
Lounais-Suomen vesien tila on heikentynyt vuosikymmenten kuluessa ja on nykyään monin paikoin 
huolestuttava. Varsinais-Suomen ELY-keskus edistää toimia, joilla parannetaan merialueiden tilaa ja 
kehitetään rannikkoalueen elinvoimaisuutta. ELY-keskus pyrkii monimuotoiseen alueelliseen yhteis-
työhön meren tilan parantamiseksi ja siihen kohdistuvien riskien vähentämiseksi. 

Vesienhoidossa on alkanut toinen suunnittelukierros, jossa tavoitteena on vesien hyvä tila vuoteen 
2021 mennessä. Merenhoidossa kartoitetaan vesistöjen nykytila, asetetaan tavoitteet ja laaditaan toi-
menpideohjelmat. Tähän työhön ovat ovet avoinna kaikille toimijoille ja kansalaisille. 

Suomen hallituksen Saaristomeri-sitoumuksen pohjalta on laadittu ohjelma ’Suomesta ravinteiden 
kierrätyksen mallimaa’, jonka toteutuksessa Varsinais-Suomi on keskeinen toiminta-alue.  

Vesien ja meren hoito on pitkäjänteistä toimintaa  

Elinvoimaa vedestä ja merestä 2012 – 2015

Itämeren, Saaristomeren ja Selkämeren tilan parantaminen 
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VARSiNAiS-SuOmEN Ely-kESkuS



Merta hoidetaan maalla 

Meren tila riippuu siitä, mitä maalla tehdään. Kaikki 
ihmistoiminta – tuotanto, liikenne, rakentaminen, asumi-
nen ja kulutus – ja yhteiskunnalliset ratkaisut vaikuttavat 
osaltaan vesien tilaan. Joet laskevat mereen ja niiden va-
luma-alueiden maankäyttö, erityisesti maatalouden tuo-
tantotapa vaikuttaa ratkaisevasti. Ravinteiden tulisi kier-
tää maaperän ja kasvintuotannon kehää, eikä niitä tulisi 
päästää valumaan pintavesiin. 

Ihmisen toiminnassa muodostuva jätevesi tulee puh-
distaa tehokkaasti ennen sen laskemista luonnonvesiin. 
ELY-keskus edistää vesihuollon alueellista kehittämistä, 
rakentaa siirtoviemäriyhteyksiä ja edistää haja-asutuksen 
viemäröintiä. Kannamme huolta myös pohjavesien puh-
taudesta ja pyrimme hallitsemaan niitä uhkaavia riskejä. 

Kaikilla on mahdollisuus ja keinoja 
edistää vesienhoitoa 

Vesienhoitoon voi vaikuttaa osallistumalla suunnitte-
luun ja toimenpiteiden toteuttamiseen. Erityisen tärkeää 
on tiedostaa valintojen ja päätösten vaikutus pinta- ja 

pohjavesien tilaan. Puhtaat vedet ovat taloudellisen ja 
terveydellisen hyvinvointimme keskeinen perusta. Pa-
nostamalla vesienhoitoon turvaamme tärkeän taloudelli-
sen resurssin ja saamme viihtyisämmän ympäristön – ja 
otamme vastuun myös tulevien sukupolvien tarpeista. 

Puhtaat vedet ovat osa Suomen maabrändiä, ja Lou-
nais-Suomella on merkittävä tehtävä vastata sen kanta-
vuudesta. Suomalainen vesiosaaminen tarjoaa mahdol-
lisuuden sen tuotteistamiseen myös vientiartikkeliksi, ja 
tätä toimintaa ELY-keskus myös tukee. 

ELY-keskus koordinoi alueellista vesienhoidon yhteis-
toimintaa Pro Saaristomeri-ohjelman ja alueellisten ve-
sienhoidon yhteistyöryhmien kautta. ELY-keskus toimii 
myös yhteistyössä vesienhoitoa tekevien yhdistysten ja 
säätiöiden kanssa.

