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Itämeren merellisen ympäristön
tila- yhteenveto
................................................

Puoliksi suljettuun ja herkkään Itämereen vaikuttaa yhdessä joukko luonnollisia,
epäsuotuisia oloja sekä jatkuva ylikäyttö ja pilaantuminen, jota ihminen toimin
nallaan aiheuttaa. Murtovesialtaiden fysiikkaa hallitsee toisaalta jokien mukana
tuleva makea vesi ja sadanta, toisaalta Pohjanmereltä pääsee matalan kynnyksen
yli heikko virta suolaista vettä. Edellinen pitkään kestänyt kausi ilman suuria suo
laisen veden virtauksia päättyi tammikuussa 1993, kun Itämereen tuli noin 300
km vettä salmien läpi. Tämän jälkeen seurasi useita pieniä virtauksia. Perättäis
ten lauhojen talvien sarja on myös tärkeä Itämeren ympäristöön vaikuttanut ii
mastollinen tekijä. Ekosysteemi on järjestymässä uudelleen suolaisen veden vir
tausten jälkeen. Suolaisuus on kohonnut Itämeressä, ja syvien altaiden pohjave
sissä on yhä happea. Tämä parantaa mahdollisesti turskan lisääntymistä Itäme
ressä.

Fosforipäästöt ovat vähentyneet huomattavasti viime vuosikymmeninä
useimmilla Itämeren alueilla, ja ne ovat yhä vähenemässä. Typpipäästöjä on vai
keampi arvioida, koska niiden määrään vaikuttaa hyvin paljon jokivalunta sekä
ilmasta tuleva laskeuma. Jokivalumassa ja ilmalaskeumassa on suurta vuosien
välistä vaihtelua, joten suuntausta on vaikea osoittaa. Yleensä ottaen maalta tule
vien päästöjen oletetaan olevan vakaita tai hieman vähenemässä. Ilmasta laskeuma
na tulevat päästöt lisääntyvät ja ne korvaavat näin maalta tulevien päästöjenmah
dollisen vähenemisen. Päästöjen määrissä havaitut suuntaukset eivät näy vedessä
havaituissa pitoisuuksissa. Mikään rehevöitymisenmerkki, esim. planktontuotanto,
makrolevien levinneisyys tai happivaje, ei osoita ympäristön tilan parantuneen
suhteessa vähentyneisiin päästöihin.

PCB-yhdisteidenmäärä kaloissa ja etelänkiislan munissa on laskenut merkit
tävästi Itämeren alueella. Viimeaikaiset harmaahyljetutkimukset osoittavat vähäis
tä, mutta merkittävää laskua PCB-pitoisuuksissa, ja myös Itämeren hylkeiden ter
veydentila on parantunut. Myös DDT-pitoisuudet ovat pienentyneet melko nope
asti sen jälkeen, kun määräykset ja kiellot tulivat voimaan Itämeren valtioissa 1970-
luvun lopulla. DDT:n käyttökiellon vaikutus näkyy selvästi Itämeren merikotkissa.
25 vuoden jälkeen merikotkien lisääntyminen on palannut normaaliksi. Myös
muiden kloorattujen orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksissa eliöstössä on havait
tu vähäistä laskua viime aikoina.

Itämeressä on jäljellä luonnollisesti lisääntyviä lohikantoja, mutta niiden tila
on kriittinen. Villejä kantoja tavataan enää alle 30 joesta (vuosisadan alussa kanto
ja oli yli sadassa joessa), ja niitä uhkaa geneettisen monimuotoisuuden menettä
minen tai jopa sukupuutto, koska lohja viljellään laajalti Itämerellä. Toisaalta nämä
kasvatusohjelmat ovat ylläpitäneet lohikantoja ja kalastusta. M-74-syndrooma, joka
ensimmäisen kerran havaittiin lohenviljelylaitoksessa Ruotsissa 1974, on nyt ha
vaittu useilla Itämeren alueilla, erityisesti villilohessa. M-74-syndrooma aiheuttaa
jopa yli 90 prosentin kuolleisuuden lohen poikasten keltuaispussi-vaiheessa. M
74 syndrooman syy ei ole vielä täysin selvillä.
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Itämeren pinta-ala on noin 370 000 km3 ja sen tilavuus noin 2! 000 km3 Itämeren valuma
alue on yli 1,7 mi4oonaa km2. Makeaa vettä virtaa mereen sadoista joista ja vesiväylistäja vuo
sittainen makeavesivalunta on noin 450 km3. Valuma-alueella asuu lähes 80 mijoonaa ihmistä,
ja siihen kuuluu yhdeksän rantavaltion lisäksi myös osia viidestä muusta valtiosta. Väestön
tiheys on kaikkein suurin Itämeren eteläisissä ja lounaisissa osissa.
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Itämeri — ainutlaatuinen
meremme
........ .......................................

0

Itämeren merellisen ympäristön tilasta
kirjoitetaan säännöllisesti laajoja kirjo
ja sekä tieteellisiä julkaisuja. Vuoden
1996 loppuun mennessä tulee vielä
yksi: HELCOMin (Helsingin komissio)
julkaisema kolmas jaksoittainen arvi
ointi Itämeren tilasta. HELCOM tekee
tällaisen tieteellisen arvioinnin joka vii
des vuosi.

Seuraavat esimerkit tarjoavat ly
hyitä kuvauksia joistakin Itämeren
merellisen ympäristön tilan eri puolis
ta. Ne perustuvat arviointiin kootusta
tieteellisestä tutkimuksesta ja HEL
COMin kehyksen puitteissa tehdystä
merellisen ympäristön prosessien ja ta
pahtumien seurannasta ja arvioinnista.

Luonnollinen ja ihmisen
aiheuttama stressi

Puoliksi suljettuun ja herkkään Itäme

vähäinen vedenvaihto ympäröivien
menen kanssa, pinta- ja pohjaveden
välille muodostuva suolaisuus- ja
lämpötilakerrostuneisuus. Lisäksi ihmi
nen aiheuttaa toiminnallaan jatkuvaa
pilaantumista ja ylikäyttöä. Itämeren
merellisen ympäristön tila on heijastus
sekä sellaisista luonnollisista tekijöistä,
joihin ihminen ei toiminnallaan voi vai
kuttaa, että sellaisista haittavaiku
tuksista, joita ihminen aiheuttaa niin
maalla kuin merelläkin harkituilla va
linnoillaan ja toiminnoillaan.

Itämeri muodostuu useista erilai
sista ympäristöistä, jos eri ympäristöt
luokitellaan suolaisuuden, kovien tai
pehmeiden pohjien, rannikkoalueiden
tai avovesien mukaan. Kattegat lännes
sä ja Perämeri pohjoisessa ovat molem
mat Itämeren osia, mutta niiden ekosys
teemit ovat hyvin erilaisia. Vastaavasti
Keski- ja Pohjois-Itämeren useiden laa
jojen saaristojen erityiset olot eroavat

reen vaikuttaa joukko luonnollisia, epä- etelän rantojen matalista meri
suotuisia oloja - merenpohjan muoto, ruohoniittyistä. Saaristot ovat hyvin

—

Merentutkimuslaitos osallistuu Itämeren tilan Merentutkimusalus Aranda
seurantaan. Kuvassa otetaan näytettä pohjanouti
mella.
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tyypillistä Itämerta, ja ne muodostavat
ainutiaatuisia maailmoja kymmenistä
tuhansista saarista, kareista ja merestä
nousevista kallioista ja luovat meriä
meren sisällä. Kuitenkin tyypillistä Itä-
merta ovat Kattegatin matalat kallio- tai
hiekkarannat ja eteläinen varsinainen
Itämeri, kuten myös pehmeäpohjaiset
lahdet, hiekkadyynit ja rannikon laguu
nimaisemat eteläisellä ja lounaisella Itä
merellä sekä Pohjanlahden dramaatti
set maisemat meren kohdatessa laajat
metsäalueet.

Raja-alueiden kova elämä

Ekologisesti ajatellen ei ole yllättävää,
että vain pieni määrä kasvi- ja eläinla
jeja on onnistunut leviämään Itämerel
le. Täten sen merellinen monimuotoi
suus ei ole kovin rikasta (verrattuna
muihin menin), mutta siihen kuuluu
kestäviä ja sopeutuneita kasvi- ja eläin
lajeja. Lajimäärä on verraten pieni,
vaikkakin usein saman lajin kasveja tai
eläimiä on paljon. Useat Itämeren lajit
esiintyvät levinneisyysalueensa rajoil
la, mikä tarkoittaa elämää raja-alueilla,
joilla merelliset lajit altistuvat liian al
haiselle suolaisuudelle ja makean ve
den lajit liialle suolaisuudelle. Itämeres
sä on harvoja lajeja, jotka voidaan luo
ldtella todellisiksi murtoveden lajeiksi.

Suolaisuuden merkityksen voi
ymmärtää tarkastelemalla lajimäärän ja
monimuotoisuuden asteittaista vähe
nemistä Itämeressä. Pohjanmerellä on
noin 100 ruskolevälajia, mutta Itäme
rellä niitä on vain noin 30. Eri simpuk
kalajeja Pohjanmereltä löytyy 200, kun
taas Suomen rannikolla niitä on vain
neljä. Alle sadan metrin syvyydeltä ta
vataan Pohjanmerellä karkeasti arvioi
den 2200 makros- ja mikroskooppista
eläinlajia, kun vastaavilta syvyyksiltä
löytyy Perämereltä puolestaan vain
noin 80 lajia. Kattegatissa on noin 80
merellistä kalalajia, Oresundissa vain
noin 50, Saaristomerellä noin 20 ja
Selkämerellä noin 15.

Harvinaiset suolaisen
veden virtaukset

Vähäsuolaista Itämerta säätelee fysi
kaalisesti toisaalta jokien mukana tule
va makea vesi ja sadanta, toisaalta ka
peiden salmien kautta Pohjanmereltä
tuleva suolaisen veden vähäinen virta
us. Vuosittain Itämereen tulee makeaa
vettä karkeasti arvioiden kaksi prosent
tia sen koko 21 000 km2 vesitilavuudes
ta.

Jos Tanskan salmien läpi ei tulisi
vuoden ympäri jatkuvaa, yleensä pien
tä suolaisen veden sisäänvirtausta, Itä
meri olisi muuttunut suunnattomaksi
makean veden järveksi jo aikoja sitten.
Nyt siinä on selvä suolaisuuden vaih
telu pohjois-Kattegatin lähes merellisis
tä oloista Perämeren lähes makean ve
den oloihin.

