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Östersjöutmaningen är ett kostnadsfritt internationellt nätverksinitiativ som inleddes av Helsingfors och Åbo städer 
2007 för främjandet av närvattnen och Östersjön. Vi kallar olika organisationer att frivilligt förbinda sig att genomföra 

konkreta vattenskyddsåtgärder som överskrider lagbestämmelserna och deras egen kärnverksamhet. Nätverket  
hjälper aktörerna att hitta samarbetspartners, dela information och lära och verka tillsammans för att förbättra  
tillståndet i Östersjön och våra närvatten. 270 organisationer från Finland och andra Östersjöländer har anslutit  

sig till Östersjöutmaningens nätverk fram till 2018. 
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Detta är Helsingfors och Åbos tredje gemensamma åtgärdsprogram för Östersjön.  
Det första åtgärdsprogrammet publicerades i samband med att Östersjöutmaningen inleddes 2007.  
Det andra gemensamma åtgärdsprogrammet för Östersjön genomfördes under perioden 2014-2018.  

Nedanstående graf finns dessvärre inte översatt till svenska, varför den är på engelska. 
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Utarbetandet av åtgärdsprogrammet

Helsingfors och Åbos tredje gemensamma åtgärdspro-
gram för Östersjön för perioden 2019-2023 utarbetades 
under 2017 och 2018. Helsingfors och Åbos gemensam-
ma arbetsutskott för Östersjöutmaningen beslutade på 
sitt möte i maj 2017 att uppdatera åtgärdsprogrammet. 
Därefter behandlades ärendet i städernas Östersjöarbet-
sgrupper under hösten 2017. Hösten 2017 anordnades 
två expertworkshoppar i Helsingfors och en expertwork-
shop i Åbo våren 2018, där utkast för åtgärdsidéer togs 
fram och samlades. Våra nätverkspartners bidrog med 
fler idéer på åtgärder på Östersjöutmaningens riksom-
fattande årsseminarium i december 2017. 

En gemensam workshop för Helsingfors och Åbos 
experter anordnades i april 2018. Där arbetade man 
med preciserade målsättningar och idéer på åtgärder 
för 2019–2023. Dessa behandlades på nytt av städernas 
Östersjöarbetsgrupper och gemensamma arbetsutskott 

i maj-juni. Där fastställde man också de noggrannare 
målsättningarna. Städernas experter fick ett utkast till 
åtgärdslistan som de kunde kommentera från slutet av 
juni till slutet av augusti 2018. Dessutom genomfördes 
enkäter om uppdateringen av åtgärds- programmet 
för medborgarna i båda städerna i juli-augusti 2018. 
Åtgärdslistan uppdaterades och specificerades i städer-
nas Östersjöarbetsgrupper i slutet på augusti baserat på 
kommentarerna och frågorna. Arbetsutskottet slutförde 
åtgärdslistan och behandlade andra utkast för åtgärds- 
listans texter i september 2018. Programmets utkast 
blev klart för beslutsfattande i slutet av september 2018.



Offentligt uttalande
Skyddet av Östersjön är en viktig fråga för Helsingfors och Åbo städer. Därför inledde vi 
Östersjöutmaningen redan 2007. Vi har utmanat andra aktörer att frivilligt skydda Östersjön 
utöver vad som krävs av lagbestämmelser. 270 organisationer från Finland och andra 
Östersjöländer har anslutit sig till Östersjöutmaningens nätverk fram till 2018.  Städernas 
tredje gemensamma åtgärdsprogram för Östersjön för perioden 2019–2023 är nu klar.

Vi har genomfört tiotals konkreta åtgärder under mer än ett årtionde i syfte att minska 
Helsingfors och Åbos egen belastning på vattendragen. Våra partners i Östersjöutmaningen 
har genomfört hundratals åtgärder till för närvattnens och hela Östersjöns bästa. Vi har 
genomfört flera internationella projekt för att utveckla verksamheten och organiserat ett 
antal evenemang och möten för att utbyta god praxis och erfarenheter. Vi fortsätter att stödja 
professuren i Östersjöskyddets ekonomi i Helsingfors och verksamheten för Skyddsfonden 
för Skärgårdshavet i Åbo. Vi har observerat att sådana strategiska partnerskap kan 
hjälpa oss att påverka och att få till stånd konkreta resultat utanför vårt omedelbara 
verksamhetsområde.

Det systematiska vattenskyddsarbetet har gett goda resultat i Östersjön: den gödande 
näringsämnesbelastningen har exempelvis halverats och stammarna för vissa nyckelarter, 
som t.ex. havsörnen, har stärkts. Trots detta är hela havet och våra egna kustvatten 
fortfarande i ett alltför dåligt tillstånd. Enligt en utförlig rapport publicerad i våras av 
Skyddskommissionen för Östersjön, HELCOM, är eutrofieringen fortfarande ett allvarligt 
problem i nästan hela Östersjön, inklusive Finska viken och Skärgårdshavets kustområden. 
Dessutom innehåller vattenmiljöerna alarmerande mängder med mikroplaster och otaliga 
farliga kemikalier. Många av Östersjöns ekosystem och livsmiljöer är hotade på grund av 
detta. Städernas kustområden i Finska viken, Skärgårdshavet och hela Östersjön har ett 
mycket högt rekreationsvärde. Det är ännu än anledning till att alla som bor vid Östersjöns 
kuster gynnas av att havet skyddas. 

De senaste uppgifterna om klimatförändringarnas påverkan på Östersjön och dess 
kuststater är oroande. Östersjöregionens klimat förändras allt snabbare och det ger 
en försmak av hur kommande årtionden kommer att förändra situationen på andra 
havsområden i världen. Rikligare regn på grund av varmare vintrar medför till exempel en 
ökad avrinning av näringsämnen, ökad diffus belastning, ökad risk för syrebrist och vi kan 

http://t.ex


dessutom förlora Östersjöns unika isvinter. Att begränsa klimatförändringen är också att 
skydda Östersjön och bekämpa eutrofieringen. 

På senare år har ett stort antal internationella initiativ tagits för havens bästa. Ett av 
FN:s sjutton globala mål för hållbar utveckling är att bevara marint undervattensliv och 
naturresurser, och åren 2021–2030 har deklarerats som FN:s årtionde för marinforskning. 
Verksamhetssätten och målen i EU:s Östersjöstrategi har förfinats och även Finland har 
utarbetat en strategi för Östersjöregionen. Beslut har tagits om att uppdatera vår förebild, 
åtgärdsprogrammet för Skyddskommissionen för Östersjön, senast 2021. Vårt redan 
intensiva samarbete har som mål att uppdateringen ska ta hänsyn till förslagen i detta 
åtgärdsprogram.

Städer kan fungera som föregångare för vattenskyddet genom att utveckla sina egna 
verksamheter och partnerskap på ett ambitiöst sätt. Samarbete mellan alla sektorer i 
städerna är viktigt, och det är särskilt viktigt att viktiga intressentgrupper som företag, 
föreningar, läroanstalter, forskningsinstitutioner och de boende samarbetar med varandra. 
Vi utnyttjar synergier som uppstår mellan våra åtaganden inom t.ex. begränsning av 
klimatförändringen och kretsloppsekonomi, samt målen för vattenskydd. Helsingfors 
nya marina strategi är en del av stödet för åtgärdsprogrammet för Östersjön. I vårt tredje 
åtgärdsprogram för Östersjön sjösätts också helt nya åtgärder för havets bästa. De relaterar 
bland annat till att binda näringsämnen med hjälp av bio-kol, strukturalkalk och gips; 
restaureringen av den marina miljön, anskaffningar och transport. Vi inleder dessutom 
en ny typ av företagssamarbete och engagerar ännu fler stadsbor i verksamheten. Vi 
kallar också nya organisationer att ansluta till nätverket och uppmanar alla aktörer 
i Östersjöutmaningens partnernätverk att uppdatera sina egna åtgärdsprogram och 
förbindelser för perioden 2019–2023.

Oktober 2018

Jan Vapaavuori 
Borgmästare, Helsingfors

Minna Arve
Stadsdirektör, Åbo

http://t.ex
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Östersjön är ett exceptionellt innanhav: det är ungt, 
grunt och lågsaltigt och dess organismsamhällen består 
av delikata sammansättningar av arter från sötvatten 
och oceanerna. Skyddskommissionen för Östersjön – 
HELCOM:s senaste bedömning av Östersjöns tillstånd 
åren 2011-2016 visar att mänskliga verksamheter med 
störst påverkan på havet är näringsämnesbelastningar, 
skadliga ämnen, främmande arter och fiske.i

Tillståndet i Östersjön är fortfarande mestadels dåligt 
och eutrofieringen i havsområdena har legat kvar på 
samma nivå eller till och med ökat. Noterbart är också 
att även om det kan verka som att enskilda belastnings- 
och påtryckningsfaktorer är under hållbar kontroll, så 
har de en betydligt allvarligare kumulativ effekt, särskilt 
i känsliga områden. HELCOM:s bedömning gör därför 
även en regional granskning av 18 påtryckningar som 
orsakas av människan och 36 ekosystemkomponenter. 
Den största ackumulerade belastningen finns i södra 
Östersjön, men vid en regional granskning ackumuleras 
rikliga skadliga effekter även i kustområdena och utan-
för Helsingfors och Åbo. 

Östersjön är unikt och i förändring

• Näringsämnesbelastningen i hela Östersjön har 
sjunkit till 1960-talets nivå – påtagligt är att 
fosforbelastningen i Finska viken redan har sjunkit 
med 60 % räknat från millennieskiftet. 

• Ungefär hälften av uppföljningsuppgifterna för 
skadliga och farliga ämnen visar på en nedåtgående 
trend, men läkemedel har t.ex. börjat utredas först på 
senare år och de finns i havsvattnen.  

• Finska viken, Bottenhavet och norra Östersjön har 
störst andel skräp på stränderna (ca. 200 st. / 100 m), 
varav mer än 70 % är plast och oftast relaterat till 
ätande, drickande och rökning.  

• Trots den kraftigt växande sjötrafiken har både 
antalet och volymen oljeutsläpp som observeras 
fortsatt att minska.  

• Även om bestånden för vissa enskilda arter har 
stärkts fortsätter den marina miljön att försämras, 
särskilt på livsmiljö- och näringsvävsnivå.

http://t.ex
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Det kumulativa människotrycket på centrala Östersjön. 
Källa: HELCOM Map and Data Service.

Baltic Sea Pressure Index (BSPI)

High: 6,6

Low: 0,5

HelsingforsÅbo

Stockholm

Tallinn

St Petersburg
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gäller syrefria djupområden och försurning kan man 
även skönja omständigheter i Östersjön som förväntas 
först vid sekelskiftet på andra havsområden i världen. 
Samtidigt är Östersjön ett av de mest bevakade och 
undersökta havsområdena med den längsta bakgrun-
den av omfattande förvaltning på flera nivåer för att 
påverka havets tillstånd. Man har också lyckats vända 
den försämrade utvecklingen för stora rovdjur, vissa 
fiskbestånd och den eutrofierande belastningen för flera 
decennier sedan. 

