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Maakohtainen taulukko Scorecard-raportin tärkeimmistä tuloksista  
 

Raportin keskeinen sanoma on, että jokaisella Itämeren suojelun toimintaohjelma BSAP:n neljällä osa-

alueella sitoumusten täyttäminen on ollut riittämätöntä. Rehevöitymisen, haitallisten aineiden, luonnon 

monimuotoisuuden ja meriliikenteen ympäristöystävällisyyden osa-alueilla kehitys on ollut riittämätöntä 

eikä yksikään valtio ole pystynyt toteuttamaan BSAP:ta tai kahta niiden jälkeistä ministeritason julistusta 

(Moskovan julistus 2010, Kööpenhaminan julistus 2013). 

Ruotsi on vertailtavien maiden kärjessä ja Venäjä hännillä, mutta mikään yhdeksästä Itämeren maasta ei 
ole edistynyt riittävästi BSAP-toimien toteuttamisessa. 
 

 



Maa  Edistyminen   Puutteet edistymisessä 

Saksa (DE) * Sai yhdessä toisen maan kanssa 
toiseksi parhaat pisteet 
meriliikennettä koskevista toimista. 
* Sai yhdessä toisen maan kanssa 
kolmanneksi parhaat pisteet kestävän 
sinisen talouden kehityksestä. 

* Ei erityistä kansallista ohjelmaa, 
jonka puitteissa tehdään 
nimenomaisesti BSAP:n vaarallisia 
aineita koskevia toimia. Tällä alueella 
toteutus nojaa ainoastaan EU:n 
asetusten noudattamiseen. 

Tanska (DK) * Sai parhaat pisteet 
rehevöitymistoiminnasta: edistynyt 
suurimmassa osassa 
rehevöitymistoimista.  
* Sai parhaat pisteet vaarallisten 
aineiden parissa tehdystä 
toiminnasta: edistynyt kaikissa 
vaarallisia aineita koskevissa toimissa 
ja miltei onnistunut tekemään kaikki 
toimet. 

* Sai kolmanneksi alhaisimmat pisteet 
edistymisessä luonnon 
monimuotoisuutta tukevassa 
toiminnassa. 
 
* Kestävä sininen talous on kehittynyt 
huonosti. 

Viro (EE) * Viro on Itämeren maiden viiden 
parhaan maan joukossa 
rehevöitymistä estävissä toimissa. 
* Kokonaissijoitus: puolivälissä 

* Kestävä sininen talous on kehittynyt 
huonosti. 

Suomi (FI) * Sai yhdessä toisen maan kanssa 
toiseksi parhaat pisteet vaarallisia 
aineita koskevista toimista. 
* Sai yhdessä toisen maan kanssa 
toiseksi parhaat pisteet luonnon 
monimuotoisuutta tukevista toimista. 
* Sai parhaat pisteet meriliikennettä 
koskevista toimista. 

* Vaikka Suomi saikin toiseksi parhaat 
pisteet luonnon monimuotoisuutta 
tukevista toimista, pisteet olivat reilusti 
alle nollan, mikä tarkoittaa sitä, että 
useille toimille – erityisesti kalastusta 
ja merieläimiä koskeville – on vielä 
tarvetta. 

Liettua (LI) * Sai yhdessä toisen maan kanssa 
toiseksi parhaat pisteet luonnon 
monimuotoisuutta tukevista toimista. 
Huomionarvoista on erityisesti uusien 
mertensuojelualueiden luominen 
myös merialueille. 
 
* Kokonaissijoitus: puolivälissä 

* Yhdyskuntajäteveden käsittelyssä ei 
ole tapahtunut edistystä tai ainakaan 
siitä ei ole ilmoitettu. 
 
* Sai toiseksi matalimmat pisteet 
meriliikennetoimien toteuttamisesta. 

Latvia (LV) * Latvia on rehevöitymisen ja 
vaarallisten aineiden toimissa 
keskitasoa. 

* Yhdyskuntajäteveden käsittelyssä ei 
ole tapahtunut edistystä tai ainakaan 
siitä ei ole ilmoitettu. 
* Sai huonoimmat pisteet 
edistymisessä luonnon 
monimuotoisuutta tukevassa 
toiminnassa. 
* Sai matalimmat pisteet 
meriliikennetoimien toteuttamisesta. 

Puola (PO) * Sai yhdessä toisen maan kanssa 
toiseksi parhaat pisteet vaarallisia 
aineita koskevista toimista. Kaikkiin 
toimiin on ryhdytty tai niiden 
tavoitteet on jo saavutettu. 

* Ei ole edistynyt suurimmassa osassa 
rehevöitymistoimista. 
* Yhdyskuntajäteveden käsittelyssä ei 
ole tapahtunut edistystä tai ainakaan 
siitä ei ole ilmoitettu. 



 

Venäjä (RU) * Sai yhdessä toisen maan kanssa 
kolmanneksi parhaat pisteet kestävän 
sinisen talouden kehityksestä. 
 
* Sijoittui viiden parhaan joukkoon 
meriliikennettä koskevien toimien 
tekemisessä. 

* Kokonaistulosten heikoimmin 
sijoittunut maa. 
* Ei ole edistynyt suurimmassa osassa 
rehevöitymistoimista.  
* Sai alhaisimmat pisteet edistymisessä 
vaarallisten aineiden vastaisissa 
toimissa. 
* Sai toiseksi huonoimmat pisteet 
edistymisessä luonnon 
monimuotoisuutta tukevassa 
toiminnassa. 

Ruotsi (SE) * Korkein kokonaispistemäärä 
* Sai toiseksi parhaat pisteet 
rehevöitymistä estävässä 
toiminnassa, ja edistystä on 
tapahtunut lähes kaikissa toimissa.  
* Sai parhaat pisteet luonnon 
monimuotoisuutta tukevista toimista. 
* Sai toiseksi parhaat pisteet 
meriliikennettä koskevista toimista. 
* Sai kestävän sinisen talouden 
kehittymisessä täydet pisteet. 

* Vaikka Ruotsi saikin parhaat pisteet 
luonnon monimuotoisuutta tukevista 
toimista, pisteitä oli ainoastaan -10, 
mikä tarkoittaa sitä, että useille 
toimille – erityisesti merellisten 
luonnonsuojelualueiden suunnittelua 
ja hoitoa sekä kalastusta ja merieläimiä 
koskeville – on vielä tarvetta. 

 


