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Asia: WWF:n lausunto Suomen merenhoitosuunnitelman valmisteluun kuuluvan merenhoidon nykytilan 
arviosta, hyvän tilan määrityksestä sekä ympäristötavoitteista ja indikaattoreista. 
 
Yleistä 
 
WWF Suomi kiittää mahdollisuudesta lausua merenhoitosuunnitelman ensimmäisestä osasta.  
WWF Suomi kiittää myös sille tarjotusta mahdollisuudesta osallistua merenhoidon suunnittelun 
asiantuntijaryhmän työpajoihin, joissa mielenkiintoisen työn ohella vallitsi positiivinen yhdessä tekemisen 
henki. 
 
Yleisesti merenhoitosuunnitelman ensimmäinen osa on monipuolinen, perusteellinen ja kunnianhimoinen 
dokumentti jossa erityisesti kappale 2.2. (Meren käytöstä aiheutuu haittoja ympäristölle) on perusteellisesti 
ja tarkasti kuvattu eri mereen kohdistuvia painetekijöitä. On hyvä että myös uhkien ja paineiden kasvun 
kehitys tulevaisuudessa on otettu mukaan sivulla 33 tehtävässä nykytilan määrittelyssä. Ilmastonmuutos-
kappaleeseen WWF toivoisi kuitenkin kuvausta valuman lisääntymisestä ja ravinne- sekä orgaanisen aineen 
kuorman todennäköisestä kasvusta. Yhdessä lämpötilamuutosten kanssa tästä seuraava mahdollinen 
negatiivinen rehevöitymiskehitys on WWF:n mielestä syytä mainita. Sivulla 24 taulukossa todetaan 
voimalaitosten lämpökuorman lisäävän rehevöitymistä. 

WWF kiittää yleisestä kalojen näkyvästä huomioimisesta tavoitteissa ja indikaattoreissa.  

Yleisesti tekstistä huomaa, että joidenkin aihepiirien tavoitteet ja indikaattorit kaipaavat enemmän 
tarkkuutta, mikä suurelta osin johtuu puutteellisesta perustiedosta näiden aihepiirien osalta. Erityisesti 
merenpohjan koskemattomuuden, melun ja lämmön vaikutusten ja hydrografisten olosuhteiden muutosten 
osalta puuttuu perustietoa jonka perusteella tarkempia indikaattoreita ja tavoitteita voisi muokata. 
Huomattavaa on myös että kunnianhimoisen dokumentin käytännön toteuttamisen vaatimat resurssit on 
turvattava. 

WWF toivoo merenhoitosuunnitelman toteuttamisen johtavan laaja-alaiseen merellisen aluesuunnittelun 
toteuttamiseen sekä kansainvälisellä, kansallisella että alueellisella ja paikallisella tasolla.  

Koko tekstiä koskien WWF pyytää myös huomioimaan joidenkin kappaleiden numerointivirheitä.  
 

 



 

 

 

 

Yksityiskohtaisemmat kommentit (numerointi vastaa alkuperäisen dokumentin numerointia): 

1.2. Kuuleminen 

WWF pitää tarpeettomana että tässä dokumentissa (s. 7) nostetaan esiin vain kaksi yksityistä säätiötä ja 
heidän työnsä esimerkkeinä erilaisten toimijoiden työn tärkeydestä. Vertailun vuoksi WWF Suomi on tehnyt 
Itämerensuojelutyötä lahjoittajiensa tuella 1970-luvulta ja WWF:n vastuulla on osin ollut merikotkan hyvä 
kannankehitys ja sen seurannan järjestäminen. WWF tekee myös arvokkaita merihyljelaskentoja joista on 
selvinnyt mm. Itämeren norpan Saaristomeren erillisen osapopulaation olemassaolo. Maatalouden 
ympäristönsuojeluun liittyen olemme viime vuosina palauttaneet kymmenittäin maatalouskosteikkoja 
Saaristomeren alueelle joista kosteikkoja on kuivatettu, ja järjestämme vuosittain Itämeren 
ympäristöystävällisimmän viljelijän kilpailun sekä Ympäristökuiskaaja-neuvontakiertueen ympäri Suomea. 
WWF on Helcom tarkkailija ja olemme julkaisseet analyysejä BSAP:n toteutumisesta sekä Baltic Scorecard – 
vertailuja Itämeren rantavaltioiden Itämeren suojelutyön tasosta ja saavutuksista. WWF:n Future Trends in 
the Baltic Sea – prosessi tarkastelee ihmistoiminnan aiheuttamien paineiden kehitystä tulevaisuudessa koko 
Itämeren alueella, sekä etsii niihin yhteistä ratkaisua tuoreessa Itämeren Baltic Consensus – 
sidosryhmäprosessissa joka nojaa yhdennettyyn merien aluesuunnitteluun. WWF on ennallistanut saariston 
uhanalaisia luontotyyppejä 1970-luvulta saakka kansalaisille järjestettyjen talkooleirien voimin. Pidämme 
yllä ja koulutamme vapaaehtoista öljyntorjunnan valmiusjoukkoa johon kuuluu jo yli 6 000 suomalaista 
jäsentä. Nämä vapaaehtoiset voivat osallistua viranomaisten pyynnöstä rantojen puhdistukseen ja 
öljyyntyneiden eläinten hoitoon. Ministeri Niinistö osallistui öljyyntyneiden eläinten hoitokoulutukseen 
toukokuun puolivälissä.  

