FINMARINET
Uutta tietoa Itämeren
vedenalaisesta luonnosta
Yleistajuinen katsaus hankkeen tuloksiin
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Miksi FINMARINET?

Petra Pohjola, Metsähallitus

Veden alle kurkistaminen voi tuottaa yllätyksen: Suomenlahden ulkosaariston luodot ovat usein ulkonäöltään karuja, mutta meren pohjalla saattaa elää
runsaasti kasveja ja eläimiä.
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Lari Järvinen, Metsähallitus

kattavasti verkostolla pystytään takaamaan luonnon
monimuotoisuuden säilyminen Suomen rannikoilla.
Merialueiden käyttö lisääntyy jatkuvasti. Ilman
tietoa vedenalaisesta luonnosta olisi vaikea sijoittaa
esimerkiksi laivaväyliä, ruoppauksia ja tuulienergian
tuotantoalueita ympäristön kannalta kestävästi. Meriluonnon suojelemiseksi tarvitaan merialueiden käytön
ja luonnonarvojen yhteensovittamista, merialuesuunnittelua. Kestävää merialuesuunnittelua on kuitenkin
mahdotonta edistää ilman luotettavaa tietoa meriluonnon monimuotoisuudesta.
Maa-alueilla on kerätty tietoa ja laadittu karttoja
parhaimmillaan jo vuosisatojen ajan, kun taas lähes
ainoa merialueita koskeva kartta-aineisto on ollut syvyystietoa. Jotta pinnan alta saadaan muutakin tietoa,
tarvitaan erityisiä tutkimusmenetelmiä.

Julia Nyström, Metsähallitus

Suomen rannikkoalueen ja saariston rikkonainen ja
pirstaleinen merenpohja muodostaa hyvin monimuotoisen elinympäristön. Ainutlaatuista vaihtelevaa vedenpäällistä ja vedenalaista maisemaa kuvaavat saaret,
luodot, vedenalaiset riutat, hiekkasärkät, jääkauden
muovaamat harjusaaret, maannousemarannat ja laguunit. Veden alla meri- ja murtovesieliöt elävät rinnan
makean veden lajien kanssa ja muodostavat Itämerelle
tyypillisen ekosysteemin. Useimmille eliöille epäedullisten elinolosuhteiden vuoksi Suomen merialueiden
lajimäärä on kuitenkin suhteellisen alhainen. Esimerkiksi rakkolevä, meriajokas ja sinisimpukat muodostavat avainlajien yhteisöjä, joista koko muu eliöstö on
riippuvainen. Merialueille on perustettu Natura 2000
-verkostoon kuuluvia suojelualueita vesiluonnon monimuotoisuuden ja harvinaistuvien elinympäristöjen säilyttämiseksi. Edelleen on kuitenkin arvioimatta, kuinka

Harri Kutvonen, GTK

FINMARINET – Kentältä kartalle

•
•
•

Hankkeen aikana kerättiin tietoa merenpohjan biologiasta
ja geologiasta eri menetelmillä.
Kentältä kerätyt aineistot analysoitiin ja muutettiin numeeriseen muotoon.
Lisäksi tutkimusalueille tuotettiin taustamuuttuja-aineistoja, esimerkiksi veden suolaisuuden ja ravinnepitoisuuden
vaihtelusta.

•
•
•

Saatuja aineistoja käytettiin mallinnuksessa, jonka avulla
ennustetaan, missä sijaitsevat jollekin lajille parhaiten soveltuvat elinalueet ja missä sijaitsevat arvokkaat luontotyypit, esim. riutat ja hiekkasärkät.
Mallien tuottama tieto esitetään karttamuodossa.
Uusi tieto vedenalaisesta luonnosta auttaa tunnistamaan
luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita alueita.
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Perämerellä vallitsevina pohjatyyppeinä ovat hiekkapohjat. Pohjakasvillisuus
on harvaa ja laikukasta kovan allokon ja jäiden liikkeiden vuoksi. Paikoin
esiintyy täysin kasvittomia alueita. Eliöstö koostuu lähinnä makean veden
lajeista. Näkinpartaiset muodostavat niittyjä Perämeren matalilla hiekkapohjilla ja tarjoavat esimerkiksi kaloille hyviä kutupaikkoja. Kuva Essi Keskinen,
Metsähallitus.

