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ESIPUHE 
Valtakunnallinen ympäristönseurannan ohjelma 1997 — 1999 noudattaa Ympäristömi-
nisteriön julkaisussa "Ympäristön seurannan strategia" esitettyjä periaatteita. Ohjelma 
sisältää Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) valtakunnalliset seurantahankkeet sekä li-
säksi ne alueellisten ympäristökeskusten hankkeet, joilla on valtakunnallista merkitystä. 

Ohjelmassa tarkastellaan seurannan tavoitteita sekä seurantahankkeita jaoteltuina seuraa-
viin pääryhmiin: luonnonvarojen seuranta, ympäristöön kohdistuvien paineiden seuranta, 
ympäristön tilan seuranta, tietojärjestelmät, ympä.ristönäytepankki sekä tietojen arviointi 
ja raportointi. Lisäksi esitetään hankkeiden lyhyet kuvaukset, valtakunnalliset 
seurantaverkot, SYKEssä seurantoihin käytössä olevat voimavarat sekä seurantoihin 
liittyvät julkaisut ja julkaisusuunnitelma ohjelmakaudelle. Hankkeiden yksityiskohtaiset 
kuvaukset ovat SYKEn tietokoneella. 

Ohjelman valmistelua koordinoi Suomen ympäristökeskuksen asettama työryhmä, johon 
kuuluivat tutkimusjohtaja Juha Kämäri (EK) puheenjohtajana, Pertti Seuna (YT), Veli—
Matti Tiainen (YK), Marja Luotola (LAB), Pasi Laihonen (Lounais—Suomen ympäristö—
keskus) ja Jorma Niemi (YT). 

Yksikköjen ryhmänvetäjät ja asiantuntijat vastasivat ohjelman eri osien valmistelusta 
yhteistyössä ryhmien jäsenten sekä aluekeskusten edustajien kanssa seuraavasti: Markku 
Puupponen (hydrometrinen seuranta), Jouko Soveri (integroidun hydrologian seuranta), 
Sari Antikainen (sisävedet), Pentti Kangas (rannikkovedet), Irina Bergström (maaympä-
ristö, yhdennetty seuranta), Jorma Peltonen (rakennettu ympäristö), Leena Grönholm ja 
Väinö Malin (tietojärjestelmät), Pertti Heinonen (arviointi ja raportointi sekä jul- 
kaisuluettelo ja julkaisusuunnitelma). 	Pirjo Lehtovaara (LUM) 	huolehti 
tekstinkäsittelystä ohjelman laadinnan alkuvaiheessa ja Leila Haapanen viimeisteli sen 
julkaisukuntoon. Jorma Niemi toimitti ohjelman. 

Toivon, että tämä ohjelma palvelee oikean ympäristötiedon keräämistä ja auttaa osaltaan 
ympäristönsuojelun kehittämistä. 

Haluan kiittää lämpimästi kaikkia ohjelman valmisteluun osallistuneita. 

Helsingissä 16.1.1997 

Pertti Seuna 
Yksikönjohtaja 
Ympäristöntilayksikkö 
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1 JOHDANTO 
1.1 Seurannan tavoitteet 

Ympäristönsuojelun keskeisiä päämääriä ovat luonnon elinvoimaisuuden ja monimuo-
toisuuden säilyttäminen sekä terveellisen elinympäristön turvaaminen. Kemiallisen 
saastumisen lisäksi muita ympäristöuhkia ovat esimerkiksi rakentaminen, maa—ainesten 
otto ja tehometsätalous, jotka uhkaavat muuttaa maaperän, vesistöjen, metsien ja muiden 
alueiden alkuperäisen luonteen peruuttamattomasti. Näiden ilmiöiden seuraamiseksi 
tarvitaan luotettavaa ajan tasalla olevaa tietoa ympäristön tilasta, ympäristöön kohdistu-
vista paineista ja luonnonvarojen kestävästä käytöstä. Tärkeitä vaatimuksia tuotettavalle 
tiedolle ovat tiedon käyttökelpoisuus ja edustavuus sekä 	kansainvälinen 
vertailukelpoisuus. Ympäristötietoa käytetään mm. päätöksenteossa arvioitaessa käytän-
nön suojelutoimien tuloksellisuutta, tutkimuksessa sekä laadittaessa kansainvälisten 
sopimusvelvoitteiden edellyttämiä selvityksiä. Myös suuri yleisö tarvitsee tietoa ympä-
ristön tilasta. 

Seurannan tavoite on tuottaa tällaista ympäristötietoa. Seurantahankkeissa mitataan 
luonnon omia ja ihmisen aiheuttamia ympäristövaikutuksia sekä ympäristöön 
kohdistuvia paineita. Ympäristövaikutusten seuranta tarkoittaa fysikaalisten, kemiallisten 
ja biologisten muuttujien jatkuvaa tai säännöllisesti toistuvaa havainnointia. Tavoitteena 
on erottaa ihmisen aiheuttamat muutokset luontaisista muutoksista sekä selvittää 
muutosten suunta, nopeus ja laajuus. Ympäristöön kohdistuvia paineita ovat haitalliset 
ympäristövaikutukset, esimerkiksi ympäristön mekaaniset muutokset, melu ja luontoon 
johdettava liiallinen kuormitus sekä luonnolle vieraat aineet. Luonnonvarojen seuranta 
kohdistuu sekä elottomaan luontoon kuten maa—ainekseen ja kallioperään että elolliseen 
luontoon kuten metsiin, vesiin ja niiden eliöstöön. 

Seurannan ylin kansallinen vastuu on ympäristöministeriöllä, joka määrittelee 
ympäristön seurannan tavoitteet ja strategiat ja seuraa niiden toteutumista yhteistyössä 
muiden ministeriöiden kanssa sekä koordinoi valtakunnallisten seurantojen eri osa—
alueita. Ympäristöministeriön laatima "Ympäristön seurannan strategia" on valmistu-
massa. Muut ministeriöt vastaavat omien toimialojensa seurannoista. Lisäksi yliopistot 
ja korkeakoulut ovat mukana seurantamenetelmien kehittämisessä. Suomen ympä-
ristökeskus (SYKE) koordinoi ympäristöhallinnon ympäristön seurantaa. Tosin kaiken 
seurannan koordinointiin, esimerkiksi biodiversiteettiseurannan koordinointiin, ei ole 
mahdollisuuksia. Alueelliset ympäristökeskukset toteuttavat alueillaan ympäristö—
hallinnon valtakunnallisia ohjelmia ja lisäksi omia alueellisia seurantojaan. Alueellisten 
ympäristökeskusten ylläpitämä näytteenotto ja laboratoriohenkilöstö ovat oleellisia 
seurantojen toteuttamisessa. Lisäksi ympäristökeskukset ohjaavat ja valvovat vesistöihin 
ja niiden kuormittamiseen liittyvien velvoitetarkkailujen toteutumista. 

1.2 Seurannan kenttä 
Seurannan asema. Ympäristön seuranta ja pitkän aikavälin tutkimus kuuluvat 
säädöksissä määrättyihin viranomaistehtäviin. Viranomaisten on koordinoitava seurantaa 
sekä kansainvälisellä, kansallisella että alueellisella tasolla päällekkäisyyksien välttämi-
seksi. Seurannan pääkohdat ja yleiset tavoitteet on sovittava yhdessä eri hallinnonalojen 
kesken. Sopimusten perusteella ympäristöhallinto kehittää omaa ympäristön seurantaan—
sa. Jokaisen ympäristön seurantaa tekevän valtion laitoksen tulisi valmistella oma 
ympäristön seurantaohjelmansa. Yhdessä nämä seurannat antavat kuvan ympäristön 
tilasta. 

Ympäristön seurannan kenttä on laaja. Seuraavassa käsitellään lyhyesti niistä tärkeimpiä. 

Ilmastonmuutos ja ilman epäpuhtaudet. SYKE ja alueelliset ympäristökeskukset 
seuraavat tarkkailuvelvollisten päästöjä sekä tekevät arvioita hajakuormituksesta ja 
luonnosta peräisin olevista päästöistä ja täydentävät ilmapäästörekisteriä Euroopan 
ympäristökeskuksen (EYK) edellyttämällä tavalla. SYKE vastaa kansainvälisen ilmas-
tosopimuksen seurannan edellyttämien vuotuisten kokonaispäästötietojen kokoamisesta. 
Tiedot tuotetaan valtion laitosten yhteistyönä. Tilastokeskus tuottaa teollisuuden ja ener-
giatuotannon kokonaispäästötiedot ja VTT arvioi liikenteen päästöt. 
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SYKE, Ilmatieteen laitos (IL) ja Metsäntutkimuslaitos (METLA) keräävät ja analysoivat 
laskeumanäytteitä omiin tarkoituksiinsa. Näytteiden keruu, analysointi ja tallennus 
yhdenmukaistetaan, jotta tulokset ovat vertailukelpoisia. 

Valtion laitokset mm. SYKE, sekä alueelliset organisaatiot vastaavat happamoitu-
mistiedon tuottamisesta. Happamoitumisen seurantaa tekevien valtion laitosten tulisi 
tehdä happamoitumisseurannan kokonaistarkastelu ja koordinoida tätä työtä alueellisella, 
valtakunnallisella ja pohjoismaisella tasolla. 

Seurannat liittyvät UN ECE:n ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumissopimuksen 
vaikutustyöryhmän alaisiin ohjelmiin, jotka täydentävät toisiaan. Haittojen laajuuden ja 
kriittisten kuonnien määrittämiseen tarvitaan laajoja alueellisia tutkimuksia, kuten 
vuonna 1995 tehty Pohjoismainen järvikartoitus. Lisäksi tarvitaan tietoa eliölajien sieto—
kyvystä sekä ympäristön reagoimisesta laskeumaan pitkällä aikavälillä. 

Rehevöityminen. Rehevöityminen on maamme vesistöjä haitallisesti muuttava ilmiö. 
Sen aiheuttajana olivat aiemmin pääasiassa jätevesien mukana vesistöihin johdetut 
suuret ravinnemäärät. Nykyisin jätevesien merkitys vesistöjä rehevöittävänä tekijänä on 
vähentynyt tehostuneen jätevesien käsittelyn ansiosta ja muista lähteistä, erityisesti 
maataloudesta peräisin oleva hajakuormitus on noussut määrääväksi rehevöitymisen 
aiheuttajaksi. Lisäksi metsätalous on tärkeä kuormitustekijä laajoilla alueilla, erityisesti 
vesistöjen latvaosissa, jotka ovat toistaiseksi olleet lähes puhtaita. Ohjelmassa on pyritty 
ottamaan huomioon sekä kuormituksen seuranta että kuormituksen aiheuttamien 
vesistövaikutusten seuranta. 

Biologinen monimuotoisuus. Biologista monimuotoisuutta ja sitä uhkaavia tekijöitä 
seurataan eri hallinnonaloilla. Valtakunnallista biologisen monimuotoisuuden seurannan 
kehittämistä tehdään SYKEssä useissa hankkeissa ja myös kansainvälisenä yhteistyönä. 
Parhaillaan kehitetään Pohjoismaisena yhteistyönä maaympäristön biologisen monimuo-
toisuuden ja sitä uhkaavien tekijöiden seurantaa. Vuonna 1995 alkoi Itämeren 
biologisen monimuotoisuuden seurannan kehittäminen. Suomi on mukana EYK:n 
luonnonsuojelun aihekeskuksen työssä, jossa Suomi vastaa boreaalista vyöhykettä 
koskevan tiedon kokoamisesta. SYKE tekee EYKn satelliittikuvapohjaisen CORINE 
Land Cover —maapeitekartoituksen, joka valmistuu 1998. Pohjoismaissa pyritään 
tarkempaan tulokseen kehittämällä boreaalisten alueiden CORINE—luokitusta, jota 
käsitellään EYK:n Maankäytön aihekeskuksessa. Hankkeiden tavoitteena on tuottaa 
vertailukelpoista seurantatietoa. 

Seurantoja kehitettäessä otetaan huomioon alueellinen monimuotoisuus ja biotooppien 
monimuotoisuus. Tuleva luonnonsuojelulaki ja asetus velvoittavat viranomaisia 
seuraamaan luonnonvaraisia, erityisesti uhanalaisia ja direktiivien tarkoittamia lajeja 
sekä luontotyyppejä. 

Ympäristömyrkyt. Ympäristömyrkkyjen seurannalla pyritään saamaan kokonaiskuva 
ympäristön kemikalisoitumisesta. Työssä ovat mukana ympäristön seurantaa tekevät 
valtion laitokset ja tarkkailuvelvollisten edustajat. Kuormitettujen ympäristöjen tilaa 
seurataan pääasiassa erilaisten velvoitteiden kautta. 

Velvoitetarkkailun kehittäminen. Tarkkailuvelvolliset seuraavat ilmaan ja veteen 
kohdistuvia päästöjä sekä niiden vaikutuksia. Vesiin liittyvä tarkkailuvelvoite perustuu 
vesioikeuden päätöksiin tai vesiensuojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä annetun 
asetuksen mukaisiin määräyksiin. Päätösten tai määräysten mukaan velvoitetarkkailu on 
tehtävä alueellisen ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Ilmapäästöjen ja niiden 
vaikutusten tarkkailuvelvoite perustuu ilmansuojelulakiin ja ympäristöviranomaisen sen 
pohjalta antamiin määräyksiin. Ympäristöministeriö koordinoi tarkkailua yleisohjeillaan. 

Euroopan unionissa on syyskuussa 1996 hyväksytty yhtenäinen ympäristölupakäytäntö, 
jonka mukaan toiminnanharjoittajat voivat hakea kaikki tarvittavat luvat samanaikaisesti. 
Tätä uutta lupakäytäntöä ollaan valmistelemassa Suomessa uuden käytännön mukaisesti. 
Ympäristölupa tultaisiin hakemaan toiminnan määrästä ja laadusta riippuen joko alueel-
liselta ympäristökeskukselta tai kunnalta tai ympäristöasian lautakunnalta. Uudistuva 
ympäristölupakäytäntö velvoittaa toiminnanharjoittajia päästöjen ja niiden vaikutusten 
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kokonaisvaltaiseen tarkkailuun. Tarkkailusta raportoidaan luvan myöntäneelle 
viranomaiselle. SYKE valmistelee yhteistyössä muiden asianosaisten kanssa uuden 
menettelyn edellyttämät tarkkailuohjeet. 

