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ESIPUHE

Tämä julkaisu on katsaus Suomessa vuosina 2006-2008 tehtävään ympäristön seu-
rantaan. Se on useiden seurantaa harjoittavien valtion tutkimuslaitosten yhteistyön 
tulos ja noudattaa rakenteeltaan vastaavaa vuonna 2003 ilmestynyttä julkaisua ”Ym-
päristön seuranta Suomessa 2003-2005” (Suomen ympäristö 616). 

Laitokset laativat omien seurantojensa esittelyt. Laitokset ja niiden yhteyshenkilöt 
olivat: Geologian tutkimuskeskus (Hannu Idman), Ilmatieteen laitos (Juho-Pekka 
Kaukoranta), Kansanterveyslaitos (Outi Zacheus), Kasvintuotannon tarkastuskes-
kus (Hannu Kukkonen), Luonnontieteellinen keskusmuseo (Juhani Lokki), Maa- ja 
elintarviketalouden tutkimuskeskus (Sirpa Kurppa), Merentutkimuslaitos (Maria 
Laamanen), Metsäntutkimuslaitos (Martti Lindgren), Maa- ja metsätalousministeriön 
tietopalvelukeskus (Mika Tuikkanen), Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (Martti 
Rask), Sosiaali- ja terveysministeriö (Leena Hiisvirta), Säteilyturvakeskus (Ritva Sa-
xen) ja Tilastokeskus (Leo Kolttola).

Ympäristöhallinnon seurantoja valmisteli projektiryhmä, jonka puheenjohtajana 
oli Jukka Malm ja jäseninä Ulla-Maija Liukko, Heidi Vuoristo, Jaakko Mannio, Pekka 
Härmä ja sihteerinä Jorma Niemi. Seurantojen valmistelua tuki ohjausryhmä, jonka 
puheenjohtajana oli Jukka Malm (SYKE) ja jäseninä Jarmo Muurman (YM), Hannu 
Luotonen (Pohjois-Karjalan ympäristökeskus), Leena Villa (Uudenmaan ympäristö-
keskus) ja SYKEstä Seppo Rekolainen, Matti Verta, Guy Söderman, Yrjö Sucksdorff,  
Marja Luotola, Alec Estlander, Markku Puupponen ja sihteerinä Jorma Niemi. 

Ympäristöhallinnon seurantahankkeiden valmistelussa  otettiin huomioon ym-
päristöministeriön laatima ympäristön seurannan strategia, EU-lainsäädännön ja 
kansainvälisten ympäristösopimusten Suomea sitovat seurantavelvoitteet (erityisesti 
vesipuitedirektiivin edellyttämät seurannat, biodiversiteettiseurannat sekä haitallis-
ten aineiden seurannat) ja kaukokartoitusmenetelmien ja automatisoinnin nykyistä 
laajempi käyttö. Lisäksi selvitettiin mahdollisuutta keventää ympäristöhallinnon 
seurantoja ja tutkittiin tarkoituksenmukaista työnjakoa ympäristöhallinnon valta-
kunnallisten ja alueellisten seurantojen välillä sekä julkishallinnon ja  toiminnanhar-
joittajien seurantojen välillä.

Toivon, että julkaisu edistää seurantatulosten hyväksikäyttöä ja tukee laitosten 
välistä yhteistyötä seurantojen kehittämisessä.

Kiitän lämpimästi kaikkia ohjelman valmisteluun osallistuneita. 

Helsingissä 8.5.2006

Lea Kauppi
pääjohtaja
Suomen ympäristökeskus, SYKE
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1   Ympäristön seuranta

1.1 

Mitä ympäristön seuranta on? 

Jorma Niemi

Ympäristön seurannan määritelmä. Ympäristön seurannalla tarkoitetaan ”Seuratta-
vien muuttujien toistuvaa mittaamista ajallisten ja paikallisten vaihteluiden ja muu-
tosten toteamiseksi” (Aleksander Maastik ym. 2004. Ympäristösanakirja EnDic2004,
Suomen ympäristökeskus).

Ympäristön seurannan tavoitteet. Ympäristön seurannalla pyritään selvittämään 
sekä luonnolliset että ihmisen toiminnasta johtuvat muutokset ympäristön tilassa. 
Seurantaa tehdään ympäristön eri lohkoilla (maaperä, vesi, eliöt jne.) ja laajoilla 
maantieteellisillä alueilla. Parhaimmillaan seurantojen tulisi kattaa kaikki ympäris-
tön tilaan vaikuttavat yhteiskunnan toiminnot. Seuranta on pitkäjänteistä toimintaa, 
jossa tietoja kerätään pitkiä aikoja samoista paikoista käyttäen samoja menetelmiä. 
Seurantatulosten luotettavuus paranee havaintosarjojen pidentyessä. Esimerkkejä 
pitkäaikaisista seurannoista ovat jo 1800-luvulla aloitetut hydrologiset seurannat ja 
1920- luvulla aloitetut metsävarojen inventoinnit. Pitkäaikaisten seurantojen tuloksia 
on voitu käyttää esimerkiksi happamoitumis- ja rehevöitymistutkimuksissa sekä 
Itämereen tulevaa kuormitusta ja siinä tapahtuvia muutoksia selvitettäessä. Tietojen 
käsittely ja raportointi ovat seurannan keskeiset osat. 

Seurannat ja ympäristön tila. Ympäristön tilan arviointia käsitellään usein seuraa-
van kaavion mukaisesti (Kuva 1). Ympäristöön kohdistuvien paineiden aiheuttajia 
ovat mm. asuminen, teollisuus ja maanviljely. Ympäristön tilan arvioinnin perusta 
on siten ihmisen toiminnasta aiheutuvien ympäristöön kohdistuvien paineiden tun-
nistaminen.

Seurannalla on tärkeä osuus ympäristön tilan arvioinnissa. Se tuottaa tietoa mm. 
paineista (esim. jätevesiseuranta) ja ympäristön tilasta (esim. vedenlaatuseurannat). 
Vaikutuksista esimerkkinä voi olla esimerkiksi uimarannan sulkeminen huonon ve-
den laadun vuoksi. Eri seurantojen tuottamia tuloksia on käsiteltävä yhdessä ympä-
ristön tilaa arvioitaessa. Yhteiskunnallisia korjaavia toimia ovat esimerkiksi toimin-
tojen kehittäminen ympäristöystävällisempään suuntaan (mm. hyvät viljelytavat 
maataloudessa, vesikierrot teollisuudessa, klooriton sellun valkaisu jne.) tai toimin-
tojen aiheuttaman kuormituksen vähentäminen (mm. erilaiset puhdistustoimet). 
Joissakin tapauksissa tarvitaan lainsäädännöllisiä toimia ympäristöön kohdistuvien 
muutospaineiden pienentämiseksi. 

Seurannan tulisi tukea kaikkia yhteiskunnan alueita, joilla tehdään ympäristönsuo-
jeluratkaisuja. Seurantaohjelmien kehittämistä ohjaavat seurannan tulokset ja seuran-
tamenetelmien kehittyminen sekä erityisesti yhteiskunnan muuttuvat tiedon tarpeet. 
Ympäristön seuranta luo edellytykset kestäville ympäristöratkaisuille. Seurantojen 
on oltava joustavia ottamaan huomioon yhteiskunnan uudet tarpeet. Toisaalta niiden 
on oltava riittävän pysyviä tuottamaan vertailukelpoista tietoa. 
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Seurantojen tuottama tieto. Seurannat tuottavat ympäristönsuojelussa tarvit-
tavaa tietoa. Jotta tieto olisi tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti käyttökelpoista sen 
olisi oltava edustavaa, luotettavaa ja vertailukelpoista. Lisäksi seurantaohjelmien 
ja seurantatulosten raportointien olisi oltava hyvin koordinoituja. Seurantatietojen 
tarvetta on jatkuvasti arvioitava ja tiedon saaminen on varmistettava asiantuntevasti 
kootuilla seurantaohjelmilla. Tiedon hankinnan (näytteenotto, havainnointi, laborato-
riotoiminta jne.) ja tiedon käsittelyn (mm. hyvin järjestetyt tietojärjestelmät ja niiden 
yhteiskäyttömahdollisuudet) on oltava hyvin suunniteltua ja toimivaa. Seurantatie-
don hankintaa ja sen käyttöä voidaan tarkastella syklinä, jossa ympäristönsuojelusta 
johtuva tiedon tarve tuotetaan seurantaohjelmilla ja jossa tuotettu tieto puolestaan 
ohjaa ympäristönsuojelua (Kuva 2).

Ympäristöhallinnossa on kertynyt runsaasti seurantatuloksia 1960-luvulta lähtien. 
Vedenlaatutuloksia on tällä hetkellä 61 140 havaintopaikalta (21 miljoonaa tulosta), 
kasviplanktontuloksia 2250 havaintopaikalta (näytteitä 13 368 ja tuloksia/laskentayk-
siköitä 636 204 ) ja hydrologisia havaintoja noin 2500 havaintopaikalta (23 miljoonaa 
tulosta). Tämä tietomäärä on käytettävissä erilaisiin ympäristön tilan selvityksiin. 
Vedenlaatuhavaintopaikkojen lukumäärä kasvaa noin 1000:lla vuodessa. Seuranta-
tiedot tallennetaan SYKEn tietojärjestelmiin

Kuva 1. Ympäristön seuranta 
kaaviona. (Euroopan ympäristö-
keskuksen DPSIR- kaavio: driving 
forces, pressures, state, impacts, 
responses). 

Kuva 2. Seurantaohjelmien 
rooli ympäristönsuojelua 
koskevan tiedon hankin-
nassa.
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1.2

Seurantojen luokittelu

Jorma Niemi

Seurannat ryhmitellään usein neljään osa-alueeseen seuraavasti:
• Luonnonvarojen seuranta. Luonnonvarojen seurannalla tarkoitetaan ihmisen 

hyödyntämän luonnon (sekä määrän että laadun) seurantaa. Luonnonvarojen 
seuranta sisältää sekä elottoman luonnon, esimerkiksi maa-aineksen ja kallio-
perän sekä elollisen luonnon kuten metsät, vedet ja niiden eliöstön. Maa- ja 
metsätalousministeriöllä on päävastuu luonnonvarojen seurannasta. Hydro-
loginen seuranta on laajin yhtenäinen ympäristöhallinnolle kuuluva koko-
naisuus luonnonvarojen seurannasta. Luonnonvarojen seurantoja käsitellään 
luvussa kaksi.

• Paineiden seuranta. Paineilla tarkoitetaan luontoon kohdistuvia haitallisia, 
yleensä ihmisen aiheuttamia toimia ja niiden seurauksia. Näitä ovat esimer-
kiksi ympäristön mekaaniset muutokset, veden otto, jätevesikuormitus sekä 
luonnolle vieraat aineet ja melu. Ihmisen toiminnasta aiheutuvia paineita seu-
raavat ympäristöhallinnon lisäksi muiden ministeriöiden alaiset laitokset sekä 
kunnat ja velvoitteellisesti monet yritykset. Paineiden seurantoja käsitellään 
luvussa kolme.

• Ympäristön tilan seuranta. Ympäristön tilan seurannalla tarkoitetaan fysikaa-
listen, kemiallisten ja biologisten tekijöiden jatkuvaa tai säännöllisesti tois-
tuvaa havainnointia. Esimerkiksi veden laatua voidaan seurata mittaamalla 
säännöllisesti ravinteiden tai hapen pitoisuuksia. Esimerkkejä ympäristön 
tilan seurannoista ovat mm. sisävesien ja rannikkovesien veden laadun seu-
rannat, ilman laadun seurannat ja biodiversiteettiseurannat. Ympäristön tilan 
seurantaa käsitellään luvussa neljä.

• Ympäristöpolitiikan ja toimenpiteiden seuranta (ympäristövasteet). Ympä-
ristövasteilla tarkoitetaan toimenpiteitä, joita tehdään ympäristöön kohdistu-
vien paineiden pienentämiseksi tai ympäristön tilan parantamiseksi. Tällaisia 
yhteiskunnan vasteita ovat esimerkiksi ympäristönsuojelumenot, ympäristö-
verot, hallinnolliset määräykset ja vapaaehtoiset sopimukset. Ympäristöpoli-
tiikan ja toimenpiteiden seurantaa käsitellään luvussa seitsemän.

Seurannan ja tutkimuksen vuorovaikutus. Ympäristön seurannalla ja tutkimuksella 
on läheinen vuorovaikutus ja niiden välinen yhteistyö on tärkeää. Niiden välistä rajaa 
on kuitenkin monesti vaikea määritellä. Erityisen tärkeää yhteistyö on seurantatu-
losten arvioinnissa ja niistä tehtävien johtopäätösten teossa. Tutkimus saattaa tuoda 
esiin ilmiöitä, joita on perusteltua ryhtyä seuraamaan. Tutkimuksessa voidaan käyttää 
hyväksi seurannoilla kerättyjä pitkiä havaintoaineistoja ympäristöongelmien tutki-
misessa sekä esimerkiksi matemaattisten mallien lähtötietoina. Toisaalta seuranta 
voi tuoda esille ongelma-alueita tutkimuksen selvitettäväksi ja kannustaa tutkijoita 
seurannoilla havaittujen muutosten syiden selvittämiseksi. Seurannassa voidaan 
käyttää tutkimuksessa kehitettyjä mittausmenetelmiä ja malleja. 
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1.3 

Seurantaa harjoittavia laitoksia 

Jorma Niemi, Hannu Idman, Juho-Pekka Kaukoranta, Outi Zacheus, Hannu Kukkonen, 
Juhani Lokki, Sirpa Kurppa, Maria Laamanen, Martti Lindgren, Mika Tuikkanen,  
Martti Rask, Leena Hiisvirta, Ritva Saxen, Leo Kolttola

Ympäristön seuranta on kokonaisuus. Luonnonvarat, niihin kohdistuvat paineet, 
ympäristön tilan seuranta ja ympäristöpolitiikka muodostavat kokonaisuuden, jonka 
hoitamiseen tarvitaan eri alojen laitoksia ja viranomaisia. Monissa laitoksissa ym-
päristön seuranta ja pitkän aikavälin tutkimus kuuluvat säädöksissä määrättyihin 
viranomaistehtäviin. Viranomaisten on koordinoitava seurantaa kansainvälisellä, 
kansallisella sekä alueellisella tasolla päällekkäisyyksien välttämiseksi. Seurannan 
pääkohdat ja yleiset tavoitteet on sovittava yhdessä eri hallinnonalojen kesken. Jo-
kainen ympäristön seurantaa tekevä valtion laitos valmistelee oma ympäristön seu-
rannan ohjelmansa. Eri laitosten seurannat yhdessä antavat kokonaiskuvan ympä-
ristön tilasta. Tällaisen hajautetun, maassamme käytössä olevan mallin etuna on, että 
samassa laitoksessa tutkimusta ja seurantoja hoitavat ovat keskenään yhteistyössä. 
Laitosten välinen yhteistyö on myös tarpeellista, jotta vältettäisiin päällekkäistä työtä 
ja että seurantatiedon hyväksikäyttö olisi tehokasta. 

Ympäristöministeriön rooli. Ympäristöministeriö koordinoi ympäristön seurantaa 
ja sillä on seurannan ylin kansallinen vastuu. Ympäristöministeriö määrittelee ym-
päristön seurannan tavoitteet ja strategiat ja seuraa niiden toteutumista yhteistyössä 
muiden ministeriöiden kanssa sekä koordinoi valtakunnallisten seurantojen eri osa-
alueita. Ympäristöministeriö on laatinut ympäristön seurannan strategian, joka sisäl-
tää ympäristöministeriön strategiset linjaukset vuoteen 2010 (Ympäristöministeriö. 
2003. Ympäristön seurannan strategia. Ympäristöministeriön moniste 114). Maa- ja 
metsätalousministeriö sekä muut ministeriöt ohjaavat omien alojensa seurantoja.

Maa- ja metsätalousministeriön rooli. Maa- ja metsätalousministeriö koordinoi 
tulosohjauksella alaistensa tutkimuslaitosten toimintaa, mm. uusiutuvien luonnon-
varojen seurantaa.

Seurantaa harjoittavia laitoksia. Ympäristön seurannan kenttä on laaja ja seu-
rantaa harjoittavia laitoksia on useita. Lisäksi monet yliopistot ja korkeakoulut ovat 
mukana erityisesti seurantamenetelmien kehittämisessä. Tähän työhön osallistuivat 
seuraavat laitokset ja niiden edustajat: 
• Geologian tutkimuskeskus (Hannu Idman, etunimi.sukunimi@gsf.fi )
• Ilmatieteen laitos (Juho-Pekka Kaukoranta, etunimi.sukunimi @fmi.fi ),
• Kansanterveyslaitos (Outi Zacheus, etunimi.sukunimi@ktl.fi ),
• Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK - Hannu Kukkonen, etunimi.

sukunimi@mmm.fi ),
• Luonnontieteellinen keskusmuseo (Juhani Lokki, etunimi.sukunimi@helsinki.fi ),
• Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (Sirpa Kurppa, etunimi.

sukunimi@mtt.fi ),
• Merentutkimuslaitos (Maria Laamanen, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi , siirty-

nyt ympäristöministeriöön 16.1.2006) 
• Metsäntutkimuslaitos (Martti Lindgren, etunimi.sukunimi@metla.fi ),
• Tike - maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (Mika Tuikkanen, etuni-

mi.sukunimi @mmmtike.fi ),
• Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (Martti Rask, etunimi.sukunimi@.rktl.fi ),
• Sosiaali-ja terveysministeriö (Leena Hiisvirta, etunimi.sukunimi@stm.fi ),
• Säteilyturvakeskus (Ritva Saxen, etunimi.sukunimi@stuk.fi ) 
• Tilastokeskus (Leo Kolttola. etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi  ja
• Ympäristöhallinto
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Geologian tutkimuskeskus (GTK) on kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) alai-
nen valtakunnallinen geologian alan tutkimuskeskus. GTK:lla on toimipaikat Espoos-
sa, Kuopiossa ja Rovaniemellä. Henkilöstön määrä oli vuonna 2004 noin 840. GTK:
n tehtävänä on tuottaa ja levittää geologista tietoa, jolla edistetään maankamaran 
hallittua ja kestävää käyttöä. Tehtävänsä toteuttamiseksi GTK tuottaa perustietoa 
maankamarasta ja sen ominaisuuksista, etsii, inventoi ja arvioi geologisia raaka-
ainevaroja sekä ylläpitää niitä koskevia tiedostoja, tekee luonnonvarojen kestävään 
käyttöön, maankäytön suunnitteluun ja ympäristön tilan seurantaan liittyviä tut-
kimuksia sekä huolehtii toimialansa tietohuollosta. Lisäksi GTK tekee pohjavesien 
seurantaa. (www.gsf.fi)

Ilmatieteen laitos (IL) on monialainen palvelu- ja tutkimuslaitos, joka tuottaa 
tietoa ilmakehän tilasta yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä elinkeinoelämän 
ja yleisön tarpeita varten. Ilmatieteen laitos on perustettu 1838, nykyisen nimensä se 
sai vuonna 1969. Hallinnollisesti laitos on liikenne- ja viestintäministeriön alainen. 
Laitoksessa työskentelee tällä hetkellä 515 päätoimista työntekijää. Ilmatieteen laitok-
sen toimipisteitä on Helsingissä, Vantaalla, Jokioisissa, Sodankylässä, Tampereella, 
Kuopiossa ja Rovaniemellä. IL tutkii ilmakehän rakennetta, sen toimintaa ja ilmiöitä, 
ilmastoa ja sen muutosta, ilmakehämalleja, otsonia ja uv-säteilyä, tekee avaruus-
tutkimusta sekä tutkii pohjoista ulottuvuutta ilmastoasioissa sekä yhteiskunnan ja 
ilmakehän vuorovaikutuksia. (www.fmi.fi)

Kansanterveyslaitoksen (KTL)Ympäristöterveyden osasto Kuopiossa toimii 
valtakunnallisena asiantuntijayksikkönä ympäristön kemiallisten, biologisten ja fy-
sikaalisten haittatekijöiden aiheuttamien terveysriskien arvioinnissa. KTL on yksi 
Euroopan johtavia asiantuntijalaitoksia ympäristöterveyden alueella. Osaston tär-
keimmät toiminta-alueet ovat yhdyskuntailma, vesi, hometalot ja kemikaalit. (www.
ktl.fi/ytos/)

Luonnontieteellinen keskusmuseo (LKTM) on Helsingin yliopiston konsistorin 
alainen erillinen tutkimuslaitos. Museo on yksi maamme keskusmuseoista ja sen 
tehtävä on vaalia alansa kansalliskokoelmia. Kokoelmat, jotka sisältävät kasvi- ja 
eläintieteellisiä sekä geologisia ja paleontologisia näytteitä koko maailmasta, palvele-
vat tutkimusta ja valistusta luonnontieteiden alalla sekä erityisesti yliopiston laitosten 
syventävää opetusta. (www.fmnh.helsinki.fi)

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) on maa- ja metsätalousmi-
nisteriön alainen asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa ja välittää tieteellistä tutki-
mustietoa sekä kehittää ja siirtää teknologiaa koko toimialalle. MTT:n tutkimusaloja 
ovat biologia, teknologia ja talous. (www.mtt.fi)

Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK) on maa- ja metsätalousministeriön 
hallinnonalan virasto, joka vastaa muun muassa rehu-, lannoite- ja torjunta-aine-
valmisteiden sekä kylvösiementen ja taimiaineistojen tuotannon, kaupan ja eräiltä 
osin käytön valvonnasta, kasvien terveyteen ja luonnonmukaiseen tuotantoon liit-
tyvästä tarkastus- ja valvontatoiminnasta sekä kotimaisen viljasadon käyttölaadun 
kartoittamisesta. KTTK hoitaa lisäksi torjunta-aineiden ennakkotarkastukseen ja re-
kisteröintiin liittyviä tehtäviä ja vastaa eläinjätelaitosten valvonnasta eläintautilain 
perusteella. (www.kttk.fi)

Merentutkimuslaitos (MTL) on liikenne- ja viestintäministeriön alainen tutkimus-
laitos, joka tuottaa meritieteellistä tietoa päätöksenteon ja käytännön tarpeisiin. Laitos 
on perustettu vuonna 1918. Merentutkimuslaitoksen tutkimustoiminta kohdistuu en-
sisijaisesti Itämereen, mutta myös polaarimerien ominaisuuksiin. Yleisenä tavoitteena 
on luoda pohja meren luonnontieteellisten ominaisuuksien ymmärtämiselle pitäen 
erityisesti silmällä yhteiskunnan tarpeita. Tämä valtion tutkimuslaitos palvelee vi-
ranomaisia, teollisuutta, talouselämää ja yksityisiä kansalaisia. Merentutkimuslaitos 
on aktiivisesti mukana alan kotimaisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Merentut-
kimuslaitoksessa työskentelee noin 120 henkilöä. (www.fimr.fi)
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Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tehtävänä on edistää tutkimuksen keinoin 
metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Met-
säntutkimuslaitos perustettiin lokakuussa 1917. Nykyisin Metsäntutkimuslaitoksen 
tutkimuskeskus-, tutkimusasema- ja tutkimusmetsäverkosto kattaa koko maan. Met-
lan henkilöstöön kuuluu noin 900 työntekijää, joista tutkijoita on 321. (http://www.
metla.fi/)

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (Tike) on maa- ja metsäta-
lousministeriön toimialaan kuuluva tulosyksikkö. Se tuottaa asiakkailleen kilpailu-
kykyisiä asiantuntija- ja tukipalveluja erityisesti tieto-, talous- ja yleishallinnon sekä 
tilastojen ja rekistereiden alalta. Tike tarjoaa palvelujaan pääasiassa julkisen sektorin 
organisaatioille. Hallinnon ulkopuolisille asiakkaille on tarjolla tietopalveluja kuten 
tilastoja, tilastojulkaisuja ja tiedonhakuja rekistereistä. Tike on yksi Suomen neljästä 
tilastoviranomaisesta ja se tuottaa pääosan maamme maataloustilastoista. (http://
www.mmmtike.fi)

Virastot yhdistyvät 1.5.2006 uudeksi elintarviketurvallisuusvirastoksi yhdessä 
MMM:stä siirrettävien tehtävien kanssa.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL). Tutkimuslaitoksen avaintehtäviä 
ovat kala- ja riistavarojen arviointi, ennustaminen ja tilastointi sekä kalakantojen 
monimuotoisuuden ylläpito. Laitos seuraa ja tilastoi kala- ja riistakantojen kehitystä 
ja niihin liittyvää elinkeinotoimintaa. Se tuottaa tietoa, jonka avulla Suomen luon-
nonvaraisia kala- ja riistavaroja voidaan hyödyntää kestävän käytön periaatteella, 
tuottaa tieteellistä ja laadukasta tietoa kaloista, riistasta ja poroista luonnonvarojen 
kestävän käytön hyväksi sekä ylläpitää luonnon monimuotoisuutta tutkimuksen ja 
vesiviljelyn avulla. Henkilöstön määrä on 320. (www.rktl.fi)

Säteilyturvakeskus (STUK) on turvallisuusviranomainen, joka asettaa säteilyn 
ja ydinenergian käytön turvallisuutta koskevat vaatimukset ja valvoo niiden nou-
dattamista. STUK on myös asiantuntijalaitos, joka tutkii säteilyä ja sen vaikutuksia, 
arvioi säteilyriskejä sekä valvoo yhteisen elinympäristömme säteilyturvallisuutta. 
(www.stuk.fi)

Tilastokeskus yhdistää kootut perustiedot ja asiantuntemuksen tilastoiksi ja tie-
topalveluiksi kansalaisten, julkishallinnon, elinkeinoelämän, kansainvälisten orga-
nisaatioiden ja tutkimustoiminnan tarpeita varten, toimii julkisen alan tilastotoimen 
kehittäjänä, kansakunnan muistina ja aktiivisena tiedon levittäjänä. Ympäristö ja 
energia -vastuualueelle kuuluvat Tilastokeskuksessa energiatilastot, ympäristötilas-
tot ja ympäristötilinpito. (www.stat.fi). Kasvihuonekaasujen seuranta ja raportointi 
kuuluvat kasvihuonekaasujen inventaario- vastuualueelle.

Alueelliset ympäristökeskukset (13 kpl) huolehtivat toimialueellaan ympäris-
tönsuojelusta, alueiden käytöstä ja rakentamisen ohjauksesta, luonnonsuojelusta ja 
kulttuuriympäristön hoidosta sekä vesivarojen käytöstä ja hoidosta. Henkilöstön 
kokonaismäärä oli v. 2004 1972 henkilöä. (www.ymparisto.fi)

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on vuonna 1995 perustettu ympäristöalan 
tutkimus- ja kehittämiskeskus, joka huolehtii myös eräistä valtakunnallisista vi-
ranomaistehtävistä. SYKE tekee ympäristökysymyksiin keskittyvää tutkimusta ja 
seurantaa laajalla sektorilla. Se tuottaa tietoa ympäristöstä, sen tilan kehityksestä 
ja siihen vaikuttavista tekijöistä, arvioi vaihtoehtoisia kehityssuuntia sekä kehittää 
ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseksi. SYKE kokoaa, muokkaa ja välittää 
ympäristötietoa ja huolehtii EU-lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten edellyt-
tämistä ympäristöalan raportointitehtävistä. SYKE hoitaa myös vesivarojen hoitoon 
ja käyttöön liittyviä tehtäviä. SYKEssä työskenteli vuoden 2004 lopussa 605 henkilöä. 
Pysyvää henkilöstöä oli 78 % ja määräaikaisia 20% ja harjoittelijoiden ja työllistettyjä 
2%. (www.ymparisto.fi)

SYKEn rooli. SYKE koordinoi ympäristöhallinnon valtakunnallista ympäristön 
seurantaa. Alueelliset ympäristökeskukset toteuttavat alueillaan ympäristöhallinnon 
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valtakunnallisia ohjelmia ja lisäksi omia alueellisia seurantojaan. Alueelliset ympä-
ristökeskukset hoitavat näytteenoton ja niiden laboratoriot analysoivat osan analyy-
seistä. SYKEn laboratorio osallistuu myös näytteiden analysointiin erikseen sovitun 
työnjaon mukaisesti. Lisäksi ympäristökeskukset ohjaavat ja valvovat vesistöihin 
liittyvien velvoitetarkkailujen toteutumista. Ympäristöhallinto seuraa mm. veden 
määrää ja laatua, veden ottoa, rehevöitymistä, biologista monimuotoisuutta ja ym-
päristömyrkkyjä. Ympäristöhallinnon valtakunnalliset seurantaverkot ja -hankkeet 
on esitetty Liitteissä 1 ja 2. 

Näiden laitosten lisäksi on muitakin seurantatyyppisen tiedon kerääjiä mm. väes-
törekisterikeskus, joka kerää tietoja väestöstä ja rakennuksista.

Laajasti tarkasteltuna ympäristöstä seurataan ilmakehää, maaperää, maalla eläviä 
kasveja ja eliöitä sekä vesiä. Ympäristöhallinto (www.ymparisto.fi) seuraa näitä kaik-
kia jollakin tasolla. Muut laitokset seuraavat osaa näistä omilla alueillaan ja lisäksi 
mm. asumista, rakentamista, jätteitä, elintarvikkeiden laatua sekä eläintauteja. Yh-
teenveto maamme ympäristön seurantaa tekevistä laitoksista on koottu Taulukkoon 
1. Se ei ole kattava, mutta antaa kuvan seurannan laajuudesta. Monia seurantoja 
tehdään yhteistyössä eri laitosten kesken.

Taulukko 1. Laitosten suuntautuminen ympäristön seurannan osa-alueille.

Ympäristön seurannan osa-alueet

Laitos Ilmakehä Maaperä Maaekosysteemi Vesiekosysteemi Muu

Eläinlääkintä- ja 
elintarvikelaitos

Elintarvikeval-
vonta, eläintau-
tien seuranta

Geologian 
tutkimuskeskus

Maaperä Suot Pohjavedet, 
sedimentit

Ilmatieteen laitos Ilman laatu,
sadanta, 
laskeuma

laskeuma

Kansanterveyslaitos Juoma- ja uimavedet

Luonnontieteellinen 
keskusmuseo

Matelijat, 
linnut, 
hyönteiset, 
eräät selkärangat-
tomat, 
putkilokasvit

Sammakkoeläimet, 
jokihelmisimpukka

Fenologia

Merentutkimuslaitos Avomeri

Metsäntutkimuslaitos Maaperä Metsät, suot Pohja- ja pintavedet

Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitos

Riista, 
elinympäristö, 
porolaitumet

Kalat, hylkeet

Suomen ympäristökes-
kus, alueelliset ympä-
ristökeskukset

Päästöt 
ilmaan, 
laskeuma

Maaperä Metsät, 
suot, 
viljelymaat, 
kasvillisuus, 
hyönteiset

Pohja-, pinta- ja 
rannikkovedet, 
jätevedet

Jätteet, 
jätehuolto-
laitokset

Säteilyturvakeskus Säteily Maaperä Säteily Säteily

Tilastokeskus Päästöt 
ilmaan, 
laskeuma

Asuminen, 
rakentaminen, 
jätteet
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1.4 

Seurantatietojen laadunvarmistus

Irma Mäkinen, Anneli Joutti

Laadunvarmistus. Ympäristön tilan seurannan tulee tuottaa jatkuvasti tietoa luo-
tettavilla ja vertailukelpoisilla menetelmillä. Koska tulosten on oltava edustavia ja 
luotettavia ja niitä on voitava vertailla aikaisempiin tuloksiin, niitä tuotetaan samoista 
havaintopaikoista samoina vuodenaikoina ja samoilla menetelmillä pitkään, mikäli 
mahdollista jopa vuosikymmeniä. Kuitenkin analyysimenetelmien kehittyminen ja 
aikaisempaa pienempien pitoisuuksien mittaaminen uudella tekniikalla tulee ottaa 
huomioon. Jos menetelmää muutetaan, sen vertaaminen aikaisemmin käytettyyn 
menetelmään tulee tehdä perusteellisesti. Vertailun tulokset tulee olla seurannoista 
raportoivien tutkijoiden käytettävissä.

Seurantojen staattisuuden vaatimus on perusteltua luonnon omien laajojen vaih-
telujen vuoksi. Esimerkiksi vesien seurannassa jo luontaisissa rajoissa tapahtuva 
vesimäärien vaihtelu aiheuttaa eri aineiden pitoisuuksissa suuria vaihteluja, kuten 
mm fosforipitoisuuksien vaihtelut tulvan eri vaiheissa. Samoin perustuotantoon 
liittyvät suureet reagoivat nopeasti vallitsevaan lämpötilaan. Koska ihminen ei voi 
vaikuttaa luontaisiin vaihteluihin, on tulosten vertailtavuutta parannettava pitämällä 
seuranta vakaana.

Pätevyysvaatimukset. Uudessa ympäristönsuojelulaissa on säännös (108 §) , jonka 
mukaan viranomaiselle toimitettavat mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimuk-
set on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. Laissa 
olevan säännöksen käytäntöön soveltamiseksi on viime vuosina valmisteltu järjestel-
mää, jolla ympäristöntutkimuslaitokset voisivat osoittaa pätevyytensä. Pätevyyden 
osoittaminen tullee suurelta osin perustumaan analyysimenetelmien akkreditointiin 
sekä näytteenottajilta vaadittavaan henkilösertifiointiin. On itsestään selvää, että seu-
rantoja tekevillä laboratorioilla tulee olla systemaattiset laadunohjausmenettelyt ja 
niiden on seurattava suoriutumiskykyään osallistumalla vertailumittauksiin. Pääosa 
seurantaan osallistuvista laboratorioista käyttää jo nykyisin akkreditoituja analyysi-
menetelmiä (koskee kaikkia taulukossa 1 esitettyjä laitoksia).

Ympäristönsuojelulain mukanaan tuomiin määräyksiin on jo valmistauduttu pe-
rustamalla SYKEn yhteyteen ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointijärjestelmä 
(http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=3290&lan=fi). Ensimmäiset järjestel-
män mukaiset pätevyystodistukset on myönnetty kesällä 1999. Syksyllä 2005 pä-
tevyystodistuksia oli myönnetty noin 400 henkilölle. Järjestelmän toimintaa ohjaa 
sertifiointilautakunta. Todistukset myöntää sertifiointielin.

Yhteyshenkilöt Suomen ympäristökeskuksessa: 
Sertifiointilautakunnan puheenjohtaja Esa Nikunen, puh. 020 490123,
Todistukset: Sertifiointielimen puheenjohtaja Anneli Joutti, puh. 020 490123,
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.

Valtakunnallisten seurantojen analyysimenetelmien harmonisoinnissa tarvitaan 
määrätietoista työtä. Keinot tähän ovat olemassa, mutta asioiden menestyksellinen 
hoito edellyttää hallinnon sisäisiä keskusteluja. EU:n direktiivien mukanaan tuo-
mat uudet velvoitteet korostavat seurannan harmonisoinnin tarvetta. Vesipolitiikan 
puitedirektiivissä on jo ilmoitettu ne standardit, joita eri muuttujien kohdalla tulee 
käyttää. Menetelmien standardisointi (Liite 3) sekä pätevyyden osoittaminen esim. 
akkreditoinnin avulla onkin entistä tärkeämpää ympäristön seurantamenetelmillä 
saatavien tulosten luotettavuuden parantamisessa.
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1.5 

Seurantatietojen käyttö 

Jorma Niemi

Mihin seurantatietoja käytetään? Seurantatuloksia käytetään kansallisesti ympä-
ristön tilan arvioinneissa, ympäristön tilaa koskevissa raporteissa, suunniteltaessa 
ja arvioitaessa luonnonsuojelutoimia, valvottaessa ympäristölupien noudattamista, 
informoitaessa tiedotusvälineitä ja kansalaisia sekä kerättäessä tietoja kansainvälisten 
sopimusten mukaisesti. Lisäksi seurantatuloksia voidaan käyttää luonnonilmiöitä 
kuvaavien matemaattisten mallien lähtötietoina. Tällaisia ovat mm. vedenlaatumallit, 
joilla lasketaan esimerkiksi kuinka kuormituksen muutokset vaikuttavat veden laa-
tuun. Hydrologisen ja limnologisen seurantatiedon käyttö yhdessä kuormitustietojen 
kanssa auttaa luotettavien vesiensuojelusuunnitelmien laatimisessa.

Seurantatuloksia voidaan käyttää mm. jätevesilupien valvonnassa. Esimerkiksi 
jätevesipäästöjen seurannassa jopa yksittäisiä mittaustuloksia voidaan verrata ve-
sioikeuden antamaan lupaehtoon. Seurantatieto palvelee tällöin mm. jätevesipuh-
distamon toiminnan säätelyä. Sama merkitys on juoma- ja uimavesitutkimuksilla, 
joilla valvotaan veden käyttökelpoisuutta ihmiselle samoin kuin radioaktiivisuuden 
valvonnalla. Jokainen tulos sellaisenaan on merkittävä ja sen avulla voidaan tehdä 
valvontaan liittyviä päätöksiä, esimerkiksi määrätä tarvittaessa käyttörajoituksia 
uimarannoille.

SYKEn julkaisuja on verkossa: 
http://www.vyh.fi/palvelut/julkaisu/julkaisu.htm. 

Seurantatuloksia raportoidaan, jotta tulokset tukisivat ympäristönsuojelua. Ra-
portteja laaditaan sekä laitosten omaan käyttöön että kansallisten ja kansainvälisten 
sopimusten nojalla. Raportoinnissa arvioidaan seurantojen tuottamia tuloksia, laa-
ditaan niistä yhteenvetoja sekä arvioidaan ympäristönsuojelutoimien tehokkuutta 
ja niiden lisätarvetta. Seurantatietoja julkaistaan myös suurelle yleisölle tarkoite-
tussa muodossa. Esimerkkinä tästä on SYKEn, alueellisten ympäristökeskusten ja 
merentutkimuslaitoksen vuodesta 1998 jatkunut viikoittainen vesien levätilanteesta 
tiedottaminen. Ohessa on esimerkkejä vesialalla laadittavista raporteista ja tietojen 
käytöstä pääosin SYKEn toimintaympäristöstä:

• Vesipolitiikan puitedirektiivin (VPD) mukainen raportointi tulee olemaan 
laaja raportoitava kokonaisuus. VPD:n seurantaohjelmat raportoidaan maa-
liskuussa 2007. Seurannan tulokset raportoidaan vesienhoitosuunnitelmassa, 
jonka luonnos on laadittava vuoden 2008 loppuun mennessä ja lopullinen 
esitys vuonna 2009. 

• Kalavesidirektiivin mukainen raportointi
• Nitraattidirektiivi (raportti kolmivuosittain, seuraava raportointijakso 2004-

06)
• Vaarallisten aineiden direktiivin mukainen raportointi
• Euroopan ympäristökeskukselle raportoidaan vuosittain vedenlaatutietoa ns. 

Eurowaternet- järvi- ja jokihavaintopaikoista.
• Rajavesisopimus – rajavesien laadun seuranta jatkuu Suomen ja naapurimai-

den välisten rajavesikomissioiden sekä Euroopan talouskomission piirissä 
voimassa olevan rajavesiä koskevan sopimuksen mukaisesti. Rajavesien 
veden laadusta laaditaan säännöllisesti raportteja

• Kansainvälisessä GEMS- hankkeessa (Global Environmental Monitoring Sys-
tem) toimitetaan jokien ja järvien vedenlaatutietoja määrävälein
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• HELCOMille raportoidaan rannikkovesien tietoja sekä jokien kautta Itäme-
reen tulevia kuormitustietoja

• Suurten jokien veden laadun tiedonvaihtosopimuksen EEC/77/795 mukai-
sesti EU:lle toimitetaan isojen jokien vedenlaatutietoja vuosittain

• AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme – raportit)AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme – raportit)

Lisäksi seurantatietoa tarvitaan moniin kansallisiin tarkoituksiin, kuten esim.: 
• Hajakuormitus maa-alueilta – hanke tuottaa tietoa maatalouden vesiensuoje-

lutoimia varten
• Reaaliaikainen leväseuranta tuottaa kesäisin tärkeää tietoa kansalaisille mm. 

vesistöjen virkistyskäytön kannalta.
• Tilastokeskukselle toimitetaan vuosittain tietoa jokien järvien ja rannikkovesi-

en laadusta.
• Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015 laadintaan ja edellisen tavoiteohjel-

makauden loppuarviointiin.
• Hydrologiset seurannat tuottavat yleistä tietoa vesivaroista mm. Hydrologi-

seen vuosikirjaan sekä lisäksi tietoa tulvasuojeluun, säännöstelyn, vesistömal-
lien lähtötiedoiksi.

• Lisäksi seurantatuloksia julkaistaan alan kotimaisissa ja kansainvälisissä leh-
dissä.

1.6 Kansainväliset velvoitteet 

Jorma Niemi

Eräiltä osin seurannat perustuvat kansainvälisiin velvoitteisiin tai muihin sopimuk-
siin. Näistä keskeisimmän osan muodostavat kansainväliset sopimukset ja EU:n 
direktiivit ja neuvoston päätökset, joista ympäristön seurannan kannalta tärkeimpiä 
luetellaan Liitteissä 4 ja 5. Vesipolitiikan puitedirektiivi on näistä vesistöseurantojen 
kannalta tärkein (http://kkwwwt/ympsuo/vesi/vesipuit/index.htm).

Vesipolitiikan puitedirektiivin vaatimukset on otettu huomioon ympäristöhallin-
non seurantaohjelmissa (sisävedet, rannikkovedet ja haitalliset aineet). Ilman epäpuh-
tauksien tiedot raportoidaan ilmastosopimukselle (http://www.stat.fi/tup/khkinv/
index.html) ja kaukokulkeutumissopimukselle (http://www.ymparisto.fi/default.
asp?node=12397&lan=fi) sekä EU-direktiivien mukaisesti komissiolle. Eurooppalai-
sen luonnon suojelua ja sen seurantaa ohjaavista direktiiveistä tärkeimpiä ovat Luon-
to- ja Lintudirektiivi http://www.ymparisto.fi/luosuo/lumo/lasu/lasukvso.htm.

Euroopan ympäristökeskuksen (EEA, European Environment Agency, (http://
www.vyh.fi/palvelut/julkaisu/julkaisu.htm) ja sen koordinoiman Euroopan ympä-
ristötieto- ja seurantaverkoston tavoitteena on tuottaa luotettavaa ja vertailukelpoista 
tietoa tahoille, jotka suunnittelevat, kehittävät ja panevat täytäntöön eurooppalaista 
ympäristöpolitiikkaa.

Itämeren suojelukomission (HELCOM, www.helcom.fi) kautta osallistutaan Itä-
meren seurantayhteisyöhön ja sen kehittämiseen. SYKEn erityisenä velvoitteena on 
Suomen rannikkoseurantojen niveltäminen koko Itämerta koskeviin ohjelmiin.

Venäjän, Baltian maiden sekä Keski- ja Itä-Euroopan siirtymätalousmaiden kanssa 
tehdään yhteistyötä päästöjen ja kaukokulkeumien vähentämiseksi. Ympäristöhal-
linto on mukana koordinoimassa jo olemassa olevan alueellisen ympäristötiedon 
keräämistä lähialueilta ja sen raportoimista. Lisäksi osallistutaan lähialueiden seu-
rantajärjestelmien kehittämiseen, tiedon arviointiin ja raportointiin sekä kehitetään 
tähän liittyvää laadunvarmistusta.
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2   Luonnonvarojen seuranta

2.1 

Vesi

2.1.1 

Hydrologisen kierron mittaukset 

Marja Reuna, Markku Puupponen, Jarmo Linjama

Hydrologisen kierron seuranta voidaan jakaa hydrometeorologiseen seurantaan, 
hydrometriseen seurantaan (vesistöseurantoihin) ja hydrogeologiseen seurantaan 
sekä pienten hydrologisten alueiden seurantaan.

Hydrometeorologinen seuranta käsittää kolme ohjelmaa: sadannan seuranta, lu-
men vesiarvon seuranta ja haihduntahavainnot. Sadeverkko on Ilmatieteen laitok-
sen ylläpitämä ja sen laajuus oli vuoden 2005 lopussa noin190 (tiedot päivittäin) + 
190 (tiedot kuukausittain) asemaa. Seurantaohjelmajakson aikana on tarkoitus lisätä 
oleellisesti automaattisia asemia, joilta saadaan miltei reaaliaikaisesti tietoa sadannan 
intensiteetistä. Asemien kokonaislukumäärä tulee kuitenkin vähentymään. Ympäris-
töhallinto ylläpitää 160 lumilinjan verkkoa, joilla mitataan lumen vesiarvon vaihteluja 
ja lumen syvyyttä maastoltaan edustavilla linjoilla. Sadannan ja lumen vesiarvon 
alueellisia arvoja lasketaan päivittäin operatiivisilla malleilla. Haihduntaa mitataan 
ns. Class-A -pannuilla, joita on 15. 

Hydrometrinen seuranta kohdistuu pintavesiin. Se jakautuu valtakunnallisessa 
seurannassa neljään ohjelmaan, jotka ovat vedenkorkeuden seuranta, virtaaman 
seuranta, jääseuranta ja vesistöjen lämpötilaseuranta. Valtakunnallinen vedenkor-
keusverkko kattaa 305 asemaa (ympäristöhallinnon ylläpitämiä 203) ja virtaama-
verkko 280 asemaa (ympäristöhallinnolla 160). Vedenkorkeusasemien automatisointi 
on jo edennyt melko pitkälle: noin 75% havaintopaikoista perustuu automaattisiin 
asemiin, joista pääosalta havaintotiedot kerätään vähintään päivittäin. Erityisesti 
vedenkorkeuden seurannassa alueellisten verkkojen muodostama kokonaisuus on 
huomattavasti valtakunnallista ohjelmaa laajempi. Jään paksuutta (noin 50 asemaa) 
ja veden lämpötilaa (45 kohdetta) mittaavat asemat ovat täysin ympäristöhallinnon 
ylläpitämiä.

Hydrogeologisessa seurannassa on kaksi ohjelmaa: pohjavesiasemien seuranta 
(ks. tarkemmin 2.1.3) ja routahavainnot. Itsenäisiä routa-asemia on 45. Nämä ohjelmat 
ovat pääosin ympäristöhallinnon ylläpitämiä.

Hydrologinen seurannan päätavoitteita ovat reaaliaikaisen tai miltei reaaliai-
kaisen tiedon toimittaminen vesistöjen käytön ja vesistöennusteiden operatiivisiin 
tarpeisiin, vesivarojen pitkäaikaisten vaihteluiden ja alueellisten vaihteluiden tutki-
minen, ajankohtaisesta vesitilanteesta tiedottaminen, vesienhoidon järjestämisen mo-
nipuolinen tukeminen, hydrologisten prosessien tutkimus ja muu tutkimustoiminta 
(erityisesti pienet hydrologiset alueet) sekä muiden vesiensuojelun ja vesivarojen 
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käytön ja hoidon tehtävien tukeminen. Hydrologisia havaintoja julkaistaan laajasti 
mm. ympäristöhallinnon päivittyvillä verkkosivuilla. Valtakunnallinen vesitilanne-
tiedote julkaistaan kuukausittain sekä aina kun poikkeuksellisia tilanteita esiintyy.

Valtakunnallisen hydrologisen seurantaohjelman laajuus on likimain sama kuin 
kaudella 2003-2005. Toimintaa supistettiin sen sijaan voimakkaasti 1990-luvun aikana, 
jolloin koko ohjelman volyymiä vähennettiin 40%.

Seurantojen hoidon työnjako on pääpiirteissään seuraava: SYKE vastaa verkkojen 
suunnittelusta, työn ohjeistuksesta, havaintotulosten käsittelystä, tietojärjestelmistä 
ja valtakunnallisesta tiedottamisesta. Alueelliset ympäristökeskukset vastaavat puo-
lestaan havaintoasemien ylläpidosta, havaitsijoiden rekrytoinnista ja koulutuksesta 
sekä alueellisista tietopalveluista. Erityisesti kenttätyöhön ja mittauksiin painottuva 
hydrologisen havainnoinnin ohjeistus on koottu ympäristöhallinnon sisäisillä verkko-
sivuilla (SYKE) olevaan laatujärjestelmään (LUE > Laatu > Ydinprosessit > Tutkimus, 
seuranta ja ympäristötietoisuus > Hydrologisen havainnoinnin laatujärjestelmä). 

Tietoja hydrologisesta seurannasta on koottu monipuolisesti Internet -osoitteeseen 
www.ymparisto.fi > Ympäristön tila > Pintavedet > Hydrologia ja vesivarat

Yhteyshenkilöt Suomen ympäristökeskuksessa:
Markku Puupponen, puh. 020 490123 ja Marja Reuna, puh. 020 490123,
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Pienten valuma-alueiden hydrologinen seuranta. Havaintotoiminta ns. pienillä 
valuma-alueilla (0,07-122 km2) tuottaa tietoa veden kiertokulun komponenteista va-
luma-alueen mittakaavassa. Alueilta purkautuva vesimäärä rekisteröidään mittapa-
doilla jatkuvasti ja sadannan määrä mitataan vuorokausittain. Lisäksi alueilla tehdään 
lumi- ja routahavaintoja. Vuosina 2005-2008 mittapatohavaintoja (vedenkorkeus, sa-
danta, lämpötila, vedenlaatukomponentit) automatisoidaan uudemmalla tekniikalla. 
Vuonna 2005 toiminnassa on 35 järvetöntä mittapatoaluetta. Alueiden fysiografisia 
tekijöitä on taannoin kartoitettu maastotutkimuksin. Neljällätoista alueella mitataan 
myös vedenlaatua hajakuormituksen selvittämiseksi. Hajakuormitusta maa-alueilta 
on tarkemmin käsitelty kohdassa 3.4. Alueiden hydrologisia havaintoja käytetään 
mallien kehittelyssä, maankäytön muutosten selvityksissä, hajakuormituslaskelmissa 
ja valuma-alueprosessien tutkimuksissa. Niitä käytetään myös vertailutietoina alu-
eille, joilta suorat mittaukset puuttuvat. Yli 45 vuoden pituisia, yhtäjaksoisia havain-
tosarjoja on olemassa 24 nykyiseen verkostoon kuuluvalta alueelta. 

Osa pienten alueiden verkosta kuuluu kansainvälisiin FRIEND (Flow Regimes 
from International Experimental and Network Data) ja ERB (European Network of 
Representative and Experimental Basins) sekä EEA:n EUROWATERNET -projektei-
hin ja seurantoihin.

Pienten valuma-alueiden kehittämistä ja tulevaisuutta on viiden viime vuoden 
aikana selvitetty kolmen eri työryhmän voimin. Tavoitteena on pidetty havaintoai-
neiston entistäkin laajempaa hyödyntämistä sekä tutkimusten poikkitieteellisyyden 
ja intensiivisyyden lisäämistä. Asemien automatisointia ja sen myötä reaaliaikaisuutta 
ollaan jo kokeilemassa. Edelleen kasvavaa tarvetta on ilmennyt erityisesti uuden 
maatalousvaltaisen valuma-alueen ja luonnontilaisen suovaluma-alueen perusta-mi-
seksi. TKK:lla on perustettuna kolme uutta taajamavaluma-aluetta, joiden puitteissa 
yhteistyöstä on sovittu.

Yhteyshenkilöt Suomen ympäristökeskuksessa:
Jarmo Linjama, puh. 020 490123 (hydrologia)
Jukka Järvinen, puh. 020 490123 (hydrologia)
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
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2.1.2 

Hydrologiset mallit 

Bertel Vehviläinen

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä Vesistömallijärjestelmä kattaa koko Suo-
men. Sen avulla seurataan vesistöjen hydrologista tilaa reaaliajassa laskennallisesti ja 
tehdään vesistön tulva-, vedenkorkeus- ja virtaamaennusteita. Järjestelmä on liitetty 
Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän Hertta- tietojärjestelmän HYDRO- tieto-
kantaan, josta reaaliaikaiset hydrologiset havainnot saadaan laskentajärjestelmän 
käyttöön. Reaaliaikaisessa laskennassa ja tulvaennusteissa tarvittavat säähavainnot 
ja sääennusteet toimittaa Ilmatieteen laitos. Vedenkorkeus- ja virtaamalaskentaa sekä 
ennusteita tehdään yli 300 vedenkorkeuden ja virtaaman havaintopisteeseen useita 
kertoja päivässä. Vesistömallijärjestelmän tuloksia voi parhaiten seurata Internetin 
(www.ymparisto.fi/vesistoennusteet) kautta kuvina ja karttoina. Osa ennusteista 
on saatavilla myös taulukkoina ja aikasarjoina. Virtaama ja 20 muuta hydrologisia 
suuretta lasketaan n. 5000 vesistöaluejaon kolmannen jakovaiheen osa-alueilla. Las-
kentatulokset saa käyttöön Vesistömallijärjestelmän käyttöliittymän tai Hertta- tieto-
järjestelmän kautta. Vesistömallijärjestelmän laskenta- ja ennusteajot on automatisoi-
tu alkaen havaintotiedon keräämisestä aina reaaliaikaisten hydrologisten karttojen 
piirtoon ja ennusteiden jakeluun asti.

Yhteyshenkilö: Bertil Vehviläinen, Suomen ympäristökeskus, puh. 020 490123,
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

2.1.3 

Maa- ja pohjavedet 

Juhani Gustafsson

Pohjaveden valtakunnallista seurantaa kehitetään seurantaohjelmajakson aikana ja 
suunnitelmien mukaan vastuu pohjaveden seurannasta siirtyy kokonaisuudessaan 
ympäristöhallinnolle. Vuoden 2006 loppuun mennessä ympäristöhallinnon nykyi-
seen pohjaveden seurantaverkkoon on tarkoitus liittää Geologian tutkimuskeskuksen 
seurantaohjelmassa olevia näytteenottopaikkoja. Uusi yhdennetty valtakunnallinen 
pohjavesiseurantaverkko tuottaa geohydrologista perustietoa pohjaveden pinnan-
korkeuden vaihteluista, laadusta ja muodostumisesta luonnontilaisilta alueilta, jotka 
edustavat erilaisia ilmasto-, maasto- ja maaperäoloja sekä lisäksi tietoa geologisten 
ja hydrogeologisten tekijöiden sekä ihmisen toiminnan vaikutuksista pohjaveden 
laatuun ja määrään. Lysimetreillä mitataan suotautuvan veden määrää ja laatua 25 
kohteessa. Maankosteuden mittauksia ollaan lisäämässä

Pohjavesiseurantojen sisältöä ja toteutusta kehitetään siten, että seuranta palvelisi 
paremmin myös vesienhoidon järjestämisestä annetun lain toimeenpanon ja EEA:n 
EIONET- verkolle asettamia tavoitteita. Pohjaveden laatua seurataan pääsääntöisesti 
neljä kertaa vuodessa otettavin näyttein lähteistä, kaivoista ja havaintoputkista. Poh-
javeden pinnankorkeutta mitataan hydrologiseen seurantaan kuuluvista kohteista 
kullekin asemalle sijoitetuista havaintoputkista kaksi kertaa kuussa, muista seuranta-
kohteista pohjaveden pinnankorkeus mitataan näytteenoton yhteydessä. Ympäristön 
yhdennetyn seurannan (YYS) piiriin kuuluu kaksi seurantakohdetta. Yhdennetyn 
valtakunnallisen pohjavesiseurannan tulokset tallennetaan jatkossa ympäristöhal-
linnon pohjavesitietojärjestelmään (POVET). Vedenoton ja muiden ihmistoimintojen 
pohjavesivaikutusten seurantaa, tietojen keräystä ja yhteiskäyttöä tullaan kehittä-
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mään vesienhoidon järjestämisestä annetun lain toimeenpanon yhteydessä vuoden 
2006 loppuun mennessä.

Tiepiirit seuraavat liukkauden torjuntaan käytettävän suolan (NaCl) vaikutusta 
pohjaveden laatuun sovitun seurantaohjelman mukaisesti noin 50 erityisseurantakoh-
teesta. Lisäksi seurannan piiriin kuluu noin 150 havaintopistettä, joista seurantaa teh-
dään alueellisen ympäristökeskuksen ja tiepiirin sopimalla tavalla. Kaikkiaan seuran-
taa on noin 100 pohjavesialueella. Pohjavesiseurantoja koordinoi SYKE. Pohjaveden 
laatutietojen tallentamista ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin tullaan edistämään 
seurantaohjelmakaudella. Pohjaveden määrällistä tilaa seurataan pohjavedenotta-
moilla, joilla on vesioikeuden vahvistama pohjavedenottolupa. Luvissa on asetettu 
velvoite tarkkailla pohjavedenoton määrää ja vedenoton vaikutuksia ympäristöön. 
Lisäksi ympäristö- ja maa-aineslupiin liittyy pohjaveden seurantavelvoitteita. Tiedot 
näiden seurantojen tuloksista toimitetaan valvontaviranomaiselle. 

Yhteyshenkilöt Suomen ympäristökeskuksessa:
Risto Mäkinen, puh. 020 490123 (pohjavesiasemat)
Juhani Gustafsson, puh. 020 490123
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Yhteyshenkilöt Geologian tutkimuskeskuksessa:
Birgitta Backman, puh. 0205 502 366, birgitta.backman@gtk.fi
(pohjaveden seuranta)
Hannu Idman, puh. 0205 502 294, sähköposti: etunimi.sukunimi@gtk.fi (pohjaveden 
seuranta)

2.1.4 

Vesistöjen syvyyskartoitukset 

Jari Hakala

Vesistöjen syvyyskartoituksilla tuotetaan yleispiirteisiä tietoja järvien ja jokien sy-
vyyssuhteista vesien hoidon, käytön ja suojelun tarpeisiin. Ympäristöhallinto tekee 
kartoituksia niillä vesialueilla, joiden syvyysmittaukset eivät kuulu merenkulkulai-
toksen toiminnan piiriin. Työtä tehdään kahdella luotauskalustolla, joista toinen on 
sijoitettuna Pohjois-Savon ympäristökeskukseen ja toinen Suomen ympäristökes-
kukseen.

Kartoituksia jatketaan SYKEn ja alueellisten ympäristökeskusten yhteistyönä pää-
asiassa yli 0,5 km2 kokoisilla järvillä. Seurantakauden alussa käytännössä kaikki yli 
50 km2 kokoiset järvet on kertaalleen luodattu, kun täysin luotaamatta on noin 2350 
järveä käsittäen vielä yli 4100 km2:n vesialueen. Lisäksi on myös tarpeen tehdä lisä-
luotauksia aikanaan puutteellisesti luodatuilla tai virheellisiä syvyystietoja sisältävillä 
alueilla. Kartoituksia kohdennetaan järvien kunnostustarpeen sekä mahdollisten 
tutkimus- ja seurantahankkeiden tarpeiden mukaan, mutta tavoitteena on kaikkien 
yli 50 ha kokoisten järvien luotaus. Työn on laskettu kestävän nykyisellä, n. 300 km2:
n vuosivauhdilla 15 vuotta. Erityisesti EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi on luonut 
lisäpainetta työn edelleen jouduttamiseksi. 

Syvyystiedot julkaistaan maanmittauslaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen mu-
kaisesti yleisillä maastokartoilla. Aineistot viedään ympäristöhallinnon paikkatieto-
kantaan sekä maanmittauslaitoksen maastotietokantaan, jossa ne ovat osa kansallista 
paikkatietovarantoa. Tiedot luotauksista, metatietoa luotausaineistoista ja luotausten 
perusteella lasketut järvien fysiografiset tunnusluvut tallennetaan järvirekisteriin.

Yhteyshenkilö: Jari Hakala, Suomen ympäristökeskus, puh. 020 490123, Sähköpos-
ti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
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2.1.5 

Merialueiden jäätilanne, vedenkorkeus ja aallokko 

Maria Laamanen

Merentutkimuslaitoksessa toimivan jääpalvelun tehtävänä on seurata talvisin päivit-
täin Itämeren jäätilannetta ja tiedottaa siitä. Operatiivinen jääpalvelutoiminta alkoi 
Suomessa vuonna 1915.

Itämeren jäätilanne vaihtelee päivittäin. Rannikon lähellä oleva kiintojää on ni-
mensä mukaisesti paikallaan pysyvää ja liikkumatonta. Sen ulkopuolella oleva ajojää 
on liikkeessä ja sen peittävyys vaihtelee 10-100% välillä. Jää ei ole tasaista vaan siinä 
esiintyy päällekkäin ajautuneen ja ahtautuneen jään alueita ja railoja. Tavallisesti 
jäätalvi alkaa marraskuussa Perämeren pohjoisosissa, josta jäätyminen etenee etelään. 
Suomenlahdella jäätyminen etenee idästä länteen. Vuotuinen jääpeite on laajimmil-
laan tammikuun ja maaliskuun välillä, tavallisesti helmi-maaliskuun vaihteessa. 
Tällöin jäätä esiintyy 52 000 km2 - 422 000 km2 alueella, mikä vastaa 12 - 100 prosent-
tia Itämeren, Kattegatin ja Skagerrakin yhteenlasketusta pinta-alasta. Keskimäärin 
jään peitossa on 218 000 km2 alue. Jäiden sulaminen etenee etelästä pohjoiseen ja 
Suomenlahdella lännestä itään päin. Perämerellä viimeiset jäät sulavat tavallisesti 
toukokuun lopulla.

Jääpalvelu kerää kaiken saatavissa olevan jäätiedon, analysoi sen, muuttaa tiedon 
tietotuotteiksi ja välittää tiedon käyttäjille. Tärkeimpiä tiedon lähteitä ovat satel-
liittien kuvat (tärkeimpinä RADARSAT SAR ja NOAA AVHRR), lentotiedustelu ja 
pintahavainnot. Lentotiedustelujen määrä on vähentynyt paremman satelliittitiedon 
ansiosta. Pintahavaintoja antavat rannikon läheisyydessä olevat 20-25 jäänmittaus-
asemaa, jotka mittaavat kerran viikossa/päivässä jään ja lumen paksuuden, tekevät 
jään rakennehavainnoinnin, sekä ilmoittavat lähialueen jäätilanteen karttamuodossa. 
Lisäksi suomalaiset ja ruotsalaiset jäänmurtajat tekevät useamman kerran päivässä 
jäähavaintoja operointialueeltaan. Myös jotkut alukset välittävät jäähavaintoja. Jää-
palvelussa tiedot yhdistetään ja niiden avulla tehdään jäätilannekartta, jäätiedotus 
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä laaditaan jäätilanne Itämeren jääkoodilla. 
Lisäksi jääpalvelu muokkaa satelliittikuvia ja välittää ne suomalaisille ja ruotsalaisille 
jäänmurtajille. SAR-kuvien avulla tuotetaan tarkan erottelukyvyn jääkartta, jotka vä-
litetään myös jäänmurtajille. Merentutkimuslaitoksella on esioperatiivisessa käytössä 
kaksi jäämallia. Päivittäin julkaistut 56-tunnin ennusteet ovat olleet talvesta 2003 
saatavina internetin kautta (http://www.icemon.org). Yksinkertaistettua jääkarttaa 
on julkaistu kerran viikossa osoitteessa http://www.fimr.fi/fi/palvelut/jaapalve-
lu/jaatilanne.html.

Jäätilanteen lisäksi jääpalvelu seuraa Itämeren pintavedenlämpötilaa julkaisemalla 
lokakuun puolivälin ja toukokuun lopun välisenä aikana maanantaisin ja torstaisin 
pintaveden lämpötilakartan. Tiedot perustuvat satelliittitietoon, laivojen tekemiin 
mittauksiin (noin 25 laivaa), rannikon läheisyydessä olevien asemien mittauksiin, 
sekä automaattimajakoilla ja havaintopoijuilla tehtäviin mittauksiin. Kartassa on 
esitetty myös 30-vuoden keskiarvot.

Tietoja käyttävät pääasiassa laivaajat, rahtaajat, jäänmurtajat ja muut alukset, luot-
sit, rannikkovartiosto ja satamaviranomaiset, kalastajat ja teollisuus, tutkimus, sää-
palvelu, tiedotusvälineet ja suuri yleisö – lyhyesti sanottuna kaikki talvisen meren 
kanssa tekemisissä olevat tahot.

Aallokko- ja vedenkorkeuspalvelun toimialaan kuuluvat mittaukset, selvitykset ja 
ennusteet muun muassa satama- ja väyläsuunnittelua, kartoitus- ja rakennustoimin-
taa, onnettomuustutkintaa sekä merenkulkua varten.
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Tärkeimmät Itämeren vedenkorkeuteen vaikuttavat tekijät ovat ilmanpaine, tuuli, 
veden virtaus Tanskan salmien läpi sekä talvella merijään kattavuus. Vuoroveden 
vaikutus on Suomen rannikolla vain muutamia senttimetrejä.

Merentutkimuslaitos seuraa vedenkorkeutta kolmellatoista mittausasemalla eli 
mareografilla Suomen rannikolla. Mareografeilla mitataan myös pintaveden lämpö-
tilaa. Suurin osa näistä asemista on toiminut 1920-luvulta lähtien; vanhimmat – Han-
gon ja Helsingin mareografit - jo yli sata vuotta. Nykyisin mareografit rekisteröivät 
vedenkorkeutta automaattisesti ja jatkuvasti digitaalisella laitteistolla. Havaintojen 
keruu tapahtuu myös automaattisesti. Merentutkimuslaitoksen Itämeri Nyt-sivuille 
päivitetään tosiaikaisesti jokaiselta havaintoasemalta vedenkorkeuden tuntihavain-
tojen vuorokausikäyrää ja vuorokausikeskiarvojen vuosikäyrää.

Merentutkimuslaitoksella toimii useita vedenkorkeuden ennustemalleja operatiivi-
sessa ympäristössä. Sanallinen vedenkorkeusennuste Suomen rannikoille päivitetään 
kerran päivässä Merentutkimuslaitoksen Itämeri Nyt-sivuille.

Merentutkimuslaitos on mitannut aallokkoa Itämeren pohjois- ja keskiosissa 1970-
luvulta lähtien. Mittauksia on tehty pääasiassa kiihtyvyysantureilla varustetuilla 
aaltopoijuilla. Nykyisin varsinaisen Itämeren pohjoisosan ja Helsingin edustan aal-
lokosta tiedotetaan tosiaikaisena. Helsingin edustan mittaukset tehdään yhteistyössä 
Suomenlahden merenkulkupiirin ja Helsingin Sataman kanssa. Näiden mittauspis-
teiden lisäksi mittauksia tehdään tutkimus- ja kartoitustarkoituksiin Itämeren eri 
osissa. Aaltopoijut mittaavat aallokon korkeuden lisäksi periodia, aallokon suuntaa 
ja veden pintalämpötilaa.

Mittaustoiminta tukee Merentutkimuslaitoksen aallokon kasvumekanismeihin 
kohdistuvaa tutkimusta ja aaltoennustusmenetelmien kehittämistä Itämerelle, jonka 
pitkänomaiset altaat ja pohjoisosien saaristo ovat mallien luotettavan toiminnan kan-
nalta haasteellisia. Ennustemalleja käytetään hyväksi niin merenkulussa kuin väylien 
ja satamien suunnittelussa ja ne ovat Suomessa tehtävän aaltotutkimuksen tärkein 
sovellutus. Merentutkimuslaitoksella on kolme aaltomallia, joista yhtä käytetään 
rannikon läheisten ilmiöiden, esimerkiksi veden mataluuden aiheuttamien aaltokes-
kittymien laskemiseen. Neljä kertaa vuorokaudessa tehtäviin aaltoennusteisiin käy-
tetään WAM- aaltoennustemallia, joka käyttää tuulipakotteena Ilmatieteen laitoksen 
HIRLAM ilmakehämallin ennusteita. WAM-mallilla sekä Merentutkimuslaitoksessa 
kehitetyllä parametrisella ennustemallilla lasketaan myös jälkikäteen aallokko-oloja 
esimerkiksi onnettomuustutkintaa varten tai pitkäaikaisista tuulitilastoista aaltoti-
lastoja väylä- ja satamasuunnittelua varten. Operatiiviset ennusteet ja mittaukset 
päivittyvät Merentutkimuslaitoksen Itämeri Nyt-sivuille.

