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GisBloom-hankkeessa testattiin uusia välineitä vesistöjen tilan seurantaan ja kustannustehokkaiden
vesienhoitotoimenpiteiden löytämiseen järville ja
rannikkoalueille. Uusien välineiden avulla levitettiin
tietoa leväkukintojen syistä, ravinnekuormituksesta
sekä maankäytön, hoitotoimenpiteiden ja ilmaston
vaikutuksista rehevöitymiseen.
Välineinä toimivat erilaiset mallit ja menetelmät, joilla ravinnekuormituksen määrää ja vähentämismahdollisuuksia voidaan tarkastella ja arvioida. Erilaisten
toimenpidevaihtoehtojen kustannuksia pystytään
myös arvioimaan suhteessa hyötyihin. Tämän lisäksi
tuotetaan leväennusteita.
Hankkeessa luotiin myös Internet-pohjainen karttapalvelu Vesinetti (www.vesinetti.fi), josta löytyy järviä,
jokia ja rannikkoalueita koskevaa mittaus- ja tutkimustietoa. Tietoa tuottavat henkilöt ja organisaatiot
voivat saada Suomen ympäristökeskukselta (SYKE)
järjestelmään tunnukset omien tuotosten ja verkkopalveluiden julkaisemista varten. Vesinetin tietoja voi kuitenkin tarkastella myös ilman tunnuksia.
GisBloom-hankkeessa tuotettuja työkaluja, menetelmiä ja tuloksia voi tarkastella Vesinetin avulla.
Vesinetti on yhteydessä myös toiseen, osin tässä
hankkeessa kehitettyyn nettipalveluun, Järviwikiin
(jarviwiki.fi), jossa yhdistyvät viranomaisten ja
kansalaisten havainnot ja tieto Suomen järvistä. Järviwiki on myös paikka, jossa esim. oman lähijärven tilasta ja hoitotoimenpiteistä voidaan keskustella. Tavoitteena näillä palveluilla on parantaa vesistöjen tilaa usean toimijan yhteistyöllä.
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Alueet, joilla hankkeen työkaluja pilotoitiin:

1 Lapuanjoki
2 Hiidenvesi
3 Pohjanpitäjänlahti ja Tvärminnen merialue
4 Pien-Saimaa
5 Vanajavesi
6 Säkylän Pyhäjärvi
7 Lahden Vesijärvi
8 Vantaanjoki ja Helsingin merialue
9 Karvianjoki
10 Paimionjoki
11 Temmesjoki
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Vantaanjoen valuma-alueen pellot. Suurin osa pelloista
sijaitsee savimailla, joista maa-aines kulkeutuu herkästi vesiin.
Saven mukana vesiin kulkeutuu rehevöitymistä lisäävää
fosforia.

Liisa Hämäläinen/SYKE

Valuma-alueen kuormitus
Valuma-alue on vedenjakajan, eli korkeiden maastonkohtien tai soiden rajaama kokonaisuus, jolta
vesistö saa sateen kautta tulevan vetensä. Valumaalueen eri kulkeutumisreittien kautta maa-ainesta
ja ravinteita päätyy vastaanottavaan vesistöön. Tätä
ainevirtaa kutsutaan ulkoiseksi kuormitukseksi. Se
on merkittävä tekijä muun muassa vesistön rehevöitymisessä. Vesien tilaa tarkasteltaessa ja kuormituksen
vähentämistä suunniteltaessa onkin tärkeää kiinnittää huomiota koko valuma-alueen maankäyttöön ja
muuhun toimintaan sekä luontaisiin olosuhteisiin.
Valuma-alueelta tuleva ravinnekuormitus voi olla pistemäistä, eli yhdestä helposti määriteltävästä kohteesta aiheutuvaa, jolloin sen määrän mittaaminen
on verraten yksinkertaista. Usein suurin osa kuormituksesta tulee kuitenkin hajakuormituksena, eli esimerkiksi maa- ja metsätaloudesta, haja-asutuksesta,
turvetuotannosta sekä laskeumana. Tällaisen kuormituksen tarkka mittaaminen on mahdotonta. Yleensä
kokonaiskuormitus voidaan arvioida suhteellisen
luotettavasti jokisuulla tehtyjen virtaama- ja vedenlaatumittausten avulla. Kuormituksen osittaminen eri
lähteisiin perustuu kuitenkin arvioihin ja vaatii paljon
tietoja alueen ominaisuuksista.
Typpi ja fosfori ovat ravinteita, joiden puute rajoittaa
vesistöissä kasvien ja levien kasvua. Siksi ravinnekuormituksesta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä
juuri näitä ravinteita. Ravinnekuormitus on laskennallinen suure, joka koostuu veden määrän ja eri ravinteiden pitoisuuksien tulosta. Veden valuntaa mitataan

