Matkalla

hyvään Itämereen
Tietoa meren hoidosta ja tilasta Suomessa
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Kuva: Riku Lumiaro

Itämeri on
hauras aarre
Nykyinen Itämeri on matala ja vähäsuolainen sisämeri, jonka ahdas reitti
suolaiseen Pohjanmereen kulkee matalien
ja kapeiden Tanskan salmien kautta.
Itämeri on mereksi nuori. Itämeren altaan, mannerlaatan painanteen, ruhjoi lopulliseen muotoonsa viimeisen jääkauden mahtava jäätikkö. Noin 13 000 vuotta sitten ilmasto alkoi lämmetä,
mikä sulatti mannerjään reunalle järven.
Itämeren suolaisuus on vaihdellut sen mukaan, miten avoin
yhteys valtamereen on ollut. Nykyisenlaisena vähäsuolaisena
merenä se on lainehtinut vasta muutamia tuhansia vuosia. Valtameren suolaista, raskaampaa vettä tunkee Itämereen harvoin
ja satunnaisesti, mutta makeaa ja kevyempää vettä virtaa sinne
runsaasti sadoista joista. Itämeren altaan murtovesi kerrostuu
suolaisuuden mukaan, mikä vaikeuttaa pohjan hapensaantia.
Itämeren eliöstö on erikoinen sekoitus: pääosa eliöistä on
kotoisin makeista vesistä tai valtameristä, joukossa muutama
aito murtovesilaji. Eliöstö peilaa mennyttä ja koostuu vain harvoista koviksista, sillä vähäsuolaisessa murtovedessä ja talven
jääpeitteen alla ei moni selviä. Itämeren pieni lajimäärä altistaa
ekosysteemin suurille muutoksille.

Itämeren saaristo
on mannerjään
raastimen taidokasta työtä. Se on maapallolla harvinainen
kokonaisuus.
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Suomen
merialueeseen
kuuluu noin
viidennes
Itämeren
pinta-alasta.

Kuva: Jan-Erik Bruun

Kuva: Mervi Kunnasranta

Kuva: Maiju Lehtiniemi

Pohjamudassa ravintoa nuuskiva kilkki Saduria
entomon (n. 7 cm) eli jo mannerjään reunajärvessä.

Itämerennorpan Pusa hispida botnica
historia juontaa kylmälle pohjoiselle merelle.

Saaristomeren uusi laji liejutaskurapu
Rhithropanopeus harrisii (kilpi < 2 cm) tulee Pohjois-Amerikan itärannikolta ja maistuu Itämerenkin
kaloille.

Valuma-alue pesee kasvonsa pieneen vatiin
Itämeri on kahdeksan Euroopan unionin maan ja Venäjän ympäröimä. Itämeren valuma-alue on merta neljä kertaa laajempi, ja
siihen kuuluu rantavaltioiden lisäksi osia viidestä muusta maasta. Alueella asuu lähes 90 miljoonaa ihmistä, jotka viljelevät
maata, kasvattavat metsää, pyörittävät tehtaita ja harjoittavat
vilkasta elinkeinoelämää.
Matalaan mereen päätyvät ravinteet ja haitalliset aineet
laimenevat huonosti ja poistuvat hitaasti, sillä vettä on vähän
ja sen täydellinen vaihtuminen kestää kymmeniä vuosia. Siksi
päästöjen vaikutukset Itämeren ekosysteemissä voimistuvat.
Ilmastonmuutos tulee nostamaan Itämeren lämpötilaa, lisäämään erityisesti talvikauden sateisuutta ja vähentämään veden
suolaisuutta. Se muuttaa lajistoa ja ekosysteemin toimintaa. Jos
meri voi hyvin, se myös toipuu muutoksista paremmin.

Vieraslajit.fi
-verkkosivusto auttaa
vieraslajien tunnistamisessa. Sen kautta voit
ilmoittaa myös omista
havainnoistasi.

Hietasimpukka
Mya arenaria
(n. 5 cm) on
viikinkien tuliainen valtamereltä.

Merirokko
Amphibalanus
improvisus
(n. 1 cm) matkasi
1840-luvulla laivalla
yli Atlantin myös Itämeren veneilijöiden
riesaksi.

