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Suomen ympäristökeskuksen vuosikatsaus 2002

Pääjohtajan katsaus

Vesipulan vuosi

Kuluneen vuoden aikana vesiasiat nousivat monella tapaa esille
sekä yleisesti Suomessa että SYKEn toiminnassa. Poikkeuksellinen
vesitilanne työllisti hydrologian ja vesivarojen asiantuntijoita pitkin
vuotta, mutta myös vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanon
valmistelu sitoi SYKEn voimavaroja. Suomen Akatemian
koordinoima Itämeren tutkimusohjelma BIREME käynnistyi vuoden
lopulla. Jatkossa SYKE osallistuu useisiin ohjelman hankkeisiin joko
koordinaattorina tai partnerina.

Loppuvuoden pakkasten seurauksena koko Suomenlahti jäätyi,
mikä yhdessä voimakkaasti lisääntyneiden öljykuljetusten kanssa
kasvatti öljyonnettomuusriskiä. Tätä kirjoitettaessa seurattiin
jännityksellä Stemnitsan ja sen sisaraluksen kulkua
Suomenlahdella. Voimme vain toivoa, että eduskunnan päätös
väyläalus Seilin muuttamisesta myös jääoloissa toimimaan
pystyväksi öljyntorjunta-alukseksi ei tullut liian myöhään.

Ilmapäästöjen inventointi- ja laskentajärjestelmiä sekä niiden
laatujärjestelmiä parannettiin kansainvälisiä raportointeja varten. Suomen Akatemian
globaalimuutoksen tutkimusohjelma FIGARE päättyi. SYKEllä oli ohjelmassa useita hankkeita,
kuten useiden laitosten yhteistyönä toteutettu FINSKEN, jossa kehitettiin Suomelle kansallisia
globaalimuutosskenaarioita. Merkittävä päänavaus ekotehokkuuden parantamisessa oli EU:n
rahoituksella käynnistynyt ECOREG-hanke, jossa arvioidaan Kymenlaakson alueellista
ekotehokkuutta.

Ympäristötiedon hallintajärjestelmä HERTTAa täydennettiin pohjavesien ja luonnonsuojelun
tietojärjestelmillä. Vesivarojen ja niiden hallinnan tietojärjestelmä HYDRO valmistui. Uusi
GIS-käyttöliittymä otettiin käyttöön. Huolimatta lisääntyneistä virushyökkäyksistä pahoja
atk-käyttökatkoja ei ollut. Virustorjuntaan käytettiin kuitenkin ennakoitua enemmän voimavaroja.

Uusi organisaatio toimii

Vuoden alusta voimaan tulleella uudella organisaatiolla pyrittiin selkiinnyttämään SYKEn eri
rooleja. Ulkopuolisilta saadun palautteen perusteella tavoitteessa onnistuttiin. Asiantuntija- ja
viranomaispalvelujen keskittäminen tarjoaa hyvän mahdollisuuden tiivistää yhteistyötä muiden
viranomaisten, asiantuntijalaitosten ja sidosryhmien kanssa. Alueellisten ympäristökeskusten
käsityksiä yhteistyöstä ja kehittämistarpeista kartoitettiin kattavasti. Jatkossa ympäristöhallinnon
sisäiseen työnjakoon ja tehtävien organisointiin saattaa vaikuttaa ministerityöryhmän kesällä 2002
tekemä ehdotus valtion keskushallinnon uudistamisesta.

Valtionhallinnossa on viime aikoina korostettu verkkoviestinnän kehittämistä sekä tietotekniikan ja
-hallinnon roolia palvelujen parantamisessa. Tavoitteena on asiakaslähtöisyys, vuorovaikutteisuus
ja avoimuus. Näitä asioita painottavat julkisen hallinnon sähköisen asioinnin toimintaohjelma ja
valtionhallinnon uudet viestintäsuositukset. Vuonna 2002 SYKEssä panostettiin viestinnällisten
verkkopalvelujen kehittämiseen. Työn hedelmistä päästään nauttimaan vuoden 2003 puolella.

Vuoden loppupuolella valmistui ehdotus SYKEn strategisiksi mittareiksi. Mittarit helpottavat
toiminnan vaikuttavuuden ja voimavarojen kohdentamisen arviointia. Niitä voidaan soveltaa myös
yksikkö- ja yksilötasolla. Osaa mittareista käytettiin jo vuoden 2003 tulossuunnittelussa.



Asiantuntijaorganisaatio voi menestyä vain, jos sillä on osaava ja työstänsä innostunut henkilöstö.
Näin on myös SYKEssä. Uuden organisaation toimivuutta tuettiin järjestämällä esimieskoulutusta.
Vuonna 2002 valmistellut menetelmäosaamisen koulutusohjelma ja atk-ajokorttikoulutus
käynnistyvät tänä vuonna.

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö syvenee

Vuonna 2002 SYKE syvensi yhteistyötä kuuden eurooppalaisen ympäristöntutkimuslaitoksen
kanssa (PEER). Laitosten yhteistyösopimuksella parannetaan mm. edellytyksiä osallistua
menestyksekkäästi EU:n tutkimuksen ja teknologian kehityksen 6. tutkimuksen puiteohjelmaan (v.
2003-2006). Ohjelma tukee huippuosaamisen verkottumista, laajoja integroituja hankkeita ja
tutkijaliikkuvuutta. Verkostot edellyttävät pitkäaikaista ja tiivistä yhteistyötä.

EurAqua -yhteistyö eurooppalaisten vesitutkimuslaitosten välillä oli SYKEn puheenjohtajakaudella
tiivistä. Kahden eurooppalaisen sisarlaitoksen, englantilaisen CEH ja ranskalaisen Cemagref
kanssa käynnistettiin vastavuoroisuuteen perustuva vaihto-ohjelma. Kansainväliseen tutkija- ja
asiantuntijavaihtoon luotiin pelisäännöt.

Ympäristön seurannan kehittämisen kannalta merkittävä eurooppalainen Global Monitoring for
Environment and Security- tutkimusohjelma (GMES) käynnistyi.

Monet tärkeimmistä ympäristöpoliittisista päätöksistä tehdään nykyisin kansainvälisesti. Tästä
syystä myös asiantuntijatoiminnassa kiinnitettiin erityistä huomiota uuden tiedon ja osaamisen
esille tuomiseen kansainvälisissä yhteyksissä.

Tilastokeskuksen kanssa solmittiin yhteistyösopimus ilmapäästöjen ja jäteasioiden seurannasta ja
raportoinnista. Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen ympäristökeskus ja SYKE sopivat
kolmikantayhteistyöstä ympäristöviestinnän ja -kasvatuksen T&K -toiminnassa. Yhteistyötä ja
verkottumista laajennettiin myös uutta ympäristön seurannan ohjelmaa (2003-2005)
valmisteltaessa. Ohjelma kattaa 13 eri laitoksen seurannat. Laitosten roolit ja vastuut vaativat
edelleen selkiyttämistä laajenevilla ja uusilla seurannan osa-alueilla.
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Pääosa SYKEn asiantuntijapalveluista organisoitiin yhteen osastoon ja siinä kuuteen yksikköön
vuoden 2002 alusta lähtien. Osasto vastaa luonnonsuojeluun, vesivaroihin, hydrologiaan,
ympäristönsuojeluun sekä kemikaaleihin ja ympäristövahinkojen torjuntaan liittyvistä
asiantuntijatehtävistä ja viranomaispalveluista. Tehtäviin kuuluu myös ympäristön seurantaa ja
tietojärjestelmätyötä, menetelmien kehittämistä sekä raportointia.

Asiantuntijapalveluja käyttävät ympäristöhallinnon lisäksi myös muut hallinnonalat, teollisuus,
yritykset ja yhteisöt. Toiminnassa pyritään erityisesti ottamaan huomioon ympäristöpolitiikan
valmistelun ja toimeenpanon tarpeet sekä kuntien, teollisuuden ja alueellisten
ympäristökeskusten työstä lähtevät käytännön tarpeet.

Seilistä öljyntorjunta-alus

SYKE on ollut aktiivisesti mukana parantamassa Itämeren ja erityisesti Suomenlahden
meriturvallisuutta ja ympäristönsuojelua. Itämeren suojeluohjelman mukaisesti valmisteltiin
Merenkulkulaitoksen väyläalus Seilin muuttaminen myös jääolosuhteissa toimivaksi öljyntorjunta-
alukseksi. Aluksen kotipaikaksi tulee Kotka, mikä osaltaan parantaa itäisen Suomenlahden
öljyntorjuntavalmiutta.

Seilin lisäksi SYKEn käytettävissä
Suomenlahden öljyntorjuntaan ovat Helsinkiin
sijoitetut vartiolaiva Merikarhu ja
öljyntorjunta-alus Oili I sekä Porkkalan
Upinniemeen sijoitettu öljyntorjunta-alus Hylje.

Vesiasioissa edettiin monella rintamalla

Vesiensuojelun tavoiteohjelman arviointi valmistui. Tavoitteiden toteuttamisessa havaittiin olevan
ongelmia erityisesti maataloudessa sekä yhdyskuntien ja teollisuuden typpikuorman
vähentämisessä. Vesihuoltotehtävissä keskityttiin erityisesti haja-asutuksen jätevesien käsittelyn
kehittämiseen. Karjatilojen maitohuoneiden jätevesien käsittelystä julkaistiin opas.
Poikkeuksellisen kuiva vuosi aiheutti ongelmia vedenhankinnassa haja-asutusalueilla ja lisäsi
vesihuollon tehtäviä. Pohjavesitietojärjestelmien käyttöönotto tehostaa merkittävästi pohjaveden
suojelua ja ekologisesti kestävää käyttöä.

Vesipolitiikan puitedirektiivin soveltaminen on alkamassa alueellisissa ympäristökeskuksissa.
SYKEssä on tehty työn käynnistystä helpottavaa aineistoa mm. pohjavesistä ja rakennetuista
sekä säännöstellyistä vesistä. Myös laaja Luomujoki-projekti hyödyttää direktiivin
ympäristötavoitteita. Sen tuloksena on valmisteltu oppaita vesiluonnon monimuotoisuuden
säilyttämiseksi ja lisäämiseksi kunnostus- ja ennallistamistöissä sekä hyötykäyttöä palvelevassa
vesirakentamisessa. Vuoksen virralla oli käynnissä Suomen ja Venäjän yhteinen Tacis-projekti



VIVATVUOKSIA. Hankkeen tavoitteena on luoda yleisesti hyväksytyt periaatteet, suositukset ja
menetelmät Vuoksen ranta-aluiden rakentamiselle, maankäytölle ja vesien käytölle.

Patoturvallisuuden kehittämiselle laadittiin viisivuotissuunnitelma. Tärkeimpinä tavoitteina ovat
valtion omistamien P-patojen kuntoarviointi ja pätevyyden toteamisjärjestelmän luominen
patoturvallisuustehtävissä toimiville henkilöille.

Laatujärjestelmät kehittyvät

Vuoden 2002 aikana parannettiin kansainvälisiin ilmastosopimuksiin liittyviä ilmapäästöjen
inventointi- ja laskentajärjestelmiä sekä niiden laatujärjestelmiä. Niiden avulla kansainväliset
raportoinnit kasvihuonekaasuista ja ilman epäpuhtauksista saatiin hoidettua hyvin. Myös
hydrologisen havainnoinnin laatujärjestelmää ja sen soveltamista kehitettiin alueellisissa
ympäristökeskuksissa tehdyn auditoinnin avulla. Alueellisten ympäristökeskusten käytössä
olevien suunnittelu- ja rakentamistoimintojen laatujärjestelmiä kehitettiin.

Suomessa tuli voimaan ympäristölle vaarallisten kemikaalien uusi luokitus- ja merkintäjärjestelmä,
jolla kuluttajia voidaan ensimmäisen kerran varoittaa kemiallisten tuotteiden sisältämistä
ympäristölle vaarallisista aineista. Järjestelmästä tiedotettiin ja järjestettiin koulutusta.

Pilaantuneita maita löytyi lisää

Pilaantuneista maa-alueista tehtiin tilannekatsaus. Edellinen valtakunnallinen selvitys asiasta oli
vuodelta 1994. Pilaantuneiksi epäiltyjen kohteiden määrä lähes kaksinkertaistui aiemmasta
selvityksestä, noin 20 000 kohteeseen. Edelleenkin saattaa löytyä sellaisia toimialoja, joita ei vielä
ole osattu ottaa riittävästi huomioon kartoituksessa. Arvioidaan, että pilaantuneiksi epäillyistä
kohteista lähes 5000 tulisi tarkempien selvitysten perusteella kunnostaa. Nykyisellä julkisella
rahoituksella työ kestää kymmeniä vuosia.

Vertailulaboratorion toiminta vakiintumassa

SYKEn laboratorio tuottaa analyysipalveluja ympäristönäytteistä ja toimii ympäristönsuojelulain
nojalla vertailulaboratoriona. Laboratorio osallistuu SYKEn tutkimushankkeisiin ja
asiantuntijapalveluiden tuottamiseen sekä vertailulaboratoriona lähialueita koskevaan ja
eurooppalaiseen yhteistyöhön.

SYKEn laboratorio on Suomen ensimmäinen ympäristöanalytiikkaan akkreditoitu
testauslaboratorio. Mittatekniikan keskus arvioi laboratorion toiminnan vuonna 2002 ja samalla
akkreditointia laajennettiin kemian ja ekotoksikologian aloilla. Laboratorion laatujärjestelmän
todettiin toimivan hyvin ja henkilökunta päteväksi. Laboratorio sai pidennetyn tarkastusvälin
ensimmäisenä ympäristölaboratoriona Suomessa.

Vuonna 2002 laboratorio tuotti 72 000 kemiallista määritystä. Orgaaniseen analytiikkaan
rekrytoitiin uutta henkilöstöä ja mittalaitteistojen uusiminen alkoi. Tavoitteena on parantaa
haitallisten aineiden analyysivalmiuksia ja analyysien tuottamisen koordinointia.

Vertailulaboratorio järjestää analytiikan tuottajille pätevyyskokeita, kehittää menetelmiä, osallistuu
menetelmien standardisointiin ja järjestää koulutusta. Vuoden aikana järjestettiin pätevyyskokeita
kemiallisille menetelmille vesi-, maa- ja lietenäytteistä sekä laajennettiin toimintaa koskemaan
myös biologisia menetelmiä. Akkreditoituvat laboratoriot osoittavat tekemiensä mittausten
luotettavuuden pääasiassa pätevyyskokeiden avulla.

Sinilevätoksiinien analyysimenetelmien vertailtavuudesta julkaistiin merkittävä tieteellinen
artikkeli, jota hyödynnettiin sinilevätoksiinien kansainvälisen menetelmästandardin valmistelussa.
Laboratoriossa aloitettiin myös kaksi EU-hanketta, jotka tukevat ympäristödirektiivien
edellyttämien luotettavien mittausten tuottamista. Toinen hankkeista tähtää kansainväliseen
käyttöön tarkoitettujen vertailumateriaalien valmistamiseen ympäristönäytteiden ja jätteiden
öljymäärityksiä varten ja toinen pätevyyskokeiden järjestämisen kansainväliseen harmonisointiin.

Vientitoiminta

Vuonna 2002 valmistui neljä pitkäaikaista hanketta:



Muinaismuistojen paikkatietojärjestelmien kehittämisen ensimmäinen vaihe (Egypti)
Teollisuussaasteiden vähentämishanke (Egypti)
Ympäristömerkkihanke (Nepal)
Asia-Europe Meeting -yhteistyöhön liittynyt hanke

Uusia, pitkäaikaisia hankkeita käynnistettiin Etelä-Afrikassa ja Egyptissä. Etelä-Afrikassa
tavoitteena on parantaa ympäristökysymysten huomioon ottamista alueellisissa
kehittämissuunnitelmissa. Egyptissä jatketaan muinaismuistojen paikkatietojärjestelmän
kehittämistä. Lisäksi Algeriassa, Albaniassa ja Kroatiassa järjestettiin koulutustilaisuuksia ja
laadittiin teemakohtaisia koulutuspaketteja liittyen Välimeren alueen yhdennettyyn
rannikkoalueiden hallintaan. Pietarin padon ympäristövaikutusten ja Aleksandrian
ongelmajätehankkeen arvioinnit valmistuivat. SYKEn osuus Mekong-joen mallinnushankkeesta
valmistui keväällä 2002.

Muita käynnissä olevia hankkeita:

Tonle Sap -järven mallinnus ja kestävän käytön edistäminen (Kamputsea)
Nepalin itäosien ympäristöhallinnon kehittäminen
Timano-Pechoran öljyntuotantoalueen ympäristöseurannan (Venäjä) kehittäminen
Ympäristöseurannan kehittäminen Kirgisiassa
Baselin konventioon liittyvä jätteidensiirtotietokannan kehittäminen
Euroopan ympäristökeskuksen ympäristöntilaraportoinnin tuki

Kansainvälisten konsulttihankkeiden laskutus 2,2 miljoonaa euroa kasvoi edellisvuodesta lähes
puolella. Useimmat hankkeet toteutettiin yhteistyössä ulko- ja kotimaisten konsulttiyritysten ja
julkishallinnollisten laitosten kanssa.



Tietopalvelua

SYKE viestii uudella ilmeellä
Sähköiset julkaisut arkipäivää
Seurantatietoa moneen tarpeeseen
Tietojärjestelmien kehitystyö etenee

SYKE toimii kansallisena tietokeskuksena ja koordinoi ympäristöhallinnon valtakunnallista
ympäristön seurantaa. Ympäristöhallinnon tietojärjestelmät, joita SYKE koordinoi ja kehittää,
tarjoavat tutkimuksen ja päätöksenteon tueksi laajat perustiedot mm. ympäristön tilasta. SYKE
huolehtii koko ympäristöhallinnon tietoverkosta ja ohjelmistoista, tietojärjestelmien kehitystyöstä ja
teknisestä toimivuudesta sekä paikkatietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä. Kirjasto
välittää tietoaineistoa sekä omalle henkilökunnalle että ulkopuolisille asiakkaille.

Internetin merkitys SYKEn tiedonvälityksessä kasvaa jatkuvasti. Nykyisessä www.ymparisto.fi
-palvelussa on noin 20 000 sivua. Vuonna 2003 avattava uusittu palvelu parantaa sekä
ympäristöhallinnon sisäistä että ulkoista toimivuutta, palvelua ja avoimuutta. Uudistustyötä
koordinoi SYKEssä toimiva verkkotoimitus. Sivulatausten kehitys SYKEn osalta vuosina
2000-2002:

SYKE viestii uudella ilmeellä

Vuoden aikana SYKEn graafinen ilme uusittiin ja uusi tunnus otettiin käyttöön. Kaikki tuotteet,
kuten lehdet, esitteet, lomakkeet, kansiot ja opasteet saivat uuden sinivihreän ilmeen.

Ilmeen muutos liittyi organisaation uudistumiseen josta tiedotettiin
alkuvuodesta sekä sisäisesti että ulkoisesti. Uusi organisaatio esittäytyi
yhteistyökumppaneille Avoimien ovien päivänä huhtikuussa.
Asiakastuntemusta parannettiin teettämällä ympäristöministeriön kanssa
elinkeinoelämälle suunnattu viestintätutkimus.



Ulkoinen tiedotus ja tiedotteiden läpäisyaste (noin 95 %) noudattelivat edellisvuosien tasoa.
Vuoden aikana tiedotettiin noin sadasta aiheesta. Tiedotteista noin 60 käännettiin ruotsiksi ja
parikymmentä englanniksi. Näkyviä aiheita olivat mm. vesipula, öljyntorjunta, luontouutiset ja
ympäristörikokset.

SYKE oli vahvasti mukana toisen kerran järjestetyssä ympäristöalojen yhteisessä
ammattitapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa syyskuussa. SYKE Plaza -ohjelmatorilla
asiantuntijat nostivat esiin ajankohtaisia ympäristöteemoja. Syksyllä järjestettiin myös
ympäristömyrkkyjä käsitellyt seminaari eduskunnassa.

Sähköiset julkaisut arkipäivää

Kirjaston tietopalvelussa panostettiin erityisesti sähköisten tietoaineistojen hankkimiseen. Mm.
Elsevierin sähköinen lehtiaineisto otettiin käyttöön ja Institute for Scientific Information -laitoksen
kanssa tehtiin tietoaineistojen käyttösopimus. Asiakaskyselyihin vastattiin ja tiedonhakuja tehtiin
vuoden aikana lähes 5 500. Vuonna 2002 valmistuneen ympäristöhallinnon kirjasto- ja
tietopalvelustrategiaa alettiin soveltaa käytäntöön.

Sähköiset julkaisut alkavat olla arkipäivää. Ympäristöhallinnon julkaisusarjoissa lähes kaikista
painetuista SYKEn julkaisuista on saatavissa myös sähköinen rinnakkaisjulkaisu Internetissä.

JULKAISUMÄÄRÄT 2002 Painetut kpl Sähköiset kpl Yhteensä kpl

Suomen ympäristö

Painetut
-lisäpainokset

25
1

26

Sähköiset
-rinnakkaisjulkaisut

2
23

25

Ympäristöopas

Painetut
-lisäpainokset

6
4

10

Sähköiset
-rinnakkaisjulkaisut

-
4

4

Monographs of the Boreal Environmental Research

Painetut 2 2

Sähköiset 2 2

Suomen ympäristökeskuksen moniste

Painetut 30 30

Sähköiset
-rinnakkaisjulkaisut

4
9

13

Erillisjulkaisuja

2

Painetut julkaisut yhteensä 70

Sähköiset julkaisut yhteensä 45

Seurantatietoa moneen tarpeeseen

Luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin seurantojen suunnittelu eteni vuonna 2002
merkittävästi ja käytännön yhteistyöstä sovittiin. Haitallisten aineiden ympäristöseurantojen
rahoituksen ja toteutuksen suunnittelu käynnistettiin yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa.
Vesistöjen viikoittainen leväseuranta ja siitä tiedottaminen jatkui kesäkaudella.

Seurantatuloksia käytetään tutkimuksen ja asiantuntijapalvelujen pohjana ja tukena. Niitä myös
julkaistaan Ympäristö-lehdessä Tilastot -palstalla, erilaisina raportteina ja Internetissä. Esimerkiksi
valtakunnallisista hydrologisista seurannoista julkaistaan kuukausittain vesitilannekatsaus ja
vesitilannetta voi seurata reaaliaikaisesti Internetistä.

Ympäristön valtakunnallisen seurantaohjelman 2000-2002 toteuttaminen saatiin päätökseen.
SYKE koordinoi uuden valtakunnallisen ohjelman 2003-2005 valmistelua. Siinä seurannan



kenttää laajennettiin huomattavasti aiemmasta. Valmisteluun osallistui ympäristöhallinnon lisäksi
12 muuta seurantoja tekevää virastoa tai tutkimuslaitosta.

Vuonna 2002 valmisteltiin uutta seurannan strategiaa ympäristöministeriön johdolla. Strategiassa
huomioidaan seurannan painopisteiden viimeaikaiset muutokset kuten biodiversiteetin seurannan
kasvaneet tarpeet ja EU-lainsäädännön muutokset (mm. vesipuitedirektiivin kasvava vaikutus
vesiseurantoihin).

SYKEllä on YK:n Economic Commission for Europessa (ECE) puheenjohtajuus seurantoja
käsittelevässä Working Group on Monitoring and Assessment -työryhmässä. Vuoden 2002 aikana
julkaistiin kaksi tähän työhön liittyvää ohjeistusta. SYKE osallistui aktiivisesti myös
seurantaohjeistojen valmisteluun EU:n Common Implementation Strategy (CIS)-työssä.

Tietojärjestelmien kehitystyö etenee

Ympäristöhallinnossa on käynnissä laaja tietojärjestelmien uusiminen. Vuoden aikana
ympäristötiedon hallintajärjestelmä Herttaan liitettiin uusia osia. Pohjavesitietojärjestelmä
(POVET) mahdollistaa aiempaa monipuolisemman tiedon hyväksikäytön pohjavesien suojelussa
ja niiden kestävän käytön suunnittelussa. Myös lajitietojärjestelmä, joka sisältää tietoa Suomen
uhanalaisista eliöistä ja niiden esiintymistä, valmistui ja otettiin käyttöön. Laaja
vesistömallijärjestelmä HYDRO valmistui viiden vuoden työn tuloksena. Se tehostaa
vesivaratietojen hallintaa ja tukee mm. vesistöjen käyttöä yhdistämällä monipuolisesti hydrologisia
aineistoja. Järjestelmän avulla arvioidaan mm. ilmastonmuutosten vaikutuksia
energiantuotantoon, vesivaroihin ja patoturvallisuuteen.

Ympäristöhallinnon asianhallintajärjestelmä (AHJO) otettiin käyttöön. Asianhallintaa alettiin
laajentaa uusiin tehtäviin, joihin kuuluu mm. ympäristölupavirastojen päätösrekisteri sekä laaja
HANKE -osio.

Herttaa käytettiin vuonna 2002 aktiivisesti, keskimäärin 4 500 kertaa kuukaudessa. Hertan
suorakäyttöpalvelu avattiin kunnille ja ympäristöhallinnon yhteistyöasiakkaille. Lisätietoja
suorakäytöstä saa puhelimitse 0203 03556 tai palvelu@ymparisto.fi. [serviisi]

SYKEssä otettiin käyttöön uusi GIS-käyttöliittymä ja koekäyttöön kaukokartoituksen uusi
perusjärjestelmä ULAPPA. Lumen ja vesien laatuun liittyvää kaukokartoitustutkimusta sekä
maanpeitteen kaukokartoitusta (Corine2000) jatkettiin. Operatiiviset sovellukset (mm. lumen
sulanta, levätilanne, vesien pintalämpötilojen seuranta) olivat käytössä lähes reaaliajassa.
Maakuntien liitot saivat käyttöönsä yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän perustiedot.



Tutkimusta

Björklöf: Geenimuunneltujen bakteerien ympäristöriskejä tutkittava lisää
Ahtiainen: Mikrobit avuksi kemikaalien ympäristöriskejä arvioitaessa
FINSKEN arvioi Suomen ympäristön muutoksia
Biodiversiteettitekoja
R/V Muikku tutkimusmatkoilla
Perustietoa sedimenttien kunnostamista varten
Jätetutkimuksen painopiste jätteiden ehkäisyyn
Ympäristönsuojelulaki vastannut odotuksia

SYKE tutkii ympäristömuutoksia, niiden syitä ja seurauksia sekä tuottaa eri alojen
asiantuntemusta yhdisteleviä arviointeja ja vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Suuri osa tutkimuksesta
tehdään SYKEn tutkimusohjelmissa, jotka koostuvat useista toisiaan tukevista hankkeista.
Aihealueet ulottuvat globaaleista ympäristöongelmista, kuten ilmastomuutoksesta ja luonnon
monimuotoisuuden vähenemisestä, alueellisiin ja paikallisiin kysymyksiin.

Vuonna 2002 saatiin päätökseen kaksi suurta tutkimusta, joissa molemmissa oli mukana SYKEn
tutkijoita. SYKEn koordinoimaan laajaan FINSKEN -projektiin osallistui tutkijoita SYKEstä,
Ilmatieteen laitokselta, Merentutkimuslaitokselta ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta. Projektia
rahoittivat Suomen Akatemia sekä Liikenne- ja viestintäministeriö. Suomen Akatemian FIBRE-
tutkimusohjelmassa SYKEn tutkijat olivat mukana mm. Perinnebiotooppien lajiston säilyttäminen
-hankkeessa.

Yksi SYKEn strategisista tavoitteista on olla korkeatasoisen osaamisen työyhteisö. Jatkotutkinnot
ovat yksi osoitus tavoitteen toteutumisesta. Vuonna 2002 väitelleitä oli kaksi.

Björklöf: Geenimuunneltujen bakteerien ympäristöriskejä tutkittava lisää

Tutkija Katarina Björklöf väitteli toukokuussa 2002 Helsingin
yliopistolla geenitekniikalla muunneltujen bakteerien
ympäristöriskeistä. Tutkimus osoitti, että geenimuunnellut
bakteerit saattavat olla ympäristöriski ja vahvisti, että
tutkimusta geenimuunneltujen bakteerien riskeistä tarvitaan
lisää. Tulos viittasi siihen, että geenitekniikalla muunneltujen
bakteerien ominaisuuksia voi joutua ympäristön bakteereihin
myös luonnonoloissa

Väitöskirja valmistui FIBRE-hankkeen "Geenitekniikalla muunneltujen bakteerien vaikutukset
metsämaan mikrobeihin" yhteydessä. Hankkeen tietoa voidaan hyödyntää viranomaisten
arvioidessa, ovatko riskinarvioinnissa käytetyt menetelmät johdonmukaisia ja tulokset luotettavia.

Björklöf, Katarina 2002. Genetically modified Pseudomonas associated with plants : aspects for
environmental risk assessment. Helsinki, University of Helsinki. 1 vol. Dissertationes Biocentri
Viikki Universitatis Helsingiensis ; 2002, 7. ISBN 952-10-0297-2; 952-10-0298-0, ISSN
1239-9469.

Ahtiainen: Mikrobit avuksi kemikaalien ympäristöriskejä arvioitaessa



Vanhempi tutkija Jukka Ahtiainen väitteli Helsingin
yliopistolla elokuussa 2002. Ahtiainen tutki
mikrobiologisten testien ja mittausten toimivuutta
arvioitaessa kemikaalien ja ympäristön saastumisen
riskejä. Tutkimuksen mukaan kemikaalien aiheuttamaa
ympäristön saastumista ei voida kattavasti arvioida
pelkästään kemiallisten mittausten avulla, vaan lisäksi on
testattava saastumisen ja päästöjen biologisia
vaikutuksia. Näitä ns. myrkyllisyystestejä on perinteisesti
tehty kehittyneemmillä eliöillä kuten kaloilla. Sen sijaan
mikrobien rooli on ollut vähäinen. Ne voisivat kuitenkin
olla suurena apuna haitallisten aineiden tunnistamisessa

Ahtiainen, Jukka 2002. Microbiological tests and measurements in the assessment of harmful
substances and pollution. Doctoral thesis. Helsinki, Finnish Environment Institute. 51 p.
Monographs of the Boreal Environment Research ; 22. ISBN 952-11-1205-0; 952-11-1206-9 (pdf),
ISSN 1239-1875.

FINSKEN arvioi Suomen ympäristön muutoksia

Kolmivuotisen FINSKEN-projektin tulokset julkistettiin kansainvälisessä loppuseminaarissa, johon
osallistui 80 hallinnon, järjestöjen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän edustajaa. Projektissa
kehitettiin skenaarioita siitä, miten globaalimuutokset vaikuttavat Suomen ympäristöön vuoteen
2100 mennessä.

Laskelmat Suomessa tapahtuvista muutoksista pohjautuvat hallitusten välisen ilmastopaneelin
IPCC:n asiantuntijoiden arvioihin maailman väkiluvun, talouden, energiankulutuksen ja päästöjen
kehityksestä. Tarkasteluissa on mukana vaihtoehtoiset tarkastelut sille, kehittyykö päätöksenteko
globaaliin vai paikalliseen suuntaan.

Tulosten pohjalta voidaan jatkossa arvioida, minkälaisia vaikutuksia lämpötilan, sademäärän ja
laskeumien muutoksilla on muun muassa Suomen maatalouteen ja metsän kasvuun. Lisäksi
tulokset ovat perustana arvioitaessa kuinka vaikutuksiin voidaan sopeutua.

Biodiversiteettitekoja

Erikoistutkija Mikko Kuussaari ryhmineen on tutkinut luonnon monimuotoisuuden kannalta
keskeisten perinnemaisemien lajistoa, säilyttämistä ja hoitotoimenpiteitä. Tutkimus on osa
Suomen Akatemian biodiversiteetin tutkimusohjelmaa (FIBRE), joka saatettiin päätökseen
vuonna 2002.

Hanke tuotti tietoa perinnebiotooppien monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön
liittyvän päätöksenteon ja suunnittelun tueksi. Tutkimuksessa todettiin mm., että arvokas
niittykasvilajisto säilyy parhaiten jatkuvasti laidunkäytössä pysyvillä niityillä. Niittytutkimuksessa
selvitettiin laidunnuksen merkitystä hoitokeinona eri eliöryhmille ja erilaisten vaihtoehtoisten
elinympäristöjen määrän merkitystä niittylajiston säilymiselle.

Kuussaarelle tutkimusryhmineen myönnettiin Biodiversiteettiteko 2002 -palkinto ansioista
perinnemaisematutkimuksen tiedottamisessa. Palkintosumma oli 2 500 euroa. Lisäksi
kunniamaininnan saivat Eeva-Liisa Hallanaro, Stella From, Marja Pylvänäinen ja Heikki Laurila
SYKEssä toimitetusta teoksestaan Pohjois-Euroopan luonto - löytöretki monimuotoisuuteen.

SYKE osallistui "Suomalaisen maatalousympäristön monimuotoisuus" -kirjan ja tiedon käyttäjille
suunnatun seminaarin valmisteluun. Ne liittyivät FIBREn vuonna 2000 käynnistämään BITUMI
-hankkeeseen. BITUMIn tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuudesta tuotetun tiedon
välittymistä luonnonvarojen hoitoa ja hyödyntämistä koskevaan päätöksentekoon.

R/V Muikku tutkimusmatkoilla

Tutkimusalus Muikku teki jo neljäntenä peräkkäisenä
kesänä tutkimusmatkan Suomenlahden rannikkovesille
ja itäiselle Saaristomerelle. Matkalla todettiin, että vaikka
pohjasyvänteiden tila oli Suomenlahdella edellisvuotista
parempi, siellä on edelleen runsaasti hapettomia
syvännealueita.



Toisella matkallaan Muikku suuntasi Suomenlahden keskiosiin ja Viron rannikolle. Tällä matkalla
selvitettiin mm. sisäisen kuormituksen voimakkuutta ja säätelytekijöitä sekä sisäiselle
kuormitukselle herkkien pohja-alueiden laajuutta koko Suomenlahden alueella. Loppukesästä
Muikulla tehtiin vielä maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella Suomenlahden kalakantojen
tilaa ja riippuvuutta ympäristöolosuhteista valottavaa tutkimusta.

Perustietoa sedimenttien kunnostamista varten

Dioksiinien kaltaisten yhdisteiden kertymisestä ja alkuperästä Itämeren kalastoon sekä kalan
käytön riskeistä aloitettiin tutkimushanke kansallisella ja pohjoismaisella rahoituksella. Hanke
osaltaan luo kansallista tietopohjaa EU:n dioksiinistrategian toteuttamiseksi.

Kymijoen dioksiinipitoisten sedimenttien kunnostamisen vaikutuksia arvioinut hanke saatettiin
päätökseen. Hankkeessa selvitettiin saastuneimpien sedimenttien sijainti ja määrä sekä niiden
kulkeutumisalttius. Tulokset muodostavat pohjan mahdollisten kunnostusvaihtoehtojen
ympäristövaikutusten arvioinnille.

Jätetutkimuksen painopiste jätteiden ehkäisyyn

Jätehuollon tutkimuksessa painopistettä on siirretty jätteiden synnyn ehkäisyyn. Vuonna 2002
toteutettiin yhdessä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen kanssa WastePrev-esitutkimus
jätteen synnyn ja taloudellisen kasvun välisen riippuvuuden arvioimiseksi ja vähentämiseksi.

Esitutkimus luo pohjaa vuoden 2006 alusta alkavan seuraavan jätesuunnitelman laadinnalle.
WastePrev-hankkeessa laadittiin jätesuunnitelmaa varten tarvittavien selvitysten suunnitelmat ja
tehtiin niiden pohjaksi kansainvälinen kirjallisuuskatsaus.

