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Ekosysteemilähtöinen hallinta (engl. ecosystem-based mana-
gement, EBM) on oikeastaan vain uusi tapa kuvata ihmistoi-
mintaa ohjaavia periaatteita monimutkaisessa ympäristössä.  
Käsitettä käytetään usein lainsäädännössä, mutta sen merki-
tys on monille epäselvä.

Seuraaviin sen toteuttamista koskeviin yksinkertaisiin kysy-
myksiin tuntuu vaikealta saada vastausta: ”Mitä ekosystee-
milähtöinen hallinta tarkoittaa minulle ja toimialalleni? Mi-
ten toteutan ekosysteemilähtöistä hallintaa ja sen tavoitteita 
käytännössä?”
 

Kuunnellaanpa muutamia mielipiteitä:Häivy
ekosysteemistäni!

Hylkeet 
asetetaan

ihmisten edelle.

Minun elämäni 
kunnioittamisesta, 

siitä siinä on kyse!

Täytyy katsoa, mitä Wiki-
pediassa tästä sanotaan. Pärjään 

kyllä 
itsekin, 

kiitos vaan.

WWF pyrkii löytämään vastauksia näihin kysymyksiin. Täs-
sä kirjasessa esitetään peruskuvaus siitä, ekosysteemilähtöi-
nen hallinta on
– ja mitä se ei ole.

Käytännön syistä esimerkkinä käytetään Itämerta, jolla on 
selkeät maantieteelliset rajat ja valuma-alue. Jotta voidaan 
paremmin kuvata, mitä ekosysteemilähtöinen hallinta käy-
tännössä on, esimerkeiksi on valittu joitakin tiettyjä sidos-
ryhmiä.
 

Mitä merten 
ekosysteemilähtöinen 

hallinta siis on?
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Ekosysteemilähtöinen hallinta ei ole
 » ”yksi  koko sopii kaikille” -ratkaisu 

 » vihreä ideologia 

 » sitova oikeudellinen kehys. 

Ekosysteemilähtöinen hallinta on
 » hallintaperiaate, jonka tavoitteena on tukea 

kestävää, pitkän aikavälin vastuullista  
taloudellista lähestymistapa 

 » ohjeistus siihen, miten varmistetaan  
luonnonjärjestelmien sietokyky ja  
ekosysteemin tarjoamat palvelut,  

jotka ovat ihmisen kaiken taloudellisen  
toiminnan perusta  

 » henkivakuutus kaikille sidosryhmille  
ja valtamerille.

Pähkinänkuoressa

Lokkien 
kasvattamista
 - sitä se on!

Tarvitsemme 
minun 

perspektiiviäni

Anna minulle tilaa lisääntyä, 
puhdasta vettä elettäväksi ja 

anna monien meistä elää vanhoiksi. 
Sitä me tarvitsemme!

Minulla ei ole 
aavistustakaan, 
mitä se on,mutta 
sitä EU haluaa.

Kaikki siitä puhuvat, 
mutta se tulkitaan 
lukemattomilla eri tavoilla.
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Häiriintymätön ekosysteemi ei tarvitse hallintaa, vaan 
se säätelee itse itseään lukuisien luonnonprosessien 
kautta.  Ekosysteemit tarjoavat ihmisille elintärkeitä
palveluja: veden puhdistusta, puhdasta juomavettä, 
uusiutuvia luonnonvaroja, jätteiden poistoa ja paljon 
muuta. Ihmisen toiminta heikentää usein ekosystee-
mien kykyä toimittaa näitä palveluita. Saatamme esimer-
kiksi käyttää liikaa luonnonvaroja tai tuottaa enemmän jätettä kuin 
mitä ekosysteemi pystyy käsittelemään. Tämän vuoksi meidän täytyy 
hallita omaa vaikutustamme ekosysteemiin
.

Hyvä tietää ekosysteemilähtöisestä hallinnasta  
– seitsemän perusseikkaa

Ekosysteemilähtöinen hallinta käsittää seitsemän toisiinsa liittyvää tasoa
 

1. Ekosysteemin toiminnot ja palvelut
2. Ihmiset keskeisenä osana

3. Aikaulottuvuus
4. Alueellinen tai maantieteellinen ulottuvuus

5. Tietopohja ja mukautuva hallinta
6. Varovaisuusperiaate, kun riskejä ei täysin tunneta 

7. Planeetan globaalin kantokyvyn kunnioittaminen, jotta varmistetaan  
kestävä käyttö ja turvallinen toimintaympäristö ihmisille. 



