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WWF:n lausunto valtion talousarvioesitykseen vuodelle 2011 
 
Asia:  
23. Itämeren suojelu (siirtomääräraha 3 v.).  
Momentille myönnetään 3 000 000 euroa. 
 
 
 WWF Suomi kiittää valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaostoa mahdollisuudesta tulla 
kuultavaksi ja toteaa lausuntonaan seuraavaa. 
 
 
”Määrärahaa saa käyttää”: 
 

1) ”Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueiden maatalouden vesiensuojelua tehostavan 
hankkeen menoihin” 
 
WWF: Kannatamme määrärahan kohdentamista erityisesti kohteeseen. Maatalouden 
vesistökuormitukseen on pakko puuttua entistä voimakkaammin, jotta tavoitteet Itämeren ja 
sisävesiemme hyvä ekologinen tila voidaan saavuttaa. Tähän on sitouduttu Itämeren 
suojelukomission (HELCOM) toimenpideohjelman (BSAP) puitteissa sekä vesipuitedirektiivin 
kautta. Saaristomeren kuormitus on pääosin omien jokiemme maatalousalueelta tuomaa 
ravinnevalumaa. 
 
Muun muassa nyt muutaman vuoden tämän ongelman parissa Saaristomeren valuma-alueella 
toteutettu TEHO-hanke tarvitsee jatkoa testatessaan maatalouden vesiensuojelun innovaatiota. 
Maatalouden vesiensuojelu on pitkäjänteistä työtä, ja TEHO-pilotissa testattavien 
vesiensuojelumenetelmien todellisen tehon määrittämiseen tarvitaan pidempiaikaisia 
mittaussarjoja.  
 
Vesistöjen tilan parantamiseen kannattaa panostaa, sillä puhtaasta vedestä ja sen riittävyydestä 
voi tulevaisuudesta muodostua Suomelle myös merkittävä taloudellinen valtti. 
 

2) ”Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden investointeihin (inventointeihin?) 
ensisijaisesti suurten käyttöpaineiden alla olevilla merialueilla” 
 
WWF: Kannatamme esitystä. Vedenalaiset kartoitukset (VELMU-hanke) ovat tähän mennessä 
keskittyneet enemmän suojelualueiden yhteyteen. Nyt tarvitaan kuitenkin luotettavaa tietoa myös 
alueilta, joihin on jatkossa kohdistumassa suuria käyttöpaineita, kuten tuulivoimarakentamista ja 
merisoranottoa tai kaapeli- ja putkihankkeita. 
 
YVA-arviointien yhteydessä konsultit teettävät jokainen omanlaisiaan selvityksiä pohjan 
rakenteesta ja eliöstöstä (YVA-kriteeristöä ei ole) ja näytteenotto voi olla hyvin rajattua. Koko 
rannikon kattava vedenalainen inventointi toimisi luotettavana referenssinä kaikille osapuolille ja 
todennäköisesti myös vähentäisi rakennuttajan teettämistä YVA-selvityksistä seuraavia 
valituksia. 
 



 

 

3) ”Metsätalouden ja turvetuotannon ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämistoimien 
selvittämiseen ja pilottihankkeeseen” 
 
WWF: Kannatettava asia. WWF:ssäkin on ollut kiinnostusta metsätalouden aiheuttamaan 
vesistökuormitukseen. Tämä on aihe, josta useiden tahojen mielestä on saatavilla liian vähän 
riippumatonta tutkimustietoa.  

 
4) ”Vaarallisten aineiden vaikutusten selvittämiseen ja päästöjen vähentämiseen liittyviin 

pilottihankkeisiin” 
 
WWF: Kannatettava asia. Suomelta on valmistunut haitallisten aineiden osalta hyvä ja 
konkreettinen kansallinen toimeenpano-ohjelma (National Implementation Plan) liittyen 
HELCOMin Baltic Sea Action Planin toteuttamiseen. On hyvä, että toimeenpano-ohjelman 
toteutus saadaan käyntiin budjettiin varatuilla varoilla.    
 
Selvitysosa: Määrärahalla toteutetaan Itämeri-sitoumusta, jonka mukaan Suomessa ryhdytään 
tehostettuihin toimiin Saaristomeren tilan parantamiseksi vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi 
määrärahalla toteutetaan Suomen Itämeren suojeluohjelmaa ja muita Itämeren suojelulle 
asetettuja tavoitteita. 
 
WWF: Tähän 3 miljoonaa euroa on hyvin pieni raha. Maatalouden ympäristönsuojelusta ei 
kuitenkaan rahaa puutu. Asetettujen Itämeri-tavoitteiden saavuttamiseen onkin kiinteämmin 
otettava mukaan ympäristötuessa viljelijöille vuotuisesti maksettava n. 300 miljoonaa euroa. 
Tämä voi esimerkiksi tarkoittaa ympäristötuen huomattavasti tarkempaa kohdentamista; 
peltoalueilla, joiden katsotaan olevan merkittäviä kuormituslähteitä, tulee ottaa käyttöön kaikki 
tehokkaimmiksi tiedetyt vesiensuojelutoimenpiteet. Julkisilla varoilla tulee tuottaa 
julkishyödykkeitä, kuten puhdasta luontoa. Nyt ympäristötukirahat jakaantuvat liian tasapuolisesti 
ja toimivatkin usein tulotuen tavoin. 
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