Suomen ELY- keskus) 
ROSKAT3: Tulisi järjestää kuluttajaohjausta myös 
vaatteista pesuvesien mukana 
jätevedenpuhdistamoihin päätyvästä mikroroskasta. 

Ks. edellinen vastine 
 

ROSKAT 4 Satamien jätteiden vastaanottokapasiteetin parantaminen (Toimenpiteet ROSKAT 1 – ROSKAT 7 on yhdistetty toimenpideohjelmassa 
toimenpiteeksi ”Laaja yleisselvitys, tavoitteen asettaminen ja toimenpiteet meren roskaantumisen vähentämiseksi” osa toimenpiteissä esitetyistä 
toimista on siirretty viestintätoimenpiteisiin) 

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi (YM) ROSKAT 4 toimenpiteeseen TraFi esittää 
lisätoimenpidettä, jossa selvitetään ne keinot, joilla 
satamia voitaisiin kannustaa/velvoittaa ottamaan 
vastaan lajiteltua jätettä. Laivapuolella koetaan 
ongelmaksi ja ei-motivoivaksi se, että laivalla lajiteltu 
jäte saattaa satamassa päätyä yhteen jäteastiaan. 
TraFi esittää, että pyritään löytämään esimerkiksi 
Satamaliiton kautta satama, joka olisi valmis 
mahdollisesti pilottihankkeen avulla yhteistyössä 
ympäristöhallinnon kanssa lähteä selvittämään asiaa 
ja kehittämään sen toteuttamiseksi taloudellisia 
kannustimia. 

Roskaantumiseen liittyviä toimenpiteitä on 
muutettu palautteeseen perustuen siten, että 
seitsemästä erillisestä toimenpiteestä on 
muodostettu yksi toimenpide, jossa edetään 
vaiheittain laajan yleisselvityksen kautta 
roskaantumiseen liittyvän yleistavoitteen 
asettamiseen, toimenpide-ehdotusten 
laatimiseen huomioiden aiemmissa toimenpide-
ehdotuksissa olleet asiat ja alat, ja viimeisessä 
vaiheessa toimenpiteiden toteutukseen. 
Roskien vähentäminen valistuksella on siirretty 
osaksi merenhoidon yhteistä viestintä- ja 
neuvontatoimenpidettä. 
 

Suomen Satamaliitto (YM)  Maksujärjestelmä ja vastaanottolaitteet eivät ole 
sama asia. Kauppamerenkulun satamilla on 
velvollisuus ottaa vastaan alusjätteet. Osaan jätteistä 
sovelletaan no-special-fee maksujärjestelmää 
(Marpol, Liite I öljyt, IV käymäläjätevedet ja V kiinteät 
jätteet), osasta veloitetaan aiheutuneiden 
kustannusten mukaan (mm. lastijäämät ja 
rikkipesurijätteet). Tavoite ”Kaikkien satamien tulisi 
olla valmiita ottamaan vastaan laivoissa muodostuvat 

Ks. edellinen vastine 
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jätteet ilman eri maksua niin kutsutun no-special-fee 
järjestelmän mukaisesti” ei ole realistinen, koska 
jätteiden jättämisen taso ei riipu ensisijaisesti 
maksujärjestelmästä, vaan on monen eri osatekijän 
summa. Lainsäädännössä määritellystä 
maksujärjestelmän soveltamisalasta poikkeaminen 
on myös kilpailua vääristävä toimi. Katsomme, että 
em. tavoite on syytä poistaa toimenpiteestä. 

Kalastussatamien ja huvivenesatamien 
vastaanottolaiteisiin ja maksuihin kohdistuvat 
yksilöidyt tarpeet ovat erilaisia kuin 
kauppamerenkulun satamissa ja ne puuttuvat 
toistaiseksi toimenpiteestä.  

Tietopohja kauppamerenkulun liikenteestä 
vastaanotetuista jätteistä on kansallisella tasolla 
puutteellinen tilastointijärjestelmän ongelmien takia. 
Esitämme että YM, SYKE, Tilastokeskus, ELY-
keskukset, Liikenteen turvallisuusvirasto ja 
Satamaliitto sopivat keskenään jäteasetuksen EWC-
koodinumeroiden käytöstä alusjätteiden 
raportoinnissa, jotta jätemäärien tiedot saadaan 
nykyistä kattavammiksi ja luetettavimmiksi.  

HaminaKotka Satama Oy (Kaakkois- Suomen 
ELY- keskus) 

Jätehuollon ja roskaantumisen vähentämisen osalta 
satamien jätehuolto on jo nykyisellään järjestetty 
kohtuullisen kattavasti ja sitä valvotaan ELY-
keskusten toimesta mm. jätehuoltosuunnitelmien ja 
vuosiraportointien puitteissa. 

Ks. edellinen vastine 

Kirkkonummen kunta (Uudenmaan ELY- 
keskus) 

Satamien jätehuoltoa ehdotetaan parannettavaksi 
siten, että aluksissa muodostuvia jätteitä ei päädy 
missään vaiheessa mereen. Kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen valvoo 
huvivenesatamien jätehuoltoa. Kirkkonummen 
huvivenesatamat on viimeksi tarkastettu vuonna 

Ks. edellinen vastine 
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2011. Valvontaa voidaan tehdä jatkossakin aika ajoin 
resurssien niin salliessa. 

Helsingin kaupunki (Uudenmaan ELY- keskus) Roskaantumisen vähentämiseen tähtäävissä 
toimenpiteissä satamille esitetään jätteiden 
vastaanottovalmiuden lisäämistä (ROSKAT 4) siten, 
että satamat vastaanottavat jatkossa kalastajien 
merestä poimimiaan roskia ilman kuluja. 
Toimenpide-ehdotuksesta ei käy ilmi, tarkoitetaanko 
tässä kalastajilla ammattikalastajia, vapaa-ajan- 
/kotitarvekalastajia vai kaikkia kalastusta harrastavia 
henkilöitä. Kalastaja-käsitteen määritelmällä on 
suuret vaikutukset toimenpiteen toteutuksen 
laajuuteen ja sen vaatimiin resursseihin.  

Ks. edellinen vastine  

Kansalaispalaute Kaikissa pienvenesatamissa pitäisi olla jätevesien ja 
jätteiden vastaanottomahdollisuus. Isommissa 
veneissä pitäisi olla myös harmaiden vesien tankki. 
Luonnonsatamien vedenlaatu on heikentynyt 
huomattavasti veneiden jätevesistä. Roskaa 
heitetään pienveneistä. 

Valistuksella pyritään vaikuttamaan veneistä 
mereen heitettävien roskien määrään. 
Jätevesien vastaanottopisteiden määrät ovat 
lisääntyneet jatkuvasti, mutta ei ole realistista, 
että kaikissa pienvenesatamissa olisi jätevesien 
vastaanottopiste. Riittää, että satamaan 
mentäessä hyvin pienen mutkan takana olisi 
vastaanottopiste. 

ROSKAT 5 Rantojen virkistyskäyttökohteiden jätehuollon parantaminen (Toimenpiteet ROSKAT 1 – ROSKAT 7 on yhdistetty toimenpideohjelmassa 
toimenpiteeksi ”Laaja yleisselvitys, tavoitteen asettaminen ja toimenpiteet meren roskaantumisen vähentämiseksi” osa toimenpiteissä esitetyistä 
toimista on siirretty viestintätoimenpiteisiin) 

HaminaKotka Satama Oy (Kaakkois- Suomen 
ELY- keskus) 

Merialueen roskaantumisen vähentämiseksi riittävä 
määrä jätepisteitä tulisi ennen kaikkea järjestää lisää 
sinne, missä ihmiset liikkuvat, kuten 
huvivenesatamiin ja uimarannoille. 

Roskaantumiseen liittyviä toimenpiteitä on 
muutettu palautteeseen perustuen siten, että 
seitsemästä erillisestä toimenpiteestä on 
muodostettu yksi toimenpide, jossa edetään 
vaiheittain laajan yleisselvityksen kautta 
roskaantumiseen liittyvän yleistavoitteen 
asettamiseen, toimenpide-ehdotusten 
laatimiseen huomioiden aiemmissa toimenpide-
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ehdotuksissa olleet asiat ja alat, ja viimeisessä 
vaiheessa toimenpiteiden toteutukseen. 
Roskien vähentäminen valistuksella on siirretty 
osaksi merenhoidon yhteistä viestintä- ja 
neuvontatoimenpidettä. 
 

ROSKAT 6 Meressä esiintyvän roskan vähentäminen yhteistyössä kalastajien kanssa  (Toimenpiteet ROSKAT 1 – ROSKAT 7 on yhdistetty 
toimenpideohjelmassa toimenpiteeksi ”Laaja yleisselvitys, tavoitteen asettaminen ja toimenpiteet meren roskaantumisen vähentämiseksi” osa 
toimenpiteissä esitetyistä toimista on siirretty viestintätoimenpiteisiin) 

Luonnonvarakeskus (YM) Uudessa toimenpiteessä ROSKAT 6 pyrkimyksenä on 
saada ammattikalastajia keräämään verkkoihin ja 
muihin pyydyksiin jäävä roska talteen ja tuomaan se 
satamaan. Luonnonvarakeskus toteaa kuitenkin, että 
ammattikalastajia lienee mahdotonta saada 
sitoutumaan ehdotettuun toimintaan ilman erillistä 
korvausta ja lisäksi pyydyksiin jäävät roskamäärät 
jäisivät vähäisiksi. Siksi ehdotetun toimenpiteen 
kustannustehokkuus jäisi todennäköisesti heikoksi 
verrattuna siihen, että roskien keräys tapahtuisi 
rannoilta tai ehkäistäisiin roskien joutumista mereen. 

Roskaantumiseen liittyviä toimenpiteitä on 
muutettu palautteeseen perustuen siten, että 
seitsemästä erillisestä toimenpiteestä on 
muodostettu yksi toimenpide, jossa edetään 
vaiheittain laajan yleisselvityksen kautta 
roskaantumiseen liittyvän yleistavoitteen 
asettamiseen, toimenpide-ehdotusten 
laatimiseen huomioiden aiemmissa toimenpide-
ehdotuksissa olleet asiat ja alat, ja viimeisessä 
vaiheessa toimenpiteiden toteutukseen. 
Roskien vähentäminen valistuksella on siirretty 
osaksi merenhoidon yhteistä viestintä- ja 
neuvontatoimenpidettä. 
 

Suomen Ammattikalastajienliitto (YM) Pyynnin yhteydessä kalastusalukset keräävät merestä 
romua ja roskaa. Satamissa tulisi olla yhteiskunnan 
kustantamaa vastaanottokapasiteettia tarkoitusta 
varten. 

Joko näin tai sitten jätemaksu kuuluu joka 
tapauksessa sataman käyttömaksuihin. 

Österbottens fiskarförbund r.f. (YM) Vi stödjer ett avtal mellan fiskare och 
miljömyndigheter för att bemyndiga fiskare att 
övervaka nedskräpning och utsläpp av avfall från 
båtar, där övervakningen för tillfället är mycket 
bristfällig. Förekomsten av utsläpp från utländska 

Ks. edellä oleva vastine luonnonvarakeskukselle  
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båtturister är enligt fiskare vanlig. 

Helsingin kaupunki (Uudenmaan ELY- keskus) Toimenpiteessä ”Meressä esiintyvän roskan 
vähentäminen yhteistyössä kalastajien kanssa” 
(ROSKAT 6) viitataan jo toimenpiteessä ROSKAT 4 
mainittuun ”Fishing for litter”-kampanjaan. Tekstien 
ristiriitaisuudesta johtuen jää epäselväksi, onko ko. 
kampanja 
jo käynnissä vai aiotaanko se toteuttaa 
toimenpideohjelman kautta. Lisäksi kohdassa 
ROSKAT 6 mainitaan ko. toimenpiteen tukevan 
jätteiden keräystä kalastussatamissa. Määritelmä 
antaa ymmärtää, että 
tällä toimenpiteellä tarkoitettaisiin vain 
ammattikalastajien pyydyksistään keräämien roskien 
vastaanottoa, joka koskee vain kalastussatamia (ei 
matkustaja- ja tavarasatamia). 

Ks. edellinen vastine 
 

Uudenmaan kalastusalueet (Varsinais- 
Suomen ELY- keskus) 

Kannustamme roskan vähentämistä yhteistyössä 
kalastajien kanssa, jos toiminta antaa kalastajille 
lisäansioita (ympäristötukea). Toimenpide ei 
ainakaan saa aiheuttaa lisää kustannuksia joita 
kukaan ei korvaa. 

Ei edellytä vastinetta. 

Suomen luonnonsuojeluliitto Uudenmaan piiri 

(Varsinais- Suomen ELY- keskus) 
ROSKAT6: Fishing for litter tulisi ehdottomasti 
järjestää myös Suomessa (esim. ympäristöjärjestöt?). 
Kampanjaluontoisesti voisi tietyn ajan sisällä 
satamaan tuomistaan roskista saada korvausta? Tai 
jopa kilpailu, kuka tuo eniten roskia? Näkyvällä 
kampanjalla olisi mahdollista herättää ja lisätä 
tietoisuutta kalastajien keskuudessa. 

Tämä voisi olla yksi keino, millä kampanjalle 
saataisiin hyvä alku. 

ROSKAT 7 Haamuverkkojen vähentäminen ja poistaminen (Toimenpiteet ROSKAT 1 – ROSKAT 7 on yhdistetty toimenpideohjelmassa toimenpiteeksi 
”Laaja yleisselvitys, tavoitteen asettaminen ja toimenpiteet meren roskaantumisen vähentämiseksi” osa toimenpiteissä esitetyistä toimista on siirretty 
viestintätoimenpiteisiin) 
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Luonnonvarakeskus (YM) Toimenpideohjelmaluonnoksessa on esitetty 
uusitoimenpide (ROSKAT 7) haamuverkkojen eli 
mereen tahattomasti jääneiden kalanpyydysten 
vähentämiseksi ja poistamiseksi. Haamuverkkojen 
ympäristövaikutuksiin on alun perin kiinnitetty 
huomiota valtamerialueilla, joilla käytetään jopa 
kymmenien kilometrien mittaisia ajoverkkojatoja. 
Ongelma on tunnistettu myös eteläisellä Itämerellä, 
ja se liittyy siellä erityisesti avomeriolosuhteissa 
tapahtuvaan laajamittaiseen 
pohjaverkkokalastukseen. Esimerkiksi Puolan 
merialueella on toteutettu hankkeita, joiden 
yhteydessä merestä ja erityisesti pohjalla olevista 
hylyistä on poistettu tonneittain vanhoja 
kalanpyydyksiä ja niiden jäänteitä. 
Luonnonvarakeskuksen käsityksen mukaan 
haamuverkot eivät ole merkittävä ongelma 
pohjoisella Itämerellä. Sekä vapaa-ajankalastajien 
että ammattikalastajien verkkokalastus on 
vähenemässä Suomen rannikolla. Lisäksi 
verkkokalastus tapahtuu pohjoisella Itämerellä 
enimmäkseen saaristossa ja merenlahdilla, joilla riski 
verkkojen jäämiseksi tahattomasti mereen on 
vähäinen. Pohjoisen ltämeren matalilla saaristo- ja 
rannikkoalueilla mereen jäävien verkkojen 
pyyntiteho heikkenee erityisesti lämpimiin veden 
aikana nopeasti, sillä hapaaseen kasvaa ja kiinnittyy 
ajelehtivaa levää, joka ennen pitkää painaa verkon 
pohjalle. 
Luonnonvarakeskus katsookin, että haamuverkkoihin 
liittyvät toimenpiteet tulisi Itämerellä selkeästi 
kohdistaa sellaisille alueille, joilla ongelma 
todennetusti esiintyy ja niitä voidaan 
kustannustehokkaimmin vähentää - käytännössä 

Roskaantumiseen liittyviä toimenpiteitä on 
muutettu palautteeseen perustuen siten, että 
seitsemästä erillisestä toimenpiteestä on 
muodostettu yksi toimenpide, jossa edetään 
vaiheittain laajan yleisselvityksen kautta 
roskaantumiseen liittyvän yleistavoitteen 
asettamiseen, toimenpide-ehdotusten 
laatimiseen huomioiden aiemmissa toimenpide-
ehdotuksissa olleet asiat ja alat, ja viimeisessä 
vaiheessa toimenpiteiden toteutukseen. 
Roskien vähentäminen valistuksella on siirretty 
osaksi merenhoidon yhteistä viestintä- ja 
neuvontatoimenpidettä. 
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tämä tarkoittaa eteläistä Itämerta. 

Museovirasto (YM) Meren ja rantojen roskaantumisen vähentäminen on 
positiivista, mutta haamuverkkojen poistamisella voi 
olla vaikutusta vedenalaiseen kulttuuriperintöön 
silloin, kun verkkoja poistetaan vedenalaisista 
muinaisjäännöksistä tai niiden ympäristöstä. Mikäli 
verkkoja poistetaan yli sata vuotta sitten uponneista 
muinaismuistolain rauhoittamista hylyistä, tulee 
toimenpiteistä keskustella etukäteen Museoviraston 
kanssa ja tarvittaessa pyytää lausunto 
Museovirastolta. 

Ongelmana on, että hylkyrekisteri on salainen, 
joten kalastaja ei voi tietää, mihin hän 
verkkonsa jäi kiinni. Tarkoitus ei ole tuhota 
muinaismuistoja. Ks. myös edellinen vastine 

Österbottens fiskarförbund r.f. (YM) 
 

I åtgärdens första skede utreds spöknätsproblemets 
omfattning i de finska havsområdena och sedan 
konsekvenserna av det. Det finns dock redan 
utredningar om deras konsekvenser från andra 
områden, vilket även framkommer i åtgärdens 
beskrivning. Vi ser ingen anledning att upprepa 
sådana tidskrävande och kostsamma utredningar. 
Istället bör åtgärder för nätens upprensning påbörjas 
genast man bedömt att nätens existens och 
omfattning så kräver. Genomförandeplaner från 
andra länder som uppgjort sådana kan användas som 
mall för uppgörning av egen plan. 

Roskaantumiseen liittyviä toimenpiteitä on 
muutettu palautteeseen perustuen siten, että 
seitsemästä erillisestä toimenpiteestä on 
muodostettu yksi toimenpide, jossa edetään 
vaiheittain laajan yleisselvityksen kautta 
roskaantumiseen liittyvän yleistavoitteen 
asettamiseen, toimenpide-ehdotusten 
laatimiseen huomioiden aiemmissa toimenpide-
ehdotuksissa olleet asiat ja alat, ja viimeisessä 
vaiheessa toimenpiteiden toteutukseen. 
Roskien vähentäminen valistuksella on siirretty 
osaksi merenhoidon yhteistä viestintä- ja 
neuvontatoimenpidettä. 
 

Nylands Fiskarförbund Hangon kaupunki 
(Uudenmaan ELY- keskus) 

Vi understöder avlägsnandet av spök-nät och annat 
skräp från havsområdet. Detta kan ske i samarbete 
med yrkesfiskare, mot en skälig ersättning 
(miljövårdsersättning). Tillika bör reningen av 
avloppsvatten effektiveras vad gäller mikroplaster.  
Insamlingen av problemavfall och skrymmande avfall 
i skärgården bör förutsättas av kommunerna för att 
förhindra att detta avfall slängs i naturen. Det är 

Meriroskan ja haamuverkkojen keräämisestä 
maksettava korvaus on yksi keino, millä 
haamuverkkojen ja muun roskan määrää 
voitaisiin vähentää. Ks. myös edellinen vastine. 
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utmärkt att avfallsinsamlingspråmar rör sig i 
skärgården under sommaren. 

 Kansalaispalaute Förekomsten av spoknät inomskärs bör minskas 
genom upplysning, riktad till fritidsfolket, om de 
skador sådana nät innebär. 

Viestinnässä voidaan tuoda myös tämä asia 
esille. 

Åbolands fiskarförbundet (Varsinais-Suomen 
ELY- keskus) 

Haamuverkot eivät ole suuri ongelma 
pienimuotoisessa saaristokalastuksessa.  

Roskaantumiseen liittyviä toimenpiteitä on 
muutettu palautteeseen perustuen siten, että 
seitsemästä erillisestä toimenpiteestä on 
muodostettu yksi toimenpide, jossa edetään 
vaiheittain laajan yleisselvityksen kautta 
roskaantumiseen liittyvän yleistavoitteen 
asettamiseen, toimenpide-ehdotusten 
laatimiseen huomioiden aiemmissa toimenpide-
ehdotuksissa olleet asiat ja alat, ja viimeisessä 
vaiheessa toimenpiteiden toteutukseen. 
Roskien vähentäminen valistuksella on siirretty 
osaksi merenhoidon yhteistä viestintä- ja 
neuvontatoimenpidettä. 
 

ROSKAT 8 Roskaantumisen vähentäminen valistuksella (Tämä toimenpide yhdistetään muiden valistustoimenpiteiden kanssa) 

Hangon kaupunki (Uudenmaan ELY- keskus) Valtakunnalliset siivouskampanjat mahdollistavat 
paikallistasoa tehokkaamman tiedottamisen talkoista 
ja ovat täten erittäin kannatettavia samoin kuin muut 
toimenpideohjelmassa valtakunnallisesti 
toteuttaviksi ehdotetut tiedotus- ja 
valistuskampanjat. 

Huomioitu uudessa toimenpiteessä VIESTI1 

Kansalaispalaute Vapaa-ajan veneilijät jättävät roskia 
luonnonsatamiin, koska eivät halua kuljettaa haisevia 
roskia veneessään. Samoin veneväylien varrella 
heitetään mereen roskia. 