Velvoitetarkkailut ja viranomaisseurannat sovitetaan yhteen SYKEn, alueellisten ympä-
ristökeskusten ja tarkkailuvelvollisten yhteistyönä. Alueellisten ympäristökeskusten 
tulee tarkkailuohjelmia uusittaessa huolehtia siitä, että tarkkailualue kattaa koko 
vaikutusalueen sekä siitä että tarkkailu kohdistuu vaikutusten kannalta olennaisiin 
seikkoihin ekosysteemin toiminnassa ja kestää toiminnan loputtuakin riittävän kauan, 
kunnes vaikutuksia ei enää havaita. Alueviranomaisen tulee omia seurantoja säätele-
mällä varmistaa alueellisen tiedonkeruun kattavuus. Valtakunnallisten seurantojen tulee 
kohdistua kuormitettujen alueiden ulkopuolelle, koska velvoitetarkkailujen tulee kattaa 
kuormitetut alueet. 

Kansainväliset velvoitteetja yhteistyömuodot. Euroopan ympäristö—keskuksen (EYK) 
ja sen koordinoiman Euroopan ympäristötieto— ja seurantaverkoston tavoitteena on 
tuottaa puolueetonta, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa tahoille, jotka suunnittelevat, 
panevat täytäntöön ja kehittävät eurooppalaista ympäristöpolitiikkaa. 	Tällaisia 
seurantajärjestelmiä ollaan vasta luomassa ja ne tulevat perustumaan pääosin olemassa 
oleviin kansallisiin seurantoihin. EYK raportoi Euroopan ympäristön tilasta jäsenmaiden 
tekemien raporttien perusteella joka kolmas vuosi. Seuraava raportti valmistuu vuonna 
1998. SYKEn tehtävä on toimia kansallisena tietokeskuksena ja koordinoida tiedon 
kulkua Suomen ja EYK:n välillä. 

Itämeren suojelukomission (HELCOM) kautta osallistutaan Itämeren seurantayh-
teisyöhön ja sen kehittämiseen. SYKEn erityisenä velvoitteena on Suomen rannik-
koseurantojen niveltäminen koko Itämerta koskeviin ohjelmiin. 

Venäjän, Baltian maiden sekä Keski— ja Itä—Euroopan siirtymätalousmaiden kanssa 
tehdään yhteistyötä päästöjen ja kaukokulkeumien vähentämiseksi. Ympäristöhallinto on 
mukana koordinoimassa jo olemassa olevan alueellisen ympäristötiedon keräämistä 
lähialueilta ja sen raportoimista. Lisäksi osallistutaan lähialueiden seurantajärjestelmien 
kehittämiseen, tiedon arviointiin ja raportointiin sekä kehitetään tähän liittyvää laadun-
varmistusta. Pohjoismaista seurantayhteistyötä tehdään Pohjoismaiden ministeri-
neuvoston alaisen työryhmän koordinoimana. Seurantoja yhdenmukaistetaan Pohjois-
maiden kesken ja tulosten vertailukelpoisuus varmistetaan. Pohjoismainen yhteistyö 
sisältää myös lähialueyhteistyötä. 

Seurannan laadunvarmistus. Seurantatiedon laatu varmistetaan seurantaa suunnitel-
taessa, näytteenottovaiheessa, laboratoriotoiminnassa sekä tiedon arvioinnissa ja 
raportoinnissa. Ympäristöministeriön asettama Ympäristölaboratoriotyöryhmä on 
mietinnössään (T 1995:1 YM) tehnyt ehdotuksen ympäristötutkimuslaitosten laadun-
varmistuksesta. Pätevyysvaatimukset tulisi määritellä tutkimuslaitoksen erityisala 
huomioon ottaen erikseen näytteenotolle, laboratoriotoiminnalle ja raportoinnille. Näyt-
teenoton pätevyysvaatimukseksi tullee henkilösertifiointi. Laboratorioiden pätevyyden 
toteamisessa ensisijainen keino olisi akkreditointi. Raportoijilta vaadittaisiin riittävää 
tehtävään soveltuvuutta. SYKEn tehtäväksi tulisi ympäristöntutkimuslaitosten pätevyys-
rekisterien ylläpito sekä sertifiointi. 

Seurannan ja tutkimuksen vuorovaikutus. Ympäristöhallinto huolehtii osaltaan 
tutkimuksen ja seurannan välisestä yhteistyöstä. Ympäristön seurannan ja ympäristötut-
kimuksen välillä on oltava vahva koordinaatio. Erityisen tärkeää yhteistyö on seurannan 
tulosten arvioinnissa ja johtopäätösten teossa. Seurantatiedon tulee ohjata tutkimusta 
uusille ongelma—alueille ja kannustaa tutkijoita muutosten syiden ja seurausten selvit-
tämiseen sekä suojelustrategioiden kehittämiseen. Tutkimuksessa voidaan käyttää 
seurannassa kerättyjä pitkiä aikasarjoja sekä ympäristönäytepankkien aineistoja ja 
seurannassa tutkimuksen kehittämiä mittausmenetelmiä ja malleja. Vastaavasti tutkimus 
paljastaa usein uusia seurantakohteita. 



2 YMPÄRISTÖN SEURANNAT 
2.1 Luonnonvarojen seuranta 

Tässä käsitellään luonnonvarojen seurannasta ainoastaan vesivarojen seurantaa. 
Maankäytön seurantaa käsitellään kohdassa 2.2.5. 

2.1.1 Hydrologinen kierto 

Hydrologisen kierron seuranta on jaettu kahteen osaan: hydrometriseen seurantaan (ns. 
perusseurannat) ja integroidun hydrologian seurantaan. 

Hydrometrinen seuranta jakautuu ohjelmassa neljään hankkeeseen, jotka ovat (1) 
hydrometeorologinen seuranta (sade, lumi, haihdunta), (2) vesistöjen vedenkorkeusha-
vainnot, (3) vesistöjen virtaamahavainnot ja (4) vesistöjen jää— ja lämpötilahavainnot. 
Ohjelmat ovat samat kuin jakson 1994 — 1996 seurantaohjelmassakin, mutta niiden 
sisältöä on supistettu. 

Hydrometeorologisen seurannan päätavoite on tuottaa nopeasti tiedot sadannan, lumen 
vesiarvon ja haihdunnan alueellisista arvoista. Näitä tietoja käytetään hyväksi päivittäin 
vesistömalleissa ja —ennusteissa. Käyttömahdollisuuksia on nähtävissä myös mm. 
maaympäristön tutkimuksen puolella. Vuoden 1997 alusta lähtien Ilmatieteen laitos 
toimittaa päivittäiset sadehavainnot noin 200 pisteestä, mikä parantaa huomattavasti 
hydrometeorologista tiedonkeruuta. SYKE ylläpitää lumihavaintoja, joiden avulla 
kalibroidaan lumen vesiarvomalleja. Haihdunnan seuranta perustuu suppeaan verkkoon, 
jonka ylläpidosta vastaavat pääosin hallinnon ulkopuoliset organisaatiot. 

Kaudella 1997 -- 1999 toiminnassa on yhteensä noin 550 vedenkorkeus— ja virtaama-
asemaa, joista runsas kolmannes on hallinnon ulkopuolisten organisaatioiden 
ylläpitämiä. Jää— ja lämpötila—asemat ovat pääosin SYKEn hoitamia. Valtakunnallisten 
verkkojen supistuksista huolimatta vesistöseuranta palvelee edelleen laajaa käyttäjäkun-
taa vesien suojelun, vesivarojen käytön ja hoidon sekä ympäristön tutkimuksen ja 
seurannan tehtävissä. Hydrometristen seurantaverkkojen rakennetta kehitettäessä otetaan 
huomioon mm. vesien tilan seurannan tietotarpeet. 

Integroidun hydrologian seuranta käsittää pienet valuma—alueet, pohjavesiasemat ja 
routa—asemat. Seurantaverkkoa on supistettu vuoden 1996 aikana varsinkin pienten 
valuma—alueiden osalta. Kaudella 1997 — 1999 on toiminnassa 46 pientä valuma—aluet-
ta, 57 varsinaista pohjavesiasema sekä 43 routa—asemaa. Jatkossa kehitetään enemmän 
mittaus— ja toimistoautomaatiota ja digitaalista tiedonsiirtoa, jolloin tietojen saannin 
reaaliaikaisuus paranee. Edelleen kehitetään havaintoverkon tietokantojen kansainvälistä 
yhteiskäyttöä erityisesti Pohjoismaiden ja Baltian maiden vastaavien tietojärjestelmien 
kanssa. Pienten valuma—alueiden aineistoa hyödynnetään mm. UNESCOn kansainväli-
sessä FRIEND (Flow Regimes From International Experimental and Network Data) 
projektissa, jossa tarkastellaan valunnan muodostumisprosesseja sekä valunnan 
alueellista vaihtelua ja siihen vaikuttavia tekijöitä Euroopassa. Integroidun hydrologisen 
seurannan tutkimuksen painopistealueet ovat edelleen valuntojen ja sen muutoksiin — 
vaikuttavien tekijöiden syy—yhteyssuhteiden selvittämisessä sekä pohjaveden 
muodostumisen arvioimisessa mallien ja vesitaseiden avulla. Lisäksi seurataan tiesuolan 
vaikutusta pohjaveden laatuun Salpausselän vedenottamoalueilla sekä maa—ainesten oton 
vaikutusta pohjaveden laatuun. 

2.1.2 Vesistökartoitukset 

Sisävesien syvyyskartoituksia jatketaan yhteistyössä alueellisten ympäristökeskusten 
kanssa. Alueellisten ympäristökeskusten rooli kartoitusten tekijänä ja tulosten peruskä-
sittelijänä korostuu ohjelmakaudella 1997 — 1999. SYKEn voimavarat keskitetään 
alueellisten ympäristökeskusten koulutukseen sekä vesistökartoituksen tietojärjestelmien 
kehittämiseen. 
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2.2 Ympäristöön kohdistuvien paineiden seuranta 
Ihmisen toiminnan luontoon aiheuttamilla paineilla tarkoitetaan haitallisia ympäristö—
vaikutuksia kuten ympäristön mekaanisia muutoksia, melua ja luontoon johdettavaa 
liiallista kuormitusta sekä luonnolle vieraita aineita. 

2.2.1 Pistemäinen kuormitus 

Tavoitteena on koota ja ylläpitää luotettavat ja riittävän kattavat tiedot pistemäisistä ve-
siin ja ilmaan kohdistuvista päästöistä valtakunnallisella tasolla. Alueellisia ja valtakun-
nallisia päästötietoja käytetään ympäristöohjelmissa, päästöjen vähentämissuunnitelmissa 
sekä tutkimus— ja kehityshankkeissa. Lisäksi tietoja raportoidaan kansainvälisille yh-
teisöille, erityisesti EU:lle, EYK:lle, HELCOMi1Ie, PARCOMille, EMEPi1Ie ja 
OECD:lle. Päästötiedoilla on tärkeä merkitys alueellisten ympäristökeskusten suunnitte-
lu—, kehittämis— ja valvontatoiminnassa. SYKE kokoaa tiedot pistemäisestä kuormituk- 
sesta valtakunnallisella tasolla ja laatii tarvittavat päästötietojen 	kansalliset ja 
kansainväliset raportit. 

Ilmaan ja veteen joutuvan pistemäisen kuormituksen seuranta perustuu jätevesi— ja 
ympäristöluvassa tai ennakkoilmoituksen hyväksymispäätöksessä oleviin kuormituksen 
seurantavelvoitteisiin. Päästöseuranta tehdään alueellisen ympäristökeskuksen 
hyväksymän laitoskohtaisen tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailuvelvoitteita on ase-
tettu teollisuuslaitoksille, voimalaitoksille, kaivoksille, yhdyskuntien jätevedenpuhdista-
moille, kalankasvatuslaitoksille, turvetuotantoalueille ja kaatopaikoille. 

Tietojen keruussa alueellisten ympäristökeskusten valvonta ja kuormitustietojärjestel-
mällä (VAHTI) on keskeinen tehtävä. Pistemäisten lähteiden, hajalähteiden ja luonnon 
omien lähteiden päästötiedot on tarkoituksenmukaista julkaista yhtenä kattavana jul-
kaisuna. 

2.2.2 Laskeuma 

Vuonna 1971 vesi— ja ympäristöhallitus aloitti koko maan kattavan sadeveden 
laatututkimuksen. Vuodesta 1991 lähtien laskeumaa on seurattu 39 havaintopaikalla. 
Tämän seurantakauden alussa tehdään laatuseurannan arviointi, jossa selvitetään 
mahdolliset päällekkäisyydet IL:n laskeuman laatuseurannan kanssa sekä arvioidaan 
kriittisesti SYKEn seurannan havaintoasemaverkkoa, näytteenottoa, analyysivalikoimaa, 
tulosten hyödyntämistä ja käyttöä. Laskeumaverkon edustavuus selvitetään ja 
näytteenottoa yhdenmukaistetaan. Tulokset pyritään käsittelemään samalla tavalla kuin 
IL:ssä ja julkaisemaan yhdessä IL:n vastaavien tulosten kanssa. 

Laskeuman orgaanisten kemikaalien pitoisuuksia tutkitaan Evolla ja Pallaksella. 
Laskeumatutkimukset ja tarvittava näytteenoton ja analysointimenetelmien kehittäminen 
tehdään yhteistyössä IL:n ja VTT:n kanssa sekä pohjoismaisena yhteistyönä. Tuloksia 
käytetään vesi— ja maa—alueiden ympäristömyrkkyseurannoissa sekä kansainvälisissä 
kaukokulkeuman seurantaohjelmissa (EMEP/ECE, AMAP). 

Talvikauden laskeuman seurannan tavoitteena on selvittää pitkähkön aikajakson aikana 
(3 — 5 kk) ilman kautta tapahtuvaa kuormitusta ja sen vaikutusta pohjavesien ainepitoi-
suuksiin. Seuranta on aloitettu vuonna 1975 ja sitä tehdään noin 50 pohjavesiasemalla. 
Luminäytteet kerätään pohjavesiasemilta helmi—maaliskuun aikana. 