Koukkuvesikirppu Cercopagis pengoi (n. 2 mm, koukun kanssa jopa 14mm) löysi 1990-luvulla kyydin
Mustaltamereltä Itämerelle ja kilpailee nyt ravinnosta pienten kalojen kanssa.
Piirrokset © Juha Flinkman
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Tarinaa Itämeren
ekosysteemipalveluista
Hiilidioksidi ja happi liikennöivät meren ja ilman välillä.
Liuennutta eloperäistä ainesta
käyttävät bakteerit, joita syövät
siimalliset alkueliöt eli flagellaatit. Flagellaatti maistuu edelleen
vesikirpulle. Pienet levät sitovat
hiilidioksidia, käyttäen ravinteita ja aurinkoenergiaa sekä
vapauttavat happea. Levää syö
vähän isompi hankajalkainen,
joka joutuu silakan, salakan tai
kilohailin suuhun, pikkukala
maistuu edelleen petokalalle.
Ahven tarttuu virveliin.
Valtava rautakauha nostaa
merihiekkaa. Ydinvoimala laskee
lämpimän lauhdevetensä mereen.
Pytyn vesi huuhdotaan puhdistamon kautta putkea pitkin
avomerelle. Öljytankkeri luotsaa
lastiaan kapealla väylällä. Merenpohjan putkissa ja kaapeleissa
virtaa kaasua ja tietoa maasta
toiseen.
Sukeltaja tutkii karikolle karahtanutta vanhaa hylkyä. Ihmiset
imevät keuhkonsa täyteen meriilmaa ja kuuntelevat lokkien
kirkaisuja. Taiteilijan sivellin
sieppaa aamunvalon saariston
kallioluodolla. Suomalainen
istahtaa saunalaiturille ja kastaa
varpaansa alkukesän kylmään
meriveteen.
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Kuva: Seija Hällfors

Kuva: Jan Ekebom / Metsähallitus / 2007

Kuva: Juha Flinkman

Kuva: Per Mickwitz

Kuva: Siru Tasala

Ekosysteemi
palvelee
– pelaako
huolto?
Meri hyödyttää ihmisiä monella tavalla. Niitä kaikkia ei
voi mitata rahassa.
Useimmat meren tarjoamat palvelut edellyttävät
hyvin toimivaa ja monimuotoista merta. Ihmisen tapa
käyttää merta koettelee kuitenkin ekosysteemin kestokykyä.

Itämeren painepisteet
Ihmistoiminta rasittaa kaikista Itämeren osista eniten
Tanskan salmia, varsinaisen Itämeren etelä- ja kaakkoisosaa sekä Suomenlahtea, ja vähiten Pohjanlahtea.
Suomenlahden ympäristöpainetta kasvattaa etenkin
ihmisperäinen kuormitus – ravinteet ja haitalliset aineet –
sekä vilkas meriliikenne ja siihen liittyvät riskit.

Meren kestävä käyttö
vaatii suunnittelua
Meren luontoarvot menevät usein ristiin ja päällekkäin muiden intressien kanssa. Merialuesuunnittelulla
toimintoja sovitetaan yhteen paitsi maittain myös eri
sektorien kesken. Karttuva ja jalostettu tutkimustieto
auttaa suunnittelijoita ja päätöksentekijöitä tasapainottelussa eri vaihtoehtojen välillä.
Ilmastonmuutos on yksi merialuesuunnittelun tulevaisuuden haasteita, sillä sen vaikutuksia meriluontoon ja
ihmisen toimintaan on vielä vaikea tarkkaan ennustaa.
Muut kuvat: Eija Rantajärvi
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Energian
johtaminen mereen:
melu, lämpö

Biologinen
monimuotoisuus
Tulokaslajit

Kaupallisesti
hyödynnettävät
kalat,äyriäiset ja
nilviäiset

Roskaantuminen

?

Ihmisravintona
käytettävien
mereneliöiden
epäpuhtaudet

Meren
ravintoverkkojen
osatekijät

Epäpuhtauksien
pitoisuudet
vedessä

Rehevöityminen

Hydrografisten
olosuhteiden
muutokset
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Merenpohjan
koskemattomuus
Kuvat: Mats Westerbom,
Maiju Lehtiniemi, Riku Lumiaro,
Rajavartiolaitos / SYKE,
Per Mickwitz ja Eija Rantajärvi.

Mistä on hyvä meri tehty?
Hyvän Itämeren reseptissä on 11 ainesosaa. Tärkeimpiä
niistä on rehevöitymisen torjunta. Se liittyy läheisesti myös
muihin tekijöihin, kuten monimuotoisuuteen, tulokaslajeihin,
meren ravintoverkkoon ja pohjan tilaan.