Ei edellytä vastinetta 

Suomen vesilaitosyhdistys ry (Varsinais- Pyttyetiketistä viestiminen osaksi On mahdollista huomioida uudessa 



183 
 

Suomen ELY- keskus) toimenpideohjelmaa  

Toimenpiteessä ROSKAT 8 ”Roskaantumisen 
vähentäminen valistuksella” esitetään erilaisia 
viestintään liittyviä toimenpiteitä. Vesilaitosyhdistys 
ehdottaa, että tähän osioon lisätään toimenpiteeksi 
myös valistusta siitä mitä viemäriverkostoon saa ja ei 
saa laittaa. Vesilaitosyhdistys on tehnyt jo 
aikaisemmin tällaista kampanjointia yhteistyössä 
vesihuoltolaitosten ja muiden tahojen kanssa ja on 
jatkossakin valmis edistämään valistusta ja 
tiedottamista oikeista toimintatavoista. 

toimenpiteessä VIESTI1 

MELU 1 Laivojen vedenalaisen melun vähentämiseen tähtäävien päätösten edistäminen kansainvälisessä merenkulkujärjestössä 

Liikennevirasto (YM) On huomattava, että esimerkiksi vedenalaista melua 
voidaan vähentää myös alusten teknisillä 
parannuksilla. Vertailuesimerkkinä tästä 
mainittakoon takavuosien Ruotsinlaivojen 
aallonmuodostuksen vähentäminen parantamalla 
alusten runkomuotoja. 

Ei edellytä vastinetta. 

Suomen Varustamot ry (YM) 

 

Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa 
laadittuja kauppamerenkulun vedenalaisen melun 
vähentämiseen tähtäävän ohjeistuksen ja 
suosituksien edelleen kehittäminen on tärkeätä. 
Suomen Varustamot tukee lisätutkimuksen ja lisä-
mittausten tekemistä, jotta saadaan kattavaa 
tieteellistä aineistoa mottoreiden, potkureiden ja 
runkojen aiheuttamasta melusta, jotta 
kansainvälisellä tasolla voidaan tehdä oikeita 
vedenalaisen melun vähentämiseen tähtääviä 
päätöksiä. Oudoksumme kuitenkin 
toimenpideosiossa olevaa lausumaa että IMO:oon 
voidaan parhaiten vaikuttaa EU:n kautta, kun EU ei 
ole IMO:n jäsen vaan sen jäsenvaltiot? Pidämme 

Ei edellytä vastinetta. Selvitetty 
lausunnonantajan kanssa, että kysymyksessä oli 
väärinkäsitys. 
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ensiarvoisen tärkeänä että kaikin keinoin vältetään 
alueellisia päätöksiä. 

Rauman kaupunki (Varsinais- Suomen ELY- 
keskus) 

Toimenpiteissä kiirehditään vedenalaisen melun 
vähentämiseen vailla tietoa melun haitoista. Tässäkin 
huomio on laivaliikenteessä. Voisi kuvitella, että 
vapaa-ajan veneilyssä liikuttaisiin aremmilla alueilla 
ja suuren venesataman läheisyydessä melua piisaisi 
toisin harvakseltaan kulkevista laivoista. Meriluonnon 
suhtautuminen meluun ei vaikuta yksioikoisen 
kielteiseltä. Selvää näyttöä ei oikein ole, vaan 
ennemminkin oletuksia ja inhimillisiä päätelmiä. 
Melun välttäminen on periaatteessa toki oikein, 
mutta toimenpiteet näyttävät menevän nyt tiedon 

edelle. 

TPO toimii varovaisuusperiaatteen pohjalta ja 
moni toimenpide on keskitetty suojelualueille, 
joissa varovaisuusperiaatteen käyttö on 
erityisen tärkeää. Laivaliikenteestä ja veneilystä 
johtuva häirintä ei ole pelkästään vedenalaista 
melua vaan myös pinnan päällistä melua ja 
visuaalista häirintää. Tarkistetaan MELU-
toimenpiteiden ja LUONTO 1:n perusteluihin on 
lisätty huomio, että melun vaikutukset herkkiin 
luontoarvoihin pyritään vähentämään. 

MELU 2 Vedenalaisen rakentamisen aiheuttaman impulsiivisen melun vähentäminen (yleisesti pidetään ongelmallisena, että esitetään toimenpiteitä 
asiasta, josta ei ole riittävästi tietoa saatavissa) 

Energiateollisuus (YM) Toimenpideohjelmassa on esitetty merkittäviä 
toimenpiteitä vedenalaisen rakentamisen 
aiheuttaman impulsiivisen melun vähentämiseksi. 
Ohjelmassa on todettu, että erityisesti 
tuulivoimarakentaminen on yksi suuri melulähde. 
Tuulivoima voi pitkällä aikavälillä tarkasteluna 
suuntautua yhä enemmän merelle. Varsinaisen 
merituulivoiman rakentaminen on kuitenkin vasta 
alkamassa Suomessa. Tämän johdosta kokemuksia 
merirakentamisen vaikutuksista Suomen merialuilla 
ei vielä ole. Melusta voidaan ohjelman mukaisesti 
kerätä tietoa esim. vesilain mukaisten lupien avulla 
viranomaistyönä. Emme kuitenkaan näe perusteita ja 
tietopohjaa laatia toimenpideohjelmassa esitettyä 
ohjeistusta ja suosituksia eläinten karkottamiseksi tai 
teknisten sovellusten käyttöönottamiseksi melun 

Impulsiivisen melun rajoittaminen on 
merenhoidon asetuksessa. Toimenpiteen 
kuvausta on täsmennetty.  
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torjunnassa etenkään tuulivoiman osalta. 
Toteutuvien merituulivoimahankkeiden yhteydessä 
on mahdollista saada kokemuksia melutilanteesta ja 
– vaikutuksista, minkä jälkeen voidaan arvioida 
tarvetta erityisille toimenpiteille. 

Liikennevirasto (YM) Suomen alueella joudutaan ruoppaustöissä ja muissa 
rakennustöissä usein tekemään vedenalaisia 
louhintoja. Näiden louhintojen aiheuttaman 
impulsiivisen melun torjuntaan ei voida soveltaa 
muualla käytettäviä keinoja, vaan vedenalaisen 
meluntorjuntaan on kehitettävä uusia keinoja, jos se 
katsotaan tarpeelliseksi. Merenalaisesta melusta ja 
sen vaikutuksista on vielä niin vähän tutkimustietoa, 
että mittavia meluntorjuntakeinoja ei ole näillä 
tiedoilla perusteltua vaatia. Ohjelmassa esitetty 
tavoite ohjeiden laatimisesta ja toimenpiteiden 
toteuttamisesta melun vähentämiseksi vaikuttaa 
varsin epärealistiselta.  

 
Louhintoihin liittyvät poraukset karkottavat 
herkimmät lajit kohteelta ennen varsinaista 
louhintaa. Louhittaessa vaativissa kohteissa yhtenä 
mahdollisena haitallisia vaikutuksia vähentävänä 
keinona voisi olla kompensaatio. Rakennusaikaisen 
melun seuranta pitäisi olla harkitusti kohdennettua, 
ei automaattisesti velvoitettua.  

Toimenpiteestä MELU2 on poistettu viimeinen 
lause ”Velvoitetaan ohjeen ja suositusten 
mukaisiin käytäntöihin esimerkiksi vedenalaisen 
rakentamisen lupaehdoissa etenkin alueilla, 
joilla on havaittu esimerkiksi merinisäkkäitä tai 
muita melulle herkkiä lajeja.” 

 

Merenhoidon tavoitteena on, että melusta ei 
synny merkittävää haittaa meriluonnolle. Melua 
mitataan kansainvälisesti sovituilla 
menetelmillä. Impulsiivisen melun 
seuraamisesta ja sen vähentämisen 
mahdollisuuksista sovitaan mm. HELCOM-
tasolla. Kaikki Suomen merialueen 
louhintatyötiedot on rekisteröitävä (MSFD D.11 
Ind. 11.1.)  

Maailman Luonnon Säätiö Suomen Rahasto 
(WWF) (YM) 

WWF kannattaa ohjeistuksen ja suositeltavien 
käytäntöjen laatimista sekä teknisten sovellusten 
käyttöönottoa vedenalaisen melun vähentämiseksi. 
Merinisäkkäistä etenkin pyöräisen (Phocoena 
phocoena) on todettu olevan herkkä vedenalaiselle 
melulle. Itämerellä pyöriäinen on äärimmäisen 
uhanalainen (IUCN) ja erityistä suojelua vaativa laji 

Melun vaikutuksia on jo kuvattuna 
toimenpiteiden perusteluissa 
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(EU Habitats Directive, Appendix II and IV). Juuri 
päättyvän SAMBAH Life+ -hankkeen tuloksien 
perusteella pyöriäisiä tavataan säännöllisesti Suomen 
vesialueella. Pyöriäisen tehokkaaksi suojelemiseksi 
tulisi vedenalaista melua vähentää, etenkin 
rakennushankkeiden osalta. WWF:n raportista 
Reducing Impacts of Noise from Human Activities on 
Cetaceans Knowledge Gap Analysis and 
Recommendations1 löytyy lisätietoja vedenalaisesta 
melusta. Myös merialuesuunnittelun ja merellisten 
suojelualueiden kautta voidaan löytää ratkaisuja 
rakennushankkeiden kohdentamiseksi. 

Natur och miljö (YM) Natur och Miljö anser exempelvis, att myndigheter 
kan börja samla in data om impulsivt buller 
(BULLER2, del 1) även utan ett statsrådsbeslut. 
Däremot är det skäl att fokusera mera vid att 
utforma tydligare anvisningar för hur buller skall 
hanteras i miljötillståndsförfarandet (BULLER2, del 2). 

EU:n vedenalaisen melun työryhmä on 
ehdottanut indikaattoria impulsiivisen melun 
seuraamiseksi, jotta paremmin voidaan arvioida 
kullekin alueelle myönnettäviä lupia. 
Tarvittavien ohjeistuksien tulee kuitenkin 
perustua tietoon. Melun vaikutuksista tietoa 
keräävistä kansainvälisistä tutkimushankkeista 
on lisätty maininta toimenpiteen kuvaukseen. 

Suomen Satamaliitto (YM) Satamaliitto esittää, että MELU 2 toimenpiteet 
ohjeistuksen osalta (kohta 2) siirretään seuraavaan, 
2020 alkavaan suunnitelmakauteen ja kaudella 2016–
2020 keskitetään tutkimukseen ja meluseurantaan. 
Nykytiedolla toimenpiteessä suunnitellun 
ohjeistuksen laatiminen ei ole tarkoituksenmukaista 
vielä tässä vaiheessa, vaan vaatii ensin 
perustavalaatuista tutkimustietoa ennen tällaisen 
laatimista ja ohjeistuksen huomioimista 
lupaehdoissa. Ilman luotettavaa tietopohjaa 
vedenalaisesta melusta huolena on, että 
tulevaisuudessa asetetaan riittämättömän tiedon 
perusteella perusteettomia vesirakentamiseen tai 

MELU 2 toimenpiteessä ensin harkitaan ja sitten 
toimitaan. MELU 2:een on lisätty maininta, että 
hyödynnetään käynnissä olevan 
tutkimushankkeen vaikutustietoja. Harkinnan 
perusteella voidaan edetä ohjeistuksiin ja 
suosituksiin, joko tällä kaudella tai seuraavalla. 
Tämä riippuu ensimmäisen vaiheen tuloksista. 
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meriliikenteeseen kohdistuvia toiminnanrajoituksia. 

HaminaKotka Satama Oy (Kaakkois- Suomen 
ELY- keskus) 

Merenalaisen melun vähentämiseen liittyen sataman 
käsitys on, että vedenalaisen melun häiritsevyyttä 
voitaisiin vähentää tekemällä melua aiheuttavat 
toimet (ruoppaukset, louhinnat, vesirakentaminen) 
mahdollisimman yhtäjaksoisesti, jolloin häiriöaika jää 
mahdollisimman lyhyeksi. Satamatoimintaan liittyy 
aina vesirakentamista, jolloin kilpailukyvyn 
ylläpitämiseksi rakentamisen ja ruoppausten 
sääntelyä satama-alueilla ei tulisi nykyisestä kiristää. 

Toimenpiteiden kuvaukset on tarkistettu. Tässä 
vaiheessa ei ole vielä tarkennettu MELU 2 -
kuvausta, miten häiriötä suositeltaisiin 
vähennettävän. 

Suomen luonnonsuojeluliitto Uudenmaan piiri 

(Varsinais- Suomen ELY- keskus) 
MELU-toimiin tulee lisätä vedenalaisen melun 
ottaminen merituulihankkeiden yviin ja 
lupaselvityksiin.  

YM:n tuulivoimaohjeistuksen tarkistaminen on 
huomioitu toimenpiteen kuvauksessa 

MELU 3 Vedenalaisen melun tuottamisen vähentäminen 

Kansalaispalaute Veneitten runkomuotoa ja potkureita pitäisi kehittää 
vähemmän melua tuottaviksi. 

Tämä on jo mainittu MELU 1-toimenpiteessä. 

FYYSINEN 1 Ruoppausten haitallisten vaikutusten vähentäminen (tätä tullaan käsittelemään uudessa tekeillä olevassa läjitysohjesäännössä) 

Suomen Ammattikalastajienliitto ry (YM) Ruoppausten yhteydessä on täysin unohdettu 
korkeita vierasainepitoisuuksia sisältävien 
läjitysmassojen dumppaaminen merelle. Suomessa 
tämä näyttää olevan yhä täysin sallittua (vrt. Ruotsi) 
ja asiaan olisi puututtava antamalla selkeät ja 
riittävän alhaiset raja-arvot massoissa olevien 
vierasaineiden osalta. Pilaantuneiden 
ruoppausmassojen läjittäminen tärkeille kalojen 
lisääntymisalueille sekä kalastusalueille olisi heti 
lopetettava. Kohonneita vierasainepitoisuuksia 
sisältävät massat olisi läjitettävä turvallisella tavalla 
maalle. 

Suomi on ratifioinut ruoppausmassojen läjitystä 
koskevan Lontoon-sopimuksen ja tämä on viety 
lainsäädäntöön. Suomi on lisäksi juuri 
uudistanut HELCOM-yhteistyössä ruoppaus- ja 
läjitysohjeistuksen ja kansallinen ruoppaus- ja 
läjitysohje on uudistettu. Käytännössä 
läjityspaikkojen valintaan liittyviä työkaluja tulisi 
parantaa (ks. mm. vastaus Geologian 
tutkimuskeskukselle s.48). 

Natur och miljö (YM) 
Det övergripande temat i åtgärden FYSISK1 är viktigt 
och aktuellt, men åtgärden består av många olika 

Vastuutahoja on tarkennettu. 
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kompontenter. Eftersom även ansvaret för 
genomförande är fördelat på många olika aktörer blir 
helheten något diffus. Det är glädjande att det redan 
idag finns tillräckliga resurser för att effektivera 
övervakningen av muddringar. 

Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry 
(Kaakkois- Suomen ELY- keskus) 

Rauhoitetaan vapaat rannat rakentamiselta ja 
ruoppaamiselta 

Tämä voidaan ottaa erityisesti huomioon 
LUONTO 2bis-toimenpiteessä (TPO:ssa LUONTO 
3), jossa pyritään turvaamaan uhanalaisten 
luontotyyppien säilyminen ja estämään 
vesirakentamista toiminnallisesti tärkeiden 
luontotyyppien esiintymispaikoilla. 
Häiriintymättömät rannat tulisivat olla 
erityisasemassa. 

Kansalaispalaute Ruoppauksia ei saisi toteuttaa keväällä ja syksyllä 
kalojen lisääntymisaikaan, vaan syksyisin, kun veden 
vaihtuvuus on parempaa. Veteen läjittäminen on 
kiellettävä. 

Kutuaikarajoitus on lisätty toimenpiteiden 
arvioon (TPO:n lukuun 4.7.1).  

Asia on huomioitu myös uudessa VIESTI 1 
toimenpiteessä.  

LUONTO 3 toimenpiteen kautta voidaan 
parantaa lupaviranomaisten tiedon saantia. 

Luonnonsuojeluyhdistys Tapio (Varsinais-
Suomen ELY- keskus) 

Ruoppausten valvontaa ja seurantaa on tehostettava 
ja etenkin useiden pienten ruoppausten 
yhteisvaikutukset tulee selvittää. 

Sisältyy jo FYYSINEN 1 –toimenpiteen 
kuvaukseen. LUONTO 3–toimenpiteen kautta 
voidaan parantaa lupaviranomaisten tiedon 
saantia. 

Rauman kaupunki (Varsinais- Suomen ELY- 
keskus) 

Merenpohjan elinympäristöjen menettämisen 
vähentämiseksi ehdotetaan täsmennyksiä 
ruoppausten seurantaan. Tässä haaskataan ruutia. 
Ruoppauksen suunnittelijalla on jo euro 
konsulttinaan. Tarpeetonta kaivelua ei juuri tilata. 
Aihepiiristä paremminkin selvittelyn kohteeksi 
sopisivat suuret meriläjitysalueet. Mitä niillä 
tapahtuu? Kulkeutuuko hienojakoinen aines 
virtauksen mukana, vai asettuuko läjitys uuteen 

Pienimuotoiset ruoppaukset tehdään herkillä 
alueilla, matalilla rannoilla, joissa vaikutukset 
voivat olla pitkäaikaisia ja suuria. Nämä eivät 
edellytä lupaa, vaikka ELYillä onkin oikeus 
kieltää hanke perustelluin syin (ilmoituksen 
jälkeen). 

Rauman kaupungin lausunto kohdistuu 
luvanvaraisiin hankkeisiin ja niiden YVA:n 
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tasapainotilaan kun pintakerrokseen lajittuu 
karkeampaa ainesta? Merialueen virtauksista 
tiedetään jo aika paljon. Voidaanko vaikkapa 
Selkämeren downwelling- rannikolla ennustaa 
kiintoaineksen tietyltä läjityssyvyydeltä kulkeutuvan 
sedimentaatiopohjille, vailla riskiä nousemisesta 
kansallispuiston Natura-riutoille?  

luotettavuuteen. Tätä voidaan edistää 
mallikehityksellä, jossa virtaustiedon 
luotettavuus on avainasemassa. Asiasta on 
lisätty tekstiä ohjelmaan (ks. myös vastaus 
Geologian tutkimuskeskukselle s. 48.)  

Uudenmaan kalastusalueet (Varsinais- Suomen 
ELY- keskus) 

Satamien ja väylien ruoppauksessa poistettavien 
pehmeiden massojen läjittäminen vesialueille on 
kiellettävä. Täydellisistä kutualueiden tuhoista on 
varoittavia esimerkkejä sekä Airistolla että viimeksi 
Vuosaaren sataman läjitysten yhteydessä. 
Vertaamalla yhden rysän saalistilastoa ennen 
ruoppausta ja läjittämistä ja sen aikana on 
johtopäätöksenä että myös Loviisan lahden 
ruoppausmassojen läjittäminen Loviisan edustalla on 
vaikuttanut ainakin lohikalojen vaellusreittien 
valintaan. 

Katso edellinen vastaus.  

Korsnäs kommun (Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus) 

Enligt åtgärdsprogrammet planerar man att införa ett 
datasystem för övervakning och uppföljning av 
muddringar. Man menar att datasystemet borde 
utvecklas så att det blir möjligt att uppskatta arealen 
av muddringarnas influensområde. Dessa data skulle 
kunna kopplas till återkommande flygfotografering. 

Dessa åtgärder verkar något överdrivna. Kostnaderna 
överstiger troligen nyttan. Man bör dessutom beakta 
att landhöjningen i våra grunda vatten gör att 
muddring ofta är nödvändig för att kunna använda 
farleder och hamnar. 

Ruoppausten seuranta kaukokartoitusten avulla 
ei ole oma, erillinen seurantaohjelmansa vaan 
osa ympäristöseurannan siirtymistä 
kaukokartoitukseen niiltä osin kuin mahdollista. 
Siinä mielessä toimenpide ei ole ylimitoitettu 

Åbolands fiskarförbund (Varsinais-Suomen ELY- 
keskus) 

Ruoppaukset ovat usein huonosti valvottuja ja 
valvonnan parantaminen ja selkeät säännöt voisivat 
olla hyvä toimenpide. Huonosti toteutetuilla 

Katso edellinen Korsnäs kommun:lle annettu 
vastaus. 
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ruoppauksilla voi olla vaikutuksia kalakantoihin.  

Hangon kaupunki (Uudenmaan ELY- keskus) 1. Toimenpideohjelmaan on esitetty 
tietojärjestelmien kehittämistä ruoppausten 
seurantaa ja valvontaa varten (FYYSINEN1). Tämä 
olisi ympäristövalvonnan kannalta erittäin 
myönteinen asia, etenkin jos tietokannan kautta 
voitaisiin arvioida hankkeen toteuttamiskelpoisuus 
myös paikallistettujen arvokkaiden vedenalaisten 
luontotyyppien ja kalojen lisääntymisalueiden osalta. 

2. Jotta ruoppausten negatiivisia vaikutuksia 
voitaisiin tehokkaimmin ennaltaehkäistä, tulisi 
vedenalaisen luonnon inventointiin varata resursseja 
ja tehdä ensisijaisesti inventointeja vedenalaisten 
luontoarvojensa takia Natura 2000-verkostoon 
liitetyillä vesialueilla ja sellaisilla tiiviisti rakennetuilla 
tai kaavoituspaineen alla olevilla alueilla, joilla 
todennäköisyys useille, vaikkakin kooltaan 
pienehköille alle 500 m3:n ruoppauksille, on suuri. 
Rantakiinteistön vaikutukset ulottuvat hyvin 
todennäköisesti myös kiinteistön edustalle vesistöön. 
Vedenalaisen luonnon inventointia ei nykyisin 
kuitenkaan juuri tehdä ranta-alueiden kaavoitustyön 
yhteydessä. Meriajokasniittyjen ja 
näkinpartaisniittyjen lisääminen vesilain 2 luvun 
11§:ään suojelluiksi luontotyypeiksi nostaisi niiden 
painoarvoa myös vesilain valvonnassa. Inventointeja 
voisi edellyttää myös ruoppaushankkeeseen 
ryhtyvältä, etenkin silloin kun kohde sijaitsisi 
vedenalaisten luontoarvojen takia Natura 2000- 
verkostoon liitetyllä alueella (vrt. luonnonsuojelulain 
64a§). 