3
Selkämeren ulkosaariston kivikkoista riuttaa peittää rakkoleväkasvusto.
Monet muut lajit ovat riippuvaisia rakkolevän muodostamasta elinympäristöstä. Kuva Anu Riihimäki, Metsähallitus.
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2
Merenkurkun saaristo on matalaa ja karikkoista. Maa kohoaa 8-9 mm vuodessa, mikä johtaa monin paikoin merenpohjan jatkuvaan eroosioon. Kuva
Ulrika Björkman, Metsähallitus.
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Saaristomeren pohjanmuodot ovat erityisen vaihtelevia. Saaristomeri
on Suomen aluevesistä suolaisin. Siitä huolimatta alueella tavataan myös
makean veden lajeja. Eliöstö on monipuolista rikkonaisen ja vaihtelevan
ympäristön takia. Kuva Heidi Arponen, Metsähallitus.

Koko rannikon kirjo esille
Hankkeen kuusi tutkimusaluetta, Perämeren pohjukasta
Suomenlahden itäisimpään osaan, valittiin kattamaan
monipuolisesti erilaisia osia merialueestamme, lähes
suolattoman veden alueilta aina Itämeren altaan reunalle
ulottuvia saariston ulkokareja myöten.

Tutkimusalueen raja
Suomen aluevedet
Talousvyöhyke
5
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Suomen merialueen tiheimmät sinisimpukkayhdyskunnat löytyvät Tammisaaren edustalta läntisellä Suomenlahdella. Yhdellä neliömetrillä voi elää jopa yli
150 000 yksilöä. Kuva Mats Westerbom, Metsähallitus.
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Lähes kaikki pohjatyypit esiintyvät itäisellä Suomenlahdella. Pääosa hiekkapohjista liittyy harjusaariin, joista yksi on Kaunissaari. Näillä hiekkapohjilla
vallitsevia kasvilajeja ovat vidat, tähkä-ärviät ja haurat. Kuva Juho Lappalainen,
Metsähallitus.

SYKE

0

50

100

200

Kilometriä

5

Riutat
Kartta antaa yleiskuvan
siitä, missä sijaitsevat kasvillisuuspeitteiset riutat Selkämerellä. Riutat esitetään
syvyysluokittain. Kartasta
on jätetty pois 30 metriä
syvemmät riutat. Kartta:
Åbo Akademi & SYKE.

Riuttojen syvyys m
15,0 - 30,0
10,0 -15,0
5,0 -10,0
0,5 - 5,0
Pintaan ylettyvät riutat
Selkämeren kansallispuisto
Natura 2000
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Kuva vedenalaisesta meriluonnosta tarkentuu
FINMARINET on tuottanut uutta tietoa eliölajien ja
niiden muodostamien yhteisöjen esiintymisestä Suomen merialueilla. Hankkeessa on kerätty tietoa eläin- ja
kasvilajeista yli 22 000 näytteenottopaikalta kuudella
tutkimusalueella. Lisäksi geologista aineistoa on hankittu mm. luotaamalla lähes 800 km2 merenpohjaa.
Käsityksemme luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden luontotyyppien – laajojen matalien lahtien,
riuttojen, hiekkasärkkien, laguunien ja jokisuistojen
– sijainnista ja laajuudesta on tarkentunut. Erityisesti
ulkomeren lajistosta ja luontotyypeistä tiedetään nyt
paljon enemmän. Tämä tieto annetaan viranomaisten
käyttöön suojelualueverkostojen riittävyyden arviointia
ja mahdollisia jatkotoimia varten.

