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Itämeren suojelun lisäpanostukset täysimittaisesti ja kustannustehokkaasti vesistöjemme tilan 

parantamiseksi 

 

Sipilän hallitus on tehnyt budjettiriihessä päätöksen Itämeren suojelun lisärahoituksesta ja käynnistää 

ohjelman Itämeren ja sisävesien tilan parantamiseksi. Budjettikehyksen määräraha vuosille 2019-2021 on 

yhteensä 45 miljoonaa euroa. Ensi vuodelle hallitus esittää Itämeren ja sisävesien suojelun tehostamiseksi 

15 miljoonaa euron lisärahoitusta, joka kanavoidaan mm. maatalouden vesistökuormituksen 

vähentämiseksi, tutkimusalus Arandan käytön vahvistamiseksi ja kaupunkivesien kestävän käsittelyn 

edistämiseksi.  

Kehyspäätös Itämeren ja vesiensuojelun edistämiseksi tulevan 3 vuoden aikana on merkittävä ja tärkeä. 

Ohjelma on linjassa esimerkiksi Ruotsissa viime vuosina tehtyihin vesiensuojelun lisäpanostuksiin. Ruotsin 

hallitus päätti vuonna 2017 600 miljoonan kruunun lisäpanostuksesta mm. rehevöitymisen torjuntaan ja 

lääkejäämien vähentämiseen Itämeressä. 

Paikallinen Itämeri-paneeli pitää tärkeänä, että rahoitus kohdistetaan suojelutoimiin mahdollisimman 

tehokkaasti niin, että samalla tuetaan paikallistoimijoita niiden vesiensuojelutyössä. Samalla on tärkeää 

voimistaa laaja-alaisesti ja kattavasti edellytyksiä meren tutkimukselle, korkeimmalle opetukselle ja 

meriekosysteemin tilan seurannoille sekä turvata Arandan laaja-alainen käyttö.  Paneeli korostaa, että 

tutkimusinfrastruktuuri tulee nähdä laajasti ml. tutkimuslaitokset, kuntasektori, yritykset ja muut yksityiset 

toimijat. Mahdollisuuksia uusien teknologioitten käyttöönottoon ja hyödyntämiseen tutkimuksessa ja 

vesien tilan seurannassa tulee edistää hallinnon eri tasoilla.  

Itämeren osalta vesiekosysteemin tila on heikoin Suomenlahdella, Saaristomerellä ja Selkämeren 

eteläosissa. Itämeren tilaa parhaiten edistävät paikalliset toimenpiteet sektoreilla ja valuma-alueilla, joilla 

on suora ja merkittävä vaikutus näihin alueisiin. Peltojen kipsikäsittely vesiensuojelun keinona tulisi 

toteuttaa Saaristomeren valuma-alueella kipsille soveltuvilla pelloilla heti. Tämä vähentäisi Saaristomereen 

tulevaa fosforikuormaa 100 tonnilla.  Samalla tulee jatkaa lupaaviin menetelmiin liittyvää tutkimusta ja 

tutkimus- ja kehittämisohjelmia (kuten ’Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma’ tai ’Vesien ja 

merenhoidon ohjelma’ ), jotka rahoittavat avoimesti haettavia paikallisia kokeiluja ja innovaatioiden 

pilotointia ja soveltamista. 

Kustannustehokkaita toimenpiteitä ja kohteita haettaessa tulee arvioida keinoja, joilla vähennetään kerralla 

useampaa kuormittavaa ainesvirtaa (ml. ravinteet, haitalliset aineet, muovi, orgaaninen aines). Lopullinen 

tavoite on kustannustehokas vesiekosysteemin tilan ja terveyden parantaminen, joka todennetaan 

monipuolisella seurannalla.  

 

 Helsingin ja Turun kaupunkien aloitteesta perustettu paikallinen Itämeri-

paneeli kokoaa toimijoita edistämään Itämeren suojelua paikallisella tasolla. 

Itämeri-paneeli edistää yhteiskunnallista keskustelua, tekee aloitteita ja aktivoi 

suomalaisia Itämeren ja lähivesien suojeluun. 