Kaikki oli helpompaa kun meitä ja meidän  
erilaisia intressejä ei ollut näin monta.

Jos merellä toimisi vain yksi kalastaja, hänestä ei juurikaan 
aiheutuisi ongelmia. Hän ei koskaan vaarantaisi vakavasti 
kalakantoja. Ja sama koskee muitakin Itämeren rikkauksista 
eläviä. Jos rahtilaivoja olisi vain kourallinen, ei tarvittaisi 
liikennesääntöjä tai määritettyjä laivareittejä. Ei tarvittaisi 
ekosysteemilähtöistä hallintaa tai muutakaan monimutkais-

ta hallintajärjestelmää.

5

Me 
olimme...

... täällä ensin!

Nämä kaikki 
kalat ovat minun 

hyödynnettävissä!
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Yhden toimialan hallinnassa on rajallisesti riskejä
Te ihmiset 

haluatte kaiken 
ettekä ole 

valmiita 
jakamaan!
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Väestön kasvaessa myös luonnonvarojen kuluttaminen 
kasvaa. Ylikalastus alkaa, kun kalastajian saaliit 
ylittävät kalojen luonnollisen lisääntymiskyvyn.

Ole valmiina 
muutoksiinn!

Kolmannes linnuille 
ja muille luonnon-
varaisille eliöille

.
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Tässä kohtaa asiat alkavat mutkistua

Säätelyä aletaan tarvita, kun sektoreita ja  
meren käyttäjiä alkaa olla useita ja uudet  
teknologiat kiihdyttävät meren käyttöä. 

Te kalastajat 
luulette omistavanne 

koko Itämeren!

Vie pikkupaattisi
pois kulkuväylältäni.
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Jos merellä tapahtuvaa toimintaa ei koordinoida, eikä ole kei-
noja tai tahtoa panna täytäntöön sääntöjä, käy niin, että vaiku-
tusvaltaisimmat ja vähiten huolestuneet määräävät tahdin ja 

vastuullista toimintaa arvostavat jäävät alakynteen.

Ennen kaikki 
oli paremmin!

Kalastajat pystyvät ehkä jättämään toisensa huomioimatta – mutta vain siihen 
saakka, kun saaliit pienenevät merkittävästi ja kalastuksesta tulee kannattama-
tonta. Eivätkä he voi jättää huomiotta muita, vaikutusvaltaisempia merta käyt-
täviä toimijoita. Miksemme kaikki yrittäisi päästä yhteis ymmär rykseen muiden 

käyttäjien ja kilpailevien intressien kanssa?
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Voimalaitosten sijoit-
tamien rannikolle on 

mahtava: ilmaista jääh-
dytysvettä ja halpaa 

kuljetusta!

 Hei! Pystytä 
laitoksesi sinne missä 
lämmität kaupunkeja 

sen sijaan että 
keität kalamme!

Ekosysteemilähtöinen hallinta koskee  
merien lisäksi myös maa-alueita
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Tämä on osaamis-
alueeni ulkopuolella,   

mutta onnistun 
silti!

Rannikkoalueet ja laajemmat valuma-alueet ovat suoraan yhteydessä Itä-
mereen ja vaikuttavat koko ekosysteemiin.

Satamat ja meriteollisuus ovat riippuvaisia vesiväylistä ja infrastruktu urista, 
ja rannikot ovat merkittäviä matkailukohteita miljoonille ihmisille.
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Mereltä maalle ja maalta vuortenhuipuille

Oikea mittakaava ekosysteemilähtöisen hallinnan 
soveltamiseen on se mittakaava, jossa ekosysteemit toimivat.

En halua 
typpeä pelloiltasi!

Lannoitteesi 
ruokkivat levää 
joka saastuttaa 
kutupaikkojani

.

Teen samaa kuin 
muutkin viljelijät. 
Jos haluaa kilpailla 

globaaleilla markkinoilla, 
on käytettävä paljon 

lannoitteita.
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Kattava hallinta ei ole mahdollista ellei oteta huomioon kauaksi rannikolta maalle ja jopa 
jokien valuma-alueiden ulkopuolelle ulottuvia vaikutuksia, kuten tuulten kuljettamia ravin-
teita. Itämeren kaltaisilla alueellisilla merillä kaikki alueet – ympäröiviltä ylängöiltä merten 

syvänteisiin – ovat yhteydessä toisiinsa valtioiden rajoista riippumatta. 