2.2.3 Hajakuormitus maa —alueelta 

Maa—alueilta tulevaa hajakuormitusta seurataan, jotta saataisiin luotettavaa tietoa 
kuormituksesta, sen muutoksista sekä siihen vaikuttavista tekijöistä. Näytteenottoon 
perustuva seuranta ei anna hajakuormituksesta yhtä kattavaa tietoa kuin pistekuonmituk-
sesta. Sen vuoksi on välttämätöntä, että tietyiltä alueilta tulevan kuormituksen suuruuden 
mittaamisen lisäksi kerätään tietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat kuormituksen suuruuteen. 



11 

Osa tästä tiedosta on olemassa, mutta osa on sellaista, jonka keräämiseen SYKEn tulee 
aktiivisesti osallistua. 

Maatalouden kuormituksen ja sen muutosten mittaaminen perustuu pienten, 
maatalousvaltaisten valuma—alueiden sekä eräiden jokien ainevirtaamien seurantaan. 
Suunnitelmakaudella kehitetään näytteenoton automatisointia edelleen sekä inventoidaan 
viljelytoimenpiteet seuranta—alueilla. Aineistosta laaditaan kuormitusraportit vuosilta 
1991 — 1995. Maatalouden ympäristötuen seurantaa varten tarkastellaan lisäksi vuosia 
1995 — 1998. EU:n nitraattidirektiivin toimeenpanon vaatimaa seurantaa valmistellaan. 
Maataloudellisten toimenpiteiden seurannasta aloitetaan neuvottelut eräiden peltolohko-
kohtaisten tietokantojen käyttömahdollisuuksista maa— ja metsätalousministeriön 
tietopalvelukeskuksen kanssa. Lisäksi neuvotellaan MMM:n ja maatalouden neuvonta—
järjestöjen kanssa karjasuoja— ja lantavarastorekisterin perustamisesta ja näitä koskevien 
tietojen keräämisestä. 

Metsätalouden vesistövaikutukset koostuvat ravinne— ja kiintoainekuormituksesta vesiin 
sekä ojitusten yhteydessä tehdyistä perkauksista ja järvien vedenkorkeuden laskuista. 
Vaikka metsätaloustoiminnasta aiheutuva ravinnekuormitus on selvästi pienempi kuin 
maatalouden aiheuttama, on se kuitenkin tärkeä kuormitustekijä metsävaltaisilla 
vesistöalueilla sekä toistaiseksi puhtaina säilyneissä vesistöjen latvaosissa.Valtakunnal-
linen metsätaloustoimien seuranta perustuu toisaalta indikatiiviselle, kuormittavien 
toimenpiteiden metsätilastolliselle, vesistöaluepohjaiselle seurannalle ja toisaalta pienten 
valuma—alueiden toimenpide— ja kuormitusseurantaan sekä erillistutkimuksiin, jotka 
tuottavat ominaiskuormitusarvoja eri metsänkäsittelytavoista.Tärkein seurannan 
kehittämisalue on metsätilastojen ja metsätaloustoimenpiteitä koskevien tietokantojen 
hyödynnettävyyden parantaminen. Alueellista vesistökuormitusta arvioitaessa tulisi 
hyödyntää Metsätaloudesta vuosittain kerättävät tilastot (Metsätilastollisen vuosikirjan 
taso) ja valtakunnallisen metsien investoinnin aineistot. 

2.2.4 Jätteet 

Ympäristöministeriö asetti vuonna 1994 projektin jätealan seurannan ja tilastoinnin 
koordinoimiseksi ja kehittämiseksi. Tämän ns. JÄSTI—projekti, jonka määräaika oli 
vuoden 1997 loppuun, sai tehtäväkseen suunnitella ja toimeenpanna jätealan seuranta—
järjestelmän. Järjestelmä koostuu useasta eri rekisteristä ja tilastosta ja jakautuu useaan, 
toisiaan täydentävään tiedontuotantojärjestelmään. Projektin keskeisimmäksi tehtäväksi 
on muodostunut keskushallinnon yleisiä tiedontarpeita palvelevan jätetiedon keruun ja 
ympäristöhallinnossa käyttöön otettavan valvonta— ja kuormitustietojärjestelmän 
(VAHTI) yhteensovittaminen. 

Tavoitteena on kerätä jätteitä ja jätehuoltoa koskeva tieto toiminnanharjoittajalta vain 
kerran ja sellaisessa muodossa, että se täyttää ympäristöhallinnon ja tilastoinnin 
vaatimukset. Nämä tietotarpeet esitetään myöhemmässä vaiheessa erillisellä raportointi-
lomakkeella, jonka raportointivelvolliset toiminnanharjoittajat täyttävät jätteitään ja jäte—
huoltoa koskevien tietojen osalta. Raportointilomakkeet toimitetaan ympäristövi-
ranomaiselle, jonka keräämät tiedot ovat valvonnan ja seurannan lisäksi käytettävissä 
myös tilastointiin. 

Jätelainsäädäntö edellyttää, että ympäristöhallinnossa pidetään yhteensä viittä erilaista 
tiedostoa jätteitä koskevista päätöksistä, ilmoituksista ja jätelajeista. Käytössä on lisäksi 
kaatopaikka— ja lieterekisteri. Tilastokeskuksella on teollisen toiminnan jäte— ja jäte-
vesitilasto. 

JÄSTI—projektin aikana ja sen jälkeen SYKE tekee varsinaista jäteseurantaa, jossa 
kootaan tietoja ja käsitellään niitä. Jäteseuranta palvelee alueellisten ja valtakunnallisten 
jätesuunnitelmien toteutumisen seurantaa, kansainvälistä jätealan raportointia ja muuta 
kansallista jätealan tuloksellisuuden ja tehokkuuden arviointia. 

Jätesuunnitelmien seurannan sisältämät osatehtävät ovat: alueellisten ympäristökeskusten 
jätesuunnitelmien seurannan koordinointi ja alueellisten tiedonkeruiden aloittaminen 
vuonna 1997, jätealaa koskevien tietojen kerääminen JÄSTI—järjestelmän luoman 
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verkoston avulla sekä tietojen käsittely ja jätesuunnitelmien seurantaraportin laatiminen 
vuonna 1998. 

Kansainvälinen jätealan raportointi EU:lle edellyttää vuosittaisten jätetietojen 
hankkimista vuosilta 1995 — 1997 ja niiden raportoimista vuonna 1998. Tiedot kerätään 
vuonna 1997 VAHTI—tietojärjestelmästä, seurantatiedoista sekä muista jäteaineistoista 
ja valtioneuvoston päätöksen mukaan kerätyistä tiedoista. Jätealan direktiivien 
toimeenpanoa koskevat raportit on toimitettava EU:lle vuodesta 1998 alkaen kolmen 
vuoden välein. Direktiivejä on yhteensä toistakymmentä. 

2.2.5 Maankäyttö 

Maankäyttö ja sen muutokset aiheuttavat vakavan uhan biologiselle monimuotoisuu-
delle. Suurimmat maankäytön muutokset Suomessa aiheutuvat maa— ja metsätaloudesta. 
Näitä ovat esimerkiksi metsäojitukset, avohakkuut ja metsäautoteiden rakentaminen, 
jotka yhdessä maatalouden kanssa ovat johtaneet vanhojen metsien ja luonnontilaisten 
soiden vähenemiseen ja puiden lajisuhteiden muutoksiin. Peltopinta—alan ja viljelykäy-
täntöjen muutokset sekä nutty— ja ketoalueiden väheneminen ovat esimerkkejä 
merkittävistä maatalouden maankäytön aiheuttamista muutoksista. 

Taajamat ovat muodostuneet usein paikoille, joissa luonnon monimuotoisuus on suuri. 
Taajamien ja niitä ympäröivien teollisuusalueiden liikenneverkkojen rakentaminen 
vaikuttavat erityisesti alueilla, joilla maankäyttö on jo nyt suurta ja luonnonympäristöjä 
jäljellä vähän. EU:n kauttakulkuliikenne aiheuttaa paineita liikenteen suunnittelulle ja 
sitä kautta maankäytölle. Pirstaleinen yhdyskuntarakenne sekä haja—asutuksen ja loma—
asuntojen rakentaminen vetovoimaisille paikoille muuttavat jatkuvasti ympäristöä. 

Maankäytön muutoksia seurataan pääasiassa kaukokartoituksen avulla mm. satelliitti—
ja ilmakuvin. Maanmittaushallitus ylläpitää MTL:n ja METLAn kehittämää maankäyt-
tö— ja puustotietokantaa, joka on tarkoitus hankkia SYKEeen vuonna 1997. 
Tietokannassa on noin 70 erilaista maankäyttöluokka. Luokkia ovat mm. vedet, pellot, 
avohakkuut, paljaat maat, turvetuotantoalueet, metsätyypit ja suotyypit karkeasti. EU:n 
maankäytön seurannan perustana on CORINE Land Cover —luokitus ja satelliittikuvien 
tulkinta. Sääsatelliittikuvilta seurataan operatiivisesti kasvillisuusindeksiä ja lähinnä 
vesien pintalämpötiloja. 

2.3 Ympäristön tilan seuranta 
2.3.1 Vedet 

2.3.1.1 Sisävedet 

Sisävesiemme laatu on kansainvälisessä vertailussa vielä varsin hyvä, vaikka rehe-
vöityminen uhkaakin heikentää sitä. Vuosien 1990 — 1993 aineiston perusteella laadittu 
vesien yleinen käyttökelpoisuusluokitus osoitti, että rehevöitymishaitat ovat lisääntyneet 
hajakuormitusalueilla, mutta vähentyneet monilla pistekuormitetuilla alueilla verrattuna 
kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen. Rehevöityminen näkyy mm. levien aiempaa 
runsaampana esiintymisenä ja kohonneina ravinnepitoisuuksina. Syksyllä 1995 tehty 
pohjoismainen järvikartoitus osoitti selviä rehevöitymisen merkkejä noin 10 %:ssa eli 
noin 3000 pienjärvessä. 

Valtakunnallisen sisävesien laadun seurannan perustan muodostavat virta— ja järviha-
vaintopaikat, joilla seurataan laajaa joukkoa kemiallisia muuttujia. Biologisen seurannan 
osuutta on lisätty aikaisempaan verrattuna. Järvillä monipuolinen biologinen seuranta 
keskitetään 15 järvelle, joilla havainnoidaan intensiivisesti kasvi— ja eläinplanktonia, 
pohjaeläimiä ja päällyskasvustojen kehittymistä keinoalustoilla sekä mahdollisuuksien 
mukaan myös vesikasvillisuutta Näitä tietoja voidaan käyttää mm. järven yleistilan 
seuraamiseen, referenssinä velvoitetarkkailulle ja järviluonnon biodiversiteettiä arvioi-
taessa. 
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Jokivesien tilan seurannassa on tähän mennessä keskitytty lähinnä fysikaalisiin ja 
kemiallisiin mittauksiin. Vuonna 1997 aloitetaan 16 joella niiden yleistilan seuranta 
pohjaeläinten avulla. Hankkeeseen liittyy habitaattikartoituksia. Päällysleväkasvustojen 
seuranta ainakin osalla näistä joista aloitetaan vuonna 1998. 

Haitallisten aineiden kertymiä kaloissa ja järvisimpukassa seurataan tällä kolmivuotis-
kaudella 14 perusjärviseurannan havaintopaikalla, kolmella latvajärvellä ja kolmella 
Itämereen laskevalla joella. Vuosina 1994 — 1996 tämä seuranta oli huomattavasti laa-
jempaa ulottuen kaikkiin valtakunnallisen seurannan järviin ja noin puoleen virtahavain-
topaikoista. Metsäteollisuuden vaikutusalueille keskittynyttä simpukkasumputusta on 
karsittu. Vuonna 1997 ohjelma toteutetaan yhdeksällä alueella entisen 20 alueen sijasta. 
Menetelmä pyritään saattamaan alueellisen seurannan ja valvonnan sekä velvoitetarkkai-
lun välineeksi. 

Happamoitumisen seuranta jatkuu samassa laajuudessa kuin aikaisemmin. Pienjärvien 
pitkäaikaisseurannan ja pohjoismaisen järvikartoituksen tulosten perusteella happamoi-
tumiskehitys näyttää olevan pysähtymässä. Tilannetta on edelleen seurattava 
kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti. 

Rajavesien veden laadun seuranta jatkuu Suomen ja naapurimaiden välisten rajave-
sikomissioiden sekä Euroopan talouskomission piirissä voimassa olevan rajavesistöjä 
koskevan sopimuksen mukaisesti. 

Velvoitetarkkailut täydentävät valtakunnallisen ja alueellisen seurannan antamaa kuvaa 
sisävesien tilasta tuottamalla tietoa likaantuneilta alueilta. 

Vuosina 1997 — 1999 vesien tilan seurantoja tarkastellaan kriittisesti kokonaisuutena. 
Tarkastelussa selvitetään nykyisen valtakunnallisen havaintopaikkaverkoston 
edustavuutta, näytteenottotiheyksiä ja määritysvalikoimaa. EYK:ssa valmisteilla oleva 
seurantaohjelma ja Euroopan yhteisön sisävesien laatua koskevat direktiivit otetaan 
huomioon mahdollisuuksien mukaan jo tällä seurantajaksolla. 

2.3.1.2 Rannikkovedet 

Rannikkovedet ovat olennainen osa koko Itämeren vesistä ja ne liittyvät saumattomasti 
ulappavesiin. Kansallisen ja kansainvälisen seurannan tehokkuus vaatii, että seurannan 
on oltava osa koko Itämeren seurantajärjestelmää. Näin on ollutkin siitä alkaen kun 
Suomen rannikkovesien tilan seuranta nykyisessä perusmuodossaan aloitettiin vuonna 
1979 samanaikaisesti HELCOMin Itämeren seurannan kanssa. Tämän jälkeen ohjelmaa 
on parannettu ja täydennetty mm. intensiiviasemaverkostolla. Myös HELCOMin 
Itämeren ohjelma (BMP) on parhaillaan uusittavana. Näiden kahden seurantajär-
jestelmän tulee olla entistä tiiviimmin koordinoituja. Uusittu Itämeren seuranta on 
tarkoitus aloittaa vuonna 1998, joten kansalliseen rannikko—ohjelmaan jää muutosvaraus 
kaudelle 1997 — 1999. 

