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JOHDANTO

Tämä Itämeri-toimenpideohjelma sisältää Espoon kaupungin toimet Itämeren suojelemiseksi Itämeri-
haasteen toimenpideohjelmakauden 2019 – 2023 aikana. 

Itämerihaaste on kaikille toimijoille avoin vesiensuojeluun keskittynyt kansainvälinen verkosto, joka 
sai alkunsa vuonna 2007 Turun ja Helsingin kaupunkien aloitteesta. Itämerihaaste-verkoston toimijat 
ovat sitoutuneet toteuttamaan konkreettisia vesiensuojelutoimenpiteitä vapaaehtoisesti, lain mää-
räykset ja oman ydintoimintansa vaatimukset ylittäen. 

Espoo otti Itämerihaasteen vastaan vuonna 2007, ja vuonna 2008 kaupunginhallitus hyväksyi 
Espoon ensimmäisen Itämeri-toimenpideohjelman. Seuraava toimintakausi käynnistyi vuonna 2014, 
ja uuden kauden alkaessa toimenpideohjelma päivitettiin. 

Kahden ensimmäisen toimintakauden aikana on saavutettu hyviä tuloksia, mutta Itämeren tilan 
parantaminen vaatii toimenpiteitä jatkossakin. Itämerihaasteessa on käynnistymässä kolmas toimin-
takausi, joka kattaa vuodet 2019 – 2023. Uudella Itämeri-toimenpideohjelmallaan Espoon kaupunki 
sitoutuu jatkamaan työtä Itämeren hyväksi. 

Itämeri-toimenpideohjelma päivitettiin Espoon ympäristökeskuksessa projektityönä loppuvuodesta 
2018. Toimenpiteiden suunnitteluun osallistui yli 30 kaupungin asiantuntijaa eri toimialoilta. Työtä 
ohjasi ympäristökeskuksen asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Espoon kaupunginhallitus hyväk-
syi toimenpideohjelman 4.3.2019.

Itämeri-toimenpideohjelma täydentää Espoon vesiensuojelun toimenpideohjelmaa vuosille 2016 – 
2021 (Nuotio 2017) merialueiden suojelun osalta. Lisäksi Itämerihaaste tukee Espoon kaupungin hule-
vesiohjelman (2011), työmaavesioppaan (2015) ja ilmasto-ohjelman (2016) tavoitteita. 

Espoon Itämeri-toimenpideohjelma on jaettu viiteen aihealueeseen Helsingin ja Turun kaupunkien 
Itämeri-toimenpideohjelman (2019 – 2023) mukaisesti. Aihealueiden alla on yhteensä 77 toimenpi-
dettä, joilla Espoo vähentää erityisesti ravinnekuormitusta, haitallisten aineiden päästöjä ja roskaan-
tumista merialueellaan. Lisäksi Espoo sitoutuu lisäämään Itämeri-tietoisuutta ja -toimijuutta kaupun-
gin sisällä.

Itämeri-toimenpideohjelman tavoitteet koskevat koko kaupunkikonsernia. Vastuu toimenpiteiden 
toteuttamisesta on jaettu kaupungin eri toimialojen kesken. Työtä koordinoi Espoon ympäristökeskus. 
Työnjako on kirjattu Itämeri-toimenpideohjelmaan yleisellä tasolla – tarkempi erittely on erillisessä 
vastuunjakotaulukossa, joka on laadittu Espoon Itämeri-työryhmän käyttöön. 

http://www.itamerihaaste.net/
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ESPOO JA ITÄMERI

Espoo on merellinen kaupunki, johon kuuluu 158 km² merialuetta, 58 km merenrantaa ja 165 saarta. 
Järviä on 95 ja niiden lisäksi lukuisia lampia. Myös virtavesien verkosto on runsas. 

Vesistöillä ja niiden lähiympäristöillä on korkea virkistysarvo Espoon asukkaille. Lähiluonnon mer-
kitystä virkistyspaikkana halutaan jatkossa vahvistaa entisestään Espoo-tarinan mukaisesti. Tämä 
näkyy muun muassa merellisen Espoon ja Rantaraitin saavutettavuuden parantamisena sekä palvelu-
jen kehittämisenä.   