Yhteyshenkilöt Merentutkimuslaitoksessa:
Ari Seinä, puh. (09) 61394440, tai jääpalvelun päivystäjä: (09) 6857659, ice-info@fimr.
fi (jäätilanne), Kimmo Kahma, p. (09) 61394429, Hanna Boman, p. (09) 61394438, 
Heidi Pettersson, p. (09) 61394426, (vedenkorkeus ja aallokko), sähköposti:(vedenkorkeus ja aallokko), sähköposti: sähköposti: etunimi.
sukunimi@fimr.fi
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2.2 

Ilma

Juho-Pekka Kaukoranta

2.2.1 

Säähavaintoasemat

Ilmatieteen laitoksen toiminnan katsotaan alkaneen vuonna 1838, jolloin Helsingin 
yliopiston yhteyteen perustettiin magneettinen observatorio. Observatoriolle annet-
tiin tehtäväksi perustaa Suomeen myös säähavaintoverkosto. Ensimmäinen katsaus 
Suomen ilmastoon julkaistiin jo 1840-luvulla.

Sään seuranta pysyi jokseenkin samanlaisena aina 1980-luvulle asti: havainnonte-
kijä luki mittarit ja teki muut säähavainnot aina samoina kellonaikoina. Havaintome-
netelmien, tietokoneiden ja tietoliikenneyhteyksien kehityksen myötä säähavaintoja 
on automatisoitu. Tällä hetkellä Ilmatieteen laitos tuottaa kaikista havainnoista n. 
90-95 % automaattisilla laitteilla.

Havaintoasemien määrä 1.12.2005 oli seuraava:
  I luokka-automaattiset1 38
  I luokka-manuaaliset1 6
  II luokka-automaattiset2 100
  II luokka-manuaaliset2 34
  Lentosää (ilmailulaitos) 21
  Sade3  240
  Sade3 (SYKE) 41

  Säätutkat 8
  Luotaus 3
  Mastosää 3
  
  Lumen linjamittaus4 32
  Lumipeitteen tiheys4 31
  Lumen syvyys4 208
  
  Auringon paiste 24
  Auringon säteily 9

1) I luokan asemat lähettävät pääsääntöisesti täydellisen sääsähkeen vähintään 8 kertaa vuorokaudessa. 
Automaattiasemilla ei havainnoida pilvilajia eikä ukkosen esiintymistä. Osa havainnoista (sademäärä, 
maanpinnan laatu ja lumen syvyys) voi olla manuaalisia. Havaintoväliä voidaan tarvittaessa tihentää. 
Manuaaliasemilla osa havainnoista voi olla automaattisia, jolloin sääsähke saattaa olla epätäydellinen. 

2) II luokan asemilla havaintoväli voi olla harvempi tai asemilla mitataan vain joitakin suureita verrattuna 
I luokan asemaan., Manuaaliasemat viestittävät vain 3-4 kertaa vuorokaudessa ja osa on kuukauden 
välein viestittäviä. Automaattiset asemat kuitenkin lähettävät 8 sääsähkettä vuorokaudessa. Asemilla 
havainnoidaan muutamia tarpeellisiksi katsottuja sääsuureita kuten ilmanpainetta, lämpötilaa, kosteutta, 
tuulta tai sademäärää. 

3) Sadeasemilla mitataan sademäärää ja lumen syvyyttä ja arvioidaan maanpinnan laatu kerran vuoro-
kaudessa.

4) Lumen linjamittaus- ja lumensyvyysasemat tekevät havainnon kahdesti vuodessa n. 15.1 ja 15.3. Lumen 
tiheysasemilla lumen syvyys ja tiheys mitataan läpi talven 5 vrk:n välein.

Ilmatieteen laitoksen lisäksi säähavaintoja tekevät myös muut laitokset (esim. Il-
mailulaitos, Tielaitos, Metla) tai viranomaiset (esim. kunnat) ilmanlaatumittaustensa 
tai muun tutkimustoimintansa yhteydessä. 



27Suomen ympäristö  24 | 2006

2.2.2 

Säähavainnot

Kaikilla Ilmatieteen laitoksen säähavaintoasemilla tehtäviä perusmittauksia ovat 
ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus; niitä mitataan kaikilla 183 asemalla. Tuulen 
suuntaa ja nopeutta mitataan 157 asemalla, ilmanpainetta 140 asemalla, pilvisyyttä 
55 asemalla ja näkyvyyttä 73 asemalla. Havainnot tehdään vähintään 8 kertaa vuoro-
kaudessa, mutta joillakin II luokan asemilla vain kolme kertaa vuorokaudessa, klo 6, 
12 ja 18 UTC (Universal Time Coordinated). Sademäärää ja lumensyvyyttä havaitaan 
päivittäin yhteensä noin 400 asemalla. Lumen syvyys mitataan talviaikaan joka päivä 
klo 8. Useilla asemilla seurataan lisäksi auringonpaisteen kestoa sekä auringon suoraa 
ja epäsuoraa säteilyä sekä maaperän lämpötilaa. 

Jokioisten ja Sodankylän observatorioissa seurataan myös yläilmakehän ominai-
suuksia tekemällä kaksi kertaa vuorokaudessa luotauksia säähavaintopallolla, joka 
nousee 23 km:n korkeuteen. 

Yhteyshenkilö: Juho-Pekka Kaukoranta, Ilmatieteen laitos, www.fmi.fi, puh. (09) 
19295748, etunimi.sukunimi@fmi.fi

2.3 

Maa

2.3.1 

Valtakunnan metsien inventointi 

Kari T. Korhonen, Erkki Tomppo

Valtakunnan metsien inventointi (VMI) on metsien ja metsävarojen seurantajärjestel-
mä, joka tuottaa valtakunnallista, luotettavaa, toistuvaa tietoa metsävaroista puuston 
määrästä, kasvusta ja laadusta, maankäyttömuodoista ja metsien omistussuhteista, 
metsien terveydentilasta, metsissä tehdyistä toimenpiteistä ja metsänhoitotöiden 
tarpeista sekä metsien monimuotoisuudesta. VMI on keskeinen tietolähde myös YK:
n ilmastosopimuksen mukaisessa maankäytön ja maankäytön muutoksia koskevassa 
metsien kasvihuonekaasujen raportoinnissa. Ensimmäinen tilastolliseen otantaan 
perustuva valtakunnan metsävarojen inventointi tehtiin jo 1920-luvulla, jonka jälkeen 
inventoinnit ovat toistuneet noin 10 vuoden välein. Toistaiseksi viimeisin valmistunut 
inventointi, VMI9, tehtiin 1996–2003. VMI10:n maastomittaukset alkoivat kesällä 2004
ja on tavoitteena saada päätökseen vuonna 2008.

VMI perustuu tilastolliseen otantaan. Otosyksikköinä ovat maastossa mitatut koe-
alat. Esimerkiksi VMI9:ssä mitattiin yli 70 000 koealaa metsätalousmaalla. Kultakin 
koealalta mitattiin tai arvioitiin yli 150 metsikköä ja kasvupaikkaa kuvaavaa tunnusta 
sekä mitattiin noin puoli miljoonaa lukupuuta. Joka seitsemäs luettu puu oli koepuu, 
joista mitattiin/arvioitiin mm. pituus, ikä, kasvu, puutavaralajien osuudet ja tuhot.

VMI:n otannassa käytettävää menetelmää on vaihdettu inventointikierrosten vä-
lissä. Ensimmäiset inventoinnit perustuivat linja-arviointiin ja linjoille sijoitettujen 
koealojen mittaukseen. 1960-luvulta lähtien koealat on sijoitettu ryppäisiin ja inven-
tointi on edennyt alueittain. Vuonna 2004 aloitetussa VMI10:ssä otantajärjestelmää 
muutettiin siten, että koealoja mitataan joka vuosi koko maasta. Otosta tihennetään 
vuosittain siten, että vuonna 2008 koko koealaverkko on mitattu. Muutetun otanta-
järjestelmän ansiosta tulokset ovat koko maassa samalta ajankohdalta. VMI10:ssä 
myös inventointikiertoa on nopeutettu aiemmista inventoinneista.

VMI:n koealat ovat perinteisesti olleet kertakoealoja eli koealat on kullakin inven-
tointikerralla perustettu eri paikkaan. Metsissä tapahtuvien muutosten seurannan 
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tehostamiseksi VMI9:ssä noin viidesosa koealoista perustettiin pysyviksi koealoiksi, 
jotka mitataan uudelleen VMI10:n aikana.

Monilähdeinventointi. Otannan periaatteiden mukaisesti VMI:n tulokset ovat 
luotettavia vain suuralueille eli alueille, joilta on mitattu riittävän paljon koealoja. Pie-
nalueiden tulosten luotettavuuden parantamiseksi on 1990-luvulta lähtien käytetty 
maastokoealojen lisäksi satelliittikuvia (pääasiassa Landsat TM) numeerisia kartta-
tietoja esimerkiksi numeerisia peruskarttoja ja korkeusmallia. Monilähdeinventointi 
tuottaa metsävaratiedot kunnittain ja tilauksesta mielivaltaisen kokoisille alueille, 
esimerkiksi metsätiloille sekä lisäksi tulokset numeerisia metsävarakarttoja. Tuotet-
tujen karttojen maastoerotuskyky on 25 x 25 m. Tulosten luotettavuuden lisäämiseksi 
monilähdeinventoinnin menetelmää kehitetään jatkuvasti.

VMI-tulosten julkaisu. VMI:n päätulokset julkaistaan Metlan julkaisusarjoissa ja 
Metsätilastollisessa vuosikirjassa. Erityisteemoista julkaistaan artikkeleita myös muis-
sa tieteellisissä julkaisuissa ja sarjoissa. VMI10:n ensimmäisiä tuloksia julkaistaan 
vuoden 2006 aikana kahden ensimmäisen vuoden eli vuosien 2004 ja 2005 mittaus-
aineistojen pohjalta. Inventoinnin metodit on julkaistu ja uudet metodit julkaistaan 
kansainvälisissä tieteellisissä sarjoissa.

Yhteyshenkilöt: Kari T. Korhonen, Finnish Forest Research Institute, Joensuun toi-
mintayksikkö, Pl 68, 80110 Joensuu, puh. 010 211 3030, etunimi.sukunimi@metla.fi.
Inventointimenetelmät ja monilähdeinventointi, Erkki Tomppo, Metsäntutkimuslai-
tos, Vantaan toimintayksikkö, Unioninkatu 40 A, 00170 Helsinki, puh. 010 211 2170, 
etunimi.sukunimi@metla.fi

2.3.2 

Peltokasvien viljelyalat 

Anneli Partala

Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, (http://www.mmmtike.
fi), tuottaa tilastoviranomaisena peltokasvien viljelyaloja ja satoja koskevat tilastot. 
Alkukesästä laaditaan ennakollinen pellonkäyttötilasto, joka perustuu yhdennettyyn 
hallinto- ja valvontajärjestelmään (IACS). Lopulliset pellonkäyttötiedot saadaan sekä 
tukea hakeneiden että hakemattomien tilojen kokonaisaineistona loppusyksystä. 

Ensimmäiset koko maata koskevat pellonkäyttötiedot ovat valmiina kesäkuun 
loppuun mennessä. Alueittaiset pellonkäyttötiedot valmistuvat heinäkuun loppuun 
mennessä. Alueluokituksena käytetään työvoima- ja elinkeinokeskusluokittelua.

Edellä mainitut IACS:iin perustuvat tiedot pellonkäytöstä ovat luonteeltaan en-
nakollisia, vaikka ne ovatkin varsinkin koko maan tasolla lähellä lopullisia tietoja, 
jotka julkaistaan marraskuun loppuun mennessä. Lopullinen pellonkäyttötilasto 
saadaan yhdistämällä maaseutuelinkeinorekisterin ja tukea hakemattomien tilojen 
tiedot. Maaseutuelinkeinorekisteriin on koottu tiedot IACS:sta eli tiedot perustuvat 
viljelijöiden tukihakemuksiin. Näitä tietoja voidaan käyttää sekä hallinnollisiin että 
tilastollisiin tarkoituksiin.

Koko maan tasolla pellonkäyttötietoja on saatavissa vuodesta 1920 lähtien. Alue-
luokituksella näitä tietoja on saatavissa usean vuosikymmenen ajalta. Kuntatason 
tietoja on saatavissa vuodesta 1910 lähtien 10 vuoden välein suoritettujen maatalous-
laskentojen tuloksista. Vuodesta 1995 alkaen kuntatason tietoja saadaan vuosittain.

Yhteyshenkilö: Anneli Partala, Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukes-
kus, puh. 020 77 21376, etunimi.sukunimi@mmmtike.fi.
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2.3.3 

Maa-aines

Jari Rintala

Maa- ja kiviainesten ottaminen turmelee monin paikoin arvokasta ja kaunista maise-
maa. Samalla, kun on kysymys uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä, ottotoi-
minta lisää merkittävästi pohjavesien likaantumisriskiä. Tilanteen hallitsemiseksi eri 
tahot ovat yhdessä toteuttaneet Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovit-
taminen -projektia (POSKI). Projektissa kootaan kaikki olemassa oleva tieto harjuista 
sekä muista sora- ja hiekkamuodostumista, kallioista ja pohjavesistä. Alueilla, joilla 
tiedot ovat puutteellisia, tehdään täydentäviä tutkimuksia ja selvityksiä.

Maa- ja kiviainesten oton varsinaista seurantaa tehdään maa-aineslain edellyttä-
mällä tavalla. Maa- ja kiviainesten ottajat ilmoittavat vuosittain otetut määrät lupa-
viranomaiselle kuntaan. Kunta toimittaa tiedot edelleen alueellisille valvontaviran-
omaisille (alueelliset ympäristökeskukset), jossa tiedot tallennetaan ympäristöhallin-
non ylläpitämään MOTTO -rekisteriin. Ottotoiminnan vuosiyhteenvedot laatii SYKE 
ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti.

Motto- järjestelmä tuottaa valtakunnallista tietoa maa-ainesluvista ja vuosittain 
otetuista maa-ainesmääristä ja laadusta. Tietojärjestelmä ja vastuutahot on määritelty 
maa-aineslain 23 b §.ssä

Tiedot on tallennettu alueellisissa ympäristökeskuksissa access –tietokantaan ja 
niitä on toimitettu tiedontarvitsijoille. Lisäksi SYKEssä on laadittu vuosittaiset yh-
teenvetoraportit. Seurannan kehittämiseksi SYKE ja GTK ovat yhdessä toteuttamassa 
maa- ja kiviainesvarojen tilinpitojärjestelmää. Maa-ainesten ottotietojen on tarkoitus 
siirtyä osaksi GTK:n hallinnoimaa tilinpitojärjestelmää v. 2007. 

Pohjaveden suojelun kannalta merkittäviä riskitekijöitä ovat soranotto ja soranot-
toalueet, sillä soranottoalueet sijaitsevat usein pohjavesialueilla. Näiden soranotto-
alueiden laajuudesta, suoritetuista jälkihoitotoimenpiteistä ja maankäyttömuodoista 
ei ole kattavaa tietoa. Soranottoalueisiin kohdistuu voimakkaita maankäyttötoiveita. 
Maa-aineslain edellyttämää ottamisalueiden tilaa selvitetään ympäristöhallinnossa 
nk. SOKKA -hankkeessa, jossa rajataan pohjavesialueilla sijaitsevat ottoalueet sekä ar-
vioidaan jälkihoidettavien soranottoalueiden kunnostustarve alustavasti. Selvityksen 
pohjalta on myöhemmin mahdollista laatia yksityiskohtaiset kunnostussuunnitelmat 
yhteistyössä kuntien ja maanomistajien kanssa.

Yhteyshenkilö: Jari Rintala, Suomen ympäristökeskus, puh. 020 490123, Sähköposti: 
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

2.4 

Eläimet, kasvit ja sienet 

2.4.1 

Kotieläimet 

Sanna Vuorisalo

Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (http//www.mmmtike.fi),
vastaa tilastoviranomaisena kotieläinten lukumäärää ja tuotantoa koskevista tilas-
toista.

Kotieläinten lukumäärää koskevia tilastotietoja kerätään sekä hallinnollisista re-
kistereistä että viljelijöiltä. Vuodesta 1999 lähtien nautojen lukumäärät on poimittu 
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nautarekisteristä. Muiden eläinten osalta huhtikuun ensimmäisen päivän tilanteen 
mukaiset lukumäärät saadaan integroidusta hallinto- ja valvontajärjestelmästä. Li-
säksi kotieläinten lukumääriä tiedustellaan viljelijöiltä kesäkuun ensimmäisenä ja 
joulukuun ensimmäisenä päivänä tehtävillä maatilatutkimuksilla. Maatilatutkimuk-
set kohdistetaan 10 000 otantamenetelmällä valitulle maatilalle. 

Koko maata koskevia tietoja kotieläinten määristä on saatavana vuodesta 1920 
lähtien. 1950-luvulta alkaen tilastoja on tuotettu myös alueittain, ensiksi lähinnä neu-
vonta-organisaation alueluokituksella ja nykyisin hallinnon (työvoima - ja elinkeino-
keskukset) käyttämällä jaolla. Alueittaisia ja kuntakohtaisia tilastoja on laadittu myös 
maatalouslaskentojen yhteydessä kymmenen vuoden välein vuodesta 1910 alkaen. 

Yhteyshenkilö: Sanna Vuorisalo, Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelu-
keskus, puh. 020 77 21324, etunimi.sukunimi@mmmtike.fi.

2.4.2 

Kalavarat 

Jari Raitaniemi

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) tuottaa seurantatietoa taloudellisesti 
tärkeimmistä kalakannoista ja niiden hyödyntämisestä. Kalakantojen seurantaan vel-
voittavat monet kalavarojen suojelua ja käyttöä koskevat kansainväliset sopimukset 
sekä kansalliset tiedon tarpeet. Kanta-arvioinnin keskeisimpiä tuloksia ovat yleensä 
kannan elinvoimaisuutta kuvaavien tunnuslukujen, esimerkiksi kannan koon, kutu-
kannan koon ja kalastuskuolevuuden suuruus ja kehityssuunta.

Kansainvälisen kalastuksen säätelyn kohteena ovat silakka, kilohaili, turska ja 
lohi. Pääasiassa kansallisia tarpeita varten tutkimuslaitoksessa seurataan Itämeren 
kalakannoista lisäksi mm. siikaa, taimenta, muikkua, kuhaa, ahventa, haukea ja 
kampelaa sekä lisäksi sisävesien muikkua. Kalayhteisöjä seurataan kansainvälisenä 
yhteistyönä pysyvillä vertailualueilla eri puolilla Itämerta.

Kalavarojen arvioinnissa yleisesti käytettävät kalakantamallit edellyttävät tietoa 
kokonaissaaliista, yksikkösaaliista eli saaliista pyyntiyksikköä kohti, saaliin koostu-
muksesta, kasvusta ja lisääntymisen onnistumisesta. Istutustilastot ovat tärkeitä eri-
tyisesti lohikaloilla. Saalistiedot saadaan useimmissa tapauksissa RKTL:n laatimista 
valtakunnallisista saalistilastoista. Joissakin tapauksissa kalakantojen arvioimiseksi 
tehdään erillisiä saalistiedusteluja. Saalisnäytteet otetaan tavallisesti ammattikalas-
tuksen saaliista, joissakin tapauksissa koekalastusten tai vapaa-ajankalastajien saa-
liista. Tietoa kalakannoista hankitaan lisäksi mm. koepyynneillä, kalamerkinnöillä 
ja geneettisillä tutkimuksilla.

Useimmista kalastuksen kannalta merkittävistä lajeista ja kannoista seurantatietoa 
on saatavissa 20-30 vuoden ajalta. Seurantojen tuloksia on raportoitu laji- tai kanta-
kohtaisissa erillisjulkaisuissa, vuodesta 1997 alkaen tärkeimmät tulokset on koottu 
yksiin kansiin Tilastokeskuksen SVT sarjaan. Kalakantarekisteriin on koottu tietoa 
kalalajien esiintymisestä vesistöaluekohtaisesti. 

Yhteyshenkilö: Jari Raitaniemi, Turun riista- ja kalantutkimus, Itäinen Pitkäkatu 3, 
20520 Turku, puh. 0205751685, etunimi.sukunimi@rktl.fi
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Helsingin toimipiste: PL 2, Viikinkaari 4,
00791 Helsinki, puh. 02057511. 
Lisätietoja: www.rktl.fi
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2.4.3 

Riistan- ja porontutkimuksen seurannat 

Juha Tiainen

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) vastaa kaikkien riistaeläinten kantojen 
seurannasta. Pääosa seurannoista toteutetaan vuosittain ja julkaistaan Riistantutki-
muksen tiedotteina. RKTL tuottaa myös vuosittain lajikohtaiset riistasaalistilastot 
(lukuun ottamatta hirvieläimiä, joiden saaliin tilastosta vastaa Metsästäjäin Keskus-
järjestö), jotka julkaistaan osana Suomen virallista tilastoa. Riistaseurantojen lisäksi 
seurataan maatalousympäristön ja merensaariston pesimälinnustoa. Riistaseuranto-
jen kenttätyöhön osallistuu 5000 vapaaehtoista avustajaa, pääosin metsästäjiä.

Riistaseurantaa tehdään riistahallinnon, luonnonvarojen kestävän käytön, elin-
ympäristöjen hoidon ja luonnon monimuotoisuuden hoidon ja suojelun tarpeisiin. 
Maatalousympäristön linnustoseurantoja tehdään esimerkiksi maatalouden ympä-
ristötukiohjelman vaikutusten tutkimiseksi. Porolaidunten seurantaa tehdään poron-
hoidon kehittämiseksi ja hallinnon tueksi.

Riistakolmiot. Riistakolmio on 12 kilometrin mittainen tasasivuisen kolmion muo-
toinen metsäalueille sijoittuva reitti, jonka maastotyö tehdään kahdesti vuodessa, 
loppukesällä ja sydäntalvella. Loppukesän laskennassa saadaan tieto metsäkanalin-
tujen tiheydestä ja kannanrakenteesta. Sydäntalvella lasketaan kaikkien riistaeläinten 
jäljet, jotka ylittävät kolmioreitin. Riistakolmioita on perustettu noin 1650, joista viime 
vuosina on vuosittain laskettu noin 800. Riistakolmioiden kesälaskennat aloitettiin 
vuonna 1988 tai talvilaskennat 1989. Loppukesän kolmiolaskennat korvaavat aiem-
mat reittiarvioinnit, joita tehtiin vuosina 1964–1988. Riistanisäkkäiden esiintymistä 
ja kantojen vaihtelua mittaavaa tietoa ei aiemmin kerätty millään vastaavalla satun-
naisotantamenetelmällä.

Peltokolmiot. Peltokolmiot kehitettiin riistakolmioiden rinnalle vuonna 1999. Nii-
den avulla seurataan maatalousympäristön, metsän ja asutuksen muodostamassa 
maisemamosaiikissa riistaeläinten esiintymistä ja kantojen vaihtelua. Peltokolmio-
reitit ovat 6 kilometrin mittaisia, ja ne kuljetaan vain talvella. Kenttätyömenetelmät 
ovat samat kuin riistakolmioilla. Kolmioita on perustettu yhteensä noin 350; niistä 
on vuosittain laskettu noin 260.

Hirviseuranta. Hirviseuranta perustuu hirviseurueiden päivittäin metsästyksen 
aikana hirvihavaintokortille kirjaamiin havaintoihin urosten, naaraiden ja vasojen 
määristä. Metsästyksen jälkeen seurueet arvioivat alueelleen jääneen hirvikannan 
koon. Korttiin merkityt havainnot tuottavat tiedon sekä aikuiskannan rakenteesta 
että vasatuotosta. Tietojen perusteella arvioidaan tiheysindeksien lisäksi hirvikannan 
vähimmäiskoko laskennallisella menetelmällä ottaen huomioon vuotuiset saaliit ja 
vasatuotto. Vuosittain syksyn hirvenmetsästyksen aikana hirvihavaintokortin täyttää 
yli 5000 seuruetta. Korttien kattavuus eli niissä ilmoitettujen kaatojen osuus koko 
saaliista on lähes 90 %. Nämä tiedot yhdessä runsausindeksin kanssa ovat ensisijaisen 
tärkeitä arvioitaessa metsästyksen vaikutusta hirvikantaan ja suunniteltaessa pyynti-
lupamääriä. Hirvihavaintokortin rinnalle RKTL on myös kehittänyt lentolaskentame-
netelmän, joka perustuu pienhelikopterilla tehtävään linjalaskentaan. Lentolaskenta 
tehdään helmi-maaliskuussa, jolloin lumiolosuhteet ovat hirvien löytymisen kannalta 
otolliset. Laskennassa jokaisen havaitun hirven sijainti saa oman koordinaattipisteen. 
Aikuiset hirvet määritetään sukupuolen mukaan, ja vasat merkitään erikseen. Tällä 
hetkellä lentolaskentamenetelmä ei ole valtakunnallisessa käytössä.

Suurpetojen runsaus ja lisääntyminen. Vuosittaiset arviot karhun, suden, ahman 
ja ilveksen runsaudesta ja lisääntymistuloksesta perustuvat pääasiallisesti vapaaeh-
toisen havainnoitsijaverkoston kirjaamiin havaintoihin. Runsausarvioissa otetaan 
huomioon tutkimustieto lajikohtaisesta, eri sukupuolille ja ikäryhmille ominaisesta 
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liikkuvuudesta ja elinpiirien koosta eri vuodenaikoina. Havaintoaineistoa täydentä-
vää tietoa saadaan seuraamalla GPS- ja radiolähettimillä varustettuja karhuja ja susia. 
Susikanta-arvioissa otetaan huomioon myös saaliin ikärakennetta koskevat tiedot. 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksella on esittää suurpetojen vähimmäiskanta-
arviot vuodesta 1978.

Itämeren hylkeet. RKTL on tehnyt vuosittaiset lähes koko uloimman saaristovyö-
hykkeen kattavat hallien lentolaskennat touko-kesäkuun vaihteessa. Tällöin hallit 
ovat parhaiten näkyvissä, kun ne makailevat pääasiassa karvanvaihdon takia ulko-
luodoilla. Laumat valokuvataan lentokoneesta yksilömäärän laskemiseksi. Tulokseksi 
saadaan ns. seuranta-arvo, joka ei sisällä samalla hetkellä vedessä näkymättömissä 
olevien, kuitenkin paljon vähälukuisempien hallien määrää. RKTL:n suorittamat 
laskennat ovat osa Itämeren hallikannan kansainvälistä laskentaa, joka Ruotsin, Suo-
men, Venäjän ja Viron kesken oli sovittu tehtäväksi 23.5.-5.6. Lentolaskentojen lisäksi 
laskenta-aikaan RKTL kartoitti hallien lukumäärää myös veneellä Saaristomeren ja 
Ahvenanmaan eteläosissa.

Majavat. Euroopan- ja kanadanmajavakantojen seuranta perustuu pesälaskentoi-
hin, jotka hirviseurueet ovat tehneet joka viides vuosi vuodesta 1965 lähtien.

Sisämaan vesilintujen runsaus ja poikastuotto. Valtakunnallinen sisävesien vesi-
lintuseuranta on RKTL:n ja Luonnontieteellisen keskusmuseon Eläinmuseon yhteis-
hanke (ks. 4.4.6.10). Vuodesta 1986 tehtyjen parilaskentojen lisäksi metsästäjät tekevät 
heinäkuussa myös poikuelaskennan, jonka perusteella seurataan sinisorsan, tavin, 
haapanan ja telkän vuosittaista poikuetuottoa.

Saaristolintuseuranta. RKTL toteuttaa yhdessä Luonnontieteellisen keskusmu-
seon Eläinmuseon kanssa pesivän saaristolinnuston seurantaa, joka on maamme 
vanhin linnustonseurantahanke. Seurannassa lasketaan pesiä ja aikuislintuja vaki-
oiduilla näytealoilla, jolloin alueyksikkönä on saariryhmä ja raportointiyksikkönä 
saari. Seuranta-alueita Virolahdelta Ahvenanmaalle ja Saaristomereltä Perämeren 
pohjukkaan on yhteensä lähes 50, joista vuosittaisia laskentoja on tehty vajaalla 20:
llä vuodesta 1984 alkaen. Kuudella alueella laskentaa on tehty kohta jo 60 vuotta. 
Laskennan kohteena ovat kaikki saariston vesilinnut, kahlaajat, lokkilinnut ja eräät 
varpuslinnut (yhteensä lähes 30 lajia).

Maatalousympäristön pesimälinnusto. RKTL toteuttaa yhdessä Luonnontieteel-
lisen keskusmuseon Eläinmuseon kanssa maatalousympäristön pesimälinnuston 
seurantaa. Menetelmänä on reviirikartoitus, joka tuottaa yksityiskohtaista tietoa lähes 
40 lajin reviirien lukumääristä ja sijainnista. Tiedot yhdistetään maiseman rakenne- ja 
ominaisuustietoihin. Tutkimusalueet sijaitsevat eri puolilla Etelä- ja Keski-Suomea. 
Vuosittain linnusto on laskettu 1300–5000 hehtaarin alueilta vuodesta 1984 lähtien. 
Vuodesta 2000 laskenta on ollut osa maatalouden ympäristötukiohjelman biodiver-
siteettivaikutusten seurantaa (MYTVAS)

Saalistilastot. Riistasaalistilasto on RKTL:n vuosittain laatima tilasto metsästys-
saaliista. Saalistiedot kootaan pienriistan osalta otantatutkimuksella ja hirvieläinten, 
suurpetojen ja eräiden muiden luvanvaraisten eläinten osalta kaatolupajärjestelmän 
avulla. Saalistilastot esitetään valtakunnallisesti ja riistanhoitopiiri-/osa-aluekohtai-
sesti. Saalismäärien lisäksi esitetään arvio vuotuisen saaliin rahallisesta arvosta ja li-
hamäärästä sekä arvio siitä, paljonko alueen saaliista saavat kunkin riistanhoitopiirin 
tai osa-alueen ulkopuoliset metsästäjät.

Riistatiedustelu. Riistatiedustelu on kvalitatiivinen menetelmä, joka perustuu 
RKTL:n vuodesta 1945 lähtien kahdesti vuodessa (keväällä ja syksyllä) pysyvälle 
havainnoitsijaverkolle osoitettuun kyselyyn. Tiedusteluun on vuosittain vastannut 
noin 500 havainnoijaa, joista monet ovat olleet mukana jopa kymmeniä vuosia.

Porolaidunten tilan seuranta. Porolaidunten tilan seuranta aloitettiin RKTL:n 
porontutkimuksessa pysyvänä tutkimustehtävänä vuonna 1995. Laiduntutkimuk-
sissa selvitetään porolaidunten määrää, kuntoa ja tuottoa sekä laitumilla tapahtuvia 
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muutoksia ja niiden syitä. Ensimmäinen laaja talvilaiduninventointi tehtiin vuosina 
1995–96 ja kesälaiduninventointi 1997–98. Molemmat inventoinnit perustuivat suu-
reen määrään maastokoealueita, joilla mitataan jäkälän, luppojen, metsälauhan ja 
varpujen määrää, sekä satelliittikuvien avulla tehtyihin laidunluokituksiin. Inven-
toinnit uusittiin 13 pohjoisimman paliskunnan alueella vuosina 1999–2003. Seuraava 
inventointi on suunniteltu tehtäväksi vuosina 2007–09 ns. erityisesti poronhoitoa 
varten tarkoitetulla alueella.

Yhteyshenkilö: Juha Tiainen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, PL 2, Viikinkaari 
4, 00791 Helsinki, puh. 02057511, etunimi.sukunimi@rktl.fi.

Lisätietoja: www.rktl.fi

2.4.4 

Puutarhatilastot, sienet ja marjat 

Anna-Kaisa Jaakkonen

Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, (http://www.mmmtike.fi), 
pitää puutarhayritysrekisteriä, jonka pohjalta laaditaan myyntiin viljeltävien puu-
tarhatuotteiden tilastot. Tilastot koskevat vihannesten, marjojen, hedelmien, koriste-
kasvien, taimien ja sienten viljelyä. Lisäksi tilastoista löytyy tietoja kasvihuoneiden 
käytöstä ja niiden iästä sekä muista aihepiiriin kuuluvista ajankohtaisista asioista 
kuten energiankulutuksesta.

Yleistiedot puutarhayrityksistä saadaan pääasiassa puutarhayritysrekisteristä ja 
hallinnolle tulevista tukihakemuksista. Tuotantoa ja rakennetta koskevat tiedot kerä-
tään vuosittain tehtävällä postikyselyllä. Rekisteriin pohjautuvia tietoja on saatavissa 
vuodesta 1984 lähtien. Tiedot valmistuvat vuosittain maaliskuun lopulla. Tietoja 
julkaistaan koko maan tasolla työvoima- ja elinkeinokeskuksittain. Koska kyseessä 
on totaalitutkimus myös kuntakohtaisia tilastoja voidaan tuottaa ja eräitä tietoja 
julkaistaankin kuntaluokituksella. Ennen vuotta 1984 puutarhatilastoja on laadittu 
maatalouslaskentojen yhteydessä vuodesta 1940 lähtien sekä otantatutkimuksina 
vuosina 1952–1983.–1983.1983.

Metsämarjojen ja -sienten sekä puutarhamarjojen kauppaan tulomääriä on tilas-
toitu vuodesta 1974 alkaen. Tilastolla selvitetään kotimaisten marjojen ja sienten 
kilohinnat ja kauppaan tulleet määrät sekä niistä saatavat poiminta- ja viljelytulot. 
Tutkimus tehdään Tiken, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen, 
toimeksiannosta Suomen Gallup Elintarviketieto Oy:ssä. 

Yhteyshenkilö: Anna-Kaisa Jaakkonen, Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tieto-
palvelukeskus puh.020 77 21374, etunimi.sukunimi@mmmtike.fi.

2.4.5 

Sieni- ja marjasatoennusteet 

Kauko Salo

Metla aloitti valtakunnallisten luonnonmarja- ja kauppasienisatoennusteiden laadin-
nan vuonna 1997. Vuosittaisen seurannan kohteena on eri puolilla Suomea yhteensä 
250 metsikköä tai suota. Seurannassa ovat mukana taloudellisesti tärkeimmät marja-
lajit: puolukka, mustikka ja suomuurain sekä 30 kauppasienilajia, mm. tatit, haperot 
ja rouskut. 
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Havaintometsiköihin tai -soille on perustettu viisi neliömetrin suuruista havain-
toruutua. Jokaiselta ruudulta lasketaan kasvukauden aikana kukkien, raakileiden 
ja kypsien marjojen lukumäärä. Kauppasienilajien itiöemien lukumäärä lasketaan 
koko kuviolta.

Havainnot toimitetaan Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun tutkimuskeskukseen, 
jossa satotiedot käsitellään MASI- tietojärjestelmällä ja piirretään ArcInfo- ohjelmiston 
avulla marjalajikohtaiset teemakartat mm. kukinnan ja kypsymisen aikatauluista eri 
puolilla Suomea Kasvukauden aikana ilmestyvät satotiedotteet ja teemakartat ovat 
luettavissa osoitteesta: www.metla.fi/metinfo/monikaytto/marjasieni/.

Yhteyshenkilö: Kauko Salo, Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimintayksikkö, Pl 68, 
80101 Joensuu, puh. 010 211 3034, etunimi.sukunimi@metla.fi

2.4.6 

Fenologinen seuranta 

Eero Kubin

Metsäntutkimuslaitos seuraa yleisimpien luonnonvaraisten puu- ja varpulajien vuo-
tuista kasvurytmiä valtakunnallisen havaintoverkoston avulla. Seuranta aloitettiin 
vuonna 1996. Seurannan tavoitteena on tuottaa tietoa metsäpuiden ja muiden metsä-
kasvien biologisten ilmiöiden rytmiikasta ja tutkia, mitkä tekijät siihen vaikuttavat. 
Seuranta antaa tietoa mm. ilmastomuutoksen vaikutuksesta kasvurytmiin. 

Havaintoja tehdään noin 40 kohteessa eri puolilla maata yhteistyössä Metsähalli-
tuksen, yliopistojen sekä tutkimus- ja oppilaitosten kanssa. Seurannassa on mukana 
yhdeksän eri puulajia, hieskoivu (Betula pubescens), rauduskoivu (Betula pendula), 
haapa (Populus tremula), pihlaja (Sorbus aucuparia), tuomi (Prunus padus), harmaaleppä 
(Alnus incana), mänty (Pinus sylvestris), kuusi (Picea abies) ja kataja (Juniperus commu-
nis) sekä kaksi varpulajia, mustikka (Vaccinium myrtillus) ja puolukka (Vaccinium vitis-
idaea). Lehtipuista seurataan lehteen tulon eri vaiheita, lehtien kellastumista, lehtien 
varisemista ja kukkimista, havupuista kukkimista ja pituuskasvua sekä varvuista 
kukkimista ja marjojen kypsymistä. Havainnot tehdään kasvukaudella kaksi kertaa 
viikossa aina samoista puuyksilöistä tai varvuilla samoista kasvupaikoista. Osa ha-
vaintotuloksista on nähtävissä vuosittain kasvukaudella lähes reaaliajassa Metlan 
www-sivuilla (http:/www.metla.fi/metinfo/fenologia/).

Yhteyshenkilöt: Metla, Muhoksen toimintayksikkö, Kirkkosaarentie 7, 91500 Muhos, 
Eero Kubin, puh. 010 211 3710, etunimi.sukunimi@metla.fi, Jarmo Poikolainen, puh. 
010 211 3753, etunimi.sukunimi@metla.fi

2.4.7 

Viljelymaat 

Visa Nuutinen

2.4.7.1 
Viljelymaiden tilan valtakunnallinen seuranta

Tätä seurantaa on tehnyt Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT noin 
kymmenen vuoden välein vuodesta 1974 alkaen. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa 
alueellisesti kattavaa tietoa viljelymaiden ominaisuuksien muutoksista peltojen kas-
vukunnon seuraamiseksi sekä ympäristö- ja terveysriskien hallitsemiseksi. Samojen 
näytepisteiden pitkäaikaiseen seurantaan perustuvaa tietoa viljelymaiden tilasta on 
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maailmalla yleisesti varsin vähän saatavilla ja Pohjoismaissa MTT:n seurantatutkimus 
on alallaan pitkäaikaisin. 

Seurannassa tällä hetkellä mukana olevat runsaat 700 näytepistettä sijaitsevat 
viljelijöiden pelloilla koko maan viljelyalueen kattaen. Niistä on kerätty maanäytteet 
vuosina 1974, 1987 ja 1998. Kasvinäytteeksi on otettu timoteita, mikäli sitä on kasvanut 
kyseisellä pellolla. Maanäytteet on otettu muokkauskerroksesta neljänä osanäytteenä 
aarin alalta ja näytteistä on määritetty maalaji, tiettyjä maaperän yleisiä ominaisuuk-
sia, uuttuvat pää  ja hivenravinteet sekä uuttuvat raskasmetallit. Seurattavia muut-
tujia ovat olleet pH, johtoluku, tilavuuspaino, maan orgaanisen aineksen pitoisuus, 
P, K, Ca, S, Mg, Al, B, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Se ja Zn. Kasvinäytteistä on 
analysoity samat alkuaineet kuin maasta. Analyysimenetelmät ovat olleet samat kuin 
kansallisessa viljavuustutkimuksessa sekä MTT:n toteuttamassa maailmanlaajuisessa 
viljelymaiden tilaa koskevassa FAO:n selvityksessä. Analyysituloksille on näin ollen 
olemassa sekä maataloudellinen että ympäristöllinen tulkinta ja tulokset ovat kan-
sainvälisesti vertailukelpoisia. Näytteet on talletettu MTT:n maanäytepankkiin. 

Hallinnollisia päätöksiä maaperäseurannan kuulumisesta MTT:n tehtäviin ei ole 
tehty ja kukin näytteenottokierros on ollut erillisrahoituksella toteutettu hanke. Mi-
kään taho ei ole sitoutunut kattamaan pysyväisluontoisen seurannan kustannuksia 
ja seurannan jatkuminen on epävarmaa. 

Käytännön ja lyhyen ajan vaikuttavuusmittarit. Tutkimus tuo lisäarvoa suo-
malaiselle maataloustuotannolle, elintarvike- ja laatuketjulle sekä ympäristön tilan 
seurannalle. Tulosten perusteella arvioidaan peltojen viljavuuden ja puhtauden sekä 
peltokasvien laadun kehityssuuntia valtakunnallisesti, alueellisesti ja eri maalajeilla. 
Tuloksia hyödynnetään maataloudellisten ja ympäristöllisten toimenpiteiden vai-
kuttavuuden seurannassa esimerkiksi Maa- ja metsätalousministeriön uusiutuvien 
luonnonvarojen kestävän käytön mittaristossa. 

Pitkän aikavälin vaikuttavuusmittarit. Alueellisesti edustava, käytännön viljel-
miltä koottu maanäytepankki tekee mahdolliseksi uusien analyysien tekemisen van-
hoista näytteistä sekä analyysien uusimisen mittausmenetelmien kehittyessä. 

2.4.7.2 
Viljelymaiden tilan seuranta tutkimusasemilla ja -tiloilla

Tämän MTT:n tutkimuksen tarkoituksena on seurata viljelyhistorialtaan tunnettujen 
peltomaiden tilaa sekä samalla kartuttaa ja ylläpitää maanäytepankkia tutkimuksen 
tarpeisiin. Seuranta alkoi vuonna 1992, jolloin perustettiin 158 seurantapistettä 21:lle 
eri puolilla maata sijaitsevalle tutkimusasemalle ja - tilalle. Valtaosa pisteistä sijaitsee 
MTT:n tutkimusasemilla. Seurantapisteet sijoitettiin kohtiin, joista oli perinteisesti 
otettu maanäytteet viljavuustutkimusta varten ja jotka ovat mahdollisimman vähän 
alttiita lähiympäristön muutoksille ja häiriöille. Näytepisteet edustavat kunkin tilan 
viljelysuuntaa ja maaperää. Tiedot näytepisteiden viljelyhistoriasta ovat koottavissa 
tutkimusasemien viljelykirjanpidosta. 

Kukin tutkimusasema on ottanut näytteet sekä muokkauskerroksesta että jan-
kosta syksyllä ennen maan kyntämistä. Kussakin seurantapisteessä näyte on koottu 
kymmenestä osanäytteestä aarin alalta ja sekoitettu näyte on annosteltu kahteen 
maanäyterasiaan. Toisen rasian näytteestä on määritetty viljavuus, hivenaineet, ras-
kasmetallit ja orgaanisen aineksen pitoisuus samoin menetelmin kuin valtakunnalli-
sessa viljelymaan seurannassa (yllä). Seurattavat muuttujat ovat eräin täydennyksin 
samat kuin valtakunnallisessa seurannassa. Toinen rasiallinen maata on varastoitu 
MTT:n maanäytepankkiin. 

Näytteenotto on tähän mennessä tehty kahdesti, 1992 ja 1997. Jälkimmäisessä 
näytteenotossa oli mukana 122 seurantapistettä 16:lla tutkimusasemalla. Seurannan 
jatko on ollut uudelleen arvioitavana eikä seuraavasta näytteenottoajankohdasta ole 
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tehty päätöstä. MTT:n tutkimusasemaverkon käynnissä oleva supistaminen saattaa 
vaikeuttaa seurannan jatkamista nykyisessä laajuudessaan.

Käytännön ja lyhyen aikavälin vaikuttavuusmittarit. Tutkimuksen tuottamien 
aineistojen perusteella voidaan arvioida viljelytoimenpiteiden vaikutusta maan omi-
naisuuksien kehittymiseen ja täsmentää muutosten takana olevia syy-yhteyksiä.

Pitkän aikavälin vaikuttavuusmittarit. Kronologinen maanäytepankki mahdollis-
taa uusien aineiden tai ominaisuuksien analysoimisen vanhoista näytteistä tai uusinta 
analyysien suorittamisen mittausmenetelmien muuttuessa.

2.4.7.3 Viljelymaan seurannan kehittäminen

MTT:ssa on käynnissä kolmivuotinen (2004-2006) viljelymaan seurantaa koskeva 
kehityshanke. Siinä kartoitetaan viljelymaan tilan seurantaan kohdistuvia kansallisia 
ja kansainvälisiä kehitystarpeita, erityisesti silmälläpitäen EU:n odotettavissa olevan 
maaperänsuojelun puitedirektiivin seurannalle asettamia haasteita. Hankkeen tavoit-
teena on esitys kysyntälähtöisestä, eri tiedon tarvitsijoiden tarpeet mahdollisimman 
hyvin täyttävästä toimintamallista, jossa on määritelty selkeästi MTT:n rooli maape-
räseurannassa.

Yhteystiedot: Visa Nuutinen, etunimi.sukunimi@mtt.fi, puh. 03 4188 2437 ja Martti 
Esala, etunimi.sukunimi@mtt.fi
Maa- ja Elintarviketalouden tutkimuskeskus, 31600 Jokioinen (www.mtt.fi)
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3   Ympäristöön kohdistuvien
     paineiden seuranta

3.1 

Veden otto ja veden käyttö 

Maria-Leena Hämäläinen

Teollisuuden vedenottotietoja on ollut mahdollista tallentaa VAHTI- tietojärjestel-
mään vuosiraportoinnin yhteydessä vuodesta 1998 alkaen. Aikaisempien vuosien 
tietoja ei ole siirretty VAHTIin. Vedenottotietoja tilastoidaan toimialoittain vedenot-
topaikan mukaan ja raportoidaan mm. OECD:lle ja Tilastokeskukselle. 

Yhteyshenkilö: Maria-Leena Hämäläinen, Suomen ympäristökeskus, puh. 020 490123, 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

3.2 Järvisäännöstelyt 

Mika Marttunen

Vesistösäännöstelyjen ekologisia vaikutuksia on tutkittu useissa laajoissa säännöste-
lyjen kehittämisselvityksissä. Säännöstelyjen vaikutusten arviointia varten on tehty 
maastoselvityksiä, joissa on tutkittu rantavyöhykkeen, erityisesti vesikasvillisuuden 
nykytilaa ja kalojen, erityisesti hauen, lisääntymistä sekä lintujen pesinnän onnistu-
mista. Hankkeet on toteutettu pääosin alueellisten ympäristökeskusten ja SYKEn 
yhteistyönä. Lisäksi muutamilla säännöstellyillä järvillä on käynnistetty pitkäjäntei-
sempi rantavyöhykkeen tilan (Inari, Oulujärvi) ja hauen lisääntymisen onnistumisen 
seuranta (Päijänne, Iitin Pyhäjärvi). 

Vesipolitiikan puitedirektiivin mukaista säännösteltyjen järvien nimeämistä ja 
ekologisen tilan arviointia varten on kerätty vuosina 2003-2005 aineistoa rantavyö-
hykkeen pohjaeläimistöstä (Jyväskylän yliopisto/Jukka Aroviita) ja rantavyöhykkeen 
kalastosta (RKTL/Tapio Sutela). Lisäksi on täydennetty kasvillisuusaineistoa (SY-
KE/Anne Tarvainen). Aineistoa on kerätty pääasiassa Pohjois-Suomen voimakkaasti 
säännöstellyiltä järviltä ja säännöstelemättömiltä vertailujärviltä (taulukko 2).
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Taulukko 2. Yhteenveto ’Säännösteltyjä järvien tila ja ympäristötavoitteet’ -hankkeessa kerätystä 
biologisesta aineistosta.

Järvi 
nro

Järvi Pinta-
ala 

(km2)

Talvi-
alenema 

(m)

Vesikasvit Pohja-
eläimet

Ranta-
vyöhykkeen 

kalat

V
e
r
t
a
i
l
u
j
ä
r
v
e
t

1 59,31 Änättijärvi 24 0,32 2003 2003 2003

2 59,35 Kirvesjärvi 26 0,27 2004 2004

3 59,52 Saarijärvi 6 0,30 2004

4 59,54 Pesiöjärvi 13 0,27 2004 2004

5 59,92 Lentua 78 0,40 2004 1984-86, 2003 2003

6 59,57 Piispajärvi 13 0,21 2004

7 59,88 Jormasjärvi 20 0,41 2003 2003

8 59,91 Lammasjärvi 47 0,55 2003 2003

9 59,94 Kellojärvi 22 0,43 2003 2004 2005

10 64,05 Simojärvi 55 0,22 1999 2004-05

S
ä
ä
n
n
ö
s
t
e
l
l
y
t

1 4,94 Koitere 164 1,76 2004 2004 2005

2 59,30 Oulujärvi 329 1,54 1980, -85, 
-90, -95

2002 2003, 2004

3 59,41 Iijärvi 22 1,19 2003 2004 2004

4 59,43 Hyrynjärvi 18 1,30 2003

5 59,51 Kiantajärvi 188 3,12 2003 2004 2004

6 59,62 Vuokkijärvi 51 4,71 2003 2004 2004

7 59,81 Nuasjärvi 96 1,52 1999 2003

8 59,82 Kiimasjärvi 4 1,43 2002 2003

9 59,84 Iso-Pyhäntä 12 3,50 2001 2003 2004

10 59,91 Ontojärvi 105 3,51 2004 1984, -85, -86, 
-2003

2003

11 61,62 Kostonjärvi 44 4,02 2002 2005

12 65,30 Kemijärvi 206 6,7 1998 1983, 2002 2004

13 65,39 Yli-Suolijärvi 33 2,27 2000

Säännöstelyn kehittämissuositusten täytäntöönpanon ja vaikutusten arvioimiseksi laa-
ditaan vuosittain säännöstelyn toteutumisen jälkiarviointi Inarijärvellä ja Päijänteellä. 
Siinä vedenkorkeus- ja virtaamatietoihin sekä aikaisempiin vaikutustutkimuksiin 
nojautuen arvioidaan toteutuneen säännöstelyn vaikutuksia vesistön tilaan ja käyttö-
kelpoisuuteen sekä annettujen säännöstelysuositusten toteutumista. Vertailukohtana 
ovat keskimääräiset säännöstellyt vedenkorkeudet ja luonnonmukaiseksi palautetut 
vedenkorkeudet. Vuonna 2006 selvitetään mahdollisuudet laajentaa jälkiarviointien 
laadinta sellaisiin vesistöihin, joissa valtion on säännöstelyn luvanhaltijana. 

Vesistösäännöstelyjen ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden arvioin-
tiin on laadittu menetelmä, jonka soveltamismahdollisuudet vesistösäännöstelyjen 
vaikutusten seurannassa ja vertailussa selvitetään myös vuoden 2006 aikana. Useilla 
säännöstellyillä järvillä on tarvetta käynnistää seuranta säännöstelyn kehittämissuo-
situksista vesiluontoon ja käyttöön kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi. Seuran-
taväli voi olla 5-10 vuotta ja sen perusteella voidaan arvioida suositusten hyödyt ja 
haitat sekä tarve tarkistaa tai esittää uusia suosituksia.

Yhteyshenkilö: Mika Marttunen, Suomen ympäristökeskus, puh. 020 490123,
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
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3.3 

Jätevesikuormitus 

3.3.1 

Yhdyskuntien ja teollisuuden aiheuttama kuormitus 

Maria-Leena Hämäläinen

Teollisuuden jätevesikuormitusta on mitattu Suomessa jo 1960-luvun lopulta lähtien. 
Kaikilla merkittävillä luvan nojalla toimivilla jätevesikuormittajilla on velvoite tark-
kailla jäteveden laatua, määrää ja vaikutuksia vesistössä. Ympäristönsuojelulaki antaa 
mahdollisuuden asettaa tarkkailuvelvoitteita myös yleiseen viemäriin liittyneelle 
teollisuudelle. Yksityiskohtainen tarkkailun sisältö määritellään tarkkailuohjelmas-
sa. Jatkuvan kuormitustarkkailun ohella jätevesikuormitusta selvitetään varsinkin 
metallien ja erilaisten ympäristölle haitallisten aineiden osalta myös erillisselvitysten 
avulla.

Ympäristöhallinnossa on ollut käytössä vuodesta 1997 alkaen Valvonta- ja kuor-
mitustietojärjestelmä VAHTI, johon päästötiedot tallennetaan. VAHTIin on siirretty 
vanhojen rekistereiden tietoja 1970-luvulta alkaen, mutta tiedot eivät ole kaikilta 
osin kattavia. Tarkkailuvelvolliset laitokset toimittavat vuosiraportin edellisen vuo-
den päästöistä sähköisesti TYVI- palvelun kautta alueelliseen ympäristökeskukseen 
helmikuun loppuun mennessä. VAHTI- rekisterissä on jätevesipäästötietoja noin 220 
teollisuuslaitoksesta ja 560 yhdyskunnan jäteveden puhdistamolta. Säännöllisesti 
tarkkailtavia päästömuuttujia on noin 20 (happea kuluttavat aineet, kiintoaine, AOX, 
P, N, öljy, fenoli, fluoridi, n. 10 metallia). Päästötiedoista kootaan SYKEssä kansalli-
set päästöraportit ja tietoja käytetään mm. EU:n, HELCOM:n, OSPAR:n ja OECD:n 
päästöraportointeihin.

Tietoja vesistökuormituksesta on ympäristöhallinnon Internet-sivulta osoitteessa
http://www.ymparisto.fi/paastot.

Yhteyshenkilö: Maria-Leena Hämäläinen, Suomen ympäristökeskus, puh. 020 490123, 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

3.3.2 

Kalankasvatus

Erkki Kaukoranta

Yli puolet kalankasvatuksen tuotannosta ja kalankasvatuksen ravinnekuormituksesta 
kohdistuu Saaristomeren ja Ahvenanmaan merialueelle. Pohjois- ja Keski-Suomen 
sisävesialueella on noin neljännes tuotannosta ja kuormituksesta. Kalankasvatuslai-
tosten vaikutukset kuten esimerkiksi veden ravinnepitoisuuden nousu ja siitä johtuva 
rehevöityminen (mm. päällyslevästön lisääntyminen) ovat havaittavissa laitosten 
lähialueilla. Joissakin tapauksissa rehun haju tai rehusta liukeneva rasvakalvo tai 
lokkien aiheuttama melu voivat myös aiheuttaa haittaa lähinaapureille.

Kalankasvatuksen vesiensuojelutavoitteeksi on asetettu ravinnekuormituksen 
määrän vähentäminen 30 % vuodesta 1993 vuoteen 2005. Tavoiteohjelma on toteu-
tunut osittain siksi, että kalankasvatuksen määrä on vähentynyt enemmän kuin ar-
vioitiin, mutta osittain myös siksi, että mm. rehuja ja ruokintatekniikkaa kehitettiin. 
Kalankasvatuksen ympäristövaikutuksia pyritään vähentämään sijainnin ohjauksella 
ja muilla ympäristöpolitiikan keinoilla. Kalankasvatuksen ympäristövaikutuksia on 
selvitetty kokonaisvaltaisessa kalankasvatuksen elinkaariarvioinnissa.
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Alueelliset ympäristökeskukset seuraavat kalankasvatuslaitosten ympäristövai-
kutuksia. Alueelliset ympäristökeskukset pyytävät kalankasvatuslaitoksilta vuosira-
portit laitosten toiminnasta ja seuraavat lupaehtojen toteutumista. Päästöt lasketaan 
verkkoallaskasvatuksessa (ja pienillä maalaitoksilla) ainetaseena eli kasvatukseen 
käytetystä rehun ravinnemäärästä vähennetään kalojen lisäkasvuun sitoutuneet ra-
vinteet. Suurehkoilla maalaitoksilla päästöt mitataan laitokselle tulevan ja lähtevän 
veden ravinnepitoisuuksien erotuksena (kokoomanäytteinä) ja kuormitus lasketaan 
virtaamalla painotettuina. Tiedot talletetaan VAHTI- järjestelmään. Ahvenanmaa 
ei kuulu alueellisten ympäristökeskusten valvontaan. Lounais-Suomen ympäris-
tökeskus pyytää Ahvenanmaan maakuntahallitukselta erikseen kalankasvatusta 
koskevat tiedot, jotka on liitetään SYKEn ja Lounais-Suomen aluekeskuksen (www.
vyh.fi/aluek.htm) yhteistyönä kokoamaan kalankasvatuslaitosten kokonaispäästöjen 
yhteenvetotaulukkoon.

Yhteyshenkilö: Erkki Kaukoranta, Lounais-Suomen ympäristökeskus, puh. (02) 
5255300, Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

3.4 

Hajakuormitus maa-alueilta 

Kirsti Granlund

Maatalouden, metsätalouden ja haja-asutuksen aiheuttamasta hajakuormituksesta ei 
ole varsinaisia erillisiä seurantoja. Niiden kokonaisvaikutuksista saadaan kuitenkin 
seurantatietoa mittaamalla veden laatua ja määrää maankäytöltään erilaisilla valuma-
alueilla sekä tutkimalla maatalouden kuormittamien jokien veden laatua.

Maaperän luontainen fysikaalinen ja kemiallinen eroosio, maa- ja metsätalouden 
laaja-alainen maankäyttö sekä luonnontilaisen ja ihmisperäisen laskeuman epäpuh-
taudet kuormittavat vesistöjä valunnan välityksellä. Hydrologisten ilmiöiden voi-
makkaasta vaihtelusta johtuen myös hajakuormituksen vuosittaiset vaihtelut ovat 
suuria. Hydrologiset ja ilmastolliset tekijät vaikuttavat suoranaisesti myös niihin 
maaperän prosesseihin, joissa potentiaalista kuormitusta muodostuu. Maa-alueil-
ta tulevaa hajakuormitusta ja siihen vaikuttavia hydrologisia muuttujia seurataan 
eräillä pienten valuma-alueiden verkostoon (Ks. kappale 2.1.1 Hydrologisen kierron 
mittaukset) kuuluvilla, maankäytöltään erilaisella valuma-alueilla (14 asemaa). Tiheä 
automaattinen vesinäytteenotto kuormitushuippujen aikana mahdollistaa tarkan 
kuormituksen arvioinnin.

Pienten valuma-alueiden tuloksia on käytetty laajasti maatalouden, metsätalouden, 
luonnonhuuhtouman ja laskeumaperäisen vesistökuormituksen arvioinnissa. Verkos-
to ei tuota suoraan maankäyttömuotokohtaisia kuormitustietoja, vaan tällaiset arviot 
vaativat täydentäviä erityistutkimuksia ja muuta seuranta-aineistoa. Pienten valuma-
alueiden pitkät aikasarjat ovat korvaamattomia mm. ainetase- ja huuhtoumamallien 
kehittämisessä. EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi (VPD) velvoittaa jäsenmaitansa 
mm. ensin arvioimaan piste- ja haja-kuormitustasonsa ja sitten vähentämään sitä. 
Pienillä valuma-alueilla on näissä hajakuormitusselvityksissä oleellinen merkitys. 
Mahdolliset VPD:n vaatimat muutokset hajakuormituksen seurannassa toteutetaan 
tarvittaessa seurantakauden 2006-2008 aikana.

Yhteyshenkilö Suomen ympäristökeskuksessa:
Kirsti Granlund, puh. 020 490123, Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.
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3.5 

Ilmansaasteiden ja ilmastonmuutoksen 
vaikutukset vesistöissä 

Jussi Vuorenmaa

Ohjelma tuottaa tietoa kaukokulkeutuvien ilmansaasteiden ja ilmastonmuutoksen 
vaikutuksista sekä pitkän aikavälin muutoksista järvivesistöissä. SYKE seuraa näitä 
ympäristövaikutuksia koko maan kattavalla pienten metsäjärvien verkolla noin 100 
järvellä. Ilmaperäisen happamoitumisen seuranta järvissä alkoi 1980-luvun alussa, ja 
jatkuu edelleen kansallisen ja kansainvälisten ohjelmien mukaisesti. Monet pienjärvet 
kärsivät edelleen happamoitumisesta mutta happaman laskeuman vähentymisen 
myötä järvissä voidaan havaita kemiallista ja biologisesta toipumiskehitystä. Seuran-
taverkko palvelee myös muiden ilman kautta kulkeutuvien haitallisten aineiden kuten 
raskasmetallien ja pysyvien orgaanisten yhdisteiden vesistövaikutusten seurantaa. 
Vesistöjen happamoitumisen pahin uhkakuva on väistynyt, ja viime vuosina tutki-
musta on lisätty ilmastonmuutoksen vesistövaikutusten seurantaan. Veden fysikaa-
lis-kemiallista tilaa seurataan osalla järvistä tiheällä vuodenaikaisseurannalla, osalla 
järvistä joka kolmas vuosi. Osa seurantajärvistä kuuluu myös RKTL:n kalakantojen 
rakennetta ja siinä tapahtuvia muutoksia tutkivaan seurantaverkkoon. Seurantatulok-
sista raportoidaan pääasiallisesti kansainvälisissä tieteellisissä aikakausilehdissä sekä 
kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti ECE:n ICP Waters- ohjelman raporteissa. 

Yhteyshenkilöt Suomen ympäristökeskuksessa:
Jussi Vuorenmaa (happamoittuminen) ja Martin Forsius (ilmastonmuutos),
Puh. 020 490123, Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

3.6 

Ilmapäästöt 

3.6.1 

Suomen ympäristökeskuksen aineisto

Kristina Saarinen

Suomen ympäristökeskus tuottaa ympäristön kuormituksesta tietoja, joita käytetään 
kansainvälisten sopimusten raportoinnissa, päätöksenteossa, selvitysten ja raporttien 
laadinnassa sekä tutkimuksessa. Lisäksi niitä tuotetaan julkiseen käyttöön. SYKEssä 
tehdään päästöinventaarioita, selvityksiä ja raportteja kansainvälisten sopimusten mu-
kaisesti (mm. YK:n kaukokulkeutumissopimus ja sen alaiset kahdeksan pöytäkirjaa 
sekä EU:n direktiivit koskien ilman epäpuhtauksia) sekä alueellisten sopimusten mu-
kaisesti (mm. HELCOM- ja OSPAR- sopimukset). Lisäksi osallistutaan kansainväliseen 
asiantuntijayhteistyöhön inventaarioiden ja päästöjen arviointimenettelyjen kehittämi-
sessä sekä kotimaisen ja kansainvälisen ilmapäästöihin liittyvän lainsäädännön valmis-
teluun asiantuntija- ja tutkimustehtävissä. Kaukokulkeutumissopimukselle kootaan 
päästöinventaarion analyysi- ja menetelmäraportti (National Inventory Report). 

YK:n ilmastosopimukselle toimitettavaan kasvihuonekaasupäästöjen raportointiin 
SYKE tuottaa jätesektorin, ns. F-kaasujen ja NMVOC- yhdisteiden päästöinventaariot.

Päästötietojen tuottaminen käsittää myös ilmasto- ja kaukokulkeutumissopimusten 
ohjeistusten mukaiset epävarmuusanalyysit ja laadunhallintajärjestelmät. Suomen ym-
päristökeskus kehittää ja ylläpitää tietoa kansallisista päästöjen arviointimenetelmistä 
ja päästökertoimista yhteistyössä alan tutkimuslaitosten ja teollisuuden kanssa.
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Tietokannat ja -järjestelmät. Suomen ympäristökeskuksen ilmapäästötietojärjestel-
mä sisältää (IPTJ) päästö-, aktiviteetti- ja päästökerrointietoa sekä laitos- ja prosessikoh-
taisia yleis-, tekniikka-, tuotanto-, kulutus- ja paikkatietoja. Hertta- käyttöliittymän 
avulla on syksystä 2002 lähtien ollut mahdollisuus hakea ja yhdistellä osaa näistä 
tiedoista hakea päästötietoja esimerkiksi päästölähde- tai paikkatietokohtaisesti. Käyt-
töliittymätasot ovat asiakaskohtaisia: julkisia, yhteistyökumppaneille tarkoitettuja 
sekä ympäristöhallinnon sisäisiä. 

Päästötietojen tuottamisessa käytetään teollisuuden, alan asiantuntija- ja tilastolai-
tosten ja sekä ympäristöhallinnon tuottamia mittaus-, tutkimus- ja tilastotietoja sekä 
niitä päästö- ja lähtötietoja, joita VAHTI- tietokannasta on saatavilla. Lisäksi tehdään 
erilliskyselyjä toiminnanharjoittajille. Päästöjen laskennassa käytetään IPCC:n ja EME-
Pin hyväksymiä menetelmiä. IPTJ tuottaa kokonaispäästötiedot (energiantuotanto, 
teollisuusprosessit, tuotteiden käyttö, maatalous ja jätteiden ja jäteveden käsittely) seu-
raavista ilman epäpuhtauksista: rikin- ja typen oksidit, hiilimonoksidi, ammoniakki, 
haihtuvat orgaaniset yhdisteet (pois lukien metaani), hiukkaset (kokonaishiukkaset, 
sekä PM10 ja PM2.5-fraktiot), pysyvät orgaaniset yhdisteet, raskasmetallit, kloori- ja 
fluoriyhdisteet. Liikenteen päästötiedot muokataan VTT:n LIPASTO- järjestelmän 
tuottamista tiedoista raportointivelvoitteiden mukaisiksi. 

Päästötietojen julkaiseminen. Päästöihin liittyviä tietoja on saatavilla ympäristö-
hallinnon Internet-sivuilta http://www.ymparisto.fi/paastot. Päästöinventaarioihin 
liittyviä tutkimusraportteja on julkaistu sekä SYKEn julkaisusarjoissa että www-si-
vuilla. Suomen ympäristökeskus julkaisee neljästi vuodessa Ympäristölehteä, johon 
sisältyy myös päästökatsauksia.

Yhteyshenkilöt Suomen ympäristökeskuksessa:
Kristina Saarinen, puh. 020 490123 (ilman epäpuhtaudet) 
Jouko Petäjä, puh. 020 490123 (kasvihuonekaasut)
Tuulia Toikka, puh. 020 490123, F-kaasut)
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Otsoni. Suomen ympäristökeskuksen kemikaaliyksikkö on otsonikerrosta heiken-
tävistä aineista annetun EU-asetuksen mukainen toimivaltainen viranomainen Suo-
messa.

Eliisa Irpola, puh. 020 490123, Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

3.6.2 

Tilastokeskuksen aineisto 

Kari Grönfors

Tilastokeskus on Suomen kasvihuonekaasuinventaarion kansallinen vastuuyksikkö, 
jonka tehtävänä on mm. koota yhteen eri asiantuntijalaitosten vastuulla olevat sek-
torikohtaiset inventaariolaskelmat ja vastaavat menetelmäkuvaukset raportoitavaksi 
YK:lle ja EU:n komissiolle osana vuosittaista kasvihuonekaasuinventaariota. Lisäksi 
Tilastokeskus vastaa energiasektorin ja osaksi teollisuusprosessien inventaariolas-
kennasta.

Tilastokeskus tuottaa tietoja Suomen energian tuotannon ja kulutuksen sekä te-
ollisuusprosessien ilmapäästöistä ILMARI -laskentamallin avulla. Järjestelmään si-
sältyvät rikki-, hiilimonoksidi-, hiilidioksidi-, hiilivety-, metaani-, typpioksiduuli-, 
typenoksidi- ja hiukkaspäästöt luokiteltuina toimialoittain, polttolaitostyypeittäin, 
polttoainelajeittain sekä pistelähteiden osalta alueittain. 
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Laskentamallin avulla laskettuja päästötietoja käytetään kansainväliselle ilmasto-
sopimukselle tehtävässä raportoinnissa ja julkaistaan muun muassa Tilastokeskuksen 
Energiatilastot ja Ympäristötilastot- julkaisuissa, jotka ilmestyvät vuosittain. ILMA-
RIn toimialoittaiset tiedot ovat myös keskeinen osa ympäristötilinpitoa.

ILMARIn tietoja käytetään soveltuvin osin tausta- ja vertailutietona eräiden Suomen 
ympäristökeskuksen vastuulla olevien päästöraportointien (mm. ECE) laskennassa.

Ilmapäästöjen laskentamallissa päästötiedot tuotetaan ilman kyselytutkimusta tai 
muuta erillistä tiedonkeruuta. Lähtökohtana ovat toiminnanharjoittajien ympäris-
töhallinnolle vuosittain ilmoittamat tiedot päästöistä, eri polttoaineiden käytöstä ja 
prosesseista. Laskentamallin ylläpito vaatii lisäksi laitosten toimiala- ja polttotekniik-
katietojen sekä polttoaineesta ja polttotekniikasta riippuvien päästökerrointietojen 
pitämistä ajan tasalla. Näiden tietojen avulla mallilla voidaan laskea halutut päästö-
tiedot.

Laskentamallin keskeinen tietolähde on vuodesta 1997 alkaen ollut ympäristöhal-
linnon VAHTI-tietojärjestelmä, johon on koottu tietoja teollisuus- ja energialaitosten 
ympäristönsuojelulainsäädännön perusteella tekemistä päästöraporteista. Ilmoitus-
velvolliset laitokset toimittavat vuosittain alueellisille ympäristökeskuksille tiedot 
prosessien ja osaprosessien päästöistä ja polttoaineiden käytöstä. VAHTI- järjestel-
mästä saatavia laitoskohtaisia tietoja täydennetään Tilastokeskuksen omien kyse-
lyaineistojen (energian tuotanto- ja käyttökyselyt) sekä tarpeen vaatiessa muiden 
lähteiden (esim. sähkö- ja kaukolämpötilastot) perusteella.