Även andra färska bedömningar tyder på att kombinatio-
nen av olika belastnings-, återvinnings- och påtrycknin-
gsfaktorer orsakar en med internationella mått mycket 
hård stress på Östersjöns ekosystem.ii 

Östersjöns globala betydelse har ökat: i en artikel som 
publicerades våren 2018 jämfördes Östersjön med en 
tidsmaskin, eftersom förändringarna i vår omgivning och 
förvaltning har skett snabbare och tidigare än på andra 
kustområden i världen . Trots att Östersjön är litet och 
ovanligt jämfört med andra havsområden i världen så 
fungerar den som en modell för framtida förändringar 
på andra havsområden. Östersjön visar nämligen redan 
på förändringar som sedan kan förväntas i världshaven. 
De senaste 30 åren har till exempel vattnet i Östersjön 
värmts med 1,5 oC jämfört med 0,5 grader globalt. Vad 

http://ekosystem.ii
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Värdet på havets ekosystemtjänster och  
hållbar blå ekonomi

I HELCOM:s bedömning av tillståndet för Östersjön 
2011–2016 har även gjorts socioekonomiska analyser av 
värdet på de ekosystemtjänster som havet producerar. 
Bara värdet på de fördelar som Östersjöns ekosys-
temtjänster producerar på öppna havsområden (ca. 4 
miljarder euro) överstiger kostnaden för att minska nä-
ringsämnesbelastningen (1-4 miljarder euro). Om havets 
tillstånd förbättrades skulle rekreationsvärdet för hela 
Östersjön stiga med 1–2 miljarder euro från 14,8 miljar-
der euro, och med ca. 100 miljoner euro bara i Finland.i  

Efter svenskarna och danskarna är finländarna de tredje 
största rekreationsanvändarna av havet och kusten 
bland Östersjöländernas medborgare. Som jämförelse är 
värdet på sjöfarten i hela Östersjön ca. 7,5 miljoner euro 
och fångstvärdet cirka 200 miljoner euro per år. 

Östersjöområdet har i färska utredningar uppskattats ha 
en mervärdespotential på flera miljarder euro fram till 
2030 inom till exempel turism, lantbruk och fiske. För 
att potentialen ska realiseras krävs genomgående och 
sektorsövergripande begränsningar av den eutrofierande 
belastningen, skadliga ämnen och överfisket i Östersjön 
med hjälp av nya kommersiella incitament.ii Intresse-
gruppskonsultationer i Europeiska kommissioneniii och 
i miljöorganisationeriv har på senare år strävat efter att 
konkretisera vad en hållbar blå tillväxt betyder i utve-
cklingen av den s.k. blå ekonomin, som är direkt relate-
rat till vatten- och havsbranscher. I den finska strategin 
för Östersjöregionenv definieras också en hållbar blå 
tillväxt och dessutom en blå bioekonomi.

Blå ekonomi iv v vi

• En god status på havsmiljön (och insjöområden), en livskraftig 

marin miljö och biodiversitet är förutsättningar för en hållbar 

blå ekonomi. Blå tillväxt ska också vara förenlig med hållbar 

utveckling. 

• I sjöfarten har anpassningsförmågan, främjandet av nya rena 

bränslen och hamnarnas miljöpraxis samt minskade utsläpp 

ansetts viktiga, förutom det traditionella sjöfartsklustrets 

intressen.  

• Förutom den nuvarande fiskodlingen ger bioekonomin möjlighe-

ter till avlägsnande av näringsämnen från havet med biomassan 

och utveckling av nya biotekniska produkter som utnyttjar 

cirkulär ekonomi och de senaste högteknologiska framstegen.  

• Säsongsbetoningen och fokuseringen på ett fåtal destinationer 

är en utmaning för sjöfartsturismen i Östersjöregionen. Därför 

är det viktigt att nå ut till nya målgrupper och destinationer, 

både på landet och havet, och att exempelvis utveckla well-

nessturism (blue care) i naturområden.  

• Dessutom ökar behovet att utveckla övervakningsteknologi för 

miljöns tillstånd samt behovet av medborgarobservation och 

öppen data i Östersjöområdet.  

• Förutom dessa teman med direkt anknytning till en hållbar an-

vändning av havet och insjöarna räknas vanligtvis även förnybar 

energi och havets mineralresurser till den blå ekonomin. 

http://incitament.ii
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Nästan 1 500 kommuner finns på Östersjöns avrin-
ningsområde. Särskilt kommuner och städer har en 
betydande potential att förbättra tillståndet på vattnen, 
utveckla ren affärsverksamhet och skörda de ekonomis-
ka fördelarna men en förbättrad havsmiljö.iv Kommu- 
nerna är medvetna om sin förmåga att främja vatten- 
skyddet och genomföra policyn, men de har väldigt 
olika utgångspunkter för att genomföra rollen från ett 
Östersjöperspektiv. Hela 45 % av kommunerna i avrin-
ningsområdet saknar resurser för en effektiv Östersjö-
verksamhet. Dessutom är 25 % okunniga om Östersjöns 
svaga tillstånd och sina egna möjligheter till påverkan. 
Bara var tredje genomför någon form av övergödnin-
gsbekämpning utöver vad som krävs för lagstadgad 
vattenförsörjning. 

Kommunerna har möjlighet till betydande lokala eko-
nomiska fördelar om de på ett kostnadseffektivt sätt 
prioriterar hanteringen av avloppsvatten, hanteringen av 
dagvatten, lantbruket i stadsområden samt iståndsätt-
ning av vatten. Förutom större rekreationsvärde och må-
ngfald i naturen förväntas e effektivare flödesreglering, 
ett växande välstånd och investeringar i ren teknik skapa 
kompetenskoncentrationer och ny affärsverksamhet. En 
genomsnittskommun i Östersjöregionen uppskattas ha 
möjlighet till ekonomiska effekter på hela 270 miljoner 
euro och nästan 3000 nya arbetstillfällen under 15 år. 
Detta samtidigt som kommunen systematiskt minskar 
sina belastande utsläpp och förbättrar tillståndet på sin 
omgivning. 
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Verksamhetsmiljö

Internationellt – FN:s mål för hållbar utveckling  
och EU:s Östersjöstrategi  

Av FN:s sjutton mål för hållbar utveckling fram till 2030 
som fastställdes 2015 och som inbegriper alla länder i 
världen har nummer 14 tydligast att göra med Östersjön: 
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på 
ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling. 
Viktiga mål för Östersjöutmaningen och städernas Ös-
tersjöarbete inkluderar dock även 6 (säkerställa tillgång 
till och hållbar vatten- och sanitets- förvaltning för alla), 
9 (bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för 
en inkluderande och hållbar industrialisering och främja 
innovation), 11 (städer och bosättningar ska vara ink-
luderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara), 12 
(främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster), 
13 (vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimat-
förändringarna och dess konsekvenser) samt 17 (stärka 
genomförandemedlen och återvitalisera det globala  
partnerskapet för hållbar utveckling). I de 17 huvudmå-
len för hållbar utveckling ingår även flera mer detaljera-
de delmål. 

Åtagandet som Helsingfors och Åbos miljödirektö-
rer gjorde gentemot FN:s Ocean Conference 2017 om 
uppdatering av det gemensamma åtgärdsprogrammet 
för Östersjön innehåller därför förslag på att minska 
belastningen från näringsämnen, plast, sjötrafik och 
annan belastning under mål 14, samt åtaganden i ett 
stort antal andravii mål. Skyddskommissionen för Ös-
tersjön HELCOM har identifierat de flesta av dessa mål 
för hållbar utveckling som relevanta för mellanstatliga 
aktiviteter. Hållbarhet inom lantbruk och vattenbruk, 
minskning av sjötrafiksbelastningen, förbättrad avlopp-
svattenhantering, hantering av skadliga ämnen, kontroll 
av undervattensbuller och nedskräpning, bevarande av 
naturens mångfald, fysisk planering i havsområden och 
anpassning till klimatförändringen har bedömts vara 
exempel på HELCOM:s verksamhetsområden som främ-
jar ett flertal mål för hållbar utveckling utöver mål 14.viii

Att rädda havet är ett av tre huvudmål för EU:s Östers-
jöstrategi, som används för att fördjupa och samordna 
Östersjöregioners mångsidiga samarbete på ett mer 
effektivt sätt. Den nuvarande åtgärdsplanen för strategin 
har 17 prioriterade områden, varav fem anknyter till att 
rädda havet: en minskning av näringsämnesbelastnin-
gen, en minskad användning och inverkan av skadliga 
ämnen, främjandet av en hållbar bioekonomi, att verka 
som ett modellområde för ren sjöfart och främjandet av 
sjösäkerheten. Städer lika väl som bl.a. medborgarorga-
nisationer, läroanstalter och företag kan delta i genom-
förandet av strategin på flera sätt. Det huvudsakliga 
tillvägagångssättet är olika projekt, och Helsingfors och 
Åbo har redan deltagit i flera av flaggskeppsprojekten 
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Nationell – Finlands strategi för  
Östersjöregionen
I november 2017 antog statsrådet ett principbeslut om 
Finlands strategi för Östersjöregionen. Den uppdaterade 
den gamla Östersjöpolitiska granskningen från 2009vi. 

Intressentgrupperna engagerades i förberedelsen av 
strategin och även Helsingfors och Åbo städer deltog 
också i arbetet. Enligt strategin baseras Finlands vision 
på en ren Östersjö och en livskraftig havsmiljö. Finlands 
mål är att Östersjöregionen ska vara en global föregå-
ngare för bioekonomi och cirkulär ekonomi samt en 
leverantör av modellösningar för säker och ren sjötrafik. 
Samtidigt har man naturligtvis som mål att utveckla 
exempelvis kompetens och innovationer, nätverksbil-
dande och konkurrenskraft. Förutom statligt ansvar 
framhåller strategin även rollen som regioner, kommu-
ner, företag och organisationer har i Östersjöarbetet. 

i EU:s Östersjöstrategi. Dessa är gränsöverskridande 
utvecklingsinsatser med en omfattande påverkan på 
Östersjöregionen.
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Städernas roll och stadsbor
På senare år har urbaniseringen varit en allt snabbare 
megatrend. Världens urbana befolkning uppskattas 
fördubblas till 7,3 miljarder människor fram till år 2050. 
Samtidigt kommer behovet för vatten och andra resurser 
i stadsområden att öka betydligtix. Städer är centra för 
produktion och konsumtion såväl som för utsläpp och 
bruk av naturresurser. En stor del av energiförbruk-
ningen i städerna går åt till vattenverk och reningen av 
avloppsvatten. I de största metropolerna är det samtidigt 
svårt att få till stånd centraliserade avloppssystem och 
en effektiv avloppsvattenhantering som är ekonomisk. 
De flesta städer ligger vid vattnet, vilket framhäver deras 
sårbarhet för ökande väderrelaterade fenomen som 
uppstår på grund av klimatförändringen. Trots detta 
har städerna även på ett globalt plan goda möjligheter 
till att förbättra energieffektiviteten och effektivisera 
vattenförbrukningen, utveckla den cirkulär ekonomin, 
minska koldioxidavtrycket samt utveckla en hållbar 
samhällsstruktur.

Städerna har varit motorer för utvecklingen i Östersjö-
regionen ända sedan Hansastädernas tid. Den moderna 
stadsstrukturen utvecklades under förra seklet i takt 
med industrialiseringen. Östersjöområdet var hem 
för några av världens största metropoler på den tiden. 
Under de senaste tio åren har städernas betydelse för 
Östersjöregionen ökat. Det har skett i takt med den fort-
satta urbaniseringen och att särskilt de stora städerna 
har integrerats med världsekonomin. För en fortsatt bra 
utveckling behöver städerna bilda ännu fler internatio-
nella nätverk med varandra.x Enligt Finlands strategi 
för Östersjöregionen har interaktionen mellan städerna 
en central roll för att Östersjön ska bli ett funktionellt 
globalt samarbetsområde. För Östersjöns skull måste 
de centralaste städerna få stöd i sitt behov att utveckla 
dragningskraft och funktionell förmåga. Den nordliga 
tillväxtzonen täcker området från Stockholm genom Åbo 
och Helsingfors till St. Petersburg och utgör över 60 % 

av Finlands export i euro.