Espoon vesiensuojelun tavoitteena on vähintään hyvän ekologisen tilan saavuttaminen vesistöissä. 
Espoon pinta- ja pohjavedet ovatkin pääosin hyvässä kunnossa, ja sellaisina ne halutaan säilyttää. 
Lisäksi pyritään parantamaan heikompikuntoisten vesistöjen tilaa. 

Rehevöityminen on keskeisin ongelma Itämerellä, ja siitä kärsitään myös Espoon merialueella, eten-
kin sisäsaaristossa. Rehevöityminen näkyy erityisesti sinileväkukintoina, veden sameutena sekä ran-
tojen ruovikoitumisena ja limoittumisena. 

Espoon rannikko on suhteellisen matalaa ja rannikkovedet vaihtuvat hitaasti, sillä saaret ja meren-
pohjan matalat kynnykset hidastavat veden liikkumista. Veden hitaan vaihtuvuuden vuoksi valu-
ma-alueelta tulevalla ravinnekuormituksella on suurin vaikutus Espoon rannikkovesien tilaan. 

Suurin osa Espoon merialueen ravinnekuormituksesta on jokien ja purojen mukanaan tuomaa haja-
kuormitusta. Rehevöitymistä lisäävät myös Suomenojan jätevedenpuhdistamolta tuleva pistekuormi-
tus sekä merenpohjasta vapautuvat ravinteet, eli sisäinen kuormitus. 

Ravinnekuormituksen lisäksi rannikkovesiemme tilaa heikentävät roskat ja haitalliset kemikaalit. 
Myös vedenalainen melu on kasvava ongelma koko Suomenlahdella uusien rakennustöiden ja lisään-
tyvän laivaliikenteen vuoksi. Melu voi aiheuttaa väliaikaisia tai jopa pysyviä haittoja kaloille ja merin-
isäkkäille.

Ilmaston muuttuminen lisää Itämeren kuormitusta tulevaisuudessa entisestään. Ilmastonmuutoksen 
arvioidaan lisäävän sateita ja sen myötä ravinteiden huuhtoumaa Itämereen. Happikatojen ja sisäisen 
kuormituksen ennakoidaan voimistuvan. Lisäksi jäätalvi lyhenee nykyisestä, merivesi happamoituu ja 
haitallisten vieraslajien elinolosuhteet paranevat. Ilmastonmuutoksen hillintä edistää siis myös Itäme-
ren suojelua. Espoon yksi tärkeimmistä tavoitteista on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. 

Espoo kasvaa noin 4 000 asukkaalla vuosittain. Rakentaminen suuntautuu usein merenranta-alueille. 
Jatkossa on yhä tärkeämpää tuntea Espoon herkät ja luontoarvoiltaan merkittävät merialueet, jotta 
tärkeät elinympäristöt ja ihmispaineiden muutokset voidaan sovittaa mahdollisimman hyvin yhteen. 
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VIISI TOIMINNAN AALTOA  
ITÄMEREN HYVÄKSI

Itämerihaasteen visiona on puhdas, tuottava ja yhteinen Itämeri. Toimenpideohjelmakauden 2019 
– 2023 tavoitteet ovat Helsingin ja Turun kaupunkien (2018) asettamia ja ne ovat yhteneviä EU:n Itä-
meri-strategian, Itämeren suojelukomission toimintaohjelman, meristrategiadirektiivin ja vastaavasti 
kansallisen merenhoitosuunnitelman kanssa. Tavoitteiden asettamisessa on huomioitu myös Itäme-
ren alueen kansalais- ja ympäristöjärjestöjen kuten Coalition Clean Balticin ja WWF:n tuoreet huolet 
ja toiveet sekä Itämerihaasteen yhteistyöaloitteiden kuten Baltic Sea City Acceleratorin kokemukset. 

Espoon kaupungin Itämerihaasteen toimenpideohjelma tukee näiden päämäärien saavuttamista: 

1. Kirkkaat rannikkovedet

2. Hyvinvoiva meriluonto

3. Puhdas ja turvallinen vesiliikenne

4. Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö

5. Aktiivinen Itämeri-kansalaisuus

© Tuomas Heinonen

http://www.itamerihaaste.net/tietoa_meista/itamerihaasteen_visio
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1) KIRKKAAT RANNIKKOVEDET

Rehevöityminen on keskeinen Itämeren ja sen valuma-alueella sijaitsevien sisävesien ongelma. Se 
haittaa monella tavalla koko meriekosysteemiä sekä oleellisesti heikentää meren tarjoamia hyötyjä 
liittyen esimerkiksi virkistyskäyttöön, matkailuun ja kalastukseen.