yleensä päivittäin. Vedenlaadun mittaukseen tarvittavia vesinäytteitä otetaan sen sijaan pääsääntöisesti paljon harvemmin käsinäytteenotolla, ja näytteet
määritetään laboratoriossa. Kuormituslaskennassa
epävarmuutta aiheuttaakin tyypillisesti vedenlaatumääritysten vähäinen määrä. Vaikka hajakuormituksen tarkka mittaaminen ei ole mahdollista, sitä
voidaan arvioida muun muassa erilaisiin mittaus- ja
seurantatuloksiin perustuvien mallien avulla. Jo tieto
siitä, kuinka paljon vesistön valuma-alueella on peltoja, metsiä ja järviä, antaa mahdollisuuden karkeasti arvioida vesistöön tulevan kuormituksen määrää.
Koska monilla alueilla, kuten rannikon maatalousvaltaisilla alueilla, suurin osa kuormituksesta tulee
maataloudesta, on tärkeää pystyä arvioimaan myös
pelloilla tehtävien toimenpiteiden mahdollisia vaikutuksia ravinnekuormitukseen. Arviointia vaikeuttaa
sateisuuden ja siitä seuraavan valunnan vuosittaisesta vaihtelusta riippuva maatalouskuormituksen
vaihtelu. Vaihtelu on niin suurta, että esimerkiksi
ympäristötoimenpiteiden vaikutukset saattavat peittyä ainakin lyhyellä aikavälillä tähän vaihteluun.
Maatalouden toimenpiteiden kohdentaminen edellyttää tarkkaa, paikkaan sidottua pelto- tai viljelylohkokohtaista tietoa. Tällaista tietoa tarvitaan esimerkiksi
peltojen fosforivarastoja kuvaavista fosforiluvuista
sekä viljely- ja muokkauskäytännöistä. Tiedot esimerkiksi peltojen kaltevuuksista, lannoitteiden käytöstä
ja toteutetuista muokkausmenetelmistä ovat usein
olennaisia arvioitaessa millä toimilla kuormitusta
olisi mahdollista vähentää tehokkaimmin.
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Lämmin kesä ja riittävä määrä ravinteita vedessä luovat otolliset olosuhteet sinileville

Eläinplanktonin
levien syönti

Lämmin kesä

Korkea
veden lämpötila

Voimakas
kerrostuneisuus

Ravinteiden kulkeutuminen
alusvedestä pintaveteen
vähäistä

Riku Lumiaro/YHAn kuvapankki

Ravinnepitoisuudet alkukesällä
kevätkukinnan voimakkuus
sedimentaatio/ravinteidenkierto

Talvi-/kevätvalunta
Kesän sadantajaksot

Ravinnekuormitus
valuma-alueelta
(maatalousmaa)

SUURI SINILEVÄBIOMASSA
KUKINNAT
KESÄLLÄ / SYKSYLLÄ

Satunnaiset voimakkaat
tuuliset jaksot ja/tai
Kerrostuneisuuden
purkautuminen syksyllä

Matala järven
keskisyvyys

Ravinteita
(fosfori) riittävästi

Ravinteiden kumpuaminen
alusvedestä pintaveteen ja
vapautuminen pohjasta

Kuormituksesta aiheutuu leväkukintoja
Sinilevien eli syanobakteerien massaesiintymät ovat
yleisiä monissa rehevissä järvissä. Leväkukinnat
haittaavat vesien virkistyskäyttöä ja mahdollisesti
myrkyllisinä ihmisten ja eläinten terveyttä. Sinileväkukinnat ovat yksi Euroopan Unionin vesipolitiikan
puitedirektiivin vesien tilan mittareista järvissä. Siksi
on ollut tarpeen selvittää, miten vedenlaatuun vaikuttavat tekijät ja järven muut ominaisuudet, valumaalueelta järveen saapuva kuormitus ja valuma-alueen
maankäyttö sekä säätekijät selittävät sinilevien ja
niiden aiheuttamien pintakukintojen runsautta ja vuosien välistä vaihtelua Suomen järvissä. Näitä tietoja tarvitaan sinileväkukintojen arviointi- ja ennustetyökalujen kehittämistä varten.

