
ITÄMERIHAASTEEN VISIO: PUHDAS, 
TUOTTAVA JA YHTEINEN ITÄMERI
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Toiminta paikallistasolla on avainasemassa

Hyvinvoiva vesiluonto = kilpailukykyä ja hyvinvointia

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

Verkosto, jossa 315 kumppania: kaupunkeja, yrityksiä, 
oppilaitoksia, etu- ja kansalaisjärjestöjä, alueellisia 
viranomaisia, kansallisia laitoksia… yli 90 muualta kuin 
Suomesta

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

Kolmas toimenpideohjelma ja Itämerihaasteen kausi
2019 – 2023!



ITÄMERI-TOIMENPIDEOHJELMA JA 
ITÄMERIHAASTE 2019-2023
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1. Kirkkaat rannikkovedet
• Ravinnekuormitus (piste- ja hajakuormitus)

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

3. Puhdas ja turvallinen vesiliikenne
• Meriliikenne ja satamapalvelut, virkistysveneilyn palvelut, öljyntorjunta

4. Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö
• Merialuesuunnittelu, tietoisuus vedenalaisista resursseista ja ekosysteemeistä, rannikon ja saariston 

toimintojen kehittäminen

5. Aktiivinen Itämeri-kansalaisuus
• Palvelutoiminta, opetus- ja tiedotustoiminta, verkostoyhteistyö

Linjassa kansainvälisten, mm. EU:n ja Itämeren suojelukomission merensuojelutavoitteiden sekä entistä tarkemmin YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa

Huomioitu myös mm. Itämeren uusin tila-arvio 2011-2016, uusimpien tutkimushankkeiden tuloksia, kansalaisjärjestöjen 
huolia, kaupunkien muut strategiat ja ohjelmat ym.



MITÄ ITÄMERIHAASTEESSA TEHDÄÄN? 
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Hki & Tku: uusi Itämeri-toimepideohjelma: 117 toimenpidettä
Kumppaniverkoston 315 muuta organisaatiota: vesiensuojelun 
toteutuksen tueksi neuvontaa, materiaaleja, tapahtumia, 
viestintää, verkostoitumista
Kansainvälinen työ: tapahtumia, hankkeita, materiaaleja



MAAILMAN VAELLUSKALAPÄIVÄ 
24.10.2020
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Vaelluskalapäivänä lisätään maailmanlaajuisesti 
tietoisuutta vapaana virtaavien jokien ja purojen 
tärkeydestä sekä vaelluskaloista

Järjestäjä on maailman vaelluskalasäätiö (World Fish
Migration Foundation)

Vaelluskalat kulkevat nimensä mukaisesti vesistöstä 
toiseen eri elämänvaiheissaan esimerkiksi kasvamaan
tai lisääntymään

Suomessa on n. 10 lajia, vaeltavat merestä jokiin, 
joista mereen sekä sisävesissä

esim. lohi, meritaimen, vaellussiika, harjus, ankerias

Vaelluskalat törmäävät kulkuesteisiin, kun vesistöjä 
on padottu tai rakennettu ja kärsivät mm. 
rehevöitymisestä

https://www.worldfishmigrationday.com/

Tämä tapahtuma on osa vaelluskalapäivää

https://www.worldfishmigrationday.com/
https://www.worldfishmigrationday.com/events/2169/migrating-fish-and-sustainable-fishing-in-the-baltic-sea


OHJELMA 22.10.2020 KLO 11-12
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Tervetuloa, Lotta Ruokanen, Itämerihaasteen 
koordinaattori, Helsingin kaupunki

Vaelluskalakantojen tila maailmalla ja 
Suomessa, Matti Ovaska, kalatalousasiantuntija, 
WWF

Suomen Vapaa-ajankalastajien kädenjälkiä 
vastuullisen kalastuksen edunvalvonnassa ja 
neuvonnassa, Petter Nissén, kalatalousasiantuntija, 
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

Kestävä kalastus Helsingissä, Jukka Linder, 
kalastuspäällikkö, Helsingin kaupunki

Aurajoen vesistöhanke: nousuesteiden purkua ja 
kunnostuksia, Liisa Vainio, 
ympäristönsuojelusuunnittelija, Turun kaupunki



www.turku.fiwww.hel.fi

@BSC_network
@ItämerihaasteenTutkimusmatka

@BalticSeaChallenge

http://www.turku.fi/
https://www.hel.fi/helsinki/fi
http://www.itamerihaaste.net/