Liikenteen ja työkoneiden päästöjen osalta tietolähteenä käytetään VTT:n kehit-
tämiä ja ylläpitämiä LIPASTO ja TYKO -laskentamalleja. Muiden lähteiden päästöt 
arvioidaan polttoaineenkulutustietojen ja polttoainekohtaisten päästökertoimien 
perusteella.

ILMARI -laskentamallin tuloksista voidaan laatia valinnaisia yhteenvetoja pääs-
tö- ja polttoainemääristä haluttujen luokitusten ja kriteerien mukaisesti. Yksittäisiä 
yrityksiä tai laitoksia koskevia tietoja ei Tilastokeskuksen aineistoista kuitenkaan 
voida paljastaa. 

ILMARI laskentajärjestelmää on uudistettu ja koko aikasarjan tietojen päivitys 
valmistuu kevään 2006 kuluessa.

Yhteyshenkilöt Tilastokeskuksessa:  
Kari Grönfors, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi ja Teemu Oinonen,
teemu.oinonen@tilastokeskus.fi
Puh.( 09) 17341 (vaihde), kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi.
Lisätietoja: http://www.tilastokeskus.fi/kasvihuonekaasut.

3.7 

Jätteet

3.7.1 

Jäteseuranta

Kirsi Merilehto, Kaija Rainio, Ulrich Jeltsch, Teemu Virtanen

Jätteiden kertymistä ja käsittelyä koskevia tietoja tarvitaan sekä kansallisen että Eu-
roopan yhteisön jätepolitiikan luomiseksi ja niiden vaikuttavuuden arvioimiseksi. 
Ympäristöhallinto raportoi valtakunnallisia jäteseurantatietoja mm. Euroopan komis-
siolle sekä jätteiden kansainvälisiä siirtoja koskevan Baselin sopimuksen sihteeristölle. 
Yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa raportoidaan Euroopan ympäristökeskukselle 
sen hyväksymien ohjelmien edellyttämät tiedot.
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Jätealan seurantajärjestelmä (Suomen ympäristö 215/1998) tukeutuu suurelta osin 
ympäristöhallinnon ylläpitämään ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, ns. VAH-
TIin ja sen jätetietoihin. Tiedonkeruu perustuu ympäristönsuojelulain velvoitteeseen 
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään kerättävistä tiedoista. Lisäksi SYKE ylläpitää 
jäteasetuksen mukaisesti rekisteriä kansainvälisiä siirtoja koskevista päätöksistä ja 
alueelliset ympäristökeskukset jätekuljettajista, jätteen myyjistä tai välittäjistä ja tuot-
tajayhteisöistä. 

Pirkanmaan ympäristökeskuksen on jätelain mukaisesti ylläpidettävä tuottajatie-
dostoa. Tiedostoon merkitään ne tuottajat ja tuottajayhteisöt, joiden on tehtävä ilmoitus 
tuottajatiedostoon hyväksymistä tai merkitsemistä varten. Rekisteriin tallennetaan 
vuosittaiset seurantatiedot, joiden toimittamisesta säädetään jätelajikohtaisissa sää-
döksissä (VNp pakkauksista ja pakkausjätteistä, VNa käytöstä poistettujen renkaiden 
hyödyntämisestä, VNa keräyspaperin talteenotosta ja hyödyntämisestä, VNa romu-
ajoneuvoista sekä VNa sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta).

Alueelliset ympäristökeskukset keräävät VAHTI -järjestelmään vuosittain tiedot 
jätteiden hyödyntämisestä, käsittelystä ja varastoinnista sellaisten laitosten osalta, 
joiden ympäristöluvat tai niihin rinnastettavat muut viranomaispäätökset käsitte-
lee alueellinen ympäristökeskus tai ympäristölupavirasto. Kunnilla puolestaan on 
mahdollisuus kirjata vastaavat tiedot ns. KuntaVAHTIin sellaisten ympäristölupaa 
edellyttävien laitosten osalta, joiden luvat käsittelee laitoksen sijaintikunnan ympä-
ristölupaviranomainen. VAHTI -tietojärjestelmässä jätteet luokitellaan soveltaen EU:
n jäteluetteloon perustuvaa ympäristöministeriön asetusta yleisimpien jätteiden sekä 
ongelmajätteiden luettelosta.

Jätealan seurantajärjestelmä edellyttää jatkuvaa ylläpitoa ja kehitystyötä. VAH-
TI -tietojärjestelmän kehittämisen yhtenä painopistealueena on viime vuosina ollut 
kuntayhteistyön lisääminen. Valtakunnallisten jätetilastojen tuottamisen ja jätetietojen 
kansainvälisen raportoinnin osalta laadittiin vuonna 2002 yhteistyösopimus SYKEn 
ja Tilastokeskuksen välillä; sopimuksella selkeytettiin jäteseurannan ja tilastoinnin 
työnjakoja em. osapuolten kesken. Sopimuksen mukaisesti osapuolet toimivat yh-
teistyössä jätetietojen laadun parantamiseksi kansallisten tarpeiden sekä EY:n jäte-
tilastoasetuksen, EY:n jätteitä koskevien direktiivien, Baselin sopimuksen ja muiden 
kansainvälisten ympäristösopimusten vaatimusten mukaisesti.

Yhteyshenkilöt: Yleinen jäteseuranta: Kirsi Merilehto/SYKE, puh.. 020 490123
Jätteiden kansainväliset siirrot: Kaija Rainio/SYKE, puh.. 020 490123
Ulrich Jeltsch/SYKE, puh. 020 490123
Tuottajavastuuasiat: Teemu Virtanen/PIR, puh. (03) 2420203
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

3.7.2 

Jätesuunnitelmat

Suvi Runsten, Markku Kukkamäki 

Jätteitä koskeva suunnittelu on keskeinen ohjauskeino EY:n jätepolitiikassa. Jäte-
suunnitelman laatiminen perustuu jätteistä annettuun EU-direktiiviin (75/442/ETY, 
muutettu 91/156/ETY), sekä Suomen jätelakiin (40 §, 1072/1993). Ensimmäinen 
valtakunnallinen jätesuunnitelma hyväksyttiin valtioneuvostossa vuonna 1998 ja sen 
tarkistus hyväksyttiin vuonna 2002.

Jätelain ja sen nojalla annettujen tehtävien hoitamiseksi ja kehittämiseksi laadi-
taan uusi Valtakunnallinen jätesuunnitelma VALTSU vuosina 2005-2006 ja alueelliset 
jätesuunnitelmat ALSUt pääosin tämän jälkeen. Valtakunnallinen jätesuunnitelma 
tehdään noin 10 vuodeksi eteenpäin ja hyväksyttäneen valtioneuvostossa 2007. Suun-
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nitelma voidaan tarkistaa välillä. Suunnitelmissa asetetaan tavoitteet jätemäärille, 
hyödyntämiselle ja jätehuollon yhteistyön ja käsittelylaitosverkoston kehittymiselle. 
Näitä tavoitteita seurataan vuosittaisten VAHTI- ja muiden tietojen avulla. Seuran-
tatietoja kerätään yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa (yhteistyösopimus v. 2002, 
Jätetietojen tuottaminen ja kansainvälinen raportointi.

Lisäksi pyritään jätehuoltoa ja materiaalivirtoja ohjaamalla vaikuttamaan luon-
nonvarojen kestävään käyttöön, haitallisten aineiden käytön ja kemikalisoitumisen 
ehkäisemiseen ja hallintaan, kasvihuonekaasujen vähentämiseen, jätteiden käsittelyn 
terveyshaittojen minimointiin, jätehuollon palvelutason ja kustannusten optimointiin 
sekä jäteosaamisen kehittämiseen. Edellisiä päämääriä tarkastellaan kaikilla sekto-
reilla eli kotitalouksien, tuotannon, rakentamisen, maa- ja metsätalouden sekä pal-
veluiden ja muiden sektoreiden osalta. Suunnitelmassa otetaan huomioon laajasti 
mm. EU:n ja kansalliset jätteisiin, tuotteisiin ja luonnonvaroihin liittyvät sekä muut 
ympäristöstrategiat tai vastaavat.

Valtakunnallinen jätesuunnitelma (VALTSU II). Suunnitelmassa tarkastellaan 
tapahtunutta jätehuollon kehitystä ja nykytilaa sekä asetetaan tavoitteet jätemäärän 
vähentämiselle ja hyödyntämiselle sekä ehdotetaan keinoja tavoitteiden saavuttami-
seksi. VALTSUssa kehitetään myös uusia indikaattoreita, joita tullaan seuraamaan 
vuosittain 2007 alkaen. Määrällisten tavoitteiden saavuttamisen seuraamiseksi tar-
vittavat jätemäärä- ja laitostiedot kootaan vuosittain mm. VAHTIn, SYKEn ja Tilas-
tokeskuksen keräämien tietojen avulla. 

Alueelliset jätesuunnitelmat (ALSUt). Alueellisten jätesuunnitelmien seuranta- ja 
tarkistusraportteja julkaistiin vuosina 2001-2004. Suunnitelmissa esitettiin jätehuollon 
nykytila ja kehittämistavoitteet mm. jätehuollon infran (jätteenkäsittelylaitokset ja -
paikat) suhteen ja asetettiin tavoitteet jätemäärän vähentämiselle ja hyödyntämiselle. 
Alueelliset ympäristökeskukset kokoavat vuosittain jätesuunnitelmien seurannassa 
tarvittavat jätemäärätiedot VAHTI -tietojärjestelmää ja muita tietolähteitä hyödyn-
täen. Seuraava alueellisten jätesuunnitelmien laatimisaika on pääosin vuonna 2007. 
Hankkeessa toimitaan yhteistyössä alueellisten jätesuunnitelmien yhdyshenkilöiden 
kanssa, ohjeistetaan ja koordinoidaan työtä. ALSUjen laadintaa pyritään myös keven-
tämään ja suunnittelualueita laajentamaan. 

VALTSUsta ja ALSUista tehdään julkaisut, VALTSUsta v. 2006 lopussa ja ALSUista 
pääosin vuonna 2008. VALTSUn valmistelua voi seurata myös netistä, sekä myöhem-
min seurantatietoja, http://www.ymparisto.fi/jatesuunnitelma.

Yhteyshenkilöt (Suomen ympäristökeskus): Markku Kukkamäki, puh. 020 490123 ja 
Raimo Lilja, puh. 020 490123, Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

3.7.3 

Jätetilastot

Jukka Muukkonen

Tilastokeskus laatii valtakunnalliset jätetilastot. Tilastojen laadinnassa keskeiset 
käytettävät luokitukset ovat EU:n jäteluokitus (EWL) ja toimialaluokitus (NACE). 
Jätetilastot julkaistaan vuosittain Tilastokeskuksen Ympäristötilasto-julkaisussa, ja 
niitä käytetään muun muassa valtakunnallisen jätesuunnitelman laadinnassa ja seu-
rannassa. Jätetilastoja raportoidaan säännöllisesti EU:n komissiolle ja tilastovirasto 
EUROSTAT:lle sekä OECD:lle. 

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus jätetilastoista (EY No 2150/2002) edel-
lyttää jätteen syntyä ja käsittelyä koskevia tilastotietojen raportointia joka toinen 
vuosi alkaen vuodesta 2006, jolloin raportoidaan vuoden 2004 tiedot. Raportointi-
velvoite laajentunee vielä tämän vuosikymmenen aikana kattamaan erikseen myös 



46 Suomen ympäristö  24 | 2006

pakkausjätteet sekä jätteiden tuonnin ja viennin. Jätetilastoja käytetään myös jätealan 
EU-direktiivien edellyttämiin raportointeihin, joista tilastoinnin kannalta keskeisiä 
ovat jätedirektiivi sekä jäteöljy-, liete-, ongelmajäte- ja kaatopaikkadirektiivit. Tiedot 
yhdyskuntajätteistä ovat yksi EU:n rakenneindikaattoreista. 

Jätetilastot perustuvat suurelta osin ympäristöhallinnon VAHTI -järjestelmään 
kerättäviin ympäristölupavelvollisten laitosten vuosiraportointitietoihin sekä näitä 
tietoja täydentäviin Tilastokeskuksen tietoihin. Rakentamisessa ja purkamisessa syn-
tyvien jätteiden määrää ja laatua Tilastokeskus selvittää yhteistyössä VTT:n kanssa. 
Viranomaisrekistereistä kerättyjä tietoja rakentamisen laajuudesta yhdistetään VTT:
n tietoihin erilaisten rakentamiskohteiden ominaisjätekertymistä. Muita jätetilastojen 
keskeisiä tietolähteitä ovat Pirkanmaan ympäristökeskuksen ylläpitämä tuottajavas-
tuurekisteri sekä Metsäntutkimuslaitos, maa- ja metsätalousministeriö ja kauppa- ja 
teollisuusministeriö. 

Ympäristöhallinto ja Tilastokeskus ovat yhdessä linjanneet jätteiden luokittelua 
Suomessa EU:n jäteluokituksen mukaiseksi. Tilastokeskus julkaisi ympäristöministe-
riön vuoden 2002 jäte- ja ongelmajäteluettelon mukaisen jäteluokitusoppaan vuonna 
2005. 

Yhteyshenkilöt: Simo Vahvelainen ja Jukka Muukkonen, Tilastokeskus puh. 09-17341
(vaihde), ympäristö.energia@tilastokeskus.fi 
Lisätietoja: www.tilastokeskus.fi/ymparisto

3.8 

Kemikaalien käyttö

Susan Londesborough

Kemikaalien käytöstä aiheutuvat päästöt kohdistuvat kemikaalin ominaisuuksis-
ta, käyttötarkoituksesta ja käyttötavasta riippuen joko suoraan luontoon, työympä-
ristöön, kotitalouksiin tai kaupunkiympäristöön. Ympäristöhallinnon vastuulla on 
valvoa ja arvioida ekosysteemin altistumista kemikaaleille. Suomen ympäristökes-
kukselle kuuluu kemikaalilain perusteella kemikaalien aiheuttamien ympäristöhait-
tojen ehkäisemisen ja torjumisen ylin valvonta. Terveyteen liittyvästä seurannasta 
vastaavat Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, Kansanterveyslaitos ja 
Työterveyslaitos, jotka ovat sosiaali- ja terveysministeriön alaisia laitoksia. 

Maailmassa on käytössä tällä hetkellä noin 100 000 kemikaalia, joista Suomessakin 
arviolta kymmeniä tuhansia. Suomeen tuodaan tai täällä valmistetaan lähes 30 000 
vaaralliseksi luokiteltua valmistetta. Nämä valmisteet sisältävät yli 5 000 vaaralliseksi 
luokiteltua eri ainetta. Pitoisuusmittauksiin perustuvaa kuormitustietoa on vain hyvin 
harvoista aineista ja näidenkin osalta vain suurimmista pistemäisistä päästölähteistä.

Kemikaalien piste- ja hajakuormitusta arvioidaan usein laskennallisesti, koska mit-
taustietoa on saatavilla vähän tai sitä ei voi yleistää. Useiden kemikaalien leviämistä 
ympäristöön ei pystytä toteamaan pitoisuusmittauksilla alhaisien pitoisuuksien ja 
soveltuvien mittausmenetelmien puuttumisen vuoksi. Toisaalta osalla kemikaaleista 
on vaikutuksia jo alhaisissa pitoisuuksissa. Biotestausmenetelmien käyttö päästöjen 
haitallisuuden arvioinnissa on tähän mennessä ollut Suomessa vähäistä. Lasken-
nallinen kuormituksen arviointi perustuu kemikaalien käyttömäärä- ja elinkaari-
tietoon sekä tutkimustuloksiin aineen ominaisuuksista ja leviämisestä. Tuonti- ja 
valmistusmäärien sekä käyttömäärien tunteminen aine- ja valmistekohtaisesti on 
edellytys kemikaalikuormituksen laskennalliselle arvioinnille. Esimerkiksi haloge-
noitujen hiilivetyjen päästöt arvioidaan käyttökohdekohtaisen päästökertoimen ja 
käyttömäärätiedon perusteella. 
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Pistekuormituksen päästöistä ei tiedetä, mitä kemikaaleja päästöt kokonaisuudes-
saan sisältävät, eikä osaa ainekuormituksesta mitata alhaisten pitoisuuksien vuoksi. 
Esimerkiksi massa- ja paperiteollisuuden päästöjen velvoitetarkkailuun ei kuulu 
raskasmetallipäästöjen raportointi viranomaisille, koska pitoisuudet ovat pieniä. 
Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot mittaavat puhdistetusta jätevedestä ja lietteestä 
säännöllisesti ainoastaan rehevöitymiseen liittyviä muuttujia sekä lietteen raskas-
metallipitoisuuksia. Vesihuoltolaitoksen viemäriin pääsee kuitenkin kemikaaleja 
esimerkiksi kotitalouksista ja pk- sektorilta. SYKEn koordinoimassa 3-vuotisessa 
kartoitusprojektissa havaittiin yhdyskuntien jätevedenpuhdistamojen jätevedessä 
pieniä pitoisuuksia mm. alkyylifenoleita ja niiden etoksylaatteja, organoklooripesti-
sidejä ja haihtuvia organoklooriyhdisteitä. 

Vuotuista kansallista kokonaiskuormitusta arvioidaan laskennallisesti noin 20 
haitalliselle aineelle (raskasmetallit, NMVOCx eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet 
metaania lukuun ottamatta sekä klassiset pysyvät orgaaniset yhdisteet). Teollisuuden 
metalli-, öljy- ja AOX-kuormitus vesiin arvioidaan pitoisuusmittausten perusteella. 
Ilmaan kohdistuvat päästöt arvioidaan pääosin laskennallisesti. 

Suojauskemikaalien ominaisuuksien ja myyntimäärien rekisteröinnistä vastaa SY-
KE ja sallittujen torjunta-aineiden myyntimäärien rekisteröinnistä Kasvintuotannon 
tarkastuskeskus. Torjunta-aineiden aiheuttamaa ympäristökuormitusta on arvioitu 
riski-indikaattorilla, joka yhdistää tiedot aineen myyntimäärästä, pysyvyydestä, ker-
tyvyydestä, myrkyllisyydestä eliöille sekä kulkeutumisesta pohjavesiin. Otsoniker-
rosta heikentävien aineiden ja kasvihuoneilmiöön vaikuttavien kemikaalien (halo-
genoidut hiilivedyt ja rikkiheksafluoridi) käyttömääristä kerätään tietoa SYKEssä. 
Kasvihuonekaasuille lasketaan myös vuosittaiset päästöarviot. Kemikaaliasetuksen 
19 § velvoittaa kemikaalin valmistajan ja maahantuojan ilmoittamaan arviot val-
mistamiensa tai maahantuomiensa kemikaalien määristä. Tuoterekisterin sisältämät 
määrätiedot ilmoitetaan luokittain kemikaalirekisterin tuoterekisteriin (STTV). Ilmoi-
tusmenettely on toiminut käytännössä vuodesta 2002 alkaen.

Uusien torjunta-aineiden ja suojauskemikaalien ennakkohyväksymismenettelyillä 
sekä uusien aineiden ilmoitusmenettelyllä (KeL 20§ ja EU direktiivi 92/32/ETY) pyri-
tään jo etukäteen estämään liian haitallisten uusien kemikaalien pääsy markkinoille ja 
hyväksytyn aineen leviäminen ympäristöön asettamalla käyttöä koskevia rajoituksia. 
Hyväksymisen yhteydessä ei käytännössä aseteta seurantavelvoitteita, vaan velvoite 
tehdä lisäselvityksiä. Nämä uudet tiedot hakija toimittaa yleensä myynti- tai tuonti-
luvan uusimisen yhteydessä.

Käytössä olevien aineiden (EU:ssa kemikaalit, jotka olivat käytössä ennen syyskuuta 
1981; 67/548/ETY) ominaisuuksia, ympäristövaikutuksia ja EU-alueen kokonaiskuor-
mitusta arvioidaan viranomaistyönä EU:n asetuksen 793/93 pohjalta sekä OECD-
yhteistyönä. Riskinarviointeja ja riskinvähennysstrategioita on valmistunut noin 70:
stä EU-työryhmässä käsiteltävänä olevista noin 140 aineesta. SYKE on valmistellut 
riskinarviot kahdelle kvaternääriselle ammoniumyhdisteelle, TAME:lle (2-metoksi-2-
metyylibutaani), MTBE:lle (metyyli-tert-butyylieetteri) ja vetyperoksidille. Uusista ai-
neista on EU-alueella tehty vuoden 1981 jälkeen ilmoitus noin 4000 aineesta. Suomessa 
uusista aineista on tehty seitsemän ilmoitusta. Uusia ja olemassa olevia aineita koskevat 
EU-säädökset kumotaan EU:n kemikaalilainsäädännön uudistuksessa (ns. REACH- 
asetus). Jatkossa päävastuu kemikaalien riskien arvioinnista kuuluu teollisuudelle.

EU:n kemikaalivirasto perustetaan Suomeen. Se hallinnoi EU:n uutta kemikaali-
valvontajärjestelmää, johon kuuluvat rekisteröinti, arviointi ja lupamenettely.

Yhteyshenkilö: Susan Londesborough, Suomen ympäristökeskus, puh. 020 490123,
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
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4   Ympäristön tilan seuranta

4.1 

Vesi

4.1.1 

Sisävedet

4.1.1.1 
Sisävesien laatu 

Sari Mitikka

Kansainvälisessä vertailussa maamme sisävesien laatu on varsin hyvä. Tästä huoli-
matta vesien rehevöityminen, joka ilmenee mm. kohonneina ravinnepitoisuuksina 
ja levien massaesiintymisinä, uhkaa niiden laatua. Vesien keskimääräistä laatua ja 
sen soveltuvuutta vedenhankintaan, kalavesiksi ja virkistyskäyttöön voidaan kuvata 
vesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen avulla. Käyttökelpoisuusluokituksessa 
laatuluokka määräytyy vesistön luontaisen veden laadun ja ihmisen toiminnan vai-
kutuksien mukaan. Pintavedet luokitellaan viiteen luokkaan: erinomainen, hyvä, 
tyydyttävä, välttävä ja huono.

Viimeisin vesien yleinen käyttökelpoisuusluokitus tehtiin vuosien 2000-2003 ve-
denlaatuaineistolla. Se kattoi yli neliökilometrin kokoisten järvien pinta-alasta 82 
prosenttia ja yli kaksi metriä leveiden jokien kokonaispituudesta 16 prosenttia. Luoki-
tuksen perusteella 80 prosenttia järvialasta ja 73 prosenttia merialueesta oli laadultaan 
erinomaista tai hyvää. Jokien laatu oli heikompi kuin järvien, sillä asutus ja maatalous 
ovat keskittyneet jokien varsille. Monien jokiemme virtaamat ovat myös varsin pie-
niä, minkä vuoksi ne ovat hyvin herkkiä kuormituksen vaikutuksille. Erinomaisia ja 
hyvälaatuisia jokia oli 43 prosenttia luokiteltujen jokien kokonaispituudesta. Nämä 
joet sijaitsevat pääasiassa Pohjois-Suomessa. Järvistä 1 240 km2 (4,7 %) ja joista 7 020 
km2 (33,1 %) luokiteltiin kahteen huonoimpaan eli välttävään ja huonoon vedenlaa-
tuluokkaan.

Suurten kaupunkien ja teollisuuslaitosten lähivesien laatu on selvästi parantunut 
jo 1990-luvulla. Suotuisaan kehitykseen on vaikuttanut pitkäjänteinen vesiensuojelu, 
jota 1990-luvulla edelleen tehostettiin. Tilanne on pysynyt saavutetulla tasolla, eräin 
paikoin jopa parantunut. Hajakuormituksen vaikutusalueilla ei ole nähtävissä merk-
kejä vesien tilan parantumisesta. 

Yhteyshenkilöt Suomen ympäristökeskuksessa: 
Sari Mitikka, Heidi Vuoristo, Olli-Pekka Pietiläinen ja Jorma Niemi
Puh. 020 490123, Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
SYKEn kotisivu: www.ymparisto.fi/vesienlaatu
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4.1.1.2 
Vesipolitiikan puitedirektiivin mukainen veden laadun seuranta

Heidi Vuoristo, Jorma Niemi, Sari Mitikka, Jaakko Mannio, Ansa 
Pilke, Olli-Pekka Pietiläinen, Liisa Lepistö, Kari-Matti Vuori

Vesipolitiikan puitedirektiivin (VPD) mukaisten pintavesien seurantaohjelmien oli 
oltava valmiina joulukuussa 2006. VPD:n seurantaohjelmat raportoidaan EU:n Ko-
missiolle maaliskuussa 2007. Seurannan tulokset raportoidaan vesienhoitosuunni-
telmassa, jonka luonnos on laadittava vuoden 2008 loppuun mennessä ja lopullinen 
esitys vuonna 2009. Vesien luokitus tehdään uuden ekologisen tilaluokituksen mu-
kaisena ensimmäisen kerran vuoteen 2009 mennessä ja sen jälkeen 6 vuoden välein. 
Nykyisiä jokien ja järvien seurantaverkkoja on muokattu uudessa seurantaohjelmassa 
VPD:n vaatimusten suuntaan.

Vesipuitedirektiivin mukaisen seurantaohjelman laatiminen. Vesienhoidon järjes-
tämisestä annetun lain (1299/2004) mukaan alueelliset ympäristökeskukset laativat 
seurantaohjelmat, jotka yhteensovitetaan vesienhoitoalueilla. Tavoitteena on, että 
seurannalla saadaan yhtenäinen ja monipuolinen kuva vesienhoitoalueen vesien 
tilasta. VPD edellyttää perus-, toiminnallista ja tarvittaessa tutkinnallista seurantaa. 
Ympäristöhallinto vastaa perusseurannasta ja toiminnanharjoittajat toiminnallises-
ta seurannasta. Kuitenkin hajakuormituksen toiminnallinen seuranta hoidettaneen 
pääosin ympäristöhallinnon seurannoissa. Tutkinnallinen seuranta päätetään tapaus-
kohtaisen harkinnan perusteella. 

Ympäristöhallinnon seuranta koostuu valtakunnallisesta osuudesta sekä alueel-
listen ympäristökeskusten omalla alueellaan tarpeelliseksi katsomasta seurannasta. 
Vesistöjen velvoitetarkkailu tuottaa toiminnanharjoittajien osuuden toiminnalliseen 
seurantaan. VPD:n edellyttämään seurantakonaisuuteen yhdennetään mahdollisuuk-
sien mukaan RKTL:n kalaseurantojen ja TE-keskuksien ohjaamien kalataloudellisten 
tarkkailujen tietoja. Seurantojen suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään hyvään 
yhteistyöhön.

Valtakunnallisen perusseurantaverkon laatiminen. VPD:n seurantatavoitteiden 
toteuttamiseksi nykyisiä vesien tilan seurantoja kehitettiin seuraavasti:

• biologisten laatutekijöiden seurantaa lisättiin 
• haitallisten aineiden seuranta järjestettiin sekä EU-lainsäädännön prioriteet-

tiaineiden että kansallisesti valittujen haitallisten aineiden ja mahdollisten 
vesistökohtaisen haitallisten aineiden osalta

• pyrittiin takaaman eri pintavesityyppien riittävä edustavuus seurannassa 
• vesistöseurantoja tarkasteltiin kokonaisuutena vesienhoitoalueittainvesistöseurantoja tarkasteltiin kokonaisuutena vesienhoitoalueittain
• lisättiin lähellä luonnontilaa olevien havaintopaikkojen määrää vertailuolojenlisättiin lähellä luonnontilaa olevien havaintopaikkojen määrää vertailuolojen 

määrittelemiseksi
• varmistettiin laaja-alaisen ihmistoiminnan vaikutusten seurannan systemaat-

tinen kokonaisuus päävesistöalueella, mukaan lukien myös hajakuormituk-
sen seuranta

Kattavan biologisen seurannan havaintopaikoilla aloitetaan monipuolinen biologi-
nen havainnointi vuonna 2006. Näillä havaintopaikoilla veden laatu- ja kasviplank-
tonnäytteet otetaan vuosittain tihennetysti luontaisten vaihtelujen selvittämiseksi. 
Tavoitteena on myös muiden biologisten tekijöiden vuosittainen tai määrävuotinen 
seuranta. Muilla havaintopaikoilla biologisten laatutekijöiden seuranta alkaa vaiheit-
tain noudattaen kiertävän näytteenoton periaatetta ja myös näytteenoton vuotuinen 
tiheys voi olla pienempi. Muilta kuin kattavan näytteenoton paikoilta tehtävät bio-
logiset määritykset voivat vaihdella paikkakohtaisesti. 
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Vesipuitedirektiivi tulee asettamaan ainakin alkuvaiheessa sitovia seurantavel-
voitteita haitallisille aineille vain vesifaasissa. Ensimmäisten kartoitusten perusteel-
la voidaan arvioida, että hyvän kemiallisen tilan saavuttaminen saattaa vaarantua 
kuormittajien lähellä.Tällöin seurannan tulisi kohdentua pääasiassa velvoitetarkkai-
luihin.Koska VPD:n haitallisten aineiden tytärdirektiiviehdotusta ei ole vielä annettu, 
seurantavelvoitteet (mitä, missä, miten) eivät ole tarkentuneet. Kansallinen seuranta 
aloitetaan vuonna 2006 suppealla ainevalikoimalla vesifaasista muutamilla edustavil-
la taajama/teollisuus -kohteilla sekä maatalousvaltaisilla joilla. Haitallisten aineiden 
seurantaa kaloissa on tarkennettu ja sedimenttien sekä sedimentoituvan aineksen 
seuranta aloitetaan (kts. 4.6.1.1 Haitallisten aineiden seuranta sisä- ja rannikkovesis-
sä). Seurannassa käytetään yhteisiä havaintopaikkoja muun valtakunnallisen VPD-
seurannan kanssa.

Seurantaverkon edustavuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota VPD:n periaat-
teita muihin tavoitteisiin yhdentäen. Seurantaverkon tavoite on olla tasapainoinen 
läpileikkaus luontaisista pintavesityypeistä. Vaikka valtakunnallisen seurannan ha-
vaintopaikoista merkittävin osa on jokseenkin luonnontilaisissa vesissä, ja pyrkii 
vesien vertailuolotiedon hankkimiseen, seurantaverkkoon valittiin jonkin verran 
myös ihmistoiminnan vaikutusten alaisia vesiä. Ihmistoiminnan vaikutuksen alaisten 
vesien tieto tulee edelleenkin pääasiassa velvoitetarkkailuista. Valtakunnallisessa 
seurannassa pyritään vain tarvittavaan varmentamiseen ja täydentämiseen joissa-
kin tärkeissä kohdissa. Hajakuormituksen seurannan kehittämiseen tähtäävä hanke 
alkaa vuonna 2006 ja sen tulosten perusteella valtakunnallista ohjelmaa päivitetään 
mahdollisesti jo ennen vuotta 2007.

Koska 2006 on vesienhoitoalueilla seurantaohjelman suunnitteluvuosi, on toden-
näköistä, että tämän suunnittelun kokemukset aiheuttavat tarvetta päivittää valta-
kunnallista seurantaohjelmaa vuotta 2007 varten. Vastaavasti luokitusjärjestelmän 
kehittyminen voi aiheuttaa joitain tarkistustarpeita, samoin interkalibroinnin valmis-
tuminen ja haitallisten aineiden ympäristönlaatunormeihin, menetelmiin ja luokitte-
luperiaatteisiin liittyvä kehitys. Biodiversiteettiseurannan ja vesien tilan seurannan 
yhteisiä lähtökohtia vuotta 2006 varten tarkastellaan myöhemmin. VPD:n mukainen 
pintavesien seurannan valtakunnallinen osa koostuu ympäristöhallinnon valtakun-
nallisista seurantahankkeista tai niiden osista.

Yhteyshenkilöt Suomen ympäristökeskuksessa: Heidi Vuoristo, Kari-Matti Vuori. 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

4.1.1.3 
Rajavedet

Sari Mitikka

Rajavesien tilaa seurataan hankkeessa ”Veden laadun seuranta Suomen rajavesistöis-
sä”, jonka tarkoituksena on:
• Tiedon hankkiminen Suomen ja Venäjän välisten rajavesistöjen veden laadusta 

ja virtaamista rajavesikomission käyttöön. Seuranta perustuu Suomen ja Venäjän 
väliseen rajavesisopimukseen sekä UN/ECE rajavesistösopimukseen.

• Tenojoen tilan seuranta yhteistyössä norjalaisten vesiviranomaisten kanssa. Seu-
ranta perustuu Suomen ja Norjan väliseen rajavesisopimukseen.

• Tornionjoen tilan seuranta yhteistyössä ruotsalaisten vesiviranomaisten kanssa.

Yhteyshenkilö Suomen ympäristökeskuksessa: Sari Mitikka, sähköposti:
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi,
Suomi-Venäjä yhteistyö:  KAS/ Marja Kauppi ja Oili Toroi Ewica laboratoriot Oy, 
Tapiontie 4, 45160 Kouvola SYKE lab/ Pirjo Sainio, Kirsti Erkomaa, Teemu Näykki 



51Suomen ympäristö  24 | 2006

ja Kaija A. Korhonen, PKA/ Riitta Niinioja ja Marika Luhtanen , LAP/ Annukka 
Puro-Tahvanainen. Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Neva-Laatokan vesitalousyhtymä (Pietari, Venäjä)/ Elena E. Grineva, sähköposti: 
baltwod@mail.wplus.net
Suomi-Norja yhteistyö: LAP/ Annukka Puro-Tahvanainen, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Finnmarkin lääninhallitus, Vadsø, Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Suomi-Ruotsi yhteistyö:  LAP/ Annukka Puro-Tahvanainen ja Markku Örn,
Norrbottenin lääninhallitus, Luulaja, Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

4.1.1.4 
Biologinen seuranta 

Liisa Lepistö 

Vuonna 1963 aloitettua kasviplanktonin seurantaa toteutetaan kolmen vuoden välein 
noin 140 ekologiselta tilaltaan erilaisella järvellä, joista näytteet kerätään vuodesta 
2006 lähtien elokuussa. Näytteet otetaan peräkkäisinä vuosina eri järvityypeistä. 
Biologinen intensiiviseuranta keskitetään 22 järvelle, joista kattavaan seurantaan 
kuuluu 15 järveä. Näillä järvillä seurataan kasviplanktonia kuusi kertaa kesässä, 
pohjaeläimiä joka kolmas vuosi lokakuussa tapahtuvalla näytteenotolla sekä vesikas-
villisuutta seurantamenetelmien valmistuttua mahdollisesti kuuden vuoden välein. 
Kasviplanktonseurannan joka kolmas vuosi toteutetun näytteenoton ja intensiivisen 
seurannan lisäksi vesien levätilannetta on havainnoitu silmämääräisesti vuodesta 
1998 noin 250 havaintopaikalla, joista osa on myös kasviplanktonseurannan havain-
topaikkoja. Havainnot on raportoitu viikoittain tiedotusvälineille. Tätä seurantaa 
jatketaan edelleen. 

Yhteyshenkilö Suomen ympäristökeskuksessa:
Liisa Lepistö, puh. 020 490123, Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.
Levätutkimuksia ja seurantoja verkossa: http:\\www.vyh.fi/ajankoht/tiedote/leva
ja http:\\www.vyh.fi/tila.

4.1.1.5 
Alueelliset seurannat 

Alueelliset ympäristökeskukset seuraavat alueensa vesien laatua omien alueellisten 
tarpeiden mukaan. Alueelliset seurannat täydentävät valtakunnallista seurantaa ja 
toimivat niiden kanssa referenssinä velvoitetarkkailulle, jolloin saadaan kattava kuva 
alueen veden laadusta. Lisäksi ne tuottavat tietoa ajankohtaisia valvonta- ja suun-
nittelutehtäviä varten. Osaa paikoista seurataan vuosittain, osaa harvemmin lähinnä 
kartoitusluonteisesti. Tyypillisesti seurataan sellaisia alueen tärkeimpiä vesiä, jotka 
eivät kuulu muuhun seurantaan. Joillakin ympäristökeskuksilla on ongelmakeskeistä 
seurantaa, esimerkiksi järvien talviaikaisen happitilanteen seurantaa. Viime aikoi-
na alueellisia seurantaohjelmia on kehitetty yhteistyössä paikallisten sidosryhmien 
kanssa. VPD:n edellyttämässä seurannassa alueellisella seurannalla täydennetään 
valtakunnallista VPD:n mukaista perusseurantaverkkoa. 

Alueellisista seurannoista (ja aluekeskusten valtakunnallisista seurantaohjelmista) 
vastaavat yhteyshenkilöt alueellisissa ympäristökeskuksissa: 
Uudenmaan ympäristökeskus: Leena Villa, puh. (09) 148881
Lounais-Suomen ympäristökeskus: Janne Suomela, puh.(02) 5253500
Hämeen ympäristökeskus: Petri Horppila, puh.(03) 242011 
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Pirkanmaan ympäristökeskus: Timm Sothmann, puh.(03) 242011 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus: Marja Kauppi, puh. (05) 7761
Etelä-Savon ympäristökeskus: Jarmo Kivinen, puh.(015) 74441
Pohjois-Savon ympäristökeskus Taina Hammar, puh.(017) 164411
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus: Riitta Niinioja, puh.(013) 1411
Länsi-Suomen ympäristökeskus: Hans-Göran Lax ja Esa Koskenniemi,
puh.(06) 3256511
Keski-Suomen ympäristökeskus: Arja Koistinen, puh.(014) 697211 
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus: Anneli Ylitolonen ,puh. (08) 3158300 
Kainuun ympäristökeskus: Sirkka-Liisa Markkanen puh.(08) 61631
Lapin ympäristökeskus: Pekka Räinä, puh.(016) 3294111
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Aluekeskusten www-sivut: www.vyh.fi/aluek.htm.

4.1.1.6 
Velvoitetarkkailut

Heidi Vuoristo

Velvoitetarkkailua tehdään sekä sisä- että rannikkovesillä (ks. 4.1.2). Yhdyskuntien, 
teollisuuslaitosten ja muiden toiminnanharjoittajien velvoitetarkkailut tuottavat tie-
toa kuormitetuilta alueilta. Velvoitetarkkailut tehdään ympäristöluvan yhteydessä 
tai alueellisissa ympäristökeskuksissa hyväksyttyjen suunnitelmien mukaan. Oh-
jelmien sisältö ja laajuus vaihtelevat kuormituksen luonteen, määrän ja vesistön 
ominaisuuksien mukaan. Velvoitetarkkailuissa veden laatua seurataan lähes 5000 
järvi-, rannikko- tai jokipaikalla. Laajimmissa velvoitetarkkailuissa seurataan myös 
biologisia muuttujia. Ympäristöhallinto edistää velvoitetarkkailua valmistelemalla 
tarkkailuohjeita, kehittämällä tarkkailumenetelmiä, järjestämällä aiheeseen liittyvää 
koulutusta sekä laatimalla valtakunnallisia yhteenvetoja. Yksittäisistä velvoitetark-
kailuohjelmista saa parhaiten tietoa kyseisen ympäristökeskuksen seurannasta vas-
taavilta henkilöiltä (ks. 4.1.1.5).

Yhteyshenkilö: Heidi Vuoristo, Suomen ympäristökeskus, puh. 020 490123, Sähkö-
posti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

4.1.2 

Rannikkovedet 

Pentti Kangas, Pirkko Kauppila, Antti Räike ja Saara Bäck

Suomen rannikkovesien suurimmat uhat, rehevöityminen ja haitallisten aineiden 
vaikutukset, vaativat tehokasta seurantajärjestelmää paitsi kansallisten suojelutoi-
menpiteiden myös kansainvälisten sitoumusten vuoksi. Meren tilan seuranta onkin 
aina kansainvälistä yhteistoimintaa. Rannikkovedet ovat useimpien kansalaisten 
kannalta se olennaisin osa Itämerta. 

Sekä kansallisen että kansainvälisen seurannan tuloksellisuuden edellytyksenä 
on se, että rannikkovesien seuranta niveltyy yhteen koko Itämeren seurantajärjestel-
män kanssa. Näin on ollutkin jo siitä alkaen kun varsinaisten rannikkovesien tilan 
seuranta aloitettiin vuonna 1979 samanaikaisesti Itämeren suojelukomission Itäme-
ri-seurannan kanssa. SYKEn (edeltäjineen) ja Merentutkimuslaitoksen yhteistyönä 
on harvemmalla asemaverkolla seurattu Suomea ympäröivien merialueiden tilaa 
jo 1960-luvun puolivälistä alkaen. Vuonna 1979 aloitettua ohjelmaa on myöhemmin 
karsittu, paranneltu ja toisaalta täydennetty mm. intensiiviasemaverkostolla. Vuoden 
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1998 alusta rannikkovesien seurantaohjelma liitettiin virallisesti osaksi HELCOMin 
uudistettua COMBINE -ohjelmaa (Baltic Sea Monitoring Programme, (http://sea.
helcom.fi/Monas/CombineManual2/CombineHome.htm), mikä siinä vaiheessa jo 
aiemman hyvän yhteensopivuuden vuoksi ei aiheuttanut ongelmia tai kustannuspai-
neita. Koko Itämeren seurantaohjelmaa ollaan parhaillaan uudistamassa HELCOMin 
MON-PRO projektissa. Muutoksia ei Suomen osalta ole tulossa.

Rannikkovesien laatua seurataan kahden kiinteästi toisiinsa liittyvän ohjelman 
avulla. Kartoitusluonteisella, noin sadan aseman seurannalla selvitetään kahdesti 
vuodessa veden laadun ja kasviplanktonin määrän (a- klorofyllinä) alueellista jakau-
tumista sekä kuormituksen vaikutuksia. Intensiiviseurannassa mitataan 14 havain-
topaikalla fysikaalis-kemiallisten muuttujien lisäksi biologisia muuttujia ja a-kloro-
fylliä noin 20 kertaa vuodessa. Näillä ohjelmilla saadaan yleiskuva rehevyysasteen 
ajallisista muutoksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Näiden ohjelmien rakennetta 
ja toteutusta ei muuteta, vaan ne tulevat toimimaan taustatiedon antajana toteu-
tettaessa EU:n vesipuitedirektiiviä, jonka painopiste on biologisessa seurannassa. 
Kasviplanktonin tiheävälinen seuranta toteutetaan intensiiviohjelman osana, muut 
VPD- seurannat rakennetaan erikseen.

SYKE koordinoi rannikkoveden laadun seurantaohjelmia. Alueelliset ympäristö-
keskukset hoitavat näytteenoton, analysoinnin ja tulosten tallentamisen rekistereihin. 
Niillä on myös omaa alueellista rannikkovesien tilan seurantaa, mm. intensiiviasemia. 
Osa rannikko- ja merialueiden seurantaa hoidetaan alueellisten ympäristökeskusten 
ja Merentutkimuslaitoksen yhteistyönä automaattilaitteilla tietyillä laivareittiosuuk-
silla. Osa Suomenlahden ja Saaristomeren veden laadun seurannoista hoidetaan tutki-
musalus Muikulla (http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=28687&lan=FI)
SYKEn ja alueellisten ympäristökeskusten yhteistyönä. 

Kartoitus- ja intensiiviseurannat kattavat rannikkovesistä sen osan, joka ei ole suo-
ran kuormituksen vaikutuspiirissä. Rannikkovesissä on edellisten lisäksi lähes tuhat 
velvoitetarkkailuihin kuuluvaa havaintopaikkaa. Laajimpiin velvoitetarkkailuohjel-
miin kuuluu myös biologista seurantaa. Velvoitetarkkailuohjelmien tulokset kattavat 
kuormitetut alueet ja ne täydentävät rannikkovesien laadusta saatavaa yleiskuvaa.

Ympäristömuutosten vaikutuksia pohjaeläinyhteisöihin on seurattu vuonna 1964
perustetulla läntisen Suomenlahden havaintopaikalla Tvärminnessä. Seurannan tu-
loksia käytetään mm. velvoitetarkkailuissa havaittujen eliöstömuutosten referenssiai-
neistona. Puhtaampien alueiden pohjaeläinseuranta vain yhdellä alueella antaa kui-
tenkin EU:n vesipuitedirektiivin toteuttamiseen vain tarpeellista taustatietoa. Tämän 
Itämeren pitkäkestoisimpiin kuuluvan pohjaeläinseurannan tulee jatkua samanlaisena 
tulevaisuudessakin, mutta siitä tulee VPD:n mukaisen pohjaeläinseurannan yksi osa. 
Vuoden 2006 aikana valmistetaan perusseurantaverkko, joka kattaa pohjaeläinyhteisöt 
koko rannikkoalueella. Uudistettu ohjelma käynnistetään vuoden 2007 alusta. 

Konkreettisimmin rannikkovesien rehevöitymisen aiheuttama muutos näkyy ma-
talassa vedessä lähellä rantaa. Tämän selvittämiseksi aloitettiin vuonna 1999 Itämeren 
rantavyöhykkeen seurantaohjelma kaikissa HELCOMin jäsenmaissa Suomen johdol-
la laaditun ohjelman mukaisesti. Suomessa havaintopaikkoja on rannikon kaikkien 
alueellisten ympäristökeskusten alueilla. Tavoitteena on kuvata suoran kuormituksen 
ulkopuolella sijaitsevan rantavyöhykkeen eliöyhteisöjen tilaa ja selvittää siinä tapah-
tuvia muutoksia sekä niiden syitä. Ohjelmaa toteutetaan nykyisessä muodossaan 
v. 2006, minkä aikana selvitetään missä muodossa kasvillisuusseurantaa voidaan 
sisällyttää VPD:n edellyttämään perusseurantaverkkoon. 

Satelliittikuvia käytetään a-klorofyllin seurantaan erityisesti rannikkovesien ulko-
osissa, missä seuranta-verkosto on harva. Lisäksi operatiivista satelliittikuviin perus-
tuvaa rannikkovesien ulko-osien pintaleväkukintojen ja pintalämpötilan seurantaa 
jatketaan. Operatiiviset tuotteet ovat nähtävillä SYKEn www-sivuilla (http://www.
ymparisto.fi/default.asp?node=4764&lan=fi).
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Sameustulkintoja jatketaan ja kehitetään koevuoden 2005 perusteella. SYKE osal-
listuu vedenlaadun kaukokartoituksen osalta myös Euroopan avaruusjärjestön ja EU:
n MarCoast ohjelmaan (2005-2007), jossa kohdealueena on mukana Suomen rannik-
kovedet (ks. Kohta 4.1.4)

Rehevöitymistilanteen selvittäminen edellyttää rannikkovesiin tulevan kuormi-
tuksen seurantaa. Joet kuljettavat valtaosan Itämereen päätyvästä kuormituksesta. 
Jokien mereen tuomia ainemääriä seurataan laajalla analyysivalikoimalla 33 joesta 
vähintään 13 kertaa vuodessa. Ravinteiden lisäksi kuormitusseurantaan kuuluvat 
myös mm. raskasmetallit ja AOX, TOC ja BOD. Tulokset raportoidaan vuosittain 
Tilastokeskukselle ja Itämeren suojelukomisiolle (HELCOM). Rannikkovesien ym-
päristömyrkkyseuranta kuvataan kohdassa 4.6.1.1.

EU:n vesiensuojelun puitedirektiivin edellyttämiä seurantoja kehitetään niin, että 
ne ovat toiminnassa vuoden 2006 loppuun mennessä. Nykyisten vakioseurantojen 
perustietoja käytetään VPD- seurantojen tausta-aineistona. 

Rannikkovesiseurantojen ohjelmien tuloksia raportoidaan monin eri tavoin. Tavoit-
teena on raportoida keskeiset seurantatulokset vuosittain ja saattaa yleistä mielen-
kiintoa omaavat tulokset nopeasti julkisuuteen. Leväseurannan tuloksia julkistetaan 
www-sivuilla (http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=13174&lan=fi). Seuranta-
tiedot raportoidaan vuosittain HELCOMille sekä tarvittavin osin EEAlle (European 
Environment Agency, http://themes.eea.eu.int/all_indicators_box) mm. indikaattori-
raporttien laadintaa varten, ja muillekin tahoille, kuten OECD:lle. Tärkein raportoinnin 
muoto, erityistilanteisiin liittyviä tulosteita lukuunottamatta, ovat HELCOMille ja kan-
sallisiin tarpeisiin suunnatut Suomen rannikkovesien tilan raportoinnit. Tuloksia käy-
tetään myös joka viides vuosi Itämeren tilan arvioinnissa, minkä HELCOM toteuttaa. 
Seurannan tuloksia raportoidaan sekä kansallisissa että kansainvälisissä tieteellisissä 
sarjoissa. Lisäksi tuloksista pyritään laatimaan raportteja suurelle yleisölle. 

Yhteyshenkilöt Suomen ympäristökeskuksessa: 
Pentti Kangas, Pirkko Kauppila, Antti Räike ja Saara Bäck, 
Puh. 020 490123, Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

4.1.3 

Meri

Maria Laamanen

Avomerellä ympäristön tilaa heikentävät tai uhkaavat eritoten rehevöityminen, hai-
talliset kemikaalit ja muutokset eliöstössä. Sinileväkukinnat ovat varsinaisella Itäme-
rellä ja Suomenlahdella nykyään lähes jokavuotisia ja kukinnoissa tavataan sinilevistä 
peräisin olevia vahvoja maksamyrkkyjä. Hapettomat pohjat, jotka johtuvat sekä 
suolaisuus- ja lämpötilaoloista että rehevöitymisestä ovat yleisiä Suomenlahdella ja 
varsinaisella Itämerellä. Pohjien hapettomuus edistää pohjasedimentteihin varastoi-
tuneen fosforin vapautumista veteen ja siten edelleen rehevöitymistä. Rehevöitymi-
sen ohella eräiden haitallisten kemikaalien pitoisuudet ovat Itämerellä korkeita ja 
aiheuttavat eliöstölle haittavaikutuksia. 

Itämeri on nuori vähälajinen murtovesialue ja sen lajisto muuttuu luontaisestikin 
edelleen. Ihminen on kuitenkin kiihdyttänyt lajiston muutosta. Itämereen tulee uusia 
lajeja mm. meriliikenteen mukana. Seurantatieto eläinplankton- ja pohjaeläinlajiston 
muutoksista on tarpeellista mm. siksi, että ne ovat ravinnonlähteitä taloudellises-
ti arvokkaille kalalajeille. Kasviplanktonin lajistoseuranta mahdollistaa esimerkiksi 
maailmalla yleisten, mutta Itämereltä puuttuvien haitallisten levälajien Itämerelle 
leviämisen toteamisen.
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Merentutkimuslaitos vastaa avomerialueella tehtävästä fysikaalisesta, kemiallises-
ta ja biologisesta seurannasta. Seurannalla toteutetaan HELCOM:ssa sovittua COM-
BINE-seurantaohjelmaa. Sen lisäksi ulappaympäristöstä ja levätilanteesta tuotetaan 
Alg@line -seurantaohjelmassa lähes tosiaikaista tietoa, joka välitetään internetin kaut-
ta kansalaisille. Kesäaikaan Merentutkimuslaitos ja SYKE tuottavat lisäksi yhdessä 
viikoittaisen valtakunnallisen levätiedotteen, joka avomeren osalta perustuu suurelta 
osin Alg@line-tietoihin.

Avomeri on HELCOM-seurannan painopistealue. HELCOM-seuranta kattaa koko 
ulappaekosysteemin fysikaalisista tekijöistä kemiallisten muuttujien kautta biologi-
siin parametreihin. HELCOM on määritellyt rehevöitymisen, haitallisten aineet ja 
biodiversiteetin säilyttämisen tärkeimmiksi teemoiksi ja vuonna 2004 hyväksytyn 
seuranta- ja assessmenttistrategian mukaan seurantatietoa tulee tuottaa erityisesti 
näiden ongelma-alueiden tietotarpeita ajatellen.

Merentutkimuslaitos on tehnyt säännöllistä Itämeren ulappavesien seurantaa 
HELCOMin velvoittamana vuodesta 1979 aluksi nimellä Baltic Monitoring Program 
(BMP) ja sittemmin COMBINE. COMBINE -ohjelman seurantaa toteutetaan kolmel-
la vuosittain toistuvalla tutkimusalus Arandan matkalla. Ensimmäinen matkoista 
ajoittuu tammi-helmikuulle. Matkalla käydään Suomenlahdella, Pohjanlahdella ja 
varsinaisella Itämerellä ja kerätään tietoa hydrografiasta ja talviaikaisista ravinneva-
rannoista. Hydrografialla tarkoitetaan vesimassan suolapitoisuutta, liuenneen hapen 
pitoisuutta, rikkivetyä, alkaliniteettia ja pH-arvoa. Ravinteista analysoidaan fosfaat-
tifosforin, silikaattipiin, nitraatti- ja nitriittitypen, kokonaistypen ja -fosforin sekä 
ammoniumtypen pitoisuudet. Havaintopisteitä on noin 100 ja niistä vanhimman eli 
asema LL7:n vanhimmat hydrografiahavainnot ovat peräisin vuodelta 1900. Vuoden 
toinen matka ajoittuu touko-kesäkuulle ja sen aikana kerätään vuotuiset pohjaeläin-
näytteet ja niihin liittyvää taustatietoa kuten hydrografiatietoja.

Pohjaeläinseurantaa tehdään Suomenlahdella, Pohjanlahdella sekä varsinaisella 
Itämerellä. Pohjaeläinnäytepisteitä on 78 kpl ja useilla niistä pohjaeläintilannetta on 
seurattu jo vuodesta 1962 tai 1965 lähtien. Vuoden kolmas seurantamatka ajoittuu 
heinä-elokuulle ja sen aikana kerätään kasvi- ja eläinplanktonnäytteitä sekä kartoi-
tetaan hydrografiaa ja ravinneolosuhteita 15:llä Suomenlahdelle, Pohjanlahdelle ja 
varsinaiselle Itämerelle sijoittuvalla näytepisteellä. Hydrografia- ja ravinnetietoja 
kerätään myös muilla Arandan matkoilla. Näkösyvyysmittauksia tehdään Secchi 
-levyllä kaikilla Arandan matkoilla.

Matkojen aikana tehdyt havainnot kirjataan laitoksen rekistereihin ja osa ana-
lyyseistä, kuten ravinneanalyysit tehdään aluksella matkan aikana. Suurin osa bio-
logisista analyyseistä, lukuun ottamatta klorofylli a -pitoisuuden määritystä, jää 
tehtäväksi maissa laboratoriossa. Kaikki COMBINE -ohjelman seurantamuuttujat 
paitsi näkösyvyys mitataan akkreditoiduilla menetelmillä. Kuitenkin myös näkösy-
vyysmittauksille on laadittu laatujärjestelmään sisältyvä ohjeistus, jota noudatetaan. 
Merentutkimuslaitoksen akkreditoinnista vastaa FINAS.

Kunkin COMBINE -ohjelman seurantamatkan tuloksista tehdään yhteenveto Me-
rentutkimuslaitoksen www-sivuille. Lisäksi merkittävimmistä tuloksista tiedotetaan 
tarpeen mukaan erikseen. Seurantamatkojen tulokset raportoidaan vuosittain Kan-
sainvälisen merentutkimusneuvoston ICESin ylläpitämään HELCOM -tietokantaan.

Aiemmin HELCOM kokosi viisivuosittain laajan yleiskatsauksen Itämeren ti-
laan. Viimeinen, vuodet 1994-1998 kattanut Periodic Assessment ilmestyi vuonna 
2002. Nyt HELCOM on uudistamassa ja ajanmukaistamassa arviointitoimintaansa 
ja siirtymässä vuosittain päivitettäviin indikaattoritietolehtisiin, jotka ovat nähtävillä 
HELCOM:n www-sivuilla (www.helcom.fi). Merentutkimuslaitos vastaa viidestä 
indikaattoritietolehtisestä. Ne käsittelevät kesäaikaisen näkösyvyyden muutoksia 
vuodesta 1903 alkaen, kevätkukinnan kestoa ja intensiteettiä vuodesta 1992 eteenpäin, 
kukintoja muodostavien sinilevien määrää vuodesta 1997 eteenpäin, kasviplankton-
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lajistoa sekä pohjaeläimistön muutoksia. Lisäksi muut Itämeren maiden HELCOM 
-toimijat käyttävät Merentutkimuslaitoksen tuottamaa tietoa omissa muiden aihe-
piirien indikaattoritietolehtisissään. HELCOMissa ollaan siirtymässä kuusivuotiseen 
raportointikiertoon, jossa indikaattoritietolehtisten lisäksi ilmestyy vuosittain yksit-
täisiä aihealueita käsitteleviä tilan arviointeja ja kerran kuudessa vuodessa laajempi 
yleiskatsaus Itämeren tilaan.

Tutkimusalus Arandalla toteutettavan COMBINE -seurannan lisäksi Merentut-
kimuslaitos kerää ja välittää internettiin lähes tosiaikaista tietoa ulappaympäristön 
oloista Alg@line -ohjelmallaan. Internetissä tiedot viedään Merentutkimuslaitoksen 
ylläpitämään Itämeriportaaliin ja laitoksen Itämeri Nyt -sivuille. Alg@line käsittää 
kauppa- ja matkustajalaivoilla jatkuvatoimisilla laitteilla tehtävän operatiivisen seu-
rannan sekä tietojen kokoamisen muista mahdollisista lähteistä kuten kaukokartoi-
tuslähteistä. Alg@line on Merentutkimuslaitoksen koordinoima yhteistyöhanke, jossa 
ovat mukana Uudenmaan, Länsi-Suomen, Lounais-Suomen ja Kaakkois-Suomen 
ympäristökeskukset sekä Helsingin kaupungin ympäristökeskus. Lisäksi Viron me-
rentutkimuslaitos ja Viron meriakatemia osallistuvat hankkeeseen. 

Vuonna 2005 Alg@linella oli automaattisia mittalaitteita kuudessa Itämeren reittiä 
ajavassa kauppalaivassa mm. välillä Helsinki-Tukholma, Helsinki-Travemünde ja 
Helsinki-Pietari sekä kolmella vartiolaivalla. Laivoilla automaattiset mittalaitteet 
tallentavat laivan liikkuessa tietoja sijainnista (latitudi, longitudi), ajasta (päivämäärä, 
kellonaika), klorofylli a:n in vivo -fluoresenssista ja lämpötilasta sekä suolaisuudesta. 
Lisäksi automatisoidut näytteenottimet ottavat vettä noin 5 m:n syvyydestä labora-
toriossa tehtäviä klorofylli a -, kasviplanktonlajisto- ja lajien suhteellinen runsaus-, 
fosfaatti- ja kokonaisfosfori-, ammonium- ja nitraattityppi-, kokonaistyppi- ja sili-
kaattianalyyseja varten. Vuosittain vesinäytteistä tehdään yhteensä n. 7000 labora-
torioanalyysiä ja laivalaitteet rekisteröivät n. 1.5 - 2 miljoonaa läpivirtaushavaintoa. 
Näytteenoton ja analyysien laadunvarmistus noudattavat standardia SFS-EN ISO/
IEC 17025 ja laboratoriomenetelmät ovat akkreditoituja (Testauslaboratorio FINAS 
040T). Alustavan laadunvarmistuksen jälkeen tuloksista piirretään kuvaajia ja niitä 
hyödynnetään pian näytteenoton jälkeen mm. levätilanteesta tiedottamisessa. Lopul-
linen laadunvarmistus tehdään vuosittain, ja tiedot säilytetään tarkempaa tutkimusta 
varten. Tuloksia hyödynnetään myös HELCOM –indikaattoritietolehtisissä ja muussa 
HELCOM- raportoinnissa. Alg@line on myös mukana EuroGOOS -yhteistyössä ja sen 
tuottamat tiedot löytyvät BOOS- nettisivuilta.

Merentutkimuslaitoksessa pyritään kehittämään avomeren seurantamenetelmiä. 
Alg@line -laitteistoihin on vuoden 2005 aikana lisätty sameusmittaus ja sinilevien 
määrää ilmentävä fykosyaniinipigmenttimittalaite ja niitä validoidaan operatiiviseen 
käyttöön. Laitos on vuodesta 1998 alkaen kehittänyt eläinplanktonseurantaan tarkoi-
tettua laivan perässä vedettävää Continuous Plankton Recorder -systeemiä, joka on 
koekäytössä Lyypekin ja Haminan välisellä laivalinjalla. Jäättömänä aikana vetoja 
pyritään tekemään kuukauden välein. Näytteitä on analysoitu Merentutkimuslaitok-
sen planktonlaboratoriossa ja teetetty tilaustyönä. Haitallisten aineiden biologisia vai-
kutuksia Itämeren kaloihin ja simpukoihin on tutkittu laajassa BEEP EU-projektissa. 
Biologisten vaikutusten havainnointimenetelmiä suositeltaneen monipuolistettavaksi 
HELCOM -seurannassa ja Merentutkimuslaitos kehittääkin jatkuvasti valmiuksiaan 
osallistua seurantaan sen mahdollisesti laajentuessa.

Yhteyshenkilöt Merentutkimuslaitoksessa:  Pekka Alenius, puh. (09) 61394439,(fysi-
kaaliset muuttujat), Hannu Haahti, puh. (09) 61394517,(vesikemia),  Juha Flinkman, 
puh. (09) 61394551 (biologiset muuttujat), Sähköposti etunimi.sukunimi@fimr.fi.
Alg@line -päivystys, puh. 0400-609 269, algaline@fimr.fi (leväpäivystys ja Alg@line 
-asiat).
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4.1.4 

Kaukokartoituksen mahdollisuudet pintavesiseurantojen kehittämisessä 

4.1.4.1 
Hydrologia

Sari Metsämäki

Satelliittikuvia on käytetty SYKEssä lumen sulamisen seurantaan vuodesta 1999 lähti-
en. Seuranta liittyy SYKEn yleiseen vesien tilan seurantaan ja vesistöennusteisiin; kau-
kokartoituksella tuotetaan lumitietoa ennusteisiin niiden tarkkuuden parantamiseksi. 
Satelliittikuvilta lasketaan lumen peittämän alan (engl. SCA, Snow Covered Area) 
prosentuaalinen osuus laskenta-alueittain. Vesistöennustemallissa laskenta-alueina 
toimivat valuma-alueet, joten luontevinta on ollut tuottaa kaukokartoitustieto myös 
valuma-alueittain. Lumen peittämän alan estimoinnissa käytetään SYKEssä kehitet-
tyä, optisia satelliittikuvia hyödyntävää menetelmää, joka perustuu puoliempiiriseen 
heijastusmalliin. Heijastusmalli voidaan kalibroida soveltumaan eri instrumenteille: 
tällä hetkellä lumikartat tuotetaan käyttäen amerikkalaisen Terra-satelliitin MODIS- 
kuvia ja niinikään amerikkalaisen NOAA:n sääsatelliittisarjan AVHRR- kuvia. Myös 
eurooppalaisen ENVISAT- satelliitin MERIS- kuvia on kokeiltu.

MODIS- ja AVHRR- kuvia vastaanotetaan päivittäin Ilmatieteen laitoksella, josta 
ne lähetetään SYKEen prosessoitaviksi. Prosessoinnista huolehtii SYKEn automaat-
tinen prosessointi- ja arkistointijärjestelmä. Lopputuloksena saadaan tieto lumen 
peittämästä alasta 3. jakovaiheen valuma-alueittain (valuma-alueen keskimääräinen 
pinta-ala on noin 60 km2). Tulos työstetään teemakartaksi SYKEn internet-sivuille 
(www.ymparisto.fi/lumipeite), minkä lisäksi tieto lähetetään numeerisena vesistö-
ennustemalliin. Valuma-alueittaisen tiedon lisäksi lumen peittämä alaa on vuodesta 
2005 alkaen laskettu myös 5kmx5km ruudukossa, kattaen Suomen ja lähialueet. 

Optisten satelliittikuvien huonona puolena on, että pilvet peittävät näkymän maan 
pinnalle. Tämä on rajoittanut kuvien hyödynnettävyyttä pitkien pilvisten kausien 
aikana ja erityisesti silloin kun lumitilanteessa tapahtuu muutoksia joita ei näin ollen 
voida havaita. Mikroaaltoalueen kuvilla tätä ongelmaa ei ole. Teknillisen korkea-
koulun avaruustekniikan laboratoriossa on kehitetty mikroaaltotutkakuvia käyttävä 
menetelmä lumen peittämän alan estimointiin. Menetelmä otetaan testikäyttöön SY-
KEssä keväällä 2006. Kuvien korkean hinnan vuoksi niitä hankitaan vain rajallinen 
määrä, mutta niillä yritetään kattaa Pohjois-Suomen sulamiskausi niin, ettei syntyisi 
pitkiä katkoksia kaukokartoitusseurantaan. 

Yhteyshenkilö: Sari Metsämäki, Suomen Ympäristökeskus, 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

4.1.4.2 
Satelliittikuvien hyödyntäminen vesiseurannoissa

Kari Kallio, Jenni Attila 

Satelliittikuvat kattavat laajoja alueita, päivittäin saatavat aineistot kattavat kerralla 
koko Pohjoismaiden levyisen alueen. Alueellinen kattavuus mahdollistaa vedenlaa-
dun samanaikaisen vertailun ja seurantoihin kuulumattomien vesialueiden arvioin-
nin. Kaukokartoituksella voidaan arvioida a-klorofylliä, pintaleväesiintymiä, kiinto-
ainetta, sameutta, humusta ja näkösyvyyttä sekä veden lämpötilaa. Tietyn satelliitti-
instrumentin soveltuvuus seurantaan riippuu sen ominaisuuksista, mm. havaittavien 
aallonpituusalueiden lukumäärästä, alueellisesta erotuskyvystä ja ylilentotiheydestä. 
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Karkean maastoerotuskyvyn (250 m-1000 m) instrumenttien aineistoa on mahdollista 
saada päivittäin laajoilta alueilta, tarkempaa aineistoa (30 m) saadaan muutaman 
viikon välein rajoitetummalta alueelta.

Vuonna 2005 SYKEn operatiiviset satelliittikuvatuotteet (http://www.ymparisto.
fi/default.asp?node=4764&lan=fi) olivat suurten järvien ja Itämeren pintalämpötila 
sekä Itämeren pintaleväkukinnat. Lisäksi sameuden operatiivinen tulkinta on ko-
keiluvaiheessa. Nämä tuotteet ovat jatkossakin saatavilla internetissä vuorokauden 
kuluessa satelliitin ylilennosta. Tuotteet tehdään karkean maastoerotuskyvyn instru-
menteilla, joten pienten vesialueiden seuraaminen ei ole niillä mahdollista.

Vuonna 2004 toteutettiin kyselytutkimus, jossa selvitettiin veden laatuun liittyvien 
kaukokartoitustuotteiden kehittämistarpeita. Kyselytutkimus oli osa ’Vedenlaadun 
seurannan tehostamismahdollisuudet kaukokartoitus ja GIS-teknologian avulla: 
käyttäjien tarvekartoitus’ - hanketta, jonka yhteydessä järjestettiin myös loppukäyt-
täjille suunnattu seminaari. Tulosten mukaan mm. käyttökelpoisimmat muuttujat 
loppukäyttäjille ovat a-klorofylli ja näkösyvyys. Hankkeen tulokset löytyvät koko-
naisuudessaan SYKEn www-sivuilta: http://www.ymparisto.fi/default.asp?conte
ntid=146468&lan=FI.

Lähivuosina vesien kaukokartoituksen pilottialueita ovat Kymijoen-Suomenlah-
den ja Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueet (rannikkovedet 
ja järvet) sekä suuret järvet, joilla tulkitaan a-klorofylliä, sameutta, näkösyvyyttä ja 
humusta. Näistä muuttujista ei tehdä heti uusia operatiivisia tuotteita, vaan esimer-
kiksi järvien osalta tulkitaan syksyn ja talven aikana edeltävän kesän pilvettömät 
kuvat. Tulokset esitetään loppukäyttäjille pitoisuuskarttoina ja niistä laskettuina 
pitoisuusjakaumina. Kuvien tulkinta perustuu pääasiassa satelliittidatan ja seuran-
tatulosten yhdistämiseen. Samalla kehitetään menetelmiä (mm. ilmakehäkorjaus, 
veden optisten ominaisuudet, maa-alueiden vaikutusten eliminointi), jotka jatkossa 
mahdollistavat myös aikasarjojen tuottamisen.

SYKE on vedenlaadun kaukokartoituksen osalta mukana myös Euroopan ava-
ruusjärjestön ja EU:n GSE LAND ja MarCoast ohjelmissa, joissa kohdealueina ovat 
Kokemäenjoen vesistöalue ja Suomen rannikkoalueet. Ohjelmat käynnistyivät syk-
syllä 2005 ja ne kestävät nykymuodossaan kolme vuotta.

