
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. 

Noin 80 prosenttia Itämerta rehevöit 
tävästä kuormituksesta tulee jokia pitkin 
valumaalueilta. Käymme ravinnevalumien 
kimppuun uudessa Vesiensuojelu 4K hank
keessa. Euroopan tasolla vaikutamme siihen, 
että maatalouspolitiikka olisi kestävämpää  
ja ympäristöystävällisempää.

Sisävesien tilan parantaminen on tärkeää 
Itämerenkin kannalta. Keskitymme erityi
sesti virtavesien esteettömyyteen, jotta vael
luskalojen luontainen elinkierto toteutuisi. 
EU:ssa työskentelemme vesien hyvän tilan 
saavuttamiseen tähtäävän lainsäädännön 
säilyttämiseksi.

Itämeri

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

herkän meriluonnon suojelussa edistytty, mutta ei vielä tarpeeksi
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”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

Kalaoppaamme mullisti kalakaupan 
vas     tuullisuuden. Julkaisimme vuonna 
2016 Lihaoppaan, joka auttaa kuluttajia 
tekemään ympäristön – myös Itämeren  
– kannalta hyviä ruokavalintoja.

Öljyntorjuntajoukkomme, joihin kuu
luu yli 9 000 vapaaehtoista, ovat valmiu
dessa tälläkin hetkellä. Olemme mukana 
Itämeren laajuisessa asiantuntijaryhmäs
sä, jossa parannetaan valmiuksia hoitaa 
öljyyntyneitä eläimiä öljyonnettomuuden 
sattuessa.

Keväällä 2018 aloitimme työn merten 
muoviroskan kitkemiseksi.

Itämeriverkostomme edistää meren
suojelua yli valtion rajojen. Näin saamme 
aikaan kestäviä ja laajoja muutoksia. Pal 
kitsemme mm. vuosittain Itämeren ympä
ristöystävällisimmän viljelijän, jotta hyvät 
käytännöt leviäisivät.



•  Fakta 2019  •  ItÄmerI
WWF.FI
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9 000
öljyntorjunta-
joukkoIhImme 
kuuluu jo lÄhes  
9 000 vapaaehtoIsta  

wwf toimii uhanalaisten vaelluskalojen 
elinolojen parantamiseksi.saavutuksemme tähän asti

2017 ja 2018: Laajensimme tuntuvasti työ
tämme Suomen virtavesien ja uhanalaisten 
vaelluskalojen suojelemiseksi. Työ käsittää 
sekä poliittista vaikuttamistyötä lainsäädän
nön muuttamiseksi että käytännön kenttä
työtä. Järjestimme lukuisia virtavesitalkoita, 
joissa rakennettiin kaloille kutupaikkoja  
ja poikasalueita sekä avattiin nousuesteitä. 
Esimerkiksi Kryhmän kanssa yhteistyössä 
järjestetyissä talkoissa rakensimme yli 100 
kutusoraikkoa ja vapautimme nousuesteitä 
avaamalla jopa 30 km uusia elinympäristöjä 
virtavesilajeille. Taimen on palannut moneen 
edellisellä talkookaudella kunnostettuun  
kohteeseen. Vuonna 2018 autoimme virtave
silajeja myös osallistumalla kolmen suuren 
luonnonmukaisen kalatien rakentamiseen. 

tuotamme ja levitämme tietoa
•	Julkaisimme	keväällä	2018	tuloskortin	(Baltic	Sea	Action	Plan	Scorecard),	joka	paljasti	va

kavia puutteita Itämeren suojelun toteutuksessa. Vuonna 2016 julkaisemamme tuloskortti 
(MPA	Scorecard)	paljasti	aukkoja	myös	Itämeren	vedenalaisen	luonnon	suojelussa.
•	Vuonna	2018	olimme	mukana	laatimassa	ensimmäistä	kansallista	muovitiekarttaa,	jossa	

esitetään keskeisiä toimia muovien aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseksi.
•	Toimme	vuonna	2017	virtavesien	ja	niiden	lajiston	ahdingon	sekä	ratkaisukeinot	suoma

laisten tietoisuuteen laajalla viestintäkampanjalla. Vuonna 2018 jatkoimme tiedon levittä
mistä näyttämällä vedenalaista livekuvaa uhanalaisen taimenen kutemisesta.

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

3
osallIstuImme 
kolmen luonnon-
mukaIsen kalatIen 
rakentamIseen nousu-
esteInÄ toImIneIden 
patojen vIereen 

•	Työskentelemme	laivaliikenteen	ympäristövaikutusten	pienentämiseksi.	Esimerkiksi	
yhteistyökumppanimme Tallink Siljan laivoilla on jo vuosia tehty pitkäjänteistä työtä 
päästöjen pienentämiseksi, ja yhtiön Suomesta lähteville risteilylaivoille myönnettiin 
MSC-sertifikaatti	ensimmäisenä	laivayhtiönä	maailmassa.
•	Useat	yritykset	tukevat	työtämme	Itämeren	suojelemiseksi	lahjoituksin	tai	royalty-yhteis

työn kautta.
•	Vuonna	2017	K-ryhmän	kanssa	aloittamamme	yhteistyö	virtavesilajien	elinolojen	paran

tamiseksi jatkui.

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

Aiemmin: 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 painolastivesisopi
mus	astui	voimaan	Suomen	ratifioinnin	ansiosta;	uusien	alusten	aiheuttamia	typen	ilma
päästöjä Itämereen päätettiin rajoittaa merkittävästi vuodesta 2021 alkaen. Kalakampa
jamme ansiosta kalakauppiaat ja kuluttajat ovat entistä vastuullisempia kalavalinnoissaan.


