
Ympäristöverkosto Itämerellä: mitä Itämeri ja sen hyvinvointi merkitsee 
yhdelle ihmiselle ja kuntalaiselle? 
 

 
 
Kokoomusristeilyn toisena päivänä aamupalalla kokoomuslaiset ovat ihastelleet kuvankauniita 
saaristomaisemia M/S Viking Gracen suurista ikkunoista. Aamun hiljalleen vaihtuessa päiväksi 
Itämeren laineilla edellisen illan disco on vaihtunut kokoushuone ”Rumbaan”. 
 
Itämerestä kiinnostuneita kokoomuslaisia on tullut ympäristöpolitiikan verkoston järjestämään 
Itämeri-aiheiseen tilaisuuteen keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia Itämeren tilasta.  
 
Ympäristöpolitiikan verkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Saara-Sofia Sirén avaa tilaisuuden ja 
esittelee muut verkoston vastuuhenkilöt: Maija Uusi-Oukarin ja Juhani Rantasen. 
 
Ohjelma alkaa Viking Gracen yliperämiehen alustuksella LNG-tekniikasta. LNG-lyhenne tulee sanoista 
liquefied natural gas, nesteytetty maakaasu. Esitys iskee silminnähden verkostolaisiin ja huomattavan 
vähäpäästöinen polttoaine herättää suurta kiinnostusta ympäristöpolitiikasta kiinnostuneiden 
keskuudessa. Suurimpana edistyksenä LNG-tekniikka tuottaa yli neljänneksen vähemmän päästöjä 
kuin öljy. Ja tietysti aluksen valmistuspaikka nousee esiin, Suomen Turku. 
 
Alustajien vaihtuessa kokoustilan suurista pyöreistä ikkunoista näkyy saaria ja avomerta, 
kuvankauniita maisemia. Katse harhailee väistämättä ihailemaan Itämeren upeutta. Tämänhän vuoksi 
olemme täällä. 
 



Saara-Sofia kertoo verkostolaisille lisää Itämeren tilasta. Itämeren suhteen saavutetut edistysaskeleet 
ovat olleet valitettavan vähäisiä. Positiiviset signaalit Itämeren tilan parantumisesta ovat paikallisia ja 
rehevöityminen, roskaantuminen ja biodiversiteetin uhkat ovat edelleen yhtä todellisia kuin 
aiemminkin. Ilmastonmuutos tulee vielä syventämään muun muassa rehevöityminen vaikutuksia 
Itämerellä. Työtä Itämeren pelastamiseksi on todellakin vielä tehtävänä. 
 
Seuraava puhuja on Kokoomuksen ympäristöpolitiikan ja luonnonsuojelun veteraani Pertti Salolainen. 
Kokoomuksen luonnonsuojelijoita vetävä Salolainen nostaa pintaan sen, että Kokoomus – kuten 
oikeastaan jokainen puolue – on ollut aivan ulapalla kun puhutaan luonnonsuojelusta. Ei ole nähty sitä 
arvoa, joka esimerkiksi koskien suojelussa ja luonnonsuojelualueissa on. 
 
Salolainen herättää kuulijoiden ajatukset kertomuksellaan nuoruudestaan: Kun hän kalasti pienenä 
poikana Kustavissa, hänen oli mahdollista nähdä kristallinkirkkaan veden läpi. Nyt hän joutuu 
lapioimaan levää laiturin nokasta, jos haluaa mennä uimaan. Tämä on tapahtunut yhden ihmiselämän 
aikana.  
 
Itämeren kauniit maisemat näyttäytyvät näiden puheiden keskellä entistä haavoittuvaisempina – 
näinkö me tuhoamme ainoan Itämeremme? Todellisuus on karu: Itämereen joutuu ihmisen toiminnan 
johdosta valtavia määriä typpeä, fosforia ja mikromuoveja sekä muita roskia, mitkä huonontavat 
meren tilaa entisestään.  
 
Näemme seuraavaksi verkoston alaisen Itämeri-vaikuttajaryhmän koostaman videon, jossa 
ryhmäläiset kertovat omia ajatuksiaan siitä, mitä Itämeri heille merkitsee yksittäisinä ihmisinä, 
kuntalaisina. Monelle se on osa omaa identiteettiä, asui maalla tai rannikolla. Tilaisuuden osallistujat 
pääsevät myös täyttämään Itämeri-ryhmän ideoiman kyselyn Itämeri-politiikasta ja Kokoomuksen 
toiminnasta Itämeren hyväksi. Nyt on mahdollista kehittää ajatuksia Itämeren puolesta toimimiseksi. 
 
Keskusteluosuudessa nousee hyvin vahvasti esiin tarve asettaa kunnianhimoisempia tavoitteita 
luonnonsuojelussa ja ympäristöpolitiikassa. Kokoomukselta ja päättäjiltä kaivataan selkeämpiä ja 
rohkeampia avauksia. Ympäristövaikutukset tulisi huomioida kaikessa politiikassa.  
 
Toinen kärkiteema on jokaisen kuntalaisen mahdollisuus vaikuttaa kuluttajana. Esimerkiksi 
mikromuovista kosmetiikkatuotteissa tulee luopua. Valitsemalla suomalaisia joutsenlipulla 
varustettuja kosmetiikkatuotteita voi varmistua siitä, etteivät ne sisällä mikromuoveja.  
 
Käydään myös keskustelua maataloudesta. Maanviljelijöitä ei pidä syyttää Itämeren tilasta, vaan hakea 
ratkaisua ongelmiin yhdessä heidän kanssaan. Yhtälailla maataloustuottajien kodit ja kesämökit ovat 
Itämeren rannalla ja he näkevät meren tilan. Pohditaan yhteisiä ratkaisuja, jotka ovat taloudellisesti 
järkeviä ja jotka turvaavat Itämeren suojelun. Avainsanana keskustelussa on kiertotalous. 
 
Kauniit saaristomaisemat ovat vaihtuneet avomereksi. Kokoustilassa huoli Itämerestä on läsnä, mutta 
myös yhteinen innostus toimia sen pelastamiseksi on vahva.  
 
Ympäristöpolitiikassa ja luonnonsuojelussa teot ovat vaikutuksiltaan hitaita. Meidän tekojemme 
tuloksia voivat ihastella lapsemme ja lapsenlapsemme – siis jos teemme hyviä tekoja.  
 
Tilaisuus päättyy yhtä innostuneesti kuin se alkoikin. Intoa pursuavat ihmiset poistuvat salista ja 
lopulta jäljellä on vain kaunis avomeri. Kohta maisemassa siintää jo Maarianhamina. 