Itämeren vesistön oloja voi ym
märtää, kun tietää, että koko Itämeren
vesitilavuuden vaihtuminen kestää 25
- 35 vuotta. Alueellinen vaihtelu on
kuitenkin suurta. Jokien suuresta vir
taamasta pohjoisessa ja siitä seuraavas
ta kiertomallista johtuen veden viipy
mäaika Pohjanlahdella on vain 4 - 5
vuotta ja Kattegatissa vain muutamia
kuukausia. Nopeat veden liikkeet edes
takaisin kynnysten yli - jatkuvat, mut

Rantakukka (Lythrum salicaria) kasvaa mm.
merenrantajen niityillä ja kivikaissa.
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ta pienet sisäänvirtaukset - vaihtavat veden Tanskan sai
missa vain muutamissa päivissä tai vilkoissa.
Ajoittaiset ja hyvin tärkeät suolaisen, runsashappisen ja
tiheän Pohjanmereltä tulevan veden virtaukset tasapai
nottavat Itämereen tulevan makean veden suurta mää
rää. Suurempia virtauksia voi tapahtua vain tietyissä sää-
oloissa, kun matalapaine-alueilla on kehittynyt voimak
kaita länsituulia loppusyksyllä tai talvella.

Valitettavasti nämä virtaukset ovat hyvin harvinai
sia. 6 vuoden jälkeen todella merkittävä suolaisen,
happirikkaan veden virtaus Pohjanmereltä tapahtui tam
mikuussa 993. Seuraavan tuloa ei voida ennustaa.

Perämeri Itämerelle ovat tyypillistä suolai
suuserot, maantieteellisesti Kat
tegatista Perämerelle ja vertikaa
lisesti vesimassassa pohjasta pin
tavesiin. Skagerrakissa ja Pohjois
Kattegatissa vallitsevat lähes me
relliset olot (tummanvioletti ja
tummansininen kartassa), mutta
su&aisuus laskee vähitellen halki
Itämeren. Vesi on pysyvästi ker
rostunut varsinaisella Itämerellä,
mutta Selkämerellä vain heikosti.

Yleinen kuvaus suolaisuuden ja happimäärän lisääntymisestä Bornholmin altaassa (syvyys: 100 m) ja Godannin syvän
teessä (syvyys: 250 m) ltämereen tammikuussa 1993 tulleen suuren suolaisen veden virtauksen ja joulukuun 1993 ja
maaliskuun 1994 virtausten jälkeen. Suolaisuuden ja hapen määrä marraskuussa 1992, kun 16 vuoteen ei ollut tullut
suuria suolavesipulsseja (äärimmäisenä vasemmalla) ja seurannut tilanteen paraneminen huhti- ja elokuussa 1993, maalis
ja heinäkuussa 1994.

Suolaisuus

O >Iipsu

O >Iopsu

Hoppi

O > 2 mlii

O > 1.5 mlii
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Luonnolliset rajat —
elämän tosiasia

Pinta-ja pohjavesikerrosten väliset suo
laisuus- ja lämpötilaerot ovat tyypilli
siä Itämeressä. Ne aiheuttavat voimak
kaita luonnollisia rajoja varsinaisen Itä
meren pinta- ja pohjavesimassojen vä
lillä. Rajat estävät hapekkaan pintave
den sekoittumista pohjaveteen, jonka
happipitoisuus näin vähitellen alenee.
Vastaavasti useiden muiden aineiden -

mukaan lukien ravinteet ja myrkyt -

yleinen kierto vedessä on myös estynyt.
Lisäksi suolaisuuden vaihtelu ja siitä
seuraava vesimassan kerrostuneisuus,
kuten myös syvän veden happitilanne,
vaikuttavat oleellisesti kasvi- ja eläin-
lajien levinneisyyteen koko Itämeren
alueella.

Koko varsinaisella Itämerellä, 40
-70 metrin syvyydellä, selvästi Tanskan
salmien matalien kynnysten alapuolel
la, on havaittavissa selvä suolaisuusker
rostuma. Suolaisuusraja muodostaa
yhteisen “lattian” pintavedelle ja “ka
ton” pohjavedelle, ja sitä nimitetään
halokliiniksi eli suolaisuuden harp
pauskerrokseksi. Se esiintyy myös Sel
kämerellä mutta on siellä paljon hei
kompi kuin varsinaisella Itämerellä.

Pohjanlahdella tapahtuu kaksi tai
useampia vesimassojen täydellisiä se
koittumisia keväisin ja syksyisin, kos
ka halokliini on siellä heikko (ja avoi

mella Perämerellä olematon) sekä vas
taavan termokliinin (lämpötilaerojen
aiheuttama raja) kestoaika on melko
lyhyt.

Hapettomien tai vähähappisten
pohja-alueiden muodostumisessa on
oleellista, että hapekas vesi ei pääse
sekoittumaan vesipatsaassa alemmak
si halokliinin vuoksi. Veden lämpö
tilaeroilla on samanlainen vaikutus;
kesäisin ja alkusyksyisin toinen raja
(termokliini) muodostuu lämpimän
pintaveden ja kylmemmän väliveden
väliin halokliinin yläpuolelle. Toisin
kuin halokliini, termokliini katoaa tal
vella, kun myös pintavedet jäähtyvät.
Itämeren keskisyvyys on 55 metriä,
mikä kertoo sen olevan matala meri,
joskin luku kätkee melko dramaattisia
vaihteluja vedenalaisessa maisemassa.
Itämeren tyypillinen pohjatopografia
antaa erilaisen mielikuvan meren olois
ta ja sen elämästä - syviä altaita (syvyy
det vaihtelevat 249 ja 459 metrin välil
lä), joita erottavat niinkin matalat kuin
18 - 25 metriset kynnykset.

0Suomen ympärstö 1 3



Syvän veden virtaukset —
välttämättömiä mutta
epäsäännöllislä
................................................

0

Vain suuret syvän veden virtaukset eli
suolavesipuissit pystyvät ylittämään
kapeat kynnykset Itämereen ja tuo
maan riittävän suuren määrän suolais
ta ja hapekasta vettä, jotta seisovat ve
sikerrokset poistuvat sekä elinolot pa
ranevat merkittävästi syvillä pohjilla.
Tällaiset suolavesipulssit ovat olennai
sen tärkeitä varsinaisen Itämeren syvän
veden uusiutumiselle, mutta ne ovat
hyvin epäsäännöllisiä ja verrattain har
vinaisia tapahtumia.

Tällä vuosisadalla Itämereen on
tullut noin 90 suurehkoa suolavesipuls
sia. Tällaiset suolaisen veden virtauk
set tulevat usein ryppäinä; vain muu
tama on ollut yksittäinen tapahtuma.
Monet ryppäistä ovat kestäneet useita
vuosia; laajin, 12 virtauksesta muodos
tunut havaittiin vuosien 1948 ja 1952
välillä. Ennen 1970-lukua pisimmät
ajanjaksot ilman mitään virtauksia kes
tivät kolme perättäistä vuotta, 1927-30
ja1956-59.

Vuoteen 1976 saakka suuria sy
vän veden virtauksia havaittiin enem
män tai vähemmän säännöllisesti, noin
13 kertaa vuosikymmenessä, mutta sen
jälkeen niiden esiintymistiheys ja voi
makkuus on muuttunut. Suuria virta
uksia on nimittäin tullut vain muuta
ma, ja vuosien 1983 ja 1992 välillä ei
havaittu minkäänlaisia virtauksia. Olo
suhteet varsinaisen Itämeren syvässä
vedessä muuttuivat dramaattisesti ja
seurasi merkittävin ja vakavin Itäme
ressä koskaan havaittu kausi ilman sy
vän veden virtauksia.

Tammikuussa 1993 saapui kauan
odotettu suuri suolavesipuissi Gotlan
nin syvänteeseen 16 vuoden jälkeen.

Kolme viikkoa kestäneiden voi
makkaiden länsituulien aikana tuli Itä-
mereen kaiken kaikkiaan 300 km vet
tä, josta noin 150 km hyvin suolaista

ja hapekasta. Jos tätä suolavesipuissia
verrataan muihin suuriin puisseihin
tällä vuosisadalla, vuoden 1993 suola
vesipuissi oli ainutlaatuinen suhteessa
sen lyhyeen kestoon ja laajaan leviämi
seen Itämereen. Sitä täytyy pitää poik
keuksellisena, koska yhtä suurta suo
laisen veden määrää ei ole havaittu kos
kaan aiemmin kulkeutuneen Oresun
din läpi.

Tammikuun 1993 suolavesipuis
si keskeytti siis pitkän kauden ilman
suuria syvän veden virtauksia. Gotian
nin syvänteen syvä vesi, noin 50 met
riä pohjasta ylöspäin, hapettui täysin
toukokuun puoleen väliin mennessä.
Suolaisuuden muutokset olivat kuiten
kin vain kohtuullisia. Touko- ja kesä
kuun aikana rikkivety pysyi välivedes
sä hapekkaan pohjaveden yläpuolella.

Myös joulukuussa 1993 ja maa
liskuussa 1994 tuli pieniä virtauksia,
jotka lopullisesti pysäyttivät pitkän
kauden ilman suolavesipuisseja. Sisään
tullut vesi eteni suoraan Gotiannin sy
vänteeseen. Kevään 1994 aikana alueel
la havaittiin suurimmat happipitoisuu
det sitten 1930-luvun. Ensimmäisen
kerran sitten vuoden 1977 varsinaisel
la Itämerellä ei ollut lainkaan rikkive
tyä.

Mutta se oli vain yksittäinen ta
pahtuma, sillä sen jälkeen ei ole tullut
yhtään suurta suolavesipuissia, ja vuo
desta 1995 lähtien syvä vesi on taas al
kanut seisahtaa.

Vuoden 1995 lopussa Gotiannin
syvänteen happipitoisuus oli jälleen
hyvin pieni, ja vuoden 1995 loppuun
mennessä havaittiin rikkivetyä koko
Bornholmin altaan vesimassassa 80
metrin alapuolella.

Suomen ympäristö 1 3



Rehevöityminen — kun liika on
liikaa
................................................

Ravinteiden - typen, fosforin ja silikaa
tin - tulo meriympäristöön on luonnol
unen ja välttämätön elämänedellytys,
ei ympäristöongelma. Niistä tulee on
gelma vain silloin, kun ravinnemäärä
kasvaa niin suureksi, että meriekosys
teemin alkuperäinen luonne ja toimin
ta muuttuu. Tällöin käytetään usein
termiä eutrofikaatio eli rehevöity
minen.