Städerna och deras ömsesidiga samarbete har också 
betonats i många internationella processer där det har 
varit svårt för nationalstater att intensifiera samarbe-
tet eller hitta lösningar. Städerna är flexibla aktörer. 
Förutom sina roller som lokalmyndigheter kan de även 
snabbt testa nya metoder eller lösningar och genom-
föra pilotprojekt. Helsingfors och Åbo har också varit 
mer aktiva på senare år. Man har bland annat deltagit 
i förberedelsen och genomförandet av EU-finansiera-
de miljöprojekt i samarbete med andra aktörer från 
Östersjöregionen, t.ex. universitet, städer, vattenverk 
och medborgarorganisationer (t.ex. de internationella 
projekten CITYWATER, iWater, BLASTIC, BEST). En del 
av dessa utvecklingsprojekt har varit flaggskeppsprojekt 
som har bedömts ha särskild stor påverkan för EU:s 
Östersjöstrategi. Städerna vill också vara föregångare 
och producera modellösningar, även i form av lokala 
smarta och snabba experiment. Lokalförvaltningar kan 
verka smidigt, öppet och engagerat. Det gör att man kan 
hitta lösningar på ett smidigt sätt. Skapandet av innova-
tioner främjas när intressentgrupper engageras på ett 
branschöverskridande sätt och på flera förvaltningsni-
våer. Dold kunskap kommer fram vilket naturligtvis ökar 
deltagandet i exempelvis vattenskyddet.

http://t.ex
http://t.ex
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Helsingfors: övriga strategier och program
Enligt Helsingfors stadsstrategi 2017–2021 ”värnar Hel-
singfors om sin värdefulla natur och agerar för att öka 
diversiteten i stadsnaturen. Den ekologiska kvaliteten, 
tillgängligheten och hälsokonsekvenserna i fråga om 
grön- och blåområden tryggas. ... Läget för Helsingfors 
vattendrag, både småvatten och kustvatten, förbättras 
och uppmärksamhet fästs vid vandringsfiskbeståndens 
återhämtning.” Dessutom innehåller det nya dagvat-
tenprogrammet som godkändes 2018xi och åtgärds-
programmet Ett kolneutralt Helsingfors 2035xii flera 
åtgärder som stöder åtgärdsprogrammet för Östersjön, 
bland annat med anknytning till transport, upphandlin-
gar, belastningsminskningar och främjandet av cirkulär 
ekonomi. Dessa hänvisas till mer specifikt i samband 
med respektive mål i detta åtgärdsprogram.

Stadsmiljösektorn täcker hela stadsstrukturen i Hel-
singfors från planering till konstruktion, underhåll 
och övervakning. I sektorns miljöprogramxiii definieras 
miljömålen, principerna och miljöhanteringsverktygen. 
Mycket av innehållet stöder åtgärdsprogrammet för 
Östersjön, till exempel främjandet av cirkulär ekonomi, 
begränsningen av klimatförändringen och säkrandet av 
naturens mångfald, miljökriterier för avtal och upphand-
lingar samt införandet av åtgärder (t.ex. utrymmesreser-

veringar och investeringar) som pekas ut i miljöskyddets 
delområdesprogram i regionala utvecklingsplaner och 
finansiella ramar. Bland enskilda teman i åtgärdspro-
grammet för Östersjön, som även framhålls i sektorns 
miljöprogram, märks bland annat hanteringen av dag-
vatten och nedskräpning. 

Helsingfors har under 2018 förberett en marin strategixiv 
för att bygga vidare på stadens närhet till havet genom 
förbättrad användartillfredställelse, fler kvalitetstjäns-
ter och upplevelser för invånare och turister. Staden, 
företagen och invånarna kommer att genomföra detta 
gemensamt. Man vill utveckla aktiviteterna i skärgården, 
på stränderna och i havet på ett ansvarsfullt sätt med 
hänsyn till naturen i Östersjön och skärgården samt 
kulturarvet. Den marina strategins projekt och investe-
ringar stöder många av målen i åtgärdsprogrammet för 
Östersjön och de kvarvarande åtgärderna från Östers-
jöutmaningens föregående verksamhetsperiod. Sedan 
tidigare har särskilt utvecklingen av vattenvägstranspor-
ter och skärgårdens serviceinfrastruktur, systematisk 
användning av vattenområden, nyskapande experiment 
och stöd för stadens gemensamma marina verksam-
hetskultur varit på agendan för åtgärdsprogrammet för 
Östersjön.

Helsingfors värnar om sin värdefulla natur och agerar för att öka 
diversiteten i stadsnaturen. Den ekologiska kvaliteten, tillgängligheten och 
hälsokonsekvenserna i fråga om grön- och blåområden tryggas. ... Läget 
för Helsingfors vattendrag, både småvatten och kustvatten, förbättras och 
uppmärksamhet fästs vid vandringsfiskbeståndens återhämtning. 

http://t.ex
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Åbo: övriga strategier och program

Enligt Åbo stadsstrategixvi är miljöskydd och biodiversitet 
viktiga för Åbo. Åbo verkar även aktivt i skyddet av fram-
förallt Östersjön och Skärgårdshavet. I de nya centrala 
linjedragningarna ingår förebyggandet av ojämlikhet och 
utslagning, samt att reagera mot klimatförändringen 
genom målet för koldioxidneutralitet. De klimat- och 
miljöpolitiska åtgärderna strävar efter att uppnå koldio-
xidneutralitet i stadsregionen till 2029. 

I stadens konkurrenskraftsprogramxvi ökas stadens att-
raktivitet genom att framhålla tillgängligheten av vattnet 
och stadsnaturen samt ekologisk kvalitet. Staden är 
aktivt engagerad i skyddet av Östersjön genom åtgärder 
i enlighet med åtgärdsprogrammet för Östersjön, vars 
syfte är att förbättra tillståndet på vattendrag, små vat-
tendrag och kustvatten.

Planering och konstruktion av dagvatten tar hänsyn till 
i stadens dagvattenprogramxvii Åtgärderna ökar trivseln 
för boendet och hjälper för sin del med förberedelserna 
för klimatförändringen. 

Man söker aktivt svar från medborganas stadspark och 
naturen för hur man aktivt kan öka stadens dragnings-
kraft. Samtidigt utvecklas den gröna axeln som utgörs 
av medborgarnas stadspark och dess tillhörande gröna 
nätverk och ekologiska korridorer, så att de främjar 
naturens mångfald. Den närliggande naturen ska vara 
så tillgänglig för stadsborna som möjligt. Åbo utarbetar 
ett program som stöder bevarandet och utvecklingen 
av den naturliga miljöns värden. Stadens företag har 
också beaktat Östersjöutmaningens åtgärder i sina egna 
strategier.
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Vision och mål 2023 – bakgrund  

Östersjöutmaningens vision är ett rent, produktivt och 
gemensamt hav. Östersjöutmaningens preciserade mål 
för åtgärdsprogramperioden 2019–2023 är fortfarande 
förenliga med EU:s Östersjöstrategi, Skyddskommissio-
nen för Östersjöns åtgärdsprogram, havsstrategidirek-
tivet och respektive den nationella havsförvaltningsp-
lanen. Det uppdaterade åtgärdsprogrammet tar även 
hänsyn till oro och önskemål från Östersjöregionens 
medborgar- och miljöorganisationer som Coalition Clean 
Balticxviii och WWFxix, samt erfarenheterna från Östers-
jöutmaningens samarbetsinitiativ som Baltic Sea City 
Acceleratorxx. Olika framtidsscenarier ger en uppfattning 
om hur städer tillsammans med sina samarbetspartners 
kan främja ett litet ekologiskt fotavtryck och en gemen-
sam förvaltning i Östersjöregionen.xx

I mars 2018 beslutade ministrarna i Östersjöns kuststa-
ter och Europeiska kommissionen att HELCOM:s åtgärd-
sprogram för skyddet av Östersjön för åren 2021–2030 
skulle uppdateras senast 2021. Helsingfors och Åbo 
följer noggrant hur HELCOM på transnationell nivå 
utvecklar minskningen av framförallt övergödningen, 
nedskräpningen av havet, undervattensbuller och skad-
liga ämnen, samt å andra sidan främjandet av naturens 
mångfald och näringsåtervinningen, samtidigt som man 
i allt detta tar hänsyn till att bromsa klimatförändringen 
och anpassar sig till den. Kontakterna mellan Östersjö-
kommissionen och städerna har blivit tätare på senare 
år. I mars 2018 tillkännagav HELCOM tillsammans med 
Östersjöutmaningen (Helsingfors och Åbo), Östersjös-
tädernas förbund och Race for the Baltic-stiftelsen en 
deklaration om vilken betydelse lokala åtgärdsprogram 

för Östersjön har för genomförandet av HELCOM:s ak-
tionsplan för Östersjön.xxi

Havet är en viktig resurs för oss. Det understryks av 
hur havet integreras i städernas strategiarbete och 
framhålls i flera undersökningar och varumärkesunder-
sökningar. Även i övrigt uppskattats det att vattnen och 
deras tillstånd kommer att bli en allt viktigare strate-
gisk resurs jämfört med exempelvis energi i framtiden. 
Klimatförändringen är ett hot för Östersjöområdet, som 
definieras av sitt vatten. Klimatförändringen förväntas 
förvärra syrebrister och den inre belastningens nä-
ringscirkulationer, samt belastningen som följer med 
flodvattnet från avrinningsområdet. Dessutom uppskat-
tas klimatförändringen och vädret orsaka höga risker 
för stadsaktiviteter och infrastrukturen. I Helsingfors 
klimatriskbedömning uppges till exempel att de vik-
tigaste klimatriskerna relaterar till översvämningar 
och vinterförhållanden; risken för översvämningar från 
dagvatten och vattendrag ökar och regniga vintrar ökar 
näringsbelastningen i vattendragen och förstärker havs-
sedimentationen.xxii Isvintern kommer dessutom att för-
kortas med 1–3 månader jämfört med idag, havsvattnet 
surnar och levnadsförhållandena förbättras för skadliga 
främmande arter. 

Förutom andra strategier och program tar åtgärdspro-
grammet 2019–2023 ännu större hänsyn till att belas-
tningen av havet och kustvattnen ökar i takt med att 
klimatet förändras. Samtidigt är dock förändringarna i 
de ekosystemtjänster som produceras av vattnen starkt 
beroende av hur socioekonomin utvecklas under det 

http://regionen.xx
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pågående århundradet.xxiii Enligt de senaste studierna 
kommer förändringar i belastningen av havet att påver-
kas mer av samhällsutvecklingen (t.ex. markanvändning, 
lantbruk och investeringar för att minska punktbelas-
tningen) än av klimatförändringen före sekelskiftet. 
Socioekonomi är en större drivkraft för att förändra 
belastningen och ekosystemen än vad klimatförändrin-
gen är, särskilt när det handlar som s.k. hållbar sam-
hällsutveckling (SSP1, Shared Socio-Economic Pathway 
1). Klimatförändringens inverkan på belastningen kan 
därmed övervinnas genom att förstärka önskvärda social 
trender, såsom materialeffektivitet, förnybar energi, 
strikta miljöstandarder, mindre konsumerande livsstil 
och god förvaltning. 