Ympäristönsuojelulaki vastannut odotuksia

Ympäristöpolitiikan arvioinnissa pitkäjänteisimpiä hankkeita on ollut monikriteeriset tarkastelut
ympäristösääntelystä. Vuoden 2002 aikana saatiin päätökseen tutkimus ympäristönsuojelulain
toimeenpanosta lain kahden ensimmäisen vuoden aikana. Hanke osoitti lain yleisesti ottaen
vastanneen sille asetettuja odotuksia. Samalla tunnistettiin toimeenpanon ongelmakohtia sekä
tuotettiin arvio toimeenpanon lähivuosien resurssitarpeista, jotka ovat kasvavia.



Voimavarat

Henkilöstö
Henkilöstön kehittäminen
SYKEn rahoitus
Tietoverkko ja ATK-palvelut

Henkilöstö

SYKEn henkilöstön lukumäärä nousi edellisvuodesta kahdellakymmenellä. Henkilötyövuosien
määrä sitä vastoin pysyi edellisvuoden tasolla. Pysyvän henkilöstön osuus koko henkilöstöstä oli
noin 71 ja määräaikaisten noin 26 prosenttia. Harjoittelijoiden ja työllistettyjen osuus oli 3%.

Korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 69 prosenttia. Koko henkilöstön keski-ikä oli 43 vuotta ja
pysyvän henkilöstön 47 vuotta. Naisten osuus henkilökunnasta oli 55 prosenttia. Pysyvän
henkilöstön vaihtuvuus oli 2,9 prosenttia. Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä oli 61,3 vuotta.
Palkkausmenot henkilösivukuluineen olivat 24 miljoonaa euroa.

Henkilöstö ryhmittäin

Henkilöstöryhmä 2000 2001 2002

Luonnontieteellinen korkeakoulututkinto 239 237 238

Diplomi-insinöörit 105 102 111

Muu korkeakoulututkinto 56 65 60

Insinöörit ja teknikot 17 16 17

Avustava laboratorio- ja tutkimushenkilöstö 52 47 54

Toimistohenkilöstö 100 97 101

Muut toimihenkilöt 23 14 17

Yhteensä, henkilöä 592 578 598

Työajan jakautuminen

Yksikkö 2002

Tutkimusosasto 170

Tietokeskus 58

Asiantuntijapalveluosasto 217

Hallinto-osasto 39

Johto ja esikunta 12

Viestintä 18

Laboratorio 45

Kansainväliset konsulttipalvelut 10

Yhteensä, henkilötyövuotta 569

Henkilöstön kehittäminen

Koulutuspäiviä kertyi keskimäärin 4 päivää henkilöä kohti. Keskeisiä osaamisen kehittämisalueita
olivat strateginen ja henkilöjohtaminen, kansainvälistymistaidot, tieteellinen kirjoittaminen,
projektinhallinta sekä atk-valmiudet. Tutkijoille ja asiantuntijoille valmisteltiin laaja



menetelmäosaamisen kehittämisohjelma. Ympäristöhallinnon koko henkilöstölle tarkoitettua
atk-ajokorttitutkintoa valmisteltiin, ja sen voi suorittaa vuodesta 2003 alkaen.

SYKEn rahoitus

SYKEn toiminnallinen rahoitus oli likimain edellisvuoden tasolla (36,8 miljoonaa euroa). Suoran
budjettirahoituksen osuus siitä nousi yhden prosenttiyksikön. Tärkeimmät kotimaiset
rahoittajatahot olivat edelleen ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen
Akatemia ja TEKES. EU:n tutkimusrahoitus oli noin miljoona euroa.

Tulorahoituksesta vientihankkeiden osuus oli 54 prosenttia ja julkisoikeudellisten suoritteiden
tuottojen osuus 9 prosenttia ja hallinnonalan sisäisten palvelujen osuus 11 prosenttia. Loppuosa
tulorahoituksesta muodostui muiden maksullisten palvelujen myynnistä.

Ulkopuolisen rahoituksen osuus SYKEn kokonaisrahoituksesta on pysynyt 40 prosentin tasolla.
Vuoden 2001 tulo- ja säästötavoitteiden ylittymisen ansiosta saatiin aikaan tavoiteltua
rahoituksellista liikkumavaraa. Tämän ansiosta kyettiin käynnistämään useita ns. strategisia
hankkeita, joilla vahvistetaan osaamista tietyillä SYKEn toiminnan kannalta keskeisillä
aihealueilla. Erityistä huomiota hankkeiden valinnassa kiinnitettiin siihen, että niissä huomioidaan
käsiteltävän tutkimusaiheen yhteiskunnalliset ulottuvuudet.

Toiminnallinen rahoitus

Rahoituslähde 2000 2001 2002

Suora budjettirahoitus 20.7 21.0 22.4

Ympäristöministeriö 4.4 4.3 3.6

Maa- ja metsätalousministeriö 1.1 1.0 1.1

Muu julkisen sektorin rahoitus 2.5 2.5 2.5

Budjetin ulkopuolinen rahoitus 2.7 3.0 3.1

Tulorahoitus 2.9 3.4 4.1

Yhteensä, milj. euroa 34.3 35.2 36.8

Kustannukset yksiköittäin

Yksikkö v. 2002

Tutkimusosasto 10.3

Tietokeskus 5.0

Asiantuntijapalveluosasto 14.1

Hallinto-osasto 2.4

Johto ja esikunta 1.5

Viestintä 1.1

Laboratorio 2.3

Kansainväliset konsulttipalvelut 2.0

Yhteensä, milj. euroa 38.7

Tietoverkko ja ATK-palvelut

Ympäristöhallinnon tietoverkko, palvelinkoneet, ohjelmistot ja tietovarastot olivat koko vuoden
verraten hyvin käytettävissä. Pahoja käyttökatkoja ei ollut. Virustorjuntaan käytettiin paljon
voimavaroja ja torjunta onnistui hyvin.





Suomen ympäristökeskuksen vuosikatsaus 2003

Pääjohtajan katsaus

Päivänkohtaisten tehtävien rinnalla on tarpeen miettiä, mitä SYKEltä tulevaisuudessa odotetaan.
Toimintaympäristön muutosten ennakointi ja asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen onkin yksi
keskeisiä kehittämiskohteita SYKEssä. Vuonna 2003 asiantuntijapalvelujen tarvetta alueellisissa
ympäristökeskuksissa selvitettiin laajasti.

Verkkopalvelumme uudistui

Monia suuria järjestelmäuudistuksia oli tekeillä ja monet niistä valmistuivat heti vuoden 2004
alussa. Näistä suurin ja kunnianhimoisin oli koko ympäristöhallinnon verkkopalvelun uudistus,
jossa SYKEllä on ollut merkittävä rooli. Uudistettu palvelu avattiin helmikuussa 2004. Sen lisäksi
monia sisäisiä palveluja on parannettu, mm. Intranet uudistettiin ja  asianhallintajärjestelmää
(AHJO) laajennettiin.

Jotta näistä, ja monista muista merkittävistä infrastruktuuri- investoinneista, saadaan suurin
mahdollinen hyöty, on SYKEssä panostettu vahvasti henkilökunnan osaamisen kehittämiseen.
Ilahduttavan moni, lähes puolet koko henkilökunnasta, suoritti ATK-ajokortin A-osan. Tavoitteena
on, että kaikki olisivat suorittaneet sen vuoden 2004 loppuun mennessä. Samoin
menetelmäkoulutusohjelma lähti hyvin käyntiin.

Roolimme ympäristötutkimuksen kentässä vahvistuu

T&K-toimintaa leimasi tiivis osallistuminen EU:n 6. tutkimuksen puiteohjelman hankevalmisteluun.
Tulos olikin ensimmäisellä hakukierroksella SYKEn kannalta rohkaiseva: olemme mukana
useissa uusissa tutkimushankkeissa ja yhdessä huippuosaamisen verkostossa. Määrätietoinen
panostaminen monitieteisyyteen ja kansainväliseen yhteistyöhön tuottaa nyt tulosta;
ympäristötutkimus monipuolistuu ja SYKEn kilpailukyky paranee.

Erikoiset sää- ja vesiolosuhteet työllistävät SYKEä

Poikkeuksellinen kuivuus aiheutti ongelmia erityisesti haja-asutusalueilla ja varsinkin karjatiloilla.
Vuoksella jouduttiin turvautumaan poikkeusjuoksutuksiin.

Vesistöseuranta tuotti mielenkiintoista tietoa: monin paikoin jäät olivat talvella  tavallista
paksumpia ja taas kesällä vesistöjen lämpötilat nousivat ennätyslukemiin.

Vesipuitedirektiivin edellyttämä haitallisten aineiden kartoitus ja seurannan järjestäminen lähti
hyvin käyntiin. Kuormituksen arviointijärjestelmiä  ja vaihtoehtoja vesistöjen tyypittelyn, luokittelun
ja interkalibroinnin toteuttamiseksi kehitettiin. Oulujoki-pilotissa testattiin direktiivin toteutuksen
eurooppalaisia ohjeistoja.



Vuoden aikana saatiin päätökseen useita EU-hankkeita, joiden ansiosta hajakuormituksen
arviointi on entistä luotettavammalla pohjalla. Merkittävää kehitystyötä on tehty myös eri
ympäristövaikutusten sisällyttämiseksi elinkaariarviointeihin.

Merellisiä haasteita

Suomenlahden rehevöityminen ja öljyonnettomuudet olivat myös vahvasti esillä kuluneen vuoden
aikana. SYKEn, merentutkimuslaitoksen ja Ilmatieteen laitoksen mallinnusyhteistyö käynnistyi ja
tulee tuottamaan työkaluja sekä vesiensuojelun toimenpiteiden tehokkuuden arviointiin että
operatiiviseen öljyntorjuntaan. Vuonna 2003 SYKE oli myös päävastuussa HELCOMin
öljyntorjuntaharjoituksesta, joka onnistui erinomaisesti.

Kaukokartoitusmenetelmät ovat viime vuosina kehittyneet niin, että ne alkavat olla valmiita
operatiiviseen käyttöön sekä merialueiden ja muun ympäristön tilan seurannassa että
öljypäästöjen valvonnassa.

Ilmastonmuutoksen sopeutumista tutkimaan

Ilmastonmuutostutkimuksessa pääpaino on siirtymässä sopeutumisen tutkimukseen. Vuonna
2003 tehtiin esiselvitys eri sektorien tutkimustarpeista sopeutumisen suhteen ja käynnistettiin
laajapohjainen FINADAPT-hanke, jota SYKE  koordinoi. Ilmapäästöjen raportointia kehitettiin
yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa, joka toimii kansallisena inventaariolaitoksena.

Pilaantuneet sedimentit ja maaperä aiheuttivat työtä

Ympäristön ja terveyden väliset yhteydet ovat saamassa enenevässä määrin huomiota koko
Euroopassa. Meillä kalojen korkeat dioksiinipitoisuudet ovat merkittävin EU:n ympäristö- ja
terveysstrategiaan liittyvä kysymys ja siihen liittyen on käynnissä useitakin hankkeita.
Pilaantuneiden maiden aiheuttamat riskit erityisesti pohjavesille vaativat panostusta niin
kunnostusmenetelmien ja  riskinarvioinnin kehittämiseen kuin ympäristövastuun käsitteen
selventämiseen. SYKEllä on monipuolista alan osaamista, jonka entistä tehokkaammalla
hyödyntämisellä aihepiiristä voi muodostua yksi laitoksen vahvuuksista.

Viime vuonna alkoi laaja luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi. Maatalouden ympäristötuen
merkityksestä biodiversiteetin kannalta valmistui arvio. Sen mukaan Ahvenanmaalla tukea on
onnistuttu suuntaamaan varsin hyvin biodiversiteetin säilyttämiseen, mutta manner-Suomessa
vain vähäisessä määrin. Jatkossa tuen ehtoja olisikin muutettava niin, että ne kannustaisivat
viljelijöitä oikeanlaisiin toimenpiteisiin.

Monipuolisuus valttinamme

Ilahduttavaa on, että yhä useammassa hankkeessa yhdistyy aidosti luonnontieteellis-tekninen ja
yhteiskunnallinen näkökulma. Ympäristöpolitiikan tutkimuksessa tavoitteena on erityisesti
ymmärtää ympäristöasioiden hallinnan muutosta ja siihen liittyviä ilmiöitä sekä selvittää
ympäristösääntelyn vaikutuksia. Käynnistymässä on useita ympäristöpolitiikan arviointihankkeita,
joissa testataan kykyämme monitieteiseen ja monialaiseen yhteistyöhön.

Lea Kauppi
Pääjohtaja



Tutkimusta SYKEssä vuonna 2003

Tutkimusta kansainvälisenä yhteistyönä

SYKEn tutkimustoiminta keskittyy ympäristössä tapahtuvien muutosten ennakointiin ja
seurantaan sekä ympäristömuutoksien haittavaikutusten estämiseksi tarvittavien ratkaisujen
kehittämiseen ja tutkimiseen. Sekä kansallisten että kansainvälisten ympäristöpoliittisten
kysymysten ratkaiseminen edellyttää ongelmien monipuolista ymmärtämistä ja laajojen
kokonaisuuksien hallintaa sekä tiedon yhdistämistä ja käsittelyä eri tieteenalojen menetelmiä ja
teoriakehikoita hyödyntäen. Tutkimus toteutetaan pääosin seitsemässä tutkimusohjelmassa, jotka
muodostuvat useista toisiaan tukevista hankkeista.

Ilmastonmuutoksen tutkimus
Yritysten ja julkishallinnon yhteistyö paranee
Uutta tietoa vesistöistä
Ilman epäpuhtaudet
Luonnon monimuotoisuuden suojelussa puutteita
EU:n dioksiinistrategiaa toteutetaan
Elinkaariarviointi kuluttajien ulottuville
Kemikaalit ja raskasmetallit
Muuntogeeniset organismit
Indikaattoreita parannettiin

Ilmastonmuutoksen tutkimus

Hiilen ja typen kierron ymmärtäminen on oleellista globaalimuutoksen vaikutusten ja viiveiden
selvittämisen kannalta. Useissa Suomen Akatemian ja EU:n rahoittamissa hankkeissa on tutkittu
hiilen ja typen kiertoa ja kulkureittejä valuma-alueilla sekä boreaalisissa järvissä ja joissa.
Tulokset osoittavat että mikäli oletetaan ilmaston muuttuvan voimakkaasti, sekä hiilen että typen
huuhtoutuminen metsävaluma-alueilta kasvaa todennäköisesti merkittävästi.

Pohjoismaisista ilmastonmuutostutkimuksista laaditun yhteenvedon mukaan valunnan vuotuinen
jakauma muuttuu merkittävästi, talvikausien vetisyys lisääntyy ja kesät tulevat kuivemmiksi.
Tulosten perusteella voitiin muodostaa entistä tarkempi kuva pohjoismaiden vesivarojen, tulvien
ja vesivoiman tuotannon tulevasta kehityksestä.

Yritysten ja julkishallinnon yhteistyö paranee

Ympäristöpolitiikan tutkimus on kehittynyt SYKEssä sekä laadullisesti että määrällisesti.
Useimmissa SYKEn merkittävissä ongelmakeskeisissä tutkimuskokonaisuuksissa on otettu
mukaan yhteiskunnallinen ulottuvuus. Ympäristöpolitiikan tutkimuksessa tavoitteena on erityisesti
ymmärtää ympäristöasioiden hallinnan muutosta ja siihen liittyviä ilmiöitä sekä selvittää
ympäristösääntelyn vaikutuksia.

Vuoden aikana saatettiin päätökseen hanke, jossa tutkittiin teollisuusyritysten suhtautumisesta ja
reaktioista jätepoliittiseen ohjaukseen. Hanke antaa rohkaisevia tuloksia siitä, että julkishallinnon
ja yritysten suhde on kehittymässä entistä vuorovaikutteisemmaksi ja että yritysten omaehtoisen
toiminnan tukeminen on perusteltua.



Yritysten ja julkisen vallan suhdetta on selvitetty myös ympäristöinnovaatioiden taustatekijöitä
tutkivassa hankkeessa. Hankkeen perusteella tiedämme, että odotukset tiukemmasta säätelystä
ovat usein vaikuttaneet ympäristöinnovaatioiden syntyyn ja että tavallisen teknologian
sivuvaikutukset ympäristöön voivat olla yhtä oleellisia kuin ympäristöteknologian
ympäristövaikutukset.

Uutta tietoa vesistöistä

Yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen kanssa on selvitetty järvisedimenttien
hiilivarastoja sekä Kuopion, Joensuun ja Helsingin yliopistojen kanssa järvien
kasvihuonekaasupäästöjä. Tulokset osoittavat että järvet toimivat tehokkaina
maaekosysteemeistä huuhtoutuneen aineksen hajottajina ja kasvihuonekaasujen
vapauttajina.
Metsäjärvien toipumistahappamoitumisesta tutkittiin yhteistyössä yliopistojen ja RKTLn
kanssa. Laskeuman pienentyessä puskurikyky on parantunut 20 - 61%:ssa seurantajärvistä
alueesta riippuen. Myös kalakannat ovat  toipuneet useassa tutkimusjärvessä.
Vuonna 2003 saatiin päätökseen kolme EU-rahoitteista tutkimushanketta, joissa luotiin
mallinnustyökaluja hajakuormituksen ja sen eri vähentämiskeinojen arviointiin. Malleja
voidaan jatkossa käyttää mm. vesipuitedirektiivin toimenpidevaihtoehtojen suunnitteluun ja
ilmastomuutosten vaikutusten arviointiin.
Helsingin, Espoon ja Tallinnan merialueelle kehitetty hydrodynaaminen kulkeutumismalli
otetiin operatiiviseen käyttöön tehostamaan meripelastus- ja öljyntorjuntatoimintaa sekä
merialueen etsintöjä.
Rannikkoalueiden tyypittely- ja interkalibrointi-paikkaehdotus sekä alustavat suuntaviivat
rannikkovesien tilanarviointiin valmistuivat.
EU-rahoitteisen SIGNAL-hankkeen tulosten mukaan suurten jokien vedet sekoittuvat
meriveteen tehokkaasti yleensä jo alle 100 km matkalla rannikolta vähentäen siten
ravinnekuormituksen rehevöittävää vaikutusta ulkomerellä.
Suurimpien yhdyskuntajätevedenpuhdistamoidenlämpötilakartoitus saatettiin päätökseen.
Jätevedenpuhdistamojen alhaiset lämpötilat Suomessa merkitsevät sitä, että puhdistamojen
typenpoistovaatimukset voidaan asettaa EU:n yhdyskuntajätevesidirektiiveissä esitettyjä
vähennysvaatimuksia alhaisemmiksi.

Ilman epäpuhtaudet

Ilman epäpuhtauksia koskevassa laajassa yhteistutkimuksessa keskityttiin
pienhiukkaspäästöjen arviointiin ja skenaariointimenetelmien kehittämiseen.
SYKEn ja Ilmatieteen laitoksen laskeuman laadunseurantaverkot yhdistettiin ja seuranta
jatkuu yhdistetyllä verkolla vuodesta 2004 alkaen.

Luonnon monimuotoisuuden suojelussa puutteita

Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmanväliarviointi valmistui.
Manner-Suomessa ympäristötuen vaikuttavuus biodiversiteetin kannalta oli selvästi
vähäisempi kuin Ahvenanmaalla. Tilanteen parantamiseksi esitettiin useita suosituksia.
SYKE osallistuu Euroopan laajuisesti sekä biodiversiteetti- ja ekosysteemitutkimuksen
huippuosaamisen verkostoon että ilmastonmuutoksen biodiversiteettivaikutuksia selvittävään
ALARM-projektiin.
DNA–sormenjälkitekniikoiden käyttöönottoa luonnonsuojelubiologian ja luonnon
monimuotoisuuden tutkimuksessa ryhdyttiin selvittämään.
Käynnistettiin tutkimukset metsien ennallistamisen merkityksestä lajiston palautumiselle sekä
pienten suojelukohteiden ja avainbiotooppien merkityksestä metsäluonnon
monimuotoisuudelle. Kumpikin hanke pyrkii metsien suojelun keinojen tehokkuuden ja
vaikuttavuuden parantamiseen

EU:n dioksiinistrategiaa toteutetaan

EU:n dioksiinistrategian ja ympäristö- ja terveysstrategian toteuttamiseen liittyen oli käynnissä
useita hankkeita, joissa tutkitaan dioksiinien kaltaisten yhdisteiden alkuperää ja kertymistä
Itämeren kalastoon sekä kalan käytön terveysriskejä.
Aloitettiin uusi tutkimushanke, jossa selvitetään sinileviin ja niiden tuottamiin toksiineihin
liittyviä terveyshaittoja. Kesällä 2003 saatiin runsaasti sinilevänäytteitä, joiden analysointi
jatkuu edelleen.



Elinkaariarviointi kuluttajien ulottuville

Osana ympäristöklusterin tutkimusohjelmaa aloitettiin Mittatikku-hanke, jossa ryhdyttiin
tutkimaan tuotteiden ympäristövaikutusten mittaamista ja havainnollistamista kuluttajien
ympäristöystävällisten valintojen ohjaamiseksi.
Elinkaariarviointien ympäristövaikutusmenetelmien kehittämishankkeessa osoitettiin, että
menetelmien  tulisi pystyä kuvaamaan alueellisia olosuhteita ja että indikaattorien valinnalla
on suuri merkitys lopputulokseen.
LCA-WASTE-hankkeessa muodostettiin elinkaaritietoon perustuva kokonaiskäsitys
pääkaupunkiseudun paperin jätehuoltovaihtoehtojen materiaalien ja energian käytöstä,
päästöistä ja jätteistä. Tulokset osoittavat, että jätepaperin käytöllä energiatuotannossa
voidaan saada ympäristöhyötyjä eikä paperin kierrätystä tule aina pitää itsestään selvyytenä.

Kemikaalit ja raskasmetallit

Vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-aineiden tutkimuksessa saatiin selville, että
kaliumformiaatti hajoaa hapellisissa talviolosuhteissa. Tulos varmisti omalta osaltaan sen, että
kaliumformiaatti on pohjavesien kannalta haitattomampi aine liukkauden torjuntaan kuin
perinteinen tiesuola.
Aloitettiin EU Life-ohjelmaan kuuluva hanke, jonka tavoitteena on arvioida luontaisen
biohajoamisen mahdollisuuksia pilaantuneiden maiden ja pohjavesien kunnostuksessa.
Taloudellisten vaikutusten arviointimenetelmiä kehitettiin valmistuneessa hankkeessa, jossa
tutkimuskohteena oli mm. haja-asutuksen jätevesien käsittely.
UN/ECE kaukokulkeutumissopimuksen alaiseen raskasmetallien kriittisten kuormien arviointi-
ja  tutkimustyöhön osallistuttiin mm. aloittamalla pohjoismainen elohopeakartoitus ja
elohopean kriittisten kuormien mallitustutkimus.
Aloitettiin tutkimus bromattujen ja muiden palonestoaineiden käytöstä ja päästöistä,
esiintymisestä, vaikutuksista, ympäristöriskeistä ja riskien hallintakeinoista Suomessa.

Muuntogeeniset organismit

Esitutkimus geenitekniikan säätelystä ja hallinnan rakenteista johti monitieteelliseen
yhteistyöhankkeeseen osana Suomen Akatemian Muuntogeenisten organismien ympäristö-,
yhteiskunta- ja terveysvaikutukset -tutkimus-ohjelmaa.

Indikaattoreita parannettiin

Kestävän kehityksen ja tietoyhteiskunnan suhdetta analysoinut monivuotinen hanke tuotti
runsaasti indikaattoreita, joilla tietoyhteiskunnan kestävyyttä voidaan havainnollistaa ja
seurata.
ECOREG-hankkeessa (EU Life-hanke) muodostettiin Kymenlaakson maakunnalle ekologiset,
sosiaaliset ja taloudelliset indikaattorit, joilla voidaan seurata alueen ekotehokkuuden
kehitystä.



Asiantuntijapalvelut 2003

Asiantuntijapalveluita asiakkaiden tarpeisiin

Kansallisen ja EU:n ympäristöpolitiikan valmistelu ja toimeenpano ohjaa vahvasti SYKEn
asiantuntijatoimintaa. Erityisen tärkeää on pystyä ennakoimaan ne alueet, joiden painoarvo on
kasvamassa. Lisäksi on tunnistettava tarpeet, jotka lähtevät kuntien, teollisuuden ja alueellisten
ympäristökeskusten käytännön toiminnasta.

Öljyntorjuntaharjoitus Itämerellä
Tulokaspedot lintuvesillä
Vesipuitedirektiivi työllistää
Vesivuosi oli Suomessa poikkeuksellinen
Ympäristönsuojelua maalla ja ilmassa
Viranomaispalveluina lupia, arvioita ja lausuntoja
Laboratoriotoimintaan haetaan laatua ja tehokkuutta
Kansainvälinen konsultointi kasvussa

Öljyntorjuntaharjoitus Itämerellä

Suomi oli isäntänä Itämeren suojelusopimuksen vuotuisessa öljyntorjuntaharjoituksessa, joka oli
yksi suurimmista Itämerellä järjestetyistä. Kansainvälinen arviointilautakunta arvioi harjoituksen
erinomaiseksi. Suomenlahdella Kallbådagrundin majakan läheisyydessä toteutettu öljynkeräys oli
ensimmäinen onnistunut avomerikeräysoperaatio jääolosuhteissa.
Öljyntorjunnan ja erikoistilanteiden päivystykseen tuli 195 hälytystä tai yhteydenottoa vuonna
2003.

Tulokaspedot lintuvesillä

Suomen alkuperäisluontoon kuulumattomia minkkejä ja supikoiria tehopyydettiin
pääkaupunkiseudun tärkeillä lintuvesillä kahtena pyyntikautena. Samassa yhteydessä tutkittiin
myös pienpetopyynnin vaikutusta lintukantoihin ja pesinnän onnistumiseen.

Tulokaspetojen vaikutuksesta vesilintujen poikastuottoon saatiin tietoa poikuelaskentojen
perusteella.
Minkit ja supikoirat saalistavat lintuvesillä pääosin munapesiä ja hautovia emoja.
Kosteikkojen supikoira- ja minkkikannat osoittautuivat etukäteisarvioita runsaimmiksi.
Pyyntiryhmät saivat työstään lähes yksinomaan positiivista palautetta, mikä osoittaa ihmisten
tiedostaneen tulokaspetojen aiheuttavan vahinkoa alkuperäiselle luonnolle.

Vesipuitedirektiivi työllistää

Vesipuitedirektiivin toimeenpano on yksi lähivuosien suurimmista ympäristönsuojeluun
kohdistuvista tehtävistä Suomessa. SYKE tuottaa tutkimustietoa toimeenpanon tueksi ja antaa
asiantuntija-apua erilaisissa toimeenpanoon liittyvissä tehtävissä Suomessa ja kansainvälisesti.



Vuoden aikana valmisteltiin arviointijärjestelmiä paineiden ja vaikutusten kartoitukseen.
Kerättiin erilaisia vaihtoehtoja tyypittelyyn, luokitteluun ja interkalibrointiin sekä testattiin EU-
tason ohjeistusta Oulujoen pilottialueella.
Kahdessa käynnissä olevassa EU-hankkeessa tutkittiin erilaisten mallien ja mallijärjestelmien
soveltuvuutta puitedirektiivin toimeenpanossa.
Direktiivin edellyttämä haitallisten aineiden kartoitus aloitettiin, lisäksi kehitettiin haitallisten
aineiden seurantaa.

Vesivuosi oli Suomessa poikkeuksellinen

Poikkeuksellisen kuivuudentaloudellisista ja ympäristöllisistä vaikutuksista laadittiin selvitys.
Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kanssa tehdyn selvityksen mukaan nykyisillä
kastelulaitteistoilla pystytään Suomessa tarvittaessa sadettamaan noin 88 000 ha peltoa tai
puutarhamaata.
Tuotettiin runsaasti tietoa liittyen vuoden 2004 alusta voimaan tulleeseen asetukseen
talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Käytännönläheinen
materiaali koski kaivoja, talousveden käsittelylaitteita ja haja-asutuksen jätevesien
käsittelymenetelmiä.
Vuoksen virran aluetta koskeva EU:n Tacis-projekti valmistui suomalaisten ja venäläisten
yhteistyönä. Keskeisiä tuloksia oli suositusten laatiminen rakentamiselle ja muulle maan- ja
vesienkäytölle, tulvakartoitus sekä vesistömallien laatiminen.
Säännöstelyjen kehittämishankkeet Pirkanmaan suurilla säännöstellyillä järvillä ja
Kemijärvellä valmistuivat. Hankkeissa on kehitetty ja sovellettu uusia menetelmiä
vuorovaikutteisen suunnittelun tueksi ja laadittu suosituksia säännöstelyjen kehittämiseksi.

Ympäristönsuojelua maalla ja ilmassa

SYKE toimi vastuullisena tahona perinteisten ilman epäpuhtauksien kansainvälisessä
raportoinnissa ja niiden inventointi- ja laskentajärjestelmien kehittämisessä. Uusien raporttien
ansiosta Suomea ei enää epäillä haihtuvia orgaanisia hiilivetyjä koskevan pöytäkirjan
säännösten rikkomisesta.
Kioton sopimuksenmekanismienkoeohjelmaa jatkettiin. Yhtenä tavoitteena on aloittaa noin 10
koehanketta kokemusten keräämiseksi ja päästövähennysoikeuksien hankkimiseksi
Suomeen.
Ympäristönsuojelulaista laadittiin eduskunnalle arvio yhdessä ympäristöministeriön kanssa.
Arvion mukaan laki on pääasiassa toiminut hyvin, mutta ongelmia on ollut lupaehtojen
erilaisuudessa ja niitä oli ennakoitavissa myös voimavarojen riittävyydessä.
SYKE laati ympäristöministeriön käyttöön ehdotuksen maaperän pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arvioinnissa käytettävistä kriteereistä sekä pitoisuusrajoista.
Aloitettiin selvitys Suomen luontotyyppien uhanalaisuudenarvioimiseksi. Hankkeen
tavoitteena on tuottaa vuonna 2007 Suomen uhanalaisten luontotyyppien punainen kirja.

Viranomaispalveluina lupia, arvioita ja lausuntoja

Uhanalaisten kasvien ja eläinten kansainvälistä kauppaa säätelevän neuvoston asetuksen
(CITES) mukaisia lupia ja todistuksia myönnettiin vuoden aikana 206.
Kemikaalivalvonnassa tehtiin suojauskemikaaleista 16 hyväksymispäätöstä (30 valmistetta) ja
yksi kielteinen päätös
Kansainvälisistä jätesiirroista tehtiin 116 päätöstä, joista kaksi kielteistä.
Euroopan komissiolle laadittiin kemikaaleista kolme uuttaarviota sekä tehtiin kaksi laajaa
täydennysarviointia. Lisäksi komissiolle annettiin 9 muuta lausuntoa mm. arviointiohjeista ja
eräistä muiden jäsenmaiden laatimista arvioista.
Siirrettävissä jäte-erissä tapahtui noin 20 prosentin kasvu. Määrä on kaksinkertaistunut
kolmessa vuodessa.
Myönnettiin 115 rauhoitettujen eläintenhallussapitolupaa ja annettiin 36 muuta asiaan liittyvää
lausuntoa tai todistusta.
Torjunta-aineiden ympäristövaikutuksista annettiin torjunta-ainelautakunnalle 18 lausuntoa.
Geenitekniikalla muunnetuista eliöistä (GMO) annettiin 5 lausuntoa EU-tuoteilmoituksista ja
11 lausuntoa ja 2 lisäselvitystä kotimaisista koeilmoituksista.
EMAS-rekisteriin rekisteröitiin 5 uutta toimipaikkaa ja yksi uusi organisaatio.

Laboratoriotoimintaan haetaan laatua ja tehokkuutta



Ympäristöhallinto on viime vuosina tehnyt laboratoriosektorillaan runsaasti muutoksia, joiden
tarkoituksena on ollut tehostaa toimintaa ja sen laatua sekä parantaa taloudellisuutta.
SYKEn ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen nimeämät selvitysmiehet esittivät kaksi
mallia laboratorioverkon kehittämiseksi:
Ensimmäisessä mallissa laboratoriot muodostaisivat tiiviin tuotantolaboratorioiden verkon,
jossa kukin laboratorio toimisi edelleen osana omistajatahoaan. Perusanalytiikkatuotantoa
keskitettäisiin ja vapautuvat voimavarat kohdennettaisiin paremmin.
Toisessa mallissa tuotannollisilla laboratorioilla olisi yhteinen omistaja, joka mahdollistaisi
mm. yhdenmukaisen hintapolitiikan sekä keskitetyt laiteinvestoinnit. SYKEn laboratorio
jatkaisi molemmissa malleissa kansallisena vertailulaboratoriona.

Kansainvälinen konsultointi kasvussa

Kansainvälisten konsulttihankkeiden laskutus kasvoi edellisvuodesta yli 20 prosenttia ja oli noin
2,7 miljoonaa euroa. Hankkeissaan SYKE on pyrkinyt käyttämään myös nuoria asiantuntijoitaan
tavoitteena hankkia heille kansainvälistä kokemusta.

Valmistuneita hankkeita

Venäjällä päättyi EU:n Tacis-ohjelman rahoittama Timano-Pechoran öljyntuotantoalueen
ympäristöseurannan kehittämishanke ja Kirgisiassa Aasian kehityspankin rahoittama
ympäristönseurannan kehittämishanke.
Baselin konventioon liittyvä jätesiirtotietokanta luovutettiin UNEPille syksyllä 2003.
Mekong-komission hallinnoima Kamputsean Tonle Sap-järven mallinnushanke jatkui
siltavaiheella, joka päättyy vuoden 2004 alkupuolella.

Käynnissä olevia hankkeita

Ympäristöhallinnon kehittämishankkeet jatkuivat Nepalin itäosassa sekä Etelä-Afrikan
luoteisprovinssissa.
Egyptissä jatkuivat teollisuussaasteiden vähentämiseen tähtäävä hanke sekä
muinaismuistojen paikkatietojärjestelmän kehittämishanke. Hankkeet ovat Ulkoministeriön
rahoittamia. Teollisuussaasteiden vähentämishankkeeseen liittyy lisäksi Maailmanpankin
rahoittama investointikomponentti.
EU:n SMAP-ohjelman rahoittama ympäristöprojektien valvonta- ja koordinointihanke toimii
koko Välimeren alueella

Uusia pitkäaikaisia hankkeita

Ulkoministeriön rahoittaman Nicaraguan-hankkeen tarkoituksena on vahvistaa
ympäristöhallinnon toimivuutta erityisesti paikallistasolla.
Bosnia-Herzegovinassa SYKE on mukana kehittämässä ympäristön tilan seurantaa ja
raportointia sekä valuma-alueiden hallintaa. Hankkeet ovat EU:n rahoittamia.
Samoin Ukrainassa käynnistynyt hanke, jossa pyritään kehittämään kestävämpiä
yrityskäytäntöjä (ml. ympäristöjärjestelmät) mm. tukemalla yrityskoulutuskeskuksen
perustamista Harkovin kunnallistalouden akatemian yhteyteen.



Ympäristön seuranta ja tietojärjestelmät 2003

Suomen ympäristökeskus SYKE koordinoi ympäristöhallinnon  valtakunnallista ympäristön
seurantaa. Alueelliset ympäristökeskukset vastaavat  alueellisesta ympäristön seurannasta.
Ympäristön seurantoja toteuttavat alueellisten ympäristökeskusten ja SYKEn lisäksi 13 muuta
tutkimuslaitosta.

Ympäristön valtakunnallisessa seurannassa alkoi uusi vuodet 2003-2005 kattava jakso. Tämä, eri
laitosten yhteistyönä toteutettava ohjelma, on valmisteltu ympäristöministeriön viime vuonna
julkaiseman ympäristönseurannan strategian periaatteiden mukaisesti. Tulevaisuudessa EU:n
erilaiset seurantavelvoitteet lisääntyvät.