Pyydämme siis lausetta poistettavaksi tai siihen lisättäväksi laajemmin myös muita tärkeitä toimijoita. 

2.1 Itämeri ja ihmistoiminta 

Sivulla 10 todetaan, että suojelualueiden tarjoamia luonnonsuojelullisia arvoja on vaikea määrittää. Tämä on 
heikkous joka tulisi ottaa huomioon suunnitelman tavoitteissa ja indikaattoreissa. Suojelualueiden 
luontoarvojen säilyminen ja hoitosuunnitelmien laatu ja toimeenpanon onnistuminen, sekä mahdolliset 
ihmistoiminnan rajoittamisen lisätarpeet luontoarvojen suojelemiseksi tulee sisällyttää osaksi 
merenhoitosuunnitelmaa. Tästä toivotaan tehtävän maininta.  

2.2. Meren käytöstä aiheutuu haittoja ympäristölle 

Läpinäkyvyyden vuoksi olisi tarpeen mainita jos tietyt suojeluprosessit ovat pahoin viivästyneet. Sivulla 14 
todetaan Suomen todennäköisesti ratifioivan painolastisopimuksen vuonna 2012.  Aikaisemmat lupaukset 
olisi tässä yhteydessä hyvä muistaa - esimerkiksi sanan ”vihdoin” lisääminen kuvastaisi paremmin prosessin 
aikataulussa pysymisen haasteita. 

Sivulla 16 todetaan että kaikkia tavoitteita ravinnepäästöjen vähentämisessä ei ole saavutettu. Tässä 
yhteydessä olisi mahdollista ja tarpeellista kertoa tarkemmin missä tavoitteet on saavutettu ja missä ei.  

Sivulla 17 on esitetty eri rantavaltioiden ravinnekuormitus suhteessa valuma-alueen kokoon. Tämä on yksi 
asian esitystapa ja tässä yhteydessä olisi hyvä perustella miksi juuri tämä tapa on valittu, tai vaihtoehtoisesti 



 

 

 

esittää rinnalle toinen tapa: ihmistoiminnasta aiheutuva kokonaiskuorma (ilman luonnollista taustakuormaa) 
jaettuna väestön määrällä. Kyseinen, yksipuolinen esitys ohjaa kansalaisten käsityksiä ja siksi t 
monipuolisempi maavertailu olisi tarpeellinen.  

Sivulla 17 mainitaan osasyyksi ravinnekuorman kasvuun maaperän lämpiämisestä johtuva orgaanisen 
aineksen hajoamisen lisääntyminen. Jos tästä on olemassa näyttöä, sitä tulisi tarkentaa.  

Tähän hyvin lyhyeen kuvaukseen ravinnekuormituksen syistä on hieman erikoista nostaa näin 
spekulatiivinen asia.  

Sivulla 21 todetaan lohen luonnonkantojen kutujokien suille olevan tarpeen harkita kalastuskieltoalueita. On 
varmasti aihetta ja riittävästi näyttöä kirjoittaa tämä aktiiviseen muotoon, eli ”…tarpeen lisätä ja laajentaa 
kalastuskieltoalueita….” 

Sivun 24 taulukossa veneilystä mainitaan aiheutuvan erilaisia jätekuormia mereen, kuten käymäläjäte. 
paineissa ympäristölle ei kuitenkaan vastaavasti ole listattu tämän rehevöittävää vaikutusta. Paikallisesti, 
paljon liikennöidyissä luonnonsatamissa tämä ilmiö on kuitenkin ollut havaittavissa. Samassa kappaleessa 
vesivoimatuotannon trendin on todettu pysyvän samana. Jos ja kun kalatiestrategia tulevaisuudessa 
sovelletaan käytäntöön, ympäristövaikutuksiltaan tämän tulisi kuitenkin vähentyä.  