Tätä tehtävää 
varten tarvitaan kaikkia 

Olympian jumalia!
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Avomerten ominaisuudet 
 » Syrjäisyys

 » Paikallisilla sidosryhmillä on rajallisesti  
vaikutusvaltaa

 » Alueellisten lähestymistapojen tarve
 » Vaikea hallita kansallisella tasolla Äärimmäisen 
haavoittuva, etenkin syvänmeren ominaispiirteet

 » Globaalit uhkat vaikuttavat heti
 » Jaettuihin luonnonvaroihin kohdistuu  

hyväksikäytön aiheuttamaa painetta
 » Niukasti tietoa syvänmeren ekosysteemeistä

Vaikka ekosysteemilähtöinen hallinta on hyödyksi ennen 
kaikkea rannikoille ja niiden lähialueille, se on hyvin tärkeää 
myös globaalien valtamertemme hallinnalle.

Erityishaasteet tekevät ekosysteemilähtöisen hallinnan 
toteuttamisesta entistäkin tärkeämpää. Yli 80 prosenttia 
globaaleista kuljetuksista tapahtuu laivoilla. Reittijako, ris-
kienhallinta, päästöjen valvonta ja jätehuolto ovat globaaleja 
huolenaiheita kuten painolastivesien säännölliseen laskemi-

seen liittyvistä ongelmista käy ilmi. Merten roskaantuminen 
on globaali haaste valtamerien terveydelle.

Kasvihuonekaasupäästöt johtavat valtamerten happamoitu-
miseen, millä on suurimmat vaikutukset kylmiin vesialuei-
siin esimerkiksi napaseutualuilla ja korallien haalistumiseen 
tropiikeissa.  Kasvihuonekaasujen imeytyminen heikentää 
koko valtamerisysteemin sietokykyä.

Globalisaatio vaatii aidosti globaalia 
ekosysteemilähtöistä hallintaa Sianlihamme 

on todella 
kansainvälistä:

soija tulee 
Argentiinasta, 
lääkkeet Kiinasta, 

myynti suuntautuu muihin 
EU-maihin ja jätevedet 

päästämme 
Itämereen.

Ekosysteemilähtöinen hallinta – välttämättö-
myys valtamerten yhtenäiselle hallinnalle
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Meren käyttömuotoja ja niiden seurauk-
sia joihin on tartuttava globaalisti, pla-
neetan eloonjäämisen varmistamiseksi: 
 » Merenpohjan/syvänmeren kaivostoiminta
 » Kalastus
 » Merten roskaantuminen
 » Haitalliset päästöt – jätteet ja ravinteet
 » Ilmastonmuutos
 » Korkean suojeluarvon omaavien alueiden  
suojelu

Esimerkkejä kansainvälisistä elimistä, joiden tulisi sisällyttää  
ekosysteemilähtöinen hallinta toimintaperiaatteisiinsa: 
 » Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO
 » Kansainvälinen merenpohjajärjestö (International Seabed Authority, ISA)
 » YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO
 » YK:n merioikeusosasto DOALOS
 » Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt Biologista monimuotoisuutta koske-
van yleissopimuksen (CBD) sihteeristö

 » Maailmanpankki
 » Global Environment Facility -ohjelma

Globaali  
ponnistus
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Päätöksillä ja toimilla on kauaskantoisia 
seurauksia.  Leväkukinnat, jotka saat-
tavat pilata lastenlastenlastenlastemme 
kesät, aiheutuu maataloudessa tällä het-
kellä käytetyistä lannoitteista. Meidän 
on ajateltava tämän hetken toimiemme 

pitkän aikavälin vaikutuksia.

Hallinta vaatii muutakin kuin tilaa – aikaa
Nyt eletään vuotta  
2030 - ja kalat ovat yhä 
saastuneita 60 vuotta sit-
ten kielletyistä aineista!

Siellä ne ovat 
seuraavat 30 vuotta,

joten parasta 
sijoittaa ne 

sinne,missä ihmiset 
hyväksyvät ne.

Katso - ne 
ovat palanneet! 

50 vuoden jälkeen! 
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 » Elämämme on riippuvainen merten tarjoamista  
luonnonvaroista ja palveluista. 

 » Muokkaamme ekosysteemiä merta käyttämällä,  
hyväksikäyttämällä, muuttamalla elinympäristöjä ja 

saastuttamalla. 

 »  Ihmiset myös määrittävät merten hallintaa koskevat 
oikeudelliset kehykset.