Lajien erityisseurantaa edistettiin mm. kartoittamalla EU:ssa tärkeiksi päätettyjen lajien
esiintymistä ja aloittamalla niiden koeluontoinen seuranta yhteistyössä alueellisten
ympäristökeskusten kanssa.

Kaukokartoituksella tarkkuutta ympäristön seurantaan
Tietojärjestelmiin parannuksia
Tietopalveluiden painopiste verkkoon

Kaukokartoituksella tarkkuutta ympäristön seurantaan

Lumen ja vesien laadun kaukokartoitushankkeita jatkettiin. Sulamiskaudella toimitetaan
asiakkaille lähes reaaliaikaista tietoa lumen sulamisesta. Avovesikaudella voidaan  toimittaan
myös vesien pintalämpötila-, levä- ja laatutiedot 'pre-operatiivisesti'.

Satelliittien lumenpeittävyystieto otettiin käyttöön vesistömalli-
järjestelmässä. Tämä tarkentaa kevättulviin liittyviä ennusteita. Kehitetty assimilaatio-ohjelmisto
on merkittävä kaukokartoitustiedon hyväksikäytön kannalta.

Kaukokartoitus- ja paikkatietoaineistojen soveltuvuutta luonnon monimuotoisuuden tutkimukseen
maatalousalueilla selvittävä hanke pyrkii edistämään laajojen alueiden biodiversiteetin arviointia.

Tietojärjestelmiin parannuksia

Ympäristötiedon hallintajärjestelmän(HERTTA) laatua ja käyttökelpoisuutta parannettiin.
Järjestelmän käyttö lisääntyi: Herttaa käytettiin hallinnonalan sisällä noin 5 000 kertaa
kuukaudessa eli 230-280 kertaa päivässä. Käyttäjiä oli noin 140-180.
Kaavoituksen seurantajärjestelmä ja elinympäristön seurantajärjestelmä valmistuivat.
SYKEssä, alueellisissa ympäristökeskuksissa ja Metsähallituksessa tallennettiin järjestelmän
lajiosioon kaikkiaan 15 000 uutta havaintoa ja noin 9 100 uutta havaintopaikkaa.
Viestinnällisten verkkopalvelujenuusi palvelu otettiin käyttöön helmikuussa 2004.
Ympäristöhallinnon eri virastojen intranetit uudistettiin yhtenäiseksi järjestelmäksi ja
käyttöönotto saatetaan päätökseen helmikuussa 2004.
Osia ympäristönsuojelun (VAHTI) ja kaavoituksen seurannan (KATSE) tietojärjestelmien
tiedonkeruusta ulkoistettiin sähköisenä palveluna (ns. TYVI-palvelu).
Asianhallintajärjestelmää täydennettiin.

Tietopalveluiden painopiste verkkoon

Keskeisenä kehittämiskohteena oli kokoelma- ja tietopalvelujen painotus verkkoaineistoihin
sekä niihin liittyvä itsenäiskäytön tuki. SYKEn asiantuntijoita koulutettiin ja tuettiin
itsenäiskäyttöä tietokantojen ja elektronisten lehtien käytössä.



SYKEn tietopalvelun kokoelmatietokannat karttuivat 3200 uudella tietueella. Tietoaineiston
tilauksia hankintoina, lainoina ja jäljenteinä välitettiin noin 6 600 ja asiakaskyselyjä sekä
tiedonhakuja selvitettiin noin 5 700.
Kluwer-kustantajan elektroninen lehtiaineisto otettiin käyttöön.Palvelu sisältää 670
elektronista lehteä sekä 450 kirjaa.



Väitöskirjat 2003

Oppia ikä kaikki
Miten elohopea päätyy järviin?
Fosforia pohjalla
Perusteet luotettavalle vaikutusarvioinnille
Makean veden simppujen evoluutiosta
Uusi malli ympäröivien metsien vaikutuksesta suojelualueiden vanhoihin metsiin
Menetelmä matkii aivojen toimintaa

Oppia ikä kaikki

Ympäristönäkökohtien nivominen yhteiskunnalliseen toimintaan ja päätöksentekoon on
ympäristöpolitiikan keskeinen tavoite. Muun muassa hallinnolliset rutiinit muovaavat käsitystä
siitä, missä määrin ympäristökysymyksiä voidaan ottaa päätöksenteossa huomioon.
Onnistuminen riippuu paljolti siitä, millaisia edellytyksiä ongelmanratkaisutilanne tarjoaa
yhteiskunnalliselle oppimiselle: pystyvätkö keskusteluun osallistuvat tahot yhdessä tuottamaan
uusia ratkaisuvaihtoehtoja.

Helena Valveen väitöstyössä selvitettiin EU:n maaseutuohjelmien vaikutuksia yhteiskunnallisen
oppimisen edellytyksiin East Angliassa Isossa-Britanniassa, Gävleborgissa Ruotsissa ja Etelä-
Pohjanmaalla Suomessa.

EU:n maaseutupolitiikka synnytti alueilla uusia käytäntöjä. Joillakin alueilla se muutti vanhoja
suunnittelurutiineja, toisilla taas vahvisti vanhoja. Rutiinien muutokset saattoivat joskus vähentää
oppimisen edellytyksiä: vaikutusvalta saattoi keskittyä entistä suppeammille viranomais- ja
asiantuntijaryhmille.

Saman alueen sisälläkin ohjelmien vaikutukset vaihtelivat. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla
metsänparannustoiminnan suunnittelu jatkui entiseen malliin, ilman uusia osallistujia tai
innovaatioita, mutta maataloushankkeiden luomat verkostot synnyttivät uusia ideoita mm.
maisemansuojeluun ja viljelykasvien valintaan.

Jos oppimiselle oli ennestään hyvät edellytykset ohjelmat vahvistivat valmiuksia ja päinvastoin.
Toisaalta yhdenkin suunnittelijan innovatiivisuus tai jonkun kansalaisryhmän spontaani aktiivisuus
saattoi parantaa oppimisen edellytyksiä huomattavasti ja vaikuttaa lopputulokseen.

Väitöskirja tarkastettiin Tampereen yliopistossa maaliskuussa.

Social learning potentials provided by EU rural development programmes (Tampereen
yliopisto)

Miten elohopea päätyy järviin?

Metsäjärvien myrkyllinen metyylielohopea on peräisin etupäässä ympäröivältä valuma-alueelta.
Maan orgaaniseen pintakerrokseen ilmasta laskeumana tullut elohopea kulkeutuu järviin
valumavedessä. Päätehakkuiden ja maanmuokkausten seurauksena metyylielohopeaa voi joutua
vesistöön enemmän kuin luonnontilaisesta metsästä. Suolla elohopea muuttuu
metyylielohopeaksi eli metyloituu tehokkaammin kuin metsämaassa, joten suovaltainen valuma-
alue tietää myös järveen suurempaa metyylielohopeakuormaa.

Järveen joutuu elohopeaa myös suoraan laskeumana. Sitä metyloityy sekä järven vedessä että
pohjasedimentissä, sedimentissä metyloituminen on kuitenkin voimakkaampaa.



Tekojärviin vapautuu elohopeaa ja metyylielohopeaa veden alle joutuneesta maaperästä.
Hapettomat olosuhteet tehostavat metyloitumista. Tekojärvien kaloissa onkin havaittu kaikkialla
maailmassa niin korkeita  metyylielohopean pitoisuuksia, että petokalojen käyttöä ravinnoksi on
jouduttu rajoittamaan.

Petri Porvarin väitöstyössä tutkittiin mistä ja miten elohopea vesistöihin joutuu. Ilmaan elohopea
päätyy fossiilisten polttoaineiden käytön seurauksena. Vaikka kotimaiset päästöt ovat pieniä
uusien tekniikkojen ansiosta, kulkeutuu pohjoisille leveysasteille elohopeaa ilmavirtojen mukana
muualta.

Työ tarkastettiin Helsingin yliopistossa kesäkuussa.

BERmon23 Sources and fate of mercury in aquatic ecosystems

Fosforia pohjalla

Suomenlahden rehevyyttä säätelee tällä hetkellä etupäässä sisäinen kuormitus eli
pohjasedimenttiin varastoituneiden ravinteiden vapautuminen takaisin veteen. Hapettomalta
neliökilometrin kokoiselta pohja-alueelta vapautuu päivässä fosforimäärä, joka vastaa noin 4000
asukkaan päivittäistä puhdistamatonta jätevesikuormaa. Pohjasta vapautunut fosfori takaa sen,
että leville riittää fosforia. Tällöin levien kasvua rajoittavaksi tekijäksi nousee typen määrä. Tästä
tilanteesta sinilevät hyötyvät muiden levien kustannuksella, koska ne pystyvät sitomaan vedessä
olevaa typpikaasua.

SYKEn tutkijan Jouni Lehtorannan väitöstutkimuksen mukaan pohjaan varastoituneita ravinteita,
varsinkin fosforia, vapautuu pohjanläheiseen veteen erityisesti loppukesästä. Ravinteet
sekoittuvat pintakerroksen vesiin loppusyksystä ja talvella ja ne vaikuttavat seuraavan kesän
rehevyysoloihin.

Sisäisen kuormituksen lisääntymiseen 1990-luvun puolivälin jälkeen on osaltaan vaikuttanut
meriveden kerrostuneisuuden voimistuminen. Kerrostuneisuus taas on seurausta
suolapitoisuuden kasvusta.

Pitkällä aikavälillä ulkoisen ravinnekuormituksen vähentäminen on ainoa realistinen keino
vähentää sisäistä ravinnekuormitusta. Lehtorannan väitös tarkastettiin Helsingin yliopistossa
kesäkuussa.

BERmon24 Dynamics of sediment phosphorus in the brackish Gulf of Finland

Perusteet luotettavalle vaikutusarvioinnille

Ympäristöpolitiikan pohjana käytetään yhä enenevässä määrin elinkaariarviointeja, joissa pyritään
ottamaan huomioon tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren aikainen ympäristön kuormitus ja
ympäristövaikutukset.

Ympäristövaikutusten arviointia tarvitaan koska kuormitustiedot yksinään eivät anna oikeaa kuvaa
ympäristörasittavuudesta jolloin tietojen tulkinta ei yleensä ole yksiselitteistä.
Ympäristövaikutusten arviointimenetelmiä on useita. Ne antavat erilaisia tuloksia, koska niihin
liittyy erilaisia valintoja ja vaikutusten arvottamista. Eri menetelmillä saatujen tulosten
käyttökelpoisuutta on käyttäjän usein vaikea punnita.

Jyri Seppälän väitöskirjassa esitetään perusteet luotettavalle vaikutusarvioinnille. Siinä esitellään,
miten vaikutusarviointi on tehtävä, jotta tulokset ovat loogisesti perusteltavissa ja niitä voidaan
käyttää päätöksenteon pohjana. Siitä selviää, mitä vaikutusarvioijan on otettava huomioon
esimerkiksi ympäristöongelmien arvottamisessa, jotta työn teoreettinen pohja saadaan
luotettavaksi.

Tutkimuksen mukaan ympäristövaikutusten arvioinnin teoreettisena pohjana voidaan käyttää
päätösanalyysin moniattribuuttista arvoteoriaa.

Työssä myös kehitettiin ympäristövaikutusten arviointimenetelmää sellaiseksi, että siinä voidaan
ottaa huomioon paikallisten ympäristöolosuhteiden sekä epävarmojen lähtötietojen vaikutus.



Menetelmää testattiin metsäteollisuuden sekä metallinjalostusteollisuuden tuotteisiin. Työ edistää
elinkaariarviointien laatimista myös muun muassa autoteollisuudessa, konepajoissa, kodin
koneiden valmistuksessa sekä rakennusalalla.

Väitöskirja tarkastettiin elokuun lopulla Teknillisessä korkeakoulussa.

Life cycle impact assessment based on decision analysis (Helsinki University of Technology)

Makean veden simppujen evoluutiosta

Tytti Kontula selvitti väitöskirjatyössään makean veden simppujen sukulaisuussuhteita ja
lajinsisäistä muuntelua geneettisten tuntomerkkien avulla.

Mitokondrion DNA-vaihtelu paljastaa, että kukin tutkittu simppulaji - kivisimppu, kirjoeväsimppu ja
härkäsimppu - sisältää useita hyvin vanhoja ja levinneisyydeltään enimmäkseen erillisiä linjoja.
Esimerkiksi kirjoeväsimpun pohjois- ja keskieurooppalainen linja ovat eronneet toisistaan jo useita
miljoonia vuosia sitten, vaikka näitä linjoja edustavissa kaloissa ei ole nähtävissä juuri mitään
ulkoisia eroja.

Aivan toisenlaista evoluutiota edustaa Siperian Baikaljärvessä elävä simppukalojen lajiryhmä,
jonka oudoimman näköisiä lajeja ei alunperin pidetty simppuina lainkaan. Mitokondrio-DNA
-aineiston perusteella näyttää siltä, että nämä yli 30 simppulajia ovat silti kehittyneet yhdestä,
luultavasti euraasialaisia tai pohjoisamerikkalaisia Cottus-suvun simppuja muistuttaneesta
kantamuodosta muutamassa miljoonassa vuodessa.

Tytti Kontulan väitöskirja tarkastettiin lokakuussa Helsingin yliopiston matemaattis-
luonnontieteellisessä tiedekunnassa
(Morfologis-ekologinen eläintiede).

Phylogeography and evolution of freshwater cottid fishes (University of Helsinki)

Uusi malli ympäröivien metsien vaikutuksesta suojelualueiden vanhoihin metsiin

Paula Siitonen väitteli lokakuussa Helsingin yliopiston Ekologian ja systematiikan laitoksella.
Väitöksen aiheena oli suojelualueiden suunnittelu pirstoutuneilla metsäalueilla.

Väitöstyössä määriteltiin metsän monimuotoisuuden indikaatoreita. Siinä kehitettiin
lajistotutkimusta ja metsäkuviotietoja yhdistämällä paikkatietopohjainen malli, jolla arvioitiin
suojelualueita ympäröivien metsien vaikutusta suojelualueiden vanhoihin metsiin. Mitä pienempi
suojeltu metsälaikku on, sitä suurempi osa sen pinta-alasta on reunaa. Ympäröivien metsien
käsittelyllä voidaan vaikuttaa erityisesti pienten suojelualueiden tehokkuuteen.

Väitöskirjassa pureuduttiin monitavoitteisen suojelusuunnittelun ongelmiin. Siinä kehitettiin
menetelmiä suojelutavoitteet kustannustehokkaasti täyttävän suojelualueverkoston
suunnittelemiseksi.

Reserve network design in fragmented forest (University of Helsinki)

Menetelmä matkii aivojen toimintaa

Maria Holmberg on soveltanut ihmisaivojen oppimista matkivaa menetelmää vedenlaadun
mallintamiseen. Mallilla on ennustettu ilmaston lämpenemisen vaikutuksia hiilen, typen ja fosforin
huuhtoutumiseen maaperästä vesistöihin.

Tulosten mukaan aineiden huuhtoumat voivat kasvaa jopa 26 prosenttia Etelä-Suomessa Valkea-
Kotinen- järven valuma-alueella vuoteen 2050. Itä-Suomessa Hietajärven valuma-alueella
huuhtoumat kasvaisivat korkeintaan viitisen prosenttia.

Neuroverkko on puhtaasti empiirinen malli. Se kävi läpi tutkimusalueilta kymmenen vuoden ajalta
kerätyt tiedot mm. virtaamista, huuhtoutumien ainemääristä, lämpötiloista ja sadannasta ja
päätteli näiden muuttujien väliset epälineaariset riippuvuudet. Mallin virhe mitattuihin



huuhtoutumien ainemääriin oli 20 prosenttia. Ennustettu aineiden huuhtoutuminen riippuu
voimakkaasti virtaamaennusteista.

Maria Holmbergin väitöstutkimus esitteli maaperän kautta välittyviä vedenlaadun ja pohjaveden
muutoksia. Neuroverkkojen lisäksi tutkimus tarkasteli dynaamista mallintamista ja staattista
herkkyysanalyysia.

Väitöskirja tarkastettiin joulukuun alussa Teknillisessä korkeakoulussa.

Modelling Studies on Soil-Mediated Response to Acid Deposition and Climate Variability
(Helsinki University of Technology)



Julkaisutoimintaa 2003

Julkaistua eri foorumeilla

Henkilökunnan julkaisutuotanto

Julkaisutuotanto

SYKEssä tehtiin 49 painettua sarjajulkaisua, joista 35 myös sähköisenä. Ainoastaan sähköisessä
muodossa tehtiin lisäksi yhdeksän julkaisua.

Poimintoja julkaisuista 2003

Julkaistiin opas monimuotoisuuden huomioon ottamisesta yhdyskuntasuunnittelussa ja
erilaisten hankkeiden luontovaikutusten arvioinnissa.
Globaalimuutosskenaarioista koottiin Boreal Environment Research -sarjaanteemanumero, ja
kehitettiin edelleen skenaarioiden www-järjestelmää.
Laajalle yleisölle ja etenkin korkeakouluille suunnatussa Ympäristön tila ja suojelu Suomessa
-kirjassa käydään läpi eri tyyppisten ympäristöongelmien ominaispiirteet ja kehitys sekä
suomalaisen yhteiskunnan eri sektorit ympäristönsuojelun näkökulmasta.
Maaliskuussa 2003 julkaistiin Helsingin yliopiston FinELib-toiminnan kansainvälinen arviointi,
jossa oli mukana edustaja SYKEn tietopalvelusta. Tietopalvelun liittymistä FinELib:in Metalib-
portaalihankkeeseen valmisteltiin, ja päätös tehdään vuonna 2004.



Voimavarat SYKEssä 2003

Henkilöstö
SYKEn talous

Henkilöstö

SYKEn henkilöstön lukumäärä nousi edellisvuodesta kahdellatoista. Henkilötyövuosien määrä
kasvoi 23 htv. Pysyvän henkilöstön osuus koko henkilöstöstä oli 73 prosenttia ja määräaikaisen
23 prosenttia. Harjoittelijoiden ja työllistettyjen osuus oli neljä prosenttia.

Korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 70 prosenttia. Koko henkilöstön keski-ikä oli 43 vuotta ja
pysyvän henkilöstön 47 vuotta. Naisten osuus henkilökunnasta oli 57 prosenttia. Pysyvän
henkilöstön vaihtuvuus oli 2,7 prosenttia ja keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä 62 vuotta.
Palkkausmenot olivat 25 miljoonaa euroa.

Henkilöstö ryhmittäin

Henkilöstöryhmä 2000 2001 2002 2003
Luonnontieteellinen korkeakoulututkinto 239 237 238 255
Diplomi-insinöörit 105 102 111 111
Muu korkeakoulututkinto 56 65 60 57
Insinöörit ja teknikot 17 16 17 15
Avustava laboratorio- ja tutkimushenkilöstö 52 47 54 44
Toimistohenkilöstö 100 97 101 101
Muut toimihenkilöt 23 14 17 27
Yhteensä, henkilöä 592 578 598 610

Työajan jakautuminen

Yksikkö 2002 2003
Tutkimusosasto     170     178
Tietokeskus       58       62
Asiantuntijapalveluosasto     217     227
Hallinto-osasto       39       41
Johto ja esikunta       12       12
Viestintä       18       19
Laboratorio       45       45
Kansainväliset konsulttipalvelut       10 8
Yhteensä, henkilötyövuotta     569     592

Henkilöstön kehittäminen

Koulutuspäiviä kertyi keskimäärin 4 päivää henkilöä kohti. Keskeisiä osaamisen kehittämisalueita
olivat strateginen ja henkilöjohtaminen, menetelmä- ja projektiosaaminen, toimistohenkilöstö- ja
sihteerivalmiudet sekä atk-valmiudet. Tutkijoiden ja asiantuntijoiden kaksivuotinen
menetelmäosaamisen kehittämisohjelma aloitettiin. Ympäristöhallinnon koko henkilöstölle
tarkoitettua atk-ajokorttitutkintoa valmisteltiin. SYKEssä atk-ajokortin A-osan suoritti vuonna 2003
lähes puolet  henkilöstöstä.

SYKEn talous



SYKEn toiminnallinen rahoitus kasvoi 2 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Suoran valtion
budjettirahoituksen osuus kasvoi kolme prosenttiyksikköä ja oli 64 prosenttia. Tärkeimmät
kotimaiset rahoittajatahot olivat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen
Akatemia ja TEKES. EU:n tutkimusrahoitus oli noin 0,9 miljoonaa euroa.

Ulkopuolisen rahoituksen osuus SYKEn kokonaisrahoituksesta oli 36 prosenttia, mikä alitti
tavoitteena olleen 40 prosentin tason. Tulo- ja säästötavoitteiden ylittymisen ansiosta voitiin
käynnistää useita ns. strategisia hankkeita, joilla vahvistetaan osaamista tietyillä SYKEn
toiminnan kannalta keskeisillä aihealueilla. Erityistä huomiota hankkeiden valinnassa on kiinnitetty
siihen, että niissä huomioidaan käsiteltävän tutkimusaiheen yhteiskunnalliset ulottuvuudet.

Tulorahoituksesta vientihankkeiden osuus oli 63 prosenttia, julkisoikeudellisten suoritteiden
tuottojen osuus 7 prosenttia ja hallinnonalan sisäisten palvelujen osuus 10 prosenttia. Loppuosa
tulorahoituksesta on muiden maksullisten palvelujen myyntiä.

Toiminnallinen rahoitus

Rahoituslähde 2000 2001 2002 2003

Suora budjettirahoitus 20,7 21,0 22,4 24,7
Ympäristöministeriö 4,4 4,3 3,6 4,2
Maa- ja metsätalousministeriö 1,1 1,0 1,1 1,1
Muu julkisen sektorin rahoitus 2,5 2,5 2,5 2,6
Budjetin ulkopuolinen rahoitus 2,7 3,0 3,1 2,0
Tulorahoitus 2,9 3,4 4,1 4,1
Yhteensä, miljoona euroa 34,3 35,2 36,8 38,7

Kustannukset lisääntyivät 5 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Kasvu johtuu
asiantuntijapalveluosaston peruskorjausmenoista väylänhoitoalus Seilin öljyntorjuntavalmiuden
parantamiseksi.

Osa SYKEn atk-palvelujen, laboratoriotoiminnan, tieto- ja kirjastopalvelujen sekä koulutus- ja
julkaisutoiminnan kustannuksista on koko ympäristöhallinnon kustannuksia.
Kokonaiskustannusrakenteesta pääosan muodostavat palkkauskustannukset (yli puolet).

Kustannukset toimintayksiköittäin

Yksikkö  2002  2003
Tutkimusosasto 10,4 10,4
Tietokeskus 5,3 5,8
Asiantuntijapalveluosasto 14,6 14,7
Hallinto-osasto 2,5 2,3
Johto ja esikunta 1,5 0,9
Viestintä 1,1 1,0
Laboratorio 2,6 2,5
Kansainväliset konsulttipalvelut 2,0 1,9
Yhteensä, miljoona euroa 40,0 39,5





Suomen ympäristökeskuksen vuosikatsaus 2004

Pääjohtajan katsaus:
Menetelmiä ja työkaluja moneen lähtöön – yhteistyöllä

Päätöksentekijät joutuvat käsittelemään hyvinkin monenlaisia ympäristökysymyksiä varsin
lyhyellä varoitusajalla. Tästä syystä on tärkeää, että käytettävissä on hyviä työvälineitä asioiden
analysointiin ja vaikutusten arviointiin, kuin myös haittojen torjuntaan. Tällaisten erilaisten
valmiuksien kehittäminen on SYKEn keskeistä työsarkaa. Tässä vuosikatsauksessa on kuvattu
useita valmistuneita tai käynnistyneitä hankkeita, joiden tuloksena erilaisten toimenpiteiden
vaikutuksia pystytään entistä paremmin ennakoimaan.

Erittäin ajankohtaiseen tarpeeseen vastaa mm. SYKEn koordinoima yhteiseurooppalainen BMW-
hanke, joka antaa vesipuitedirektiivin edellyttämien vesienhoidon toimenpidesuunnitelmia
tekeville työkaluja eri toimenpidevaihtoehtojen vaikutusten vertailuun.

Osana Euroopan laajuista CORINE2000-hanketta tehty, koko Suomen kattava digitaalisessa
muodossa oleva maanpeitekartta, valmistui loppuvuodesta. Hankkeessa kerättyjä aineistoja
voidaan käyttää lähtötietona ympäristöä kuvaavissa malleissa muun muassa tulvaennusteiden
laadinnassa ja ravinnehuuhtoutumien arvioinnissa sekä luonnon monimuotoisuuden
tutkimuksissa. Euroopan unionissa tietoa käytetään maatalous-, alue- ja ympäristöpolitiikan
vaikuttavuuden arvioinnissa.

Alueellinen ekotehokkuus sai mittarit

Kymenlaakson alueellisen ekotehokkuuden mittaamiseen kehitettyjä välineitä voidaan vastaavasti
soveltaa muille alueille niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Sekä öljyntorjuntavalmius
että tulvien ennustaminen paranivat huomattavasti. Edellinen mm. sen ansiosta että väyläalus
Seilin peruskorjaus öljyntorjunta-alukseksi valmistui, jälkimmäinen taas huomattavasti entistä
parempien säätietojen ja –ennusteiden ansiosta.

Kuluneena vuonna käynnistyi myös useita uusia laajoja hankkeita, mm. luontotyyppien
uhanalaisuuden arviointi ja ilmastonmuutokseen sopeutumista selvittävä Finadapt. Lisäksi SYKE
koordinoi vuoden 2005 alkupuolella valmistuvia kansallisen biodiversiteettiohjelman ja kansallisen
ilmastostrategian arviointeja.

Laajaa yhteistyötä eri tahojen kanssa

Yhteistä kaikille katsauksessa esitellyille niin uusille kuin valmistuneillekin hankkeille on, että ne
on toteutettu laajana yhteistyönä eri tahojen – muiden tutkimuslaitosten, yliopistojen,
viranomaisten ja yritysten kanssa. Tällaisen koordinoidun yhteistyön tärkeyttä ja tarpeettomien
päällekkäisyyksien poistamista ympäristötutkimuksessa korosti myös selvitysmies Jussi Huttunen
sektoritutkimuksen kehittämistä koskeneessa työssään. Selvitys oli osa Suomen koko
tutkimusjärjestelmän rakennearviointia.

Arvioinnissa tuli selvästi esille tarve entisestään vahvistaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten
yhteistyötä. Tämä on ollut peruslähtökohtana myös SYKEn tutkimustoiminnan alueellistamisen



suunnittelussa. Tarkoituksena on edelleen vahvistaa Oulun yksikkömme toimintaa kiinteässä
yhteistyössä Oulun yliopiston ja koko NorNet-verkon kanssa. Saman mallin pohjalta toimintaa
lähdetään suunnittelemaan myös Jyväskylässä ja Joensuussa.

Kansainvälinen yhteistyö tiivistyi

Myös kansainvälinen yhteistyö tiivistyi entisestään. Erityisesti seitsemän eurooppalaisen
ympäristöntutkimuslaitoksen yhteistyöverkko (PEER) toimi aktiivisesti niin tutkimuspolitiikan kuin
hankkeidenkin tasolla. PEER oli aktiivisesti yhteydessä EU:n komissioon 7. tutkimuksen
puiteohjelman valmistelussa, samoin kuin EurAqua-verkostokin. Kaukokartoituksessa yhteistyö
Kanadan kanssa on nousemassa eurooppalaisen yhteistyön rinnalle.

SYKEn tiettyjen toimintojen alueellistamista pohtinut työryhmä teki myös ehdotuksia
ministeriöiden ja SYKEn välisen tulosohjausprosessin kehittämiseksi. Jo vuotta 2005 koskien
toteutettiin ryhmän ehdotus tulossopimuksen jakamisesta kahteen osaan: palvelusopimukseen ja
tulossopimukseen. Uudistus selkiyttää monella tapaa ohjausta, kun pysyväisluonteisista
palvelutehtävistä sovitaan pidemmälle ajalle. Valtionhallinnon yleisen suuntauksen mukaisesti
laitoksen johtokunta lakkautettiin ja tilalle perustettiin neuvottelukunta. Kulunut vuosi toi SYKEn
kehittämiseen taas uusia eväitä, joita voidaan edelleen jalostaa mm. SYKEn strategian
tarkistuksen yhteydessä vuonna 2005.

Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta niin sykeläisille kuin kaikille yhteistyökumppaneillemme.
Yhteistyö on tuottanut hienoa tulosta.

                                                                                                      Lea Kauppi



Säkylän Pyhäjärvi.
Kuva Seppo Rekolainen

Uusia välineitä vesien hoitoon

Työkalupakista perustietoa mallintamisesta
Testialueita eri puolilla Eurooppaa

Koko Euroopan vedet aiotaan saada laadultaan hyvään tilaan vuoteen 2015 mennessä. Suomi
jaetaan vesienhoitoalueisiin, joille tehdään hoitosuunnitelmat. Vesienhoitosuunnitelmien avulla
saadaan tarkempi kuva vesiensuojelusta ja ihmisen vaikutuksesta vesiin. SYKEn koordinoimassa
eurooppalaisessa hankkeessa on kehitetty välineitä tukemaan vesien hoidon suunnittelua.

BMW-hankkeessa eli tuttavallisesti "bemarissa" ei testattu autoa, vaan vertailtiin
vesipuitedirektiivin toteuttamiseen laadittuja malleja (Benchmark Models for Water Framework
Directive). Kolmivuotisen hankkeen tärkeimpänä tuloksena tuotettiin menettely, jolla voidaan
arvioida mallien soveltuvuutta vesien hoidon erilaisiin tarpeisiin.

Hankkeessa arvioitiin malleja, joiden avulla pystytään simuloimaan, mitä vesistöjen valuma-
alueella ja vesistöissä tapahtuu. Tällainen malli auttaa arvioimaan esimerkiksi sitä, kuinka paljon
kuormituksen pitäisi vähentyä, jotta vesistö saavuttaisi hyvän ekologisen tilan. Malli voi kertoa
myös, minkä toimien avulla kuormitusta voitaisiin vähentää riittävästi. Laskelmat helpottavat
vesienhoitosuunnitelmiin olennaisena osana sisältyvien toimenpideohjelmien tekemistä.
Vesienhoitosuunnitelmien on määrä valmistua vuoden 2009 loppuun mennessä.

Työkalupakista perustietoa mallintamisesta

Matemaattisia malleja on monia ja vaikeutena on ollut valita oikea malli kuhunkin vesistöön ja sen
ongelmaan. BMW-hankkeessa on luotu sähköinen työkalupakki, Toolbox, joka sisältää
perustietoa valuma-alueiden malleista, mallintamisesta ja mallintajista. Pakista löytyvät kriteerit,
joiden avulla voidaan arvioida mallien soveltuvuutta valuma-alueen ongelmien käsittelyyn.
Kriteerit on tehty mahdollisimman yleisiksi, jotta ne sopivat eri malleille, eri paikoissa ja eri
ongelmille.

Työkalupakin avulla vesienhoitosuunnitelmista vastaavat viranomaiset saavat tietoa
mallintamisesta ja ottavat yhteyden mallintajiin. Tarkoitus on, että viranomaiset käyvät kriteerit
läpi vuoropuheluna mallintamisen asiantuntijan kanssa. Menettelyllä varmistetaan, että käytössä
on kyseiselle alueelle sovelias malli.

Testialueita eri puolilla Eurooppaa

Malleille asetettuja kriteerejä testattiin kuudella testialueella eri
puolilla Eurooppaa. Saatujen tulosten perusteella järjestelmä
on hienosäädetty käyttövalmiiksi. Hankkeen testipaikoiksi
valittiin jokien valuma-alueita, joilla oli erilaisia ongelmia.
Suomessa järjestelmän testialueena oli Eurajoen valuma-alue,
jossa tutkimuskohteena olivat erityisesti maatalouden
kuormittama Säkylän Pyhäjärvi sekä moniongelmainen
Eurajoki. Muut testipaikat sijaitsivat Skotlannissa, Englannissa,
Hollannissa, Norjassa ja Espanjassa.



Suomessa on jo aiemmin mallinnettu useita vesistöjä ja rannikkoalueita, mutta edessä on vielä
valtava urakka. Kaikkia Suomen vesistöjä ei aiota mallintaa, vaan tarkasteluun tulee valita
tärkeimmät vesistöt.

BMW-hanke oli ensimmäinen SYKEn koordinoima EU:n tutkimuksen puiteohjelman hanke.
Koordinoinnin lisäksi SYKEn osuuteen kuului hajakuormituksen, järvien ja jokien malleihin
liittyvää tutkimusta. Hanke päättyi viime vuoden lopussa, mutta sille on luvassa jatkoa.



Maankäytöstä saatiin tarkka kuva

Monista Euroopan maista saatavissa vertailutietoa
Tuloksia hyödynnetään seurannassa ja tutkimuksissa

Koko Suomen peittävä satelliittikuvakartta sekä paikkatietokanta maankäytöstä ja maanpeitteestä
valmistui SYKEssä kuluneena vuonna osana eurooppalaista CORINE2000-hanketta. Kartan
avulla saadaan tietoa maankäytöstä, mikä on olennaista arvioitaessa ihmistoiminnan vaikutusta
ympäristöömme. SYKEn ohella hankkeeseen osallistuivat Suomessa VTT, Metsähallitus ja UPM
Kymmene Oy.

Yhtenä harvoista maista Suomi on käyttänyt kartan tekemisessä automaattista
satelliittikuvatulkintaa. Satelliittikuvatulkinnan avulla saatava maanpeitteisyyttä kuvaava tieto
yhdistetään numeeristen kartta-aineistojen sisältämän maankäyttö- ja maaperätiedon kanssa
(SLICES ja Maastotietokanta). LANDSAT 7 ETM satelliittikuvat tulkitaan yhdistämällä satelliitti-
instrumentin mittaama tieto maastossa mitattuun tietoon.

Ote IMAGE2000 satelliittikuvamosaiikista Joensuun alueelta ©
JRC, © ESA, © Metria, © SYKE.

Joensuun alue kansallisessa
CLC2000 tuotteessa © SYKE.

Satelliittikuvien kalibrointia ja analysointia varten on hankkeessa kehitetty menetelmiä ja ohjelmia,
joilla satelliittikuvien tulkintaa voidaan automatisoida. Maastotietona käytetään metsä- ja
biotooppikarttoja. Useimmissa muissa EU-maissa kuvatulkinta ei ole automaattista, vaan
satelliittikuvat tulkitaan visuaalisesti tietokoneen näytöltä.

Lopputuloksena Suomessa syntyi rasterimuotoinen paikkatietokanta, jonka erotuskyky maastossa
on 25 metriä kertaa 25 metriä. Tämä on tärkein hankkeessa tuotettu kansalliseen käyttöön
tarkoitettu paikkatietokanta maankäytöstä.

Eurooppalaista käyttöä varten aineisto yleistettiin siten, että pienin maastossa erotettava alue on
vähintään 25 hehtaaria ja kapeimmillaan 100 metriä. Eri maiden kartat on yhdistetty Euroopan
maanpeitettä kuvaavaksi digitaaliseksi kartaksi.

Suomessa tietojen luotettavuus arvioidaan hankkeen omien maastoaineistojen avulla. Lisäksi
Metsäntutkimuslaitos validoi tulokset valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) maastokoealojen
avulla. Euroopan ympäristökeskus (EEA) analysoi eri maiden tuottamien aineistojen
yhteensopivuuden ja tarkkuuden.

Monista Euroopan maista saatavissa vertailutietoa

Suurimmassa osassa Länsi-Euroopan maita CORINE2000-aineistot tuotettiin päivittämällä
vanhoja, 1980–1990-lukujen taiteessa tehtyjä maanpeitetietokantoja, jolloin voidaan analysoida



maanpeitteen ja -käytön muutoksia. Koska Suomi ei osallistunut CORINEn ensimmäiseen
vaiheeseen, Suomesta tuotettiin nyt kokonaan uusi maanpeitetietokanta, eikä muutostietoa ole
meiltä saatavissa. Tavoitteena on päivittää Euroopan maankäyttökartat joka kymmenes vuosi.

