
Itämeren suojelussa on otettu isoja askeleita, mutta työ on kesken. Itämeren ulkoista ravin
ne   kuormitusta on saatu pienennettyä, mutta esimerkiksi maatalouden päästöt ovat edel
leen liian korkeat. Nykyistä paremmalla merialueiden suunnittelulla voitaisiin muuttaa 
merten käyttöä kestävämpään suuntaan. Suojelu alueverkostoa on täydennettävä. Vaellus
kalojen reitit sisämaan lisääntymisalueille on avattava ja kunnostettava.

Itämeren lajien ja luontotyyppien suojelemi
seksi 30 prosenttia meren pintaalasta tulisi  
olla osa ekologisesti yhteneväistä suojelu
alueverkostoa. Tavoitteenamme on saada 
verkoston kehittäminen tärkeäksi osaksi 
kansallista merialuesuunnittelua. 

Valumaalueet ovat Itämeren tervehdyt
tämisen keskiössä. Noin 80 prosenttia rehe
vöittävästä kuormitukses ta laskee mereen 
jokia pitkin valumaalueelta. Kosteikko
työmme on vähentänyt ravinnekuormi tusta 
ja lisännyt maatalousympäristön luonnon  
monimuotoisuutta. Euroopan tasolla vaiku
tamme siihen, että maatalouden tukijärjes
telmän toimivuus ja vaikuttavuus ympäristöä 
ajatellen tutkitaan.

Sisävesien tilan parantaminen on tärkeää 
Itämerenkin kannalta. Keskitymme vahvasti 
virtavesityöhön, jonka tarkoitus on auttaa 
sisävesiemme hyvän tilan tavoitteen saavut

Itämeri

Itämeri on yksi maailman herkimmistä ja saastuneimmista 
meristä. Ongelmia aiheuttavat esimerkiksi rehevöityminen 
ja lisääntyvä laivaliikenne. Herkän meren saastuttaminen 
on lopetettava pysyvästi.

20
AVASIMME YLI 20 
KILOMETRIÄ UUTTA 
ELINYMPÄRISTÖÄ 
VIRTAVESILAJEILLE 
MUUN MUASSA 
TURHIA PATOJA 
POISTAMALLA

Ratkaisumme

Herkän meriluonnon suojelussa edistytty, mutta ei vielä tarpeeksi

©
 P

A
U

LI
IN

A
 H

E
IN

Ä
N

E
N

 / 
W

W
F

FAKTA

2018

”Olemme veneilijäperhettä ja kun omin 
silmin on nähnyt Itämeren muutoksen 20 
vuoden aikana, kyllä silloin on iso halu 

tukea Itämeri-työtä WWF:n kautta.”
Jani Salmi, Itämeri-kummi

tamista. Työhön kuuluvat esimerkiksi turhien 
patojen poistot ja ohitukset, jotta vaelluska
lojen luontainen elinkierto toteutuisi.

Kalaoppaamme mullisti kalakaupan 
vas     tuullisuuden. Olemme vuonna 2016 jul
kaisseet  Lihaoppaan, joka auttaa kuluttajia 
valitsemaan ympäristön – myös Itämeren – 
kannalta hyviä vaihtoehtoja ruokalautaselle.

Öljyntorjuntajoukkomme, joihin kuuluu 
yli 8 200 vapaaehtoista, ovat valmiudessa 
tälläkin hetkellä. Olemme mukana Itämeren 
laajuisessa asiantuntijaryhmässä, jossa pa
rannetaan valmiuksia hoitaa öljyyntyneitä 
eläimiä öljyonnettomuuden sattuessa.

Olemme muodostaneet Itämeren ranta
valtioissa sijaitsevien kumppanitoimisto
jemme kanssa Itämeriverkoston edistääk
semme merensuojelua yli valtioiden rajojen. 
Näin saamme aikaan kestäviä ja laajoja 
muutoksia Itämeren hyväksi.



