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Vesienhoito 
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• Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa pintavesien hyvä ekologinen ja kemiallinen tila ja 

estää vesien tilan heikkeneminen  

• Vesienhoidon tuorein ekologisen ja kemiallisen tilan luokittelu valmistui v. 2019, ja se 

perustuu vuosien 2012-2017 aineistoon 

Merenhoito 
• Merenhoidon tavoitteena on saavuttaa koko meriympäristön hyvä tila vuoteen 2027 

mennessä 

• Merenhoidossa tila arvioidaan rannikkovesille ja avomerelle talousvyöhykkeen ulkorajaan 

saakka (rannikkovedet menevät päällekkäin vesienhoidon kanssa rehevöitymisen ja 

haitallisten aineiden osalta) 

• Merenhoidon 1. tila-arvio valmistui v. 2018 ja perustui vuosiin 2011-2016 



Merikarvianjoen ja rannikkoalueen ekologinen 
tila  
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Merikarvian joen ekologinen tila on hyvä. 

Merikarvian edustan rannikkovesien tila on 
tyydyttävä. Edellisessä luokittelussa 
Merikarvian edustan saaristo ja avomeri 
olivat vielä hyvässä tilassa. Tilaluokan lasku 
johtuu suurelta osin klorofyllipitoisuuden ja 
kasviplanktonin biomassan määrän kasvusta, 
joka kertoo rehevöitymisestä. 

Merkittävin alueen vesien tilaa heikentävä 
tekijä on rehevöityminen, joka johtuu 
valuma-alueelta tulevasta ravinne- ja 
kiintoainekuormituksesta. 

 

 

 



Selkämeren tila  
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 Merenhoidon suunnittelussa tehdyn meriympäristön tilan arvioinnin mukaan 
avomeren tila on rehevöitymisen osalta heikko (ks. seuraava dia) 

 Selkämeren tila on heikentynyt viime vuosina. Ravinteista etenkin 
fosforipitoisuus on kohonnut, joka puolestaan on yksi syy menneiden kesien 
sinileväkukinnoille. 

 Arvellaan, että yksi syy ravinnepitoisuuden kohoamiselle on suolapitoisen 
harppauskerroksen nouseminen, jolloin harppauskerroksen alapuolista 
ravinnepitoisempaa vettä pääsee aiempaa helpommin pohjoiselta Itämereltä 
Ahvenanmeren kynnysten yli Selkämeren puolelle. 

 

 

 



Meriympäristön tila  
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Jätevesi 
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Jätevesisääntelyn uudistus koskee, kun 

• talon rakennuslupa on ennen vuotta 2004, ja sillä on jätevesijärjestelmä, joka ei täytä 

nykysääntöjä. Kaksi kohtelua riippuen alueesta: 

• Jos kiinteistö on yli sata metriä vesistön tai meren läheisyydestä tai pohjavesialueen 

ulkopuolella, jätevesijärjestelmä pitää kunnostaa vasta seuraavan ison remontin, kuten 

vesikäymälän rakentamisen, yhteydessä 

• Jos kiinteistö on enintään sata metriä edellä mainituista vesialueista tai 

pohjavesialueella, uusimiselle on uusi määräaika. Se on nyt 31. lokakuuta 2019. 

 

Jätevesisääntelyn uudistus ei koske, kun 

• kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen (koska talossa 

pitää olla jo säännökset täyttävä käsittely) 

• kiinteistössä on vain kantovesi ja kuivakäymälä eli huussi eikä jätevesistä aiheudu 

pilaantumisen vaaraa (paitsi jos kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä alueella on 

ankarammat vaatimukset) 

• tai jos kiinteistö liitetään viemäriverkostoon 

• jos kaikki omistajat ovat täyttäneet 68 vuotta 

 

 

 



Suomenlahden perukka ? 
      
        Helsinki   ?               
         
        Merikarvia 
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Ei hiilenpolttoa 

Uusiutuvaa energiaa 

Ei lumenkaatoa mereen 

Biokaasulaitos tulossa 

Kehitetään kiertotaloutta 

Vähän ylivuotoja 



MAANKOHOAMINEN 
FLADAT ja KLUUVIT 
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Ruoppauksella tarkoitetaan maa-aineksen ja lietteen 

koneellista poistamista vesialueen pohjasta.  

Vedenalaisen kallion louhinta ei ole ruoppausta, ja 

louhinta saattaa vaatia aluehallintoviraston (AVI) luvan. 

 

Tilavuudeltaan yli 500 m3 ruoppaukselle tulee aina 

hakea lupa aluehallintovirastolta (AVI). 

 

Pienimmästäkin, massamäärältään enintään 500 

m3 koneellisesta ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) 

ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen 

töiden aloitusajankohtaa. 
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Natura 2000 -alueiden maanomistajien ja -käyttäjien on 

vältettävä kaikkia toimia, jotka vaikuttavat kielteisesti 

suojeltavien luontotyyppien ekologiseen rakenteeseen ja 

toimintoihin tai elinympäristöjen soveltuvuuteen 

suojeltaville lajeille (esim. ruokailu-, levähdys- tai 

lisääntymispaikkoina). Lisäksi on vältettävä toimia, jotka 

voivat merkittävästi häiritä suojeltavia lajeja etenkin niiden 

lisääntymis-, levähdys- tai ruokailuaikoina. 