1. Katso edellinen Korsnäs kommun:lle annettu 
vastaus. 

 

 

 

 

2. On jo osana LUONTO 2 ja 3 kuvauksia. 

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry Ruoppausten ja ruoppausmassojen läjitysten 
vaikutuksia mm. vedenlaatuun, vedenalaisiin 

Ks. mm. vastaus Geologian tutkimuskeskukselle 



191 
 

(Varsinais-Suomen ELY-keskus) luontotyyppeihin, sedimentin haitallisten aineiden 
leviämiseen ja kalatalouteen tulee selvittää sekä 
vähentää aiheutuvia haittoja. Myös väylien 
kunnossapitoruoppauksille ja niihin liittyville 
läjityksille tulee asettaa ehdoton luvantarve. 

s. 48.  

Kauppamerenkulun väylien 
kunnossapitoruoppausten lupatarpeen 
harkitsee tapauskohtaisesti ELY-keskus. 
Kunnossapidon ruoppausten laajuus vaihtelee 
suuresti esim. kivenlohkareiden poistamisesta 
isompiin ruoppauksiin ja vaikutuksiltaan 
pienemmille ruoppauksille ei ole tarvetta hakea 
lupaa 

Nylands Fiskarförbund (Uudenmaan ELY- 
keskus) 

Vid alla muddringar bör allt mjukt material tas upp på 
land, för att inte viktiga lekområdens funktion 
äventyras (varnande exempel Nordsjö hamn m.fl.). 
All grus- och sandtäkt i havet som kan äventyra 
lekområden för fisk bör undvikas. 

Ks mm. vastaus Geologian tutkimuskeskukselle 
s. 48. 

FYYSINEN 2 Valtakunnallisen merihiekan ja kiviainesten ottosuunnitelman laatiminen 

Suomen Ammattikalastajienliitto ry (YM) Toiminta aiheuttaa kalataloudelle haittoja ja otsikon 
mukaista toimintaa olisi rajoitettava. 
 
Fyysisissä toimenpide-esityksissä on kokonaan 
unohdettu merituulivoimapuistojen rakentamisesta 
syntyvät haitat meriluonnolle ja kalataloudelle. 
Merituulivoimapuistojen rakentamista olisi 
rajoitettava ja yhteiskunnan verovaroilla toimivat 
tuulivoimapuistot rakennettava maalle, mielellään jo 
rakennettuun ympäristöön (satama- ja 
teollisuusalueet ja vastaavat). 

 

 

Merituulipuistot ovat mukana toimenpiteiden 
riittävyysarviossa. 

Geologian tutkimuskeskus (YM) Toimenpideohjelmassa ehdotetun valtakunnallisen 
merihiekan ja kiviainestenotto-suunnitelman 
laatimiseen on osoitettava rahoitus. 

Ei edellytä vastinetta. 

Suomen Satamaliitto (YM) Neitseellisten materiaalien käyttöä satamakenttien 
rakentamisessa voidaan vähentää korvaamalla ne 

Tämä ehdotus ei kuulu minkään ehdotetun 
toimenpiteen piiriin ja siksi uuden toimenpiteen 
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esim. sopivilla sivutuotteilla ja haitattomilla 
jätemateriaaleilla. Niiden käytön laajentaminen vaatii 
kuitenkin lainsäädännön ja menettelyjen 
selventämistä nykyisestään ja kannusteita. Esitämme 
että niiden avaaminen ja täsmentäminen otetaan 
osaksi valtakunnallisten suunnitelmien laatimista.  

laatimista tulee harkita Ks mm. vastaus 
Geologian tutkimuskeskukselle s. 48 

HaminaKotka Satama Oy (Kaakkois- Suomen 
ELY- keskus) 

Erityisen kannatettavina toimenpiteenä satama 
näkee valtakunnallisen merihiekan oton ohjelman 
laadinnan. 

Ei edellytä vastinetta. 

Kansalaispalaute Merihiekan ja kiviainesten otto pitäisi sallia vain 
poikkeustapauksissa. Tähän vaaditaan tiukat säännöt 
ja valvonta. 

Toimenpide sisältää tämän näkökulman. 

Uudenmaan kalastusalueet (Varsinais- Suomen 
ELY- keskus) 

Merihiekan ja soranottolupien myöntämisessä on 
keskeisenä kriteerinä pidettävä toiminnan 
kalakantoihin ja muuhun pohjaeläimistöön 
kohdistuvia uhkakuvia. 

Toimenpide sisältää tämän näkökulman. 

HYDRO 1 Rannikkoalueen paikalliset virtausolosuhteiden parannustoimet 

Rauman kaupunki (Varsinais- Suomen ELY- 
keskus) 

Teemalla ”merialueen paikalliset virtausolosuhteiden 
parantamistoimet” suunnitellaan inventointia ja 
kunnostussuunnitelmaa. Virtausolosuhteiden 
muutokset ovat osin totta, mutta on myös syytä 
huomata, että tiepenkereet tehdään matalille 
vesialueille, jotka vähitellen ovat maan kohoamisen 
vuoksi vielä matalampia. Tämä saattaa olla 
merkittävämpi syy pitkällä aikavälillä koettuihin 
haittoihin kuin vedenvaihdon huononemisesta 
johtuva rehevöityminen.   

Maankohoaminen on varmasti yksi merkittävä 
tekijä, mutta tämän lisäksi tulevat vielä ihmisen 
toimet. Vesienhoitosuunnitelmissa on arvioitu 
rannikkovesien hydrologis-morfologinen 
muuttuneisuus. Niillä alueilla, missä 
muuttuneisuus on arvioitu suureksi, voi 
vaikutus olla esitetyn suuntainen. 

 

 

Museovirasto (YM) Hydrografisten muutosten estäminen voi edistää 
kulttuuriperinnön säilymistä. Esimerkiksi 
vedenkorkeuden vaihtelu voi olla haitallista rantojen 
hylyille ja muille rantaviivan historiallisille rakenteille, 
jotka altistuvat kulumiselle vedenpinnan korkeuden 

Ruoppauksissa huomioidaan 
kulttuuriperintökohteet. Meren pinnan 
luonnollinen korkeusvaihtelu on huomattavaa, 
eikä tähän virtausolosuhteiden muutokset 
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vaihdellessa. Mikäli hydrografisia muutoksia pyritään 
viemään suotuisampaan suuntaan 
(virtausolosuhteiden parannustoimet) esimerkiksi 
ruoppauksilla tai muilla toimilla, voi näillä olla 
puolestaan haitallista vaikutusta kulttuuriperintöön. 
Näistä toimenpiteistä tulee pyytää lausunto 
museoviranomaiselta (Museovirasto tai 
maakuntamuseo). 

vaikuta oleellisesti.  

Kansalaispalaute Tiepenkereitten tekeminen on sallittava vain 
poikkeusolosuhteissa ja silloinkin huolehdittava 
riittävistä virtausaukoista. 

Jokainen pengertie edellyttää harkintaa ja 
vesilain mukaisen lupaprosessin. 

MERENKULKU 1 Öljyonnettomuuksien riskin pienentäminen öljyalusten väliseen lastinsiirtoon liittyvien STS-toimien sääntelyn tarkentamisella 
Suomen vesialueella, sekä jatkamalla STS-toimien harmonisoidun käytännön luomista HELCOMin puitteissa Itämeren alueella 

Liikenne- ja viestintäministeriö (YM) Öljyvahinkojen ehkäisy Itämerellä on erittäin tärkeä 
tavoite ja siihen liittyy myös kysymys öljyn siirroista 
laivasta laivaan merellä, ns. STS-toimet (”ship-to-
ship”). STS-toimien sääntelyä koskevaa toimenpide-
ehdotusta esitetään kuitenkin tässä vaiheessa 
tarkennettavaksi seuraavasti ”Öljyonnettomuuksien 
riskin pienentäminen STS-toimien sääntelyn 
tarkentamisella Suomen vesialueella, sekä jatkamalla 
STS-toimien harmonisoidun käytännön luomista 
HELCOM: in puitteissa Itämeren alueella”. Liikenne- 
ja viestintäministeriössä on parhaillaan valmisteilla 
hallituksen esitys, jolla on tarkoitus saattaa voimaan 
MARPOL- yleissopimuksen eräiden liitteiden 
muutokset Suomen osalta. Esitys tulee sisältämään 
myös yleissopimuksen öljyä koskevan I liitteen 
muutoksia, jotka koskevat mm. STS-toimia. Esityksen 
valmistelun yhteydessä tulee tarkemmin selvittää, 
tarvitaanko kyseessä olevan I liitteen yleismääräyksiä 
tarkentavia tai täydentäviä säännöksiä STS-toimista 
Suomen vesialueella. Koska öljyvahingon riski on 

Lausunnon sisältö on otettu huomioon 
soveltuvin osin. 
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yhteinen huoli kaikille Itämeren rantavaltiolle, tulee 
samalla jatkaa HELCOM- tasolla neuvotteluita Itä-
meren alueen yhteisistä käytännöistä STS-toimien 
osalta. 

HaminaKotka Satama Oy (Kaakkois- Suomen 
ELY- keskus) 

Vastuu toimenpiteistä tulisi kohdistaa koskemaan 
kaikkia Itämeren alueen toimijoita eikä vain Suomea. 
Esimerkiksi öljykuljetuksissa suurin osa Itämeren 
öljykuljetuksista kulkee muiden valtioiden kautta, 
jolloin mm. STS-toimien sääntelyn tiukentamista 
myös muualla kuin Suomen vesialueella tulisi edistää. 

Kansallisten toimien lisäksi Suomi jatkaa muiden 
Itämeren maiden kanssa STS-toimien 
harmonisointia HELCOM: in puitteissa Itämeren 
alueella. 

 

Kotkan kaupunki, ympäristölautakunta  

ja Pyhtään kunta (Kaakkois- Suomen ELY- 
keskus) 

Merenkulun turvallisuutta on parannettu, mutta 
vilkkaan laivaliikenteen ja moniulotteisten 
vaikutusten vuoksi öljy- ja 
kemikaalionnettomuusriskin jatkuvan vähentämisen 
tulee korostua merenhoidon tavoitteissa erityisesti 
Suomenlahdella. 

Tämä on huomioitu soveltuvin osin mm. 
lisäämällä kaksi toimenpidettä Merenkulku-
osion alle. 

Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry 
(Kaakkois-Suomen ELY- keskus) 

Ehkäistään öljy- ja kemikaalionnettomuuksia 
tekemällä reittisuunnitelmista ja kemikaalilastien 
sisällysluetteloista pakollisia sekä lisäämällä 
torjuntakalustoa 

GOFREP on Suomenlahden alusliikenteen 
pakollinen ilmoittautumisjärjestelmä, joka 
kattaa Suomenlahden kansainvälisen 
merialueen. Valvonta ja alusten neuvonta 
toteutetaan yhteistyössä Suomen, Viron ja 
Venäjän liikennekeskuksista. Nykytoimenpiteet 
ovat pitkälti riittäviä, mutta lisätoimia tarvitaan 
kehittämään liikenteenohjausta ja parantamaan 
alusten ja VTS-keskusten välistä reaaliaikaista ja 
ajantasaista sähköistä tiedonvaihtoa esimerkiksi 
sää-, aallokko-, vedenkorkeus- ja 
jääolosuhteista sekä erikoistilanteista. 
Viime mainittuun toimenpiteeseen on 
Liikennevirastossa käytössä ENSI-
navigaatiopalvelu, joka mahdollistaa 
tankkereiden reittisuunnitelman jakamisen 
sähköisesti aluksen ja VTS-keskusten välillä.  
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Nylands Fiskarförbund (Uudenmaan ELY- 
keskus) 

Det räcker inte med att minska på riskerna för 
oljeolyckor. Finland bör också förbättra beredskapen 
för oljebekämpning betydligt. Det fanns långtgående 
planer och plats för ett oljeskyddscenter i Tolkis i 
Borgå, som med tanke på närheten till Nordens 
största petrokemiska hamn i Sköldvik, vore en bra 
placering. Oljeskyddscentret bör förverkligas. 

Suunnitelma öljyntorjunnan 
osaamiskeskuksesta Tolkkisilla kehitettiin 
pitkälle, mutta todettiin, että korkeat 
investointi- ja käyttökulut olisivat vähentäneet 
mahdollisuuksia panostaa tehokkaasti suoraan 
torjuntakapasiteettiin. Sen sijaan on Kataisen 
hallituksen arktisen strategian mukaisesti 
yhteistyössä Liikenne- ja viestintäministeriön 
sekä työ ja elinkeinoministeriön kanssa tehty 
suunnitelma arktiselle osaamiskeskukselle 
ArcMaTe, joka toimisi elinkeinoelämän ja 
muutamien kaupunkien yhteishankkeena. Tämä 
palvelisi toteutuessaan myös osaamisen 
kehittämistä Itämeren alueella. Tämä hanke on 
meneillään.   

Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (Varsinais-
Suomen ELY- keskus) 

MARPOL yleissopimuksen toimeenpanoa ei voi 
lykätä. Suomelta edellytetään kansainvälistä 
yhteistyötä. Myös vakavan öljyonnettomuuden riski 
on todellinen ja laivojen ohjausta sekä valvontaa 
tulee tehostaa.  

Keväällä 2015 Itämeren maat, Venäjää lukuun 
ottamatta, löysivät yksimielisyyden MARPOL-
yleissopimuksen suhteen, ja lähettivät 
ilmoituksen riittävästä kapasiteetista IMO:n 
MEPC 68 kokoukseen. 

IMO:n meriympäristökomitea (MEPC) hyväksyi 
68. istunnossaan (11.–15.5.2015) päivämäärät 
1.7.2019 uusille laivoille ja 1.7.2021 olemassa 
oleville laivoille. Komitea katsoi, että päätöksen 
kohteena oleva alue tulee määritellä 
oikeudellisesti ja tämän vuoksi tulee tehdä 
muutos Liitteeseen IV ennen kuin asia voidaan 
lopullisesti hyväksyä. Muutosehdotus on 
valmisteilla Ruotsin toimesta ja esitetään 
hyväksyttäväksi seuraavassa MEPC 69 
kokouksessa huhtikuussa 2016. Tavoitteena on 
saada myös Venäjä sääntelyn piiriin. 
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Uudenmaan kalastusalueet (Varsinais- 
Suomen ELY- keskus) 

Öljy- ja kemikaali-onnettomuuden riski on olemassa 
ja lisääntyvän meriliikenteen myötä riski myös 
kasvaa. Torjuntakaluston määrä ja kunto on 
pidettävä riittävänä. Asuttu saaristo muodostaa myös 
merkittävän teholisäyksen torjuntatöihin. 

Suomen alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen 
torjuntavalmiuden kehittämisen strategiset 
tavoitteet noudattavat Valtioneuvoston 
Itämeriselontekoa vuodelta 2009 ja sen 
perusteella esitetty kokonaisselvitystä. 
Tavoitteet ovat korkeat verrattuina kaikkiin 
Suomen naapurivaltioihin. Valtiontalouden 
tuloksellisuustarkastusraportissa 2/2014 
todetaan, että torjuntakyvyn kehittämiseksi olisi 
laadittava uusi strategia korvaamaan vuoden 
2009 kokonaisselvitystä. Kokonaisselvityksen 
päivittäminen on meneillään ja strategian 
laadinta käynnistetään 2016. 

Suomen Ammattikalastajienliitto ry (YM) Etenkin Suomenlahdella öljyonnettomuuksien riski 
huolestuttaa kalastuselinkeinoa. Toimenpiteissä olisi 
myös huomioitava öljyntorjuntavalmiuden 
parantaminen.  

Katso yllä oleva vastaus 

MERENKULKU 2 Alusliikenteen turvallisuuden parantaminen eNavigation -strategiaa toteuttavan Älyväylä -konseptin avulla 

HaminaKotka Satama Oy (Kaakkois- Suomen 
ELY- keskus) 

Erityisen kannatettavina toimenpiteinä satama näkee 
liikenneturvallisuuden parantamisen Älyväylä-
konseptin avulla. 

Ei edellytä vastinetta. 

Maailman Luonnon Säätiö Suomen Rahasto 
(WWF) (YM) 

Tälle uudelle toimenpiteelle tulisi tehdä 
kustannusarvio. WWF pitää toimenpidettä erittäin 
tärkeänä osana alusliikenteen turvallisuuden 
parantamista ja haitallisten aineiden ympäristöön 
kulkeutumisen vähentämiseksi. 

Ei edellytä vastinetta. 

Kansalaispalaute On käytettävä parasta mahdollista tekniikkaa. 
Öljykatastrofien jälkihoito tulee joka tapauksessa 
kalliimmaksi kuin varautuminen. 

Tähän pyritään mm. uusilla MERENKULKU 1 ja 3 
toimenpiteillä.  

 

MERENHULKU 3 Meriympäristövahinkojen torjuntavalmiuden kehittämisohjelman laatiminen (Uusi toimenpide, jota ei vielä kuulemisen aikana ollut) 
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MERENKULKU 4 Kansallisen toimintasuunnitelman laatiminen koskien Itämerellä tapahtuvien aluskemikaalivahinkojen ekologisten seurausten 
arviointia (Uusi toimenpide, jota ei vielä kuulemisen aikana ollut) 

MERIALUE 1 Merellisten suojelualueiden sisällyttäminen merialuesuunnitelmiin  

Maailman Luonnon Säätiö Suomen Rahasto 
(WWF) (YM) 

Tämän toimenpiteen vaikuttavuus Itämeren hyvään 
tilaan on mahdollisesti suuri ja se on tarpeen 
säilyttää täysimääräisenä merenhoidonsuunnittelun 
toteuttamisessa. Ohjelmavaihtoehdoissa A, B ja C 
toimenpide on jätetty pois, ja WWF näkee tämän 
ongelmallisena etenkin luonnon monimuotoisuuden 
kannalta. 

Toimenpideyhdistelmäksi oli jo ehdotuksessa 
valittu laaja vaihtoehto E. 

Kuulemispalautteen perusteella ohjelman 
toimenpiteitä on tiivistetty, osin yhdistetty ja 
siihen on lisätty muutama toimenpide. 

Suomen Ammattikalastajienliitto ry (YM) Lähtökohtaisesti tuemme merialueen suojelua, 
mutta esitys ei saa johtaa siihen, että alue suljetaan 
kaupalliselta kalastukselta. Kaupallisella kalastuksella 
on jo nyt ongelmia saada kalastusvesiä käyttöönsä. 
Pitkin rannikkoa on paljon alueita, jossa kalastusta ei 
saa tai ei voida harjoittaa. Ilman kalavesiä ja -
oikeuksia kaupallinen kalastus tulee mahdottomaksi. 
Metsästyksen kieltäminen voi myös johtaa siihen, 
että vahinkoeläinten kannanhoito on mahdotonta ja 
samalla myös kalastuksen harjoittaminen. Pidämme 
täysin kohtuuttomana menettelyä, jossa lisätään 
alueen vapaa-ajan toimintaa ja turismia, mutta 
samalla kielletään paikallisen väestön vuosisatoja 
jatkunut perinteinen elinkeinon harjoittaminen. 
Selkämeren kansallispuisto tulisi toimia mallina kun 
mahdollisia uusia alueita otetaan suojeluun piiriin. 
Selkämeren kansallispuistossa kalastuksen ja 
metsästyksen harjoittaminen on edelleen 
mahdollista.   
 
Nykyisten hyljesuojelualueiden tarvetta tulee 
arvioida objektiivisesti, huomioiden myös 
kalastuselinkeinon edut, ja uusia ei ainakaan saa 

Toimenpideohjelma ei esitä kaupallisen 
kalastuksen käytössä olevien alueiden 
rajaamista. Pääsääntöisesti kalastusta ei ole 
tarkoitus rajoittaa, ellei sillä ole vaikutusta 
suojelutavoitteisiin. Uuden kalastuslain ja 
asetuksen on tarkoitus perustaa tietoon 
perustuva kalastuksen säätelyjärjestelmä. 
Kalastusta säädeltäisiin parhaaseen 
mahdolliseen tietoon perustuen ottaen 
huomioon paikalliset olosuhteet lain sallimissa 
rajoissa ja sen suomia mahdollisuuksia hyväksi 
käyttäen. 
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perustaa.  

Kotkan kaupunki, ympäristölautakunta  
ja  
Pyhtään kunta (Kaakkois- Suomen ELY- keskus) 

Merialuesuunnittelussa Kymenlaaksossa on edetty. 
Alueelle on vahvistettu v. 2014 merialuetta 
käsittelevä maakuntakaava, jossa merialuetta 
käsitellään oman kokonaisuutena. Kaavassa on 
sovitettu yhteen vedenalaisen luonnon 
monimuotoisuuden turvaaminen, luonnonvarojen 
kestävä käyttö ja luontomatkailun 
kehittämismahdollisuudet sekä huomioitu 
suojelualueiden ulkopuolisia arvoalueita. 

Ei edellytä vastinetta. 

Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry 
(Kaakkois- Suomen ELY- keskus) 

Turvataan vedenalaiset luontotyypit 
maakuntakaavoituksessa 

Merialuesuunnittelun tavoitteena on yhtä 
luontotyyppiä laajempien avainelinympäristöjen 
turvaaminen ja ekosysteemien huomioon 
ottaminen suunnitelmissa. 

Helsingin yliopisto (Uudenmaan ELY- keskus) Det är glädjande att man tar hänsyn till ekosystemets 
funktion i marin områdesplanering vilket också 
förutsätter en dialog med forskningssamfundet och 
universiteten gällande nya forskningsrön. Därtill vill 
man stärka kunskapsbasen beträffande 
undervattensnaturen genom att låta VELMU 
programmet fortsätta efter 2015. Resultaten från 
utförd undervattenskartering bör sammanställas och 
göras direkt tillgängliga för tjänstemän som jobbar 
med karttjänster, MKB utlåtanden, identifiering av 
skyddsområden, och havsområdesplanering. 
Resultaten av projektet för ovan nämnda behov bör 
säkerställas innan programmet fortsätter. I övrigt kan 
man fråga sig om karteringsverksamhet skall 
finansieras inom ramarna för ett åtgärdsprogram. 