Terve meri on hyvä sijoitus
Itämeren rehevöitymisen torjunta on taloudellisesti kannattavaa. Hyvän meren hintaa on selvitetty yhdistämällä maatalouden ja jätevesien päästövähennysten kustannukset
tietoon siitä, mitä kansalaiset olisivat valmiita maksamaan
meren tilan paranemisesta.
Suomessa rehevöitymisen torjuntaan tarvittava rahamäärä olisi noin viidesosa siitä saatavista hyödyistä. Jos meren
tila olisi hyvä, nettohyöty Suomelle olisi 149–178 miljoonaa
euroa vuodessa. Toistaiseksi ei ole selvitetty, kuinka paljon
meren hyvän tilan saavuttaminen maksaisi muiden tekijöiden osalta ja kuinka suuri hyöty niistä saataisiin.
Päästöjä kannattaa vähentää siellä, missä pienimmillä
kustannuksilla saadaan suurimmat hyödyt. Esimerkiksi Pietarin jätevesien puhdistukseen tehdyt sijoitukset auttavat
koko Suomenlahtea.

Lisää aiheesta
• ym.fi ajankohtaista > Julkaisut > Raportteja
> YMra22/2012 Taloudellinen näkökulma
Itämeren suojeluun
• mtt.fi julkaisut > Julkaisuhaku > Policy Goals
for Improved Water Quality in the Baltic Sea
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Kuvat: Eija Rantajärvi

HELCOM:n
Itämeren suojelun
toimintaohjelma
Baltic Sea Action Plan
on direktiivien
tärkeä
työväline.

Euroopan
unioni kutsuu
hoitamaan
merta
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EU tähtää meriympäristön hyvään tilaan vuoteen 2020 mennessä ja sen ääni kuuluu myös Itämeren suojelukomissiossa
(HELCOM) yhdeksän rantavaltion rinnalla. Meren hyvän tilan saavuttaminen vaatii sekä maiden että monen toimijan yhteistyötä.
Mukaan tarvitaan kansalaisia, järjestöjä, yrityksiä, viranomaisia,
tutkijoita ja päättäjiä. Yleisen ympäristötietoisuuden lisääminen
on tässä työssä tärkeä keino.

Ekosysteemi on kaiken perusta
Merenhoidon perusta on ekosysteemi, jonka osa ihminen on.
Ihmisen toimintaa pyritään säätämään niin, etteivät meren
palvelut vaarannu. Merenhoito on painottanut keskeisiä meren tilaan vaikuttavia asioita: ravinnepäästöt ja rehevöityminen,
haitalliset aineet ja niiden vaikutukset eliöiden terveyteen, meriliikenne ja ympäristöriskit sekä luonnon monimuotoisuuden
suojelu. Uudempia merenhoidon alueita ovat roskaantuminen ja
vedenalainen melu sekä kalakantojen merkityksen kattavampi
huomioiminen.

Itämeren äänimaailmasta
ja melun vaikutuksista sen
ekosysteemiin tiedetään vasta
vähän. Esimerkiksi meriliikenne
ja vesirakentaminen aiheuttavat vedenalaista melua. Melua
mitataan hydrofonilla (alakuva).
Tulokset tallentuvat äänen taajuuden mukaan painearvoina,
jotka ilmoitetaan desibeleinä
(keskellä).

Kuva: Outi Setälä

Meriympäristön roskaantuminen
on kasvava ongelma. Veteen
joutuva muovi hajoaa hyvin hitaasti
mikrohiukkasiksi, niihin sitoutuneet
haitta-aineet päätyvät eläinplanktonin ja kalojen ruuaksi sekä
ihmisenkin lautaselle. Laboratoriokokeessa eliöt söivät luontaisen
ravinnon ohella mikromuovia.
Mikroskooppikuvassa oikealla
Bosmina-vesikirpun (< 1 mm)
suolessa näkyy 10 µm:n kokoisia
fluoresoivia muovikuulia.

Vesien- ja merenhoito
Euroopan unionin vesipuitedirektiivin ja meristrategiadirektiivin
toimeenpanoa kutsutaan Suomessa vesien- ja merenhoidoksi.
Vesienhoito kattaa Manner-Suomen pohja- ja sisävesien ohella
myös meren rannikkovedet. Merenhoito kattaa Suomen merialueet
rannikkoviivasta talousvyöhykkeen ulkorajaan. Koska Itämeren
valuma-alue on laaja, on mantereen vesienhoidolla suuri merkitys
meren tilaan. EU velvoittaa maita arvioimaan vesien- ja merenhoidon
onnistumista sekä ympäristötavoitteita kuuden vuoden välein.