Teeman toimenpiteiden tavoitteena on vähentää eri lähteistä sisävesistöihin ja Itämereen tulevaa 
kiintoaineen ja rehevöittävien ravinteiden, fosforin ja typen, kuormitusta. (Helsingin ja Turun kaupun-
git 2018.)

Onnistumisia edelliseltä toimintakaudelta

Hulevedet 

• Espoon kaupungin työmaavesiopas valmistui vuonna 2015. Oppaaseen on kerätty 
työmaa-aikaisten hulevesien hallintaohjeet. 

• Työmaavesiopas on otettu käyttöön työmailla, ja sen ohjeiden noudattamista valvo-
taan.

• Espoon kaupunki on yhteistyökumppaneidensa kanssa tuottanut hulevesivideoita, 
joilla parannetaan eri toimijoiden tietoisuutta hulevesistä ja niiden asianmukaisesta 
käsittelystä.

Maatalous

• Maatalouden merkittävimmät kuormituskohteet Espoonjoen ja Mankinjoen valu-
ma-alueella on paikallistettu yhteistyössä viljelijöiden kanssa. Kohteille on laadittu 
suositukset konkreettisista vesiensuojelukeinoista.

• Kaupungin omistamilla pelloilla on tehty konkreettisia vesiensuojelutoimia, kuten 
lisätty suojavyöhykkeitä ja muokattu ojia siten, että veden virtausnopeus on hidastu-
nut.

© Marko Oikarinen
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Toimenpiteet vuosille 2019 – 2023

Viemäriverkko ja jätevedet

• Rakennetaan uusi, nykyistä tehokkaampi jätevedenpuhdistamo Blominmäkeen. Puh-
distamo otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana.
Vastuutahot: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)

• Liitetään isot ulkoilu- ja liikuntapaikat vesihuollon piiriin seuraavan vesihuollon toi-
mintakauden aikana.
Vastuutahot: Kaupunkitekniikan keskus (KAKE), Tilapalvelut-liikelaitos (TILPA), Lii-
kunta- ja nuorisopalvelut (LIINU)

Haja-asutusalueiden jätevedet

• Noudatetaan haja-asutuksen jätevesien kiinteistökohtaista käsittelyä koskevaa mää-
räaikaa. Varmistetaan toimenpiteiden toteutuminen määräajan jälkeisellä neuvon-
nalla ja valvonnalla.

• Kaikille viemäröinnin ulkopuolella sijaitseville kaupungin omistamille kiinteistöille 
laaditaan selvitys jätevesijärjestelmästä, ohjeet järjestelmän huollosta sekä huolto-
päiväkirja.
Vastuutahot: Ympäristökeskus (YKE), TILPA

• Jatketaan yhteistyötä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n 
kanssa Pienet puhdistamot -hankkeessa sekä haja-asutuksen kiinteistökohtaisessa 
neuvontahankkeessa. 

• Jatketaan jätevesien käsittelyä koskevaa neuvontaa pienten puhdistamoiden riski-
kohteissa.

• Jatketaan yhteistyötä HSY:n kanssa Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti 
vesihuollon toiminta-alueiden laajentamiseksi.
Vastuutaho: YKE

Hulevedet

• Edistetään hulevesien käsittelyä kaupungin hulevesiohjelman mukaisesti. 

Hulevesien johtamis- ja käsittelyratkaisut valitaan tapauskohtaisesti hulevesiohjelman prio-
riteettijärjestystä noudattaen. Hulevedet imeytetään tai viivytetään aina kun mahdollista.

Kaavoituksessa huomioidaan hulevesien vesistövaikutukset koko valuma-alueella. Vesistö-
vaikutusten arvioimiseksi tehdään riittävät hulevesiselvitykset.