Kokonaisfosforin pitoisuus järvessä on tärkein sinilevien kasvuun vaikuttava yksittäinen tekijä. Sinilevät
lisääntyvät ravinteiden kokonaismäärän kasvaessa.
Sinileväryhmien välillä on kuitenkin eroa ravinteiden kynnyspitoisuuksissa, joiden ylityttyä sinilevien
määrä alkaa selvästi kasvaa.

Suomen järvissä runsaita ja erittäin runsaita kukintoja
esiintyy tyypillisesti heinä-elokuussa. Sinilevien pintakukintojen esiintymisessä on suurta vuosien välistä
vaihtelua, joka näyttää liittyvän etenkin vallitseviin
sääoloihin.

Järven ulkoisista muuttujista valuma-alueen maatalousmaan osuus ja järven keskisyvyys ovat kokonaisfosforin jälkeen tärkeimpiä sinilevien runsautta
selittäviä tekijöitä. Ei-biologisten tekijöiden lisäksi
leväkukinnan syntyyn vaikuttaa järven ravintoverkko
eli järven saalistus- ja ravintosuhteita kuvaava kokonaisuus.

Sinilevien massaesiintymä voi syntyä, kun järvessä
on kukintoja muodostavia lajeja ja riittävästi ravinteita suuren leväkasvuston muodostamiseksi sekä
olosuhteet, jotka suosivat vain muutaman kukintalajin kasvua. Sinileväkukintojen esiintymistiheys
ja pintakukinnan runsaus vaihtelevat järvissä vuosien välillä. Kukinnan muodostavat tyypillisesti
Dolichospermum (Anabaena), Aphanizomenon tai
Microcystis-suvun edustajat.

Valuma-alueen ominaisuuksista, ravinnekuormituksesta, säätekijöistä ja veden lämpötilasta ei
suoraan voida ennustaa sinilevien määrän vaihtelua.
Nämä tekijät vaikuttavat epäsuorasti kukintojen esiintymiseen esimerkiksi järven sekoittumis-, kerrostuneisuus- ja ravinneolojen kautta, mikä on syynä
ennustamisen monimutkaisuuteen.

Kuva sinileväkukinnan syntyyn vaikuttavista tekijöistä. Leväkukinta on mahdollinen kun vedessä on riittävästi ravinteita,
erityisesti fosforia, ja olosuhteet ovat suotuisat pintakukinnan muodostumiselle (lämmin ja tyyni sääjakso).
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Vesienhoito Suomessa
Euroopan Unionin vesipolitiikan puitedirektiivi
(2000/60/EY) tuli voimaan vuonna 2000. Direktiivin toimeenpanon myötä laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä tuli Suomessa voimaan
vuonna 2004 (1299/2004). Direktiivin tavoitteena
on saavuttaa vähintään hyvä pintavesien ekologinen ja kemiallinen tila vuoteen 2015 mennessä, hyvä
pohjavesien kemiallinen ja määrällinen tila vuoteen
2015 mennessä sekä estää pinta- ja pohjavesien tilan
heikkeneminen.
Tavoitteiden saavuttamiseksi Suomi on jaettu kahdeksaan vesienhoitoalueeseen. Niille kaikille on laadittu vesienhoitosuunnitelmat, jotka sisältävät tietoa
pinta- ja pohjavesien nykytilasta, vesien tilaan vaikuttavista tekijöistä sekä toimenpiteistä, joilla vesien
hyvä tila pyritään saavuttaa vuoteen 2015 mennessä.
Joidenkin vesien kohdalla voi olla mahdotonta saavuttaa asetettuja tavoitteita määräajassa esimerkiksi
luonnonolojen vuoksi tai taloudellisista syistä. Tällöin
tilatavoitteen saavuttamiselle voidaan antaa lisäaikaa tai voidaan asettaa vähemmän tiukkoja tavoitteita. Kaikkien vesien tulisi kuitenkin olla tavoitetilassa viimeistään vuoteen 2027 mennessä.
Suomen kaikilla kahdeksalla vesienhoitoalueella tehdyissä vesienhoitosuunnitelmissa on arvioitu, että
hyvä tila voidaan vuoteen 2015 mennessä turvata
tai saavuttaa 70 %:ssa tarkastelluista jokipituuksista ja yli 90 %:ssa järvipinta-alasta. Rannikkovesien
tilan paraneminen on hitaampaa, mutta niidenkin
tila on tarkoitus saada hyväksi viimeistään vuonna