Asetus merenhoidon järjestämisestä
(980/2011)

Lisää aiheesta
• ymparisto.fi > Vesi ja meri > Vesien- ja merensuojelu
• helcom.fi
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Kuvat: Jukka Pajala

§

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä
(1299/2004, muutos 272/2011)

Lannoitteet
matkaavat
pelloilta mereen
Suomen jokien mukana virtaa mereen runsaasti ravinteita: luonnonhuuhtoumaa ja ihmisen aiheuttamaa ravinnekuormitusta.
Vuosittain mereen päätyy noin 3 500 tonnia fosforia ja 78 000
tonnia typpeä. Pääosa ihmisperäisestä kuormituksesta tulee
maataloudesta.
Suomen maa-alasta 7 % on peltoa. Suuri osa pelloista sijaitsee jokivarsilla ja rannikolla, joten matka mereen on lyhyt.
Sadosta ylijääviä ravinteita päätyy levien käyttöön ja rehevöittämään erityisesti matalia rannikkovesiä

Perämeri

Eläin- ja kasvituotannon
eriytyminen on ongelma

Merenkurkku*
Vuoksen
valuma-alue
Selkämeri

Saaristomeri
Suomenlahti
Varsinaisen Itämeren
pohjoisosa
Tiedontuottaja: SYKE / Saara Kirjalainen
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Suomessa viljanviljely keskittyy eteläiselle ja lounaiselle rannikolle. Sitä vastoin karjatalouden pääalueet ovat Sisä-Suomessa,
Lounais-Suomessa ja Pohjanmaalla. Koska eläin- ja kasvituotanto ovat eriytyneet, lantaa on vaikeampi hyödyntää viljelyssä.
Erityisesti eläintuotannon pääalueilla lannasta huuhtoutuvat
ravinteet ovat suuri ongelma.
Suomenlahden runsasjärvinen valuma-alue pidättää
fosforikuormastaan puolet. Sen sijaan vähäjärvisen
Saaristomeren valuma-alueen pidätyskyky on heikko.
Vuoksen valuma-alueen pelloilta huuhtoutuva vesi ei
laske suoraan mereen, vaan Saimaa, Laatokka ja muut
järvet pidättävät pääosan fosforista.
*Unescon maailmanperintökohde

Suomesta mereen päätyvän ihmisperäisen ravinnekuormituksen alkuperä 2008–2012
Typpikuormitus

5%

5% 3%

1% 4%
13 %

15 %
5%

12 %

5%
2%

Fosforikuormitus

8%
Teollisuus
Kalanviljely
Maatalous
Metsätalous

5%

55 %

62 %

Yhdyskunnat
Muut
Haja-asutus
Laskeuma järviin

Tiedontuottaja: SYKE / Antti Räike

Maatalouden kuormitus vähenemässä
Keinolannoitus kasvatti peltojen ravinnemäärää erityisesti
1970–1980-luvuilla. Sittemmin lannoitemäärä on pienentynyt.
Fosforikuormitus maataloudesta mereen on vähentynyt
1990-luvun lopun tasosta noin 20 %. Päästöt ovat vähentyneet
eniten Perämerellä ja vähiten Saaristomerellä.
Sen sijaan mereen päätyvä typpikuormitus on kasvanut vielä
2000-luvullakin. Kasvu johtuu lähinnä lannan levityksestä eläintuotannon keskittymäalueilla ja peltoalan lisäyksestä eloperäisillä mailla. Vasta aivan viime vuosina on typpikuorma hieman
vähentynyt.

Tuorein arvio koko Itämeren
alueen ravinnekuormituksesta on vuodelta 2010. Silloin
Suomen osuus typpikuormituksesta oli 7 % ja fosforikuormituksesta 8 % (HELCOM 2013,
BSEP 141).Rannikkovesiemme
tilaan vaikuttaa paljon Suomen
oma kuormitus. Esimerkiksi
Saaristomeren tilaa parantaisi
Lounais-Suomen maatalouden
päästöjen vähentäminen.

Ihmisperäinen fosforikuorma

Konstit on monet
Maatalouden ravinnekuormituksen suitsimiseen on tehokkaita
keinoja: lannan ravinnepitoisuuden vähentäminen ja ravinteiden tarkka hyödyntäminen, paremmin typpeä sitovien kasvilajikkeiden käyttö ja eroosioherkillä alueilla peltojen syyskynnön
korvaaminen talviaikaisella kasvipeitteisyydellä. Kosteikkojen ja
suojavyöhykkeiden perustaminen lisää samalla maatalousluonnon monimuotoisuutta.

Lisää aiheesta
• www.mmm.fi

(hakusana:
MYTVAS 3 loppuraportti)

Saaristomeren eroosioherkältä valumaalueelta päätyy mereen paljon fosforia.
Alue on merkittävä viljanviljelyn sekä sikaja siipikarjatalouden keskittymä. Yhdeltä
peltohehtaarilta vesiin päätyvä kuormitus
on suurin Saaristomerellä ja pienin Perämerellä. Kokonaispeltoala on suurin Perämeren laajalla valuma-alueella.