Vastuutahot: Kaupunkisuunnittelukeskus (KAUPSU), Hulevesityöryhmä

• Testataan biohiileen perustuvaa hulevesien suodatusmenetelmää Espoon ja Helsingin 
yhteisessä Kaupunkivesistöt kuntoon -hankkeessa.  
Mikäli biohilisuodatusmenetelmä osoittautuu toimivaksi ja kustannustehokkaaksi, 
rakennetaan suodattimia myös muihin kohteisiin Espoossa. 

• Osallistutaan jatkossakin aktiivisesti uusien hulevesien suodatusjärjestelmien toimi-
vuuden kokeiluun.
Vastuutaho: KAKE 

• Edistetään hyviä käytäntöjä golfkenttien ympäristövaikutusten vähentämiseksi.
Vastuutahot: YKE, LIINU
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Maatalous 

• Seurataan aktiivisesti maatalousalan tutkimusta ja uusia hankkeita, joilla pyritään 
vähentämään ravinteiden huuhtoutumista pelloilta vesistöihin.

• Kaupungin omistamien peltojen viljelyssä edellytetään maatalouden ympäristökor-
vausjärjestelmän ehtoihin sitoutumista. 

• Selvitetään mahdollisuuksia alentaa vuokria niillä kaupungin omistamilla pelloilla, 
joilla toteutetaan vapaaehtoisia vesiensuojelutoimia ympäristökorvausjärjestelmän 
edellyttämien toimenpiteiden lisäksi. 

• Edistetään neuvonnalla, tiedottamisella ja yhteishankkeilla maatalouden vesiensuoje-
lutoimenpiteiden toteuttamista yhteistyössä viljelijöiden kanssa.
Vastuutahot: YKE, tonttiyksikkö, Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto

Metsien käsittely

• Kaupungin omistamissa metsissä ei käytetä lannoitteita.

• Vesistöjen ja pienvesien varteen jätetään vähintään 5 m levyinen suojakaista, jolla ei 
rikota maanpintaa metsänhoitotoimien yhteydessä. Suojakaista-alueelle ei myöskään 
jätetä hakkuutähteitä.

• Metsää kasvatetaan jatkuvapeitteisesti kaupungin omistamissa metsissä.

• Kosteikot ja kosteikkokasvillisuus pyritään säilyttämään kaupungin omistamissa met-
sissä. Metsiä hoidetaan niin, että kosteikkojen luontainen vesitasapaino säilyy. 
Vastuutaho: KAKE/ Luonnonhoitoyksikkö (LUHO)

Ympäristövalvonta 

• Vesistöseurannan piirissä on vuosittain noin kymmenen järveä, joiden ekologinen tai 
kemiallinen tila on hyvää huonompi. Joista ja puroista seurataan vuosittain kolmea-
toista kohdetta, joiden ekologinen tai kemiallinen tila on hyvää huonompi. 

• Eräillä ympäristöluvallisilla laitoksilla on ympäristöluvissaan määräyksiä suoto-, hule- 
tai jätevesien vaikutusten tarkkailusta lähivesistön tilaan. Espoossa vesistötarkkailuja 
on määrätty mm. mereen, järviin, lampiin, puroihin ja ojiin. Tarkkailujen tuloksia seu-
rataan ja mahdollisiin poikkeamiin puututaan.

• Tarjotaan neuvontaa talleille ja valvotaan lannan varastointia ja käsittelyä siten, että 
nitraattipäästöt vesistöön ovat mahdollisimman pienet. 
Vastuutaho: YKE

Ilmalaskeuma 

• Korvataan fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla energianlähteillä kaupungin ilmasto-oh-
jelman suunnitelman mukaisesti, mikä vähentää typen ilmalaskeumaa mereen.

Hankinnat

• Lisätään kasvisruoan osuutta ruokahankinnoissa kaupungin ilmasto-ohjelman mukai-
sesti, mikä vähentää Itämereen päätyvää ravinnekuormitusta.

• Lisätään Itämerestä kestävästi pyydetyn kalan, kuten silakan ja särkikalojen, osuutta 
kaupungin ruokahankinnoissa. 
Vastuutaho: Ruokapalvelut
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2) HYVINVOIVA MERILUONTO

Haitalliset aineet, kuten pysyvät orgaaniset yhdisteet, sekä meren roskaantuminen ja melu vaikut-
tavat haitallisesti meriympäristöön, ihmisten terveyteen ja meriympäristön virkistyskäyttöön sekä 
aiheuttavat taloudellista haittaa rannikon elinkeinotoiminnalle. 