Yhteyshenkilöt Suomen ympäristökeskuksessa: Kari.Y.Kallio ja Jenni Attila
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

4.1.4.3 
Maankäytön ja -peitteen kartoitukset

Pekka Härmä

Maankäytön ja maanpeitteen kartoitukset tuottavat taustatietoa moneen seuranta- ja 
tutkimusohjelmaan. Tietoja hyödynnetään mm. hajakuormituksen mallinnuksessa, 
hydrologisessa seurannassa, luototyyppien uhanalaisuusarvioinneissa, luonnon mo-
nimuotoisuuden mallinnuksessa ja alueidenkäytön seurannoissa. 

SYKE on osallistunut Suomen alueen maanpeitetiedon tuotantoon osana kansal-
lisia yhteistyöhankkeita 1980-luvun lopulta alkaen. Kansallisessa SLICES yhteistyö-
hankkeessa valmistui tietokanta Suomen maankäytöstä vuonna 1990 luvun lopun ti-
lanteessa. Tietokanta on suunniteltu päivitettäväksi 2006 aikana vastaamaan Suomen 
maankäyttöä 2005. SLICES maankäyttöelementti perustuu eri organisaatioiden kerää-
mien ja ylläpitäminen paikkatietoaineistojen ja rekisterien luokitteluun, rasterointiin 
ja yhdistämiseen. SLICES hankkeen tietotuotannosta vastaa Maanmittauslaitos. 

SYKE osallistui EU:n CORINE2000 hankkeeseen, jossa tuotettiin yhteiseurooppa-
laisen CORINE luokittelun mukainen tietokanta Suomen maankäytöstä ja -peitteestä. 
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Aineisto valmistui 2004 ja vastaa tilannetta vuonna 2000 (+/- 1 vuosi). Kartoituksen 
tietotuotanto perustui kartta-, maasto- ja satelliittitietojen yhdistämiseen. EU:n ta-
voitteena on CORINE aineiston päivitys 5-10 vuoden välein. 

Edellä mainituissa hankkeissa tuotetuista paikkatietoaineistoista on laskettu ti-
lastoja Suomen maankäytöstä ja -peitteestä Hertta ympäristötietojärjestelmään va-
luma-alueittain, pohjavesialueittain ja kunnittain. Lisäksi aineistot ovat käytössä 
ympäristöhallinnon paikkatietopalvelimilla ja karttapalvelussa, sekä CORINE2000 
aineistojen osalta saatavilla myös Internetissä (www.ymparisto.fi/syke/clc2000).

Yhdyshenkilö Suomen Ympäristökeskuksessa Pekka Härmä,
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

4.2 

Ilma

4.2.1 

Ilmanlaadun seuranta kaupungeissa 

Pia Anttila

Ympäristönsuojelulain mukaan kaupunki-ilmanlaadun seurannan järjestäminen on 
kuntien vastuulla. Myös toiminnanharjoittajat ovat lain mukaan velvollisia olemaan 
selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja ne voidaan ympäristöluvissa velvoit-
taa järjestämään ilmanlaadun seurantaa tai osallistumaan paikallisen ilmanlaadun 
seurannan kustannuksiin. 

Yksi ilmanlaadun seurannan tavoitteista on arvioida ilmanlaatua suhteessa kan-
sallisiin ohjearvoihin, jotka on annettu valtioneuvoston päätöksessä ilmanlaadun 
ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvosta (VNP 480/1996). Ohjearvot ilmaisevat 
ilmansuojelun tavoitteita pitkällä aikavälillä ja ne ovat ohjeena ilman pilaantumista 
aiheuttavien toimintojen suunnittelussa kuten ympäristöluvissa. 

Kaupunkien ilmanlaadun seurantaa sääntelevät voimakkaasti myös Euroopan 
Unionissa määritellyt ilmanlaadun tavoitteet ja yhtenäiset arviointi- ja seurantamene-
telmät, joita on kuluvalla vuosikymmenellä uudistettu varsin perusteellisesti. Vuoden 
1999 jälkeen on annettu kaikkiaan neljä ns. ilmanlaadun tytärdirektiiviä, joissa on yk-
sityiskohtaisesti määritelty komponenttikohtaiset ilmanlaadun tavoitteet (raja-arvot) 
ja tarvittavan mittaustoiminnan laajuus, menetelmät ja laatutavoitteet. Ensimmäisellä 
tytärdirektiivillä (1999/30/EY; kansallinen toimeenpano ns. Ilmanlaatuasetuksella 
711/2001) säädettiin ilmassa olevien rikkidioksidin, typpidioksidin, typen oksidien, 
hiukkasten ja lyijyn pitoisuuksien raja-arvot, toisella tytärdirektiivillä (2000/69/EY; 
toimeenpano Ilmanlaatuasetuksessa) bentseenin ja hiilimonoksidin raja-arvot ja kol-
mannella (2002/3/EY, asetus 783/2003) otsonin tavoitearvot. Direktiivi ilmassa ole-
vasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä, ja polysyklisistä aromaattisista 
hiilivedyistä (2004/107/ETY, ns. metallidirektiivi) on neljäs kuluvan vuosikymmenen 
uusista ilmanlaadun seurantaa sääntelevistä tytärdirektiiveistä. Sen täytäntöönpano 
kansalliseen lainsäädäntöön tulee tehdä 15.2.2007 mennessä.

Direktiivit määräävät mittausasemien tarpeen riippuen siitä kuinka lähellä raja-
arvon ylittymistä ollaan: korkeiden pitoisuuksien alueilla pitoisuuksia tulee seurata 
jatkuvin mittauksin ja hyvin alhaisten pitoisuuksien alueilla ei mittauksia tarvita 
lainkaan. Mittaustarve tulee tarkistaa vähintään viiden vuoden välein. Lisäksi di-
rektiiveissä on komponenttikohtaisia erityismääräyksiä, kuten että suurissa (yli 250 
000 tuhatta asukasta) kaupunkikeskittymissä ilmanlaatua tulee mitata pitoisuuksista 
riippumatta ja toisaalta että tausta-alueilla tulee olla mittauksia pinta-alaperusteisesti 
(esim. yksi asema/100 000 km2). 
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Suomen kaupunkien ilmanlaadun seurannan mukauttaminen uusien tytärdirek-
tiivien määräysten mukaiseksi on lähinnä vaatinut hienosäätöä, suuret mullistukset 
eivät ole olleet tarpeen. Syynä tähän ovat paitsi Suomen alhaiset pitoisuudet myös 
se, että kaupungeissa on ollut valmiina lukumääräisesti varsin runsas ja tekniikaltaan 
suhteellisen ajanmukainen ilmanlaadun mittausasemien verkosto. 

Ilmanlaadun mittausasemia on viidenkymmenen kunnan alueella yli sata. Vuon-
na 2004 Suomen kaupungeissa mitattiin rikkidioksidia 51 asemalla, typpidioksidia 
59asemalla ja hengitettäviä hiukkasia 51 asemalla, haisevia rikkiyhdisteitä 30:llä, 
hiilimonoksidia 17:llä ja otsonia 17 asemalla. Arseenia ja kadmiumia on mitattu sään-
nöllisesti kolmella teollisuuspaikkakunnalla, nikkeliä kahdella ja bentso(a)pyreeniä 
yhdellä paikkakunnalla. Metallidirektiivin myötä näiden yhdisteiden seurantavel-
vollisuus ei näyttäisi ainakaan suuresti tästä laajenevan; tosin direktiivi edellyttää 
lisääntyvää seurantaa tausta-alueilla. 

Suomessa on yli kolmekymmentä ilmanlaadun seurantamittauksista vastaavaa 
organisaatiota, joilla on vastuullaan omia mittausasemia, näistä valtaosa on kun-
nallisia ympäristönsuojeluyksiköitä. Näin hajautetulle järjestelmälle on varsin haas-
teellista saavuttaa ja ylläpitää mittausten korkeat ja yhtenäiset laatutavoitteet. Myös 
direktiiveissä säädetyn reaaliaikaisen tiedottamisen järjestäminen on hajautetusti 
hankalaa.

Ilmanlaadun mittausten laatua koordinoi ja valvoo Ilmatieteen laitoksessa toimiva 
ilmanlaadun kansallinen vertailulaboratorio. Vertailulaboratorion keskeisiä tehtäviä 
ovat kuntien ilmanlaatumittausten vertailukelpoisuuden osoittaminen, kansallisten 
ilmanlaadun vertailumittausten järjestäminen ja koulutuksen ja tiedon välittäminen 
ilmanlaatumittauksiin liittyvissä kysymyksissä EU:n ja kuntien mittauksista vastaa-
vien tahojen välillä. 

Ilmanlaatutiedotuksen parantamiseksi on käynnistynyt valtakunnallisen ilmanlaa-
tuportaalin rakentaminen Ilmatieteen laitoksen, ympäristöhallinnon ja ilmanlaadun 
mittaajien yhteistyönä. Ilmanlaatuportaali tulee olemaan ilmainen ja kaikille avoin 
Internet-palvelu, josta on saatavissa mm. reaaliaikaisesti Suomen ilmanlaatumitta-
usten tulokset. Portaali valmistuu vuonna 2007. 

Yhteyshenkilö Ilmatieteen laitoksessa: Pia Anttila, puh. 050 368 6420,
etunimi.sukunimi@fmi.fi

4.2.2 

Laskeuma ja ilmanlaatu tausta-alueilla 

Jussi Vuorenmaa, Sirkka Leppänen

Ilmatieteen laitos ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) ovat seuranneet ilman 
epäpuhtauskuormitusta eri mittausohjelmin ilmanlaadun perustasoa kuvaavilla 
tausta-alueilla 1970-luvulta lähtien. Vuonna 2004 laitokset yhdistivät laskeuman 
mittausverkkonsa tuottamaan optimoidusti tietoa ilman kautta tulevan epäpuh-
tauskuormituksen suuruudesta, sen pitkän aikavälin muutoksista ja kuormituksen 
alueellisista eroista ilmanlaadun seurannan tausta-alueilla. Koko maan kattavalla 
seurantaverkolla tutkitaan happamoittavien yhdisteiden, ravinteiden, raskasmetal-
lien sekä pysyvien orgaanisten ympäristömyrkkyjen (POPs) laskeumaa palvellen 
kansallisia ja kansainvälisiä mittausohjelmia. Yhdistetyssä seurantaverkossa laitokset 
tekevät ilmanlaadunmittauksia ohjelmiensa mukaisesti yhteensä 20 asemalla.

Ilmatieteen laitos seuraa epäpuhtauksien pitoisuuksia ilmassa sekä sateen mukana 
tulevaa laskeumaa 13 asemalla. Kansainvälisiin mittausohjelmiin kuuluu yhdeksän 
asemaa, ja niiden lisäksi toimii neljä erikoisasemaa:
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• AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme) on arktisten alu-
eiden ympäristön seurantaohjelma, yksi asema (Pallas). Ohjelma keskittyy 
erityisesti ympäristömyrkkymittauksiin: sadeveden pysyvien orgaanisten 
yhdisteiden ja raskasmetallien (ml. elohopea) laskeuma sekä pitoisuusmitta-
uksia ilmasta. Ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä Ruotsin vesi- ja ympäristö-
tutkimuslaitoksen (IVL) kanssa.

• EMEP (Co-operative programme for monitoring and evaluation of the 
long-range transmission of air pollutants in Europe) on Eurooppaa koskeva 
epäpuhtauksien seuranta- ja arviointiohjelma, neljä asemaa (Utö, Virolahti, 
Ähtäri, Oulanka). Sadeveden happamoittavien aineiden laskeuma sekä ilman 
rikki- ja typpiyhdisteiden pitoisuudet, jatkuvatoiminen otsonin sekä typpi- ja 
rikkidioksidin monitorointi, sadeveden raskasmetallien laskeuma kahdella 
asemalla (Virolahti, Oulanka), kevyet hiilivedyt yhdellä asemalla (Utö), emäs-
kationit hiukkasista ja hiukkasten massa kahdella asemalla (Utö, Virolahti).

• GAW (Global Atmosphere Watch) on Maailman ilmatieteen järjestön alainen 
ilmakehän kemiallista koostumusta ja taustailman fysikaalisia ominaisuuksia 
tutkiva ohjelma, yksi asema (Pallas-Sodankylä). Erittäin monipuolinen ohjel-
ma, johon kuuluu EMEP-mittausten lisäksi mm. kasvihuonekaasujen, kevei-
den hiilivetyjen, mustahiilen ja hiukkasten massan sekä UV-säteilyn ja koko 
ilmakehän otsonipitoisuuden seurantaa. Asemaan sisältyy useita eri mittaus-
paikkoja Pallaksen alueella ja Sodankylässä.

• HELCOM (Helsinki Commission) seuraa Itämereen ilman kautta tulevaa 
epäpuhtauskuormitusta, yksi asema (Hailuoto), happamoittavien aineiden ja 
raskasmetallien laskeuma.

• Ympäristön yhdennetyllä seurannalla (IM, Integrated Monitoring) pyritään 
alueellisesti rajatulla alueella, pienellä valuma-alueella, kartoittamaan ilman 
kautta leviävien epäpuhtauksien pitkäaikaisvaikutuksia koko ekosysteemin 
tilaan, kahdella alueella (Kotinen, Hietajärvi) sadeveden happamoittavien 
aineiden ja raskasmetallien laskeuma sekä ilman typpidioksidipitoisuus kuu-
kausinäytteistä, otsonipitoisuus jatkuvatoimisesti. 

• Erikoisasemia ovat Hyytiälä, Värriö, Sevettijärvi ja Kevo, joissa noudatettava 
mittausohjelma vaihtelee.

Suomen ympäristökeskus seuraa kansallisella ohjelmalla ravinteiden laskeumaa 14
asemalla (Tvärminne, Vihti, Jokioinen, Kotinen (Evo), Peipohja, Kotaniemi, Ähtäri, 
Ylistaro, Maaninka, Hietajärvi (Lieksa), Viitamäki, Teeriranta, Sodankylä ja Nellim). 
Lisäksi kahdella erikoisasemalla mitataan ympäristömyrkkyjen laskeumaa: sade-
veden pysyvät orgaaniset yhdisteet (Evo ja Pallas) sekä raskasmetalleista elohopea 
(Evo).

SYKEn pohjavesien seurantaohjelman osana lumen ainepitoisuuksia ja talviai-
kaista laskeumaa mitataan noin 50 pohjaveden tutkimusasemalla. Seuranta on aloitet-
tu vuonna 1975. Seurantatutkimuksen tavoitteena on selvittää pitkähkön ajanjakson 
(3-5 kk) epäpuhtauslaskeuman alueellisia vaihteluita sekä seurata integroidulla lähes-
tymistavalla sulamisveden kulkua ja muutosprosesseja maaperässä ja sen vaikutusta 
pohjaveden määrään ja laatuun.

Yhteyshenkilöt: Laskeuma: Sirkka Leppänen, Ilmatieteen laitos, puh. (09) 1929 5422,
Sähköposti: etunimi.sukunimi@fmi.fi
Jussi Vuorenmaa, Suomen ympäristökeskus, puh. 020 490123,
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Pohjavesiseuranta: Risto P. Mäkinen, Suomen ympäristökeskus, puh. 020 490123, 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
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4.2.3 

Stratosfäärin mittaukset 

Rigel Kivi, Esko Kyrö, Tuomo Suortti, Kirsi Latola

Otsoni. Suomessa Ilmatieteen laitos aloitti stratosfäärin otsonin mittaukset Sodanky-
lässä vuonna 1988 ja Jokioisilla vuonna 1994. Molemmilla asemilla toiminta perustuu 
Brewer- spektrofotometrin jatkuviin otsonikerroksen paksuuden mittauksiin ja tutki-
muspallojen mukana lähetettävien otsoniluotaimien antamiin tietoihin. Otsoniluota-
uksista saadaan ilmakehän otsoniprofiili, joka ulottuu reilusti stratosfäärin puoliväliin 
asti. Sodankylässä otsoniluotauksia tehdään säännöllisesti viikoittain läpi vuoden 
(Kuva 3). Jokioisissa luotaukset ajoittuvat lähinnä talvelle ja kevättalvelle, jolloin 
kemiallisen otsonikadon oletetaan olevan voimakkainta. Tämän lisäksi Sodankylässä 
seurataan otsonikerroksen paksuuden kehitystä talvisin ranskalaisella (CNRS) SA-
OZ spektrofotometrillä. SAOZ mittalaite kykenee mittaamaan myös hyvin matalilla 
auringon korkeuskulmilla mahdollistaen operoinnin Sodankylän (67°) pohjoisessa 
talvessa. Sekä Sodankylän, että Jokioisten otsonikerrokselle ovat ominaisia voimak-
kaat vuodenaikaisvaihtelut. Sodankylän päivittäiset otsonimittaukset on nähtävissä. 
(http://fmiarc.fmi.fi/ozonecolumn.html). Ilmatieteen laitos panostaa myös voimak-
kaasti otsoni ja muiden stratosfäärin yhdisteiden satelliittimissioihin. Ilmatieteen 
laitoksen tutkijoita on ollut mukana Envisat- satelliittissa oleva Gomos instrumentin 
sekä Odinin OSIRIS- ja EOS Auran OMI- insrumenttien kehitystyössä.

Polaaripilvet. Polaaripilvet (helmiäispilvet) ovat stratosfäärin pilvimuodostumia, 
jotka syntyvät kun ilmakehän lämpötila laskee alle tietyn kriittisen rajan (-78 C 50 
hPa korkeudella). Helmäispilvihiukkaset kiihdyttävät otsonikatoa, prosessoiden il-
makehän klooriyhdisteitä otsonikerrokselle vaarallisiksi radikaaleiksi. Pilvet jaetaan 
optisten ominaisuuksiensa perusteella kahteen eri perustyyppiin. PSC tyyppi II on 
muodostunut suurista kidemäisistä hiukkasista, pääosin veden jääkiteistä. PSC tyy-
pin I pilvihiukkaset ovat pienempiä alijäähtyneitä typpihappoliuospisaroita, tyyppi 
Ia (Nitric Acid Trihydrate [NAT], HNO3/3H2O), tai liuospisaroita, jotka sisältävät 
myös rikkihappoa, tyyppi Ib (Supercooled Ternary Acid Droplets [STS], HNO3/
H2SO4/H2O). Sodankylässä PSC hiukkasia on havainnoitu Lidar mittalaitteella 
talvisin 1991/1992, 1994/1995, sekä 1996-1999. Polaaripilvitutkimusta on tehty myös 
aerosolisondein vuodesta 1994. Aerosolisondeja on lähetetty tutkimuspallojen mu-
kana talvisin, kriittisinä PSC aikoina, joka vuosi useita kappaleita. Näin on pystytty 
seuraamaan myös stratosfäärin aerosolien taustakonsentraation toipumista vuonna 
1991 tapahtuneen Pinatubon tulivuorenpurkauksen jälkeen.

Kuva 3. Päivittäiset otsonikolumnivahvuudet Sodankylän yläpuolella vuosina 1988-2002. Brewer 
ja SAOZ- mittaukset on esitetty vihreällä värillä. Vertailun vuoksi kuvassa on esitetty myös TOMS 
-satelliitin pitkäaikaiskeskiarvo harmaalla.
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Stratosfäärin vesihöyry. Ilmakehän vesihöyry toimii Maapallon ilmastosysteemis-
sä tärkeimpänä kasvihuonekaasuna. Viime vuosikymmeninä tehdyt mittaukset alem-
man stratosfäärin vesihöyrystä osoittavat sen pitoisuuden olevan nousussa. Näyttäisi 
siltä, että tämä vesihöyrypitoisuuden muutoksen aiheuttama vaikutus stratosfäärin 
säteilytaseelle on laskenut stratosfäärin lämpötilaa suunnilleen saman verran, kuin 
mitattu otsonikato. Vesihöyryn pitoisuuden muutokset vaikuttavat tämän lisäksi 
myös stratosfäärin otsonikemiaan. Sodankylässä on otettu käyttöön kaksi meteo-
rologisilla palloilla operoitavaa luotainta, joilla pystytään seuraamaan stratosfäärin 
vesihöyrypitoisuuden kehitystä. Toinen näistä instrumenteista on NOAA/CMDL 
huurrepiste peilihygrometri ja toinen CAO FLASH-B Lyman-alfa hygrometri. Pei-
lihygrometrilennot aloitettiin Sodankylässä ensimmäisen kerran vuonna 1996, ja 
toiminta on jatkunut talven 2002/2003 jälkeen. FLASH-B instrumentteja on lennätetty 
Sodankylässä yhteensä 14 kappaletta. Tämä tapahtui tammi-helmikuussa vuonna 
2004. Kyseinen mittauskampanja antoi merkittävän panoksen vesihöyrypitoisuuden 
dynamiikan tuntemukseen arktisen stratosfäärin polaaripyörteen reuna-alueilla. Sekä 
vesihöyryyn liittyvien meteorologisten prosessien tutkimuksen, että sen pitoisuuden 
pitkä-aikaisseurannan odotetaan jatkuvan tulevina vuosina Sodankylässä.

Ultraviolettisäteily. Ilmatieteen laitos on mitannut UV-säteilyä Sodankyässä vuo-
desta 1990 (Brewer Mark II instrumentti) ja Jokioisessa vuodesta 1995 (Brewer Mark 
III instrumentti). Sodankylässä on vuodesta 2002 lähtien käytetty myös NILU-UV 
monikanava-instrumenttia. Äskettäin projektitarkoituksiin on hankittu Bentham DM 
150. Spektrofotometrit kalibroidaan Sodankylässä ja Jokioisilla sijaitsevissa kalibroin-
tilaboratorioissa. Ilmatieteen laitos operoi SL501 eryteemapainotteiseen UV-mittariin 
perustuvaa UV-verkostoa jonka tulokset julkaistaan laitoksen www-sivuilla. Samoilla 
sivuilla on nähtävissä myös 2 vuorokauden uv-ennuste, jossa esitetään keskipäivän 
pilvettömän sään UV-indeksi tasa-arvokäyrin (http://www.fmi.fi/saa/varoituk_
7.html)

UV-B -säteilyn vaikutustutkimus. Lapin ilmatieteellisessä tutkimuskeskuksessa 
tehdään myös UV-B -säteilyn vaikutustutkimusta, joka perustuu FUVIRC (Finnish 
Ultraviolet International Research Centre) -tutkimusaseman toimintaan. Tutkimus-
aseman perustan muodostaa Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus yhdessä So-
dankylän geofysiikan observatorion kanssa. UV-säteilyn tutkimusasema palvelee 
ilmakemian, lääketieteen ja biologian tutkimushankkeita tuottamalla UV-säteilyn 
mittausaineistoa ja tarjoamalla palveluja, kuten UV-säteilyn mittalaitteiden kalibrointi 
ja huolto, tietotekninen neuvonta, koekenttien valvonta ja kokeiden ylläpito. Alueilla 
on lisäksi tarvittavat majoitus- ja tutkimuslaboratoriotilat sekä varusteita ja laitteita 
tutkijoille. Asemalla tehtävä tutkimus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tutkielmi-
en ja opinnäytetöiden tekemiseen, eritasoisten koulutustilaisuuksien ja seminaarien 
järjestämiseen ja myös teknisen alan koulutukseen. Vuonna 2002 rakennettiin UV-B 
-altistuskenttä mäntymetsään ja vuonna 2003 saatiin valmiiksi vastaavanlainen UV-B 
-säteilynaltistuskenttä suolle (Kuva 4). Altistuskentillä luonnontilassa kasvavia kas-
veja säteilytetään keinotekoisella 46 %:n UV-B -lisällä, mikä vastaa kokonaisotsonin 
vähenemistä noin 20 %:lla.

Yhteyshenkilöt (Lapin Ilmatieteellinen Tutkimuskeskus, LIT, Sodankylä): Esko Kyrö, 
Rigel Kivi ja Tuomo Suortti, Puh. (016) 619619, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@fmi.fi
FUVIRC: Kirsi Latola, etunimi.sukunimi@oulu.fi

Lisätietoja: http://fmiarc.fmi.fi/, http://fuvirc.oulu.fi/
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4.2.4 

Sisäilman laatu 

Jari Keinänen

Terveydensuojelulaissa (763/1994) on terveyshaittojen ehkäisemiseksi annettu mää-
räykset asunnon tai muun oleskelutilan sisäilman laadusta. Lain 26 §:n mukaan 
asunnon tai muun oleskelutilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, 
ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, 
ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa. Sisätilassa 
ei myöskään saa olla eläimiä tai mikrobeja siinä määrin, että niistä aiheutuu terveys-
haittaa. Lain 26 § ei koske työtiloja.

Terveydensuojelulain 32 §:n valtuuttamana sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 
vuonna 2003 Asumisterveysohjeen (sosiaali- ja terveysministeriö, oppaita 2003:1), jossa 
se antaa tarkempia ohjeita asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaalisista, kemial-
lisista ja biologisista tekijöistä. Asumisterveysohje soveltuu sisäilman terveydellisten 
olojen arviointiin muun muassa lämpötilan, huoneilman ja rakenteiden kosteuden, 
ilmanvaihdon, radonin, melun, ammoniakin, asbestin, formaldehydin, hiilidioksidin 
ja -monoksidin, styreenin, pienhiukkasten, tupakansavun ja mikrobien osalta. Vuonna 
2005 sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi lisäksi Asumisterveysohjeen soveltamisop-
paan, Asumisterveysoppaan, jonka tavoitteena on tarkentaa Asumisterveysohjeen 
tulkintoja.

Asuntojen ja muiden oleskelutilojen sisäilman laadun valvonta kuluu kunnan ter-
veydensuojeluviranomaiselle ja työtilojen osalta työsuojeluviranomaisille. Valvonta 
perustuu viranomaisten tekemiin tarkastuksiin, näytteenottoon ja mittauksiin, joita 
tehdään terveyshaittaa epäiltäessä kiinteistön omistajan tai haltijan pyynnöstä. Var-
sinaista säännöllistä seurantajärjestelmää asuntojen tai muiden oleskelutilojen ilman 
laadulle ei ole olemassa. Vaikka säännöllistä järjestelmää sisäilman laadun seuran-

Kuva 4. UV-B -suoaltistuskoekenttä Sodankylässä. Luonnontilassa kasvavia kasveja säteilytetään 
keinotekoisella 46 %:n UV-B -lisällä, mikä vastaa yläilmakehän kokonaisotsonin vähenemistä noin 
20 prosenttia.
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nalle ei ole, merkittävää tietoa sisäilman laatuun liittyen on jo vuosikymmeniä saatu 
muun muassa kunnan terveydensuojeluviranomaisten, työsuojeluviranomaisten, 
kansanterveyslaitoksen, työterveyslaitoksen ja yliopistojen tekemistä sisäilmatutki-
muksista. Muun muassa sisäilman mikrobien esiintymiseen ja niiden terveysvaiku-
tuksiin liittyvässä tutkimuksessa Suomi on yksi johtavista maista. 

Yhteyshenkilö: Jari Keinänen, Sosiaali- ja terveysministeriö/TRO, puh. (09) 16073126, 
etunimi.sukunimi@stm.fi

4.3 

Metsät

4.3.1 

Yleiseurooppalainen metsien terveydentilan seuranta 

Martti Lindgren, John Derome, Päivi Merilä

Yleiseurooppalaiseen metsien terveydentilan seurantaohjelma. Suomi on osallis-
tunut vuodesta 1985 lähtien yleiseurooppalaiseen metsien terveydentilan seuranta-
ohjelmaan, joka koostuu kahdesta erillisestä toiminnosta: 1) laaja-alaisesta metsien 
terveydentilan seurannasta (I taso) sekä 2) intensiivisestä metsäekosysteemien seu-
rannasta (II taso). 

Tämä Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan Talouskomission (YK/ECE) alainen 
metsien terveydentilan seurantaohjelma pohjautuu kansainväliseen ilman epäpuh-
tauksien valtiosta toiseen tapahtuvaa kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimuk-
seen. Euroopan unionin jäsenmaissa metsien terveydentilan seuranta nojautuu sitä 
varten vuosina 1986 ja 1994 vahvistettuihin säädöksiin ja niihin myöhemmin tehtyihin 
täydennyksiin. Tällä hetkellä ohjelmaan osallistuu 40 maata. Seurannalla toteutetaan 
myös Strasbourgin ministerikokouksen päätöslauselmaa S1, Helsingin ministeriko-
kouksen päätöslauselmaa H1 ja Lissabonin ministerikokouksen päätöslauselmaa L2 
Euroopan metsien suojelemisesta.

Suomessa metsien terveydentilan seurannasta vastaa Metsäntutkimuslaitos. Par-
kanon tutkimusaseman tehtävänä on ohjelman kansallinen koordinointi sekä kan-
sallisena tietokeskuksena (National Focal Centre, NFC) toimiminen. 

Ohjelman kansallisena koordinaattorina toimii John Derome, Metsäntutkimuslaitos, 
Parkanon toimintayksikkö, Kaironiementie 54, 39700 Parkano, puh. 010 211 4552,
etunimi.sukunimi@metla.fi

Seurantaohjelman tavoitteet. Yleiseurooppalaisen metsien terveydentilan seuran-
taohjelman tavoitteena on:

• antaa yleiskatsaus metsien terveydentilan alueellisista ja ajallisista vaihteluis-
ta (I taso) 

• tuottaa tietoa ympäristötekijöiden vaikutuksesta metsien kuntoon (I taso),
• tutkia ympäristötekijöiden ja metsien kunnon välisiä riippuvuussuhteita ja 

seurata tärkeimpien metsäekosysteemien kehitystä (II taso),
• tuottaa tietoa metsäekosysteemien eri osien vuorovaikutussuhteista,
• avustaa metsien kriittisen kuormituksen laskennassa sekä lisätä yhteistyötä 

muiden ympäristön seurantaohjelmien kanssa,
• tukea metsäpolitiikkaa kansallisella, eurooppalaisella ja globaalilla tasolla 

sekä
• tuottaa tietoa poliittisille päättäjille ja suurelle yleisölle.
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Laajamittainen metsien terveydentilan seuranta (I taso). Laaja-alainen metsien 
terveydentilan seuranta perustuu systemaattiseen havaintoverkkoon, joka käsittää 
kaikkiaan noin 6000 havaintometsikköä eri puolilla Eurooppaa. Suomessa Metsäntut-
kimuslaitos inventoi vuosittain puiden kunnon kansainvälisesti sovituin menetelmin 
noin 600 havaintometsikössä. Havaintometsiköt on valittu vuonna 1985 valtakunnan 
metsien 8. inventoinnin 3000 pysyvästä havaintokohteesta. 

Tärkeimmät vuosittain arvioitavat kuntotunnukset ovat: suhteellinen neulas- ja 
lehtikato eli harsuuntuneisuus, neulasten ja lehtien väriviat, sekä abioottiset ja biootti-
set tuhot. Näiden lisäksi puista on arvioitu neulasvuosikertojen lukumäärä, käpysato, 
viherleväkasvuston esiintyminen neulasilla sekä joinakin vuosina myös oksatuhot, 
kuusella sekundaarioksien määrä sekä epifyyttijäkälien esiintyminen näyteoksilla. 
Kaikilta näytealoilta on lisäksi kerätty maanäytteet ja osasta näytealoista myös neu-
lasnäytteet kemiallisia analyysejä varten. Näytealoilta on tehty myös kasvillisuus- ja 
epifyyttijäkäläkartoitus.

Metsäekosysteemien intensiivinen seuranta (II taso). Metsäekosysteemien inten-
siivisen seurannan tavoitteena on parantaa tietämystä metsien terveydentilan ja ilman 
epäpuhtauksien sekä muiden stressitekijöiden välisistä vuorosuhteista. Tätä varten 
on perustettu yhteensä noin 860 havaintometsikköä eri puolille Eurooppaa. Euroopan 
unionin jäsenvaltioissa näitä on 501 ja Suomessa 31, joista 27 kivennäismailla ja neljä 
turvemailla. Kohteista 16 sijaitsee männiköissä, 13 kuusikoissa ja kaksi koivikossa. 
Kaikki metsiköt, lukuun ottamatta neljää ympäristön yhdennetyn seurannan (YYS) 
metsikköä, sijaitsevat normaaleissa talousmetsissä. YYS:n kohteet edustavat puo-
lestaan luonnontilaisia metsiä. Useimmat kohteista sijaitsevat lähellä Ilmatieteen 
laitoksen ilmanlaadun mittausasemia. 

Suomessa mesäekosysteemien intensiivinen seuranta on integroitu myös kan-
sainväliseen AMAP-ohjelmaan (Arctic Monitoring and Assessment Program) sekä 
TEMS-tietokantaan (Terrestrial Ecosystems Monitoring Sites). Intensiivisen metsä-
ekosysteemin seuranta on esitelty talukossa 3.

Varsinainen havaintoalue kussakin intensiivisen seurannan metsikössä koostuu 
kolmesta (30 x 30 m) näytealasta ja niitä ympäröivästä vaipasta ja suojavyöhykkeestä. 
Yhdellä näytealoista tehdään maaperätutkimuksia sekä kerätään sade- ja maavesi- 
sekä karikenäytteitä. Yksi näytealoista on varattu kasvillisuustutkimuksia ja yksi 
puustomittauksia varten. Vaipan ja suojavyöhykkeen leveys vaihtelee yhteensä 10-30 
m. Näytealojen välinen etäisyys on puolestaan vähintään 5 m, samoin suojavyöhyk-
keen minimileveys.

Havaintoalueen kaikki puut on numeroitu, paikannettu ja niihin on maalattu myös 
rinnankorkeusmerkki. Kaikista puista on kirjattu puulaji ja puujakso, mitattu puun 
läpimitta rinnan korkeudelta, pituus ja latvusrajan korkeus. Suojavyöhykkeeltä on 
lisäksi valittu ja numeroitu yhteensä noin 20 näytepuuta eri läpimittaluokista, joista 
on mitattu edellisten tunnusten lisäksi kuoren paksuus ja otettu kairanlastu kannon 
ja rinnankorkeudelta iän määritystä varten. Lisäksi havaintoalueelta on määritetty 
metsätyyppi, rinteen kaltevuus ja kaltevuussuunta.

Seurannan kansallinen keskus (NFC) huolehtii havaintoalojen perustamisesta ja 
yläpidosta, havainnoinnista ja tietojen kokoamisesta sekä niiden toimittamisesta 
eurooppalaisiin ja kansainvälisiin tietokeskuksiin ja -kantoihin. Kansallinen keskus 
laatii myös vuosittain kansallisen raportin edellisen vuoden seurantatuloksista.

Forest Focus. Koska yleiseurooppalaisen metsien terveydentilan seurantaa koske-
van Euroopan unionin asetuksen voimassa olo päättyi vuoden 2001 lopussa, antoi 
Euroopan komissio heinäkuussa 2002 uuden ehdotuksen Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetukseksi metsien ja ympäristövuorovaikutusten seurannasta yh-
teisössä nimellä ”Forest Focus”. Asetusehdotuksen tavoitteena on yhdistää kaksi 
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vanhaa asetusta, joista toinen käsittelee metsäpaloja ja toinen ilman epäpuhtauksien 
vaikutuksia metsien terveydentilaan. Lisäksi uusina osina kehitetään maaperän, 
hiilen sitomisen, ilmaston muutoksen vaikutusten, monimuotoisuuden sekä metsien 
suojeluvaikutusten seurantoja. Ohjelman kesto on neljä vuotta ja sen uusien osa-
alueiden kehittäminen painottuu kauden ensimmäiselle puoliskolle, minkä tuloksia 
arvioidaan väliarvioinnin yhteydessä. Uusi asetus hyväksyttiin ympäristöneuvostos-
sa maaliskuussa 2003. Vuonna 2006 Forest Focus-ohjlmassa tehdään koko Euroopan 
kattava maaperäkartoitus (BioSoil). Kartoitus kattaa tason I näytealat (yli 600 alaa 
Suomessa) sekä osan tason II näytealoista (13 alaa Suomessa). Lisäksi osalla aloja 
tehdään aluskasvillisuuden kartoitus vuonna 2006. Forest Focus-ohjleman päätyttyä 
2006 terveyden tilan seuranta jatkunee Life+ -ohjelman alla vuodesta 2007. 

Yhteyshenkilöt: Koordinaattori John Derome, Metsäntutkimuslaitos, 
Parkanon toimintayksikkö, Kaironiementie 54, 39700 Parkano, puh. 010 211 4552
Taso I, Martti Lindgren Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimintayksikkö, 
Jokiniemenkuja 1, 01301 Vantaa, puh. 010 211 2537
Taso II, Päivi Merilä, Metsäntutkimuslaitos, Parkanon toimintayksikkö, 
Kaironiementie 54, 39700 Parkano, puh. 010 211 4061
Sähköposti: etunimi.sukunimi@metla.fi

Taulukko 3. Intensiivisen metsäekosysteemien seuranta.

Toiminto Havainto-
kohteiden 
lukumäärä

Arviointi- tai mittausjakso

Latvuskunto 31  Vuosittain

Maa-analyysit 31 Joka 10. vuosi

Neulasanalyysit 31 Joka 2. vuosi

Puuston kasvu 31 Joka 5. vuosi

Rungon ympärysmitta 7 Tunneittain

Laskeuma 17 Joka 4. viikko

Maavesi

– vajovesilysimetrit 17 Joka 4. viikko lumettomana aikana 

– alipainelysimetrit 17 Joka 4. viikko lumettomana aikana

Karikkeet 17 Joka 2. viikko

Fenologia 9 Kolme kertaa

Ilmanlaatu (passiivikeräimet) 5 Joka 4. viikko lumettomana aikana

Meteorologia 12

– ilman lämpötila (13m & 20 m) Tunneittain

– suhteellinen ilmankosteus Tunneittain

– maan lämpötila (-10 cm ja –20 cm) Tunneittain

– sademäärä Tunneittain

– tuulen nopeus Tunneittain

– tuulen suunta Tunneittain

– fotosynteettisesti aktiivinen säteily (PAR) Tunneittain

– auringonsäteily Tunneittain

– routa (-10, -20. –30, … -100 cm) Tunneittain

Aluskasvillisuus 31 Joka 5. vuosi kasvukautena
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4.3.2 

Metsätuhotietopalvelu 

Antti Pouttu

Metsätuhotietopalvelun ensisijaisena tavoitteena on hoitaa metsätuhoihin liittyvää 
palvelu- ja neuvontatoimintaa niin, että se vastaa hyvin käytännön metsätalouden, 
yksityisten metsänomistajien sekä myös muiden intressiryhmien tarpeisiin ja odo-
tuksiin. Akuuttien, laajojen metsätuhojen esiintymistä seurataan ja niistä tiedotetaan 
tarpeen mukaan. Tietoa metsätuhoista kerätään metsähallitukselta, metsäkeskuksilta 
ja metsänhoitoyhdistyksiltä vuosittain lähetettävällä tuhokyselyllä. Lisäksi eräitten 
tuholaisten kantoja seurataan pysyvillä koealoilla. Maa- ja metsätalousministeriölle 
laaditaan vuosittain raportti metsätuhojen esiintymisestä.

Hankkeessa koottu tietämys metsätuhoista lisätään Internetissä toimivan Metinfo 
Metsien terveys-palvelun sivuille. Palvelu on tarkoitettu käytännön metsätalouden 
työkaluksi metsätuhojen hallintaan, neuvontaan, toimenpiteiden valintaan ja koulu-
tukseen. Palvelu sisältää yli 150 tuhonaiheuttajakuvausta ja n. 830 valokuvaa. Lisäksi 
palvelussa on vuorovaikutteinen tuhojen tunnistusopas, tuhoennusteita, lista tuho-
asiantuntijoiden yhteystiedoista, tuhosanasto sekä tuhoaiheiset lait ja asetukset. 

Yhteyshenkilö: Antti Pouttu, Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimintayksikkö, puh. 
010 211 2576, etunimi.sukunimi@metla.fi
Lisätietoja: http://www.metla.fi/hanke/3047/,
http://www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/index.htm

4.4 

Biodiversiteetti

Biodiversiteettiseurannoissa kerätään tietoa ekosysteemeissä ja elinympäristöissä, la-
jeissa ja lajiyhteisöissä tai geenistöissä ja geeneissä tapahtuvista muutoksista. Muutok-
set voivat olla luonnollisia tai ihmisen toiminnasta aiheutuvia. Seurantatietoa voidaan 
käyttää biodiversiteetin tilan arviointiin, suojelu- ja hoitotoimien tarpeellisuuden tai 
riittävyyden arviointiin sekä biodiversiteetin käytön kestävyyden varmistamiseen. 
Seurannat painottuvat toistaiseksi lajeihin, joiden tutkimisessa ja harrastamisessa on 
Suomessa pitkät perinteet. Elinympäristöihin eli luontotyyppeihin on kiinnitetty vas-
taavaa huomiota vasta kymmenkunta vuotta ja seurannat ovat vasta muotoutumassa. 
Geneettisellä tasolla painopiste on edelleen tutkimuksissa. Toistaiseksi vain joidenkin 
lajien geneettisestä monimuotoisuudesta tai sen jakautumisesta on tutkimukseen 
perustuvaa tietoa, jota voitaisiin hyödyntää esim. seurantatoimien suunnittelussa. 

4.4.1 

Tavoitteet ja yleistilanne 

Ulla-Maija Liukko

Seurantatavoitteen asettamisessa ja rajaamisessa ovat lähtökohtana säädöksistä ja 
sopimuksista seuraavat kansalliset ja kansainväliset velvoitteet. Tärkeimpiä ovat 
biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus (78/1994, Rio de Janeiro), EU:
n lintu- ja luontodirektiivit (79/409/ETY ja 92/43/ETY) sekä luonnonsuojelulaki ja 
-asetus (160/97). Luonnonsuojeluasetuksen muutos (913/2005), jossa on päivitetyt 
luettelot mm. uhanalaisista lajeista, astui voimaan vuoden 2006 alusta.
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EU:n luontodirektiivi velvoittaa jäsenmaita järjestämään artiklan 11 mukaisen 
seurannan ja raportoimaan mm. seurannan tuloksista artiklan 17 mukaisesti kuuden 
vuoden välein. Ensimmäisessä raportissa selvitettiin direktiivin ja Natura 2000 -ver-
koston toimeenpanoa. Seuraavaa kautta (2001-2006) koskeva raportti tulee toimittaa 
v. 2007. Jäsenmaat arvioivat silloin kaikkien alueellaan esiintyvien, yhteisön tärkeinä 
pitämien lajien ja luontotyyppien suojelutason. Varsinaista seurantatietoa suojeluta-
sosta edellytetään vasta seuraavissa raportoinneissa eli kaudelta 2007- 2012 ja sen 
jälkeen. Vuoden 2007 raportoinnin jälkeen on eri seuraajatahojen kesken perustettava 
sekä kansainväliset ja kansalliset seurantavaatimukset täyttävä seurantaohjelma, 
jossa hyödynnetään myös olemassa olevia seurantoja ja muita toimintoja.

Oman seurantavelvoitteensa aiheuttavat myös Johannesburgissa v. 2002 pidetyssä 
YK:n kestävän kehityksen huippukokouksessa tehty päätös hidastaa merkittävästi 
biodiversiteettikatoa globaalilla, alueellisella ja kansallisella tasolla vuoteen 2010 
mennessä ja Euroopan Unionin jäsenmaita koskeva Eurooppa-neuvoston päätös 
Göteborgissa v. 2001, jonka mukaan biodiversiteetin köyhtyminen tulee pysäyttää 
yhteisön alueella vuoteen 2010 mennessä. Vuoden 2010 biodiversiteettitavoitteiden 
toteutumisen seurantaan tarkoitetuista kansainvälisistä indikaattoreista tehdään 
päätökset seurantaohjelmakauden 2006-2008 aikana. Valmistelua tehdään sekä Rion 
sopimuksen sihteeristön että Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) vetämissä työryh-
missä. Suomessa kansallisesti mahdollisesti käyttöön otettavista indikaattoreista ja 
niiden käytöstä ei ole tehty päätöksiä, mutta mahdollisista indikaattoreista on tehty 
alustavia listoja. 

Biodiversiteettiä ja sen seurantaa koskevat ympäristöhallinnon yleiset tavoitteet 
on kirjattu ympäristöministeriön strategiaan (YM moniste 101/2002), ympäristön 
seurannan strategiaan (YM moniste 114/2003) sekä ministeriön toiminta- ja talous-
suunnitelmaan, jossa on hallinnonalan keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet vuosina 
2006-2009 (YM moniste 143/2004). Niiden mukaan hallinnonalan yksi päätavoite on 
luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen hidastaminen. Seurannan kehittämiseksi 
suunnitelluilla keskeisillä toimenpiteillä varmistetaan, että monimuotoisuuden arvi-
oimiseksi saadaan riittävät tiedot. Kehitetään mm. valtakunnallista seurantajärjestel-
mää, tietojen rekisteröintiä ja ylläpitoa, laaditaan tarvittaessa eliölajiston suojelun ja 
seurannan toimenpideohjelmia ja mitataan annetuilla mittareilla hallinnon toimien 
vaikuttavuutta luonnon monimuotoisuuteen. Valtakunnalliset, kaikkia hallinnonaloja 
koskevat tavoitteet ja toimenpiteet kirjataan myös Suomen luonnon monimuotoisuu-
den toimintaohjelmaan 2006-2016.

Valtakunnallisten biodiversiteettiseurantojen verkostoyhteistyötä ja järjestämistä 
pohtinut Tutkimus, seuranta ja tietojärjestelmät -asiantuntijaryhmä (TST-ryhmä) jakoi 
biodiversiteettiseurannat kahteen ryhmään: yleisseurantoihin ja erityisseurantoihin. 
TST-ryhmä julkaisi ensimmäisen, yleisseurantoihin keskittyneen mietintönsä vuoden 
2001 lopussa (Suomen ympäristö 532/2001) ja toisen, erityisseurantoja käsittelevän 
mietintönsä sekä mietintöjen yhteenvedon vuonna 2005 (Suomen ympäristö 787/2005 
ja 759/2005).

Yleisseurannat antavat tietoa biodiversiteetin tilasta ja luonnossa tapahtuvista 
yleisistä kehityssuunnista. Muutokset ovat osin ennustamattomia ja näkyvät usein 
vasta pitkällä aikavälillä. Biodiversiteetin tilan ja ns. luonnon hyvinvoinnin tarkkai-
lun kannalta yleisseurannat ovat keskeisiä, sillä yleisessä lajistossa tai laajoilla alu-
eilla esiintyvissä elinympäristöissä tapahtuvat muutokset vaikuttavat merkittävästi 
ekosysteemien toimintaan. Tämän tyyppisiin tietotarpeisiin ollaan kehittämässa ns. 
biodiversiteetti-indikaattoreita.

Erityisseurannat kohdentuvat lainsäädännössä, direktiiveissä ja sopimuksissa 
erikseen lueteltuihin uhanalaisiin tai muuten tärkeinä pidettyihin lajeihin, luonto-
tyypeihin ja alueisiin. Erityisseurantoja tarvitaan pääasiassa em. kohteille tehtävien 
suojelu- ja hoitotoimien tarpeellisuuden ja tehokkuuden arviointiin. 
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Maamme biodiversiteettiseurannat voidaan jakaa karkeasti myös a) luonnon-
varaseurantoihin, joista vastaa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala, b) 
biodiversiteetin tilan seurantoihin, joissa vastuu jakautuu eri hallinnonaloille ja c) 
luonnonsuojelussa tarvittaviin seurantoihin, jotka kuuluvat pääsääntöisesti ympä-
ristöhallinnolle. Käynnissä on laskentatavan mukaan noin 60 biodiversiteetistä tie-
toa tuottavaa seurantahanketta, joista TST-ryhmän ehdottamaan biodiversiteetin 
seurantaohjelmaan soveltuviksi on katsottu 47 hanketta. Näistä yleisseurantoja on 
22 ja erityisseurantoja 25. Osa yleisseurannoista tuottaa tietoa myös erityisseuranto-
jen tarpeisiin. Näiden lisäksi kuusi hanketta on arvioitu biodiversiteettiseurantaan 
soveltuviksi kehitystyön tai lisäpanostuksen jälkeen. Seurannat muodostavat hyvän 
pohjan biodiversiteettiseurantojen järjestämiselle, joskin useita seurantoja tulisi ke-
hittää, jotta niiden hyödyntäminen tehostuisi. Puutteellisesti seuratut biodiversiteetin 
osa-alueet vaatisivat uusia seurantoja.

Nykyiset seurannat on aloitettu niitä ylläpitävien laitosten ja yhteisöjen erilaisten 
tehtävien, tarpeiden ja kiinnostuksen mukaisesti. Nykyiselläänkin seuranta-aineistot 
mahdollistaisivat joiltain osin korkeatasoisten biodiversiteetin tilan ja sen muutosten 
arvioiden tekemisen, mutta biodiversiteetin tilan kokonaisesityksiä tai teemakoh-
taisia yhteenvetoja ei ole kuitenkaan tehty. Biodiversiteetin tilaa havainnollistavia 
indikaattoreitakin on kehitetty varsin vähän. 

Biodiversiteettiseurantojen ja raportoinnin kehittämisessä on ongelmana nykyisten 
seurantojen heikko koordinaatio ja koottujen aineistojen tiedonhallinnan puutteet. 
Tiedot ovat hajallaan ja sellaisessa muodossa, ettei niiden hyödyntäminen ole teho-
kasta. Asiantuntemusta ja asiantuntijoita on myös useilla biodiversiteetin osa-alu-
eilla riittämättömästi. Suomen seurantajärjestelmälle on ominaista vapaaehtoistyön 
merkittävä osuus havaintojen teossa. On arvioitu, että erilaisissa lajiseurannoissa 
vapaaehtoisten työpanos on jopa 70 %. Osa seurannoista on syntynyt yksittäisten 
tutkijoiden aloitteesta ja niiden jatkuvuus voi myöhemmin olla uhattuna. Näiden 
erityispiirteiden vuoksi nykyistenkin seurantojen jatkuvuuden turvaamiseen on kiin-
nitettävä huomiota.

Kehittämistarpeet ovat niin laajoja, että ne jouduttaneen jaksottamaan pitkälle 
aikavälille. Tätä varten tarvitaan TST-ryhmän tekemien kehittämisehdotusten priori-
sointia. TST -ryhmän mielestä seurannan kehittämisessä on edistettävä erityisesti eri 
seurantatahojen yhteistyötä ja saatava alkuvaiheessa aikaan valtakunnallisen biodi-
versiteettiseurannan koordinaatio. Sen pohjalta on lisättävä seuranta-aineistojen hyö-
dynnettävyyttä, tietojen yhteiskäyttöä ja tilaraportointia. Verkostoyhteistyönä tulee 
kerätä yhteiset ja kaikille avoimet metatietokannat seurannoista, niiden suorittajista, 
aineistoista ja raporteista. Yksittäisten seurantojen ylläpito- ja raportointivastuu on 
jatkossakin niillä laitoksilla, jotka seurantoja tekevät. Keskeisessä asemassa seuran-
tojen koordinoinnissa ovat LTKM ja SYKE sekä ministeriöistä YM, MMM ja OpM. 
TST-ryhmän ehdotusten pohjalta ei ole vielä tehty jatkosuunnitelmia tai päätöksiä 
seurantoihin liittyvistä järjestelyistä. 

Yhteyshenkilöt Suomen ympäristökeskuksessa: Heikki Toivonen,
(TST-ryhmän puheenjohtaja) ja Ulla-Maija Liukko, (TST-ryhmän sihteeri). 
Puh. 020 490123, Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.

4.4.2 

Toteuttajat 

Ulla-Maija Liukko

Valtakunnallisia biodiversiteettiseurantoja ylläpitää seitsemän valtion tutkimuslai-
tosta tai museota. Näiden lisäksi seurantoihin osallistuu useita muita tahoja ja yh-
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teisöjä. Seurannat ovat joko yhden tahon toteuttamia tai niitä tehdään kahden tai 
useamman tahon yhteistyönä. Lisäksi useimmissa seurannoissa vapaaehtoistyön 
osuus on keskeinen.

Biodiversiteettiseurannoista vastaavia ja niissä keskeisesti mukana olevia tahoja 
ovat Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon eläin- ja kasvimuseo 
(LTKM), Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Merentutkimuslaitos 
(MTL), Metsähallitus (MH), Metsäntutkimuslaitos (Metla), Riista- ja kalatalouden tut-
kimuslaitos (RKTL), Suomen ympäristökeskus (SYKE), BirdLife Suomi (BL), Suomen 
Perhostutkijain Seura (SPS) sekä Maailman Luonnon Säätiön Suomen Rahasto (WWF). 
Näistä Metlan, RKTL:n ja MTT:n seurannat ovat luonnonvaraseurantoja (ks. 2.4), 
joissa on kuitenkin voimakas biodiversiteettinäkökulma. Seurannoissa ovat eri tavoin 
mukana myös alueelliset ympäristökeskukset (AYK:t), yliopistot ja luonnontieteelliset 
museot, Geologian tutkimuskeskus (GTK), uhanalaisten lajien eliötyöryhmät, Met-
sästäjäin keskusjärjestö (MKJ) ja riistanhoitopiirit, Metsätalouden kehittämiskeskus 
Tapio, Metsäkeskukset, Työvoima- ja elinkeinokeskukset sekä Etelä-Karjalan Allergia- 
ja Ympäristöinstituutti. Ministeriöistä keskeisimpiä ovat ympäristöministeriö (YM), 
maa- ja metsätalousministeriö (MMM) ja opetusministeriö (OpM), mutta biodiversi-
teetin tilan arviointi kuuluu sektorivastuun kautta myös useille muille ministeriöille 
ja hallinnonaloille.

4.4.3 

Lajien yleisseurannat 

Ulla-Maija Liukko

Laji- tai eliöryhmäkohtaista tietoa tuottavia yleisseurantoja oli vuoden 2000 kyselyn 
mukaan käynnissä 36 eri hanketta. Niistä 20 voidaan TST- ryhmän arvion mukaan 
käyttää ensisijaisen käyttötarkoituksensa lisäksi biodiversiteetin tilan arviointiin. 
Toistaiseksi sitä ei ole juurikaan tehty. Taulukkoon 4 on koottu ne yleisseurannat, joista 
on mahdollista saadaan ympäristötyyppikohtaista tietoa biodiversiteetissä tapahtu-
vista muutoksista. Muita seurantoja voidaan hyödyntää alueellisissa tulkinnoissa. 

Suurin osa yleisseurannoista kohdistuu selkärankaisiin eläimiin, erityisesti lintui-
hin (pesivä maalinnusto, vesilinnut, saaristolinnut, petolinnut, talvilinnut). Esimer-
kiksi ekosysteemien toimivuuden kannalta tärkeää maaperäeliöstöä tai tuntureiden, 
avosoiden ja rakennetun ympäristön lajistoa ei seurata juuri lainkaan. Suurin osa 
lintuseurannoista on LTKM:n ja lintuharrastajien eli BirdLifen toteuttamia.

RKTL vastaa riistanisäkkäiden ja -lintujen sekä taloudellisesti hyödynnettävien 
kalojen nykyisistä seurannoista sekä maatalousympäristön pesimälinnuston seu-
rannasta. Kalaseurannat ovat valtaosin kalavara ja -saalis seurantoja (2.4.2). Riista-
kolmioaineistojen avulla voidaan laskea metsäluonnon monimuotoisuutta kuvaava 
riistarikkausindeksi. LTKM kerää havaintoja myös Suomen sammakkoeläin- ja ma-
telijalajeista. Kartoituksen avulla voidaan tehdä karkeita arvioita myös lajien levin-
neisyys- ja runsausmuutoksista. 

Perhoset on selkärangattomien eläinten seuratuin ryhmä. Harrastajia on runsaasti 
ja havaintoja kerätään tehokkaasti. LTKM kerää havaintoja kaikista suurperhosista 
ja Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti päiväperhosista. Aineistojen avulla 
voidaan arvioida lajien levinneisyys- ja runsausmuuutoksia valtakunnallisesti tai 
alueellisesti. Elinympäristöön sidottua tietoa saadaan vain ympäristöhallinnon ja har-
rastajien (SPS) yhdessä toteuttamista maatalousalueiden päiväperhos- ja yöperhos-
seurannoista. Muista hyönteisistä yleisseurannoissa ovat mukana vain ketohyönteiset 
(ent. pölyttäjäseuranta). Lisäksi museon hyönteiskartoituksessa on 11 perhoslajin 
lisäksi 13 muihin hyönteisryhmiin kuuluvaa helposti tunnistettavaa lajia. 
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Kasveja seurataan vähemmän kuin eläimiä. LTKM:n putkilokasvien levinneisyys-
kartoituksessa Kastikka-tietokantaan kerättyä aineistoa olisi mahdollista hyödyntää 
jossain määrin myös runsausmuutosten seurannassa. Metlan Valtakunnan metsien 
inventoinneissa (VMI) kerättyjen aineistojen avulla voidaan seurata yleisessä metsä- 
ja suolajistossa tapahtuvia muutoksia.

Vesiympäristöjen lajistoseurantoja (plankton, pohjaeläimet, rannikon vedenalainen 
kasvillisuus) tehdään vesien tilan seurannan yhteydessä (ks. 4.1), mutta aineistoja ei 
ole käytetty biodiversiteetin tilan arviointeihin. Vesipolitiikan puitedirektiivin vel-
voittama vesistöjen ekologisen tilan seuranta tulee lisäämään joidenkin eliöryhmien 
seurantaa (kasviplankton, pohjaeläimet, vesikasvillisuus, kalat). Aineistot antanevat 
mahdollisuuden erilaisten vesimuodostumien biodiversiteetin tilan arviointien te-
hostamiseen.

Yhteyshenkilöt: Mikko Kuussaari, Suomen ympäristökeskus, puh. 020 490123, (päi-
väperhoset) Guy Söderman, Suomen ympärsitökeskus, puh. 020 490123, (ketohyön-
teiset) Reima Leinonen, Kainuun ympäristökeskus, puh. 08-616 3606, (yöperhoset)
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Taulukko 4. Eri laitosten ylläpitämät valtakunnalliset, biodiversiteettiin kohdistuvat yleisseurannat eri ympäristötyypeillä 
(v. 2004 päivitys)

Metsät Suot Tunturit Meri, 
rannikko

Sisävedet Maatalous-
ympäristöt

Rakennetut 
ympäristöt

LTKM Pesivä 
maalinnusto 
Petolinnut

Pesivä 
maalinnusto

Pesivä 
maalinnusto

Vesilinnut Pesivä 
maalinnusto 
Talvilinnut

Pesivä 
maalinnusto 
Talvilinnut

MTT Kevätvilja-
peltojen 
Rikkakasvit 
Lierot

METLA VMI (ylei-
nen raken-
ne ja ylei-
nen lajisto)

VMI (ylei-
nen raken-
ne ja ylei-
nen lajisto)

MTL Pohjaeläimet 
Eläinplankton 
Kasviplankton

RKTL Riistalinnut 
Riistanisäk-
käät

Saaristolinnut 
Hylkeet 
Kalakantojen 
rakenne 
Kalavarat

Vesilinnut 
Majavat 
Taloudellisesti 
merkittävät kalat

Peltoriista 
Pesimä-
linnusto

SYKE Yöperhoset Vedenalainen 
kasvillisuus

Kasviplankton 
Eläinplankton 
Pohjaeläimet

Päivä-
perhoset 
Keto-
hyönteiset
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4.4.4 

Lajien erityisseurannat

Ulla-Maija Liukko

Erityisseurantojen kohteina olevista lajeista ympäristöhallinnon kannalta tärkeimmät 
on lueteltu EU:n lintu- ja luontodirektiivien sekä Suomen luonnonsuojeluasetuksen 
lajiliitteissä. Näiden lisäksi on joukko kansainvälisiä sopimuksia (Bonn, Bern, AEWA, 
ASCOBANS, EUROBATS), jotka velvoittavat jäsenmaita olemaan tietoisia tiettyjen 
lajien tilasta maassaan. Uhanalaisuusarvioinnissa (v. 2001) uhanalaisiksi tai silmäl-
läpidettäviksi luokitellut lajit, jotka eivät ole LsA:n uhanalaisten lajien luettelossa 
ovat myös mukana erityisseurannan kohdelajeissa, samoin arvioinnin yhteydessä 
nimetyt Suomen kansainväliset vastuulajit. Osa uhanalaisiksi arvioiduista lajeista 
kuuluu maa- ja metsätaloushallinnon toimialaan ja niihin liittyvistä suojelu- ja seu-
rantatoimista säädetään ja sovitaan metsästykseen ja kalastukseen liittyvissä laeissa 
ja ohjeistuksissa. Eri lajiluetteloissa on runsaasti päällekkäisyyttä. Kaikkiaan lajeittain 
yksilöity seurantavelvoite koskee noin 2850 lajia. Niistä noin 1500 on LsA:n uhanalai-
sia tai direktiivilajeja. Erityisseurantojen tuottamaa tietoa tarvitaan ko. lajien hoito- ja 
suojelutoimenpiteiden suunnittelussa sekä toimien vaikutusten arvioinnissa. 

Eurooppalaisen lajiston seurantaan velvoittavat EU:n luonto- ja lintudirektiivit. 
Yhteisön tärkeinä pitämät eläin- ja kasvilajit on lueteltu luontodirektiivin liitteissä II 
ja IV. Näitä lajeja esiintyy Suomessa yhteensä 110 (Suomen saamia poikkeamia ei ole 
laskettu mukaan). Lisäksi direktiivin liitteessä V on lueteltu ne lajit, joiden hyväk-
sikäyttö voi vaatia käytön säätelyä ja joita on sen vuoksi seurattava. Liitteessä V on 
22 Suomessa esiintyvää lajia tai lajiryhmää, joista vain osaa hyödynnetään. Seuran-
taohjelmakaudella 2006-08 arvioidaan ensimmäistä kertaa kaikkien em. lajien suoje-
lutaso Suomessa. Luontodirektiivin lajien seurantakokonaisuus ja sen järjestäminen 
tulevat ajankohtaiseksi vuoden 2007 raportoinnin jälkeen (ks. 4.4.1). Tällä hetkellä 
seurannassa on noin viidennes lajeista ja seuranta olisi haluttaessa heti järjestettä-
vissä noin puolelle em.lajeista. Jo seurattavat lajit ovat pääasiassa riistanisäkkäitä ja 
putkilokasveja.

Lintudirektiivi koskee periaatteessa kaikkia luonnonvaraisia lintulajeja. Erityisesti 
huomioitavia liitteen I lintulajeja on Suomessa 62 ja vastaavalla tavalla huomioitavia, 
säännöllisesti esiintyviä tai läpimuuttavia muuttolintuja 38 (muita kuin liitteen I la-
jeja). Erityisesti huomioitavista lintudirektiivin lajeista seurannat kattavat noin 70 % 
ja muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta muidenkin seuranta olisi kohtuullisesti 
järjestettävissä. Lintudirektiivin raportoinnin sisältö todennäköisesti muuttuu lähi-
vuosina. Myös kansallista em. lintudirektiivin lintuihin ja Natura-alueiden linnus-
toihin liittyvää seurantaa ollaan seurantaohjelmakaudella tehostamassa Suomessa 
eri toimijoiden yhteistyönä.

Uhanalaisten lajien seurantavelvoite koskee luonnonsuojeluasetuksen liitteessä 
4 lueteltuja uhanalaisia lajeja. Uudessa, vuoden 2006 alussa voimaan tulevassa ase-
tuksen muutoksessa on 1418 uhanalaista lajia, joista 616 on merkitty lisäksi erityisesti 
suojeltaviksi. Kaikkia eliöryhmiä koskeva uhanalaisten lajien suojelun-, hoidon- ja 
seurannan kokonaistarkastelu olisi luonnonsuojeluhallinnossa tarpeellinen, sillä la-
jimäärän vuoksi resurssit eivät riitä kaikkien lajien tasapuoliseen huomioimiseen. 
Uhanalaisten putkilokasvien suojelu-, hoito- ja seurantatarpeiden yhteenveto kooste-
taan sen jälkeen kun niitä koskevat alueelliset priorisointikeskustelut saadaan päätök-
seen v. 2006. Vastaavia alueellisia priorisointikeskusteluja on alustavasti käynnistetty 
vuoden 2005 aikana joidenkin hyönteislajien seurannasta. 

Kaikkiaan on käynnissä 26 lajeihin kohdistuvaa erityisseurantaa (taulukko 5). Li-
säksi joitakin erityisseurannan kohdelajeja, enimmäkseen selkärankaisista, seurataan 
yleisseurannoilla. Seurannat kattavat 10 % eli noin 300 lajia noin 2850 kohdelajista, 
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joita tulisi seurata. Tämän lisäksi on tiedolliset ja muut käytännön valmiudet noin 900 
lajin seurannan aloittamiseen, mikäli työnjako ja resurssointi pystytään järjestämään. 
Muiden kohdelajien seurantaan ei tällä hetkellä ole valmiuksia, koska niiden biologia 
tai esiintyminen tunnetaan huonosti, ei ole seurantaan soveltuvia menetelmiä tai ei 
ole riittävästi seurannan toteuttamisessa tarvittavia lajiasiantuntijoita. 

Kattavimmin erityisseurannat kohdistuvat lintuihin, joista uhanalaisimmille on 
omat seurantansa ja useimpia muita kohdelajeja seurataan linnuston yleisseurannoil-
la. Myös riistanisäkkäiden seuranta on pääosin erinomaisesti järjestetty. Uusimmat 
seurannat kohdistuvat putkilokasveihin ja muutamiin hyönteisryhmiin.

Ympäristöhallinnossa tehtävien uhanalaisten ja muiden erityisseurantaa vaativien 
lajien havainto- ja seurantatiedot tallennetaan Hertta-tietojärjestelmän Eliölajit -osaan. 
Se on alueellisten ympäristökeskusten, Metsähallituksen luontopalveluiden ja SYKEn 
yhteiskäytössä. Järjestelmää ylläpidetään SYKEssä. 

Taulukko 5. Erityisseurantaa vaativien lajien valtakunnalliset seurantahankkeet ja niiden toteuttajat 
(Suomen ympäristö 759/2005).

Seurantahanke Toteuttaja (toteuttajat)

Suurpetoseuranta (4 lajia) RKTL, MKJ, Riistanhoitopiirit, MH

Naaliseuranta Metla, MH (Life-hanke)

 Saimaannorppakannan seuranta MH, EELA, WWF

Itämerennorppaseuranta RKTL, WWF

Halliseurannat RKTL, WWF

Euroopanmajavaseuranta RKTL, Riistanhoitopiirit

Metsäpeura Riistanhoitopiirit, RKTL

Sääksiseuranta LTKM, rengastajat

Merikotkaseuranta WWF, LTKM, MH (Pohjois-Suomi)

Maakotkaseuranta MH, LTKM

Tunturihaukkaseuranta MH, LTKM

Muuttohaukkaseuranta MH, LTKM

Räyskäseuranta LTKM, RKTL

Kiljuhanhiprojekti WWF, MH, AYK:t, MKJ (Life-hanke)

Valkoselkätikkaprojekti WWF> MH v. 2003 alkaen

Harvalukuisten ja uhanalaisten lintulajien seuranta 
(kaikki uhanalaiset +harvalukuiset erityislajit)

BL ja sen paikallisyhdistykset

Matelija- ja sammakkoeläinkartoitus LTKM

Lohen ja meritaimenen jokiseurannat RKTL (osana kalavarojen seurantaa)

Järvilohen kutukalapyynti RKTL

Luontodirektiivin lajien seuranta (putkilokasvit) SYKE, MH, AYK:t, Metla

Muiden uhanalaisten lajien seurannat SYKE, MH, AYK:t, kasviharrastajat, 
Hemiptera-työryhmä, 
Pistiäistyöryhmä, kovakuoriaisharrastajat

SYKEssä on erityisseurantojen lisäksi käynnissä kahden voimakkaasti levittäytyvän 
lajin, merimetson ja valkoposkihanhen kannankehityksen seuranta. Seurantaohjel-
makaudella 2006-08 tulee ajankohtaiseksi myös ottaa kantaa ekologisesti haitallisten 
vieraslajien seurantatarpeeseen ja työnjakoon Suomessa. 