2027. Pohjavesistä arvioidaan olevan hyvässä tilassa vuoteen 2015 mennessä yli 98 %. Tavoitteiden toteutuminen edellyttää toimenpiteitä sekä nykyistä
parempia ja tarkempia arviointeja niiden suorista ja
epäsuorista vaikutuksista.
Vesienhoitosuunnitelmissa arvioidaan, että hyvän
tilan saavuttaminen vaatisi noin 235 milj. € (44 €/
asukas) lisärahoitusta vuodessa. Suomessa vesienhoitosuunnitelmien täytäntöönpano perustuu vapaaehtoisuuteen, joten olisi erityisen tärkeää pystyä
osoittamaan, mitä hyötyjä vesienhoidon lisärahoituksella ja tilatavoitteiden saavuttamisella saataisiin aikaan.
Vesienhoidon suunnittelu ja tuloksellinen toteutus vaatii menetelmäkehitystä ja monen eri tahon
yhteistyötä. Vesienhoitolakia hyväksyttäessä edellytettiin, ettei sen toimeenpano aiheuta lisämenoja
valtiolle. Sen jälkeen tapahtunut aluehallinnon uudistus, jossa alueelliset ympäristökeskukset yhdistettiin elinkeino- ja liikennesektoreihin, on entisestään
vähentänyt käytössä olevia resursseja ja lisännyt
tarvetta keskitetyille arvioinneille ja mallien käytölle.
Vesienhoitolain mukaan pintavesien seuranta on
järjestettävä niin, että vesien tilasta saadaan yhtenäinen ja monipuolinen kokonaiskuva. Vesienhoitosuunnitelmissa tarkastellaan yli 6000 pintavesimuodostumaa. Ensimmäisellä suunnittelukaudella tilaarviota ei ollut mahdollista tehdä yli 50 %:lle vesimuodostumista, koska mittausaineistoa ei ollut tarpeeksi.
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Välineitä vesienhoidon tueksi
GisBloom-hankkeessa kehitettyjä välineitä voidaan käyttää arvioitaessa vesistön tilaa ja tarvittavia toimenpiteitä hyvän tilan saavuttamiseksi. Tällaisia välineitä ovat esimerkiksi mallit, joiden avulla tutkitaan ja seurataan Suomen järvien ja jokien
ravinnekuormitusta. Mallit kuvaavat oleellisimmat
prosessit, jotka vaikuttavat ravinteiden kiertoon
ympäristössä, kulkeutumiseen maaperästä vesistöihin sekä pidättymiseen vesistöissä.
Kun vesistön nykytila on tunnistettu joko havaintojen
tai mallilaskentojen avulla, voidaan selvittää kuinka suuri kuormitusvähennys valuma-alueella pitäisi
saavuttaa, jotta vesistön kokonaisravinnepitoisuus
olisi riittävän pieni hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi.
Toisaalta hankkeen työkaluilla voidaan muodostaa
vesienhoitotoimenpiteistä erilaisia yhdistelmiä, joiden vaikutuksia ensin kuormitukseen ja sen jälkeen
vesistön tilaan voidaan tarkastella. Samalla voidaan
arvioida syntyviä kustannuksia sekä vedenlaadun
paranemisesta virkistyskäytölle syntyviä hyötyjä.
Malleja käytetään myös ennustamaan maatalouden
muutosten ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia jokien,
järvien ja Itämeren vedenlaatuun. Lisäksi malleilla tehtäviä lyhyen jakson kuormitusennusteita käytetään
järvien leväkukintariskin ennustamiseen.
GisBloom-hankkeessa kehitettiin Internet pohjaisia Järviwiki- ja
Vesinetti-palveluita, joiden avulla välineitä voi tarkastella.
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GisBloom lukuina
Hankkeeseen osallistuneet Suomen
ympäristökeskuksen yhteistyökumppanit, 5 kpl:
• Arbonaut Oy
• Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö
• Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö
• Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus
• Helsingin yliopiston Tvärminnen eläintieteellinen
asema
Hankkeessa toimi: 80 asiantuntijaa ympäri Suomea
Hankkeen kesto: 3 vuotta (2010–2013)
Hankerahoitus: 3,1 milj. €
Tuotetut raportit ja muut tuotteet
• Yleistajuinen raportti (ns. Layman’s report)
• Synteesiraportti
• Raportti pilottialueiden tuloksista
• Työpaketeissa pilottialueille tuotetut raportit 23 kpl
• Työpaketeissa EU:n komissiolle tuotetut raportit
13 kpl
• Hankkeen edistymisraportit 5 kpl
• Hankkeen juliste, esite ja postikortti
• Video ja traileri
Seminaarit ja yhteistyökokoukset
• Seminaarit 17 kpl
• Yhteistyökokoukset 50 kpl
• Sisäiset seminaarit 4 kpl
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Järjestetyt työpajat
• Pilottialuetyöpajat 20 kpl
• Koulutustilaisuudet 8 kpl
• Muut työpajat 7 kpl
Hanke tiedotusvälineissä
• Yleisötilaisuudet 19 kpl
• Lehdet ja uutiskirjeet 7 kpl
• Radio 4 kpl
• Tiedote ja tiedotustilaisuudet 5 kpl
Internet-sivut ja palvelut
Vesinetti www.vesinetti.fi
Järviwiki www.jarviwiki.fi
Hankkeen kotisivut:
www.syke.fi/hankkeet/gisbloom (suomeksi)
www.syke.fi/projekt/gisbloom (ruotsiksi)
www.syke.fi/projects/gisbloom (englanniksi)

