
 
 
 
 

Vinkkejä toimintaan Itämeren hyväksi! 
Rotaryverkosto ja Itämerihaaste ovat yhdessä koonneet esimerkkejä toimenpiteistä lähivesien ja 
Itämeren hyväksi. Esimerkit sopivat pienten järjestöjen, kuten rotaryklubien, hyödynnettäviksi. 

Itämerta vaivaavat monet eri ongelmat ja siksi myös toimenpiteet ovat moninaisia. Osa 
toimenpiteistä on konkreettisia ja tulos käsin kosketeltavaa, osan tavoite on tukea tutkimusta tai 
lisäämään tietoisuutta esimerkiksi jäsenistössä tai suuren yleisön keskuudessa. Vinkit on jaettu 
kolmeen ryhmään: konkreettiset projektit, tietoisuuden lisääminen ja varojen keruu. Lopuksi on 
kerrottu mahdollisista yhteistyökumppaneista. 

 

KONKREETTISIA PROJEKTEJA 

 

1. Fosforiloukun perustaminen 

Fosfori kuuluu niihin ravinteisiin jotka rehevöivät Itämerta. Maatalousalueilta tulevan fosforin valumista vesistöihin voi 
estää sitomalla sitä erilaisiin kemikaaleihin. Pelloilta tulevista kuivatusvesistä voi sitoa fosforia esimerkiksi 
ferrosulfaattiin tai kalkkiin. Ravinteet voidaan sen jälkeen palauttaa takaisin pelloille.  

 

2. Kosteikon perustaminen 

Kosteikon avulla estetään ravinteiden valumista vesistöihin. Kosteikko hidastaa veden virtausta ja pidättää ravinteita. 
Tämän lisäksi kosteikot lisäävät luonnon monimuotoisuutta, kaunistavat maisemaa ja lisäävät alueen virkistysarvoja. 
Kosteikkoja voi perustaa sekä maatalousympäristöön että hulevesien käsittelyä varten. 

Toimenpiteen onnistumisen kannalta on tärkeää löytää yhteistyöhaluinen maanomistaja. WWF:n kautta saa 
asiantuntija-apua kosteikkojen perustamisessa (kts. http://wwf.fi/maapallomme/itameri/kosteikot/). Sivuilta löytyy myös 
kosteikon perustajan muistilista. 

 

3. Septitankkien tyhjennyspumpun hankkiminen paikkakunnan pienvenesatamaan 

Vapaa-ajan veneistä tuleva ravinnemäärä ei ole suuri muuhun kuormitukseen verrattuna, mutta päästöt keskittyvät 
pienelle alueelle herkkään saaristoomme lyhyen kesäkauden aikana. Lisäksi ravinteet ovat sellaisessa muodossa jonka 
levät pystyvät hyödyntämään heti. Siksi on tärkeää että vapaa-ajan veneilijöiden jätevedet eivät pääse 
käsittelemättömänä mereen. 

Esimerkki:  
Tammisaaren ja Karjaan rotaryklubien projektissa ”Projekt Fosforfällan” (fosforiloukku) on kolmelle maatilalle 
Suomenlahden rannikolla Raaseporissa ja Västankvarnin koetilalla Inkoossa asennettu täyden mittakaavan 
pilottilaitteistot, joita koekäytetään kolmen vuoden ajan (2009–2011). Fosforiloukku on kahden padon väliin 
asetettu säkki, jonka läpi ojassa virtaava vesi ohjataan.  Säkki on täytetty FiltraP pelleteillä jotka pidättävät 
fosforia. Menetelmä perustuu ravinneaineiden kierrätykseen ottamalla talteen fosfori peltoaukeamien 
valumavesistä laskuojissa puhdistuslaitteistolla, jossa se sidotaan muotoon niin, että se voidaan palauttaa 
maanparannusaineena pellolle. Myyrmäen Rotaryklubilla on jatkokehitelmä tästä fosforiloukusta, Tuusulan 
Hyrylän klubi suunnittelee omaansa Nurmijärven rantaan. Lisätietoa: www.ekenasrotary.org/aktiviteter/pagaende-

projekt/124-projekt-fosforfaellan 



Septitankkien tyhjennys vaatii venesatamissa ja merellä tyhjennyslaitteet. Laitteet tulee myös liittää viemäriverkkoon 
tai tyhjentää esimerkiksi loka-autolla. Tyhjennyslaitteiden hankinnan ja asentamisen voi tehdä yhdessä esimerkiksi 
kunnan, paikallisen venekerhon ja Pidä Saaristo Siistinä -järjestön kanssa. 

 

4. Matonpesupaikan perustaminen maalle 

Mattojen pesu järvessä, joessa tai meressä likaa vesistöä, vaikka käytettäisiinkin mäntysuopaa tai muita 
vähäfosfaattisia pesuaineita. Runsas mattopyykki järvessä olevalla laiturilla voi aiheuttaa veteen paikallisesti 
sameushaittaa, hygieenistä likaantumista, kiintoaineesta johtuvaa roskaantumista ja leväkasvun voimistumista. 