Tarkkaan ottaen eutrofinen mer
kitsee vain ravinteikasta ja eutrofikaa
tio ravinteiden määrän lisääntymistä.
Käytännössä kuitenkin käsitettä eutro
fikaatio käytetään kuvaamaan sarjaa
toisiinsa liittyviä prosesseja, alkaen
varsinaisesta ylenmääräisestä kasvira
vinteiden tulosta veteen, mikä johtaa
lisääntyneeseen ravinnepitoisuuteen
vedessä. Tästä taas seuraa useita fysi
kaalisia, kemiallisia ja biologisia
muutoksia kasvi- ja eläinyhteisöissä,
prosesseissa pohjasedimentin pinnalla
ja sen sisällä, happimäärässä pintave
dessä sekä hapen kulutuksessa syvissä
vesissä.

Rajoittavat ravinteet
Asiantuntijat ovat yhtä mieltä siltä, että
yleensä typpi on rajoittava ravinne (eli
typen puute rajoittaa eniten levien kas
vua) avomerellä Kattegatissa, varsinai
sella Itämerellä ja Suomenlahdella.
Mereen voi tulla ylimääräistä typpeä
ihmisen toiminnasta tai maalta peräisin
olevan typen valunnan muutoksista.
Ylimääräinen typpi voi johtaa - ja joh
taakin jo - lisääntyneisiin pitoisuuksiin
vedessä sekä lisääntyneeseen levän kas
vuun näillä alueilla.

Tilanne on jossain määrin erilai
nen Selkä- ja Perämeren avomerialueil
la. Kasviplanktontuotanto on pääasias

sa Selkämerellä typpirajoitteista, mut
ta toistaiseksi vakavia rehevöitymisen
vaikutuksia ei ole havaittu avomerellä,
vaikka typpipäästöt ylittävätkin luon
nollisen määrän. Koska Perämeri on
luonteeltaan lähes makeaa vettä, se on
ainoa osa avointa Itämerta, jonka kas
viplanktontuotannon voidaan luokitel
la olevan pääasiassa fosforirajoitteista,
kuten muissa makeissa vesissä. Suuril
la typpipäästöillä ei ole biologisia
vaikutuksia Perämerellä niin kauan
kuin fosforipäästöt pysyvät nykyisissä
määrissä.

Itämeren rannikkoalue edustaa
yleensä siirtymäaluetta fosforirajoittei
sen järvisysteemin ja typpirajoitteisen
merisysteemin välillä. Sekä typen että
fosforin puute voi rajoittaa levien kas
vua rannikkoalueilla, vaikka useimmi
ten rajoittavana on typen puute. Ravin
teiden vaihtoa säätelevät prosessit
matalien rannikkoalueiden ja avome
ren välillä ovat monimutkaisia ja huo
nosti tunnettuja. Jos ravinteita ei käy
tetä perustuotantoon rannikkoalueilla,
ne yleensä kulkeutuvat meren muihin
osiin, missä ne käytetään perustuotan
toon tai ne sitoutuvat sedimentteihin.

Yksinkertaistaen, meriekosystee
miä voidaan manipuloida tarjoamalla
ylen määrin enemmän rajoittavaa ra
vinnetta kuin systeemissä normaali-
oloissa olisi saatavilla. Tällä tavoin kas
vuprosessi kiihtyy ja systeemi tuottaa
enemmän kuin se voi normaalissa elä
mänkierrossaan sisäisesti kuluttaa.
Ympäristölle vahingollisia vaikutuksia
merisysteemissä aiheutuu, kun orgaa
nisen aineen tuotanto- ja kulutuspro
sessit eivät enää vastaa toisiaan. Tämä
tapahtuu silloin kun vedessä ja matalil
la pohjilla on kasvi- ja eläinplanktonin
sekä muiden organismien ylituotantoa.
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Typpeä myös “katoaa” huomattava
määrä ilmaan denitrifikaation myötä.
Tämä tapahtuu yleensä hapekkaan ja
hapettoman kerroksen vaihettumisvyö
hykkeessä pohjasedimenteissä tai sy
vissä vesimassoissa, missä tietyt baktee
rit voivat hyödyntää nitraattia. Kun
nämä bakteerit ovat hajottaneet mole
kyylit, jää vain typpikaasu jäljelle.

Toinen esimerkki rehevöitymisen
vaikutuksista on pohjaeläinten kehitys.
Pohjaeläinten biomassa on lisääntynyt
halokliinin yläpuolella, kun taas laji-
määrä ja luomassa ovat vähentyneet
niin syvänteissä kuin matalissa lahdis
sakin eteläisellä ja lounaisella Itämerel
lä.

Lisääntynyt
kerrostuminen

Sedimentit ovat luonnon historian kir
joja. Vertailemalla en kerroksia sedi
mentin eri syvyyksillä, voidaan selvit
tää mitä meriympäristössä on tapahtu
nut satoja vuosia sitten. Sedimenttien
kerrostumista tapahtuu nykyisin hapet
tomilla pohjilla, mutta itse asiassa sitä
tapahtui Itämeren syvimmissä osissa jo

Kilkki (Mesidotea entomon) elää meren
‘ pohjalla.

satoja vuosia sitten, mikä johtui väistä
mättömästä ja aivan luonnollisesta ha
pen puutteesta. Ei kuitenkaan ole
epäilystäkään siitä, että hapettomien
pohjien kehittyminen ja tästä seuraava
sedimenttien kerrostuminen on kiihty
nyt melkoisesti 1960-luvun jälkeen,
mikä sopii yhteen ihmisen toiminnasta
johtuvien ravinnepäästöjen kanssa, jot
ka jatkuvasti kasvavat.

Hapettomat pohjat —
väliaikainen tila

Pohjaeläinten määrä ja alueellinen le
vinneisyys vähenevät asteittain alueil
la, missä on hypoksiset (vähähappiset)
tai anoksiset (hapettomat) olosuhteet
halokliinin alapuolella. Pohjalla elävät
kalat pakenevat alueelta. Kehittyneem
pi elämän muoto ei voi selvitä hapetto
milla alueilla. Tämä myös merkitsee
sitä, että pohjaeläimiä ei jää kaivautu
maan pintasedimentteihin, mikämuul
loin on normaali ja tarpeellinen prosessi
sedimenttien hapettamiseksi. Useita
erilaisia bakteereja sen sijaan tulee ti
lalle. Jollei orgaanisen aineen jatkuva
“sade” yläpuolisista rehevöityneistä
vesikerroksista lakkaa hapettomien
pohjien alueilla, johtaa jatkuva hajotus
prosessi rikkivedyn muodostumiseen.
Rikkivety on myrkyllinen kaasu, mikä
tekee elämisen mahdottomaksi kaikil
le elämän muodoille, lukuun ottamatta
eräitä bakteereja.

Vähähappiset ja hapettomat, pai
koin rikkivetyä sisältävät pohja-alueet
luokitellaan helposti “kuoleviksi” tai
“kuolleiksi”, vaikka niitä pitäisi oikeam
min kutsua “väliaikaisesti elottomiksi”.
Tästä on poikkeuksena Gotlannin sy
vänne, joka oli menettänyt eläimistön
sä jo kauan ennen pitkää kautta ilman
suuria suolaisen veden virtauksia eikä
eläimistö ole palannut sinne viimeisim
män suolaisen veden virtauksen jäl

Luonnollinen poistuma
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keenkään. Vahinko on korjattavissa, jos
kuormituspainetta vähennetään uudel
la hapella. Vahinko voidaan korjata
myös vähentämällä orgaanisen aineen
kuormitusta. Parhaimpaan tulokseen
päästään, kun molemmat toimenpiteet
tehdään; eläimistö palaa vähitellen ja
merenpohja “asutetaan” uudestaan.

1
4-

Bornholmin allas

.
,. .

Suolaisen ja hapekkaan veden virtaukset Itämereen vuosina 1993 ja 1994 vähensivät merkittävästi vähähappisia
pohja-cilueita varsinaisella Itämerellä. Valtaosa rikkivedystä hävisja elämä palasi pohjille,jotka olivat olleet
useita vuosia ilman kehittyneempää elämää.



Leväkukinnat — luovat elämää
mutta ovat joskus vahinollisia
...............................................

Vesikasvit (levät) - yhdessä meren bak
teerien kanssa - muodostavat elämän
perustan kaikissa merissä ja järvissä.
Kuten vihreät kasvit maalla, ne muo
dostavat perustuotannon, ensimmäi
sen ja korvaamattoman linkin ravinto-
ketjussa.

Kevään leväkukinnat ovat yhtä
luonnollisia kuin kevään kukat aurin
koisella metsäaukiolla. Talven aikana
vapautuu orgaanisen aineen hajotuk
sessa ravinteita. Nämä vesimassaan
vapautuneet ravinteet sekä myös ihmi
sen toiminnasta maalta tai luonnollisis
ta prosesseista peräisin olevat ravinteet
ovat keväisin saatavilla, kun kirkas au
ringon valo palaa ja tarjoaa optimaali
set kasvuolot leville. Syksyisin, kim
keimmän kasvukauden jälkeen taas
seuraa usein uusi kukinta.

jolloin kasviplanktonin määrä on vä
häisempi meriympäristössä, koska
muut eliöt kuluttavat niitä tehokkaas
ti. Sen sijaan rehevöityneessä mene
kosysteemissä pemstuotanto on lähes
jatkuvaa.

Vahingollisten levien ongelma
koskee koko Itämeren aluetta, Kattegat
mukaan lukien. Laajat kasviplankton
kukinnat keväisin ja kesäisin ovat tyy
pillinen piirre Itämeressä, ja noin 30 eri
kasviplanktonlajia saattaa olla vahin
gollisia.

Sinilevät muodostavat laajoja, jos
kus myrkyllisiä kukintoja lähes joka
kesä varsinaisella Itämerellä ja Suo
menlahdella. Näistä kukinnoista on tie
teellisiä havaintoja jo 1800-luvun puo
livälistä. Nykyisin satelliittikuvat
osoittavat, että jopa 60 000 km:n laa
juiset alueet voivat olla sinileväkukin
tojen peitossa kesäisin. Tämä alue on
noin kuudesosa Itämeren pinta-alasta.
Vuonna 1995 tällaisia kukintoja havait
tiin varsinaisella Itämerellä ja Suomen
lahdella.

0

Voimakkaat ja pitkittyneet leväku
kinnat läpi kesän ja syksyn ovat merk
ki ylimääräisistä ravinteista, systeemin
“käymisestä ylikierroksilla”. Normaa
listi leväkukintahuippuja seuraa kausia,

Nodularia-sinilevä saattaa muodostaa paksuja levä- Mikraskaoppikuva Nodularia-sinilevästä
lauttaja Itämeren ulapalle suatuisissa olosuhteissa
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Poikkeuksellisia myrkkytapauksia ja si
nilevien aiheuttamia myrkytyksiä on
raportoitu Itämeren alueella 1960-luvun
alusta lähtien.

Määrä vai laatu
ongelmana?

