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WWF Suomen lausunto sinisen biotalouden kansallisesta kehittämissuunnitelmasta 
 
 
 
Yleiset periaatteet ja tavoitteet 
 
Sinisen biotalouden kehittämissuunnitelma on ajankohtainen, tulevaisuuteen katsova, tarpeellinen, 

innovatiivinen ja monin osin konkreettinen. Sen valmistelu on ollut läpinäkyvää ja osallistavaa. 

Kommentoitavana oleva kirjallinen dokumentti on taiten valmisteltu ja kohtuullisen helppolukuinen.  

 

Vesiviljelyä koskevat sinisen talouden suunnitelmat ovat pisimmälle vietyjä, hyvin mietittyjä ja 

asiantuntevia. Samaa kaipaisi muidenkin osa-alueiden kuten ympäristön tilan ja matkailun 

kehittämisen osalta.  

 

Sisältöpuolella on hienoa huomata, että viittaus YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin on otettu 

mukaan. Se mainitaan kuitenkin vain globaalina politiikkakehyksenä. Huomiota olisi pantava myös 

kestävän kehityksen tavoitteiden kansallisen ja paikallisen tason toimeenpanoon varsinkin merten ja 

makean veden tavoitteiden osalta.  

Dokumentin ainoat selkeät heikkoudet löytyvät tavasta mainita vesien hyvä tila lähtökohtana, mutta 

unohtaen kohdistaa siihen toimenpiteitä tai tavoitteita. Toinen suurempi heikkous on puute 

vaelluskalojen elinkierron turvaamiseen tähtäävästä toiminnasta ja yhteyksien vetäminen tästä 

kalastusmatkailun tulevaisuuden näkymiin. 

 

Selitykseksi vesistöjen hyvän tilan tältä osin ontuvaan käsittelyyn ei riitä se että vastuu jo sovittujen 

ympäristötavoitteiden kunnianhimoisesta tavoittelusta ja budjetoinnista olisi esimerkiksi vain 

ympäristöhallinnon vastuulla. Vastuu vesistöjen hyvästä tilasta tulee jakaa kaikille hallinnon aloille, 

ja uudenlainen yhteistyö yli sektorihallinnon rajojen on WWF:nkin näkemyksen mukaan 

välttämättömyys ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi ja sinisen talouden suotuisalle kehitykselle.   

 

Hallinnon tehtävänä mainitaan olevan ympäristön tilan jatkuva parantaminen. Selittämättä jää 

kuinka tämä sinisen talouden viitekehyksessä aiotaan tehdä ja millä aikataululla. Lupaavasti 

nimettyyn kappaleeseen Vahva yhteinen näkemys ja tahtotila tarvitaan myös visio keskeisten 

ministeriöiden sitoutumisesta vesien hyvän ekologisen tilan saavuttamiseen. Kalojen 

uhanalaisuuskehityksen kääntäminen tulee samoin olla suunnitelman vastaava konkreettinen tavoite, 

johon tarvitaan yhteistyötä ja mahdollisesti mm. vesilain muuttamista turhien patorakennelmien 

purkamisen edellytysten parantamiseksi.   

 

WWF olisi toivonut että muiden vettä käyttävien ja sen tilaan vaikuttavien liiketoimintojen, 

esimerkiksi maatalous, kaivostoiminta, metsätalous ja turvetuotanto, aiheuttamaa uhkaa vesien 

hyvälle tilalle ja sinisen talouden tavoitteille pohdittaisiin tarkemmin – ja suunnitelmassa avattaisiin 

uusia mahdollisuuksia puuttua näihin, osin saman ministeriön hallinnoimiin toimialoihin. 

 

 



 

 

 

 

Vesiympäristön ja –luonnonvarojen hyvä tila  
 
Kehittämissuunnitelma yrittää huomioida vesien tilan kestävän sinisen talouskehityksen 

edellytyksenä. Asian käsittely jää kuitenkin puutteelliseksi, tavoitteettomaksi ja 

kunnianhimottomaksi. Esimerkiksi:  
 Johdannossa todetaan terveiden vesiekosysteemien tuotantopotentiaalin olevan erittäin 

merkittävä. Vakavampi pohdinnat siitä, kuinka vesiekosysteemien heikko tila voi toimia 

sinisen biotalouden merkittävimpänä esteenä puuttuu. 

