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A network of 
knowledge and support 
for concrete action 
at local level 
for protecting the Baltic Sea

Coordinated by the Cities of Helsinki and Turku

Vision: 

A clean, productive and shared Baltic Sea

The Baltic Sea Challenge 
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A tool for assessing how your work
is enhancing Agenda 2030



In total: 117 
actions, which

are enhanced in 
the Cities of 
Helsinki and 

Turku



GOALS of the Action 
Plan 2019- 2023:

Tavoite 4:          
Hyvä koulutus

Tavoite 6:         
Puhdas vesi 
ja sanitaatio

Tavoite 9:                  
Kestävää teollisuutta, 
innovaatioita ja 
infrastruktuureja

Tavoite 11:          
Kestävät kau-
pungit ja yhteisöt

Tavoite 12:       
Vastuullista 
kuluttamista

Tavoite 13:            
Ilmastotekoja

Tavoite 14:         
Vedenalainen 
elämä

Tavoite 17:         
Yhteistyö ja 
kumppanuus

1. Kirkkaat           
rannikkovedet

17. #hulevesi #osaaminen 
#koulutus

4. #seudullinen 
#jätevedenpuhdistamo 
#toiminta

5. #ulkoilusaari 
#ulkoilukeskus 
#liikuntapaikka 
#jätevesi #hallinta

10. #typpi #valuma #biohiili

11. #ravinne 
#sidonta #biohiili 
#kasvualusta

19. #pilotti #hulevesihallinta 

22. #pelto #kipsi 
#rakennekalkki 

1. #hulevesi #imeyttäminen 
#viivyttäminen

12. #ravinneneutraalisuus 
#päästö #kompensointi

30. #vesiliikenne 
#matkailuauto #bussi 
#jätevedenkäsittely 

3. #jätevesi 
#ylivuoto 
#vähentäminen #hallinta

26. #puisto 
#viheralue 
#teollinen 
#lannoite 

29. #liikenne #typpi #päästö 
#vähentäminen 
#sähköistäminen

18. #puro #pienvesi 
#kunnostus #valuma-alue 

23. #suojakaista #pelto 
#suojavyöhyke #kosteikko 
#joki #puro

25. #vesiensuojelu 
#vuokrapelto 
#sopimus

31. #ravinne #poisto #meri 

2. Hyvinvoiva    
meriluonto

39.#ekotukihenkilö 
#täydennyskoulutus 
#haitallinen #aine

40. #teollisuus 
#riskienhallinta #vesienkäyttö 
#kuormittava #aine 
#viemäriverkosto

41. #jätevesi #jätevesiliete 
#haitta -aine 
#vähentämismahdollisuus

35. #aluerakentaminen 
#kaupunginosa #ranta #meri 
#melu
#roskaantuminen 
45. #hulevesi #laatu

#roskaantuminen 37. #lähde 
38. #lumi 
39. #kiertotalous #ympäristö 
#kemikalisoituminen
42. #kemiallinen #torjunta-
aine #rikkakasvi 
#tuhohyönteinen 

32. #mikromuovi #vesistö
33. #roskaantuminen 
#seuranta #meri
47 ja 49. #vedenalainen 
#melu

36. #vesistö 
#sedimentti #mikro 
#roskaantuminen #SYKE 
#yliopisto #vesilaitos 
#vesiensuojelu-yhdistys 

3. Puhdas ja       
turvallinen vesiliikenne

59. #pienvesi 
#poikkeustilanne 
#öljyvahinko #viestintä 
#koulutus #harjoitus
61. #pelastustoimi 
#kouluttajakoulutus 
#öljyvahinko #torjunta

66. #pienvenesatama 
#septiasema #verkosto 
#jätevesi 
#vastaanottolaitteisto 
#toimivuus

50. #satama 
#risteilijä 
#matkustaja-alus #jätejae 
#kestävä #käsittely 
#jäteneuvonta 

62. #venepohja #pesuri 
#yhteistyö #veneseura 
#yrittäjä

64. #pientelakka #haitallinen 
#aine #maaperä 
#pohjasedimentti –

65. #liikennevirasto #ELY-
keskus #vesiliikenne
#nopeusrajoitus #eroosio 

#turvallisuus

63. #viestintä
#pursiseura 
#venekerho 
#kestävyys 
#näkökohta

4. Suunnitelmallinen 
vesialueiden käyttö

76. #kosteikko #pienvesi 
#täydennysrakentaminen
80. #virtavesi #uoma 
#kunnostus #vaelluseste 
#kutusorakko

71. #kemikaali #öljy #riski 
#kohde #vesistö

74. #resursointi 
#vesiensuojelu #rakenne 
#suunnittelu 
#rakentaminen #ylläpito

69. #saaristokohde #kulutus 
#kestävyys 
#luonnonranta #resilienssi 
#ranta-alue

75. #saaristo 
#merialue 

#ekologisesti 
#arvokas #alue #suojelu

72. #maakunnallinen 
#merialuesuunnittelu 
#herkkä #vedenalainen 
#kohde 
81. #kestävä #matkailu 
#kalastus