Sidosryhmät
Vaikka terveet ekosysteemit ovat yhteiskunnan ja merten 
käyttäjien intresseissä, joskus on vaikea löytää tasapaino pit-
kän aikavälin kestävyyden ja lyhyen aikavälin voitontavoit-
telun välillä. Sidosryhmien ottaminen mukaan päätöksente-
koon on osoittautunut avaintekijäksi ekosysteemilähtöisessä  

hallinnassa

Perinteiset merenkäyttäjäyhteisöt,  valtiosta riippu-
mattomat ympäristö- ja kulttuurijärjestöt, tutkijat ja edun-
valvontaryhmät antavat oman merkittävän panoksensa hy-

viin yhteisiin päätöksiin
.

Ihminen on vain yksi osa luontoa ja jakaa ekosysteemin mo-
nien muiden lajien kanssa. Linnut ja hylkeet tarvitsevat kaloja 
selviytyäkseen. Kaikki lajit tarvitsevat tilaa ja oikeat olosuh-
teetvoidakseen lisääntyä ja hoivata ja ruokkia jälkeläisiään.

Ilman kunnolla toteutettua sääntelyä vaarana on, että luonnon-
varoja riistetään ja työpaikkoja menetetään. Biodiversiteetti ja 

ekosysteemin itsesäätelytoiminnot saattavat vaarantua.

Ihmisen roolit: osa ekosysteemiä, syypää tilan 
heikentymiseen ja kestävyyden portinvartija

Linnut ja 
hylkeet eivät 

äänestä!

Luulin, ettei minun 
tarvitsisi välit-
tää tippaakaan 

valituksista, mutta 
nyt tiedän, että 

keskusteleminen ja 
kuunteleminen 

todella 
kannattaa
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Tietoisten päätösten tekeminen
Hallinnan tulee perustua hyvään käsitykseen niistä toimin-
noista ja prosesseista, jotka ovat ominaisia tietylle ekosys-
teemille. Ekosysteemilähtöisen hallinnan täytyy ennakoida 
trendejä, uutta kehitystä ja hallintaa koskevien päätösten 
seurauksia pitkällä aikavälillä ja mukautua niihin. Mukautuva 
suunnittelu alkaa olemassa olevasta tiedosta. Ei ole tarpeen 
odottaa, että kaikkiin kysymyksiin on saatu vastaukset, sillä 
todellisuudessa näin ei tule koskaan käymään.  Ekosysteemiin 

perustuvaa hallintaa on myös päivitettävä säännöllisesti.

Tietoni varoittavat minua. 
Etsitäänyhdessä järkeviä  

ratkaisuja! 

Tämä on ihan liikaa! 
Ravinnetasot ovat 
aivan liian korkeat 

hyvää ekologista tilaa 
ajatellen. 

Kohdennetun hallinnan perustana on hyvät tiedot
Käyttämällä ja yhdistämällä olemassa olevaa tietoa luovasti voidaan 
luoda tarvittavaa tietoa. Esimerkkeinä tällaisista ovat merialueita 
koskeva kartta-aineisto, jonka avulla voidaan määritellä elinympä-
ristön olosuhteet, sekä kalastajilta saadut tiedot menetetyistä ver-
koista.  Jotta tieteellinen tieto saadaan muutettua toiminnalliseksi 

tiedoksi, tarvitaan dataa ja kohdennettua tutkimusta. 
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Kuten olemme nähneet, ekosysteemit tarjoavat elintärkeitä 
palveluita ihmisille.  Yli 70 prosenttia valtameren taloudel-
lisesta arvosta riippuu terveistä merivaroista, kuten elolli-
sista luonnonvaroista, tuottavista rannikkoalueista ja hiilen 

absortiosta.

Ihmisen toiminnan vaikutusta meriekosysteemeihin on hal-
littava huolellisesti,  sillä muutoin ihmiset ja terveistä meri-

varoista riippuvainen taloudellinen toiminta kärsivät.

Ekosysteemipalvelut suojelevat valtameriä

Ilmastonmuutos? 
Mikä tilaisuus kasvattaa 

turismia!
Minun täytyy

suojella kotiekosys-
teemiäsi!
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Yhä useammat instituutiot tunnistavat ekosysteemiläh-
töisen lähestymistavan ja edistävät sitä luonnonvarojen 

käytön ja ympäristön hallinnassa.

Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen
määritelmä on hyvin käyttökelpoinen. Sen mukaan eko-
systeemilähtöinen lähestymistapa on ”strategia maa- ja 

vesialueiden sekä elollisten luonnonvarojen yhdennettyä 
hallintaa varten, jonka avulla edistetään luonnonvarojen 
suojelua ja kestävää käyttöäoikeudenmukaisella tavalla.”

