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ESI P U HE

Tämä kuulemisasiakirja sisältää ehdotuksen Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi. Seurantaohjelma muodostaa toisen osan kolmiosaisesta merenhoitosuunnitelmasta, jota valmistellaan lain vesienhoidon ja merenhoidon suunnittelun
järjestämiseksi nojalla.
Seurantaohjelman laatimiseen on osallistunut suuri joukko tutkijoita ja asiantuntijoita tutkimuslaitoksista ja yliopistoista. Asiantuntijat ovat työskennelleet ympäristöministeriön merenhoidon suunnittelua varten 27.1.2011 asettaman asiantuntijaryhmän puitteissa. Sen puheenjohtajana on toiminut ryhmäpäällikkö Anna-Stiina
Heiskanen Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE vuosina 2011–2013 tutkimuspäällikkö Juha-Markku Leppänen, SYKE). Seurantaohjelman laatimista on käytännössä
koordinoinut tutkimuspäällikkö Samuli Korpinen (SYKE vuosina 2011 –2013 tutkimuspäällikkö Juha-Markku Leppänen, SYKE) ja ympäristöministeriön taholta ohjannut neuvotteleva virkamies Maria Laamanen (vuosina 2011–2013 hallitusneuvos Ulla
Kaarikivi-Laine).
Merenhoidon asiantuntijatyöryhmän jäseniä ja tämän asiakirjan kirjoittajia ovat
olleet Matti Aaltonen (Liikennevirasto), Pekka Alenius (Ilmatieteen laitos), Penina Blankett (Ympäristöministeriö), Jan-Erik Bruun (Suomen ympäristökeskus), Jan Ekebom
(Metsähallitus), Anna-Stiina Heiskanen (Suomen ympäristökeskus), Johanna Ikävalko
(Ilmatieteen laitos), Ulla Kaarikivi-Laine (Ympäristöministeriö), Pirkko Kauppila (Suomen ympäristökeskus), Mauri Karonen (Uudenmaan ELY-keskus), Antton Keto (Suomen ympäristökeskus), Samuli Korpinen (Suomen ympäristökeskus), Aarno Kotilainen
(Geologian tutkimuskeskus), Maria Laamanen (Ympäristöministeriö), Pasi Laihonen
(Suomen ympäristökeskus), Antti Lappalainen (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos),
Anne Laine (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), Hans-Göran Lax (Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskus), Heikki Lehtinen (Maa- ja metsätalousministeriö), Maiju Lehtiniemi (Suomen ympäristökeskus), Jaakko Mannio (Suomen ympäristökeskus), Anita Mäkinen (Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi), Samu Numminen (Varsinais-Suomen ELY-keskus),
Stefan Nyman (Pohjanmaan ELY-keskus), Heikki Pitkänen (Suomen ympäristökeskus),
Eeva-Riitta Puomio/ Mikaela Ahlman (Uudenmaan ELY-keskus), Janne Suomela (Varsinais-Suomen ELY-keskus), Jouni Törrönen (Kaakkois-Suomen ELY-keskus), Matti
Verta (Suomen ympäristökeskus). Jan-Erik Bruun toimii myös työryhmän sihteerinä.
Ympäristöministeriö yhteistyössä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa asettavat tämän kuulemisasiakirjan julkisesti nähtäväksi
7.4.–23.5.2014 väliseksi ajaksi.
Ympäristöministeriö tulee lisäksi pyytämään lausunnot ehdotuksesta merenhoidon seurantaohjelmaksi muilta ministeriöiltä, virastoilta ja laitoksilta sekä valtakunnallisilta järjestöiltä.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristöjärjestöt pyytävät tarvittaessa myös lausunnot
alueellisilta viranomaisilta, järjestöiltä ja muilta toimijoilta.
Julkisen kuulemisen ja pyydettyjen lausuntojen perusteella viimeistelty merenhoitosuunnitelman seurantaohjelma vahvistetaan valtioneuvoston päätöksenä.
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1. Johdanto
Valtakunnallinen merenhoidon suunnittelu etenee. Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmasta järjestetään julkinen kuuleminen 7.4.–23.5.2014. Antamalla
palautetta voit vaikuttaa siihen, minkälainen seurantaohjelma Suomelle merenhoitoa
varten laaditaan.

