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VISIO: PUHDAS, TUOTTAVA JA YHTEINEN
ITÄMERI

Toiminta paikallistasolla mm. kaupungeissa on avainasemassa

Hyvinvoiva vesiluonto = kilpailukykyä ja hyvinvointia

Tukee ja toteuttaa vesiensuojelutoimia, jotka ovat vapaaehtoisia ja lisänä
lakisääteisiin velvoitteisiin & ydintoimintoihin

Verkosto, jossa 270 kumppania: kaupunkeja, yrityksiä, oppilaitoksia, etu-
ja kansalaisjärjestöjä, alueellisia viranomaisia, kansallisia laitoksia… 80 
muualta kuin Suomesta

Aloite & ensimmäinen Helsingin ja Turun yhteinen toimenpideohjelma
2007 (Helsingin ja Turun kaupunginjohtajat)

Toinen toimenpideohjelmakausi 2014-2018

Kolmas toimenpideohjelma ja Itämerihaasteen kausi 2019 – 2023!
• Helsingin ja Turun kaupunginhallitukset maanantaina 22.10.2018
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UUSI ITÄMERI-TOIMENPIDEOHJELMA JA 
ITÄMERIHAASTE 2019-2023
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1. Kirkkaat rannikkovedet
• Ravinnekuormitus (piste- ja hajakuormitus)
• 2019-2023 toimia myös liittyen liikenteen ja rakentamisen typpipäästöihin, teollisuuden riskienhallintaan ja ravinteiden 

poistoon merestä

2. Hyvinvoiva meriluonto
• Haitalliset aineet, roskaantuminen, vedenalainen melu

3. Puhdas ja turvallinen vesiliikenne
• Meriliikenne ja satamapalvelut, virkistysveneilyn palvelut
• 2019-2023 toimia myös liittyen vesiliikenteen päästöihin maahan, hiilineutraaliin vesiliikenteeseen sekä eroosion 

vähentämiseen

4. Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö
• Merialuesuunnittelu, tietoisuus vedenalaisista resursseista ja ekosysteemeistä, rannikon ja saariston toimintojen kehittäminen
• 2019-2023 myös luonto- ja pienvesiselvityksiä saaristossa, luonnonrantojen resilienssin vaalimista, saariston omavaraisten 

ja hiilineutraalien energiaratkaisujen sekä kestävän matkailun ja kestävän kalastuksen edistämistä

5. Aktiivinen Itämeri-kansalaisuus
• Palvelutoiminta, opetus- ja tiedotustoiminta, verkostoyhteistyö
• 2019-2023 myös uutta yritysyhteistyötä ja nopeita kokeiluja, uudenlaista osallistamista kaupunkien sisäisissä prosesseissa 

ja palveluissa sekä vertaishaaste kumppaniverkoston organisaatioille

Linjassa kansainvälisten, mm. EU:n ja HELCOM:n merensuojelutavoitteiden sekä entistä tarkemmin SDG:n kanssa
Huomioitu myös mm. HOLAS II, BONUS-tutkimushankkeiden tulokset, WWF:n ja CCB:n huolet, BSCA:n kokemukset, kaupunkien muut strategiat ja 

ohjelmat ym.



ITÄMEREN TILA 2018

Ravinnekuormitus on koko Itämerellä laskenut jo 1960-luvun tasolle –
korostuneesti Suomenlahdella fosforikuormitus on laskenut 
vuosituhannen vaihteestakin lähes 60 %
Haitallisten ja vaarallisten aineiden seurantatiedoista noin puolessa on 
havaittavissa aleneva trendi mutta esimerkiksi lääkeaineita on alettu 
selvittää vasta viime vuosina ja niitä löytyy merivedestä
Suomenlahdella, Selkämerellä ja pohjoisella Itämerellä on Itämeren 
merialueista eniten rantaroskaa (n. 200 kpl/100 m), josta yli 70 % on 
muovia ja yleisimmin syömiseen, juomiseen ja tupakointiin liittyvää
Meriliikenteen voimakkaasta kasvusta huolimatta sekä havaittujen 
öljypäästöjen lukumäärä että tilavuus on edelleen laskenut.
Vaikka joidenkin yksittäisten lajien kannat ovat vahvistuneet, heikkenee 
meriluonnon tila edelleen erityisesti elinympäristöjen ja ravintoverkkojen 
tasolla.

Tiedot: HELCOM:n uusin Itämeren tilan arvio vuosina 2011–2016 
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MEREN EKOSYSTEEMIPALVELUIDEN ARVO

Pelkästään avomerialueilla Itämeren tuottamien 
ekosysteemipalveluiden hyötyjen arvo (n. 4 mrd €) 
ylittää ravinnekuormituksen vähentämisen 
kustannukset (1-4 mrd €). 
Jos meren tila paranisi, koko Itämeren 
virkistyskäyttöarvo nousisi 14,8 mrd €:sta 1-2 
miljardilla eurolla, ja Suomessakin n. 100 milj. €:lla. 
Suomalaiset käyvät ruotsalaisten ja tanskalaisten 
jälkeen eniten virkistäytymässä merellä ja rannikolla 
Itämeren maiden kansalaisista. 
Vertailun vuoksi merenkulun arvo koko Itämerellä on 
n. 7,5 mrd € ja kalansaaliin arvo n. 200 milj. €
vuodessa.

Tiedot: HELCOM:n uusin Itämeren tilan arvio vuosina 2011–2016 
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TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Ilmastonmuutos!