Merialuesuunnittelun kannalta on tärkeää että 
vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden 
kartoitus jatkuu. 

Rauman kaupunki (Varsinais- Suomen ELY- 
keskus) 

Suojelu ei saa olla itsetarkoitus. Suojelun on 
perustuttava todelliseen tarpeeseen ja 
suojelu/rajoituspäätöstä tehtäessä on arvioitava sen 

Suojelutarpeet ja suojelun perusteet arvioidaan 
tarkoin. Resurssien niukkuuden takia on 
käytännössä mahdollista suojella vain kaikkein 
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tarpeellisuus pitkällä tähtäimellä. tärkeimmät kohteet. 

 

LUONTO 1 Suojelun tehostaminen merellisillä suojelualueilla 

Liikennevirasto (YM) Merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmassa 
mainittu vesiliikenteen rajoittaminen on esitetty 
yhtenä keinona parantaa joidenkin eliölajien tilaa. 
Esitettäessä uusia kielto- ja rajoitusalueita julkisille 
kulkuväylille on huomioitava meriliikenteen 
turvallisuus ja toimintaedellytykset. Turvallinen 
navigointi Suomen vaikeakulkuisilla väylillä vaatii 
aluksilla tiettyä nopeutta, jota ei ole välttämättä 
mahdollista rajoittaa vaarantamatta aluksen 
turvallista kulkua. Merialueella kulkee lisäksi paljon 
aikataulutettua liikennettä, jonka 
toimintaedellytykset on myös huomioitava 
päätettäessä uusista kiellosta ja rajoituksista. 
Vesiliikennelain 15 §:n mukaisesti yleisiä kulkuväyliä 
koskevista kielloista ja rajoituksista päättää 
Liikennevirasto ja muita vesialueita koskevista 
kielloista ja rajoituksista toimivaltainen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus. 

Lausunnossa esitettyjä seikkoja on syytä ottaa 
huomioon toimenpidettä toteutettaessa, mutta 
lausunto ei aiheuta toimenpiteitä ohjelman 
muuttamisen suhteen. 

 

Maailman Luonnon Säätiö Suomen Rahasto 
(WWF) (YM) 

 

Vaikuttavuusindikaattorilla mitattuna tämä on 
merkittävimpiä toimenpiteitä, ja onkin erityisen 
tärkeää toteuttaa tämä toimenpide täysimääräisesti. 
WWF:n vuonna 2014 julkaisemassa Saaristomme on 
suojeltava -raportissa2, ehdotetaan 
vedenalaiskartoituksissa (VELMU ja Finmarinet) 
saatujen tietojen perusteella laajennuksia 
Saaristomeren ja Suomenlahden kansallispuistoihin. 
Suuri osa WWF:n esittämisistä aluista sisältyy myös 
Metsähallituksen selvitykseen Suomenlahden 
merikansallispuistojen täydentämistarpeista ja 

Metsähallituksen ja VELMUsta saatujen tietojen 
perusteella arvioidaan tarvetta laajentaa 
olemassa olevia suojelualueita tai tarvetta 
perustaa uusia. Toisena tärkeänä kohtana on 
olemassa olevien alueiden hoito- ja 
käyttösuunnitelmien tarkistaminen, jotta niissä 
huomioidaan myös vedenalainen luonto. 
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mahdollisuuksista3. Näitä selvityksiä tulisi tarkastella 
Suomen merenhoitosuunnitelman LUONTO 1, 
LUONTO 2, LUONTO 2bis ja MERIALUE 1 
toimenpiteiden toteuttamisen yhteydessä. 

Österbottens fiskarförbund r.f. (YM) 
 

1. Denna åtgärd skulle begränsa eller begränsa fisket 
ytterligare och den lokala kustbefolkningens tillträde 
till sin närmiljö. Vi vill igen påminna om åtgärd 
EUTROF 1 och ett främjande av inhemsk fisk för 
konsumenter som en del av ett miljövänligt val. I 
planeringsstadiet för denna åtgärd borde 
kustbefolkningens involvering ha varit en 
självklarhet. Ökade begränsningar för användning av 
kustområden hos kustsamhällen kan ge upphov till 
konflikter. Planerarna bör, om inte redan gjort, ta del 
av socialvetenskapliga studier kring betydelsen av en 
aktiv involvering av kustsamhällen i planeringen av 
marina skyddsområden för skyddsområdets 
framgång (bl.a. Kusumawati & Huang 2015; Voyer et 
al. 2015a,b).  Behovet av skyddsområden och 
kustsamhällets roll i arbetet bör bli tydligt, samt 
borde kustbefolkningens användning av området 
beaktas. Kustbefolkningen bör ge ökad och 
berättigad delaktighet i skydd av sin närmiljö.  
 
2. I åtgärdsprogrammet saknas åtgärder för att 
minska på den invaderade amerikanska minken 
(Mustela vison) i skärgården. Detta gäller även för 
mårdhunden (Nyctereutes procyonoides). T.ex. 
minken har orsakat stor skada på flertalet sjöfåglar i 
Östersjöns kustområden, bl.a. har de orsakat en 
minskning av tobisgrisslan (Cepphus grylle) och 
tordmulen (Alca torda) (Nummi 1996). Det finns 
också studier som visat att avlägsnande av minkar 
från ytterskärgården ökar på tätheten av flertalet 

1. Rajoituksia tehdään ainoastaan niille alueille 
joissa käyttö uhkaa uhanalaisia lajeja tai 
luontotyyppejä. Rajoitusten tulee perustua 
todettuihin uhkiin ja niiden toimeenpanolla 
tulisi olla positiivinen vaikutus esim. lajin tai 
luontotyypin tilaan. Rajoitusten tulisi olla 
tapaus- ja aluekohtaisia, jotta vältytään turhilta 
kielloilta. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

2. Nykyinen vieraspetojen poisto saaristossa on 
jo olemassa olevaa toimintaa, eikä vaadi siis 
uutta toimenpidettä. Nykyiset toimenpiteet 
eivät ole kuitenkaan olleet riittäviä ja 
tavoitteena on tehostaa kansallisen 
vieraslajistrategian toimeenpanoa suuntaamalla 
tähän työhön lisää resursseja mm. 
tulosohjauksen kautta. Lisäksi tarkoituksena on 
säätää kansallinen laki EU:n vieraslajeja 
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häckande fågelarter. T.ex. Nordström et al. (2003) 
visar att större strandpipare (Charadrius hiaticula), 
labb (Stercorarius parasiticus), silvertärna (Sterna 
paradisaea) och skärpiplärka (Anthus petrosus) ökade 
markant efter att minken avlägsnats på holmar i 
Skärgårdshavet. Dessutom visade studien att 
tobisgrisslan och tordmulen, som båda hade varit 
utrotade från holmarna som studerades, återvände 
för att häcka efter att minken avlägsnats. Minken har 
också visats minska på grodors förekomst (Ahola et 
al. 2006). Det finns en stor mängd övriga studier på 
den invaderade minkens inverkan i sin miljö och att 
dess avlägsnande har positiv effekt på 
fågelsamhället. Därmed bör minkens och även 
mårdhundens avlägsnande från skärgården ingå i 
åtgärdsprogrammet. Vi föreslår att man involverar 
kustbefolkningen i avlägsnande av minken och 
mårdhunden genom att utge en liten belöning 
(skottpeng).  Detta kunde först testas på några 
överenskomna ställen i Österbotten och enligt 
resultat utvidgas till andra ställen. Detta förarbete 
skulle ske i samarbete med miljömyndigheten.  
Åtgärden skulle även bidra till att myndigheterna får 
en bättre insikt i minkens och mårdhundens 
utbredning och antal. Kustbefolkningens involvering 
vore (oavsett en liten belöning per avlägsnad individ) 
kostnadseffektivt samt skulle det främja samarbetet 
mellan myndigheterna och medborgare. 

koskevan asetuksen toimeenpanemiseksi. 

 

Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry 
(Kaakkois- Suomen ELY- keskus) 

Täydennetään merellistä suojelualueverkostoa ja 
perustetaan Porkkalan kansallispuisto. 

Merikansallispuistojen verkoston 
täydentäminen on meneillään olevaan 
toimintaa ja sitä tarkastellaan Metsähallituksen 
selvityksen (2014) pohjalta, huomioiden myös 
VELMUsta saadut tiedot. Tekstiä on tarkennettu 
sekä päätekstissä että lisätty lopulliseen 
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TPO:aan LUONTO 1 toimenpiteeseen 3. 
osatoimenpiteeksi 

Hangon kaupunki (Uudenmaan ELY- keskus) Toimenpiteessä suojelun tehostaminen merellisillä 
suojelualueilla (LUONTO1) on esitetty kaikkien 
merellisten yksityisten luonnonsuojelualueiden 
rauhoitusmääräysten kokoamista sähköiseen 
tietokantaan. Tällainen tietokanta, joka sisältäisi 
myös alueiden hyväksytyt hoito- ja 
käyttösuunnitelmat, helpottaisi ja etenkin 
nopeuttaisi myös kunnan viranomaistoimintoja. 
Toiveena onkin, että tietokanta tulisi myös kuntien 
käyttöön. 

Tiedot pyritään saamaan Metsähallituksen SATJ 
järjestelmään. SATJ:n on ajateltu olevan 
luonnonsuojeluhallinnon sisäinen työkalu, joten 
sen käyttö tuskin tulee myöhemminkään 
laajentumaan esim. kuntakentälle. Pidemmän 
aikavälin tavoitteena tulee olemaan 
jonkinlaisten suojelualueiden verkkopalvelujen 
toteutus, ja nämä verkkopalvelut rakentuisivat 
pitkälti operatiivisista paikkatietojärjestelmistä 
(esim. SATJ) tuotetun tiedon pohjalle. Mutta 
tämä tavoitetila vaatii vielä ainakin 3 vuotta.  

Nylands Fiskarförbund (Uudenmaan ELY- 
keskus) 

NATUR 1; Ytterligare begränsningar får inte påverka 
skärgårdsbefolkningens utkomst- och rekreations-
möjligheter. Möjligheterna att idka yrkesfiske i 
skärgården får inte försvåras. Grundandet och 
utvidgningen av nationalparker leder till ökad turism 
och slutresultatet är motsatsen till det eftersträvade 
– eftersom slitaget på känsliga miljöer ökar. I en tid 
då staten bör spara kan det inte vara rätt att vidta 
naturskyddsåtgärder som de facto inte förbättrar 
skyddet av naturen, eftersom ökade turismströmmar 
leder till nedskräpning och slitage i den känsliga 
skärgårdsmiljön. Skötseln av befintliga 
naturskyddsområden och nationalparker får inte 
försummas som en följd av att skyddsnätet växer. 

Pääasiallinen laajentamis- tai perustamispaine 
on vesialueilla eli vedenalaisen luonnon suojelu. 
Mahdollinen lisääntyvä kävijämäärä ei 
välttämättä aiheuta haittaa, jos käynnit 
ohjataan oikeisiin paikkoihin. Alueille, joita 
halutaan suojella tiukemmin, asetetaan vain 
hyvin perusteltuja rajoituksia.  

Kansalaispalaute 1. Merialueiden suojelu ei saa olla itsetarkoitus. 
Saariston asukkaiden elinolosuhteita ei saa rajoittaa. 
Rajoituksien tulisi kohdistua turisteihin ja 
jokamiehenoikeuksiin. 
 
 

1. Uusien suojelualueiden perustaminen tulee 
pohjautua tieteelliseen tietoon alueen arvoista. 
Samoin mahdolliset kiellot alueella tulee olla 
tarkoituksenmukaisia. Rajoitukset koskevat 
toimintaa jolla on haittavaikutuksia suojeltavien 
lajien ja/tai habitaattien kannalta eikä sen tule 
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2. Merituulipuistoja ei saisi perustaa vaan 
tuulivoimalat tulisi perustaa maa-alueille. 

olla riippuvainen kuka tai mikä taho sen 
aiheuttaa. 
2. Merituulipuistojen rakentaminen ei ole 
ehdotettuna tässä TPO:ssa. 

Rauman kaupunki (Varsinais- Suomen ELY- 
keskus) 

Suojelun tehostamisessa merellisillä suojelualueilla 
luetellaan uhkana ja tarpeellisena rajoittaa erinäisiä 
saariston virkistyskäyttömuotoja. 
Jokamiehenoikeuksien kieltämisen tulee olla hyvin 
perusteltua ja perusteena olevien haittojen pitää olla 
todellisia. Selkämeren kansallispuisto on Suomen 
suurin vedenalainen kansallispuisto. Se on aallokon ja 
ahtojäiden rajuille vaikutuksille avoin. Veden laatu ei 
noudata aluerajausta, vaan yhdenmukaistaa 
vedenalaista luontoa. Rajoitusten pitää 
vaikuttavuudeltaan olla mielekkäitä, jotta ne olisivat 
hyväksyttävissä. Tarpeettomien rajoitusten riski on 
suuri.   

Rajoituksia tulee tehdä ainoastaan niille alueille 
joissa käyttö uhkaa uhanalaisia lajeja tai 
luontotyyppejä. Rajoitusten tulee perustua 
todettuihin uhkiin ja niiden toimeenpanolla 
tulisi olla positiivinen vaikutus esim. lajin tai 
luontotyypin tilaan. Rajoitusten tulisi olla 
tapaus- ja aluekohtaisia, jotta vältytään turhilta 
kielloilta. 

Uudenmaan kalastusalueet (Varsinais- Suomen 
ELY- keskus) 

Norppaa Suomenlahdella ei metsästetä, sivusaaliina 
merkitys on olematon, sitä ei häiritä, ja ravintoa on 
riittävästi. Uusien suojelualueiden avulla ei jäätalvien 
laatuun voida vaikuttaa. 

Ei edellytä vastinetta. 

Suomen luonnonsuojeluliitto Uudenmaan piiri 
(Varsinais- Suomen ELY- keskus) 

LUONTO1 Pitää kirjoittaa auki merikansallispuistojen 
(mukaan lukien Porkkala) ja Natura-verkoston 
täydentäminen (mm. merilintujen sulkimis- ja 
ruokailupaikat, Sopotin biogeografisen kokouksen 
päätökset, VELMUn tulokset) 

Merikansallispuistojen verkoston 
täydentäminen on meneillään olevaan 
toimintaa ja sitä tarkastellaan Metsähallituksen 
selvityksen (2014) pohjalta, huomioiden myös 
VELMUsta saadut tiedot. Tekstiä on tarkennettu 
sekä päätekstissä että lisätty lopulliseen 
TPO:aan LUONTO 1 toimenpiteeseen 3. 
osatoimenpiteeksi 

Åbolands fiskarförbund (Varsinais-Suomen ELY- 
keskus) 

Kun suojelualueita laaditaan, pitää ottaa huomioon 
kalastajat ja paikalliset asukkaat. Suojelualueilla pitää 
sallia harmaahylkeen, minkin ja supikoiran metsästys.  

Valtion suojelualueilla metsästys/kalastus 
ratkaistaan luonnonsuojelulain 3 luvun 
mukaisesti. Yksityismaiden suojelualueilla 
metsästys/kalastus ratkaistaan maanomistajan 
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ja ELY-keskuksen kesken tehtävässä 
rauhoituspäätöksessä luonnonsuojelulain 3 
luvun mukaisesti. 

LUONTO 2 Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien toimenpideohjelmat 

Maailman Luonnon Säätiö Suomen Rahasto 
(WWF) (YM) 

Vaikuttavuusindikaattorilla mitattuna tämä 
toimenpide, jossa kehitetään toimenpideohjelmia 
Itämeren uhanalaisille lajeille ja luontotyypeille, on 
kaikkein vaikuttavin toimenpide. On äärimmäisen 
tärkeää varmistaa tämän toimenpiteen 
täysimääräinen toteuttaminen eikä jättää sitä 
toteuttamatta, kuten on esitetty 
ohjelmavaihtoehdoissa A ja B. 

Tarkoituksena ei ole pudottaa yhtään 
toimenpidettä pois, koska 
toimenpideyhdistelmäksi on valittu laaja 
vaihtoehto E.  

Natur och miljö (YM) Ambitionsnivån i åtgärden NATUR 2 borde höjas. 
Natur och Miljö anser att statsrådet vid sidan av 
åtgärdsprogram för skydd av den marina naturen 
även bör överväga att inleda beredningen av ett 
marint naturskyddsprogram i enlighet med 
naturvårdslagen. 

Suojeluohjelman laatiminen uhanalaisille lajeille 
ja luontotyypeille on hallinnollisesti raskaampi 
ja toimintaa rajoittavampi toimenpide. 
Toimenpideohjelman laatiminen on nopeampi 
keino tuottaa sopivia toimenpiteitä ja 
mahdollistaa myös laajempien kokonaisuuksien 
huomioon ottamisen. 

Suomen ympäristökeskus (YM) Toimenpiteessä LUONTO 2 kerätään ensimmäisessä 
vaiheessa tietoa uhanalaisten ja puutteellisesti 
tunnettujen lajien sekä luontotyyppien 
esiintymisalueista, runsaudesta ja tilasta. Muotoilua 
voisi muuttaa siten, että tekstissä tunnistettaisiin 
myös kansallisten ja HELCOM:n 
uhanalaisuusarviointien tiedon puutteet. Tiedon 
kokoamista on jatkettava uusin keinoin, mikäli 
arvioitavien lajien osuutta kokonaisnaismäärästä 
halutaan kasvattaa. HELCOMin Red List- työssä 
listatuista noin 2800 lajista yli 800 jäi arvioimatta ja 
Suomen uhanalaisuusarvioinneista on jätetty pois 

Tiedon puutteiden tunnistaminen on oleellinen 
osa tulevaa Punaisten listojen työtä. VELMUn 
jatkossa on tarkoitus myös kattaa nämä 
puutteellisesti tunnetut luontotyypit ja 
resurssien puitteissa myös lajit. Tekstiä on 
LUONTO 2:ssa. 
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kokonaisia eliöryhmiä tiedonpuutteen vuoksi 

Uudenmaan kalastusalueet (Varsinais- 
Suomen ELY- keskus) 

Päätöksenteossa on saaristolaisten 
toimintamahdollisuudet ja saariston pysyminen 
asuttuna turvattava. Saariston asukkaat ovat lajina 
erittäin uhanalaisia. 

Merenhoidon tarkoituksena on parantaa ja 
ylläpitää meren hyvää tilaa. Tämä parantaa 
myös saariston asukkaiden elämisen 
edellytyksiä. 

LUONTO 2bis Vedenalaisten avainelinympäristöjen suojelu (Toimenpiteen nimi on lopullisessa TPO:ssa LUONTO 3) 

Maailman Luonnon Säätiö Suomen Rahasto 
(WWF) (YM) 

Toimenpiteen kustannusarvio tulee valmistella. Karttapalvelut tuotetaan VELMU-ohjelmassa, 
jonka kustannusarvio on jo valmiina.. 

Österbottens fiskarförbund r.f. (YM) 
 

Informationen från karteringarna från Velmu 
projektet bör göras tillgänglig för fiskeområdena så 
att de kan lätt hitta information för sina nyttjande- 
och skötselplaner. 

Tämä on LUONTO 3 yksi tavoite. 

LUONTO 3 Meriympäristön ja sen tilaan vaikuttavien paineiden tuntemusta lisäävän opetus- ja viestintämateriaalin tuottaminen (Yhdistetään muiden 
viestintätoimenpiteiden kanssa yhdeksi toimenpiteeksi; VIESTI 1) 

Natur och miljö (YM) Flera åtgärder (t.ex. NATUR3) består i själva verket av 
flera mindre delåtgärder. Det skulle vara lättare att 
följa upp hur åtgärdsprogrammet genomförs om 
åtgärderna vore mera enhetligt beskrivna. Natur och 
Miljö anser att antalet åtgärder mycket väl kunde 
minska, såvida effekten av de enskilda prioriterade 
åtgärderna skulle vara större. 

Toimenpiteiden esitystavan yhtenäisyyttä 
pyritään vielä parantamaan, mutta se on 
haasteellista niiden yhteismitattomuuden 
vuoksi. 

Österbottens fiskarförbund r.f. (YM) 
 

Åtgärden bör inkludera att information ges ut om 
miljövänliga val av inhemsk fisk, inverkan av 
läkemedel (SKADLIG 1), mikroplaster i kosmetika och 
hygienprodukter (SKRÄP 3) och plastpåsar (SKRÄP 1) i 
havsområden, samt hur man kan ta del av VELMU 
projektets karteringar (NATUR 2bis). Som del av 
denna åtgärd, eller alternativt NATUR 3, informera 
allmänheten om betydelsen av att göra sig av med 
oanvändbara eller gamla mediciner till apoteket. 

Toimenpideohjelmaan valmistellaan yksi kaikki 
viestintä- ja opetus- sekä Itämeritietoisuuden 
parantamista koskevat asiat kokoava 
toimenpide (VIESTI 1), jolla merenhoidon 
toimenpiteiden toteutusta ja suuren yleisön 
toteuttamiseen osallistumista edistetään. 
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Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry 
(Kaakkois- Suomen ELY- keskus) 

Lisätään tietämystä vedenalaisen luonnon tilasta 
sekä keinoista vaikuttaa sen suotuisaan kehitykseen 
mm. vaikuttamalla maalla tapahtuvaan haitalliseen 
toimintaan 

Toimenpideohjelmaan valmistellaan yksi kaikki 
viestintä- ja opetus- sekä Itämeritietoisuuden 
parantamista koskevat asiat kokoava 
toimenpide (VIESTI 1), jolla merenhoidon 
toimenpiteiden toteutusta ja suuren yleisön 
toteuttamiseen osallistumista edistetään. 

Uudenmaan kalastusalueet (Varsinais- 
Suomen ELY- keskus) 

Sovellukseen voisi myös kertoa alueen 
kalastusmääräyksistä. Suositellut kalastuspaikat saisi 
lisätä ainoastaan vesienomistajan kirjallisella luvalla. 