Rannikkovesien pahin uhka on rehevöityminen, jonka vaikutuksia seurataan sekä 
vedestä että pohjalta tehtävin kemiallisin ja biologisin mittauksin. Toista uhkatekijää, 
myrkyttymistä, seurataan selkärangattomista eläimistä, kaloista ja sedimentistä tehtävien 
haitallisten aineiden määritysten avulla. 

Rehevöitymistilanteen selvittäminen edellyttää rannikkovesiin tulevan kuormituksen 
seurantaa. Jokien mereen tuomia ainemääriä seurataan ja pistekuormitustietoja saadaan 
SYKEn muista yksiköistä. Rannikkovesien laatua seurataan vedestä tehdyin mittauksin 
kahdella tavalla. Kartoitusluonteisella noin sadan aseman seurannalla selvitetään kah-
desti vuodessa kuormituksen leviämistä ja sen vaikutuksia. Kahdentoista intensiivi-
aseman verkostolla mitataan samojen kemiallisten muuttujien lisäksi biologisia 
muuttujia tiheästi. Näin saadaan yleiskuva rehevyysasteesta, sen leviämisestä ja 
dynamiikasta. Velvoitetarkkailuohjelmien tulokset täydentävät rannikkovesien laadusta 
saatavaa yleiskuvaa. Intensiiviohjelma liitetään osaksi HELCOMin Itämeren seurantaa. 
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Ympäristömuutosten vaikutuksia pohjayhteisöihin seurataan jatkamalla yli 30 vuotta 
sitten aloitettua pohjaeläinseurantaa, jonka tuloksia käytetään mm. velvoitetarkkailuissa 
havaittujen eliöstömuutosten referenssiaineistona. Alueellista kattavuutta laajennetaan 
velvoitetarkkailujen pohjaeläintutkimuksia kehittämällä. Rannikkovesien rehevöitymisen 
konkreettisin muutos näkyy matalassa vedessä lähellä rantaa. Itämeren rantavyöhykkeen 
seuranta aloitetaankin tutkimus— ja kehittämisohjelman pilottiprojektina Suomea 
koskevilta osin yhteistyössä meneillään olevan HELCOMin Itämeren seurannan 
kehittämisen kanssa. 

HELCOMin työryhmän luonnos uudeksi Itämeren seurannaksi merkitsee huomattavia 
muutoksia Suomen rannikkovesien haitallisten aineiden seurantaan, esimerkiksi eläin—
lajit, joista määritykset tehdään, muuttuisivat. Seurannan kehittämisessä pyritään siihen, 
että rannikkovesien myrkyttymisestä ja sen muutoksista saadaan luotettavia ja 
kansainvälisesti vertailukelpoisia tuloksia. Kansalliseen ohjelmaan edellytettävät 
muutokset tehdään niin, että jatkuvuus säilyy eivätkä kustannukset kasva. 

Rannikkovesiseurantojen osaohjelmien tulokset raportoidaan eri tavoilla. Tärkein 
raportoinnin muoto, erityistarpeisiin liittyviä tulosteita lukuunottamatta, ovat 
HELCOMi1Ie suunnatut Suomen rannikkovesien tilan raportit, joista järjestyksessä 
toinen valmistuu vuonna 1997. Tavoitteena on saada keskeiset seurantatulokset jatkuvan 
vuosittaisen raportoinnin piiriin ja yleistä mielenkiintoa omaavat asiat www—sivuilla 
päivitettäviksi. Yleistajuista raportointimuotoa tullaan kehittämään resurssien mukaan. 

2.3.1.3 Maa— ja pohjavesi 

Luonnontilaisilla alueilla arvioidaan pohjaveden— ja maaveden laadussa tapahtuvia 
ajallisia ja paikallisia muutoksia. Pohjaveden laatua seurataan pohjavesiasemilla 
keskimäärin kuusi kertaa vuodessa lähteistä, putkista tai kaivoista. Maavesien laatua 
seurataan muutamilla pohjavesiasemilla lysimetreillä ja suotokouruilla. 

2.3.2 Maaympäristö 

2.3.2.1 Maaympäristön biodiversiteettiseuranta 

Maaympäristön tilan seurannassa on keskitytty biodiversiteettiseurannan ja maaympä-
ristön myrkkyseurannan kehittämiseen. EU:n luonto— ja lintudirektiivit ja tulevan 
luonnonsuojelulain asettamat velvoitteet sekä SYKElle annettujen painopisteiden 
toteuttaminen edellyttävät näiden seurantojen kehittämistä. Ympäristön yhdennetty 
seuranta sisältää myös maaympäristön seurantaa. 

Biodiversiteettiseurantaa tehdään maassamme SYKEn lisäksi useissa eri hallinnonalojen 
tutkimuslaitoksissa sekä Helsingin yliopiston Luonnontieteellisessä keskusmuseossa. 
SYKEllä on biodiversiteettiseurannan valtakunnallinen koordinointivastuu. SYKEn omia 
kehittämisalueita biodiversiteettiseurannan alalla ovat alue— ja biotooppitason seuranta 
ja eri eliöryhmien seuranta, erityisesti uhanalaisten eliöiden seuranta sekä taajamien 
ekologinen seuranta. Näistä ei vielä ole käynnissä olevia seurantaohjelmia, mutta vireillä 
on useita kehittämishankkeita mm. SYKEn tutkimus ja kehittämisohjelmassa. Vuoden 
1997 aikana selvitetään eri tutkimuslaitosten mahdollisuudet tehdä biodiversi-
teettiseurantaa. Selvityksen perusteella jaetaan biodivers iteettiseurannan 
toteuttamisvastuu ja kehitetään seurantoja. 

Yöperhosseuranta. Ympäristöhallinto aloitti vuonna 1993 valtakunnallisen yöperhos-
seurannan, joka on ensimmäinen hallinnonalalla biodiversiteetin seuraamiseksi 
suunniteltu seurantaohjelma. Ohjelman tavoitteena on selvittää yöperhosten lajistoa ja 
sen muutoksia. Muutokset perhoslajistossa kertovat erityisesti maankäytön vaikutuksista 
mutta myös esimerkiksi ilmansaasteiden vaikutuksista. 

Suomessa on 85 seurantakohteessa noin 150 valorysää, joista kerätään perhosaineistoa 
lajisto— ja melanismimäärityksiin. Alueelliset ympäristökeskukset vastaavat perhosrysien 
viikoittaisesta koennasta ja tietojen tallennuksesta. Määritystyöstä vastaavat pääosin 
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Suomen Perhostutkijain Seuran jäsenet. SYKE vastaa tulosten analysoinnista ja tulkin-
nasta, käyttäen hyväkseen alueellisten ympäristökeskusten asiantuntemusta. Tulokset 
raportoidaan vuosittain. Vuoden 1997 raportissa julkaistaan myös Pohjoismaiden, 
Baltian ja Länsi—Venäjän vuoden 1996 tulokset. 

Uhanalaiset eliöt. Uhanalaisten lajien seurannassa tarkkaillaan näiden lajien popu-
laatioiden kokoa ja elinvoimaisuutta sekä esiintymispaikoissa tapahtuvia muutoksia laji—
ja esiintymispaikkakohtaisin menetelmin. Joidenkin vaikeasti tunnistettavien tai 
havaittavien lajien osalta seuranta rajoittuu esiintymispaikkojen seurantaan. Lajien ja 
niiden esiintymisen seurannan tulisi olla riittävän kattavaa, jotta mm. lajien uhanalai-
suudessa tapahtuvat muutokset voitaisiin arvioida luotettavasti. 

SYKE koordinoi uhanalaisten lajien seurantaa, kokoaa seurannasta kertyvää tietoa ja 
tallentaa sitä uhanalaisten lajien tietokantaan (UHEX). Alueellisten ympäristökeskusten 
ja Metsähallituksen tehtävänä on seurata omilla toimialueillaan uhanalaisten lajien 
elinympäristöjä. Voimavarojen vähyyden vuoksi vain muutamien lajien esiintymispaik-
koja on voitu seurata säännöllisesti. Tehokkaimmin maassamme on seurattu niitä lajeja, 
joita varten Suomen WWF on perustanut oman työryhmän (esim. saimaannorppa, 
metsäpeura, merikotka). WWF:n eliöryhmäkohtaisten työryhmien (putkilokasvit, 
sammalet, jäkälät, perhoset, kovakuoriaiset) toiminta on painottunut mm. lajikohtaisten 
suojelusuunnitelmien laatimiseen ja vain yksittäisiä esiintymiä on seurattu. Käyttö-
kelpoisten seurantamenetelmien puuttuessa on usein jouduttu tyytymään pelkkään esiin-
tymispaikan silmämääräiseen arviointiin, esiintymän laajuuden mittaamiseen ja yksilöi-
den laskemiseen. 

Uhanalaisten putkilokasvien populaatioita on seurattu maassamme jo yli kymmenen 
vuoden ajan. Seurantaa on tehty vaihtelevin menetelmin eikä se ole ollut kovin 
suunnitelmallista. Ongelmia on ollut mm. populaatioiden välisten vertailujen 
tekemisessä, seurantojen toistettavuudessa ja seurannasta saatujen tulosten tulkinnassa. 
SYKEssä on käynnissä uhanalaisten putkilokasvien seurantamenelmien kehittäminen, 
jonka tarkoituksena on yhtenäistää kullekin lajille seurannassa käytettävät menetelmät. 
Menetelmäohjeet tulevat koekäyttöön osalle lajeista maastokaudeksi 1997. Yhdessä 
menetelmäohjeen kanssa on tarkoitus laatia uhanalaisille putkilokasveille seurantaohjel-
ma yhteistyössä muiden seurantaohjelmaa toteuttavien tahojen, alueellisten ympäris-
tökeskusten ja Metsähallituksen kanssa. Seurantaohjelma tulee sisältämään suunnitelman 
noin 200 putkilokasvilajin arviolta 2000 — 3000 esiintymän seurannalle viiden vuoden 
aikajaksoissa. Suunnitelmallinen uhanalaisten putkilokasvien seuranta voitaneen aloittaa 
vuonna 1998. 

2.3.2.2 Maaympäristön myrkyt 

SYKE aloittaa maaympäristön valtakunnallisen myrkkyseurannan niillä tausta—alueilla, 
joilla tehdään täydentävää ympäristötutkimusta ja seurantaa (mm. Nuuksio, Evo, Ähtäri, 
Mekrijärvi, Oulanka, Pallas ja Kevo). Seurannassa käytetään hyväksi havaittuja 
kontaminaatiota ilmentäviä indikaattoreita, jotka sopivat sekä puhtaiden tausta—alueiden, 
että kuormitettujen alueiden seurantaan. Seuranta tuottaa tietoja maaympäristöä kuor-
mittavista haitallisista aineista, kertymistä ja vaikutuksista eliöihin. Seurantatuloksia 
käsitellään erilaisilla kertymismalleilla, jotta saataisiin käsitys haitallisten aineiden kier-
rosta ja esiintymisestä koko biosfäärissä. 

2.3.3 Rakennettu ympäristö 

Toistaiseksi ei ole olemassa seurantoja, joissa tarkasteltaisiin fyysisen ympäristön tilaa 
alueiden käytön, alue— ja yhdyskuntarakenteen sekä luonnonsuojelun näkökulmasta. 
Niitä kehitetään yhteistyössä YM:n alueidenkäytön osaston johdolla. 

Rakennetun ympäristön ja alueiden käytön seurantajärjestelmä pyrkii palvelemaan 
ympäristöhallinnon päätöksentekoa, lainsäädännön valmistelua, hallinnon kehittämistä, 
tutkimusta ja kehittämistoimintaa sekä tilastointia ja vaikutusten arviointia. Lisäksi se 
palvelee kansainvälisiä tietotarpeita sekä suurta yleisöä. Rakennetun ympäristön tilan 
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seuranta on synteesi fyysistä ympäristöä ja sen kehitystä ohjaavista vahvistetuista 
alueidenkäytön suunnitelmista ja suojelupäätöksistä. Integroitujen tietojärjestelmien 
aikana seuranta ei ole vain yhden ilmiön havainnointia vaan synteesi eri tietolähteistä 
kootuista tiedoista sekä niiden analysointia sekä syy— ja seuraussuhteiden selvittämistä. 

Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmää (YKR) ollaan toteuttamassa 30 suurimman 
työssäkäyntialueen osalta. YKR:n tavoitteita ovat alueiden käytön ja yhdyskuntara-
kenteen muutosten selvittäminen ja seuranta. Rakennetun ympäristön tietokanta 
käyttöliittymineen ja kaupunkiseutujen yhdyskuntarakennetta kuvaavat muuttujat ovat 
valmistumassa. Vuonna 1997 keskitytään tulosten julkaisemiseen. Vuosina 1997 — 1999 
järjestelmää kehitetään ja sitä laajennetaan koko ympäristöhallinnon käyttöön ja se 
liitetään osaksi muuta seurantajärjestelmää. Lähiöt ja keskusta—alueet ovat järjestelmän 
erillisteemoja. 

Alueidenkäytön suunnitelmista tulisi muodostaa yhtenäinen hallinnon tarpeita palveleva 
numeerinen tiedosto, joka sisältäisi yleis— ja seutukaavojen aluevaraukset. Yleis— ja 
seutukaavojen osalta työ on kokeiluluontoisesti käynnissä SYKEssä. 

Luonnonsuojelualueiden tietojärjestelmä tuottaa tietoa ympäristöhallinnon määrittele—
mistä luonnonsuojelukohteista ja niiden toteutumisesta. Uusi luonnonsuojelulaki antaa 
ympäristöhallinnolle uusia seurantatehtäviä. 