Kansallisessa CORINE2000-tuotteessa on 45 luokkaa, jotka kuvaavat Suomen maankäyttöä ja
maanpeitettä. Rakennetut alueet on jaettu rakentamisen intensiivisyyden ja käyttötarkoituksen
mukaan 11 alaluokkaan, viljelymaat 4 luokkaan, metsät puulajisuhteiden ja puuston
sulkeutuneisuuden ja maaperän perusteella 12 luokkaan. Lisäksi kartassa erotetaan avosuot,
turvetuotantoalueet ja erilaiset vesistöt. Lapissa tunturialueet jaetaan alaluokkiin
kasvipeitteisyyden perusteella.

Tuloksia hyödynnetään seurannassa ja tutkimuksissa

Hankkeen aikana kerättyjä aineistoja ja kehitettyjä menetelmiä voidaan jatkossa hyödyntää
esimerkiksi maankäytön ja luonnonvarojen käytön seurannassa sekä luonnon monimuotoisuuden
tutkimuksissa. Tulokset toimivat lisäksi lähtötietona ympäristöä kuvaavissa malleissa muun
muassa tulvaennusteiden laadinnassa ja ravinnehuuhtoutumien arvioinnissa. Euroopan unionissa
tietoa käytetään maatalous-, alue- ja ympäristöpolitiikan vaikuttavuuden arvioinnissa.

Hanketta on rahoitettu sekä EU:n että kansallisin varoin. Kotimaisina rahoittajina olivat SYKEn
lisäksi ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö. EU on rahoittanut puolet
hankkeen kustannuksista ja lisäksi valvonut hankkeen tuloksia. SYKE toimii Suomessa Euroopan
ympäristökeskuksen kansallisena tietokeskuksena.



Kymenlaakso. Kuva Myllykoski Paper

Ekotehokkuus sai alueelliset mittarit

Mittarit ovat apuna suunnittelussa
Kymenlaakso ekotehostui

Ekotehokkuuden mittaaminen kehittyi merkittävästi kuluneen vuoden aikana. SYKE koordinoi
Life-ECOREG-hanketta, jossa Kymenlaakson maakuntaan suunniteltiin ekotehokkuuden mittarit
ja järjestelmä niiden seurantaan. Mallia ryhdytään soveltamaan muillakin alueilla.

Ekotehokas tuotanto tuottaa vähemmästä enemmän ympäristöä säästäen. Materiaaleja, raaka-
aineita ja energiaa käytetään mahdollisimman vähän. Tuotteen tai palvelun haitallisia
ympäristövaikutuksia vähennetään koko elinkaaren aikana. Ekotehokkuus säästää kustannuksia
ja edistää yritysten kilpailukykyä. Se on yksi keino ohjata yhteiskuntaa kohti kestävää kehitystä.

Alueelliset ekotehokkuuden mittarit antavat kokonaiskuvan alueen ympäristön tilasta ja
kehittymisestä. Ne auttavat tunnistamaan kohteita, joita kehittämällä saavutetaan suurin
mahdollinen ympäristöhyöty. Mittarit yhdistävät talous- ja sosiaalipolitiikan ympäristöasioihin, mikä
tekee menetelmästä aiempia ympäristön tila –raportointeja laajemman.

Mittarit ovat apuna suunnittelussa

Ekotehokkuuden mittarit tehtiin maakuntasolle, mutta
järjestelmä soveltuu myös maakuntaa suuremmille tai
pienemmille alueille. Uusia mittareita voidaan hyödyntää
monenlaisessa suunnittelussa alueilla, kunnissa ja myös
yrityksissä. Esimerkkejä käyttökohteista ovat
maakuntakaava, seutu- ja kuntastrategiat,
liikennejärjestelmien suunnittelu, kestävän kehityksen
toimintaohjelmat ja ympäristöraportointi.

Tärkeä osa hanketta oli yhteistyö paikallisten toimijoiden
kanssa. Ekotehokkuuden indikaattoreita, niillä saatuja
tuloksia ja ekotehokkuuden vaatimia toimia arvioitiin
Kymenlaakson paikallisten toimijoiden kanssa muun muassa alueellisissa seminaareissa.

Suomen alueet ovat nyt saaneet käyttöönsä laskentatyökalun, joka soveltuu ekotehokkuuden
kehityksen seurantaan ja arviointiin. Kymenlaaksossa ekotehokkuuden mittarit otetaan heti
käyttöön. Kuluneen vuoden seurantatuloksia on odotettavissa vuoden 2005 lopulla. Kaakkois-
Suomen ympäristökeskus selvittää ekotehokkuuden mittaamista myös Etelä-Karjalassa. Lounais-
Suomen ympäristökeskuksessa suunnitellaan niinikään ekotehokkuusmallin soveltamista
alueella.

Kymenlaakso ekotehostui

Ekotehokkuuden mittareiden kehittämisessä käytettiin apuna sovellettua elinkaariarviointia,
materiaalivirta-analyysia ja EU-maissa yleisesti saatavissa olevia tilastoaineistoja. Ympäristötieto
yhdistettiin taloudellisten ja sosiaalisten mittareiden antamaan tietoon. Malliin sisältyi tuonnin
vaikutus alueen ekotehokkuuteen, mutta viennin vaikutusta ei arvioitu.



Kymenlaaksossa havaittiin ekotehostumista tarkastellulla aikajaksolla, joka käsitti 1990-luvun
loppupuolen sekä 2000-luvun alkuvuodet. Kymenlaakso on voimakkaasti riippuvainen tuonnista,
joten tuontituotteiden ekotehokkuuden kehittymisellä on suuri vaikutus maakunnan todelliseen
ekotehokkuuteen. Ekotehokkuuden mittareiden avulla alueen toimijat voivat pitää huolta siitä,
ettei toimintoja ulkoistettaessa heikennetä omaa ja koko maakunnan todellista ekotehokkuutta.

Kymenlaaksolle suunniteltiin vuosittain seurattavat talousindikaattorit, joita voidaan käyttää koko
maakuntaa koskevissa ekotehokkuusanalyyseissä. Talousindikaattorit kuvaavat talouden
taustatekijöitä, talouskasvua ja väestön taloudellista hyvinvointia.

Ympäristövaikutusta selvitettiin kahdella mittarikokonaisuudella: ympäristön kuormittumista ja
muuttumista kuvaavilla indikaattoreilla sekä luonnonvarojen kulutusta ilmentävillä indikaattoreilla.
Ympäristön kuormittumista ja muuttumista kuvaavat indikaattorit perustuivat maakunnan
ympäristöanalyysiin, jossa sovellettiin elinkaariarvioinnin periaatteita ja tekniikkaa.
Luonnonvarojen kulutus ilmeni materiaalivirtojen avulla.

Ekotehokkuuden mittaamista tukevat sosiaalis-kulttuuriset indikaattorit kuvaavat muutoksia
kahdeksalla aihealueella. Nämä ovat väestönmuutos, työllisyys, syrjäytyminen, terveys,
turvallisuus, koulutus, kulttuuri ja paikallisidentiteetti.

ECOREG-hankkeen toteuttivat Suomen ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus,
Kymenlaakson Liitto ja Oulun yliopiston Thule-instituutti. Työtä rahoittivat EU:n Life-ohjelma ja
ympäristöministeriö.



Ilmastonmuutoksen takia äärimmäiset
sääolosuhteet yleistyvät.

Savikka. Kuva: Timo Assmuth

Katse kohti ilmastonmuutosta

Sopeutumista selvitetään monesta näkökulmasta
Ilmastostrategian ympäristövaikutukset selville
Lukioikäisille tietoa ilmastonmuutoksesta

Jonkinasteinen ilmastonmuutos näyttää väistämättömältä ja sen seurauksiin tulee varautua.
Ennusteiden mukaan 80 vuoden kuluessa vuotuiset keskilämpötilat nousevat Suomessa 2,4–7,4
astetta ja sademäärät 6–37 prosenttia. SYKEssä on meneillään useita ilmastonmuutoksen
hankkeita, joissa selvitetään muun muassa sopeutumista, ilmastostrategian ympäristövaikutuksia
ja ilmastonmuutoksen väitteitä.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on noussut esille myös
Suomen ilmastopolitiikassa. Kansallista ilmastostrategiaa
täydennetään sopeutumisstrategialla, jossa on arvioitu
ilmastonmuutokseen sopeutumista eri sektoreilla vuoteen
2080 asti. Strategiassa on linjattu myös toimenpiteitä, joilla
voitaisiin helpottaa sopeutumista.

Ilmastonmuutoksen vaikutusten tutkimus on Suomessa melko
vahvaa, mutta sopeutumista on tutkittu vielä varsin vähän
kaikilla sektoreilla. Joihinkin ilmastonmuutoksen tutkimuksiin
on sisältynyt listoja mahdollisista sopeutumistoimista.
Muutamissa Euroopan maissa sopeutumista tutkitaan jo
ilmastonmuutoksen tutkimusohjelmissa.

Sopeutumista selvitetään monesta näkökulmasta

Kuluneena vuonna käynnistyneessä Finadapt-hankkeessa
laaditaan ensimmäinen syvällinen selvitys suomalaisen
ympäristön ja yhteiskunnan kyvystä sopeutua
ilmastonmuutokseen. Selvityksen avulla tunnistetaan
tutkimuksen puutteet ja ohjataan jatkotutkimuksia oikeisiin
uomiin. Hankkeessa etsitään vastausta muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Minkä toimien
avulla ilmaston lämpenemisestä ja ääri-ilmiöiden voimistumisesta voidaan selviytyä? Millaisia
uusia investointeja tarvitaan ilmastonmuutoksen riskien vähentämiseen ja kuinka pian
investointien olisi käynnistyttävä?

Osahankkeita toteuttavat tutkimusryhmät yhdestätoista eri tutkimuslaitoksesta. Osahankkeissa
sopeutumista tarkastellaan muun muassa luonnon, maatalouden, metsien, vesien, energian,
terveyden, ihmisten hyvinvoinnin ja rakennetun ympäristön kannalta. SYKE koordinoi Finadapt-
konsortiota ja vastaa neljästä osa-alueesta: luonnon monimuotoisuus, maatalous, vesivarat ja
selvitys sidosryhmien mielipiteistä. Tuloksia on odotettavissa vuoden 2005 aikana.

Luonnon monimuotoisuuden suhdetta ilmastonmuutokseen sopeutumiseen on toistaiseksi tutkittu
hyvin vähän. Selvityksessä pureudutaan kirjallisuuden ja sidosryhmähaastattelujen avulla siihen,
kuinka tärkeätä ilmastonmuutokseen sopeutuminen on luonnonsuojelun ja maankäytön kannalta.
Tarkasteltavana ovat ekosysteemit, lajit ja lajien sisäinen perinnöllinen vaihtelu.



Maatalous voi sopeutua ilmastonmuutokseen joko omaehtoisesti tai suunnitellusti.
Maatalouspolitiikan päätökset voivat vaikuttaa sopeutumisen mahdollisuuksiin ja tarpeisiin. Jos
sopeutuminen on liian hidasta, saatetaan tarvita ohjattuja toimia. Tutkimuksella pyritään saamaan
selville, millä alueilla tarvitaan suunnitelmallista sopeutumista. Samalla selvitetään, mikä on
maatalouden sopeutumistoimien vaikutus ympäristöön.

Ilmastonmuutoksella voi olla merkittäviä vaikutuksia vesistöihin ja veden laatuun. Myös jääoloihin
on odotettavissa suuria muutoksia. Toistaiseksi on tutkittu vain vähän sitä, miten vesistöjen ja
pohjaveden laadun ja määrän muutoksiin voitaisiin sopeutua. Selvitykseen kootaan tietoa
sopeutumiskeinoista vesihuollossa, tulvantorjunnassa, säännöstelyssä, vesivoiman tuotannossa,
patoturvallisuudessa, kuivatuksessa ja kastelussa, vesistöjen hoidossa sekä virkistyskäytössä.

Sidosryhmätutkimuksessa selvitetään tiedontarpeita ilmastonmuutoksesta ja siihen
varautumisesta. Kysely kattaa mahdollisimman laajasti yhteiskunnan eri sektoreita. Alkuvuonna
2005 tehtävän kyselyn kohderyhmäksi on valittu ryhmiä, joiden elämään ilmastonmuutoksella
arvioidaan olevan eniten vaikutusta tai jotka olisivat toimijoita sopeutumisessa. Tuloksista selviää,
mitä ilmastonmuutoksesta tiedetään, millaiseksi eri sektorit arvioivat oman sopeutumiskykynsä ja
mitä tarpeita sopeutumisen helpottamiseen nähdään.

Ilmastostrategian ympäristövaikutukset selville

Kansallisen ilmastostrategian päivitys valmistuu alkuvuonna 2005. Päivitetyn ilmastostrategian
ympäristövaikutukset arvioidaan SYKEssä. Jo kuluneena vuonna valmistui arvio strategian
taustalla olevien ennusteiden päivitysten vaikutuksista happamoittaviin päästöihin ja
hiukkaspäästöihin. Arvioinnissa tarkastellaan myös, millaisia ympäristövaikutuksia on uusilla
ohjauskeinoilla, kuten päästökaupalla ja Kioton mekanismeilla.

Arviointiin sisältyy kysely eri tahojen näkemyksistä ilmastostrategian linjauksista. Teollisuuden ja
liikenteen edustajien näkökulmia selvitettiin loppuvuonna 2004. Samaan aikaan kansalaisille
annettiin mahdollisuus esittää mielipiteitään ilmastostrategiasta verkkosivujen kautta.

Osana ilmastostrategian ympäristövaikutusten arviointia Suomen sopeutumisstrategiaa verrattiin
muiden maiden vastaaviin ohjelmiin. Suomen sopeutumisstrategia osoittautui laajimmaksi ja
kattavimmaksi. Suomessa strategiaan on otettu mukaan enemmän sektoreita kuin muissa
maissa.

Iso-Britanniassa tehdään paljon sopeutumisen tutkimusta. Sopeutumista on siellä käsitelty osana
ilmastopolitiikkaa. Alankomaissa sopeutumista käsitellään vesipolitiikan yhteydessä ja se oli yksi
osa-alue ilmastonmuutoksen tutkimusohjelmassa. Norjan ilmastopolitiikka ei käsittele
sopeutumista, mutta maassa on käynnistynyt laaja ilmastonmuutoksen tutkimusohjelma, jossa on
myös sopeutumiseen liittyvää tutkimusta. Kanadassa sopeutumisohjelmia on alueellisella tasolla
ja sopeutuminen on huomioitu myös kansallisessa ilmastopolitiikassa. Kanadan
ilmastonmuutoksen tutkimusohjelmassa tutkitaan myös sopeutumista.

Lukioikäisille tietoa ilmastonmuutoksesta

Tuoreimpana ilmastonmuutoshankkeena SYKEssä on käynnistymässä viestintätutkimus, jossa
kootaan lukioikäisille tietoa avuksi ilmastonmuutoskeskustelun seuraamiseen. Hankkeessa
analysoidaan lehdistön ilmastokeskustelua ja rakennetaan erilaisista ilmastonmuutokseen
liittyvistä väitteistä tiivis viestintäpaketti.



Kalliot ja kivikot on yksi seitsemästä
hankkeessa tarkasteltavasta
luontotyyppien pääryhmästä.

Kuva Anne Raunio

Luontotyyppien uhanalaisuus selville

Tutkimustahot laajasti mukana hankkeessa
Arviointia kehitetty muiden maiden mallien pohjalta

Luontotyyppien uhanalaisuutta arvioidaan ensimmäistä kertaa Suomessa. Luettelo uhanalaisista,
silmälläpidettävistä ja puutteellisesti tunnetuista luontotyypeistä on odotettavissa vuonna 2007.
Tulosten avulla luontotyyppien tutkimusta, suojelua ja hoitoa pystytään kohdentamaan nykyistä
paremmin.

Lajien uhanalaisuus on selvitetty kolmesti, ensimmäisen kerran
1980-luvulla. Lajien punaisesta kirjasta on muodostunut
yksinkertainen ja hyvä väline luonnon monimuotoisuuden
muutosten havainnollistamiseen. Näkökulma on nyt siis
laajentumassa lajeista luontotyyppeihin.

Suomen luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnille luotiin
edellytykset kuluneena vuonna. Koska kysymyksessä on
ensimmäinen luontotyyppien arviointi, työ alkoi menetelmien ja
luokituksen kehittämisellä.

Luontotyypeillä tarkoitetaan maa- ja vesialuetyyppejä, joilla
vallitsevat samankaltaiset ympäristötekijät ja eliöstö.
Tarkasteltavana ovat kaikki Suomessa tavattavat luontotyypit.
Luontotyypit on jaettu seitsemään ryhmään: Itämeri ja rannikko,
sisävedet ja rannat, suot, metsät, kalliot ja kivikot,
perinnebiotoopit sekä tunturit.

Tarve saada tietoa luontotyypeistä on viime vuosina kasvanut.
Lait velvoittavat selvittämään luonnonarvot kaavoitettavilla
alueilla ja arvioimaan hankkeiden ympäristövaikutukset. Tietoa
luontotyypeistä tarvitaan myös luonnonsuojelualueiden
ennallistamisessa ja hoidossa. Kansainvälistä näkökulmaa tuo EU:n luontodirektiivi, joka
velvoittaa useiden luontotyyppien suojeluun ja seurantaan.

Varsinainen uhanalaisuuden arviointi tehdään vuosina 2005–2007. Hankkeessa tarkastellaan
myös ihmisen luomia ympäristöjä, jotka voivat toimia korvaavina elinympäristöinä
uhanalaistuneiden luontotyyppien lajistolle. Lisäksi määritellään luontotyypit, joiden säilymisestä
Suomi vastaa kansainvälisesti.

Tutkimustahot laajasti mukana hankkeessa

Luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi on laaja
yhteistyöhanke, johon osallistuu yli 70 asiantuntijaa
ympäristöhallinnosta, yliopistoista ja muista
tutkimuslaitoksista. Kunkin luontotyypin arvioinnista vastaa
noin kymmenen hengen asiantuntijaryhmä. SYKE
koordinoi ryhmien työtä ja varmistaa työn yhtenäisyyden.
Useat SYKEn tutkijat toimivat ryhmien asiantuntijajäseninä
ja sihteereinä.



Rehevät korvet ovat luonnostaankin
harvinaisia, ja ojitukset ovat vähentäneet

niitä entisestään. Kuva: Anne Raunio

Ympäristöhallinnon lisäksi uhanalaisuuden arvioinnissa
ovat vahvasti mukana muun muassa Metsähallituksen
luontopalvelut, Metsäntutkimuslaitos, Geologian
tutkimuskeskus, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio sekä eri yliopistot. Asiantuntijaryhmissä
on ekologian, hydrobiologian, metsätieteen, geologian ja maantieteen asiantuntijoita. Mukana on
useita pitkän linjan tutkijoita, joilla on vuosikymmenten kokemus suomalaisen luonnon
muutoksista.

Työtä rahoittavat ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriön koordinoima
monimuotoisuuden tutkimusohjelma.

Arviointia kehitetty muiden maiden mallien pohjalta

Muutamissa Euroopan maissa on jo selvitetty luontotyyppien, kasvillisuustyyppien tai
kasviyhteisöjen uhanalaisuutta. Menetelmät ovat vaihdelleet, koska luontotyypeille ei ole
samanlaisia kansainvälisiä uhanalaisuuskriteerejä kuin lajeille.

Suomessa luontotyyppien uhanalaisuuden arviointimenetelmää ja kriteerejä on kehitetty lähinnä
Saksassa ja Itävallassa käytettyjen menetelmien pohjalta. Uhanalaisuutta arvioidaan määrän ja
laadun vähenemisen kannalta. Ensin tarkastellaan luontotyypin kehitystä viimeisten 50 vuoden
aikana. Arviota tarkennetaan kehitysennusteen, varhaisemman taantuman sekä harvinaisuuden
ja yleisyyden perusteella. Uhanalaisuus arvioidaan erikseen Pohjois- ja Etelä-Suomelle. Kunkin
luontotyypin uhanalaisuudesta tehdään myös valtakunnallinen arvio.

Hankkeessa ei tehdä uusia luontotyyppien maastokartoituksia, mutta käytetään hyväksi tuoretta
tietoa muun muassa valtakunnan metsien 9. inventoinnista ja metsälain erityisen arvokkaiden
elinympäristöjen kartoituksesta. Käyttökelpoista uutta tietoa tuottavat myös meneillään olevat
Metsähallituksen luonnonsuojelualueiden luontotyyppi-inventointi sekä luonnonsuojelulain
luontotyyppien kartoitus. Tietoa luontotyypeistä tuotetaan yhdistämällä olemassa olevia
aineistoja. Osa työstä tehdään asiantuntija-arvioina.

Hankkeen tulokset tarjoavat pohjatietoa luontotyyppeihin liittyvälle suunnittelulle ja
päätöksenteolle. Hanke tuo esiin myös puutteellisimmin tunnetut luontotyypit. Hankkeen
perusteella tutkimusta ja inventointeja kohdennetaan pahimpiin tiedon aukkoihin.



Öljyntorjunta-alus Seili varustettiin
myös laivapalojen sammutustöihin

sopivilla vesitykeillä. Kuva SYKE

Monitoimimurtaja tehostaa öljyntorjuntaa

Seilin peruskorjaus valmistui
Öljykuljetukset viisinkertaistuneet 10 vuodessa

Öljyntorjunnassa kulunut vuosi sujui rauhallisesti. Öljyntorjunnan tehostamisen kannalta vuoden
kohokohdaksi nousi päätös monitoimimurtajan hankinnasta. Monitoimimurtajan avulla
Suomenlahden öljyntorjuntavalmius paranee entisestään. Murtaja mahdollistaa öljyntorjunnan
ankarissa talviolosuhteissa ja kovassa merenkäynnissä avovesiaikana.

Monitoimimurtajaa on tarkoitus käyttää sekä jäänmurtoon että ympäristönsuojeluun. Aluksen
pitää pärjätä vaikeissa sääoloissa ja samaan aikaan kyetä öljy- ja kemikaalionnettomuuksien
torjuntaan. Suomen kolmessa nykyisessä monitoimimurtajassa ei ole valmiutta öljyn- ja
kemikaalintorjuntaan.

SYKE ja Merenkulkulaitos saivat syksyllä hallitukselta valtuuden sopimuksen tekoon
monitoimimurtajasta. Tarjouskilpailu käynnistyy alkuvuonna 2005. Käyttöön uusi murtaja saadaan
vuonna 2007.

Seilin peruskorjaus valmistui

Kuluneena vuonna Suomen tunnetuimmat öljyntorjunta-
alukset Halli ja Hylje saivat uuden kumppanin, kun väyläalus
Seili kunnostettiin öljyntorjunta-alukseksi. Peruskorjaus
valmistui maaliskuussa. Aluksen molemmille puolille
asennettiin SYKEssä kehitetyt laitteet, joilla öljyä voidaan
kerätä merestä myös jääoloissa. Seili varustettiin myös
laivapalojen sammutustöihin sopivilla vesitykeillä.

Seilin sijoituspaikaksi tuli Kotka, jossa se lisää merkittävästi
itäisen Suomenlahden öljyntorjuntavalmiutta. Aluksen
muutostyöt tehtiin Varustamoliikelaitoksen ja SYKEn
yhteishankkeena. Seilin peruskorjauksen jälkeen kaikilla
Varustamoliikelaitoksen yhdeksällä väyläaluksella on valmius
öljyn keräämiseen merestä.

Lisävoimia öljyntorjuntaan on tulossa, kun Rajavartiolaitoksen ulkovartiolaivat Tursas ja Uisko
kunnostetaan monitoimialuksiksi, joilla on valmius öljyntorjuntaan. Peruskorjaukset käynnistyivät
loppuvuonna 2004. Käyttöön uusitut alukset tulevat vuosina 2005 ja 2006.

Öljykuljetukset viisinkertaistuneet 10 vuodessa

Öljyntorjunnan tehostaminen on entistä tärkeämpää, sillä
öljykuljetukset Suomenlahdella ovat viisinkertaistuneet
viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kasvu on ollut paljon
nopeampaa kuin muutama vuosi sitten ennustettiin. Kuluneena
vuonna kuljetusten määrä nousi noin sataan miljoonaan tonniin.

Viimeisten kolmen vuoden aikana öljysäiliöalusten vierailut
Suomenlahden satamiin ovat kaksinkertaistuneet. Myös alusten



Öljypuomeja meressä.
Kuva Jouko Pirttijärvi

koko on kasvanut. Yhä suurempi osa säiliöaluksista on
verrattain uusia ja hyväkuntoisia laivoja.

Suomenlahti on toistaiseksi säästynyt vakavilta
öljyonnettomuuksilta. Liikennemäärien kasvu lisää kuitenkin
merkittävästi vakavan öljyvahingon riskiä. Suomi on viime
vuosina avustanut Venäjän ja Viron öljyntorjuntaorganisaatiota
lähialuemäärärahojen avulla. Syyskuun alussa Suomenlahdella
käynnistyi Suomen, Venäjän ja Viron yhteinen pakollinen
alusten ilmoittautumisjärjestelmä.

Vuonna 2004 ei sattunut juurikaan öljyntorjuntatoimenpiteitä
vaatineita onnettomuuksia. Global Freighter ajoi syyskuussa
karille Nauvon edustalla ja siellä tarvittiin öljyntorjunta-alus
Hallia. Muuten onnettomuudet olivat lähinnä pieniä hinaajien
karilleajoja.



Vantaankoski, viilatehdas.

Ennätyssateet nostivat suuria kesätulvia

Saimaalla tarvittiin lisäjuoksutuksia
Tulvien ennustaminen kehittyi

Kulunutta vuotta leimasivat kesän ennätystulvat. Heinäkuun lopun rajuja kesäsateita seuranneet
tulvat yllättivät säiden ennustajatkin. Sateen ennustettiin aluksi jäävän Suomen eteläpuolelle,
mutta se osuikin Etelä- ja Keski-Suomeen. Matalapaine jäi seisomaan paikalleen ja sadetta kertyi
monin paikoin noin 200 millimetriä neljän päivän aikana.

Uudenmaalla satoi heinäkuussa enemmän kuin
kertaakaan vuonna 1911 alkaneen havaintojakson aikana.
Vantaanjoen vesistön sadanta oli keskimääräiseen
verrattuna lähes kolminkertainen.

Tulva aiheutti monenlaisia vahinkoja eri puolilla maata.
Esimerkiksi Riihimäellä Vantaanjoen vesi tulvi muutamiin
kerrostaloihin. Entinen sade-ennätys rikottiin myös
Porvoonjoella. Keski-Suomessa useita teitä sortui tulvan
voimasta.

Vöyri ja Oravainen Pohjanmaalla saivat kaksi kertaa vettä
niskaansa, ensin elokuun alussa ja sitten syyskuussa. Tulva kasteli taloja ja katkoi tieyhteyksiä.
Kesän suurten sateiden ja tulvien jälkeen juoksutuksia lisättiin monissa vesistöissä.

Kahden kuivan vuoden jälkeen pohja- ja pintavedet eri puolilla maata saivat kaivattua
täydennystä –paikoin liikaakin. Kuivimmilla alueilla Kokemäenjoen vesistössä vedenpinta nousi
hitaimmin. Kokemäenjoki saavutti normaalitason vasta syksyllä. Samoin Lapin suuret tekojärvet
Lokka ja Porttipahta pysyivät pitkään tavallista matalammalla tasolla ja saavuttivat
normaalikorkeuden lokakuussa.

Saimaalla tarvittiin lisäjuoksutuksia

Vuoksen vesistössä virtaamat pysyivät koko syksyn ja talven keskimääräistä suurempina.
Saimaan pinnan nousua hillittiin tilapäisillä lisäjuoksutuksilla, jotka alkoivat elokuussa ja jatkuivat
ainakin vielä joulukuussa. Norpanpoikasten suojelemiseksi Saimaata juoksutettiin syksyllä
mahdollisimman paljon, jotta vesi ei jäätyessään ole liian korkealla. Muutoin on vaarana, että
vedenpinta alenee talven aikana niin paljon, että jään päälle tehty norpan pesä rikkoutuu.
Vedenkorkeusennusteet ovat tärkeä osa Saimaan vesitilanteen hallintaa. Saimaata voisi verrata
isoon risteilyalukseen, joka kääntyy erittäin hitaasti ja jonka liikkeet pitäisi pystyä ennakoimaan
hyvissä ajoin.

Kesätulvien ohella toinen erikoinen ilmiö kuluneessa vuodessa oli toukokuun alun
poikkeuksellinen lämmin jakso. Lämpötila nousi lähes koko maassa hellelukemiin. Lapissa oli
vielä lämpimän aallon alkaessa täysi lumipeite ja nopean lumien sulamisen pelättiin saavan
aikaan pahoja tulvia. Pahimmalta kuitenkin vältyttiin, sillä jääpatoja ei syntynyt.

Tulvien ennustaminen kehittyi



Tulvien ennustaminen astui kuluneen vuoden aikana monta askelta eteenpäin. Ilmatieteen
laitoksen säätutkaverkon tiedot saatiin elokuussa vesistöennustemallien käyttöön, mikä tarkentaa
selvästi jokitulvien lyhytaikaisennusteita. Havaittu tieto sateesta saadaan nyt 1–2 tunnin viiveellä
tulvaennustajien käyttöön SYKEen, kun aiemmin tieto tuli vasta seuraavana päivänä. Järjestelmä
tekee tulvaennusteita automaattisesti neljän tunnin välein. Ennusteet ovat alueellisten
ympäristökeskusten ja kaikkien muidenkin käytettävissä verkossa ympäri vuorokauden.

Tulvien ennustaminen kehittyi syksyn aikana vielä entisestään siten, että ennustajat saavat
käyttöönsä ns. parviennusteet, jotka kertovat sääennusteen epävarmuuden 50 sääennusteen
avulla seuraavan kymmenen päivän aikana. Aiemmin malliin syötettiin vain yksi sääennuste.
Suunnitteilla on lisäksi liittää malleihin pitkän ajan sääennusteet. Euroopan sääkeskus Isossa
Britanniassa tekee ennusteita seuraavaksi kuukaudeksi. Nämä ennusteet auttavat erityisesti
Saimaan vesitilanteen ennakoinnissa.

Tulviin varautumisessa auttavat myös SYKEn asiantuntijoiden laatimat tulvakartat, joiden avulla
pystytään paremmin ennakoimaan, missä kohdassa jokea tulva todennäköisesti nousee.
Pohjanmaan jokien tulvakäyttäytyminen tunnetaan jo melko hyvin, mutta esimerkiksi
Vantaanjoella ei oltu nähty yhtä suurta kesätulvaa koko havaintojakson (1937–2004) aikana.



Uhanalainen pursukääpä (Amylocystis
lapponica) kasvaa kuusimaapuilla.

Kuusella kasvavat lajit näyttävät olevan
erityisen herkkiä vanhojen metsien

pirstoutumiselle ja lahopuun
vähenemiselle. Kuva Reijo Penttilä

Väitökset vuonna 2004

Lisää lahopuuta uhanalaisille kääpälajeille
Vesien näkymättömät vaikuttajat

Kuluneen vuoden aikana SYKEssä valmistui kaksi väitöstutkimusta. Vanhempi tutkija Reijo
Penttilä Luonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelmasta selvitti väitöskirjassaan, miten
metsätalouden muutokset vaikuttavat puuainesta hyödyntäviin ja sitä lahottaviin kääpäsieniin.
Vanhempi tutkija Outi Setälä Itämeren tutkimusohjelmasta tutki ripsieläinten ja
panssarisiimalevien merkitystä aineen ja energian kierrossa vapaan veden ekosysteemissä.

Lisää lahopuuta uhanalaisille kääpälajeille

Käävät ovat puilla ja kannoilla eläviä sieniä, jotka ilmaisevat erinomaisesti, miten metsätalous on
muuttanut metsäluontoa. Väitöstutkimuksessaan Reijo Penttilä löysi uhanalaisia kääpälajeja
lähes yksinomaan järeiltä, jo pitkälle lahonneilta maapuilta, jollaiset puuttuvat normaaleista
talousmetsistä useimmiten kokonaan.

Väitöstutkimuksessa vertailtiin kääpiä kolmella alueella.
Venäjän Karjalassa sijaitseva Vodlajärven kansallispuisto
ilmensi luonnontilaista ja laajaa aluetta. Kainuu oli esimerkki
alueesta, jossa on metsissä Suomen mittakaavassa runsaasti
lahopuuta. Häme oli mukana alueena, jossa metsiä on
hyödynnetty jo pitkään, mikä on vähentänyt lahopuun ja
vanhojen metsien määrää metsämaisemassa. Aineistoa
tutkimukseen kerättiin 15 vuoden ajan.

Uhanalaisia lajeja löytyi selvästi eniten Vodlajärven
kansallispuistosta. Puiston noin 5 000 neliökilometrin
suuruisesta pinta-alasta lähes puolet on vanhoja yli 140-
vuotiaita metsiä, joissa on paljon lahopuuta. Uhanalaisten
kääpälajien runsaudet olivat lähes kolminkertaiset verrattuna
esimerkiksi Kainuuseen, jossa alle kymmenen prosenttia metsistä on yli 140-vuotiaita.

Etelä-Suomessa uhanalaisten kääpien tilanne osoittautui heikoksi. Hämeessä monia uhanalaisia
kääpälajeja uhkaa alueellinen sukupuutto, jos lahopuuta ei saada lisää metsiin. Kääpien tilannetta
voitaisiin helpottaa esimerkiksi perustamalla uusia suojelualueita sellaisten alueiden lähettyville,
joilla on jo runsaasti lahopuuta. Lahopuun määrää voidaan lisätä myös ennallistamisen avulla.

Lahopuusta riippuvaiset käävät ovat yksi uhanalaisimmista eliöryhmistä Pohjoismaissa.
Tuoreimpien arviointien mukaan 37 prosenttia Suomen kääpälajeista on joko uhanalaisia tai
silmälläpidettäviä taantuneita lajeja.

Lahopuuston monipuolisuus ja koko vaikuttavat kääpälajien määrään. Etenkin laho lehtipuuaines
kuusivaltaisissa metsissä lisäsi merkittävästi kääpälajeja. Uhanalaisia lajeja löytyi järeiltä
lahonneilta maapuilta, mutta niitä ei löytynyt lainkaan hakkuiden jäljiltä olevilta kannoilta ja ohuilta
hakkuutähdelatvuksilta.

Penttilä määritteli uhanalaisten kääpälajien vaatiman lahopuun määrälle ns. kynnysarvon, joka
vaihtelee alueittain. Hämeessä uhanalaiset lajit näyttävät viihtyvän metsissä, joissa lahopuuta on



Strombidium –suvun ripsieläin
sisällään fluoresoivaksi värjättyjä

Pfiesteria  piscicida
panssarisiimaleviä. Kuva Outi Setälä

yli 20 kuutiometriä hehtaarilla. Tällaista määrää lahopuuta ei yleensä löydy talousmetsistä, joten
niistä uhanalaiset kääpälajit puuttuivat yleensä kokonaan.

Tutkimuksessa ilmeni, että yli kymmenen vuotta metsäpalon jälkeen uhanalaisia kääpälajeja
ilmestyi runsaasti sellaisille alueille, joiden lähettyvillä oli runsaasti lahopuuta ja vanhoja metsiä.
Yllättävää oli, että aukeille paloalueille ilmestyi myös sellaisia kääpälajeja, joita pidetään
vanhojen, varjoisten metsien lajeina.