VaMngolliset levät näyttävät aiheutta
van lisääntyviä ongelmia Itämeren alu
eella. Levien lisääntymiseen vaikutta
vat vesien ja ilman kautta kulkeutuvat,
pääasiassa maalta peräisin olevat ylen
määräiset ravinnepäästöt.

Meriekosysteemiin tulevat suuret
ravimwmäärät ovat kuitenkin todennä
köisimmin vain osa selitystä. Ravinne
määrien lisäksi vaihtelut typen, fosfo
rin ja siikaatin suhteellisissa määrissä
voivat vaikuttaa tuotantoon ja lajikoos
tumukseen.

Satelliittikuva 29. heinäkuuta
1994, päivänä, jolloin syano
bakteerien (sinilevien) massii
viset pintakertymät peittivät
laajoja alueita varsinaisella
Itämerellä. Nämä
leväkukintavyöhykkeet näky
vät kirkkaina, valkoisina “te
peytyneinä” rakenteina Got
lannista Itään ja Viron ranni
kon edustalla. Valkoiset muo
dostumat varsinaisen Itäme
ren eteläosissa ja Gotlannista
länteen ovat usvaa ja pilviä.

(Kuva: Tukholman yliopiston
frsikaalisen maantieteen
osaston kaukokartoituslabo
ratorio)
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Meren vaihtelevat suojapaikat
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Meren matala rannikkovyöhyke, jota
kutsutaan myös litoraalivyöhykkeeksi,
sisältää suurimmanmäärän lajeja. Vyö
hykkeen pohjalla kasvava (benttinen)
kasvillisuus - erityisesti makro
levävyöhyke - tarjoaa kaloille, pohja
eläimille ja muille merieliöille niiden eri
elämänvaiheissa mm. lisääntymis- ja
kasvupaikan, suojan ja ruokavaraston.

Itämeren rannikoilla kasvavat
pohjakasvit ovat tärkeitä muutosten
kuvaajia. Monet pohjakasvit ovat
pitkäikäisiä, ja näin ollen niissä ajan
mittaan näkyvät ympäristöolojen muu
tokset.

Rannikkovyöhyke on ensimmäi
nen osa meriympäristöä, minne maalta
peräisin olevat päästöt tulevat.
Pohjakasvillisuus reagoi ravinteisiin ja
myrkkyihin: niin teollisuuden päästöi
hin kuin monimutkaisiin aineisiin, joi
ta vesi asutuskeskusten läheisyydessä
tuo. Pohjan kasviyhteisöt suodattavat
ravinteita ja voivat pidättää vaarallisia
aineita.

Luonnollisten tekijöiden tai ihmi

viyhteisöt ovat herkkiä osoittamaan
muutoksia meriympäristössä, olivatpa
ne sitten paikallisen tai laajan alueelli
sen rehevöitymisen ja pilaantumisen
aiheuttamia. Näistä syistä niitä käyte
tään usein ympäristöolojen indikaatto
reina tietyillä alueilla.

Kasviyhteisöissä havaittuja muu
toksia on pidetty rannikon rehevöity
misen seurauksena. Kun vedessä on
enemmän planktonleviä, sameus li
sääntyy ja estää auringonvalon tunkeu
tumisen syvälle veteen. On runsaasti
näyttöä siitä, että veden näkösyvyys
rannikkoalueilla on heikentynyt paljon
viime vuosikymmenien aikana maalta
tulevien ravinnepäästöjen ja erityisesti
lisääntyneen perustuotannon (levien
kasvun) vuoksi.

Pohjakasvillisuus on vähentynyt
kaikilla Itämeren alueen rantavyöhyk
keillä, erityisesti syvemmillä alueilla, ja
lajikoostumus on muuttunutmonivuo
tisista nisko- ja punalevistä nopeakas
vuisiin, yksivuotisiin rihmamaisiin vi
her- ja ruskoleviin. Paikoittain, esimer
kiksi paperitehtaiden ympäristössä,
muutokset ovat korostuneet erilaisten
leville myrkyllisten aineiden päästöjen
vuoksi.

Rakkolevä (Fucus vesi
culosus) tarjoaa suojaa mo
nille meren eläimille. Oike
alla rakkoleväkasvusto on sen toiminnan aiheuttamat muutokset
lähes täysin peittynyt viher- ympäristöoloissa vaikuttavat kasvien
levän alle levinneisyyteen ja määrään. Nämä kas-

0 Suomen ympäristö 113



VahinoIIiset aineet — hyviä ja
huonoja uutisia

Nykyisin on riittävän pitkiä aikasarjoja
- useiden vuosia peräkkäisiä mittauk
sia - jotka osoittavat pysyvien orgaanis
ten myrkkyjen pitoisuuksien suun
tauksia joissakin Itämeressä elävissä la
jeissa. PCB-yhdisteiden, DDT:n, HCH:n
jne. pitoisuudet eri kudoksissa osoitta
vat, että näitä myrkkyjä otetaan eläviin
organismeihin biologisten kalvojen
läpi, mikä voi aiheuttaa organismeissa
myös biologisia vaikutuksia. Tällä on
myös merkitystä ihmisten Itämerestä
peräisin olevan kalan käytölle.

Täytyy kuitenkin painottaa, että
esitetyt tulokset käsittelevät vain myrk
kyjä, joista on melko pitkiä ja luotettavia
aikasarjoja. Tietoja useista tärkeistä or
gaanisista myrkyistä puuttuu yhä tai on
vielä valmisteilla.

PCB:n määrä yhä suuri,
mutta vähenemässä

Ns. Helsingin sopimuksessa on luetel
tu Itämeren alueella kiellettyjä aineita.
Kiellettyjä aineita ovat mm. PCB-yhdis
teet, joiden kuljetukselle, kaupalle, kä
sittelylle, käytölle ja hävittämiselle on
määrätty rajoituksia.

Vertailukelpoiset näytteet Kattega
tista ja Itämerestä osoittavat, että varsi
naisen Itämeren PCB-pitoisuudet ovat
yhä 2-3 kertaa suurempia kuin Katte
gatissa. Perämerellä on sen sijaan yhtä
paljon PCB:tä kuin Kattegatissa. Itäme
ren eliöiden PCB-yhdisteiden pitoisuu
det ovat selvästi vähenemässä. Silti ne
ovat edelleen liian suuria ollakseen
hyväksyttäviä.

PCB-yhdisteitä on entistä merkit
tävästi vähemmän kaloissa (silakassa ja
turskassa) sekä etelänkiislan munissa
Itämeren alueella. Ruotsin kansallisen

seurantaohjelman aikasarjat osoittavat,
että silakan PCB-pitoisuudet pienene
vät varsinaisella Itämerellä ja Selkäme
rellä vuosittain noin viisi prosenttia.
Perämeren silakan PCB-määrät vähe
nevät vuosittain kymmenen prosent
tia.

Silakan, turskan ja kiislan munien
PCB-pitoisuudet vähenivät 28 - 70
prosenttia vuosina 1987-95. Mediaani
oli 43 prosenttia.

Harmaahylkeen rasvassa PCB-pi
toisuus ei ole vähentynyt vuosina 1969
- 88, kun taas norpan PCB-pitoisuuksis
sa on samana ajanjaksona on havaitta
vissa vähentymistä. Kuitenkin viime
aikaiset tutkimukset 1990-luvulla kerä
tystä harmaahyljemateriaalista osoit
tavat vähäistä, mutta merkittävää
vähentymistä myös harmaahylkeiden
PCB-pitoisuuksissa. Itämeren hylkei
den terveydentila onkin parantunut.

Aiemmin hylkeillä havaittiin tau
tiyhdistelmä ja vauriot samojen yksilöi
den eri sisäelimissä olivat hyvin yleisiä.
Tautien ja vaurioiden arveltiin olevan
ympäristömyrkkyjen, pääasiassa PCB
yhdisteiden aiheuttamia.

Kuolleiden hylkeidenmumiinava
ukset osoittavat, että näitä oireita esiin
tyy yhä. Tutkittua aineistoa ei kui
tenkaan ole mahdollista käsitellä tilas
tollisesti, koska avattuja hylkeitä on lii
an vähän. Kantavina olleiden harmaa
hyljenaaraiden määrä näyttää kuitenkin
lisääntyneen tutkitussa aineistossa.
Suoliston sisäisten haavojen määrä täl
lä lajilla ei kuitenkaan ole vähentynyt.

Ruotsin viranomaiset ovat anta
neet suosituksia rasvaisen kalan syömi
sestä. Suositukset koskevat raskaana
olevia naisia, raskautta suunnittelevia
naisia, nuoria tyttöjä ja ihmisiä, jotka
syövät paljon kalaa, esimerkiksi kalas
tajia ja heidän perheitään. Näiden ryh
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mien tulisi suositusten mukaan rajoit
taa silakan ja lohen kulutustaan sekä
täysin pidättäytyä syömästä minkään
rasvaisen kalan maksaa.

DDT— toivottavasti
katoava ongelma

Myös DDT kuuluu aineisiin, jotka on
Helsingin sopimuksessa kielletty Itä
meren alueella. DDT:n kuljetukselle,
kaupalle, käsittelylle, käytölle ja hävi
tykselle on asetettu rajoituksia.

DDT:n käyttö on nyt kielletty kai
kissa Itämerta ympäröivissä valtioissa,
mutta tätä tuholaismyrkkyä käytetään
yhä laajalti trooppisilla alueilla. Aiem
min mainittiin, että DDT:n pitoisuudet
laskivat melko nopeasti sen jälkeen,
kun säännökset ja kiellot tulivat voi
maan Itämeren maissa 1970-luvun lop
pupuolella. Edellä mainituissa aikasar
joissa kaikkien DDT:n johdannaisten
määrän arvioitu vähentyminen vuosi
en 1987 - 95 aikana oli 36 - 73 prosent
tia ja mediaani oli 60 prosenttia.

DDT saattaa mm. ohentaa lintu
jen munien kuoria. Etelänkiislan mii
nien kuoret ovat vahvistuneet Stora
Karlsön saarella lähellä Gotlantia var
sinaisella Itämerellä. Ne ovat kuitenkin
yhä ohuempia kuin etelänkiislan mu
nien kuoret ennen teollistumista. Itä
meren merikotkan suhteen DDT-kiellon
vaikutus on selvä: 25 vuoden jälkeen
kotkan tilanne on nyt palannut nor
maaliksi.