Toimenpiteeseen voidaan lisätä näitä tietoja, 
siten kun niitä on saatavilla. 
Kalastusmahdollisuuksista tiedottamisesta ei 
ole säädetty. Siten ei voitane edellyttää 
kalastusoikeuden haltijan suostumusta tiedon 
levittämiseen kalastusmahdollisuuksista.  

Kansalaispalaute Fiskeplatser får endast tas med om 
mark/vattenägaren ger sitt tillstånd för åtgärden. Det 
är förbjudet att marknadsföra annan tillhörig 
egendom eller rättighet utan ägarens samtycke.  

Kalastusmahdollisuuksista tiedottamisesta ei 
ole säädetty. Siten ei voitane edellyttää 
kalastusoikeuden haltijan suostumusta tiedon 
levittämiseen kalastusmahdollisuuksista. 

Västkustens miljöenhet (Länsirannikon 
ympäristöyksikkö/Mustasaari) (Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskus) 

Angående åtgärd NATUR 3 (produktion av 
undervisnings- och kommunikationsmaterial som 
ökar kännedomen om havsmiljön och om de 
påfrestningar som påverkar dess tillstånd) anser att 
det är tveksamt om enbart kommunikation och 
utbildningsmaterial räcker som en åtgärd. Allmänt 
för skydd av områden och arter borde man 
undersöka möjligheten att satsa på att marknadsföra 
rekreationsområden och öka det allmänna intresset 
för arter som skyddas genom att skapa ett mervärde. 

Toimenpideohjelmaan valmistellaan yksi kaikki 
viestintä- ja opetus- sekä Itämeritietoisuuden 
parantamista koskevat asiat kokoava 
toimenpide (VIESTI 1), jolla merenhoidon 
toimenpiteiden toteutusta ja suuren yleisön 
toteuttamiseen osallistumista edistetään. 

LUONTO 4 Itämerennorpan suojeluun liittyvien hoitotoimenpiteiden laatiminen ja toteutus 

Maailman Luonnon Säätiö Suomen Rahasto 
(WWF) (YM) 

Toimenpide on arvioitu kustannus- ja 
vaikuttavuusanalyysissä melko vaikuttavaksi ja 
kustannustehokkaaksi toimenpiteeksi ja sillä on 
vaikutus luonnon monimuotoisuuteen. HELCOM on 

Itämeren norpan hoitosuunnitelma on osana 
Suomen merihylkeiden hoitosuunnitelmaa.  
Saaristomeren norpan suojelun tarpeita 
arvioidaan erikseen. Itäisen Suomenlahden 
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luokitellut itämerennorpan vaarantuneeksi, ja sen 
eteläiset osakannat Saaristomerellä ja itäisellä 
Suomenlahdella ovat erityisen uhanalaisia: ne ovat 
erittäin pieniä, huonosti tutkittuja ja mahdollisesti 
myös muista osakannoista eristyneitä. Myös 
Perämeren norppakanta on tulevaisuudessa ilmaston 
lämpenemisen uhkaama. WWF on esittänyt 
Saaristomeren norppakantaa koskevassa 
raportissaan, että itämerennorpan suojelu vaatii 
kansallisen suojeluohjelman ja tehokkaita 
suojelutoimenpiteitä erityisesti Saaristomerellä ja 
itäisellä Suomenlahdella. 

populaation suojelussa tarvitaan yhteistyötä 
Venäjän ja Viron kanssa. Alustavien selvitysten 
tekeminen on aloitettu. 

 

Nylands Fiskarförbund (Uudenmaan ELY- 
keskus) 

Östersjövikaren är beroende av goda isförhållanden 
för att fortplantningen skall lyckas. Det finns inga 
åtgärder människan kan ta till för att förbättra 
isförhållandena (ur vikarens synvinkel) i Finska Viken, 
på kort sikt. 

Ei edellytä vastinetta. 

 

Suomen riistakeskus (YM) Harmaahylkeen osalta metsästyksen todetaan olevan 
kestävää, eikä sen suhteen ole tarvetta 
toimenpiteille. Itämeren norpan osalta ehdotetaan 
uutta toimenpidettä (Luonto 4). Suomen riistakeskus 
painottaa, että toimenpiteen kohteena on 
nimenomaan Itämeren norpan eteläiset 
osapopulaatiot. Pohjanlahden alueella norppakanta 
on kasvanut tasaisesti ja on lähivuosina 
saavuttamassa Helsinki komission hyljeasiantuntija 
ryhmän määrittelemän ns. Limit reference tason. 
Myöskään lajin lisääntymisen esteenä olleita 
kohdunkuroumia ei enää ole tavattu. Suomen 
riistakeskus näkee, että Itämeren norpan rajoitettuun 
metsästykseen ei Pohjanlahden osapopulaation 
osalta ole esteitä. Mahdollisen hylkeiden 
terveysseurannan järjestämiseksi 

Ei edellytä vastinetta.  
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metsästysnäytteiden keräämistä ja analysointia tulee 
molempien hyljelajien kohdalla edistää. 

Österbottens fiskarförbund r.f. (YM) 
 

Enligt åtgärdsbeskrivningen skall statusen för 
beståden i Östra Finska viken och Skärgårdshavet 
bedömas vartefter skyddsåtgärder vidtas. Här anser 
vi att man kunde ändra på beskrivningen så att 
statusen först bedöms och att man vid behov 
utvecklar skyddsåtgärder. Vi vill här påminna om att 
beståndet i Kvarken-Bottenvikens 
förvaltningsområde är starkt och att det nu finns ett 
genuint behov för dess decimering. 

Ei edellytä vastinetta. 

Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry 
(Kaakkois-Suomen ELY- keskus) 

Tehdään Suomenlahden itämerennorpalle 
elvytyssuunnitelma. 

Itämeren norpan hoitosuunnitelma on osana 
Suomen merihylkeiden hoitosuunnitelmaa.  
Saaristomeren norpan suojelun tarpeita 
arvioidaan erikseen. Itäisen Suomenlahden 
populaation suojelussa tarvitaan yhteistyötä 
Venäjän ja Viron kanssa. Alustavien selvitysten 
tekeminen on aloitettu. 

Kansalaispalaute  Saariston asukkaat eivät uhkaa itämerennorppaa, 
vaan lämpimämpi ilmasto ja jäättömät talvet. 
Merenhoitosuunnitelmassa ei mainita merimetsoa, 
vaikka ne syövät noin 13 800 t kalaa vuosittain. 
Samoin ne aiheuttavat kuormitusta. Merimetso onkin 
suurin uhka saaristoluonnolle ja kalakannoille. 
Kannan pienentäminen olisi erittäin tärkeää.    

Merimetso syö kalaa monipuolisesti, myös 
vähempiarvoisia lajeja, ja rehevöitymisen myötä 
vähäarvoisen kalan runsastuminen on luonut 
edellytykset myös merimetsokannan 
vahvistumiselle. Jos muuta tyydyttävää 
ratkaisua ei ole, merimetson rauhoituksesta 
voidaan poiketa lintudirektiivin 9 artiklan 
mukaisesti kalavesille aiheutuvan vakavan 
vahingon estämiseksi. Poikkeuslupamenettelyn 
soveltamisessa ongelmatapausten 
ratkaisemiseksi säännösten sallimissa puitteissa 
pyritään seurantaa, tutkimusta ja ohjeistusta 
ylläpitämällä löytämään mahdollisimman 
toimiva ja tehokas sekä tapauskohtainen keino 
vakavan vahingon estämiseksi. 
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Luonnonsuojeluyhdistys Tapio (Varsinais-
Suomen ELY- keskus) 

Hylkeen metsästys ei saa vääristää hylkeiden 
sukupuolijakaumaa, tarvittaessa tulee ryhtyä 
tarvittaviin rauhoitustoimiin. Hoitosuunnitelmat 
tarvitsisivat ainakin: ankerias, norppa ja kuha. 
Kalastajien sivusaaliiseen, kuten vesilinnut ja hylkeet 
tulee asettaa ilmoitusvelvollisuus. 

Itämeren norpan hoitosuunnitelma on osana 
Suomen merihylkeiden hoitosuunnitelmaa. 
Saaristomeren norpan suojelun tarpeita 
arvioidaan erikseen. Itäisen Suomenlahden 
populaation suojelussa tarvitaan yhteistyötä 
Venäjän ja Viron kanssa. Alustavien selvitysten 
tekeminen on aloitettu. 
 
Vuoden 2016 alussa voimaan tulevan 
kalastuslain mukaan sivusaaliiksi jääneistä 
hylkeistä on tehtävä ilmoitus 
Luonnonvarakeskukselle.  
 
Ankeriaan hoitosuunnitelman 
päivitysmahdollisuuksia selvitetään ja kuhan 
säätelystä tullaan päättämään 
kalastusasetuksen yhteydessä. 
Uusitussa kalastuslaissa on sivusaaliiden 
ilmoitusvelvollisuuspakko vuodesta 2016 
lähtien. Asia voidaan huomioida myös EU:n 
tietojenkeruuohjelmassa. 

Suomen luonnonsuojeluliitto Uudenmaan 
piiri (Varsinais- Suomen ELY- keskus) 

LUONTO 4: MMM:n merihylkeiden hoitosuunnitelma 
on vanhentunut eikä vastaa varsinkaan 
Suomenlahden ja Lounaissaariston norppien 
suojelutarpeita (huom. Lounaissaaristo on myös 
huomioitava). Itämeren norpalle tarvitaan oma 
hoitosuunnitelma. Sitä ei pidä viivyttää jos yhteistyö 
Viron ja Venäjän kanssa viivästyy, vaan Suomen tulee 
toimia nopeasti itsekin. 

Suomen kansallisen 
hylkeidenhoitosuunnitelman 
päivittämistarvetta arvioidaan.  Saaristomeren 
norpan suojelun tarpeita arvioidaan erikseen. 
Itäisen Suomenlahden populaation suojelussa 
tarvitaan yhteistyötä Venäjän ja Viron kanssa. 
Alustavien selvitysten tekeminen on aloitettu. 

VIESTI 1 Merenhoidon tavoitteisiin ja toimenpiteisiin liittyvä viestintä (uusi toimenpide, jota ei vielä kuulemisessa ollut) 
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Ympäristöselostus 

Kommentoiva taho Yksityiskohtainen kommentti Palautteen huomioiminen/vastine 

Natur och miljö (YM) I förslaget är åtgärderna så otydligt formulerade att 
miljörapporten vilar på en mycket ostadig grund, 
vilket även sägs öppen i konsekvensbedömningen 
(kap 8.3.2). I miljörapporten (s 118) konstaterar man 
även helt riktigt att det huruvida en god ekologisk 
status uppnås eller inte i huvudsak beror på åtgärder 
som vidtas på basen av annan lagstiftning. Natur och 
Miljö anser att miljörapporten borde uppdateras när 
åtgärderna har konkretiserats. 

Merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaan 
on sisällytetty ainoastaan toimenpiteitä, joita 
tarvitaan olemassa olevien toimenpiteiden lisäksi. 
Ohjelmassa on analysoitu olemassa olevia 
toimenpiteitä ja lainsäädäntöä ja todellakin 
todettu, että meriympäristön tilan paranemisen 
kannalta niiden toteutuminen täysimääräisesti on 
ratkaisevaa. Merenhoitosuunnitelmaan on 
sisällytetty ainoastaan tarpeelliseksi katsottuja 
lisätoimenpiteitä. Ympäristövaikutusten arvio-osio 
päivitetään lopullista ohjelmaa vastaavaksi.  

Suomen riistakeskus (YM) Kansallisesta luonnonsuojelulainsäädännöstä johtuen 
on ilmeistä, että (kuulemisasiakirjan sivu 123) 
metsästystä tullaan rajoittamaan erityisesti valtion 
omistamilla alueilla. Suomen riistakeskus painottaa, 
että perusteeton metsästyksen rajoittaminen ei tue 
meren hyvän tilan saavuttamista. 
Suojelualueverkoston toteuttamisessa tuli LSL 17 a § 
neuvottelumekanismien kautta säilyttää ne 
metsästyksen muodot, jotka sitouttavat paikalliset 
toimijat pitkäjänteiseen luonnonhoitoon. Suomen 
riistakeskuksen vuoden 2014 lopussa vahvistama 
luonnonhoito- ja suojelustrategia lähtee 
nimenomaan ajatuksesta, jossa paikalliset toimijat 
sitoutetaan lähialueiden hoitoon ilman kategorista 
kieltämisen periaatetta. Kyseiseen strategiaan 
kirjatut linjaukset tulisi soveltuvin osin siirtää myös 
merenhoidon toimenpideohjelmaan. 

Luonnonsuojelualueiden perustaminen tapahtuu 
LS-lain säätämien prosessien mukaisesti.  

Suomen luonnonsuojeluliitto Uudenmaan piiri 
(Varsinais- Suomen ELY- keskus) 

8.2 VE0: Meriympäristön tila, jos ohjelmaa ei 
toteuteta 

Kappaleessa tarkoitetaan ympäristönsuojelulakia. 
Lakiuudistuksen kolmannessa vaiheessa otetaan 
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Tarkoitetaanko ensimmäisen kappaleen viimeisessä 
lauseessa luonnonsuojelulakia, eikä 
ympäristönsuojelulakia? Vrt. taulukko 13, jossa 
puhutaan luonnonsuojelulain kolmivaiheisesta 
uudistuksesta.  

kantaa mm. siihen, millaiset laitokset ja yksiköt 
tarvitsevat ympäristölupaa. Jo tehdyt YLS-
uudistukset ovat poistaneet eläinsuojia 
ympäristöluvan piiristä ja siirtäneet päätösvaltaa 
kunnille. 

Kalatalouden keskusliitto (Varsinais- Suomen 
ELY- keskus) 

LUONTO 1 -toimenpide voi olla ristiriidassa 
merialueiden kestävän käytön kanssa, jos se tuo 
mukanaan rajoituksia paikallisten saariston 
asukkaiden liikkumiseen omassa lähiympäristössään. 
On hyvä, jos tiedot olemassa olevista rajoituksista 
kootaan yhteen helposti saataville, mutta samassa 
yhteydessä tulee ryhtyä tarpeettomien rajoitusten 
poistoon. Rajoittaminen ei saa olla itsetarkoitus eikä 
saavutettu etu suojelulle vaan sille täytyy olla selkeät 
ajan tasalla olevat perusteet. 

LUONTO1 sekä muut LUONTO-toimenpiteet 
edistävät paremman ja käyttökelpoisemman 
meriympäristöä ja suojelualueita koskevan 
tietoperustan luomista. Tämä mahdollistaa myös 
rajoitusten nykyistä paremman perustelemisen ja 
niiden päivitettynä pitämisen.  

Kansalaispalaute Kunnan teknisen osaston päätökset erityisesti 
koskien hulevesiä tulisi alistaa esim. ELY-keskusten 
tarkasteluun ennen niiden toteuttamista 

Vesihuoltoa koskevat asiat kuuluvat kunnan 
ratkaistaviksi. Kunnan ratkaisuihin voidaan 
tarvittaessa hakea muutosta hallinto-oikeudelta. 
ELY toimii vesihuoltoa koskevissa asioissa 
asiantuntija- ja valvontaviranomaisena.  

Kansalaispalaute Kouluttamalla saariston metsänhoitajia 
ymmärtämään hakkuiden ja koneiden vaikutus 
meriluonnolle. Taloudellista ristiriitaa en näe, koska 
rantavyöhykkeen puut usein mutkaista lehtipuuta, 
kuten tervaleppää tai käkkärämäntyjä. Mahdollisilla 
kolopuilla voidaan edesauttaa lintujen pesintää 
(telkät, koskelot). 

Metsänhoitajien koulutus on sinänsä hyvä ajatus, 
mutta sitä tuskin voidaan edistää toimenpiteenä 
merenhoitosuunnitelmassa, jonka painopiste on 
vedenalaisen ympäristön tilan parantamisessa.  

Kansalaispalaute Valtiolla ei ole varaa tukiin, joilla haitataan vesien 
tilaa heikentämällä toisten elinkeinoja ja kestävää 
aluekehitystä tai sen edellytyksiä 

Valtion tuet ja niiden kohdentaminen tehdään 
poliittisessa päätöksenteossa, jossa sovitetaan 
yhteen eri intressit.  
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Kansalaispalaute Står någon av de föreslagna åtgärderna i konflikt 
med annan verksamhet eller näringsverksamhet? Hur 
kan konflikten undvikas? 

Regleringen av fisket, kan resultera i konflikter i 
samband med yrkesfisket. Men i och med den nya 
Lagen om fiske, kommer ju NTM centralerna att vara 
tvugna att höra de lokala delägarlagen och 
fiskeriområdena i fråga om restriktioner och 
regleringar. 

Uuden kalastuslain ja asetuksen on tarkoitus 
perustaa tietoon perustuva kalastuksen 
säätelyjärjestelmä. Kalastusta säädeltäisiin 
parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuen 
ottaen huomioon paikalliset olosuhteet lain 
sallimia rajoja ja mahdollisuuksia hyväksi käyttäen. 

Kansalaispalaute Står någon av de föreslagna åtgärderna i konflikt 
med annan verksamhet eller näringsverksamhet? Hur 
kan konflikten undvikas? 

Kanske inte direkt i konflikt med varandra men skulle 
önska mer tvärvetenskaplighet. Jord- och 
skogsbruket behandlas ofta som helt skilda saker 
trots att t.ex. sura utsläpp är sura utsläpp oberoende 
varifrån den kommer. 

Ristiriitoja elinkeinotoiminnan ja 
ympäristönsuojelun välillä pyritään vähentämään 
suunnittelulla.  

 

Arvio ympäristötavoitteiden saavuttamisesta 

Kommentoiva taho Yksityiskohtainen kommentti Palautteen huomioiminen/vastine 

Ilmatieteen laitos (YM) Kappaletta 9.1.1 ”Ilmasto ja säätilojen vaihtelu 
vaikuttavat Itämeren ekosysteemiin” Ilmatieteen 
laitos ehdottaa täydennettävän tiedolla joulukuun 
2014 suolapulssista, joka IOW:n arvion mukaan on 
kolmanneksi suurin Itämerellä mitatuista 
suolapulsseista. 

Tekstiä on täydennetty ehdotuksen mukaan.  

 

Metsähallitus (YM) 

 

Ohjelman sisältämiä toimenpiteitä arvioidaan 
suhteessa yhteentoista eri kuvaajaan, joista yksi on 
luonnon monimuotoisuus. Metsähallitus katsoo, että 
luonnon monimuotoisuus on käsitteenä niin 

Tekstiä on muutettu siten että tämä näkökulma 
tulee esiin mm. johtopäätöksissä. 
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monitahoinen, ettei sitä voida rinnastaa muihin 
kuvaajiin. Monimuotoisuuden tulisi saada 
tarkastelussa suurempi painoarvo kuin muiden 
kuvaajien, eikä sen hyvän tilan saavuttamisesta tulisi 
tinkiä. 

Natur och miljö (YM) Arbetsgruppen som har berett förslaget konstaterar 
att varken miljömålen för havsvården eller en god 
status för den marina miljön kommer att uppnås före 
år 2020 (kap 9.3, s 131). Natur och Miljö anser, att 
ambitionsnivån i beredningsarbetet inte har varit 
tillräckligt hög. 

Toimenpideohjelman on valmistellut 
laajapohjainen yhteistyöryhmä, joka laati 
ehdotuksen suurimman kustannusvaikutuksen 
mukaisen ohjelmavaihtoehdon mukaisesti. Eräät 
toiset tahot (mm. VM) kyseenalaistivat 
kalleimman vaihtoehdon valitsemista. Natur och 
Miljö ei kuitenkaan esitä vaihtoehtoisia, 
ehdotettua tehokkaampia toimenpiteitä. 

Luonnonvarakeskus (YM) Luonnoksessa uusien toimenpiteiden toteutumista 
pyritään seuraamaan tarkoitusta varten mietittyjen 
indikaattorien avulla. Indikaattorien määrittely 
(taulukko 17) on jäänyt keskeneräiseksi. Joidenkin 
toimenpiteiden kohdalla on esitetty indikaattoreita, 
jotka todella mittaisivat toimenpiteiden 
toteutumisen edistymistä. Toisaalta joidenkin 
toimenpiteiden kohdalla on esitetty ainoastaan 
osittain aiheeseen liittyviä meren tilan 
indikaattoreita, joihin lähes poikkeuksetta vaikuttaa 
moni muukin tekijä kuin kyseinen toimenpide. 
Toimenpiteiden seurantaan tarkoitettujen 
indikaattorien periaatteet tulisi yhdenmukaistaa 
lopulliseen toimenpideohjelmaan. 

Toimenpiteiden toteutuksen seurantaa tähdätyt 
indikaattorit tullaan yhtenäistämään viimeistään 
toteutuksen alkaessa.  

Espoon kaupunki (Uudenmaan ELY- keskus) Tavoitteiden saavuttaminen riippuu myös monesta 
ohjelman ulkopuolisesta tekijästä esim. 
luonnonolosuhteet saattavat muuttua ja monet 
meren tilaan vaikuttavat päätökset vaativat 
ympäristöasioille suotuisan poliittisen ilmapiirin 
kaikissa Itämeren valuma-alueella sijaitsevissa 

Ohjelman vaikutusarviossa on pyritty kuvaamaan 
niitä luonnon- ja muita olosuhteista, jotka 
vaikuttavat ohjelman toteutumiseen ja 
toteutuksesta saataviin vaikutuksiin.  
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valtioissa. Lisäksi toimenpiteet perustuvat 
suurimmaksi osaksi vapaaehtoisuuteen, mikä 
vaikuttaa niiden toteuttamiseen. 

Åbolands fiskarförbund (Varsinais-Suomen ELY- 
keskus) 

Ilmastonmuutosluvussa otetaan liian suuria 
oletuksia, jotka eivät välttämättä ole edes lähellä 
totuutta. Ilmastonmuutos saa liian suuren 
painoarvon merenhoitosuunnitelmassa.  