I Östersjön är det särskilt viktigt att kombinera åtgärder 
som anknyter till klimatförändringsbekämpning och 
minskning av näringsämnesbelastningen. Helsingfors 
och Åbo kan i sin egen verksamhet och genom Östers-
jöutmaningens partnernätverk och annat samarbete i 
stor utsträckning främja förutsättningarna för en hållbar 
framtid på Östersjöns avrinningsområde. Detta kan ske 
inom bl.a. livsmedelsproduktion och kost, behandling av 
avloppsvatten och dagvatten, samt genom att möjliggöra 
och främja en mindre resurs- och energiintensiv livsstil. 
Å andra sidan har de urbana kustområdena i Finska 
viken, Skärgårdshavet och Östersjön redan ett högt 
rekreationsvärde. Det kan ökas ytterligare genom att 
minska belastningen och förbättra kustvattnens tillstå-
nd.

http://t.ex


Målen för åtgärdsprogrammet  
2019-2023 – fem aktionsvågor  
till förmån för Östersjön

1. Klara kustvatten

2. En välmående havsnatur

3. En ren och trygg sjöfart

4. En planmässig användning av vattenområden

5. Ett aktivt Östersjömedborgarskap
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1. Klara kustvatten

Eutrofiering är ett centralt problem för Östersjön och insjöar inom dess avrinningsområde. Den belastar det 
marina ekosystemet på flera sätt. Samtidigt minskar den väsentligt de fördelar som havet erbjuder för till 
exempel rekreationsbruk, turism och fiske. Havet en viktig faktor för konkurrenskraften i Helsingfors och 
Åbo och en källa för stadsbornas trivsel.

Målet för temats åtgärder är att minska den belastning på insjöar och Östersjön 
som orsakas av fasta partiklar, eutrofierande näringsämnen, fosfor 
och kväve med sitt ursprung i städerna och deras avrinnings- 
områden. Dessutom intensifieras nyttoanvändningen och  
återanvändningen av näringsämnen i stadsprocesser  
med näringsämnesneutralitet som mål. Åtgärderna  
för att minska näringsämnesbelastningen tar  
hänsyn till betydelsen av luftnedfall och den  
inre belastningen av havet.

Åtgärder i andra strategier och 
program som främjar målet 

• Med dagvattenprogrammet som godkändes 
2018 förverkligas främjandet av hanteringen 
och utnyttjandet av dagvatten och förbätt-
ringen av dess kvalitet i Helsingfors. 

• Åbo stad genomför stadens skogsbruksplan. 

• Åtgärder för anpassning till klimatförän-
dringen genomförs enligt dagvattenpro-
grammen, klimatplanen 2029 (Åbo) samt 
linjedragningarna för anpassning till klimat-
förändringen 2017–2025 och klimatriskbe-
dömningen (Helsingfors). 
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AVLOPPSVATTEN Helsingfors Åbo

1. Möjligheten till absorbering och retention av dagvatten utreds alltid 
när kombinerade avloppsystem görs om till separata avloppssystem 
och utförs alltid när så är möjligt 

HRM och 
STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster 

STADSMILJÖSEKTORN 
stadsbyggande och Turun 
Vesihuolto Ab

2. Åbo: staden förbättrar stamstadens separata avloppssystem med 
målet att endast ha 20 km kombinerade avloppssystem år 2023 

STADSMILJÖSEKTORN 
stadsbyggande

3. Minskning och bättre kontroll av avloppsvattenspill  
  

a) Planeringssystemet utvecklas så att man alltid utreder 
möjligheten att separera kombinerade avloppssystem när man 
planerar ändringar som förutsätter uppgrävning av gatuområden  
  

b) Hållbar kontroll av överströmningsvatten (blandvatten) utreds med 
hjälp av filtrering eller våtmark. Lokalt genomförs dessutom olika 
pilotprojekt för deras hantering 

a) STADSMILJÖSEKTORN 
och HRM 

b) STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster och HRM 

a) STADSMILJÖSEKTORN 
stadsbyggande och Turun 
vesihuolto Ab

b) STADSMILJÖSEKTORN 
stadsbyggande, STADSMIL-
JÖSEKTORN tillstånd och 
tillsyn 

4. Åbo: Verksamheten på det regionala avloppsreningsverket utvecklas  
 

a) Energi- och kemikalieförbrukningen och verkets driftmetoder 
optimeras för att effektivisera reningsprocessen 
 

b) Kapaciteten hos avloppsröret som leder ut det renade 
avloppsvattnet från reningsverket effektiviseras 
 

c) Det hygieniska tillståndet på avloppsvatten som behandlats på 
reningsverket förbättras 
 

d) Näringsämnen och energin i avloppsvattenslam utnyttjas 
 

e) Användning av produkter från reningsverksslam i egna 
grönområden och i landskapsarkitektur 
 

     i. Åbo: Över 50 % av näringsämnen i avloppsvattenslam återvinns för 
 

     ii. Helsingfors: slamprodukter inkluderas i upphandlings-  
   dokumenten för farledernas grönanläggningar (infra-RYL)  
 
 
 
 

ii. STADSMILJÖSEKTORN 
och HRM 

Turun seudun puhdistamo Ab

i. STADSMILJÖSEKTORN 
stadsbyggande, Turun 
seudun puhdistamo Ab

Åtgärder
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AVLOPPSVATTEN Helsingfors Åbo

5. Hanteringen av avloppsvatten utvecklas på glesbygden på stadens 
rekreationsöar, rekreationsanläggningar och motionsanläggningar 
genom att sanera avloppsvattensystemen eller genom att bygga 
anslutningsavlopp 

KULTUR- OCH 
FRITIDSSEKTORN motion 
och idrott friluftstjänster, 
STADSMILJÖSEKTORN 

STADSMILJÖSEKTORN 
infra, FRITIDSSEKTORN  
idrottstjänsterna

6. Helsingfors: HRM:s åtgärdsprogram för Östersjöutmaningen för 
perioden som börjar 2019 uppdateras  

HRM

7. Åbo: Östersjöutmaningens mål beaktas vid uppdateringen av 
strategin för avloppsreningsverket och Turun Vesihuolto Ab 

Turun seudun puhdistamo 
Ab, Turun Vesihuolto Ab

8. Åbo: Saneringsbehovet för avloppsvattensystemen i fastigheter 
utanför avloppsystemet kontrolleras 

STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn 

9. Åbo: Upprättandet av avloppvattenandelslag och deras verksamhet 
stöds. Principer upprättas 

KONCERNFÖRVALTNINGEN

DIFFUS BELASTNING, DAGVATTEN OCH  
SMÅVATTEN 

Helsingfors Åbo

10. Urlakningar av kväve och möjligheterna att binda kväve med t.ex. 
bio-kol när schaktmassor som producerats genom sprängning 
används i konstruktion utreds 

STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster

STADSMILJÖSEKTORN 
stadsbyggande, 
STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn 

11. Bindning av kväve i bio-kol och användningen av bio-kol i 
växtunderlag utvecklas 

STADSMILJÖSEKTORN 
detaljplaneläggning, 
stadsrums- och 
landskapsplanering och 
miljötjänster 

STADSMILJÖSEKTORN 
stadsbyggande, 
STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn 

Åtgärder

http://t.ex
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Åtgärder

DIFFUS BELASTNING, DAGVATTEN OCH SMÅVATTEN Helsingfors Åbo

12. Främjandet av näringsämnesneutralitet och kompensationen av 
utsläpp i städernas verksamhet fortsätter 

STADSMILJÖSEKTORN, 
stadskansliet och HRM 

Turun seudun puhdistamo Ab, 
KONCERNFÖRVALTNINGEN

13. Helsingfors: Utnyttjandet av grönmassor genom exempelvis bio-
gasning eller torr nedbrytning utvecklas 

HRM och 
STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster och 
företagssamarbete

14. Helsingfors: Miljöledningssystem och miljö-och naturvänlig praxis 
för golfbanor främjas 

KULTUR- OCH 
FRITIDSSEKTORN motion 
och idrott friluftstjänster

15. Helsingfors: Viktiga element för vattenskydd beaktas vid planeringen 
av naturvård (småvatten, diken, våtmarker) 

STADSMILJÖSEKTORN 
stadsrums- och 
landskapsplanering samt 
miljötjänster

16. Åbo: Myrar restaureras i Pomponrahka, konsekvenser för 
vattenskyddet samt klimatkonsekvenser 

STADSMILJÖSEKTORN 
stadsbyggande, 
STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn 

17. Åbo: hanteringen av dagvatten enligt det nya dagvattenprogrammet 
främjas  
 

a) Lednings- och behandlingslösningar för dagvatten väljs från fall 
till fall enligt prioriteringarna i dagvattenprogrammet. Den valda 
lösningen motiveras separat som en del av planeringsprocessen. 
 

b) Dagvattenfrågor beaktas i alla planer, bygglov och 
undantagsbeslut. Krav på införlivandet av dagvattenplaner och 
blågrön koefficient i stadsplaner, tomtöverföringsvillkor och bygglov 
främjas.      
 

c) Utbildning för förvaltningarna ordnas för att öka kunskapen 
om dagvatten. Dessutom informeras planerings-, arkitekt, och 
ingenjörskontor om stadens praxis. 
 

Urban Design,  
Urban Construction,  
Permits and Monitoring
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DIFFUS BELASTNING, DAGVATTEN OCH SMÅVATTEN Helsingfors Åbo

17. d) Avrinningsområdets dynamik och delavrinningsområden beaktas i 
projekt- och genomförandeplaner. 
 

e) Dagvattnets kvalitet övervakas och belastningskällor utreds. 
 

f) Öppna lösningar för dagvatten och multifunktionella grönområden 
ökas i stadsplaner och genomförandet säkras genom internt 
samarbete i staden  
 

g) Rådgivnings-och uppföljningsprojekt genomförs för ägare av 
glesbygdsfastigheter vid flodavrinningsområden i samarbete med 
vattenskyddsföreningen och andra regionala aktörer.

18. Undersöknings-och återställningsprojekt genomförs för bäckar samt 
dagvattenlösningar för delavrinningsområden 

STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster, 
detaljplaneläggning, 
stadsrums- och 
landskapsplanering 

STADSMILJÖSEKTORN 
stadsbyggande, 
STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn 

19. Pilotprojekt för dagvattenhantering  
 

a) Åbo: Pilotprojekt förbereds för stadsområden  
 

b) Helsingfors: exempelobjekt genomförs som projekt i stadens 
egna fastigheter såsom Hekas bostäder och offentliga byggnader i 
samarbete med bostadsbolag och planeringskontor 

b) Dagvattengrupp, Hekas 
bostäder

a)  STADSMILJÖSEKTORN 
stadsbyggande, 
STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn 

20. Helsingfors: Anvisningen ”Hantering av dagvatten på tomterna” 
hålls uppdaterad, ändringar uppstår bland annat i samband med 
godkännandet av influensområdet för kommunens dagvattensystem 

STADSMILJÖSEKTORN 
byggnadstillsynstjänster

21. Helsingfors: Forskningssamarbete med Helsingfors universitet och 
Aalto-universitetet i dagvattenfrågor görs 

Dagvattengrupp och 
STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster 
 

 
 
 
 
 
 

Åtgärder
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Åtgärder

LANTBRUK OCH UNDERHÅLL AV GRÖNOMRÅDEN Helsingfors Åbo

22. Strukturkalkning och gipsbehandling främjas på stadens åkrar  
 
a) Helsingfors: strukturkalkning och gipsbehandling genomförs  
 
b) Åbo: användandet av strukturkalk, gipsbehandling och träfiber i lantbruket 
främjas 

STADSMILJÖSEKTORN och 
Affärsverket byggtjänsten Stara

STADSMILJÖSEKTORN 
stadsbyggande, 
STADSMILJÖSEKTORN Tillstånd 
och tillsyn, Åbo yrkeshögskola 

23. Skyddsremsor på alla åkrar som ägs av städerna förverkligas, dessutom 
planeras och skapas skyddszoner, våtmarker och grunddammar längs floder 
och bäckar 

STADSMILJÖSEKTORN 
stadsrums- och landskaps-
planering och Affärsverket 
byggtjänsten Stara 

