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Käsittelijä Kestävä Pohjola -valiokunta 
 

Kestävä Pohjola -valiokunnan mietintö 

jäsenehdotuksesta 

meriympäristöä koskevan tiedon yhteisistä standardeista ja portaalista  

Ehdotus 

Kestävä Pohjola -valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto ei jatka jäsenehdotuksen A 1759/hållbart käsittelyä.  

Taustaa 

Ilmastonmuutos ei näy pelkästään äärimmäisinä sääilmiöinä. Merten lämpeneminen 

aiheuttaa Pohjoismaille uusia haasteita. Pelagiset kalat seuraavat merten lämpötilo-

jen muutoksia ja siirtyvät alueelta toiselle. Nykyään makrillia, silliä ja tonnikalaa pyy-

detään kaukana pohjoisen arktisilla merialueilla, mikä vielä muutama vuosi sitten oli 

ennenkuulumatonta. Samaan aikaan meret happamoituvat ilmakehän hiilidioksidipi-

toisuuden noustessa, mikä myöskin vaikuttaa kalakantojen levinneisyyteen. Näitä 

merialueita ei ole tutkittu yhtä perusteellisesti kuin perinteisiä kalavesiä. 

 

Kussakin Pohjoismaassa harjoitetaan omien ja kansainvälisten merialueiden erityyp-

pistä ja eriasteista meriympäristön tutkimusta sekä julkisten viranomaisten että yli-

opistojen alaisuudessa. Jotta merten tilanteesta saataisiin yhteinen ja perinpohjainen 

käsitys ja jotta voitaisiin varmistaa viranomaisten, tutkimusyksiköiden ja yliopistojen 

välinen merkityksellinen tiedonvaihto, on perustettava yhteinen portaali kerättyä tie-

toa varten. 

 

Jos koottu tieto olisi yhteistä ja standardisoitua, olisi helpompi neuvotella esimerkiksi 

kalastuskiintiöistä. Lisäksi saataisiin parempi käsitys siitä, millaisia yli maiden rajojen 

ulottuvia ympäristöongelmia meillä on ja millaisia toimia niiden torjumiseksi tarvi-

taan.  

 

Portaalista voisi siten olla hyötyä kaikille Pohjoismaille sekä pidemmän aikavälin ta-

loudellista tuottoa että meriympäristön hallinnointia ajatellen. Siitä on myös merkit-

tävää pohjoismaista hyötyä, että varmistetaan yhteisiä merialueitamme koskevan 

keskeisen tiedon ja tutkimuksen jakaminen sekä saavutetaan yksimielisyys alueen 

mittauksia ja tiedonkeruuta koskevista standardeista. 
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Meriympäristön valvonta on erittäin monimutkaista, mikä johtuu meriympäristön ti-

lan kuvaamiseen tarvittavan tiedon moninaisuudesta (esimerkiksi ekologinen tila, ve-

denlaatu ja lajit). Lisäksi on jo olemassa lukuisia tietokantoja ja standardeja, joista on 

saatavissa valvontavelvoitteisiin tarvittavaa tietoa. Uusi järjestelmä (tietokanta ja 

standardit) monimutkaistaisi jo ennestään erittäin monimutkaista tehtävää, eikä sitä 

pidetä tarpeellisena.  

 

Valiokunta käsitteli ehdotusta ensin kesäkokouksessaan vuonna 2017, missä päätet-

tiin hankkia asiasta lisää tietoa. Sen jälkeen sihteeristö on ollut yhteydessä ICESiin, 

Euroopan ympäristövirastoon (EEA) ja Århusin yliopistoon toisaalta selvittääkseen 

tarvetta perustaa pohjoismainen tietokanta ja laatia yhteiset standardit, toisaalta 

saadakseen kattavan kuvan jo olemassa olevista valvontavelvoitteista sekä tieto- ja 

standardisointijärjestelmistä. Lisäksi valiokunnan 22. tammikuuta 2019 pidetyssä ko-

kouksessa vieraana kävi Neil Holdsworth, Head of Data and Information, 

International Council for the Exploration of the Sea (ICES). 

Valiokunnan näkemykset 

Perusteellisten pohdintojen jälkeen valiokunta katsoo, ettei ehdotus helpottaisi me-

riympäristön hallinnointia tai tukisi alan politiikan kehitystä, ja ehdottaa siksi, ettei 

sen käsittelyä jatketa. 
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