Vertailukelpoiset näytteet silakan
lihaksista ja turskan maksasta Kattega
tin ja varsinaisen Itämeren välillä osoit
tavat, että DDT:n pitoisuudet varsinai
sella Itämerellä ovat laskeneet kym
menkertaisesti vuosien 1979 - 1983 ai
kana, mutta että ne ovat yhä 4 - 6 ker
taa suurempia kuin Kattegatissa. Vas
taavasti tutkimukset nuorista kirjohyl
keistä osoittavat merkittävää laskua
DDT-pitoisuuksissa. Itämeren alueen
hylkeiden kokonais-DDT:n pitoisuudet
ovat kuitenkin noin neljä kertaa suu
rempia kuin nuorissa kirjohylkeissä
Ruotsin länsirannikolla.

Analyysit DDT- ja PCB-pitoisuuksien
suuntauksista nuorissa Itämeren hyl
keissä osoittavat, että DDT-pitoisuudet
ovat merkittävästi vähentyneet niin
norpalla kuin harmaahylkeellä verrat
taessa 1970-luvulla tutldttuja hylkeitä
1980-luvulla tutkittuihin hylkeisiin.
PCB-pitoisuudet ovat vähentyneet for
palla mutta eivät harmaahylkeellä. Vii
meaikaiset tutkimukset 1990-luvulla
kerätystä harmaahyljeaineistosta osoit
tavat kuitenkin vähäistä, mutta mer
kittävää pienentymistä myös harmaa
hylkeiden PCB-pitoisuuksissa. Vuo
tuinen PCB:n vähentyminen oli kuiten
kin tuntuvasti pienempi harmaahyl
keissä kuinmuussa Itämerestä tutkitus
sa aineistossa, kun taas DDT-pitoi
suuksien vuotuinen vähentyminen oli
harmaahylkeillä samaa luokkaa kuin
muussakin aineistossa.

HCH:n ja HCB:n
pitoisuudet vähenemässä

Tuholaismyrkky lindaani on yksi niin
kutsuttujen teknisten heksakioorisykio
heksaanien (HCH-yhdisteet) monista
isomeereistä. Niiden pääkomponentti
on ä-HCH.

Heksakloorisykloheksaanit tuli
vat yleiseen käyttöön vuonna 1950,
mutta teknisten HCH-yhdisteiden
käyttö päättyi Itämeren ympärysvalti
oissa vuosien 1970-80 aikana. Vuodes
ta 1980 lähtien lindaanin käyttö on ol
lut sallittua vain hyönteismyrkkynä.
Esimerkiksi Ruotsissa lindaani kiellet
tiin täysin 1988.

å-HCH:n pitoisuudet silakan li
haksissa osoittavat vähäistä vaihtelua;
pitoisuudet vähenevät 14-17 prosenttia
vuodessa. Pitoisuudet myös turskan
maksassa ovat vähentyneet merkittä
västi niin Lounais-Gotlannissa kuin
Kattegatissa (Fladenissa). Vuotuinen
vähentyminen näillä alueilla on vas
taavasti noin 18 - 20 prosenttia. å
HCH:n määrä etelänkiislan munissa on
myös vähentynyt merkittävästi, noin
19 prosenttia vuodessa.
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ä-HCH väheni vuosien 1987 - 95 aika
na 70 - 88 prosenttia ja mediaani oli 78
prosenttia. Lindaanin vähentyminen
oli kullakin alueella hieman pienem
pää, mutta kuitenkin 43- 80 prosenttia.
Mediaani oli 64 prosenttia. Itämeren
silakasta ja turskasta löytyy merkittä
västi suurempia å-HCH:n pitoisuuksia
kuin Kattegatin silakasta.

Sienimyrkky heksaklooribent
seenin (HCB) käyttö on kielletty Itäme
ren ympärysvaltioissa. Vaikka sitä saat
taa yhä joutua ympäristöön useiden
kloorausprosessien sivutuotteena, on
syytä odottaa sen vähenevän. Silakas
ta, turskasta ja etelänkiislan munista
tehdyissä analyyseissä HCB väheni
vuosien 1987 - 95 aikana 38 - 88 pro
senffia. Mediaani oli 65 prosenttia. Var
sinaisen Itämeren silakan HCB-pitoi
suuksien keskiarvo oli merkittävästi
suurempi (noin kolme kertaa) kuin
Kattegatin silakan.

Myrkyllisten kemikaalien
pitkän matkan
kulkeutuminen
DDT:n ja useiden muiden tunnettujen
pysyvien orgaanisten yhdisteiden (pää
asiassa tuholaismyrkkyjen) käyttö on
vähenemässä pohjoisella pallonpuolis
kolla, mutta valitettavasti näin ei ole
tropiikissa.

Jo jonkin aikaa on tiedetty, että
tällaiset aineet voivat kulkeutua ilma-
kehässä pitkiä matkoja tropiikista poh
joisille alueille, joko lauhkeisiin tai ark
tisiin oloihin. Pelloille miskutettaessa
tuholaismyrkyt leviävät ilmaan ja kul
keutuvat kauemmas pohjoistuulien
mukana. Kun kuuma ilma kohtaa kyl
män ilman, ilma tiivistyy, ja ilman mu
kana kulkeutuneet aineet satavat ve
den tai lumen mukana mereen tai maan
päälle. Tämä laskeuma vaikuttaisi ole
van suurinta maailman kylmimmillä
alueilla.

Se, että nämä pysyvät aineet kul
keutuvat pitkiä matkoja, selittää, miksi
DDT:n, PCB-yhdisteiden, dioksiinien ja
muiden kloorattujen aineiden pitoi

suuksia löytyy arktisen alueen eliöistä,
kaukana kaikista teollisuuden pääs
tölähteistä tai kaupunkialueista. Itäme
ri, erityisesti varsinaisen Itämeren poh
joisosa ja Pohjanlahti, sijoittuvat il
mastovyöhykkeeseen, missä ympäris
tömyrkkyjenmaailmanlaajuinen uudel
leen leviäminen ympäristöön saattaa
olla kaikkein suurinta.

Kun myrkyistä pyritään eroon
Itämeren alueella on ensin tehtävä kaik
ki voitava paikallisten ja alueeffisten py
syvien aineiden päästölähteiden elimi
noimiseksi. Kun arvioidaan pysyvien
orgaanisten yhdisteiden kokonaiskuor
mitusta Itämeren alueella, tulisi lisäksi
myös huomioida hajanaiset vuodot
maalta sekä pitkän matkan kulkeutu
minen ilmakehässä.

Metallien lisääntyvä vai
vähenevä suuntaus?

HELCOMin Itämeren seurantaohjel
massa on määritelty lista hiven
metalleista, jotka ovat ympäristön kan
nalta tärkeitä. Listaan sisältyvät elo
hopea, lyijy, kadmium, kupari ja sink
ki.

Viimeaikaisten tutkimusten mu
kaan hivenmetallipitoisuuksissa varsi
naisen Itämeren pintavedessä ja Meck
lenburgin lahdella on havaittavissa ti
lastollisesti merkittävä väheneminen
kadmiumpitoisuudessa (noin 7-8 pro
senttia vuodessa) ja kuparipitoisuudes
sa (5 prosenttia vuodessa) vuosien 1980
- 1993 aikana. Tämä ei kuitenkaan vält
tämättä tarkoita, että näiden hivenme
tallien päästöt Itämereen olisivat vähen
tyneet. On myös hyvin luultavaa, että
suuri määrä metalleja on sitoutunut se
dimentteihin - lisääntyneen rehevöity
misen ja orgaanisen aineen tuotannon
vuoksi - ja näin ollen poistunut pintave
destä.

Kaloissa on löydetty päinvastai
sia tuloksia joidenkin metallien kohdal
la. Esimerkiksi kadmiumtutkimusten
mukaan (1981 - 94) kadmiumpitoisuu
det silakan maksassa näyttävät li
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sääntyneen 5 - 8 prosenttia vuodessa
varsinaisella Itämerellä ja Selkämerel
lä.

Kadmiumin lisäys on odottama
tonta ja levottomuutta herättävää ke
hitystä, eikä sitä voida vielä täysin se
littää. Silakan maksasta löydetyt pitoi
suudet eivät kuitenkaan ole minkään
lainen välitön terveysriski kalankulut
tajille. Samanaikaisesti turskanmaksas
ta tehdyt analyysit Gotlannin saaresta
kaakkoisilta alueilta osoittavat päinvas
taista suuntausta, koska pitoisuudet
siellä ovat selvästi vähentyneet.

Kattegatin turskan maksassa on
noin kolme kertaa enemmän kad
miumia kuin Itämeren turskan maksas
sa, kun taas Itämeren silakan tilanne on
päinvastainen: Itämeren silakan kadmi
umpitoisuudet ovat 2 - 3 kertaa kor
keampia kuin Kattegatin kalojen pitoi
suudet. Nämä tulokset tuovat esiin me
riveden hivenmetallien ja niiden eliöi
Mm sitoutumisen välisiä monimutkaisia
vuorovaikutuksia.

Lisäksi on joitakin merkkejä kas
vavista kuparin ja sinkin pitoisuuksis
ta eliöissä varsinaisella Itämerellä ja
Perämerellä, kuten myös kasvaneista
elohopeapitoisuuksista Oresundissa ja
Selkämerellä.

Öljy — jatkuva ongelma
Mineraaliöljy Itämeren ympäristössä
on peräisin eri lähteistä ja saa aikaan
erilaisia ongelmia. Oljyä tulee Itäme
reen lukuisista kohteista maalta ja me
reltä. Alusten tai öljynporauslauttojen
öljyvuodot aiheuttavat näkyvimmät
öljypäästöt, mutta todellisuudessa nii
den vuotuinen päästömäärä on huo
mattavasti pienempi kuin jatkuvat,
hajanaiset päästöt eri kohteista maalta.
Tämä on totta ainakin niin kauan, kun
Itämerellä ei satu suuria säiliölaivojen
tai öljynporauslauttojen onnettomuuk
sia.

HELCOM on esittänyt vuosien
mittaan tilastoja öljyhuilivetyjen vuotui
sista päästömääristä Itämereen. Tilastot
ovat kuitenkin hyvin epävarmat, sillä
luvut vaihtelevat noin 35 000 tonnista

vuodessa jopa 100 000 tonniin vuodes
sa. Päästöt jokien ja kunnaliisten sade
vesiviemäreiden mukana sekä ilmasta
tuleva laskeuma ovat pääasiallisia öljyn
hajalähteitä, ja ne selittävät reilusti yli
80 prosenttia koko vuotuisesta päästö
määrästä.