Teeman toimenpiteiden tavoitteena on alentaa haitallisten aineiden pitoisuuksia, roskaantumista ja 
melua meriympäristössä niin, että meriluonto voi hyvin ja meren ekologisesti hyvä tila saavutetaan. 
Näin meren hyötykäyttö on kestävällä pohjalla. (Helsingin ja Turun kaupungit 2018.)

© Olli Häkämies
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Onnistumisia edelliseltä toimintakaudelta 

Roskaantuminen

• Rantojen siivoustalkoita järjestettiin vuosina 2014 ja 2017. Espoon verkkosivuilla on 
kannustettu asukkaita järjestämään myös omia rantojen puhdistustalkoita, ja talkoita 
varten on jaettu välineistöä.

• Espoon virtavesikohteita (mm. Gräsanoja, Lambrobäcken, Monikonpuro, Finnobäc-
ken) kunnostettiin Kaupungin Virtavesi 2018 -hankkeessa. Kohteista poistettiin niihin 
kertyneitä roskia ja virtaamaesteitä.

Toimenpiteet vuosille 2019 – 2023

Haitalliset aineet

• Matonpesupaikat ovat viemäröityjä, ja pesuvedet ohjataan jätevedenpuhdistamolle. 
Vastuutaho: KAKE

• Sedimenttien haitta-ainelevinneisyys satama-alueelta selvitetään aina kun satamassa 
tehdään laajennus-, ruoppaus-, tai muita kunnostustöitä.
Vastuutahot: KAUPSU, KAKE

• Kaupungin omistamissa metsissä torjunta-aineiden (harmaaorvakkaliuos ja urea) 
käyttö on rajoitettu välttämättömimpään. Vesistön viereen jätetään 10 m suojakaista, 
jos torjunta-aineita käytetään.
Vastuutaho: KAKE/LUHO 

• Kaupungin viherkunnossapitoa kehitetään Kestävä ympäristörakentaminen (KESY) 
-toimintamallin mukaisesti.

• Pyritään luonnonmukaiseen rikkakasvien ja tuhohyönteisten torjuntaan. Kemiallisten 
torjunta-aineiden käyttö kaupungin puisto- ja viheralueilla rajoitetaan välttämättö-
mimpään. 

Glyfosaatin käyttö kaupungin viheralueilla lopetetaan vuoteen 2023 mennessä.
Vastuutaho: Viherkunnossapito

• Päivitetään Espoon kaupungin työmaavesiopas vuoteen 2022 mennessä. 

Lisätään ohjeistusta happamien sulfaattimaiden, roskaantumisen ja vedenalaisen melun 
osalta.

Lisätään kartta herkistä vesistöistä ja pohjavesistä. 

Edistetään työmaavesiohjeen noudattamista työmailla.
Vastuutaho: YKE 

• Lumitilat pyritään huomioimaan kaavoitusvaiheessa.
Vastuutaho: KAUPSU

• Vesiensuojelukriteerit huomioidaan osana kestävien hankintojen kriteereitä.
Vastuutaho: Hankintakeskus
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Roskaantuminen

• Kartoitetaan, mihin kohteisiin Espoon rannoilla tarvitaan lisää roska-astioita. Lisätään 
roska-astioiden määrää kartoituksen tulosten perusteella.
Vastuutahot: KAKE, LIINU, Espoo Marketing Oy

• Selvitetään, voidaanko ulkoilualueiden roska-astiat tyhjentää myös talvikaudella. 
Mikäli tämä ei onnistu, roska-astiat huputetaan tai poistetaan kokonaan käytöstä tal-
vikauden ajaksi. 
Vastuutahot: KAKE, LIINU

• Venesatamiin lisätään jätteiden lajittelumahdollisuuksia sekajätteen ja vaarallisen 
jätteen lajittelun lisäksi.
Vastuutaho: LIINU

• Venesatamiin lisätään roskahaaveja, joilla voi kerätä roskia vedestä.
Vastuutaho: KAKE

• Virtavesikohteista siivotaan niihin kertyneet roskat ja virtaamaesteet jatkossa vuosit-
tain. 