Merenhoitosuunnitelmalla ei pyritä vaikuttamaan 
ilmastonmuutokseen, mutta ilmastonmuutos 
vaikuttaa meriekosysteemiin jo nyt ja lisääntyvästi 
tulevaisuudessa. Näin ollen sillä on vaikutuksia 
myös ohjelman toteutukselle ja siitä saataville 
vaikutuksille ja tätä on pyritty hahmottamaan sekä 
vaikutusosiossa että tavoitteiden saavuttamisen 
arviointia koskevassa osiossa.  

Toteutusohjelma 

Kommentoiva taho Yksityiskohtainen kommentti Palautteen huomioiminen/vastine 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK 
ry (YM) 

MTK Pohjois- Suomi (Pohjois- Pohjanmaan ELY- 
keskus) 

Toimenpiteiksi on ehdotettu erilaisia hankkeita. MTK 
muistuttaa, että hankkeet voivat toimia vain 
lähtölaukauksena todellisten vesiin suoraan 
vaikuttavien toimenpiteiden pysyvämmälle 
toteutukselle. Erilaisten raporttien tuottamista pitää 
harkita tarkkaan. Ehdotuksessa yleisellä tasolla 
kuvattujen toimenpiteiden vaikuttavuus riippuu siitä, 
minkälaisiksi ne lopulta muodostuvat. Koska meren 
tilaan vaikuttaminen on erittäin hidas prosessi, tulee 
toimenpiteiden tähdätä pitkälle tulevaisuuteen. 
Toimenpiteiden toteutukseen tulee liittyä myös osio, 
jossa mietitään, miten konkreettiset jatkotoimet 
tuodaan käytäntöön ja miten ne kustannetaan.    

Hankkeilla toteutettavien toimenpiteiden tekstiä 
on tarkennettu niin, että hanke, joka toteutetaan, 
on vain pilotti ja tarkoitus on laajentaa 
toimenpiteessä esitettyä toimintaa joko jatkuvaksi 
toiminnaksi tai laajentaa hankkeen toiminta-
aluetta, jos hankkeessa on saatu hyviä 
kokemuksia. 

Kuulemisasiakirjan luku 10 (lopullisessa TPO:ssa 
luku 7) käsittelee asiaa. 

 

Akava ry (YM) Toimenpideohjelman suurin kompastuskivi on sen 
toteutus. Ympäristöselostuksen mukaan 
tavoiteltujen ympäristövaikutusten saavuttamiseen 
liittyy suuria epävarmuuksia. Osa niistä nojautuu niin 
vahvasti vapaaehtoisuuteen ja osa toimenpiteistä 

Ohjelman oletetaan parantavan 
suunnitelmallisuutta ja myös mahdollisuutta 
ohjata rahoitusta ohjelmaan mukaan otettujen 
toimenpiteiden toteuttamiselle.  
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täsmentyy vasta ohjelmakauden aikana. Ohjelman 
tulisi jatkossa parantaa suunnitelmallisuutta. 

Ilmatieteen laitos (YM) Toimenpideohjelmassa ehdotetuista 35 
merenhoidon uudesta toimenpiteestä useat liittyvät 
toisiinsa suoraan tai välillisesti. Ehdotuksessa voisi 
tuoda vahvemmin esiin, miten toimenpiteiden 
yhteys toisiinsa huomioidaan valmistelu- ja 
toteutusvaiheessa ja miten varmistetaan 
koordinointi ja yhteistyö eri toimenpiteiden 
vastuutahojen kesken.  

Toteutuksen ohjausta ja koordinointia koskevaa 
tekstiä on täydennetty tekstillä lukuun 10 (TPO:ssa 
lukuun 7)” Toimenpideohjelman toteutuksen 
seuranta ja ohjaaminen annetaan merenhoidon 
yhteistyöryhmän tehtäväksi. Lisäksi toteutuksen 
koordinaatiosta vastaamaan pyritään nimeämään 
asiantuntija” 

MTK- Satakunta, MTK- Varsinais-Suomi 
(Varsinais- Suomen ELY- keskus) 

 

 

1. MTK- Satakunta pitää tärkeänä, että taloudelliset 
resurssit ja kustannustehokkuus pidetään jatkuvasti 
mielessä toimenpideohjelmaa toteutettaessa. 
Indikaattorien tulee luotettavasti kuvata merien tilan 
kehittymistä. Niitä varten kerättävän tiedon on 
oltava mitattavissa olevaa ja riittävää, jotta sen 
perusteella voidaan tehdä oikeita johtopäätöksiä. 
Myös EU:lle annettavissa raporteissa on kyettävä 
antamaan oikea kuva Suomessa toteutetuista 
toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista. 
 
2. MTK- Satakunta korostaa, että merenhoito on 
pitkäjänteistä työtä, jonka tulokset näkyvät hitaasti. 
Toteutettavien toimenpiteiden onkin tähdättävä 
pitkälle tulevaisuuteen. Suomen taloudellisen 
tilanteen vuoksi niukkenevat resurssit tulee ohjata 
ensisijaisesti käytännön toimenpiteiden 
toteuttamiseen suunnitelmien ja ohjelmien 
laatimisen sekä hallinnoinnin sijasta.  
 
3. Ehdotuksessa nostetaan esiin myös merelliset 
suojelualueet. MTK- Varsinais-Suomi muistuttaa 
maanomistajien kanssa tehtävän yhteistyön 
tärkeydestä kaikissa suojeluprosessin vaiheissa. 

1. Merenhoidon asiantuntijaryhmä kehittää 
yhteistyössä muiden Itämeren valtioiden kanssa 
indikaattorijärjestelmää. Tieto tullaan laittamaan 
saataville ympäristöhallinnon nettisivuille. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Toisella merenhoidon suunnittelukaudella 
pääpaino tulee olemaan toteutuksessa. 
Ensimmäisellä kaudella painotus on ollut 
suunnittelujärjestelmän ja suunnitelmien 
laatimisessa. 
 
 
 
 
3. Koska maatalouden toimet tehdään 
pääsääntöisesti vesienhoidon puolella, vastaus 
tähän näkemykseen tulee löytyä 
vesienhoitosuunnitelman kuulemisen vastineista. 
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Maanomistajille maksettaviin korvauksiin on myös 
varattava riittävä rahoitus. MTK- Varsinais-Suomi 
korostaa, että ensin tulee tehdä toimet, joilla 
saavutetaan suurimmat hyödyt pienimmin 
kustannuksin, koska yhteiskunnan 
tukimahdollisuudet ovat rajalliset eikä kaikkia 
toimenpiteiden kustannuksia voi maksattaa 
toimijoilla. Kuluttajat kustannusten maksajana tulisi 
tuoda entistä selkeämmin esille. Esimerkiksi 
maataloudesta aiheutuvat päästöt ovat seurausta 
siitä, että maatalous tuottaa yhteiskunnalle 
perushyödykkeitä. 
 
4. Toimenpiteiksi on ehdotettu erilaisia hankkeita. 
MTK- Varsinais-Suomi muistuttaa, että hankkeet 
voivat toimia vain lähtölaukauksena todellisten vesiin 
suoraan vaikuttavien toimenpiteiden pysyvämmälle 
toteutukselle. Erilaisten raporttien ja selvitysten 
tuottamista pitää harkita tarkkaan. Ehdotuksessa 
yleisellä tasolla kuvattujen toimenpiteiden 
vaikuttavuus riippuu siitä, minkälaisiksi ne lopulta 
muodostuvat. Koska meren tilaan vaikuttaminen on 
erittäin hidas prosessi, tulee toimenpiteiden tähdätä 
pitkälle tulevaisuuteen. Toimenpiteiden 
toteutukseen tulee liittyä myös osio, jossa mietitään, 
miten konkreettiset jatkotoimet tuodaan käytäntöön 
ja miten ne kustannetaan.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Hankkeiden tarkoituksena on monessa 
tapauksessa toimia kokeilu-tai selvitysvaiheena, 
joka johtaa pysyvämpään toimintaan, mikäli 
tulokset sitä puoltavat. Kokeiluhankkeet 
mahdollistavat uusien keinojen testaamisen. 
Useat toimenpiteet, mm. ravinnekuormituksen 
vähentämiseen liittyvät, ovat pitkäjänteisiä ja 
vaikuttavat hitaasti. Toimenpiteiden 
konkreettinen suunnittelu ja käytännön toteutus 
tapahtuu toimenpideohjelman toteutuksen 
aikana. 

 

Ilmatieteen laitos (YM) Ilmatieteen laitos näkee haasteena 
tutkimuslaitosuudistuksen rahoitusmallin ja sen 
myötä perusmäärärahojen vähenemisen. 

 Ei edellytä vastinetta. 

Natur och miljö (YM) Enligt 26 f § 2 mom i lagen om vattenvårds- och 
havsvårdsförvaltningen (1299/2004) skall 
åtgärdsprogrammet innehålla de åtgärder som krävs 
för att uppnå och bevara en god miljöstatus i den 

 Ei edellytä vastinetta. 
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marina miljön. Problemet är dock att myndigheter 
endast i tillämpliga delar behöver beakta det som 
står i havsförvaltningsplanen (28 §). Andra aktörer 
behöver inte följa det som står i åtgärdsprogrammet. 
Samma sak gäller även vattenförvaltningsplanernas 
åtgärdsprogram (se sid 39).  

Helsingin kaupunki (Uudenmaan ELY- keskus) Toimenpideohjelman toteutuksen kannalta olisikin 
hyvä esittää myös keinoja, joilla eri toimenpiteet 
viedään käytäntöön, jotta niihin voidaan varata 
riittävät resurssit. Tämä koskee etenkin niitä 
toimenpiteitä, joissa valmisteluvastuu on valtiolla ja 
toteutus jollain muulla taholla, kuten kunnalla. 

Toimenpideohjelman toteutus tulee väistämättä 
täsmentymään sitä mukaa, kun sen toteutus 
aloitetaan. Kaikkea toteutusta koskevaa ei ole 
mahdollista sisällyttää itse ohjelmaan. Toteutusta 
tehdään valtion talouskehysten puitteissa. 

Raaseporin kaupunki (Uudenmaan ELY- keskus) Konkreettisille toimenpiteille tulee varata tarpeeksi 
voimavaroja ja ne tulee ohjata kohteisiin ja alueille 
missä voimavarat tuovat suurimman hyödyn; 

Toteutusta tehdään valtion talouskehysten 
puitteissa. Kustannusvaikuttavuus- ja -
tehokkuusanalyyseillä on tarkasteltu 
toimenpiteiden priorisointimahdollisuuksia. 

Kotkan kaupunki, ympäristölautakunta ja 
Pyhtään kunta (Kaakkois- Suomen ELY- keskus) 

1. Merenhoidon toimenpideohjelmassa 
toimenpiteissä ei mennä kovinkaan konkreettisiin 
esityksiin. Ohjelma sisältää useita selvitys- ja 
ohjelmahankkeita. Alueelliset vesiensuojeluohjelmat 
sisältävät konkreettisempia, paikallisesti suunnattuja 
toimenpiteitä ja ovat keskeisiä täydentäessään 
ohjelmaa. Riittävien resurssien turvaaminen 
konkreettisille, paikallisille hankkeille on keskeistä. 
Toimenpiteiden suuntaamisessa keskeistä on 
suunnata voimavaroja parhaiten vaikuttaviin hyvää 
tilaa palauttaviin ja turvaaviin toimiin sekä alueille, 
joissa hyvän tilan tavoitteen saavuttaminen on 
vaikeampaa. Suomenlahden tila on edelleenkin 
huolestuttava.  

2. Rehevöitymisen vähentäminen on ohjelmassa 
keskeistä. Ilmastonmuutoksen on ennustettu lisäävän 
sadantaa ja tätä kautta ravinteiden kulkeutuminen 

1. Vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmat 
täydentävät toisiaan ja muodostavat yhden 
kokonaisuuden. 

 

 

 
 

 

 

 

 

2. Sisäisen kuormituksen hallintaan ei ole vielä 
olemassa teknistaloudellisesti toimivia 
menetelmiä. Toimenpideohjelmaan on otettu 
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huuhtoutumalla mereen kasvaa. Ratkaisuja on 
pyrittävä löytämään myös sisäiseen kuormitukseen, 
joka vaikuttaa meren tilaan pitkään päästöjen 
vähentymisen jälkeenkin. 

3. Toimenpiteiden tueksi luodun lainsäädännön 
johdonmukaisuus on paikallistason työssä tärkeää. 
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tehostamiseen 
tähdänneen asetuksen avaaminen useampaan kertaa 
on vienyt ympäristönsuojelun kenttätyöltä pohjaa ja 
uskottavuutta sekä tuhlannut neuvontaresursseja. 

mukaan uutena toimenpiteenä selvitys sisäisten 
ravinnevarastojen merkityksestä ja hallinnan 
mahdollisuuksista (REHEV 6) 

 

3. Ei edellytä kommenttia.  

Raahen kaupunki (Pohjois- Pohjanmaan ELY- 
keskus) 

Pyhäjoen kunta (Pohjois- Pohjanmaan ELY- 
keskus) 

1. Yksittäisen kunnan rooli ja mahdollisuudet meren 
tilan parantamisessa ovat melko etäiset. Kunnille on 
ehdotettu pientä vastuuroolia kolmessa 
toimenpiteessä, mutta yksittäisessä kunnassa 
saavutettavat parannukset voivat tuntua mitättömiltä 
kokonaishyötyä ajatellen. Toimenpiteiden 
toteuttaminen ei saa kohtuuttomasti lisätä kuntien 
työtaakkaa eikä liiallisesti vaikeuttaa mahdollisia 
merialueelle suunniteltuja hankkeita tai yksityisten 
toiminnanharjoittajien mahdollisuutta harjoittaa 
ammattiaan.  
 
2. Toimenpiteillä ei saa vaikeuttaa meriväylien 
ruoppausten ja satamarakentamisen yhteydessä 
tapahtuvaa kustannustehokasta läjitystä tarvittaessa 
mereen.  Yleisesti tulee myös varautua 
ennakoimattomiin riskitilanteisiin (esimerkiksi 
öljyvuodot). 

1. Toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa 
tullaan ottamaan huomioon kunkin tahon 
käytettävissä olevat resurssit. 

 

 

 

 

 

2. Valtiontalouden tarkastusvirasto on 
tuloksellisuustarkastuskertomuksessaan 2/2014 
todennut, että kuntien rooli ja valmius 
öljyvahinkojen jälkitorjunnassa on selvennettävä, 
vaikka vastuu onkin määritelty lainsäädännössä 
(Öljyntorjuntalaki 1673/2009). Öljyn- ja 
aluskemikaalivahinkojen torjunnan 
neuvottelukunta on toimintasuunnitelmassaan 
päättänyt ottaa tämän asian käsittelyyn 
kokousteemana kokouksessaan talvella 2015–
2016.  
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Puolustusministeriö (YM)  Toimenpideohjelman toimenpiteillä on 
todennäköisesti vaikutuksia puolustushallinnon 
toimintaan. Esimerkiksi merellisten suojelualueiden 
verkoston vahvistaminen ja muut suojelutoimet sekä 
melun ja muun energian mereen johtamisen 
vähentäminen voivat toteutuessaan vaikeuttaa 
puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien 
toteuttamista Itämerellä. Tämän vuoksi 
maanpuolustuksen erityispiirteet tulee huomioida 
toimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa 
siten, että puolustusvoimien toimintaedellytykset 
turvataan. Tätä tukee myös meristrategiadirektiivi, 
jossa puolustukseen tai kansalliseen turvallisuuteen 
tarkoitettu toiminta on rajattu direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle. 

Meristrategiadirektiivin artikla 2 rajaa direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle puolustuksen ja 
kansallisen turvallisuuden. Ohjelman toimenpiteet 
ovat yleisellä tasolla kuvattuja, minkä vuoksi tässä 
kommentissa mainitut seikat on mahdollista ottaa 
huomioon toimenpiteitä toteutettaessa.  

Satakuntaliitto (YM) 

 

Satakuntaliitto korostaa merenhoidon suunnittelun 
ja merialuesuunnittelun tiivistä kytkemistä toisiinsa 
niin suunnitelmien laadinnan kuin toteutuksen 
osalta. Resurssien vähetessä synergiaedut mm. 
tietopohjan, vaikutusten arvioinnin ja seurannan 
osalta on käytettävä mahdollisimman tehokkaasti 
hyödyksi. Ohjelman sisältöä ja toimenpiteiden 
toteutusta tulee vielä tarkastella näistä näkökulmista 
(esim. valtakunnallisen merihiekan ja kiviaineisten 
ottamissuunnitelman laatiminen, vedenalaisten 
avainelinympäristöjen suojelu, vedenalaisen melun 
vähentäminen).   

Merialuesuunnittelussa ja suunnitelmien 
laatimisessa on tarkoitus hyödyntää merenhoidon 
suunnittelussa ja sen seurannassa saatavia tietoja. 
Merialuesuunnittelu on toimenpideohjelman eräs 
toimenpide, mikä mahdollistaa yhteyden 
merenhoidon ja merialuesuunnittelun kesken. 

Satakuntaliitto (YM) Osana merenhoitosuunnitelman 
toimenpideohjelman toteuttamisen edistämistä 
Satakuntaliitto esittää, että Suomenlahtivuoden 
jatkona Pohjanlahdella toteutetaan oma teemavuosi. 
Pohjanlahden teemavuoden toteuttaminen 
mahdollistaisi toimenpideohjelmassa määriteltyjen 
tavoitteiden toteuttamisen edistämisen yli 

Pohjanlahtivuosi – toimenpidettä harkittiin, mutta 
työryhmä päätyi lopputulokseen, että 
Pohjanlahtivuosi ei olisi toistaiseksi keskustellussa 
muodossaan tehokas tapa edistää hyvän tilan 
tavoitetta eikä toimenpidettä sisällytetty 
ohjelmaan. 
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sektorirajojen ja myös kytkennän 
merialuesuunnitteluun. Satakuntaliiton tavoitteissa 
tulevaan hallitusohjelmaan ja sen 
toimintasuunnitelmiin 2015 on Pohjanlahtivuoden 
osalta esitetty mm. seuraavaa:  
Pohjanlahden mahdollisuuksia toimia elintärkeänä 
väylänä niin etelään kuin pohjoiseen tulee kehittää. 
Tavoitteen toteutumista edistetään toteuttamalla 
erityinen Pohjanlahti-vuosi. Pohjanlahdella on 
erityinen merkitys pohjoisen ulottuvuuden 
kehittämisessä ja merenkulun muutospaineissa 
Euroopan mittakaavassa. Pohjanlahtivuosi kytkeytyy 
myös Suomen merenhoitosuunnitelman 
toimenpideohjelman toteuttamiseen sekä merten 
aluesuunnitteluun liittyvän kansainvälisen yhteistyön 
edistämiseen. Ilmastonmuutos sekä siihen liittyvät 
ilmiöt asettavat myös omat haasteet alueelle ja 
matkailuun liittyy monia kehittämismahdollisuuksia. 
Ministeriöiden (YM, TEM, UM ja LVM) tulisi 
yhteistyössä käynnistää tällainen teemavuosi, jota 
Suomen ympäristökeskus (SYKE) voisi koordinoida 
Suomenlahden teemavuoden tapaan. Teemavuosi 
antaa sateenvarjon rajat ylittävälle yhteistyölle sekä 
alueella toteutettaville hankkeille. 

Uudenmaan kalastusalueet (Varsinais- Suomen 
ELY- keskus) 

Kalastusalueet toteavat, että 
merenhoitosuunnitelman toteuttaminen vaikuttaa 
merkittävästi kalastuselinkeinon ja kalastamisen 
edellytyksiin. Parhaimmillaan toimenpiteet edistävät 
mahdollisuuksia kalastaa ja kalataloutta, mutta on 
myös toimenpiteitä, jotka saattavat vaikuttaa 
kielteisesti kalatalouteen, varsinkin, jos niitä 
toteutetaan ilman riittävää tietoa paikallisista 
olosuhteista. Pidämme tärkeänä sitä, että 
toimeenpanossa käydään säännöllistä ja aktiivista 

Merenhoidolla pyritään osaltaan parantamaan 
meren tilaa. Meren hyvä tila edistää kalakantojen 
tilaa, mikä edelleen kalastuksen 
toimintaedellytyksiä. 
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vuoropuhelua kalastusalueiden kanssa. 

Kalatalouden keskusliitto (Varsinais- Suomen 
ELY- keskus) 
 

Kalatalouteen kohdistuvien toimenpiteiden rahoitus 
tulee hakea tärkeimpien haittojen, eli 
vaellusesteiden tekijöiltä. Voimayhtiöiden vastuu 
tulee realisoida täysmääräisenä. Paikalliset yhteisöt, 
kalastusalueet, vesialueen omistajat, 
neuvontajärjestöt tulee ottaa toimenpiteiden 
toteutusta suunniteltaessa mukaan alusta alkaen. 
Näin varmistetaan toimenpiteiden järkevämpi 
kohdentaminen sekä sitoutetaan toimijat mukaan. 

 

Hangon kaupunki (Uudenmaan ELY- keskus) Jotta etenkin vapaaehtoisesti toteutettavat 
toimenpiteet toteutuisivat myös pienemmissä 
kunnissa, tulisi projekteja toteuttaa valtiovetoisesti 
alueellisina kokonaisuuksina. Henkilöstön koon 
pienuudesta huolimatta aitoa innostusta usein löytyy 
pienistäkin kunnista, mutta realistista mahdollisuutta 
rahoituksen hakemiselle ja projektin byrokratian 
pyöritykselle löytyy heikommin. 

Joidenkin ohjelmassa ehdotettujen toimenpiteiden 
osalta muutosta nykyisestä tuskin saadaan aikaan 
ilman lainsäädännöllisten ohjauskeinojen käyttöä tai 
riittävien taloudellisten voimavarojen kohdentamista 

Toimenpideohjelman toteutusta pyritään osittain 
edistämään hankkeiden kautta. Kuntien 
mahdollisuuksia osallistua hankkeisiin tulee 
edistää.  