Olemme maatalouden vesiensuojelun 
erityisosaajia  

Maatalouden ympäristötukijärjestelmä on intensiivisen 
peltoviljelyn alueella merkittävä väline vesistökuormituk-
sen vähentämisessä. ELY-keskus pyrkii vaikuttamaan tu-
kijärjestelmän kehittämiseen vesiensuojelupainotteiseksi 
siten, että sen avulla tehokkaiden toimenpiteiden kohden-
taminen on mahdollista. 

TEHO Plus -hankkeessa 2011 – 2013 mallinnetaan 
vesiensuojelun menetelmiä, tehdään maatiloille ympäris-
tökäsikirjoja ja tuotetaan toimenpide-ehdotuksia valtakun-
nallisesti käyttökelpoisiksi toimiksi uuteen maatalouden 
ympäristötukijärjestelmään. 

Olemme mukana suunnittelemassa ja ohjaamassa val-
takunnallisia ravinteiden kierrätyksen edistämistä koske-
via toimenpiteitä sekä toteuttamassa yhteistyöhankkeita.

Paimionjoki-yhdistys; työtä joen hyväksi

Unelma paremmasta Paimionjoesta johti yhdistyksen 
perustamiseen 12.5.2010. Jäseniksi tulivat kaikki joen 
valuma-alueen kunnat, useat MTK:n tuottajayhdistyk-
set, kalastusalueet sekä luonnon- ja vesiensuojelu-
yhdistykset. Yhdistys on laatinut Paimionjoki parem-
maksi -toimenpideohjelman 2011 – 2015. Sen avulla 
pyritään käynnistämään ja ylläpitämään hankkeita, 
joilla parannetaan joen veden laatua ja virkistyskäyt-
tömahdollisuuksia. 
Paimionjoki-yhdistys pyrkii avoimeen vuorovaikutuk-
seen alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa. Teema-
ryhmät ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.

Syksyllä 2012 käynnistyi kaksi uutta hanketta:

•	 Virkistäytymään Paimionjoelle (Leader-rahoitus)
•	 RAVITA – Lannan ja jätevesien ravinteet kiertoon 

(EAKR-rahoitus)

Raisioagro; kalanrehukehitystä  
ympäristön ehdoilla

Raisioagron kalanrehujen tuotekehitystyön yksi 
perusta on luonto- ja ympäristöystävällisyys. 
Kalanviljely on hyötynyt siitä merkittävästä kehityk-
sestä, jota on tapahtunut rehujen tehokkuudessa. 
Rehujen valkuaispitoisuudet (typpi) ja kalajauhon 
osuus (pääasiallinen fosforilähde) ovat vähentyneet. 
Lisäksi kalankasvattajien ruokintaosaaminen ja 
-tekniikat ovat kehittyneet. 
Raisioagron rehuilla on tarkat käyttösuositukset, 
joiden avulla hukkarehun määrä on erittäin pie-
ni. Rehujen kokonaisvalkuaistasoja on pystytty 
leikkaamaan puhtaiden aminohappojen käyttöön-
oton ansiosta. Raisioagro toi puhtaat aminohapot 
rehuihin ensimmäisenä Suomessa jo 1990-luvun 
loppupuolella.
Kalajauhopitoisuuksien vähentämisen ovat mahdol-
listaneet eri kasvivalkuaislähteiden käyttöönotto. 
Viimeisin ja merkittävin fosforikuormituksen ale-
neminen rehuissa saatiin aikaan vuonna 2009, kun 
Raisioagro otti ensimmäisenä maailmassa käyttöön 
fytaasientsyymin, joka pilkkoo kasvivalkuaislähtei-
den fosforin kalalle käyttökelpoisempaan muotoon. 
Näin voidaan vähentää kalajauhon käyttöä ja fosfori-
kuormitusta jopa 26 %.
Nykyisin kasvatettu kala hyödyntää sille syötettävän 
ravinnon ja ravinteet tuotantoeläimistä tehokkaim-
min, mikä on pitkälti rehukehityksen ansiosta. Kas-
vatettu kala on nykyisin ekotehokas tuotantoeläin.



