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Vesiluonnon monimuotoisuus ja rehevöitymisen torjunta kuntatyön keskiöön 
 
Itämeren ja rannikon lähivesien tila ei ole hyvä. Rehevöitymisen aiheuttamat sinilevät ovat 
jokakesäinen riesa, mutta näin ei tarvitse olla. Kunnilla on paljon mahdollisuuksia parantaa lähivesien 
tilaa ja niiden tarjoamia virkistysmahdollisuuksia. Ehdokas ja äänestäjä: Itämeren ja sisävesiemme 
ekologinen tila edellyttää toimia nyt! Tärkeintä on rehevöitymisen torjunta ja vesiluonnon 
monimuotoisuuden edistäminen. Ne luovat liiketoimintaa, tukevat ilmastonmuutoksen hillintää ja 
sopeutumista ja edistävät kestävää kehitystä.  

Kuntavaaliehdokas: tässä toimia, joilla edistät kaikkia näitä tavoitetta. 

 
1. Viisas maan ja vesistöjen käyttö vähentää ravinnekuormaa ja elvyttää vesiluontoa 

  
Ravinnekuormitus ja rakentaminen ovat heikentäneet rannikkoalueiden ja sisävesien vedenlaatua ja 
vesiluonnon tilaa. Huolellisella kuntasuunnittelulla voidaan vähentää ravinnekuormitusta ja lisätä 
asuinympäristön viihtyisyyttä, kun maankäyttö, katuverkosto ja puistojen sijoittelu sovitetaan 
taitavasti yhteen. Samalla vähenevät myös tieliikenteen päästöt, jotka rehevöittävät ja likaavat 
vesistöjä ja aiheuttavat terveyshaittoja. Päästövähennyksiä saadaan lisää, jos kuntapäättäjänä edistät 
julkista liikennettä, kevyttä liikennettä ja raideliikennettä.  
 

2. Lähivedet ja rannikkoalueet vetovoimaisuuden veturiksi 

 
Rannikoiden lähivedet ovat tärkeitä ihmisten hyvinvoinnille ja luonnon monimuotoisuudelle. Niihin 
rakentuvat myös kalastuksen ja matkailun kaltaiset elinkeinot, mutta valitettavasti vesien heikentynyt 
tila laskee näiden toimialojen kannattavuutta. Kuntapäättäjänä voit edistää vesistöjen ja 
luonnonrantojen hyvää tilaa ja luontoon nojaavia elinkeinoja paitsi ympäristönsuojeluasiana myös 
kunnan vetovoimatekijänä. Monimuotoiset ja hyvinvoivat lähivedet ovat kunnan vahvuus.  
 

3. Huolehdi hulevesistä ja suosi viherratkaisuja  

 
Ravinteita, roskia, muovia ja haitallisia aineita päätyy vesistöihin sadeveden mukana rakennetuilta 
alueilta. Kunnat ja kiinteistöjen omistajat voisivat imeyttää sadevedet maaperään kosteikkojen, 
sadepuutarhojen ja viherrakenteiden avulla. Viherratkaisut kerryttävät vettä kasteluun, lisäävät 



 

 

kaupunkiluonnon monimuotoisuutta ja rakennettujen alueiden viihtyisyyttä. Tiiviisti rakennetuilla 
alueilla erillisviemäröinti estää hulevesien sekoittumisen viemäriveteen, vähentää käsiteltävän 
jäteveden määrää puhdistamoissa ja ylijuoksutusten riskiä. Hulevedet tulee puhdistaa ennen 
johtamista lähivesiin.  

4. Terveellinen ja kestävästi tuotettu ruoka edistää Itämeren terveyttä 

Ruokavalintojen välillinen vaikutus Itämeren päästöihin on suuri. Eläinpohjaisesti tuotetun ruoan 
osuus ruokavalion ravinnejalanjäljestä on noin 75 %. Kuntapäättäjänä voit edistää kunnan 
hankinnoissa ja ruokapalveluissa lähikasvisten ja lähiruoan käyttöä, kestävästi pyydettyä Itämeren ja 
sisävesien lähikalaa sekä muita kestävästi tuotettuja elintarvikkeita.  

 
Kuntalainen, valitse ehdokas, joka ajaa näitä tärkeitä vesiensuojeluasioita. Mieti myös kuinka omilla 
toimillasi voit edistää rannikko- ja vesialueiden hyvää tilaa, sillä liikenne- ja kulutusvalintasi 
vaikuttavat. Neljä vihjettä:  
 

 Jos mahdollista, pyri jättämään auto kotiin ainakin lyhyillä matkoilla.  

 Osallistu lähivesien kunnostushankkeisiin ja talkoisiin.  

 Edistä viherratkaisujen käyttöönottoa niin kotipihoilla kuin työpaikoilla 

 Minimoi ruokahävikkiä ja tee ympäristövastuullisia kulutuspäätöksiä - näin autat sekä Itämerta 

että ilmastoa, edistät kiertotaloutta ja omaa hyvinvointiasi.  
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