 Sivulla 25 ensimmäisessä kappaleessa valuma-alueen maaperän haitallisten aineiden todetaan vaikuttavan 
jokialueella lisääntyvien kalalajien kannankokoihin enemmän kuin muut ympäristöolosuhteet. Itämeren 
lohen heikko selviytyminen syönnösvaelluksen alussa on kuitenkin arvioitu johtuvan Itämeren 
ympäristöolosuhteista ja mahdollisesti tapahtuneista, vielä tunnistamattomista muutoksista. Onko näyttöä 
siitä että valuma-alueen maaperän laatu olisi vastuussa lohen ennätyksellisen huonosta selviytymisestä 
meressä? Tämä kohta kaipaisi tarkennusta. 

Sivulla 26, ensimmäisessä kappaleessa, todetaan että lääkeaineiden vaikutuksesta merieliöihin ei ole juuri 
lainkaan tietoa. Tästä aiheesta on kuitenkin juuri valmistunut Marja Lahden väitöskirja Jyväskylän 
Yliopistosta. 

3.1. Meriympäristön nykytila 

WWF on tyytyväinen siitä, että indikaattoreissa on otettu huomioon uhanalaisten merilajien ja kantojen 
määrä.  

Sivulla 35 meriympäristön tavoiteltavan tilan suhteen kohtaan e. (meritaimenen luonnonkannat) ehdotetaan 
lisättäväksi tavoite rannikkokalastuksessa laajemmin ns. kasvun ylikalastuksesta eroon pääseminen. Sivulla 
35 on myös todettu että vuoteen 2014 mennessä kehitettävissä indikaattoreissa tavoitellaan meritaimenen 
kalastuksen kohdistuvan erikokoisiin yksilöihin. Tässä on mahdollisesti tarkoituksena suunnata pyyntiä 
nimenomaan suurikokoisiin, sukukypsiin yksilöihin, eikä tasaisesti kaikenkokoisiin yksilöihin kuten 
indikaattorista voi nyt ymmärtää. Suunnitelman toisessa kohdassa todetaan 95 % meritaimenista 
pyydettävän ennen ensimmäistä lisääntymistään. 

Sivulla 36 sivun yläreunan kohdassa 4 c., ehdotamme meritaimenen rinnalle nostettavan myös uhanalaisen 
vaellussiian samoilla mittareilla, eli kalastusrajoitusten kattavuus. Samalla sivulla, 2018 indikaattorilistan 
kohta d. särkikalojen poistomäärät on hyvä, mutta mihin tavoitteeseen se on kytketty? 



 

 

 

 

Sivulle 37, kehitettävien indikaattoreiden kohtaan c. (tai vaihtoehtoisesti kehittämistarpeisiin ja tiedon 
puutteisiin) olisi hyvä lisätä merellisten suojelualueiden hoitosuunnitelmien toteutuminen ja suojeltavien 
luontoarvojen säilyminen. 

3.2. Ihmisen toiminnan välityksellä leviävien vieraslajien määrät ovat tasoilla, jotka eivät haitallisesti 
muuta ekosysteemiä 

Sivulla 39, vieraslajitavoitteen toteutumisen seuraamisen indikaattoreihin olisi hyvä saada mukaan mittari 
tavoitetta tukevien, ohjaavien toimenpiteiden ja päätösten toteutumisesta, jotka ovat menneet eteenpäin 
hyvin hitaasti. Näin päästäisiin kiinni syihin miksi tavoitteisiin ei mahdollisesti ole päästy. 

3.3. Kaikkien kaupallisesti hyödynnettävien kalojen sekä äyriäisten ja nilviäisten populaatiot ovat 

turvallisten biologisten rajojen sisällä siten, että populaation ikä- ja kokojakauma kuvastaa kannan 

olevan hyvässä kunnossa.  