Oljyn ja öljytuotteiden ilmasta
tuleva laskeuma koostuu haihtuvista
hiilivedyistä ja fossiilisten polttoai
neiden epätäydellisen palamisesta syn
tyvistä hiilivedyistä (mukaan lukien
polysykliset aromaattiset huilivedyt,
PAH-aineet). Hiilivetyhöyryjä pääsee
ilmaan öljyterminaaleista, huolto
asemilta ja muista paikoista, joissa öl
jyä ja öljytuotteita lastataan, puretaan
tai muuten käsitellään avoimessa ilmas
sa. Laivaliilcenteen onnettomuudetme
rellä tai rannikkoalueilla ovat lisäksi
aina mahdollisia. Huolta aiheuttaa li
säksi se, että Itämeren alueella kulkevi
en laivojen toiminnalliset päästöt saat
tavat lisääntyä.

Itämeren meriympäristön hiili
vetyongelmassa ei kuitenkaan ole kyse
vain näkyvästä mineraaliöljystä, olipa
se sitten peräisin laivoista, öljytermi
naaleista, öljynporauslautoilta tai asu
tuskeskuksista. On tulossa entistä
selvemmäksi, että monimutkaiset aro
maattiset hiilivedyt - mineraaliöljyn ai
nesosat - voivat olla huomattava myr
kyllisten kemikaalien lähde meriympä
ristössä. Nämä hiilivedyt ovat peräisin
eri toiminnoista maalla ja merellä; ne
ovat hyvin myrkyllisiä ja leviävät laa
jalle vesimassojen mukana.
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/00HELCOM
Oljypäästöjen määrä
Itämerellä

Määrät 0—1 m3
Määrät 1—10 m
Määrät 10—100 m
Määrät >100 m

Varmistettu Varmistamaifa

Itämeren suojelukomissio, HELCOM, kerää jäsenmailta vuosittain tiedot öypäästöhavainnoista. Kuvassa on vuoden
1995 öypäästötiedot. Balttian mailla ei ole vielä riittävää lentovalvontakalustoa eikä nykyaikaisia valvontalaitteita,
joten niiden rannikolla tapahtuvien äjypäästöjen tiedot ovat puutteelliset.

Suomen ympänstö 113

MERKIT

64

63

62

51

MUDAB
Meeresumwelt—Datenbonk

UBA—UMPLIS/SH



Turska ja lohi — kaksi
vaarantunutta lajia
...............................................

0

Itämerellä kalastetaan pääasiassa kol
mea lajia - turskaa, silakkaa ja kilohai
lia. Nämä lajit muodostavat noin 93
prosenttia Itämeren kalansaaliista ja
noin 75 prosenttia Beltin meren ja
Oresundin kokonaissaaliista. Kaiken
kaikkiaan kokonaissaaliiseen sisältyy
29 eri kalalajia Itämerestä ja noin 32
lajia Beltin merestä ja Oresundista.

Kansainvälisen merentutkimus
neuvoston (ICES) ilmoittama saaliiksi
saatujen kalojen (kaikki lajit) määrä oli
keskimäärin noin 750 000 tonnia Itäme
restä ja noin 100 000 tonnia Oresundis
ta ja Beltin meren alueelta. Itämeren
kalansaalis on vaihdellut 900 000 ja 475
000 tonnin välillä, ja Oresundin ja Bel
tin meren saalis 160 000 ja 63 000 ton
nin välillä samana 20 vuoden ajanjak
sona.

Turskan epävarma
tulevaisuus

Kalakantojen koon ja käyttöasteen vuo
tuiset arvioinnit tehdään kansainvälise
nä yhteistyönä Kansainvälisen
merentutkimusneuvoston kautta. Arvi
ointia pyytävät kalastusalueiden hoi
dosta vastuussa olevat kansainväliset
järjestöt, kuten Itämeren kansainväli
nen kalastuskomissio (IBSFC) ja Eu
roopan unioni. Itämeren turska (kaksi
kantaa), Itämeren silakka (kolme kan
taa), Itämeren kilohaili (yksi kanta) ja
lohi (kaksi kantaa) ovat kantoja, joihin
on mahdollista käyttää analyyttisiä
kalakanta-arviointeja.

Itämeren kantojen koon suuret
muutokset alkoivat turskan vuosiluok
kien 1976, 1979 ja 1980 epätavallisen
korkeasta eloonjäämisestä. Turskakan
nan koko kaksinkertaistui vuodesta

1975 vuoteen 1980. Turskan kalastus
piristyi huomattavasti tästä kannan
laajenemisesta, ja kalansaalis kaksin
kertaistui 200 000 tonnin tasolta vuosi
na 1975 - 79 aina 400 000 tonniin vuon
na 1984, mikä oli kalastuksen huippu-
vuosi.

Turskakannan pieneneminen
1980- ja 1990-luvuilla on pitkälti seura
usta Itämeren ympäristön tilasta. Suo
laisen ja hapekkaan Pohjanmeren ve
den virtauksen puute on vähentänyt
turskan lisääntymiseen sopivan veden
määrää. Epätavallisen kauan kestänyt
kausi ilman suuria suolaisen veden vir
tauksia täsmää turskan vähäisen mää
rän kanssa.

Turskien määrä väheni kuitenkin
vuodesta 1981 ja näin ollen myös kute
van kannan koko pieneni vuodesta
1985 eteenpäin. Kalastuslaivueet yritti
vät korvata turskan määrän vähe
nemistä meressä lisäämällä kalastuk
sen tehokkuutta, ja niinpä turskia jou
tui saaliiksi entistä enemmän. Näin
järkevän hallinnon puute pienensi hy
vin selvästi kannan kokoa. Vuosina
1992 - 93 kanta pieneni historiallisen
vähäiseksi: noin kymmeneen prosent
tiin 1980-luvun alun tasosta.

Viime vuosina saaliit ovat olleet
90 000 - 140 000 tonnia vuodessa. Turs
kan biologian asiantuntijoidenmukaan
kalastuskiintiön lisäksi tarvitaan jouk
ko täydentäviä toimenpiteitä turska
kannan ylläpitämiseksi. Tällaisia toi
menpiteitä ovat mm. turskan kalastuk
sen väliaikainen kieltäminen kesäisin,
pyydystetyn turskan minimikoon kas
vattaminen (kokonaispituudeksi 40 cm
30 cm:n sijasta) sekä kalastusvälineiden
valikoivuuden parantaminen.

Pohjavesien hapettomuus on sel
vä uhka Itämeren turskan selviytymi
selle pitkällä aikavälillä. Hedelmöity
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neet turskan mätimunat ovat painavia
ja ne pystyvät kellumaan vedessä vain,
jos suolaisuus on riittävä: vähintään 10
- 12 promillea ja luultavasti niinkin pal
jon kuin 13-15 promillea. Tällaisia suo
laisuustasoja löytyy Itämerestä vain
syvältä, reilusti halokliinin alapuolelta,
esimerkiksi Bornholmin altaasta. Juuri
kuoriutuneet turskanpoikaset tarvitse
vat selviytyäkseen hapekkaan ympäris
tön, missä on yli 2 ml happea litrassa
merivettä. Toukat kuolevat vesissä, joi
den happipitoisuus on hyvin pieni.

Suolaista ja hapekasta vettä Itämereen tuo
nut suolapulssi 1993j 1994 (katso s. 8 - 9)
paransi turskan lisääntymismahdollisuuk
sia Bornholmin altaassa ja Gotlannin
syvänteessä. Mahdollisten lisääntymisaluei
den laajeneminen näkyy olosuhteissa mar
raskuussa 1992 (ylhäällä) huhti- ja elokuus
sa 1993 ja maalis-ja heinäkuussa 1994. On
kuitenkin edelleen liian varhaista päätellä
ovatko parantuneet olot vaikuttaneet turskan
lisääntymiseen.

Silakan ja kilohailin suuri
biomassa

Kilohailin ja silakan kantojen määriin
on vaikuttanut niiden vaihteleva käyt
tö sekä dramaattinen vaihtelu niiden
pääsaalistajan, turskan, mnsaudessa.
Kilohaiin saalismäärät vähenivät 1970-
luvun 200 000 tonnista alle 50 000 ton
niin vuonna 1983. Tämä oli samaan ai
kaan, kun turskamäärät lisääntyivät
suuresti eli oli enemmän turskia syö
mässä kilohaileja. Muutaman viime
vuoden aikana kilohailikanta on run
sastunut, koska on ollut vähemmän
turskia saalistamassa.

Silakkasaaliit ovat olleet suhteel
lisen vakaita; ne ovat vaihdelleet noin
300 000 tonnia 1970-luvun alusta vuo
teen 1985 mutta ovat sen jälkeen pie
nentyneet pääasiassa silakan vähenty
neen menekin vuoksi. Kannan koko
vaikuttaa kasvaneen viimeisen vuosi
kymmenen aikana. Mitä todennäköi
simmin turskan vähäisyys Itämeressä
on syynä tässäkin tapauksessa, sillä
suurempi määrä silakoita on välttynyt
joutumasta turskan saaliiksi.

Turskan mahdolliset

lisääntymisalueet

O >llpsu,>2ml/l02

>10 psu, >2 ml/l02
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Silakan saaliskiintiöt vuonna 1996 ovat
560 000 tonnia varsinaisella Itämerellä
ja 110 000 tonnia Pohjanlahdella. Kilo
hailin kiintiö puolestaan oli 500 000 ton
nia koko Itämerellä. Kansainvälisen
merentutkimusneuvoston mukaan si
lakan ja kilohailin kannat ovat hyvässä
kunnossa ja niitä voidaan pitää jopa
alikalastettuina

Huoli lohesta
Itämeren lohi koostuu suuresta määräs
tä geneettisesti erilaisia populaatioita,
jotka ilmaantuvat Itämereen laskevien
jokien kutupaikoista. Ihmisen toimin
ta, pääasiassa vesivoimalaitosten raken
taminen, on estänyt lohen luonnollisen
lisääntymisen suuressa määrässä jokia.
Smolttien massakasvatus tukittuihin
jokiin vapautettavaksi on hyväksytty
luonnollisen tuotannon menetyksen
korvauskeinoksi. Smolttien vuosituo
tannosta Itämeressä tulee noin 90 pro
senttia kalanviljelylaitoksilta.

On sovittu, että Itämeren lohen
hoidon päätavoite on säilyttää mahdol
lisimman monta luonnollisesti lisään
tyvää populaatiota, mutta tämän pää
määrän saavuttamiskeinoista ei olla
yksimielisiä. Kansainvälisiä erimieli
syyksiä lisäävät vaikeudet “villin” ja
kasvatetun lohen erottamisessa saaliis
ta. Kiistanalaisia ovat myös päätökset,
missä (meressä, rannikolla vai joessa)
ja milloin kalaa tulisi pyytää, jotta “vil
lin” lohen saaliiksijäämisriski pieneni
si.

