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• Itämeri-instituutin säätiön ylläpitämä valtakunnallinen verkostoorganisaatio, 
perustettu 1994 
• osa Itämeren alueelle syntynyttä kansainvälistä verkostoa 
• keskeinen päämäärä on edesauttaa konkreettisten yhteistyöhankkeiden käynnistymistä 
Itämeren piirissä sekä edistää suomalaisten toimijoiden osallistumista Itämeren alueen 
yhteistyöhön 
• toimii eri sektoreilla kaupasta kulttuuriin järkevien ja käytännönläheisten ratkaisujen 
löytämiseksi ajankohtaisiin ongelmiin 
• toimii liikkeelle panevana voimana erilaisten hankkeiden suunnittelussa ja kokoaa yhteen 
kiinnostuneet yhteistyötahot 
• järjestää seminaareja ja kokouksia Itämeren alueen ajankohtaisten asioiden 
keskustelufoorumeiksi 
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• kerää, julkaisee ja jakaa tietoa sekä tarjoaa koulutusta ajankohtaisista Itämeren alueen 

kysymyksistä 
• projekteja liikkeelle paneva toimija; tehtävänä projektien ideointi, suunnittelu ja 
koordinointi 
• osaamisalueina projektinhallinta kansainvälisessä ympäristössä, hankerahoitus sekä 
kohdemaatuntemus 
• kansainvälisten yhteistyökumppaneiden hakeminen 
• painopistealueina ympäristö, tietoyhteiskunta ja innovaatioyhteistyö sekä yritysten 
kansainvälistyminen Itämeren alueella 
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Toimenpideohjelma Itämerihaasteeseen liittyen 
 
1. Kansainvälinen ympäristöyhteistyö 
 
• Ilmanlaadun hallintajärjestelmien kehittäminen Pietarissa –hanke 
• Itämereen huomattavasti päästöjä Pietarista myös ilmaperäisenä laskeumana 
• Suomen Itämeri-instituutin koordinoima ja ympäristöministeriön rahoittama 
yhteistyö alkanut jo vuonna 2004 ja jatkuu myös vuosina 2008 – 2010 
• partnereina ilmatieteen laitos ja Pietarin kaupunki 
 

• Suomalaisen ympäristöosaamisen vientihankkeet Itämeren alueelle 
• Itämeren suojeluhankkeissa merkittäviä projektivientimahdollisuuksia 
suomalaisille ympäristöalan yrityksille 



• kontakti- ja messutapahtumat, seminaari- ja koulutustilaisuudet 
• ympäristöalan vientirenkaat Venäjälle ja Puolaan 
• toteutetaan osana Ekokumppanit Oy:n Pirkanmaan ympäristöosaajat verkostoa 
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• MARIMITIME PROFILES: Reducing human error risks in maritime 
transport in the Baltic Sea by utilizing personal and competency 
profiling in maritime education projekti 
• tavoitteena vähentää keskisen Itämeren alueen nopeasti kasvavien 
merikuljetusten riskejä ja sitä kautta edistää Itämeren alueen ympäristöturvallisuutta 
luomalla menetelmät merenkulkualan päällystön henkilöprofiileiden ja asenteiden 
kartoittamiselle navigointisimulaattorin avulla 
• partnereina Suomen Itämeriinstituutin lisäksi mm. Sydväst Sjöfart, Tampereen 
teknillinen yliopisto, Maanpuolustuskorkeakoulu, Estonian Maritime Academy 
• rahoitusta haetaan Central Baltic ohjelmasta 
 

• Ympäristöalan EU-hankeyhteistyö Itämeren alueen kansainvälisten 
verkostojen puitteissa 
• UBC, BSSSC, BaltMet 
• Baltic Sea Programme 2007-2013 –ohjelma tärkein rahoitusväline 
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2. Tietoisuuden lisääminen Itämeren tilasta 
 
• Itämeren tila –miten voimme sisämaassa vaikuttaa –seminaari, 

Tampere, 10.4.2008 
• järjestäjinä Tampereen yliopisto, Suomen Itämeriinstituutti, 
Pirkanmaan ympäristökeskus, Tampereen kaupunki ja Tampereen kauppakamari 
• alustajina asiantuntijoita mm. merentutkimuslaitokselta, Maailman 
luonnonsäätiöltä, Suomen ympäristökeskuksesta ja ympäristöministeriöstä 
 

• Seminaari Itämeren alueen yhteistyön rahoitusmahdollisuuksista, 
Helsinki, syksy 2008 
• painopisteinä ympäristö- ja innovaatioalan yhteistyö 
• esitellään tärkeimmät EU-, pohjoismaiset ja kansalliset rahoitusinstrumentit em. 
alojen Itämeriyhteistyöhön 
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