
 

Noorte deklaratsioon Soome lahe kaitseks 
Vastu võetud Soomes, Helsingis 27. juulil 2014. aastal 
 
Deklaratsiooni koostamisest võtsid osa: 
Venemaa, Soome ja Eesti õpilased, ettevõtte Sankt - Peterburgi Vesi keskkonnaorganisatsiooni 
noored, ühendus Läänemere Sõbrad, Läänemere Looduse Fond, keskus Krestovski Saar, ühendus 
Luonto-Liitto ja Tallinna Keskkonnaamet. 
 
Oleme noored, kes elavad Soome lahe kaldal Eestis, Soomes jaVenemaal. 
Meil on ühine eesmärk – anda oma panus ja kaasata inimesi Soome lahe kaitsmisesse ja puhtuse 
säilitamisse, saavutamaks tasakaalu looduse, ühiskonna ja majandustegevuse vahel. 
Soome lahe aastal uurisime Soome lahe looduslikku eripära, arutlesime Soome lahe 
keskkonnaprobleemide ja nende võimalike lahenduste üle, et paremini mõista, kuidas inimtegevus 
mõjutab mere elukeskkonda. Arvame, et inimtegevus mõjutab oluliselt Soome lahe elukeskkond 
aja et me peame ühendama oma jõud keskkonnale langeva koormuse vähendamiseks. 
 
Kuulutame välja deklaratsiooni 
ja kutsume üles noori, poliitikuid, otsusetegijaid, ettevõtjaid, teadlasi, õpetajaid, ühiskondlikke 
organisatsioone, põllumehi, kalureid, turiste, ajakirjanikke ja kõiki piirkonna elanikke järgima meie 
põhimõtteid ningkaasa aitama meie ettepanekute elluviimisele. 
 
Meie põhimõtted on: 

- Isiklik ja ühine vastutus keskkonda mõjutavate tegevuste eest; 
- Mõtle globaalselt, tegutse lokaalselt; 
- Suhtu loodusesse nii, nagu see oleks sinu kodu; 
- Edenda kõikide maade noorte hulgas hoolivat suhtumist keskkonda. 

 
Oleme valmis omast kogemusest näitama, kui tähtis on: 

1. Hoiduda tegevustest, mis kahjustavad keskkonda Läänemere piirkonnas:  
- Mitte jätta prügi rannikule; 
- Mitte ohustada (välja kaevata) haruldasi taimeliike; 
- Mitte lasta veekogudesse saastavaid aineid; 
- Kasutada minimaalselt olmekeemiat, eelistades võimalusel orgaanilisi alternatiive. 

 
2. Anda oma panus Soome lahe keskkonnaseisundi parandamiseks: 
- Kasutada igapäevaelus keskkonnasõbralikke lahendusi, tarbida säästlikult vett, energiat ja 

teisi ressursse; 
- Saada hea haridus. Tegutseda eri valdkondades professionaalselt, et Läänemere kaitseks 

leida ja ellu viia uusi tegutsemisviise; 
- Veeta rohkem aega Soome lahe ääres ja paremini tundma õppida kohalikku loodust; 
- Algatada ja aktiivselt osa võtta Soome lahe probleemidega seotud projektidest jt tegevustest; 
- Anda sõpradele ja eakaaslastele edasiteadmisi ja kogemusi Soome lahe kohta interneti ja 

massimeedia vahendusel; 
- Jagada Soome lahe kaitsmisel saadud kogemusi naaberriikide noortega. 
 
Kutsume üles ühendama kõikide huvigruppide, sh noorte jõud tegevuste koordineerimiseks, et 



piirkonna elukeskkonna kaitseks vastu võtta tasakaalustatud ja sobivamaid otsuseid. Pöördume 
nende poole, kellest sõltub nende otsuste elluviimine – poliitikud, kohalikud omavalitsused, 
ettevõtjad ja elanikud. 
 
 

MEIE ETTEPANEKUD: 
 
ÜHISKOND 

- Kogukonnas hästituntud inimesed ja arvamusliidrid võiksid oma eluviisiga näidata hoolivat ja 
mõistlikku suhtumist keskkonda ja olla kasvavale põlvkonnale eeskujuks; 

- Kutsume meediakanaleid julgustama inimesi andma oma panus Soome lahe heaks; 
- Kutsume üles kohalikel ja riigiasutuste kodulehekülgedel avaldama noortele 

kättesaadavat ja kasulikku keskkonnateavet; 
- Kaasama noori Soome lahe probleemidega seotud aruteludesse ja arvestama nende 

seisukohtadega otsuste tegemisel erinevates aspektides; 
- Kutsume inimesi üles peatama liigtarbimine, kasutama kaupu ja tooteid säästlikult, eelistades 

ökomärgiga tooteid ning nende ettevõtete tooteid, kus kasutatakse võimalikult vähe 
pakendeid; 