Vesien näkymättömät vaikuttajat

Ripsieläimet ja eräät panssarisiimalevät ovat vapaassa vedessä eläviä eli planktisia yksisoluisia
eliöitä, jotka luokitellaan kuuluviksi niin sanottuun mikroeläinplanktoniin. Nimensä mukaisesti
nämä eliöt ovat sangen pieniä, suurimmillaankin yleensä vain noin millimetrin kymmenesosan
kokoisia. Mikroeläinplanktonin määrä ja lajikoostumus pohjoisella Itämerellä on runsaimmillaan
loppukeväästä –alkukesästä. Parhaimmillaan esimerkiksi ripsieläimiä tavataan jopa 100 000
solua litrassa vettä. Mikroeläinplankton käyttää ravinnokseen muita, yleensä itseään pienempiä
planktoneliöitä, kuten yksisoluisia planktonleviä.

FL Outi Setälä on väitöskirjassaan tutkinut ripsieläinyhteisöjen
lajikoostumusta pohjoisen Itämeren ulappa-alueilla aina
Kattegatista Suomenlahden suulle asti. Lisäksi työssä tutkittiin
eri ripsieläinlajien ravinnonottoon vaikuttavia tekijöitä
Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla Hankoniemellä sekä
Yhdysvaltojen itärannikolla, Chesapeakelahdella. Yhdistämällä
kokeellisen tutkimuksen tuloksia aineistoon eri lajien
runsauksista voitiin arvioida keskikesän ripsieläinyhteisöiden
laidunnustehokkuutta, eli sitä, kuinka suuren osan vedestä ne
pystyvät tyhjentämään saaliseliöistään. Väitöskirjassa
selvitettiin myös Dinophysis acuminata panssarisiimalevän
esiintymistä eri syvyyksissä Itämerellä, sekä valaistusolojen
vaikutusta tämän lajin yhteyttämistehokkuuteen.

Kahden kesäkauden aikana kerättyjen ripsieläinaineistojen
perusteella selvitettiin lajiston koostumusta avomeriasemilla
useista eri syvyyksistä. Korrelaatioanalyysiä apuna käyttäen
aineistosta tutkittiin ripsieläinlajien välisiä suhteita, ja
mahdollisten ripsieläinyhteisöjen esiintymistä. Bornholmin ja
Gotlannin syvänteiden syvävedestä, hapekkaan ja hapettoman
veden rajapinnasta löydettiin erityinen ripsieläinyhteisö, joka
ilmeisesti suosii vähähappisia olosuhteita. Lähempänä pintaa olevista vesikerroksista löytyi lisäksi
molempina vuosina kaksi selkeää ripsieläinyhteisöjä. Tällaisia yhteisöjä voivat pitää koossa
samankaltaisten resurssien hyväksikäyttö ja yhteisön sisäiset peto-saalissuhteet. Keskikesän
ulappa-alueen ripsieläinyhteisöiden lajikoostumus ja biomassa vaihtelivat kahden eri vuoden
välillä, mikä näkyi myös arvioissa eri yhteisöiden laidunnustehokkuuksista.

Ripsieläinten ravinnonottoa tutkittiin tarjoamalla niille ravinnoksi joko vehnätärkkelysliuosta tai
kasvatettua fluoresoivaksi värjättyä panssarisiimalevää. Kokeiden perusteella arvioitiin paitsi
yleistä laidunnustehokkuutta, myös sitä, minkä kokoista ravintoa eri lajit pystyvät syömään.
Ravinnonkäyttökokeiden perusteella voitiin osoittaa että jotkut lajit ovat erikoistuneet tietyn
kokoiseen ravintoon, kun taas toiset ovat generalisteja, jotka voivat käyttää monenkokoista
ravintoa.

Dinophysis acuminata panssarisiimalevä esiintyy pohjoisella Itämerellä yleensä 15–20 metrin
syvyydessä lämpötilan harppauskerroksessa tai hieman sen alapuolella. Uutena havaintona
löydettiin erittäin runsas D.acuminata -yhteisö Gotlannin syvänteeltä 77 metrin syvyydestä.
Mielenkiintoiseksi esiintymisen näin syvällä tekee ennen kaikkea se, etteivät nämä leväsolut pysty
yhteyttämään niissä olosuhteissa. Selvitettäessä D.acuminatan yhteyttämistehokkuutta eri
valaistusoloissa havaittiin selkeitä eroja eri yhteisöiden välillä. Paras yhteyttämistehokkuus oli
sellaisilla leväsoluilla, jotka oli kerätty pinnanläheisistä vesikerroksista, kun taas syvemmältä
kerättyjen levien yhteyttämistehokkuus oli alentunut. Kun pinnan läheisistä vesikerroksista
kerättyjä leviä pidettiin pimeässä viikon ajan, niiden yhteyttämistehokkuus laski.



Julkaisut vuonna 2004

Vuonna 2004 SYKEssä valmistui 68 painettua sarjajulkaisua, joista 58 julkaistiin myös
sähköisenä. Ainoastaan sähköisessä muodossa tehtiin kolme julkaisua. SYKEn henkilökunnalla
oli lisäksi laajaa julkaisutuotantoa.

Poimintoja vuoden 2004 julkaisuista

Ympäristösanoja yhdeksällä kielellä
Tutkimustietoa maatalouden monimuotoisuudesta
Tieto sarvijääristä koottiin kirjaksi

Ympäristösanoja yhdeksällä kielellä

Uusi ympäristösanakirja Endic2004 esittelee yli 6 000 termiä yhdeksällä kielellä: suomeksi,
viroksi, englanniksi, ranskaksi, saksaksi, ruotsiksi, latviaksi, liettuaksi ja venäjäksi. Endic2004 on
neljä vuotta sitten ilmestyneen EnDic2000-sanakirjan uusittu, tarkistettu ja laajennettu sanasto,
jossa on noin 1 500 uutta termiä ja kaksi uutta kieltä. Teos sisältää noin 80 000 hakusanaa eri
kielillä ja 2 000 termin määritelmät englanniksi, viroksi ja suomeksi. Uuteen sanakirjaan on lisätty
termejä erityisesti ympäristönsuojelusta, luonnon monimuotoisuudesta ja ympäristöasioihin
liittyvästä lainsäädännöstä.

Yli tuhatsivuinen ympäristösanakirja kattaa laajasti ympäristön- ja
luonnonsuojelun. Mukana ovat muun muassa luonnon
monimuotoisuus, maantiede, meteorologia, hydrologia,
ympäristötekniikka, vesihuolto, vesiensuojelu, jätehuolto ja EU:n
ympäristöasiat.

Kirja on hyvä työväline kansainvälisissä tehtävissä työskenteleville,
tutkijoille, opiskelijoille, kääntäjille ja muille ympäristöasioista
kiinnostuneille.

Kirjan ovat kustantaneet Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja
ympäristöministeriö. Sen on koonnut SYKEn tutkijaryhmä
päätoimittajanaan Viron maatalousyliopiston emeritusprofessori
Aleksander Maastik Tartosta.

Endic2004 ympäristösanakirja
Ympäristösanoja yhdeksällä kielellä (tiedote 21.1.2005)

Tutkimustietoa maatalouden monimuotoisuudesta

Ympäristötuen merkitystä maatalousluonnon monimuotoisuudelle on ensimmäisen kerran tutkittu
perusteellisesti. Suomen ympäristö –sarjassa julkaistut tulokset osoittavat, että ympäristötuki on
edistänyt maatalousluonnon monimuotoisuuden säilymistä, mutta nykyiset toimenpiteet eivät riitä
maatalousluonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi. Ympäristötukeen tarvitaan nykyistä
voimakkaampaa panostusta luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Perinnebiotooppien
hoidon erityistuki on lisännyt eniten lajistollista monimuotoisuutta ja sen suosiota olisi edelleen
perusteltua lisätä. Myös monimuotoisuuskaistat pellon ja metsän välissä tehostaisivat
monimuotoisuuden säilymistä.



Maatalouden ympäristötuen vaikutusten seurantatutkimukseen kuului 10 osatutkimusta, joissa
kartoitettiin laajasti maatalousympäristön eliölajiston ja maiseman monimuotoisuutta vuosina
2000–2003. Lajiston monimuotoisuutta tutkittiin yli tuhannessa kohteessa Etelä-Suomen eri
osissa. Näin laajaa eri eliöryhmät kattavaa maatalousluonnon kartoitusta ei ole aiemmin
Suomessa tehty. Kartoitus tuotti tarkkaa tietoa kasvien, hyönteisten ja lintujen runsauden
vaihtelusta ja se muodostaa pohjan maatalousluonnon monimuotoisuuden seurannalle jatkossa.
Kartoitus aiotaan toistaa samoilla paikoilla vuonna 2005. Tuloksia hyödynnetään ympäristötuen
kehittämisessä.

Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa tutkimuksessa ovat olleet mukana Riista- ja
kalatalouden tutkimuskeskus ja Helsingin yliopisto. Tutkimuksen ovat rahoittaneet maa- ja
metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö.

Maatalouden ympäristötuen merkitys luonnon monimuotoisuudelle ja maisemalle
Ympäristötuki on edistänyt maatalousluonnon monimuotoisuuden säilymistä (tiedote
12.11.2004)

Tieto sarvijääristä koottiin kirjaksi

Yli kolmanneksen Suomen sarvijäärälajeista on arvioitu  taantuneen. Uusimmassa
vuoden 2000 uhanalaisuusarvioinnissa sarvijääristä luokiteltiin kaksi lajia
hävinneiksi, 24 lajia uhanalaisiksi ja 7 lajia silmälläpidettäviksi. Uhanalaisuuden
syynä ovat elinympäristössä tapahtuneet muutokset, merkittävimpinä lahoavan puun
väheneminen, metsien ikärakenteen muutokset sekä puulajisuhteiden muutokset.
Tieto maamme sarvijääristä on koottu ensimmäistä kertaa yhteen uudessa kirjassa
Suomen sarvijäärä.

Suomen Sarvijäärät -kirjassa esitellään värikuvin, tekstein ja levinneisyyskartoin
kaikki Suomessa vakinaisesti esiintyvät 84 lajia. Lisäksi esitellään joitakin toistuvasti
maahamme kulkeutuneita lajeja sekä lähialueilla esiintyviä lajeja, joiden tapaaminen
Suomessakin tuntuu mahdolliselta. Kirjassa on myös ensimmäinen suomenkielinen koko
maamme lajiston kattava jääräntoukkien määrityskaava, pohjoismaiseen kirjallisuuteen perustuva
kattava isäntäpuutaulukko sekä syömäjälkien määrityskaava. Kirjan alkuosassa esitellään muun
muassa sarvijäärien elintapoja, levinneisyyttä, metsätaloudellista merkitystä, uhanalaisuutta ja
suojelua. Siinä on myös sarvijääriä kansanperinteessä käsittelevä osio, jossa kerrotaan mm.
mistä papintappaja on saanut nimensä.

Kirjan ovat tehneet metsäeläintieteen professori Kari Heliövaara Helsingin yliopistosta, vanhempi
tutkija Ilpo Mannerkoski Suomen ympäristökeskuksesta ja tutkija Juha Siitonen
Metsäntutkimuslaitokselta.

Kolmannes kovakuoriaisiin kuuluvista sarvijääristä on arvioitu taantuneiksi (tiedote 22.4.2004)
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SYKEn henkilöstö

SYKEssä työskenteli vuoden 2004 lopussa 605 henkilöä. Henkilöstön lukumäärä laski
edellisvuodesta viidellä. Henkilötyövuosien määrä kasvoi neljällä. Pysyvää henkilöstöä oli 78
prosenttia ja määräaikaisia 20 prosenttia. Harjoittelijoiden ja työllistettyjen osuus oli kaksi
prosenttia.

Korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 71 prosenttia. Koko henkilöstön keski-ikä oli 44 vuotta ja
pysyvän henkilöstön 47 vuotta. Naisten osuus henkilökunnasta oli 56 prosenttia. Pysyvän
henkilöstön vaihtuvuus oli 2,5 prosenttia ja keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä 63 vuotta.
Palkkausmenot olivat 26 miljoonaa euroa.

Henkilöstö ryhmittäin

Henkilöstöryhmä 2002 2003 2004
Luonnontieteellinen korkeakoulututkinto 238 255 261
Diplomi-insinöörit 111 111 112
Muu korkeakoulututkinto 60 57 56
Insinöörit ja teknikot 17 15 14
Avustava laboratorio- ja tutkimushenkilöstö 54 44 46
Toimistohenkilöstö 101 101 98
Muut toimihenkilöt 17 27 18
Yhteensä, henkilöä 598 610 605

Työajan jakautuminen

Yksikkö 2002 2003 2004
Tutkimusosasto     170     178 190
Tietokeskus       58       62 64
Asiantuntijapalveluosasto     217     227 220
Hallinto-osasto       39       41 41
Johto ja esikunta       12       12 10
Viestintä       18       19 18
Laboratorio       45       45 46
Kansainväliset konsulttipalvelut       10 8 7
Yhteensä, henkilötyövuotta     569     592 596



Henkilöstön kehittäminen

Koulutuspäiviä kertyi keskimäärin neljä päivää henkilöä kohti. Keskeisiä osaamisen
kehittämisalueita olivat strateginen ja henkilöjohtaminen, menetelmä- ja projektiosaaminen,
toimistohenkilöstö- ja sihteerivalmiudet sekä atk-valmiudet. Johtamisen erikoisammattitutkinnon
(JET) suorittamisen aloitti 18 esimiestä ja asiantuntijaa. Tutkijoiden ja asiantuntijoiden
kaksivuotinen menetelmäosaamisen kehittämisohjelma jatkui. ATK-ajokorttitutkinnon on
suorittanut noin 70 prosenttia henkilöstöstä.

SYKEn talous

SYKEn toiminnallinen rahoitus kasvoi lähes miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Suoran valtion
budjettirahoituksen osuus oli 60 prosenttia. Tärkeimmät kotimaiset rahoittajatahot olivat
ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen Akatemia ja TEKES. EU:n
tutkimusrahoitus oli noin 1,6 miljoonaa euroa.

Ulkopuolisen rahoituksen osuus SYKEn kokonaisrahoituksesta oli tavoitteen mukaisesti 40
prosenttia. Tulorahoituksesta vientihankkeiden osuus oli 60 prosenttia, julkisoikeudellisten
suoritteiden tuottojen osuus 7 prosenttia ja hallinnonalan sisäisten palvelujen osuus 12 prosenttia.
Loppuosa tulorahoituksesta on muiden maksullisten palvelujen myyntiä.

Toiminnallinen rahoitus

Rahoituslähde 2002 2003 2004
Suora budjettirahoitus 22,4 24,7 23,5
Ympäristöministeriö 3,6 4,2 4,9
Maa- ja metsätalousministeriö 1,1 1,1 1,4
Muu julkisen sektorin rahoitus 2,5 2,6 2,8
Budjetin ulkopuolinen rahoitus 3,1 2,0 2,8
Tulorahoitus 4,1 4,1 4,1
Yhteensä, miljoona euroa 36,8 38,7 39,5

Lisäksi ympäristövahinkojen torjuntaan käytettiin 2,3 miljoonaa euroa ja torjunta-alusten
peruskorjauksiin 8,4 miljoonaa euroa.

SYKEn kustannukset lisääntyivät 1,5 miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Osa SYKEn atk-
palvelujen, laboratoriotoiminnan, tieto- ja kirjastopalvelujen sekä koulutus- ja julkaisutoiminnan
kustannuksista on koko ympäristöhallinnon kustannuksia. Palkkauskustannukset ovat yli 60 %
kokonaiskustannuksista.

Kustannukset toimintayksiköittäin

Yksikkö  2002  2003 2004
Tutkimusosasto 10,4 10,4 11,4
Tietokeskus 5,3 5,8 5,9
Asiantuntijapalveluosasto 14,6 14,7 14,8
Hallinto-osasto 2,5 2,3 2,3
Johto ja esikunta 1,5 0,9 0,9
Viestintä 1,1 1,0 1,0
Laboratorio 2,6 2,5 2,6
Kansainväliset konsulttipalvelut 2,0 1,9 2,1
Yhteensä, miljoona euroa 40,0 39,5 41,0





Suomen ympäristökeskuksen
pääjohtaja Lea Kauppi

Suomen ympäristökeskuksen vuosikatsaus 2005

Ympäristöosaaminen matkaa maailmalle

Ympäristöhallinto juhli kymmenvuotista taivaltaan vuonna 2005. Suomen ympäristökeskus järjesti
yhdessä Sitran kanssa lokakuussa juhlaseminaarin teemalla "Vientiä ympäristölle". Tasavallan
presidentti Tarja Halonen kehotti siellä elinkeinoelämää, tutkimuslaitoksia ja viranomaisia
tekemään ympäristöosaamisesta vientituotteen. Markkinoita riittää, sillä ympäristöteknologian
maailmankauppa kasvaa kymmenellä prosentilla vuodessa.

Teknologian rinnalla tarvitaan muunkinlaisen osaamisen vientiä.
Yleensä teknologian menestyksekäs soveltaminen edellyttää sitä,
että  alueelle on luotu riittävä hallinnollinen infrastruktuuri ja
institutionaalinen osaaminen. SYKEllä on vientihankkeista vuosien
kokemus siitä, kuinka rakennetaan toimiva ympäristöhallinto ja
rakenteet esimerkiksi ympäristön tilan seurantaa varten. Tälläkin
hetkellä asiantuntijoitamme työskentelee mm. Etelä-Afrikassa,
Egyptissä, Kambodzassa, Nepalissa ja Nicaraquassa.

Maa- ja metsätalousministeriö edellyttää SYKEltä aktiivista ja
aloitteellista roolia kansainvälisissä vesiasioissa. Olemme mukana
kehittämässä mm. kehitysmaita palvelevaa vesitutkimusta ja
osallistumme EU-projektiin, jossa satelliiteilta saatavaa tietoa maan kosteudesta ja tulva-alueiden
maankäytöstä hyödynnetään tulvaennusteissa.

Kokonaisvaltaiseen tarkasteluun

Eri tutkimuslaitoksissa mietitään parhaillaan kuumeisesti, kuinka vastata toimintaympäristön
muutoksiin. Tuottavuusohjelmat edellyttävät tutkimustoiminnalta tehoa ja vaikuttavuutta. SYKEn
strategia vuosille 2006-2010 hyväksyttiin marraskuussa. Strategiassa korostetaan laajojen,
kokonaisvaltaisten tarkastelujen ja arviointien tekoa SYKEn keskeisenä tehtävänä. Tavoitteena
on tuottaa tietoa, jota tukee ympäristöpolitiikan kehittämistä ja auttaa päätöksentekijöitä tekemään
sekä yhteiskunnan että ympäristön kannalta viisaita päätöksiä.

Viime vuonna tällaisia kokonaisvaltaisia tarkasteluja tehtiin Suomen kansallisesta
ilmastostrategiasta ja vuonna 1997 käynnistyneen biodiversiteettiohjelman vaikuttavuudesta.
Seuraavaksi selvitetään Itämeren tehokkaimpia suojelutoimia yhteistyössä eri tutkimuslaitosten ja
yliopistojen kanssa.

Laaja-alaisten arviointien toteuttaminen on mahdollista vain yhteistyössä eri asiantuntijatahojen,
kuten muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. . Muutoinkin ympäristönäkökulman
yhdentäminen muihin sektoreihin edellyttää tiiviitä yhteyksiä eri toimijoihin. Hankekohtaisen
yhteistyön rinnalla SYKE on vuosien mittaan solminut kattavampia yhteistyösopimuksia
tutkimuslaitosten, yliopistojen ja muiden tahojen kanssa. Viimeisin yhteistyösopimus
allekirjoitettiin joulukuussa 2005 Tiehallinnon kanssa.



Erilaisten raportointien toteuttamiseksi mahdollisimman tehokkaasti koottiin kansainvälisiä
toistuvia raportointeja tekevistä asiantuntijoista  tietokeskukseen raportointiryhmän. Näin
varmistetaan se, että olemassa olevia tietojärjestelmiä ja uusinta tietotekniikkaa hyödynnetään
työssä täysimääräisesti.

Asiakkaiden toiveet huomioon

Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden on voitava luottaa työmme laatuun. Heidän toiveensa ja
näkemyksensä haluamme ottaa mukaan jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa. Hyvän palvelun
takaamiseksi talomme sisäisen yhteistyön on oltava sujuvaa. Tämä oli yhtenä tärkeänä kriteerinä
myös valittaessa vuoden 2005 ryhmäpalkkion saajia. Mainittakoon, että yksi palkkioista annettiin
uuden palkkausjärjestelmän valmisteluun osallistuneille. Käsitykseni mukaan uuden
palkkausjärjestelmän käyttöönotto sujui talossamme tavallista paremmin ja ratkaisu tyydytti eri
osapuolia.

Olen vakuuttunut siitä, että  kymmenenkin vuoden kuluttua SYKEn yhteistyöhakuiselle ja
kokonaisvaltaiselle tavalle käsitellä ympäristökysymyksiä riittää kysyntää. Meillä on valmiudet
tarttua isoihinkin haasteisiin. Visiomme on, että tulevaisuudessa olemme yksi maailman johtavista
monitieteellisistä ympäristöalan asiantuntijoista ja vaikuttajista.

Teemme omalta osaltamme kaikkemme, että ympäristöasiat nivotaan vieläkin kiinteämmin
mukaan yhteiskunnan eri toimintoihin ja että korkeatasoisen suomalaisen ympäristöosaamisen
vienti kasvaa.

Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta yhteistyökumppaneillemme ja kaikille sykeläisille hyvin
tehdystä työstä!

Lea Kauppi



Kukkakärpänen.
Kuva Kimmo Syrjänen.

Biodiversiteettiohjelman arviointi antoi eväitä uuteen ohjelmaan

Suomi on sitoutunut YK:n Rion huippukokouksessa ja EU:n biodiversiteettitavoitteessa siihen,
että  luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä hidastetaan olennaisesti. Suomessa laadittiin
biodiversiteettisopimuksen mukainen toimintaohjelma vuosille 1997-2005. Suomen
ympäristökeskuksen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen, Metsäntutkimuslaitoksen ja
Helsingin yliopiston asiantuntijaryhmä arvioi ohjelman 124 toimenpiteen vaikuttavuuden.
Arviointityötä rahoitti ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja
viestintäministeriö sekä ulkoasiainministeriö. Työn tarkoitus oli antaa eväitä parhaillaan
viimeisteltävään uuteen ohjelmaan.

Seurantaohjelma ja indikaattorit tarvitaan

Vuonna 2003 kaikista Itämeren maiden typen ilmapäästöistä
tie- ja laivaliikenteen osuus oli noin 30 %. Maatalouden osuus
oli kuitenkin suurempi, noin 40 %.Arviointityötä tehnyt ryhmä
totesi, että toimintaohjelma on pantu kohtuullisen hyvin
toimeen ja yhteiskunnan eri sektorit ovat tunnistaneet tarpeen
turvata monimuotoisuutta toiminnassaan. Talousmetsien
hoidossa on monimuotoisuuden turvaamisesta annettu
suositukset ja luonnonsuojelualueita alettu ennallistaa. Näistä
ja monista muista myönteisistä toimista huolimatta Suomen
luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä ei voida pysäyttää tai
hidastaa merkittävästi vuoteen 2010 mennessä.

Suomen luonnon monimuotoisuuden tilan seuranta on
arvioinnin mukaan laajaa ja kansainvälisesti korkeatasoista.
Seurantojen tulokset ovat kuitenkin hajallaan, eikä
kokonaisesityksiä tai teemakohtaisia yhteenvetoja ei ole tehty.

Maahamme tarvittaisiin kattava biodiversiteetin seurantaohjelma ja indikaattorit luonnon
monimuotoisuudelle. Indikaattoreiksi voidaan valita esimerkiksi lajien kantojen kehitys sekä
elinympäristöjen määrän ja tilan kehitys. Myös lajien uhanalaisuuden muutosta tulee seurata.

Laajat arvioinnit haastavia

Arviointityötä vetänyt professori Mikael Hildén Suomen ympäristökeskuksesta toteaa näin
kokonaisvaltaisten ja laajojen arviointien tekemisen olevan haastavaa, mutta antoisaa. Eri aloja
edustavat tutkijat joutuvat asettamaan osaamisensa uuteen kehykseen ja käymään dialogia
hyvinkin erilaisia näkemyksiä edustavien tahojen kanssa. Prosessi vaatii kaikilta monitieteisyyttä
ja toisilta oppimista. Tuloksena voi olla yllättäviäkin avauksia ja ideoita, joita ei muilla tavoin
syntyisi.

Kokonaisvaltaisille arvioinneille hän uskoo olevan jatkossa yhä
enemmän kysyntää, koska valtion varoilla tehtävältä



Linnunherne.
Kuva Anne Raunio

toiminnalta kuten biodiversiteetin suojelulta vaaditaan
tehokkuutta. Poliittiset päätöksentekijät haluavat tutkittua tietoa
toimenpiteiden vaikuttavuudesta, jotta jatkotoimet voidaan
suunnata tarvittaessa uudella tavalla.

Suoraa esikuvaa biodiversiteettiohjelman arvioinnin kaltaiselle
työlle ei ollut, suomalainen tutkimus onkin omalla alallaan
edelläkävijä.  Mikael Hildén toivoo tutkimusmaailman meillä ja
muualla saavan inspiraatiota ja vinkkejä Suomessa tehdystä
työstä. Arvioinnin lähestymistapoja ja tuloksia esitellään eri
foorumeilla, mm. marraskuussa Hanasaaren European
Biodiversity Research Platform- kokouksessa.



Suomi kärjessä ilmastonmuutokseen sopeutumisen tutkimuksessa

Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa Finadapt-hankkeessa selvitettiin suomalaisen
yhteiskunnan eri sektoreiden valmiutta sopeutua ilmastonmuutokseen. Laajan yhteistyöverkoston
avulla  haluttiin vastata sekä tieteellisiin että hallinnon ja päätöksenteon tarpeisiin tekemällä
ensimmäinen syvällisempi selvitys aiheesta. Rahoitusta saatiin vuosina 2004-2005
Ympäristöklusterin tutkimusohjelmasta.

Saatujen tulosten mukaan sopeutumista ei ole vielä suunniteltu maassamme riittävästi, mutta silti
Suomi on maailman kärkimaita sopeutumisen edistämisessä.

Hillitsemisen rinnalle sopeutuminen

Rinnan Finadapt-hankkeen kanssa Suomessa laadittiin
kansallinen strategia ilmastomuutokseen sopeutumisesta.
Strategia julkaistiin loppuvuodesta 2004 ja se on herättänyt
suurta kiinnostusta maailmalla, sillä muuallakin ollaan
heräämässä miettimään sopeutumista.

Pitkään ilmastoasioita tutkineen Finadapt-hankkeen vetäjän,
SYKEn tutkimusprofessori Tim Carterin mukaan
ilmastonmuutoksen hillitseminen on tähän saakka ollut
poliitikkojen, hallinnon ja tutkijoiden pääasiallinen huolenaihe
ja tutkimuksen kohde. Koska ilmasto on kuitenkin jo muuttunut
ja seuraukset alkavat näkyä, on sopeutumisesta alettu puhua
hillitsemisen ohella.

Suomessa tietoisuus ilmaston muuttumisesta on Tim Carterin
mielestä korkealla tasolla, tämän kertovat myös Finadaptin tulokset.  Yli kolmannes eri alojen
asiantuntijoista kertoi, että  ilmastonmuutos otetaan jo nyt huomioon suunnittelussa. Yli puolet
heistä ilmoitti saaneensa tarpeeksi tietoa ilmastomuutoksesta  työtään varten.

Sopeutuminen kannattaa

Jatkossa kannattaa määritellä, mitkä ovat riskialttiit alueet ja mitä toimenpiteitä tarvitaan ihmisten
ja luonnon suojelemiseksi. Tim Carter luettelee pitkän listan, missä kaikkialla sopeutumista
tarvitaan: muun muassa luonnonsuojelualueiden rajauksia, ekosysteemien sopeuttamista,
energiankäyttöä ja maankäytön suunnittelua kannattaa miettiä aivan uudelta pohjalta.

Osa sopeutumisen toimenpiteistä kannattaa tehdä ilmastonmuutoksesta huolimatta kuten
varautua lisääntyviin kaupunkitulviin. Osan sopeutumisesta voivat hoitaa yksittäiset
ammatinharjoittajat ja toimialat, mutta suureen osaan toimenpiteistä vaaditaan yhteiskunnan
mukaantuloa.



Findaptissa löydettiin myös aloja, jotka eivät ole juurikaan reagoineet ilmastonmuutokseen, mutta
joiden toimintaan se voi vaikuttaa suurestikin. Yksi tällainen on matkailu. Joidenkin tärkeiden
asioiden kuten ihmisten terveysvaikutusten tutkiminen on myös alkutekijöissään. Koska
suomalaiset saattavat olla melko herkkiä säiden ääri-ilmiöille kuten pitkille hellejaksoille, asiaa
kannattaisi selvittää tarkemmin. Myöskään ilmastonmuutoksen vaikutusta luonnon
monimuotoisuuteen ei ole paljoa tutkittu Suomessa.

Jokaiselle Finadaptissa mukana olleelle aihealueelle määritettiin tutkimuksen prioriteetit.
Rahoituksen haku sopeutumishankkeille sopeutumisen tutkimusohjelmasta käynnistyi
alkuvuodesta.

Tutkimushankkeen lukuisista julkaisuista kootaan tänä vuonna englanninkielinen loppuraportti
sekä suomenkieliset tiivistelmät. Kustakin osahankkeesta on julkaistu oma englanninkielinen
raporttinsa SYKEn monistesarjassa.



Kansainvälisesti
rajoitetuista kemikaaleista

julkaistiin esite.

Riskipeliä kemikaaleilla

Viime vuoden kuumimpia keskustelunaiheita ympäristöasioissa olivat kemikaalit. Euroopan unioni
valmistelee uutta kemikaalilainsäädäntöä, REACH-asetusta, jonka tavoitteena on parantaa
ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua sekä ylläpitää EU:n kemianteollisuuden kilpailukykyä.
Vastuu kemikaalien turvallisesta käytöstä tulee olemaan valmistajilla, joiden on tunnettava
nykyistä paremmin valmistamiensa kemikaalien ominaisuudet. Asetus voidaan mahdollisesti
hyväksyä  jo Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella syksyllä 2006.

REACH-asetus edellyttää kemikaalien rekisteröintiä, arviointia ja haitallisimpien osalta
lupamenettelyä.  Näiden tehtävien hoitamiseen osallistuu  Helsinkiin perustettava Euroopan
kemikaalivirasto. SYKEn palvelujohtaja Jukka Malm on Suomen yhdyshenkilö EU:n
kemikaaliviraston perustamiseen liittyvissä valmisteluissa.

Pelaamaan verkossa

Liittyvätkö antibakteeriset aineet jotenkin tietokoneisiin? Entä
miten hauki ja dioksiini liittyvät yhteen? SYKE ja
ympäristöministeriö julkaisivat syksyllä 2005 verkossa toimivan korttipelin kemikaalien riskeistä.
Jos osaat yhdistää toisiinsa oikeat kemikaaliaiheet, saat rakennettua korttitalon.

Kemikaalien riskeistä puhuttiin myös Helsingissä elokuvateatteri Bio Rexissä järjestetyssä
seminaarissa, joka keräsi runsaan yleisön. SYKEn pääjohtaja Lea Kauppi korosti, että
kemikaalitutkimukseen ja riskinhallintaan on olemassa ja kehitettävissä työkaluja, vaikka se onkin
haasteellista.

Kemikaalit on pop

POP-yhdisteet ovat hyvin haitallisia kemikaaleja, jotka
kulkeutuvat  ilmakehässä ympäri maailmaa. Niihin kuuluvat
sellaiset aineet kuin DDT, PCB -yhdisteet ja dioksiinit. Näiden
yhdisteiden on havaittu kulkeutuvan päiväntasaajalta napa-
alueille ja vuoristoihin, missä  ne pysyvinä, eliöihin kertyvinä ja
myrkyllisinä yhdisteinä voivat aiheuttaa uhan arktiselle
luonnolle ja alkuperäiskansoille.

Sopimus POP-aineiden maailmanlaajuisesta rajoittamisesta
tuli voimaan vuonna 2004 ja sen on allekirjoittanut 151 maata.
Sopimuksen kansallisen toimeenpanon valmistelu työllisti
kemikaaliyksikköä. Syksyllä 2005 aiheesta järjestettiin
kuulemistilaisuus kansalaisille.

SYKE on mukana valmistelemassa myös kansallista
kemikaaliohjelmaa, jossa linjataan kemikaalivalvonnan
tavoitteita ja annetaan suosituksia riskinhallintaan.



Huoli pohja- ja pintavesistä

Monen eri tahon kanssa yhteystyönä tehty pohjavesien torjunta-ainekartoitus saatiin päätökseen
ja loppuraportti julkaistaan tänä vuonna. Kemikaaliyksikön päällikkö Kaija Kallio-Mannila on
huolissaan alustavista tuloksista: vaikka pitoisuudet eivät olleetkaan suuria, aineita ja niiden
hajoamistuotteita löytyi kuitenkin yllättävän paljon.



Jätesuunnitelmaa valmistellaan kansalaisten kanssa

Miten jätehuolto vaikuttaa ilmastopolitiikkaan? Entä kemikaalipolitiikkaan? Jätehuoltoa
tarkastellaan monesta näkökulmasta, kun maahamme valmistellaan valtakunnallista
jätesuunnitelmaa. Ilmastovaikutusten ja kemikaalien hallinnan ohella jätteitä katsotaan myös
luonnonvarojen kestävän käytön ja terveys- ja ympäristöhaittojen näkökulmasta. Mallina toimii
EU:n jätestrategia.

Aikaperspektiivi suunnittelulle on nyt kymmenen vuotta. Valmisteluprosessin avoimuus ja
osallistaminen on ollut aikaisempaa laajempaa. Ensimmäinen julkinen kuulemistilaisuus
järjestettiin syyskuussa ja siellä avattiin kansalaiskeskustelu jätestrategian tavoitteista ja
mahdollisuuksista.

Kuukausittain yleisö voi osallistua nettikyselyyn, missä on tiedusteltu kantaa mm.
ongelmajätteiden käsittelyyn ja kysytty keinoja jätteiden haitallisuuden vähentämiseen.
Vastauksia on tullut runsaasti ja ne ovat sisältäneet hyviä vinkkejä asioiden kehittelyyn.

Jätteen poltto puhuttaa

Kolmesta kuumasta teemasta tehdään parhaillaan selvitystä,
joiden pohjalta kansalaiset ja intressiryhmät voivat esittää
sitten mielipiteensä. Teemat ovat jätteen poltto, kuntien rooli
jätehuollossa ja jätteen synnyn ehkäisy.

Kun jätehuollon nykytilanne ja suhteet muihin
ympäristöpolitiikan sektoreihin on käyty läpi sekä kerätty
ideoita uusiksi ohjauskeinoiksi, tehdään vielä arvio
ehdotettujen toimenpiteiden vaikutuksista. Sen jälkeen ovatkin
ainekset kasassa, jotta esitys jätelain uudistamiseksi ja ohjeet
alueellisten jätesuunnitelmien laatimiseksi voidaan saattaa
valmiiksi. Tämän vuoden lopussa  mietintö luovutetaan
ympäristöministeriölle ja jäädään odottamaan valtioneuvoston
periaatepäätöstä jätehuollon keskeisistä
kehittämisehdotuksista ja lainsäädäntöhankkeista.

Jätemäärät laskeneet suhteessa BKT:hen

Vielä voimassa olevan valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteena on ollut hyödyntää
yhdyskunta- ja teollisuusjätteestä 70 prosenttia. Lisäksi on tavoiteltu talouskasvua hitaampaa
jätemäärien kasvua.

Jälkimmäinen tavoite on toteutunut: jätemäärä on useimmilla sektoreilla laskenut, vaikka
bruttokansantuote on kasvanut. Jätteiden hyötykäyttökin on lisääntynyt, mutta varsinkin
yhdyskuntajätteen hyödyntäminen on vielä kaukana tavoitteesta.



Näytteenottoa
Suomenlahden sedimentistä.

Kuva Seppo Knuuttila.