Yhteyshenkilöt Suomen ympäristökeskuksessa: Ulla-Maija Liukko (lajit yleisesti, 
direktiivilajit), Terhi Ryttäri (uhanalaiset kasvit), Ilpo Mannerkoski (uhanalaiset sel-
kärangattomat), Timo Asanti (merimetso), Markku Mikkola-Roos (uhanalaiset linnut, 
lintudirektiivi), Heidi Kaipiainen (Eliölajit- tietojärjestelmä)
Puh. 020 490123, Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.
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4.4.5 

Luontotyyppiseurannat

Ulla-Maija Liukko, Anne Raunio

Luontotyyppitasolla seurantojen jakaminen yleis- ja erityisseurantoihin ei ole niin 
selkeää ja tarpeellista kuin lajitasolla. Eri säädöksissä luetellut ja seurattavaksi vel-
voitetut luontotyypit kattavat jo sinällään melko hyvin Suomessa esiintyvät elin-
ympäristöt. Vaikka varsinaisia luontotyyppien (l. biotooppien tai elinympäristöjen) 
seurantoja ei vielä ole, tiettyjä ympäristön tilan, luonnonvarojen ja lajien seurantojen 
tuloksia voitaisiin hyödyntää soveltuvin osin myös luontotyyppien tilan seurannassa. 
Seurantojen käytettävyys luontotyyppien tilan arviointiin voi parantua huomattavas-
ti, kun esim. vesiseurantoja uudistetaan vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisesti 
suuntaamalla niitä vesistöjen ekologisen tilan arviointiin. 

Metlan valtakunnan metsien inventointiin (VMI) liittyvillä metsävarojen sekä met-
sien terveydentilan seurannan koealaverkoilla seurataan elinympäristössä tapahtu-
via muutoksia, ja tietoja voidaan käyttää myös biodiversiteetin tilan laaja-alaisten 
muutosten arviointiin. Muuten luontotyypeistä tai biodiversiteetin maisematasolla 
tapahtuvista muutoksista tietoa tuottavia yleisseurantoja ei juurikaan ole tai tietoja 
ei ole hyödynnetty biodiversiteetin tilan arviointiin.

Yleinen luontotyyppien seurantavelvoite tulee Rion sopimuksesta ja se toistetaan 
myös luonnonsuojelulaissa. Yksilöidymmin luontotyyppeihin, niiden suojeluun ja 
seurantaan kiinnitetään huomiota neljässä eri säädöksessä. EU:n luontodirektiivin 
liitteessä I on lueteltu 69 Suomessa esiintyvää luontotyyppiä, luonnonsuojelulain 
suojeltuja luonto¬tyyppejä on 9, metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä 7 sekä 
vesilain pienvesityyppejä 4. Luontotyypit on määritelty ja rajattu säädöksissä eri 
tavoin, mikä vaikeuttaa tietojen yhteiskäyttöä. Eri säädösten luontotyypit vastaavat 
kuitenkin osittain toisiaan, joten tiedonkeruun ja seurantojen suunnittelussa tulisi 
ottaa huomioon eri säädökset ja etsiä niiden välistä synergiaa. Luontotyypeille ei vielä 
ole vakiintuneita, valtakunnallisesti käytettävissä olevia seurantamenetelmiä. Sekä 
maasto- että ilmakuva- ja GIS- seurantamenetelmiä tulisi tutkia ja kehittää edelleen. 
Vaikka seurantoja ei ole vielä käynnissä, luontotyyppien nykytila-arvioinnin, suojelun 
ja seurannan pohjatyötä ollaan tekemässä useissa hankkeissa.

SYKEssä on tehty luontodirektiivin luontotyyppien seurantatarpeen priorisointiin 
tähtäävää tiedonkeruuta ja selvitetty eri luontotyypeille sopivia seurantamenetelmiä. 
Luontodirektiivin seurantojen yleissuunnitelma valmistuu v. 2006. Metsähallitus kar-
toittaa Etelä-Suomessa ja Pohjanmaalla (ns. METSO-toimintaohjelman alueilla) val-
tion luonnonsuojelualueiden luontotyyppejä v. 2002-2006. Kartoitusta täydennetään 
yksityismaiden luonnonsuojelualueiden inventoinneilla, jotka tehdään alueellisten 
ympäristökeskusten ja MH:n yhteistyönä vuosina 2004-2006. Kartoitusten tuloksia 
käytetään mm. luontotyyppien nykyisen suojelutason arvioinnissa. Pohjois-Suomen 
kartoitukseen MH on varannut aikaa vuoteen 2010 asti. Rannikkoalueen veden-
alaisia luontotyyppejä kartoitetaan Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden 
inventointiohjelmassa (VELMU), joka on kymmenvuotinen, usean ministeriön ja 
keskeisten meriluonnon asiantuntijalaitosten yhteistyöhanke. Inventointi tulee katta-
maan kaikki Suomen rannikkoalueet ja sen tavoitteena on luoda yleiskuva erilaisten 
luontotyyppien ja lajien esiintymistä ja paikallistaa erityisen arvokkaat alueet Suomen 
rannikkoalueelta. Ympäristöhallinnossa on meneillään myös luonnonsuojelulain 
luontotyyppien kartoitus, joka on aloitettu metsäisistä luontotyypeistä ja vähitel-
len edetään muihin ympäristöihin (SYKEn moniste 188). Kartoituksen ensisijaisena 
tarkoituksena on etsiä ne kohteet, joiden suojelemiseksi tarvitaan suojelurajauksia. 
Kohteiden seurantaa ei ole vielä pohdittu.
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Metsälain mukaisten metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden 
elinympäristöjen kartoitus (METE-kartoitus) yksityismailla valmistui kesällä 2004
(MMM:n julkaisuja 9/2004). Kartoituksia tekivät pääasiassa metsäkeskukset Metsä-
talouden kehittämiskeskus Tapion koordinoimana. Lisäksi metsäteollisuusyritykset 
ovat tehneet kartoituksia omistamissaan metsissä sekä Metsähallitus valtion mailla. 
Osa metsäteollisuuden tiedoista (UPM-Kymmene) on annettu myös ympäristöhal-
linnon käyttöön. Myös Metlan Valtakunnan metsien yhdeksännessä inventoinnissa 
(VMI9, 1996-2003) kartoitettiin avainbiotooppeja, jotka ovat pääosin samoja kuin met-
sälain elinympäristöt. Sitä ei ole kuitenkaan tarkoitus jatkaa ainakaan samalla tavoin 
tulevilla kartoituskierroksilla. VMI ei ole tehokkain tapa inventoida ja seurata pienia-
laisia, vähälukuisia elinympäristöjä. Metsäkeskukset ovat tehostamassa Alueellisten 
metsäohjelmien seurantaa, jossa vuosittain seurataan myös metsäkeskusalueiden 
monimuotoisuuden ja ympäristön tilan kehittymistä. Yhtenä seurannan kohteena on 
metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen pinta-alat yksityismetsissä.

Suomen luontotyyppien uhanalaisuus arvioidaan ensimmäistä kertaa SYKEn vetä-
mässä hankkeessa (Suomen ympäristö 765/2005). Arvioinnin kattavuuteen vaikuttaa 
olemassa olevan tiedon riittävyys aivan kuten lajien uhanalaisuuden arvioinnissakin. 
Kansallisesti uhanalaiset luontotyypit tulevat jatkossa olemaan keskeinen osa biodi-
versiteetin seurantoja. Hanke valmistuu vuoden 2007 loppuun mennessä. 

Yhteyshenkilöt Suomen ympäristökeskuksessa: Anne Raunio, (Luontodirektiivin 
luontotyypit, uhanalaisuusarviointi), puh. 020 490123, Petri Ahlroth, (Luonnonsuoje-
lulain luontotyypit), puh. 020 490123. Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

4.4.6 

Luonnontieteellisen keskusmuseon seurannat

4.4.6.1 
Fenologia-seuranta

Juhani Terhivuo

Luonnontieteellinen keskusmuseo (Eläinmuseon selkärangattomien osasto) seuraa 
useiden eläin- ja kasvilajien elämänkiertoon kuuluvien vuotuisten tapahtumien ajoit-
tumista. Seuranta toteutetaan luonnonharrastajille osoitetuilla kyselyillä, joissa ke-
rätään lajikohtaista fenologista sekä faunisista ja floristista tietoa. Seurantaa tehdään 
yhteistyössä Suomen Tiedeseuran kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat myös Met-
säntutkimuslaitos, Metsäekologian laitos (Metsäpuiden ekologia) ja Luonto-Liitto. 
Aineistoja on tallennettu atk:lle sekä vuosittain että takautuvasti.

Ensimmäinen harrastajille osoitettu systemaattinen fenologia-kysely tehtiin jo 
vuonna 1846. Aluksi havaintojen keruusta ja yhteenvedoista vastasi Suomen Tiede-
seura, mutta 1960-luvulta lähtien Eläinmuseo on ollut Suomen Tiedeseuran yhteis-
työkumppani. Tutkimukseen osallistuu vuosittain yli 100 havainnoitsijaa, havaintojen 
määrä on noin 7000–8000 kpl/vuosi. Havaintojenkeruukysely uusitaan vuosittain ja 
siitä lähetetään yhteenveto kaikille havaintojen tekijöille. Yhteenveto ja kyselylomak-
keet on nähtävissä myös Eläinmuseon kotisivuilla (www.fmnh.helsinki.fi).

Yhteyshenkilö: Juhani Terhivuo, puh. (09) 191 44215, etunimi.sukunimi@helsinki.fi
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4.4.6.2 
Hyönteiskartoitus

Larry Huldén

Eläinmuseon hyönteisosasto kartoittaa yhdessä hyönteistieteellisten seurojen kanssa 
eräiden helposti tunnettavien hyönteislajien esiintymistä Suomessa. Kartoituksessa on 
mukana 24 hyönteislajia, joista osa on harvinaisia. Aineiston perusteella voidaan selvittää 
lajien levinneisyydenmuutoksia ja runsaudenmuutoksia.

Hyönteisharrastajat keräävät kohdelajeista touko-syyskuussa havaittu/ei havaittu- 
tietoa 10x10 km:n ruuduista. Tiedot kirjataan kartoituslomakkeelle, jotka taltioidaan 
eläinmuseoon. Hankkeessa on mukana noin 200 havainnoitsijaa (alkuvuosina hieman 
enemmän). Havaintoja on kertynyt keskimäärin noin 6000 vuodessa.

Hyönteiskartoitus aloitettiin vuonna 1981, jolloin seurantaan otettiin mukaan 21 lajia. 
Vuonna 1984 seurantalajien määrä nostettiin 24:ään. Tietokantaan on kertynyt yli 115 
000 havaintoa.

Yhteyshenkilö: Larry Huldén, puh. (09) 191 28833, etunimi.sukunimi@helsinki.fi

4.4.6.3 
Perhoskartoitus

Larry Huldén

Eläinmuseon hyönteisosasto kartoittaa Suomen Perhostutkijain Seuran kanssa suurper-
hosten esiintymistä Suomessa. Aineiston perusteella selvitetään suurperhosten levin-
neisyyttä, runsautta ja näiden muutoksia. Hanke tähtää ensivaiheessa perhosatlaksen 
julkaisemiseen.

Seurantamenetelmiä on kaksi. Perhosharrastajilta kerätään havaintolomakkeilla vuo-
sittain perhosten esiintymistiedot 10x10 km:n ruuduista. Seuranta-aineistoon tallenne-
taan myös kaikki vanhat tiedot, esimerkiksi kokoelmatiedot. Aineistoon otetaan mukaan 
myös muista hyönteisseurannoista saatava perhosten levinneisyystieto. Aineisto on 
jaettu ennen vuotta 1988 tehtyihin havaintoihin ja myöhempiin havaintoihin. 

Perhosten nykylevinneisyyttä kartoittaa noin 400 havainnoitsijaa. Kartoitus aloitettiin 
vuonna 1988.

Yhteyshenkilö: Larry Huldén, puh. (09) 191 28833,  etunimi.sukunimi@helsinki.fi.

4.4.6.4 
Kirvaseuranta

Anders Albrecht

Eläinmuseon hyönteisosasto kartoittaa kirvalajien esiintymistä Suomessa. Aineiston 
perusteella selvitetään kirvojen levinneisyyttä, levinneisyyden muutoksia, taksonomiaa 
ja ravintokasviyhteyksiä.

Kirvaseurannassa ei ole vakioituja menetelmiä. Menetelmät vaihtelevat mm. lajin ja 
sääolojen mukaan. Kaikista lajeista kerätään näytteitä ja arvioidaan yksilöiden runsaus 
näytteenottoaikana. Näytteet tutkitaan eläinmuseossa.

Aineiston keruu edellyttää perehtyneisyyttä kirvojen elintapoihin. Kartoitus tapahtuu 
eläinmuseon hyönteistutkijoiden ja muiden hyönteistutkijoiden yhteistyönä. Kartoitus 
aloitettiin vuonna 1991 laatimalla saatavilla olleiden tietojen perusteella kirvojen levin-
neisyyskartat. Karttoja täydennetään kirvaseurannassa kerättyjen tietojen perusteella. 
Seurannassa on kertynyt laaja aineisto myös kirvojen ekologiasta ja taksonomiasta.

Yhteyshenkilö: Anders Albrecht, puh. (09) 191 28837, etunimi.sukunimi@helsinki.fi.
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4.4.6.5 
Suomen jokihelmisimpukka- eli raakkuseuranta 

Ilmari Valovirta

Eläinmuseon selkärangattomien osasto on seurannut yhdessä Suomen WWF:n kanssa 
jokihelmisimpukan esiintymistä Suomessa vuodesta 1978. Jokihelmisimpukkatyöryh-
män seurantatutkimuksista saadaan suojeluun tarvittavaa tietoa jokihelmisimpukan 
levinneisyyden ja runsauden muutoksista sekä lajin ekologiasta ja suojeluherkkyy-
destä. Seurannan kohteena ovat jokihelmisimpukan lisäksi muut inventointialueilla 
elävät suursimpukat, kuten vuollejokisimpukka.

Jokihelmisimpukan elinpaikkojen kartoitus tapahtuu sukeltamalla. Yksilömäärät 
lasketaan metrin levyiseltä sukelluslinjalta, usein 100 m pituisina jokialueina. Osa 
kohteista tarkastetaan vuosittain, osa muutaman vuoden välein. Seurantatiheys riip-
puu suojelutarpeesta ja rahoituksesta, sillä biosukeltajien avulla tehty tutkimus on 
suhteellisen kallista. Raakun elinympäristön tilaa kuvaavia seurattavia muuttujia on 
kaikkiaan noin sata, joista 32 on muita merkittävämpiä.

Raakkutyöryhmä on tutkinut yli 2500 km metrin levyistä sukelluskaistaa vuodesta 
1978 alkaen. Tietoja on kerätty sukeltamalla myös Suomen lähialueilta Venäjän Kar-
jalasta, Virosta ja Latviasta. Erityisen merkittävän lisän suojelutyöhön antoi kolmen 
jokihelmisimpukkajoen jokiekosysteemien entisöintiin keskittynyt LIFE/Nature- pro-
jekti (1997–2002). Lisäksi tietoja kerätään tietokantaan muiden viranomaisten kanssa 
yhteistyössä. Aineisto, joka on tallennettu Eläinmuseoon, ei ole suojelusyistä julkista. 
Tietoja luovutetaan lähinnä suojelutarkoituksiin.

Yhteyshenkilö: Ilmari Valovirta, puh. (09) 191 28851, gsm 040 5201909, 
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

4.4.6.6 
Merikotkaseuranta

Torsten Stjernberg

Eläinmuseon selkärankaisosasto huolehtii Suomen WWF:n merikotkatyöryhmän 
kanssa valtakunnallisesta merikotkaseurannasta, osana merikotkatyöryhmän laajaa 
valtakunnallista merikotkaprojektia. Seurannan tavoitteena on merikotkakannan 
kannanmuutosten seuranta ja lajin suojelu.

Seurannan käyttämä maastoaineisto saadaan Suomen WWF:n merikotkatyöryh-
män tutkijoilta, jotka vapaaehtoistoimin tarkastavat tiedossa olevat merikotkan pe-
säpaikat vuosittain ja hakevat uusia reviirejä ja pesäpaikkoja. Metsähallitus vastaa 
Lapin läänin ja Oulun läänin pesimäpaikkojen inventoinnista. Seurattavia muuttujia 
ovat mm. pesimätulos, kuolleisuuteen liittyvät tekijät ja kannanmuutokset. Kaikki 
merikotkan poikaset pyritään rengastamaan ja värirenkain merkittyjä lintuja seura-
taan talvisilla ruokintapaikoilla. 

Vuonna 2005 todettiin 254 asuttua reviiriä. Merikotkatyöryhmä on harjoittanut 
yhteistyötä Ruotsin merikotkaprojektin ja Venäjän Karjalan luonnonsuojeluviran-
omaisten kanssa.

Koko merikotkaseurannan aineisto on koottu Eläinmuseoon. Projekti aloitettiin 
vuonna 1972. Vuonna 2005 alkoi inventointitietojen siirtäminen tietokantaan, joka 
on luotu Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella.

Yhteyshenkilö: Torsten Stjernberg, puh. (09) 191 28857, 
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
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4.4.6.7 
Räyskäseuranta

Torsten Stjernberg

Eläinmuseon selkärankaisosasto huolehtii Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen 
riistantutkimuksen kanssa valtakunnallisesta räyskäseurannasta. Seurannan tavoit-
teena on räyskän kannanmuutosten seuranta ja lajin suojelu Itämeren alueella. Viron 
ja Ruotsin räyskäkantojen seuranta tapahtuu yhteistyössä sikäläisten lintututkijoiden 
kanssa.

Seurannan käyttämä maastoaineisto saadaan räyskätyöryhmän tutkijoilta ja va-
paaehtoisilta lintuharrastajilta, jotka tarkastavat vuosittain suuren osan maassamme 
tiedossa olevista räyskän pesimäpaikoista. Pesimäpaikat sijaitsevat ulkosaaristossa. 
Jokaiselta pesimäpaikalta täytetään inventointilomake, johon merkitään mm. pari-
määrä ja pesimistulos. Useimmilta pesimäpaikoilta rengastetaan poikaset.

Projekti aloitettiin vuonna 1984. Sen jälkeen lähes kaikki räyskän pesimäyhdys-
kunnat on tarkistettu vertailukelpoisella tavalla vuosittain. Yksittäisten parien pesi-
mäpaikoista 85-90 % on tarkastettu vuosittain. Räyskäseurantaan on vuosien mittaan 
luovuttanut aineistoa noin 150 lintuharrastajaa ja -tutkijaa. Alkuvuosina Maailman 
Luonnon Säätiön Suomen Rahasto osallistui aktiivisesti räyskäseurantaan.

Koko räyskäseurannan aineisto on koottu Eläinmuseoon. 

Yhteyshenkilö: Torsten Stjernberg, puh. (09) 191 28857, 
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

4.4.6.8 
Pesivän maalinnuston pitkäaikaismuutosten seuranta 

Risto A. Väisänen

Eläinmuseon selkärankaisosastoon on koottu Suomen pesivän maalinnuston pitkäai-
kaismuutoksiin liittyvää seuranta-aineistoa vuodesta 1973 alkaen. Aineisto koostuu 
viidellä vuosijaksolla vertailukelpoisella tavalla tehdyistä maalinnuston laskennoista, 
joista vanhimmat ovat 1940-luvulta. Aineiston avulla voidaan seurata pesivän maalin-
nuston parimääriä ja kannan tiheyksiä sekä pitkäaikaisia kannanmuutoksia. Aineis-
tosta voidaan erotella useita biotooppeja ja tarkastella niiden linnustoa erikseen.

Maalinnuston pitkäaikaismuutosten seuranta perustuu eri puolilla Suomea tehtyi-
hin linjalaskentoihin. Jokainen laskenta käsittää 4-6 km:n pituisen reitin, jolta on las-
kettu kaikki linnut erikseen 50 m leveältä pääsaralta ja sen ulkopuolelta niin kaukaa 
kuin lintuja voidaan havaita. Laskentalinjat on valittu systemaattisella otannalla niin, 
että linjat kattavat eri osissa maata yleisimmät maastotyypit siinä suhteessa kuin niitä 
esiintyy. Laskennat on tehty viiden eri tutkimusjakson aikana (vuosijaksot 1941-49,
1952-63, 1973-77, 1986-91, 1998-2002).

Pääosan aineistosta ovat koonneet palkatut tutkimusapulaiset. Osa aineistosta 
on saatu tutkijoilta ja vapaaehtoisilta lintuharrastajilta. Kultakin vuosijaksolta on 
500-3000 km linjan laskentatiedot. Aineistossa on mukana myös Pohjois-Ruotsissa, 
Ruijassa, Pietarin seudulla ja Virossa tehtyjä laskentoja.

Koko aineisto on tallennettu tietokannaksi Eläinmuseoon. Alkuperäiset laskenta-
lomakkeet ovat Eläinmuseossa vuoden 1973 laskennoista alkaen.

Yhteyshenkilö: Risto A. Väisänen, puh. (09) 191 28840,
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
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4.4.6.9 
Suomen pesivän maalinnuston vuotuisten muutosten seuranta

Risto A. Väisänen

Eläinmuseon selkärankaisosastoon on koottu Suomen pesivän maalinnuston vuo-
tuisten muutosten seurantaa käsittelevää aineistoa vuodesta 1982 alkaen. Aineiston 
keruussa käytetään kahdenlaista menetelmää. 1) Vuosittain toistettavia pistelasken-
tareittejä, joissa on 20 laskentapistettä. Kustakin pisteestä lasketaan kaikki viiden 
minuutin aikana havaitut linnut. 2) 4-6 km pitkiä toistettavia laskentalinjoja, joiden 
varrelta lasketaan kaikki linnut (myös biotoopeittain 50 m leveältä pääsaralta). Reitit 
ovat laskijoiden vapaasti valitsemia. 

Vuosittain toistetaan 40-50 linjalaskentaa ja 30-40 pistereittiä. Laskennat ovat va-
paaehtoisten lintuharrastajien tekemiä. Laskentareiteiltä kirjataan lomakkeelle laji- ja 
yksilömäärät eri ympäristötyypeillä (pistelomakkeella 16 biotooppia, linjalomakkeel-
la enemmän). Lomakkeet kootaan Eläinmuseoon.

Koko aineisto on tallennettu tietokannaksi Eläinmuseoon. Alkuperäiset laskentalo-
makkeet ovat Eläinmuseossa. Linjalaskentojen käyttö vuotuismuutosten seurannassa 
aloitettiin vuonna 1982 ja pistelaskentojen käyttö vuonna 1984.

Aineistojen avulla on tutkittu 84 yleisimmän maalintulajin kantojen vuotuisia muu-
toksia ja niiden syitä eri maantieteellisillä alueilla. Aineistot ovat osoittautuneet erityi-
sen hyödyllisiksi yhdistettynä muissa Pohjoismaissa kerättyihin vastaaviin tietoihin.

Yhteyshenkilö: Risto A. Väisänen, puh. (09) 191 28840,
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

4.4.6.10 
Vesilintuseuranta 

Risto A. Väisänen

Valtakunnallinen sisävesien vesilintuseuranta on Eläinmuseon ja Riista- ja kalatalou-
den tutkimuslaitoksen yhteishanke, jossa yhdistetään lintuharrastajilta ja metsästäjiltä 
saatava vesilintuaineisto. Seuranta kattaa kaikki sisävesillä pesivät vesilintulajit. 
Eläinmuseo ”vastaa” yhteydenpidosta hankkeessa mukana oleviin lintuharrastajiin 
ja Riistantutkimus metsästäjiin. Lintuharrastajilta saatava aineisto kootaan Eläinmu-
seoon ja metsästäjiltä saatava aineisto Riistantutkimukseen. Aineistot yhdistetään ja 
käsitellään Eläinmuseossa.

Seurannassa käytetään kahta menetelmää, kiertolaskentaa (vakioreitti, kattaa usein 
koko järven tai lammen) ja pistelaskentaa (vakiopisteet, joilta linnut havainnoidaan; 
kattavat useimmiten osan vesistöstä). Linnut lasketaan jokaiselta kohteelta kerran tai 
kaksi kertaa loppukeväällä. Lintuharrastajat laskevat kohteelta kaikki lajit, metsästäjät 
halutessaan vain helpoimmin tunnettavat vesilinnut. Lintujen lisäksi kultakin lasken-
takohteelta kirjataan muistiin mm. vesistötyyppi (lomakkeella on 7 vesistötyyppiä).

Lintuharrastajat inventoivat vuosittain noin 150 kiertolaskentaa ja laskentapistettä 
ja metsästäjät noin 400 laskentapistettä. Lintuharrastajien keräämä aineisto painottuu 
Etelä- ja Keski-Suomeen; Pohjois-Suomesta saadaan lähes pelkästään metsästäjien 
aineistoa.

Vesilintuseuranta aloitettiin vuonna 1986. Seuranta antaa tietoa sisävesien yleisten 
vesilintujen parimääristä ja tiheyksistä sekä pitkäaikaisista ja vuosittaisista kannan-
muutoksista. Aineiston perusteella laaditaan vuosittain Riistantutkimuksen tiedote, 
joka julkaistaan loppukesällä ennen metsästyskautta.

Yhteyshenkilö: Risto A. Väisänen, puh. (09) 191 28840,
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
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4.4.6.11 
Pesäkorttitutkimus

Risto A. Väisänen

Eläinmuseon selkärankaisosasto on koonnut Suomen Tiedeseuran kanssa mittavan 
lintujen pesäkorttiaineiston. Pesäkorttitutkimus aloitettiin vuonna 1954, jolloin Suo-
men Tiedeseura laati lintuharrastajille ja lintututkijoille tarkoitetun pesäkortin, johon 
merkittiin kaikki yhdeltä linnunpesältä tehdyt havainnot. Kortti uudistettiin vuonna 
1986, minkä jälkeen aineisto on ollut aiempaa helpompi tallentaa numeeriseen muo-
toon. Samalla kortissa kysyttyjen tietojen määrää lisättiin. Pesäkorttitutkimuksella 
seurataan eri lintulajien pesinnän ajoittumista sekä pesyekoon ja pesintätuloksen 
vaihtelua erilaisissa elinympäristöissä, maan eri osissa ja erilaisilla pesäpaikoilla.

Pesäkorttitutkimuksessa jokaisella löydetyllä linnunpesällä käydään mieluiten 
ainakin kahdesti. Havainnot kirjataan pesäkortille, jotka lähetetään Eläinmuseoon. 
Seurattavia muuttujia ovat mm. pesyekoko, pesinnän ajoittuminen, pesintätulos, 
pesäpaikka ja biotooppi. 

Eläinmuseoon on taltioitu kaikkiaan 200 000 pesäkorttia, joissa on tietoa yli 200 
lintulajin pesinnästä. Alkuperäisen mallisia kortteja on 120 000 vuosilta 1954–1985 ja 
uusia kortteja 80 000. Korteilla on kaikkiaan noin puoli miljoonaa havaintoa. Aineisto 
on tallennettu numeeriseen muotoon.

Yhteyshenkilö: Risto A. Väisänen, puh. (09) 191 28840,
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

4.4.6.12 
Talvilintujen ja -nisäkkäiden ruokintapaikkatutkimus 

Risto A. Väisänen

Eläinmuseon ruokintapaikkatutkimuksella on seurattu talvilintujen ja joidenkin 
helposti havaittavien nisäkäslajien talviaikaisia kannanmuutoksia ja kuolevuutta 
talvesta 1988/1989 alkaen. Ruokintapaikkatutkimus on Eläinmuseon lajiseurannoista 
ainoa, johon myös muut linnuista ja nisäkkäistä kiinnostuneet kuin harrastajat ja 
tutkijat voivat osallistua.

Ruokintapaikkatutkimuksen menetelmä on kehitetty mahdollisimman yksinker-
taiseksi: Ruokintapaikan lintu- ja nisäkäslajisto ja yksilömäärät selvitetään talvi-
kaudella määräajoin puolen kuukauden välein loka-huhtikuussa. Tiedot kirjataan 
lomakkeelle, johon merkitään ruokintapaikalla havaitut lajit yksilömäärineen. Lisäksi 
lomakkeelle merkitään biotooppi (5 biotooppia), havainnoinnin tehokkuus sekä tar-
jotun ravinnon määrä ja laatu.

Seuranta kattaa kaikki Suomessa talvehtivat, ruokintapaikoilla käyvät linnut ja 
nisäkkäät. Aineiston keruuseen osallistuu lintuharrastajia ja lintujen ruokkijoita. Seu-
rannassa on mukana noin 250 ruokintapaikkaa eri puolilta Suomea. Vaikka aineistot 
on kerätty yksinkertaisella tavalla, ne ovat sekä seurannan kannalta että tieteellisesti 
arvokkaita.

Ruokintapaikkalomakkeita säilytetään Eläinmuseossa. Koko aineisto on tallennet-
tu numeeriseen muotoon.

Yhteyshenkilö: Risto A. Väisänen, puh. (09) 191 28840,
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
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4.4.6.13 
Talvilintulaskenta 

Risto A. Väisänen

Eläinmuseon selkärankaisosasto ylläpitää valtakunnallisia talvilintulaskentoja, jotka 
on aloitettu talvella 1956/1957. Talvilintulaskentojen avulla seurataan Suomessa tal-
vehtivan lintulajiston muutoksia, talvilinnuston runsautta, ihmisen ja luonnollisten 
syiden aiheuttamia kannanvaihteluja sekä lintujen kuolleisuutta.

Talvilintulaskenta tapahtuu laskemalla linnut keskimäärin 10 km:n pituiselta las-
kentareitiltä. Reitti on laskijan vapaasti valitsema, vuodesta toiseen sama ja se kierre-
tään 1-3 kertaa talvessa (syystalvella, keskitalvella ja kevättalvella). Reitiltä merkitään 
muistiin kaikki lintulajit ja havaitut yksilömäärät. Laskentalomake uusittiin vuonna 
1986, jonka jälkeen lintuhavainnot on eritelty ympäristötyypeittäin (lomakkeella 7 
biotooppia). Tausta-aineistoksi kirjataan tietoja mm. pihlajanmarjasadon runsaudesta, 
ruokintapaikkojen määrästä ja lumipeitteen paksuudesta. 

Laskenta tehdään joka talvi noin 500 reitillä. Pääosa aineistosta kertyy Etelä- ja 
Keski-Suomesta. Osa laskennoista on paikallisten lintuharrastusyhdistysten järjes-
tämiä.

Talvilintulaskentalomakkeet on arkistoitu Eläinmuseoon. Arkistossa on 3650 reit-
tiä, joilla on tehty 52 000 lintulaskentaa. Laskentakilometrien määrä on 540 000. Koko 
aineisto on tarkistettu ja tallennettu numeeriseen muotoon.

Yhteyshenkilö: Risto A. Väisänen, puh. (09) 191 28840,
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

4.4.6.14 
Lintujen rengastus ja sisämaan seurantapyynti 

Jari Valkama

Eläinmuseon Rengastustoimisto organisoi lintujen rengastuksen Suomessa. Rengas-
tuksen tavoitteena on mm. lintujen muuttoreittien, kuolleisuuteen liittyvien tekijöi-
den, ikärakenteen ja kannanmuutosten syiden selvittäminen. Rengastustutkimuksen 
piiriin kuuluvat kaikki maassamme tavatut lintulajit.

Lintujen rengastukseen ovat oikeutettuja rengastusluvan saaneet henkilöt, joita on 
noin 550. Rengastus aloitettiin Suomessa vuonna 1913, minkä jälkeen maassamme on 
rengastettu yli 9,0 milj. lintua. Rengaslöytöjä on tullut noin 410 000 kappaletta. Vuosit-
tainen rengastusmäärä on viime vuosina ollut noin 230 000 yksilöä ja löytöjen määrä 
runsaat 20 000. Kaikki rengastustiedot ja löytötiedot on tallennettu Eläinmuseoon.

Rengastustoimisto johtaa useita lintujen rengastukseen liittyviä projekteja. Näistä 
sisämaan seurantapyynti on pysyvä, Euroopan laajuinen hanke. Sisämaan seuran-
tapyynnissä lintuja pyydystetään verkoilla rengastusta ja mittauksia varten vakio-
paikassa kahden viikon välein touko–elokuussa. Projektin avulla saadaan tietoa ta-
vallisimpien varpuslintujemme populaatioiden koosta ja lisääntymistuloksen vuo-
sittaisista muutoksista.

Sisämaan seurantapyyntiä harjoitettiin Suomessa vuonna 2004 kaikkiaan 27 pai-
kalla. Seurantahanke aloitettiin vuonna 1986.

Yhteyshenkilö: Jari Valkama, puh. (09) 191 28849, etunimi.sukunimi@helsinki.fi
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4.4.6.15 
Petolintuseuranta

Pertti Saurola

Eläinmuseon Rengastustoimisto seuraa petolintujen pesintää ja vuosittaisia run-
sauden muutoksia Suomessa. Petolintuseurannassa ovat mukana muut kuin eri-
tyisseurantaan kuuluvat (maa- ja merikotka, muutto- ja tunturihaukka sekä sääksi) 
petolinnut.

Petolintujen pesintää ja vuosittaisia runsaudenmuutoksia seurataan kahdella ta-
valla. Petolintujen rengastajat ilmoittavat kesän jälkeen Rengastustoimistoon tiedossa 
olevat petolintujen pesät ja reviirit sekä pesissä todettujen munien ja poikasten määrät 
tarkoitusta varten laaditulla yhteenvetolomakkeella. Menetelmä paljastaa lyhyen ai-
kavälin muutoksia petolintukannoissa. Petolinturengastajien yhteenvetolomakkeita 
palautetaan vuosittain noin 350.

Pidemmän aikavälin muutoksia seurataan ns. petolinturuutujen avulla. Petolintu-
ruutu on 10x10 km:n karttaruutu, josta pyritään etsimään joka vuosi mahdollisimman 
tarkoin kaikki petolintujen pesät ja reviirit. Vuosittain tarkastetaan noin 130 ruutua. 
Useimmat petolinturuutuja tutkivat henkilöt ovat rengastajia.

Petolintuseuranta aloitettiin vuonna 1982.

Yhteyshenkilö: Pertti Saurola, puh. (09) 191 28850, etunimi.sukunimi@helsinki.fi

4.4.6.16 
Sääksiseuranta

Pertti Saurola

Eläinmuseon Rengastustoimisto on ylläpitänyt valtakunnallista sääksiprojektia vuo-
desta 1971 alkaen. Projektin tarkoitus on kerätä mahdollisimman monipuolisesti 
tietoa sääksen kannanmuutoksien seurantaa ja suojelua varten. Projektiin kuuluvat 
mm. sääksen pesäpaikkarekisteri, pesien tarkastukset, poikasten rengastus, pesimis-
tuloksen selvittäminen ja tekopesien rakentaminen.

Sääksiprojektin aineiston ovat keränneet lintujen rengastajat. Projektiin on vuosi-
en mittaan osallistunut 300 rengastajaa, viime vuosina hieman yli 100 rengastajaa. 
Rengastajat toimittavat tiedot kaikilta tarkistamiltaan pesiltä Rengastustoimistoon. 
Vuonna 2004 tarkistettiin kaikkiaan 1531 sääksen pesäpaikkaa, joista 926 todettiin 
asutuiksi. Sääksirekisteriin on kertynyt yli 42 000 havaintoa, jos yhdeksi havainnoksi 
tiivistetään kaikki samalla pesäpaikalla yhtenä vuonna tehdyt havainnot.

Koko sääksiprojektin aineisto on tallennettu Rengastustoimistoon.

Yhteyshenkilö: Pertti Saurola, puh. (09) 191 28850, etunimi.sukunimi@helsinki.fi

4.4.6.17 
Suomen sammakkoeläimet ja matelijat 

Juhani Terhivuo

Eläinmuseon selkärangattomien osasto seuraa sammakkoeläin- ja matelijalajien 
levinneisyyttä ja runsautta Suomessa. Seurantaa toteutetaan INTERNETin kautta 
jatkuvana kyselynä, sanoma- ja aikakausilehtien julkaisemien lajikohtaisten kam-
panjoiden avulla sekä fenologisten kyselyjen yhteydessä saatujen havaintotietojen 
avulla. Havaintojen keruun pääpaino on vuoden 1992 jälkeen tehdyissä havainnoissa 
ja niiden vuosittainen kartunta on n. 250 kpl. Hanke on mukana Societas Europaea 
Herpetologican organisoimaa Euroopan herpetofaunaa käsittelevää kartoitusta. 
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Ensimmäinen harrastajien tekemiin havaintoihin ja kirjallisuuteen perustuva atlas-
tutkimus tehtiin 1970-luvun alussa. Tutkimus toistettiin 1980-luvulla ja sen tulokset 
- vuoden 1992 loppuun mennessä tehdyt havainnot - julkaistiin vuonna 1993. Ma-
telija- ja sammakkoeläinkartoituksiin on osallistunut yli 13 000 havainnoitsijaa, ja 
havaintoja on kertynyt yli 30 000. 

Yhteyshenkilö: Juhani Terhivuo, puh. (09) 191 28, etunimi.sukunimi@helsinki.fi

4.4.6.18 
Suomen putkilokasvien levinneisyyskartoitus ja -seuranta Raino Lampinen

Kasvimuseon putkilokasviosasto on kartoittanut vuodesta 1985 alkaen putkilokasvi-
en levinneisyyttä Suomesta. Aineiston perusteella kaikista Suomen putkilokasveista 
on laadittu levinneisyyskartat, joita täydennetään edelleen. Aineiston avulla seura-
taan putkilokasvien levinneisyyden ja runsauden muutoksia.

Putkilokasvien levinneisyyskartoitus on jatkuva hanke, joka käyttää hyväkseen 
kaikkia kasvimuseon floristiseen tietokantaan kertyviä tietoja. Kartoitus tapahtuu 
yhteistyössä muiden kasvimuseoiden ja maastoaineistoja keräävien kasviharrastajien 
kanssa. Aineistoa kerätään maastossa inventoimalla neliökilometrin kokoisten ruu-
tujen putkilokasvisto mahdollisimman tarkoin. Ruutukohtaiset tiedot tallennetaan 
kasvimuseon tietokantaan. Vuoden 2005 syksyyn mennessä ruutuja on inventoitu 
runsaan 300 kartoittajan voimin yli 5500 kappaletta noin 1200 eri neliöpeninkulmalta. 
Yhdistämällä neliökilometriaineisto kasvimuseon floristiseen havaintotietokantaan 
(KASTIKKA-tietokanta, 4,3 miljoonaa havaintoa syksyllä 2005), voidaan interpoloida 
eri putkilokasvilajien alueelliset esiintymistodennäköisyydet ja seurata niiden muu-
toksia. Levinneisyyskartoissa pistekokona on 10x10 km.

Neliökilometri-inventoinnissa on toistaiseksi mukana vain esiintymistieto; jatkossa 
pyritään ottamaan mukaan myös arviot kasvien alkuperäisyydestä, vakinaisuudesta, 
tuloajasta ja mahdollisesta viljelyperäisyydestä.

Yhteyshenkilö: Raino Lampinen, puh. (09) 191 24429, etunimi.sukunimi@helsinki.fi

4.4.6.19
Lepakkoseurantojen kehittäminen 

Juhani Lokki

Eeva-Maria Kyheröinen Luonnontieteellisellä keskusmuseolla on tehnyt lepakkotut-
kimusta ympäristöministeriön rahoituksella vuodesta 2002 alkaen. Hankkeessa on 
mm. koottu yhteen lepakoiden talvehtimista koskevia tietoja, käynnistetty lepakoiden 
rengastustutkimus ja hoidettu EUROBATS- sopimuksen liittyviä velvoitteita. Suomen 
Lepakkotieteellinen yhdistys on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on koulut-
taa osaavia lepakkoharrastajia. Museon lepakkoprojektin ja yhdistyksen yhteistyönä 
on tarkoitus aloittaa lepakkopopulaatioiden seurantaan soveltuvia, suurelta osin 
harrastajavoimin toteutettavia hankkeita. Tällaisista seurantahankkeista on saatu 
hyviä kokemuksia Iso-Britanniassa.

Yhteyshenkilö: Eeva-Maria Kyheröinen, puh. (09) 191 44272,
etunimi.sukunimi@helsinki.fi.
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4.4.7 

Metsähallituksen vastuulajiseurannat 

Heikki Eeronheimo

Metsähallitus vastaa eräiden luonto- ja lintudirektiivien liitteiden ja uhanalaisten 
lajien valtakunnallisesta seurannasta ympäristöministeriön tulosohjauksen mukai-
sesti. Lajien esiintymistä valtaosa on Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla. Näitä 
valtakunnallisia vastuulajeja on vuonna 2006 yhteensä 37: 2 nisäkästä (saimaannorp-
pa, naali), 4 lintua (maakotka, muuttohaukka, tunturihaukka, valkoselkätikka), 7 
hyönteistä, 21 putkilokasvia ja 3 sammalta. Luontodirektiivin liitteiden lajeja näistä 
on 23 ja lintudirektiivin 4. Uhanalaisia lajeja on yhteensä 29. 

Nisäkkäiden ja lintujen seurannassa ollaan pisimmällä. Näiden ryhmien seurantoja 
ovat useimmiten aloittaneet muut tahot (mm. WWF) ja Metsähallitus on sittemmin 
jatkanut niitä. Ensimmäisenä Metsähallitukselle siirtyi maakotkan seurantavastuu 
vuonna 1993. Aiemmin mainittujen nisäkäs- ja lintulajien seurantaan käytetään suurin 
osa seurannan työpanoksesta. Näiden seuranta on hyvin kattavaa ja käsittää lähes 
kaikki tunnetut paikat ja reviirit. Linturengastajien ja muiden harrastajien työpanos 
seurannassa on hyvin merkittävä.

Muista vastuulajien eliöryhmistä putkilokasvien seurantaa on kehitetty ja kehite-
tään yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Menetelmien ja seurannan 
laajuuden yhtenäistämistä tarvitaan edelleen ennen varsinaisten seurantaohjelmien 
käynnistämistä. Hyönteisten ja sammalten seurannan suunnittelua ollaan vasta aloit-
tamassa, lajien seuranta on Metsähallituksen vastuulla vuoden 2006 alusta. Putkilo-
kasveilla, sammalilla ja hyönteisillä painopisteenä on ollut nykytilanteen selvittämi-
nen. Laji- tai eliöryhmäkohtaiset seurantaohjelmat tullaan laatimaan lähivuosina.

Valtakunnallisten vastuulajien lisäksi Metsähallitus vastaa kiljuhanhen pesimäym-
päristöjen seurannasta ja merikotkan seurannasta Lapin ja Oulun lääneissä. Lisäksi 
Metsähallitus osallistuu useisiin muihinkin kasvi- ja lintulajiseurantoihin keräämällä 
aineistoja hallinnoimiltaan alueilta. Tavoitteena on ollut laajentaa valtakunnallisten 
vastuulajien luetteloa edelleen uusiin lajeihin ja lajiryhmiin, mikä kuitenkin vaatisi 
lisäresursseja.

Lisätietoja: www.metsa.fi etusivu > luonnonsuojelu > lajit ja luontotyypit 

Yhteyshenkilö: Heikki Eeronheimo, Metsähallitus, Luontopalvelut, PL 8016, 
96101 Rovaniemi, puh. 0205 64 7696, etunimi.sukunimi@metsa.fi.

4.5 

Radioaktiivisuus

Ritva Saxen

Säteilyturvakeskus (STUK, www.stuk.fi) on valtakunnallisesta säteilyvalvonnasta 
vastaava viranomainen Suomessa. Kotimaan lainsäädännön lisäksi EURATOM- so-
pimus edellyttää jäsenmailta organisoitua ympäristön säteilyvalvontaa. Lisäksi so-
pimus velvoittaa toimivaltaisen viranomaisen määräajoin raportoimaan valvonnan 
tuloksista komissiolle. Vuonna 1999 uudistettuun EURATOM- sopimuksen vaatimuk-
siin mukautettuun valvontaohjelmaan kuuluu ulkoisen säteilyn, ulkoilman, maidon, 
pinta- ja juomaveden sekä ihmisen päivittäisruuan radioaktiivisten aineiden sään-
nöllinen seuranta. Lisäksi seurataan radioaktiivisten aineiden määriä laskeumassa, 
ihmisissä ja Itämeressä. Ympäristön radioaktiivisia aineita seurataan myös useissa 
tutkimushankkeissa, joiden tavoitteena on hankkia uutta tietoa radioaktiivisten ai-
neiden kulkeutumisesta ja käyttäytymisestä luonnossa. 
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Ensihavainto mahdollisesta säteilytilanteen muutoksesta saadaan ulkoisen säteilyn 
annosnopeuden ja/tai ilman radioaktiivisten aineiden määristä. Ulkoisen säteilyn 
annosnopeuden mittausverkkoon kuuluu noin 300 jatkuvasti mittaavaa automaatti-
asemaa. Jos vallitseva säteilytilanne muuttuu, valvontaohjelmia muutetaan tilanteen 
edellyttämään laajuuteen. Ilman ja laskeuman osalta valvontaa toteutetaan yhteis-
työssä Ilmatieteen laitoksen, Ilmailulaitoksen, Puolustusvoimien tutkimuskeskuksen 
ja Rajavartiolaitoksen kanssa.

Ilma ja laskeuma. STUK valvoo pintailman radioaktiivisten aineiden pitoisuutta 
kahdeksalla paikkakunnalla (Helsinki, Imatra, Ivalo, Kajaani, Kotka, Kuopio, Rova-
niemi, Sodankylä) ja Puolustusvoimien tutkimuskeskus Ylöjärvellä. STUK analysoi 
säännöllisesti radioaktiivisten aineiden pitoisuudet edellä mainittujen paikkakuntien 
laskeumanäytteistä.

Ulkoilman radioaktiivisia aineita valvotaan keräämällä suuri määrä ilmaa suodat-
timen läpi, jolloin ilmassa olevat radioaktiiviset aineet jäävät suodattimeen. Ilmapö-
lynäytteet analysoidaan kaksi kertaa viikossa, laskeumanäytteet kuukausittain. Näyt-
teistä analysoidaan gammasäteilyä lähettävät radioaktiiviset aineet, osasta näytteitä 
myös radioaktiivinen strontium. 

Ilmatieteen laitos seuraa ilman radioaktiivisuutta 12 asemalla (Maarianhamina, 
Helsinki, Itä-Helsinki, Nurmijärvi, Virolahti, Tikkakoski, Joensuu, Oulanka, Rova-
niemi, Sodankylä, Kilpisjärvi ja Kevo). Kolmella asemalla (Helsinki, Nurmijärvi, 
Sodankylä) kerätään vuorokautiset aerosolinäytteet. Näytteistä mitataan niiden ko-
konaisbeeta-aktiivisuus sekä 210Pb- ja 212Pb-pitoisuudet. Helsingin aerosolinäytteet 
tutkitaan lisäksi autoradiografisesti ns. kuumien hiukkasten varalta. Kaikilla asemilla 
rekisteröidään jatkuvasti aerosolin beeta-aktiivisuutta. Seitsemällä asemalla seurataan 
jatkuvasti myös ulkoista gammasäteilyä ja viidellä asemalla ilman sähkönjohtavuut-
ta. Beryllium-7 määritetään gammaspektrometrisesti Sodankylän aerosolinäytteistä. 
Lisäksi Ilmatieteen laitos mittaa tarvittaessa yläilmakehän radioaktiivisuutta sää-
luotaimiin liitettävillä radioaktiivisuusantureilla.

Pintavesi. Pintaveden radioaktiivisuutta valvotaan ottamalla näytteet neljästi 
vuodessa Kymijoen, Oulujoen ja Kemijoen suusta. Alueelliset ympäristökeskukset 
toimittavat näytteet STUKille. Näytteistä analysoidaan gammasäteilyä lähettävät 
radioaktiiviset aineet ja radiostrontium.

Maito, päivittäisruoka, juomavesi ja luonnontuotteet. Viiden paikkakunnan (Jo-
ensuu, Jyväskylä, Riihimäki, Rovaniemi, Seinäjoki) meijereistä kerätään maitonäytteet 
viikoittain. Näytteet yhdistetään kuukausinäytteiksi ja niistä analysoidaan gamma-
nuklidit ja radiostrontium. Ihmisten päivittäisruoasta otetaan näytteet kolmelta eri 
paikkakunnalta (Helsinki, Tampere, Rovaniemi) kahdesti vuodessa. Paikat on valittu 
siten, että sekä pohjoisen että etelän ruokavaliot ovat edustettuina. Ruokanäytteiden 
yhteydessä otetaan näytteet myös paikkakunnan juomavedestä. Lisäksi analysoidaan 
juomavesinäytteet Turun ja Oulun vesilaitoksista kahdesti vuodessa. Näytteistä mää-
ritetään gammanuklidit ja 90Sr, juomavedestä lisäksi myös tritium. Lisäksi otetaan 
näytteitä Helsingistä, Tampereelta ja Rovaniemeltä kaupoissa olevista luonnon tuot-
teista: kaloista, sienistä ja marjoista. Näytteistä analysoidaan gammanuklidit.

Ihmisen radioaktiiviset aineet. Ihmisen radioaktiivisuutta valvotaan säännöllisillä 
kerran vuodessa tehtävillä mittauksilla Helsingissä, Tampereella ja Rovaniemellä. 
Mittauksiin valitaan riittävän suuri joukko eri-ikäisiä suomalaisia. Kehossa olevien 
gammasäteilyä lähettävien radionuklidien määrät mitataan tätä varten rakennetulla 
kokokeholaskurilla.

Radioaktiiviset aineet Itämeressä. Kaikki Itämeren maat ovat ratifioineet Helsin-
gin sopimuksen eli Itämeren merellisen ympäristön suojelusopimuksen. Helsingin 
komissio (HELCOM) koordinoi kansainvälistä yhteistyötä, joka huolehtii sopimuksen 
täytäntöönpanosta. Komission suosituksessa on määritelty ohjelma, jonka avulla 
valvotaan radioaktiivisten aineiden esiintymistä, kulkeutumista ja määrää Itämeres-
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sä. Ohjelmaan kuuluu merivesi-, pohjasedimentti-, kala- ja muiden biotanäytteiden 
(kuten levät ja pohjaeläimet) näytteiden otto kerran vuodessa. Näytteet ottaa tutki-
musalus Aranda ja rannikon läheisyydessä STUK tai paikalliset näytteenottajat. 

Tutkimusohjelmista tietoa valvonnan tarpeisiin. Varsinaisen valvontaohjelman 
lisäksi ympäristön radioaktiivisista aineista saadaan tietoa myös STUKin tutkimus-
projekteista, joihin kuuluu monenlaisten ympäristönäytteiden radionuklidianalyyse-
jä. Tutkimuksen kohteina ovat muun muassa radionuklidien kulkeutuminen kaloihin 
ja poistuminen niistä erilaisissa järvissä, radioaktiivisten aineiden vaihtelut sienissä, 
metsämarjoissa ja riistanlihassa sekä radiocesiumin jakauma metsässä, maaperässä, 
pohjasedimenteissä ja maatalousympäristössä. 

Valvontaohjelman tulokset julkaistaan vuosittain STUK:n raporttisarjassa Ympä-
ristön säteilyvalvonta Suomessa STUK-B-TKO suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 
Ympäristövalvonnasta vastaava henkilö STUKissa on Raimo Mustonen, (etunimi.
sukunimi@stuk.fi). Ilman radioaktiivisten aineiden valvonnasta vastaa Harri Toivo-
nen, (etunimi.sukunimi@stuk.fi), ihmisten kokokehomittauksista vastaa Tua Rahola, 
(etunimi.sukunimi@stuk.fi)ja laskeuman, elintarvikkeiden sekä maa- ja vesiympäris-
tön osalta Riitta Hänninen, (etunimi.sukunimi@stuk.fi) ja Itämeren osalta Erkki Ilus, 
(etunimi.sukunimi@stuk.fi).

Yhteyshenkilö: Ritva Saxén, Säteilyturvakeskus (STUK), www.stuk.fi, 
puh.(09) 759881, etunimi.sukunimi@stuk.fi.

Ilmatieteen laitoksen seurannan tulokset julkaistaan Ilmanlaatumittauksia -vuosi-
kirjassa yhteenvetoina ja yksityiskohtaisemmin erillisissä raporteissa. 

Yhteyshenkilö: Jussi Paatero, Ilmatieteen laitos, www.fmi.fi, puh. (09) 19295495,
etunimi.sukunimi@fmi.fi.

4.6 

Haitalliset aineet

4.6.1 

Vesiympäristö.

4.6.1.1 
Haitallisten aineiden seuranta sisä- ja rannikkovesissä 

Tarja Nakari, Jaakko Mannio

Kolmivuotiskaudella 2006-2008 Suomen ympäristökeskus seuraa haitallisten ai-
neiden pitoisuuksia kahdeksalla sisävesialueella, kahdella latvajärvellä, kolmella 
Itämereen laskevalla joella ja seitsemällä rannikkoalueella. Aikaisempien tulosten 
perusteella osa seurantapisteistä on siirretty harvempaan näytteidenottorytmiin, 
samoin lajeista simpukat. Sisävesien seurantalajeja ovat muikku ja hauki, latvajär-
villä ahven ja rannikkoalueilla silakka ja hauki. Lisäksi seurantaan otetaan sedimen-
tit, joita tutkitaan samoilla alueilla kuin kaloja ja sedimentoituva aines Kymijoen 
ja Kokemäenjoen suulla. Seurattavia haitta-aineita ovat raskasmetallit, orgaaniset 
klooriyhdisteet, polyklooratut bifenyylit, dioksiinit ja furaanit. Analyysivalikoimaa 
laajennetaan tarvittaessa kattamaan vesipuitedirektiivin vaatimukset, mm. bromatut 
palonestoaineet ja orgaaniset tinayhdisteet. Seurannan tulokset tallennetaan ym-
päristöhallinnon LIMS- analyysitietojärjestelmään. Yhteenveto kertymätuloksista 
julkaistaan seurantakausittain.

Yhteyshenkilöt: Tarja Nakari, Suomen ympäristökeskus ja Jaakko Mannio
Puh. 020 490123, Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
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4.6.1.2 
Orgaanisten klooriyhdisteiden seuranta selluteollisuuden 
vaikutusalueilla simpukka-viljelymenetelmällä 

Sirpa Herve

Simpukoiden avulla tapahtuvaa vesiympäristön haitallisten aineiden seurantaa jat-
ketaan vuosina 2006-2008 ohjelmaan aiemmin kuuluneilla yhdeksällä paikalla, joista 
useimmat sijaitsevat selluteollisuuden vaikutusalueilla. Näytteenotto-ohjeet ja ana-
lysointi Jyväskylässä säilyvät muuttumattomina. Ennen kenttävaihetta osallistuville 
lähetetään yksityiskohtaiset ohjeet viljelyyn tarkoitettujen simpukoiden hakemisesta 
ja viljelyyn asettamisesta. Kaikki simpukat toimitetaan viljelyn (28 vrk) jälkeen KSU:
hun. Näytteiden analysointi tapahtuu Ambiotica-laboratoriossa Jyväskylässä.

Sellunvalkaisusta peräisin olevien kloorifenolien määrät ovat laskeneet hyvin 
pieniksi vapaan kloorin käytön loputtua. Muita kloorifenoleja esiintyy vielä pieninä 
pitoisuuksina. Huolestuttavin simpukkaseurannan antamista tuloksista on kuitenkin 
PCB:n ja DDT-yhdisteiden jatkuva esiintyminen useilla vesistöalueilla. Pitoisuudet 
ovat eräissä vesistöissä jopa lisääntyneet aineen erittäin hitaan hajoamisen vuoksi, 
vaikka sen käytöstä on jo luovuttu. Aineiden seuranta antaa hyvää tietoa entisten 
pahasti likaantuneiden vesialueiden palautumisen nopeudesta ja sen merkittävästä 
riippuvuudesta mm. hydrologisista oloista. Sedimenttiin sitoutuneiden kestävien 
yhdisteiden esiintymisen syihin seuranta on antanut arvokasta tietoa.

Simpukkaseurannan tuloksia (1984-2004) säilytetään toistaiseksi KSU:ssa siirtoval-
miina Excel-tiedostoina. Seurannan tuloksia on julkaistu runsaasti niin kansallisissa 
kuin myös kansainvälisissä sarjoissa. 

Yhteyshenkilö: Sirpa Herve, Keski-Suomen ympäristökeskus, (014) 697251,
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

4.6.1.3 
Meriympäristö

Maria Laamanen 

Merentutkimuslaitos vastaa eräiden raskasmetallien (lyijy, kadmium, elohopea, ku-
pari ja sinkki), PCB-aineiden (CB:t 28, 52, 101, 118, 153, 138 and 180) ja DDT-aineiden 
(DDT:t p,p’-DDT, p,p’-DDD, p,p’-DDE) sekä eräiden muiden orgaanisten kloori-
yhdisteiden (HCB, a-HCH ja g-HCH) seurannasta HELCOMin seurantaohjelman 
mukaisesti. Ohjelmaan kuuluu pitoisuuksien määrittäminen vuosittain silakassa 
Suomenlahdella (Kotkan edusta ja Hangon edusta), Ahvenanmerellä, Selkämerellä 
(Porin edustalla) ja Perämerellä (Kokkolan edustalla) (Kuva 5). Silakkanäytteet ottaa 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, joka myös suorittaa tarvittavan kalojen iän-
määrityksen.

Liuennut kokonaisöljy. Meriveden kokonaishiilivetypitoisuuden määritys teh-
dään määrätyillä tutkimuspisteillä merentutkimusalus Arandan tutkimusmatkojen 
yhteydessä kevättalvella ja syksyllä.

Yhteyshenkilöt Merentutkimuslaitoksessa: Matti Perttilä, puh. (09) 61394510
Hannu Haahti (organoklooriyhdisteet), puh. (09) 61394517
Mirja Leivuori (raskasmetallit), puh. (09) 61394524
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@fimr.fi.
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4.6.2 

Maaympäristö 

Juha-Pekka Hirvi, Jaakko Mannio

SYKE tuottaa tietoa haitallisten aineiden pitoisuuksista ja kertymisistä boreaalisen 
metsäympäristön ravintoketjun eräissä avainlajeissa. Tutkittavat eläimet ovat ke-
komuurahaiset (Formica sp.), metsäpäästäinen (Sorex araneus) ja hirvi (Alces alces L.),
joita seurataan vuorovuosina. Lisäksi mitataan haitallisten aineiden pitoisuuksia 
metsämaan humuksesta. Seuranta on kohdennettu kahdelle ”tausta-alueelle”, Etelä-
Suomessa Evo ja Pohjois-Suomessa Pallastunturi. Näillä alueilla on monipuolista ja 
täydentävää ympäristönlaadun tutkimusta ja seurantaa kansanvälisissä ohjelmissa 
(ICP IM, ICP FOREST, AMAP). Alueiden pääasialliset kuormituslähteet ovat ilman 
kautta tulevat POP -yhdisteet kuten orgaaniset klooripestisidit, polyklooratut bife-
nylit (PCBt) ja bromatut palonestoaineet (PBDE) sekä raskasmetallit (Cd, As, Pb, Hg, 
Pt, Pd), joiden kertymiä eliöstössä seurataan. Seurantaan lisätään tarpeen mukaan 
uusia kemikaaleja ns. prioriteettiainelistoilta. Seurannan tulokset tallennetaan ym-
päristöhallinnon LIMS-analyysitietojärjestelmään. 

Yhteyshenkilöt Suomen ympäristökeskuksessa: Juha-Pekka Hirvi, puh. 020 490123 ja 
Jaakko Mannio, puh. 020 490123, Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

4.6.3 

Raskasmetalli- ja typpilaskeuman seuranta sammalten avulla 

Juha Piispanen, Jarmo Poikolainen, Eero Kubin

Seurannassa tutkitaan metsäsammalten (Hylocomium splendens, Pleurozium schre-
beri) avulla Suomen alueelle tulevaa raskasmetalli- ja typpilaskeumaa ja merkittä-
vimpien päästölähteiden päästöjen vaikutusalueissa tapahtuvia muutoksia. Tutkimus 

Kuva 5. Alueet, 
joilta pyydystetyistä 
silakoista seurataan 
haitallisia aineita.
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on osa Euroopan laajuista yhteistyötä, jonka koordinoinnista vastaa YK:n alainen 
tutkimusohjelma UN/ECE ICP Vegetation. 

Kartoitukset on tehty Suomessa viiden vuoden välein vuodesta 1985 lähtien. Sam-
malista on määritetetty alusta alkaen kahdeksan eri raskasmetallin (Cd, Cr, Cu, Fe, 
Ni, Pb, V ja Zn) pitoisuus ja vuodesta 1995 lähtien myös arseenin ja elohopean pitoi-
suus. Vuosina 2005 ja 2006 tehdään viides kartoitus, jolloin näytteistä analysoidaan 
Euroopan laajuisesti myös typpipitoisuus. Suomessa typpipitoisuus on määritetty 
jo vuodesta 1990 lähtien. Sammalnäytteet kerätään 2005-2006 samoilta VMI8:n (val-
takunnan metsien inventointi) pysyviltä koealoilta ja samalla tavalla kuin aikaisem-
missa kartoituksissa. Kustannussyistä keruu on jaettu tällä kertaa kahdelle vuodel-
le. Lapin alueelta näytteet on kerätty kesällä 2005 ja muualta Suomesta ne tullaan 
keräämään kesällä 2006. Näytteet esikäsitellään Metlan Paljakan ympäristönäyte-
pankissa ja kemialliset analyysit tehdään Metlan keskuslaboratoriossa, Muhoksen 
toimintayksikön laboratoriossa sekä Oulun yliopiston kemian laitoksella. Suomen 
osalta tulokset valmistuvat ja niistä tiedotetaan vuoden 2007 aikana. Analyyseissa 
käyttämättä jäävä sammalmateriaali varastoidaan aikaisempien kartoitusten tapaan 
Paljakan näytepankkiin tulevia tutkimustarpeita varten.

Yhteyshenkilöt: Metla, Muhoksen toimintayksikkö, Kirkkosaarentie 7, 91500 Muhos, 
Juha Piispanen, puh. 010 211 3720,  Jarmo Poikolainen, puh. 010 211 3753,
Eero Kubin, puh. 010 211 3710, Sähköposti: etunimi.sukunimi@metla.fi.
Lisätietoja: http://www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/raskasmetalli 

4.7 

Ympäristön yhdennetyn seurannan ohjelma 

Jussi Vuorenmaa

Yhdennetyllä seurannalla tarkoitetaan ekosysteemin eri osa-alueiden samanaikais-
ta ja samalla paikalla tapahtuvaa intensiivistä kemiallista, fysikaalista ja biologista 
seurantaa. Seurannassa ekosysteemiä ja sen prosesseja tarkastellaan toiminnallisena 
kokonaisuutena. Ympäristön yhdennetyn seurannan ohjelma on YK:n Euroopan 
Talouskomission (ECE) ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan yleis-
sopimuksen (1979) alainen seurantaohjelma (International Cooperative Programme 
on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems, UNECE/ICP IM). 
Hankkeeseen osallistuu tällä hetkellä (v. 2005) 19 maata. Suomessa Ympäristön yhden-
netyn seurannan ohjelma (YYS) käynnistyi 1987 osana pohjoismaista yhteistyötä. 

Hanke on yksi ECE:n alaisista ns. vaikutusohjelmista, joiden avulla pyritään tuot-
tamaan poliittisen päätöksenteon tueksi tietoa kansainvälisten päästörajoitusten 
vaikutuksista ja riittävyydestä. Hankkeen yleistavoitteena on seurata ja ennustaa 
erityisesti kaukokulkeutuvien ilmansaasteiden, kuten typpi- ja rikkiyhdisteiden, mut-
ta myös esim. raskasmetallien ja otsonin, sekä muiden ympäristömuutosten (mm. 
ilmastonmuutoksen) pitkän aikavälin vaikutuksia ekosysteemeihin. YYS -alueilta 
tuotettujen aineistojen avulla kehitetään ekosysteemimallinnusta ja mm. testataan 
kriittisen kuormituksen mallilaskelmia.

Ohjelman kansainvälinen tieto- ja arviointikeskus sijaitsee Suomen ympäristö-
keskuksessa. Tieto- ja arviointikeskus koordinoi kansainvälistä hanketta, ylläpitää 
kansainvälistä seurantatietokantaa sekä raportoi tuloksista.

Yhdennettyä seurantaa on aiemmin toteutettu Suomessa neljällä seuranta-alueella. 
Vuodesta 2000 lähtien on varsinaista YYS -seurantaa toteutettu kahdella alueella: 
Valkea-Kotinen (Kotisten luonnonsuojelualue, Lammi), ja Hietajärvi (Patvinsuon kan-
sallispuisto, Lieksa). Vuodesta 2006 lähtien ohjelman pintavesiseurantaa on toteutettu 
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Pallaksella (Pallas-Ounastunturin kansallispuisto, ja Muonio). Suomen YYS -alueilla 
on kuluneiden vuosien aikana toteutettu pariakymmentä fysikaalis-kemiallista ja 
biologista osaohjelmaa. Osaa osaohjelmista on toteutettu kaikilla seuranta-alueilla 
jatkuvasti, joitain osaohjelmia on toteutettu periodimaisesti. Suomen kansallisen oh-
jelman toteuttamiseen ovat osallistuneet monet ympäristöntutkimusta ja -seurantaa 
tekevät tutkimuslaitokset sekä alueelliset ympäristökeskukset ja yliopistot. 

Seurantaa toteuttavat keskeiset yhteistyötahot ovat solmineet keskenään tutki-
musyhteistyösopimuksen seurannan toteuttamisesta jatkaen sopimusta 2005-2008. 
Yhteistyötahot toteuttavat Ympäristön yhdennettyä seurantaa Suomessa ohjelman 
voimassa olevan kansainvälisen ohjekirjan (Manual for Integrated Monitoring) mu-
kaan siten, kun se on Suomen olosuhteet ja voimavarat huomioon ottaen tarkoituk-
senmukaista. Sopijapuolet pyrkivät ohjaamaan alueille myös viitekehykseen sopivien 
tutkimushankkeiden toimintaa. Ohjelmaa koordinoimaan on perustettu asiantunti-
jaryhmä, jossa on kunkin toteuttajatahon edustaja. Yhteistyöosapuolet toimittavat 
kansainvälisen ohjelman edellyttämät seurantatiedot SYKE:n ylläpitämään IM -tie-
tokantaan ja edistävät yhteistyössä tulosten raportointia. 

IL seuraa ilman laatua ja laskeumaa. Meteorologiset tiedot saadaan alueita lähin-
nä olevilta IL:n ilmastoasemilta. Metla on toteuttanut seurantaa Forest Focus/ICP 
Forests, Level II -hankkeen (Metsäekosysteemien intensiivinen seuranta, II taso) ja 
seurantaa on jatkettu Forest Focus –ohjelmassa. Metla seuraa mm. lehvästösadantaa ja 
sen kemiaa, maaperän ja maaveden kemiaa, lehvästökemiaa, metsävaurioita, puustoa 
ja aluskasvillisuutta. GTK vastaa pohjaveden seurannasta. SYKE ja alueelliset ympä-
ristökeskukset vastaavat hydrologian ja pintavesien seurannasta. 

YYS -alueille on keskittynyt myös merkittävä määrä tutkimustoimintaa ja aluei-
den aineistoa on hyödynnetty useissa tutkimushankkeissa. Toiminta on laajentunut 
ilmansaasteiden vaikutustutkimuksesta kattamaan uusia aihealueita, joista tärkeim-
mät ovat hiilen ja typen ainevirtaamat ja ilmaston/globaalimuutosten vaikutukset. 
YYS -alueet ovat myös ehdolla suunnitteilla olevaan kansalliseen LTER (Long-Term 
Ecological Research) verkostoon.

Yhteyshenkilö: Jussi Vuorenmaa, Suomen ympäristökeskus, puh. 020 490123,
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Lisätietoja hankkeesta: www.ymparisto.fi/syke/im

4.8 

Kaatopaikat

Tuula Rytkönen

Valtioneuvoston kaatopaikkapäätöksen (861/1997, 1049/1999) tavoitteena on ohjata 
kaatopaikkojen suunnittelua, perustamista, rakentamista, käyttöä, hoitoa, käytöstä 
poistamista ja jälkihoitoa sekä jätteiden sijoittamista kaatopaikoille siten, ettei niistä 
pitkänkään ajan kuluessa aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 
Kaatopaikan pitäjän on valvottava ja tarkkailtava kaatopaikkaa ja sen ympäristöä; 
kaatopaikan seurantaa varten on laadittava tarkkailuohjelma. Tarkkailu koskee niin 
jätetäyttöä kuin kaatopaikkakaasun kertymistä ja purkautumista sekä kaatopaikka-
vesiä; kaatopaikkaa on tarkkailtava myös sen sulkemisen jälkeen. 