STADSMILJÖSEKTORN 
stadsbyggande

24. Helsingfors: åkrar fortsätter brukas på ett sätt som är vattenskyddsmässigt 
exemplariskt  
 
a) Inga industriella fosforgödselmedel används på åkrar som brukas av staden   
 
b) Näringsbalanser på egna åkrar övervakas enligt genomsnittsskördar  
 
c) Ett växttäcke på 60 % årligen av odlingsarealen som odlas av staden bevaras 
vintertid

STADSMILJÖSEKTORN

25. Vattenskyddskraven fortsätter inkluderas i kontrakten för arrendeåkrar STADSMILJÖSEKTORN STADSMILJÖSEKTORN 
stadsbyggande 

26. Användandet av industriella gödselmedel i städernas park- och grönområden 
minskas: långverkande och långsamt lösliga gödselmedel används. Gödseln 
optimeras och precisionsgödsel tillämpas 

STADSMILJÖSEKTORN och 
Affärsverket byggtjänsten Stara 

STADSMILJÖSEKTORN 
stadsbyggande 

27. Åbo: Jord- och skogsbrukets belastningskällor i landareal som ägs av 
staden lokaliseras, ett projekt för byggande av sedimenteringsbassänger och 
upprättandet av våtmarker förbereds samt skötsel och underhåll säkras 

STADSMILJÖSEKTORN 
stadsbyggande, STADSMILJÖ-
SEKTORN tillstånd och tillsyn 

28. Helsingfors: Ett nytt forskningsprojekt förbereds för lantbrukets vattenskydd 
i samarbete med agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors 
universitet 

STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster
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TRAFIK Helsingfors Åbo

29. Minskning av trafikens kväveutsläpp och trafiken elektrifiering 
 

a) Fartyg som använder el eller andra alternativa kraftkällor i 
skärgårdstrafik tas i bruk. Laddningspunkter byggs 

Stadskansliet havsstrategin, 
STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster 

STADSMILJÖSEKTORN 
stadsbyggande, 
KONCERNFÖRVALTNINGEN

30. Praxis för avloppsvattenhantering och torrdassmöjligheter för 
sjötrafik, husbilar och bussar utreds 

STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster, KULTUR- OCH 
FRITIDSSEKTORN motion 
och idrott friluftstjänster, 
stadskansliet havsstrategin

STADSMILJÖSEKTORN 
stadsbyggande, 
STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn 

Åtgärder

BORTSKAFFNING AV NÄRINGSÄMNEN Helsingfors Åbo

31. Bortskaffning av näringsämnen från havet främjas genom att till 
exempel fortsätta och utvidga metoden för Närfiskprojektet och 
pröva nya återställningsmetoder 

STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster, nätverket för 
hållbar anskaffning

STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn, 
STADSMILJÖSEKTORN 
stadsbyggande 
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Skadliga ämnen som långlivade organiska föroreningar samt havets nedskräpning och buller har en negativ 
inverkan på havsmiljön, människors hälsa och rekreationsanvändningen av den marina miljön samt orsakar 
ekonomiska skada för näringsverksamheten på kusten. 

Målet med temats åtgärder är att minska halterna av skadliga ämnen,  
nedskräpningen och buller i havsmiljön så att den marina miljön  
mår bra och en god ekologisk status uppnåsi i havet. Då 
 står nyttoanvändningen av havet på en hållbar grund.  
Belastningsminskningsåtgärderna granskar den 
 marina miljön som helhet (inkl. fiskbestånd,  
små öar och skärgård).

2. En välmående havsnatur

Åtgärder i andra strategier och  
program som främjar målet  

• I Helsingfors förverkligas främjandet av 
hanteringen och utnyttjandet av dagvat-
ten och förbättringen av dess kvalitet 
genom dagvattenprogrammet som 
godkändes 2018. 

• Miljökriterierna för Helsingfors upp- 
handlingar utvecklas i enlighet med 
programmet Ett kolneutralt Helsingfors 
2035. I målen ingår bl.a. främjande av 
den cirkulära ekonomin, så att även 
skadliga ämnen beaktas

 1De biologiska kvalitetsfaktorerna är i fokus vid granskningen av klassificeringen av ytvattnens ekologiska status. Tillståndet för planktonalger, kiselalger, vatten-
växter, bottenfaunan och fisk i vattenförekomsten som ska klassificeras jämförs med förhållanden där mänsklig aktivitet inte har orsakat någon observerad effekt 
på organismsamhället. Ju mindre vattendraget påverkas av människan, desto bättre är dess ekologiska kvalitet. Dessutom beaktas även vattenkvalitetsfaktorer 
(den totala mängden näringsämnen, pH, siktdjup) och hydromorfologiska faktorer (bl.a. vintersänkning, vandringshinder) i utvärderingen.
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NEDSKRÄPNING Helsingfors Åbo

32. Källor till mikroplaster och deras framkomst i vattendragen utreds 
 

a) Mikroplastbelastningen som orsakas av konstgräsplaner och 
andra motionsplatser utreds. Alternativa material till strukturer som 
orsakar nedskräpning utvecklas  
 

b) Metoder för att minska mikroplastutsläpp som orsakas av bl.a. 
trafik utreds, utvecklas och prövas 

a) KULTUR- OCH FRITIDS- 
SEKTORN motion och 
idrott friluftstjänster och 
STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster 

b) STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster

a) FRITIDSSEKTORN Idrotts- 
tjänsterna, STADSMILJÖ- 
SEKTORN tillstånd och tillsyn 
 
b) ÅBO YRKESHÖGSKOLA, 
STADSMILJÖSEKTORN tillstånd 
och tillsyn 

33. Övervakningen av havets nedskräpning utvecklas STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster 

STADSMILJÖSEKTORN tillstånd 
och tillsyn 

34. Åbo: BLASTIC-projektets Local Marine Litter Action Plan för att 
minska nedskräpningen av havet tas i bruk 

STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn, 
STADSMILJÖSEKTORN 

35. Särskild hänsyn tas till att minimera problemen med buller och 
nedskräpning av stränder och havet vid regionala byggnadsprojekt 
och byggandet av stadsdelar (byggarbetsplatser, schaktmassor mm.) 

Stadskansliet områdesbyggande, 
STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster 

STADSMILJÖSEKTORN 
stadsbyggande

36. Mikronedskräpningen av vattendrag och sediment fortsätter utredas 
i samarbete med Finlands miljöcentral, universitet, vattenverk och 
vattenskyddsföreningar 

STADSMILJÖSEKTORN 
utvecklingstjänster och 
miljötjänster 

STADSMILJÖSEKTORN tillstånd 
och tillsyn 

37. Källorna till nedskräpning kartläggs och nya sätt att minska 
nedskräpningen prövas 

STADSMILJÖSEKTORN 
utvecklingstjänster och 
miljötjänster 

STADSMILJÖSEKTORN tillstånd 
och tillsyn, STADSMILJÖSEKTORN 
stadsbyggande 

Snö och nedskräpning    
 

a) Åbo: Metoder för att minska nedskräpningen som orsakas av 
snödeponering utvecklas  
 

b) Helsingfors: Metoder för att få kontroll över nedskräpningen som 
medföljer snön och alternativa metoder till att deponera snö i havet 
utreds 
 

c) Åbo: Snöutrymmen planeras längs gatorna och används sedan 
även för dagvattenhantering  
 

b) STADSMILJÖSEKTORN 
utvecklingstjänster och 
miljötjänster

a) STADSMILJÖSEKTORN tillstånd 
och tillsyn, STADSMILJÖSEKTORN 
stadsbyggande 

c) STADSMILJÖSEKTORN 
stadsplanering

Åtgärder
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Åtgärder

SKADLIGA ÄMNEN  Helsingfors Åbo

39. För att främja den cirkulära ekonomin och få kontroll över miljöns 
kemikalisering 
 

a) Helsingfors: skadliga s.k. prioriterade ämnen definieras   
 

b) Åbo: instruktioner ges om att använda den redan definierade listan 
över prioriterade ämnen (se tabell nedan) vid t.ex. upphandlingar  
 

c) Åbo: guiden för den kemikaliesmarta inköparen ”Kemikaaliviisaan 
hankkijan opas” tas i bruk  
 

d) källorna till skadliga ämnen och deras utsköljning i vattenmiljön 
samt förekomsten i vattendrag utreds. T.ex. boende, industri, trafik, 
nedskräpning, mikroskräp, konstruktion  
 

e) kompletterande utbildning ordnas om skadliga ämnen för 
ekostödpersoner  
 

f) Åbo: Källorna till de höga nonylfenolkoncentrationerna i 
avloppsvattnet som kommer till reningsverket utreds 

a) Nätverket för hållbar 
anskaffning och 
STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster

d) STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster  

e) STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster och  
sektorernas ekostöds-
koordinatorer 

b) och c) 
KONCERNFÖRVALTNINGEN 
strategisk upphandling

d) STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn, Åbo 
yrkeshögskola

e)KONCERN-
FÖRVALTNINGEN 
stadsutvecklingsgruppen, 
STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn 

f) Turun seudun puhdistamo 
Ab

ÄMNE / ÄMNESGRUPP Motivering
Perfluorerade alkylämnen (PFAS) Har hittats i fisk, miljöprover, slam och spillvatten. Långlivade, ackumulerande och giftiga. Begränsningsmöjligheter t.ex. vid 

inköp och återvinning av textilier, möbler, betong och färger.

Alkylfenoler (NP, NPE) Gifter som är farliga för fortplantningen, bestående och ackumulerande. Begränsningsmöjligheter t.ex. i färger.

Ftalater (DEHP, DBP, DIBP ja BBP) DEHP klassificeras som ett farligt prioriterat ämne, hormonrubbande, inte särskilt bestående. Begränsningsmöjligheter vid 
bl.a. inköp av leksaker, serviser, byggmaterial.

Bisfenol A Farlig för fortplantningen, inte särskilt bestående förening. Vanligt förekommande i avloppsvatten och miljön. Begränsnin-
gsmöjligheter i samband med bl.a. inköp av plast och engångsprodukter.

Krom (Cr), koppar (Cu) Skadligt för människor, djur och växter och kan orsaka cancer. Höga koncentrationer uppmätta i Åbos dagvatten. Begräns-
ningsmöjligheterna består bl.a. av kontroll av dagvatten.

Tributyltenn (TBT) Höga koncentrationer i sedimenten i kustområdena i Åbo. bl.a. Farligt för fortplantningen, bestående. Kontrollmöjligheter i 
samband med muddring, deponering och båtbottentvätt. 

