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Asia: WWF Suomen lausunto luonnoksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi 
 
 
WWF Suomi kiittää mahdollisuudesta lausua merenhoitosuunnitelman toisesta osasta. Lisäksi kiitämme 
kutsusta osallistua merenhoidon ensimmäisen vaiheen asiantuntijaryhmän työpajoihin sekä 
toimenpideohjelman työryhmätyöskentelyyn. WWF Suomi toteaa lausuntonaan seuraavaa. 
 
Erittäin kiitettävää on Suomen merenhoidon seurantaohjelman monipuolisuus, kunnianhimoisuus ja 
yksityiskohtaisuus. Vastuulliset viranomaiset ja laitokset ovat hyvin määriteltyjä. Keskitetyn tietokannan 
kehittäminen on myös erittäin kannatettavaa.  
 
Seurantaohjelman menestyksellisen onnistumisen takaamiseksi on rahoitus varmistettava. Sivulla 57 
liitteessä ”Ehdotus Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi”, mainitaan seurantojen 
kehittämistarpeiden lisärahoituksen epävarmuus. Tulee myös varmistaa yhdenmukaisuus muiden Itämeren 
rantavaltioiden kanssa ja huolehtia siitä, että kansalliset merenhoitosuunnitelmat on hyvin koordinoitu 
HELCOM GEAR–ryhmän puitteissa.  
 
Seurantaohjelmassa tulisi myös selvitä kunkin ohjelman ja alaohjelman ajalliset välitavoitteet ja tavoitetasot. 
Nyt ne eivät ole riittävän selvästi mainittu. 
 
Ihmistoiminnan aiheuttamien paineiden ja niiden vähentämiseen suunnattujen toimenpiteiden toimivuuden 
suhteen ei seurantaa esitellyn suunnitelman mukaan olisi juuri tulossa. Seurantaohjelma keskittyy sen sijaan 
kuvaamaan lähinnä muutoksia meren tilassa. Ilman hyvää käsitystä muutoksista meren tilaan vaikuttavissa 
paineissa, on oikeanmuotoisten ohjauskeinojen esittäminen vaikeampaa. Komission analyysissä 
Meristrategiadirektiivin artikla 12 toteuttamisesta, myös Suomi sai huomautuksia juuri painepuolen 
heikommasta huomioimisesta. Valmisteilla oleva toimenpideohjelma keskittyy enemmän juuri paineisiin, 
mutta olisi suotavaa mainita ihmistoiminnan paineiden vähentämiseen suunnitelluista toimenpiteistä ja 
niiden seurannasta myös itse seurantaohjelmassa tai viitata toimintaohjelmaan tässä yhteydessä. Kohdassa 
3.5 ”Seurannan painotukset ja muodot” mainitaan ”kumulatiiviset ja synergiset vaikutukset”. Tätä kohtaa 
voisi avata ja mainita mitkä nämä tärkeimmät vaikutukset ovat.  
 
Rehevöitymiskehityksen osalta maatalouden päästöjen rajoittaminen on hyvin tunnistettu tärkeimmäksi 
haasteeksi. Ravinteiden, orgaanisen aineen ja kiintoaineen kuormitus -alaohjelmassa (BALFI-D05-2) on 
listattu erilaisia meren tilaan vaikuttavia pistekuormittajia. Listasta puuttuvat kuitenkin maatalouden 
pistekuormittajat. Jos tähän on jokin ymmärrettävä syy, olisi se hyvä mainita alaohjelman kuvauksen 
yhteydessä.  
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WWF Suomen (22.5.2014) ilmestyneessä raportissa (Esitys Saaristomeren, Tammisaaren saariston ja Itäisen 
Suomenlahden kansallispuistojen suojelun kehittämiseksi ja Porkkalan kansallispuiston perustamiseksi) 
ehdotetaan olemassa olevien vedenalaiskartoituksissa (VELMU ja Finmarinet) saatujen tietojen perusteella 
laajennuksia Saaristomeren ja Suomenlahden kansallispuistojen laajentamiseksi. Näitä laajennusehdotuksia 
tulisi tarkastella Suomen merenhoitosuunnitelmaa laadittaessa ja varsinkin rajattaessa seurannan piirissä 
olevia alueita.  
 
Vaellussiian poikastuotantoa on suunnitelman mukaan tarkoitus seurata lähinnä Perämereen laskevista 
joista, jossa katsotaan olevan ainoat merkittävät kutujoet (BALFI-D01,04,06fis-1). Vaellussiian suhteen 
seuranta tulisi kuitenkin ehdottomasti laajentaa koskemaan laajempia rannikkoalueita ja alueellinen 
kattavuus olisi edullista olla linjassa RKTL:n tuoreen rannikon siikatutkimusohjelman kanssa (joka astui 
voimaan elokuussa 2013 samanaikaisesti siian kalastusta koskevan asetuksen kanssa). Varsinkin 
Suomenlahden joet tulisi olla seurannassa mukana. Erilaiset vaelluskalojen luontaiset elinkierron 
palauttamissuunnitelmat (tärkeimpänä kansallinen kalatiestrategia) tulevat myös toivottavasti lisäämään 
merkittäviksi katsottavia siian ja meritaimenen lisääntymisjokia, ja näiden jokien seurantaan ottaminen 
ennen mahdollisia palauttamishankkeita olisi kaukokatseista ja mahdollistaisi erilaisten menestystarinoiden 
riittävän dokumentoinnin.  
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