On ehdotettu villilohen kalastuk
sen täydellistä kieltämistä (vapaista
joista, luonnollisesti kutevista populaa
tioista). Hyvistä aikomuksista huoli
matta tällaiset toimenpiteet olisivat
enemmän tai vähemmänmahdottomia
toteuttaa. Tämä koskee erityisesti kal
astusta Itämeren keski- ja eteläosissa,
missä villilohi esiintyy rinnan kalanvil
jelylaitoksista vapautettujen lohien
kanssa.

Lohen kalastuskiintiöksi Itäme
ressä on asetettu 450 000 yksilöä vuon
na 1996, mikä on kymmenen prosent
tia vähemmän kuin vuoden 1995 kun
tiössä.

Lohikysymyksestä on tullut akuutti M
74-syndrooman ilmenemisen jälkeen.
Syndrooma aiheuttaa suurta kuollei
suutta lohenpoikasten keltuaispussivai
heessa. On todennäköistä, joskaan ei
varmasti todistettu, että M-74 on vai
kuttanut myös viifin lohen keltuaispus
sipoikasiin. Viifien smolttien tuotannon
ennusteet vuonna 1996 ovat pessimis
tisiä ja Kansainvälinenmerentutkimus
neuvosto on suositellut voimakkaisiin
toimenpiteisiin ryhtymistä.

M-74-syndrooma
M-74-syndrooma aiheuttaa edelleen
suurta kuolleisuutta Itämeren lohen
jälkeläisissä. Vuonna 1994 luonnosta
pyydystettyjen kutijoiden keltuaispus
sipoikasten kuolleisuus oli 50 - 90 pro
senttia Suomessa ja Ruotsissa. Muuta
missa ruotsalaisissa kalanviljelylaitok
sissa havaittiin syndrooman pientä vä
henemistä, mikä oli todennäköisesti
seurausta kutukantojen tiukemmasta
valinnasta aiemplin vuosiin verrattuna.

Kun arvioidaan tietoja M-74-
syndrooman maantieteellisestä luon
teesta, on huomioitava, että Itämeren
lohi koostuu useista vaelluskäyttäyty
miseltään erilaisista kannoista. M-74 on
yleisintä Ruotsin ja Suomen joissa, mis
sä kutevat lohet näyttävät kuuluvan
kantaan, joka pysyy Itämeren altaan
eteläosassa merikaudellaan.

Näin ollen on keskusteltu siitä,
littyisikö syndrooman alkuperä pääasi
assa tämän alueen ympäristönmuutok
siin (mukaan lukien tärkeiden saalisla
jien määrien muutokset). Tämä voisi
selittää, miksi muut, paikallisemmat
Itämeren lohen kannat, esimerkiksi
Koillis-Itämerellä, näyttävät olevan vä
hemmän kärsineitä. On kuitenkin todis
teita siitä, että myös muut pai
kallisemmat lohikannat, kuten Neva
joessa kutevat Pohjanlahden ja Suo
menlahden kannat, ovat vahingoit
tuneet.
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Merikotka on palannut
...............................................

Merikotka oli ensimmäinen vesiympä
ristön laji, johon liitettiin ympäristön
saastumisesta aiheutuva heikko lisään
tymismenestys. 1950-luvun puolivälis
sä kotkan lisääntymismenestys heikke
ni huomattavasti koko Itämeren alueel
la. Pääongelmana oli, että munista ei
useinkaan kuoriutunut poikasia, koska
ympäristössä oli suuri määrä orgaani
sia klooriyhdisteitä, erityisesti DDT:tä
ja PCB:tä. Myös ihmisten suora häirin
tä, mukaan lukien salametsästys, häi
ritsi lisääntymistä.

DDT:n ja PCB:n kieltämisen jäl
keen Itämeren merikotkien lisääntymi
nen on parantunut. Aiemmin pesintä
menestys (munituista munista kehitty
neiden nuorten linnunpoikasten osuus)
oli noin 72 prosenttia. Keskiarvo oli 1,8
poikasta per pesintä. 1960-luvun lopul
la ja 1970-luvulla nämä luvut kuitenkin
pienenivät 25 prosenttiin ja keskimää
rin 1,2 poikaseen.

Nykyisin lisääntymismenestys
on hyvin lähellä aiempia arvoja, ja Itä
meren merikotkapopulaatio kasvaa ja
valtaa takaisin aiempia reviireitään.
Vuonna 1994 Itämeren merikotkien li
sääntymisprosentti oli suurin viimei
seen 30 vuoteen - 68 prosenttia tutki
tuista kotkapareista onnistui pesinnäs
sään. DDT:n kieltämisen jälkeen meni
kuitenkin 15 vuotta sen negatiivisten
vaikutusten kumoutumiseen ja toiset
kymmenen vuotta merikotkan tilanteen
palautumiseksi normaaliksi.

1970-luvun alusta lähtien Ruot
sin, Suomen, Viron ja Saksan biologit
ja ympäristönsuojelijat ovat työsken
nelleet kovasti pelastaakseen merikot
kan. Pesivien panen ja niiden lisäänty
mismenestyksen vuosittaiset tutkimuk
set, talvehtivien lintujen ruokinta myr
kyttömällä lihalla ja pesäpaikkojen suo
jelu ovat olleet menestyksekkään työn

tärkeitä osia. Esimerkiksi osissa Saksaa
kotka palaa takaisin alueille, jotka ovat
olleet hylättyinä yli 200 vuotta.

Pitäisi kuitenkin kiinnittää huo
miota siihen, että elinympäristöjen tu
houtuminen on jatkuva uhka merikot
kalle Itämeren alueella. Metsätalous ja
alueiden virkistyskäyttö, kuten myös
muu ihmisen toiminta, aiheuttavat
huomattavia muutoksia kotkien elin
ympäristössä. Sopivien pesimäpuiden
puute häirityillä, ihmisen käytössä ole
villa alueilla on ilmeinen tulevaisuuden
uhka Itämeren alueen kotkille.
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HylkeiHä toivoa paremmasta

Valtaosa harmaahylkeen (Halicoerus
grypus) Itämeren populaatiosta esiintyy
Ruotsin, Suomen ja Viron vesillä. Kaik
kein uusinipien tietojen mukaan hyl
keiden kokonaismäärä oli 5300 yksilöä.
Harmaahyljepopulaatioiden kehityk
sen suuntaus on lupaava. Gotiannin
saaresta pohjoiseen esiintyvä Ruotsin
populaatio on kasvanut 12 prosenttia
vuodessa vuosina 1982 - 94. Vastaava
lisäys on havaittu myös Lounais-Suo
messa, missä kasvu on ollut lähes 14
prosenttia vuodessa vuosina 1985 - 94.
Harmaahyljemäärän nopea kasvu Itä
meren alueen pohjoisosissa on ilmei
sesti seurausta parantuneesta lisäänty
miskyvystä, vaikkakin osa lisäyksestä
voi selittyä paremmista laskennoista
viime kaudella sekä muutoksista har
maahylkeiden käytöksessä (eläimet
voivat olla rohkeampia).

Norppapopulaatioita (Phoca his
pida) esiintyy Perämerellä, itäisellä Suo
menlahdella ja Riianlahdella. Norpista
on myös yksittäisiä havaintoja Turun ja

Ahvenanmaan välisessä saaristossa,
mistä on myös poikashavaintoja viime
vuosilta. Perämerellä on tehty vuosit
taisia tutkimuksia vuodesta 1988 lähti
en. Vuosina 1994 ja 1995 Suomenlahti
ja Riianlahti tutkittiin virolaisten, suo
malaisten, venäläisten ja ruotsalaisten
yhteistyönä.

Eläinten määrä vaikuttaa hieman
lisääntyneen Pohjanlahdella, vuosien
1988 - 95 aikana noin viisi prosenttia
vuosittain. Yksilömäärä on kasvanut 2
300:sta 3 000 yksilöön. Vuoden 1994
tutkimuksissa Suomenlahdella saatiin
paljon vähäisempi määrä norppia, mitä
entisestä Neuvostoliitosta oli aiemmin
ilmoitettu, ja vuonna 1995 laskettiin
vain 150 yksilöä. Verrattaessa tätä lukua
norppien massakuolleisuuteen talvella
1991 - 92, jolloin 100 - 150 hyljettä löy
dettiin kuolleina, on havaittavissa
merkkejä hälyttävästä tilanteesta itäisel
lä Suomenlahdella. Toistaiseksi kuolin
syy on tuntematon. Myös Riianlahti
tutkittiin vuonna 1994, ja norppienmää
räksi saatiin 500 - 800.

Valtaosa Itämeren kirjohylkeistä
(Phoca vitulina) - 300 yksilöä 400:sta -

esiintyy Ruotsin vesillä (Lounais-Ruot
sissa ja Kalmarin salmessa). Populaatio
on nyt lisääntynyt 4 prosenttia ja 11 pro
senttia näillä alueilla.

Hylkeiden ja kalastajien
etujen välinen ristiriita

Kalastusvälineisin tarttuneiden hylkei
den määrästä on vähän tietoja, mutta
vuonna 1994 Viron rannikolla tehtiin
tarkka tutkimus, joka osoitti, että aina
kin 280 hyljettä hukkui kalastus-

0 Suomen ympäristö 113

Hylkeenpoikanen



välineisiin sifiä rannikolla. Tällä alueella
hylkeet hukkuivat yleisimmin ajoverk
koihin.

Kasvava hyljemäärä ja hylkeiden
muuttunut käyttäytyminen ovat yhdis
telmä, joka luo ristiriitoja hylkeiden ja
rannikkokalastuksesta riippuvaisten
kalastajien välille. HELCOMin suosi
tus vuodelta 1988 neuvoo pidättäyty
mään hylkeen metsästyksestä hylkeen
suojelemiseksi. Viime vuosina yksi maa
on kuitenkin ilmoittanut, että se sallii
hylkeiden rajoitetun metsästyksen he
teellisiä tutkimuksia varten, vaikka tut
kijat varoittavat niin tekemästä.
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Tulokaslajit — luonnon
monimuotoisuutta vai
ympäristöuhkial
...............................................

0

Vieraiden tai ei-syntyperäisten lajien il
maantuminen on yksi uusi uhka mene
kosysteemeille ja merten monimuotoi
suudelle. Tällaisten lajien ilmaantumis
ta kutsutaan myös biologiseksi saas
teeksi.

Meren eliöt leviävät myös luon
nollisia teitä, mutta ihmisen toiminta on
lisännyt leviämisnopeutta ja -tehok
kuutta. Nykyisin maailmanlaajuiset
kuljetusmekanismit siirtävät nopeasti
menen, murtovesien ja makeiden vesi
en lajeja maailman ympäri muutamis
sa päivissä tai viikoissa. Useita lajeja on
autettu ylittämään esteitä, joita ne eivät
olisi ikinä omin neuvoin pystyneet ylit
tämään - nyt ne saapuvat laivoilla tai
lentokoneilla tai kanaalien läpi alueil
le, jotka aiemmin olivat luonnollisten
esteiden erottamia. Nämä esteet - olipa
se suolaisuus, lämpötila tai jopa maa -

ovat aiemmin auttaneet luomaan mer
ten ällistyttävää monimuotoisuutta
sekä ylläpitämään sen ekosysteemien
koskemattomuutta.