Suomenlahden pohjat edelleen heikossa kunnossa

Suomenlahdelle tehdyillä tutkimusmatkoilla selvisi, että pohjien tila on edelleen heikko.
Syvänteiden happitilanne huononi kesän aikana nopeasti ja paikoin havaittiin rikkivetyä. Vaikka
meren tila ei vielä juurikaan anna merkkejä paranemisesta, yli 20 vuotta Suomenlahti-
yhteistyössä mukana ollut johtava tutkija Heikki Pitkänen Itämeren suojelun tutkimusohjelmasta
on huomannut ainakin suhtautumisen merensuojeluun ja siihen liittyvään tutkimukseen
muuttuneen myönteisemmäksi viime vuosina.

Heikki Pitkänen toivookin, että päästäisiin pikaisesti kiinni
suuriin rehevöittäviin päästölähteisiin. Pietarin lounaisen
jätevedenpuhdistamon käyttöönotto on hyvä alku, mutta 800
000 pietarilaisen jätevedet valuvat edelleen
puhdistamattomina Suomenlahteen. Jatkossa pitäisi saada
kuriin maataloudesta ja ilman kautta mereen tuleva
typpikuorma. Tuoreet tiedot eri maiden aiheuttamasta
kuormituksesta saadaan HELCOMin Itämeren
kuormitustyöryhmältä, jota vetää limnologi Seppo Knuuttila
SYKEstä.

Sinileväennuste piti paikkansa

Keväällä yhdessä Merentutkimuslaitoksen kanssa annettu
sinileväennuste piti hyvin paikkansa. Viime kesänä
Suomenlahdella ei havaittu laajoja sinileväkukintoja. Sen
sijaan varsinaisella Itämerellä koettiin yksi kaikkien aikojen
pahimmista leväkesistä.

Kesän aikana leväkysymyksissä yleisöä palvelivat Suomen
ympäristökeskuksen levälinja sekä Merentutkimuslaitoksen
leväpäivystys. Myrkytystietokeskukseen raportoitiin sinileväisen veden käytöstä aiheutuneista
oireista. Laaja kolmivuotinen Suomen Akatemian rahoittama sinilevien myrkyllisyystutkimus jatkui
vuoden loppuun. Hanke toteutettiin ympäristö- ja terveyshallinnon yhteistyönä.

Ravinteet kuriin

Rehevöityminen ja siitä johtuvat leväkukinnat ovat yksi
Suomen rannikkovesien ja koko Itämeren suurimpia ongelmia.
Suomenlahteen tulee sen kokoon suhteutettuna kaksi- tai jopa
kolminkertainen määrä ravinteita muuhun Itämereen
verrattuna.

Tehokkaiden suojelukeinojen etsimiseksi on ollut jo
useamman vuoden käynnissä ympäristöministeriön ja Suomen
akatemian rahoittama laaja SEGUE-tutkimus, missä



Kasviplanktonia
kerätään meren pinnalta.

Kuva Seppo Knuuttila.

kokeellinen tutkimustieto yhdistetään mallinnuksiin.
Suomenlahdelle tehdään kokonaisvaltaisia malliskenaarioita,
joiden kuormitusta ja mallinnusta koskevista osista SYKE
vastaa. Näin saadaan entistä luotettavampia arvioita
ravinnekuormituksen ekologisista vaikutuksista ja pystytään
löytämään kustannustehokkaat keinot kuormituksen
vähentämiseen. Tulokset esitellään loppuseminaarissa
syksyllä 2006.

Muutamia vuosia sitten julkaistussa SYKEn tutkimuksessa
arvioitiin kustannustehokkaimpia toimia Suomenlahden
leväongelman ratkaisemiseksi Suomessa ja Pietarissa. Silloin
arvioitiin typen poiston tehostamisen Suomen rannikon
yhdyskuntajätevesistä olevan lähes yhtä kustannustehokas
tapa vähentää Suomenlahden ravinnekuormaa kuin Pietarin
lounaisen puhdistamon rakentaminen. Kotimaiset ponnistukset
parantaisivat veden laatua etenkin Saaristomerellä, mutta
myös Suomenlahden rannikolla. Pietarin toimet taas näkyisivät
avomerellä, ulkosaaristossa ja Pietarin lähialueella.



Suomen ja Viron yhteistyö
lisääntyy öljyntorjunnassa.

Öljyntorjunta-alus Tursas.

Kansainvälinen yhteistyö tiivistyy öljyntorjunnassa

Öljyntorjunnassa tehtiin vuonna 2005 tiivistä yhteistyötä etenkin virolaisten ja venäläisten tahojen
kanssa. Lukuisissa koulutustilaisuuksissa ja muissa tapaamisissa välitettiin tietotaitoa Itämeren
maihin, ja yhdessä järjestettiin Kundassa Suomi-Viro -päivät, jossa vierailivat myös molempien
maiden ympäristöministerit. Monitoimialus Seilin sisaralusta kunnostetaan parhaillaan virolaisten
käyttöön ja se saa nimen Eva 316. Viroon suunnitellaan myös öljynsuojarahaston perustamista
suomalaismallin mukaan.

Pietarin aluetta avustettiin öljyntorjuntakaluston hankinnassa
kuten aiempinakin vuosina. Yhdessä VTT:n kanssa
osallistuttiin EU:n Tacis-projektiin, jonka yhtenä tavoitteena on
selvittää Pietarin olemassa olevien torjuntatoimintojen
koordinaatioelimen tarvetta, tehtäviä ja perustamistapaa mah-
dollisesti perustettavaa öljyntorjuntakeskusta varten.

Öljyntorjuntaa harjoiteltiin

Kotkassa pidettiin elokuussa öljyntorjuntaharjoitus venäläisten,
virolaisten ja suomalaisten kesken. Ruotsin Karlskronassa
pidettyyn Itämeren maiden harjoitukseen Suomi osallistui
yhdellä aluksella.

Öljyntorjuntaa harjoiteltiin
keväällä Turussa yhdessä
ruotsalaisten kanssa.
Eduskunnan
ympäristövaliokunnalle
esiteltiin syksyllä
öljyntorjuntaa monitoimialus
Seilillä.

Helsingin edustalle vuonna
1961 uponneen Coolaroo-
laivan hylyn tutkimuksia
jatkettiin, mutta vielä ei
päästy poistamaan öljyä
hylyn tankeista. Työtä
jatketaan elokuussa 2006.

Öljypäästöjä enemmän kuin aiempina vuosina

Mitään suurempia öljyonnettomuuksia ei Suomen aluevesillä
tapahtunut. Lentovalvonnalla havaittiin merialueillemme
kaikkiaan 48 öljypäästöä, mikä on enemmän kuin kahtena



aikaisempana vuonna. Öljypäästöjen valvontaa jatkettiin myös
satelliittien avulla. Satelliittivalvonnalla tehdyt havainnot
tarkistetaan lentovalvonnalla aina kun mahdollista.

Monitoimialus vireille

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti joulukuussa 2005,
että liian kalliiksi osoittautuneen monitoimimurtajan sijasta
öljyvahinkojen torjuntaan muun muassa jääolosuhteissa
hankittaisiin mahdollisesti muunlainen monitoimialus. Suomen
ympäristökeskus tekee alkuvuodesta 2006 valiokunnalle
selvityksen aluksen hankkimisesta yhteistyössä yksityisten
yritysten tai Merivoimien kanssa.

Monitoimialuksille kehiteltiin aallonvaimenninta, joka mahdollistaisi öljyntorjunnan myös kovassa
aallokossa. Nykyisellä kalustolla torjuntatyö on vaikeaa,  jos aallonkorkeus nousee yli
puolentoista metrin.



Kittilässä tulva kasteli taloja.
Kuva Lapin ympäristökeskus.

Talvitulvaa Porista.
Kuva Lounais-Suomen ympäristökeskus.

Tulvista varoitetaan netissä

Vuosi sitten talvella tulva uhkasi Poria. Suuret järvet Näsijärvi ja Vanajavesi olivat piripinnassa, ja
Kokemäenjokeen alkoi muodostua jääsohjoa eli suppoa. Tämä esti i veden virtausta ja vesi alkoi
nousta. Tulvan torjuntatoimenpiteet kuitenkin onnistuivat: vesivoimalaitosten ja
ympäristökeskusten  yhteistyöllä veden virtaamaa saatiin pienennettyä varastoimalla vettä
Näsijärveen, Vanajaveteen ja Pyhäjärveen, jolloin  jokeen saatiin muodostumaan jääkansi. Oikein
ajoitettujen ja riittävän voimakkaiden toimenpiteiden ansiosta pystyttiin Kokemäenjoen alaosan
tulvavahinkoja näin ratkaisevasti pienentämään ja porilaisten jalat ja talot pysyivät kuivina.

Lumen sulamisvesien aiheuttama  jännitysnäytelmä koettiin
keväämmällä Kittilässä ja Ivalossa. Ounasjoen ja Ivalojoen
latvoilla oli lunta ennätysmäärä ja kun se lähti sulamaan
kerralla, vettä riitti. Tilanne ei tullut yllätyksenä, kuukautta
etukäteen SYKEn ja Lapin ympäristökeskuksen hydrologit
olivat varoittaneet asiasta. Edellinen ja vielä suurempi tulva oli
ollut alueella 1800-luvulla, joten ihmiset eivät  uskoneet, että
tulva voi nousta niin korkealle kuin se nousi.

Tulvavaroituksia yli 20 vuotta

Suomen hydrologiset ennustejärjestelmät ovat kehittyneitä, ja
tulvavaroituksia on annettu jo 20 vuoden ajan.
Vesitilannetietoa ja tulvien ennustepalveluja hyödyntävät
pääasiassa alueelliset ympäristökeskukset ja säännöstelyä käytännössä hoitavat
vesivoimayritykset.

Talvisin lumien vesiarvoja mittaavat havaitsijat ja
kenttämestarit kahlaavat mittasauvoineen lumessa eri
puolilla Suomea. Heidän tuottamansa tiedon ja
sadetietojen perusteella lasketaan lumikuorma eri puolille
Suomea ja näin voidaan arvioida sulamisvesien määrä.
Lumen peittävyystietoa saadaan myös satelliittien kautta
sulannan loppuvaiheessa. Suurimmassa vaarassa olevat
alueet voidaan jo nyt usealla tulva-alueella osoittaa
tulvariskikarttojen avulla.

Jokainen voi seurata vesitilanne- ja tulvatietoa ymparisto.fi
-verkkopalvelusta. Tarvittaessa sinne avataan myös
tulvaseurantasivu, jos sateet tai lumien sulaminen
aiheuttavat tulvariskin. Johtava hydrologi Bertel
Vehviläinen harmittelee, että aina varoituksiin ei
suhtauduta riittävän vakavasti. Tulvaan varautuminen
maksaa ja siitä aiheutuu paljon työtä ja siksi on houkutus ensin katsoa, tuleeko tulva ja kuinka
suurena.



Luonnononnettomuuksille varoitusjärjestelmä

Viranomaisten käyttöön ollaan perustamassa LUOVA-varoitusjärjestelmää, jonka avulla
varoitetaan sekä kotimaassa että ulkomailla uhkaavista luonnononnettomuuksista. SYKEn
hydrologit ovat mukana rakentamassa sen vesi- ja tulvaosiota. Tulvajärjestelmiä hiotaan
entisestään, että tieto saadaan nopeasti tulvatorjunnasta vastaavien kuntien
pelastusviranomaisten ja alueellisten ympäristökeskusten käyttöön.



Kaivoesitteestä saa vinkkejä
kaivon pitämiseksi kunnossa.

Vesihuollon neuvoille riittää kysyntää

Viime vuonna hyville neuvoille vesihuollossa riitti kysyntää: ympäristöministeriön uusi asetus haja-
asutuksen jätevesiasioista mietitytti mm. mökkiläisiä, maatilojen omistajia ja vesilaitosten ja
kuntien edustajia. Puhelin pirisi taajaan SYKEn ja alueellisten ympäristökeskusten asiantuntijoilla.

Suureen kysyntään vastattiin osallistumalla myös kymmenien
koulutustilaisuuksien järjestämiseen eri puolilla Suomea,
päivystämällä Farmari- , Mökki- ja Yhdyskuntatekniikan
messuilla ja julkaisemalla internetissä oma mökkiläisen sivusto
(www.ymparisto.fi/mokki). SYKEllä on netissä myös lukuisia
muita jätevesi- ja vesihuoltoasioissa neuvontaa tarjoavia
sivuja, mm. puhdistamotiedosto. Sieltä löytyy tutkimustietoa ja
vinkkejä yhden tai enintään muutaman kotitalouden jätevesien
käsittelystä sekä laitevalmistajien yhteystietoja.

Tutkimus ja neuvonta käsi kädessä

Kiristyneiden jätevesimääräysten neuvonta ei olisi onnistunut,
jos vesihuollossa ei olisi tiivistetty yhteistyötä SYKEn
asiantuntijapalveluiden ja tutkimuksen kesken. Kun tutkimus ja
käytännön näkemys nivottiin yhteen, saatiin tiedon
loppukäyttäjille hyvää palvelua. Ponnistelut palkittiin joulukuussa pääjohtajan myöntämällä
ryhmäpalkkiolla, joka meni kahdeksalle vesivarayksikön ja kuudelle ympäristöteknologian
tutkimusohjelman edustajalle.

Vesivarayksikön johtava asiantuntija Erkki Santala odottaa haja-asutuksen jätevesikysymysten
työllistävän myös jatkossa. Koulutusta jatketaan ja jätevesijärjestelmien suunnittelijoille on oltu
mukana laatimassa vapaaehtoista pätevyystestiä. Yhteistyötä yritysten, laitosten, yliopistojen ja
tutkimuslaitosten sekä alan järjestöjen kanssa tiivistetään entisestään. Alkuvuodesta on tulossa
ympäristöoppaita vesilaitosten ja haja-asutuksen vesihuollon erityistilanteita varten. Toiveissa on
myös kansalaisia palvelevan neuvontalinjan avaaminen levälinjan tapaan.

SYKE pyrkii kehittämään keinoja, joilla hankitaan
ympäristöministeriön tarpeisiin tietoa haja-asutuksen jätevesien
puhdistamisen sujumisesta. Näin ministeriö voi harkita, tarvitaanko
lisäponnistuksia asian edistämiseksi.  EU:n direktiivien ja
kansainvälisten raportointien vuoksi vesihuoltolaitosten
tietojärjestelmä on myös saatava ajan tasalle lähiaikoina, ja luotava
vesivaramittarit vesihuoltomme toimivuutta kuvaamaan.

Vesiala vientituotteeksi

Erkki Santala on ollut mukana viemässä suomalaista vesiosaamista
maailmalle. Hän harmittelee sitä, että vesialan osaamista ei ole vielä



onnistuttu puristamaan todellisiksi vientituotteiksi. Yksittäiset
laitevalmistajat kyllä vievät laitteita maailmalle, mutta jos joku haluaisi
tilata esimerkiksi pienen taajaman jätevesien puhdistamon, tällaisia
tuotteistettuja kokonaisuuksia ei Suomesta vielä saa.



Levälautta Ahvenanmerellä.
 Kuva Rajavartiolaitos.

Porissa oli vuoden 2005
alussa vaikea tulvatilanne.

Kuva Lounais-Suomen
ympäristökeskus.

Vesienhoito kaikkien asiaksi

Vuorovaikutteisuus vesiensuojelutyössä lisääntyy viranomaisten ja sidosryhmien sekä
kansalaisten välillä. Alueelliset ympäristökeskukset laativat tämän ja ensi vuoden aikana
vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat. Tavoitteena on pinta- ja pohjavesien hyvä tila.
Taustalla on EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi ja sen toimeenpanoa varten säädetty laki
vesienhoidon järjestämisestä.

SYKE on ollut vahvasti mukana laatimassa ohjeistusta vesienhoitosuunnitelmien laatimisesta  ja
vesientilan arvioinnista yhdessä ympäristöministeriön ja alueellisten ympäristökeskusten kanssa
sekä osallistunut aktiivisesti EU-työryhmien työhön.  SYKEssä on myös laadittu
ympäristöministeriölle taustaselvitystä aiheesta "Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015".
Vesienhoidon edistämiseksi on tuettu alueellisia ympäristökeskuksia mm. järvien säännöstelyjen
kehittämisessä ja perattujen purojen ennallistamisessa. Myös vesientilan seurantaa kehitettiin.

Mökkijärvet kuntoon

Kiinnostus vapaaehtoiseen vesiensuojelutyöhön on jatkuvasti
lisääntynyt. Kansalaisia kiinnostavat etenkin mökkirantojen
kunnostus ja se, miten välttää leväkukinnat.  SYKE on
julkaissut vuosien varrella lukuisia esitteitä ja oppaita. Järvien
kunnostuskirja on otettu laajalti käyttöön kunnostusten
suunnittelussa ja oppilaitoksissa. Rantojen kunnostuksesta
julkaistiin esite.

Tulvariskien hallintaa kehitetään

Alueellisten
ympäristökeskusten
käyttöön tarkoitettu opas
tulvakarttojen laatimiseksi
valmistui. Tavoitteena
kehittää valuma-
aluetarkasteluun
perustuvaa tulvariskien
hallintaa, jossa otettaan
huomioon myös
maankäyttö- ja
kaavoitusnäkökulmat.
Kokemäenjoella ja Porissa
oli heti vuoden alussa
vaikea tulvatilanne, jonka
torjunnassa hyödynnettiin
SYKEssä yhteistyössä



Porin kaupungin ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kanssa kehitettyä virtausmallia ja
tulvakarttoja.



Vienti vetää ympäristöhankkeissa

SYKEn kansainvälisten konsulttipalveluiden vuosi oli kiireinen. Monet hankkeet saivat
jatkohankkeita, ja näin työ pääsi jatkumaan mm. Etelä-Afrikassa ja Nepalissa. Molemmissa
maissa kehitetään alueellista ympäristöhallintoa. Varat hankkeisiin tulevat yleensä ulkoministeriön
kehityspoliittiselta osastolta.

Konsulttipalveluiden työ keskittyy muutenkin pitkälti hallinnon rakenteiden luomiseen ja
vahvistamiseen. Kolmelle Baltian maalle laadittiin Suomen tuella siirtymävaiheen toimintaohjelma
ympäristöhallinnon kehittämiseksi, kun niistä tuli EU:n jäseniä. Myös unioniin hakevia maita mm.
Romaniaa ja Bosnia-Herzegovinaa avustettiin direktiivien soveltamisessa.

Välimereltä Mekongille

Välimeren maissa konsulttipalvelut auttoi koordinoimaan
Välimeren alueen ympäristöstrategiaan listattuja toimenpiteitä.
Työtä tehtiin Italian projektitoimistosta käsin Euroopan
komission toimeksiannosta. Yhteistyötahona oli Italian SYKEä
vastaava APAT-organisaatio.

Nigaraguassa autettiin ympäristöhallinnon luomista maahan
yhdessä Tanskan ja Suomen ulkoministeriön osoittamilla
varoilla.

Mekong-joen tulva-alueen mallintamista jatkettiin Vietnamissa.
Joella ja sen tulvilla on suuri merkitys Vietnamin eteläosan
asukkaille. Aiemmin on tutkittu joen vaikutuspiirissä olevan
suuren Tonle Sap-tulvajärven prosesseja Kambotshassa, jotta järven luonnonvaroja osattaisiin
käyttää kestävästi.

Pietarissa myönteistä kehitystä

Konsulttipalveluiden vetäjän Kari Homasen mielestä yksi
ilahduttavimpia hankkeita on viime vuonna valmistunut Pietarin
lounainen jätevedenpuhdistamo. SYKE valvoi hankkeessa
Suomen osuutta, joka käsitti useita laitetoimituksia. Niiden
arvo oli yhteensä 10 miljoonaa euroa.

Kari Homanen pitää puhdistamon avaamista alkuna
myönteiselle kehitykselle, jolla parannetaan ratkaisevasti
Suomenlahden tilaa. Pietarissa on nyt selvästi sitouduttu
vähentämään edelleen jätevesipäästöjä. Työssä on mukana
monia eri rahoittajatahoja, Suomen ja Ruotsin valtioiden lisäksi
Pohjoismainen investointipankki ja Euroopan jälleenrakennus-
ja kehityspankki EBRD.



Konsulttipalveluiden vetäjä
Kari Homanen

Pietarin jätevesiputkessa.

Suomen osuus Pietarin
jätevedenpuhdistamoon

käsitti useita laitetoimituksia.

Suomen ympäristöviennille kaivataan strategiaa

Ympäristöosaamisen
vientiä pohdittiin Sitran
kanssa lokakuussa
järjestetyssä
juhlaseminaarissa.
Seminaarin
puheenvuoroissa ja
paneelikeskustelussa tuli
selkeästi ilmi, että
ympäristöosaamisen
viennille tarvittaisiin
strategia.
Ympäristöosaamisen
tuotteistaminen on haastavaa, eikä helposti löydy vetäjää,
jonka ympärille osaaminen voisi ryhmittyä.





Ympäristöasioilla nostetta

Uudet tutkimustulokset ilmastonmuutoksesta yhdistettynä lämpimään
talveen nostivat ympäristöasiat julkisuuteen vuodenvaihteessa.
Osallistuimme keskusteluun pohtimalla bioenergiaa
kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Tutkimus- ja
kehittämistoimintaamme suunnattiin myös vahvemmin energia- ja
ilmastokysymyksiin.

Marraskuussa julkistimme raportin, jossa todetaan arktisille alueille
uusimman uhan tulevan Aasian ja muiden lämpimien vyöhykkeiden
kasvavista päästöistä. Vaikka päästöjä on saatu kuriin Euroopassa,
niitä tulee nyt kaukokulkeumana yhä kauempaa. Raportti valmisteltiin
ilmastotutkijoidemme johdolla Arktiselle neuvostolle.

Jälleen kerran todennettiin se tosiseikka, että päästöt eivät kunnioita
valtioiden rajoja. Elämme globaalissa maailmassa, jonka mittavia
ympäristöongelmia ei voida ratkoa kuin kansainvälisellä yhteistyöllä.
Tällä hetkellä olemme mukana noin 50 EU-hankkeessa ja meillä on
kymmenkunta pitkäaikaista kehitysyhteistyöhanketta.

Suomi on EU:n jäsenenä sitoutunut merkittävästi vähentämään
kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2020 mennessä. Laaja-alaisen
ympäristöalan tutkimus- ja asiantuntijalaitoksen haasteena on tuottaa

tietoa ja ratkaisuja, jotka tukevat globaalien ja paikallisten ympäristökysymysten samanaikaista
hallintaa. Hyvien ratkaisujen löytämisellä on kiire, jotta tuotantoa ja kulutusta voidaan muuttaa
ilmastoa huomioivaksi.

Olemme Suomen ympäristökeskuksessa iloisia, että ympäristöasiat saavat poliittisessa
päätöksenteossa ja julkisessa keskustelussa enenevää huomiota. Teemme kaikkemme, jotta
ympäristöongelmien ratkaisemiseen ja ennakointiin on olemassa riittävästi helppokäyttöistä ja
tuoretta tutkimus- ja seurantatietoa. Lisäksi tarjoamme käyttöön asiantuntija- ja
viranomaispalvelumme ympäristöalan keskeisiltä painopisteiltä.

Toimintaa tehostettiin ja alueellistettiin

SYKE saavutti vuonna 2006 lähes kaikki ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön
asettamat tavoitteet. Suomen EU-puheenjohtajuuskausi työllisti asiantuntijoitamme merkittävästi.
Toiminnan tuloksia hyödynnettiin lukuisten kansallisten ja kansainvälisten linjausten, ohjelmien ja
lainsäädännön valmistelussa.

SYKEn talous oli vakaalla pohjalla, vaikkakin sitomattoman rahoituksen määrä pieneni.
Toiminnan strateginen suuntaaminen ja yleinen kehittäminen voi vaikeutua, ellei sitomattoman
rahoituksen määrää kyetä lisäämään. Keinoja siihen etsitään käynnissä olevalla
rahoitusstrategian tarkistushankkeella.

Alueellistamisen suunnitelmat saatiin vuoden aikana pääpiirteissään valmiiksi. Toimintaa
vahvistettiin Oulussa ja uusi toimipiste aloitti Jyväskylässä. Alueelliset toimipaikat laajentavat
SYKEn osaamispohjaa ja lisäävät verkostoitumista kotimaassa.

SYKEä kehitettiin aktiivisesti mm. määrittelemällä henkilöstösuunnittelun ja kohdentamisen
prosessit. Osana tuottavuusohjelman toteutusta laadittiin henkilöstösuunnitelma vuosille 2006-



2011. Muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin vastaamiseksi aloitettiin osaamisen
systemaattinen kehittäminen. Vuoden aikana järjestettiin koko henkilöstölle keskustelutilaisuus
työn eettisistä kysymyksistä. Kaikki päälliköt osallistuivat työseminaariin toiminnan riskien
tunnistamiseksi.

SYKEn ympäristöjärjestelmälle (EkoSYKE ) myönnettiin ISO 14001-ympäristösertifikaatti.
Hankintatoimintaa tehostettiin solmimalla Hanselin kanssa vuosisopimus. Tiedonhallinnan
kehittämistarpeisiin perustettiin tiedonhallinnan työryhmä. Työtyytyväisyysselvityksen tulokset
saatiin vuoden  lopulla, joten kehittämistarpeiden tunnistaminen ja toteutus siirtyivät vuodelle
2007.

Lea Kauppi
Pääjohtaja
Suomen ympäristökeskus

Lisätietoa

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2006
(Suomen ympäristökeskuksen raportti 18/2007)



Ilmastonmuutos ja ilmansuojelu 2006

SYKE oli keskeisessä roolissa, kun johdollamme
valmisteltujen raporttien pohjalta Arktisen neuvoston
ulkoministerikokouksessa hyväksyttiin suositukset pohjoisten
alueiden ilmansuojelun edistämiseksi ja
ympäristövaikutusten seuraamiseksi. Hallinnon ja
päätöksenteon tarpeisiin tuotettiin selvitys ympäristön ja
yhteiskunnan kyvystä sopeutua ilmastonmuutoksen
mahdollisiin vaikutuksiin. Myös ilmastonmuutoksen
vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen ja vesivaroihin
arvioitiin.



Luonnon monimuotoisuus 2006

Tutkimustemme tuloksia hyödynnetään mm. uuden
maatalouden ympäristötukijärjestelmän suunnittelussa ja
metsien suojelun kehittämisessä. SYKEn tuella perustettiin
Kalevalan kansallispuisto Venäjän Karjalan tasavaltaan.
Puisto on tärkeä osa Fennoskandian vihreää vyöhykettä.

Suomalais-venäläinen luonnonsuojeluyhteistyö



Tuotanto ja kulutus 2006

Luonnonvarojen käytön tehokkuus ja ympäristön kannalta
kestävämmät kulutustottumukset olivat tutkimuksessa
keskeisiä. SYKE koordinoi vuoteen 2015 ulottuvan
valtakunnallisen jätesuunnitelman valmistelun. Siihen
laadittiin useita taustaselvityksiä mm. jätteiden
hyödyntämisvaihtoehtojen vahvuuksista ja heikkouksista
sekä polttokelpoisen jätteenpolton tai kierrättämisen
hyödyistä.

Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma (VALTSU)



Vesiensuojelu ja vesivarojen käyttö 2006

Tuotimme tietoa mm. Itämeren suojeluohjelman ja
vesienhoidon järjestämisestä annetun lain
toimeenpanemiseksi. Valmistelimme Vesiensuojelun
suuntaviivat 2015 -ohjelman taustaraportit, joiden perusteella
valtioneuvosto teki ohjelmasta periaate-päätöksen.
Vesitilanne ja hydrologiset ennusteet saivat
tiedotusvälineissä paljon näkyvyyttä, sillä vesiolot vaihtelivat
paljon vuoden aikana. Vesistömallijärjestelmään liitettiin
koko maan kattava automaattinen tulvavaroitusjärjestelmä.

Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015 - Taustaselvityksen lähtökohdat ja yhteenveto
tuloksista



Ympäristöpolitiikka 2006

Olimme mukana tehostamassa ympäristölupajärjestelmää.
Ympäristönsuojelun tulevaisuuden näkymiä kartoittaneessa
hankkeessa todettiin, että jatkossa yhä pienempi osa
ympäristönsuojelun ohjauksesta tapahtuu keinoilla, jotka
ovat kokonaan ympäristöhallinnon hallussa. Tämä asettaa
uusia vaatimuksia politiikan valmistelulle ja toimeenpanolle.



Viranomaistehtävät 2006

Merkittävimpiä viranomaistehtäviä ovat kemikaalivalvonnan
asiantuntijatehtävät, kansainvälisten jätesiirtojen lupa-
asioiden hoito sekä ympäristövahinkojen torjuntatehtävät.
Ympäristövahinko- ja erityistilannepäivystykseen tulleiden
hälytysten tai yhteydenottojen määrän kasvun perusteella
varsinkin öljykuljetusten onnettomuusriski on kasvanut ja
kasvaa voimakkaasti.





Yhteiskunnan tarpeisiin vastaten

Toimintaamme arvioitiin vuoden mittaan eri tavoin ja tulokset olivat myönteisiä.
SYKE on menestynyt edelleenkin hyvin ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa,
vaikka kilpailu jatkuvasti kiristyy. Olemme kyenneet ennakoimaan yhteiskunnan
tietotarpeita ja reagoimaan niihin: ilmastonmuutoksen sopeutumishankkeemme
käynnistyivät jo vuosia sitten ja viime vuonna perustimme ilmastonmuutoksen
hillinnän kysymyksiin keskittyvän hankkeen. Siinä, samoin kuin uudessa
nanoteknologiahankkeessa, osaamisemme kootaan yhteen ja sitä suunnataan
ennakoivasti palvelemaan yhteiskunnan tarpeita.

Monipuolisen roolinsa ja monitieteisen osaamisensa vuoksi SYKE on toivottu
kumppani yhteistyöhankkeissa sekä haluttu työpaikka. Asiantuntemukseemme
luotetaan: sykeläiset ovat kysyttyjä asiantuntijoita tiedotusvälineissä,
työryhmissä, seminaareissa ja eduskunnan kuulemistilaisuuksissa.

Ympäristöpolitiikka ylittää rajat

Keskeiset ympäristökysymykset eivät kunnioita rajoja. Kulutus- ja tuotantoketjut ulottuvat yli
maiden rajojen, suuri osa raaka-aineista ja energiasta tuodaan ulkomailta, tuotantoa siirretään
kustannuksiltaan halvempiin maihin ja tavarat kulkevat yhä vapaammin maasta toiseen.

Tuotannon ja kulutuksen kestävyyden arvioinnissa tarvitaan ympäristövaikutusten tarkastelua
koko elinkaaren osalta. SYKEn keskeinen haaste on tuottaa tietoa, joka tukee globaalin ja
paikallisen tason ympäristökysymysten samanaikaista hallintaa. Olemme mukana noin 40 EU-
hankkeessa ja kymmenessä useampivuotisessa kehitysyhteistyöprojektissa. Tavoitteenamme on
lisätä ulkomaalaisten osaajien määrää SYKEssä.

Joustavuutta ja priorisointia

Samalla kun ympäristönsuojelun haasteet kasvavat ja odotukset toiminnallemme lisääntyvät,
valtionhallinnon lukuisat kehittämishankkeet edellyttävät toiminnoilta ja henkilöstöltä joustavuutta
ja sopeutumista. Kustannustason nousun myötä myös rahoitus kiristyy. Lisääntyvät tehtävät ja
pienenevät resurssit korostavat priorisoinnin ja toimintatapojen kehittämisen tärkeyttä.

Lea Kauppi
Pääjohtaja
Suomen ympäristökeskus

Lisätietoa

SYKEra10/2008 Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat
vuodelta 2007 (Suomen ympäristökeskuksen raportti 10/2008)



Ilmastonmuutos ja ilmansuojelu 2007

SYKE oli vahvasti mukana hallitustenvälisen ilmastopaneelin
IPCC:n arvioinnissa, jossa selvitettiin ilmastomuutoksen
vaikutuksia luontoon ja yhteiskuntaan. Tuloksia
hyödynnetään päästöjen vähentämiseen tähtäävässä
kansainvälisessä ilmastotyössä ja myös kansallisella tasolla
mm. hallituksen ilmasto- ja energiapoliittisessa
tulevaisuusselonteossa.

Syyskuussa kansainvälinen Climate and Water -konferenssi
keräsi vesitutkijat eri puolilta maailmaa Helsinkiin pohtimaan
varautumista ilmastomuutokseen. Konferenssiin tuli
osallistujia lähes 50 maasta, kaukaisimmat Uudesta Seelannista ja Kiribatilta.

SYKE oli osaltaan vaikuttamassa Suomen ilmasto- ja energiastrategian toteuttamiseen Finnder-
ohjelman kautta. Ohjelmassa sovittiin kolmesta uudesta päästöyksiköiden siirtosopimuksesta.
Tämä pienentää Suomen omaa päästöjen vähentämistarvetta Kioto-kaudella 2008-2012.



Kuva: Juha Tiainen

Luonnon
monimuotoisuus 2007

Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien
tutkimusohjelmassa löydettiin runsaasti sekä tieteelle että
Suomelle uusia lajeja. Tutkimuksessa metsälain erityisen
tärkeiden elinympäristöjen merkityksestä luonnon
monimuotoisuudelle havaittiin puutteita lain noudattamisessa.
Maatalouden ympäristötuen vaikutusten seurantatutkimus
osoitti perinnebiotooppien hoidon erityistuen olevan tärkein
luonnon monimuotoisuuden suojelutoimenpide näissä
elinympäristöissä.

SYKE osallistui vuoteen 2016 ulottuvan luonnon
monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian ja toimintaohjelman toteuttamiseen.
Erityisesti Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden turvaaminen edellyttää lisätoimia ja tätä
tarkasteltiin SYKEn vetämässä asiantuntijaryhmässä. Ryhmän tehtävänä oli tukea uuden Metso-
toimintaohjelman 2008-2016 valmistelua.



Tuotanto ja kulutus 2007

Uusissa tutkimushankkeissa etsittiin ratkaisuja erityisesti
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen näkökulmasta.
Jätteidenkäsittelyn kasvihuonekaasupäästöjä selvittäneen
tutkimuksen perusteella kustannustehokkaimmiksi päästöjen
vähentämismenetelmiksi osoittautuivat kaatopaikkakaasujen
keräys ja käyttö energiantuotantoon tai soihtupoltto.
Bioenergian tuotannon ja käytön koko elinkaaren aikaisia
ympäristövaikutuksia tarkastellut esiselvitys osoitti, että
vaikutukset tunnetaan vielä erittäin puutteellisesti.

SYKEn johdolla valmisteltiin uusi valtakunnallinen
jätesuunnitelma vuoteen 2016. Suunnitelma ohjaa aluetason suunnittelua ja antaa suuntaviivat
muutoinkin jätealalle.



Vesiensuojelu ja vesivarojen käyttö 2007

Kansainvälisen SEGUE-hankkeen tulosten perusteella
Suomenlahden rannikon ja Saaristomeren tilan
parantamisen kannalta kannattavinta on investoida Pietarin
ja Puolan kaupunkien jätevedenpuhdistukseen. Kotimaisilla
päästöleikkauksilla on merkitystä omille rannikkovesillemme
ja vaikutukset näkyisivät nopeasti päästöleikkausten jälkeen.

Vesivarojen ja hydrologian tutkimus painottui
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sekä tulvariskien hallinnan
ja vesistösäännöstelyjen kehittämiseen. Suomen tärkeiden
patojen mitoituksen arviointi osoitti, että ilmaston muuttuessa
mitoitustulvat kasvavat, mutta vakavia riskikohteita tunnistettiin vain muutamia. Vesitilanne ja
hydrologiset ennusteet saivat tiedotusvälineissä paljon näkyvyyttä vesiolojen suuresti
vaihdellessa vuoden aikana.