 Samaisella sivulla infolaatikossa asia huomioidaan: Vesien hyvä tila on sinisen biotalouden 

perusta. Sen saavuttaminen ja ylläpitäminen tukee sinisen biotalouden tuotteiden ja 

palveluiden kehittymistä ja markkinointia. Kehittämissuunnitelma myös onnistuneesti 

mainitsee kappaleessa 2.2. sen tosiasian, että sisävetemme ja merialueemme eivät 

pääsääntöisesti kuitenkaan ole hyvässä ekologisessa tilassa. Suunnitelmasta puuttuukin 

konkreettinen linjaus siihen, millä tukitoimenpiteillä ja minkä tyyppisellä yhteistyöllä hyvä 

ekologinen tila, eli sinisen biotalouden lähtökohta aiotaan saavuttaa, millä aikataululla ja 

minkä kustannuksin. Sekä kustannuslaskelmat että toimenpidelistat löytyvät, mutta aktiiviset 

viitteet niihin puuttuvat vesien hyvän tilan osalta. Esimerkkinä EU:n Vesipuitedirektiivin 

mukaiset alueelliset vesienhoitosuunnitelmat ja Meristrategiadirektiivin kansallinen 

toimenpideohjelma.    

 Vesiympäristön ja –luonnonvarojen hyvä tila on Kuvan 2 strategisessa viitekehyksessä, ikään 

kuin lähtökohtana siniselle biotaloudelle. Strategisen viitekehyksen muut osa-alueet ja niiden 

toteuttaminen saavat konkreettiset kasvutavoitteet, laadulliset tavoitteet ja ne huomioidaan 

myös rahoitussuunnitelmassa. Ympäristön hyvä ekologisen tila jätetään sen sijaan ilman 

samankaltaisia konkreettisia suunnitelmia ja tavoitteita. 

 Taulukkoon 1 tulee lisätä kasvutavoitteeksi vesien ekologinen tila, samaan tapaan kuin 

taulukkoon 2 on nostettu kalavarojen hyvä tila.  

 Vesihyvinvoinnin laadullisista tavoitteista kertovassa laatikossa mainitaan vesiympäristön 

hyvän tilan ylläpitäminen, muttei sen saavuttamista. 

 

Uudet toimintamallit ja ansaintalogiikat  
 

Suunnitelma käsittelee melko runsaasti myös uusien digitaalisten prosessien ja laitteiden mahdollisia 

liiketoimintamalleja. Luontevaa olisi myös Suomen luonnon ominaispiirteiden ja niiden 

historiallisen ekosysteemipotentiaalin ja sen ennallistamisen huomioiminen. Esimerkkinä tästä 

toisenlaisen kehityksen saatossa tuhottujen vaelluskalavesistöjen ennallistaminen, mukana mm. 

Kemijoki, joka aikoinaan oli Atlantin lohen merkittävin virta.  

Vesiosaaminen, -mallintaminen, ja vesistökunnostusosaaminen ovat kiehtova mahdollinen 

vientituote, niiden osalta olisi toivonut kuitenkin konkreettisimpia kasvutavoitteita ja laadullisia 

mittareita. 

Kappaleessa Vesiluonnonvarojen älykäs hyödyntäminen voi olla tarpeen pohtia luonnonkalan 

lisäarvon kasvattamista kalastusmatkailun kautta, verrattuna biomassakäyttöön. 

 
 
 



 

 

 

 

Vaelluskalat osana sinistä taloutta 
 
Vaelluskalakantojen elvyttäminen on tunnistettu kansallisessa kalastuslainsäädännössä ja monissa 

viimevuosina laadituissa strategioissa ja toimenpideohjelmissa tärkeäksi päämääräksi. Uhanalaisten 

vaelluskalakantojen elvyttäminen on myös pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kärkihanke. 

Sinisen biotalouden kehittämissuunnitelmassa vaelluskalojen elvyttämiseen on kuitenkin viitattu 

vain rakennettujen vesistöjen ennallistamiseen liittyvissä kirjauksissa. WWF katsoo, että 

vaelluskalojen elvyttäminen on suoraan tai välillisesti yhteydessä moniin sinisen biotalouden 

pääkokonaisuuksiin, kuten vesihyvinvointiin ja -palveluihin (kalastusmatkailu) sekä 

vesibiotuotteisiin ja -tuotantoon. Vaelluskalakantojen elvyttäminen tukee myös vesien hyvän tilan 

saavuttamiseen tähtääviä päämääriä, sillä tällä hetkellä monet vesien tilaa heikentävä tekijät ovat 

myös vaelluskalojen elvyttämisen keskeisiä pullonkauloja. 

 
Ainoa suora viittaus vaelluskaloihin on Energia, ravinteet ja teolliset symbioosit-luvussa, jossa 

mainitaan, että ”Rakennettujen vesistöjen ennallistaminen ja monitavoitteisten ratkaisujen 

edistäminen (esim. vaelluskalojen kulun mahdollistavat virtaamat, rakenteet ja ratkaisut) 

rakennetuissa vesistöissä tarjoavat merkittäviä luontohyötyjä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia”.  

