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Arvoisat Itämeren ystävät,
Suomen luonnonsuojeluliiton rooli VELMUssa ja FINMARINETissa on ollut se, että olemme
puhuneet päättäjille Itämeren ja ympäristöhankkeiden rahoitusten puolesta sekä kotimaassa että
EU:ssa (yhteistyössä European Environmental Bureaun kanssa).
Siksi on mukava olla sellaisen LIFE-hankkeen seminaarissa, josta on selvät tulokset:
- tässä on selvästi päästy pinnan alle sanan kirjaimellisessa merkityksessä
- on käytetty myös moderneja huippuvälineitä, mallinnusta yms.
- tietomme vedenalaisen luonnon luontotyypeistä ja lajeista on nyt ihan muuta kuin sitä ennen
- ja tietoa on myös jaettu innovatiivisilla tavoilla, kuten vedenalainen tiedotustilaisuus.
FINMARINET on tärkeä hanke, koska
- Natura-alueiden vedenalaisesta luonnosta ei ole ollut läheskään riittävästi tietoa mm. hoito- ja
käyttösuunnitelmia varten.
- Hanke on tuonut perustietoa vedenalaisten lajien ja habitaattien esiintymisestä muuallakin.
- Näin voimme entistä paremmin arvioida vedenalaisten suojelualueiden riittävyyttä ja laatua.
Tämä ei kuitenkaan saa jäädä vielä tähän! Jatkohankkeita tarvitaan:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mallinnukseen ja mallien validointiin pitää saada riittävät resurssit.
Kerätty tieto pitää saada nopeasti ja asianmukaisesti tallennettua tietokantoihin (esim.
vesikasvillisuustietokanta puuttuu edelleen) päätöksenteon käytön tueksi.
Jatkossa pitäisi pystyä arvioimaan myös miten meren eri käyttömuodot vaikuttavat
vedenalaiseen luontoon ja lajeihin.
Nyt on tärkeää jatkaa kartoituksia myös suojelualueiden ja jo hyvin tunnettujen alueiden
ulkopuolelle.
Tietojen perusteella tulisi voida arvioida miten hyvin Suomen vedenalaiset suojelualueet
kattavat luontodirektiivin mukaisia luontotyyppejä
- tämähän pitää raportoida tänä vuonna EU:lle
Näin voidaan päätellä miten suojelualueverkostoa tulisi vielä laajentaa, jotta saamme
kattavan ja toimivan suojelualueiden verkoston.
FINMARINETin tulokset tuovat hyvin esille merellisten Natura-alueiden ja mereisten
kansallispuistojen täydennystarpeen myös Suomenlahti-vuotta 2014 varten (mahdollinen
Porkkalan kansallispuisto ja nykyisten Suomenlahden kansallispuistojen laajennukset)
Meidän tulisi yhä enemmän ja yhä yksityiskohtaisemmin hyödyntää todellista tieteellistä
tietoa esim. merien aluesuunnittelussa. Tiedoista on hyötyä myös erilaisten hankkeiden
suunnittelussa, kaavoissa, yvissa ja luvissa.

Kiitos ja onnea jatkotyöhön!
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