Jätetäytön tarkkailemiseksi on pidettävä kirjaa kaatopaikan pinta-alasta, tilavuu-
desta, koostumuksesta, painumisesta, jätetäytön sisäisistä ominaisuuksista kuten ve-
sipinnan korkeudesta ja lämpötilasta, jätteen sijoittamismenetelmästä sekä käytössä 
olevista täyttöalueista. Lisäksi kirjanpidosta tulee käydä ilmi laskelma kaatopaikan 
jäljellä olevasta tilavuudesta. Jätetäyttöä ja sen painumia on tarkkailtava säännöllisesti 
täytön aikana sekä kaatopaikan jälkihoitoaikana.
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Kaatopaikkakaasun määrä, paine ja pääkomponentit on myös selvitettävä sään-
nöllisin väliajoin. Erityisesti kaatopaikkakaasun kertymistä ja purkautumista tulee 
seurata kaatopaikoilla, jonne on sijoitettu helposti hajoavaa orgaanista ainesta sisäl-
tävää, runsaasti kaasua tuottavaa jätettä. Seuranta tulee toteuttaa siten, että kaasun 
muodostuksesta saadaan luotettavat tiedot kaatopaikan kaikilla osilla. Kaatopaikka-
kaasun määrä, paine ja kaasun aineosat metaani, hiilidioksidi ja happi on selvitettävä 
käyttövaiheessa kuukausittain ja jälkihoitovaiheessa puolivuosittain.

Lisäksi kaatopaikkavesien määrää, laatua ja puhdistamista on tarkkailtava. Kaato-
paikka-alueen puhtaat pintavedet ja ulkopuoliset valumavedet on pidettävä erillään 
jätteestä ja kaatopaikkavesistä, eikä kaatopaikalle sijoitettava jäte saa joutua koske-
tuksiin pohjaveden kanssa. Pinta- ja pohjavesiä on tarkkailtava virtaussuunnassa 
kaatopaikan ylä- ja alapuolella. Kaatopaikkaveden määrää ja laatua on tarkkailtava 
erikseen jokaisessa kohdassa, jossa kaatopaikkavettä johdetaan kaatopaikan ulko-
puolelle. Lisäksi kaatopaikkavesien puhdistamista ja puhdistuksesta pois johdettavia 
vesiä tulee tarkkailla siten, että puhdistuksen tehokkuutta ja kaatopaikan aiheutta-
maa kuormitusta voidaan arvioida. Myös pohjaveden ja kaatopaikan sisäisen veden 
korkeutta on seurattava puolivuosittain; mikäli alueen pohjaveden korkeus vaihte-
lee, on seurantaa lisättävä. Pohjaveden laatua koskevista havainnoista on pidettävä 
kirjaa ja tiedot on koottava taulukoksi, josta helposti käy ilmi laadussa tapahtuvat 
muutokset.

Kaatopaikan pitäjän on lähetettävä vuosittain raportti valvonnasta ja tarkkailusta 
alueelliselle ympäristökeskukselle. Raportista tulee ilmetä:

• tiedot vastaanotetun ja vastaanottamatta jätetyn jätteen määrästä jätelajeittain,
• yhteenveto päätöksessä tarkoitetuista kaatopaikkakelpoisuuden asiantuntija-

arvioista,
• tiedot jätetäytöstä,
• yhteenveto tarkkailuohjelman mukaisista seurantatiedoista,
• selvitys kaatopaikan ympäristökuormituksesta ja haittojen torjunnasta sekä 
• selvitys poikkeuksellisista tapahtumista ja poikkeamisista hyväksytyistä 

suunnitelmista.

Kaatopaikan pitäjän alueelliselle ympäristökeskukselle toimittamat vuosiyhteenveto-
tiedot tallennetaan jätemäärien, jätteen hyödyntämis-, käsittely- ja varastointitietojen 
sekä jätteen muualle toimittamisen osalta vuosittain VAHTI- tietojärjestelmään, josta 
niitä voidaan hyväksikäyttää seuranta- ja yhteenvetoraportteja laadittaessa. Lisäksi 
järjestelmään tallennetaan alueellisten ympäristökeskusten kaatopaikoille myöntä-
mät ympäristöluvat, luvan haltijoille lähetetty kirjattu posti (kuten selvityspyynnöt) 
sekä kaatopaikkoja koskevat tarkastuspöytäkirjat. SYKE tekee VAHTI- tietojärjestel-
män tietojen pohjalta yhteenvetoraportteja seurantaa varten, jotka julkaistaan ympä-
ristöhallinnon www-sivuilla. Yhteenvetotietoja on esitetty vuosittain muun muassa 
ympäristöministeriön ja SYKEn Ympäristö-lehdessä.

Lisäksi kaatopaikkadirektiivi (1999/31/EY) edellyttää raportoimaan kolmen vuo-
den välein Euroopan komissiolle mm. kaatopaikoille sijoitettavan biohajoavan jätteen 
määrän sekä toimivien kaatopaikkojen määrän ja jäljellä olevan kapasiteetin. Kaato-
paikoille sijoitettavia jätemääriä koskevaa tietoa raportoidaan Euroopan komissiolle 
kolmen vuoden välein jätedirektiiviä (91/156/ETY) koskevassa kyselyssä. 

Yhteyshenkilöt Suomen ympäristökeskuksessa: Markku Kukkamäki, 
Juhani Puolanne ja Tuula Rytkönen, Puh. 020 490123,
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi



93Suomen ympäristö  24 | 2006

4.9 

Ympäristömelu

Sirkka-Liisa Paikkala

Melun määritelmä. Melu on ääntä, jonka ihminen kokee epämiellyttävänä tai häi-
ritsevänä tai joka on muulla tavoin ihmisen terveydelle vahingollista taikka hänen 
muulle hyvinvoinnilleen haitallista. Melu voidaan määritellä myös tietyn yksilön 
ja ympäristön kannalta epämielekkääksi ja häiritseväksi ääneksi, joka rasittaa tai 
vahingoittaa elimistöä fyysisesti tai psyykkisesti. Lyhyimmän määritelmän mukaan 
melu on ei-toivottu ääni.

Ääni on neutraali fysikaalinen käsite, ja sana melu sisältää lisäksi subjektiivi-
sen luonnehdinnan. Äänen, joka sinänsä ei aiheuta haitallisia muutoksi elimistös-
sä, luokitteleminen meluksi riippuu suuressa määrin kyseisen äänen häiritsevästä 
vaikutuksesta. Tämä tekee melun fysikaalisen määrittelyn mahdottomaksi. Äänen 
fysikaalista voimakkuutta käyttäen voidaan ainoastaan määritellä alue, jolla ääni saa 
helposti meluominaisuuksia. Tällöinkin on otettava huomioon kuulijan herkkyys ja 
aikaisemmat kokemukset sekä tilanteeseen liittyvät muut ulkoiset tekijät. Toisaalta 
melua ei aina koeta häiritseväksi, vaikka se saattaa vahingoittaa terveyttä, jos sille 
altistutaan pitkiä aikoja tai toistuvasti.

Ympäristömelun vaikutukset. Melu vaikuttaa monella tavalla kielteisesti ihmisen 
terveyteen, hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Melulla on eräitä välittömiä, suhteellisen 
automaattisia vaikutuksia, kuten fysiologiset vaikutukset, vaikutukset viestintään ja 
uneen. Melu haittaa puheviestintää heikentämällä puheen erotuskykyä. Välittömät 
vaikutukset ovat yksi syy melun häiritsevyyteen. Melu saattaa myös vaurioittaa 
pysyvästi kuuloa ja aiheuttaa kuulokyvyn eriasteista heikkenemistä. Melun taso ja 
luonne saattavat johtaa myös kielteisiin tunne- tai kognitiivisiin vaikutuksiin, vaikkei 
melulla olisikaan vaikutusta toimintoihin. Kognitiiviset toiminnat ovat ajattelu- ja 
havaintotoimintoja. Lisäksi melulla voi olla myös muita fyysisiä ja psyykkisiä vaiku-
tuksia. Melu voi aiheuttaa stressiä tai erilaisia toimintahäiriöitä. Terveysvaikutusten 
lisäksi melu heikentää elinympäristön laatua ja viihtyisyyttä monin tavoin. Meluisas-
sa ympäristössä ihmiset voivat esimerkiksi välttää oleskelua ulkona tai ikkunoiden 
auki pitämistä. 

Yksilölliset luonteenpiirteet vaikuttavat siihen, millaisen äänen ihminen kokee 
häiritsevänä. Meluherkkyys kuvaa yksilön suhtautumista meluun. Meluherkät yk-
silöt tottuvat meluun hitaammin, reagoivat siihen enemmän ja aistivat melun uhkaa-
vampana kuin ei-meluherkät. Tutkimuksissa meluherkkien osuus väestöstä on ollut 
25-43 prosenttia ja suomalaisessa tutkimuksessa 38 prosenttia. Meluherkkyys lisää 
melun häiritsevyyttä ja selittää yksilöllisiä eroja melualtistuksen aiheuttamassa melun 
häiritsevyydessä. Meluherkkyys vaihtelee yksilöstä toiseen. Saman melun vaikutuk-
set vaihtelevat eri henkilöillä, mutta väestötasolla melun haitalliset vaikutukset on 
kiistatta osoitettu. Kuva 6 esittää melun, yhdyskuntatekijöiden ja melun vaikutusten 
väliset tärkeimmät yhteydet.

Melu ympäristöongelmana. Melu on yksi yleisimpiä ja tärkeimpiä elinympäristön 
laatua heikentäviä tekijöitä. Meluhaittoja ovat yhteiskunnassa lisänneet väestönkas-
vu, kaupungistuminen, teollistuminen ja tekninen kehitys sekä erityisesti jatkuvasti 
lisääntynyt liikenne. Meluntorjunnan tärkeyttä korostaa osaltaan se, että vaatimuk-
set hiljaisemmasta ja siten myös viihtyisämmästä elinympäristöstä kasvavat. Myös 
ihmisten tietoisuus melun aiheuttamista haitoista ja taloudellisista vaikutuksista 
kasvaa.
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Melun vaikutuksia on päätöksenteossa tähän asti jopa vähätelty. Syinä tähän ovat 
olleet mm. seuraavat tekijät:

• tiedot melulle altistumisesta ja sen vaikutuksista ovat olleet vähäisempiä kuin 
tiedot muista ympäristöaltisteista,

• melun terveysvaikutuksia ei pidetä yhtä merkityksellisinä kuin useiden mui-
den ympäristöaltisteiden vaikutuksia,

• meluongelmiin on vaikea puuttua, koska lähteitä on paljon ja haitat ovat hy-
vin paikallisia,

• meluhaitat jakautuvat epätasaisesti päinvastoin kuin esimerkiksi ilmanepä-
puhtauksien vaikutukset, 

• meluntorjunnan keinot ja niiden vaikuttavuus tunnetaan puutteellisesti, ja
• melua pidetään vain ohimenevänä ja tilapäisenä ongelmana.

Euroopan yhteisöjen komissio kiinnitti1990-luvun alkupuolella huomiota melua 
koskevien valitusten lisääntymiseen tilanteessa, jossa muita ympäristöhaittoja kos-
kevat valitukset olivat toteutettujen torjuntatoimien ansiosta kääntyneet laskuun. 
Komissio julkaisi sitten vuonna 1996 vihreän kirjan tulevaisuuden melupolitiikasta 
(KOM(96) 540 lopull.), ja sen johdonmukaisena jatkona on vuonna 2002 voimaan 
tullut direktiivi ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta (ympäristömeludirektiivi) 
(2002/49/EY).

Ympäristöministeriö asetti vuonna 2002 työryhmän valmistelemaan melupolitii-
kan kansallisia tavoitteita sekä sovittamaan yhteen ja tehostamaan meluntorjuntaa 
Suomessa. Työryhmä esitti mietinnössään (Suomen ympäristö 696/2004) ehdotuk-
sensa meluntorjunnan valtakunnallisiksi linjauksiksi ja toimintaohjelmaksi. Työryh-
män toimintaohjelman päämääränä on turvata kansalaisille terveellinen, viihtyisä ja 
vähämeluinen ympäristö ehkäisemällä ennakolta melua ja estämällä sen leviämistä 
sekä vähentämällä meluhaittoja. Tavoitteeksi asetettiin myös erityyppisten hiljaisten 
alueiden säilyttäminen. Työryhmä asetti meluntorjuntatyölle vuoteen 2020 ulottu-
vat tavoitteet ja esitti toimintaohjelman näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Me-
luhaittojen ehkäisemisessä katsottiin maankäytön ja liikenteen suunnittelun olevan 
avainasemassa. Koska liikenne on yleisin ympäristömelun aiheuttaja, päävastuu 
melulle altistumisen vähentämisestä asetettiin kunnille ja Tiehallinnolle sekä muille 
väylälaitoksille. Ulkoisen teollisuusmelun torjuntaa toteutetaan ympäristönsuojelu-
lakiin (86/2000) sisältyvässä ympäristölupakäytännössä. Työryhmä piti tärkeänä, 
että informaatio-ohjausta meluntorjunnassa tehostetaan ja laaditaan meluntorjunnan 
tutkimusohjelma sekä kehitetään meluntorjunnan tietojärjestelmä.

Kuva 6. Melun vaikutuksiin 
liittyvät tekijät. Lähde: T. 
Jauhiainen, H. S. Vuorinen, 
M. Heinonen-Guzejev, S.-L. 
Paikkala: Ympäristömelun 
vaikutukset. Ympäristömi-
nisteriö. Suomen ympäristö 
94/1997.
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Tiedot ympäristömelulle altistumisesta. Ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 
mukaan ympäristön pilaantumista aiheuttavan toiminnanharjoittajan on oltava riittä-
västi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Säännöstä sovelletaan myös tien-
pitäjään, raideliikenteen järjestäjään ja ilmailupaikkojen pitäjään. Lain 25 §:n mukaan 
kunnan on alueellaan huolehdittava paikallisten olojen edellyttämästä tarpeellisesta 
ympäristön tilan seurannasta. Sekä toiminnanharjoittajien että kuntien yleiseen sel-
villäolo- ja seurantavelvollisuuksiin kuuluvat siten myös melukysymykset. Lupa- tai 
valvontaviranomainen voi tarvittaessa lain 84 §:n nojalla määrätä toiminnanharjoit-
tajan riittävässä määrin selvittämään toimintansa ympäristövaikutukset. 

Ympäristöministeriö antoi vuonna 1990 yleisen ohjeen melutilanteen seurannan 
järjestämisestä kunnissa (Ohje 3/1990). Ohje, joka on edelleen voimassa, on luonteel-
taan yleinen ja suurpiirteinen. Seurannan tavoite on ollut hankkia perustiedot kunnan 
tai sen osan melutilanteesta. Tietoja on pyritty saamaan tärkeimmistä, pysyvistä 
melulähteistä, melutasoista eri alueilla ja meluhaitoista. Melutilanteen seurannassa 
on käytetty lähinnä jo olemassa olevia tietoja melulähteistä sekä melukuormituksen 
arviointiin ensisijaisesti yksinkertaistettuja laskentamenetelmiä. Siten tällaisten selvi-
tysten tulokset ovat suuntaa-antavia. Kuntien velvollisuus on koskenut periaatteessa 
kaikkia kuntia, mutta kunta on voinut harkita melutilanteen seurannan laajuuden. 

Suomessa kunnista on noin 30% tehnyt eriasteisia melutilanneselvityksiä alueillaan. 
Selvityksiä alettiin yleisemmin tehdä meluntorjuntalain tultua voimaan vuonna 1988. 
Eri kuntien selvitykset ajoittuvat varsin sattumanvaraisesti, missään ei ole velvoitettu 
tekemään selvitystä jonakin määrättynä ajankohtana. Tehdyt meluselvitykset ovat 
varsin eritasoisia, ne pohjautuvat erilaisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin. Melualueiden 
määrittelyssä on monasti käytetty yksinkertaistettuja menetelmiä. Suurimmassa osas-
sa, ja erityisesti alueellisesti laajimmissa, maaston muotojen ja rakennusten este- ja 
heijastusvaikutuksia melutasoon ei esimerkiksi ole otettu huomioon. Lisäksi useissa 
selvityksissä tarkastelun kohde on rajattu, esimerkiksi vain vilkasliikenteiset kadut, 
jolloin osa melulle altistumisesta jää selvityksen ulkopuolelle. Melutilanteen seuran-
nan uusiminen tai tarkistaminen on lisäksi ollut kuntien ratkaistavissa, eikä tietoja ole 
siten välttämättä päivitetty.

Ympäristöministeriön ja Pohjois-Savon ympäristökeskuksen vuonna 1998 jul-
kaisema esiselvitys ympäristömelulle altistumisesta Suomessa (Suomen ympäristö 
241/1998) sisälsi katsaukset 1990-luvulla käytössä olleisiin melutilanneselvityksiin ja 
niiden perusteella tehdyt arviot melulle altistumisesta. Ympäristöministeriö käynnisti 
vuonna 2004 selvityksen tavoitteena arvioida Suomessa ympäristömelulle altistuvi-
en määrät päivä- ja yöaikoina eri meluvyöhykkeillä päivittämällä ja laajentamalla 
mainittua esiselvitystä. Taulukossa 6 on työhön sisältyvä kokonaisarvio altistumis-
tilanteesta.

Taulukko 6. Kokonaisarvio ympäristömelulle altistuvien (melualueilla asuvien ihmisten) määristä 
melulähteittäin Suomessa 2005.

Melulähde Altistuvien määrä Altistumisen raja

Yleiset tiet 350 000 LAeq>55 dB

Kadut ja kaavatiet 405 900 LAeq>55 dB

Lentoliikenne 25 000 Lden>55 dB

Raideliikenne 48 500 LAeq>55 dB (tai LAeq> 50 dB yöllä)

Vesiliikenne ja satamat 300 LAeq>55dB

Teollisuus 5 000 LAeq>55 dB (tai LAeq> 50 dB yöllä)

Siviiliampumaradat 3 000 LAImax>65 dB

Moottoriurheiluradat 2 500 LAeq>55 dB

YHTEENSÄ 840 200
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Tiedot melutilanteesta ja melulle altistumisesta tulevat ainakin suurten väestökes-
kittymien ja vilkkaiden liikenneväylien osalta yhdenmukaistumaan, kun ympäris-
tömeludirektiivin käytännön toteutus alkaa ympäristönsuojelulakiin lisättyjen 25 a 
ja 25 b §:ien (459/2004) mukaisesti. Direktiivi edellyttää meluselvitysten ja melun-
torjunnan toimintasuunnitelmien tekemistä vaiheittain vuodesta 2007 alkaen.

Melutason ohjearvot Suomessa. Kaksi valtioneuvoston päätöstä melutasoista, 
melutason ohjearvot (993/1992) ja ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjear-
voista (53/1997), annettiin jo meluntorjuntalain (382/1987) nojalla, ja ne ovat edelleen 
voimassa. Ohjearvot on annettu meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyi-
syyden turvaamiseksi. Niitä täydentävät seuraavat melun mittaus- ja laskentamal-
liohjeet, jotka ympäristöministeriö on antanut:

• Tieliikennemelun laskentamalli. Ohje 6/1993 
• Ympäristömelun mittaaminen. Mätning av omgivningsbuller. Ohje 1/1995
• Raideliikennemelun mittaaminen. Mätning av buller från spårbunden trafik. 

Ympäristöopas 5/1996 
• Tieliikennemelun mittaaminen. Mätning av buller från vägtrafik. Ympäristöo-

pas 15/1996 
• Ampumaratamelun mittaaminen. Mätning av buller från skjutbanor. Ympä-

ristöopas 61/1999 
• Raideliikennemelun laskentamalli. Beräkningsmodell för buller från spårbun-

den trafik. Ympäristöopas 97/2002 

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuonna 2003 asuntojen ja muiden oleskelutilojen 
fysikaalisia, kemiallisia ja mikrobiologisia tekijöitä koskevan Asumisterveysohjeen 
(Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1), joka korvasi vuonna 1997 julkaistun 
Sisäilmaohjeen. Asumisterveysohjeessa annetaan mm. asuntojen ja muiden oleskelu-
tilojen melutason ohjearvot sekä ohjeita melun mittaamisesta ja tulosten tulkinnasta. 
Ministeriö on lisäksi vuonna 2005 julkaissut ohjeen soveltamisoppaan, Asumister-
veysopas.

Yhteyshenkilö: Sirkka-Liisa Paikkala, Ympäristöministeriö/Ympäristönsuojeluosas-
to, puh. (09) 16039734, Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
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5   Veteen ja terveyteen liittyvä seuranta 

5.1 

Talousvesi 

Outi Zacheus

Talousveden laadun säännöllinen seuranta aloitettiin terveydenhoitolain nojalla 
vuonna 1968. Nykyiset talousveden laatua ja valvontaa koskevat määräykset on si-
sällytetty terveydensuojelulakiin 763/1994. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen 
tehtävänä on valvoa talousveden laatua sosiaali- ja terveysministeriön määräysten 
mukaisesti. Nämä määräykset sisältyvät sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen 
461/2000, joka perustuu ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta annettuun 
neuvoston direktiiviin 98/83/EY. Asetuksen keskeinen tavoite on ihmisen terveyden 
suojelu. Asetusta sovelletaan talousveteen, jota toimitetaan vähintään 10 m3 päivässä 
tai vähintään 50 henkilön tarpeisiin. Tätä pienempiä yksiköitä koskevat määräykset 
sisältyvät sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen 401/2001.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen seuraa talousveden laatua säännöllisesti 
tehtävien valvontatutkimusten perusteella. Suurten laitosten valvontatutkimusten 
tulokset raportoidaan Euroopan komissiolle kolmen vuoden välein. Raportoinnin 
piiriin kuuluvat sellaiset vesilaitokset, jotka toimittavat talousvettä yli 1 000 m3 
päivässä tai yli 5 000 henkilölle. Kunnan terveydensuojeluviranomainen toimittaa 
valvontatutkimusten tulokset lääninhallitukseen, josta ne lähetetään edelleen Kan-
santerveyslaitokselle raportoitavaksi komissiolle. Tulokset julkaistaan myös kansal-
lisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen verkkosivuilla (www.
sttv.fi/ylo/julkaisut_frameset.htm).

Yhteyshenkilö: Outi Zacheus, Kansanterveyslaitos (KTL), puh. (017) 201 374,
etunimi.sukunimi@ktl.fi

5.2 

Talousveden välityksellä leviävät sairaudet 

Ilkka Miettinen

Terveydensuojelulain 763/1994 nojalla kunnan terveydensuojeluviranomainen voi 
antaa talousveden käsittelyä tai käyttöä koskevia määräyksiä terveyshaitan ehkäise-
miseksi. Epidemiatilanteessa on kunnan terveydensuojeluviranomaisen ryhdyttävä 
toimenpiteisiin taudin leviämisen ehkäisemiseksi ja ilmoitettava asiasta Kansanter-
veyslaitokselle.

Talousveden välityksellä leviävien sairauksien selvittämiseksi, rajoittamiseksi ja 
ehkäisemiseksi on tarpeellista seurata niiden esiintymistä. Vuonna 1997 otettiin Suo-
messa käyttöön ruokamyrkytys- ja vesiepidemioiden epäilyilmoitusmenettely, joka 
mahdollistaa nopeasti saatavan asiantuntija-avun epidemian selvittämiseksi. Kunnan 



98 Suomen ympäristö  24 | 2006

terveydensuojeluviranomainen lähettää epäilyilmoituksen Kansanterveyslaitoksen 
infektioepidemiologian osastolle, josta tieto välitetään edelleen Kansanterveyslai-
toksen ympäristöterveyden osastolle, Elintarvikevirastolle, Eläinlääkintä- ja elintar-
viketutkimuslaitokselle ja asianomaiselle sairaanhoitopiirille. Kansaterveyslaitoksen 
ympäristöterveyden osasto antaa asiantuntija-apua vesiperäisten epidemioiden sel-
vitystyössä. Epidemioiden selvitysilmoitukset lähetetään kunnista Elintarvikeviras-
toon, joka ylläpitää ilmoituksista koottavaa kansallista rekisteriä ja toimii Suomen 
yhdysviranomaisena WHO:n Euroopan alueen seurantajärjestelmässä. Elintarvike-
virasto laatii vuosittain yhteistyössä asiantuntijalaitosten kanssa kansallisen ruoka-
myrkytyksiä ja vesiepidemioita koskevan raportin.

Yhteyshenkilö (vesiepidemiat): Ilkka Miettinen, Kansanterveyslaitos (KTL), 
puh. (017) 201 371, etunimi.sukunimi@ktl.fi

5.3 

Uimavesi 

Outi Zacheus

Suomessa yleisten uimarantojen veden laatua on valvottu 1970-luvulta lähtien. Ter-
veydensuojelulain 763/1994 nojalla uimaveden laadun säännöllisestä valvonnasta 
vastaa kunnan terveydensuojeluviranomainen. Uimaveden laadun valvonta perus-
tuu sosiaali- ja terveysministeriön päätöksiin 292/1996 ja 41/1999, joissa on otettu 
huomioon uimaveden laadusta annetun neuvoston direktiivin 76/160/ETY vaati-
mukset. Päätösten keskeinen tavoite on ihmisen terveyden suojelu. 

Tammikuussa 2006 hyväksytty uusi uimavesidirektiivi tulee muuttamaan uimave-
sien valvontaa ja laatuvaatimuksia. Direktiivin tavoitteena on uimareiden terveyden 
suojelu ennalta tehtävien ja uimakauden aikana tehtävien toimenpiteiden avulla. Ui-
mavesidirektiivi täydentää vesipuitedirektiiviä. Vesipuitedirektiivin seurantatietoja 
tullaan hyödyntämään uimavesiprofiilien laadinnassa kartoitettaessa uimaveden 
laatuun vaikuttavia tekijöitä. Kansallinen lainsäädäntö tullaan saattamaan direktiivin 
mukaiseksi vuoden 2008 alkuun mennessä. 

Suomessa on tällä hetkellä noin 400 suurta yleistä uimarantaa (ns. EU- uimaranto-
ja), joiden päivittäinen kävijämäärä on vähintään 100 henkilöä. Uimakauden aikana 
veden mikrobiologista, fysikaalis-kemiallista ja aistinvaraista laatua valvotaan sään-
nöllisin tutkimuksin. Kunnan terveydensuojeluviranomainen toimittaa uimarannan 
valvontatutkimusten tulokset lääninhallitukseen, joka tarkistaa tulokset ja lähettää ne 
edelleen Kansanterveyslaitokselle raportoivaksi vuoden lopussa Euroopan komissi-
olle. Komissio laatii vuosittain yhteisön alueella sijaitsevien uimarantojen veden laa-
tua koskevan raportin (http://europa.eu.int/water/water-bathing/index_en.html). 
Uuden uimavesidirektiivin myötä uimavesitietojen vuosittainen raportointi Euroo-
pan komissiolle säilyy, mutta raportin sisältö tulee muuttumaan uuden direktiivin 
vaatimusten mukaiseksi. 

Edellä mainittujen suurten uimarantojen lisäksi Suomessa on noin 2 000 pientä 
yleistä uimarantaa, joiden veden laatua kunnan terveydensuojeluviranomainen seu-
raa säännöllisin valvontatutkimuksin. Näitä tutkimustuloksia ei raportoida Euroopan 
komissiolle.

Yhteyshenkilö: Outi Zacheus, Kansanterveyslaitos (KTL), puh. (017) 201 374,
etunimi.sukunimi@ktl.fi
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5.4 

Levien massaesiintymät 

Liisa Lepistö

Viranomaisten ja kansalaisten tutkittaviksi toimittamiin näytteisiin perustuvaa tietoa 
levähaitoista on kerätty jo 1960-luvun lopulta lähtien. Suomen ympäristökeskuksen 
ylläpitämään levähaittarekisteriin tietoja on tallennettu vuodesta 1992 lähtien. Vuo-
desta 1998 lähtien on sinilevien massaesiintymiä seurattu koko maan kattavan ha-
vainnointiverkon avulla, joka käsittää noin 300 havaintopaikka. Mikäli leväesiintymä 
on runsas tai erittäin runsas, siitä otetaan näyte mikroskoopilla tehtävää määritystä 
varten. Sinilevämyrkkyjen säännöllinen tutkiminen ei kuulu tähän havainnointiin, 
mutta joissakin järvissä niitä on mitattu joko jatkuvasti tai satunnaisesti. Uimisen 
jälkeen ilmenneistä iho- ja silmäoireista tehtyjen yleisöilmoitusten perusteella tutki-
tuista kukintanäytteistä noin puolet on ollut myrkyllisiä. Valtalajina on usein ollut 
Anabaena lemmermannii, joka saattaa tuottaa hermo- tai maksamyrkkyjä.

Muita uimarin kannalta haitallisia leviä ovat ns. limalevät eli Gonyostomum semen.
Leväsolut hajoavat joutuessaan kosketuksiin uimarin ihon kanssa ja solun sisällys 
peittää ihon ruskehtavana limakerroksena, joka kuivuessaan muuttuu kiristäväksi. 
Joillekin ihmisille syntyy punoittava ihoreaktio. Levä ei aiheuta myrkytysoireita.

Yhteyshenkilö: Liisa Lepistö, Suomen ympäristökeskus, puh. 020 490123,
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Lisätietoja: http://www.vyh/ajankoht/tiedote/syke
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6   Alueidenkäytön seuranta

6.1 

Yleistä

Outi Koskenniemi

Suomen pinta-alasta noin kymmenesosa on eri tavoin rakennettua tai muokattua maa-
ta. Siihen kuuluvat esimerkiksi rakennukset, liikenneväylät, ja rakennetut puistot. 
Taajamiin kuuluu rakennetun maan ohella myös luonnonmukaista viherympäristöä. 
Alueidenkäytön seuranta on työkalu ympäristöpoliittisille tavoitteille, jotka liittyvät 
mm. yhdyskuntiin ja niiden toimivuuteen, yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen, kaa-
voituksen kehittämiseen, hyvän elinympäristön saavuttamiseen, kulttuuriympäristön 
huomioon ottamiseen, viher- ja virkistysalueiden toteutumiseen sekä rantojen käyttöön. 
Kokonaiskuvan muodostamiseen alueidenkäytöstä tarvitaan kattavia paikkatieto- ja 
rekisteriaineistoja, käyttäjien tarpeita vastaavia tietojärjestelmiä ja näitä tukevia erillis-
selvityksiä. Ympäristöhallinnossa kehitetään ja ylläpidetään alueidenkäytön tietojärjes-
telmiä tutkimuksen, seurannan ja yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Ympäristö-
hallinnolla on myös yhteistyötä tiedon kerääjien, tuottajien ja hyödyntäjien kesken.

Tietoa kaavoituksesta ja rakennetusta ympäristöstä tarvitaan maankäytön ohjauk-
sen ja suunnittelun kehittämiseksi. Alueidenkäytön seurannan järjestämisen päätar-
koituksena on kerätä tietoa tilanteesta ja muutoksista. Valtion ympäristöhallinto on 
seurannut kaavoitusta ja rakentamista 1970-luvun alkupuolelta lähtien. Maankäyt-
tö- ja rakennuslain (MRL) tullessa voimaan vuonna 2000 säädettiin seurantatietojen 
toimittamisvelvollisuudesta (MRL 205 §, jota tarkennettu asetuksessa MRA 96 §) sekä 
määriteltiin eri toimijoiden välinen työnjako seuraavasti (MRA 2 §):

”Ympäristöministeriön on järjestettävä alueiden käytön ja rakennetun ympäristön tilan ja 
kehityksen seuranta ja sen kannalta tarpeellisten tietojärjestelmien ylläpito.

Alueellinen ympäristökeskus edistää ja ohjaa alueiden käytön ja rakennetun ympäristön 
tilan ja kehityksen seurannan järjestämistä toimialueellaan sekä osaltaan huolehtii tarpeel-
lisen seurannan järjestämisestä.

Maakunnan liiton tulee huolehtia maakunnan suunnittelun edellyttämästä alueiden käy-
tön, alue- ja yhdyskuntarakenteen, rakennetun ympäristön sekä kulttuuri- ja luonnonympä-
ristön tilan ja kehityksen seurannasta alueellaan.

Kunnan tulee huolehtia kaavoitus- ja rakennustoimen hoidon edellyttämästä alueiden 
käytön, rakentamisen ja rakennetun ympäristön sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan 
ja kehityksen seurannasta alueellaan.”

Säädöksellä ympäristöministeriölle vastuutettujen keskeisimpien seurantajärjestelmi-
en ja -aineistojen toteuttamisesta huolehtii Suomen ympäristökeskus SYKE. Tietojärjes-
telmien kehitystä ja ylläpitoa ohjaavat ympäristöministeriö ja sen asettamat työryhmät, 
joista tärkein on järjestelmien keskinäisistä rooleista päättävä Alueidenkäytön tieto-
järjestelmien koordinointiryhmä. Tietojärjestelmät ja -aineistot luovat ympäristöhal-
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linnossa perustan alueidenkäytön seurannalle, josta on maankäyttö- ja rakennuslain 
uudistuksen jälkeen tullut yhä merkittävämpi tehtävä erityisesti valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden toteutumisessa. Varsinaiset seurannat jakautuvat aiheil-
taan kaavoitukseen, yhdyskuntarakenteeseen ja elinympäristöön. Nämä seurantajär-
jestelmät sekä niiden tarvitsemat lähdeaineistot on kuvattu erikseen. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa työnjaossa alueidenkäytön tilanteen 
hahmottaminen vaatii eri tahojen yhteistyötä. Alkuperäiset tiedot tuotetaan pääosin 
valtion ympäristöhallinnon ulkopuolella mm. kunnissa ja maakuntien liitoissa. Seu-
rannassa käytetään hyväksi valtakunnallisia rekisteriaineistoja. Aineistojen yhteiskäyt-
töisyyden mahdollistamiseksi sekä tuotannossa että hyödyntämisessä käyttöliittymät 
rakennetaan osaksi ympäristötiedon hallintajärjestelmä Herttaa tai sen Karttapalvelua. 
Tiedonkeruu ympäristöhallinnon ulkopuolelta kilpailutetaan valtiovarainministeriön 
TYVI-konseptin mukaisesti. Eri projektien toteutustilanne on kuvattu tiivistetysti 
taulukossa 7:

Taulukko 7. Eri projektien toteutustilanne.

Aineisto /
järjestelmä

Tiedon 
yksikkö

Tietosisältö Käyttöliittymä

GIS-käyttö-
liittymä 1) 

WWW-käyttö-
liittymä 2)

VASEPA yksittäinen 
kaava

Maakuntien liittojen vektoroitu seutu-
kaava-aineisto.

GRIS, GEO Karttapalvelu

MAKUPA yksittäinen 
kaava

Maakuntien liittojen vektoroitu ja skan-
nattu maakuntakaava-aineisto.

GRIS, GEO
(vain vektori)

Karttapalvelu

GISALU yksittäinen 
kaava tai 
päätös

Alueellisten ympäristökeskusten maan-
käyttö- ja rakennuslain kaavoituksesta 
ja luvista sekä kulttuuriympäristöstä 
tuottamat paikkatietoaineistot.

GISALU Karttapalvelu

Vahvistetut 
yleiskaavat

yksittäinen 
kaava

SYKE:n tuottamat skannatut ja vekto-
roidut rakennuslain mukaisesti vahvis-
tetut yleiskaavat.

GISALU, GRIS 
ja GEO (vain 
vektori)

Karttapalvelu
(vain vektori)

Asemakaavan 
seuranta-
lomake

yksittäinen 
kaava

Kunnan tai sen valtuuttaman konsultin 
seurantalomakkeella toimittamat tiedot 
asema- ja ranta-asemakaavoista. 

- Hertta (selailu),
TYVI-operaat-
tori (tallennus)

KATSE kunta ja kunta-
kerrannaiset

GISALU-aineistojen ja asemakaavan 
seurantalomakkeiden pohjalta ympä-
ristöhallinnon tuottamat tilastotiedot 
maankäytön suunnittelusta.

- Hertta

YKR mikä tahansa 
aluerajaus / 
250 m x 250 m 
ruutu sekä eri 
aluejaot

Väestöä, työpaikkoja, rakennuksia, 
toimitiloja, asuinhuoneistoja, auto-
nomistusta, työvoimaa ja työmatkoja 
koskevat Tilastokeskuksen ruututiedot 
sekä yhdyskuntarakenteen toiminnalli-
set aluejaot. 

YKR Herttaaan ja 
Karttapalveluun 
vuonna 2006 

ELYSE kunta ja kunta-
kerrannaiset, 
toiminnalliset 
alueet kunnit-
tain

Väestöä, rakennuksia, asuntoja ja pal-
veluja koskevia tilastotietoja. Vuosina 
2005-2006 toteutetaan uusia seuran-
tateemoja, mm. liikenne, maankäyttö 
ja yhdyskuntarakenne sekä työpaikat. 
Tietolähteinä on käytetty valtakunnal-
lisia rekisteri- ja paikkatietoaineistoja 
sekä tilastoja.

- Hertta

1)  Paikkatietokäyttöliittymät ovat ympäristöhallinnon sisäisessä käytössä. GRIS2000-käyttöliittymä 
on ArcView 3.2-ohjelman laajennus ja GEO on ArcGis 8.x ja ArcGis 9.x -ohjelmien laajennus. GIS-
ALU on alueellisten ympäristökeskusten käytössä.
2) WWW-käyttöliittymä: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta on käytettävissä ympäristö-
hallinnon sisällä. Karttapalvelu on osa Herttaaa. Ympäristöhallinnon ulkopuolella Herttaa voidaan 
käyttää hakemalla extranet-suorakäyttöoikeutta. TYVI (tietovirrat yritysten ja viranomaisten välil-
lä) -operaattorin välityksellä on järjestetty tietojen ilmoittaminen sähköisesti valtionhallinnolle.
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Lisätietoja: Suomen ympäristökeskus SYKE, Tietokeskus, Geoinformatiikka- ja alu-
eidenkäyttöyksikkö
Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta: alu_tuki@ymparisto.fi
www.ymparisto.fi > Palvelut, tuotteet ja lomakkeet > Tietojärjestelmät ja -aineistot: 
Maankäyttö ja rakentaminen

6.2 

Kaavoituksen seuranta 

Outi Koskenniemi

Kaavoituksen seurannan tarkoituksena on tarjota tietoja alueidenkäytön suunnittelun 
kokonaistilanteesta ja muutoksista. Vuoden 2000 alusta voimaan tullut maankäyttö- ja 
rakennuslaki muutti alueidenkäytön suunnitteluvälineitä ja viranomaisten työnjakoa 
siten, että työ painottui entistä enemmän kuntiin ja muutoksenhaku siirtyi valtion ym-
päristöhallinnosta pääosin hallinto-oikeuksiin. Valtaosa alueidenkäytön suunnittelun 
alkuperäisistä tiedoista syntyy nykyisin valtion ympäristöhallinnon ulkopuolella 
kunnissa, maakuntien liitoissa ja hallinto-oikeuksissa, joten kokonaiskuvan muodos-
taminen kaavoituksesta edellyttää eri tahojen yhteistyötä. Valtion ympäristöhallinto 
on kehittänyt kaavoituksen seurantaan KATSE-tietojärjestelmän sekä kaavoituksen 
seurantalomakkeet, jotka helpottavat tietojen keräämistä ja välittämistä eri tahoille. 
Tätä Suomen ympäristökeskuksen kaavoituksen seurantaa ohjaavat ympäristöminis-
teriön työryhmät, joissa ovat edustettuina kaavoituksen eri toimijat (3. kaavoituksen 
seurannan työryhmän toimikausi 1.3.2005-31.12.2006).

KATSE - Kaavoituksen seurantajärjestelmä

Kaavoituksen seurannan tietojärjestelmä KATSE sisältää valtion ympäristöhallinnon 
tuottamaa ja keräämää tilastotietoa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta alu-
eidenkäytön suunnittelusta. Tiedot pyritään keräämään suoraan tiedon tuottajilta ja 
perustamaan tilastot nykyisiin tietolähteisiin. Valtion ympäristöhallinto on seuran-
nut kaavoitusta vuosittain järjestelmällisesti 1970-luvun alkupuolelta lähtien. Yleisiä 
seurantatuloksia julkaistaan kaavoituksen vuosiraporteissa.

Seurantatuloksia on saatavissa KATSE-järjestelmästä vuodesta 2002 lähtien Suo-
men eri hallinnollisilta alueilta Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Aluksi seurannan 
kolme pääteemaa sisältävät tietoja kuntien maankäytön suunnittelusta sekä poikkea-
misesta ja ympäristöhallinnon muutoksenhausta.

• Kaavat ja kaavoitus: kuntien yhteiset yleiskaavat, yleiskaavat, asemakaavat, 
suunnittelutarvealueet

• Kaavoituksen toteutuminen: poikkeamispäätökset, suunnittelutarveratkaisut 
• Kaavoituksen menettelyt: oikaisukehotukset, ympäristöhallinnon tiedossa 

olevat valitukset 

Tärkeimmät tietolähteet ovat alueellisten ympäristökeskusten ylläpitämät alueiden-
käytön paikkatietoaineistot (GISALU) ja kuntien täyttämät asemakaavan seuranta-
lomakkeet. KATSE-tietojärjestelmän tavoitteena on palvella kaikkia kaavoituksen 
toimijoita. Järjestelmään kootut seurannan vuositulokset ovat käytettävissä selain-
pohjaisessa ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertassa. Tilaston tietoja voi tarkas-
tella paitsi taulukoina myös diagrammeina, ja tiedot voi halutessaan tallentaa itselleen 
jatkokäsittelyä varten.

Vuosiraportteihin on valittu keskeiset kaavoituksen seurannan tilastot, ja niitä on 
tulkittu sanallisesti ja havainnollistettu kuvin. Ympäristöhallinnon kokoamat val-
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takunnalliset seurantatulokset julkaistiin painetuissa raporteissa vuosina 1977-96. 
Seuraavina vuosina ilmestyi vain lyhyt yhteenveto Ympäristö-lehdessä. Kaavoituk-
sen seuranta uudistettiin vastaamaan maankäyttö- ja rakennuslain suunnittelujär-
jestelmää. Vuodesta 2002 alkaen ympäristöministeriö ja alueelliset ympäristökes-
kukset ovat tallentaneet tilastotiedot kaavoituksen seurannan KATSE- järjestelmään. 
Kaavoituksen vuosiraportit ovat ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertan lisäksi 
käytettävissä SYKEn www-sivuilla.

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavoituksen seurannassa on 1970-luvulta lähtien ollut käytössä tilastolomake. 
Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen vuonna 2000 vaikutti seurantalomakkeen 
tietosisältöön, ja samalla paperinen lomake muutettiin excel 97 -muotoiseksi. Kaa-
voituksen seurannan KATSE-tietojärjestelmän toteuttamisen yhteydessä myös ase-
makaavan seurantalomake uudistettiin selainpohjaiseksi. Kaikkien niiden sähköis-
ten lomakkeiden, joissa hyväksymispäiväys on seurantavuonna, tiedot sisällytetään 
kaavoituksen seurannan tietojärjestelmä KATSEn vuosittain tehtävään kaavoituksen 
seurannan tilastointiin.

Kaikista hyväksyttävistä asemakaavoista on täytettävä seurantalomake, kuten 
ympäristöministeriön Asemakaavan selostus -oppaassa (MRL 2000 -julkaisusarja, 
nro 3) edellytetään. Lomake liitetään kunkin asemakaavan selostukseen. Kunta tai 
sen valtuuttama konsultti täyttää jokaisesta hyväksytystä asemakaavasta seurantalo-
makkeen. Selainpohjaista asemakaavan seurantalomaketta käytetään siten, että tiedot 
syötetään suoraan internet-selaimella ns. TYVI-verkkolomakkeelle. Ympäristöhallin-
non TYVI (tietovirrat yritysten ja viranomaisten välillä) –operaattorina toimii Elma. 

Verkkolomakkeilla ja aiemmin excel-muotoisilla asemakaavan seurantalomakkeil-
la toimitetut tiedot ovat selailtavissa Hertan Alueidenkäytön Kaavoituksen seuran-
talomakkeet -osassa. Tiedoista voi laatia ajan tasalla olevia yhteenvetoja. Kunnissa 
voidaan seurata oman kaavoitustilanteen kehittymistä, mutta myös saada vertailun 
pohjaksi tietoja muista kunnista ja alueista. Kaavoituskatsaukseen tai muihin selvi-
tyksiin järjestelmästä saa helposti käytettävissä olevaa tietoa. 

Yhteyshenkilöt: Suomen ympäristökeskus/Tietokeskus/Geoinformatiikka- ja alu-
eidenkäyttöyksikkö: Outi Koskenniemi, Päivi Malmi, Kaarina Kaitala ja Tiia Kiiski, 
puh. 020 490123.
Ympäristöministeriö/Alueidenkäytön osasto: Aulis Tynkkynen, 
puh. (09) 1603 9547. Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
www.ymparisto.fi > Maankäyttö ja rakentaminen > Maankäytön suunnittelu > Kaa-
voituksen seuranta

6.3 

Yhdyskuntarakenteen seuranta 

Kari Oinonen

Yleistä. Yksi alueidenkäytön keskeisistä tavoitteista on, että yhdyskunnat ovat toi-
mivia ja rakenteeltaan taloudellisesti ja ekologisesti kestäviä. Jotta yhdyskuntaraken-
netta eheyttävää kehitystä voitaisiin ohjata tehokkaasti, tulee tietämystä yhdyskun-
tarakenteen merkityksestä ja vaikutuksista lisätä. Yhdyskuntarakenteen seurannassa 
tarkastellaan asuntojen, työpaikkojen, palvelujen ja viheralueiden sekä niiden välisten 
yhteyksien muodostamaa fyysistä ja toiminnallista kokonaisuutta sekä suunnitellun 
yhdyskuntarakenteen toteutumista. 
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Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR) on ympäristöhallinnon kehittämä 
valtakunnallinen paikkatietopohjainen seurantajärjestelmä alueellisesti ja ajallisesti 
vertailukelpoisten yhdyskuntarakenteen analyysien toteuttamiseen. Yhdyskunta-
rakenteen seurannan strategisena tavoitteena on kokonaiskuvan saaminen yhdys-
kuntarakenteen tilasta ja kehityspiirteistä sekä ajallisesti ja paikallisesti vertailukel-
poisen tiedon systemaattinen tuottaminen yhdyskuntarakenteen eri osatekijöistä 
ja muutosilmiöistä. Yhdyskuntarakenteen seuranta perustuu pääosin jo olemassa 
olevaan tietopohjaan, johon suuri osa muutakin rakennetun ympäristön seurantaa 
voi nojautua. YKR on käytössä YM:ssä, SYKEssä, kaikissa alueellisissa ympäristökes-
kuksissa ja maakuntien liitoissa. Seurannan lisäksi YKR:ää käytetään tutkimuksessa, 
rakenneanalyyseissa , vaikutusten arvioinneissa sekä suunnittelussa. YKR on käyttö-
kelpoinen työkalu myös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumisen 
arvioinnissa. YKR koostuu viidestä eri osasta: YKR-ruututiedot, YKR-aluejaot, YKR-
käyttöliittymä, YKR-raportointi ja selainpohjainen YKR.

YKR- ruututiedot sisältävät kattavasti yhdyskuntarakennetta kuvaavia. Tiedot 
ovat 250 x 250 metrin tilastoruutuina koko maasta. Tietoja on vuodesta 1980 lähtien. 
Tiedot päivitetään 2-5 vuoden välein. Tiedot tukeutuvat useisiin pääosin Tilastokes-
kuksen ja Väestörekisterikeskuksen ylläpitämiin rekistereihin. YKR- ruututietoina 
ovat tiedot mm. väestöstä, asuntokunnista, rakennuksista, asuinhuoneistoista, toi-
mitiloista, työpaikoista, työvoimasta, työmatkoista ja maankäytöstä. 

YKR- aluejaot ovat 250 x 250 m ruutujaotuksen mukaisia yhdyskuntarakennetta 
kuvaavia alueellisesti ja ajallisesti kattavia SYKE:n tekemiä paikkatietoaineistoja. 
Aluejaot ovat vuosilta 1980, 1985, 1990, 1995 ja 2000. Aluejaot päivitetään pääsään-
töisesti viiden vuoden välein. YKR- aluejakoja ovat mm. ykr-taajamat, ykr- kaupun-
kiseutut, ykr-lievealueet, ykr-kyläasutus, ykr- harva maaseutu, ykr asumaton alue 
ja ykr-keskustat. 

YKR- käyttöliittymä sisältää aineistojen käyttöä paikkatieto-ohjelmassa helpotta-
van karttakäyttöliittymän. Se on ArcView 9 -versioon rakennettu laajennusosa, joka 
toimii yhdessä relaatiotietokanta-ohjelmiston ja paikkatietoaineistojen kanssa. 

YKR- raportoinnilla tuotetaan valtakunnan kattavaa seurantatietoa yhdyskunta-
rakenteen muutoksista ohjaustoiminnan apuvälineeksi. Tämä tapahtuu tuottamal-
la yhdyskuntarakenteen eri teemoista seurantaraportteja (mm. ”Kaupunkiseutujen 
väestömuutos ja alueellinen kasvu” (SY657), ”Työpaikat kaupunkiseutujen yhdys-
kuntarakenteessa 1985-2000” (SY747), asutus-, palvelu- ja työpaikkarakenne sekä saa-
vutettavuus ja suunniteltu/toteutunut yhdyskuntarakenne). Ajallinen ja alueellinen 
vertailukelpoisuus mahdollistaa erityisesti muutoksen analysoinnin. Seuranta-ana-
lyyseissa YKR- tietoja yhdistellään myös muihin alueidenkäytön paikkatietoihin.

Selainpohjainen YKR on kehitteillä oleva tietojärjestelmä, jossa YKR integroidaan 
osaksi ympäristötiedon hallintajärjestelmää Hertan alueidenkäytön kokonaisuutta. 
Selainpohjainen YKR tukeutuu vahvasti Hertan karttapalveluun. Tietojärjestelmän 
tavoitteena on tarjota jäsennetty, käyttäjien tarpeisiin vastaava helppokäyttöinen 
työkalu yksittäisiin käyttötarpeisiin. Hankkeessa selvitetään myös yhteistyössä Ti-
lastokeskuksen kanssa YKR:n tiedon hallinnan ja käytön kehittämismahdollisuuksia, 
jonka tavoitteena on tehostaa YKR:n toimintaa ja edistää sen käytön leviämistä. Tie-
tojärjestelmä on valmis vuonna 2006.

Toimenpiteet lähivuosina. Suomen ympäristökeskus (SYKE) ylläpitää ja kehittää 
ympäristöministeriön toimeksiannosta yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmää 
(YKR) ja sen pohjana olevaa ruutupohjaista tietokantaa, jonka ydin koostuu Väestö-
rekisterikeskuksen rakennus- ja henkilötiedoista sekä Tilastokeskuksen työpaikka-
tiedoista. YKR-aineiston hyväksikäyttöä ympäristöhallinnossa ja maakuntaliitoissa 
tuetaan ja tehostetaan Suomen ympäristökeskuksen järjestämien koulutus- ja muiden 
tukipalvelujen sekä uuden selainpohjaisen tietojärjestelmän avulla. Tietojärjestelmän 
käyttöoikeus pyritään laajentamaan uusille käyttäjäryhmille. 
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Keskeiset seurantatulokset viedään internetiin kaikkien saataville. YKR:ää käyte-
tään myös pilottina ympäristövarantojen hallinnan kehittäminen -hankkeessa, jossa 
kehitetään data warehouse -ratkaisua ympäristötiedon saatavuuden parantamiseksi. 
Lisäksi tärkeimmät seurannan YKR-aluejaot, kuten ykr-taajamat viedään Hertan 
karttapalveluun.

Suomen ympäristökeskus tuottaa ympäristöministeriön toimeksiannosta ajanta-
saista ja alueellisesti vertailukelpoista seurantatietoa suurimpien kaupunkiseutujen 
kasvu- ja supistumiskehityksestä sekä kaupunkiseutujen sisäisestä erilaistumisesta 
ja alueiden käytön muutoksista. Tarkoitusta varten kehitetään kaupunkiseutujen 
sisäiseen rakennevertailuun soveltuva, valtakunnallisesti yhdenmukaisin kriteerein 
määräytyvä aluejako sekä jatketaan yhdyskuntarakenteen tilaa ja muutoksia kuvaa-
vien indikaattoreiden kehittämistä. Kehitystyö liittyy osaltaan yhdyskuntarakenteen 
kehittämisohjelmaan (YOKO).

YKR:n tietosisältöä ja työkaluja kehitetään niin, että ne vastaavat käyttäjien muut-
tuvia tarpeita. Uusia tietoaineistoja- ja aluejakoja kehitetään mm. loma-asumisesta ja 
joukkoliikenteen toimintaedellytyksistä. 
YKR internetissä: http://www.ymparisto.fi/ykr
Yhteyshenkilöt: Kari Oinonen, Suomen ympäristökeskus, puh. 020 490123
Mika Ristimäki, Suomen ympäristökeskus, puh. 020 490123
Harri Pitkäranta, Ympäristöministeriö, puh. (09) 1603 9591
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

6.4 

Elinympäristön seuranta 

Kaisu Harju, Carita Strandell, Antti Rehunen

Elinympäristöllä tarkoitetaan ihmisten elämisen aluetta, johon kuuluvat arkipäi-
väisen toiminnan ja oleskelun ja liikkumisen alueet. Elinympäristön laatu on tärkeä 
sekä asukkaiden, elinkeinoelämän että kuntien näkökulmasta. Myös elinympäristön 
taloudellinen merkitys on suuri. Seuranta on välttämätöntä elinympäristön laadun 
ja siten sen arvon kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Valtakunnallista elinympäristön 
seurantaa ei tehdä muualla.

Vuonna 2000 voimaan astuneen maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on luoda 
edellytykset hyvälle elinympäristölle. Alueidenkäytön suunnittelun tavoitteeksi mai-
nitaan turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien 
tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomisen edistäminen (MRL 5§). 
Julkisen vallan on myös perustuslain mukaan pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus 
terveelliseen ympäristöön. 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on lisätty kaavoitukseen liittyviä selvitysvelvoit-
teita. Kaavaa laadittaessa on selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövai-
kutukset muun muassa ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön. Myös säännökset 
vuorovaikutteisesta suunnittelusta, kaavojen ympäristövaikutusten selvittämisestä 
ja kaavojen pitämisestä ajantasaisina edellyttävät aiempaa enemmän tietoa elinym-
päristöstä. Elinympäristön seuranta palvelee myös ympäristön- ja luonnonsuojelun 
näkökohtien huomioon ottamista elinympäristön kehittämisessä ja suunnittelussa.

Elinympäristön seuranta kattaa useita sektoreita, ja sillä on näin ollen laajaa käyttöä. 
Tietojen käyttäjiä ovat niin viranomaiset, suunnittelijat, päätöksentekijät kuin kansa-
laisetkin. Suunnittelun ja päätöksenteon tueksi tarvitaan kokonaiskuva elinympäris-
tön tilasta ja sen kehityksestä, jotta voidaan arvioida eri toimenpiteiden vaikutuksia 
ja suunnata niitä ympäristön tilan parantamiseksi. Seurantatietoja voidaan käyttää 
hyödyksi myös kaavoituksen perusselvityksiä ja ympäristövaikutusten arviointeja 
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laadittaessa. Kansalaiset tarvitsevat tietoa elinympäristöstään, jotta osallistuminen 
suunnitteluun olisi tuloksellisempaa. 

Ympäristöhallinnon elinympäristön seuranta sisältää Elinympäristön seurannan 
tietojärjestelmä ELYSEn, Asukasbarometrin ja lähiökehityksen seurannan. Erilaisil-
la, toisiaan täydentävillä seurantamenetelmillä pyritään kokonaiskuvan saamiseen 
asuin- ja elinympäristön tilasta, ongelmista ja kehityssuunnista.

Asukasbarometri ja lähiökehityksen seuranta. Asukasbarometri on säännöllisin 
väliajoin asukkaille tehtävä kyselytutkimus asuinympäristöjen laadusta yli 10 000 
asukkaan taajamissa. Tutkimuksissa on selvitetty asuinalueiden toimivuutta ja viih-
tyisyyttä asukkaiden näkökulmasta. Lisäksi on kartoitettu asukkaiden sosiaalista 
kanssakäymistä ja osallistumista. Kysely tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 1998 
ja se uusittiin vuonna 2004. Asukasbarometrin avulla on tarkoitus edistää asuin-
ympäristön laadun parantamista sekä asukkaiden toivomien asuinympäristöjen ja 
asumismuotojen toteutumista. Asukasbarometri täydentää tilastoihin ja rekistereihin 
perustuvaa seurantaa tuottamalla tietoa asukkaiden omaa asuin- ja elinympäristöä 
koskevista näkemyksistä, kokemuksista ja toiveista. Lähiökehityksen seurannassa on 
seurattu 36 otoslähiön kehitystä tilastojen avulla ja arvioitu lähiöuudistustoimenpitei-
den kuten erilaisten tukitoimien sekä uudistus- ja korjaushankkeiden vaikutuksia. 

Elinympäristön seurannan tietojärjestelmä (ELYSE). Elinympäristön seurannan 
tietojärjestelmä (ELYSE) perustuu vuosina 2000-2001 toimineen työryhmän esittä-
mään suunnitelmaan tietojärjestelmän kehittämiseksi ja sisällöksi (Elinympäristön 
seurannan kehittäminen, Työryhmän raportti, Suomen ympäristö 545/2002). Maan-
käyttö- ja rakennuslainsäädännön lisäksi seurannan kehittämisessä huomioitiin eri-
tyisesti valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.

ELYSE- tietojärjestelmän tarkoituksena on koota yhteen perustietoa elinympäristön 
tilasta, ajallisesta kehityksestä ja alueellisista eroista sekä tarjota välineitä eri tekijöi-
den välisten syy-yhteyksien selvittämiseen (Taulukko 8). Seurannassa käsitellään 
kahtatoista elinympäristön laadun kannalta keskeistä teemaa:

• Väestö 
• Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne 
• Rakennukset ja rakennettu kulttuuriympäristö
• Asuminen
• Palvelut
• Työpaikat
• Luonnonympäristö ja maisema
• Virkistysalueet
• Liikenne
• Yhdyskuntatekniikka ja energia
• Ympäristöhäiriöt
• Sosiaalinen ympäristö

Jokainen teema on tarkennettu seurantaindikaattoreiksi. Indikaattoreiden tiedot on 
laskettu valmiiksi ja tallennettu ELYSE-tietojärjestelmään. Indikaattoreiden lasken-
nassa hyödynnetään valtakunnallisia aineistoja, kuten Väestörekisterikeskuksen vä-
estötietojärjestelmän rakennus-, huoneisto- ja väestötietoja, Yhdyskuntarakenteen 
seurantajärjestelmän (YKR) aineistoja, Tilastokeskuksen aineistoja, Digirorad - tie- ja 
katujärjestelmää sekä Maanmittauslaitoksen SLICES- maankäyttöaineistoa ja SYKEn 
CORINE Land Cover 2000- maankäyttöaineistoa. 

Järjestelmään on koottu tietoja vuodesta 2000 lähtien. Mahdollisuuksien mukaan 
kootaan myös tätä aiempia tietoja. Seurantatietoja on saatavilla sekä hallinnollisilta 
että toiminnallisilta alueilta. Toiminnallisten alueiden, kuten taajamien ja asuinaluei-
den tiedot summataan aina hallinnolliseen alueeseen. Hallinnollisten alueiden tiedot 
päivitetään vuosittain ja toiminnallisten alueiden tiedot joka viides vuosi. 
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Taulukko 8. ELYSE-järjestelmän seuranta-alueet:

Hallinnolliset alueet Toiminnalliset alueet

– Koko maa
– NUTS1-alueet
– Suuralueet
– Alueelliset ympäristökeskukset
– Maakunnat
– Seutukunnat
– Kunnat

– Taajamat
– Yli 100 000 asukkaan taajamat
– 50 000 - 99 999 asukkaan taajamat
– 20 000 - 49 999 asukkaan taajamat
– 10 000 - 19 999 asukkaan taajamat
– 3 000 - 9 999 asukkaan taajamat
– 200 - 2 999 asukkaan taajamat

– Asuinalueet
– Asuinalueet taajamakokoluokittain

– Kerrostaloalueet
– Kerrostaloalueet taajamakokoluokittain

– Pientaloalueet
– Pientaloalueet taajamakokoluokittain

– Haja-asutusalueet

Indikaattoritietoja voi tarkastella taulukoissa, diagram¬meis¬sa ja teemakartoilla 
käyttäjän valitseman aluejaon mukaan. Tiedot on myös mahdollista siirtää jatko-
analysoitavaksi taulukkolaskenta- tai paikkatieto-ohjelmaan. Tietojen perusteella 
kootaan elinympäristön tilaa kuvaavia katsauksia ja raportteja. Tulkittua yhteenve-
totietoa jaetaan Internetin välityksellä.

Tietojärjestelmätyön ensimmäisessä vaiheessa on toteutettu teemat väestö, asu-
minen, rakennukset ja palvelut, sekä tuotettu niihin liittyvät indikaattoritiedot tie-
tojärjestelmään. Indikaattoritietoja on saatavissa jo usealta vuodelta, joten lyhyiden 
aikasarjojen teko on mahdollista. Vuonna 2006 toteutetaan puuttuvista teemoista 
ensin liikenne, maankäyttö ja yhdyskuntarakenne sekä työpaikat. Tämän jälkeen 
tietojärjestelmään toteutetaan loput seurantateemat. Loput seurantateemat toteu-
tetaan vuosina 2005-2006. Kaikista suunnitelluista indikaattoreista ei toistai¬seksi 
saada tietoa, koska kaikista seurantateemoista ei ole saatavissa valtakunnallisesti 
kattavia aineistoja. 

Yhteyshenkilöt: Kaisu Harju, Suomen ympäristökeskus, puh. 020 490123
Anna Strandell, Suomen ympäristökeskus, puh. 020 490123
Carita Strandell, Ympäristöministeriö, puh. (09) 1603 9353
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Lisätietoja: www.ymparisto.fi > Maankäyttö ja rakentaminen > Elinympäristö ja 
yhdyskunnat > Elinympäristön seuranta

6.5 

Muut alueidenkäytön seuranta-aineistot 

Jorma Peltonen 

Alueidenkäytön seurannassa käytetään valtakunnan kattavia rekisteri- ja paikkatie-
toaineistoja. Näitä aineistoja käytetään paitsi seurantajärjestelmissä, myös ympäris-
töhallinnon paikkatietokäyttöliittymissä sekä ympäristötiedon hallintajärjestelmässä 
Hertassa. Tietoja jalostetaan itse tai yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Osa tiedoista 
hankitaan muualta. Aineistojen päivitystiheys vaihtelee. Maankäyttö- ja rakennus-
lain seurantatarpeiden, kaavojen toteutumisen arvioinnin ja suunnittelujärjestelmän 
ohjausvaikutusten arvioinnin kannalta keskeisiä alueidenkäytön seurannan paikka-
tietoaineistoja ovat 

• asema- ja ranta-asemakaava-alueiden rajaukset (GISALU) 
• yleiskaava-alueet vektori- ja rasterimuodossa
• alueellisten ympäristökeskusten ja kuntien tekemät lupapäätökset
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• valtakunnallinen seutukaavojen paikkatietokanta (VASEPA) sisältää maakun-
taliittokohtaiset seutukaava-aineistot yleistettynä yhtenäiseen valtakunnalli-
seen muotoon. 

• valtakunnallinen maakuntakaavatietokanta (MAKUPA) sisältää maakuntaliit-
tokohtaista, valtakunnallisesti yhtenäistettyä tietoa

• väestötietojärjestelmän rakennus-, huoneisto- ja väestötiedot
• Digiroad- tie ja katutietojärjestelmä
• numeerinen kiinteistörekisterikartta.
• SLICES- aineistosta saadaan tietoa alueiden käytöstä, peitteisyydestä, maape-

rästä sekä erityiskäyttö- ja käyttörajoitusalueista. 
• CORINE Land Cover 2000, kattava satelliittikuvakartta sekä paikkatietokanta 

maankäytöstä ja maanpeitteestä valmistui 2005 Suomen ympäristökeskuk-
sessa osana eurooppalaista CORINE2000-hanketta. Tulkinnat SLICES– aineis-
tojen kanssa eivät ole täysin yhtenevät. Tietoja hyödynnetään maankäytön ja 
luonnonvarojen käytön seurannassa sekä luonnon monimuotoisuuden tutki-
muksissa. CORINE2000 hankkeeseen osallistuneiden maiden vektoriaineistot 
on yhdistetty Euroopan maanpeitettä kuvaavaksi digitaaliseksi paikkatieto-
kannaksi sekä satelliittikuva-aineistot satelliittikuvamosaiikiksi. 

• Virkistysmahdollisuudet Suomessa (VIRGIS) -hankkeessa syntyy jatkuvasti 
ylläpidettävä valtakunnallinen paikkatietoaineisto luonnon virkistyskäyt-
tömahdollisuuksista. Hanke perustuu laajaan yhteistyöhön valtion ja mm. 
kuntien välillä. Hankkeen tuloksena saadaan monesta erillisestä aineistosta 
koottu aineisto maamme virkistyskäyttömahdollisuuksista. Hanke päättyy v. 
2006 lopussa, sen jälkeen tietojen täydennys ja päivitys jatkuu SYKE :n nor-
maalina ylläpitotyönä. Paikkatietoaineisto palvelee luonnon virkistyskäyttö-
mahdollisuuksien tarjonnan ja saatavuuden valtakunnallista seurantaa. 

Lisätietoja: Suomen ympäristökeskus SYKE, Tietokeskus, Geoinformatiikka- ja alu-
eidenkäyttöyksikkö: www.ymparisto.fi > Palvelut, tuotteet ja lomakkeet > Tietojär-
jestelmät ja -aineistot
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7   Ympäristöpolitiikan ja toimenpiteiden
     seuranta

7.1 

Ympäristönsuojelumenot

Eila Salomaa

7.1.1

Julkinen sektori

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenotilastot kuvaavat valtion ja kuntien ympä-
ristönsuojeluun vuosittain käyttämää rahamäärää. Tilastointi palvelee yhteiskunnal-
lista päätöksentekoa ja tutkimusta mahdollistamalla julkisen sektorin ympäristön-
suojelutoiminnan arvioinnin ja vertailun Suomessa ja kansainvälisesti. Tilastoinnissa 
noudatetaan kansantalouden tilinpidon sekä EU:n ja OECD :n ympäristönsuojelu-
menojen seurantaa koskevia tilastointiperiaatteita.

Tilastossa ovat mukana julkisen hallinnon budjettiohjattujen organisaatioiden li-
säksi liikelaitokset, joilla on merkittävä osuus esim. kuntien jäte- ja vesihuollosta. 
Tiedot perustuvat pääosin valtion tilinpäätöstietoihin ja niissä käytettyihin tehtävä- 
ja taloustoimikohtaisiin luokitteluihin sekä kuntien kirjanpidosta tilastointia varten 
saataviin tietoihin. Nämä mahdollistavat ympäristönsuojelumenojen varsin tarkan 
taloudellisen tarkastelun, mutta eivät tunnista kaikkia ympäristönsuojelun tehtäviä, 
minkä vuoksi aineistoa täydennetään myös laskennallisesti.

Valtion ympäristönsuojelumenot koostuvat suurelta osin hallinnollisen ja taloudel-
lisen ohjauksen kuluista, mutta myös ympäristötutkimukseen ja kehittämiseen sekä 
luonnon- ja ympäristönsuojeluun suoraan ohjautuvista menoista. Kuntien menot 
koostuvat pääasiassa jäte- ja jätevesihuollon tehtävien hoidosta sekä mm. ympäris-
tövalvonnan kuluista. 

Yhteyshenkilö: Eila Salomaa, Tilastokeskus, puh (09)17341 (vaihde), 
ymparisto.energia@tilastokeskus.fi.
Lisätietoja: http://www.tilastokeskus.fi/julkisensektorinymparistonsuojelumenot

7.1.2 

Teollisuus

Teollisuuden ympäristönsuojelumenot-tilasto kuvaa ympäristönsuojelusta teollisuu-
delle aiheutuvia menoja. Se on tarkoitettu yhteiskunnallisen päätöksenteon, yritysten 
ja niiden etujärjestöjen sekä tutkimuksen tarpeisiin. Tilasto mahdollistaa ympäristön-
suojelusta aiheutuneiden menojen vertailun eri teollisuudenalojen ja ympäristön-
suojelun osa-alueiden kesken sekä kansainvälisesti. Välillisesti sen avulla voidaan 
arvioida teollisuuden ympäristönsuojelun luomaa kysyntää ja ympäristömarkki-
noiden laajuutta. Tilasto noudattaa EU:n tilastoviraston, EUROSTATin, yhteistyössä 
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jäsenmaiden kanssa kehittämiä tilastointiperiaatteita. Tietoja on saatavilla vuodesta 
1992 lähtien.