Rantojen käytön seuranta numeeristen karttojen ja tietokantojen avulla tuottaa 
lähivuosina tietoa mm. rantojen sulkeutuneisuudesta, käytöstä ja tilasta. Tämän työn 
edellytykset paranevat kun ympäristöhallinto saa käyttöönsä numeerisen rantaviivan, 
numeeriset kiinteistörajat ja rakennusrekisterin 

2.3.4 Ympäristön yhdennetty seuranta 

Ympäristön yhdennetyn seurannan ohjelma (ICP IM; International Co—operative Prog-
ramme on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems) on 
kansainvälinen Euroopan Talouskomission (BCE) alainen monitieteellinen seurantaoh-
jelma. Yhteistyöohjelmaan osallistuu tällä hetkellä 23 Euroopan maata ja Kanada. 
SYKE toimii ohjelman kansainvälisenä tietokeskuksena. Suomessa hankkeen toteutta-
miseen osallistuvat useat valtion tutkimuslaitokset ja yliopistot. 

Ohjelman tavoitteena on seurata ekosysteemin tilaa ja siinä tapahtuvia lyhyen ja pitkän 
aikavälin muutoksia. Ohjelmassa pyritään tunnistamaan erityisesti kaukokulkeutumina 
leviävien ilmansaasteiden, kuten typpi— ja rikkiyhdisteiden sekä otsonin vaikutuksia. 
Ohjelman tuottamia tietoja voidaan käyttää ympäristöön kohdistuvien toimien, kuten 
päästörajoitusten vaikutusten arviointiin sekä valtakunnallisella että kansainvälisellä 
tasolla. 

Ohjelman seuranta—alueet ovat pienehköjä, mahdollisimman luonnontilaisia valuma—
alueita. Suomessa on tällä hetkellä neljä toimivaa ympäristön yhdennetyn seurannan 
aluetta: Valkea—Kotinen Lammilla, Hietajärvi Lieksassa, Pesosjärvi Kuusamossa ja 
Vuoskojärvi Utsjoella. Näillä alueilla on toteutettu seurantoja noin kymmenen vuotta. 
Lisäksi on perustettu kaksi muuta aluetta; Musta—Kotinen Lammilla ja Padasjoella sekä 
Storträsket Tammisaaressa. Näillä on tehty perusselvityksiä ja veden laadun ja määrän 
seurantaa, mutta nyt seurantatoiminta on näillä alueilla pysähdyksissä. 

Seuranta—alueilla tehdään ympäristön yhdennetyn seurannan kansanvälisen ohjeiston 
mukaista, fysikaalista, kemiallista ja biologista seurantaa. Ohjelmaan sisältyy mm. ilman 
laadun ja laskeuman, maaperän, pintavesien sekä puuston ja muun kasvillisuuden 
seurantaa. Kaikkiaan eri alaohjelmia on noin kaksikymmentä ja niissä on useita satoja 
muuttujia. 

Tuloksia raportoidaan sekä osaohjelmittain että integroidusti ja niitä tarkastellaan sekä 
kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Suomessa on parhaillaan alkamassa ohjelman 
ensimmäisen kymmenvuotiskauden (1987 — 1996) tulosten kansallinen raportointi. 
Tulokset julkaistaan vuonna 1998. SYKE koordinoi ja suunnittelee valtakunnallista 
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ohjelmaa ja sen kasvillisuusseurantoja. SYKE ja asianomaiset alueelliset ympäristö—
keskukset vastaavat yhdessä hydrologisesta ja veden laadun seurannasta. Alueelliset 
ympäristökeskukset tekevät osin vesibiologista— ja pohjavesiseurantaa sekä vastaavat 
seuranta—alueiden kenttämestaritoiminnasta. Alueellisten ympäristökeskusten toivotaan 
voivan ottaa mahdollisuuksiensa mukaan laajemminkin vastuuta vesibiologisten 
seurantojen sekä kasvillisuusseurantojen toteuttamisesta. Tähän saakka SYKE on 
hoitanut kasvillisuusseurantaa. 

Seurantakauden 1997 — 1999 alkupuolella seurantaa tehdään pääpiirteissään vakiin-
tuneen ohjelman mukaisesti. Kansallisen raportoinnin yhteydessä ympäristön 
yhdennetystä seurannasta tehdään evaluointi, jonka perusteella päätetään seurannan 
laajuudesta ja ohjelmasta tulevina vuosina. 

3 SEURANTATIEDON HALLINTA JA HYÖDYNTÄMINEN 
3.1 Tietojärjestelmät 

Ympäristöhallinnon muuttuneiden tehtävien ja muuttuvan tietoteknisen ympäristön takia 
kaikki yleisessä käytössä olevat tietojärjestelmät uudistetaan vähitellen. Samalla ne 
siirretään Intemet/Intranet —ympäristöön ja käyttöliittymät muutetaan nykyaikaisempaan 
graafiseen asuun. Aluksi uudistetaan pintavesien tilaa kuvaavat rekisterit. Koska 
tietojärjestelmät ovat voimakkaasti kehittymässä ei nykyisistä rekistereistä ole 
tarkoituksenmukaista esittää YTR—lomakkeita eikä hankekuvauksia. 

Seurannan tietojärjestelmät jakaantuvat kahteen laajaan kokonaisuuteen, jotka ovat 
kuormituksen seurannan tietojärjestelmät ja ympäristön tilan seurannan tietojärjestelmät. 

3.1.1 Kuormituksen seurannan tietojärjestelmät 

Tavoitteena on veteen ja ilmaan kohdistuvien päästötietojen kokoaminen tietoko-
konaisuudeksi, joka palvelee ympäristöohjelmien suunnittelu—, tutkimus— ja 
kehittämishankkeita ja kansainvälisille yhteisöille tehtävää raportointia (EU, EYK, 
HELCOM, PARCOM, EMEP, OECD) sekä muuta viranomaisten ja yksityisten 
tietotarpeiden hoitamista. Järjestelmä koostuu tällä hetkellä useasta erillisestä 
rekisteristä, joita ovat teollisuuden vesiensuojelurekisteri, vesi— ja viemärilaitosrekisteri, 
päästörekisteri (ilma), kaatopaikkarekisteri, jäterekisteri ja saastuneiden maa—alueiden 
rekisteri. Lisäksi erillisinä aineistoina on tietoja ilmaan kohdistuvista päästöistä (CO-
RINAIR 90 ja 94) sekä muista kuormitustiedoista. 

Pistemäisestä kuormituksesta ja hajakuormituksesta kerätyt tiedot integroidaan valvonta—
ja kuormitustietojärjestelmässä (VAHTI), joka otetaan käyttöön vuonna 1997. 
Tietojärjestelmään rakennetaan aluekeskusten ulkopuolisille käyttäjille käyttöliittymä. 
SYKEssä kootaan ilmansuojelun tietorekisteri, hajakuormitusta ja jätteitä koskevat 
rekisterit sekä järjestetään tiedonsiirto hallinnon ulkopuolisista rekistereistä VAHTI 
järjestelmästä saatavien kuormitustietojen täydentämiseksi. Lisäksi osalle tiedoista 
otetaan käyttöön laskentamallit. Graafisia käyttöliittymiä ja tulostusmandollisuuksia 
kehitetään. Suunnittelun, kehittämisen, tutkimuksen ja seurannan tarvitsemia tietoko-
konaisuuksia varten luodaan käyttömandollisuus. 

VAHTI—järjestelmää päivitetään alueellisissa ympäristökeskuksissa kuormituksen 
seurantavelvoitteiden mukaisesti (1, 2, 3, 4 tai 12 kertaa vuodessa). Ilmansuojelun 
tietorekisteri ja laskennalliset tiedot päivitetään SYKEssä vuosittain. 

3.1.2 Ympäristön tilan seurannan tietojärjestelmät 

Ympäristöministeriö on asettanut seurantatietojärjestelmän kehittämisprojektin 
työryhmän suunnittelemaan ja toimeenpanemaan uuden seurantajärjestelmän 
kehittämisen. Työ tulee saada valmiiksi vuoden 1997 loppuun mennessä. 



3.1.2.1 Hydrologinen tietojärjestelmä 

Hydrologisen tietojärjestelmän tavoitteena on koota hydrologisen kierron seurannasta 
ja vesistökartoituksesta saatavat tiedot kokonaisuudeksi tietokantaan, joka palvelee mm. 
vesi— ja lumitilannetiedotuksia, hydrologisten mallien ja ennusteiden käyttöä, tulvan 
torjuntaa ja vesien käyttötoimintaa, vesiensuojelua ja ympäristön tilan seurantaa, 
vesivarojen laadun analysointia sekä kansainvälistä raportointia. 

Järjestelmä koostuu tällä hetkellä useasta erillisestä INGRES—rekisteristä (virtaama, 
valuma, vedenkorkeus, pintaveden lämpötila, jäänpaksuus, jäätymisaika, jäiden 
lähtöaika, sadanta, aluesadanta, lumi, lumen aluearvot, haihdunta, routa, pohjaveden 
korkeus), joita yhdistää merkkipohjainen käyttöliittymä. 

Järjestelmää kehitetään mm. nopeuttamalla tiedonkeruuta, integroimalla havaintotietoja 
tietokannan teknisen uudistamisen yhteydessä, kehittämällä graafista käyttöliittymää 
sekä tiedotetulostuksien ja mallien syöttötietomuotoja. Yhteiskäyttöä vesistömallijärjes-
telmän, paikkatietoaineistojen ja muun seurantatietojärjestelmän kanssa kehitetään. 
Päivitys tehdään keskitetysti SYKEssä määräajoin, esimerkiksi viikoittain tai kuu-
kausittain toimittettavien tietojen perusteella. 

3.1.2.2 Vesien tilan tietojärjestelmä 

Pintavesien tilan tietojärjestelmään tallennetaan sisä— ja rannikkovesien seurannassa, 
velvoitetarkkailussa ja tutkimuksessa kerättyä fysikaalista, kemiallista ja biologista 
tietoa. Näitä tietoja käytetään vesien tilan arviointiin mm. vesistöjen laatuluokituksessa, 
aihekohtaisiin tutkimuksiin ja selvityksiin mm. rehevöitymisestä ja happamoitumisesta, 
aikasarja— ja trenditarkasteluihin, vesien laatua koskeviin tiedotuksiin, piste— ja haja—
kuormituksen vaikutusten arvioimiseen sekä kansalliseen ja kansainväliseen raportoin-
tiin, mm. HELCOMi1Ie, EYK:lle ja ECE: lle sekä EU—direktiivien seurantaan. 

Järjestelmä koostuu nykyisin kolmesta INGRES—rekisteristä, jotka sisältävät pintavesien 
laatutiedot, kasviplanktontiedot ja levähaittatiedot. 

Järjestelmästä puuttuvien osien kehittämistä suunnitellaan seurantatietojärjestelmän 
kehittämisprojektissa. Tavoitteena on koota pintavesien tilaa koskevat tiedot ja 
pohjavesiä koskevat tiedot omiin tietojärjestelmiinsä. 

Pintavesien laaturekisteri päivitetään nykyään keskitetysti SYKEssä. Alueelliset 
ympäristökeskukset toimittavat valtakunnallisen ja alueellisen seurannan fysikaaliset ja 
kemialliset määritystulokset näytetietojärjestelmästä sähköisessä muodossa. Lisäksi 
aluekeskukset vievät pintaveden laaturekisterin syöttöjärjestelmään julkisen valvonnan 
alaisten laitosten tuottamat vesistöjen velvoitetarkkailutulokset. 

Valtakunnalliseen seurantaan kuuluvien kasviplanktonnäytteiden määritys ja tulosten 
tallennus tehdään SYKEssä. Levähaittatietoja tallennetaan sekä SYKEssä että 
aluekeskuksissa suoraan keskustietokantaan Konsultti tallentaa valtakunnallisen 
pohjaeläinseurannan tulokset. Luonnontilaisilta pohjavesialueilta kerätty vedenlaatutieto 
on tallennettu tutkijoiden omiin tiedostoihin. Pohjavesirekisteri kehitetään yhteistyössä 
luonnonvaratietojärjestelmän pohjavesiosan kanssa. 

Vesien kasvillisuuspohjien biotooppien inventointi edellyttää erillistä tietojärjestelmää, 
joka niveltyy SYKEn ympäristötietojärjestelmään, tulevaan biodiversiteettijärjestelmään 
sekä kehitteillä olevaan ympäristöonnettomuusjärjestelmään. Lähtökohtana on 
HELCOMin uhanalaisten rannikkobiotooppien ja biotooppikompleksien kehitteillä oleva 
luokitusjärjestelmä. Kehittämisessä huomioidaan sisävesiin liittyvät vastaavat tarpeet. 

3.1.2.3 Maaympäristön biodiversiteettiseurannan tietojärjestelmä 

Hankkeen tavoitteena on koota yhteen alue—, biotooppi— ja eliöstöseurannan tiedot. 
Näitä tietoja käytetään maamme luonnon monimuotoisuuden arviointiin, päästöille, 
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rakentamiselle ja luonnonvarojen käytölle herkkien alueiden tunnistamiseen sekä 
kansainväliseen raportointiin, mm. HELCOMi1Ie, EYK:lle ja YK:lle. 

Järjestelmän eri osia rakennetaan samalla kun biodiversiteettiseurantaa kehitetään. 
Toistaiseksi keskustietokoneympäristössä on valmiina rekisteri yöperhosseurannalle ja 
mikrotietokone—ympäristössä rekisteri ympäristön yhdennetyn seurannan kasvillisuusoh-
jelmille. Pilottivaiheessa olevien päiväperhos—, saukko— ja pölyttäjähyönteisten 
seurannan tiedot käsitellään mikrotietokone—pohjaisissa tietokannoissa ja tiedostoissa. 

Uhanalaisten lajien seurannan tiedot tallennetaan luonnonsuojelun tietojärjestelmään 
kuuluvaan UHEX—rekisteriin. Seurannan kannalta arvokasta alue— ja biotooppitason 
tietoa sisältyy Arclnfo—tietokannassa olevaan maankäyttö— ja puustotulkinta—aineistoon. 

Järjestelmää kehitetään perustamalla puuttuvat tietokannat ja uudistamalla vanhat 
rekisterit graafiseen ympäristöön. Uudessa järjestelmässä tietoja voi hakea ja tulostaa 
karttapohjaisesti. 

Osa nykyisistä tiedoista kerätään ulkopuolisilta havaitsijoilta, osa tiedoista päivitetään 
aluekeskuksissa ja osa SYKEssä. Päivitystiheys vaihtelee kerran vuodessa tapahtuvasta 
kerran viidessä vuodessa tapahtuvaan. 