EU:n meriympäristöpolitiikan puitteista annettu me-
ristrategiadirektiivi määrittää ympäristön hyvän tilan, 
ja tarjoaa mitattavatindikaattorit ekosysteemilähtöistä 

hallintaa varten.

Euroopan ympäristökeskuksen mukaan ekosystee-
milähtöisen hallinnan tavoitteena on ”ylläpitää 

ekosysteemien terveyttä, puhtautta, tuottavuutta 
ja kestävyyttä, jotta ne voivat tarjota ihmisille 

palveluja ja hyötyjä, joista olemme riippuvaisia.
Se on 1) alueellinen lähestymistapa, jonka perusta-

na ovat2) yhteyksien tunnistaminen, 3) yhteisvai-
kutukset ja 4) useat tavoitteet perinteisten yhden 

näkökulman lähestymistapojen sijaan.”

Ekosysteemilähtöinen hallinta on lähesty-
mistapa, jonka avulla suojellaan, ylläpide-

tään ja parannetaan planeettamme tilaa. 
Merien osalta, jotka kattavat noin 70 

prosenttia planeetan pinta-alasta, se on 
työkalu, jolla hallitaan

meren pintakerrosta, rikasta ja joskus 
tuntematonta vedenalaista maailmaa ja 

vähän tutkittuja merenpohjia.

Ekosysteemilähtöinen hallinta tulee käsitellä 
myös globaaleja trendejä, jotka saattavat uhata 

valtameriämme. Sen on oltava osa
maailmanlaajuisia järjestelmiä, joilla meriä hallitaan, kuten 

YK:n merioikeusyleissopimus (UNCLOS). Hallinnan on 
osattava ennakoida, miten meri reagoi ihmisen toiminnan

negatiivisiin vaikutuksiin.

Sukelletaanpa vähän 
syvemmälle ekosys-

teemilähtöiseen 
lähestymistapaan.
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1. Yhteiskunta voi päättää tavoitteet sille, miten maata, vettä ja elollisia luonnonvaroja hallitaan.
2. Hallinta tulisi hajauttaa alimmalle mahdolliselle tarkoitukenmukaiselle tasolle.
3. Ekosysteemin hallinasta vastaavien tulee huomioida toimintansa mahdolliset ja todelliset vaikutukset läheisiin ja 

muihin ekosysteemeihin.
4. Yleensä ekosysteemiä on tarve ymmärtää ja hallita taloudellisessa kontekstissa. Tämän tulisi (I) vähentää 

markkinoiden vääristymisiä, jotka vaikuttavat haitallisesti biologiseen monimuotoisuuteen, (II) edistää biodiver-
siteetin säilyttämistä ja kestävää käyttöä ja (III) sisällyttää ekosysteemille aiheutuvat kustannukset ja hyödyt.

5. Ekosysteemin rakenteiden ja toiminnan suojelun tulisi olla etusijalla.
6. Ekosysteemejä on hallittava niiden toimintojen rajojen puitteissa.
7. Ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa tulisi käyttää asianmukaisessa maantieteellisessä kontekstissa ja aika-

skaalassa.
8. Tavoitteet on asetettava pitkällä tähtäimellä ja niissä on otettava huomioon vaihtelevat aikaskaalat ja hitaat 

vaikutukset, jotka ovat ominaisia ekosysteemiprosesseille.
9. Hallinnassa on tunnistettava, että muutos on väistämätöntä.
10. On löydettävä oikea tasapaino suojelun ja biodiversiteetin käytön yhdistämisessä.
11. On oltava avoin ja kuunneltava tutkijoiden, alkuperäisasukkaiden ja paikallisten omaavia tietoja, ja toteutettava 

innovaatioita.
12. On otettava mukaan kaikki asianomaiset yhteiskunnan toimialat ja tieteenalat. 

* Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton Malawin periaatteet
+1  Hallinnan avulla suojellaan ja ylläpidetään meriekosysteemien monimuotoisuutta, tuottavuutta, sietokykyä, 

ydintoimintoja ja luontaista arvoa.
+2  On suunniteltava, hallittava ja hallinnoitava tehokkaasti merialueiden ja niiden luonnonvarojen käyttöä kattavin 

menetelmin, kuten merten aluesuunnittelun avulla.

Ekosysteemilähtöisen lähestymistavan 12 periaatetta
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Mitä tämä tarkoittaa omalla toimialallani?

Laivaliikenne 
Globaalilla merenkäytöllä on globaalit vaikutukset; merellä kuljetetaan  
90 prosenttia kaikesta rahdista.