Kunnan kanssa yhteistyössä voi rakentaa talkoovoimin matonpesupaikkoja kuivalle maalle. Paikkoihin on hyvä saada 
viemärit. 

 

5. Pienvesien ennallistaminen 

Pienvedet, kuten purot, norot, lähteet, lammet, kluuvijärvet ja fladat, ovat tärkeitä elinympäristöjä monille eliöille, 
kuten kaloille, ravuille, linnuille, hyönteisille ja eräille nisäkkäille. Pienvedet ovat herkkiä veden laadun ja ympäristön 
muutoksille niiden vähäisen vesimäärän takia. 

Kaloja hyödyttäviä kunnostustoimenpiteitä virtavesissä on esimerkiksi kiveäminen (aikaansaadaan virtausnopeuksien 
vaihteluita), soraistaminen (lisätään lohikalojen kutualueita), vaellusesteiden poistaminen sekä uoman mutkittelun 
lisääminen. Järvissä voidaan esimerkiksi hapettaa pohjavettä tai muuttaa ravintoketjua poistokalastuksen avulla. 
Kunnostuksessa on tärkeää ottaa huomioon myös valuma-alue ja siellä tarvittavat toimenpiteet. 

Ennallistamishankkeet on tärkeä tehdä yhdessä asiantuntijoiden kanssa, kuten esimerkiksi kunnan virkamiesten tai 
luonnonsuojelujärjestöjen asiantuntijoiden kanssa. Hankkeet saattavat myös tarvita viranomaisten lupia. 

 

6. Jäsenten kouluttaminen öljyntorjuntajoukkoihin 

Joka hetkenä Itämerellä liikkuu noin 2000 alusta, joten öljyvahingon riski on siis suuri. WWF kouluttaa vapaaehtoisia 
jotka voivat onnettomuuden sattuessa toimia nopeasti öljyntorjuntatyötä tekevien viranomaisten apuna, esimerkiksi 
rantojen puhdistuksessa tai öljyyntyneiden eläinten hoidossa. Koulutukseen kuuluu sekä teoriaa että käytännön 
harjoituksia. 

Koulutuksia voi tilata omalle ryhmälle WWF:ltä. Lisätietoa löytyy: http://wwf.fi/maapallomme/itameri/merenkulun-turvallisuus-ja-

oljyntorjunta/oljyntorjuntajoukot/ 

 

TIETOISUUDEN LISÄÄMISTÄ ITÄMEREN TILASTA 

Tietoisuutta Itämeren tilasta ja sen suojelumahdollisuuksista voi lisätä omassa jäsenkunnassaan, 
yhteistyökumppaneille tai laajemmin suurelle yleisölle. Tiedon lisäksi voi tarjota myös luontoelämyksiä, taide-
elämyksiä jne. Elämyksien kautta asia on helpompi oivaltaa ja siihen syntyy tunneside. Hyviä esimerkkejä 
Itämeritietoisuuden levittämisestä on runsaasti, joten tässä vain muutama esimerkki: 

 Itämeriaiheisten juttujen kirjoittaminen omissa jäsenlehdissä, tiedotteissa, nettisivuilla, paikallislehdessä jne. 
Asiatietoa Itämerestä löytyy esimerkiksi Itämerihaasteen linkkilistan kautta: www.itamerihaaste.net/lisatietoa/linkkeja 

 Erilaisten kilpailujen järjestäminen, kuten valokuvakilpailut, tietokilpailut, kirjoituskilpailut jne.  

Esimerkki:  

Rotaryklubit Finlandia Hall, Kallio ja Munkkiniemi kokosivat yhdessä varat septi- ja pilssiveden 
tyhjennysasemaan. Laite asennettiin toukokuussa 2011 keskelle kaupunkia Merihaan Veneseuran kotisataman 
yhteyteen keskelle Helsinkiä. Helsingin kaupunki oli mukana ja rakensi tyhjennysputkistot. Aseman 
vihkimistilaisuus oli 13.5.2011. www.rotary.fi/1420/finlandiahall/ 



 

 Itämeri-tapahtumien järjestäminen, kuten seminaari, konsertti, festivaali tai elokuvailta. 

 

 Paikallisen koululuokan kustantaminen Itämeriaiheiseen luontokouluun. 