FINMARINETin suuri kenttäaineisto on mahdollistanut entistä luotettavampien mallien kehittämisen.
Malleja on tuotettu laajemmalle joukolle meren pohjalla eläviä lajeja kuin koskaan aikaisemmin Suomessa.
Mallien tuottaman tiedon avulla luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaista elinympäristöistä ja eliöistä on laadittu karttoja. Kartat ovat kaikkien saatavilla
internet-pohjaisessa karttapalvelussa:
http://paikkatieto.ymparisto.fi/velmu/map.htm.
FINMARINET on lisäksi tavoittanut tuhansia ihmisiä erilaisten yleisötapahtumien ja medianäkyvyyden
kautta ja jakanut tietoa vedenalaisesta luonnosta ja sen
monimuotoisuudesta. Suomen ensimmäinen vedenalainen tiedotustilaisuus järjestettiin Vaasassa 2009.

Vedenalaisen luontotiedon
käyttökohteita:

•
•
•

Mereisten Natura 2000 -alueiden hoidon
ja käytön suunnittelu
Nykyisten suojelualueiden riittävyyden
arviointi ja mahdollisten uusien suojelutarpeiden arviointi ja kohdentaminen
Kaavoitus, alueiden käytön suunnittelu
merellä
Tuulivoiman, kalankasvatuksen, ruoppausmassojen läjityksen ja väylien sijainninohjaus
merialueilla

Kirsi Kostamo, SYKE

•
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Nelilehtivesikuusi kasvaa niukkasuolaisessa murtovedessä
pehmeillä pohjilla. Sitä on kasvanut harvakseltaan melkein
koko Suomen rannikoilla, mutta nykyesiintymistä valtaosa on
Perämeren pohjukassa. Lajin voimakkaaseen taantumiseen
arvellaan syyksi Itämeren rehevöitymistä ja rantalaidunnuksen loppumista. Kuva Lari Järvinen, Metsähallitus.

Mukulanäkinpartayhteisö Perämerellä. Kuva Pekka Lehtonen,
Metsähallitus.

Upossarpio kasvaa matalassa murtovedessä pääosin suojaisilla rannoilla pehmeillä pohjilla. Se on Itämeren alueen kotoperäinen laji, jonka pääesiintymisalue on Perämeren itärannalla.
Upossarpion levinneisyysalue on supistunut huomattavasti.
Lajia uhkaavat esimerkiksi rantojen ruoppaus ja ennen kaikkea rantaniittyjen laidunnuksen loppumisen ja rehevöitymisen
myötä lisääntyvä ruovikoituminen. Kuva Manuel Deinhardt,
Metsähallitus.
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Perämeri
Pinnanalainen Perämeri on olosuhteiltaan erikoislaatuinen ja tähän saakka huonoiten tunnettu osa merialuettamme. Kartoituksissa selvisi, että Perämerellä
alueellisesti uhanalaisiksi luokitellut vesisammalet,
kuten ahdinsammal ja vellamonsammal, muodostavatkin paikoin laajoja vedenalaisia niittyjä, jotka tarjoavat
pohjaeliöstölle suojaa ja ravintoa.

Sammallajien levinneisyydestä on aiemmin ollut
vain vähän tietoa. Kartoitusten tuottama tieto saattaa
jopa muuttaa vesisammalien uhanalaisuusluokitusta.
Myös näkinpartaiset tuottivat positiivisen yllätyksen.
Näkinpartaiset muodostivat odotettua komeampia
kasvustoja. Kartoitukset toivat lisätietoa myös kahden
muun uhanalaisen vesikasvin, nelilehtivesikuusen ja
upossarpion, levinneisyydestä.

Vesisammalet (Fontinalis sp.)