- Kutsume kõiki inimesi üles kasutama mõistlikult vett, energiat ja teisi ressursse; 
- Kutsume inimesi üles peatama mürgiste kemikaalide kasutamist, tarbima säästlikult 

olmekeemiat ja eelistama fosfaadivabu puhastusvahendeid; 
- Kustume inimesi üles eramajades ja suvekodudes kasutama reovee bioloogilist puhastamist, 

ajakohaseid kuivkäimlaid ja kompostima biojäätmeid; 
- Kutsume inimesi üles kodus, kaupluses, tööl ja transpordis valima igapäevaselt neid 

lahendusi, mis tekitavad keskkonnale minimaalset kahju. 
TÖÖSTUS 
Peame vajalikuks: 

- Ettevõtetes võtta kasutusele keskkonnajuhtimissüsteeme; 
- Püüelda kinnise tootmistsükliga ja jäätmeteta tootmise poole;  

- Pöörata senisest rohkem tähelepanu reovee puhastamise tehnoloogiate arendamisele nii 
tööstuses kui majapidamistes;  

- Arendada keskkonnasõbralike kaupade tootmist, mis peavad kauem vastu, on kergesti 
parandatavad ning taaskasutatavad; 

- Tõsta töötajate teadlikkust nende ettevõtte keskkonnamõjust; 

- Tutvustada noortele keskkonnasõbraliku tootmise ning juhtimise häid näiteid; 

- Toetada ettevõtteid, mis on avatud koostööle noortega ja arendavad keskkonnahariduslikke 
projekte: noorte ja laste looduskeskuste, teabekeskuste, muuseumide jms rajamine, näituste 
ja programmide koostamine, parimate praktikate tutvustamine jms. 

HARIDUS 
Me peame tähtsaks, et kõikides haridusasutustes ja -organisatsioonides püüeldaks 
keskkonnasõbraliku majandamise poole ning toetataks koolipere vastutustundlikku käitumist.  
-  Toetatakse õpetajate ja noorte keskkonnahariduslikke algatusi; 

- Korraldatakse õppetunde looduses, kus õpitakse tundma kohalikku loodust; 
- Toetatakse keskkonnaühenduste keskkonnahariduslikke ettevõtmisi ja projekte; 
- Korraldatakse keskkonnateemalisi arutelusid noorte, keskkonnaekspertide ja teadlaste vahel.  

TEADUS 
Me teame, et teadlased viivad keskkonnaseisundi selgitamiseks läbi rohkesti uuringuid bioloogilise 
elurikkuse, kliimamuutuste, veekvaliteedi jms alal ning uurivad võimalusi tänapäevaste 
loodussõbralike lahenduste väljatöötamiseks. Kutsume teadlasi üles interneti ja populaarteadusliku 
kirjanduse kaudu avalikkusele tutvustama Soome lahe uuringute tulemusi ning ökoloogiliste 
tehnoloogiate võimalusi noortele ja laiemale üldsusele lihtsasti mõistetavas keeles. 



RANNIKUD 
Peame oluliseks tasakaalu säilitamist rannikuala tööstuse ja looduskaitse vahel.  
Kutsume üles: 

- Looma rannikul soodsad tingimused rändlindudele ja pesitsejatele, haruldastele taime- ja 
loomaliikidele, looduse elurikkusele üldiselt; 

- Rajama puhkepiirkondadesse kõige vajalikuga varustatud puhkealad; 
- Arendama olemasolevaid kaitsealasid ja rajama uusi. 

PÕLLUMAJANDUS 
Soovime, et põllumajandus oleks ökoloogiliselt puhtam, ei tekitaks Läänemerele kahju ega 
süvendaks edasist eutrofeerumist. 
Pakume välja: 

- Piirata nitraate ja fosfaate sisaldavate väetiste kasutamist; 
- Soodustada orgaaniliste väetiste kasutamist põllumajanduses; 
- Utiliseerida loomakasvatusjäätmeid, kasutades ökoloogilisi tehnoloogiaid: ümbertöötlemine 

biogaasiks, küttebriketid, kuivväetis. 
KALAPÜÜK 
Kutsume üles: 
 

- Toetama keskkonnasõbralikumat rannakalurite väikeettevõtlust; 
- Keelama röövpüüki, ülepüüki ning loobuma süvatraalimisest; 
- Kasutama vaid seadusega lubatud võrke ja püügiviise 

TRANSPORT JA VEOD 
Peame oluliseks arendada eelkõige ühistransporti, eriti linnades, eelistada keskkonnasõbralikke 
kütuseid, iseäranis biogaasi. Kasutada nafta transportimiseks meres ainult topeltpõhjaga tankereid. 
Kutsume üles inimesi: 
- Kasutama ühistransporti ja jalgratast eraautode asemel, et vähendada heitgaaside eraldumist; 

- Võimalusel eelistama aerupaate ja purjepaate mootoriga alustele; 
- Lühemate vahemaade läbimisel eelistama rongi lennukile. 

 
Me tahame olla kuuldavad, nähtavad ja kasulikud!!! 

 
Noorte deklaratsiooni ettevalmistustöid korraldati kolmes riigis Soome lahe aasta 
koordinatsioonikeskuse, Soome Keskkonnakaitse Instituudi (SYKE), Põhjamaade Ministrite 
Nõukogu, Tallinna Keskkonnaameti, Helsingi Keskkonnakeskuse, Soome Bioloogia- ja 
Geograafiaõpetajate Liidu (BMOL) ja paljude Venemaa, Soome jaEesti haridusorganisatsioonide 
toetusel. 
 
 