Ympäristöpolitiikka 2007

Kansainvälisessä hankkeessa tutkittiin EU:n sääntelyn
vaikutuksia kalastuksen ja luonnonsuojelun
yhteensovittamisessa. Hanke tuotti käytännönläheisiä
esimerkkejä siitä, miten kalastuksen ja luonnonsuojelun
ristiriitoja voidaan lieventää paikallisella tasolla.

Osana laajempaa METSO-ohjelman kokonaisarviointia
tehtiin METSOn yhteistoimintaverkostojen arviointi. Tulosten
perusteella paikallisten organisaatioiden yhteistyö parantaa
monimuotoisuuden turvaamisen edellytyksiä, mutta
verkostojen ylläpito vaatii runsaasti resursseja ja pitkää
aikajännettä, jotta tulokset olisivat vaikuttavia.

Ympäristölupajärjestelmän tehostamista varten valmistui suuri joukko erillisselvityksiä.
Ympäristönsuojelun tulevaisuudennäkymiä kartoittaneessa hankkeessa todettiin, että jatkossa
yhä pienempi osa ympäristönsuojelun ohjauksesta tapahtuu keinoilla, jotka ovat kokonaan
ympäristöhallinnon hallussa.



Viranomaistehtävät 2007

Kemikaalivalvonta, kansainvälisten jätesiirtojen lupa-asiat
sekä ympäristövahinkojen torjuntatehtävät olivat
merkittävimpiä viranomaistehtäviä. SYKE asetti
viranomaispäätöksellään Vaasan satamassa olevan C
Express –aluksen siirtokieltoon heinäkuussa, koska oli
aihetta epäillä laivan joutuvan romutettavaksi

Ympäristövahinko- ja erityistilannepäivystykseen tulleiden
hälytysten ja yhteydenottojen määrän kasvun perusteella
varsinkin öljykuljetusten onnettomuusriski on
kasvanut. SYKEn asettama työryhmä esitti joulukuussa
parannuksia öljyntorjuntavalmiuteen luovuttaessaan raporttinsa ympäristöministerille. Työryhmän
ehdotukset maksaisivat uusien alusten koosta ja rakenteesta sekä vanhojen alusten
peruskorjausten tasosta riippuen vuosina 2008 – 2015 yhteensä 110 – 140 miljoonaa euroa.





Kuva Kari Rissa.

Merkittäväksi toimijaksi eurooppalaisessa tutkimuskentässä

Kansainvälinen asiantuntija-arvio ja tuore työtyytyväisyysselvitys antavat toiminnastamme
myönteisen kuvan. Arvioitsijoiden mukaan SYKE on aktiivinen ja elinvoimainen, ja osaamistamme
ja palveluitamme arvostetaan Suomessa ja kansainvälisesti. Kymmenen vuotta sitten tehdyn
edellisen arvioinnin jälkeen tutkimustoimintamme on merkittävästi vahvistunut ja
kansainvälistynyt.

Kansainvälistä näkyvyyttä on lisännyt varsinkin osallistuminen Euroopan komission
tutkimusohjelmiin. Julkaisuihimme myös viitataan entistä useammin. Meistä onkin hyvää vauhtia
tulossa merkittävä toimija eurooppalaisten tutkimuslaitosten verkostossa.

Ilahduttavaa on se, että huolimatta monista meneillään olevista muutosprosesseista sykeläisten
työtyytyväisyys on syksyllä tehdyn kyselyn mukaan parantunut selvästi kolmen vuoden takaisesta
ja on parempi kuin valtionhallinnossa keskimäärin.

Uudistusten valmistelu vie voimia, hyödyt tulevat myöhemmin

Aluehallinnon uudistukset muuttavat monia tehtäviämme. Myös sektoritutkimuksen uudistaminen
ja Ympäristö ja luonnonvarat -yhteenliittymän perustaminen edellyttävät uudenlaista ajattelua ja
uusia työtapoja. Merentutkimuksen uudelleenjärjestely oli vaativa prosessi, joka sitoi paljon
voimavaroja. Merikeskuksen toiminta on kuitenkin lähtenyt hyvin käyntiin.

Alueellisten toimipaikkojen vahvistaminen Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa on lisännyt
yhteistyötä yliopistojen kanssa ja laajentanut näin osaamispohjaamme. Samalla kustannukset
ovat kuitenkin lisääntyneet. Hyvä voimavarasuunnittelu onkin ensiarvoisen tärkeää, kun samaan
aikaan toteutetaan myös valtion tuottavuusohjelmaa.

Maankäytön, asumisen ja rakentamisen merkitys
ympäristönsuojelussa korostuu koko ajan. Ympäristöministeriöön
perustettiin rakennetun ympäristön osasto, ja myös SYKE
edellytetään vahvistavan alueidenkäytön tutkimusta ja osaamista.

Monien uudistusten samanaikainen valmistelu ja toteutus sitovat
voimavaroja ja tämä edellyttää, että panostamme sykeläisten
työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Uudistusten hyödyt tulevat
täysimääräisesti esiin vasta tulevina vuosina.

Lea Kauppi
Pääjohtaja
Suomen ympäristökeskus

Lisätietoa

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja
tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2008 (Suomen ympäristökeskuksen raportti 10/2009)



Ilmastonmuutos ja ilmansuojelu

Ilmastonmuutokseen liittyvät tarkastelut ovat mukana miltei kaikilla
toiminnan osa-alueilla. SYKE teki taustaselvityksiä valtioneuvoston
ilmasto- ja energiapoliittisen selontekoon. Kansallisen ilmasto- ja
energiapoliittisen strategian ympäristövaikutuksista tehtiin
kokonaisvaltainen arviointi.

SYKE toteutti strategiaa Finnder-ohjelman kautta. Ohjelmassa
tehtiin kaksi päästöyksiköiden ostosopimusta, joiden yhteisarvo oli
puolitoista miljoonaa tonnia hiilidioksidia.

SYKEn kehittämiä uusia ilmastonmuutoksen ympäristövaikutusten arviointimenetelmiä käytettiin
edellä mainittujen arviointien lisäksi muun muassa palsasoiden ja ikirouta-alueiden
esiintymismuutoksia arvioitaessa. FINESSI-verkkotyökalusta julkaistiin uusi versio muun muassa
sopeutumistutkimusohjelma ISTOn käyttöön. Järjestelmä mahdollistaa erilaisten
ilmastonmuutosskenaarioiden vaikutusten arvioinnin ja havainnollistamisen.

Tiedotteita

Nykyiset ja tulevaisuuden ilmansaasteiden päästölähteet Suomessa arvioitu (13.10.2008)
Ilmastonmuutos esillä Ympäristötekniikka 08 -messujen SYKE Plazalla (3.9.2008)
Euroopan metsien hiilinielu voimistunut (23.6.2008)
Ilmastonmuutos ei suuri ongelma Suomen patoturvallisuudelle (17.6.2008)
Ilmastonmuutos voimistaa rankkasateita (27.5.2008)
Maaperä erityisen herkkä ilmaston lämpenemiselle Suomessa (13.3.2008)



Luonnon monimuotoisuus

Suomen luontotyyppien ensimmäisen uhanalaisuusarvion
perusteella uhanalaisiksi luontotyypeiksi arvioitiin noin puolet
luototyypeistä. Niiden tilan parantamiseksi laadittiin 70 toimenpide-
ehdotusta.

Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden arvioinnissa luonnon
monimuotoisuuden kannalta tärkeimmäksi toimenpiteeksi osoittautui
perinnebiotooppien hoidon erityistuki. Työssä sovellettiin
arviointitapaa, jossa monimuotoisuusvaikutusten lisäksi arvioitiin
vesistö-, ilmasto-, maisema- ja monimuotoisuusvaikutuksia sekä sato-, maaperä- ja
kustannusvaikutuksia. Tuloksia hyödynnettiin vuoteen 2013 ulottuvan ympäristötukijärjestelmän
uudistamisessa.

Ilmaston vaikutusta eri eliöryhmiin selvittäneen hankkeen mukaan pohjoisille lintulajeille suotuisat
alueet kaventuvat huomattavasti ilmastonmuutoksen edetessä, ja vesien lämpeneminen uhkaa
kylmään veteen sopeutuneita lajeja.

Tiedotteita

Boreaalinen kasvillisuus kartoitetaan ensimmäistä kertaa (13.11.2008)
Dokumentti luonnon muutoksesta valmistunut (15.10.2008)
Suomessa pesivien valkoposkihanhien syyskanta ylitti 10 000 yksilöä (17.9.2008)
Harjumetsissä tehty hoitokokeita paahdeympäristöjen elvyttämiseksi (14.8.2008)
Päiväperhoset kärsineet koleasta kesästä (13.8.2008)
Merimetson pesimäkanta ylitti 10 000 parin rajan (7.8.2008)
Itärajan vihreän vyöhykkeen suojelu etenee (3.7.2008)
Pohjoismaiset metsänomistajat alkaneet suojella metsiään vapaaehtoisesti (25.6.2008)
Suomen luontotyyppien uhanalaisuus arvioitu ensimmäistä kertaa (3.6.2008)
Pohjoiset lintulajit vaarassa ilmastonmuutoksen takia (29.5.2008)
Merimetsojen ammattikalastajille aiheuttamat haitat selvitetään (21.5.2008)
Ympäristötuella saatu aikaan myönteisiä, mutta hitaita muutoksia (1.4.2008)
Suomen metsälajisto tunnetaan nyt aiempaa paremmin (16.1.2008)



Tuotanto ja kulutus

Autojen ympäristömerkintäselvityksen tarkoituksena oli helpottaa
autojen ilmastovaikutusten vertailua ostotilanteessa. Auton
optimaalisesta käyttöiästä valmistunut tutkimus osoitti, että
merkittävimmät auton elinkaaren aikaiset ilmastovaikutukset
syntyvät sen käytöstä. Suuripäästöinen auto tulisikin korvata
mahdollisimman nopeasti vähäpäästöisemmällä, varsinkin jos
ajokilometrien määrä on suuri.

Viisi kuntaa lupautui toimimaan pienoislaboratorioina
hiilidioksidipäästöjen kuriin saamiseksi etuajassa. Hankkeessa mukana olevat kunnat ovat
Mynämäki, Uusikaupunki, Kuhmoinen, Padasjoki ja Parikkala. Tavoitteena on, että kunta,
kansalaiset ja elinkeinoelämä sitoutuvat yhteiseen tavoitteeseen kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämisessä.

Itä-Pakilan kaupunginosayhdistyksen kanssa selvitettiin verkkohaastattelulla kansalaisten
ilmastonmuutosta koskevia tietoja ja näkemyksiä sekä lisättiin kansalaisten ja asiantuntijoiden
vuorovaikutusta.

Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma hyväksyttiin valtioneuvostossa 2008 pääosin SYKEssä
tapahtuneen valmistelun jälkeen. Polttokelpoisten jätteiden hyödyntämistä tarkastelleen
tutkimuksen mukaan tällaisen jätteen käyttö materiaalina tai energiana tuottaa lähes aina
ympäristöhyötyjä, joista merkittävimmät liittyvät ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Tiedotteita

Viisi kuntaa näyttämään esimerkkiä ilmastonmuutoksen hillinnässä (10.4.2008)
Kodin sähkönkulutuksen reaaliaikainen mittaus ilmastonmuutoksen hillintäkeinoksi (7.3.2008)
Suuripäästöiset autot tulisi korvata nopeasti vähäpäästöisemmillä (9.6.2008)
Liukkaudentorjunta-aineet eivät muodosta haitallisia aineita asfalttipäällysteissä (3.12.2008)
Jätteiden kierrätyksen ja polton vastakkainasettelu turhaa (8.10.2008)
Tuotteiden ilmastomerkit opastamaan kuluttajaa (12.9.2008)
Kansalaisten ilmastohuolta muutetaan teoiksi verkkohaastattelulla (17.3.2008)



Vesiensuojelu

Ympäristöministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö päättivät
vuoden alkupuolella merentutkimuksen uudelleenjärjestelystä.
Tämän seurauksena SYKEen perustettiin merikeskus, jonka
henkilöstö muodostuu osasta Merentutkimuslaitoksen henkilöstöä ja
SYKEn Itämeren tutkimusohjelman henkilöstöstä.

SYKE tuki merkittävällä panoksella alueellisia ympäristökeskuksia
vesienhoitolain toimeenpanossa ja edisti myös Euroopan
meristrategiadirektiivin ja Itämeren toimintaohjelman soveltamista
Suomeen.

Eri ilmastoskenaarioiden seurausvaikutuksia  mallintamalla arvioitiin, että vesistöjen
fosforikuormitus kasvaisi nykyisillä viljelykäytännöillä vuositasolla jopa viidenneksen.
Esiselvityksessä eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta Itämeren suojelun edistämiseksi todettiin,
että perinteisten ohjauskeinojen sijaan tutkimusta ja suunnittelua tulisi kohdentaa vaihtoehtoisiin
keinoihin, esimerkiksi päästökauppaan ja vapaaehtoisiin sopimuksiin.

SYKE koordinoi neljättä vuotta jatkuvaa kansallista vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden
inventointiohjelmaa, jonka tavoitteena on kartoittaa vuoteen 2014 mennessä Suomen rannikon
vedenalaiset luontotyypit, luoda yleiskuva lajien esiintymisestä sekä toteuttaa vedenalaisen
luontotiedon hallintajärjestelmä.

EU:n INTERREG-ohjelman TRABANT-hankkeessa arvioitiin ja vertailtiin vesienhoidon
menetelmiä erityisesti Itämeren itäosan valtioiden alueella. Hankkeen tuloksena syntyi mm. opas
vesienhoidon analyyseistä, suunnittelusta ja seurannan menetelmistä.

Tutkimuksessa torjunta-aineiden esiintymisestä pohjavedessä torjunta-aineita löydettiin lähes 40
%:ssa tutkituilta 190 pohjavesialueelta ja talousvedelle asetettu raja-arvo ylittyi raakaveden osalta
15 pohjavesialueella.

Tiedotteita

Merentutkimus uudistuu vuodenvaihteessa (31.12.2008)
Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen pääjohtajat: Merentutkimusta tarvitaan
lähivuosina entistä enemmän (10.12.2008)
Suomenlahden syvien pohjien happitilanne on heikentynyt, rannikkoalueiden pohjien tila on
edellisvuosia parempi (22.8.2008)
Metsäammattilaiset pitävät vesiensuojelua tärkeänä (19.8.2008)
Uusia keinoja maatalouden vesiensuojelun tehostamiseksi (4.9.2008)
Viidesosa kunnista lievensi vaatimuksia haja-asutusten jätevesistä (10.9.2008)
Tutkimusalukset Aranda ja Muikku lähtevät vuosittaisille seurantamatkoilleen (4.8.2008)
Tutkimusalus Muikku kartoittaa Suomenlahden vedenalaista luontoa (28.7.2008)
VELMU-ohjelmassa kartoitetaan kalojen lisääntymisalueita (24.6.2008)
Humusta huuhtoutuu vesistöihin entistä enemmän Pohjois-Suomessa (23.9.2008)
Jätevesien hyvään käsittelyyn apua ammattilaisilta (17.6.2008)
Suurten järvien tila hyvä, ongelmia joki- ja rannikkovesissä (16.6.2008)
Selkämeren rannikollakin vähennettävä ravinnepäästöjä (5.6.2008)
Levälautat todennäköisiä Suomenlahdella ja Saaristomerellä (2.6.2008)



Pieniä torjunta-ainemääriä esiintyy useilla Suomen pohjavesialueilla (18.4.2008)
Maataloudelle kehitetään toimenpiteitä Itämeren tilan parantamiseksi (10.4.2008)
Suomalaisessa kuivakäymälässä on vientipotentiaalia (5.3.2008)
Itämeren ilmastoraportti varoittaa lämpenemisen vaikutuksista (21.1.2008)



Vesivarat ja hydrologia

Hydrologisen palvelun verkkosivuilla käytiin yli kaksi miljoonaa
kertaa. Uusia sääennuste- ja säätutkapalveluita kehitettiin
yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa vesistöennusteiden
tarpeisiin, ja vesistömallijärjestelmään liitettiin koko maan kattava
fosforikuormituksen mallinnus.

Vesistömallijärjestelmällä arvioitiin pohjavesivarojen muuttumista
ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Tulosten mukaan pohjaveden
korkeudet tulevat nousemaan talven aikana, mutta monin paikoin
kesän pohjavedenpinnat laskevat ja kuivuuden riski kasvaa.

Tiedotteita

Kaivon paikka kannattaa tutkia ennen rakentamista (6.11.2008)
Sateet nostavat virtaamia ja vedenkorkeuksia monin paikoin, Yläneenjoella virtaamat kevättulvan
suuruisia (19.8.2008)
Automaattinen järvimittausasema Säkylän Pyhäjärvelle (3.9.2008)
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan joet paikoin tulvakorkeuksissa (23.7.2008)
Ilmastonmuutos ei suuri ongelma Suomen patoturvallisuudelle (17.6.2008)
Sata vuotta hydrologista palvelua Suomessa (30.5.2008)
Runsastuneet uposkasvit haittaavat vesistöjen käyttöä (15.5.2008)
Maailman ja Suomen vesikriiseihin ei ole varauduttu riittävästi (18.3.2008)
Suomen vesistöjen talven ja kevään virtaamat kasvaneet pitkällä aikajaksolla (5.2.2008)



Ympäristöpolitiikka

Valtioneuvoston kanslialle tehdyn selvityksen mukaan
ilmastopoliittista ohjausta pitäisi vahvistaa kaikilla hallinnon aloilla ja
tasoilla. Euroopan johtavien ympäristöntutkimuslaitosten kanssa
toteutetussa tutkimuksessa kävi puolestaan ilmi, että
ilmastopolitiikka on selvästi laajentunut yhä useampiin
politiikkalohkoihin ja vastuu jaetaan koko hallinnon kesken.

Tutkimuksessa ympäristöpolitiikan vaikutuksista teknologisten
innovaatioiden syntyyn erityisesti massa- ja paperiteollisuudessa
kävi ilmi, että ympäristöpolitiikan ennakoinnilla on ollut merkittävä rooli innovaatiotoiminnassa.

Ympäristöpolitiikan tutkija Petrus Kauton Helsingin kauppakorkeakoulussa tarkastetussa
väitöskirjassa havaittiin, että Nokia on ollut aktiivinen ja menestyksekäs vaikuttaja Euroopan
komission tuotepolitiikassa. Nokia pyrkii vaikuttamaan poliittisiin prosessehin eri tasoilla ja
vaiheissa, mutta ensisijaisesti Nokia on suunnannut vaikuttamistyönsä komissioon. Nokia
vaikuttaa politiikkaan olemalla mukana sen muotoilussa, ei niinkään kritisoimalla poliittista
valmistelua ja päätöksiä.

Ekosysteemipalveluihin liittyvää tutkimusta käynnistettiin. Osana sektoritutkimuksen
neuvottelukunnan esiselvityksiä kartoitettiin ekosysteemipalvelujen hallintaan liittyviä
tutkimustarpeita. Eurooppalaisen luonnon monimuotoisuuden tutkimusverkoston (ALTER-Net)
yhteistyönä jäsenneltiin kaupunkiluonnosta asukkaille koituvien haittojen todellisia ja näennäisiä
merkityksiä.

SYKE tuotti tietoa aluehallinnon ja ympäristölupajärjestelmän uudistamista varten vuoden 2007
ympäristölupapäätöksistä. Kansalaisten osallistumiskäytäntöjen vaikuttavuutta tutkineen
hankkeen tulosten perusteella ympäristölupien myöntämiseen liittyvät juridiset
osallistumismahdollisuudet ja tiedon saanti ovat kasvaneet ja kansalaisjärjestöjen rooli muuttunut
viimeisten kymmenen vuoden aikana.

Tiedotteita

Ympäristöpolitiikan kyvyttömyys suojella rannikoita huolestuttaa tutkijoita (3.9.2008)
Yritysten innovaatioihin tarvitaan ajoissa tietoa ympäristöpolitiikan muutoksista (30.5.2008)



Viranomaistehtävät

Kemikaalivalvonnan asiantuntijatehtävät, kansainvälisten
jätesiirtojen lupa-asioiden hoito sekä ympäristövahinkojen
torjuntatehtävät työllistivät. SYKE tuki merkittävällä panoksella myös
EU:n uuden kemikaaliasetuksen (REACH) toimeenpanon
käynnistymistä.

Ympäristövahinko- ja erityistilannepäivystykseen tulleiden hälytysten
tai yhteydenottojen perusteella varsinkin öljykuljetusten
onnettomuusriski on kasvanut selvästi edellisestä vuodesta.
Lentovalvonnalla havaittiin hieman aiempia vuosia vähemmän öljypäästöjä, mutta yksityisten
ihmisten ja muiden viranomaisten ilmoitukset lisääntyivät.

Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntavalmiutta parannettiin suunnitelmallisesti. Uusi torjunta-alus
on rakenteilla ja saataneen käyttöön vuoden 2011 alussa. Vanhojen öljyntorjunta-alusten
kunnossapito-ohjelma on käynnissä. Laivojen uushankintojen aikataulutus on esitetty
ympäristöministeriölle tehdyssä kokonaisselvityksessä, joka koskee valtion ja kuntien
öljyntorjuntavalmiuden kehittämistä vuosina 2009-2018.

SYKE osallistui kansainväliseen HELCOM-öljyntorjuntaharjoitukseen Kaliningradissa sekä
Kööpenhaminan sopimuksen "Olja i is" –harjoitukseen Ruotsin Härnösandissa. Virossa
osallistuttiin "Puhas meri" –öljyntorjuntaharjoitukseen. Lisäksi järjestettiin kuusi alueellista
öljyntorjuntaharjoitusta. SYKE osallistui myös kahteen kansainväliseen CEPCO-valvontalento-
operaatioon yhdessä Rajavartiolaitoksen kanssa.

Tiedotteita

C Expressin lähtö Vaasan satamasta siirtyy (3.11.2008)
C Express aiotaan romuttaa Turkissa (30.9.2008)
SYKE varoittaa levittämästä vieraslajeja puutarhajätteen mukana (29.8.2008)
Karhun osien myyntilupiin on tullut muutoksia (19.8.2008)
SYKE varoittaa levittämästä haitallisia puutarhakasveja luontoon (2.7.2008)
PFOS-yhdisteiden käyttökielto voimaan 27. kesäkuuta (23.6.2008)
Valvontalentokoneisiin uusi ympäristönvalvontalaitteisto (19.6.2008)
Suomalaiset öljyntorjunta-alukset Viroon harjoituksiin (27.5.2008)
Muista rauhoitussäännökset kerätessäsi kasveja luonnosta (22.5.2008)
Suomen merialueilla huolestuttavan paljon öljypäästöjä (6.5.2008)
Öljyyntyneiden lintujen pesu- ja hoitoyksikkö käyttövalmis (6.5.2008)
Uutta tietoa torjunta-aineiden ympäristövaikutuksista Suomessa (11.4.2008)





Kehitystyötä muutostilanteessa

Vuonna 2009 SYKEssä oli käynnissä useita samanaikaisia muutoshankkeita. Merikeskuksen
toiminta käynnistettiin ja valmisteltiin kemikaalivalvonnan siirtoa TUKESiin. Luonnonvara- ja
ympäristötutkimuksen yhteenliittymän LYNETin toimintaa suunniteltiin useassa työryhmässä,
joissa kaikissa SYKEn panos oli aktiivinen.

Myös aluehallinnon uudistus vaikutti tehtäviimme ja osallistuimme muun muassa aluehallinnon
tietohallinnon, laboratoriotoiminnan ja viestinnän uudelleenjärjestelyihin.

Alueellistaminen ja tuottavuusohjelma antavat raamit

SYKEn organisaatio uudistettiin ja uuden Synergia-toimitalon suunnittelu Viikin kampusalueelle
aloitettiin. Rakennuksesta tehdään suunnannäyttäjä ekologiselle toimistorakentamiselle. Kun
Synergia-talo on valmis vuonna 2013, pääkaupunkiseudulla olevat toimintomme on koottu
yhteen. Samalla luodaan merkittäviä tehostamis- ja säästömahdollisuuksia kampusalueen
muiden toimijoiden kanssa.

Vuoden alussa laadittiin suunnitelma toimenpiteistä, joilla toteutetaan kansainvälisen arvioinnin
suosituksia. Kehittämistarpeita pohdittiin myös ympäristöministeriön asettamassa työryhmässä,
jonka suositukset konkretisoituvat toimintaamme tulevina vuosina. SYKEn strategia tarkistetaan
vuonna 2010.

Alueellistaminen on lisännyt toiminnan kustannuksia ja edellyttää tiukkaa henkilöstösuunnittelua
samaan aikaan toteutettavan tuottavuusohjelman vuoksi. Samalla on myös pystyttävä ohjaamaan
voimavaroja uutta osaamista vaativiin tehtäviin.

Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi ovatkin painopisteitämme. Osoituksena onnistuneesta
työstä SYKE palkittiin valtion Kaiku-työhyvinvointipalkinnolla toukokuussa 2009.

Avointa datapolitiikkaa

Ympäristötietovarantojen osalta SYKE toteuttaa avointa datapolitiikkaa. Internetin kautta
tietojärjestelmiin tallennettua tietoa tarjotaan maksutta kaikkien käyttöön. Asiantuntijoiden OIVA-
palvelusta ladattiin viime vuonna aineistoja 7200 kertaa. Vuonna 2007, jolloin aineistoista perittiin
vielä muodollinen maksu, aineistoja ladattiin vain 118 kertaa.

Tiedon hyödynnettävyyden parantaminen lisää yhteistyön mahdollisuuksia, luo edellytyksiä
tutkimukselle ja liiketoiminnalle ja parantaa toimintamme vaikuttavuutta.

Ympäristönsuojelun haasteet kasvavat. Tähän saakka SYKE on kyennyt vastaamaan
yhteiskunnan tietotarpeisiin varsin hyvin. Päätöksenteon tarpeita palvelevaa tutkimusta on
kohdennettu entistä voimakkaammin luonnonvarojen säästävään käyttöön sekä tuotannon ja
kulutuksen ympäristövaikutusten vähentämiseen. Yhteys ilmastonmuutostutkimuksen ja kestävän
kulutuksen ja tuotannon sekä yhdyskuntasuunnittelun tutkimuksen välillä on vahvistunut
merkittävästi.

Lisääntyvät tehtävät ja pienenevä budjettirahoitus korostavat priorisoinnin ja toimintatapojen
kehittämisen tärkeyttä.
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Ilmastonmuutos ja ilmansuojelu

Valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittisen selontekoa varten
tehtiin erillisselvityksiä ja arvioitiin kansallisen ilmasto- ja
energiapoliittisen strategian ympäristövaikutuksia. Näitä tuloksia
hyödynnettiin mm. kansainvälisissä ilmansuojelu- ja
ilmastoneuvotteluissa.

Euroopan johtavien ympäristöntutkimuslaitosten kanssa toteutetun
tutkimuksen perusteella ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen
sopeutumiseen tähtääviä toimia eivät ole riittävästi sisällytetty eri
maiden hallitusohjelmiin. Ilmastokysymykset olisikin saatava valtavirtaistettua muuhun
politiikkaan. Esimerkiksi vuotuisilla tulo- ja menoarvioilla, kaavoituksella ja ympäristövaikutusten
arvioinneilla voitaisiin nykyistä paremmin edistää ilmastopolitiikan tavoitteiden toteutumista.

Kaikissa viidessä Hiilineutraalit kunnat –hankkeessa mukana olleissa kunnissa edistyttiin
ilmastonmuutoksen hillintätoimissa viranomaisten, asukkaiden ja elinkeinoelämän yhteistyöllä.
Tehty kuntaselvitys osoitti, että hanke toimii esimerkkinä monille muille kunnille
ilmastonmuutoksen hillinnässä.

SYKE avusti Suomen ilmasto- ja energiastrategian toteuttamista muun muassa Finnder-ohjelman
kautta. Ohjelmassa sovittiin kahdesta päästöyksiköiden ostosopimuksesta, joiden yhteisarvo oli
1,6 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Tämä pienensi vastaavasti Suomen omaa päästöjen
vähentämistarvetta.

Vuonna 2009 käynnistyi useita merkittäviä ilmastonmuutostutkimushankkeita. Esimerkiksi
ilmastonmuutoksen vaikutuksia ekosysteemipalveluihin selvittävä VACCIA-hanke on jo nyt
herättänyt kiinnostusta EU-komissiossa.

Maaperän hiilitasemalli (YASSO) liitettiin osaksi kansainvälistä ECHAM-ilmastomallia, joka on
keskeinen työkalu ilmastopaneeli IPCC:n arviointityössä. Entistä parempien arviointityökalujen
avulla on voitu tuottaa uutta tietoa ilmastomallien tulosten epävarmuuksista.



Luonnon monimuotoisuus

Ilmastonmuutos oli keskeisin aihe myös luonnon monimuotoisuuden
tutkimuksessa. EU:n ALARM–hanke osoitti, että pohjoisille
lintulajeille suotuisat alueet kaventuvat huomattavasti
ilmastonmuutoksen edetessä, ja lajikeskittymien osuus
suojelualueilla pienenee tulevaisuudessa.

Maankäytön muutosten vaikutuksia eri eliöryhmissä selvittäneen
EU:n COCONUT-hankkeen perusteella ns. sukupuuttovelka eli
niiden sukupuuttovaarassa olevien lajien määrä, jotka määränsä,
ikärakenteensa tms. takia todennäköisesti katoavat tulevaisuudessa, vaikka niille haitalliset
elinympäristöjen muutokset loppuisivatkin, on suurempi niittyjen kasveilla kuin perhosilla.
Perhoset tuottavat joka kesä kokonaan uuden sukupolven ja joutuvat siten kasveja nopeammin
vastaamaan heikentyneen elinympäristön haasteisiin.

SYKE tuki uhanalaisten luontotyyppien tilan parantamiseksi laadittavan toimintasuunnitelman
valmistelua. Lähtökohtana oli vuonna 2008 valmistunut arvio Suomen luontotyyppien
uhanalaisuudesta. Toimintasuunnitelma valmistuu vuonna 2010. Suomen eliölajien
uhanalaisuuden 4. arvioinnin pohjaksi tehty työ kattoi noin 20 000 lajia, mikä on selvästi
enemmän kuin edellisessä arvioinnissa. Varsinainen arviointi valmistuu loppuvuonna 2010.

Pohjoismaiden luonto – kohti vuotta 2010 –hankkeessa julkaistiin internetissä tietolehtisiä
Pohjolan luonnon monimuotoisuuden tilasta ja kehityksestä kaikilla pohjoismaisilla kielillä sekä
englanniksi. Hankkeen tuotteet olivat esillä mediassa kaikissa Pohjoismaissa sekä
kansainvälisissä kokouksissa.

Kansainväliseen raportointiin luotiin indikaattori, jota käyttäen Suomi jatkossa raportoi EU:n
komissiolle luonnoltaan arvokkaiden maatalousalueiden määrän
kehityksestä. Biodiversiteettisopimuksen sihteeristölle tuotettiin Suomen neljäs maaraportti, joka
perustui laajalti Luonnontila.fi–sivuston biodiversiteetin indikaattoreihin.



Tuotanto ja kulutus

Vuonna 2009 toiminta painottui ilmastonmuutoksen hillinnän ja
luonnonvarojen kestävyyden arviointeihin. Suomen kansantalouden
toimialojen ja tuoteryhmien materiaalivirtoja ja niiden
ympäristövaikutuksia koskeva kokonaisarvio (Envimat)
valmistui. Sen mukaan Suomen aiheuttamista globaaleista
ympäristövaikutuksista puolet syntyy maamme rajojen ulkopuolella
tuontitavaroiden valmistuksessa.

Liikenteen toisen sukupolven biopolttoaineita koskenut tutkimus
kyseenalaisti tavoitteet biopolttoaineiden määrän merkittävästä lisäämisestä.

Vähittäiskaupalle kehiteltiin tietojärjestelmää, josta kuluttaja saa tiedon ostostensa
hiilijalanjäljestä. Hanke tuotti myös ehdotuksen luotettavan hiilijalanjälkitiedon tuottamisen
vaatimista toimista Suomessa ja kansainvälisesti. Ostoskasseista tehty elinkaaritutkimus paljasti,
että ostoskassit muodostavat vain hyvin pienen osan suomalaisen kotitalouden
ilmastovaikutuksista.

Julkisten hankintojen ympäristöystävällisyyden vertailuun kehitettiin menetelmä, jolla pystytään
parantamaan ympäristökriteereiden huomioon ottamista. Lisäksi tuotettiin julkisten hankintojen
yhteispohjoismaiset esimerkkikriteerit kymmenelle tuoteryhmälle. Hanke toimi myös esimerkkinä
EU-komission myöhemmin alkaneelle vastaavalle hankkeelle.



Vesiensuojelu

Vesiensuojelun suunnittelu- ja arviointityökaluja kehitettiin. Hyvä
esimerkki tästä on Karvianjoen tulevaisuustarkastelut –hanke, missä
vesistön ekologisen tilan parantamistoimien kokonaisvaikutuksia
arvioitiin soveltamalla sekä vesistömallijärjestelmää ja erilaisia
kuormitus- ja vaikutusmalleja että kustannushyötyanalyysia ja
monitavoitteista päätösanalyysia.

SYKE valmisteli yhteistyössä ministeriöiden ja vesienhoitoalueiden
kanssa ensimmäisiä vesienhoitosuunnitelmia ja toimenpideohjelmia.
Vesienhoitosuunnitelmat hyväksyttiin valtioneuvostossa.

Meritutkimus tuotti päätöksenteon tueksi tärkeää tietoa muun muassa suunniteltujen
suojelutoimenpiteiden kohdentamisesta ja vaikutuksista. Esimerkiksi Suomenlahden
rehevöitymisen hallinta –hankkeen mukaan Pietarin meneillään olevat vesiensuojelutoimet
alentavat tulevaisuudessa Suomenlahden kasviplanktonbiomassaa 20–50 % alueesta riippuen.
Luoteis-Venäjän ravinnepäästöselvityksen (PRIMER) tulosten perusteella John Nurmisen säätiö
valitsi tukikohteekseen Luoteis-Venäjällä sijaitsevan Hatsinan kaupungin jätevesien käsittelyn
tehostamisen.

Koordinoimme viidettä vuotta jatkuvaa kansallista vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden
inventointiohjelmaa (VELMU), jossa tavoitteena on määrittää ja kartoittaa vuoteen 2014
mennessä Suomen rannikon vedenalaiset luontotyypit, luoda yleiskuva lajien esiintymisestä sekä
toteuttaa vedenalaisen luontotiedon hallintajärjestelmä.

Laajassa EU:n sisämeriä koskevassa hankkeessa tutkittiin rannikkoekosysteemien muutoksia ja
pyrittiin arvioimaan kynnysarvoja, jotka ovat kriittisiä meren tavoitetilan määrittelyssä ja
suojelutoimenpiteiden suunnittelussa. Hankkeen tulokset vastaavat    EU:n vesipuitedirektiivin ja
meristrategiadirektiivin toimeenpanon vaatiman tieteellis-teknisen tiedon tarpeeseen kansallisesti
ja kansainvälisesti.



Vesivarat ja hydrologia

Vesivarojen käytön ja hydrologian painopisteenä on
ilmastonmuutokseen ja poikkeuksellisiin vesioloihin varautuminen.
Useiden vesistöjen säännöstelykäytäntöjä joudutaan muuttamaan
ilmastonmuutoksen takia. Ilmastonmuutoksen odotetaan
vähentävän tulvia Itä- ja Pohjois-Suomessa ja lisäävän niitä
järvialueilla. Tulvadirektiivin toimeenpanoa tuettiin merkittävällä
panoksella.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksista Suomen vesivaroihin tehtiin uusia
arvioita. Arvioiden perusteella tarkentui kuva siitä, millä tavoin järvien säännöstelykäytäntöjä on
tarpeen muuttaa, kun sateiden odotetaan lisääntyvän ja toisaalta nousevat lämpötilat sulattavat
yhä enemmän lunta jo talvikauden aikana. Useissa kohteissa säännöstelykäytännön ohjeistus ja
muutostarpeet noussevat merkittäviksi.