Vellamonsammal. Kuva Essi Keskinen, Metsähallitus.
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Havainnot

Esiintymisen todennäköisyys
0 - 0.4
0.4 - 0.6
0.6 - 0.8

0.8 -1.0
Malli
epäluotettava
Natura 2000

Mallin luotettavuus
AUC=0.80
TSS=0.68

Kartta antaa yleiskuvan siitä, missä sijaitsevat näkinsammalille parhaiten
soveltuvat elinalueet Perämeren alueella. Näkinsammalet kasvavat kovilla
pohjilla ja kivikkopohjilla usein muun kasvillisuuden seassa. Kartta Åbo
Akademi & SYKE.
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Merisykeröparta. Kuva Ulrika Björkman, Metsähallitus.

Merenkurkku
Merenkurkun alueen geologinen erityisluonne Perämeren ja Selkämeren välisenä kynnyksenä luo erityiset
olosuhteet myös alueen vedenalaisille ekosysteemeille.
Alueen pohjois- ja eteläosa ovatkin luonnoltaan huomattavan erilaiset veden suolapitoisuuden erojen takia.
Lisäksi alueen olosuhteet vaihtelevat suuresti karusta
ja avoimesta ulkosaaristosta suojaisiin mataliin lahtiin
ja laguuneihin. Maankohoamisen myötä merenpohjaa
paljastuu jatkuvasti ja laguuneja kuroutuu irti kluuvijärviksi.
Erityisesti kivikkoisten riuttojen suuri määrä ja
mataluus tekevät mahdolliseksi runsaan levälajiston
olemassaolon koko Merenkurkun alueella. Merenkurkun eteläosassa tavataan mereisiä lajeja, esimerkiksi
rakkolevää ja pikkuhaurua. Erityisesti pikkuhaurun
esiintymisestä on saatu runsaasti uutta tietoa.
Merenkurkun rannikko on laguunien täplittämä.
Matalilla ja suojaisilla pehmeillä pohjilla esiintyy paikoin laajojakin näkinpartaisniittyjä. Näkinpartaisyhteisöillä on tärkeä ekologinen merkitys. Tiheät kasvustot
sitovat paljon ravinteita, ja ne tarjoavat suojaa selkärangattomille ja kalanpoikasille.

Ylhäällä: Sukeltaja kirjaa havaintoja
tallennuslomakkeelle.
Keskellä: Rakkolevä.
Alhaalla: Näkinpartaisniitty.
Kuvat Ulrika Björkman, Metsähallitus.
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Selkämeri

Leviä. Kuva Heidi Arponen, Metsähallitus.

Rauman ulkosaaristossa vedenalaista luontoa hallitsevat moreeni- ja kallioselänteiden muodostamat riutat
ja laajat savialueet, joita yleensä peittää hiekka ja sora.
Harvinaisia De Geer -moreenimuodostumia löydettiin
ensimmäistä kertaa Rauman edustalta. Alueella on
pehmeän aineksen peittämiä pohja-alueita vain vähän.
Kallio- tai kivipintaisia riuttoja peittävät laajalti rakkoleväniityt, jotka voivat ulottua yhtenäisinä vyöhykkeinä kahdeksan tai yhdeksän metrin syvyyteen.
Rakkolevän alla ja syvemmissä vyöhykkeissä kasvavat
myös punalevät, kuten haarukka- ja luulevät.

FINMARINETin tekemät kartoitukset ovat antaneet tärkeää tietoa uuden Selkämeren kansallispuiston vedenalaisesta luonnosta ja sen suojelutarpeesta.
Kartoitustulokset ovat osoittaneet muun muassa, että
käytännössä koko Rauman edustan ulkosaaristo ja
avomeri ovat eroosiopohja-aluetta, jossa voimakkaiden
virtausten vuoksi pehmeät ainekset eivät pysy paikallaan. Käytännössä tieto merkitsee sitä, että alueella ei
esimerkiksi voida läjittää ruoppausmassoja ilman, että
ne ja kiintoaineeseen sitoutuneet haitta-aineet leviävät
voimakkaiden virtausten mukana. Vaarassa olisivat
silloin myös arvokkaat, monilajiset riuttamuodostumat.