Polybromerade flamskyddsmedel Hormonrubbande, bestående och ackumulerande gifter. Begränsningsmöjligheter t.ex. vid inköp och återvinning av elektro-
nik och möbler.

http://t.ex
http://T.ex
http://t.ex
http://t.ex
http://t.ex
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Åtgärder

SKADLIGA ÄMNEN  Helsingfors Åbo

40. Riskhanteringen vid vattenanvändning i industrin utvecklas, liksom 
riskhanteringen vid utsläpp av belastande ämnen i avloppsnätet 
(förberedelse och bekämpning). Detta görs bland annat med hjälp av 
avtal för industriellt avloppsvatten och utvecklingen av samarbets- 
metoder mellan reningsverken, industrin och miljömyndigheter 

HRM och STADSMILJÖ-
SEKTORN miljötjänster 

Turun seudun puhdistamo Ab 
och Turun vesihuolto Ab

41. Deltagande i utredningsprojekt om skadliga ämnen som förekommer 
i avloppsvatten och avloppsslam samt möjligheterna att minska 
dessa 

HRM Turun seudun puhdistamo Ab

42. Användningen av kemiska bekämpningsmedel för bekämpning av 
ogräs och skadeinsekter i parker och grönområden begränsas till 
vad som är absolut nödvändigt. Naturlig bekämpning eftersträvas. 
Beprövade alternativa metoder söks och tas i bruk 

STADSMILJÖSEKTORN och 
Affärsverket byggtjänsten 
Stara 

STADSMILJÖSEKTORN 
stadsbyggande

43. Åbo: Deponeringen av Åbo stads och Åbo hamns muddringsmassor 
övergår från havsdeponeringar till alternativa deponeringsmetoder 
senast 2024 

Åbo hamn Ab,KONCERNFÖR-
VALTNINGEN, STADSMILJÖ-
SEKTORN stadsbyggande 

44. Åbo: Sedimentens kvalitet utreds alltid när stadens småbåtshamnar 
muddras 

STADSMILJÖSEKTORN 
stadsbyggande

45. Kvaliteten på dagvatten 
 

a) Åbo: Kvaliteten på dagvatten utreds och kommuniceras  

b) Åbo: Hanteringsbehovet för dagvatten definieras och förtydliganden 
av rengöringsbestämmelserna i stadens miljöskyddsbestämmelser och 
byggnadsbestämmelser övervägs  

c) Åbo: Aktiviteter som försämrar kvaliteten på dagvattnet strävas till att 
identifieras  

d) Åbo: Stadens riktlinjer för byggarbetsplatsvatten implementeras på alla 
arbetsplatser  

e) Helsingfors: Det säkerställs att stadens riktlinjer för byggarbetsplatsvatten 
följs på alla arbetsplatser inklusive i projekt för att bygga stadsdelar  

f) Helsingfors: Nya biofiltreringsprojekt t.ex. längs en livligt trafikerad kungsådra 
och övervakning av funktionaliteten genomförs 

e) Stadskansliet 
områdesbyggande och 
STADSMILJÖSEKTORN 

f) STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster

a) STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn 

b) STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn 

c) STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn 

d) STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn, 
STADSMILJÖSEKTORN 
stadsbyggande

http://t.ex
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Åtgärder

UNDERVATTENSBULLER Helsingfors Åbo

46. Turku: Determining the underwater noise situation of the city 46. 
Åbo: Tillståndet på stadens undervattensbuller utreds

STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn, Åbo 
yrkeshögskola 

47. Områden och objekt som är känsliga för undervattensbuller 
identifieras och kartläggs 

STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster 

STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn 

48. Den senaste informationen om undervattensbuller och dess effekter 
följs  
 

a) Helsingfors: metoder testas för mätning av undervattensbuller och 
information om detta samlas i stora projekt för vattenkonstruktion 
och farleder 

Helsingfors Hamn Ab och 
Miljötjänster

49. När tillståndet på undervattensbullret inom städernas havsområden 
har utretts förbereds uppföljningsåtgärder för att minska 
undervattensbullret 

STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster 

STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn, STADS-  
MILJÖSEKTORN stads-
byggande, Åbo hamn Ab
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Sjöfarten på Östersjön och Finska viken har fortsatt öka kraftigt de senaste åren och tillväxten förväntas 
fortsätta. Det har framför allt skett en ökning av olje- och kemikalietransporter samt passagerartrafik. 
Användandet av fritidsbåtar, som är en viktig form för kustvattnens och insjöarnas rekreationsanvändning, 
för med sig tiotusentals båtar. Med den ökade sjötrafiken ökar även risken för olyckor på Östersjön. 

Målet med temat är att minska och förhindra utsläpp av närings- 
ämnen och skadliga ämnen från olika stora fartyg i luften,  
marken och vattnet, samt säkerställa ett adekvat före- 
byggande av olje- och kemikalieolyckor och förbe- 
reda bekämpningsåtgärder. Sjötrafiksåtgärder- 
na tar hänsyn till att stödja ett hållbart fri- 
tidsbåtliv och att utveckla stadens egna  
vattenvägtransporter. Målet är att för- 
bättra skärgårdens tillgänglighet och  
öka säkerheten i sjötrafiken.

3. En ren och trygg sjöfart

Åtgärder i andra strategier och program  
som främjar målet 

• Utvecklingen och genomförandet av skärgårdens vattenvägstrans-
portnät fortskrider enligt Helsingfors marina strategi ”Helsingin 
meritie 2018–2030” och det strategiska programmet i Åbo stads- 
strategi 2029  

• Helsingfors: Skärgårdens underhållstjänster utvecklas i sin helhet 
som ett effektivt nätverk med låga utsläpp. Syftet är att bemöta den 
fortsatt ökande turismen och rekreationsanvändningen i enlighet med 
Helsingfors marina strategi ”Helsingin meritie” 2018–2030 

• Helsingfors: Åtgärdsprogrammet En kolneutral hamn 2035 förbereds 
som en del av programmet Ett kolneutralt Helsingfors 2035. 

• Helsingfors: Helsingfors räddningsverk främjar införandet av enhetliga 
verksamhetsmodeller för oljebekämpning i hela Nyland. Detta 
inkluderar hela verksamhetskedjan från utbildning till fakturering  
för skador. I praktiken utförs arbetet genom det s.k. HIKLU-samarbetet  
(Helsingfors, Östra Nyland, Mellersta Nyland, Västra Nyland) med hjälp  
av gemensamma riktlinjer och planer som tagits fram av samarbets-
gruppen för oljebekämpning, samt oljebekämpningsutbildningen som 
producerats av Helsingfors räddningsverk.



36

Åtgärder

HAMNAR OCH FARTYGSTRAFIK Helsingfors Åbo

50. Hamnarna fortsätter att utveckla en hållbar hantering av 
avfallsfraktioner från kryssningsfartyg och andra passagerarfartyg 
samt avfallsrådgivning på fartygen 

Helsingfors Hamn Ab Åbo hamn Ab

51. Åbo: En kolneutral hamnverksamhet främjas enligt trafikriktlinjerna 
i klimatplanen 2029 och EU:s energi-och klimatstrategi 2030 

Åbo hamn Ab

52. Praxis med avfallsavgiften för fartyg fortsätter (ingen separat avgift 
för avloppsvatten) 
 

a) Helsingfors: implementeringen av andra miljöbaserade 
prisincitament utvecklas och genomförs 

a) Helsingfors Hamn Ab 

53. Helsingfors: Man deltar aktivt i utvecklingen av aktuella miljösyn-
punkter i hamnverksamheten och fartygstrafiken. Detta sker genom 
att förutse och påverka kommande bestämmelser samt genom 

Helsingfors Hamn Ab 

54. Helsingfors: Erfarenheterna från användningen av landström 
utnyttjas för att utveckla verksamheten 

Helsingfors Hamn Ab 

55. Helsingfors: möjligheterna till ett bättre utnyttjande av nya 
avfallsfraktioner (bl.a. oljigt avfall, vatten och slam från 
svavelskrubbrar) utreds 

Helsingfors Hamn Ab 

56. Åbo: Underhållstjänster för å- och skärgårdstrafiken utvecklas  STADSMILJÖSEKTORN 
Stadsbyggande

57. Åbo: De skrotbåtar som ligger inom städernas områden kartläggs. 
Samtidigt ser man till att dessa inte orsakar miljöolägenheter

STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn 
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SÄKERSTÄLLANDE AV OLJEBEKÄMPNINGSBEREDSKAPEN Helsingfors Åbo

58. Åbo: Tabletop-övningar som stöder regionsöverskridande 
myndighetssamarbete och oljebekämpningsberedskap. Dessa 
simulerar en kemikalie- och/eller oljeolycka i skärgårdsområdet och 
etableras i enlighet med verksamhetsmodellen som utvecklats inom 
ramen för OIL-projektet 

EGENTLIGA FINLANDS 
RÄDDNINGSVERK  

59. Hanteringen av undantagssituationer och oljeskador i 
vattendrag utvecklas, inkl. kommunikation Kompetensen om 
informationsresurser och deras användning i hanteringen av 
störningar i vattendrag stärks med utbildning och träning 

Räddningsverket och 
STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster

FINLANDS 
RÄDDNINGSVERK, 
STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn 

60. Helsingfors: beredskapen för oljebekämpning på havet upprätthålls 
i samarbete med producenterna av marina tjänster. Detta hjälper till 
att hålla stadens oljebekämpningsberedskap på en mycket god nivå 

Räddningsverket, KULTUR- 
OCH FRITIDSSEKTORN: 
idrottstjänsterna och 
ungdomsarbete och Affärsverket 
byggtjänsten Stara

61. Åbo: Inom oljebekämpningen  
 

a) Samarbete för att utveckla oljebekämpningsberedskapen 
i Åbo i enlighet med oljebekämpningsplanen för Egentliga 
Nyland görs; dessutom förbereds även andra åtgärder för 
att höja oljebekämpningsberedskapen under perioden för 
Östersjöutmaningen 
 

b) Stadens och räddningsverkets samarbetsmodell utvecklas i 
beredskaps- och räddningsuppgifter som anknyter till marina 
miljöolyckor 
 

c) Ankringsbultar för oljebekämpningen planeras och installeras. 
Investeringar görs i oljebekämpningsbommar och nya 
oljebekämpningsfartyg 
 

d) Det övergripande systemet för strandsanering och oljebekämpning 
i Skärgårdshavet utvecklas i samarbete med andra aktörer 
 

e) Gemensamma instruktörsutbildningar ordnas för 
räddningsväsendens personal. Städernas personal utbildas i 
bekämpningen av oljeolyckor 
 

f) Projektet för att förnya och reparera räddningsverkets 
oljebekämpningsfartyg fortsätter

EGENTLIGA FINLANDS 
RÄDDNINGSVERK:

Åtgärder
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Åtgärder

FRITIDSBÅTLIV Helsingfors Åbo

62. En båtbottentvätt ordnas i båda städerna i samarbete med företagare 
i branschen så att skadliga ämnen från båtunderhåll, som t.ex. 
bottenfärg, inte släpps ut i havet och på marken 

KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN 
motion och idrott friluftstjänster, 
STADSMILJÖSEKTORN 

STADSMILJÖSEKTORN 
stadsbyggande

63. Segelsällskap och båtklubbar som investerar i hållbarhetsaspekter, 
till exempel enligt Sälle-hamnprogrammet, lyfts fram 

KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN 
motion och idrott friluftstjänster, 
STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster

STADSMILJÖSEKTORN tillstånd 
och tillsyn 

64. Skadliga ämnen i marken och bottensedimentet hos småvarv 
kartläggs  

KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN STADSMILJÖSEKTORN 
stadsplanering och markegendom 

65. Ett förslag om hastighetsbegränsningar för sjötrafik för att minska 
erosionen och öka säkerheten görs till trafikverket och/eller NTM-
centralen 

stadskansliet, KULTUR- OCH 
FRITIDSSEKTORN motion 
och idrott friluftstjänster 
och STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster 

STADSMILJÖSEKTORN 
stadsplanering och marke- 
gendom, KONCERNFÖR-
VALTNINGEN

66. Nätverken för småbåtshamnarnas septitankar kompletteras och att 
mottagningsutrustningen för avloppsvatten fungerar och underhålls 
säkerställs

KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN 
motion och idrott friluftstjänster 
ja STADSMILJÖSEKTORN 

STADSMILJÖSEKTORN 
stadsbyggande

67. Åbo: Ett system för feedback utvecklas angående mottagning av 
avloppsvatten i septitankar för fritidsbåtar och åtgärder som baseras 
på feedbacken vidtas senast 2020 

STADSMILJÖSEKTORN 
stadsbyggande

http://t.ex
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Många olika användningsformer, behov och verksamheter i samhället riktas mot havsområden och 
vatten. De utsätter miljön för påfrestningar och skapar ett tryck på att utveckla en hållbar användning av 
vattenområdena. Samtidigt ökar belastningsriskerna på grund av bland annat klimatförändringen. Skadliga 
främmande arter oroar. 