5. Aktiivinen       Itämeri-
kansalaisuus

101. #koulu 
#yhteistyö 
#nuorisotoimi
103. #ympäristökasvatus 
#koulu #täydennyskoulutus 
#ympäristöryhmä #rantaretki
104. #tempaus #rantasiivous 
#talko #rantaretki 
#luontoretki #yhdistys 
#SiistiBiitsi
105.  #ekotukihenkilö 
#täydennyskoulutus 
#vesiensuojelu

91. #yhteistyö #alueellinen 
#vesiensuojelu-
yhdistys

89. #tutkimus 
#yhteistyö 
#korkeakoulu 
94.#nopea 
#kokeilu 
#vesiensuojelu #palvelu 
#innovaatio
97. #merellinen #liiketoiminta 
#jakamistalous #data-
aineisto 
#lisätty 
#todellisuus #yritys

106. #kaupunki #työntekijä 
#Itämeri 
#verkosto
107 #vuosittainen 
#Itämeripäivä
108. #meri 
#näkyvyys 
#aktiivisuus
#sitouttaminen 
#osallistaminen 
#innostaminen
109. #kulttuuri 
#tapahtuma
#vesiensuojelu #näkökulma 
#suurtapahtuma #avustus
110. #kerro kantasi 
#palautepalvelu 

95. #yritys 
#yhteistyö 
98. #kuluttaja 
#opastus #viestintä 
#kampanja
111 #vastuullisuus #matkailu 
#virkistyskäyttö 
#kongressivierailu 
#markkinointi
112. #tapahtumat 
#turistikohteet #matkailijat 
#viestintä 
#rannikkovedet #Itämeri 
#vesistövaikutus 

87. #kaupunki
#sisäinen 
#verkosto 
#yhteistyö 
#ilmastoverkosto #hankinnat 
#ympäristöverkosto 
#ekotukihenkilöt

86. #yhteistyö 
#vesistökunnostus #verkosto 
96. #merelliset #yrittäjät 
#verkosto 
#kestäväkehitys 
#vastuullisuus 
#ympäristöjärjestelmä 
#markkinointi
99. #applikaatio #Itämeren 
suojeluvinkit -vihkonen 
#Itämeriviestijät #verkosto

84. #vertaishaaste: 
85. #verkostokumppanit 
#aktivointi #esittely 
88. #paikallistason #Itämeri-
paneeli
90. #toimenpideohjelma 
#päivitys #verkosto 
102. ja 117 
#kansainvälinen #viestintä
115. #kansainvälinen 
#yhteistyö 
#ystävyyskaupunki 
#kaupunkiverkosto #EU-
hankkeet #Itämeri-strategia
116. #EU-vaikuttajat 
#tilaisuudet #osallistuminen 

You are not
expected to be

able to read this, 
visualization of 

the table on next
slide



For visualization, 
I´ve made a slide with
pictures for each SDG 
we enhance – where I 

have gathered
examples of actions



City of Turku: Voluntary
Local review, June 2020

Turku is a pioneer in marine protection. The 
joint water protection program of the cities of 
Turku and Helsinki, the Baltic Sea Challenge, 
was established in 2007 to create a direction 
for marine protection and to involve cities in 

the protection of the Baltic Sea.



Agenda 2030 reports from 
2020: have in common:

there is an urgent need for 
internal cooperation in cities 
for sustainable development, 
without forgetting local, 
national and international 
cooperation 

Link, July 8th, 2020

https://www.linkedin.com/pulse/urgent-need-internal-cooperation-cities-sustainable-development-holm/?trackingId=nXKC9LaUTzyYeePRrJa2Zw%3D%3D


The aim is to inspire to a first step to 
involve sustainable development as a 
self-evident part of projects, education 
and policies.

Short in time: 2-3 hours. 

Piloted at:

- the Centre for Lifelong Learning at Åbo Akademi University (CLL), May 2019

- Helsinki Design Week, September 2019

- adult education for continuing education institutions in Finland, November 2019

Workshop: 
Agenda 2030, case the Baltic Sea Challenge



Input Process Reflection



Introduc)on
to 

sustainable
development

Background

Definitions

Agenda 2030, 
SDGs

Examples of 
enhancing SD

strategies for 
enhancing SD; 
nationally and 
internationally

The Baltic Sea 
Challenge, as 

case 



GENERATION 2030

Thank you for your attention

tove.holm@turku.fi, +358 40 484 6979

#Agenda 2030     #SustainableDevelopmentGoals #SDGs     #EducationforSustainableDevelopment #ESD

#Academia     #HigherEducation #ContinuingEducation #AdultEducation #policy    #project

#BalticSeaChallenge #participatory #deliberative #methods #cooperation

#SDGImpactAssessmentTool #VLRreport #Turku
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