YK: Kestävän kehityksen tavoitteet

EU:n Itämeren alueen strategia: meren pelastaminen

Suomen Itämeren alueen strategia: Suomen visio perustuu 
puhtaaseen Itämereen ja elinvoimaiseen meriluontoon

Kaupunkien rooli: kaupungistumisen megatrendi, HELCOM-
prosessit, EU:n Itämeri-strategian toteuttaminen

Helsinki: kaupunkistrategia 2017–2021 & muut ohjelmat

Turku-strategia & muut ohjelmat

Muut toimijat: Coalition Clean Baltic, WWF, Itämerihaasteen 
yhteistyöaloitteet kuten Baltic Sea City Accelerator
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1. PÄÄMÄÄRÄ: KIRKKAAT 
RANNIKKOVEDET

Ravinnekuormitus (piste- ja hajakuormitus)

2019-2023 uusia toimia myös liittyen 
liikenteen ja rakentamisen typpipäästöihin, 
ja ravinteiden poistoon merestä

Toteutetaan ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
toimia hulevesiohjelmien, ilmastosuunnitelman 
2029  (Turku) sekä ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen linjausten 2017-2025 ja 
ilmastoriskiselvityksen (Helsinki) mukaisesti

Kaupunkien pelloilla edistetään biohiilen, 
rakennekalkin ja kipsin käyttöä ravinteiden 
sitomiseksi
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2. PÄÄMÄÄRÄ: HYVINVOIVA MERILUONTO

Haitalliset aineet, roskaantuminen, 
vedenalainen melu

Molemmissa kaupungeissa pyritään välttämään 
haitallisia aineita hankinnoissa ympäristön 
kemikalisoitumisen saamiseksi hallintaan 

Selvitetään vedenalaista melutilannetta ja 
seurataan uusinta tietoa vedenalaisesta melusta 
ja sen vaikutuksista 

Turun Sataman ruoppausmassojen 
meriläjityksistä luovutaan vuoteen 2024 
mennessä. 
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3. PÄÄMÄÄRÄ: PUHDAS JA TURVALLINEN 
VESILIIKENNE

Meriliikenne ja satamapalvelut, öljyntorjunta, 
vapaa-ajan veneily

2019-2023 uusia toimia myös liittyen 
vesiliikenteen päästöihin, hiilineutraaliin 
vesiliikenteeseen sekä eroosion vähentämiseen 

Satamat kehittävät edelleen risteilijöiden ja muiden 
matkustaja-alusten jätejakeiden kestävää käsittelyä ja 
jäteneuvontaa aluksilla

Tuodaan esille pursiseuroja ja venekerhoja, jotka 
panostavat kestävyysnäkökohtiin esimerkiksi Roope-
satamaohjelman mukaisesti

Kartoitetaan pientelakoiden haitalliset aineet 
maaperässä ja pohjasedimenteissä

16.11.2018 9



4. PÄÄMÄÄRÄ: SUUNNITELMALLINEN 
VESIALUEIDEN KÄYTTÖ

Merialuesuunnittelu, tieto vedenalaisista 
resursseista ja ekosysteemeistä, rannikon ja 
saariston toimintojen kehittäminen

2019-2023 uusina toimenpiteinä luonto- ja 
pienvesiselvityksiä, saariston omavaraisten 
ja hiilineutraalien energiaratkaisujen sekä 
kestävän matkailun ja kestävän 
kalastuksen edistämistä
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5. PÄÄMÄÄRÄ: AKTIIVINEN ITÄMERI-
KANSALAISUUS

Palvelutoiminta, opetus- ja tiedotustoiminta, 
verkostoyhteistyö, kv-yhteistyö

2019-2023 myös yritysyhteistyötä ja nopeita kokeiluja, 
uudenlaista osallistamista kaupunkien sisäisissä 
prosesseissa ja palveluissa sekä vertaishaaste 
kumppaniverkoston organisaatioille

Molemmissa kaupungeissa toteutetaan nopeita 
kokeiluja vesiensuojelutyössä uusien palveluiden ja 
innovaatioiden edistämiseksi 
Helsingissä huolehditaan, että tuoreen merellisen 
strategian toteutus tehdään ainutlaatuisen 
meriluonnon ehdoilla.
Helsingin kaupunki muun muassa jatkaa Itämeren 
suojelun ekonomian professuurin tukemista Helsingin 
yliopistossa. Turun kaupunki puolestaan jatkaa 
Saaristomeren suojelurahaston toiminnan 
rahoittamista.
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MITÄ ITÄMERIHAASTEESSA TEHDÄÄN? 

Hki & Tku: uusi Itämeri-toimepideohjelma: 117 toimenpidettä
Kumppaniverkoston 270 muuta organisaatiota: vesiensuojelun 
toteutuksen tueksi neuvontaa, materiaaleja, tapahtumia, 
viestintää, verkostoitumista
Kansainvälinen työ: tapahtumia, hankkeita, materiaaleja
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KANSAINVÄLISTEN HANKKEIDEN MERKITYS

2014 alkaen kansainvälistä yhteistyötä Race for the Balticin 
kanssa (Ruotsi)

2013-2015 uutta kv-yhteistyötä CITYWATER-hankkeen 
myötä 

2016-2019 uutta kv-yhteistyötä Itämeren kaupunkien liiton 
UBC:n koordinoiman IWAMA-hankeyhteistyön myötä

BEST-hanke (Better efficiency for Industrial Sewage 
treatment)

BLASTIC ja NonHazCity – hankkeiden tuloksia 
hyödynnetään mm. uudessa toimenpideohjelmassa sekä  
Itämerihaaste-verkostoaloitteen toiminnassa
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www.turku.fi www.hel.fi

www.balticseachallenge.net
www.itamerihaaste.net

FB: ItämerihaasteenTutkimusmatka, BalticSeaChallenge

@BSC_network

KIITOS!