Målet med åtgärderna inom temat är att komplettera kunskapen om undervattensnaturen (typer av natur 
och arter) i städernas havsområden och genomföra principen om multifunktionalitet. På så sätt beaktas 
förändringarna i både miljön och människans inverkar på miljön i planering, konstruktion och underhåll.  
På så sätt kan man sammanjämka till exempel turism, rekreationsan- 
vändning, restaurering och naturens mångfald i stadens havsom- 
råde och skärgården samt förbereda sig för eventuella kon- 
flikter. En planmässig användning av vattenområden tar  
hänsyn till ett förbättrat ägande och till gemenskap i  
underhåll av vattenområde och fysisk planering av  
havsområden2.

4. En planmässig användning av vattenområden

2 Under verksamhetsperioden inrättade kustlandskapen tre havsplaner som främjar en hållbar utve-
ckling och tillväxt för havsområdets olika användningsformer, en hållbar användning av naturresurser 
och ett gott tillstånd för den marina miljön.

Åtgärder i andra strategier och  
program som främjar målet  

• Byggande i trä främjas i skärgården i objekt som 
ägs av staden enligt programmen Ett kolneutralt 
Helsingfors 2035 och Åbo klimatplan 2029 

• Helsingfors: Främjandet av hanteringen och 
utnyttjandet av dagvatten och förbättringen av dess 
kvalitet förverkligas genom dagvattenprogrammet 
som godkändes 2018 

• Helsingfors: Planeringen av hur områden används, 
bl.a. i sammanjämkningen av mål och åtgärder för 
skärgårdsutvecklingen genomförs enligt den marina 
strategin ”Helsingin meritie 2018–2030”. Hänsynen 
till miljöaspekter, den känsliga skärgårdsnaturen 
och Östersjön säkerställs i genomförandet  
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Åtgärder

RESTAURERING AV HAVSNATUREN Helsingfors Åbo

68. Helsingfors: Hur testplanteringar av undervattensväxter kan utföras 
i testområden utreds. Restaurering av undervattensväxter kan 
klarna upp vattnet och binda organiska ämnen och näringsämnen i 
sedimentet som kunde bromsa eutrofiering 

STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster och Affärsverket 
byggtjänsten Stara

PLANERING AV HUR OMRÅDEN ANVÄNDS OCH 
KARTBASERADE VERKTYG

Helsingfors Åbo

69. Konsumtionshållbarheten för skärgårdsobjekt identifieras och 
används som grund för att främja hållbar användning. Som en del 
av utvecklingen av strandområden vårdas resiliensen på naturliga 
stränder för att svara på ökande extrema fenomen 

STADSMILJÖSEKTORN: 
detaljplaneläggning och 
miljötjänster 

STADSMILJÖSEKTORN 
stadsplanering och markegendom 

70. Helsingfors: Skärgårdens egna självförsörjande och kolneutrala 
energilösningar främjas i stadens egna objekt 

STADSMILJÖSEKTORN 
detaljplaneläggning 

71. Objekt som utgör möjliga kemikalie- eller oljerisker för vattendrag 
kartläggs 

Räddningsverket, 
STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster 

STADSMILJÖSEKTORN tillstånd 
och tillsyn, EGENTLIGA 
FINLANDS RÄDDNINGSVERK 

72. Den fysiska planering av havsområden på landskapsnivå stöds 
genom deltagande i planeringsprocessen och genom kännedom om 
känsliga undervattensobjekt och om placeringen av olika typer av 
verksamhet inom de egna havsområdena  
 

a) Informationen kompletteras om undervattensnaturtyper och arter 
som indikerar tillståndet på havsekosystemet. Ny information om 
deras placering produceras i samarbete med andra aktörer så att 
undervattensobjekt kan beaktas vid planeringen och placeringen av 
verksamheter (t.ex. Havsinformationsportalen och VELMU-databasen) 

STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster 

STADSMILJÖSEKTORN 
stadsplanering och markegendom 
STADSMILJÖSEKTORN tillstånd 
och tillsyn 

73. Åbo: Ansvarsområdena för städernas förvaltningsenheter vad gäller 
verksamheterna inom havsområdena fastställs. Principer avtalas för 
hur överlappande verksamheter ska koordineras 

KONCERNFÖRVALTNINGEN och 
STADSMILJÖSEKTORN

http://t.ex
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Åtgärder

NATURUTREDNINGAR OCH NATURENS TILLSTÅND Helsingfors Åbo

74. Planering, konstruktion och underhåll av strukturer som betjänar vattenskyddet 
(t.ex. absorbering av dagvatten, skyddszoner för åkrar och iståndsättningar av 
strömmande vattendrag) resurseras tillräckligt 

STADSMILJÖSEKTORN STADSMILJÖSEKTORN 
stadsbyggande, STADSMILJÖ- 
SEKTORN tillstånd och tillsyn 

75. Ekologiskt värdefulla områden i skärgården och havsområdet skyddas och de 
beaktas i användandet av vattenområden 

STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster 

STADSMILJÖSEKTORN tillstånd 
och tillsyn 

76. Våtmarker och småvatten vårdas i samband med kompletteringsbyggande STADSMILJÖSEKTORN: 
detaljplaneläggning 
och stadsrums- och 
landskapsplanering 

STADSMILJÖSEKTORN 
stadsplanering, 
STADSMILJÖSEKTORN 
stadsbyggande

77. Åbo: Kartläggningen av småvatten uppdateras och belastningen från 
näringsämnen, fasta partiklar och skadliga ämnen som orsakas av dikningar, 
gödslingar, skogsbruksåtgärder och annan markanvändning i avrinningsområdet 
som omger småvattnen uppmärksammas 

STADSMILJÖSEKTORN tillstånd 
och tillsyn 

78. Helsingfors: Småvattnen i skärgården kartläggs och tas till hänsyn som en del 
av planeringen i uppdateringen av småvattenprogammet 

STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster 

79. Artbeståndsövervakningen i vattendrag utvecklas STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster 

STADSMILJÖSEKTORN tillstånd 
och tillsyn 

80. Vandringshinder avlägsnas i vattendrag och fåror och fiskleksgryten återställs STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster 

STADSMILJÖSEKTORN tillstånd 
och tillsyn, STADSMILJÖSEKTORN 
stadsbyggande

81. Hållbar turism och hållbart fiske främjas Stadskansliet havsstrategin, 
KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN 
friluftstjänster havstjänster, 
Helsingfors Hamn Ab 

KONCERNFÖRVALTNINGEN, 
STADSMILJÖSEKTORN tillstånd 
och tillsyn 

82. Åbo: Jakten av små rovdjur på värdefulla fågelskär effektiviseras STADSMILJÖSEKTORN tillstånd 
och tillsyn

83. Åbo: Övervakningen av fisket effektiviseras, särskilt för att säkra 
vandringsfiskens lekvandring 

STADSMILJÖSEKTORN tillstånd 
och tillsyn

http://t.ex
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Att öka medvetenheten i städernas ämbetsverk, bland samarbetspartners, underleverantörer och invånare 
är ett nödvändigt och effektivt verktyg för att påverka åsikter, attityder och beslut som gäller havet. Det 
räcker dock inte med enbart medvetenhet utan vi behöver också aktiva handlingar med miljömedvetenhet. 

Målet med åtgärderna inom det här temat är att öka medvetenheten om Östersjöns tillstånd och hur man 
kan påverka det. Dessutom är målet att stärka delaktigheten och Östersjöupplevelserna hos invånarna och 
olika intressentgrupper som företag, föreningar och läroverk. Det innebär att uppleva hur man kan påverka 
genom egna handlingar inom den egna referensgruppen samt hur en  
förbättring av vattnens tillstånd också skapar ekonomiska möjlig- 
heter och konkurrenskraft. Åtgärderna i ett aktivt Östersjö- 
medborgarskap täcker även samarbetet med organisa- 
tioner i Östersjöutmaningens partnernätverk och  
utvecklingen av nätverket.

5. Ett aktivt Östersjömedborgarskap

Åtgärder i andra strategier och  
program som främjar målet  

• Städernas upphandlingskriterier utvec- 
klas enligt programmen Ett kolneutralt 
Helsingfors 2035 och Åbo klimatplan 
2029 

• Helsingfors: Åtgärderna i programmet 
Ett kolneutralt Helsingfors 2035 genom-
förs i utvecklingen av stadens mattjäns-
ter och miljökriterier för evenemang. 
Dessa omfattar bl.a. främjandet av 
vegetarisk mat, minskningen av utsläpp i 
Östersjön och utnyttjandet av svinnmat.
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NÄTVERKANDE OCH KOMMUNIKATION Helsingfors Åbo

84. Utmaning för gelikar: varje nätverkspartner ombeds att utmana en 
ny organisation att gå med i Östersjöutmaningens nätverk 

STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster 

STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn 

85. Aktivering av nätverkspartners och presentation av åtgärderna på 
nya kanaler 

STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster 

STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn 

86. Samarbeten med nätverket för restaurering av vattendrag och 
regionala nätverk görs 

STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster 

STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn 

87. De interna nätverken i Helsingfors och Åbo utnyttjas för att främja 
Östersjöarbetet – dessa inkluderar i båda fallen klimatnätverken, 
miljönätverk för upphandlingar och ekostödpersoner 

88. Verksamheten för Östersjöpanelen på lokal nivå utvecklas STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster 

STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn 

89. Åbo: Forskningssamarbete om skyddet av Östersjön görs med 
högskolor och andra aktörer på områdena 
 

a) Kontroll av näringsämnen och avrinningsvatten i vattendragen  
 

b) Hantering av avloppsvattnets industriella biflöden och skadliga 
ämnen  
 

c) Kartläggning övervakning och fysisk planering av havsområden  
 

d) Restaurering av miljön och miljöplanering

STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn, Åbo 
yrkeshögskola 

90. Östersjöutmaningens partnernätverk utmanas att uppdatera sina 
egna åtgärdsprogram för Östersjön och att förbinda sig till nya 
vattenskyddsåtgärder för perioden 2019–2023 enligt det uppdaterade 
konceptet  
 

STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster 

STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn 

Åtgärder
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Åtgärder

FÖRETAGSSAMARBETE Helsingfors Åbo

94. Snabba experiment genomförs i vattenskyddsarbetet för att främja 
nya tjänster och innovationer  
 

a) Snabba experiment resurseras årligen  

Stadskansliet havsstrategin, 
STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster och Forum 
Virium 

STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn 

95. Östersjö- och vattenskyddssamarbete med företag. 
 

a) Åbo: Samarbete med företag utvecklas  
 

b) Helsingfors: SMART & CLEAN -fondens verksamhet utnyttjas 

b) KONCERNFÖR-
VALTNINGEN, 
STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn 

a) STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster

NÄTVERKANDE OCH KOMMUNIKATION Helsingfors Åbo

91. Samarbetet med lokala vattenskyddsföreningar fortsätter   
 

a) genom att vattenskyddsföreningarna kallas till arbetsutskottets 
möten en gång om året  
 

b) för att säkerställa avrinningsområdesperspektivet i den egna 
vattenskyddsverksamheten och för att minska belastningen och 
erosionen som har sitt ursprung i avrinningsområdet  
 

c) Helsingfors: ett nytt koncept för företag att genomföra och 
finansiera frivilligt vattenarbete utvecklas i samarbete 

a) STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster

b) STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster 

c) STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster och 
stadskansliet

a) STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn  

b) STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn  

92. Åbo: Stödet för Skyddsfonden för Skärgårdshavet fortsätter och 
invånarna i området informeras om fondens mål och om genomförda 
projekt 