Sivulla 40, meriympäristön nykytilan kuvauksessa Itämeren villin uhanalaisen lohen rannikkokalastuksen 
todetaan olevan onnistunutta kalastuksen säätelyä. Tämä on äärimmäisen kyseenalainen näkökanta, sillä 
rannikkokalastuksen järjestämisessä on valtava määrä ongelmia; Kalastuksen aloittamisen ajankohtaa ohjaa 
kalastusta alkukaudelle ja isoihin naaraisiin, kotitarvekalastajien sallitaan käyttää ammattimaisia pyydyksiä, 
ja kalastuksen ulottuessa liian kauas rannikolta (mm. Ruotsin jokiin vaeltavien kalojen vaellusreiteille) se 
verottaa liian suuren osan myös heikkojen lohikantojen yksilöitä. 

Myös sivulla 40 olevassa taulukossa kampelan todetaan kuvaavan vähäisesti meriympäristön tilaa. Onko 
tässä virhe? Kampelan tiedetään kärsivän juuri Itämeren rehevöitymiskehityksestä ja toisaalla dokumentissa 
juuri kampela on esimerkkinä tiettyjen haitta-aineiden kertymisestä kaloihin. Kampelan kannan tila ei kai 
kuitenkaan ole yhtä riippuvainen kaupallisesta kalastuksesta kuin avomerilajien? 

Sivulla 41, 1. kohdan 2. ja 3. indikaattoreissa molemmissa tavoitevuotena on 2018 - tulisiko toisen olla 2014? 
Kohtaan 2 ehdotamme lisättäväksi verkkovuorokausien kehitys eri silmäkoon verkoilla. Tämä aineisto on 
saatavilla ja sitä kerätään ammattikalastustilastoja varten vuosittain. Kohtaan 3 kuhan, siian ja ahvenen 
rinnalle toivoisimme lisättävän taimenen. 

Sivulla 42, indikaattoriin 2 a tulisi Tornionjokeen nousevien lohien rinnalle lisätä Simojokeen nousevien 
lohien määrä. Tämä kuvastaisi paremmin muutoksia sekakantakalastuksessa. Simojoella on myös valmiiksi 
lohilaskurit ja tätä dataa syntyy joka vuosi (myös tiedot kudun onnistumisesta). 

Sivulla 42 kohdassa 4 mainitaan kalojen ikärakenteessa sukukypsyyden saavuttamiskoko. Tämä ei 
välttämättä aukea täysin ymmärrettävästi lukijalle, vaan vaatisi tarkemman selityksen. 

Edelleen sivulla 42, kohdassa 2. vuoteen 2018 mennessä kehitettävät indikaattorit mainitaan kuha, siika, ja 
ahven. Tähän listaan tulisi lisätä meritaimen koska se kärsii nimenomaan alamittaisten yksilöiden pyynnistä. 

Sivun 42 kehittämistarpeet ja tiedon puutteet ovat kokonaisuudessaan hyvät. 

 



 

 

 

3.4. Meren ravintoverkkojen kaikki tekijät, siltä osin kuin ne tunnetaan, esiintyvät tavanomaisessa 

runsaudessaan ja monimuotoisuudessaan ja tasolla, joka varmistaa lajien pitkän aikavälin runsauden 

ja niiden lisääntymiskapasiteetin täydellisen säilymisen 

 
Sivun 43 yleiseen nykytilan esittelyyn olisi hyvä lisätä maininta myös pohjayhteisöjen elinvoimaisuudesta ja 
hapettomien pohjien esiintymisestä ja kehityssuunnasta.  
 
Sivun 44 indikaattorilistan 1. numeroinnissa (Huippupetojen populaatiot ovat terveitä ja tuottavia) on 
tapahtunut virhe. Saman sivun samassa indikaattorilistassa 1. näemme myös tarpeen muuttaa kohdan 5. 
(Käytössä olevat indikaattorit) indikaattorijärjestystä niin että indikaattori b. Hylkeiden (halli ja norppa) 
laskentakannan koko, nostetaan indikaattoriksi a.  
 
Sivulla 44 indikaattorilistaan 4. (Pohjaeläinyhteisöjen koostumus on tasapainoinen ja takaa energian 
siirtymisen ravintoverkon ylemmille tasoille) olisi hyvä lisätä pohjayhteisöjen vieraslajien seuranta 
kehitettävien indikaattoreiden listalle. Sivulla 38 mainitaan että varsinaista vieraslajiseurantaa ei Suomen 
merialueella erikseen ole.  
 
3.5. Ihmisen aiheuttama rehevöityminen, erityisesti sen haitalliset vaikutukset, kuten biologisen 

monimuotoisuuden häviäminen, ekosysteemien tilan huononeminen, haitalliset leväkukinnat ja 

merenpohjan hapenpuute, on minimoitu 

 
Hyvä että sitoudutaan tavoitteeseen saavuttaa HELCOM:ssa sovitut raja-arvot! 
 