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 
annetun lain 28 §:n mukaan valtion ja kuntien 
viranomaisten sekä viranomaistehtäviä hoitavien 
muiden elinten on otettava soveltuvin osin 
toiminnassaan huomioon merenhoitosuunnitelma. 
Lisäksi merenhoitosuunnitelman huomioon 
ottamisesta on säännöksiä muun muassa 
ympäristönsuojelulaissa, vesilaissa ja 
merensuojelulaissa. 

Helsingin yliopisto (Uudenmaan ELY- keskus) Målsättningen för åtgärdsprogrammet är ambitiöst 
och kräver tilläggsresurser för att vara realistiskt; 
finansieringen av åtgärdsprogrammet bör alltså 
säkerställas och vi anser inte att åtgärdsprogrammet 
kan förlita sig på frivilliga insatser och privata aktörer 
eller genom föras inom ramarna för tjänstearbete 
inom förvaltning utan tilläggsfinansiering. 
Universitetens roll som rådgivande instanser och 
producenter av nya forskningsrön borde beaktas i 

Toteutusohjelmassa on tunnistettu potentiaalisia 
rahoituslähteitä sekä vastuutahot. Ohjelman 
toteutuksen vastuutahojen tehtävä tulee olemaan 
rahoituksen järjestäminen toimenpiteiden 
toteutukselle. Keinoja osallistaa yliopistot 
merenhoidon suunnitteluun lisääntyvässä määrin 
harkitaan merenhoidon suunnittelun työryhmissä 
vuoden 2015 aikana. 
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högre grad. 

Puolustusvoimat (Uudenmaan ELY- keskus) Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta 
toteaa, että puolustusvoimien toiminnot Itämerellä 
ja saaristossa suunnitellaan ja toteutetaan huomioon 
ottaen ympäröivä luonto. Jokainen sotilaallinen 
harjoitus ohjeistetaan erikseen merelliset 
ympäristöasiat ja luontoarvot huomioiden. Näillä 
toimenpiteillä pyritään osaltaan edistämään myös 
merenhoidon tavoitteiden toteutumista. 

Ei edellytä vastinetta. 

Kalatalouden keskusliitto (Varsinais- Suomen 
ELY- keskus) 

Osallistumista merenhoidon suunnitteluun ja 
toteuttamiseen voi edistää laajapohjainen 
valmistelu.   
Toimenpiteiden toteuttamisessa on tärkeää 
paikallisten toimijoiden mukaan ottaminen. 
Toimenpiteiden mitoittaminen paikallisten tarpeiden 
mukaan eli vältetään koko valtakuntaa koskevia 
yleismääräyksiä, jos niille ei ole erityistä tarvetta. 

Toimenpideohjelmaa on valmisteltu 
laajapohjaisessa yhteistyössä ja toimenpiteet ovat 
yleisluontoisia ja täsmentyvät toteutuksen myötä. 
Paikallisten olosuhteiden huomioiminen ja 
paikallisten toimijoiden mukaan ottaminen on 
mahdollista paremmin toteutusvaiheessa.  

Kansalaispalaute (Varsinais- Suomen ELY- 
keskus) 
 
 

1. Merenhoidon toimenpiteiden toteutumista voisi 
edistää: Aktivoimalla kylätoimikuntia ja osuuskuntia 
välittämään ympäristöstä, ohjeistamalla 
mahdollisten EU-tukien saamiseksi rantojen 
kunnostusohjelmiin. 
 
2. Suoja-altaitten ja suojavyöhykkeitten 
rakentaminen on kustannuskysymys maataloudelle. 
Suojeluehdotuksessa kerrottiinkin että tähän 
pyritään vaikuttamaan EU-lainsäädännön ja EU-
tukipolitiikan kautta, mutta tämä onnistuu vain 
pitkällä aikaperspektiivillä. Voitaisiinko kriittisimmille 
maatalouden valuma-alueille määrittää tarkemmin 
sallitut viljelymenetelmät ja osa alueista metsittää. 
Pellot eivät saisi olla talvisin paljaana ilman mitään 

1. Ehdotus on hyvä, mutta rantojen kunnostus ei 
suoraan kuulu merenhoidon piiriin. 
 
 
 
 
2.  Maatalouden uudessa 
ympäristökorvausjärjestelmässä on entistä 
paremmin huomioitu alueelliset olosuhteet mm. 
maksamalla korkeampia korvauksia toteutetuista 
vesiensuojelutoimenpiteistä läntisen Suomen 
rannikkoalueille, joissa maatalous on 
intensiivisintä ja vesien ja meren tila sen 
seurauksena muuta maata huonommassa tilassa. 
Mikäli nykyisen ympäristökorvausjärjestelmän 
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kasvillisuutta. avulla ei päästä asetettuihin tavoitteisiin, 
kehitetään järjestelmää toimenpiteiden 
kohdentamisen parantamiseksi. 
Talviaikainen kasvipeitteisyys on lisääntynyt viime 
aikoina huomattavasti. Nykyisin yli 500 000 ha on 
talvisin kasvipeitteisenä.  

Kansalaispalaute (Varsinais- Suomen ELY- 
keskus) 
 

Toimenpiteiden toteuttamista voi edistää: 
Lainsäädännöllä ja valvonnalla leveämmät 
suojavyöhykkeet. 

Vesienhoitosuunnitelmissa on toimenpiteenä 
suojakaistojen jättäminen hakkuualueen ja 
vesistön välille uudistushakkuissa.  

Kansalaispalaute (Varsinais- Suomen ELY- 
keskus) 
 

Toimenpiteiden toteuttamista voi edistää:  
Vesille haitallisten tukien karsiminen olisi oleellista. 
Tällaisia on ainakin ½ miljardia/vuosi. Esim. turpeen-
kaivamisen verohelpotukset ja muut tuet, 
metsänuudistamisen tuet, kunnostusojituksen tuet, 
kaivostuet (mm. Talvivaara, Sokli jne). 

Valtion tuet ja niiden kohdentaminen tehdään 
poliittisessa päätöksenteossa, jossa sovitetaan 
yhteen eri intressit 

Kansalaispalaute Toimenpiteiden toteuttamista voi edistää:  
En oikein näe enää muuta tapaa, kuin 
sakkojen/uhkasakkojen määrääminen vesien tilaa 
huonontavista toimenpiteistä (koskisi myös kuntia). 
Julkisen sanan tietoon luontoa pilaavien kuntien ja 
päättäjien nimet. Toisaalta myös julkisuuteen hyvät 
luontoa suojelevat toimenpiteet. Avoimuus asioissa 
ennen kaikkea. 
 

Ympäristönsuojelulaissa (527/2014) korostetaan 
velvollisuutta ehkäistä ja rajoittaa ympäristön 
pilaantumista ennakolta.  Luvanvaraisille 
toiminnoille määritellään ympäristöluvissa ehdot 
ja lupien noudattamista valvotaan. Mikäli 
toimitaan luvanvastaisesti, eikä muilla 
valvontatoimilla voida korjata tilannetta, 
viranomaisen on tehostettava, jollei se ole 
ilmeisen tarpeetonta, lain nojalla antamaansa 
kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että 
tekemättä jätetty toimenpide teetetään 
laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta 
keskeytetään (luku 18). 

Kansalaispalaute Vilka åtgärder är enligt dig viktigast? 
central styrning av muddringar 

Ruoppausten valvontaa ja seurantaa pyritään 
tehostamaan mm. toimenpideohjelmassa 
ehdotetulla toimenpiteellä (FYYSINEN 1). 



224 
 

Muita yksityiskohtiin liittyviä huomioita 

Kommentoiva taho Yksityiskohtainen kommentti Palautteen huomioiminen/vastine 

Liikenteenturvallisuusvirasto TraFi (YM) TraFin mukaan itse kuulemisasiakirjan rakenne jättää 
toivomisen varaa ja sitä ei voi kutsua TraFin mielestä 
lukijaystävälliseksi. TraFi toivoo, että rakennetta 
muutettaisiin siten, että sisällysluettelo tarjoaisi 
selkeän ohjeistuksen siihen, miten löytää tietyn 
aihepiirin toimenpiteisiin.  Nykyrakenteella joutuu 
kahlaamaan koko asiakirjan, mikäli ei tunne asiaa. 
Esimerkiksi merenkulun toimenpiteitä löytyy 
rehevöitymisen, roskaantumisen, melun, 
merenpohjan elinympäristöjen fyysisten vahinkojen 
ja menettämisen vähentäminen (ruoppaukset) 
toimenpiteiden alta. 

Toimenpideohjelman rakenne määrittyy 
direktiivin ja sen toimeenpanosta annettujen 
ohjeiden mukaan. Paineita ja niihin liittyviä 
toimenpiteitä ei käsitellä toimialakohtaisesti vaan 
pikemminkin paineteemoittain.  

Inkoon kunta (Uudenmaan ELY- keskus) Yleensä ottaen voidaan todeta, että 
merenhoitosuunnitelman laatimisprosessin 
yhteydessä on käyty tarkasti ja järjestelmällisesti läpi 
merialueen tilaan vaikuttavat tekijät. Tulosten 
popularisointi ja lyhyet sektorikohtaiset neuvot 
toimenpiteiden toteuttamiseksi voisivat olla tarpeen. 

Ei edellytä vastinetta. 

Suomen luonnonsuojeluliitto Uudenmaan piiri 
(Varsinais- Suomen ELY- keskus) 

1. Laivojen rikkipesureihin on määrättävä suljettu 
kierto. Eli avoin kierto ja hybridimalli pitää kieltää 
meillä ja muualla, jotta epäpuhtaudet eivät joudu 
mereen sitä kautta.  

 

 

 

 

2. On tärkeää, että ympäristöministeriön 

1. Merenhoitosuunnitelman ensimmäisessä 
osassa vuodelta 2012 ei asetettu rikkipäästöihin 
liittyviä ympäristö- tai tilatavoitteita, joten asiaa ei 
ole käsitelty toimenpideohjelmassa. Asiasta 
keskustellaan sekä EU- että HELCOM tasolla ja 
merenhoitoon liittyen pesureiden 
rikkihuuhtoumista voidaan keskustella vuonna 
2018, kun merenhoitosuunnitelman ensimmäinen 
osa tarkistetaan.  
 

2. Ei edellytä vastinetta. 
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organisaatiouudistuksissa ei heikennettäisi 
luontoympäristöosastoa eikä vesiensuojelua vietäisi 
toiseen osastoon kuin maa-alueiden 
luonnonsuojelua (valuma-alueajattelu!).  

3. Itämeri-portaali on palautettava. Ilmeisesti sen 
vanha aineisto onkin netissä tallella. Siitä olisi hyvä 
jatkaa.  

4. Poistokalastus ei toimi kaikilla järvilläkään. Hyvä, 
että sitä ei ole otettu ohjelmaan, koska sen ei ole 
nähty toimivan merellä kustannustehokkaana 
toimenpiteenä. 

 

 

 

3. Ei edellytä vastinetta. 

 

4. Toimenpideohjelmaryhmä tulee esittämään 
poistokalastuksen mukaan ottamista ”Itämeren 
alueella tuotetusta raaka-aineesta valmistetun 
kalanrehun tuotteistamisen ja käyttöönoton 
edistäminen” – toimenpiteen osaksi niin, että se 
edistää särkikalan käyttöä ravintona 
hoitokalastuksen periaatteita noudattaen.  

Kansalaispalaute Vesijättömaiden lunastuksessa syntyvät rahalliset 
korvaukset voisi korvamerkitä vesistön 
kunnostukseen, esim. poikasistutuksiin, vedenlaadun 
seurantaan, päästöjen seurantaan, pohjapatojen 
suunnittelu ja rakentaminen ym. 

Vapaaehtoisesti tämä on mahdollista, mutta 
yksityisen omaisuuden suoja on hyvin vahva 
suomessa ja täten toimenpidettä on vaikea 
toteuttaa lakisääteisesti. 

Kokkolan kaupunki (Etelä- Pohjanmaan ELY- 
keskus) 

Valtion ympäristöviranomaisen, erityisesti 
alueellisten ELY-keskusten, resurssien väheneminen 
on huolestuttavaa, ia on uhka vesien tilan seurannan 
ja toimenpideohjelman toteuttamiselle 
tulevaisuudessa. Seurannan toteuttamisessa on jo 
nykyisellään vaikeuksia. Siksi alueellisen 
ympäristöviranomaisen resurssit seurantaan ja 
toimenpiteiden toteuttamiseen tulee turvata. 

Merialueiden seurannassa tarvitaan laajempaa 
alueellista kattavuutta ja seurantamenetelmien ja 
ohjelmien yhtenäistämistä, mikä parantaa 
seurantatulosten vertailtavuutta. Laajoissa 
seurannoissa merialueen tilastakin on mahdollista 

Ei edellytä vastinetta. 
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saada kattavampi kuva kuin pelkästään paikkakunta- 
tai jopa vain laitoskohtaisilla tarkkailuilla. 
Yhteistarkkailuilla säästetään myös rajallisia 
resursseja. 

Tausta-asiakirjat: Ravinnekuormituksen kehitys ja kuormituksen vähentämistarpeet, Kustannusten ja vaikutusten analyysi sekä 
Itämeren valtioiden toimenpideohjelmia koskeva yhteistyö 

Kommentoiva taho Yksityiskohtainen kommentti Palautteen huomioiminen/vastine 

Kemin kaupunki (Varsinais- Suomen ELY- 
keskus) 

Yhdyskuntajätevesipuhdistamoiden muuttaminen 
typen poistoon soveltuvaksi maksaa keskikokoisella 
yhdyskuntajätepuhdistamolla helposti noin 6 – 10 
miljoonaa euroa. Kun puhdistamolle tuleva vesi on 
kylmää, ei typenpoistoon vaadittavaa +12 °C 
lämpötilaa saavuteta kuin muutamana päivänä 
vuodessa. Leikkaamalla nykyaikaisista 
yhdyskuntajätevesipuhdistamoista tulevaa 
ravinnekuormitusta enemmän voitaisiin vaikuttaa 
vain rannikkovesien tilaan, mutta vain vähän 
avomeren rehevöitymiskehitykseen. Luontaisesta 
vedenvaihdosta johtuen varsinkin Perämerellä 
tapahtuu tehokasta vedenvaihtoa, jonka ansioista 
veden typpipitoisuus ja typpi-fosfori-suhde pysynee 
typenpoistosta huolimatta likipitäen nykyisellä 
tasolla. 

Jos Perämeren alueella toimiville 
yhdyskuntajätevedenpuhdistamolle määrättäisiin 
kyseenalainen typenpoistovelvoite, olisi tähän 
tarvittava raha pois muista investoinneista. 
Ensisijaisen tärkeää olisi tulevinakin vuosina 
huolehtia yhdyskuntapuhdistamoille tulevien 
vuotovesien määrän vähentämisestä ja kuntien 
viemäriverkostojen rakenteiden ja laitteiden 

Merenkurkun pohjoispuolisille 
yhdyskuntajätevedenpuhdistamoille ei olla 
esittämässä tehostettua typenpistovelvoitetta 
juuri mm. alhaisesta lämpötilasta johtuen. 
Vesienhoitosuunnitelmissa on toimenpiteitä, joilla 
on tarkoitus parantaa viemärilaitosten kuntoa ja 
toimintaa ja vähentää viemäreihin pääsevien 
vuotovesien määrää  
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asianmukaisesta hoidosta ja kunnossapidosta. 
Kuntien jätevesilaitosten investointirahat tulisi 
kohdistaa näihin, eikä lisäpuhdistusvelvoitteisiin, 
kuten typenpoistoon, joilla ei ole vesiensuojelullista 
ja/tai ympäristönsuojelullista merkitystä. 

Myös eduskunnan ympäristövaliokunta on 
mietinnössään (YmVM 2/2010 vp - VNS 6/2009 vp) 
todennut yhdyskuntien tehostetun typenpoiston 
hyödyn olevan Itämeren kannalta edelleen osin 
tieteellisesti kyseenalainen asia. 

Fortum Power and Heat Oy (Varsinais- Suomen 
ELY- keskus) 

Ravinnepäästöjen historiallisen kehityksen 
kuvaaminen graafeilla esimerkiksi 1900-luvun alusta 
alkaen antaisi toimenpideohjelman tausta-asiakirjalle 
1 lisäarvoa nykyhetken ja mahdollisen tulevaisuuden 
kehityksen arvioimisen kannalta. Tähän asiaan 
liittyen tausta-asiakirjan liitteessä 3 on otsikossa ja 
kuvaajissa ristiriitaista tietoa. Otsikossa mainitaan 
vuodet 1970 – 2012, kun kuvaajissa esitetään tiedot 
vuosilta 1997–2012. Esitettyjen toimenpiteiden 
vaikuttavuuden arvioiminen varsin lyhyen 
vertailujakson pohjalta on valitettavan vaikeaa. 
Esimerkiksi lannoitteiden käytön, 
yhteiskuntarakenteen ja jätevesien käsittelyn 
muutokset näkyvät monen kansalaisen näkökulmasta 
rantojen ruovikoitumisena. Jos kyetään 
taustoittamaan miten rehevöitymiskehityksen 
erilaiset ilmenemismuodot ovat seuranneet 
ravinnepäästöjen kehittymistä, voidaan myös 
toimenpiteiden odotettuja hyötyjä helpommin 
konkretisoida ja asettaa odotukset silmin 
havaittavista muutoksista oikeisiin ajallisiin 
mittasuhteisiin. 

Vesimuodostumien tarkat rajaukset 

Ravinnekuormituksesta ei ole luotettavia tietoja 
ennen 1970-lukua, mistä syystä niitä ei ole esitetty 
toimenpideohjelmassa. Liitteen 3 vuosilukuja 
koskeva ristiriita on korjattu. 
Ravinnekuormituksessa ja rehevöitymisessä 
tapahtuneisiin muutoksiin liittyvien 
ilmenemismuotojen kuvaaminen olisi 
havainnollista, mutta useimmissa tapauksissa niitä 
ei ole riittävästi dokumentoitu, eikä ole varmuutta 
siitä, johtuuko muutos muutoksesta 
rehevöitymisessä vai mahdollisesti jostain aivan 
muusta syystä.  

 

 

 

 

 

 

Vesimuodostumien rajoja koskeva viite lisätään 
tausta-asiakirja 1:een  
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toimenpideohjelman tausta-asiakirjan 1 liitteessä 4 
eivät selviä tarjolla olevasta materiaalista, eikä niiden 
selvittämiseksi myöskään tarjota viitettä.  

Etelä-Pohjanmaan MTK (Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskus) 

Tausta-asiakirjassa 2 todetaan, että maatalouden 
tuotantotuki on nykyisin jaettu tasaisesti kaikille, 
mutta jatkossa tuki kohdistuisi kuormittavimmille 
pelloille. Ajatuksena on, että sama tukimäärä jaetaan 
eri tavoin ja saadaan luvanvaraiseksi. MTK-EP katsoo, 
että ajatusrakennelma on virheellinen ja haluaa 
muistuttaa, että ympäristötuessa/korvauksessa on 
kyse toimenpiteestä aiheutuneiden kustannusten 
korvauksesta, ei tuotantotuesta. Lisäksi tulee 
muistaa, että ympäristökorvauksella tavoitellaan 
myös muita kuin vesistöhyötyjä, mikä vaikuttaa 
osaltaan korvauksen jakoperusteisiin. Epäselväksi jää, 
mitä tarkoitetaan luvanvaraisuudella tässä 
yhteydessä. Valmistelun vastuutahoiksi on nimetty 
Luke (MTT) ja Syke. MTK-EP korostaa, että 
mahdollisten uusien mallien valmistelua tulee tehdä 
yhteistyössä viljelijöiden edustajien kanssa. 

Tausta-asiakirjassa 2 tavoitteeksi mainitaan myös, 
että kuntaan ei enää jatkossa tarvitsisi tuoda 
teollisesti tuotettuja lannoitevalmisteita. Tässä tulee 
muistaa, että orgaaninen lannoitevalmistekin voi olla 
teollisesti tuotettua. Lisäksi orgaanisten 
lannoiteaineiden ravinnesuhteet voivat olla väärät 
kasvien tarpeen kannalta, jolloin väkilannoitteista 
(ml. hivenravinteet) ei voida kokonaan luopua. 
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Sähköisen USPA lomakkeen kautta vastanneiden kansalaisten mielipiteet merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmasta 

 Täysin eri mieltä Jokseenkin eri 
mieltä 

Jokseenkin samaa 
mieltä 

Täysin samaa 
mieltä 

Ei osaa sanoa 

Arvio olemassa olevien toimenpiteiden 
riittävyydestä on oikea 

1 5 3 2  

Toimenpide-ehdotukset ovat riittäviä 
meren hyvän tilan saavuttamiseksi 

2 6 3   

Toimenpide-ehdotusten sisältö on 
kuvattu riittävän hyvin 

 2 6 3  

Toimenpide-ehdotusten vaikutusten 
arviointi on riittävän kattava 

 4 5 1 1 

Merenhoidon suunnittelusta on 
riittävästi tietoa saatavilla 

 1 6 4  

Vaikutusmahdollisuuteni merenhoidon 
suunnitteluun ovat riittävät 

 6 1  3 
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Liite 1.  
 
Yhteenveto toimenpideohjelmaan sähköisellä palautelomakkeella annetuista 
kansalaispalautteista  

 
Ne palautteet, joihin on annettu vastine, ovat myös edellä olevassa taulukossa. 