KONCERNFÖRVALTNINGEN 

93. Helsingfors: Resultaten från forskningsprojekt och 
donationsprofessuren vid Helsingfors universitet –samarbetet 
utnyttjas aktivt 

STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster  
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Åtgärder

FÖRETAGSSAMARBETE Helsingfors Åbo

96. Betydelsen av hållbar utveckling betonas i möten med marina 
företagarnätverk. Företag uppmuntras till ett ansvarsfullt utnyttjande 
av havet t.ex. genom ett förenklat miljöledningssystem och genom att 
framhålla det även i sin marknadsföring 

Stadskansliet havsstrategin KONCERNFÖRVALTNINGEN

97. Marina affärsmöjligheter och delningsekonomin främjas genom 
att utveckla insamlingen av olika datamaterial och erbjuda dem för 
vidare användning av företag. Möjligheterna med förstärkt verklighet 
tas också i hänsyn 

Stadskansliet stadsforskning 
och -statistik, Forum Virium 

KONCERNFÖRVALTNINGEN

ÖKANDE AV MEDVETENHETEN OCH MILJÖ-
FOSTRAN

Helsingfors Åbo

98. Konsumenter erbjuds handledning och kommunikationskampanjer 
genomförs  
 
a) Medvetenheten ökas om att dagvatten leds ut i vattendrag, t.ex. i 
form av märkningar på dagvattenbrunnarna  
 

b) Medvetenheten om båtkemikaliernas skadliga effekter ökas  
 

c) Medvetenheten om skadliga ämnen ökas bland de boende för att 
minska den kemiska belastningen  
 

d) Åbo: utbildningsmaterial om avloppsvatten utnyttjas mer 
omfattande  
 

e) Material produceras om hur nedskräpning och mikroskräp 
påverkar Östersjön, samt hur dessa kan förebyggas  
 

f) Helsingfors: Utveckling av stadens och universitetsgårdarnas 
samarbete med miljöfostringstema 

STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster och stadskansliet 
kommunikation 

a) STADSMILJÖSEKTORN HRM  
 
b) KULTUR- OCH 
FRITIDSSEKTORN motion och 
idrott friluftstjänster 

c) STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster och HRM

e) STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster och Fostrans- och 
utbildningssektorn: Stöd- och 
förvaltningstjänster

f) STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster

STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn, 
KONCERNFÖRVALTNINGEN

a) STADSMILJÖSEKTORN 
stadsbyggande

b) STADSMILJÖSEKTORN tillstånd 
och tillsyn 

c) STADSMILJÖSEKTORN tillstånd 
och tillsyn 

d) STADSMILJÖSEKTORN tillstånd 
och tillsyn, BILDNINGSSEKTORN 

e) STADSMILJÖSEKTORN tillstånd 
och tillsyn, BILDNINGSSEKTORN 

99. Broschyren Tips för skyddet av Östersjön används som grund för en 
applikation i samarbete med Östersjökommunikatörernas nätverk 

STADSMILJÖSEKTORN: 
miljötjänster 

STADSMILJÖSEKTORN tillstånd 
och tillsyn

http://t.ex
http://t.ex
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Åtgärder

ÖKANDE AV MEDVETENHETEN OCH MILJÖ-
FOSTRAN

Helsingfors Åbo

100. Helsingfors: Biennalen för havskonst kopplas till Östersjöutmaningen STADENS KONSTMUSEUM 
HAM, stadskansliet 
havsstrategin och 
STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster

101. Ett nytt koncept tas fram för Östersjöutmaningens skolsamarbete 
och städernas ungdomsväsende engageras i att genomföra rolig 
Östersjöverksamhet 

STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster, KULTUR- OCH  
FRITIDSSEKTORN ungdoms-
arbete och Fostrans- och 
utbildningssektorn: Stöd- 
och förvaltningstjänster 

STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn, 
BILDNINGSSEKTORN 

102. Internationell kommunikation om Östersjön utvecklas Stadskansliet kommunika- 
tion och STADSMILJÖ-
SEKTORN miljötjänster 

KONCERNFÖRVALTNINGEN, 
STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn 

103. Åbo: Skolor inbjuds att anta Östersjöutmaningen och att utveckla 
Östersjöverksamheten tillsammans med projekt inom miljöfostran. 
Detta görs genom fortbildningsmöjligheter för lärare, genom 
att uppmuntra skolor att göra strandutflykter, genom att utbilda 
miljögrupper i skolorna och genom att ordna Östersjöevenemang för 
skolelever tillsammans med naturskolorna  

BILDNINGSSEKTORN

104. Kampanjer, strandstädevenemang och strandutflykter ordnas som 
en del av städernas årliga verksamhet med naturutflykter och 
miljöfostran och i samarbete med föreningar, andra städer och Snygg 
Beach-kampanjen 
 

a) Samordnandet av volontärarbete utvecklas genom att skapa 
koncept för å- eller strandfaddrar

STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster 

STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn, 
STADSMILJÖSEKTORN 
stadsbyggande
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Åtgärder

STÄDERNAS INTERNA PROCESSER, TJÄNSTER 
OCH DELAKTIGHET

Helsingfors Åbo

105. Kompletterande vattenskyddsutbildningar ordnas för 
ekostödpersoner 

STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster 

STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn 

106. Ett Östersjönätverk för städernas anställda inrättas för att stödja 
arbetet med Östersjöutmaningen  

STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster 

STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn 

107. För anställda i Helsingfors och Åbo städer arrangeras årligen 
Östersjöns dag, där åtgärdsprogrammet och dess genomförande 
presenteras i samarbete med exempelvis ekostödverksamheten, 
rekreationsverksamheten och miljöledningen 

STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster 

STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn 

108. Synliggörande av havet och bidra med möjligheter till aktivt 
deltagande 
 

a) engagemang av boendeföreningar och stadsdelsföreningar, 
uppmuntra och ge möjlighet till delaktighet  
 

b) insamling av initiativ med hjälp av medborgarworkshoppar och 
nätverktyg  
 

c) sociala projekt 

a) STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster samt KULTUR- 
OCH FRITIDSSEKTORN och 
stadskansliet  
 

b) STADSMILJÖSEKTORN 
kommunikation och 
miljötjänster 

c) STADSMILJÖSEKTORN 
förvaltnings- och stöd-
tjänster och miljötjänster 

a) KONCERNFÖRVALTNINGEN, 
STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn 

b) KONCERNFÖRVALTNINGEN, 
STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn  
 

c) KONCERNFÖRVALTNINGEN, 
STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn 

109. Beaktandet av vattenskyddsperspektivet då städerna delar ut 
bidrag till kulturevenemang och övriga stora evenemang utvecklas 
tillsammans med kultur- och evenemangsbyråerna 

Stiftelsen Helsingforsveckan, 
STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster, Miljönätverket 
för evenemang 

KONCERNFÖRVALTNINGEN, 
STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn 

110. Användandet av tjänsterna Säg din åsikt (Helsinfors) och 
Feedbacktjänsten (Åbo) ökas i strand-och vattenfrågor 

STADSMILJÖSEKTORN 
detaljplaneläggning och 
miljötjänster 

STADSMILJÖSEKTORN
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Åtgärder

STÄDERNAS INTERNA PROCESSER, TJÄNSTER 
OCH DELAKTIGHET 

Helsingfors Åbo

111. Städernas havsskyddskompetens utnyttjas i planeringen och 
genomförandet av hållbar turism, rekreationsanvändning och 
kongressbesök. Dessutom framhålls ett hållbart utnyttjande av 
havsområden i marknadsföringen 

Stadskansliet havsstrategin, 
KULTUR- OCH 
FRITIDSSEKTORN motion 
och idrott friluftstjänster, 
Helsingfors Hamn Ab 

KONCERNFÖRVALTNINGEN, 
FRITIDSSEKTORN 

112. Kommunikationsmaterial och skyltar om stadens kustvatten, 
Östersjön och hur egna val påverkar vattnens tillstånd produceras 
för de viktigaste turistmålen samt för arrangörerna av större 
evenemang (portaler, reseplanerare, destinationsguider, guidade 
turer, tjänsteutbud) 

Stadskansliet 
kommunikation 
och Havsstrategin, 
Helsingfors Hamn Ab, 
STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster 

KONCERNFÖRVALTNINGEN

113. Helsingfors: Kontakterna med aktörerna i den marina strategin 
vårdas och Östersjöarbetsgruppen kompletteras efter behov 

STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster, stadskansliet 
Havsstrategin

114. Åbo: Utvecklingen av vattenskyddskriterier som en del av 
miljökriterierna för städernas anskaffningsprocesser stöds, särskilt 
vad gäller anskaffning av möbler och mat 

KONCERNFÖRVALTNINGEN 
Strategisk upphandling, 
STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn 
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Åtgärder

INTERNATIONELLT SAMARBETE Helsingfors Åbo

115. Östersjöperspektivet inkluderas i internationell verksamhet, i 
vänortsverksamhet, i stadsnätverk och i bilateral verksamhet samt 
i EU-projekt. EU:s Östersjöstrategi utnyttjas för att öka städernas 
synlighet och föra fram kommunala aspekter  
 

a) Stadsnätverk och bilateralt samarbete utnyttjas för att stödja 
spridningen av bästa praxis och konkreta lokala konsekvenser 
mellan Östersjöstäderna  
 

b) Helsingfors: Tallinns samförståndsavtal har ett rent Östersjön och 
främjandet av den cirkulära ekonomin som tema  
 

c) Östersjöutmaningen internationella verksamhet förbereds och 
genomförs genom bl.a. projekt och strategiskt samarbete  
 

d) Möjligheterna utreds att organisera en internationell kongress 
angående skyddet av Östersjön  

Stadskansliet: 
internationell verksamhet, 
STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster  

a) Stadskansliet: 
internationell verksamhet, 
STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster 

b) Stadskansliet: 
internationell verksamhet

c) STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster, stadskansliet: 
internationell verksamhet

d) Stadskansliet: 
internationell verksamhet, 
STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster 

KONCERNFÖRVALTNINGEN, 
Union of the Baltic Cities, 
STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn 

a) KONCERNFÖR-
VALTNINGEN

c) KONCERNFÖR-
VALTNINGEN, 
STADSMILJÖSEKTORN

d) KONCERNFÖR-
VALTNINGEN, 
STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn 

116. Årligt deltagande i evenemang (t.ex. EU:s Östersjöstrategi) 
om Östersjöns miljöfrågor för EU-påverkare för att lyfta fram 
Östersjöutmaningen  
 

a) Helsingfors: EU-kontoret i Helsingfors har en kontaktperson för 
Östersjöfrågor 
 

b) Åbo: EU-kontoret i Åbo lyfter fram Östersjöutmaningen i sin 
kommunikation med intressentgrupper

Stadskansliet: 
internationell verksamhet, 
STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster 

KONCERNFÖRVALTNINGEN, 
STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn 

117. Den internationella Östersjökommunikationen utvecklas  
 

a) Besök från internationella journalister till Finland ordnas med 
Östersjöns tillstånd som tema. Exempelvis ryska journalister i 
samarbete med Helsingforscentret och Åbocentret i S:t Petersburg  
 

b) Den internationella kommunikationen om hållbar sjöfart 
och havsturism utvecklas, t.ex. när det gäller mottagning av 
avloppsvatten i Östersjöområdets hamnar 

a) Stadskansliet 
kommunikation, 
Havsstrategin 

b) Helsingfors Hamn 
Ab, stadskansliet och 
STADSMILJÖSEKTORN 
miljötjänster 

a) KONCERNFÖR-
VALTNINGEN

b) Åbo hamn Ab, 
STADSMILJÖSEKTORN 
tillstånd och tillsyn 

http://t.ex
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