• Rantojen siivoustalkoot järjestetään jatkossa vuosittain. 
Vastuutaho: KAKE

• Vältetään kertakäyttöastioita kaupungin tiloissa ja tapahtumissa.
Vastuutahot: Ruokapalvelut, Hankintakeskus

Vieraslajit

• Lisätään akvaattiset vieraslajit Espoon vieraslajilinjaukseen. 

• Pienpetopyyntiä jatketaan arvokkailla lintualueilla Espoon vieraslajilinjauksen mukai-
sesti.

• Kurtturuusua torjutaan niissä paikoissa, joissa se muodostaa riskin merenranto-
jen luonnonvaraiselle lajistolle. Kurtturuusun leviämistä uusille alueille ehkäistään 
Espoon vieraslajilinjauksen mukaisesti.
Vastuutahot: KAKE

© Tuomas Heinonen
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3) PUHDAS JA TURVALLINEN VESILIIKENNE

Meriliikenne Itämerellä ja erityisesti Suomenlahdella on jatkanut kasvuaan viime vuosina voimak-
kaasti ja kasvun ennustetaan edelleen jatkuvan. Erityisen merkittävästi ovat lisääntyneet öljy- ja 
kemikaalikuljetukset sekä matkustajaliikenne. Myös vapaa-ajan veneily, joka on tärkeä rannikkovesien 
ja sisävesien virkistyskäyttömuoto, tuo vesille kymmeniä tuhansia aluksia. Vesiliikenteen lisääntyessä 
myös onnettomuusriski Itämerellä kasvaa. 

Teeman toimenpiteiden tavoitteena on vähentää ja ehkäistä erikokoisten alusten ravinteiden ja hai-
tallisten aineiden päästöjä ilmaan, maahan ja veteen, sekä varmistaa riittävä öljy- ja kemikaalionnet-
tomuuksien ennaltaehkäisy ja varautua torjuntatoimiin. (Helsingin ja Turun kaupungit 2018.)

© Sami Repo
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Onnistumisia edelliseltä toimintakaudelta

Vapaa-ajan veneily

• Kaikissa kaupungin venesatamissa on uusi, tehokas septitankin imutyhjennyslaite 
sekä vaarallisen jätteen keräyspiste. Pilssivesien tyhjennyslaitteiden verkosto on riit-
tävä ja kattava. 

Toimenpiteet vuosille 2019 – 2023

Öljyntorjunta

• Öljyntorjunnassa jatketaan yhteistyötä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa. 
Vastuutahot: YKE, KAKE

Vapaa-ajan veneily

• Tuetaan ja mahdollistetaan kestäviä liikkumismuotoja Espoon merialueella. 
Vastuutahot: LIINU, Espoo Marketing Oy, KAKE

• Ämmäsmäen veneidensäilytysalueelle rakennetaan viemäröity veneiden pohjanpesu-
paikka, josta pesuvedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle. 
Vastuutahot: KAUPSU, KAKE

© Jussi Helimäki
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4) SUUNNITELMALLINEN VESIALUEIDEN KÄYTTÖ

Merialueisiin ja vesiin kohdistuvat moninaiset yhteiskunnan käyttömuodot, tarpeet ja toiminnot 
aiheuttavat paineita sekä ympäristölle että vesialueiden kestävälle käytölle. Samalla mm. ilmaston-
muutoksen takia kuormitusriskit ovat lisääntymässä ja haitalliset vieraslajit aiheuttavat huolta. 

Teeman toimenpiteiden tavoitteena on täydentää tietoa vedenalaisesta luonnosta (luontotyypit ja 
lajisto) ja toteuttaa monikäytön periaatetta. Näin suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito ottavat huo-
mioon samoille alueille kohdistuvia erilaisia toimintoja sekä ympäristön ja ihmispaineiden muutoksia. 
Tällöin kyetään sovittamaan yhteen esimerkiksi matkailua, virkistyskäyttöä, ennallistamista ja luon-
non monimuotoisuuden suojelua merialueilla ja saaristossa sekä varautumaan ristiriitoihin käyttö-
muotojen välillä. Suunnitelmallisessa vesialueiden käytön kehittämisessä huomioidaan omistajuuden 
ja yhteisöllisyyden parantaminen vesialueiden hoidossa sekä merialuesuunnittelu. (Helsingin ja Turun 
kaupungit 2018.) 

