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Ympäristöministeriölle ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselle 
 
 
 

WWF:n lausunto: Suomen merenhoitosuunnitelman ensimmäisen osan 
tarkistaminen 
 
 
WWF kiittää lausuntomahdollisuudesta sekä mahdollisuudesta osallistua asiantuntijatyöryhmän 
työpajoihin, ja toteaa asiasta seuraavaa: 
 
 
Suomen meriympäristön tila 2018 

Suomen meriympäristön tila 2018 on huolella kirjoitettu raportti, ja parannus edellisestä, kuuden 
vuoden takaisesta raportista. Erityisen positiivista on huomata, että lopun kappaleessa 6.3. 
Sininen kasvu ja Itämeren tila on pohdittu kasvua Itämeren kantokyvyn lähtökohdista. 
Kannustamme pitämään herkän merialueemme rajoitteet mielessä myös Suomen 
merenhoitosuunnitelmien tulevia osia työstäessä, ja kehotamme harkitsemaan ’Sininen kasvu’ 
käsitteen korvaamista käsitteellä ’Sininen talous’, joka ei yhtä vahvasti painota kasvua ja sen 
merialueelle tuomia paineita. 
 
Raportin työstämisvaiheessa on jo ilahduttavasti huomioitu monia WWF Suomen antamia 
kommentteja, niinpä tässä vaiheessa kommentointi keskittyy raportin yksityiskohtiin. 
Taustaraportteja on kommentoitu alla erikseen. 
 

 Taulukko 1, sivu 12-13: Taulukko tiivistää hienosti raportin sanoman, ja koska se on 

raportin tärkeintä antia, ehdotamme, että ulkoasua parannetaan edelleen 

lukijaystävällisemmäksi. Tuloksen hahmottamisen parantamiseksi erillisten pallojen 

sijaan koko ruudun voisi värjätä kuvastamaan kuvaajan tilaa. Tämä selkeyttäisi koko 

taulukkoa. 

 Kuva 1, sivu 16: Kartassa esitetyt levinneisyysrajat näyttävät olevan maalla, vaikka ne 

indikoivat Itämeren lajien levinneisyyttä. Tätä voisi selkiyttää jatkamalla levinneisyysrajaa 

kuvaavaa katkoviivaa Suomen vesialueen yli. 

 
 
Taustaraportti: Hyvän meriympäristön tilan määritelmät 

Taustaraportti on huolella laadittu, ja siitä käy selvästi ilmi miten hyvän tilan määritelmiä on 
parannettu vuodesta 2012. Tarkentuneet kynnysarvot ja eliöryhmäkohtaiset määritelmät niiden 
käyttämisestä hyvän tilan arvioimiseen antavat selkeän kuvan siitä miten hyvää tilaa määritellään. 
 
WWF Suomi on mielissään siitä, että: 

 Kuvaaja 1 kohdalla arvioidaan hallia ja itämerennorppaa erikseen (verrattuna vuoteen 

2012 jolloin puhuttiin pelkästään hylkeistä). 
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 Kuvaajan 4 kohdalla viitataan taas halliin ja itämerennorppaan (verrattuna vuoteen 2012 

jolloin kyseisessä kohdassa viitattiin ”huippupetojen populaatioon”) 

WWF Suomi olisi toivonut parannusta seuraaviin kohtiin: 

 Roskaantumista käsittelevä kuvaaja 10 on hyvin suppea ja kuvattu yleisellä tasolla 

verrattuna muihin kuvaajiin. Ehdottaisimme että tämä kuvaaja sisältäisi konkreettisia 

toimenpiteitä muovin suhteen, kuten esimerkiksi ohuiden hedelmämuovipussien 

kieltämistä.  

Taustaraportti: Merenhoidon yleisten ympäristötavoitteiden ja niihin liittyvien 
indikaattorien tarkistaminen 

Taustaraportti esittelee selkeästi tavoitteet ja indikaattorit joiden avulla saavutetaan ympäristön 
hyvä tila. Positiivista on se, että myös mikromuovit on huomioitu alatavoitteessa ROSKAT2 
(”Jätevedenpuhdistamoista tulevien mikroroskien puhdistusteho on enemmän kuin 98%, mukaan 
lukien poikkeustilanteet”). Tosin alatavoitteessa ROSKAT3 (”Muovin osuus meriympäristön 
makroroskista laskee 30% vuoden 2015 tasosta”), toivoisimme suurempaa kunnianhimoa. 30% 
lasku seuraavan kuuden vuoden aikana on hyvä alku, mutta jatkossa tarvitaan 
kunnianhimoisempia lukuja. Ehdotamme lauseen muuttamista muotoon ”Muovin osuus 
meriympäristön makroroskista laskee vähintään 30% vuoden 2015 tasosta”. 
 
 
Taustaraportti: Meren hyvän tilan saavuttamisen taloudelliset hyödyt 

Tämä taustaraportti on hyvä lisä raporttien muodostamaan kokonaisuuteen. Se, että 87% 
kyselyyn vastanneista suomalaisista oli halukkaita maksamaan keskimäärin 99€ vuodessa 
meren tilan parantamisesta nykytilasta hyvään tilaan on hieno tulos. Kannustamme pitämään 
tämän mielessä ja käyttämään tulosta perusteluna tulevissa meren tilan parantamisen 
keskusteluissa. 
 