Ekosysteemilähtöinen hallinta on yhdistävä lähestymistapa seuraaville:
 » Merimatkojen suunnittelu
 » Erityisen herkkien merialueiden (PSSA) nimeäminen ja reititys
 » Riskien ehkäiseminen ja lieventäminen
 » Painolastivedet ja vieraslajien leviäminen
 » Päästöt ja energianhallinta/ilmastonmuutos
 » Jätevedet ja jätehuolto
 » Satamien suunnittelu ja ylläpito
 » Laivastokapasiteetin suunnittelu

Kaikkien meriympäristöön vaikuttavien toimialojen tulisi tunnistaa ekosysteemilähtöinen 
lähestymistapa hallintaan. Seuraavilla sivuilla on muutamia esimerkkejä

Kesksisiä toimijoita: 
IMO
EMSA 
Kansainväliset laivayhtiöt 
Satamat 
Ympäristöteknologia-alan 
yritykset

Keskeisiä toimijoita:
Alueelliset kalastuksenhoi-
tojärjestöt FAO
Euroopan komissio ja par-
lamentti EU:n alueelliset 
neuvoa-antavat toimikun-
nat Kalastussertifikaat-
tiohjelmat, kuten Marine 
Stewardship Council (MSC) 
jne. Valtiot

Kalastus
Laajin merenkäytön muoto, joka myös vaikuttaa merten ekosysteemeihin eniten

 » Keskiössä luonnon rakenteiden ja toiminnan ja niiden tuottavuuden ylläpitäminen 
(estetään merenpohjan tuhoutuminen ja kunnioitetaan kutualueita ja elinkiertoa).

 » Yhdistetään kalastuksen hallintaan ihmisen käyttömuodot ja ekosysteemien arvo.
 » Tunnistetaan, että ekosysteemit ovat dynaamisia ja muuttuvat jatkuvasti.
 » Toimitaan puitteissa, jotka sisältävät ekosysteemiin perustuvan hallinnan 
periaatteet (alueel liset kalastuksenhoitojärjestöt jne.).

 » Sovelletaan riittäviä tietoja kohdelajeista ja muista kuin kohdela-
jeista (ICES:n ohjeet, sertifiointiohjelmat).

 » Varmistetaan, että kalastuksen hallintajärjestelmä on asian-
mukainen, jotta ekosysteemiin perustuva hallinta on 
tehokasta (monivuotiset hoitosuunnitelmat, kestävän 
tuoton enimmäismäärä, alueellinen  hallinta, tur-
valliset biologiset rajat jne.).

 » Tunnistetaan pienimuotoista kalastusta 
harjoittavien kalastajien arvo, rooli ja 
osallistuminen päätöksentekoproses-
seissa, jotka vaikuttavat heidän elinkei-
noonsa ja ruokaturvaan. 

 » Otetaan huomioon, että ulkoiset ta-
pahtumat saattavat vaikuttaa tiettyyn 
luonnonvaraan (ilmaston vaikutukset, 
luonnonkatastrofit jne.)

 » Edellytetään käänteistä todistustaakkaa 
eli toimialan on osoitettava, että tietty 
käyttötapa on kestävää.

 » Merenkulkualan järjestöt Luokituslai-
tokset 

 » Kaupallisen merenkulun etujär-
jestöInternational Chamber of Ship-
ping (ICS)
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Kesksisiä toimijoita: 
ISA
Lupaviranomaiset Kaivosyh-
tiöt

Kaivostoiminta ja mineraalien louhinta

 » Louhiminen ja ruoppaus vain silloin, kun vaihtoehtoja maalla ei ole.
 » Punnitaan sedimenttien pitkän aikavälin ekosysteemipalveluja lyhyen aikavälin kulutuk-
sen suhteen.

 » Kaivostoiminnan puitteet tulee hyväksyä ennalta ja tukena käyttää laa-
dukkaisiin perustietoihin perustuvia korkeatasoisia strategisia 
ympäristö arviointeja ja ympäristövaikutusten arviointeja.

 » Mukautuva ja joustava vaiheittainen suunnittelu
 » Ei rahoitusta päällekkäiselle infrastruktuurille
 » Otetaan huomioon dumppaamisen vaikutukset ekosysteemiin.
 » Reaaliaikainen seuranta, esim. sedimenttipluumien leviämisen 
vähentäminen

 » Vähennetään merkittävästi jätteitä /rikastusjätettä alueilla, jot-
ka elpyvät vain vähän tai hitaasti.