Vesiviljelyä kehitetään kansallinen vesiviljelyohjelman 
2015 mukaisesti. Kalankasvatuksen ympäristönsuoje-
luohje ja sijainninohjausohjelma ovat tärkeitä välineitä 
ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kalankasvatustoi-
minnan turvaamisessa.  

Ympäristö- ja vesiluvat ohjaavat 
oikeisiin valintoihin 

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toimin-
noille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa, 
jonka myöntää aluehallintovirasto (AVI). Useimmat suu-
ret tuotantolaitokset (metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, 
energiantuotanto, kotieläintuotanto, kalankasvatus, jäte-
vedenpuhdistus, jätteen käsittely) tarvitsevat luvan. Ym-
päristölupa sisältää määräyksiä päästörajoista, päästö-
jen vähentämisestä ja jätehuollosta. Toiminnanharjoittaja 
velvoitetaan yleensä tarkkailemaan toimintansa vaikutuk-
sia ympäröivään vesistöön. 

Vesilaissa säädetään vesitaloutta koskevista luvista. 
Esimerkiksi laiturin, sillan, padon, vesijohdon ja kaapelin 
rakentaminen vesistöön, vesivoiman hyödyntäminen, ve-
siliikennealueet, vesistön säännöstely ja veden ottaminen 
tarvitsevat luvan, jonka niin ikään myöntää AVI. 

ELY-keskus on asiantuntijaviranomaisena tärkeä vai-
kuttaja lupaprosesseissa. Lounais-Suomessa sijaitsee 
huomattava osa maamme ympäristöluvanvaraisista lai-
toksista. Valvomme lupaehtojen noudattamista noin 800 
laitoksessa. Valvonnasta järjestelmällisesti hankittavan 
asiakaspalautteen avulla kehitetään toimintaa ympäristöä 
ja yritysten toiminnan tehokkuutta palvelevaksi.

Hankkeissa kehitetään menetelmiä ja 
toimintatapoja

TEHO Plus-hankkeessa vähennetään maatalouden 
vesistö- ja ympäristökuormitusta ja edistetään luonnon 
monimuotoisuutta. Hankkeessa jalostetaan aiemmin laa-
dittuja toimenpide-ehdotuksia valtakunnallisesti käyttö-
kelpoisiksi toimiksi uuteen maatalouden ympäristötukijär-
jes-telmään sekä toimenpiteiksi, joilla voidaan saavuttaa 
vesienhoidon suunnitelmakauden tavoitteita. 

VELHO-hankkeessa yhdistetään vesien- ja luonnon-
hoidon intressejä suojelualueiden sekä ranta-alueiden 
hoidon ja käytön suunnittelussa. 

MATSO-hankkeessa toteutetaan vesiensuojelun ja 
vesienhoidon ympäristöarvokaupan pilotit ja selvitetään 
voisiko ympäristöarvokauppa olla tulevaisuudessa osa 
maatalouden ympäristötukijärjestelmää tai sitä täydentä-
vä toimenpide.

ELY-keskus rahoittaa vesienhoidon ja 
-suojelun hankkeita 

ELY-keskus on merkittävä vesienhoidon ja -suojelun 
rahoittaja. Maatalouden ympäristötuella rahoitetaan maa-
talouden ympäristösuojelutoimenpiteitä. Myös vesihuol-
lon kehittämistä rahoitetaan avustuksilla. Yrityksiä tue-
taan innovaatiorahoituksella mm. TEKES:in kautta.