•  FAKTA 2018  •  ITÄMERI
WWF.FI
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8200
ÖLJYNTORJUNTA-
JOUKKOIHIMME 
KUULUU JO YLI  8200 
VAPAAEHTOISTA  

WWF toimii
itämerennorpan suojelemiseksi.Saavutuksemme tähän asti

2016 ja 2017: Vuonna 2016 moni vuosikausia 
ajamamme asia johti haluttuun tulokseen: Itä
meri nimettiin erityisalueeksi, jossa laivojen 
käsittelemättömien jätevesien päästäminen on 
kielletty; haitallisten vieraslajien leviämistä 
estävä kansainvälinen painolastive sisopimus 
astui voimaan Suomen ratifioinnin ansiosta; 
uusien alusten aiheuttamia typen ilmapäästöjä 
Itämereen päätettiin rajoittaa merkittävästi 
vuodesta 2021 alkaen. Kala kampanjamme 
sai aikaan, että enää kaksi prosenttia Suo
messa myytävästä kalasta on Kalaoppaamme 
punaisella listalla. Laajensimme vuonna 2017 
tuntuvasti työtämme Suomen virtavesien ja 
uhanalaisten vaelluskalojen suojelemiseksi. 
Työ käsittää sekä poliittista vaikuttamistyötä 
lainsäädännön muuttamiseksi, että käytännön 

Tuotamme ja levitämme tietoa
• Julkaisimme syksyllä 2016  tuloskortin, jossa arvioitiin Itämeren valtioiden toimia merel

lisen suojelualueverkoston kehittämiseksi (MPA Scorecard), ja joka paljasti aukot Itämeren 
vedenalaisen luonnon suojelussa.

• Olemme laatineet kestävän sinisen talouden periaatteet (Sustainable Blue Economy). All 
Hands on Deck raportissa (2015) selvitimme, miten periaatteet tulisi ottaa käyttöön Itä
meren alueella. Kestävä sininen talous voi tuottaa alueelle tuhansia uusia työpaikkoja.

• Toimme 2017 virtavesien ja niiden lajiston ahdingon sekä ratkaisukeinot suomalaisten 
tietoisuuteen laajalla viestintäkampanjalla.

Vaikutamme poliittiseen päätöksentekoon
• Vaikutamme lukuisissa työryhmissä ja alueellisissa foorumeissa Suomessa.
• Toimimme verkostona Itämeren suojelukomission (HELCOM), kansainvälisen merenkul

kujärjestön (IMO) ja arktisen neuvoston tarkkailijaorganisaatioina.
• Tuotimme valtioneuvoston tueksi kansalaisjärjestöjen ehdotukset YK:n kestävän kehityk

sen tavoitteiden kansallisesta toimeenpanosta meriluonnon suojelemiseksi (SDG 14).

Teemme yhteistyötä yritysten kanssa

2%
ENÄÄ  
KAKSI PROSENTTIA 
SUOMESSA 
MYYTÄVÄSTÄ KALASTA 
ON KALAOPPAAMME 
PUNAISELLA 
LISTALLA 

• Työskentelemme laivaliikenteen ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Esimerkiksi 
yhteistyökumppanimme Tallinkin ja Silja Linen laivoilla on jo vuosia tehty pitkäjänteistä 
työtä päästöjen pienentämiseksi.

• Useat yritykset tukevat työtämme Itämeren suojelemiseksi lahjoituksin tai royaltyyhteistyön 
kautta.

• Aloitimme Kryhmän kanssa monivuotisen yhteistyön uhanalaisten kalalajien ja muiden 
virtavesilajien elinolojen parantamiseksi.

Suojelemme luontoa ja ratkaisemme 
ympäristöongelmia – luonnon 
ja ihmisten hyväksi.

wwf.fitogether possible TM

Tykkää, seuraa, jaa ja vaikuta.
facebook.com/wwfsuomi

instagram.com/wwfsuomi

wwf.fi/itameri
wwf.fi/itamerikummiksi
wwf.fi/yritykset

@WWFSuomi
@LiisaRohweder

wwf.fi/uutiskirje

työtä kentällä. Rakensimme yli 40 kutusoraikkoa ja poistimme turhia patoja, jonka seurauk
sena virtavesilajistolle avautui yli 20 km uusia elinympäristöjä. 
Aiemmin: Olemme rakentaneet kymmeniä maatalouskosteikkoja maanomistajien kanssa 
ja saat ovat seuranneet esimerkkiä. Vaikutimme merkitsevästi siihen, että vesiä rehevöittä
vien fosfaattien käyttö kotitalouksien pesuaineissa kiellettiin. Uhanalaiset kalalajit ovat osin 
pitkäjänteisen työmme ansiosta saaneet lainsuo jan. Kalastus on nyt tarkemmin säädeltyä. 
Itämeren lohen kalastuskiintiö on tieteel lisen neuvonannon mukainen.