 
 

MEREN TILA JA TAVOITTEET 
 

Mitkä ovat meren hyvän tilan saavuttamisen suurimmat esteet merialueella, jota vastauksesi 
koskee? (suluissa nimetty merialue) 

 

¶ Maatalouden ravinnepäästöt/rehevöityminen (Saaristomeri ja rannikkoalue ylipäätään, 
Turunmaan saaristo, Suomenlahden länsiosa, Pohjanlahti) 

– ravinnepäästöt erityisesti haavoittuvan sisäsaariston alueella 
– matalat merenlahdet, jonne päätyy pelloilta lannoitteita sisältävää vettä (pellot 

talvisin paljaana, liian syvät kuivatusojat, ei kunnollisia suojavyöhykkeitä) Ą 
toivotaan valtakunnallisia selkeitä määräyksiä peltojen suojavyöhykkeille ja 
mahdollisille saostusaltaille (vrt. valtakunnallinen hajajätevesimääräys), koska tällä 
hetkellä esimerkiksi lannan ja lannoitteiden käyttörajoitukset ovat kunnan 
päättäjistä kiinni, eikä maatalousvaltaisissa kunnissa ole välttämättä halua tehdä 
näitä rajoituksia 

– vuosittain tulvaveden alle jäävän pellon lannoittaminen lietelannalla (Taivassalo, 
Vehas-Mussalo) 

– ravinnepitoisten valumavesien virtaus järven kautta mereen (Kakskerranjärvi) 
 

¶ Merimetsokanta (Saaristomeri, Suomenlahden länsiosa, Luvia) 
– merimetsokanta liian suuri, mistä aiheutuu rehevöitymistä, haju- ja näköhaittoja, ja 

edelleen merkittävää haittaa saariston matkailu- ja kalastuselinkeinolle Ą kantaa 
rajoitettava  

 

¶ Ruoppaukset (Pohjanlahti) 
– ruoppauksia on liikaa rannikkoalueella 

 

¶ Happamat sulfaattimaat (rannikkoalue ylipäätään) 
 

¶ Metsätalous (Paraisten-Nauvon saaristo, Saaristomeri) 
– metsätalouden raskas kalusto ja riittämättömät suojavyöhykkeet aiheuttavat 

ravinne- ja orgaanisen aineen kuormitusta paikallisesti  
 

¶ Suojelualueiden riittämättömyys (Paraisten-Nauvon saaristo, Saaristomeri) 
– tai niille varattujen alueiden suojelun viivästyminen 

 

¶ Hulevedet (Saaristomeri; Merimasku, Kirkkosalmi, Kaidansalmi, Suutarrauma) 
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– kaupungin virkamiesten luonnosta piittaamaton toiminta, kun johdetaan hulevesiä 
suppealle merialueelle  

 

¶ Veden samentuminen (Luvia) 
 

¶ Kalantulon loppuminen (Luvia) 
 

¶ Ravinnepäästöt kalankasvatuksesta (Luvia) 
– kalankasvatuksesta segmentoituneet ravinteet 

 

¶ Pengerteiden aiheuttamat virtausongelmat (Taivassalo, Vehas-Mussalo) 
– pengertiet joissa liian pienet virtausaukot  

 

 

Mitkä ovat meren hyvän tilan saavuttamisen suurimmat esteet yleisesti? 

¶ rehevöityminen maatalouden ja hajakuormituksen ravinnekuorman seurauksena 

¶ liian löysät ympäristönsuojelusäännökset 

¶ puutteellinen lainsäädäntö ja sen toteuttamisen seuranta 

¶ pohjasedimenttien ravinteet, josta seuraa rehevöitymistä ja hapettomuutta 

¶ lääkeaineiden ja muiden haitallisten aineiden päästöt 

¶ mikromuovipäästöt 

¶ maatalouden ja muiden elinkeinojen sekä ihmisten yleinen välinpitämättömyys yhteiseen 
luontoon 

¶ valumien ja hulevesien hallinta, niiden johtaminen viemäreitä pitkin suoraan mereen  

¶ paikallisesti pengerteiden aiheuttamat virtausongelmat 
 

Mitä hyötyjä meren hyvästä tilasta voidaan saavuttaa?  

¶ luonto on mittaamattoman arvokas ja ihmisen korkea moraalinen velvollisuus on turvata 
puhdas luonto jälkipolville 

¶ viihtyisyys ja virkistysarvot parantuvat ja niihin liittyvät palvelut ja matkailuelinkeinot 
kehittyvät (myös uudet, kuten golf, ratsastus ym. aktiviteetit) 

¶ kestävät kalakannat, erityisesti arvokalakannat vahvistuvat ja kalastus ja kalatalous 
virkistyvät 

¶ saaristoalue pysyy elinvoimaisena ja asutuksen mahdollinen leviäminen nykyisen tekniikan ja 
etätyömahdollisuuksien myötä myös laajemmalle alueelle saaristoon 

¶ ekologinen tasapaino meriekosysteemiin, monimuotoisuus vahvistuu 

¶ puhtaammasta ja terveemmästä merestä saadaan myös puhtaampaa ravintoa 
 

 
TOIMENPITEET 

 
Ovatko toimenpiteet riittäviä?  

¶ toimenpiteet ovat riittäviä, mutta on epätodennäköistä, että niiden toteuttamiseen löytyy 
tarpeeksi rahaa 

¶ eivät ole riittäviä, koska mm. metsätaloudelle ei esitetä toimenpiteitä 
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Mitkä toimenpiteet ovat mielestäsi tärkeimpiä? 

¶ tärkeimpiä toimia ravinnekuormituksen vähentämiseen tähtäävät toimet (REHEV) 

¶ maatalouden päästöjen sekä kemikaalien ja myrkkyjen vähentäminen  

¶ ihmisten asenteiden muuttaminen meren ja rantojen roskaantumisen vähentämiseksi 

¶ valistaminen ja realistiset tulevaisuusskenaariot eri vaihtoehdoista esim. 30 v tähtäimellä, 
tehokas viestintä 

¶ ruoppausten valvontaan liittyvät toimet/keskitetty ruoppausten ohjaus  

¶ metsäkeskuksissa metsänhoitoon/metsätalouteen liittyvät vesienhoitotoimenpiteet 

¶ toimenpiteitä pitäisi olla myös metsätaloudelle, kuten rajoituksia raskaan kaluston 
käyttöön sekä selkeämpiä suojavyöhykemääräyksiä, jotta eroosio ja ravinteiden 
huuhtoutuminen saataisiin minimoitua 

¶ kosteikot ja suoja-alueet jokien laskuvyöhykkeille ja tiukat rajat maatalouden 
lannoitukseen 

 
 

Miten merenhoidon toimenpiteiden toteutumista voitaisiin edistää ja rahoittaa ja puuttuuko 
toteutusohjelmasta oleellisia yhteistyötahoja? 

¶ yhteistyö Itämeren maiden kesken tärkeää, strategia toimista ja sen seuranta v. 2040 asti 

¶ aktivoimalla kylätoimikunnat ja osuuskunnat mukaan sekä ohjeistusta EU tukien 
hakemiseksi rantojen kunnostusta varten 

¶ valistaminen ja tehokas viestintä sekä tulevaisuusskenaarioiden asettaminen eri 
vaihtoehdoilla 30 vuoden tähtäimellä 

¶ kansalaiskeräyksillä ja organisoimalla vapaaehtoistoimintaa 

¶ karsimalla vesille haitallisia tukia, kuten turpeenkaivamisen verohelpotus, 
metsänuudistamisen tuki, kunnostusojituksen tuki ja kaivostuki. Myös turvemaiden 
raivaaminen pelloiksi on kiellettävä  

¶ maataloudelle annettavat avustukset sidottava vesiensuojeluun 

¶ lainsäädäntöä ja valvontaa lisää metsätalouteen 
 
 

Ovatko jotkin esitetyt toimenpiteet ristiriitaisia muun toiminnan tai elinkeinon harjoittamisen 
kanssa? Miten ristiriita voitaisiin välttää? 

¶ öljykuljetukset meritse ovat suuri huolenaihe  

¶ REHEV2: vaikuttaminen EU lainsäädännön ja tukipolitiikan kautta on aika hidasta Ą 
kriittisimmille maatalouden valuma-alueille voisi määrittää tarkemmin sallitut 
viljelymenetelmät ja osa taas metsittää. Pellot eivät saisi olla talvisin paljaina. 

¶ kalastuksen säätely voi johtaa ristiriitoihin ammattikalastuksen kanssa.  

¶ valtiolla ei ole varaa tukiin, joilla haitataan vesien tilaa heikentämällä toisten elinkeinoja ja 
kestävää aluekehitystä tai sen edellytyksiä 

¶ ei varsinaisia ristiriitoja, mutta maataloutta ja metsätaloutta pitäisi kohdella samalla tavoin 
vesiensuojelussa, koska happamat valumavedet aiheuttavat samat haitat tulivat ne sitten 
pelloilta tai metsistä 

¶ metsänhoitajien koulutukseen mukaan ympäristöasiat, etenkin saaristossa  

¶ ei nähdä ristiriitaa, jos kaikki toimijat ymmärtävät yhteisen edun ja tavoitteen 

¶ kuntien/kaupunkien virkamiesten tekniset päätökset (esim. hulevesiputkien rakentaminen) 
pitäisi alistaa esim. ELY-keskusten tarkasteluun 
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MUU MIELIPIDE 
 

Mitä muita asioita haluat nostaa esiin (yleisesti tai koskien nimeämääsi merialuetta)? 

¶ Kannatetaan kalankasvatus-, kalastus- ja maatalouselinkeinoa Saaristomeren alueella, 
kunhan ravinne- ja lääkekuormat pysyvät kurissa. On tärkeää pitää saaristo asuttuna ja 
elinvoimaisena. Metsähallitus tekee hyvää työtä rakentamalla ja ylläpitämällä retkisatamia, 
puuvessoja yms. ja parantaa siten saariston siisteyttä ja viihtyisyyttä. 

¶ Toimenpideohjelma on hyvä, koska sisältää paljon hyödyllistä tietoa 

¶ Ministeriön korvamerkitsemät 6,4 miljoonaa euroa rannikkoalueen vesiensuojelua varten 
ilmaisee sitä, että rannikkoalue on tärkeä 

¶ On tärkeää uutisoida myös merenhoidon onnistumisista ja kehityksestä, sillä tieto meren 
toipumisesta motivoi 

¶ Maa- ja metsätalouskoulujen opintoihin suurempi rooli suojelulle 

¶ Kuntien/kaupunkien teknistä rakennustoimintaa pitäisi säädellä ja valvoa tiukemmin, jotta 
he eivät aiheuttaisi toiminnallaan ympäristölle vahinkoa. Eräs vastaaja koki kaupungin 
toiminnan olevan asukkaista ja luonnosta piittaamatonta, kun se rakensi huomautuksista ja 
valituksista huolimatta hulevesiputken suoraan kapeaan merenlahteen (Kaidansalmeen). 
Putken kautta tulevien hulevesien suodatus on riittämätöntä, mistä johtuen merenlahden 
tila on huonontunut huomattavasti; vesi on likaantunutta, sameaa ja savista, verkot 
likaantuvat muutamassa päivässä ja pohjasta nousee sakkaa. 

¶ Luvaton pengertäminen on poistanut toimivan kosteikkoalueen Kakskerranjärvestä, minkä 
seurauksena ravinnepitoiset valumavedet pääsevät esteettä järveen ja sitä kautta edelleen 
mereen 

 

 
OSALLISTUMINEN 

 
Merenhoidon suunnittelun ja toimeenpanon osallistumisen edistäminen… 

¶ toimenpiteet pitää mitoittaa paikallisten tarpeiden mukaan, jolloin eli vältetään koko 
valtakuntaa koskevat yleismääräykset, jos niille ei ole tarvetta 

¶ tiedotustilaisuudet kunnan päättäjille ja kuntalaisille juuri heidän alueen ongelmista 

¶ organisaation/työn kautta voi osallistua erilaisiin vesiensuojelun projekteihin ja 
kartoituksiin  

¶ sakot/uhkasakot vesien tilaa huonontavista toimista ja julkisesti tietoon luontoa pilaavat 
kunnat/päättäjät, kuten myös hyvät toimet 

¶ vaikutusmahdollisuuksista tiedottaminen 
 

…ja miten itse haluaisi olla mukana? 

¶ työorganisaation kautta 

¶ esim. mökkikunnan paikallisten vesiensuojeluohjelmien kautta 

¶ kertoa oman asuinalueen/mökkirannan tilanteesta ja siellä havaituista asioista; mökkeilijä 
voi olla lähialueensa asiantuntija 

¶ yksittäisen ihmisen on vaikea vaikuttaa asioihin, vaikka kuinka yrittää ja monesti olo on 
kuin ”taistelisi tuulimyllyjä vastaan” 
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Liite 2. 

Lausunnon- ja palautteenantajat 

 

Alla on lueteltu ne tahot, jotka antoivat palautetta ehdotuksesta Suomen 
merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi. Se, mille viranomaiselle palaute on lähetetty, on 
ilmaistu sulkeissa. 

1. Akava ry (YM) 
2. Energiateollisuus ry (YM) (Varsinais- Suomen ELY- keskus) 
3. Elinkeinoelämän keskusliitto (YM) 
4. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (YM) 
5. Espoon kaupunki (Uudenmaan ELY- keskus) 
6. Fortum Power and Heat (Varsinais- Suomen ELY- keskus) (Pohjois- Pohjanmaan ELY- 

keskus) 
7. Geologian tutkimuskeskus GTK (YM) 
8. HaminaKotka Satama Oy (Kaakkois- Suomen ELY- keskus) 
9. Haminan kaupunki (Kaakkois- Suomen ELY- keskus) 

10. Hangon kaupunki (Uudenmaan ELY- keskus) 
11. Heinolan kaupunki (Varsinais- Suomen ELY- keskus) 
12. Helen Oy (Uudenmaan ELY- keskus)  
13. Helsingin kaupunki (Uudenmaan ELY- keskus) 
14. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY (Uudenmaan ELY- keskus) 
15. Helsingin yliopisto (Uudenmaan ELY- keskus) 
16. Hämeen liitto (YM) 
17. Iisalmen kaupunki (Varsinais- Suomen ELY- keskus) 
18. Ilmatieteen laitos (YM) 
19. Inkoon kunta (Uudenmaan ELY- keskus) 
20. Intresseföreningen för en levande skärgård rf. (YM) 
21. John Nurmisen Säätiö (YM) 
22. Kaarinan kaupunki (Varsinais- Suomen ELY- keskus) 
23. Kaavin kunta (Varsinais- Suomen ELY- keskus)   
24. Kalajoen vesienhoitoryhmä, Ylivieskan kaupunki (Pohjois- Pohjanmaan ELY- keskus) 
25. Kalatalouden keskusliitto (Varsinais-Suomen ELY- keskus) 
26. Kari Hongisto (Etelä- Pohjanmaan ELY- keskus) 
27. Karvian kunta (Varsinais- Suomen ELY- keskus)   
28. Kaskisten kaupunki (Etelä- Pohjanmaan ELY- keskus) 
29. Kauhavan kaupunki (Etelä- Pohjanmaan ELY- keskus) 
30. Kemin kaupunki (Varsinais- Suomen ELY- keskus) (Lapin ELY- keskus) 
31. Kemin kunta (Lapin ELY- keskus)  
32. Keravan kaupunki (Uudenmaan ELY- keskus)  
33. Kirkkonummen kunta (Uudenmaan ELY- keskus) 
34. Kokkolan kaupunki (Etelä- Pohjanmaan ELY- keskus) 
35. Korsnäsin kommun (Etelä- Pohjanmaan ELY- keskus) 
36. Korsnäs-Malax fiskeområde c/o Österbottens Fiskarförbund r.f. (YM) 
37. Kotkan kaupunki (Kaakkois- Suomen ELY- keskus) 
38. Kvarkens fiskeområde Carina (Varsinais-Suomen ELY-keskus) 
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39. Kymenlaakson liitto (YM) 
40. Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri (Kaakkois- Suomen ELY- keskus) 
41. Liikenne- ja viestintäministeriö (YM) 
42. Liikennevirasto (YM) 
43. Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi (YM) 
44. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys r.y. (Varsinais- Suomen ELY- keskus) 
45. Luonnonvarakeskus LUKE (YM) (Varsinais- Suomen ELY- keskus) (Kaakkois- Suomen ELY- 

keskus) (Pohjois- Pohjanmaan ELY- keskus) (Etelä- Pohjanmaan ELY- keskus) 
46. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (YM)  
47. MTK Etelä-Pohjanmaa (Etelä- Pohjanmaan ELY- keskus) 
48. MTK Pohjois- Suomi (Pohjois- Pohjanmaan ELY- keskus) 
49. MTK Satakunta, MTK Varsinais- Suomi (Varsinais- Suomen ELY- keskus) 
50. Maailman Luonnon Säätiö Suomen Rahasto (WWF) (YM) 
51. Maskun kunta (Varsinais- Suomen ELY- keskus)   
52. Metsähallitus (YM) (Varsinais- Suomen ELY- keskus) 
53. Metsäteollisuus ry (YM) 
54. Multian kunta (Varsinais- Suomen ELY- keskus) 
55. Museovirasto (YM) (Etelä- Pohjanmaan ELY- keskus) 
56. Mynämäen kunta (Varsinais- Suomen ELY- keskus)  
57. Myrberg Kai, Suomen ympäristökeskus (YM) 
58. Mäntsälän kunta (Uudenmaan ELY- keskus)  
59. Naantalin kaupunki (Varsinais- Suomen ELY- keskus) 
60. Natur och Miljö rf (YM) 
61. Nousiaisten kunta (Varsinais- Suomen ELY- keskus) 
62. Nylands Fiskarförbund (Uudenmaan ELY- keskus) 
63. Närpes-Kaskö fiskeområde (Varsinais-Suomen ELY-keskus) 
64. Paraisten kaupunki (Varsinais- Suomen ELY- keskus) 
65. Petäjäveden kunta (Varsinais- Suomen ELY- keskus) 
66. Pirkanmaan liitto (YM) 
67. Pohjanmaan liitto (YM) 
68. Porvoon kaupunki (Uudenmaan ELY- keskus) 
69. Puolustusministeriö (YM) 
70. Puolustusvoimat (Uudenmaan ELY- keskus) 
71. Pyhtään kunta (Kaakkois- Suomen ELY- keskus) 
72. Pyhäjoen kunta (Pohjois- Pohjanmaan ELY- keskus) 
73. Pyhäjärven kaupunki (Pohjois- Pohjanmaan ELY- keskus) 
74. Päijät-Hämeen liitto (YM) 
75. Raahen kaupunki (Pohjois- Pohjanmaan ELY- keskus) 
76. Raaseporin kaupunki (Uudenmaan ELY- keskus) 
77. Raaseporin vesi (Uudenmaan ELY- keskus) 
78. Rajavartiolaitos (YM) 
79. Rauman kaupunki (Varsinais- Suomen ELY- keskus) 
80. Ruotsin viranomaisten lausunto (YM) 
81. Satakuntaliitto (YM) 
82. Sisäministeriö (YM) 
83. Suomen ympäristökeskus (YM) 
84. Suomen ammattikalastajaliitto ry (YM) 
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85. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (YM) 
86. Suomen kalankasvattajaliitto (Varsinais- Suomen ELY- keskus) 
87. Suomen kuntaliitto (YM) 
88. Suomenlahden merivartiosto (Uudenmaan ELY- keskus)  
89. Suomen luonnonsuojeluliitto ry Satakunnan piiri (YM) (Varsinais- Suomen ELY- keskus) 
90. Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri, Kankaanpään seudun luonnonystävät, 

Karvianjoen kalastusalue (Varsinais- Suomen ELY- keskus) 
91. Suomen luonnonsuojeluliitto, Uudenmaan piiri (Varsinais- Suomen ELY- keskus) 
92. Suomen metsäkeskus, julkiset palvelut, Lahti (Varsinais- Suomen ELY- keskus) 
93. Suomen riistakeskus (YM) 
94. Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö (YM) 
95. Suomen Varustamot ry (YM) 
96. Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry (YM) 
97. Suomen Vesilaitosyhdistys ry (Varsinais- Suomen ELY- keskus) 
98. Suomen satamaliitto (YM) 
99. Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund r.f. (YM) 

100. Säteilyturvakeskus STUK (YM) 
101. Ulkoasiainministeriö (YM) 
102. Uudenmaan kalastusalueet (Varsinais- Suomen ELY- keskus) 
103. Valtiovarainministeriö (YM) 
104. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (YM) 
105. Varsinais-Suomen liitto (YM) 
106. Vehmaan kunta (Varsinais- Suomen ELY- keskus)   
107. Västkustens miljöenhet/Länsirannikon ympäristöyksikkö (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) 
108. Ylivieskan kaupunki (Varsinais- Suomen ELY- keskus) 
109. Ypäjän kunta (Varsinais-Suomen ELY-keskus) 
110. Åbo Akademi (YM) 
111. Åbolands fiskarförbund (Varsinais-Suomen ELY-keskus) 
112. Ähtärin kaupunki (Etelä- Pohjanmaan ELY- keskus) 
113. Ähtärin vesistön neuvottelukunta (Etelä- Pohjanmaan ELY- keskus) 
114. Österbottens fiskarförbund r.f. (YM) (Varsinais- Suomen ELY- keskus) 
115. Airola Mirja Kaarina (kansalaispalaute) (Varsinais-Suomen ELY- keskus) 
116. Borgman Hans (kansalaispalaute) (Varsinais-Suomen ELY- keskus) 
117. Holma Jaakko (kansalaispalaute) (Varsinais-Suomen ELY- keskus) 
118. Laaksonen Esti (kansalaispalaute) (Varsinais-Suomen ELY- keskus) 
119. Lundberg Henrik ja Lundberg-Niinistö Catharina (kansalaispalaute) (Varsinais-Suomen ELY- 

keskus) 
120. Madekivi Tuula (kansalaispalaute) (Varsinais-Suomen ELY- keskus) 
121. Päivärinne Sirkku (kansalaispalaute) (Varsinais-Suomen ELY- keskus) 
122. Rinne Petri (kansalaispalaute) (Varsinais-Suomen ELY- keskus) 
123. Sorvari Helka (kansalaispalaute) (Varsinais-Suomen ELY- keskus) 
124. Sulkava Risto (kansalaispalaute) (Varsinais-Suomen ELY- keskus) 
125. Svahnbäck Lasse (kansalaispalaute) (YM) 
126. Valtanen Tapio (kansalaispalaute) (Varsinais-Suomen ELY- keskus) 
127. Wistbacka Birthe (kansalaispalaute) (Varsinais-Suomen ELY- keskus) 
128. Ådjers Göran (kansalaispalaute) (Varsinais-Suomen ELY- keskus) 