 
Itämeren suojelukomission (HELCOM) koko Itämeren tilaa käsittelevän englanninkielisen 
raportin ’State of the Baltic Sea’ ensimmäinen versio 

Itämeren suojelukommission ’State of the Baltic Sea’ raportin ensimmäinen versio on 
informatiivinen, tieteellinen ja systemaattinen arvio, joka antaa yleiskatsauksen Itämeren tilasta 
ja pääasiallisista paineista. Arvostamme että edellisen, vuonna 2010 tehdyn, arvion jälkeen 
raporttiin on lisätty uusia tärkeitä aihealueita, kuten sosiaalis-taloudellinen analyysi ihmisten 
hyvinvointiin aiheutuvista kuluista ja menetyksistä meren tilan pahentuessa, sekä uusien 
paineiden käsittely (esimerkiksi meriroskat ja vedenalainen melu). 
 
Raportti on kirjoitettu selkeällä ja neutraalilla kielellä, mutta kielen alleviivaavan neutraali sävy 
kääntyy valitettavasti myös raportin heikkoudeksi. Itämeren suuret ongelmat, kuten maailman 
tihein laivaliikenne ja alati kasvava avomerellä rakentaminen, eivät ole esitetty asian vaatimalla 
painoarvolla. Informaatio on useassa kohtaa esitetty kuvissa ja kartoissa, mutta niitä ei ole tulkittu 
tekstiin tarpeeksi. Kieliasu vaatii hiomista narratiivisempaan ja lukijaystävällisempään suuntaan, 
sillä nykyisellään se on luettelomaista yhteenvetoa esitetyistä tuloksista (katso esimerkiksi 
Hazardous substances: “the analysis suggests that the situation is not generally deteriorating, as 
reflected in slightly more improving than deteriorating trends”). 
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Varsinkin alun informatiivisten kappaleiden kielen neutraali ja varovainen sävy on outo. Se ei sovi 
kontekstiin, sillä sekä Baltic Sea Action Plan (2007) että nyt arvioitava seurantaraportti on tehty 
valaisemaan Itämeren nykyistä tilannetta ja antamaan ohjausta Itämeren tilan parantamiseen. 
Itämeren tila ei vieläkään ole hyvä, ja parannukset tilassa näkyvät hyvin hitaasti. Jos koko 
Itämeren kattava seurantaraportti ei pysty näitä ongelmia tuomaan esille niiden vaatimalla 
vakavuudella ja painoarvolla, miten voimme puhua hyvän tilan saavuttamisesta edes vuoteen 
2030 mennessä? 
 
Meriekosysteemin suojelun tärkeys puuttuu tällä hetkellä kokonaan muutamasta kappaleesta, 
etenkin kappaleesta 3 jossa sosiaalinen ja taloudellinen analyysi on esitelty ilman mitään viitteitä 
siitä, millaisia vaikutuksia meren tilan heikkenemisellä olisi kyseisille osa-alueille. 
 
Raportin kantaa ottamaton sävy luo odotukset kappaleelle 7, jossa lukija toivoisi vihdoin 
lukevansa käytännön toimista ja ehdotuksista Itämeren tilan parantamiseksi. Nämä loistavat 
poissaolollaan. Kappale 7 keskittyy esittelemään mitä HELCOM on tähän päivään mennessä 
tehnyt Itämeren parantamiseksi, sekin erittäin tärkeää, mutta ei käytä tilaisuutta hyväkseen 
esitelläkseen mitä maiden tulisi tehdä tulevaisuudessa saavuttaakseen Baltic Sea Action Planin 
alkuperäiset tavoitteet. Monet näistä tavoitteista ovat jääneet saavuttamatta yksitoista vuotta 
sitten asetettuihin määräaikoihin mennessä. Tämä tulisi nostaa rohkeasti esille esimerkkinä 
merensuojelun haasteellisuudesta, ja rohkaista maita ja sektoreita entistä rohkeampiin 
suojelutekoihin. Raportista puuttuu visio siitä, miten etenemme Itämerityön kanssa nyt, kun on 
selvää, etteivät tähän mennessä tehdyt toimenpiteet ole hyvistä tarkoitusperistään huolimatta 
olleet riittäviä. 
 
Teknisenä seikkana mainittakoon, että raportissa on valtavasti taustamateriaalia, joka on 
hankalasti saatavilla ja vaikeuttaa lukijan kokonaiskuvan muodostamista. Kaikki taustamateriaali 
tulisi olla vapaasti saatavilla elektronisessa muodossa, ja selkeästi linkitettynä kunkin kappaleen 
kohdalle. 
 
 
 
 
Maailman luonnon säätiö (WWF) 
Suomen rahasto 

 
Jari Luukkonen, suojelujohtaja (jari.luukkonen@wwf.fi) 
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