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Valtioneuvoston kanslia        15.11.2018 

 

VIITE: Lausuntokierros luonnoksesta meripolitiikan linjauksiksi 1.11.2018  

ASIA: WWF Suomen lausunto  

 

WWF kiittää mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston kanslian meripolitiikan linjauksista ja toteaa 

asiasta seuraavaa:  

 

WWF kiittää esityksen selkeyttä ja konkreettisuutta sekä pitää esitystä yleisesti kannatettavana. Kohdan 

I Merten suojelu prioriteettialueet ovat oikein asetetut. WWF haluaa kuitenkin muistuttaa dramaattisen 

meriluonnon monimuotoisuuden vähenemisen siniselle kasvulle asettamista fyysisistä rajoista, jotka 

tulisi tunnustaa selkeämmin myös kestävän kasvun periaatteissa. 

 

Uuden ihmistoiminnan, kuten fyysisten rakenteiden, merenalaisen kaivostoiminnan tai laivaliikenteen 

salliminen niille alueille, joilla ei ole tällä hetkellä luonnonsuojelullista prioriteettistatusta ei ole 

ekologisesti kestävää. WWF muistuttaa tässä yhteydessä, että nykyiset mereiset suojelualueet 

suojelevat edelleen todella huonosti tuoreemman tiedon valossa arvokkaiksi tunnistettuja merenpohja-

alueita. Niin Suomessa kuin globaalisti. Sinisen kasvun kestävyyden tae onkin se, että merten käytössä 

mennään suojelu edellä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ensin tehdään päätökset ja 

toimeenpano biologisesti arvokkaiden alueiden suojelemiseksi ja vasta tämän jälkeen voidaan 

suojelualueiden ulkopuolisille alueille suunnitella uutta ihmistoimintaa. Sinisen talouden tulisi siis toimia 

suojelua nopeuttavana moottorina, tästä on kuitenkin erittäin vähän merkkejä ja tämän tulisikin olla 

Suomen selkeä viesti myös valtamerten osalta. Kestävyys ei lisäänny sitä toistelemalla vaan etenemällä 

sinisen kasvun osalta kestävästi, eli ensin suojelemalla ekosysteemin toimivuuden kannalta kriittiset 

alueet. Jos näin ei toimita, koko sininen kasvu kääntyy itseään vastaan ja siitä joudutaan luopumaan sen 

aiheuttaessa ainoastaan lisäpaineen meriympäristölle. 

 

WWF kiittää Suomen meripoliittisten toimien paketista. Merten muoviroskaongelmaan on tartuttava 

nopeasti kattavalla kansainvälisellä sopimuksella, jossa linjataan sitovasti toiminnot ja vastuutahot 

muoviroskan mereen pääsyn estämiseksi, valvomiseksi ja keräämiseksi. Suomen valtion tulisi olla 

aktiivinen globaalin sopimuksen aikaansaamiseksi ja ensimmäisten joukossa julistamassa tahtotilaa ja 

esittämässä myös yhteisiä toimenpiteitä. 

 

WWF kiittää meripoliittisesta linjauksen toimenpidepaketinkohdasta 5. Merkitys on suuri etenkin 

merten muoviroskaantumisen ehkäisemisessä, ja tässä tehdyt toimet edesauttavat toteuttamaan EU:n 

sinisen kasvun strategian merellisen turismin ja vesiviljelyn painopisteitä. WWF Suomi kiittää myös 

aloitteesta globaalin öljyntorjuntakeskuksen perustaminen Suomeen. Suomi on öljyntorjuntavalmiuden 

edelläkävijämaa ja erityisosaaja myös arktisessa öljyntorjunnassa. 

 

Kohdan II Merilogistiikka osalta WWF huomauttaa, että autonomisen laivaliikenteen tai luotsauksen 

kannalta tulee Itämerellä ottaa huomioon öljyonnettomuuden uhka erityisen vakavasti. Itämeri on 



 

 

erityisen haavoittuvaksi luokiteltu merialue, ja maailmanlaajuisesti vaikeimpia navigoitavia mataluuden, 

karikkoisuuden ja ahtaiden laivaväylien sekä jäisten talviolosuhteiden vuoksi. Samalla se on yksi 

maailman vilkkaimmin liikennöidyistä merialueista. Kilpailukyvyn ei tule mennä turvallisuuden ja 

ympäristökatastrofien ehkäisemisen edelle. Itämeri soveltuu kokonaisuudessaan huonosti 

etäpilotointiin ja -luotsaukseen, ja kaikki kehitystyö tulee tehdä niin että laivalla on läsnä luotsi kaikissa 

kokeiluissa. 

 

Kohdassa IV merellinen tuotanto todetaan fokuksessa olevan ”Rannikkokalastuksen jatkuvuutta 

turvaavien ja parantavien mm. teknologisten ratkaisujen, rahoitusratkaisujen ja toimintamallien 

perusedellytysten kehittäminen”. Tässä kohdassa on valitettavasti jätetty huomiotta se, että ainoa 

kestävästi ja pitkällä tähtäimellä rannikkokalastuksen toimintaedellytykset mahdollistava tekijä ovat 

vahvat kalakannat. Nykyisellään kalastus on monelta osin kestämätöntä (liiallinen verkkokalastus ja 

puutteelliset rajoitukset verkkojen silmäkoosta, liian matalat kalojen alamitat ja kalojen päättyminen 

saaliiksi näin ennen ensimmäistä lisääntymistään, liian suuret kalastuskiintiöt kiintiöityjen lajien osalta, 

jne). Näitä kalastuksen epäkohtia, jotka laskevat sen kannattavuutta nimenomaan pitkällä tähtäimellä, 

ei edes tule yrittää kompensoida rahoitusta suuntaamalla tai toimintamalleilla tai teknologialla – vaan 

yksinkertaisesti vahvalla säätelyllä, joka perustuu kestävän kalastuksen periaatteisiin. Kannattavuuden 

kompensointi rahoitusta suuntaamalla olisi lyhytkatseista politiikkaa. 

 

Maailman luonnon säätiö (WWF)  

Suomen rahasto 
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tähtäimellä rannikkokalastuksen toimintaedellytykset mahdollistava tekijä ovat vahvat kalakannat. 

Nykyisellään kalastus on monelta osin kestämätöntä (liiallinen verkkokalastus ja puutteelliset rajoitukset 

verkkojen silmäkoosta, liian matalat kalojen alamitat ja kalojen päättyminen saaliiksi näin ennen 

ensimmäistä lisääntymistään, liian suuret kalastuskiintiöt kiintiöityjen lajien osalta, jne). Näitä 

kalastuksen epäkohtia, jotka laskevat sen kannattavuutta nimenomaan pitkällä tähtäimellä, ei edes tule 

yrittää kompensoida rahoitusta suuntaamalla tai toimintamalleilla tai teknologialla – vaan 

yksinkertaisesti vahvalla säätelyllä, joka perustuu kestävän kalastuksen periaatteisiin. Kannattavuuden 

kompensointi rahoitusta suuntaamalla olisi lyhytkatseista politiikkaa.  
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