
 

Paikallistason Itämeripaneeli 28.11.2018 

 

Ravinnepäästöjen kompensaatioista vauhtia Itämeren suojeluun 

Kulunut kesä osoitti, kuinka haavoittuvainen Itämeri on ravinnekuormitukselle. Itämeren suojelu on kaikkien 

rantavaltioiden yhteinen ja kiireellinen missio. Rannikkovesien ja mereen laskevien vesistöjen tilaa voidaan 

parantaa määrätietoisin toimin myös lähialueille suunnatuilla täsmätoimilla. Ravinnepäästöjen 

vapaaehtoinen kompensoiminen on uusi mahdollisuus nopeasti vaikuttavaan ja kustannustehokkaaseen 

vesiensuojeluun. Helsingin kaupunki yhdessä Helsingin seudun ympäristöpalveluiden vesihuollon kanssa on 

Suomessa ensimmäinen pistekuormittaja, joka pyrkii fosforineutraaliksi ja joka on kompensoinut 

puhdistuksen jälkeen mereen tulevat päästönsä vähentämällä ravinnekuormitusta muista 

kuormituslähteistä. Nyt monet muutkin toimijat ovat tekemässä samaa. Esimerkin soisi laajenevan koko 

Suomeen. 

Vesistöihin tulevaa pistekuormitusta ohjataan Suomessa etupäässä normiohjauksella: säädöksillä, 

tulkintaohjeilla, ja ympäristöluvilla. Pistekuormitusta on vähennetty vastuullisesti ja menestyksellisesti.  

Monet toimijat olisivat kuitenkin valmiita myös säädökset ylittävään vesiensuojeluun. Samalla myös 

kansalaisilla on valtava halu ja kiinnostus parantaa omien lähivesiensä tilaa. Huolellisesti kohdennetuilla 

toimilla se on mahdollista. Monien pistekuormittajien puhdistusaste on jo nyt korkea ja puhdistustehon 

nostaminen maksaa paljon. Toisaalla on paljon toimijoita, joilla olisi mahdollisuus vähentää kuormitusta, jos 

toimenpiteiden ja tarvittavan puhdistusteknologian rahoittamiseksi saataisiin yhteistyökumppaneita. 

Vapaaehtoinen ravinnekompensaatio on yksi keino saattaa nämä kaksi toimijaryhmää yhteen. 

Ravinnekompensaatio tarkoittaa yhden toimijan toteuttamaa, normiohjausta suurempaa 

kuormitusvähennystä, jolla toinen kuormittaja vapaaehtoisesti kompensoi aiheuttamaansa kuormitusta 

osittain tai kokonaan. Vapaaehtoinen kompensaatio vähentää vesistöjen kokonaiskuormitusta. Se ei 

huononna vesiensuojelun tasoa millään alueella, mutta parantaa vesiensuojelun tasoa niillä alueilla, joihin 

kuormitusvähennykset kohdistuvat.  Ravinneneutraalisuus tarkoittaa sitä, että pistekuormittaja korvaa kaikki 

jäljelle jääneet päästönsä hankkimillaan kompensaatioilla. Pyrkimys fosfori- ja typpineutraalisuuteen 

parantaisi erityisesti vesiemme tilaa Suomenlahdella.  

Helsingin kaupunki yhdessä HSY:n vesihuollon kanssa on Suomessa ensimmäinen organisaatio, joka pyrkii 

tietoisesti fosforineutraaliksi ja kompensoi puhdistuksen jälkeen mereen tulevat päästöt hankkimalla 

vähennyksiä toisaalla. Samanlaisia tavoitteita on useilla pistekuormittajilla, lähinnä kunnallisilla 

jätevedenpuhdistamoilla. Vapaaehtoinen kompensointi on erinomainen osoitus laitosten 

yhteiskuntavastuusta ja lisää niiden sosiaalista hyväksyntää. Tämän lisäksi mekanismilla on muita positiivisia 

vaikutuksia: (1) ravinnekompensaatio kannustaa innovaatioihin yhteiskunnassa, (2) se tuo uusia toimijoita 

vesiensuojeluun (3) vesistökuormitus ja materiaalikierrot tulevat näkyvämmiksi (4) uusi mekanismi herättää 

keskustelua ja nostaa vesientilan painoarvoa julkisuudessa.   

Mahdollisuuksia vähentää ravinnekuormitusta löytyy niin piste- kuin hajakuormittajista. Osa 

pistekuormittajista voisi edelleen tehostaa puhdistusprosessejaan, jos tarvittavan teknologian hankkimiselle 

ja ylläpidolle löytyisi rahoitusta. Peltojen kipsikäsittely ja ravinteita vedestä poistavat kosteikot ovat 

esimerkkejä tehokkaista keinoista maatalouden ravinnekuormituksen vähentämiseksi.   

Suomi on toistaiseksi ollut passiivinen vapaaehtoisten suojelutoimien edistämisessä. Kuitenkin kysyntää 

uusille vesiensuojelun mekanismeille kuten ravinnepäästökompensaatioille on. Suomen paikallinen Itämeri-



paneeli katsoo, että nyt on aika ryhtyä edistämään fosfori- ja typpineutraalisuuttaa pistekuormittajien 

tavoitteena ja luomaan puitteita vapaaehtoisten kompensaatioiden toteuttamiseen käytännössä. 

Suomen paikallinen Itämeri-paneeli suosittaa, että 

 luodaan laskentaperiaatteet kompensaatioiden määrittelyyn 

 rakennetaan toimiva konsepti, jotta kompensaatioiden kysyntä ja tarjonta kohtaisivat  

 luodaan sertifikaatti, jossa riippumaton tapa todentaa kuormitusvähennyksen 

Samalla kun paikallinen Itämeripaneeli korostaa tarvetta normiohjauksen jatkuvaan kehittämiseen, paneeli 

kiirehtii ympäristöministeriötä ryhtymään pikaisiin toimiin vapaaehtoisten ravinnepäästökompensaatioiden 

edistämiseen. 

 

Helsingin ja Turun kaupunkien aloitteesta perustettu paikallinen Itämeripaneeli 

kokoaa toimijoita edistämään Itämeren suojelua paikallisella tasolla. Itämeri-

paneeli edistää yhteiskunnallista keskustelua, tekee aloitteita ja aktivoi 

suomalaisia Itämeren ja lähivesien suojeluun. 