Tiedontuottaja:
SYKE / Markus Huttunen
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Kuva: Jan-Erik Bruun

Suomenlahden
näkösyvyys
1905–2011
Näkösyvyyttä mitataan tutkimusalus Arandalla.
Itämeren veden
sameutta on mitattu valkolevyllä
(Secchi–levy) jo
1800-luvun lopulta lähtien. Planktonlevien runsaus
samentaa vettä,
jolloin näkösyvyys heikkenee.
Suomenlahdella
näkösyvyys on
pienentynyt
sadassa vuodessa kahdeksasta
neljään metriin.
Tilanne on tasaantunut vasta viime
vuosina.
Tiedontuottaja: SYKE /
Vivi Fleming-Lehtinen

Suomenlahti ja Pohjanlahti ovat erilaisia
Itämeren pääaltaan suolainen syvävesi työntyy Suomenlahteen ja säätelee sen vaihtelevaa suolaisuuskerrostuneisuutta. Voimakkaasti kerrostunut vesi sekoittuu
huonosti, eikä hapekasta vettä virtaa pohjalle.
Ahvenanmeren etelänpuoleinen kynnys estää Itämeren
pääaltaan syvänveden pääsyn Pohjanlahdelle. Pohjanlahden heikosti kerrostuneessa vedessä happipumppu
pinnasta pohjaan toimii hyvin.
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Ravinteet
kasvattavat
leväsatoa
Rehevöityminen ja sen haitat näkyvät selvimmin herkillä Saaristomeren ja Suomenlahden rannikkoalueilla, missä saaret,
pohjan harjanteet sekä veden kerrostuneisuus hidastavat vedenvaihtoa ja pohjan hapensaantia.
Hapen loppuminen lisää hyvinkin nopeasti meren rehevyyttä;
se vapauttaa pohjan ravinnevarastoja. Rehevyys lisää eloperäisen aineen määrää, joka puolestaan lisää entisestään hajotustoiminnan hapenkulutusta.
Rehevöityminen vaikuttaa koko meren ravintoverkkoon planktonlevästä haukeen ja hylkeeseen. Hapen puute köyhdyttää
pohjaeläinlajistoa, vähentää pohjaeliöiden määrää ja pienentää
niiden kokoa. Pohjan äyriäiset ja selkärangattomat ovat monien
kala- ja lintulajien pääravintoa ja kalojen ohella tärkeää ruokaa
myös itämerennorpalle.

Ulkoisen kuormituksen
vähentäminen on tärkeää
Meri on rehevöitynyt, koska runsas ravinnekuormitus maalta
mereen on jatkunut vuosikymmeniä ja kerryttänyt samalla pohjan ravinnevarastoa.
Pohjan happitilanteen muutokset säätelevät esimerkiksi Suomenlahden rehevyyttä, joka voi vaihdella paljon vuosien välillä.
Tärkeintä on kuitenkin vähentää valuma-alueelta tulevaa kuormitusta, sillä vain ulkoinen kuormitus tuo mereen kokonaan uusia
ravinteita.
Merenhoidossa maltti on valttia, sillä vanha kuormitus hidastaa meren tilan paranemista.

Levätilannetta seurataan monin tavoin

valkoinen = pilvi,
klorofylli µg/l

SYKE:n vakioasemien (30 kpl)
%-osuudet vuosittain

Envisat Meris;
7.–9.7.2011
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Pohjan happitilanne kesällä Suomenlahden
rannikkovesien syvänteissä 1999–2013
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Tiedontuottaja:
SYKE / Eeva Bruun

Tiedontuottaja: SYKE / Seppo Kaitala

Monet Itämeren planktonlevät ovat rehevöitymisen menestyjiä. Esimerkiksi sinilevät (syanobakteerit) muodostavat
kesällä laajoja massaesiintymiä, jotka ovat usein myrkyllisiä. Itämeren leväesiintymiä kartoittavat avaruudesta
satelliitit, merellä tutkimusalukset ja Alg@line-reittilaivat (tosiaikainen leväseuranta; syke.fi/hankkeet/algaline).
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Rehevöityneen Suomenlahden rannikkovesissä
muodostuu loppukesällä
veden lämpötilakerrostuneisuuden myötä hapettomia pohjia. Syksyllä veden
jäähtyessä ja sekoittuessa
pohjat saavat taas happea. Tiedontuottaja: SYKE /

Pohjan pintasedimenttiä näytteenottoputkissa hapellisissa (vasemalla)
ja hapettomissa
(oikealla) oloissa.