Energia ja liikenne

 » Nollapäästöpolitiikka
 » Periaatteena paras olemassa oleva  
teknologia – toimintaa mukautetaan  
laajemman tietämyksen perusteella

 » Riskienarviointi korkeimpien standardien mukaan
 » Perustana Espoon sopimus (joka edellyttää vaikutusten arviointia 
suunnittelun varhaisessa vaiheessa)

 » Lakisääteiset strategiset ympäristövaikutusten arvioinnit
 » Ei syvänmeren porausta eikä etsintää suojelluilla merialueilla
 » Todistustaakan tulisi olla vaikutuksia aiheuttavalla sektorilla.
 » Huomioidaan yhteisvaikutukset.
 » Syvänmeren osalta ennalta varautumisen tulee olla etusijalla.
 » Laitosten, turbiinien, putkien ja kaapeleiden sijoittaminen ei saa häiritä 
laivaliikennettä tai muuttoreittejä.

 » Laitosten tulee olla purettavissa myöhemmin.
 » Suunnitelma hiilettömään aikakauteen siirtymiseen.

Korallit 
suorastaan
rakastavat 

kasvupaikkaansa
meidän 

rakennelmissamme.

Kesksisiä toimijoita: 
Öljy- ja kaasuteollisuus 
Tuulivoimateollisuus ja muut uu-
siutuvan energian toimijat
Intertanko
Kansalliset lupaviranomaiset
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Suunnittelu
Merten aluesuunnittelu on hyvä ja kattava aluesuunnittelun 
työkalu.

 » Meriympäristön suunnittelu ja hallinnointi on yhtenäistet-
tävä ja koordinoitava toimialojen ja hallinnollisten tasojen 
kesken ja yli kansallisten rajojen.

 » On laadittava ympäirstölaatustandardit,
 » joiden tulee olla toimintakelpoisia ja mitattavia ja joiden 
seuranta on toteutettava säännöllisesti.

 » Ympäristötietoa on säännöllisesti muunnettava alue- ja suunnittelutiedoksi.
 » Yhtenäisiä ympäristöä koskevia sekä sosiaalisia ja taloudellisia laatuta-
voitteita ja standardeja kehitetään siten, että osallistuminen on laajaa ja 
kehittäminen tapahtuu läpinäkyvästi merialueen laajuisesti.

 » Biodiversiteetin ja tuottavuuden kannalta kriittiset merialueet on tunnis-
tettava ja niitä on suojeltava hyvin hallitun suojelualueverkoston kautta.

 » Suojelluilla alueilla haitalliset käyttömuodot estetään vyöhykejaon avul-
la, joka tukee luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemin sietokykyä ja 
tuottavuutta.

 » Herkät alueet ja meriesten lajien eri elinvaiheiden kannalta kriittiset alueet 
otetaan huomioon merialueiden vyöhykejaossa.

 » Kaikkien toimialojen on oltava osa suunnitteluohjelmaa ja alakohtainen 
lainsäädäntö on  yhtenäistettävä (esim. liikenne, kalastus).

 » Energiainfrastruktuuri on sijoitettava herkkien suojelu- 
tai merenkulkualueiden ulkopuolelle.

 Rahoitus
Jotta voidaan luoda olosuhteet, joissa ekosysteemiin pe-
rustuvaa hallintaa voidaan toteuttaa, taloussektorin tulee 
varmistaa, että rahoitus- ja investointikriteerit kannustavat 
ratkaisuihin, joilla ei ole negatiivisia vaikutuksia.

 » Rahoitusmekanismien, kuten verotuksessa, avustuksissa 
ja maksuissa tulisi ottaa huomioon, että sosiaaliset 
ja ympäristöön liittyvät hyödyt, kustannukset ja 
yhteiskunnalliset riskit.

 » Julkisen sektorin tulee antaa selvät taloudelli-
set signaalit jotka kannustavat kestäviin käy-
täntöihin ja jarruttavat kestämätöntä toimintaa.

 » Instituutioiden tulisi tunnistaa kestämättömiin 
investointeihin liittyvät”kielletyt alueet” ja ”sallitut alueet” sellaisten tek-
nologioiden rahoittamiseksi, jotka korvaavat kestämättömät teknologiat.

 » Yksityisen rahoituksen tulisi huomioida ympäristöön liittyvät, sosiaaliset 
ja hallinnolliset kriteerit sijoituspäätöksissä ja omistuskäytännöissä ja koh-
distaa enemmän pääomaa – ellei jopa kaikki – kestäviin rahoitustuotteisiin.