© Sebastian Pullinen
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Onnistumisia edelliseltä toimintakaudelta 

Alueiden käytön suunnittelu ja karttapohjaiset työkalut

• Helsingin ja Espoon rannikkoalueille on laadittu tulvariskien hallintasuunnitelma vuo-
siksi 2016–2021. 

Luontoselvitykset ja luonnon tila

• Finnobäckenin keskijuoksulla sijaitsevasta uomasta purettiin kalojen vaelluseste ja 
tilalle luotiin luonnonmukainen koskialue vuonna 2014. Lukupurolla tehtiin kunnostus-
töitä talkoovoimin vuonna 2016. Talkoot järjesti Virtavesien hoitoyhdistys ry yhdessä 
Espoon ympäristökeskuksen ja Espoo-Mankin kalastusalueen kanssa. 

© Jussi Helimäki
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Toimenpiteet vuosille 2019 – 2023

Alueiden käytön suunnittelu ja karttapohjaiset työkalut

• Tuetaan maakunnallista merialuesuunnittelua osallistumalla suunnitteluprosesseihin 
ja tuntemalla omien merialueiden toimintojen sijoittuminen ja herkät vedenalaiset 
kohteet.

• Täydennetään tietoa vedenalaisista luontotyypeistä ja meriekosysteemin tilaa indi-
koivista lajeista ja kootaan aiemmat merialuetta koskevat luontoselvitykset yhteen. 
Vastuutahot: YKE, KAKE, KAUPSU

• Tiedot luontotyypeistä ja herkistä alueista otetaan huomioon merialueille kohdistu-
vien toimintojen suunnittelussa ja sijoittelussa.

• Edistetään merellisen Espoon ja Rantaraitin saavutettavuutta ympäristön kannalta 
kestävällä tavalla.

Edistetään saavutettavuutta julkisilla kulkuneuvoilla, kävellen ja pyöräillen.

Reittien suunnittelussa otetaan huomioon tiedot luontotyypeistä ja herkistä alueista.
Vastuutaho: KAUPSU

• Selvitetään vaihtoehtoja meriläjitykselle.
Vastuutahot: YKE, KAKE, LIINU

• Laaditaan kooste meriuposkuoriaisen esiintymisalueista ja suositukset meriuposkuo-
riaisen huomioimiselle maankäytön suunnittelussa.
Vastuutaho: YKE

• Merivesitulvasuojelua jatketaan tulvariskien hallintasuunnitelman mukaisesti.
Vastuutaho: Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvaryhmä

Luontoselvitykset ja luonnon tila

• Selvitetään mahdollisuuksia täydentää luonnonsuojeluverkostoa saaristossa ja meri-
alueella.
Vastuutahot: YKE, KAUPSU

• Jatketaan virtavesien kalataloudellisia kunnostuksia ja erityisesti merivaelteisten 
kalojen vaellusesteiden poistamista sekä parannetaan vaelluskalojen ja muiden vesie-
liöiden elinympäristöjä Espoon vesiensuojelun toimenpideohjelman mukaisesti.
Vastuutahot: YKE, KAKE
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5) AKTIIVINEN ITÄMERI-KANSALAISUUS

Tietoisuuden edistäminen on välttämätön ja tehokas väline kaupungin palveluissa sekä yhteistyö-
kumppaneiden, kaupungin palvelu- ja tavarantoimittajien sekä asukkaiden keskuudessa, kun pyritään 
vaikuttamaan merta koskeviin mielipiteisiin, asenteisiin ja päätöksiin. Pelkkä ympäristötietoisuus ei 
kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan aktiivista ympäristövastuullista toimijuutta. 

Teeman toimenpiteiden tavoitteena on lisätä tietoisuutta Itämeren tilasta ja siihen vaikuttamisesta 
sekä vahvistaa asukkaiden ja erilaisten sidosryhmien kuten yritysten, yhdistysten ja oppilaitosten 
osallisuutta ja Itämeri-kokemuksia. Tämä tarkoittaa kokemusta siitä, miten omalla toiminnalla omassa 
viiteryhmässään voi vaikuttaa ja kuinka vesien tilan parantaminen luo myös taloudellisia mahdol-
lisuuksia ja lisää kilpailukykyä. Aktiivisen Itämeri-kansalaisuuden toimet kattavat myös yhteistyön 
Itämerihaasteen kumppaniverkoston organisaatioiden kanssa ja verkoston kehittämisen. (Helsingin ja 
Turun kaupungit 2018.)

