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Sinilevåt ovat maapallon vanhimpia eliöitä, ja niiden aiheuttam¡a massaes¡¡ntymiä tunnetaan jo
Raamatun ajoílta. lhmistoiminnasta johtuva vesistojen rehevöityminen on kuitenkin lisännyt
voimakkaasti sinilevien massaesiintymiä 1900-luvulla, ja myrkyllisistä sinileväesiintymistä on
raportoitu kaikista maanosista. SinilevËit ja niiden aiheuttamat haitat ovat lisääntyneet siinä määrin,
että nykyisin voidaan jo puhua sinilevien aiheuttamasta ympärlstöongelmasta. Suomen
ympär¡stÖviranomaiset ovat seuranneet levähaittoja 1960luvulta alkaen ja yllËlpitäneet
levähaittarekisteriä, johon on kirjattu níÍn kansalaisten kuin viranomaistenkin toimittamiin näytteisiin
perustwat levähavainnot. Suomen sinileväongelmat keskittyvåt Etelä- ja Lounais-Suomeen sekä
lisalmen reitille ja sen låhialueille.

Sinileväongelma, niin kuin muutkin ympäristöongelmat, on ratkaistavissa ainoastaan
yhteiskunnallisen päätöksenteon kautta. Ongelma tulee yhteiskunnallisesti ratkaistavaksi vasta
sitten, kun se on yleisesti tiedostettu ja saa osakseen julkista huomiota. Lehdistöllä on suuri merkitys
sen suhteen, mistå asioista yhteiskunnassa keskustellaan ja mitkä ongelmat ovat huomion kohteena.

Tässä tutkielmassa sinilevàongelmaa låhestytåän kahdesta eri näkökulmasta. Hydrobiologisesta
näkökulmasta tarkastellaan kirjallisuuteen perustuen mitä sinilevät ja niiden aiheuttamat haitat ovat
sek¿i mitkä ympäristÖtekijät vaikuttavat sinilevíen runsastumiseen. Levähaittarekisterin tietojen avulla
tutkítaan sinilevien esiintymístä morfologialtaan ja veden laadultaan erilaisissa järvissä. Sään
vaikutusta levätilanteeseen tutkitaan vertaamalla levähaittarekisterin tietoja säähavantoihin ajalta
1960-1998. Viestinnällisessä tutkimuksessa venataan levåhaittarekisterin levähavaintojen määrää
Helsingin Sanomien leväuutisointiin ajalta 1960-1998. Tarkoituksena on selvittää miten uutisointion
vaikuttanut kansalaisten levätietoisuuteen ja levähavaintojen ilmoittamisaktiivisuuteen.

Tutkielmassa saatujen tulosten mukaan Suomen sinileväjärvet ovat enimmäkseen pieniä, matalia,
rehevyydeltään mesotrofisia tai eutrofisia, vedenlaadultaan tyydyttäviä tai välttäviä ja vain lievästi
humuspitoisia.

Tehdyn vertailun perusteella voidaan päËitellä pitkän, lämpimän jakson ja vähäsateisten ja -tuulisten
olosuhteiden edesauttavan sinilevien runsastumista. Sinilevien massaesiintymät ovatkin tyypillinen
helteisen kesän ilmiö. Levähaittarekisterin tiedot levähavainnoista riippuvat kuitenkin ensijaisesti
kansalaisten ilmoitusaktiivisuudesta eivätkä todellísesta levätilanteesta, joten säiden vaikutusta
levätilanteeseen arvioitaessa on levåhavaintotietoihin suhtauduttava varauksella.

Kesällä 1997 sinileväesiintymiä on tavallista enemmän ja tällöin myös lehdistö kiinnostui sinilevistå ja
niiden aiheuttamista haitoista. Kirjoittelu levistä lisåäntyi voimakkaastija sinilevåt tulivat suuren
yleisön tietoisuuteen. Tåmä näþiselvästi kasvaneena levähavaintoilmoitusten määränä seuraavana
vuonna, vaikka vuosi 1998 oli kylmà, sateinen ja tuulinen eikä sinilevien massaesiintymiä ollut
merkittävissä määrin. Suuri havaintomáärä kertooneekin yleisön levätietoisuuden kasvusta ja jonkin
asteisesta levåhysteriasta, jota lehdistö lietsoi provosoivilla kirjoituksillaan.

Sinilevät ovat luonnollinen osa vesiekosysteemejå. Nííden runsastumisesta aiheutuvat haitat ovat
paikallisesti vakava ongelma, mutta koko maata ajatellen järviemme tilanne sinilevien suhteen on
hyvä. Sini levähaitat keskittyvät harvoihin järviin.
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