Keskeisiä toimijoita:
Kansalliset ja paikalliset suunnitteluvirastot (kuten aluehal-
lintavirastot ja maakuntien liitot) Alueelliset mertensuoje-
lusopimukset Euroopan komissio
UN DOALAS, UNESCO
merten pääkäyttäjät Rannikkoyhteisöt

Keskeisiä toimijoita: 
Maailmanpankki WTO
G7/8
Euroryhmä
Yritykset
Pörssi

 
Mitä jos 

siirryttäisiin kestävään 
rahoitukseen - sekin 

voisi olla hauskaa!
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Kestävä sininen talous 
Valtameret ovat planeetamme suurimpia ekosysteemejä ja arvokas osa luonnonperin-
töämme. Ne ovat myös elintärkeitä miljardien ihmisten toimeentulon ja ruokaturvan 
sekä useimpien kansakuntien taloudellisen hyvinvoinnin kannalta.

Liiallinen käyttö ja pilaantuminen ovat heikentäneet näitä luonnonvaroja voimakkaas-
ti. Tarvitaan aktiivista johtajuutta niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta, jotta 
sinistä taloutta saadaan ohjattua kestävään suuntaan. 

Kestävä sininen talous on meriin pohjautuvaa taloutta, joka
 » tarjoaa sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä nykyiselle ja tuleville sukupolville vaikut-
tamalla ruokaturvaan, köyhyyden poistamiseen, elinkeinoihin, tuloihin, työllisyy-
teen, terveyteen, turvallisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja poliittiseen vakauteen

 » suojelee ja ylläpitää meriekosysteemien monimuotoisuutta, tuottavuutta, sietoky-
kyä, ydintoimintoja ja luontaista arvoa, joista sen hyvinvointi riippuu

 » perustuu puhtaisiin teknologioihin, uusiutuvaan energiaan ja materiaalien kiertoon, 
joiden avulla varmistetaan taloudellinen ja yhteiskunnallinen vakaus ja jossa pysy-
tään yhden planeetan rajoissa.

WWF ehdottaa määritelmiä ja periaatteita kestävälle siniselle taloudelle. WWF kehot-
taa kaikkia toimijoita käyttämään näitä periaatteita ja ottamaan nämä määritelmät, 
kuvaukset ja toimet osaksi meripolitiikkaa ja toimia ympäri maailmaa.

Tässä kirjasessa esitettyjen näkökulmien 
lisäksi WWF odottaa liike-elämän, politii-
kan ja taloussektorin toimijoilta, että
 » päätökset perustuvat kestävälle 
 » siniselle taloudelle asetettuihin yhden-
mukaisiin tavoitteisiin, joita arvioidaan 
säännöllisesti ja joista tiedotetaan läpi-
näkyvästi

 » ne noudattavat globaaleja kestävyyss-
tandardeja, jotka perustuvat parhaisiin 
käytäntöihin ja suorituksen jatkuvaan 
parantamiseen.

Sehän toimii!
Liikenne kasvaa, 

onnettomuudet vähenevät. 
Uskomatonta, mitä sään-
töjen täytäntöönpanolla 

saadaan aikaan.
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Määritelmä 
 
Ekosysteemilähtöinen hallinta on integroitu lähestymistapa, joka ottaa huomioon koko ekosysteemin, ihmisen mukaan 
lukien. Tavoitteena on pitää ekosysteemi terveenä, tuottavana ja joustavana, jotta se voi tarjota ihmisen haluamia ja 
tarvitsemia palveluja.  Ekosysteemilähtöinen hallinta eroaa nykyisistä lähestymistavoista, jotka yleensä keskittyvät 
yksittäiseen lajiin, toimialaan, toimintaan tai huolenaiheeseen, ja ottaa huomioon eri toimialojen yhteisvaikutukset. 

 
lähde: Merten ekosysteemilähtöistä hallintaa koskeva tieteellinen konsensuslausuma  

(Scientific Consensus Statement on Marine Ecosystem-Based Management)

Olemme oppineet
läksymme: 

yhteinen hallinta
kannattaa!

Työpaikkamme 
ovat turvassa

 ja me kuulumme 
  ”hyvisten” joukkoon! 

Kalakannat 
ovat turvassa 
ja terveitä
- hyvä asia 

meille!
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En uskonut heidän 
onnistuvan.

Näytti hetken melko 
toivottomalta.

Miksi meitä tarvitaan?
Tavoitteemme on pysäyttää luonnon köyhtyminen ja rakentaa 
tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa.
 
wwf.fi
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