© Joni Viitanen
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Onnistumisia edelliseltä toimintakaudelta 

Tietoisuuden lisääminen ja ympäristökasvatus

• Asukkailta on kerätty ideoita ja toiveita, joita hyödynnetään Espoon merellisen virkis-
tyksen vision suunnittelussa. 

• Asukkailta on kerätty kertomuksia ja muistoja heidän suhteestaan merelliseen Espoo-
seen. Kertomuksia hyödynnetään Espoon kaupunginmuseon näyttelyn toteutuksessa, 
jonka teemana on merellinen Espoo. 

Toimenpiteet vuosille 2019 – 2023

Verkostoituminen ja viestintä 

• Tehdään yhteistyötä Vesistökunnostusverkoston ja alueellisten verkostojen kanssa. 

• Lisätään vesiensuojeluyhteistyötä paikallisten toimijoiden, kuten vesiensuojelu- ja 
asukasyhdistysten sekä maanviljelijöiden kanssa.

• Osallistutaan maatalouden neuvontahankkeisiin.
Vastuutahot: YKE, Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto

Tietoisuuden lisääminen ja ympäristökasvatus

• Edistetään ja tuetaan asukkaiden tekemää vesistöjen tilan seurantaa, kunnostamista 
ja ennallistamista. 
Vastuutaho: YKE

• Kannustetaan asukkaita järjestämään roska- ja vieraslajitalkoita. Lisätään kaupungin 
tukea talkoiden toteuttamiseksi.
Vastuutaho: KAKE

• Järjestetään rantaretkiä osana luontoretki- ja ympäristökasvatustoimintaa.
Vastuutaho: YKE

• Lisätään tietoisuutta siitä, että hulevedet johdetaan puhdistamattomana vesistöihin 
esimerkiksi hulevesikaivoihin tehtävillä infomerkinnöillä.
Vastuutahot: YKE, KAKE, HSY

• Kutsutaan Espoon koulut ottamaan Itämerihaaste vastaan.  

• Kutsutaan Itämeren valuma-alueella olevat Espoon ystävyyskaupungit (Kristianstad, 
Köge, Hatsina, Nömmen kaupunginosa Tallinnassa) mukaan Itämerihaasteeseen. 

• Kaupungin verkkosivuille lisätään tietoa Itämeren tilasta, suojelusta ja Itämerihaas-
teesta.

• Tiedotetaan jokaisesta toteutuneesta konkreettisesta vesiensuojelutoimenpiteestä 
sosiaalisen median kautta.
Vastuutaho: YKE

• Kaupungin verkkosivuille lisätään ohjeistusta metsänomistajille vesistöjen suojelusta 
metsätaloudessa.
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• Järjestetään metsäseminaari metsien käsittelyn ympäristövaikutuksista ja niiden 
vähentämiskeinoista.
Vastuutahot: YKE, KAKE/LUHO

• Jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn kannustavaa ohjeistusta lisätään sähköisiin 
palveluihin, jotka on suunnattu Espoon merialueella liikkujille. 

• Lisätään veneilijöiden tietoisuutta antifouling-maaleista ja vaihtoehdoista niille.

• Tuodaan esille pursiseuroja ja venekerhoja, jotka panostavat kestävyysnäkökohtiin. 
Vastuutaho: YKE

Kaupungin sisäiset prosessit ja palvelut, osallistaminen

• Perustetaan kaupungin virallinen Itämeri-työryhmä, johon kutsutaan osallistujia kau-
pungin eri toimialoilta. Työryhmän jäsenet vastaavat oman yksikkönsä vastuulla ole-
vien toimenpiteiden seurannasta. 

• Hyödynnetään kaupungin sisäisiä verkostoja Itämeri-työn edistämiseksi (ilmastover-
kosto, ekotukihenkilöt).
Vastuutaho: YKE

© Marko Oikarinen
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