Indikaattorilistan kohtaan 3. (Lajien ja luontotyyppien luonnolliset suhteet ja syvyysjakauma ei vaarannu ja 
hapen määrä on riittävä) pyydetään lisäämään ”hapen määrä on riittävä monimuotoisen pohjaeläinyhteisön 
ylläpitämiseksi”. 
 
Ihmisen aiheuttaman rehevöitymisen kohdalla olisi myös tärkeää asettaa indikaattoriksi jätevesien 
käsittelylaitosten puhdistusteho ja niiden nostaminen sekä yksittäisten teollisuuslaitosten aiheuttamien 
ravinnepäästöjen vaikutusten arviointi ja vaikutusten pienentäminen. Nämä asiat onkin mainittu 
kappaleessa 4.1.  
 
3.6. Merenpohjan koskemattomuus on sellaisella tasolla, että ekosysteemin rakenne ja toiminnot on 

turvattu ja että etenkään pohjaekosysteemeihin ei kohdistu haitallisia vaikutuksia 

 

Hyvä että on mainittu tässäkin yhteydessä selkeästi tiedon puute ja kehittämistarpeet. Kohdassa 3.6.1 pitäisi 
nykyistä selvemmin alleviivata että fyysisten häiriöiden vaikutukset voivat olla merkittävät vaikka ovatkin 
paikallisia, ja tavoitteisiin tulisi lisätä erikoismaininta vastuuluontotyyppien esiintymisalueiden 
säilyttämisestä elinvoimaisina ja koskemattomina. 
 
Kohdan 3.6.1. indikaattoreista mikään ei liity laivaliikenteen ja veneilyn vaikutuksiin. Alusliikenteen kuitenkin 
arvioidaan kasvavan runsaasti tulevien vuosien aikana ja myös pienveneilyn vaikutukset voivat paikallisesti 



 

 

 

olla merkittävät. WWF toivoisi lisättäväksi indikaattorilistalle esimerkiksi pienveneilyn aiheuttamat haitat 
luonnonsatamille.    
 
Merenpohjan koskemattomuuden osalta nousee vahvasti esille perustiedon puute ja tarve vedenalaisen 
luonnon kartoitusten jatkamiselle.  

 
3.8. Epäpuhtauksien pitoisuudet ovat tasoilla, jotka eivät johda pilaantumisvaikutuksiin 

 
Sivulla 55 toivoisimme lisäystä tavoiteltavan hyvän tilan kohtaan 2: ”Haitallisten aineiden pitoisuudet ovat 
tasolla, joka ei aiheuta haitallisia biologisia vaikutuksia yksilötasolla tai millään...” 
Saman kohdan alakohtaan 3 f. (Vuoteen 2018 mennessä kehitettävät indikaattorit) toivoisimme 
tarkennuksen kohtaan öljyn ja muiden kemikaalien merikuljetusten määrät. Tähän kohtaan olisi tarpeen 
lisätä myös radioaktiivisten aineiden kuljetukset. Samaan kohtaan olisi hyvä myös lisätä tahattomien öljy- ja 
kemikaalipäästöjen määrän seuranta.   
 
Kehittämistarpeisiin toivoisimme lisäystä jatkuvasta tiedon tarpeesta uusia haitallisia aineita ja lääkeaineita 
koskien sekä tiedonpuute valumavesien mukana leviävien haitallisten aineiden lähteistä (esim. laittomat 
kaatopaikat) ja vaikutuksista. 
 
3.10. Roskaantuminen ei ominaisuuksiltaan eikä määrältään aiheuta haittaa rannikko- ja meriympäristölle 
ja 3.11. Energian mereen johtaminen, mukaan lukien vedenalainen melu, ei ole tasoltaan sellaista, että se 
vaikuttaisi haitallisesti meriympäristöön 
  
WWF kiittää siitä että nämä vähemmän tutkitut aihepiirit mainitaan. Tekstistä nousee kuitenkin vahvasti 
esille perustiedon puute ilmiöiden laajuudesta ja niiden vaikutuksista, sekä indikaattoreiden kehittämisen 
tärkeys! 
 
 

 
 
 
Helsingissä 15.5.2012 
 
 

                           
 
Jari Luukkonen     Sampsa Vilhunen 
Suojelujohtaja      Meriohjelman päällikkö 