Luotauskuvassa näkyy koillislounaissuunnassa kulkevia
De Geer -moreeniharjanteita,
jotka sijaitsevat Rauman edustalla.
Ne ovat muodostuneet samansuuntaisesti vetäytyneen jäätikön
reunan kanssa. Muodostuma on
saanut nimensä ruotsalaiselta
geologilta Gerard De Geeriltä,
joka kuvaili sitä ensimmäisenä
1800-luvulla. Kartta: GTK.
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Saaristomeri
Saaristomeren eteläreuna rajoittuu suoraan Itämeren
altaaseen ja on vesieliöiden elinolosuhteiden kannalta Suomen merellisintä aluetta. Saaristo sukeltaa tässä kohdassa
mereen jatkuakseen pinnan alla ja muodostaa siellä upean
vedenalaisten riuttojen vyöhykkeen. FINMARINETin
tulosten mukaan riutat ylläpitävät runsasta pohjaeliöiden
ekosysteemiä. Ne tarjoavat myös hylkeille ja merilinnuille
oivallisen ruokailu- ja levähdysalueen. Saaristomeren haahkat sulkivat tällä alueella kesän aikana, ja hylkeet käyttävät
uloimpia luotoja lepäilypaikkoina ruokailujen välillä.

Saaristomeren kartoituksissa tehtiin myös havaintoja alueellisesti uhanalaisesta ruusulevästä. Punalevät
ovat sopeutuneet selviämään vähällä valolla, joten niitä
kasvaa syvemmällä kuin muita levälajeja. Valoisan
pohjan rajalla eläminen tarkoittaa, että pienetkin valon
saantia vähentävät ympäristönmuutokset, kuten veden
samentuminen, voivat vaikuttaa nopeasti punalevien
levinneisyyteen.

Harmaahylje. Kuva Antti Below.

Riutat
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15,0 - 30,0
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Kartta antaa yleiskuvan siitä, missä sijaitsevat riutat Saaristomerellä eri
syvyyksissä. Kartasta on jätetty pois 30 metriä syvemmät riutat. Kartta: Åbo
Akademi & SYKE.
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Haura. Kuva Julia Nyström, Metsähallitus.

Läntinen Suomenlahti
Suomenlahden eliömaailma on runsas erityisesti
läntiseltä osaltaan. Tähän vaikuttavat ympäristöolosuhteiden, kuten suolaisuuden ja avoimuuden, suuri
vaihtelu alueella. FINMARINET tuotti uutta tietoa
vedenalaisista elinympäristöistä, erityisesti ulkomeren
pinnanläheisistä riutoista ja niiden puna- ja ruskolevien
yhteisöistä. Uutta tietoa saatiin myös lähellä rantaa
matalassa vedessä sijaitsevista hiekkaisista elinympäristöistä, meriajokasniityistä sekä näkinpartaisyhteisöjen esiintymisestä laguuneissa ja matalissa lahdissa.
Tämä kasvillisuus antaa suojaa, ravintoa ja lisääntymisalueita monille muille eliölajeille. Alueella tehtiin
myös havaintoja punaleviin kuuluvasta ruusulevästä
ja näkinpartaisleviin kuuluvasta tähtimukulaparrasta.
FINMARINET tuotti uutta tietoa näiden harvinaisten
vesikasvien esiintymisestä Suomen rannikolla.

Kartta osoittaa missä todennäköisesti sijaitsevat meriajokkaalle parhaiten soveltuvat
elinalueet läntisellä Suomenlahdella. Kartta: SYKE.

Meriajokas kiinnittyy hyvin kehittyneillä juurillaan pohjaan ja sitoo hiekkaa
ja pohjasedimenttiä paikoilleen. Se voi muodostaa hiekkapohjilla paikoin
laajojakin vedenalaisina niittyjä. Kuva Heidi Arponen, Metsähallitus.