Suomen alueelta Itämereen tulevaa ravinnekuormitusta voidaan laskea reaaliaikaisesti ja
ennustaa yhä paremmin, kun koko maan kattava typpikuormitusmalli valmistui ja se liitettiin
hydrologiseen malliin. Nyt mallinnuksen piirissä ovat fosfori- ja typpikuormat sekä kiintoaineen
kulkeutuminen. Ajallisesti ravinnekuormitusennusteiden kattavuus ulottuu yksittäisistä sääilmiöistä
pitkiin ilmastonmuutosskenaarioihin.

Kiinnostus pinta- ja pohjavesien korkeuksia, vesistöjen jää- ja lämpötilatietoja, lumitilannetta ja
muita hydrologisia tekijöitä kohtaan oli suurta ja kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Päivittäin
laadittuja ja julkaistuja hydrologisia ennusteita ja varoituksia seurattiin aktiivisesti internetissä:
palvelun verkkosivuille tehtiin vuoden aikana noin kolme miljoonaa käyntiä, kun käyntien määrä
vuonna 2008 oli noin kaksi miljoonaa.

Hydrologisen palvelun prosesseja kehitettiin monin tavoin. Havainto- ja seurantatoiminnoissa
tärkeimmät uudistukset koskivat automaattisten ja reaaliaikaisten mittausjärjestelmien
laajennuksia sekä aineistojen automaattista laadunvalvontaa. Järvien syvyyskartoitukset etenivät
ja noin 90 % Suomen järvialasta onkin nyt kartoitettu.

Hydrologiset varoituspalvelut (tulvat, lumikuormat) tulevat osaksi laajempaa kokonaisuutta, kun
kansallisen luonnononnettomuuksien varoitusjärjestelmän kehitystyö käynnistyi Ilmatieteen
laitoksen ja Helsingin yliopiston kanssa.

Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden riskienhallinnan hankkeet tukivat suunnittelua ja
käytännön kunnostustehtäviä. PIRRE2-hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää alueellisella tasolla
kunnostuksen ekotehokkuuden toteutumisen seurannassa ja riskinhallinnan suunnittelussa.
Reaktiivisen seinämän toimivuutta selvittäneen hankkeen perusteella rautalastuseinämä sopii
klooratuilla liuottimilla pilaantuneen pohjaveden puhdistukseen, kun maakerrospaksuus ei kasva
liian suureksi.



Ympäristöohjauksen tiedontarpeet

Eurooppalaisessa luonnon monimuotoisuuden tutkimusverkostossa
tunnistettiin bioenergiaan ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä
monitieteisiä tutkimustarpeita ja välitettiin niitä Euroopan komission
käyttöön. Hanke nosti kiireellisimmiksi monitieteisiksi tehtäviksi
muun muassa sellaisten indikaattoreiden tuottamisen, joiden avulla
voitaisiin seurata bioenergian tuotannon biodiversiteettivaikutuksia
sekä analysoida, millaisia vaikutuksia Euroopan
bioenergiatavoitteilla on Euroopan ulkopuolella olevaan
biodiversiteettiin. Hankkeessa kehitettiin myös työkalu, jonka avulla
eri tieteidenalojen edustajat ja muut toimijat voivat tunnistaa ja priorisoida nousevien
ympäristökysymysten hallinnan tietotarpeita.

Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan tilaamissa esiselvityksissä kartoitettiin tietotarpeita
verkottuneen aluerakenteen kehittymiselle sekä alueellisen muutoksen kestävyydelle.
Tietotarpeet liittyivät kehityksen ohjaukseen sekä alue- ja yhdyskuntakehityksen hallinnan
muutokseen aiempaa kokonaisvaltaisemmaksi. Esimerkiksi verkostoitumista ohjaavia
politiikkatoimia kehitettäessä tulee huomioida ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen
kestävyyden perusteet, mikä aiheuttaa uudenlaisia tietotarpeita.

Eurooppalaisessa SKEP-ERA-Net –hankkeessa tutkittiin ympäristökysymyksiin pureutuvien
monikansallisten tutkimusrahoitusohjelmien hallintaa ja arviointia erityisesti tiedon
hyödynnettävyyden näkökulmasta. Hanke mahdollisti Euroopan komission ja kansallisten
rahoittajien vuoropuhelun ERA-Net –rahoitusmekanismin toimivuudesta sekä tuotti
käytännönläheisiä tutkimusohjelmien työkaluja tulevien ohjelmien hallintaan ja arviointiin.

Ympäristöasioiden ja niihin liittyvän tiedon hahmottamiseen tuotettiin laajalle yleisölle suunnattu
kirja "Jälkeemme vedenpaisumus? Ilmastonmuutoksen ja merien suojelun ekologisen
kynnysarvot". Siihen on koottu laajasti yhteen viimeisintä tutkimustietoa ekologisista
kynnysarvoista ja niiden hyödyntämisestä ympäristöpolitiikassa. Kirjan pohjalta on valmisteltu
myös julistenäyttely, joka on Suomessa esillä useilla paikkakunnilla, esimerkiksi kirjastoissa.

SYKE tuotti tietoa aluehallinnon ja ympäristölupajärjestelmän uudistamista varten vuoden 2008
ympäristölupapäätöksistä, ja tuki uudistamisprosessia, varsinkin normitusmenettelyyn siirtymistä.
SYKE laati selvityksen tuulivoiman rakentamiseen liittyvien lupien määräyksistä ja toteutuksesta
yhteistyössä Energiateollisuus ry:n kanssa. Lupamääräykset ovat riittäviä, mutta alueellista
epäyhtenäisyyttä esiintyy. YVA-lainsäädännön toimivuusarviointi perustui laajan tietoaineiston
keräämiseen ja haastatteluihin. Menettelyn tapauskohtaisuus näkyi selvästi, mutta suuriin
muutoksiin ei arvioinnin perusteella ole tarvetta.



Viranomaistehtävät

Öljykuljetukset lisääntyivät Suomenlahdella edelleen mutta kasvu,
noin  3 %, oli aiempaa hitaampaa. Suomen vesialueet säästyivät
isoilta öljypäästöiltä. Uusi torjunta-alus on rakenteilla ja saadaan
käyttöön vuoden 2011 alussa. Myös toistaiseksi tehokkaimman
öljyntorjunta-aluksen Hallin peruskunnostus alkoi vuoden lopulla, ja
alus palaa valmiuteen kesäkuussa 2010. Uuden, Rajavartiolaitoksen
käyttöön tulevan ja myös öljyntorjuntaan tarkoitetun ulkovartiolaivan
suunnittelu käynnistettiin.

Porvoon Tolkkisiin sijoittuvan öljyntorjuntakeskuksen suunnittelu sujui  odotettua hitaammin muun
muassa kaavoituksen keskeneräisyyden ja alueelta puuttuvan kunnallistekniikan vuoksi.

SYKE osallistui sekä kansainväliseen HELCOMin öljyntorjuntaharjoitukseen Riikassa että Viron
"Puhas meri" – öljyntorjuntaharjoitukseen. Kööpenhaminan sopimuksen mukainen
öljyntorjuntaharjoitus järjestettiin kansallisena harjoituksena Kalajoella. Lisäksi järjestettiin kuusi
alueellista öljyntorjuntaharjoitusta. SYKE osallistui Ruotsin järjestämään Itämerenalueen Super
CEPCO-valvontalento –operaatioon (Coordinated Extended Pollution Control Operations)
yhdessä Rajavartiolaitoksen kanssa.

Vaasan satamassa vuosia ollut matkustajalaiva Onyx sai SYKEltä ja Merenkulkulaitokselta luvan
lähteä Suomesta kohti Dubaita. Vuonna 2007 SYKE asetti tuolloin vielä nimeä C Express
kantaneen Onyxin siirtokieltoon, koska sen epäiltiin menevän romutettavaksi, eikä sillä ollut
jätteensiirtolupaa. Alus on omistajan toimittamien dokumenttien mukaan menossa nyt nk.
aikarahtaukseen, ei romutettavaksi.





Uudella organisaatiolla uusiin haasteisiin

SYKEn uudistettu organisaatio astui voimaan vuoden 2010 alussa. Viiteen keskukseen koottiin
aihealueittain tutkimus-, kehittämis-, seuranta- ja asiantuntijatehtävät. Ympäristöhallinnon
laboratorio-toiminnat keskitettiin vuoden 2010 alusta SYKEen. SYKEllä on nyt laboratoriot
Helsingissä, Oulussa ja Joensuussa.

Uudessa strategiassa, joka ulottuu  vuoteen 2014, on viisi painopistettä:

Ilmastopolitiikan tuki
Kulutus ja tuotanto sekä luonnonvarojen kestävä käyttö
Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö
Ekosysteemipalvelut ja luonnon monimuotoisuus
Itämeri, vesistöt ja vesivarat

Vuoden alusta SYKEen liitettiin Ystävyydenpuiston tutkimuskeskus Kuhmossa. Vuoden mittaan
valmisteltiin vuoden 2011 alussa tapahtunutta kemikaalivalvonnan tehtävien siirtoa turvallisuus- ja
kemikaalivirasto Tukesiin.

Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä LYNETin yhteistoiminta tiivistyi ja laajeni:
neljä yhteistä tutkimusohjelmaa käynnistettiin, määriteltiin yhteinen, tiedon avoimuuteen
perustuva datapolitiikka, tiivistettiin tietopalveluyhteistyötä ja sovittiin yhteisestä osaamisen
kehittämisestä. Yhteisten toimitilojen osalta merkittävä edistysaskel otettiin Oulussa, jossa
laitosten toiminta keskitetään yliopistokampukselle.

Senaatti-kiinteistöjen kanssa jatkettiin toimitalon suunnittelua Viikkiin. Synergia-talosta järjestettiin
suunnittelukilpailu. Tavoitteena on koota pääkaupunkiseudulla olevat SYKEn toiminnat yhteen
paikkaan vuonna 2013.

Lea Kauppi
pääjohtaja



Suomen ympäristökeskus
kuva: Kerttu Malinen

Lisätietoja

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2010
(Suomen ympäristökeskuksen raportteja 9/2011)



Ilmastonmuutos

SYKEn johtama Hiilineutraalit kunnat eli HINKU –hankkeen
ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen. Kahdessa vuodessa
viidessä pilottikunnassa on tehty yli 70 toimenpidettä
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, ja kaikki kunnat
sitoutuvat jatkamaan päästöjensä vähentämistä 80 %:lla vuoden
2007 tasosta vuoteen 2020-2030 mennessä. Yleisradion ja SYKEn
yhdessä toteuttama Ilmastodieetti-ohjelma sekä erillinen laskuri
otettiin hyvin vastaan.

Hiilenkiertoa ja ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevat tutkimushankkeet
etenivät. Julkisuudessa ovat olleet muun muassa maaperän hiiliyhdisteiden hajoamista koskeva
tutkimus sekä kantojen energiakäyttöä koskeva tutkimus. Maaperän hiilivaraston todettiin
hajoavan luultua nopeammin, millä on vaikutuksia muun muassa ilmastomallien kehittämiseen
sekä metsien käsittelyä koskevaan keskusteluun. Kantojen poltto aiheuttaa lyhyellä aikavälillä
selvästi suuremman hiilidioksidipäästön kuin jos kannot lahoaisivat maassa.

Energiaturpeen elinkaaritutkimusten kriittinen arviointi osoitti, että tavallisimmilta
turvetuotantoalueilta otettu energiaturve aiheuttaa samaa luokkaa olevan ilmastovaikutuksen kuin
kivihiilen käyttö, eikä metsitys jälkikäsittelynä muuta tulosta 100 vuoden tarkastelujakson aikana.

SYKE osallistuu Euroopan ympäristöviraston EEA:n ilmastonmuutosta ja sopeutumista
käsittelevän teemakeskuksen toteutukseen sekä kahteen pohjoismaiseen ilmastonmuutokseen
sopeutumista käsittelevään hankkeeseen. SYKE toimii myös LYNET-yhteenliittymän
ilmastonmuu-toksen tutkimusohjelman koordinaattorina.



Rakennettu ympäristö

Maankäytön, asumisen ja liikennejärjestelmien merkitys
ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa
tiedostetaan entistä paremmin. SYKEn ylläpitämien
yhdyskuntarakenteen muutoksia koskevien tietojen sekä muutoksiin
liittyvän asiantuntemuksen kysyntä on kasvanut niin, että se ajoittain
ylittää SYKEn palvelukapasiteetin.

SYKEn Seutukeke-hankkeen myötä kaupunkiseudut ovat
aktivoituneet  luomaan ja käyttämään kestävän kehityksen sisältöä
konkretisoivia kriteereitä ja mittareita. Erityisesti on  keskitytty viherrakenteen merkityksen
ymmärtämiseen tunnistamalla kaupunkien ekosysteemi-palveluita.

SYKE on aktiivisesti kehittämässä Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman
sisältöjä, ja osallistuu sen toteuttamiseen rakennetun ympäristön palvelukokonaisuudessa
analyysi- ja tietopalvelun, kokemusperäisen palautepalvelun ja elinympäristön vahtipalvelun
osalta sekä vuorovaikutteisen kansalaisfoorumin osalta.



Luonnon monimuotoisuus

Suomen eliölajien uhanalaisuuden neljäs arviointi valmistui vuoden
lopussa. Uhanalaisten lajien määrä oli 10,5 % arvioidusta 21 400
lajista. Nyt pysyttiin arvioimaan yli 6 000 lajia enemmän kuin
edellisellä kerralla, ja arvioinnin kattavuus onkin kansainvälistä
huipputasoa. Edellisen arvion 1 505 uhanalaisesta lajista tilanne on
parantunut 186 ja huonontunut 356 lajin kohdalla.

SYKE on tukenut Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman
(METSO 2008-2016) toimeenpanoa laatimalla
elinympäristökohtaisia tavoiteohjelmia alueellisille metsä- ja ympäristöviranomaisille sekä
järjestämällä metsä- ja ympäristösektorin koulutusta.

SYKElle on muodostumassa keskeinen rooli tutkittaessa ja kehitettäessä monitieteistä
ekosysteemipalveluiden kestävää hallintaa. Tietotarpeiden kartoitus neljässä kansainvälisessä ja
kahdessa kansallisessa kokouksessa nosti esiin tarpeen kehittää toisaalta  päätöksentekoa
tukeviaa menetelmiä ja toisaalta uusia toimintatapoja, joilla eri sektorit ja toimijat kytketään
yhteistyöhön hallinnon eri tasoilla.



Vesiensuojelu ja vesivarat

Vesienhoidon järjestämisestä annetun lain mukaiset
vesienhoitosuunnitelmat hyväksyttiin valtioneuvostossa joulukuussa
2009, ja SYKE raportoi nämä suunnitelmat Euroopan komissiolle
maaliskuussa 2010. SYKEn kehittämät ja ylläpitämät
vesimuodostuma- ja pohjavesitietojärjestelmät mahdollistivat tämän
mittavan raportoinnin.  Lisäksi tuettiin ympäristöministeriötä
valtakunnallisen vesien hoidon toteutusohjelman 2010-2015
valmistelussa.

SYKEssä on toteutettu useita valuma-alueiden maankäytön ekologisten vaikutusten ja haja-
kuormituksen vaikuttavuuden tutkimushankkeita, joissa on myös kehitetty vesienhoidon
suunnittelua palvelevia työkaluja ja seurantaa.



Meriympäristön suojelu ja kestävä käyttö

EU:n meristrategiadirektiivin kansallinen toimeenpano käynnistyi.
SYKE on vahvasti osallistunut meren hyvän tilan tavoitetason
määrittelytyöhön EU:ssa ja HELCOMissa sekä uuden vesien- ja
merenhoidon lakiesityksen valmisteluun.

Baltic Sea Action Summitissa SYKEn antama sitoumus
tietoaineistojen laajan hyödynnettävyyden kehittämiseksi yhdessä
Baltic Nest Instituten kanssa on toteutunut. BNI-portaalin kautta
useat merkittävät tietokannat Itämeren ympärillä ovat nyt
kansainvälisesti saatavilla.

Meren mikrolevien mahdollisuudet biopolttoaineiden tuotannossa ovat lupaavia. Yhteistyössä
muiden toimijoiden kanssa SYKE tutki mikroleviin perustuvan biopolttoaineiden tuotannon
edellytyksiä. Levien hyödynnettävyyden tutkimus jatkuu edelleen useissa jatkohankkeissa.

Itämeren luontoa, sen tilaa ja yhteiskunnallisten tekijöiden kytköksiä laajasti käsittelevä kirja
"Itämeren tulevaisuus" valittiin syksyllä Tieto-Finlandia -ehdokkaaksi. Gaudeamuksen kustantama
kirja syntyi Suomen Kulttuurirahaston rahoittaman ja SYKEn koordinoiman Itämeri-Argumenta-
hankkeen lopputuloksena.

Öljyntorjunta-alus Hallin peruskorjaus valmistui vuonna 2010 ja uuden Merivoimien käyttöön
tulevan monitoimialuksen rakentaminen eteni suunnitellusti. Porvoon Tolkkisiin suunnitellun
öljyntorjuntakeskuksen suunnittelu keskeytettiin eduskunnan budjettipäätöksen mukaisesti.



Riskien hallinnan kehittäminen

Nanopartikkelien mittaamismenetelmiin ympäristönäytteistä sekä
vaikutustutkimuksiin on panostettu, ja toiminta on edennyt hyvin.
Menetelmäkehitystyötä on kohdistettu myös muun muassa
perfluorattuihin yhdisteisiin ja keinotekoisiin makeutusaineisiin ja
kartoitettu niiden esiintymistä ympäristössä. Nousevien aineiden
osalta tiedontarve on suuri.

Vuonna 2010 valmisteltu kemikaalivalvontatehtävien siirto Tukesiin
toteutettiin vuoden 2011 alusta. Muun muassa vuonna 2010
valmistuivat oppaat pilaantuneiden maiden kunnostushankkeiden yleissuunnittelua sekä
loppuraportointia varten. ELY-keskusten tukena tehtiin noin 20 kunnostushankkeen
riskienarviointi. Lisäksi vuonna 2010 on laadittu ympäristöministeriölle valtakunnallinen
pilaantuneiden maiden kunnostusohjelma.

Turkistarhoille kehitettiin kustannustehokas, luontaista bakteeritoimintaa hyödyntävä maaperän ja
pohjaveden puhdistamiseen kunnostusmenetelmä. Sitä  voidaan käyttää vähintään 30
turkistarhalla, joilla  on nitraatin aiheuttama suuri pohjaveden pilaantumisriski.



Politiikan arviointi

SYKE on vaikuttanut lainsäädännön ja hallintokäytäntöjen
kehittymiseen tekemällä toimivuusarviointeja ympäristövaikutusten
arviointi-, jäte- ja luonnonsuojelulainsäädännön osalta sekä
laatimalla analyysejä muun muassa  ympäristömerkin
tulevaisuudennäkymistä. Lisäksi SYKEn asiantuntijat ovat
osallistuneet aktiivisesti useiden poikkihallinnollisten sääntelyn
vaikutusten arviointia kehittävien työryhmien työhön.

YVA-lainsäädännön toimivuusarviointi osoitti YVA-lainsäädännön
olevan perusrakenteeltaan vielä toimiva niin yhteisölainsäädännön toimeenpanon kuin lain
tavoitteiden ja YVA-menettelyn toimivuuden kannalta. Työssä tunnistettiin kehittämiskohteita,
joista osa vaatii lainsäädännön tarkistusta, mutta osa on hoidettavissa muilla ohjauskeinoilla,
kuten informaatio-ohjauksella ja toimintatapoja kehittämällä.

SYKEn toteuttama luonnonsuojelulainsäädännön arviointi osoitti, että luonnonsuojelulain
keinovalikoimaa on tarpeen kehittää. Vapaaehtoisen suojelun vaikuttavuutta tulisi selvittää ja
luoda vapaaehtoisen suojelun mahdollisuuksia myös muihin kuin metsäisiin ympäristöihin.
Tulevaisuudessa tarvitaan myös uudenlaisia keinoja laaja-alaisten luontokokonaisuuksien
säilyttämiseen, luonnonalueiden kytkeytyneisyyden parantamiseen, ekosysteemipalvelujen
ylläpitoon ja luonnonalueiden hoitoon.

SYKE on merkittävässä roolissa laajassa eurooppalaisessa hankkeessa, jonka tavoitteena on
luoda pysyvä asiantuntijaverkosto EU- ja kansallisen tason toimijoiden tueksi  politiikka-aloitteiden
kestävyyden arvioinnissa.





Uusi strategia – uusi suunta

SYKEn uusi strategia vahvistettiin alkuvuodesta 2011. Vuoteen 2014 ulottuva strategia vahvistaa
asiakaslähtöisyyttä ja ohjaavien ministeriöiden strategiaa tukevia teemakokonaisuuksia.

Suuntaamme toimintaamme erityisesti kuuteen aihealueeseen:

Ilmastopolitiikan tuki
Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö
Ekosysteemipalvelut ja luonnon monimuotoisuus
Itämeri, vesistöt ja vesivarat
Kulutus ja tuotanto sekä luonnonvarojen kestävä käyttö
Ympäristötiedon tehokas käyttö

Lisäksi valmistelimme neljä monitieteellistä tutkimusohjelmaa, joihin suuntaamme
tutkimustoimintaamme. Tutkimusohjelmien aiheet ovat ilmastonmuutos, Itämeri, vesistöt ja
vesivarat, ekosysteemipalvelut sekä kestävät yhdyskunnat. Viides, vihreä talous
-tutkimusohjelma, on valmisteltavana.

Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä LYNETin yhteistyö tiivistyi. Yhteisten Oulun
toimitilojen avajaisia vietettiin lokakuun alussa, käynnissä on useita yhteisiä koulutusohjelmia, ja
LYNET-laitokset ovat tehneet sopimuksen yhteisestä datapolitiikasta, joka tähtää mahdollisimman
vapaaseen tiedon saatavuuteen.

Syksyllä käynnistyi työ ympäristön tilan seurantojen uudistamiseksi. Nelivuotisen ympäristötiedon
hallinnan strategisen ohjelman keskeinen lähtökohta on se, että seurantatiedon erilaiset
hyödyntämismahdollisuudet koko yhteiskunnassa paranevat.

SYKEn julkaisutuotanto on laajaa: vuonna 2011 ilmestyi yli 600 erilaista julkaisua. Ne ovat myös
tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavia. Opetus- ja kulttuuriministeriön tuoreessa
sitaatioindeksiraportissa todetaan, että luonnontieteissä SYKEn tutkimusten viittausmäärä on yli
20 prosenttia maailman keskitason yläpuolella. Vuosittain julkaisemme myös suuren määrä
laajalle yleisölle suunnattuja artikkeleja ja kirjoja. SYKEn tutkijat olivat mukana toimittamassa ja
kirjoittamassa esimerkiksi Tieto-Finlandialla palkittua Suomen jäkäläopasta.

Toimintaamme vaikuttivat vuonna 2011
kemikaalivalvontatehtävien keskittäminen turvallisuus- ja
kemikaalivirasto Tukesiin sekä valtion aluehallinnon
uudistaminen. Vuoden alussa SYKEstä siirtyi Tukesiin 21
työntekijää. Aluehallinnon uudistukseen liittyvät suurimmat
muutokset ovat tapahtuneet verkkoviestinnässä ja
tietohallinnossa.

Toiminnan rahoitus pysyi vuonna 2011 hyvällä tasolla. Suoran
budjettirahoituksen suhteellinen osuus väheni, ja ulkopuolinen
rahoitus kasvoi selvästi varsinkin tutkimustoiminnassa.

Lea Kauppi
pääjohtaja



Lisätietoja

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2011
(Suomen ympäristökeskuksen raportteja 13/2012)



Ilmastopolitiikan tuki

Ilmastopas.fi tarjoaa jäsenneltyä tietoa ilmastonmuutoksesta

Syksyllä avattu verkkosivusto Ilmasto-opas.fi tarjoaa jäsenneltyä tietoa Suomen ilmastosta ja
ilmastonmuutoksesta myös alueellisella tasolla. SYKE on kehittänyt sivuston yhdessä Ilmatieteen
laitoksen ja Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen (YTK)
kanssa. Sivuston avulla käyttäjä saa nopeasti yleiskäsityksen ilmastonmuutoksen vaikutuksista,
ja hän voi tarkastella ilmastonmuutoksen sopeutumiseen ja hillintään liittyviä konkreettisia
toimenpiteitä ja ratkaisuja. Ilmasto-oppaasta löytyy myös eri kohderyhmille räätälöityjä osioita,
jotka ottavat huomioon kohderyhmän erikoistarpeet ja näkökulman. Esimerkiksi kunnille räätälöity
osio tarjoaa kuntapäättäjille tiiviin yleiskatsauksen ilmastonmuutoksen vaikutuksista kunnan eri
toimialoihin ja mahdollisuuden arvioida oman kunnan tarpeisiin sopivia toimenpiteitä ja ratkaisuja.

SYKE on kehittänyt erilaisia työkaluja, joiden avulla voidaan hahmottaa ilmastonmuutokseen
liittyvien skenaariolaskelmien epävarmuuksia ja muodostaa yleiskuva Suomen
haavoittuvuudesta. Esimerkiksi tulvariskejä koskevat laskelmat osoittavat, että tulvariski kasvaa
ilmastonmuutoksen myötä Suomessa vähemmän kuin aiemmissa, Euroopan laajuisissa
tarkasteluissa on arvioitu. Tällä on merkitystä Suomen sopeutumistoimien suunnittelussa.

Paljon julkisuutta saanut Hiilineutraalit kunnat -hanke (Hinku) on edennyt hyvin. Se on osoittanut,
että myös verrattain pienet kunnat voivat toteuttaa merkittäviä toimenpiteitä ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi. Hanke on herättänyt laajaa kiinnostusta, ja toiminta on laajentumassa myös uusiin
kuntiin.



Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö

Kaupan sijoittuminen vaikuttaa yhdyskuntarakenteen kestävyyteen

SYKE analysoi kaupan sijoittumista yhdyskuntarakenteeseen. Tutkimus taustoitti myös
maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia. Luotu tietopohja ja alueluokitus mahdollistavat sen
arvioimisen, perustuvatko kauppojen rakennushankkeet olemassa olevaan
yhdyskuntarakenteeseen ja tukevatko ne yhdyskuntarakenteen kestävyyttä. Tutkimuksessa kävi
ilmi, että 2000-luvulla valmistuneet uudet myymälärakennukset ovat olleet keskikooltaan
huomattavasti suurempia ja sijoittuneet yhdyskuntarakenteellisesti paljon huonommin kuin
aiempina vuosikymmeninä. Vertailuaineistoa kerättiin muista Pohjoismaista. Sekä Norjassa että
Tanskassa kaupan sijoittumista on pyritty ohjaamaan keskusta-alueille, sen sijaan Ruotsissa ei
ole otettu käyttöön erityistä kaupan ohjausta.

Erilaisten maankäyttö- ja liikenneratkaisujen vertaamista varten SYKE on kehittänyt uusia
kriteereitä ja mittareita. Lahden kaupunki arvioi niillä omien yleiskaavavaihtoehtojensa
kestävyyttä. Tämän ansiosta uusi asutus voitiin suunnata paremmin niin, että kaupungin tavoitteet
ekologisesta ja joukkoliikenteeseen tukeutuvasta yhdyskuntarakenteesta toteutuvat.



Ekosysteemipalvelut ja luonnon monimuotoisuus

Kuntia kannustettiin turvaamaan arvokkaita luontotyyppejä

Huhtikuussa järjestettiin laaja tiedotuskampanja "Kuntien arvokkaat luontotyypit"
ympäristöministeriön, Suomen Kuntaliiton, Ahvenanmaan maakuntahallituksen ja SYKEn
yhteistyönä.

Kaikkiin Suomen kuntiin ja maakuntien liittoihin lähetettiin kirje ja tietolehtiset alueen
huomionarvoisista luontotyypeistä ja niiden säilyttämiskeinoista. Aineisto herätti myönteistä
huomiota, ja kampanjaa on jatkettu maakunnallisille tiedotusvälineille suunnatuilla tiedotteilla.

Ekosysteemipalveluiden tutkimus vahvistui merkittävästi. Eurooppalaisessa yhteishankkeessa
kehitettiin menetelmiä ekosysteemipalvelujen alueelliseen tunnistamiseen ja arviointiin.

Uusilla menetelmillä voidaan analysoida esimerkiksi ekosysteemien tarjoamien maatalouden
pölytyspalvelujen, vesistöjen puhdistuspalvelujen ja virkistyskäyttöpalvelujen arvoa.



Itämeri, vesistöt ja vesivarat

Vesiasiantuntemuksella riittää laajaa kysyntää

SYKEn panos oli keskeinen monien vesienhoitoon sekä meriympäristön suojeluun ja kestävään
käyttöön liittyvien ohjelmien ja toimenpiteiden valmistelussa. Helmikuussa hyväksyttyä
valtakunnallista vesienhoidon toteutusohjelmaa varten SYKE tuotti tärkeää tietoa muun muassa
vesien kuormituksen vähentämiskeinoista ja niiden toteutusmahdollisuuksista. Euroopan unionin
meristrategiadirektiivin ja HELCOM:n toimintaohjelman toimeenpanoa sekä Suomen
meristrategian laadintaa SYKE tuki koordinoimalla merenhoidon suunnittelun asiantuntijaryhmän
työtä ja muun muassa alustavan arvion laadintaa meren tilasta.

SYKE ja Ilmatieteen laitos ovat kehittäneet yhteistä vesitilannepalvelua ja
luonnononnettomuuksien varoitusjärjestelmää (LUOVA). Työ tulee näkymään parempana ja
asiakaslähtöisempänä vesitilannepalveluna sekä tulvien ja kuivuuskausien kaltaisten
erityistilanteiden parempana hallintana. Ympärivuorokautinen päivystys tulvatilanteissa aloitettiin.

SYKE kehitti Euroopan unionin rahoittamassa COHIBA-projektissa uusia, jätevesien
haitallisuuden arvioimiseen soveltuvia menettelyjä. Perinteisesti jätevesien haitallisuutta on
arvioitu yksittäisten aineiden pitoisuusmittauksilla, mutta SYKE käytti tutkimuksessa biologisia
testejä. Ne paljastivat, että jätevedet voivat olla vesieliöille akuutisti myrkyllisiä vielä
puhdistamisen jälkeenkin.

Uusi SYKEn kehittämä menettely voi korvata perinteisiä pitoisuusmittauksia. Lisäksi se on
perinteisiin menetelmiin verrattuna kustannustehokas vaihtoehto varsinkin, jos jätevedessä on
hyvin monia haitallisia aineita. Muun muassa HELCOM suunnittelee ottavansa menettelyn
käyttöön.

Meressä elävien levien energiantuotantopotentiaalista saatiin merkittäviä uusia tutkimustuloksia.
Tähän saakka on esitetty, että mikrolevien biomassan ja rasvayhdisteiden tuotannon kannalta
otolliset olosuhteet löytyvät lähinnä trooppisilta ja subtrooppisilta vyöhykkeiltä.

SYKEn tutkimuksessa Itämerestä löytyi levälajeja, jotka ovat energiantuotantopotentiaaliltaan
kilpailukykyisiä lämpimien merten lajien kanssa. Ne pystyvät kasvamaan tehokkaasti jopa parin
asteen lämpötilassa ja suhteellisen pimeässä. Tutkimustulokset johtivat useisiin sekä Tekesin että
yksityisten yritysten rahoituksella toteutettaviin tutkimushankkeisiin levien hyödyntämiseksi
liikennepolttonesteiden tuotannossa.



Kulutus ja tuotanto sekä luonnonvarojen kestävä käyttö

Uusia työvälineitä luonnonvarojen kestävän käytön tueksi

SYKE kohdensi toimintaansa entistä voimakkaammin tukemaan luonnonvarojen säästävää
käyttöä ja ympäristövaikutusten vähentämistä kulutuksessa ja tuotannossa. Työn tuloksena syntyi
esimerkiksi hiilijalanjälkilaskentaan työkalu, jota voidaan käyttää apuna julkisten hankintojen
kilpailuttamisessa.

Vuoden 2011 aikana käynnistyi hanke, jossa arvioidaan Suomen keskeisten toimialojen ja
tuotteiden potentiaali luonnonvarojen ja energian käytön tehostamisessa, resurssitehokkuuden
kehitys sekä niihin liittyvät ympäristö-, työllisyys- ja arvonlisäysvaikutukset vuoteen 2020.

SYKEn koordinoima hanke metallimalmikaivostoiminnan parhaista ympäristökäytännöistä
valmistui. Työ on erittäin ajankohtainen ja luo pohjaa kaivosalan ympäristölupamääräysten
asettamiselle lähitulevaisuudessa.

SYKE kehitti menetelmiä eräiden paljon käytettyjen kuluttajakemikaalien (keinotekoiset
makeutusaineet, lääkkeet) ja nanomateriaalien (titaanidioksidi, fullereeni, nanohopea)
mittaamiseksi ympäristönäytteistä sekä tekniikoita tuotteiden vaikutusten ja käyttäytymisen
tutkimiseen.

Nanomateriaaleille kehitetyt menetelmät palvelevat jatkossa myös tuotteiden elinkaaren aikaisten
vaikutusten arviointia. Tämän kehitystyön arvo on erityisen suuri, koska tällä alueella
ympäristötutkimukseen soveltuvia luotettavia menetelmiä on kansainvälisestikin hyvin vähän.

SYKE kampanjoi vuoden aikana työnteon liikkuvuuden ja työmatkojen vähentämisen puolesta.
Etätyökampanja sai erittäin paljon myönteistä julkisuutta. Kampanja toteutettiin yhteistyössä
Microsoft Oy:n kanssa, ja siinä olivat mukana mm. Työterveyslaitos ja Tieto Oyj. Euroopan
unionin ympäristöviestinnän asiantuntijat palkitsivat Etätyökampanjan EU:n vuoden 2011
parhaana viestintätekona.



Ympäristötiedon tehokas käyttö

Uusia välineitä ympäristön seurantaan ja tiedon jakamiseen

SYKE osallistuu useisiin EU:n GMES-palveluita koskeviin projekteihin. GMES (Global Monito-ring
for Environment and Security) on Euroopan unionin ja Euroopan Avaruusjärjestön
lippulaivaprojekti, joka tähtää operatiivisiin ympäristönseurantapalveluihin. Projekteissa
kehitetään menetelmiä mm. kaukokartoituksen avulla tehtävään ympäristönseurantaan, kuten
maanpeitteen ja sen muutosten, vesien laadun ja pintalämpötilan seurantoihin.

SYKEn kaukokartoitusseurannan käytetyimpiä tuotteita ovat lumi- ja pintaleväkartat.
Kaukokartoitustietoja käytetään operatiivisesti hyvin monella yhteiskunnan alueella.

Tietoaineistojen yhteiskäyttöä ollaan kehittämässä kansallisesti ja kansainvälisesti. SYKE on
aktiivisesti mukana aineistoihin ja niiden käyttöön liittyvien standardien laadinnassa. Tiedon
avoimuutta ja käyttömahdollisuuksia lisätään. Vuonna 2011 SYKE lisäsi useita uusia paikkatieto-
ja kaukokartoitusaineistoja suoraan verkkopalveluista ladattaviksi.

SYKE avasi kansalaisille suunnatun Järviwiki-palvelun. Se mahdollistaa sisä- ja rannikkovesiä
koskevan julkisen tiedon sekä kansalaisten omien havaintojen yhdistämisen. Jo ensimmäisenä
toimintavuonna palvelua käytettiin onnistuneesti levien ja meduusoiden esiintymisen seurannassa
sekä levätilannetiedotuksessa.