Monenlaisia hankkeita rahoitetaan esimerkiksi maata-
lousrahaston, Euroopan aluekehitys-rahaston (EAKR) ja 
Central Baltic -ohjelman kautta. 

Puhtaat vedet ovat 
taloudellisen ja terveydellisen 

hyvinvoinnin perusta. 



Seuraamme pintavesien tilaa ja määrää osana ympä-
ristöhallinnon valtakunnallista ohjelmaa. Seurannassa on 
90 järveä, 60 jokea ja lisäksi rannikkovesialueilla on 58 
tarkkailupistettä. Vesien tilaa seurataan myös mm. teol-
lisuuslaitosten, jätevedenpuhdistamoiden ja kalankasva-
tuslaitosten toteuttamilla tarkkailuilla. Seuranta tuottaa 
tietoa pintavesien ekologisesta ja kemiallisesta tilasta se-
kä niiden muutoksista. Tietoja käytetään mm. vesien luo-
kitteluun, vesien tilan parantamisen suunnitteluun, ympä-
ristöterveyden ylläpitoon, virkistyskäytön kehittämiseen, 

sekä valvonnassa ja ympäristöluvista päätettäessä. Myös 
vedenkorkeutta ja virtaamia seurataan sisävesillä mm. 
tulvasuojelun tarpeisiin. 

Lounais-Suomen aluetietopalvelun ensimmäinen osio 
Ympäristö Nyt tarjoaa laajasti tietoa ympäristöä koskevis-
ta tavoitteista ja toimenpiteistä, myös vesiasioista. 

Ympäristöhallinnon OIVA-palvelu tarjoaa tietoa maam-
me vesivaroista, pintavesien tilasta, pohjavesistä, eliöla-
jeista, ympäristön kuormituksesta ja alueiden käytöstä se-
kä näihin liittyviä paikkatietoaineistoja.

Yhteystietoja
Varsinais-Suomen ELY-keskus | Ympäristö ja luonnonvarat | Vesien tila
•	 yksikönpäällikkö Olli Madekivi
•	 vesienhoidon suunnittelu, Sanna Kipinä-Salokannel
•	 Pro Saaristomeri ja SATAVESI -ohjelmat, Samu Numminen
•	 TEHO Plus -hanke, Aino Launto-Tiuttu
•	 VELHO-hanke, Elina Joensuu
sähköposti:	etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi	

Lisää aiheesta
ymparisto.fi	
/los/merenhoito /los/vesienhoito 
/prosaaristomeri  /satavesi  
/tehoplus  /velho
ymparisto.lounaispaikka.fi
itameriportaali.fi
jarviwiki.fi	
centrumbalticum.org/saaristomerensuojelurahasto
balticseanow.info 
puhdasitameri.fi	
Julkaisu: 6/2012 Kirkkaasta sameaan

ELY-keskus seuraa muutoksia vesiympäristön tilassa
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Varsinais-SuomiMaatalouden typpitase  Satakunta

Meren tilaa on seurattu jo 1960-luvulta alkaen mm. näkösyvyy-
den, kasviplanktonin määrän ja fosforipitoisuuden osalta. Näkö-
syvyys kuvaa veden sameutta, joka johtuu joko kiintoaineesta  
tai planktonista. A-klorofylli ilmentää veden rehevyyttä. Pohjois- 
Airistolla on mitattu pintaveden ja pohjanläheisen veden fosfori-
pitoisuutta. Tämä ilmentää mereen tulevaa ravinnekuormitusta 
tai sisäistä kuormitusta.
Typpitaseen avulla voidaan arvioida maatalouden ja ympäristön 
vuorovaikutusta sekä seurata maataloudessa tapahtuvia intensi-
teetin muutoksia. Typpitase kertoo pellolle lannoituksena lisätyn 
ja sadon mukana poistuneen typen erotuksen. Jäljelle jääneestä 
typestä osa huuhtoutuu vesistöihin ja osa haihtuu ilmakehään.
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