Kartta antaa yleiskuvan siitä, missä sijaitsevat läntisen Suomenlahden vedenalaiset hiekkasärkät, jotka ovat myös meriajokkaalle parhaiten soveltuvia elinalueita.
Kartta: Åbo Akademi & SYKE.

Meriajokas (Zostera marina)

Mallin luotettavuus
AUC = 0.96
TSS = 0.70

0

Havainnot
Esiintymisen
todennäköisyys
0 - 0.4
0.4 - 0.6
0.6 - 0.8
0.8 - 1.0
Malli epäluotettava

2.5

5

10

Kilometriä

17

¯

18

Itäinen Suomenlahti
Suolaisuuden vähentyessä itää kohti eliömaailma
muuttuu. Itäisellä Suomenlahdella tavataankin eliöyhteisöjä, joissa on mukana monia suolattoman veden
lajeja. Kartoitukset toivat esille itäisen Suomenlahden
ulkosaariston monimuotoisen ja erittäin vaihtelevan
ympäristön. Tieto tarkentui sekä kasvi- että pohjaeläinlajien nykylevinneisyydestä itäisellä Suomenlahdella.
Muusta Suomenlahdesta poiketen alueella esiintyy hyvin vähän punalevälajeja. Pohjaeläimistä sinisimpukka, merivalkokatka ja liejusukasjalkainen ovat idässä
erittäin vähälukuisia. Matalampien pohjien lajisto on
idässäkin hyvin rikas ja koostuu sekä murtoveden että
makean veden lajeista. Eräät vieraslajit, kuten vaeltaja-

simpukka ja tiikerikatka, ovat Suomenlahdella laajalle
levinneitä.
Lähes kaikki Suomessa esiintyvät pohjatyypit esiintyvät myös tällä alueella. Alueelta löytyy esimerkiksi
De Geer -moreenimuodostumia, harjusaaria, riuttoja
ja hiekkasärkkiä. FINMARINETin tulosten valmistuminen ajoittui ajankohtaan, jolloin Kymenlaakson
maakuntaliitto aloitti kaupan ja merialueen vaihemaakuntakaavan valmistelun. Hankkeen tiedot ovat olleet
käytettävissä merialueselvityksessä. Kartoitustietojen
perusteella on ollut mahdollista osoittaa esimerkiksi
alueita, jotka ovat arvokkaita niin biologisen kuin geologisenkin monimuotoisuuden kannalta.

Vaeltajasimpukka. Kuva Juho Lappalainen, Metsähallitus.

Itäisen Suomenlahden vedenalaiset elinympäristöt

Kartta antaa yleiskuvan siitä, missä sijaitsevat riutat, hiekkasärkät sekä harjusaarten ja
ulkosaariston saarten ja luotojen vedenalaiset osat itäisellä Suomenlahdella. Itäinen
Suomenlahti on geologisesti ja biologisesti
monimuotoinen merialue, jossa mereiset
ja suolattoman veden eliölajit kohtaavat.
Alueen eteläosassa Suomen talousvyöhykkeelle ulottuvat Natura 2000 -alueet
sisältävät suuria hiekkasärkkämuodostumia.
Kartta: Åbo Akademi & SYKE.
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Natura 2000
Armeijan suoja-alueet
Talousvyöhyke
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Suomen mereisen NATURA 2000 -verkoston inventointi ja suunnittelu, FINMARINET,
toteutettiin vuosina 2009 - 2013. Hanke sai tukea EU:n LIFE+-ohjelmalta.
Suomen ympäristökeskus SYKE
Tel: +358 20 610 123
Käyntiosoite: Mechelininkatu 34a, Töölö, Helsinki
Postiosoite: PL 140, FI-00251 Helsinki
www.syke.fi
www.itameriportaali.fi

Lisätietoja:
www.ymparisto.fi/finmarinet
Karttapalvelu: http://paikkatieto.ymparisto.fi/velmu/map.htm
Yksikönpäällikkö Pasi Laihonen
pasi.laihonen@ymparisto.fi
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