3.1.2.4 Ilmanlaatutietokanta 

Hankkeen tavoitteena on ylläpitää taajamien ilmanlaatutietoja kansainväliseen 
raportointiin (EU, EYK) sekä kerätä laskeumatietoja mallien käyttöä varten. Taajamien 
ilmanlaatutietokantaa ylläpidetään IL:ssä ja laskeumatietokanta SYKEn laboratoriossa. 
Tietokantoja kehitetään uudistamalla ne teknisesti ja yhteensovittamalla niitä ilmanpääs-
tötietojen kanssa. Vastuu ilmansuojelun tietorekisteristä on siirtynyt SYKEl1e vuonna 
1996, mutta tietokannan ylläpito on tarkoitus toistaiseksi säilyttää IL:ssä. Ilmatieteen 
laitos kerää kunnilta taajamien ilmanlaatutiedot kerran vuodessa. Laskeumatiedot 
kerätään kuukausinäytteiden perusteella SYKEssä ja rekisteri päivitetään kerran 
vuodessa. 

3.1.2.5 Kertymärekisteri 

Tietohankkeen tavoitteena on koota tietoa eliöihin ja sedimentteihin kertyneistä 
haitallisista aineista. Tietojen perusteella arvioidaan haitallisten aineiden kertymistä 
luonnon ravintoketjun eri tasoilla. Rekisteri sisältää kertymätietoja vesihallinnon 
aloittamista seurannoista, kartoituksista ja tutkimuksista 1970—luvulta lähtien. Rekisteri 
sisältää myös kirjallisuudesta koottuja tietoja. Järjestelmää kehitetään uudistamalla se 
graafiseen ympäristöön ja kehittämällä ravintoketjujen kertymislaskentamalleja. 

Vuonna 1997 rekisterin tietovarasto saatetaan ajan tasalle. 

3.1.3 Tietopalvelu 

Osa seurannan tietojärjestelmistä on tällä hetkellä sekä ympäristöhallinnon henkilöstön 
että ulkopuolisten sopimusasiakkaiden suorakäytössä. Nämä käyttäjät pääsevät 
selailemaan ja tulostamaan haluamiaan tietoja suoraan tietokannasta. Osasta tietojärjes-
telmiä on toimitettu tietoja vain erillisten tilausten perusteella. 

Järjestelmiä uudistettaessa tietoja tullaan tarjoamaan suorakäyttöisesti Internet—verkon 
kautta sekä hallinnon sisällä että ulkopuolisille asiakkaille. Osa ulkopuolelle tarjottavasta 
tiedosta tulee olemaan maksullista ja osa ilmaista. Internet—tuotekehittely ja sen 
toteuttaminen tulee olemaan eräs suunnittelukauden tärkeimmistä tietopalvelun 
kehittämistehtävistä. 



3.2 Ympäristönäytepankki 

Ympäristönäytepankki tarkoittaa kasvi— ja eläinnäytteiden ja niiden osien ja kudosten 
pitkäaikaista säilömistä ja varastoimista eri muodoissa esimerkiksi pakasteina tai 
kuivattuina. Näytteet ovat vertailumateriaalia tulevaisuutta ajatellen selvitettäessä nyt 
tuntemattomien haitallisten aineiden esiintymistä ja vaikutuksia, esimerkiksi eliöstön 
histopatologisia muutoksia. 

Suomessa ympäristönäytepankkia ylläpitävät SYKE (eläinten kudoksia) ja METLA 
(kasvinäytteitä). SYKEn näytteet kerätään valtakunnallisissa ympäristömyrkkyseuran-
noissa. METLAn kattavat sammalnäytteistöt kertyvät pohjoismaisesta raskasmetal-
liseurannasta. Ruotsi on ainoa Pohjoismaa, joka ylläpitää erillistä näytepankkia. Sitä 
koordinoi valtion luonnonhistoriallinen museo Tukholmassa. 

SYKEn ympäristönäytepankkia laajennetaan siten, että vesieliöstön lisäksi näytteistöihin 
sisällytetään myös maaeliöitä. Yöperhosseurannasta ja kehitteillä olevista päiväperhos-
ja kovakuoriaisseurannannoista kertyy näytteitä, joita tietyin osin säilötään näytepank-
kiin. Hyönteiset ilmentävät ympäristökontaminanttien vaikutuksia mm. kehitysvakauden 
häiriöinä (= asymmetriat, rakenneviat) tai värimuutoksina (melanismi). 

Yhteistyötä tehdään METLAn, RKTL:n ja eläinmuseoiden kanssa. Tärkeää on sopia, 
missä määrin vuosittain pyydettävien riistaeläinten sekä petoeläinten kudosnäytteitä 
tulisi säilyttää ja miten yhteistyö eri laitoksien välillä parhaiten toimisi. Lisäksi 
selvitetään missä määrin nykyiset kudosnäytevarastot säilytetään. Asiaa kehitetään kun 
eri laitoksille syksyllä 1996 tehdyn kirjallisen kyselyn tulokset valmistuvat. 

Pohjoismaisen ministerineuvoston alainen ympäristönäytepankkityöryhmä kartoittaa 
Pohjoismaissa säilöttyjä kasvi— ja eläinnäytteistöjä. Tiedot tallennetaan yhteiseen 
tietokantaan. Ensisijaisena tavoitteena on selvittää, missä määrin ja mitä kudoksia on 
tallennettu eri laitosten varastoihin. Arvokkaat näytteet, joita uhkaa hävittäminen, 
voitaisiin tarvittaessa pelastaa ympäristönäytepankkiin. On suunniteltu, että tietokantaa 
voitaisiin edelleen kehittää ja tarjota sitä EYK:lle joko mallina tai valmiina työkaluna. 

3.3 Arviointi ja raportointi 

Seurantaohjelmat, niihin sisältyvät muuttujat (indikaattorit) sekä tuloksista tehtävät 
arvioinnit ja raportit muodostavat selkeän kokonaisuuden, jossa eri osaset ohjaavat 
toisiaan. Raportointi paljastaa jatkuvasti uusia tiedon tarpeita, joiden täyttämiseksi on 
kehitettävä uusia indikaattoreita. Näiden käyttöönotto vuorostaan tapahtuu tarkasti 
yksilöidyillä seurantaohjelmilla. Seurantatiedon arviointi ja raportointi ovat olennaisia 
tietojen hyödyntämisen ja päätöksenteon kannalta. 

Ympäristön tilan seurannat tuottavat huomattavan tulosmateriaalin yhteiskunnallisen 
päätöksenteon pohjaksi arvioitaessa kuormituksen ja ympäristön tilan muutoksia. Tiedon 
tuottamiseen, sen lisäksi että sen tavoitteet on selkeästi ilmaistu, täytyy tällöin liittää 
oleellisena osana myös suunnitelma siitä, miten tavoitteeseen päästään eli missä 
muodossa kunkin seurannan tuloksia saatetaan erikseen tai yhdisteltyinä nopeasti 
päätöksenteon käyttöön. Hyvin käsitellyt seurantatulokset ohjaavat myös seurantaoh-
jelmien kehittämistä ja muuttamista. 

Ohjelmaan on liitetty luettelo seurantojen tuloksista laadituista julkaisuista ja raporteista 
1990—luvulta. Mukana on joitakin vanhempiakin julkaisuja, mikäli ne käsittelevät laajoja 
aineistoja tai kuvaavat valtakunnallisten seurantojen tulosten käsittelytapoja. Tämän 
lisäksi esitetään suunnitelma vuosien 1997 — 1999 julkaisuista. 

Seurantajakson 1997 - 1999 alussa selvitetään, kuinka valtakunnallista seurantatietoa 
tulisi käsitellä ja kuinka sen jatkuva raportointi tulisi järjestää. Samoin selvitetään, 
minkälaisia ja millä aikavälillä laadittavia synteesiraportteja seuranta—aineistosta tulisi 
laatia. Samoin tulee sopia, miten hoidetaan kansainvälisiin velvoitteisiin liittyvä rapor-
tointi sekä miten työnjako aluekeskusten, tilastokeskuksen ja muiden mahdollisten 
yhteistyökumppaneiden kanssa hoidetaan. 
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VOIMAVARAT 

Seurantaohjelman toteuttamiseksi SYKEssä käytettävissä olevat henkilötyövuodet ja 
rahoitus on esitetty liitteessä 3. 
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LIITE 1. Seurantahankkeet 

Luonnonvarojen seuranta 

Hydrologinen kierto 

XAOO1 Hydrometeorologinen seuranta 
Tuotetaan lähes reaaliaikaisia tietoja sadannan, lumen vesiarvon ja haihdunnan 
aluearvoista. Tietoja käytetään mm. operatiivisissa vesistömalleissa sekä vesivarojen ja 
ympäristön tutkimuksessa. 

X4002 Vesistöjen vedenkorkeushavainnot 
Ylläpidetään kattavaa suurten ja keskisuurten järvien vedenkorkeuden seuranta—
järjestelmää sekä tuotetaan tarvittavat vedenkorkeustiedot vesistöjen virtaaman 
seurannalle. Keskeisin osa tiedoista hankitaan reaaliaikaisesti. Vedenkorkeustietoja 
käytetään hyväksi mm. vesien suojelun, vesivarojen käytön ja hoidon sekä ympäristön 
seurannan ja tutkimuksen alueilla. 

X4003 Vesistöjen virtaamahavainnot 
Ylläpidetään kattavaa vesistöjen virtaaman seurantajärjestelmää. Keskeisin osa tiedoista 
hankitaan reaaliaikaisesti. Tietoja käytetään hyväksi mm. vesien suojelun, vesivarojen 
käytön ja hoidon että ympäristön seurannan ja tutkimuksen alueilla. 

X4008 Vesistöjen jää — ja lämpötilahavainnot 
Tuotetaan reaaliaikaista tietoa vesistöjen jääoloista ja lämpötiloista tiedotusvälineille 
sekä ylläpidetään vastaavia seurantajärjestelmiä mm. ympäristötutkimuksen tarpeisiin. 

X4004 Pienten hydrologisten alueiden tutkimukset 
Mitataan valuntaa ominaisuuksiltaan tunnetuilta valuma—alueilta, selvitetään valunnan 
vaihteluihin ja muutoksiin vaikuttavia tekijöitä, erityisesti ihmistoiminnan vaikutuksia, 
kehitetään malleja ja tilastollisia suureita erityisesti suunnittelun tarpeisiin sekä tutkitaan 
hydrologisia prosesseja valuma—alueen mitassa. Alueilla selvitetään lisäksi maa—alueilta 
vesiin tulevaa hajakuormitusta ja siihen vaikuttavia tekijöitä (5S156). 

X4007 Geohydrologinen seuranta 
Arvioidaan erilaisissa ilmasto— ja maaperäolosuhteissa tapahtuvia pohjaveden ja 
maaveden määrän ja laadun muutoksia sekä ilman kautta tapahtuvaa kuormitusta ja sen 
vaikutusta pohjavesien ainepitoisuuksiin. 

XA039 Maa —aineksen oton pohjavesivaikutusten seuranta 
Seurataan maa—aineksen oton vaikutuksia pohjaveden määrään ja laatuun erilaisissa 
olosuhteissa. 

XA221 Routa 
Selvitetään roudan muodostumista ja sulamista, routakauden pituutta sekä roudan mak-
simisyvyyttä ja sen toistuvuutta. Roudan ja lumen paksuutta mitataan 45 varsinaisella 
routa—asemalla, pohjavesiasemilla ja pienillä valuma—alueilla, yhteensä 150 alueella. 

XA222 Tiesuolauksen vaikutus pohjaveden laatuun Salpausselän vedenottamoalueilla 
Selvitetään tiesuolauksen vaikutuksia Salpausselän pohjaveden laatuun ja arvioidaan 
niiden muutoksia pitkällä aikavälillä. 

X4009 Kalliopohjaveden seuranta 
Seurataan kalliopohjaveden korkeutta erilaisissa kallioperägeologisissa olosuhteissa. 
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Vesistökartoitukset 

X4013 Sisävesien syvyyskartoitus 
Tehdään sisävesien syvyyskartoitusta. Tiedon käyttäjiä varten luodaan monipuolinen ja 
eri käyttötarkoituksia joustavasti palveleva käyttöliittymä. Syvyyskäyrät julkaistaan mm. 
peruskartoilla. 

Ympäristöön kohdistuvien paineiden seuranta 

Pistemäinen kuormitus 

XC126 Pistemäisen kuormituksen seuranta 1997 — 1999 
Kootaan ja ylläpidetään luotettavat tiedot pistemäisestä veteen ja ilmaan kohdistuvasta 
kuormituksesta valtakunnallisella . tasolla. Tietoja tarvitaan ympäristönsuojelun 
suunnittelussa, kehittämisessä, tutkimuksessa, valvonnassa ja kansainvälisessä 
raportoinnissa. 

Laskeuma 

5S502 Laskeuman laadun ja ympäristömyrkkyjen seuranta 
Tuottaa luotettavia tuloksia laskeuman laadusta ja ympäristömyrkyistä sekä selvittää 
vesistöihin ja maaperään ilman kautta kohdistuvaa kuormitusta. 

X4552 AMAPin terrestrisen ympäristömyrkkyseurannan käynnistäminen 
Pohjois—Suomessa aloitetaan AMAPin terrestrinen ympäristömyrkkyseuranta. Laaditaan 
arviot haitallisten aineiden esiintymisestä, kiertokulusta ja pitoisuuksien kehittymisestä. 

Hajakuormitus maa—alueilta 

5S156 Maa—alueilta vesistöihin tulevien ainemäärien seuranta 
Selvitetään maa— ja metsätalousalueilta tulevan kuormituksen suuruutta, sen muutoksia, 
kuormitukseen vaikuttavia tekijöitä sekä ainetaseita. Seurannan havaintoverkko luo 
pohjan useille ympäristövaikutusten tutkimusta koskeville hankkeille (maatalous, 
metsätalous, happamat sulfidimaat, happamoituminen ja ilmastonmuutos). 

Ympäristön tilan seuranta 

Sisävedet 

X4018 Veden laadun seuranta virtapaikoilla 
Seurataan merkittäviksi katsottavien virtapaikkojen veden laatua laaja—alaisella fysi-
kaalisella ja kemiallisella muuttujavalikoimalla veden laadun muutosten tunnistamiseksi. 