Seppo Knuuttila

Kuva: SYKE

Selkämeri
Valkokatka Monoporeia
affinis (n. 9 mm).
Piirros: Juha Flinkman
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Liejuputkimato
Marenzelleria spp
(n. 11 cm). Tällä
tulokaslajilla on
myönteisiä vaikutuksia; sen myllerrys
hapettaa pohjaa,
mikä parantaa myös
alkuperäiseliöiden
oloja.
Piirros: Juha Flinkman
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Selkämeren hapekkaasta pohjasta löytyy aina elämää. 2000-luvun
alussa tulokaslaji liejuputkimato vei tilaa muilta lajeilta. Nykyisin
valtalajeina ovat valkokatka ja liejuputkimato.
Tiedontuottaja: SYKE / Henrik Nygård ja Marko Jaale
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Piirrokset © Juha Flinkman

Pohjaeläinten määrä Selkämeren ja Suomenlahden avomerialueiden syvillä pohjilla 1964–2013
Alueiden erilainen happitilanne näkyy pohjaeläimistössä. Vuodet, joista tietoa ei ole, on merkitty nuolella.

2004

Suomenlahdella hapelliset ja hapettomat kaudet vaihtelevat. 1990-luvun
alussa veden kerrostuneisuus lähes hävisi ja pohjaeläimet runsastuivat,
mutta veden kerrostuessa uudelleen pohjalta loppui happi ja eläimet katosivat. Nykyisin lähes ainoa pohjaeläinlaji on liejuputkimato, joka sietää
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hyvin vähähappisia oloja. Tiedontuottaja: SYKE / Henrik Nygård ja Marko Jaale

kuva Eija Rantajärvi

Rehevöitymisen seurannaiset – valon puute, runsas laidunnus ja
raskas päällyskasvusto – koituvat rakkolevän Fucus vesiculosus
kohtaloksi. Vasemmalla hyvinvoiva monimuotoinen rakkoleväyhteisö, oikealla rakkolevä on hävinnyt ja hapetonta pohjaa peittää
valkoinen rikkibakteerimatto.

Rihmalevät viherahdinparta Cladophora glomerata ja suolilevä
Ulva intestinalis sieppaavat runsaat ravinteet nopeasti käyttöönsä.
Pitkärihmainen levämatto tuntuu jalan alla petollisen pehmeältä.
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Monenlaista
elämää
murtovedessä
Kallioon tiukasti kiinnittyvä monivuotinen rakkolevä on Itämeren
ekosysteemin tärkeä merellinen laji, jonka luontaisen elinalueen
määrää veden suolapitoisuus. Sitä esiintyy Suomen länsirannikolla Merenkurkusta etelään, ja Suomenlahdella aina Suursaaren itäpuolelle.
Monivuotisia rakkoleväyhteisöjä uhkaavat nopeakasvuiset
yksivuotiset rihmalevät. Tiheät rihmaleväkasvustot ovat valloittaneet kallioiset merenrannat koko Suomessa.
Rihmalevien suojassa elää selkärangattomia, joista moni
vaeltaa aikuisena syvemmälle laiduntamaan rakkolevää. Syksyllä rihmalevät irtoavat kalliosta, jolloin niitä kertyy kasoittain
rannoille ja syvänteisiin. Hajoava levämassa kuluttaa runsaasti
pohjan happea.

Kuvat: Heidi Arponen / Metsähallitus 2010

Rakkolevämetsä on monimuotoisempi

Uhanalaisimmat vedenalaiset luontotyypit
ovat rannikkomme eteläisimmissä osissa:
Saaristomerellä ja Suomenlahdella.
• ymparisto.fi/luontotyypit

Kuva: Heidi Arponen / Metsähallitus 2010

Rakkolevämetsässä elää ja lisääntyy monin verroin lukuisampi
joukko lajeja kuin rihmaleväkasvustossa. Siellä uivat kalanpoikaset, hauki, ahven, tokko ja mutu. Sinne rakentaa pesänsä myös
vaskikala. Mukana vilistävät siirat ja katkat, rakkolevän pinnalla
ja suojissa viihtyvät rihmalevät, polyypit, kotilot, sinisimpukka,
merirokko ja levärupi.
Rehevöityneessä vedessä rakkolevä jää varjoon ja kuolee
pois. Samalla katoaa rakkolevämetsän monimuotoinen eliöstö.
Rehevöitymisen häviäjiin kuuluu kalliopohjan rakkolevän ja punalevien ohella hiekkapohjan meriajokas.
Muutokset leväyhteisössä heijastuvat laajasti meren ravintoverkkoon.

