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satama-allasta ja Pukinsalmea ruoppaa Terra Maren Attila-kuokkaruoppaaja. Apuna on monia muita aluksia.

*viimeiset läj itykset Airistolle

.JukkaVehmanen
'TurunSanomat

Turun ja Helsingin kaupungin-
hallitukset pänivät alkuviikol-
la jatkaa yksitoista vuotra sit-
ten aloitettua Itämerihaastetta
uudella 5-vuotiskaudella sekä
päiviteryllä yhteisellä toimen-
pideohjelmalla.

r Osa ohjelmaa on se, että T\r-
' run kaupungin omistama Tlrrun
Satama Oy lopettaa ruoppaus-
massojen läjittiimisen Airiston
Raiakarille vuoteen zo24 men-
nessä. Thrkua on arvosteltu

. siitä, ettäruoppausmassat ovat
päätyneet Airistolle, vaikka
kaupunki on pyrkinyt profiloi-

tumaan Itämeren Suojelijana.
Itämeri-ohjelmasta huoli-

matta Turun Satama on taas
aloittanut ruoppaukset Pu-
kinsalmen laivaväylällä. Ruop-
pausmassat läjitetåiiin Airistolle
nyt viimeistä kertaa.

-I?imän ruoppauksen jdlkeen
seuraavaksi ruoppaamme noin
viiden vuoden kuluttua. Silloin
massat läj itetäåin pengeraltai-
siin, kertoo sataman toimitus-
j ohtaja Christian Ramberg.

Nyt massat kuljetetaan vielä
Airistolle, koska uusien lupi-
en saaminen pengerläjiryksiin
vie aikansa. Nykyinen Tooooo
kuution läjityslupa Airistolle
menee umpeen ensi vuonna.

Pukinsalmen laivaväylällä al-

Ruoppauksia tehdäåin Turun
satama-altaasta Ruissalon Kuu-
vannokkaan neljän kilontetrin
matkalla- Työt j atkuvat tammi-
kuuhun asti. Massoja poiste-
taan noin Toooo kuutiota niin,
että väylä on taas kymmenen
metrin syvyinen.

-Matkalla on paljon pieniä
ruoppauskohteita j a kymme-
niä merimerkkejä, jotka kaikki
asennetaan uudelleen niin, että
ne eivät enä påiäse liikl<umaan
tuulten ja virtausten mukana,
kertoo Ramberg.

V?iylätyö maksaa r,5 miljoo-
naa euroa.

Turun ja Helsingin Itämeri-
toimenpideohj elma käynnistää
täysin uusia toimia ja jatkaa
vanhoja toimenpiteitä. Uusia
ovat muun muassa biohiilen,
rakennekalkin ja kipsin käyttö
ravinteiden sitomiseksi, hai-

Uäriestelinällisellä vesiensuo-
jelutyöllä on saavutettu ltämereF
lä paljon. Ravinnekuormitus on
puolitettu ja muutamien avainla-
jien kannat ovat vahvistuneet.
I ltiimeren suojelukomission
Helcomin keväällä julkaiseman

laajan raportin mukaan rehe-
vöityminen on edelleen vakava
ongelma lähes koko ltämerellä.
Lisäksi haitallisia kemikaaleja ja
mikromuoveja löytyy vesiympä-
ristöistä hälyttävän paljon.

r Näistä syiståi monet ltämären
ekosysteemit ja eli nympä ristöt
ovat uhattuina.
IViimevuosina on tehty
useita merkittäviä kansainvälisiä
aloitteita merien hWäksi. Myös
Itämeren suojelu komission
toimintaohjelma on päätetty
päivittää vuoteen 2021 men-
nessä. Helsinkija Turku pyrkivät
siihen, että lässä uudistamisessa
otetaan huomioon nyt hyväkyt-
ty ltämeri-toimenpideohjelma.

ma käynnistettiin vuonna zooT
silloisten Helsingin ja Turun
kaupunginj ohtaj ien aloittee sta"
Jo tuolloin Itämeren huono tila
herätti kawavaa huolta.

Helsinki ja Ttrku ovat aktii-
visesti haastaneet myös mui-
ta toimijoit4 vapaaehtoisesti
suojelemaan omia lähivesiään
ja Itämerta. Itämerihaasteen
kumppaniverkostoon on liitty-
nyt z7o organisaatiota Suomes-
ta ja muista Itämeren maista.'

-Yli vuosikymmenen aikana
olemme toteuttaneet kymmeniä
konkreettisia toimia Helsingin
ja Thrun kaupunkien vesistö-
kuormituksen v?ihentåimiseksi.
Itåimerihaasteen kumppanim-
me ovat tehneet satoja toimia,
kertoo T\run kaupunginjohtaj a
MinnaArve Gok).

- Olemme rnyös toteuttaneet
useita kansainv?ilisiä hanlkeita
vesiensuojelun kehittiimiseksi.
Nyt käynnistämme uudenlais-
ta yritysyhteistyötä ja osallis-
tamme kaupulkilaisia aiempaa
enemmän toimintaan.

sitoutui j uuri j atkamaan
eren suojelua, mutta läjittää

51""::,*oppauksetparantavat f,ffiEI
larvallrKenteen urrvailrsuutta,
kun samaua uusitaan kaikki VesiensuojeluWöllä saavutettu paljon
merimerkit.

elä kerran ruoppausmassoj a

tallisten aineiden våilttåiminen
hankinnoissa, erilaiset nopeat
kokeilut sekä pienvesien ja saa-
riston uudet luontoselvirykset.

Ohjelmassa on l?ihes rzo toi-.
menpidettä.

Nyt tehtyjen päätösten myö-
tä Helsingin kaupunki muun
muassa jatkaa Itämeren suo-

jelun ekonomian professuurin
tukemista Helsingin yliopistos-
sa. Turun kaupunki puolestaan
j atkaa Saaristomeren suojelu-
rahaston toiminnan rahoitta-
mista.

Itämerihaaste ja kaupunkien
ensimmäinen yhteinen ohjel-
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