Merikarvianjoen ja meriympäristön kemiallinen 
tila 
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 Kaikkien vesistöjen kemiallinen tila hyvää huonompi johtuen mm. 

palonestoaineina käytetyistä polybromatuista difenyylieettereistä (PBDE), 

joiden pitoisuudet ylittävät ympäristölaatunormin Suomen 

ympäristökeskuksen mukaan kaikissa Suomen vesistöissä. Merikarvian 

alueen vesistöistä ei ole mitattua tietoa PBDE-pitoisuuksista.  

 Lisäksi kalojen elohopeapitoisuudet (Huom! eri kuin ruokakalaksi kelpaavan 

kalan raja-arvo!) ylittyvät asiantuntija-arviona kaikissa humuspitoisissa 

järvissä ja turvemaiden joissa johtuen kaukokulkeumasta. 

Merikarvianjoesta on mitattua tietoa ja siellä kalojen 

elohopeapitoisuudet alittavat ympäristölaatunormin. 

 Merenhoidon suunnittelussa tehdyn meriympäristön tila-arvion mukaan 

merialueen radioaktiivisuus on laskussa 



Vesitalousasioita   
   Veden vähyys Merikarviajoessa  
    veden lämpötila nousee 
 

• Isojärvi on säännöstelty 

järvi ja sen säännöstelyyn 

liittyvät padot 

Merikarvianjoen suuntaan 

ovat kartalla näkyvät 

Kurikanniskan ja 

Lankosken padot 
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Vesitalousasioita 
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Isojärven säännöstely:      Varsinais-Suomen ELY-keskus, joka on vastannut Isojärven 
säännöstelyn käytännön toteuttamisesta vuodesta 2007 luvanhaltijan eli Isojärven 
laskuyhtiön kanssa tehtyyn sopimukseen perustuen, pyrkii toteuttamaan nykyistä 
vuodelta 2007 peräisin olevaa Vaasan Hallinto-oikeuden säännöstelylupaa 
mahdollisimman hyvin vesistön eri käyttöintressit (virkistyskäyttö, maatalous jne.) 
sekä ala- ja yläpuolinen vesistöalue huomioiden.  

ELY-keskus on 2000-luvun alussa hakenut vesilain mukaista lupaa maltilliseen 
Isojärven vedenpinnan nostoon, mutta hankkeelle ei myönnetty lupaa Vaasan 
Hallinto-oikeudessa. Viime vuosina on koettu poikkeuksellisia vesitilanteita sekä 
tulvariskien hallinnan että kuivuusriskien hallinnan näkökulmasta ilmastonmuutoksen 
jatkuvasti äärevöittäessä vesitilanteita 

 



Vesitalousasioita 
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Kalataloudelliset kunnostukset 

  

ELY-keskus on edistänyt viime vuosina aktiivisesti kalateiden suunnittelua ja 
rakentamista Karvianjoen säännöstelypatojen ohi. Isojärven luusuassa olevan 
Kurikanniskan padon kalatielle ja Inhottujärven luusuassa olevalle Riuttansalmen 
padon kalatielle on myönnetty lainvoimaiset luvat ja nämä hankkeet on tarkoitus 
toteuttaa parin seuraavan vuoden aikana valtion määrärahatilanteen salliessa.  

Tavoitteena on, että lähivuosina vaelluskaloille olisi kulkukelpoinen reitti merestä 
Merikarvianjokea pitkin Karvianjoen vesistön yläosiin asti. Merikarvianjoessa on 
toteutettu myös virtavesikunnostuksia viime vuosien aikana kalojen elin- ja 
lisääntymisolosuhteiden parantamiseksi. 

 



Elinkeinokalatalous  & vapaa-ajankalastus 
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KROOKAN ja KASALAN KALASATAMAT 

• Merikarvialla Selkämeren 

ainoa aktiivinen 

rannikkokalastuksen 

keskittymä.  

• Alueella kalastettiin vuonna 

2020 pyyntiruuduissa 

tarkasteltuna toiseksi eniten 

lohta koko maassa.  

• > 10 kalastajaa. Useita nuoria 

yrittäjä. 
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Vesitalousasioita 
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Merikarvian tulvasuojelu 

 

Merikarvian kunta toteutti yhteistyöhankkeena 
ELY-keskuksen kanssa parin viime vuoden aikana 
tulvasuojeluhankkeen, jossa rakennettiin 
tulvasuojelupenkereet kuntakeskustan suojaksi. 
Näin ollen vahinkoriskiä saatiin merkittävästi 
vähennettyä tulevien vuosien tulvatilanteita ja 
ilmastonmuutosvaikutuksia silmällä pitäen. 

 



Vieraslajit 
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Merimetsot 
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