Laajimmat meriajokasniityt Zostera marina Suomen merialueella
ovat Hankoniemen eteläpuolella. Lajia esiintyy sieltä itään,
Sipoon seutuville asti. Eksoottinen särmäneula Syngnathus typhle
(n. 25 cm) viihtyy niin meriajokkaan kuin rakkolevänkin suojissa.
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Kuva © Ilkka Lastumäki

Suomenlahti on maailman tiheimmin
liikennöityjä merialueita. Esimerkiksi
vuonna 2013 pelkästään Venäjän
Suomenlahden satamien kautta
kulki rahtia 215,8 miljoonaa tonnia.
Suuren öljyonnettomuuden vaikutukset Suomenlahden ekosysteemiin
voisivat olla tuhoisat.

Suomenlahti-veneessä
3 maata ja monta soutajaa
Suomenlahti-vuosi 2014 on Suomen, Venäjän ja Viron yhteinen
teemavuosi. Teemavuoden suojelijoita ovat maiden presidentit.
Vuoteen kuuluu monta osaa tutkimuksesta ympäristökasvatukseen. Toimijoina mukana on tutkimuslaitoksia, ministeriöitä,
kaupunkeja, yrityksiä ja järjestöjä.
Yksi vuoden tavoitteista on ympäristötietoisuuden kasvattaminen. Samalla halutaan lisätä ja parantaa kansalaisten, tutkijoiden ja päättäjien vuorovaikutusta.

Tutkimuksen Suomenlahtivuosi on pitempi
Vuoden aikana Suomen, Venäjän ja Viron tutkijat selvittävät hyvän meren tekijöitä sekä jalostavat tietoa merialuesuunnittelun
ja muiden yhteiskunnallisten päätösten pohjaksi. Tutkimusai16

Suomenlahden
valuma-alue on
merialueeseen
verrattuna pintaalaltaan kuusinkertainen.

neiston työstäminen ja analysointi jatkuu vielä teemavuoden
jälkeenkin.
Tutkijat selvittävät Suomenlahden ekosysteemin biologista ja
geologista monimuotoisuutta, kestävän kalastuksen periaatteita, haitallisten aineiden vaikutuksia eliöstöön ja turvallisen merenkulun liikennesääntöjä. Rehevöityminen ja ilmastonmuutos
ovat osa näitä kaikkia teemoja.
Kuva Suomenlahden meriympäristön tilasta tarkentuu ja laajenee: seurantaverkostoa kasvatetaan, mittauksia vertaillaan,
käytäntöjä yhdenmukaistetaan ja aineistoja yhdistetään.
Yhteinen kokonaisarvio Suomenlahden tilasta valmistuu syksyllä 2015.

Pietarin fosforikuormitus Suomenlahteen 1981–2012
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Tiedontuottaja:
SYKE / Jan-Erik
Bruun

Tutkimusalus Aranda Itämerellä talvella 2014
Tutkijat selvittivät meren tilaa vuosittaisella seurantamatkalla. Mittaukset kattoivat hyvin myös Suomenlahden
itäisimmän osan. Ulkoinen kuormitus, sisäänvirtaus
Itämeren pääaltaasta ja pohjan happitilanne säätelevät
Suomenlahden ravinnepitoisuuksia.

Vieraat lajit ovat selkeä uhka Itämeren
alkuperäiselle biologiselle monimuotoisuudelle. Esimerkiksi Viipurinlahdella tulokaslaji vaeltajasimpukka
Dreissena polymorpha (n. 2 cm) on
nykyisin pohjien valtalaji.
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Eri toimijoiden pitkän ja määrätietoisen yhteistyön ansiosta lähes kaikki Pietarin jätevedet johdetaan puhdistamoille käsiteltäviksi. Lounainen puhdistamo valmistui vuonna 2005.
Tiedontuottaja: SYKE / Seppo Knuuttila, aineisto Vodokanal, Pietari

Klorofyllipitoisuus pintakerroksessa µg/l

Fosfaattifosforin
pitoisuus pintakerroksessa
(PO4-P μmol/l).
Pitoisuudet on
interpoloitu vain
alueille, joiden
keskisyvyys on
yli 15 metriä.
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Itäisen Suomenlahden (Huovari) kesän levämäärä 1981–2013
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Itäisen Suomenlahden kesän kasviplanktonin määrän (klorofyllipitoisuus) kasvu on pysähtynyt 2000-luvulla.

Tiedontuottaja: SYKE / Seppo Knuuttila, aineisto Kaakkos-Suomen ELY-keskus

Piirros © Juha Flinkman

Suomen
rehevöityneimmät
merialueet ovat
Suomenlahti ja
Saaristomeri.