4H607 Virtavesien biomonitorointi — vaihe I, yleistila 
Aloitetaan vedenlaadultaan voimakkaasti vaihtelevien jokivesien yleistilan seuranta ja 
kehittäminen pohjaeläintutkimuksen avulla. Kehittämisprojekti on kolmevuotinen. 
Havaintoasemaverkko kattaa erikokoisten rannikkojokien suualueet. 

X4019 Veden laadun seuranta järvisyvänteillä 
Seurataan merkittäväksi katsottujen järvialtaiden syvännepaikkojen veden laatua laaja—
alaisella fysikaalisella ja kemiallisella muuttujavalikoimalla muutosten tunnistamiseksi. 

X4023 Järvien biomonitorointi 
Biologista seurantaa tehdään valtakunnallisilla järvihavaintopaikoilla. Kasviplanktonyh-
teisöjen, perifytonlevästön, eläinplanktonin ja pohjaeläinten diversiteetin, määrän ja 
koostumuksen pitkäaikaisella havainnoinnilla pyritään saamaan selville vesienlaadun 
alkavat muutokset. Lisäksi selvitetään voidaanko makrofyyttiseuranta aloittaa intensii-
viseurantaan kuuluvilla järvillä. 
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XA033 Sisävesien ympäristömyrkkyseuranta ja ympäristönäytepankki 
Ympäristömyrkkyjen pitoisuuksien tasoja ja muutoksia seurataan eliöissä, vedessä ja 
sedimentissä. Lisäksi pyritään selvittämään ympäristömyrkkyjen kohtaloa ja merkitystä 
vesiekosysteemissä. Ympäristönäytepankkiin kerätään näytteitä järjestelmällisesti 
elollisesta ja elottomasta luonnosta. Mahdollisimman muuttumattomina säilytetyillä 
näytteillä pyritään selvittämään ympäristömyrkkyjen pitoisuuksissa ajan mittaan 
tapahtuneita muutoksia tai jäljittämään ennen tuntemattomia ympäristömyrkkyjä 
vuosienkin päästä näytteiden keruusta. 

XA340 Orgaanisten klooriyhdisteiden seuranta selluteollisuuden vaikutusalueilla 
simpukkaviljelymenetelmällä 
Simpukkaviljelymenetelmällä on seurattu kemiallisen metsäteollisuuden jätevesien 
kulkeutumista ja muuntumista vuodesta 1988 alkaen 20 havaintopaikalla. Vuosiksi 
1997-99 verkkoa harvennetaan siten, että vuonna 1997 simpukkaviljely toteutetaan 
yhdeksällä havaintopaikalla, joista kaksi edustaa tarvittavia tausta—asemia. 

XA024 Happamoitumisen seuranta pintavesissä 
Pienten järvien kansallisen seurantaverkon tarkoituksena on tuottaa tietoa vedenlaadun 
pitkän aikavälin muutoksista erityisesti ilmateitse tapahtuvan happamoitumisen ja muun 
kuormituksen kannalta. 

XA020 Veden laadun seuranta Suomen rajavesistöissä 
Hankitaan tietoja Suomen ja Venäjän välisten rajavesistöjen veden laadusta ja 
virtaamista rajavesikomission käyttöön. Tenojoen tilaa seurataan yhteistyössä norja-
laisten vesiviranomaisten kanssa ja Tornionjoen tilaa yhdessä ruotsalaisten vesivi-
ranomaisten kanssa. 

4J15 Virtavesien automaattinen veden laadun seuranta 
Hankitaan jatkuvaa tietoa virtaavien vesien laadusta, erityisesti kriittistä vedenlaatu-
muuttujista. 

Rannikkovedet 

XA031 Jokien mereen kuljettamien ainemäärien seuranta 
Jokien rannikkovesiin tuomien ravinteiden, orgaanisen aineen ja metallien kuormituksen 
määrää ja vaihteluita seurataan 30 suurimman joen suulla. Kansallisten tarpeiden ohella 
kuormitustietoja tarvitaan Itämeren ainetaseiden laskennassa ja rannikkovesien tilan 
arvioissa. 

XA027 Rannikkovesien laadun kartoitus 
Rannikkovesien laadun ja rehevyyden arviointia varten vesirungosta mitataan perus-
muuttujien ohella ravinteiden, raudan ja hiilen pitoisuudet sekä kasviplanktonin määrää 
kuvaavan klorofyllin pitoisuudet. Kartoitusluonteinen mittaus laajalla havaintoasema-
verkolla tehdään kahdesti vuodessa, maaliskuussa ja elokuun ensimmäisellä viikolla. 
Ohjelma liittyy yhteen Itämeren suojelukomission Itämeren seurannan kanssa. 

XA029 Rannikkovesien intensiiviseuranta 
Rannikkovesien laatua ja dynamiikkaa seurataan kahdellatoista eri puolilla rannikkoa 
sijaitsevalla havaintopaikalla 20 kertaa vuodessa. Perusmuuttujien ohella mitataan 
ravinteiden ja kasviplanktonin määrää ilmaiseva klorofyllipitoisuus ja kasviplanktonin 
tuottavuus, sekä vielä koostumus ja määrä erityistapauksissa. Intensiiviseuranta on 
kiinteä osa Itämeren suojelukomission Itämeren seurantaa. 

XA451 Rannikon pohjaeläimistön pitkäaikaisseuranta 
Tämän pitkäaikaisen pohjaeläinseurannan tuloksia voidaan hyödyntää mm. muiden 
alueiden tutkimuksissa arvioitaessa sitä missä määrin havaitut populaatiomuutokset 
johtuvat luontaisista vaihteluista tai ympäristömuutoksista kuten rehevöityminen. 
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Seuranta toteutetaan yhdellä alueella. Rantavyöhykkeen osalta seuranta aloitetaan 
tutkimus—ja kehittämisohjelmana etelärannikolla. 

XA037 Rannikkovesien ympäristömyrkkyseuranta ja ympäristönäytepankki 
Organoklooristen myrkkyjen ja raskasmetallien pitoisuuksia seurataan seitsemältä 
havaintoasemalta kerätyistä kaloista ja selkärangattomista eläimistä. Eri eläinlajien 
mittauksia tehdään vuorovuosin ja tarkoitus on selvittää myrkkypitoisuuksien tasoja, 
muutoksia ja vaikutuksia vesiekosysteemissä. Ohjelma on kiinteä osa Itämeren 
suojelukomission Itämeren seurantaa. 

4J16 Meriveden automaattinen veden laadun seuranta 
Tavoitteena on seurata merialueen tilaa rahtilaivaan asennettujen automaattilaitteiden 
avulla Perämeren eteläosan ja Tanskan salmien välillä. 

Maaympäristö 

XA042 Valtakunnallinen yöperhosseuranta 
Ohjelman tavoitteena on selvittää yöperhosten diversiteettiä ja sen muutoksia. 
Muutokset perhoslajistossa kertovat erityisesti maankäytön mutta myös esim. 
ilmansaasteiden vaikutuksista. Suomessa on toistasataa seurantapistettä, joista kerätään 
perhosaineistoa. 

XA551 Maaympäristön myrkkyseuranta ja ympäristönäytepankki 
Tuotetaan tietoa ympäristölle haitallisten ja biologisesti kertyvien aineiden esiintymi-
sestä ja vaikutuksista maaympäristössä sekä laaditaan arviot näiden aineiden 
kiertokulusta maassa, vedessä ja ilmassa. 

Rakennettu ympäristö 

X'038 Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä 
Kehitetään ympäristöhallinnon käyttöön paikkatietoihin perustuvaa tietojärjestelmää ja 
tehdään tutkimusta, joka tukee hallinnon päätöksentekoa ja antaa tietoa kaupunkiseutu-
jen yhdyskuntarakenteen kehityksestä. 

X'036 Kiinteistöjärjestelmän suunnitelmaosa (kiinteistöihin kohdistuvat aluetiedot) 
Täydennetään kiinteistötietojärjestelmien kiinteistöosan asetuspohjaisia tietoja kiinteistön 
käyttöön ja rakentamiskelpoisuuteen vaikuttavien viranomaissuunnitelmien ja päätösten 
sekä suojelu— ja ympäristökohteiden tiedoilla. Ympäristöhallinto keskittyy 
keskustietokannan tekniseen ja hallinnolliseen toteutukseen, poimintojen ja tiedonsiirron 
koordinointiin ja toteutukseen, tukijärjestelmän ylläpitoon ja rekisteröityjen tietojen 
laadun valvontaan keskustietokannassa. 

Ympäristön yhdennetty seuranta 

XA022 Ympäristön yhdennetty seuranta 
Tämän kansainvälisen monitieteellisen seurantaohjelman tavoitteena on tunnistaa 
fysikaalisen, kemiallisen ja biologisen seurannan avulla luonnontilaisissa ekosystee-
meissä tapahtuvat muutokset ja niihin johtavat syy—seuraussuhteet. Suomessa hankkeen 
toteuttamiseen osallistuvat useat valtion tutkimuslaitokset ja yliopistot. 

Tietoj ärj estelmät 

Tämänhetkisistä tietojärjestelmistä ei esitetä hankekuvauksia, koska kaikki SYKEn 
yleisessä käytössä olevat tietojärjestelmät uudistetaan. 
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LIITE 2. Valtakunnalliset seurantaverkot 

Alueellisilla ympäristökeskuksilla on keskeinen rooli näiden seurantojen toteuttamisessa. 

Seurantaprojekti 	Aloitus— Havaintopaikkojen 	Näytteenottotiheys, seurattavat muuttujat ja 
vuosi 	lkm. V. 1997 	lisätietoja 

HYDROMETRINEN SEURANTA 

— Sadanta 	 1911 	475 

— Lumen vesiarvo 	1936 	160 

— Haihdunta (Class A) 	1957 	22 

SYKE laskee päivittäin alue—arvot yli 100 alueelle. 
Ilmatieteen laitos ylläpitää miltei kaikki 
havaintopaikat. 

Kuukausittain, aluearvo lasketaan päivittäin yli 100 
alueelle. 

Päivittäin, joillakin paikoilla kahdesti päivässä, muut 
organisaatiot ylläpitävät 13 havaintopaikkaa. 

Päivittäin (jatkuva), koko maan kattava verkko 
vuodesta 1911, muut organisaatiot ylläpitävät 92 
havaintopaikkaa. 

— Vedenkorkeus 	1847 	297 

— Vesistöjen virtaama 

— Järvien ja jokien 
jäänpaksuus 

— Veden lämpötila 
Pintavesi 

Vertikaaliprofiili  

1900 	310 	 Päivittäin (jatkuva), muut organisaatiot ylläpitävät 
115 havaintopaikkaa. 

1911 	58 	 Kolme kertaa kuukaudessa, jäätymistä ja jäänlähtöä 
havainnoidaan 250 paikalla. 

1936 39 
	

Päivittäin avovesikautena, muut organisaatiot 
ylläpitävät yhdeksää havaintopaikkaa. 

1961 	10 
	

Kolme kertaa kuukaudessa, profitlien syvyydet 
20 — 60 m. 

Mitataan hydrofysiografisia parametreja mm. tila-
vuus, rantaviivan pituus, syvyyskäyrät. Ympäris-
töhallinto on syvyyskartoittanut 12000 km2  
järvipinta—alaa (40 % järvien kokonaispinta—alasta). 

— Järvien syvyyskartoitus 1972 

INTEGROITU HYDROLOGIA 

— Valuma 	 1952 	46 
	

46 mittapatoa, 80 päivittäin havainnoitavaa 
vedenkorkeusmittaria ja 45 sademittaria. 

— Veden laatu 	 1962 	15 	 Manuaalinäytteenoton lisäksi 13 automaattista 
mittapadoilla 	 näytteenottolaitetta, 15 — 17 näytettä vuodessa 

pieniltä hydrologisilta valuma—alueilta. Maalta vesiin 
tulevat ainemäärät. 

— Pohjaveden korkeus 	1973 	530 
	

Mitataan kahdesti kuukaudessa. 
53 
	

Automaattisesti mitattavaa 

- Pohjaveden laatu 	1975 	44 
	

Kuusi näytettä vuodessa lähteistä tai putkista, 
n. 20 vedenlaatumuuttujaa. 



27 

LIITE 2/2 

Mitataan pienillä hydrologisilla valuma-alueilla 
pohjavesiasemilla ja roudanhavaintopaikoilla 

Kerran tai kaksi kertaa kuussa. 

Noin 20 vedenlaatua ja laskeumaa kuvaavaa 
muuttujaa. Näytteet otetaan kevättalvella. 

Neutronimenetelmällä 

Lysimetreillä ja suotokouruilla 

Mitataan kahdesti kuussa kalliokaivoissa. 

Noin 20 kemiallista vedenlaatumuuttujaa. 

Kloriditulokset kerätään vuosittain kunnallisilta 
vedenottamoilta. 

- Roudan syvyys 	1955 	150 

- Lumen vesiarvo 	1938 	45 

- Lumen laatu 	 1976 	55 

- Maan kosteus 	1975 	13 

- Suotautumiskokeet 	1975 	44 

- Kalliopohjaveden 	1988 	13 
korkeus 

- Maa-aineksen oton 	1993 	9 
vaikutukset pohjaveteen 

- Tiesuolan vaikutukset 1967 	27 
pohjaveteen 

SISÄVEDET 

- Jokien veden laatu 	1962 	69 

- Järvien biologinen 	1963 	61 
seuranta 

- Haitalliset aineet 	1971 	20 

... 

- Järvien happa- 	1979 	175 
moituminen 

- Rajavedet 	 1966 	11 
kemiallista vedenlaatumuuttujaa. 

- Maalta vesiin tulevien 1962 	15 aluetta 
ainemäärien seuranta 

Neljästi vuodessa, noin 30 kemiallista vedenlaa-
tumuuttujaa. 

Kerran vuodessa määritetään pohjaeläimet 
pohjatyyppien mukaan. 

Kolmasti vuodessa, noin 20 kemiallista veden-
laatumuuttujaa. 

Kasviplankton, pohjaeläimet, perifyton ja 
eläiriplankton, näytteet kerätään vuosittain 15 
intensiiviasemalta. Muilta asemilta seurataan 
kasviplanktonlajistoa ja määrää joka kolmas vuosi. 