Tilasto kattaa teolliset toimialat eli kaivos- ja kaivannaistoiminnan, teollisen val-
mistuksen ja energiahuollon sekä veden puhdistuksen ja jakelun. Näihin sisältyvät 
toimialat on ryhmitelty EU:n komission asetuksella vahvistetun toimialaluokituksen 
mukaisesti. Teollisuuden ulkopuoliset toimialat, kuten ympäristöpalveluihin kuulu-
vat jätevesi- ja jätehuolto, eivät sisälly tilastoon. Teollisuuden ympäristönsuojelume-
not tilasto sisältää: 

• ympäristönsuojeluinvestoinnit
• ympäristönsuojelulaitteistojen käyttö- ja kunnossapitomenot 
• päästöjen tarkkailun ja ympäristöseurannan kulut 
• muut ympäristönsuojelun toimintamenot, kuten: 

- ympäristöhallinnon kulut, 
- ympäristönsuojelun tutkimus- ja kehitysmenot sekä
- erilaiset maksut ja korvaukset. 

Ympäristönsuojeluinvestointeihin sisältyvät sekä päästöjen vähentämiseen että nii-
den käsittelyyn tarkoitetut investoinnit. Päästöjä vähentävät toimenpiteet muuttavat 
tuotantoprosessia siten, että tuotannosta aiheutuvien päästöjen muodostuminen suh-
teessa tuotantomääriin pienenee. Päästöjen käsittelyyn tarkoitetut ympäristönsuoje-
luinvestoinnit ovat puhdistimia ym. lisälaitteita tai ratkaisuja, joiden käyttöönotto ei 
oleellisesti muuta itse tuotantoprosessia.

Ympäristönsuojelu on määritelty toiminnaksi, jonka tarkoituksena on vähentää 
teollisuuslaitoksen tai toimipaikan aiheuttamia ympäristöhaittoja, tai joka oleellisesti 
liittyy näiden haittojen vähentämiseen. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi: 

• päästöjen ja jätteiden käsittely, 
• niiden muodostumisen ehkäiseminen, 
• ympäristötarkkailu ja valvonta,
• ympäristönsuojeluun liittyvä hallinto, koulutus ja tiedottaminen, 
• ympäristövahinkojen korjaaminen sekä 
• tuotannon ympäristöhaittojen vähentämiseen tähtäävä tutkimus- ja kehitys-

työ.

Energiansäästö- ja työsuojelutoimenpiteet eivät sisälly tilastoon.
Teollisuuden ympäristönsuojelumenot -tilastoa varten tehdään vuosittain otantaan 

perustuva kysely noin 2000 teolliselle toimipaikalle. Otos painottuu ympäristönsuo-
jelun kannalta merkittävimpiin toimialoihin ja yrityksiin, ja sen perusteella voidaan 
laskea suhteellisen tarkasti Suomen koko teollisuutta koskevat tiedot. 

Yhteyshenkilö: Eila Salomaa, Tilastokeskus, puh. (09) 17341 (vaihde), 
ymparisto.energia@tilastokeskus.fi.
Lisätietoja: http://www.tilastokeskus.fi/teollisuudenymparistonsuojelumenot 

7.1.3 

Muut sektorit

Kotitalouksien, järjestöjen, palveluyritysten ja esimerkiksi maa- ja metsätalouden 
ympäristönsuojelumenoista ei toistaiseksi ole olemassa vakiintunutta tilastotuotan-
toa. Ympäristönsuojelumenoja voidaan jossain määrin arvioida kotitalouksien ku-
lutusmenoja koskevista tilastoista, yritysten ja järjestöjen tilinpäätöstiedoista sekä 
välillisesti jäte- ja jätevesihuoltoa koskevista tilastoista.
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7.2 

Ympäristöverot 

Eila Salomaa

Ympäristöperusteisten verojen ja maksujen tilasto kuvaa julkisen sektorin keräämien 
ympäristöperusteisten verojen ja maksujen määrää sekä niiden osuutta kokonaisvero-
tuloista. Se sisältää ympäristöperusteiset verot ja maksut sekä tietyt ympäristöperus-
teiset käyttömaksut. Tilasto palvelee yhteiskunnallista päätöksentekoa ja suunnittelua 
sekä kansainvälisen tilastoinnin tarpeita. Kiinnostus ympäristöperusteisia veroja 
ja maksuja kohtaan on kasvanut, sillä julkisen hallinnon tavoitteena on kestävän 
kehityksen periaatteiden noudattaminen kaikessa toiminnassa, ja ympäristöverot ja 
maksut ovat keskeinen osa kestävää kehitystä tukevaa hallinnollista ohjausta. Julki-
sen hallinnon tiedontarvetta on lisännyt myös halu selvittää mahdollisuutta siirtää 
verotuksen painopistettä työn verotuksesta ympäristöä rasittavan toiminnan vero-
tukseen ja toisaalta tarve selvittää ympäristöverotuksen raskautta ja sen vaikutusta 
talouden kilpailukykyyn.

Ympäristöperusteisten verojen ja maksujen tilasto perustuu kansainvälisesti yhte-
näiseen tilastointikehikkoon, jonka määrittelyyn ovat osallistuneet mm. OECD ja EU:
n tilastovirasto EUROSTAT. Yhteistyössä kehitetty ja hyväksytty tilastointikehikko 
mahdollistaa kansainvälisesti yhdenmukaisten tietojen keräämisen ja vertailun. Ny-
kyisten tilastointiperusteiden mukaan kerättyjä tietoja on saatavilla vuodesta 1980 
alkaen.

Ympäristöverojen määrittelyssä lähdetään siitä, että veron tulee kohdistua sellai-
seen mitattavaan fyysiseen suureeseen, jolla on haitallinen vaikutus ympäristöön. 
Määrittelyssä keskeistä on veropohja, ei veron luonne. Määritelmän mukaan esi-
merkiksi kaikki energiaverot ja ajoneuvoverot lasketaan ympäristöveroiksi. Lisäksi 
mukana ovat pakkauksiin kohdistuvat verot, torjunta-aineista maksettavat verot ja 
maksut, öljynsuoja- ja öljyjätemaksut sekä vesiensuojelumaksut ja jätevero. Tilastoon 
sisällytetään omina erinään myös kunnalliset vesi- ja jätevesimaksut sekä jätehuol-
tomaksut.

Tilastointi on kansainvälisen käytännön mukaan maksuperusteinen. Toisin sanoen 
verot ja maksut kirjautuvat sille vuodelle, jona ne todellisuudessa maksetaan. Tilastot 
perustuvat pääasiassa Tilastokeskuksen, tullihallituksen, valtiokonttorin ja eräiden 
muiden julkisen hallinnon toimijoiden tilastoihin ja kirjanpitoon. Lisäksi tilastoinnissa 
seurataan eräiden keskusliittojen ja järjestöjen tilastoja soveltuvilta osin. 

Yhteyshenkilö: Leo Kolttola, Tilastokeskus, puh. (09) 17341 (vaihde), 
ymparisto.energia@tilastokeskus.fi
Lisätietoja: http://www.tilastokeskus.fi/ymparistoverot
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8   Ympäristönäytepankit

8.1 

Metsäntutkimuslaitoksen Paljakan 
ympäristönäytepankki 

Eero Kubin, Jarmo Poikolainen

Metlan ympäristönäytepankki on pitkäaikaiseen ympäristönäytteiden varastointiin 
tarkoitettu kansainväliset kriteerit täyttävä näytevarasto, jonka perusosa valmistui 
vuonna 1994 ja laajennus-osa vuonna 1999. Sen kokonaispinta-ala on 770 m2, josta 
varastotilojen osuus on 296 m2. Näyte-pankissa on yhdeksän erillistä, paloturvallista 
varastohuonetta (19 m2 – 62 m2), joissa kokonais-hyllypituus on 3 960 m. Varastoti-
lojen lisäksi näytepankissa on myös tilat näytteiden kuivatukseen ja esikäsittelyyn, 
näyttelytila, pieni auditorio sekä toimisto- ja majoitustiloja. Näytepankissa säilytetään 
toistaiseksi vain kuivattuja näytteitä. Näytepankkiin on varastoitu kaikki Metlan 
pitkäaikaista säilytystä vaativat ympäristönäytteet. Erityisen arvokkaita ovat pitkän 
ajan kuluessa kerätyt näytesarjat, kuten valtakunnallisissa raskasmetalli- ja typpi-
laskeuman kartoituksissa kerätyt sammalnäytteet ja siemensatotutkimuksia varten 
kerätyt karikenäytteet. 

Näytepankissa on myös erillisiä näytesarjoja Helsingin ja Oulun yliopistoista sekä 
sammalreferenssinäytteitä eurooppalaista raskasmetallikartoitusta varten (UN/ECE 
ICP Vegetation). Näytepankissa on yli 200 000 yksittäistä näytettä, jotka on järjestetty 
hyllyihin, mutta kaikkien näytteiden tietoja ei ole vielä tallennettu tietokantoihin.

Ympäristönäytteiden säilytystä sekä näytteitä koskevan tiedon tallennusta ja saa-
tavuutta Suomessa kehitetään ”Monimuotoisuuden tutkimusohjelmaan” (MOSSE) 
kuuluvassa hankkeessa ”Ympäris-tönäytteiden pitkäaikainen säilytys ja yhteiskäyt-
tö” (2003-2006). Hankkeen rahoituksesta vastaa opetusministeriö. Toimintojen yhte-
näistäminen lisää aineistojen yhteiskäyttöä, edistää tutkimuksen verkottumista ja luo 
uusia mahdollisuuksia esim. korkeakouluissa tehtäville opinnäytetöille. Hankkeessa 
laaditaan vuoden 2006 loppuun mennessä toimintamalli ympäristönäytteiden säily-
tykseen Suomessa, niitä käsittelevän tiedon tallennukseen ja näytteiden yhteiskäyt-
töön. Toimintamalli tullaan julkaisemaan ”Suomen ympäristö” -sarjassa.

Yhteyshenkilöt: Metla, Muhoksen toimintayksikkö, Kirkkosaarentie 7, 91500 Muhos, 
Eero Kubin, puh. 010 211 3710,  Juha Piispanen, puh. 010 211 3720 (referenssinäytteet), 
Jarmo Poikolainen, puh. 010 211 3753, Jarkko Utriainen, puh. 010 211 3742,
Sähköposti: etunimi.sukunimi@metla.fi.
Lisätietoja: http://www.metla.fi/mu/index-en.htm
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8.2 

SYKEn ympäristönäytepankki 

Jukka-Pekka Hirvi, Tarja Nakari

Ympäristönäytepankkiin säilötään ja varastoidaan kasvi- ja eläinnäytteitä ja/tai nii-
den osia eri muodoissa kuten pakasteina, kuivattuina tai nesteissä. Näytteiden kä-
sittely ja säilöntä tehdään mahdollisimman kliinisesti niin, että näytteisiin ei joudu 
ylimääräisiä epäpuhtauksia. Näytteiden säilöntäajat ovat yleensä pitkiä (> 10 v.) ja 
niitä käytetään vertailumateriaaliksi tulevaisuutta varten, kun halutaan selvittää 
”nyt tuntemattomien” haitallisten aineiden esiintymistä ja vaikutuksia eliöstössä 
(retrospektiivinen tutkimus). Lisäksi eläinnäytteitä voidaan käyttää biologisten mene-
telmien kehittämisessä mm. tutkia epäsymmetriaa osoittavia tunnuslukuja suhteessa 
haitallisten aineiden pitoisuustasoihin itse eläimessä tai elinympäristössä. Suomessa 
ympäris¬tönäytepankkeja, joiden näytteistöt soveltuvat haitallisten aineiden tut-
kimuksiin, ylläpitävät SYKEn lisäksi metsäntutkimuslaitos (Metla) ja luonnontie-
teellinen keskusmuseo (LTKM). Pohjoismaiden laajin biologinen kudosnäytepankki 
sijaitsee Ruotsin Luonnonhistoriallisessa Keskusmuseossa Tukholmassa.

SYKEn ympäristönäytepankkitoiminta on kiinteästi sidottu haitallisten aineiden 
seurantaohjelmiin.

Näytepankkiin on säilötty pakasteina vesieliöstönäytteitä säännöllisesti aina 1960-
luvulta lähtien ja maaeliöstönäytteitä vuodesta 1993 alkaen. Nykyisin vesiympäristön 
näytteet pakastetaan nestetyppeen (-196 °C). Maaympäristön näytteet on säilötty -75°°C). Maaympäristön näytteet on säilötty -75°C). Maaympäristön näytteet on säilötty -75° 
ja -25° asteessa sekä kylmäkuivattuina.

Seurantajakson 2006-2008 aikana selvitetään näytepankkitoiminnan kehittämistä 
yhteistyössä Metlan, riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTLn) ja LTKMn 
kanssa. Huomioitavia asiakokonaisuuksia ovat säilytystilojen järjestäminen ja näyt-
teistöjen hyödyntäminen ja rekisteröinti. Parhaillaan on valmistumassa selvitys ym-
päristönäytepankeista ja näytteistöistä Suomessa. Edellinen selvitys tehtiin vuonna 
1995-1996. Tästä aineistosta on tavoitteena saada kattava kuvaus, joka olisi selatta-
vissa internetissä. SYKE osallistuu myös pohjoismaisen ministerineuvoston, PMNn 
ympäristönäytepankki, NESB -ad hoc työryhmän toimintaan.

Yhteyshenkilöt Suomen ympäristökeskuksessa: Juha-Pekka Hirvi ja Tarja Nakari
Puh. 020 490123, Sähköposti: etunimi.sukunimi@ympastiro.fi
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9   Seurantatiedon hallinta ja käyttö

9.1

Ympäristöhallinnon tietojärjestelmiä

9.1.1 

Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta

Leena Grönholm

Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta on ympäristöhallinnon kehittämä ja yllä-
pitämä palvelu, joka koostuu seuraavista tietojärjestelmistä:

• Hydrologian ja vesienkäytön tietojärjestelmä 
• Järvirekisteri
• Vesistötöiden tietojärjestelmä
• Pintavesien tilan tietojärjestelmä 
• Pohjavesitietojärjestelmä
• Eliölajit –tietojärjestelmä
• Ilmapäästötietojärjestelmä
• Vesistökuormitusarviot
• Kemikaalien ympäristötietorekisteri 
• Elinympäristön seurannan tietojärjestelmä 
• Kaavoituksen seurantajärjestelmä
• Asemakaavan seurantalomake
• Karttapalvelu

Hertan tietosisältö monipuolistuu edelleen uusien järjestelmien valmistumisen myö-
tä.

Valtaosa ympäristöhallinnon seurannoissa tuotetusta tiedosta on käytettävissä 
Hertan kautta. Palvelussa tarjotaan myös muiden organisaatioiden ympäristöhallin-
nolle toimittamaa tietoa muun muassa velvoitetarkkailuista. Hertassa hyödynnetään 
monipuolisesti myös ympäristöhallinnon paikkatietoaineistoja. Palvelun rakentami-
sen keskeisenä tavoitteena on ollut ympäristötietojen käytön tehostaminen ja aineis-
tojen yhdistämisen helpottaminen.

Hertta toimii www-selaimella, ja se on tarkoitettu ympäristötietoa työtehtävis-
sään tarvitsevien asiantuntijoiden työvälineeksi. Osa Hertan sisältämistä tiedoista 
tallennetaan suoraan Herttaaan, jolloin järjestelmä palvelee operatiivista toimintaa 
(esimerkiksi pohjaeläinseurannat). Muissa tapauksissa tiedot siirretään ohjelmallises-
ti muista tietojärjestelmistä. Tietoja voi tarkastella listoina, taulukkoina, kuvaajina ja 
kartoilla. Sen lisäksi tietoja voi kopioida tiedostoihin jatkoanalyysia varten. 

Järjestelmä on kaikkien ympäristöhallinnon työntekijöiden käytettävissä. Sen li-
säksi Hertan extranet-version käyttöoikeuden voivat saada kunnat, maakuntaliitot, 
Hertta-tiedontuottajat ja tahot, joilla on tietoyhteistyösopimus ympäristöhallinnon 
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kanssa. Käyttöoikeus voidaan myöntää myös muille kuin edellä mainittuihin ryhmiin 
kuuluville. Tällöin hakemukset käyttötarveperusteluineen käsitellään ja ratkaistaan 
tapauskohtaisesti ympäristöhallinnon sisällä. Tulevaisuudessa Hertasta tehdään 
myös internet-versio, joka on kaikkien vapaasti käytettävissä. Hertan eri versioiden 
tietosisältö poikkeaa jonkin verran toisistaan aineistojen käyttöoikeusrajoituksista 
johtuen.

Ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin tallennettuja tietoja voi myös tilata omaan 
käyttöön. Tietojärjestelmien ja aineistojen kuvaukset sekä tietojen tilaus, myynti ja 
käyttöoikeudet on esitelty sivuilla 

http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=557&lan=fi.

Yhteyshenkilöt : Jorma Sipilä, Suomen ympäristökeskus, puh. 020 490123 ja 
Väinö Malin, Ympäristöministeriö, puh. (09) 160 39798
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.

9.1.2 

Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä VAHTI 

Markku Nurmio

Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä VAHTI on tietojärjestelmä, johon tallennetaan 
ja jossa ylläpidetään tietoja mm. ympäristölupavelvollisten luvista ja päästöistä vesiin 
sekä ilmaan ja jätteistä, myöhemmin myös melusta. Tietojärjestelmään on kytketty 
rekisteritietojen lisäksi myös asioiden ja dokumentin hallinta. Tietojärjestelmän ensisi-
jainen tarkoitus on olla alueellisten ympäristökeskusten lupakäsittelyn ja –valvonnan 
työväline. Samalla tietojärjestelmä tuottaa perustiedot valtakunnantason ympäristö-
kuormituksesta ilmaan ja vesiin sekä jätetiedot. Tietojärjestelmä toimii osaltaan Ym-
päristönsuojelulain 27§ mukaisena Ympäristönsuojelun tietojärjestelmänä. Vuoden 
2004 aikana tietojärjestelmään on rakennettu käyttöliittymä Suomen kuntia varten. 
VAHTI asiakastietojärjestelmässä ylläpidetään monenlaista tietoa (taulukko 9). 

Taulukko 9. VAHTI asiakastietojärjestelmässä ylläpidettävät tiedot.

• asiakastiedot • kaatopaikat

• yhteyshenkilöt • päästöt ilmaa ja vesiin sekä jätteet 

• valvojat • energian tuotanto

• lupapäätökset • raaka-aine

• ympäristövahinkovakuutustiedot • tuotanto

• päästöpisteet • vedenotto

• puhdistusyksiköt • kalankasvatus

• jätevedenpuhdistamot • turvetuotanto

• kattilatiedot • eläinsuojat

• polttoainetiedot • analyysit

Tietojärjestelmän käyttöliittymällä voidaan lisätä ja muuttaa asiakkaiden tietoja 
ja tuottaa erilaisia raportteja sekä tehdä tarkastuspöytäkirjoja. Lisäksi tietojärjes-
telmään sisältyy mm kalenteritoiminto ajallisten tapahtumien ylläpitoon. Vuonna 
2005 VAHTI sisälsi noin 31000 asiakkaan tietoja. Tietojärjestelmää tukee sähköinen 
tiedonsiirtojärjestelmä jossa hyödynnetään TYVI- operaattoria.

Yhteyshenkilö: Markku Nurmio, Länsi-Suomen ympäristökeskus, puh. 06-3675355
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
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9.2 

Tilinpitojärjestelmät

Leo Kolttola, Jukka Muukkonen, Marianne Kaplas, Eija Salomaa

Ympäristötilinpito kuvaa tilastollisesti ympäristön ja kansantalouden välistä vuoro-
vaikutusta samankaltaisissa tili- ja tasetarkasteluissa joita käytetään kansantalouden 
tilinpidossa. Ympäristö- ja taloustietoja yhdistävien tilastojärjestelmien yleinen kehik-
ko, eräänlainen ”sateenvarjo” on esitetty YK:n ympäristötilinpitokäsikirjassa (SEEA). 
Sen ensimmäinen versio ilmestyi vuonna 1993 ja uudistettu käsikirja vuonna 2003. 
EU:n tilastotoimisto, EUROSTAT on kehittänyt ympäristötilinpitoaan pääasiassa 
hollantilaisen kuormitustilinpidon (NAMEA), ympäristönsuojelumenojen tilinpidon 
(EPEA), ainevirtatilinpidon (MFA) sekä metsätilinpidon (IEEAF) pohjalta. 

Yhteyshenkilöt: Leo Kolttola ja Jukka Muukkonen, Tilastokeskus, puh. 09-17341 (vaih-
de), ymparisto.energia@tilastokeskus.fi.
Lisätietoja: www.tilastokeskus.fi/ymparisto

Kuormitustilinpito liittää kansantalouden tilinpidon rahamääräisissä suureissa il-
maistaviin tarjonta- ja käyttötauluihin fyysisissä mittayksiköissä ilmaistun ympäristön 
kuormituksen ja luonnonvarojen käytön. Kuormitus ilmaistaan ympäristöteemakoh-
taisina indekseinä, joiden painot perustuvat kemiallisiin tai fyysisiin ominaisuuksiin, 
esimerkiksi kasvihuonekaasupotentiaaliin tai happamoittavuusvaikutukseen. 

Kuormitustilinpidosta on nähtävissä kansantalouden rahavirrat ja fyysiset virrat 
sekä niiden vaikutus talouteen ja ympäristön tunnuslukuihin. Tuotteita ja toimialoja 
tilinpidossa on 34. Rivit kuvaavat, mistä raha- ja päästövirrat ovat peräisin ja sarak-
keet kuvaavat mihin virrat pää¬tyvät. Päästöt on esitetty fyysisissä yksiköissä aivan 
kuten ne luonnossa esiintyvät eikä niillä ole vaikutusta talouden tunnuslukuihin. 
Markkamääräinen ja fyysinen tieto on esitetty omissa osioissaan. Päästötiedot koo-
taan yhteen kertoimien avulla ja niiden vaikutukset esitetään ympäristöteemojen 
avulla. Näitä teemoja ovat ilmastonmuutos, otsonikerroksen oheneminen, happamoi-
tuminen, rehevöityminen, jätteet, jätevedet ja luonnonvarojen nettolisäys. 

Yhteyshenkilö: Marianne Kaplas, Tilastokeskus, puh. 09-17341 (vaihde), 
ymparisto.energia@tilastokeskus.fi.
Lisätietoja: www.tilastokeskus.fi/ymparisto

Ympäristönsuojelumenojen tilinpito tarkastelee ympäristönsuojelun taloutta kan-
santalouden osana. Siinä kootaan tilit sellaisista ympäristöön liittyvistä taloustoimis-
ta, jotka ovat mukana tavanomaisessa kansantalouden tilinpidossakin, mutta joita ei 
siellä esitetä erikseen. Tärkeimpiä tämän tilinpidon osia ovat teollisuuden ja julkisen 
sektorin ympäristönsuojelumenot, ympäristöverot sekä ympäristöliiketoiminta. 

Yhteyshenkilö: Eila Salomaa, Tilastokeskus, puh. (09) 17341 (vaihde), 
ymparisto.energia@tilastokeskus.fi.
Lisätietoja: www.tilastokeskus.fi/ymparisto 

Metsätilinpidon tilastot kuvaavat pääasiassa puuvarojen muutoksia ja puuaineksen 
virtoja sekä niihin liittyviä taloudellisia arvoja kansantaloudessa. Puun lisäksi muka-
na on myös muita metsien tuottamia hyötyjä, joiden määrät tai rahamääräinen arvo 
tunnetaan sekä metsien käyttöön liittyviä pinta-alatietoja. 

Tilastokeskuksen metsätilinpito sisältää metsätalouden, metsäteollisuuden, muun 
teollisuuden sekä loppukulutuksen kansantalouden tilinpidossa käytettävän toimi-
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alaluokituksen mukaisesti eriteltynä. Taseissa seurataan yli 200 raaka-aine-, välituo-
te- ja hyödykenimikkeen sekä puujätteen virtoja 15 luokkaan summattuna. Tietoja 
metsien ja puun käytöstä yhdistetään toimiala- ja osin hyödyketasolla kansanta-
louden tilinpidon taloustietoihin ja työllisyystietoihin, panos-tuotostauluihin sekä 
energia- ja päästötietoihin. 

Yhteyshenkilö: Jukka Muukkonen, Tilastokeskus, puh. 09-17341 (vaihde), 
ymparisto.energia@tilastokeskus.fi.
Lisätietoja: www.tilastokeskus.fi/ymparisto

Ainevirtatilinpito kuvaa systemaattiseksi kokonaisuudeksi järjestettynä aineiden 
virtaa luonnonvaroista talouteen, talouden sisällä, talouden ja ulkomaisten talouk-
sien välillä sekä taloudesta takaisin luontoon. Ainevirtatilinpidossa on kaksi toisiaan 
tukevaa päälinjaa, toimialoittainen panos-tuotostarkastelu sekä luonnonvarojen ko-
konaiskäytön tilasto. Jätteiden kuvausta osana panos-tuotostarkastelua ollaan tar-
kentamassa jätetilinpidossa. Ainevirtatilipitoa on tehty pääasiassa Oulun yliopiston 
Thule-instituutissa, yhteistyössä muun muassa ympäristöhallinnon ja Tilastokes-
kuksen kanssa.

Toimialoittaiset panos-tuotos taulukot sisältävät panospuolella toimialojen koti-
maan luonnosta otetut, talouden tuottamat sekä sekä ulkomailta tuodut aineet ja ta-
varat. Tuotospuoli sisältää vastaavasti kotimaan talouden käyttöön tuotetut, luontoon 
joutuneet sekä ulkomaille viedyt aineet ja tavarat. Panoksista on suoraan summat-
tavissa kansantalouden luonnonvarojen kokonaiskäytön suorat panokset, joita ovat 
luonnosta otetut talouden käyttöön siirtyvät aineet sekä ulkomailta tuodut aineet ja 
tavarat. Kun näihin lisätään kotimaiset piilovirrat (luonnonvarojen oton yhteydessä 
siirretyt ja muunnetut ainemäärät) sekä tuonnin piilovirrat (tuontituotteiden valmis-
tukseen ulkomailla käytetyn, itse tuotteisiin sisältymätön ainemäärä), summa kuvaa 
Suomen luonnonvarojen kokonaiskäyttöä (Total Material Requirement TMR). 

Yhteyshenkilö: Jukka Muukkonen, Tilastokeskus, puh. 09-17341 (vaihde), 
ymparisto.energia@tilastokeskus.fi.
Lisätietoja: www.tilastokeskus.fi/ymparisto

9.3 

Kestävän kehityksen indikaattorit 

Aili Pyhälä

Seurantaohjelmat tuottavat ympäristöstä runsaasti tietoa. Suuri tietomäärä saattaa 
joskus vaikeuttaa halutun tiedon löytämistä, joten sen helpottamiseksi on ryhdytty 
kehittämään indikaattoreita, jotka tiivistävät tietoa nopeammin käytettävään muo-
toon. Indikaattorit ovat erityisen tärkeitä päättäjille ja kansalaisille suunnatussa ma-
teriaalissa.

Indikaattoreiden perusominaisuuksiin kuuluu käyttökelpoisuus ja luotettavuus. 
Tärkeimpiä yksittäisiä ominaisuuksia, jotka indikaattoreissa käytettävän aineiston 
pitää täyttää ovat ajallinen ja alueellinen edustavuus, tieteellinen hyväksyttävyys, 
toistettavuus ja vertailtavuus. Ympäristöindikaattorit pohjautuvat paljolti seuran-
tatietoihin, sillä seuranta-aineistot ovat tarpeeksi pitkiä ja kattavia ja niiden avulla 
voidaan selvittää mahdollisten muutosten suunnat. 

Indikaattoreita laadittaessa on tiedettävä minkälaista seurantatietoa on saatavilla. 
Tämän vuoksi on tärkeää, että yhteistyö seurantoja suunnittelevien, seurantatietoja 
käyttävien ja indikaattoreita kehittävien välillä on sujuvaa. Koska seurannoissa käy-
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tetyt mittausmenetelmät ovat usein kansainvälisesti standardoituja, niihin perustuvat 
indikaattorit ovat myös kansainvälisesti vertailukelpoisia.

Kansainväliset indikaattorihankkeet. Kansainvälisen tason indikaattorihank-
keissa pyritään luomaan kokonaisuuksia, joilla voidaan mitata ja verrata eri maiden 
ympäristön tilaa. Tällaiset indikaattorit ovat usein melko yksinkertaisia, koska niissä 
joudutaan huomioimaan eri maiden erilaiset valmiudet tuottaa tietoa. Merkittä-
vimpiä kansainvälisiä indikaattorihankkeita ovat OECD:n ympäristön ja kestävän 
kehityksen indikaattorit sekä Euroopan tasolla Euroopan ympäristökeskus (EEA) ja 
Eurostat, jotka seuraavat EU:n Kestävän Kehityksen Strategiaa. Alueellisia indikaat-
toreita on kehitetty mm. Pohjolan kestävän kehityksen strategian sekä Baltic Agenda 
21:n seurantaan.

Kansalliset indikaattorihankkeet. Suomessa ympäristöindikaattorikokoelmaa on 
sisällytetty kestävää kehitystä kuvaavaan laajempaan kokonaisuuteen. Kansallisten 
kestävän kehityksen indikaattoreiden kokoelma on laaja hanke, jonka ekologiset ja 
luonnonvaroja kuvaavat osat perustuvat pitkälti ympäristötilan seurantatietoihin. 
Hankkeessa on mukana useita eri ministeriöitä ja tutkimuslaitoksia ja yksi sen tarkoi-
tus on seurata hallituksen kestävän kehityksen ohjelman toteutumista Suomessa. 

Kansainvälisesti Suomi on edelläkävijä indikaattorien kehittämisessä. Suomen 
kansallinen kestävän kehityksen indikaattorikokoelma, Kestävyyden mitta, (Rosen-
ström, Ulla ja Palosaari, Marika. toim. 2000. Kestävyyden mitta – Suomen kestävän 
kehityksen indikaattorit 2000. Suomen ympäristö 404.) ilmestyi keväällä 2000 kolmel-
la kielellä, sekä kirjana että toimitettuna internet-sivustona. Sen jälkeen indikaattorit 
on päivitetty ja julkaistu pelkästään toimitettuna internet-versiona. Tiedot ovat ajan 
tasalla ja liitetiedostot päivitetään vuosittain. Lisäksi Suomen kestävän kehityksen 
toimikunnalle jaettavat lyhyet indikaattorilehtiset löytyvät sivuilta sekä eduskuntaan 
jaettava indikaattoripaketti. 

Suomen kansallinen kestävän kehityksen indikaattorikokoelma on muuttuva ja 
kehittyvä. Lähiaikoina kokoelma tulee sopeuttaa kansallisen kestävän kehityksen 
strategian laatimiseen. Kestävän kehityksen strategian toimeenpanon seuraamiseksi 
kansallinen kestävän kehityksen indikaattorityö kytketään tiiviisti yhteen strate-
giaprosessin kanssa. Prosessi on kaksinsuuntainen: jo puutealueiden määrittelyn 
yhteydessä tutkitaan, miltä ongelmat ja haasteet näyttävät kestävän kehityksen indi-
kaattoreiden näkökulmasta. Uusi indikaattorikokoelma ja sen luokitus tulee toisaalta 
heijastamaan strategian painopisteitä.

Kuntatason hankkeet. Maamme useat kunnat ovat liittyneet Agenda 21:tä mu-
kailevaan Local Agenda -projektiin, jossa kehitetään mm. kuntatason indikaattoreita. 
Monet kunnat ovat kehittäneet näitä indikaattoreita edelleen, jotta ne sopisivat pa-
remmin juuri oman kunnan ympäristön kuvaamiseen. 

Tilastokeskuksen indikaattorityö. Tilastokeskus osallistuu kansallisen kestävän 
kehityksen indikaattoreiden laadintaan ja vastaa osaltaan indikaattoreiden perusai-
neistojen tuotannosta. Kansainvälisessä tilastoyhteistyössä Tilastokeskus osallistuu 
Euroopan Unionin kestävän kehityksen indikaattoreiden sekä niin ikään ympäristö-
sektorin sisältävien rakenneindikaattoreiden tuotantoon. 

Yhteyshenkilöt: Aili Pyhälä, Suomen ympäristökeskus, puh. 020 490123,
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Leo Kolttola, Tilastokeskus, puh. 09-17341 (vaihde), 
etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi.
Kestävän kehityksen indikaattorit: http://www.ymparisto.fi/indikaattorit
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10  Seurannan resurssit 

Jorma Niemi, Jukka Malm

10.1 

Ympäristöhallinto

10.1.1 

Seurantojen arviointi

Suomen ympäristökeskuksen asettama johtoryhmä ja projektiryhmä ohjasivat ym-
päristöhallinnon vuosien 2006-2008 seurantaohjelma laatimista ja arvioivat ympä-
ristöhallinnon valtakunnalliset seurantaohjelmat ja niihin käytetyt resurssit. Arvi-
oinnin piiriin otettiin ne ympäristöhallinnon valtakunnalliset seurannan osa-alueet 
ja hankkeet, joihin liittyy mittaus- ja havaintotoimintaa. Näitä olivat: hydrologia, 
pinta- ja rannikkovesien laatuun liittyvät VPD- seurannat, ilmansaasteiden ja ilmas-
tomuutoksen vaikutusten seuranta pintavesissä. ympäristön yhdennetty seuranta, 
haitalliset aineet ja biodiversiteetti. Seurantalohkoja, joita ei arvioitu olivat mm. jät-
teet ja alueiden käytön seuranta. Seurantojen arviointi on osa ympäristöministeriön 
hallinnonalan tuottavuusohjelmaa. Arvioinnin tuloksista on laadittu raportti, josta 
seuraavassa pääkohdat.

Uuden ohjelman lähtökohdat ja tavoitteet 
• Ympäristöministeriön laatima ympäristön seurannan strategia,
• EU-lainsäädännön ja kansainvälisten ympäristösopimusten Suomea sitovat seu-

rantavelvoitteet,
• Seurannan kehittämistä koskevat velvoitteet ja tavoitteet, erityisesti vesipuitedi-

rektiivin (VPD) edellyttämät seurannat, biodiversiteettiseurannat sekä haitallis-
ten aineiden seurannat,

• Kaukokartoitusmenetelmien ja automatisoinnin nykyistä laajempi käyttö seu-
rantojen toteutuksessa,

• Mahdollisuudet nykyisten seurantojen karsimiseen ja keventämiseen, 
• Mahdollisuudet työnjaon ja vastuusuhteiden tarkistamiseen seurantaa toteutta-

vien laitosten välillä, sekä
• Tarkoituksenmukainen työnjako valtakunnallisen ja alueellisen seurannan ja 

toisaalta julkishallinnon ja toiminnanharjoittajien toteuttaman seurannan välillä. 

Seurantojen arviointikriteerit
• Pakollisuus (mihin lainsäädäntöön, sopimukseen tai muuhun sitovaan velvoit-

teeseen seuranta perustuu, onko velvoite yleinen vai yksilöity, millä yksityiskoh-
taisuuden tasolla toteuttamisesta on määrätty)

• Vaikuttavuus (mihin tiedossa tai näköpiirissä olevaan ympäristöongelmaan 
seuranta vastaa, mikä on tämän ongelman todennäköinen merkitys ympäris-
tönsuojelun ja luonnonvarojen kestävän käytön kokonaisuuden kannalta, onko 
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ongelman merkitys kasvamassa vai seurataanko mahdollisesti jo väistyvää tai 
ratkaistua ongelmaa)

• Integroituminen kokonaisuuteen (miten seuranta niveltyy osaksi ko. sektorin 
hallinnan kokonaisuutta, mikä on seurantatulosten hyödynnettävyys käytän-
nössä ja toteutuuko se, kuka on tiedon käyttäjä, onko seurannan tietohallinto 
järjestetty ja toimiva, onko tulosten saatavuus ja käyttökelpoisuus varmistettu)

• Kustannustehokkuus ja laatu (mikä on seurannan toimeenpanon kustannuste-
hokkuus, onko hankkeella tai hankekokonaisuudella riittävä laadunvarmistus)

• Työnjako (onko välttämätöntä tai kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmu-
kaista, että seuranta hoidetaan ympäristöhallinnon yhteisen seurannan osana, 
mitkä ovat muut vaihtoehdot - voisivatko kunnat, muut laitokset ja toiminnan-
harjoittajat hoitaa seurantoja tai voitaisiinko ne hoitaa osana ympäristöhallinnon 
alueellisia seurantoja, ovatko eri toimijoiden roolit ja vastuut selkeät ja tarkoi-
tuksenmukaiset)

• Keventämismahdollisuudet (mitä menetetään, jos seurannan ajallista tai alu-
eellista tiheyttä vähennetään tai jos seurannat lopetetaan kokonaan, voidaanko 
jatkuvaa seurantaa korvata toistuvilla tai kertaluontoisilla kartoituksilla tai 
inventoinneilla, voidaanko perinteistä näytteenottoa ja/tai mittaamista korvata 
muilla, voimavaroja säästävillä menetelmillä esim. kaukokartoituksella ja sen 
tehokkaammalla yhteensovittamisella perinteisten menetelmien kanssa, automa-
tisoinnilla, mallintamisella tai indikaattoreiden käytöllä).

Yhteenveto seurantoihin tehdyistä muutoksista
• Hydrologiseen seurantaan ei esitetä muutoksia nykyiseen ohjelmaan verrattuna.
• Pintavesien laadun seurantoja (joet ja järvet) muutettiin paljon vesipolitiikan 

puitedirektiivin (VPD) vaatimusten vuoksi. Fysikaalis-kemiallista seurantaa 
karsittiin ja biologista seurantaa lisättiin. Biologisen seurannan täysimittainen 
käynnistyminen vaatii kuitenkin useita vuosia.

• Rannikkovesiseurantoihin ei tehdä muutoksia vuonna 2006, vaan niitä jatke-
taan vanhojen ohjelmien mukaisesti. Vuonna 2006 valmistellaan rannikkovesien 
VPD- seurantoja, jotka aloitetaan vuoden 2007 alusta.

• Haitallisten aineiden seurantaa kehitetään HAASTE- projektin suositusten 
perusteella ja niitä laajennetaan osana vesipuitedirektiivin seurantojen toimeen-
panoa. Riskialueet veden hyvän kemiallisen tilan saavuttamiseksi ovat todennä-
köisesti hyvin lähellä kuormittajia, joten velvoitetarkkailulla on keskeinen rooli 
seurannan toimeenpanossa.

• Happamoitumisen seurantaan suunniteltua seurantaverkkoa supistetaan voi-
makkaasti (järvien lukumäärä alenee 40 %) ja verkkoa suunnataan palvelemaan 
paremmin ilmastomuutoksen seurantaa.

• Biodiversiteettiseurannoissa ympäristöhallinnon kannalta keskeisiä osa-alueita 
ovat uhanalaisten lajien ja luontotyyppien seurannat sekä lintu- ja luontodirek-
tiivien velvoittamat seurannat. Ohjelmakaudella 2006-2008 arvioidaan ensim-
mäistä kertaa kaikkien luontodirektiivin lajien ja luontotyyppien suojelutaso. 
Resurssit ovat vaatimattomat, joten VPD- seurantojen tuottama biologinen 
aineisto ja muukin biologinen aineisto olisi hyödynnettävä biodiversiteettiseu-
rannoissa.

10.1.2 

Seurantojen resurssit

Ympäristöhallinnossa vuoden 2006 valtakunnallisiin seurantahankkeisiin (noin 50 
kpl) käytettävät henkilötyövuodet ja erilliskustannukset arvioitiin ensin hankkeittain 
ja niiden perusteella seurantalohkoittain. Seurantahankkeiden vetäjät arvioivat hank-



121Suomen ympäristö  24 | 2006

keisiin käytetyt henkilötyövuodet budjettivaroilla ja ulkopuolisilla varoilla makset-
taviin. Lisäksi arvioitiin erilliskustannukset jaoteltuina näytteenottoon, kenttätöihin, 
analysointiin sekä muihin kustannuksiin (Taulukko 10). 

Resursseja on vaikea arvioida hanketasolla, koska samalla näytteenottomatkalla 
haetaan useiden eri hankkeiden vesinäytteitä ja laboratoriossa analysoidaan isoja 
näytesarjoja, jotka koostuvat eri hankkeiden näytteistä. Myös tulosten käsittelyä ja 
raportointia saattaa olla vaikea osittaa yksittäisiin hankkeisiin. 

Taulukko 10. SYKEn ja alueellisten ympäristökeskusten valtakunnalliseen ympäristön seurantaan 
käyttämät resurssit vuonna 2006.

Henkilötyövuodet Erilliskustannukset

Seurantalohko Budjetista Muista varoista Yhteensä € (x 1000)

Hydrologia 21.2 0.0 21.2 871

Sisävedet 13.1 0.0 13.1 915

Rannikkovedet 7.9 0.0 7.9 804

Jätteet 2.5 0.5 3.0 204

Haitalliset aineet 4.8 0.0 4.8 193

Biodiversiteetti 4.6 5.1 9.7 295

Muut hankkeet 9.0 2.6 11.6 1036

Yhteensä 63.1 8.2 71.3 4312

Valtakunnallisen seurantaohjelman lisäksi alueelliset ympäristökeskukset tekevät 
varsin laajaa alueellista seurantaa. Siihen käytetään voimavaroja lähes yhtä paljon 
kuin valtakunnalliseen seurantaan.

Seurantaohjelman kustannukset arvioitiin karkeasti myös vuosille 2007 ja 2008. 
Kustannusarviot olivat samaa suuruusluokkaa kuin vuonna 2000, vaikka niissä oli 
pieniä vuosittaisia eroja. Kokonaiskustannukset vuosina 2007 ja 2008 tulevat toden-
näköisesti olemaan samaa suuruusluokkaa kuin vuonna 2006. 

Edelliseen ohjelmakauteen 2003-2005 verrattuna resursseissa ei ole tapahtunut 
oleellisia muutoksia. Resurssien erot johtuvat laskutapojen eroista hankkeiden sisäl-
lä; esimerkiksi joskus voi olla vaikea rajata mikä osuus merkitään suoraan hankeen 
työvuosiksi ja mikä osa OKA- hintaisiksi erillismenoiksi.

Velvoitetarkkailut ovat keskeinen osa ympäristön seurantaa. Useat lait ja asetukset 
sekä kansainväliset säädökset määräävät ympäristöä käyttävien ja sitä kuormittavien 
laitosten ja yhteisöjen velvollisuudeksi seurata omalla kustannuksellaan luontoon 
kohdistuvan kuormituksen suuruutta ja laatua sekä kuormituksen aiheuttamia muu-
toksia luonnossa. Tämä menettely on muotoutunut selväksi vesiasioissa, joissa seu-
rataan mm. vedenottoa ja -kulutusta, jätevesikuormitusta ja sen vesistövaikutuksia. 
Kustannuksia syntyy myös juomaveden laadun valvonnasta, uimavesien seurannasta 
sekä ilmapäästöjen sekä ilman laadun tarkkailusta ja jäteseurannasta. Pelkästään 
vesistötarkkailujen vuosittaiset kustannukset ovat noin 4 – 5 milj.€/vuosi eli samaa 
suuruusluokkaa kuin ympäristöhallinnon valtakunnallisen seurannan erilliskulut.

10.2 

Muut organisaatiot 

Koko maassa kaikkiin ympäristön seurantoihin käytettyjen resurssien tarkka ar-
vioiminen on vaikeaa. Seurannat liittyvät usein muuhun toimintaan, esimerkiksi 
tutkimustoimintaan, eikä selvää kustannusten jakoa seurantojen ja muun toiminnan 
välillä voida aina tehdä. Usein seurantaa toteutetaan muiden toimintojen yhteydessä. 
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Ohessa esitetään karkeita arvioita muutamien laitosten seurantoihin tai sitä lähellä 
oleviin toimintoihin käyttämistä resursseista.

Merentutkimuslaitos käytti vuonna 2003 meriympäristön seurantaan ja analyy-
sipalveluihin noin 1,5 milj. € ja noin 20 htv:tä.

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus käytti vuonna 2004 tilasto-
palveluihin 1,3 milj. € ja noin 20 htv:tä.

Riista ja kalatalouden tutkimuskeskuksen seurantojen kustannusten vuonna 
2004 arvioitiin olleen noin 0, 97 milj. €, mistä merialueen taloudellisesti merkittävien 
kalakantojen seurannan osuus oli 0, 78 milj. €.

Ilmatieteen laitoksella vuosittain ympäristön seurantaan käytettävät voimavarat 
ovat yhteensä luokkaa 27 htv ja 2,0 milj. €, josta palkkakustannukset n. 1,2 milj. € ja 
muut kustannukset n. 0,8 milj. €.

Helsingin yliopiston luonnontieteellisessä keskusmuseossa seurantoihin käyte-
tyt resurssit ovat arviolta seuraavat: virkatyötä 10 htv (120 htkk/vuosi) ja harrastajien 
työtä 97 htv (1166 htkk/vuosi). Näistä lasketut kustannukset ovat yleisseurantoihin 
330 000 €/vuosi ja kaikki seurannat 475 000 €/vuosi).

Metsäntutkimuslaitos käyttää valtakunnalliseen metsien inventointiin noin 
2 milj. € vuodessa. 
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LIITTEET

Liite 1. Taulukko ympäristöhallinnon valtakunnallisista seurannoista

Jorma Niemi

Seurantaprojekti Aloitus-
vuosi

Havainto-
paikkojen 
lkm

Näytteenottotiheys, 
seurattavat muuttujat, 
lisätietoja

Hydrologinen seuranta

Sadanta 1922 450 SYKE laskee päivittäin alue-arvot yli 100 alueelle. 
Ilmatieteen laitos ylläpitää miltei kaikki havaintopaikat

Lumen vesiarvo 1936 160 Kuukausittain, aluearvo lasketaan päivittäin yli 100 alueelle

Haihdunta (Class A) 1957 17 Päivittäin. Muut organisaatiot ylläpitävät 10 havaintopaikkaa

Vedenkorkeus 1847 305 Päivittäin (jatkuva), koko maan kattava verkko vuodesta 
1911, muut organisaatiot ylläpitävät näistä 81 havaintopaik-
kaa.

Vesistöjen virtaama 1900 280 Päivittäin (jatkuva), muut organisaatiot ylläpitävät 120 ha-
vaintopaikoista

Järvien ja jokien 
jäänpaksuus

1911 51 Kolme kertaa kuukaudessa jäänpaksuus; jäätymistä ja jään-
lähtöä havainnoidaan 250 paikalla

Veden lämpötila
- pintavesi
- lämpötilaluotaus

1936
1961

35
10

Päivittäin avovesikautena
Kolme kertaa kuukaudessa, profiilien syvyydet 20-60 m.

Pohjavesiasemien 
hydrologia

1975 60 600 pohjavesiputkea, mittaukset 2 kertaa kuukaudessa
50 rekisteröivää pohjaveden korkeuden mittaria
150 routaputkea
5 reaaliaikaista maankosteusmittaria
13 ympäri vuoden toimivaa lysimetriä
32 kesäajan toimivaa lysimetriä

Pohjavesiasemien 
laatumittaukset

1975

1976

1975

46

48

45

Pohjaveden laatu 4 kertaa/vuosi lähteistä tai putkista, n. 30 
laatumuuttujaa. 
Lumen laatunäyte kevättalvella, n. 20 laatumuuttujaa. 
Suotautuvien vesien laatu, keskimäärin 3 kertaa vuodessa, 
n. 20 laatumuuttujaa

Roudan syvyys 1955 38 186 routaputkea

Sisävedet

Valtakunnallinen jokien 
veden laadun seuranta 
(VPD-perusseuranta)

1962 147 Vähintään 4 krt/v fysikaalis-kemiallisia ja biologisia muuttu-
jia, lisäksi biologisia muuttujia

Valtakunnallinen veden 
laadun seuranta järvillä 
(VPD-perusseuranta)

1965 260 Vähintään vuodessa n. 20 fysikaalis-kemiallista muuttujaa, 
lisäksi biologisia näytteitä

Järvien biologinen 
seuranta

1963 253 Kasviplankton- pohjaeläin- ja eläinplanktonnäytteet kerä-
tään vuosittain 15 intensiiviasemalta. Muilta asemilta seura-
taan kasviplanktonlajistoa ja – määrää joka kolmas vuosi.

Rajavedet 1966 17 jokea ja 
Saimaan kanava

Enintään 12 näytettä vuodessa, n. 20-30 kemiallista veden-
laatumuuttujaa sekä haitalliset aineet kaloissa ja simpukoissa

Maalta vesiin tulevien 
aineiden seuranta

1962 15 aluetta, manuaalinen näytteenotto, ainemäärien seu-
ranta kevätjaksolla kerran viikossa ja syysjaksolla kahdesti 
viikossa. Valumahuipuista otetaan näytteitä automaattisella 
laitteistolla. N. 20 kemiallista vedenlaatumuuttujaa.

Vesistöjen 
velvoitetarkkailu

1962 n. 5000 Ympäristönsuojelulainsäädäntö velvoittaa likaajia tarkkaile-
maan vastaanottavia vesistöjä. Ympäristöhallinnon koordi-
noima.
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Laaja-alaiset ympäristövaikutukset

Ilmansaasteet (happa-
moituminen, haitalliset 
aineet), ja ilmaston-
muutos

1979 101 (v. 2006) Noin 25 kemiallista vedenlaatumuuttujaa analysoidaan 6 
krt/v 30 järvestä ja joka 3. vuosi 71 järvestä.

Laskeuman laadun 
seuranta

1971 16/20 (2006) Toteutus yhteisellä mittausverkolla Ilmatieteen laitoksen 
(IL) kanssa. SYKE: kuukausittain kerätyistä sadevesinäytteis-
tä ravinteet (14 asemaa) sekä pysyvät orgaaniset yhdisteet 
(POPS) (2 asemaa), raskasmetalleista elohopea (1 asema).
IL: viikoittain/kuukausittain happamoitavat yhdisteet (10 
asemaa), raskasmetallit (7 asemaa), POPs + Hg (1 asema).

Rannikkovedet

Jokien mereen kuljet-
tamat ainemäärät

1970 33 Vähintään 13 näytettä vuodessa, 41 fysikaalis-kemiallista 
vedenlaatumuuttujaa mm. raskasmetalleja

Rannikkovesien laadun 
seuranta

1979 103 Kaksi kertaa vuodessa, 17 fysikaalis-kemiallista vedenlaatu-
muuttujaa

Rannikkovesien intensi-
iviseuranta

1983 13 20 krt/v, 19 fysikaalis-kemiallista vedenlaatumuuttujaa

Rannikon pohjaeläi-
mistö

1964 Yksi alue Näytteet kahdesti vuodessa, lajisto, määrä ja biomassa

Biodiversiteetti

Maatalousympäristön 
päiväperhosseuranta

1999 n. 40 linjaa Noin puolet linjoista lasketaan viikoittain kesän aikana, 
loput neljä kertaa kesässä. Linjat on jaettu ympäristöltäänjaettu ympäristöltään 
homogeenisiin lohkoihin. Lasketaan laji- ja yksilömäärät.

Valtakunnallinen yöper-
hosseuranta

1993 53 paikkaa Viikottaisia näytteitä 20-25 vuodessa, kolme biodiversiteet-
timuuttujaa (lajirunsaus, alfadiversiteetti, harvinaisuusindek-
si)

Luontodirektiivin luon-
totyyppien seuranta

Alkaa 
todennä-
köisesti 
kaudella 
2006-2008

Voimakkaasti runsastu-
neiden lajien seuranta 
(merimetso ja valkopos-
kihanhi)

1996 Lajien pesimä-, 
levähdys- ja 
ruokailupaikat 
Suomessa

Merimetsokannan kehitys erityisesti Länsi-Uudenmaan saa-
ristossa. Muualla Suomessa sijaitsevien kolonioiden pesä- ja 
munamäärät, poikastuotto, uudet koloniat, vanhojen kolo-
nioiden jakautuminen, läpimuuttavan kannan koko, muuton 
ajoittuminen ja eri ikäluokkien osuudet, valkoposkihanhen 
pesimä- ja syyskanta koko Suomessa ja erityisesti pääkau-
punkiseudulla 

Uhanalaisten lajien 
seuranta

1997 196 esiintymää Vaihtelee eri eliöryhmillä; esiintymien määrä, levinneisyys, 
yksilömäärä, lisääntyminen, elinympäristön laatu ja uhatnen, elinympäristön laatu ja uhat

Lintudirektiivien lajien 
seuranta

Alkaa 
todennä-
köisesti  
kaudella 
2006-2008

Luontodirektiivin lajien 
seuranta

2001 Kasveilla n. 900 
seurattavaa 
esiintymää, seu-
rattavat eläinla-
jien esiintymät 
tarkentuvat 
ohjelmakaudella

Vaihtelee eri eliöryhmillä; esiintymien määrä, levinneisyys, 
yksilömäärä, lisääntyminen, elinympäristön laatu ja uhat

Ketohyönteisseuranta Muutettu 
pölyttäjä-
seurannas-
ta v. 2004

20 havainto-
paikkaa, joista 
10 pysyvää, 5 
kiertävää (3 
vuoden kiero) 
ja 5 kartoit-
tavaa

Näytteeenotto 2 kertaa/kk ajalla 1.5-30.9; muuttujat: laji-
runsaus, harvinaisten lajien suhde muihin lajeihin, ekologis-
ten ryhmien tasapaino.
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Haitalliset aineet

Sisä- ja rannikkovesien 
ympäristömyrkkyseu-
ranta

1971 27 Eliöistä määritetään raskasmetalleja, orgaanisia klooriyhdis-
teitä, dioksiineja, furaaneja ja PCB-yhdisteitä

Orgaanisten kloori-
yhdisteiden seuranta 
selluteollisuuden vaiku-
tusalueilla simpukkavil-
jelymenetelmällä

1988 9 Analysoidaan kloorifenolit, kloorihiilivedyt sekä klooriani-
solit ja veratrolit

Haitallisten aineiden 
seuranta maaympäris-
töissä

1933 7 aluetta Kerran vuodessa kerätään ja analysoidaan ympäristön kon-
taminaatiota kuvaavia indikaattorikasveja ja eläimiä

Muita seurantoja

Ympäristön yhdennetty 
seuranta

1987 2

Maa-ainesten otto 1997 8000

Jätealan seuranta 1994

Vesihuotolaitosten 
seuranta

1970 n. 1800
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Liite 2. Ympäristöhallinnon valtakunnallisten 
seurantahankkeiden kuvaukset

Hankkeiden vastuuhenkilöt

Hydrologia

C02 101 Sadannan seuranta
Tuotetaan reaaliaikaisia tietoja sadannan aluearvoista. Tietoja käytetään mm. operatii-
visissa vesistömalleissa sekä vesivarojen ja ympäristön tutkimuksessa. Marja Reuna, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

C02 102 Lumen vesiarvon seuranta
Tuotetaan reaaliaikaisia tietoja lumen vesiarvon aluearvoista. Tietoja käytetään mm. 
operatiivisissa vesistömalleissa sekä vesivarojen ja ympäristöntutkimuksessa. Marja 
Reuna, sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

C02 104 Vesistöjen vedenkorkeushavainnot
Ylläpidetään kattavaa suurten ja keskisuurten järvien vedenkorkeuden seuranta-
järjestelmää sekä tuotetaan tarvittavat vedenkorkeustiedot vesistöjen virtaaman 
seurannalle. Keskeisin osa tiedoista hankitaan reaaliaikaisesti. Vedenkorkeustietoja 
käytetään hyväksi mm. vesien suojelun, vesivarojen käytön ja hoidon sekä ympäris-
tön seurannan ja tutkimuksen alueilla. Marja Reuna, sähköposti: etunimi.sukunimi@
ymparisto.fi.

C02 105 Virtaamahavainnot
Tuotetaan virtaamatietoja laajalle käyttäjäkunnalle. Ylläpidetään kattavaa vesistöjen 
virtaaman seurantajärjestelmää. Keskeisin osa tiedoista hankitaan reaaliaikaisesti. 
Tietoja käytetään hyväksi mm. vesien suojelun, vesivarojen käytön ja hoidon sekä 
ympäristön seurannan ja tutkimuksen alueilla. Matti Ekholm, sähköposti: etunimi.
sukunimi@ymparisto.fi.

C02 106 Jääseurannat
Tuotetaan reaaliaikaista tietoa vesistöjen jääoloista tiedotusvälineille ja suurelle ylei-
sölle sekä ylläpidetään vastaavia seurantajärjestelmiä mm. ympäristöntutkimuksen 
tarpeisiin. Marja Reuna, sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.

C02 107 Vesistöjen lämpötilaseurannat
Tuotetaan reaaliaikaista tietoa vesistöjen lämpötiloista tiedotusvälineille ja suurelle 
yleisölle sekä ylläpidetään vastaavia seurantajärjestelmiä mm. ympäristöntutkimuk-
sen tarpeisiin. Marja Reuna, sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.

C02 111 Pohjavesien seurantaohjelma
Seurataan pohjaveden ja maaveden määrän ja laadun sekä lumen laadun ja talvikau-
den laskeumaa erilaisissa ilmastollisissa sekä maa- ja kallioperägeologisissa olosuh-
teissa. Kehitetään mittausmenetelmiä ja tietorekisterejä. Risto Mäkinen, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.

C02 112 Routahavainnot
Seurataan roudan syvyyttä ja lumipeitteen paksuutta sekä tutkitaan roudan syntyyn 
vaikuttavia tekijöitä routa- ja pohjavesiasemilla. Seuranta palvelee myös luonnonti-
laisten alueiden roudan paksuuden valtakunnallista tiedottamista. Risto Mäkinen, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.
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C02103 Haihdunta
Haihduntaa mitataan päivittäin WMO:n standardimittarilla (Class A -astia), jonka 
pinta-ala on 1,1 m2 ja vesisyvyys noin 20 cm. Vuonna 2005 mittausasemia oli 17, joista 
kahdeksan aseman yhtäjaksoinen havaintosarja ylittää 45 vuotta. Havaintokausi kes-
tää Etelä- ja Keski-Suomessa toukokuun alusta syyskuun loppuun, Pohjois-Suomessa 
se on noin kuukautta lyhyempi. Tuloksia hyödynnetään vesistömalleissa, turvetuo-
tantotutkimuksissa, karkeissa järvihaihduntalaskelmissa, kastelutarve-arvioinneis-
sa, määritettäessä PET-arvoja jne. Jukka Järvinen, sähköposti: etunimi.sukunimi@
ymparisto.fi.

Hajakuormitus maa-alueilta

A03030 Pienten hydrologisten alueiden seuranta ja tutkimus
Havaintotoiminta maastotyypiltään erilaisilta valuma-alueilta (0.07-122 km2) tuottaa 
tietoa veden kiertokulun komponenteista valuma-alueen mittakaavassa. Mitattavia 
muuttujia ovat vedenkorkeus (valunta), sadanta, ilman ja veden lämpötila, lumen 
vesiarvo ja roudan syvyys. Valuma-alueilta lähtevää hajakuormitusta tai luonnon 
huuhtoumaa arvioidaan mittaamalla veden laatua 14 pienten valuma-alueiden ver-
kostoon kuuluvalla alueella. Mitattuihin muuttujiin perustuen on laadittu kuormi-
tusmalleja, joita voidaan hyödyntää EU:n vesipuitedirektiivin toimeenpanossa. Jarmo 
Linjama,  Jukka Järvinen, Kirsti Granlund ja Seppo Rekolainen,  sähköposti: etunimi.
sukunimi@ymparisto.fi.

Ilmapäästöt

A01009 Laskeuman laadun seuranta
Mitataan happamoittavien yhdisteiden, ravinteiden sekä ympäristömyrkkyjen (py-
syvät orgaaniset yhdisteet, raskasmetallit) pitoisuuksia sadevedessä sekä laskeumaa 
ilmanlaadun seurannan tausta-alueilla. Laskeuman seuranta toteutetaan yhteistyössä 
Ilmatieteen laitoksen kanssa yhteisellä mittausasemaverkolla. Koko maan kattaval-
la mittausverkolla selvitetään ilman kautta tulevan epäpuhtauskuormituksen suu-
ruutta, sen pitkän aikavälin muutoksia ja kuormituksen alueellisia eroja palvellen 
kansallisia ja kansainvälisiä mittausohjelmia. Jussi Vuorenmaa ja Markku Korhonen, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.

Jätteet

CO4001 Baselin sopimuksen ja EY:n jätteensiirtoasetuksen 259/93 mukainen vuo-
sittainen raportointi 
Baselin sihteeristölle raportoidaan vuosittain Baselin sopimuksen 13 artiklan edel-
lyttämät tiedot. Raportti sisältää yleiset kysymykset Baselin sopimuksen toimeen-
panosta, taulukot jätteiden tuonti- ja vientimääristä, tiedot siirroista, jotka eivät ole 
toteutuneet kuten oli suunniteltu sekä jätesiirroissa tapahtuneista onnettomuuksis-
ta. EY:n jätteensiirtoasetuksen 259/93 41(2) artiklan mukaan komissiolle lähetetään 
kopio Baselin sopimuksen mukaisesta vuosiraportista. Raporttia täydennetään jäte-
siirtoasetuksen täytäntöönpanoa koskevilla tiedoilla. Raportointi tehdään komission 
päätöksen 1999/412/EC mukaisella lomakkeella. SYKEn laatimat raporttiluonnokset 
toimitetaan ympäristöministeriölle, joka lähettää ne Baselin sopimuksen sihteeristölle 
ja EY:n komissiolle. Ulrich Jeltsch ja Kaija Rainio, sähköposti: etunimi.sukunimi@
ymparisto.fi.
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C04207 Kaatopaikkoja koskevat selvitykset ja tiedon hallinta 
Hankkeen tavoitteena on parantaa kaatopaikkoihin liittyvien tietojen laatutasoa. 
Hankkeessa käydään läpi VAHTIssa olevat kaatopaikkoja koskevat jätetiedot sekä 
kaatopaikkojen perustiedot (luokka, koordinaatit, täyttötiedot, mahdollinen vesien ja 
kaasujen käsittely jne.). Hankkeen aikana ollaan yhteydessä alueellisten ympäristökes-
kusten valvojien kanssa ja tiedotetaan mahdollisista havaituista puutteellisuuksista ja 
korjausehdotuksista. Hankkeessa laaditaan valtakunnallisia yhteenvetoja kaatopaik-
katiedoista ja päivitetään vuosittaista listaa toimivista kaatopaikoista. Hankkeessa 
tuotetaan kaatopaikkadirektiivin edellyttämät tiedot yhteistyössä Tilastokeskuksen 
kanssa ja aluekeskuksille mahdollisesti lähetettävän kyselyn muodossa. Kaatopaik-
koihin liittyvää seurantatietoa julkaistaan ympäristöhallinnon www-sivuilla. Tuula 
Rytkonen, Juhani Puolanne ja  Markku Kukkamäki, sähköposti: etunimi.sukunimi@
ymparisto.fi.

C04225 Tiettyjen jätevirtojen seuranta (yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden 
lietteet, yhdyskuntajätteet, biohajoavat jätteet sekä ongelmajätteet) 
Tämän jatkuvan hankkeen tavoitteena vuosina 2006-2008 on parantaa valtakunnal-
lisia em. jätteitä koskevien tietojen laatutasoa sekä systemaattista seurantaa. Seuran-
tatietoa em. jätevirroista tarvitaan mm. EY:n direktiiviraportointia varten sekä val-
takunnallisessa jätesuunnitelmassa ja ns. biojätestrategiassa esitettyjen tavoitteiden 
toteutumisen arvioinnissa. Seuraava EY-direktiivien edellyttämä raportointivuosi 
on 2007, jolloin raportoidaan em. jätevirtoja koskevat vuosittaiset tiedot (vuosilta 
2004-2006). Tilastotiedot tuotetaan Tilastokeskuksessa v. 2002 laaditun yhteistyösopi-
muksen mukaisesti. Tietojen analysointi ja seurantatiedon toimittaminen ympäristö-
hallinnon www-sivuille toteutetaan SYKEssä. Tietojen laadunvarmennus edellyttää 
yhteistyötä sekä Tilastokeskuksen että aluehallinnon valvojien kanssa. Kirsi Merileh-
to, sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi ja Juha Espo, sähköposti: juha.espo@
tilastokeskus.fi.

C04205 Valtakunnallisen jätesuunnitelman seuranta 
Valtakunnallinen jätesuunnitelma (VALTSU II) laaditaan vuosina 2005-2006. Jäte-
suunnitelman laatiminen perustuu jätteistä annettuun EU-direktiiviin (75/442/ETY, 
muutettu 91/156/ETY), sekä Suomen jätelakiin (40 §, 1072/1993). VALTSUn meto-
dologia kehitetään vuosina 2005-2006 ja se menee Valtioneuvoston hyväksyttäväksi 
v. 2007. VALTSUssa kehitettäviä indikaattoreita seurataan vuosittain vuodesta 2007 
lähtien. Suunnitelma on voimassa noin vuoteen 2017, tai kunnes sitä tarkistetaan. 
Jätemäärä ja -laitostietoja kerätään mm. VAHTI- tietojärjestelmästä. Seurantatietoja 
kerätään yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa Yhteistyösopimukseen perustuen. 
Julkaisu tulossa v. 2006 lopussa: Valtakunnallinen jätesuunnitelma, http://www.
ymparisto.fi/jatesuunnitelma. Alueelliset jätesuunnitelmat (ALSUt) laaditaan pää-
osin VALTSUn jälkeen vuonna 2007. Hankkeessa toimitaan yhteistyössä alueellisten 
jätesuunnitelmien yhdyshenkilöiden kanssa, ohjeistetaan ja koordinoidaan työtä. 
Alueellisia jätesuunnitelmia pyritään myös keventämään. Markku Kukkamäki, säh-
köposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.

Sisävedet

A01002 Ilmansaasteiden ja ilmastonmuutoksen vaikutusten seuranta pintavesissä
Hankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa laaja-alaisten ympäristövaikutusten kuten 
kaukokulkeutuvien ilmansaasteiden (happamoittavat yhdisteet, raskasmetallit, pysy-
vät orgaaniset yhdisteet) ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista sekä pitkän aikavälin 
muutoksista järvivesistöissä. Seurantaverkossa osalla järvistä tehdään vedenlaadun 
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intensiivistä vuodenaikaisseurantaa ja osalla vain syksyisin täyskierron aikaan. In-
tensiivisemmällä seurannalla selvitetään vuodenaikaisten vaihteluiden esiintymistä 
ja mahdollisia vaikutuksia eliöstöön, sekä seurataan valuma-alueilla tapahtuvien fysi-
kaalis-kemiallisten prosessien muutoksien sekä ilmaston vaihtelun heijastumista pien-
järvien tilaan. Vedenlaadun syysseurannalla täydennetään ilmaperäisen happamoitu-
misen pitkän aikavälin muutoksien seurannan alueellista kattavuutta. Seurantaverkko 
kuuluu ECE:n ilmansuojelusopimuksen vaikutusohjelmaan, jossa vesistöjen osalta 
painopisteenä ovat trenditarkastelut ja eliöiden annos/vaste -suhteet. Hankkeessa 
verkkoa täydentää myös muiden vastaavien seurantaohjelmien, kuten ympäristön 
yhdennetyn seurannan (UN/ECE/ICP IM, YYS), tutkimusjärvet. Osa järvistä kuuluu 
myös EUROLIMPACS-, EUROWATERNET- ja VPD- verkkoon ja seurantatuloksia käy-
tetään arktisten alueiden seuranta- ja arviointiohjelmassa (AMAP). Jussi Vuorenmaa,   
sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.