 Haastetaan muita toimijoita mukaan Itämerihaasteeseen 

 

LAHJOITUKSIA 

Moni organisaatio tekee arvokasta vesien ja Itämeren suojelutyötä. Osa ottaa myös vastaan lahjoituksia työnsä 
tukemiseksi. Tässä muutama esimerkki:  

 Saaristomeren Suojelurahasto; www.saaristomerensuojelurahasto.fi 

 WWF:n Itämerityö; www.wwf.fi/lahjoita# 

 Helsingin yliopisto; www.helsinki.fi/insight 

 Suomen Luonnonsuojeluliito ”Puhtaat sisävedet ja Itämeri”; http://www.sll.fi/tuejatoimi/lahjoita 

 Natur och Miljö rf; www.naturochmiljo.fi/sve/om_nom/stod_nom/skank_gava_eller_tes/ 

 Skärgårdsfonden; www.naturochmiljo.fi/sve/om_nom/stod_nom/skargardsfonden/ 

 John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri-hankkeet; http://lahjoitapuhdasitameri.fi/ 

 BSAG; http://fi.bsag.fi/tule-mukaan 

 Pidä Saaristo Siistinä ry; http://www.pidasaaristosiistina.fi/index.phtml?s=9 

Järjestöt ovat tärkeässä roolissa uusien teknologia- ja pilottihankkeiden tukemisessa, jotka saattavat tarvita rahallista 
tai muuta tukea päästäkseen esille. 

 

YHTEISTYÖKUMPPANEITA 

Yhteistyön kautta saavutetaan yleensä enemmän. Paikallisia toimijoita, jotka tekevät vesiensuojelutyötä ovat 
esimerkiksi: 

1. Kunta 
Omasta kunnasta kannattaa aloittaa. Sieltä löytyy asiantuntijuutta, mahdollisuuksia tehdä yhteisiä hankkeita, 
tietoa muista mahdollisista yhteistyökumppaneista jne. 

2. Vesiensuojeluyhdistykset 
Suomessa on 11 alueellista vesiensuojeluyhdistystä, joiden toiminta-alueet kattavat lähes koko maan. 
Yhdistysten toiminnan tarkoituksena on edistää vesiensuojelua alueellaan. Yhdistyksissä tehdään erilaisia 
tarkkailuja (kuormitus-, vesistö- ja kalataloustarkkailuja) ja tutkimuksia ja selvityksiä (talous- ja 
pohjavesitutkimuksia, levä- ja järvitutkimuksia, vesikasvi- ja pohjaeläinselvityksiä, valuma-alueiden 

Esimerkki : 
REC Estonian järjesti ”Itämeri muutoksessa” kilpailun 16–18-vuotiaille virolaisille, latvialaisille ja suomalaisille. 
Osallistujat ottivat viiden kuvan sarjan Itämeren rannikolta. Kuvien yhteyteen osallistujat kirjoittivat tekstin paikan 
muutoksesta, kuten kevään saapumisesta tai ihmistoiminnasta johtuva muutoksesta. Kilpailun tuotokset löytyvät sivulta: 
http://www.itamerihaaste.net/en/cities_for_a_healthier_sea/events/knowledge_competition_the_baltic_sea_in_changes 

Esimerkki: 
Katajanokan Rotaryklubi on yhteistyössä WWF:n kanssa järjestänyt hyväntekeväisyystapahtuman ”Save the Baltic Sea –
festivaalin” vuodesta 2010 lähtien. Helsingissä Temppeliaukion kirkossa järjestetään gaalakonsertti. Tämän lisäksi 
järjestetään myös Itämeri-aiheinen seminaari. Lisätietoa: www.facebook.com/savethebalticsea  



kuormitusselvityksiä, luontoinventointeja). Yhdistysten jäsenistöön kuuluu pääosin kuntia ja 
teollisuuslaitoksia, mutta myös paljon muita vesienkäyttäjiä kuten kalastuskuntia ja erilaisia yhteisöjä.  

Vesiensuojeluyhdistykset tuntevat hyvin oman toiminta-alueensa ja yhteistyökumppaninsa, joten niiden 
kautta voi saada arvokasta tietoa. Paikalliset vesiensuojeluyhdistysten sivut löytyvät: 
www.vesiensuojelu.fi/alueellisetvesiensuojeluyhdistykset.html 

3. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut 
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut tekevät paljon vesiensuojeluun liittyviä hankkeita joihin joko voi osallistua 
tai avustaa esimerkiksi apurahojen ja opinnäytetöiden lahjoittajana. 

4. Muut järjestöt 
Suomen luonnonsuojeluliitolla ja Natur och Miljö:llä on paikallisjärjestöjä, joiden kanssa voi tehdä yhteisiä 
hankkeita. Heiltä löytyy myös asiantuntijuutta ja paikallistuntemusta. Pidä Saaristo Siistinä ry on vapaa-ajan 
veneilijöiden järjestö, jota kiinnostaa esimerkiksi pienvenesatamiin suunnatut hankkeet. Luonto-Liitto ry on 
lasten ja nuorten luonnonharrastus- ja ympäristökasvatusjärjestö, joka toteuttaa mm. koulujen Itämeri-
lähettiläskiertuetta. WWF:llä on monen alan asiantuntijuutta, kuten maatalous, kosteikot, tietoisuuden 
lisääminen ja ympäristökasvatus. MTK:n paikalliset toimijat ovat hyvä yhteistyökumppani maatalouteen 
liittyvissä hankkeissa.  

 


