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WWF kiittää mahdollisuudesta lausua merenhoitosuunnitelman kolmannesta osasta ja toteaa 
lausuntonaan seuraavaa: 
 
 
Yleistä  
 
WWF Suomi kiittää osallistavasta työtavasta, laajan sidosryhmän mukaan ottamisesta WWF 
mukaan lukien, ja kuulemisesta merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman valmistelun aikana. 
Tiedon kulku eri alatyöryhmien välillä oli kuitenkin puutteellista, huolimatta pyynnöistä saada 
materiaalia nähtäväksi eri alatyöryhmiltä.  
 
Ehdotus Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi on kiitettävän kunnianhimoinen 
ja ottaa laajasti huomioon Itämeren hyvään tilaan tähtääviä toimia. Kiitettävää on myös, että 
linjatut toimenpiteet sisältävät uusia osa-alueita, kuten meren roskaantumisen sekä vedenalaisen 
melun tutkiminen ja vähentäminen.  
 
Toimenpiteiden kustannusten ja vaikutusten analyysi on huolella valmisteltu. 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.   
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Jotta mitään olennaista toimenpidettä ei jäisi pois toteutussuunnitelmista, on lausuntokierrosten 
jälkeen tärkeää suorittaa ristiin tarkastelu vesienhoidonsuunnitelman toimenpiteiden ja 
merenhoidonsuunnitelman toimenpiteiden välillä.  
 
 
Yksityiskohtaisempia kommentteja linjattuihin toimenpiteisiin 
 
REHEV 6 Alusten typpipäästöjen hallitsemiseksi kansainvälisessä merenkulkujärjestössä tehtävän 
päätöksen edistäminen julistaa Itämeri typenoksidipäästöjen valvonta-alueeksi (NECA)  
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.  
 
KALAT 1 Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia lohen osalta ja KALAT 2 Kansallinen lohi- ja 
meritaimenstrategia meritaimenen osalta ja meritaimenkantojen elvytys- ja hoitosuunnitelman 
laadinta 
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 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. 
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KALAT 4 Meriharjuksen suojelu  
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. 
 
MELU 2 Vedenalaisen rakentamisen aiheuttaman impulsiivisen melun vähentäminen  
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 (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.  
 
MERENKULKU 2 Alusliikenteen turvallisuuden parantaminen eNavigation-strategiaa toteuttavan 
Älyväylä-konseptin avulla  
Tälle uudelle toimenpiteelle tulisi tehdä kustannusarvio. WWF pitää toimenpidettä erittäin tärkeänä 
osana alusliikenteen turvallisuuden parantamista ja haitallisten aineiden ympäristöön 
kulkeutumisen vähentämiseksi.  
 
MERIALUE 1 Merellisten suojelualueiden suojelutavoitteiden sisällyttäminen 
merialuesuunnitelmiin 
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.  
 
LUONTO 1 Suojelun tehostaminen merellisillä suojelualueilla  
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 

                                                           
1   http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Report-Reducing-Impacts-of-Noise-from-Human-Activities-on-

Cetaceans.pdf 
2   http://wwf.fi/mediabank/6184.pdf 



 
 

4 

 

merikansallispuistojen täydentämistarpeista ja mahdollisuuksista3.  Näitä selvityksiä tulisi 
tarkastella Suomen merenhoitosuunnitelman LUONTO 1, LUONTO 2, LUONTO 2bis ja MERIALUE 1 
toimenpiteiden toteuttamisen yhteydessä.  
 
LUONTO 2 Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien toimenpideohjelmat  
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.  
 
LUONTO 2bis Vedenalaisten avainelinympäristöjen suojelu  
Toimenpiteen kustannusarvio tulee valmistella.  
 
LUONTO 4 Itämerennorpan suojeluun liittyvien hoitotoimenpiteiden laatiminen ja toteutus  
Toimenpide on arvioitu kustannus- ja vaikuttavuusanalyysissä melko vaikuttavaksi ja 
kustannustehokkaaksi toimenpiteeksi ja sillä on vaikutus luonnon monimuotoisuuteen. HELCOM on 
luokitellut itämerennorpan vaarantuneeksi4, 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 raportissaan5, että itämerennorpan suojelu vaatii kansallisen suojeluohjelman ja 
tehokkaita suojelutoimenpiteitä erityisesti Saaristomerellä ja itäisellä Suomenlahdella.  
 
 
 
 
Maailman Luonnon Säätiö (WWF) 
Suomen rahasto 
 

                                                                                          
                                                                                
Jari Luukkonen      Sanna Kuningas 
Suojelujohtaja      Meriasiantuntija 

                                                           
3   http://www.ym.fi/fi-

FI/Ajankohtaista/Lausuntopyynnot_ja_lausuntoyhteenvedot/2015/Lausuntopyynto_Metsahallituksen_selvityk%2832612%29 
4 HELCOM 2013: HELCOM Red List of Baltic Sea species in danger of becoming extinct. Baltic Sea Environment Proceedings No. 140. 
5 Nordström, M., Högmander, J., Halkka, A., Keränen, S., Kunnasranta, M., Nummelin, J., Miettinen, M., Niinimäki, T. & Tolvanen, P. 

2011. Itämerennorppa Saaristomerellä – unohdettu uhanalainen. – Maailman luonnon säätiön WWF Suomen rahaston raportteja 28. 