A03001 Valtakunnallinen jokien veden laadun seuranta (VPD- perusseuranta)
Valtakunnallinen jokien veden laadun seurantaverkko on vesipolitiikan puitedirektii-
vin periaatteiden mukaisesti laadittu ns. perusseurantaverkko. Sen avulla seurataan 
jokien veden laadun kehittymistä pitkällä aikavälillä fysikaalis-kemiallisen ja biolo-
gisten muuttujien avulla. Verkko perustuu edellisellä seurantakaudella 2003-2005 
käytössä olleeseen Eurowaternet- verkkoon. Pääosa havaintoverkon paikoista tuot-
taa yleistä tietoa jokien veden laadusta. Lisäksi mukana on havaintopaikkoja, joista 
kerätään vedenlaatutietoa erillissopimusten perusteella, esimerkiksi EEC 77/795 
– suurten jokien vedenlaadun tietojenvaihtosopimus ja kalavesidirektiivi. Mukana 
on myös havaintopaikkoja, jotka kuuluvat toisiin hankkeisiin mm. ”Jokien mereen 
kuljettamien ainemäärien seuranta (A04003)”, ”Veden laadun seuranta Suomen raja-
vesissä ( A03004)” ja ”Sisä- ja rannikkovesien ympäristömyrkkyseuranta (A05028)”. 
Fysikaalis-kemiallisten määrityksiä on vähennetty ja biologia määrityksiä on lisätty. 
Kerätyt vedenlaatutiedot tallennetaan SYKEn tietojärjestelmään (Hertta).
Jorma Niemi, sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.

A03002 Valtakunnallinen veden laadun seuranta järvillä (VPD- perusseuranta)
Valtakunnallinen järvien vedenlaadun seurantaverkko palvelee mm. Eu direktiiveissä 
velvoitettua tiedonkeruuta järvien vedenlaadusta. Direktiivejä ovat vesipolitiikan 
puitedirektiivin (VPD, 2000/60/EY), nitraattidirektiivi (92/676/ETY) ja kalavesidi-
rektiivi (78/659/ETY). Tämä verkko muodostaa osan VPD:n ns. perusseurantaverkos-
ta.VPD:n vaatiman biologisen seurannan ohjelma toteutetaan järvillä, jotka kuuluvat 
tähän hankkeeseen, mutta näytteenotto-ohjelma biologiselle seurannalle esitetään 
hankkeessa A03003. Havaintopaikkaverkko perustuu pitkälti vuosina 2000-2005 voi-
massa olleeseen seurantaohjelmaan A03002 ’ Veden laadun seuranta järvisyvänteillä 
(Eurowaternet)’. 

1) VPD:n perusseurantaverkkoa varten on Eurowaternet-verkosta valittu merkkit-
täviä järviä ja vertailujärviksi sopia järviä sekä sopivia kohteita vuonna 2005 EU.lle 
raportoitujen järvien riskinarvion varmistamiseksi. Verkkoa on täydennetty niiden 
järvityyppien osalta, jotka ovat yleisiä, mutta Eurowaternet-verkossa heikosti edus-
tettuina. Vastaavasti Eurowaternet-verkkoa on karsittu poistamalla joitakin havain-
topaikkoja yliedustetuilta järvityypeiltä sekä liian lähekkäisiä paikkoja.

2) VPD:n toiminnallisen seurannan valtakunnalliseen osuuteen on liitetty Euro-
waternet-verkon ns. maatalous-järvet. Ne ovat mukana myös nitraattidirektiivin 
raportoinnin tarpeita varten. 

3) Kalavesidirektiivin vuoksi seurattavat kohteet ovat osin samoja kuin VPD:n pe-
russeurantaverkon kohteet. Osaa kohteista seurataan pääosin velvoitetarkkailussa.

Verkkoon on pyritty valitsemaan havaintopaikkoja, joilta on aiemmissa järviseu-
rannoissa kerääntynyt runsaasti vedenlaatutietoa. Osa aikasarjoista ulottuu 1960-lu-
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vulle. Varsinkin pienempien järvien osalta aikasarjat voivat olla hajanaisia ja/tai ly-
hyitä. Tiedot tallentuvat kaikkien havaintopisteden osalta Hertta- tietojärjestelmään. 
Sari Mitikka, sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.

A03003 Järvien biomonitorointi
Järviemme veden laatua ja sen pitkäaikaisia muutoksia seurataan kasvi- ja eläinplank-
tonin sekä pohjaeläinten avulla. Lisäksi tehdään ohjelman mukaiset fysikaalis-kemi-
alliset mittaukset. Hanke on osa projektia ”A03002 Valtakunnallinen veden laadun 
seuranta järvillä”. Kaikilla havaintopaikoilla tutkitaan kasviplanktonin diversiteettiä, 
määrää ja koostumusta kolmen vuoden välein heinäkuussa toistettavalla näytteen-
otolla. Intensiiviasemilta (10-15 kpl) otetaan kasvi- ja eläinplanktonnäytteet kuusi 
kertaa kesässä (toukokuun ja syyskuun välisenä aikana) ja samalla tehdään ohjelman 
mukaiset fysikaalis-kemialliset mittaukset. Pohjaeläinnäytteet kerätään intensiivijär-
viltä lokakuun lopulla joka kolmas vuosi, koska pohjaeläimistössä muutokset ovat 
hitaita ja näin voidaan havaintopaikkojen määrää lisätä. Liisa Lepistö, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.

A03004 Veden laadun seuranta Suomen rajavesistöissä
Hankkeen tavoitteena on: 

a)Tiedon hankkiminen Suomen ja Venäjän välisten rajavesistöjen veden laadusta 
ja virtaamista rajavesikomission käyttöön (perustuu Suomen ja Venäjän väliseen 
rajavesisopimukseen sekä UN/ECE rajavesistösopimukseen).

b) Tenojoen tilan seuranta yhteistyössä norjalaisten vesiviranomaisten kanssa 
(perustuu Suomen ja Norjan väliseen rajavesisopimukseen)

c)Tornionjoen tilan seuranta yhtiestyössä ruotsalaisten vesiviranomaisten kans-
sa.

Suomen puolella analysoitujen vesinäytteiden tulokset tallennetaan SYKEn yllä-
pitämään Hertta-tietojärjestelmään ja tarkemmin sen pintavesien laatua koskevaan 
osioon. Venäjä-yhteistyössä (Kaakkois-Suomi) tulokset lähetetään mahdollisimman 
pian niiden valmistuttua sähköpostilla Venäjän osapuolelle.Venäläisen osapuolen 
tulokset saadaan sähköpostilla ja ne tallennetaa Excel-tietokantaan (SYKE). Sari Mi-
tikka, sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.

A03023 Kasviplankton ja rehevöityminen
Levähaittojen tilastointi on aloitettu jo 1960-luvun lopulla. Tiedot perustuvat viran-
omaisten ja kansalaisten Suomen ympäristökeskukseen ja alueellisiin ympäristö-
keskuksiin tutkittavaksi toimittamiin näytteisiin, jotka tutkitaan mikroskopoimalla. 
Aina ei ole kyse levistä, vaan myöskin joidenkin bakteerien ja eläinten runsastumi-
nen herättää huomiota samoin kuin ilman epäpuhtaudesta aiheutuneet kertymät 
esimerkiksi kevätjäille. Levä- ja muita havaintoja on tallennettu vuodesta 1992 läh-
tien levähaittarekisteriin. Vuonna 1998 aloitetun hankkeen A03025 (reaaliaikainen 
sinileväseuranta) tavoitteena on viikottaisen havainnoinnin avulla täydentää tietoa 
levätilanteesta. Liisa Lepistö, sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.

A03025 Reaaliaikainen levähaittaseuranta
Vuonna 1998 aloitetun hankkeen tavoitteena on havannoida viikottain kesäkuusta 
syyskuuhun levätilannetta eri tyyppisissä vesissä koko valtakunnan alueella Ahve-
nanmaa mukaan lukien. Levätilanteen seuranta perustuu vuosien 1998-2002 tapaan 
yhteistyötahojen havainnointiin lähes 350 havaintopaikalla. Havaintopaikkaverkosto 
koostuu noin 270 järven ja joen sekä 70 rannikon ja meren havaintopaikasta. Koulu-
tetut havainnoitsijat tekevät alkuviikosta viikottaisen silmämääräisen havainnoin-
nin aina samasta paikasta ja luokittelevat vedessä havaitun levämäärän asteikolla 
0-3. Mikäli levää on runsaasti tai erittäin runsaasti, otetaan leväesiintymästä näyte 
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lajistomääritystä varten. Havaintojen perusteella julkaistaan viikottainen valtakun-
nallinen leväkatsaus. Aluekeskukset ovat valinneet havaintopaikat niin, että ne kat-
tavat aluekeskuksen eri osat ja niihin kuuluu mahdollisimman eri tyyppisiä vesiä. 
Havaintopaikkoja muutetaan tai täydennetään vuosittain tarpeen mukaan, mutta 
mahdollisimman vähän. Havainnoitsijoiden koulutusta jatketaan tarpeen vaatiessa. 
Liisa Lepistö, sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.

Rannikkovedet

A04003 Jokien mereen kuljettamien ainemäärien seuranta
Hankkeessa seurataan jokiemme mukana Itämereen kulkeutuvaa ainevirtaamaa. 
Tulokset raportoidaan vuosittain Tilastokeskukselle ja Itämeren suojelukomissiolle 
(HELCOM). Jokien Itämereen kuljettamat ravinnevirtaamat ositetaan kuormituksen 
alkuperän mukaan. Kuormitusaineisto käsittää pistekuormituksen (teollisuus, yh-
dyskunnat ja kalanviljely) ja hajakuormituksen (maa- ja metsätalous, haja-asutus) 
sekä laskeuman ja taustakuorman. Osittamista varten tarvitaan myös arvio ravintei-
den pidättymisestä Suomen vesistöalueilla. Keskeisenä tarkoituksena hankkeessa 
on seurata huuhtoutumisen ja kuormituksen pitkän aikavälin muutoksia jokien va-
luma-alueilla. Tätä varten hankkeessa kehitetään jokien ainevirtaamien seuranta- ja 
laskentamenetelmiä, pitkäaikaismuutosten tilastollista todentamista sekä virtaama-
normalisointimenetelmien soveltamista. Antti Räike, sähköposti: etunimi.sukunimi@
ymparisto.fi.

A04004 Rannikkovesien laadun kartoitus
Rannikkovesien laadun ja rehevyyden arviointia varten vedestä mitataan perusmuut-
tujien ohella ravinteiden, raudan ja hiilen pitoisuudet sekä kasviplanktonin määrää 
kuvaavan a-klorofyllin pitoisuudet. Kartoitusluonteinen mittaus noin sadan aseman 
ohjelmaverkolla tehdään kahdesti vuodessa, helmi- ja elokuussa. Suomenlahden 
kesäseuranta toteutetaan tutkimusalus Muikulla. Ohjelma on osa Itämeren suojelu-
komission seurantaa. Pentti Kangas, sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.

A04005 Rannikkovesien intensiiviseuranta
Rannikkovesien laatua ja dynamiikkaa seurataan kolmellatoista eri puolilla ran-
nikkoa sijaitsevalla havaintopaikalla noin 20 kertaa vuodessa. Perusmuuttujien ja 
ravinteiden ohella mitataan kasviplanktonin määrää ilmaiseva a-klorofyllipitoisuus ja 
viidellä havaintopaikalla kasviplanktonin koostumus ja määrä. Ohjelmassa kerätään 
tietoja petovesikirpusta sekä kaukokartoituksen kehittämistä palvelevaa aineistoa. 
Intensiiviseuranta on osa Itämeren suojelukomission seurantaa. Pirkko Kauppla, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.

A04006 Rannikon pohjaeläimistön pitkäaikaisseuranta 
Pohjaeläimistön määrää ja koostumusta on seurattu yhdellä alueella kahdesti vuo-
dessa vuodesta 1964 alkaen ja se on osa Itämeren suojelukomission Itämeriseuran-
taa. Tuloksia voidaan hyödyntää mm. muiden alueiden tutkimuksissa arvioitaessa 
missä määrin havaitut populaatiomuutokset johtuvat luontaisista vaihteluista tai 
ympäristömuutoksista. Seuranta nivelletään yhteen vesipolitiikan puitedirektiivin 
edellyttämän pohjaeläimistön seurannan kanssa. Pentti Kangas, sähköposti: etunimi.
sukunimi@ymparisto.fi.

A04007 Itämeren rantavyöhykkeen seuranta
Ohjelman tarkoituksena on seurata Itämeren rantavyöhykkeessä tapahtuvia lähinnä 
Itämeren yleistä rehevöitymisestä aiheutuvia muutoksia saaristoalueilla. Hankkeella 
toteutetaan Suomen osuus HELCOMissa käynnistetystä kansainvälisestä ohjelmasta, 
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joka koskee Itämeren kaikkia rannikkoalueita. Suomen tuloksia voidaan käyttää myös 
kuormitettujen alueiden seurannan referenssiaineistona esimerkiksi vesipuitedirek-
tiivin edellyttämässä ekologisen tilan luokittelussa.

Ohjelma on nivelletty kansallisiin ja kansainvälisiin seurantaohjelmiin sekä mm. 
kalaston seurantoihin ns. Itämeren referenssialueilla. Seurantatuloksia hyödynnetään 
kansallisesti eri tutkimusprojekteissa ja vesiensuojelun päätöksenteossa sekä kan-
sainvälisesti asianomaisten sopimusten ja kansainvälisen yhteistyön edellyttämissä 
töissä, kuten Suomen rannikkovesien ja koko Itämeren tilan arvioinnit. Tavoitteena 
on myös muiden seurantaohjelmien huomioiminen Suomessa ja rannikkovesien 
seuranta siten, että seuranta-aineistoja voidaan käyttää yhteisesti tilaraportointiin. 
Saara Bäck, sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.

Biodiversiteetti

A02008 Maatalousympäristön päiväperhosseuranta
Seurannan tarkoituksena on tuottaa perustietoa maatalousympäristön biodiversitee-
tistä ja sen muutoksista seuraamalla päiväperhosten esiintymistä eteläsuomalaisille 
maatalousalueille sijoitetuilla vakiolaskentalinjoilla. Seuranta-aineistoon perustuen 
voidaan tutkia esimerkiksi erilaisten viljelykäytäntöjen, maatalousmaiseman raken-
teen ja maankäytön muutosten merkitystä viljelyalueiden biodiversiteetille.

Seurannan taustalla on maatalouden muuttumisesta ja tehostumisesta johtunut 
maatalousluonnon monimuotoisuuden pitkään jatkunut köyhtyminen ja toisaalta 
Suomen sitoutuminen EU:n tavoitteeseen pysäyttää luonnon monimuotoisuuden 
väheneminen vuoteen 2010 mennessä. Seuranta tuottaa tietoa tämän tavoitteen to-
teutumisesta maatalousympäristössä ja maatalouden ympäristötuen biodiversiteet-
tivaikutuksista.

Maatalousympäristön päiväperhosseuranta yhdessä MYTVAS- seurantatutkimuk-
sen, RKTL:n peltolintuseurannan ja MTT:n peltojen rikkakasviseurannan kanssa 
muodostaa monipuolisesti maatalousluonnon monimuotoisuuden kehityksestä tie-
toa tuottavan seurantakokonaisuuden. Seurannassa kerättävä aineisto on vertailu-
kelpoista MYTVAS- aineistojen sekä muualta Euroopasta (mm. Britannia, Hollanti, 
Espanja, Belgia, Saksa, Sveitsi) linjalaskennalla kerättävien päiväperhosten seuranta-
aineistojen kanssa.

Seuranta toteutetaan kustannustehokkaasti pohjautuen vapaaehtoisten perhoshar-
rastajien työpanokseen pientä havaintopalkkiota/kulukorvausta vastaan. Havainto-
palkkioiden lisäksi kustannuksia aiheutuu seurannan koordinoinnista, tietohallin-
nosta ja vuosittaisesta raportoinnista, mutta seurannasta saadaan myös huomattavia 
synergiaetuja  SYKEn  luonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelman (LTO) maata-
lousluonnon tutkimuksiin. Seuranta-aineistot tallennetaan LTOssa hallinnoitavaan 
Access-tietokantaan. Seurannan vuosiraportit julkaistaan Suomen Perhostutkijain 
Seuran lehdessä (Baptria) ja ne ovat vapaasti ladattavissa seurannan omilta www-si-
vuilta. Mikko Kuussaari, sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi , (http://www.
ymparisto.fi/default.asp?node=16186&lan=fi).

C01063 Valtakunnallinen yöperhosseuranta
Yöperhosseurannalla pyritään selvittämään Suomen (ja lähialueiden) metsäympäris-
töissä tapahtuvia ajallisia muutoksia sekä määrällisillä että laadullisilla indikaattoreil-
la. Lisäksi seurannalla kerätään tietoa eri lajien kantojen muutoksista ja analysoidaan 
näihin vaikuttavia tekijöitä kuten ilmastonmuutos ja maankäyttö. Tavoitteena on 
saada maan kattavia alueellisia pitkiä aikasarjoja, joita analysoimalla voidaan sään-
nöllisesti tiedottaa Suomen hyönteisten monimuotoisuuden tilasta ja laatia käytän-
töön soveltuvia toimenpide-ehdotuksia indikaattoreiden pohjalta.
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Yöperhosseurantaan osallistuvat henkilöt tallentavat tiedot PC-tallennusohjelman 
avulla siirtotiedostoksi, joka toimitetaan SYKEen. Siirtotiedostot ladataan Ingres- 
pohjaiseen sovellukseen, jossa niitä voi selailla ja korjata. Tietokantaa käytetään myös 
useissa naapurimaissa kerättyjen tietojen tallennuspaikkana. Sovelluksessa on niu-
kasti tulostusvaihtoehtoja, joten valtaosa poiminnoista tehdään erillisestä pyynnöstä 
sql-kyselykielellä. Yöperhosaineistoa käytetään tutkimushankkeissa ja opinnäytetöis-
sä yöperhoslajien esiintymisen, levinneisyyden ja kantojen koon muutosten selvittä-
miseen.  Reima Leinonen, sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.

C01064 Ketohyönteisseuranta 
Seuranta kohdistuu voimakkaasti taantuneiden ketojen hyönteisyhteisöjen indikaat-
toriryhmiin, joissa uhanalaistumisprosessi on todettu etenevän nopeasti. Indikaatto-
riryhminä ovat pölyttäjät (mesipistiäiset), suurikokoiset kasviensyöjät (sahapistiäiset 
ja sirkat), kasvinesteen imijät (nivelkärsäiset) sekä eräät petohyönteiset (petopistiäi-
set ja –kärpäset) sekä näissä eliöryhmissä olevat loiset. Seurannalla kerätään tietoa 
uhanalaistumisprosessin nopeudesta sekä miten tehokkaasti em. lajisto pystyy hyö-
dyntämään ihmisen rakentamia ja ylläpitämiä korvaavia elinympäristöjä (lentoken-
tät, harjoitusalueet, tierakenteet, maanottoalueet). Tavoitteena on saada tietopohja 
hoitokeinoihin, joilla lajien uhanalaistuminen voidaan merkittävästi hidastaa. Guy 
Söderman, sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.

C01005 Luontodirektiivin luontotyyppien seuranta
Suomessa esiintyy 69 EU:n luontodirektiivin liitteen I luontotyyppiä. Direktiivin 
mukaan jäsenvaltioiden on huolehdittava näiden luontotyyppien suojelutason 
seurannasta ja raportoitava tulokset komissiolle kuuden vuoden välein. Seuranta-
ohjelmakaudella 2006-2008 täydennetään Natura 2000 –alueiden luontotyyppien 
esiintymätietoja sekä tehdään luontotyyppien suojelutason ensimmäinen arviointi 
ja raportointi. Metsähallitus ja alueelliset ympäristökeskukset jatkavat Natura 2000 
–alueiden inventointia valtionmailla ja yksityisillä suojelualueilla. Tuloksena saadaan 
tiedot direktiiviluontotyyppien esiintymien sijainnista, edustavuudesta ja luonnonti-
laisuudesta. Inventoinnin tulokset tallennetaan Metsähallituksen SutiGis- paikkatie-
tojärjestelmään. Ensimmäinen raportti luontotyyppien suojelutasosta kootaan YM:n 
ja SYKEn koordinoimana ja toimitetaan komissiolle vuonna 2007. Yleissuunnitelma 
luontodirektiivin luontotyyppien ja lajien seurannasta julkaistaan 2006. Anne Raunio, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.

C01008 Voimakkaasti runsastuneiden lajien seuranta
Seurataan merimetsokannan kehitystä erityisesti Länsi-Uudenmaan saaristossa. 
Muualla Suomessa sijaitsevien kolonioiden pesämäärä ja munamäärät pyritään selvit-
tämään koordinoimalla yhteistyö paikallisten saaristorengastajien kanssa. Selvitetään 
koloniadynamiikkaa mm. uusien kolonioiden syntymistä ja vanhojen kolonioiden 
jakautumista. Poikastuotto sekä vanhoissa että uusissa kolonioissa pyritään selvittä-
mään. Merimetson käyttämä ravinto pyritään selvittämään itäisellä Suomenlahdella, 
Saaristomerellä ja Selkämerellä. Samalla selvitetään merimetson vaikutuksia muuhun 
saariston eliölajistoon ja luontoon mm. lintu- kasvillisuusselvityksin. Lintuasemien 
syysmuuttoaineistosta selvitetään läpimuuttavan kannan kokoa, muuton ajoittumista 
ja eri ikäluokkien osuuksia.Valkoposkihanhen pesimä- ja syyskantaa seurataan ko-
ko Suomessa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla. Timo Asanti, sähköposti: etunimi.
sukunimi@ymparisto.fi.

C01028 Uhanalaisten lajien seuranta
Uhanalaisten lajien seuranta perustuu kansainvälisiin velvoitteisiin ja luonnonsuo-
jeluasetuksen (160/97) 2 §:ään. Seurannan tavoitteena on saada käsitys uhanalaisten 
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lajien kantojen kehityksestä ja kehitykseen vaikuttavista syistä, jotta voidaan mm. 
arvioida suojelutoimien tehokkuutta ja tarvittaessa suunnata toimia uudelleen. Uhan-
alaisten lajien seurannasta vastaa ympäristöministeriö ja seurantaa ohjaa Suomen 
ympäristökeskus (SYKE). Seurantaa toteuttavat mm. alueelliset ympäristökeskukset, 
Metsähallituksen luontopalvelut, luonnontieteelliset museot ja tärkeänä ryhmänä 
uhanalaisten lajien suojelutyössä toimivan eliötyöryhmäverkoston vapaaehtoiset 
tutkijat ja harrastajat. Tähän seurantahankkeeseen sisältyvät ensisijaisesti ympäris-
töhallinnon vastuulla olevat uhanalaiset lajit, joita ei seurata muualla. Seurantaoh-
jelmakaudella 2006-2008 järjestelmällisessä seurannassa on 26 putkilokasvilajia (n. 
145 esiintymää) ja 43 selkärangatonta. Lisäksi tietoja kootaan kaikista uhanalaisista 
lajeista ja uusien eliöryhmien ja lajien seuranta pyritään aloittamaan sitä mukaa kun 
menetelmiä kehitetään ja asiantuntijoita koulutetaan. Käytännössä seurantaa ohjataan 
mm. SYKEn koordinoimien eliöryhmäkohtaisten alueellisten priorisointineuvottelui-
den avulla, joita käydään alueellisten ympäristökeskusten toimialueittain. Neuvotte-
luissa määritellään lajien seurannan tavoitteet, aikataulu, seurattavat kohteet ja niiden 
tärkeysjärjestys kullakin alueella. Seurantaohjelmakaudella saadaan putkilokasvien 
alueelliset priorisointineuvottelut kertaalleen käytyä kaikkien alueellisten ympäris-
tökeskusten toimialueella. Seurantatiedot kootaan maastolomakkeille, joiden tiedot 
tallennetaan Hertta-tietojärjestelmän Eliölajit- osioon. Terhi Ryttar, Ilpo Mannerkoski, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.

C01118 Lintudirektiivin lajien seuranta
EU:n lintudirektiivi koskee kaikkien luonnonvaraisena elävien lintulajien suojelua 
Euroopassa (jäsenvaltioiden alueella). Sen tavoitteena on näiden lajien suojelu, hoito 
ja sääntely sekä antaa säännöksiä niiden hyödyntämisestä. Lintujen lisäksi direktiivi 
koskee myös niiden munia, pesiä ja elinympäristöjä. Joidenkin lajien (direktiivin liite 
I) elinympäristöjä on suojeltava erityistoimin. Lintudirektiivi velvoittaa jäsenvalti-
oita seuraamaan yhteisön tärkeinä pitämien lajien (listattu direktiiviin liitteeseen I) 
suojelutason kehittymistä sekä raportoimaan tehdyistä toimenpiteistä ja seurannois-
ta komissiolle kolmen vuoden välein. Suomessa tavataan 62 liitteen I lajia. Lisäksi 
seurannassa tulee huomioida Suomessa säännöllisesti esiintyvät tai läpimuuttavat 
muuttolintulajit (muut kuin liitteen I lajit), jotka huomioidaan kuten liitteen I lajit. 
Näitä lajeja on 38. Lintudirektiivin edellyttämää lajien suojelutason seurantaa ja ra-
portointia varten laaditaan seurantasuunnitelma, jossa määritellään mm. seurannan 
periaatteet, seurantatarve ja -mahdollisuudet, hallinnollinen priorisointi ja ehdotus 
työnjaoksi. Seurantasuunnitelma valmistuu v. 2006. Markku Mikkola-Roos, sähkö-
posti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.

C01044 Luontodirektiivin lajien seuranta
EU:n luontodirektiivin mukaan jäsenvaltioiden on huolehdittava yhteisön tärkeinä 
pitämien, direktiivin liitteissä II, IV ja V mainittujen lajien suojelutason seurannasta 
ja raportoitava tulokset komissiolle kuuden vuoden välein. Seurantaohjelmakaudella 
2006-2008 jatketaan inventointi- ja seurantatietojen keräämistä eri lajiryhmissä. Seu-
rannan toteuttaminen on eri vaiheessa eri lajiryhmissä. Pisimmällä on putkilokasvien 
seuranta, jossa osalle lajeista on laadittu lajikohtaisia seurantaohjelmia ja käynnis-
tetty seurantaa niiden mukaisesti. Tätä työtä tullaan jatkamaan ohjelmakaudella. 
Myös muiden ryhmien seurantoja käynnistetään yhteistyössä aluehallinnon ja mm. 
eliötyöryhmien kanssa. Yleissuunnitelma luontodirektiivin lajien ja luontotyyppi-
en seurannan järjestämisestä julkaistaan 2006. Ohjelmakaudella arvioidaan lajien 
suojelutaso. Raportti lajien suojelutasosta kootaan YM:n ja SYKE:n koordinoimana 
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ja toimitetaan komissiolle 2007. Ulla-Maija Liukko ja Katariina Mäkelä, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Haitalliset aineet

A05028 Sisä- ja rannikkovesien ympäristömyrkkyseuranta
Tarkoitus on seurata haitallisten aineiden pitoisuuksia ja pitoisuuksien muutoksia 
sisä- ja rannikkovesialueita pyydetyissä kaloissa ja sedimenteissä. Tavoitteena on 
selvittää kertymien vaikutuksia ja merkitystä vesiekosysteemissä. Näytteiden otta-
jille lähetetään ohjeet pyydettävistä näytteistä sekä niiden toimittamisesta SYKEen. 
Indikaattorieläimet pyydetään seuranta-alueilta ohjelman mukaisesti. Eläimistä mää-
ritetään raskasmetalleja, orgaanisia klooriyhdisteitä, dioksiineja, furaaneja ja PCB-yh-
disteitä. Analyysivalikoimaa laajennetaan tarvittaessa kattamaan vesipuitedirektiivin 
vaatimukset. Pitoisuudet määritetään joko yksittäisistä eläimistä (hauki) tai pooli-
näytteistä (silakka, muikku, ahven). Yksittäisistä eläimistä kertymien lisäksi koottu 
muu tieto, kuten eläinten pituus, paino, sukupuoli, sukurauhasten kehitysaste ja ikä 
edesauttavat vaikutustutkimusta. Myös kertymien biologinen hajonta ja sen merki-
tyksen tulevat esille.  Tarja Nakari, sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.

A05029 Haitallisten aineiden seuranta maaympäristössä
Seuranta tuottaa tietoa haitallisten aineiden esiintymisestä boreaalisen metsäekosys-
teemin maaperässä (humuskerros) ja ravintoketjun eräissä avainlajeissa (kekomuu-
rahainen, metsäpäästäinen ja hirvi). Mitattavat haitalliset aineet ovat biologisesti 
kertyviä, kaukokulkeutuvia pysyviä orgaanisia yhdisteitä (POP-yhdisteitä) sekä 
raskasmetalleja, joiden ympäristöpitoisuuksia seurataan useiden kansainvälisten 
sopimusten ja ohjelmien tietotarpeisiin. Seurannan näytteitä säilötään ympäristö-
näytepankkiin retrospektiivistä (takautuvaa) tutkimusta varten sekä biologisten ja 
kemiallisten menetelmien kehittämistä varten. Jaakko Mannio, sähköposti: etunimi.
sukunimi@ymparisto.fi.

I4565 Orgaanisten klooriyhdisteiden seuranta selluteollisuuden vaikutusalueilla 
simpukkaviljelymenetelmällä
Simpukoiden avulla tapahtuvaa vesiympäristön haitallisten aineiden seurantaa jat-
ketaan vuosina 2006-2008 ohjelmaan aiemmin kuuluneilla yhdeksällä paikalla, joista 
useimmat sijaitsevat selluteollisuuden vaikutusalueilla. Aineiden seuranta antaa 
hyvää tietoa entisten pahasti likaantuneiden vesialueiden palautumisen nopeudesta 
ja sen merkittävästä riippuvuudesta mm. hydrologisista oloista ja sedimenttien resus-
pension vaikutuksista. Sirpa Herve, sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.

Alueidenkäytön seuranta

B207, B219, B224, B225, B226, B238 Alueidenkäytön seuranta 
Tietoa kaavoituksesta ja rakennetusta ympäristöstä tarvitaan maankäytön ohjauksen 
ja suunnittelun kehittämiseksi. Alueidenkäytön seurannan järjestämisen päätarkoi-
tuksena on kerätä tietoa tilanteesta ja muutoksista. Valtion ympäristöhallinto on 
seurannut kaavoitusta ja rakentamista 1970-luvun alkupuolelta lähtien. Maankäyttö- 
ja rakennuslain tullessa voimaan vuonna 2000 säädettiin seurantatietojen toimitta-
misvelvollisuudesta sekä määriteltiin eri toimijoiden välinen työnjako. Säädöksellä 
ympäristöministeriölle vastuutettujen keskeisimpien seurantajärjestelmien ja -aineis-
tojen toteuttamisesta huolehtii Suomen ympäristökeskus SYKE. Varsinaiset seurannat 
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jakautuvat aiheeltaan kaavoitukseen, yhdyskuntarakenteeseen ja elinympäristöön. 
Kari Oinonen, sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.

Muita hankkeita

A01001 Ympäristön yhdennetty seuranta
Hankkeessa hoidetaan ympäristöhallinnon osuus (hydrologia, pintaveden laatu) 
kansallisessa Ympäristön Yhdennetyn Seurannan (YYS) ohjelmassa. Lisäksi SYKE 
toimii kansainvälisen YYS- ohjelman (UNECE/ICP IM) ohjelmakeskuksena (projekti 
A01027), joka vastaa kansainvälisen ohjelman tieto- ja arviointikeskustoiminnas-
ta. Yhdennetyn seurannan tavoitteena on selvittää mahdollisimman monipuolisen, 
ekosysteemin eri osa-alueisiin kohdistuvan kemiallisen, fysikaalisen ja biologisen seu-
rannan avulla kaukokulkeutuvien ilmansaasteiden, kuten typpi- ja rikkiyhdisteiden, 
mutta myös esim. raskasmetallien ja otsonin, sekä muiden ympäristömuutosten (mm. 
ilmastonmuutoksen) pitkän aikavälin vaikutuksia ekosysteemeihin. YYS -alueille 
on keskittynyt myös merkittävä määrä tutkimustoimintaa ja alueiden aineistoa on 
hyödynnetty useissa tutkimushankkeissa. Seurantaa on toteutettu Valkea-Kotisen ja 
Hietajärven valuma-alueilla, Pallaksen valuma-alue on liitetty seurantaan vuonna 
2006. Jussi Vuorenmaa, sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.

A05035 Ympäristönäytepankki
Ympäristönäytepankki tarkoittaa kasvi- ja eläinnäytteiden ja niiden osien ja kudosten 
säilömistä ja varastoimista eri muodoissa kuten pakasteina, kuivattuina tai nesteissä. 
Näytteet ovat olemassa vertailumateriaaliksi tulevaisuutta ajatellen, kun joudutaan 
selvittämään nyt tuntemattomien haitallisten aineiden esiintymistä ja vaikutuksia 
eliöstössä (retrospektiivinen seuranta). Eläinaineistoja hyödynnetään haitallisten 
aineiden määritysmenetelmien sekä vaikutuksia kuvaavien menetelmien kehittämi-
seen. Jukka-Pekka Hirvi, sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.

C03701 Tiesuolauksen pohjavesivaikutusten seuranta
Hankkeen tarkoituksena on seurata teiden liukkaudentorjuntaan käytetyn tiesuolan 
(NaCl) pohjavesivaikutuksia. Tiesuolauksen pohjavesille aiheuttaman riskin tiedos-
tamisen jälkeen suolan vuotuisia käyttömääriä on pyritty vähentämään 1990-luvulta 
lähtien koko maassa, erityisesti pohjavesialueilla tapahtuvaa suolausta. Seuranta-
alueiden valinta pohjautuu Tiehallinnon ja ympäristöhallinnon yhteistyössä teke-
mään tiesuolauksen pohjavedelle aiheuttaman riskin arviointiin. (Gustafsson, 2000). 
Kloridiseurantaa toteuttavat Tiehallinnon tiepiirit alueellisten ympäristökeskusten 
ohjeiden mukaan. Vuoden 2001 aikana on sovittu tiepiirien ja alueellisten ympä-
ristökeskusten kanssa noin 100 pohjavesialueen pohjaveden laadun seurannasta. 
Seurantaverkko kattaa yhteensä noin 200 havaintopistettä. Näistä havaintoalueista ja 
-pisteistä on valittu noin 50 pistettä ns. erityisseurantaan. Erityisseurannan tarkoituk-
sena on erityisesti tiesuolauksen pohjavesivaikutusten monitorointi. Havaintopisteet 
on valittu alueellisten ympäristökeskusten ja Tiehallinnon tiepiirien esitysten pohjalta 
SYKEssä. Tiehallinto vastaa tiesuolauksen pohjavesivaikutusten monitoroinnista ja 
toimittaa seurannan tulokset alueelliselle ympäristökeskukselle ja SYKElle. Seuran-
nan tulokset pyritään jatkossa tallennetamaan kaikilta alueilta ympäristöhallinnon 
ylläpitämään pohjavesitietojärjestelmään (POVET). Kloridiseurannan kustannuksista 
vastaavat Tiehallinnon tiepiirit.

Seurantahankkeen ja -alueiden kuvaus: (Suomen ympäristökeskuksen moniste 289 
v. 2003) http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=65814&lan=fi
Juhani Gustafsson, sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.
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Liite 3. Ympäristöalan menetelmästandardisointi

Anja Holmsten

Standardisointijärjestöt.
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry hoitaa keskitetysti standardisointiasiat Suomes-
sa. Se ohjaa ja koordinoi kansallista standardisoimistyötä ja vahvistaa kansalliset SFS-
standardit. SFS edustaa Suomea alansa eurooppalaisessa (CEN) ja kansainvälisessä 
(ISO) järjestössä.

CEN (European Committee for Standardization) on perustettu vuonna 1961 ja sen 
jäseninä on 28 Euroopan maan standardisointijärjestöä. Organisaation tehtävänä on 
laatia eurooppalaisia EN-standardeja. Ne on vahvistettava jäsenmaissa kansallisiksi 
standardeiksi ja niiden kanssa ristiriidassa olevat standardit on kumottava. EN- 
standardien noudattaminen on vapaaehtoista, mutta viranomaiset voivat määrätä 
niitä velvoittaviksi. CENin merkitys on jatkuvasti kasvanut, sillä EN-standardeilla 
on entistä tärkeämpi tehtävä EU:n direktiivien toteuttamisessa.

ISO (International Organization for Standardization) on aloittanut toimintansa 
vuonna 1947. Siihen kuuluu varsinaisina jäseninä 100 maan kansalliset standardisoin-
tijärjestöt ja kirjeenvaihtojäseninä 46 maan järjestöt. ISO- standardit ovat suosituksia. 
Monissa maissa niitä käytetään kansallisten standardien pohjana tai ne vahvistetaan 
sellaisenaan kansallisiksi standardeiksi. ISO- standardeja käytetään usein myös eu-
rooppalaisten standardien esikuvina, jolloin ne CENin sääntöjen mukaan on vahvis-
tettava kansallisiksi standardeiksi.

Toimiala- eli TAY-sopimus. Ympäristöhallinto on ollut aktiivisesti mukana mene-
telmien standardisointityössä vuodesta 1973 lähtien. SYKE ja SFS uusivat yhteistyöso-
pimuksen v. 2000 ja SYKEn standardisointitoimialan määrittelevän liiteosan v. 2004.
Sopimuksen mukaan SYKE osallistuu standardien laadintaan SFS:n kanssa samoilla 
aloilla kuin seuraavat CENin ja ISOn tekniset komiteat:

• CEN/TC 230 Water analysisCEN/TC 230 Water analysis
• CEN/TC 308 Characterization of sludgesCEN/TC 308 Characterization of sludges
• CEN/TC 318 HydrometryCEN/TC 318 Hydrometry
• CEN/TC 345 Characterization of soilsCEN/TC 345 Characterization of soils
• ISO/TC 147 Water qualityISO/TC 147 Water quality
• ISO/TC 190 Soil quality

Kansalliset standardisointiryhmät ja niiden tehtävät. SYKEssä menetelmästandar-
disointi on tällä hetkellä jaettu kuuteen aihekokonaisuuteen, joista vastaavat asian-
tuntijoista kootut standardisointityöryhmät. Pääjohtaja asettaa työryhmät kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan. Uusi toimikausi alkaa 1.1.2006.

Vesikemiallisten määritysmenetelmien standardisointityöryhmä valmistelee kemiallisia 
vesitutkimusmenetelmiä SFS-standardeiksi ja vastaa Suomen osallistumisesta vastaa-
vaan eurooppalaiseen ja kansainväliseen standardisointityöhön CEN/TC 230 Water 
analysis ja ISO/TC 147 Water quality -komiteassa. Ryhmä on toiminnallisesti jaettu 
epäorgaanisen ja orgaanisen kemian ryhmään. 

Biologisten vesitutkimusmenetelmien standardisointityöryhmä valmistelee biologisia 
vesitutkimusmenetelmiä SFS-standardeiksi ja vastaa Suomen osallistumisesta vastaa-
vaan eurooppalaiseen ja kansainväliseen standardisointityöhön CEN/TC 230 Water 
analysis ja ISO/TC 147 Water quality -komiteassa. Ryhmä seuraa myös OECD:nRyhmä seuraa myös OECD:n 
Chemicals Group and Management Committee Test Guidelines Programme -ryhmän 
työtä. Ryhmä jakaantuu toiminnallisesti hydrobiologiseen ryhmään ja biotestiryh-Ryhmä jakaantuu toiminnallisesti hydrobiologiseen ryhmään ja biotestiryh-
mään.
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Vesimikrobiologian standardisointityöryhmä valmistelee mikrobiologisia vesitutki-
musmenetelmiä SFS-standardeiksi ja vastaa Suomen osallistumisesta kansainväliseen 
standardisointityöhön CEN/TC 230 Water analysis ja ISO/TC 147 Water quality 
-komiteassa.

Maaperämenetelmien standardisointityöryhmä vastaa maaperän tutkimusmenetelmi-
en kansallisesta ja kansainvälisestä standardisoinnista osallistumalla CEN/TC 345
Characterization of soils ja ISO/TC 190 Soil quality -komitean työhön. 

Lietteiden karakterisoinnin standardisointityöryhmä valmistelee SFS-standardeja liet-
teiden karakterisoinnista ja vastaa Suomen osallistumisesta eurooppalaiseen standar-
disointiyhteistyöhön CEN/TC 308 Characterization of sludges -komiteassa. 

Vesinäytteenoton standardisointityöryhmä valmistelee SFS-standardeja vesinäytteen-
otosta ja vastaa Suomen osallistumisesta eurooppalaiseen ja kansainväliseen stan-
dardisointiyhteistyöhön CEN/TC 230 Water analysis ja ISO/TC 147 Water quality 
-komiteassa.

Hydrologisista mittauksista (Hydrometry CEN/TC 318) ei muodostettu erillistä kan-
sallista työryhmää, mutta SYKE vastaa CEN/TC 318:n toimittamien standardiehdo-
tusten kansallisista lausuntokierroksista ja äänestyksistä. 

Standardisoinnin yhteistyöryhmä. Kansallisten standardisoimistyöryhmien yhteistä 
käsittelyä vaativaa toimintaa SYKEssä koordinoi standardisoinnin yhteistyöryhmä 
(STYR). Lisäksi STYR hoitaa TAY-sopimuksen edellyttämiä keskitettyä käsittelyä 
vaativia standardisointiasioita. STYRin sihteerinä toimii SYKE-SFS -yhteyshenkilö 
ja jäseninä SYKEn standardisointityöryhmien puheenjohtajat ja sihteerit. Pääjohtaja 
nimeää ryhmän puheenjohtajan ja jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Uusi toimi-
kausi alkaa 1.1.2006. 

Standirekisteri. Standardeista ja standardiehdotuksista on muodostettu vuonna 
1995 oma tietokanta, ns. STANDI-rekisteri, joka toimii TRIP-tiedonhallintaohjelmalla. 
Rekisteriin tallennetaan tiedot valmiista ja valmisteilla olevista SFS-, CEN- ja ISO-
standardeista, joiden laadinnasta SYKE on vastannut Suomen osalta. Tiedot sisältävät 
mm. valmistelevan komitean, standardin nimen, tunnuksen, lausuntopyyntöpäivä-
määrän, vastuuhenkilön, painoksen, sivumäärän sekä vahvistamis- ja julkaisukielen. 
Ympäristöhallinnolla on pääsy rekisteriin.

Standardisoinnin yhteyshenkilöitä:
SYKE-SFS -yhteyshenkilö on suunnittelija Anja Holmsten, puh. 020 490123
SYKEn laboratorio: Anneli Joutti, Olli Järvinen, sähköposti: etunimi.sukunimi@ym-
paristo.fi.

Lisätietoa. Ajankohtaista tietoa SYKEn standardisointitoiminnasta mm. uudet ym-
päristöalan menetelmästandardit ja CENin tekniset raportit vuosittain sekä lausun-
nolla olevat ympäristöalan menetelmästandardiehdotukset ovat ympäristöhallinnon 
www-sivuilla:

http://www.ymparisto.fi > tutkimus > tukipalvelut > ympäristöalan menetelmä-
standardisointi

Standardisointijärjestöt SFS, CEN ja ISO tiedottavat toiminnastaan www-sivuil-
laan:

http://www.sfs.fi/ 
http://www.cenorm.be/ 
http://www.iso.org/iso/



139Suomen ympäristö  24 | 2006

Liite 4. SYKE:n kannalta keskeisiä kansainvälisiä sopimuksia

Sirkka Haunia

Suomen ympäristökeskus hoitaa ja kehittää seuraavien kansainvälisten sopimus-
ten toimeenpanossa tarvittavia asiantuntija-, koordinointi- ja raportointitehtäviä:

• YK:n ilmastosopimus ja Kioton pöytäkirja
• Kansainvälinen biodiversiteettisopimus ja Cartagenan bioturvallisuuspöytä-Kansainvälinen biodiversiteettisopimus ja Cartagenan bioturvallisuuspöytä-

kirja
• Wienin yleissopimus ja Montrealin pöytäkirja yläilmakehän otsonikerroksenWienin yleissopimus ja Montrealin pöytäkirja yläilmakehän otsonikerroksen 

suojelusta
• Yleissopimus pysyvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen vähentämisestä (ns.Yleissopimus pysyvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen vähentämisestä (ns. 

POPs-sopimus)
• Itämeren suojelusopimusItämeren suojelusopimus
• Koillis-Atlantin suojelusopimusKoillis-Atlantin suojelusopimus
• ECE:n YVA-sopimus ja pöytäkirja strategisesta ympäristövaikutusten arvioin-ECE:n YVA-sopimus ja pöytäkirja strategisesta ympäristövaikutusten arvioin-

nista
• ECE:n ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumissopimus ja sen pöytäkirjatECE:n ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumissopimus ja sen pöytäkirjat
• ECE:n rajavesistösopimus sekä vettä ja terveyttä koskeva pöytäkirjaECE:n rajavesistösopimus sekä vettä ja terveyttä koskeva pöytäkirja
• Bernin sopimus (Eurooppalainen kasviston, eläimistön ja elinympäristöjenBernin sopimus (Eurooppalainen kasviston, eläimistön ja elinympäristöjen 

suojelu)
• Bonnin sopimus (muuttavien luonnonvaraisten eläinlajien suojelusopimus) jaBonnin sopimus (muuttavien luonnonvaraisten eläinlajien suojelusopimus) ja 

se aiesopimus ASCOBANS, AEWA ja EUROBATS
• Suomen ja Venäjän välinen rajavesisopimusSuomen ja Venäjän välinen rajavesisopimus
• IMO:n sopimus antifouling maalien rajoittamisestaIMO:n sopimus antifouling maalien rajoittamisesta
• Suomen ja Viron välinen YVA-sopimusSuomen ja Viron välinen YVA-sopimus

SYKE huolehtii mm. seuraavien kansainvälisten sopimusten ja EU-asetusten tar-
koittamista toimivaltaisen viranomaisen tehtävistä:

• Baselin sopimus (vaarallisten jätteiden vienti ja tuonti)Baselin sopimus (vaarallisten jätteiden vienti ja tuonti)
• CITES-sopimus (uhanalaisten kasvien ja eläinten kansainvälinen kauppa)CITES-sopimus (uhanalaisten kasvien ja eläinten kansainvälinen kauppa)
• Kemikaalien kansainvälistä kauppaa (ennakkohyväksyntämenettelyä) koske-Kemikaalien kansainvälistä kauppaa (ennakkohyväksyntämenettelyä) koske-

va yleissopimus (ns. PIC-sopimus)
• Yleismaailmallisen IOPRC-yleissopimuksen ja Itämeren valtioiden välisenYleismaailmallisen IOPRC-yleissopimuksen ja Itämeren valtioiden välisen 

Helsingin sopimuksen, Pohjoismaiden välisen Kööpenhaminan sopimuksen, 
Suomen ja Venäjän sekä Suomen ja Viron välisten kahdenvälisten sopimus-
ten sekä EU-maiden välisen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 
tarkoittama merellisten ympäristövahinkojen torjuntayhteistyö onnettomuuk-
sista ja tahallisista päästöistä aiheutuvan meren pilaantumisen alalla.

• Ramsar-sopimus (kosteikkojen suojelu)Ramsar-sopimus (kosteikkojen suojelu)
• Århusin sopimuksen pöytäkirja päästö- ja ympäristötilarekisteristä (PRTR) Århusin sopimuksen pöytäkirja päästö- ja ympäristötilarekisteristä (PRTR)
• EU-asetukset kemiallisten aineiden tuonnista ja viennistä sekä riskin arvioin-EU-asetukset kemiallisten aineiden tuonnista ja viennistä sekä riskin arvioin-

nista
• EU-asetus jätteiden siirrostaEU-asetus jätteiden siirrosta
• EU-asetus otsonikerrosta heikentävistä aineistaEU-asetus otsonikerrosta heikentävistä aineista
• EU:n EMAS-asetusEU:n EMAS-asetus
• Euroopan ympäristökeskuksen Focal Pointin tehtävätEuroopan ympäristökeskuksen Focal Pointin tehtävät
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SYKE osallistuu seuraavien kansainvälisten sopimusten valmistelutyöhön:
• Suomen ja Venäjän välinen YVA-sopimusSuomen ja Venäjän välinen YVA-sopimus

SYKE osallistuu mm. seuraavien toimintaohjelmien valmisteluun tai toteutukseen 
ja seurantaan:

• EU:n 6. ympäristöohjelmaEU:n 6. ympäristöohjelma
• Itämeren suojeluohjelmaItämeren suojeluohjelma
• Itämeren Agenda 21-toimintaohjelmaItämeren Agenda 21-toimintaohjelma
• Pohjoismainen ympäristöohjelma 2005-2008 ja Pohjoismaiden kestävän kehi-Pohjoismainen ympäristöohjelma 2005-2008 ja Pohjoismaiden kestävän kehi-

tyksen strategia
• Arktisen neuvoston ympäristöohjelmat, erityisesti arktisten alueiden seuran-Arktisen neuvoston ympäristöohjelmat, erityisesti arktisten alueiden seuran-

ta- ja arviointiohjelma (AMAP)
• Barentsin Euro-arktisen alueen ympäristöohjelmaBarentsin Euro-arktisen alueen ympäristöohjelma
• Environment for Europe- prosessi ja Kiovan ministerikokouksen päätöstenEnvironment for Europe- prosessi ja Kiovan ministerikokouksen päätösten 

toimeenpano
• EU:n CAFE (Clean Air for Europe)EU:n CAFE (Clean Air for Europe)

SYKE hoitaa mm. seuraavia erityistehtäviä:
• Standardisointiyhteistyö ISOssa ja CENissäStandardisointiyhteistyö ISOssa ja CENissä
• OECD:n ja EU:n kemikaalitestiohjeiden laatimisen kansallinen koordinointiOECD:n ja EU:n kemikaalitestiohjeiden laatimisen kansallinen koordinointi
• UNEP:in kansainvälisen tietopalvelun (Infoterra) focal pointUNEP:in kansainvälisen tietopalvelun (Infoterra) focal point
• Biodiversiteettisopimuksen tiedonvaihtojärjestelmän focal pointBiodiversiteettisopimuksen tiedonvaihtojärjestelmän focal point
• Luoteis-Venäjän metsä- ja luonnonsuojeluohjelman projektikoordinaatioLuoteis-Venäjän metsä- ja luonnonsuojeluohjelman projektikoordinaatio
• Kioton mekanismien käytön tukipalvelutKioton mekanismien käytön tukipalvelut
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Liite 5 Ympäristön seurantaan liittyviä EU-säädöksiä 

Tapani Säynätkari

Viite hakemiston suomenkielisen version ympäristöosaan:
http://www.europa.eu.int/eur-lex/lex/fi/repert/1510.htm

15.10 Ympäristö
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2037/2000, annettu 29 päivänä 
kesäkuuta 2000, otsonikerrosta heikentävistä aineista

15.10.10 Yleiset asiat ja ohjelmat
Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan 
ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston 
perustamisesta

15.10.20 Saastuminen ja haitat
Yleissopimus Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelusta 1974 (Helsingin so-
pimus)

Vuoden 1992 yleissopimus Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelusta 
(vuonna 1992 tarkistettu Helsingin sopimus)

Neuvoston direktiivi 96/61/EY, annettu 24 päivänä syyskuuta 1996, ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi

90/143/Euratom: Commission Recommendation of 21 February 1990 on the pro-
tection of the public against indoor exposure to radon. (Suomenkielistä toisintoa ei 
ole saatavissa)

Neuvoston direktiivi 92/3/Euratom, annettu 3 päivänä helmikuuta 1992, Euroo-
pan yhteisön jäsenvaltioiden välillä sekä yhteisöön ja yhteisöstä pois tapahtuvien 
radioaktiivisen jätteen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta

Komission suositus, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, väestön suojelemiseksi 
altistumiselta juomaveden radonille

15.10.20.20 Vesiensuojelu ja vesihuolto
Yleissopimus Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta

Neuvoston direktiivi 75/440/ETY, annettu 16 päivänä kesäkuuta 1975, jäsenvalti-
oissa juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista

Neuvoston direktiivi 76/160/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1975, uimaveden 
laadusta

Neuvoston direktiivi 76/464/ETY, annettu 4 päivänä toukokuuta 1976, tiettyjen 
yhteisön vesiympäristöön päästettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamasta pilaan-
tumisesta

Neuvoston direktiivi 79/923/ETY, annettu 30 päivänä lokakuuta 1979, simpukka-
vesiltä vaadittavasta laadusta

Neuvoston direktiivi 80/68/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1979, pohjaveden 
suojelemisesta tiettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamalta pilaantumiselta

Neuvoston direktiivi 83/513/ETY, annettu 26 päivänä syyskuuta 1983, kadmium-
päästöjen raja-arvoista ja laatutavoitteista

Neuvoston direktiivi 91/271/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1991, yhdys-
kuntajätevesien käsittelystä

Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vesien 
suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantu-
miselta
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Neuvoston päätöslauselma, annettu 20 päivänä helmikuuta 1995, pohjavesien 
suojelusta

Neuvoston direktiivi 98/83/EY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, ihmisten 
käyttöön tarkoitetun veden laadusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 lokakuuta 
2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 782/2003, annettu 14 päivänä 
huhtikuuta 2003, orgaanisten tinayhdisteiden kieltämisestä aluksissa

15.10.20.30 Ilman saastumisen valvonta
Vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumis-
ta koskevan yleissopimuksen pöytäkirja typen oksidien päästöjen tai niiden valtiosta 
toiseen kulkeutuvan vuon rajoittamisesta

Otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan muutokset
Vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeu-

tumista koskevan yleissopimuksen pöytäkirja rikkipäästöjen edelleen vähentämi-
sestä

Vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeu-
tumista koskevan yleissopimuksen pöytäkirja happamoitumisen, rehevöitymisen ja 
alailmakehän otsonin vähentämisestä

Neuvoston direktiivi 84/360/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1984, teollisuus-
laitosten aiheuttaman ilman pilaantumisen estämisestä

Neuvoston direktiivi 85/203/ETY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 1985, ilmanlaa-
tustandardeista typpidioksidille

Neuvoston direktiivi 89/369/ETY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 1989, yhdyskun-
tajätteiden uusien polttolaitosten aiheuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemisestä

Neuvoston direktiivi 89/429/ETY, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1989, yhdys-
kuntajätteiden olemassa olevien polttolaitosten aiheuttaman ilman pilaantumisen 
ehkäisemisestä

93/389/ETY: Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä kesäkuuta 1993, yhteisön CO2-
päästöjen ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen valvontajärjestelmästä
Komission asetus (EY) N:o 2121/2004, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, met-
säpalojen torjunnasta yhteisössä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2158/92
soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen 
(EY) N:o 1727/1999 ja tietyistä yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3528/86 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista 
säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2278/1999 muuttamisesta
Neuvoston direktiivi 96/62/EY, annettu 27 päivänä syyskuuta 1996, ilmanlaadun 
arvioinnista ja hallinnasta

Neuvoston direktiivi 1999/30/EY, annettu 22 päivänä huhtikuuta 1999, ilmassa 
olevien rikkidioksidin, typpidioksidin ja typen oksidien, hiukkasten ja lyijyn pitoi-
suuksien raja-arvoista

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/69/EY, annettu 16 päivänä 
marraskuuta 2000, ilmassa olevan bentseenin ja hiilimonoksidin raja-arvoista

Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council of 4 Decem-
ber 2000 on the incineration of waste (Suomenkielistä toisintoa ei ole saatavissa )

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/80/EY, annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2001, tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtaus-
päästöjen rajoittamisesta

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/81/EY, annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2001, tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisista päästörajoista

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/3/EY, annettu 12 päivänä 
helmikuuta 2002, ilman otsonista
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Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä 
lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteut-
tamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 280/2004/EY, tehty 11 päivänä 
helmikuuta 2004, järjestelmästä yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi 
ja Kioton pöytäkirjan täytäntöön panemiseksi

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/107/EY, annettu15 päivänä 
joulukuuta 2004, ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä 
ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä

15.10.20.40 Meluhaittojen ehkäisy

Komission direktiivi 96/20/EY, annettu 27 päivänä maaliskuuta 1996, moottoriajo-
neuvojen sallitusta melutasosta ja pakojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 
70/157/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/30/EY, annettu 26 päivänä 
maaliskuuta 2002, meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamista yhteisön lento-
asemilla koskevien sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta

Komission suositus, annettu 6 päivänä elokuuta 2003, tarkistettuja väliaikaisia 
laskentamenetelmiä koskevista suuntaviivoista teollisuusmelun, ilma-alusten aihe-
uttaman melun, tieliikennemelun ja raideliikennemelun laskemiseksi sekä tietoja 
niiden aiheuttamista melupäästöistä

15.10.20.50 Kemikaalit, teolliset riskit ja biotekniikka
80/372/ETY: Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä maaliskuuta 1980, ympäristöön 
pääsevistä kloorifluorihiilivedyistä

Neuvoston direktiivi 82/883/ETY, annettu 3 päivänä joulukuuta 1982, menettely-
tavoista titaanidioksiditeollisuuden jätteiden vaikutuksen alaisena olevien ympäris-
töjen valvomiseksi ja tarkkailemiseksi

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2455/2001/EY, tehty 20 päivänä 
marraskuuta 2001, vesipolitiikan alan prioriteettiaineiden luettelon vahvistamisesta 
ja direktiivin 2000/60/EY muuttamisesta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 850/2004, annettu 29 päivänä 
huhtikuuta 2004, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY 
muuttamisesta

15.10.30 Luonnon- ja maaseutuympäristö sekä luonnonvarat
2004/705/EY: Komission suositus, annettu 11 päivänä lokakuuta 2004, elintarvik-
keissa esiintyvien dioksiinien ja dioksiinin kaltaisten PCB -yhdisteiden aiheuttaman 
taustakuormituksen valvonnasta

15.10.30.10 Luonnon- ja maaseutuympäristön sekä luonnonvarojen kestävä hoito 
ja käyttö

Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus – Julistukset
Neuvoston päätöslauselma, annettu 15 päivänä joulukuuta 1998, Euroopan unio-

nin metsästrategiasta
Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus, annettu 30 päivänä toukokuuta 2002, 

rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon toteuttamisesta Euroopassa

15.10.30.20 Eläimistön ja kasviston säilyttäminen
Yleissopimus muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemisesta
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Neuvoston direktiivi 78/659/ETY, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1978, suojelua 
ja parantamista edellyttävien makeiden vesien laadusta kalojen elämän turvaami-
seksi

Neuvoston direktiivi 79/409/ETY, annettu 2 päivänä huhtikuuta 1979, luonnon-
varaisten lintujen suojelusta

Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luonto-
tyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2152/2003, annettu 17 päivänä 
marraskuuta 2003, metsien ja ympäristövuorovaikutusten seurannasta yhteisössä

(2005/101/EY): Komission päätös, tehty 13 päivänä tammikuuta 2005, neuvoston 
direktiivin 92/43/ETY mukaisesta luettelosta boreaalisen vyöhykkeen luonnonmaan-
tieteellisellä alueella olevista yhteisön tärkeänä pitämistä alueista

15.10.30.30 Jätehuolto ja puhdas teknologia
Neuvoston direktiivi 75/439/ETY, annettu 16 päivänä kesäkuuta 1975, jäteöljyhuol-
losta

Neuvoston direktiivi 75/442/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1975, jätteistä
Neuvoston direktiivi 78/176/ETY, annettu 20 päivänä helmikuuta 1978, titaanidi-

oksiditeollisuuden jätteistä
Neuvoston direktiivi 86/278/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, 

erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä
Neuvoston direktiivi 91/157/ETY, annettu 18 päivänä maaliskuuta 1991, vaaral-

lisia aineita sisältävistä paristoista ja akuista
Neuvoston direktiivi 91/689/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vaaralli-

sista jätteistä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY, annettu 20 päivänä jou-

lukuuta 1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä
Neuvoston direktiivi 94/67/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1994, vaarallisten 

jätteiden polttamisesta
Neuvoston päätöslauselma, annettu 24 päivänä helmikuuta 1997, yhteisön jäte-

huoltostrategiasta
Neuvoston direktiivi 1999/31/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, kaatopai-

koista
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY, annettu 18 päivänä 

syyskuuta 2000, romuajoneuvoista
Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council of 4 Decem-

ber 2000 on the incineration of waste (Suomenkielistä toisintoa ei ole saatavissa )
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/96/EY, annettu 27 päivänä 

tammikuuta 2003, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2150/2002, annettu 25 päivänä 

marraskuuta 2002, jätetilastoista

15.10.40 Kansainvälinen yhteistyö
Yleissopimus Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elin-
ympäristön suojelusta

Afrikkaan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelusopimus (AENA) sekä sen 
alasopimukset

Itämeren ja Pohjanmeren pikkuvalaiden suojelusopimus (ASCOBANS)
Euroopan lepakoiden suojelusopimus (EUROBATS)
Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskeva 

yleissopimus - Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutu-
mista koskeva päätöslauselma
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Otsonikerroksen suojelua koskeva Wienin sopimus
Montrealin pöytäkirja otsonikerrosta heikentävistä aineista - Euroopan talousyh-

teisön julistus
Ilmaston muutosta koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimus – Julis-

tukset
Valtiosta toiseen tapahtuvasta ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisesta vuon-

na 1979 tehtyyn yleissopimukseen liittyvä raskasmetalleja koskeva pöytäkirja
Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koske-

vaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvä pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva 
pöytäkirja

2005/166/EY: Komission päätös, tehty 10 päivänä helmikuuta 2005, järjestelmästä 
yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja Kioton pöytäkirjan täytäntöön 
panemiseksi tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 280/2004/EY 
täytäntöönpanosäännöistä (tiedoksi annettu numerolla K(2005) 247
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Liite 6. Käytetyt lyhenteet

 Jorma Niemi

AEWA Afrikkaan ja Euraasiaan muuttavien vesilintujen suojelusopimus
ALTSU Alueellinen jätesuunnitelma
AMAP Arctic Monitoring and Assessment Programme
ASCOBANS Itämeren ja Pohjanmeren pikkuvalaiden suojelusopimus
AVHRR NOOA- sääsatelliitin tuottamia kuvia
BOOS Baltic Operational Oceanographic System
BEEP Haitallisten aineiden vaikutusten tutkiminen Itämeren kaloihin ja 

simpukoihin (EU- hanke)
BL Bird Life
BMP Baltic Marine Programme
CEN Comite Europeen de Normalization= European Committee for 

Standardization
COMBINE Baltic Sea Monitoring Programme of HELCOM
CORINE Co-ordinated Information on the Environment of Europe
ECE Economic Commission for Europe, Euroopan talouskomissio
EEA European Environment Agency (= Euroopan ympäristökeskus)
EELA Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos
EIONET EEAn tietojenvaihtoverkko
ELYSE Elinympäristön seurannan tietojärjestelmä
EMEP Co-operative Programme for Monitoring and Evaluation of the 

Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe
ENVISAT Sääsatelliitti
EPEA Ympäristönsuojelumenojen tilinpitojärjestelmä
ERB European Network of Representative and Experimental Basins
EU Euroopan Unioni

EURATOM Säteilyn seurantaan liittyvä sopimus
EUROBATS Euroopan lepakoiden suojelusopimus
EUROGOOS Euroopan ja sen läheisten merialueiden tutkimusjärjestö
EUROWATERNET EEAn vedenlaadun seurantaverkko
EUROSTAT Euroopan tilastovirasto
EWL EU:n jäteluokitus
FAO YK:n maatalousjärjestö
FINAS Mittatekniikan keskuksen (MIKES) akkreditointipalvelu
FIMCI Intensiivisen monitoroinnin koordinoinnin instituutti (Hollannissa)
FRIEND Flow Regimes from International Experimental and Network Data
FUVIRC Finnish Ultraviolet International Research Centre
GAW Global Atmosphere Watch
GEMS Global Environment Monitoring System
GISALU Alueellisten ympäristökeskusten kaavoituksen ja rakentamisen sekä 

kulttuuriympäristönhoidon paikkatiedot
GTK Geologian tutkimuskeskus
HAASTE Haitallisten aineiden seurannan kehittämishanke
HELCOM Helsinki Commission, Itämeren suojelukomissio
Hertta Ympäristöhallinnon ympäristötiedon hallintajärjestelmä
HIRIAM Ilmatieteen laitoksen ilmakehämalli
HYDRO SYKEn Hertta- järjestelmän tietokanta, josta reaaliaikaiset hydrologiset 

havainnot saadaan laskentajärjestelmien käyttöön
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IACS Tiken hallinto- ja valvontajärjestelmä
ICES Kansainvälinen merentutkimusneuvosto
ICP IM International Co-operative Programme on Integrated 

Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems
IEEAF Metsätilinpito
IL Ilmatieteen laitos
ILMARI Ilmapäästöjen laskentajärjestelmä (Tilastokeskus)
IM Integrated Monitoring (= YYS, Ympäristön yhdennetty seuranta)
IOPRC Öljyvahinkojen torjuntaa koskeva yleismaailmallinen sopimus
 C Hallitusten välinen ilmastonmuutospaneli
IPTS SYKEn ilmapäästötietojärjestelmä
ISO International Organization for Standardization
KASTIKKA Kasvimuseon floristinen havaintotietokanta
KATSE Kaavoituksen seurannan tietojärjestelmä
KTM Kauppa- ja teollisuusministeriö
KTL Kansanterveyslaitos
KTTK Kasvintuotannon tarkstuskeskus
LIPASTO Liikenteen päästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä (VTT)
LIT Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus
LTKM Helsingin yliopiston luonnontieteellinen keskusmuseo
MarCoast Euroopan avaruusjärjestön ja EU:n kaukokartoitusohjelma
MAKUPA Numeerinen maakuntakaavapaikkatietokanta
MASI Metlan järjestelmä satotietojen (sienet, marjat) käsittelyyn
Metla Metsäntutkimuslaitos
MFA Ainevirtatilinpito
MH Metsähallitus
MMM Maa- ja metsätalousministeriö
MKJ Metsästäjien keskusjärjestö
MODIS Terrra- satellittin tuottamina kuvia
MON-PRO Itämeren seurantaohjelman kehittäminen (HELCOM)
MOSSE Metlan tutkimushanke, jossa kehitetään pitkäaikaisessa säilytyksessä 

olevien ympäristönäytteiden varastointia ja käyttöä
MOTTO Ympäristöhallinnon ylläpitämä maa- ja kiviainesten ottorekisteri 
MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
MTL Merentutkimuslaitos
NACE EU:n toimialaluokitus
NAMEA Kuormitustilinpitojärjestelmä
NFC National Focal Centre
NOOA Sääsatelliitti
OECD Organization for Economic Co-operation and Development, 

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö
OSPAR Koillis-Atlantin suojelukomissio
PARCOM Paris Commission, Pariisin komissio
PMN Pohjoismaiden ministerineuvosto
POSKI Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamishanke
POVET SYKEn pohjavesitietojärjestelmä
PRTR Århusin sopimuksen pöytäkirja päästö- ja ympäristötilarekisteristä
REACH EU:n kemikaalilainsäädännön uudistus
RKTL Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
SFS Suomen standardisoimisliitto
SEEA YK:n ympäristötilinpitokäsikirja
SLICES Maankäyttötietokanta (Maanmittauslaitos)
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SOKKA Ympäristöhallinnon hanke, jossa selvitetään maa-aineslain 
edellyttämää pohjaveden ottamisalueiden tilaa

SPS Suomen Perhostutkijain Seura ry.
STTV Kemikaalirekisterin tuoterekisteri
STUK Säteilyturvakeskus
STYR Standardisoinnin yhteistyöryhmä SYKEssä
SYKE Suomen ympäristökeskus
TEMS Terrestrial Ecosystems Monitoring Sites
Tike Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
TKK Teknillinen korkeskoulu
TOMS Satelliitti
TYKO Työkoneiden päästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä (VTT)
TYVI Tietovirrat yritysten ja viranomaisten välillä
UTC Kansainvälinen keskiaika, Universal Time Coordinated
UN/ECE Rajavesiyhteistyösopimus
VAHTI Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä 
VALTSU Valtakunnallinen jätesuunnitelma
VASEPA Valtakunnallinen seutukaavapaikkatietokanta
VAM Merentutkimuslaitoksen aaltoennustemalli
VELMU Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma
VESPA Maakuntien liittojen vektoroitu seutukaava-aineisto
VIRGIS Virkistysmahdollisuudet Suomessa- hanke
VMI Valtakunnan metsien inventointi
VPD EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi
VTT Valtion tekninen tutkimuskeskus
WWF Maailman luonnonsäätiö (World Wide Fund for Nature)
YM Ympäristöministeriö
YKR Yhteiskuntarakenteen seurantajärjestelmä
YVA Ympäristövaikutusten arviointi
YYS Ympäristön yhdennetyn seurannan ohjelma
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Tämä julkaisu on yhteenveto Suomessa vuosina 2006-2008 tehtävästä ympäristön seuran-
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