Hankkeessa testatut välineet
1 Verkkoviestintä
• Järviwiki
• Vesinetti
2 Seuranta-, tutkimus- ja suunnittelu
• Järvien leväkukintojen syiden tunnistaminen ja
ekologisen tilan laskennallinen luokittelu
• Vesien tilan seuranta satelliittikuvin ja
automaattimittauksin
• Eri lähteistä tulevan tiedon yhdistäminen
• Viljelyalueiden ravinnekuormitusten arviointi
• Valtakunnalliset valunta-, kuormitus- ja
leväennusteet
• Valuma-aluetoimenpiteiden vaikutus ravinne- ja
kiintoainetaseisiin
• Järvien ravinnekuormituksen vähennystarpeen
arviointi
• Rannikkoalueen ekosysteemin toiminnan ja
kuormitusvähennystarpeen arviointi
• Kustannustehokkaiden vesiensuojelutoimenpiteiden
valinta
• Vedenlaadun virkistyskäyttöarvon arviointi
• Toimenpideyhdistelmien muodostaminen

Työpaketit
1 Koordinointi
Olli Malve, Suomen ympäristökeskus SYKE
olli.malve@ymparisto.fi

4 Pilotointi
Sari Väisänen, Suomen ympäristökeskus SYKE
sari.vaisanen@ymparisto.fi

2 Leväkukintatietojen kokoaminen, analysointi ja
havainnollistaminen
Kari Kallio, Suomen ympäristökeskus SYKE
kari.y.kallio@ymparisto.fi

5 Viestintä
Pia Rotko, Suomen ympäristökeskus SYKE
pia.rotko@ymparisto.fi

3 Reaaliaikaiset leväkukintaennusteet,
kustannusten ja hyötyjen arviointi
Bertel Vehviläinen, Suomen ympäristökeskus SYKE
bertel.vehvilainen@ymparisto.fi

www.vesinetti.fi
www.jarviwiki.fi
www.syke.fi/hankkeet/gisbloom
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