 

WWF pitää omituisena, että Vesibiotuotteet ja –tuotanto -luvussa sekä Vesihyvinvointi ja -palvelut-

luvussa ei puhuta mitään vaelluskalakantojen elvyttämisestä. Luvussa mainitaan lohen kaupallinen 

kalastus ja Itämeren lohen arvostuksen ja arvon lisääminen, mutta ei mainita vaelluskalakantojen 

elvyttämistä. Useat valtiolliset strategiat (Kalatiestrategia, Lohi ja meritaimenstrategia sekä 

Siikaohjelma) vaativat tavoitteisiinsa pääsemiseksi asian huomioimista ja siihen panostamista myös 

sinisen biotalouden kehittämissuunnitelmassa. 
 

Samassa luvussa hyvää on seuraava selkeä ja tuore maininta vesivoimasta: ”Sinisen biotalouden 

päämääränä ei ole perinteisen vesivoiman lisärakentaminen”. 

 

 
Matkailu 
 

Matkailun merkitys huomioidaan lukuisissa kohdin, mutta sen kehittäminen osana sinisen 

biotalouden suunnitelmaa jätetään yleiselle tasolle, vesistöihin liittyväksi matkailuksi.  Sitä ei 

suunnitelmassa oltaisi aktiivisesti lähdössä kehittämään, vaan suunnitelmasta saa ennemminkin 

kuvan että kyseessä on globaaleista trendeistä ja –talousnäkymistä riippuvainen liiketoiminta. 

Kehittämissuunnitelman tulisi tarkemmin tunnistaa juuri Suomen lukuisien vesistöjen 

vetovoimaisuus ja näiden tuomat mahdollisuudet. 

Kehittämissuunnitelman tulisi ehdottomasti kyetä identifioimaan eri tyyppisiä vesistöjä käyttäviä 

matkailumalleja, tunnistaa eri asiakasryhmiä, pohtia kasvun edellytyksiä ja esteitä ja asettaa eri 

vesistöjen käyttömuodoille omat kasvutavoitteet. Ilman tätä matkailun kehittäminen jätetään oman 

onnensa nojaan. Esimerkkeinä omista luontevista kokonaisuuksista ovat Suomessa lapsenkengissä 

olevat kalastusmatkailu ja urheilusukellus. Muissa yhteyksissä on selvästi tunnistettu mm. ero 

matkailukalastuksen ja kalastusmatkailun välillä. Näiden molempien edellytysten kehittäminen 

omina kokonaisuuksinaan olisi kaivattua. Hyvä ympäristön tila ja paremmat näkösyvyydet 

yhdistettynä suureen määrään hylkyjä tarjoisivat Suomen vesillä upeat sukellusturismi 

mahdollisuudet. 

  

Strateginen päämäärä 4. Kansainvälistyminen 
 



 

 

 

 

Kehittämissuunnitelman luku jättää huomiotta sen kuinka sininen biotalous hyötyisi kansainvälisten 

sopimusten (joissa Suomi on osapuolena) toteuttamisesta. Esimerkkinä kansainvälisessä 

Biodiversiteettisopimuksessa sovittu tavoite luonnon monimuotoisuuden kadon pysäyttämisestä ja 

toimenpiteissä mm. mertensuojelualueiden perustaminen kattamaan 10 prosenttia aluevesistämme. 

Mertensuojelualueet ovat monelta osin sinisen biotalouden tukijalka, ja niiden ratifiointia ja 

implementointia kuten muita yhteisesti sovittuja suojelutavoitteita tulisi strategisesti ajaa osana 

biotalouden kehittämissuunnitelmaa.  

 

Arktiset valtiot kuten Suomi, ovat makean veden suurvaltoja. Arktisen Neuvoston sekä Arktisen 

Talousneuvoston Suomen puheenjohtajuudet tulisi mahdollisuuksien mukaan suunnata osin myös 

vesiluonnonvarojen suojelun ja kestävän käytön edistämiseen, näin edesauttaen sinisen biokasvun 

edellytyksiä Arktisilla alueilla. Suomen kansallista Arktista Strategiaa (VnK) päivitetään paraikaa, ja 

yhteydet sinisen biotalouden edellytyksien turvaamiseen olisivat toivottuja. 

  

 

 

Muuta 
 

Metsähallitus tärkeänä vesialueiden omistajana ja hallinnoijana, tulisi olla selkeämmin mukana 

virallisissa suunnitelmissa ja sinisen talouden kehityksen mahdollistajana.   

 

Meriin päätyneen ja edelleen päätyvän muovijätteen rajoittaminen tulisi huomioida uhkana 

kehitykselle, ja mahdollisesti hyödynnettynä uuden liiketaloudellisen arvoketjun osana, samaan 

tapaan kuin ylimääräset ravinteet on suunnitelmassa erikseen mainittuna. 
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