Kerran vuodessa kaloista ja simpukoista analysoidaan 
raskasmetaIIej a,kloorifenolej a, anisolej a, veratrolej a, 
pestisidit, PCB:t ja PCDD:t /DF:t. 

Simpukoiden sumputus puunjalostusteollisuuden 
vaikutuspiirissä olevilla sisävesillä. Analysoidaan 
kloorifenolit, kloorihiilivedyt sekä kloorianisolit 
ja -veratrolit. 

Noin 25 kemiallista vedenlaatumuuttujaa 
analysoidaan kerran vuodessa 163 järvestä ja 6 kertaa 
vuodessa 12 iärvestä. 

Enintään 12 näytettä vuodessa, noin 20-30 

Manuaalinen näytteenotto kevätjaksolla kerran 
viikossa ja syysjaksolla kahdesti viikossa. Valu-
mahuipuista otetaan näytteitä automaattisella 
laitteistolla. Noin20kemiallistavedenlaatumuuttuj aa. 

- Jokien biologinen 	1997 	16 
seuranta 

- Järvien veden laatu 	1965 	71 
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— Vesistöjen velvoite— 	1961 	n. 4000 	 Vesilaki velvoittaa likaajia tarkkailemaan vas— 
tarkkailu 	 taanottavia vesistöjä. Ympäristöhallinto koordinoi. 

RANNIKKOVEDET 

— Jokien mereen 1970 	30 Vähintään 12 näytettä vuodessa, 41 
kuljettamat fysikaalis—kemiallista vedenlaatumuuttujaa 
ainemäärät mm. raskasmetalleja. 

— Rannikkovesien laadun 1979 	92 Kaksi kertaa vuodessa, 17 fysikaalis—kemiallista 
kartoitus vedenlaatumuuttujaa. 

— Rannikkovesien 1983 	12 20 kertaa vuodessa, 19 fysikaalis—kemiallista 
intensiiviseuranta vedenlaatumuuttujaa. 

— Rannikon pohja— 1964 	yksi alue Näytteet kahdesti vuodessa, lajisto, määrä ja 
eläimistö biomassa. 

— Rannikkovesien 1978 	7 Kaloista ja selkärangattomista analysoidaan 
ympäristömyrkyt vuosittain tai kolmivuosittain raskasmetalleja, 

kloorifenoleja, anisoleja, veratroleja, pestisidejä, 
PCB:t, PCDD:t/DF:t. 

TERRESTRINEN SEURANTA 

— Yöperhosseuranta 1993 	77 Viikottaisia 	näytteitä 	20-35 	vuodessa, 	kolme 
biodiversiteettimuuttujaa (lajirunsaus, 
alfa—diversiteetti ja geneettinen diversiteetti). 

— Ympäristön yhdennetty 1987 	4 toimivaa Noin 20 ekosysteemin eri osa—alueilta mittaavaa 
seuranta 2:lla alueella alaohjelmaa, joita toteuttavat useat eri 

seuranta pysäh— tutkimuslaitokset ja yliopistot. SYKE ja alueelliset 
dyksissä ympäristökeskukset 	vastaavat 	osasta 	fysikaalis- 

kemiallisia ja biologisia mittauksia. 

—Maaympäristön 1993, 	7 aluetta Kerran 	vuodessa 	kerätään 	ja 	analysoidaan 
myrkkyseuranta laajenee ympäristön 	kontaminaatiota 	kuvaavia 	indi- 

1997 kaattorikasveja ja —eläimiä. 



29 

LIITE 3 

LIITE 3. Arvio SYKEssä ja aluekeskuksissa valtakunnallisiin seurantoihin 
käytetyistä voimavaroista 

Ympäristöhallinnon seurantojen toteuttaminen SYKEn ja aluekeskusten välillä painottuu eri tavoin. Hydrologisesta 
seurannasta SYKE tekee pääosan yhdessä paikallisten havaitsijoiden kanssa aluekeskusten osuuden rajoittuessa 
kenttäylläpitoon. Sen sijaan vesientilan seurannat, jotka muodostuvat pääosin näytteenotosta ja analysoinnista, teh-
dään lähes täysin aluekeskuksissa SYKEn osuuden jäädessä valtakunnallisten seurantojen valmisteluun ja koor-
dinointiin. Terrestrisen seurannan henkilöresurssit ovat aluekeskuksissa toistaiseksi vielä vähäiset. 

Edellisen vuosien 1994 - 1996 seurantaohjelman toteuttamiseen arvioitiin tarvittavan yhteensä noin 140 henki-
lötyövuotta (htv), joista silloisessa vesientutkimuslaitoksessa tehtiin noin 46 htv. Arvioon sisältyivät myös työlli-
syysvaroin tehdyt syvyyskartoitukset sekä rekisterien ylläpito, yhteensä noin 30 htv. Samassa ohjelmassa arvioitiin 
alueellisiin seurantaohjelmiin käytettävän yhteensä noin 50 htv. Näin ollen koko ympäristöhallinnon seurannan 
volyymi olisi vuosina 1994 - 1996 ollut noin 190 htv, josta 46 htv (24 %) tehtiin keskusvirastossa. Budjettivaro-
ja arvioitiin käytettävän noin 25 miljoonaa markkaa. 

Selvitysmies Erkki Alasaarelan raportista "Selvitysmiehen esitykset alueellisten ympäristökeskusten tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan sekä ympäristön seurannan erikoistumisesta ja laboratoriotoiminnan järjestämisestä 
(28.12.1996)" voidaan arvioida valtakunnallisen ja alueellisen vuoden 1995 seurannan kokonaisvolyymiksi 
aluehallinnossa noin 150 htv, edellyttäen että laboratoriotoiminnan (noin 94 htv) ja näytteenoton (noin 27 htv) 
henkilöresurssit katsotaan käytetyksi pääosin seurantaan. Raportin mukaan SYKE ja aluekeskukset käyttivät 
vuonna 1995 valtakunnallisiin ja alueellisiin seurantoihin 28 miljoonaa markkaa. Raportti ei sisällä SYKEssä 
seurantaan käytettyjä henkilöresursseja. 

Tässä yhteydessä arvioitiin aluekeskusten vuonna 1996 valtakunnallisiin seurantoihin käyttämiä henkilötyövuosia 
VALMA-järjestelmän avulla. Arviointi antoi oleellisesti pienemmät henkilötyövuosimäärät kuin Alasaarelan raportti 
ja edellinen seurantaohjelma.Tähän vaikuttivat mm. aluekeskusten erilainen näytteenotto- ja laboratoriotyöajan 
kirjaaminen. 

SYKEssä käytössä olevat resurssit ohjelman toteuttamiseksi esitetään taulukossa 1. 

Taulukko 1. Valtakunnallisen ympäristönseurannan ohjelman 1997 - 1999 toteuttamiseksi SYKEssä käytettä-
vissä olevat henkilötyövuodet (htv/v) ja rahoitus (x 1000 mk/v). Rahoitus sisältää palkat ja mahdollisen 
lisärahoituksen. Toim. = toimintamenomomentti, Ulkop. = ulkopuolinen rahoitus. 

Osaohjelma 	 Henkilötyövuodet (htv/v) 	Rahoitus (x 1000 mk) 
Toim. 	Ulkop. 	Yht. 	Toim. 	Ulkop. 	Yht. 

*Hydrologia 
* Vesistökartoitukset 
*Pistemäinen kuormitus 
*Laskeuma 
*Hajakuormitus2)  

maa-alueilta 
*Sisävedet 
*Rannikkovedet 
* Maaympäristö 
*Rakennettu ympäristö 
*Ympäristön yhdennetty 

seuranta 
* Rekisterit 

13,6 	- 13,6 2 593 	125 2 718')  
0,8 	0,5 1,3 197 	78 275 
1,4 	0,3 1,7 345 	70 415 
0,7 	- 0,7 195 	- 195 

6,43)  - 6,,4 1 373 - 1 373 
2,04)  0,1 2,1 570 - 570 
0,94)  - 0,9 440 20 460 
1,4 1,3 2,7 280 290 570 
1,5 0,5 2,0 4105)  145 555 

3,7 0,5 4,2 792 83 875 

Yhteensä 	 32,4 	3,2 	35,6 	7 195 	811 	8 006 
1) Lisäksi SYKE maksaa hydrologiseen seurantaan liittyviä havaintopalkkioita noin 4 miljoonaa markkaa 2) Henkilö-
resursseista neuvotellaan 3) sisältää pohjavesiä 0,5 htv ja näytteiden analysoinnin 4) sisältää näytteiden analysoinnin 5) 
Sisältää v. 1997 laadittavan 10-vuotisraportin kustannukset 
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LIITE 4. Seurantoihin liittyvät rekisterit (tilanne syksyllä 1996) 

Osarekisteri 	 Tekninen vastuu 	Sisällöllinen vastuu Yksikkö 

Kuntien ilmanlaaturekisteri Timo Salmi IL 
Laskeumarekisteri Timo Vänni 
Hyötykäyttörekisteri Kirsi Merilehto 
Ilmanpäästörekisteri Marko Ekqvist 

Kaatopaikkarekisteri 	 Kirsi Merilehto 
Kalankasvatuksen 
vesiensuojelurekisteri 	 Anna—Liisa Penttinen 
Käyttöveden laaturekisteri 	Tarja Siika—aho, 

Markku Liponkoski 

Saastuneiden maa—alueiden 	Ulrich Jetsch 
rekisteri 
Vesi— ja viemärilaitosrekisteri 	Tarja Siika—aho, 

Markku Liponkoski 
Aluesadantarekisteri 	 Seppo Aitamurto 

Haihduntarekisteri 	 Seppo Aitamurto 
Järvirekisteri 	 Seppo Aitamurto 

Jäänpaksuusrekisteri 	 Seppo Aitamurto 
Jäätyminen ja jäänlähtörekisteri Seppo Aitamurto 
Lumen aluearvorekisteri 	Seppo Aitamurto 

Lumirekisteri 
	

Seppo Aitamurto 

Pienten valuma—alueiden 	Yrjö Kivinen 
rekisteri 
Pintaveden lämpötilarekisteri 

	
Seppo Aitamurto 

Sadevesirekisteri 
	

Seppo Aitamurto 

Routarekisteri 
	

Seppo Aitamurto 
Valumarekisteri 
	

Seppo Aitamurto 
Pohj a vedenkorkeusrekisteri 

	
Seppo Aitamurto 

V edenkorkeusrek isteri 
	

Seppo Aitamurto 
Vedenlaaturekisteri 
	

Esko Vuolas 
Vesistöaluerekisteri 
	

Seppo Aitamurto 
Virtaamarekisteri 
	

Seppo Aitamurto 
Yöperhosrekisteri 
	

Leena Grönholm 
Kasviplanktonrekisteri 
	

Esko Vuolas 
Kertymärekisteri 
	

Leena Grönholm 

Levähaittarekisteri 
	

Esko Vuolas 
Ympäristön yhdennetyn 	Sirpa Kleemola 
seurannan kansainvälinen 
rekisteri 

Timo Salmi IL 
	

IL 
Timo Vänni 
	

LAB 
Kirsi Merilehto 	YK 
Maire Repo, 	YK 
Maria—Leena 
Hämäläinen 
Kirsi Merilehto 	YK 

Erkki Kaukoranta 	YK 
Mika Rontu 	YK 

Outi Pyy 	 YK 

Matti Valve 	YK 

Marja Reuna, 	YT 
Jaakko Perälä 
Jukka Järvinen 	YT 
Jari Hakala, 	YT 
Leila Rapeli 
Marja Reuna 	YT 
Marja Reuna 	YT 
Marja Reuna, 	YT 
Jaakko Perälä 
Marja Reuna, 	YT 
Jaakko Perälä 

YT 

Marja Reuna 	YT 
Marja Reuna, 	YT 
Jaakko Perälä 
Risto Mäkinen 	YT 
Yrjö Kivinen 	YT 
Risto Mäkinen 	YT 
Marja Reuna 	YT 
Sari Antikainen 	YT 
Matti Ekholm 	YT 
Matti Ekholm 	YT 
K—E Lundsten 	YT 
Liisa Lepistö 
	

YV + YT 
Markku Korhonen 	YV 
J—P Hirvi 
	

YT 
Liisa Lepistö 
	

YV+YT 
Sirpa Kleemola 	YV 
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LIITE 5. Ohjelmassa käytetyt lyhenteet 

Arctic Monitoring and Assessment Programme 
BMP Baltic Marine Programme 
CORINE Co-ordinated Information on the Environment of Europe 
ECE Economic Commission for Europe, Euroopan talouskomissio 
EMEP Co-operative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range 

Transmission of Air Pollutants in Europe 
EU Euroopan Unioni 
EYK Euroopan ympäristökeskus 
FRIEND Flow Regimes from International Experimental and Network Data 
HELCOM Helsinki Commission, Itämeren suojelukomissio 
HYTREK hydrologinen tietorekisteri 
ICP IM International Co-operative Programme on Integrated Monitoring of Air 

Pollution Effects on Ecosystems 
IL Ilmatieteen laitos 
JÄSTI Ympäristöministeriön jäteseurantaprojekti 
METLA Metsäntutkimuslaitos 
MIT Maatalouden tutkimuskeskus 
MMM Maa- ja metsätalousministeriö 
OECD Organization for Economic Co-operation and Development, Taloudellisen 

yhteistyön ja kehityksen järjestö 
PARCOM Paris Commission, Pariisin komissio 
PMN Pohjoismaiden ministerineuvosto 
NTJ näytetietojärjestelmä 
SYKE Suomen ympäristökeskus 
UHEX uhanalaisten lajien tietokanta 
VAHTI valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä 
VKTJ vesivarojen käyttöön liittyvät tietojärjestelmät 
VTT valtion tekninen tutkimuskeskus 
WWF World Wide Fund For Nature, Maailman Luonnon Säätiö 
VYPREK alueellisten ympäristökeskusten hydrologiset rekisterit 
YM Ympäristöministeriö 
YKR yhteiskuntarakenteen seurantajärjestelmä 
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LIITE 6. Ohjelmaan liittyvä julkaisutoiminta. Luettelossa on esitetty keskeiset, 
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