
Käytännön toimet ovat vähentäneet ravinnekuormitusta etenkin Suomenlahdella. Rehevöi-
tyminen on kuitenkin edelleen Itämeren suurin ongelma. Erityisesti maatalouden päästöjä 
täytyy vähentää kaikissa Itämeren valtioissa.

Laivaliikenne ja öljykuljetukset lisääntyvät Itämerellä ja tuottavat enemmän päästöjä il-
maan ja veteen. Vaikka onnettomuusriskiä on pyritty pienentämään aktiivisilla toimenpiteillä, 
kasvava liikenne lisää myös vakavan öljyonnettomuuden uhkaa.

Itämeren uhanalaiset kalakannat tarvitsevat parempaa suojaa, ja vaelluskalojen padottui-
hin lisääntymisjokiin täytyy saada nousumahdollisuus.

EU:n maatalouden ympäristökorvauksella on 
tärkeä rooli maatalouden ravinnepäästöjen 
vähentämisessä. Tuemme varojen tarkempaa 
kohdistamista pahimmille ongelma-alueille.
Vuonna 2013 teettämämme tutkimus osoit-
taa, että investoinnit puhtaamman Itämeren 
puolesta luovat myös työpaikkoja ja taloudel-
lista hyvinvointia.

Öljyonnettomuuden ehkäisemiseksi olisi 
päätettävä merenkulun uusista lisäturvamää-
räyksistä Itämerelle. Saattohinaus ja luotsaus 
olisi otettava käyttöön kaikilla riskialueilla. 
Tankkereiden mukanaan tuomien vieraslajien 
uhkaa tulisi vihdoin voida pienentää.

Kestävät kalastusmenetelmät ja -kiintiöt 

takaisivat, että saisimme nauttia Itämeren 
kalasta ruokapöydissä myös tulevaisuudessa. 
Viime vuosina Itämeren lohen kalastuskiinti-
öitä on saatu pienennettyä lähelle tutkijoiden 
suosittelemia rajoja, mutta erityisesti turskan 
kalastuskiintiöt ovat liian suuret.

Itämeren suojelukomissio (HELCOM) 
päätti pitkäaikaisen työmme tuloksena 
varautua öljyyntyneiden eläinten puhdis-
tamiseen kaikissa Itämeren rantavaltioissa 
vuoteen 2016 mennessä. 

Tekemämme työ Itämeren tilan paran-
tamiseksi on hyvin tehokasta, koska verkos-
tossamme on asiantuntijoita lähes kaikista 
Itämeren maista.

Itämeri

Tavoitteemme on Itämeri joka voi hyvin ja johon on mukava 
pulahtaa uimaan. Siksi Itämereen valuvien ravinteiden määrää 
on vähennettävä, öljy- ja kemikaalionnettomuudet estettävä ja 
uhanalaisille kaloille saatava lainsuoja. 
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Ratkaisumme

Rehevöitymistä saatu kuriin – öljyonnettomuudet uhkana
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” Olemme veneilijäperhettä ja kun omin 
silmin on nähnyt Itämeren muutoksen 20 

vuoden aikana, niin kyllä silloin on iso 
halu tukea Itämerityötä WWF:n kautta.”

Jani Salmi, Itämeri-kummi



•  FAKTA 2016  •  ITÄMERI
WWF.FI

•	WWF:n	Itämeri-verkosto	tekee	Itämeren	
tilaa ja suojelua koskevia tutkimuksia 
ja selvityksiä. Verkosto muun muassa 
teettää säännöllisesti arvioita siitä, 
miten Itämeren maat ovat onnistuneet 
HELCOMin Itämeren suojelun toiminta-
ohjelman toteuttamisessa.  
•	Olemme	laatineet	kestävän	sinisen	talou-

den periaatteet ja All Hands on Deck -ra-
portissa selvitimme, miten nämä periaat-
teet tulisi ottaa käyttöön Itämeren alueella. 
Sinisen talouden kehittäminen voi tuottaa 
tuhansia uusia työpaikkoja ja miljardien 
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LÄHES KAIKKI TÄR-
KEÄT KALAKAUPAN 
TOIMIJAT NOUDATTA-
VAT KALAOPPAAMME 
LINJAUKSIA VUONNA 
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Tuotamme tietoa
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JOUKKOIHIMME 
KUULUU JO YLI  7 800 
VAPAAEHTOISTA

LUE LISÄÄ JA OSALLISTU!
wwf.fi/itameri
facebook.com/wwfsuomi
wwf.fi/itamerikummiksi
wwf.fi/yritykset

eurojen edestä lisätuloja Itämeren alueella.
•	Osoitimme	vuonna	2014	julkaistussa	raportissamme,	että	rannikkomme	merenalaisten	

luontotyyppien suojelu on vajavaista. Raporttimme antaakin ohjeita merellisten kansal-
lispuistojen kehittämiseksi ja laajentamiseksi. 
•	Vuonna	2015	paljastimme,	etteivät	kansainvälisten	luksusristeilijöiden	matkustajat	hyväksy	

käymälävesien dumppaamista Itämereen. Peräti 93 prosenttia kyselyymme vastanneista mat-
kustajista sanoi valitsevansa jatkossa mieluummin vastuullisesti toimivan risteily-yhtiön.

Vaikutamme poliittiseen päätöksentekoon
•	Vaikutamme	lukuisissa	kansallisissa	työryhmissä	ja	alueellisissa	foorumeissa.	Toimimme	

esimerkiksi Helcomin ja IMO:n tarkkailijaorganisaationa.
•	Olemme	parantaneet	Suomen	uhanalaisten	kalojen	suojelua	poliittisen	vaikuttamisen	kaut-

ta. Olemme olleet vaikuttamassa muun muassa kalastuslain, kalatiestrategian sekä lohi- ja 
meritaimenstrategioiden hyviin sisältöihin.

Teemme yhteistyötä organisaatioiden ja yritysten kanssa
•	Palkitsemme	vuosittain	Itämeren	ympäristöystävällisimmän	viljelijän.	Kansallinen	voittaja	

on valittu yhdessä Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton sekä ruotsinkielisen tuotta-
jajärjestö	SLC:n	kanssa.	Vuonna	2015	Suomen	osakilpailun	voittaja	valittiin	koko	Itämeren	
ympäristöystävällisimmäksi. 
•	Useimmat	merkittävistä	kalakaupan	toimijoista	noudattavat	jo	WWF:n	Kalaoppaan	linjauksia.	

Toimimme kentällä
•	Vuonna	2014	kannoimme	ratkaisevan	vastuun	Raahessa	tapahtuneen	öljyonnettomuuden	

mittavista rantatorjuntatöistä.
•	Laskemme	vuosittain	merikotkan	poikaset.	Lisäksi	olemme	varustaneet	merikotkia	

satelliitti lähettimillä, joilla niiden liikkeitä voidaan seurata ympäri vuoden.
•	Maanviljelijöiden	kanssa	rakentamamme	kosteikot	keräävät	ravinteita	ja	lisäävät	luonnon	

monimuotoisuutta maatalousympäristöissä.

Otamme ihmiset mukaan
•	Järjestämme	joka	kesä	talkooleirejä,	joissa	kunnostetaan	saariston	kulttuuri-	ja	perinne-

maisemia.
•	Jo	lähes	2	miljoonaa	suomalaista	kertoo	käyttävänsä	WWF:n	kalaopasta.

WWF toimii itämerennorpan 
suojelemiseksi.

Miksi meitä tarvitaan?
Tavoitteemme on pysäyttää luonnon köyhtyminen ja rakentaa 
tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa.
 
wwf.fi