Katso miten ympäristö
vaikuttaa ravintoosi
foodweb.ut.ee

WHO05 TEQ, pg/g
tuorepainoa kohti

Dioksiinipitoisuus yli
5-vuotiaissa silakoissa Suomen
rannikolla 1978–2009
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Terveellinen kala sisältää myös
haitallisia aineita. Silakan dioksiinipitoisuus on laskenut roimasti,
kun poltto- ja teollisuusprosesseja
on parannettu. Aiempaa kuormitusta löytyy sedimentistä ja se
on edelleen riski ekosysteemille.
Kymijoen edustan pitoisuudet
ovat korkeita maailmanlaajuisestikin. Nyt tutkitaan muun muassa
orgaanisten tinayhdisteiden,
lääkeaineiden ja öljyn vaikutuksia
eliöstöön.

Tiedontuottaja: THL / Riikka Airaksinen

sciencedirect.com/science/journal/00456535/114 (Hakusana:
17 Baltic herring)

Kuva: Eija Rantajärvi

Suomenlahden
valuma-alueella
elää noin
13 miljoonaa
ihmistä.

Kuva: Vilma Hakala

Samaan suuntaan monin airoin

Ympäristöviestin kulkua avittavat eri maiden kansalaisvaltuuskunnat. Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Matti Vanhanen (oikealla)
luotsaa Suomen valtuuskuntaa, johon kuuluu yli sata yhteiskunnallista vaikuttajaa. Viron valtuuskuntaa johtaa aiempi pääministeri
Andres Tarand (keskellä). Venäjän valtuuskuntaa vetävät kuvernöörit Georgy Poltavchenko (Pietari) ja Aleksandr Drozdenko (Leningradin alue) (eivät kuvassa).
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Suomenlahti-vuoden aikana järjestetään lukuisia mereen liittyviä
tapahtumia; tarjolla on tieteellisiä seminaareja, ympäristötietoa
ja -koulutusta, mutta myös musiikkia, käsitöitä ja ruuanlaittoa.
Vuoden aikana järjestettävä ympäristökoulutus varustaa
opettajia ja ympäristökasvattajia monipuolisella meritiedolla.
Merentutkimusalus Aranda rantautuu satamiin ja avaa ovensa yleisölle. Suomenlahden maailmasta kertova näyttely kiertää
eri tapahtumissa ja sitä voi myös lainata.
Vuoden sadosta syntyy virallinen Suomenlahti-julistus, joka
luo suuntaviivoja yhteisen meriympäristön suojeluun. Nuoret
esittelevät oman näkemyksensä Suomenlahden tulevaisuudesta julistuksella, joka saa lopullisen muotonsa kansainvälisellä
leirillä.
Suomenlahti-vuosi – kaikkine toimijoineen ja tempauksineen –
vauhdittaa kohti yhteistä tavoitetta: hyvinvoivaa Itämerta.

Suomessa

Venäjällä

Virossa

Kuvat: Vilma Hakala ja Eija Rantajärvi

Kuvat: Anton Krasheninnikov ja Friends of the Baltic -organisaatio

Kuvat: Tallinna Keskkonnaamet/Tallinnan ympäristövirasto

Tule mukaan
Suomenlahti-vuoteen!

• www.gof2014.fi
• www.facebook.fi/gof2014
• twitter: @GoFY2014 ja #gofy2014]
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kuva Eija Rantajärvi

kuva Heidi Hällfors

Ryhdy sinäkin havainnoimaan meriympäristöä!
Suomen ympäristökeskus ja ympäristöjärjestöt kouluttavat kansalaisia havainnoimaan
muun muassa sinileväkukintojen esiintymistä, rakkoleväkasvustojen tilaa, roskien määrää rannoilla sekä mittaamaan veden sameutta. Havainnot kertovat tärkeää tietoa
meren tilasta.

Tietoa havainnoinnista
• ymparisto.fi/havainnot
• meriwiki.fi/wiki/Levävahti
• meriwiki.fi/wiki/
Kansalaisten_levähavainnot
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Itämeren äärelle
• ymparisto.fi/vesijameri
• syke.fi/esitteet
• ymparisto.fi/havainnot/
Itameri-koulutus

Muista
myös
sukeltaa
suolaisiin
aaltoihin!
Suomen ympäristökeskus
SYKE
Puhelinvaihde:
0295 251 000
Osoite:
Mechelininkatu 34a,
Töölö, Helsinki
Postiosoite: PL 140,
00251 Helsinki
www.syke.fi
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Rantaroskat luetteloidaan ja kerätään pois. Veden sameutta mitataan valkolevyllä, jonka voi askarrella
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