Tulokaslajien aiheuttamista vaka
vista ekologisista ja taloudellisista vai
kutuksista on lukuisia esimerkkejä
kaikkialta maailmassa. Amerikan kam
pamaneetti (Mnemiopsis leydyi) on vai
kuttanut tuhoisasti kalastukseen
Mustallamerellä ja Azovanmerellä: se
on ajanut kerran kukoistavan anjovis
kalastuksen lähes romahduksen par
taalle. Euraasian simpukka eli seepra
simpukka (Dreissena polymorpha) ja
Dreissena bugensis ovat aiheuttaneet
Pohjois-Amerikassa miljardien dollari-
en kulut sekä alkuperäisten simpukka
populaatioiden mahdollisen sukupuu
ton. Välimerellä puolestaan on levinnyt
myrkyllinen Caulerpa taxifolia -viherle
vä, ja myrkylliset tulokaskasvi
planktonlajit ovat aiheuttaneet uhkia
vesieläinten kasvatukselle Australiassa

ja muualla. Lisäksi on olemassa lisään
tyvä huoli laivojen painolastivesien
mukana leviävien bakteerien (esim.
kolerakantojen) ja muiden patogeenien
aiheuttamista riskeistä ihmisten terve-
ydelle.

Tulokkaat Itämeressä

Nykyisin tunnetaan noin 60 kasvi- ja
eläinlajia, jotka ovat levinneet Itäme
reen ihmisen tahaifisesta tai tahattomas
ta toiminnasta. Tämä on suuri määrä
lajeja, kun sitä verrataan Itämeren luon
taisesti vähäiseen lajimäärään. Se, että
lajeja on levinnyt Itämereen tai vierei
sun makeisiin vesiin on pääasiassa ta
hatonta ja johtuu laivaliikenteestä. Uu
sia lajeja on myös tarkoituksellisesti
otettu käyttöön erilaisissa vesieläinten
kasvatuksissa.

Itämeri on toistaiseksi säästynyt
joiltakin kaikkein tuhoisimmilta uusil
ta tulokaslajeilta, joilta ympäröivät alu
eet eivät ole säästyneet. Tänne levinnei
den kasvi-ja eläinlajien suuren määrän
huomioon ottaen on kuitenkin selvää,
että Itämeri on kaikkea muuta kuin
immuuni tulokaslajeille. Suljetut mur
tovesialueet, kuten Mustameri ja Itäme
ri, voivat itse asiassa olla herkempiä
tulokaslajeille kuin varsinaiset meri-
vedet. Näitä luontaisesti vähälajisia alu
eita on verrattu murtovesisaariksi, joil
la alkuperäinen kasvisto ja eläimistö
voivat kärsiä huomattavasti tulokasla
jeista. Itämerellä, toisin kuin Mustalla-
merellä, olemme yhä sikäli onnellisessa
asemassa, että voimme antaa etusijan
ehkäiseville toimenpiteille sen sijaan
että taistelisimme taas yhtä ihmisen ai
heuttamaa vahinkoa vastaan.
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Laivat voivat kuljettaa tulokaslajeja
uusille alueille. Laivojen painolastive
sissä voi olla mukana suuria määriä sel
kärangattomia eläimiä. Toukkavaihees
saan ne voivat helposti joutua pumpa
tuiksi painolastivesitankkeihin tai aset
tua laivan rungolle.

Monisukasmato Marenzellarin vi
ridis (Amerikan sukasmato) saapui Itä-
mereen 1980-luvulla, luultavasti paino
lastivesien mukana. Ensimmäisen ker
ran se havaittiin eteläisellä Itämerellä
vuonna 1985. Nykyisin se on levinnyt
jo varsinaisen Itämeren pohjoisosiin
saakka. Siitä on tullut valtalaji Vistulan
laguunissa ja Riianlahdella, ja se muo
dostaa 97 prosenttia pohjalla elävien
makroskooppisten eläinten biomassas
ta Vistulan laguunissa.

Seeprasimpukalla (Dreissena poly
morpha) ja Dreissena bugensiksella on
suunnaton ravinnon suodatuskapasi
teetti, mikä antaa niille kilpailuedun
verrattuna alkuperäisiin planktonia
syöviin lajeihin, jotka eivät pysty kilpai
lemaan niiden kanssa. Saapumisensa
jälkeen 1980-luvulla ne ovat vallanneet
kaikki mahdolliset pohjat ja levinneet
kanavien ja vesiväylien kautta lähes
kaikkialle manner-Yhdysvaltoihin. Ve
denottamoiden, patoluukkujen, kaste
lukanavien ym. puhdistaminen on tul
lut maksamaan useita miljardeja mark
koja vuosittain. Itämeressä seeprasim
pukka on esiintynyt Etelä-Itämeren vä
häsuolaisilla alueilla ainakin 1800-lu
vun lopulta saakka ja se voi olla hyvin
runsaslukuinen rannikkolaguuneissa.
Sitä tavataan myös järvissä ja vesi
väylissä ympäri Itämerta. Viimeai
kaisten tutkimusten mukaan sitä on nyt
löydetty niinkin kaukaa pohjoisesta
kuin Suomenlahden itäosista, jossa
suolaisuus on vähäistä.

Jos seeprasimpukka asettuu Pe
rämeren hyvin vähäsuolaiseen ympä
ristöön, se toisi siihen täysin uuden toi
minnon, sillä Perämeren ekosysteemis
sä ei tällä hetkellä ole pohjalla eläviä
suodattamalla syöviä eläimiä.

Muita selkärangattomia tulokas
lajeja ovat parasiittinen sukkulamato
Anguitlicola crassa, vesieläinten kasva
tuksesta levinnyt tulokas, joka aiheut

taa ankeriaiden uimarakon toiminta-
häiriöitä, ja petovesikirppu Cercopagis
pengoi, suuri eläinplanktonlaji, joka
esiintyy tiheinä esiintyminä ja aiheut
taa kalaverkkojen tukkiutumista Riian
lahdella (1992) ja Suomenlahdella
(1995). Kaikkialla maailmassa esiinty
vää merirokkolajia Balanus improvisus
ta pidettiin aiemmin Itämeren eläi
mistön alkuperäislajina, mutta se on
todennäköisimmin esimerkki varhai
sesta tulokkaasta, joka on saapunut “lif
taamalla” Amerikasta Eurooppaan lai
vojen rungolle kiinnittyneenä.

Vuonna 1990 Puolan vesiin ilmes
tyi uusi vahingossa levinnyt kalalaji.
Mustakitatokko (Neogobius melanosto
rnus) on syötävä laji, mikä voi hyvinkin
lisätä paikallisten kalastajien saaliita
Gdanskin lahdella, mistä se on löytänyt
paljon sen pääasiallista ravinnon läh
dettä, simpukoita. Siitä voi kuitenkin
tulla vakavasti otettava kilpailija kau
pallisesti tärkeille lajeille, kuten kampe
lalle, joka myös käyttää simpukoita ra
vinnokseen.

0

Mikroskooppikuva Amerikan sukasmadosta
(Marenzellaria viridis)
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Lyhyesti HELCOM:sta
. .... . . . .. . . . ... .. . ..... ..... . .. ... . . . ... .. .....

Itämeren merellisen ympäristön Suoje
lukomissio - HELCOM - on hallitusten
välinen organisaatio, joka on perustet
tu vuonna 1974 Helsingin sopimukses
sa. Se on jatkanut työtäänmyös vuoden
1992 Helsingin sopimuksen voimaan-
tulon jälkeen. Tämä sopimus korvasi
aiemman sopimuksen. Kaikki Itämeren
valtiot sekä Euroopan unioni ovat Hel
singin sopimuksen osapuolia ja osal
listuvat komission työhön. Joukko kan
sainvälisiä hallitusten välisiä järjestöjä
sekä vapaaehtoisia kansalaisjärjestöjä
osallistuu komission työhön tarkkaili
joina.

HELCOMin päätehtävä on tark
kailla sopimuksen soveltamista sekä
tehdä tarpeellisia päätöksiä sopimuk
sen tarkoitusten ja päämäärien toteutu
miseksi: Itämeren merellisen ympäris
tön pilaantumista pyritään vähentä
mään ja poistamaan kaikista mahdolli
sista saastelähteistä.

HELCOMin Helsingissä sijaitseva
sihteeristö on vastuussa komission työn
hallinnosta. Komissio kokoontuu ker
ran vuodessa, ja jokaisella osapuolella
on yksi ääni. Komission suositukset ja
päätökset otetaan käyttöön yksimieli
sesti, ja suositukset ja päätökset perus
tuvat komission alakomiteoiden val
mistamiin ehdotuksiin.

HELCOM on perustanut neljä asi
antuntijakomiteaa. Ympäristökomitea
(Environment Committee) käsittelee
merellisen ympäristön tilan seurantaa
ja arviointia, teknologinen komitea
(Technological Committee) maalta pe
räisin olevaan pilaantumiseen liittyviä
kysymyksiä, merenkulkukomitea (Ma
ritime Committee) merenkulusta aiheu
tuvaa pilaantumista ja merellisten
ympäristövahinkojen torjuntakomitea

(Combatting Committee) merellä ta
pahtuneista vahingoista peräisin olevaa
pilaantumista.

Itämeren ympäristönsuojeluohjel
man täytäntöönpanoa on koordinoinut
HELCOMin korkean tason työryhmä,
jossa on jäsenmaiden lisäksi edustajia
kansainvälisistä rahoituslaitoksista ku
ten EBRD:stä (Euroopan jälleenra
kennus- ja kehityspankki), EIB:stä (Eu
roopan investointipankki, NIB:stä
(Pohjoismainen investointipankki),
NEFCO:sta ja Maailman pankista.

Joitakin komission kokouksia pi
detään ympäristöministeritasolla sopi
muksen ja Itämeren suojeluohjelman
täytäntöönpanon vahvistamiseksi ja
helpottamiseksi. Ministerikokouksia
pidettiin vuosina 1984, 1988, 1992 ja
1994.

HELCOMin puheenjohtajuus kier
tää joka toinen vuosi aakkosjär
jestyksessä osapuolten välillä. Tällä het
kellä se on Virolla kesäkuun 1996 lop
puun saakka, minkä jälkeen Euroopan
unioni on puheenjohtajana seuraavan
kaksivuotiskauden.
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