1.1. Merenhoidon tarkoitus ja
taustaa seurantaohjelmalle
Taustalla EU-direktiivi
Tässä esitettävä seurantaohjelma on osa merenhoidon suunnittelua, jota tehdään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (272/2011) ja merenhoidon
järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (980/2011) toteuttamiseksi. Tämä
laki ja asetus on annettu meristrategiadirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivi 2008/56/EY-yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista, jäljempänä MSD)
kansallista toimeenpanoa varten.
Suomessa MSD:n mukaista meristrategiaa kutsutaan merenhoitosuunnitelmaksi
(jäljempänä MHS), ks. myös Kuva 1 merenhoidon toimeenpanon vaiheista. Suomi
tekee yhden merenhoitosuunnitelman, joka kattaa kaikki Suomen merialueet. Merenhoitosuunnitelma muodostuu kolmesta osasta:
1. Meren nykytilan alustava arvio, meriympäristön hyvän tilan määrittäminen 		
sekä ympäristötavoitteiden ja niihin liittyvien indikaattoreiden asettaminen,
2. Seurantaohjelma ja
3. Toimenpideohjelma.
Valtioneuvosto teki joulukuussa 2012 päätöksen merenhoitosuunnitelman ensimmäisestä osasta, joka käsitti alustavan arvion meren nykytilasta, hyvän tilan määrittämisestä ja ympäristötavoitteiden asettamisesta. Toimenpideohjelmaa laaditaan
parhaillaan, kuuleminen järjestetään 1.10.2014–31.3.2015 ja sen on määrä valmistua
vuoden 2015 loppuun mennessä.
Tämä asiakirja sisältää ehdotuksen merenhoidon seurantaohjelmaksi. Ehdotettu
seurantaohjelma kattaa Suomen merialueet rannikkoviivasta Suomen talousvyöhykkeen ulkorajaan saakka. Sen soveltamiskaudeksi on määrä tulla merenhoidon
suunnittelun ensimmäinen kausi välillä 15. heinäkuuta 2014 ja 14. heinäkuuta 2020.
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2012

Ympäristötavoitteiden ja
indikaattoreiden
asettaminen
(Artikla 10)

2012

Hyvän tilan
määrittäminen
(artikla 9)

2014

Seurantaohjelman
laatiminen ja
täytäntöönpano
(Artikla 11)

1. kierros
2012

Alustava arvio
(Artikla 8)

2015

Toimenpideohjelman
laatiminen
(Artikla 13)

2016

Toimenpideohjelman
täytäntöönpano
(Artikla 13)

Ympäristötavoitteiden
uudelleenarviointi
(Artikla 10)

Hyvän tilan
uudelleenarviointi
(Artikla 9)

Jatkosyklit

Arvio
(Artikla 8)

Toimenpideohjelman
täytäntöönpano
(Artikla 13)

Seurantaohjelman
jatkaminen
(Artikla 11)

Toimenpideohjelman
kehittäminen
(Artikla 13)

Kuva 1. Merenhoitosuunnitelman kuuden vuoden mittaiset toimeenpanosyklit. Ensimmäinen sykli
toteutetaan ajalla 2012–2017.

1.2. Kuuleminen
Osallistu ja vaikuta
Kansalaiset ja yhteisöt voivat osallistua merenhoidon suunnitteluun monessa vaiheessa. Osallistuminen toteutetaan pääasiassa alueellisten vesienhoidon yhteistyöryhmien ja julkisten kuulemisten avulla. Merenhoidon toisen kuulemisen tarkoituksena on antaa kansalaisille ja organisaatioille mahdollisuus vaikuttaa merenhoidon
seurantaohjelmaan. Vastaava kuuleminen järjestettiin myös merenhoidon ensimmäisessä vaiheessa koskien meren tilan alustavaa arviota, hyvän tilan määrittämistä ja
ympäristötavoitteiden asettamista.
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Kuuleminen toteutetaan 7.4.–23.5.2014 välisenä aikana ja se tarjoaa kaikille Itämeren tilasta, tilan seurannasta ja tulevaisuudesta kiinnostuneille mahdollisuuden
esittää mielipiteensä. Kuulutus ja kuulemisasiakirja ovat luettavissa ympäristöministeriön verkkosivuilla osoitteessa ym.fi/lausuntopyynnot ja yhteistyö sekä toimialueensa osalta rannikkoalueisiin rajoittuvien Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) verkkosivuilla. Asiakirjat ovat esillä kuulemisen ajan myös em.
ELY-keskusten toimialueilla sijaitsevissa kunnissa. Kuulemispalaute toivotaan toimitettavan ensisijaisesti sähköisesti mutta se on mahdollista toimittaa myös postitse
alueellisen ELY-keskuksen kirjaamoon (ks. yhteystiedot liitteessä 1).
Kuulemisessa toivotaan näkemyksiä merenhoitosuunnitelman seurantaohjelman
riittävyydestä ja laadusta. Erityisen tervetulleita ovat huomiot mahdollisilta muilta,
tässä ohjelmassa mainitsemattomilta, meritietoa tuottavilta ja käyttäviltä tahoilta,
kuten yliopistoilta ja merialan yrityksiltä.
Tämä asiakirja esittelee ehdotuksen seurantaohjelmaksi ja on tarkoitettu seurantaohjelmasta valtioneuvoston päätöksen perustaksi. Lopullinen päätösasiakirja muokataan saatujen lausuntojen perusteella.
Lopullisen seurantaohjelman on tarkoitus astua voimaan ja käynnistyä valtioneuvoston päätöksellä 15. heinäkuuta 2014.
Ympäristo.fi-palvelussa on nähtävillä myös laajempi tausta-asiakirja ”Suomen merenhoidon seurantakäsikirja”. Se esittelee yksityiskohtaisesti tässä asiakirjassa mainitut seurantaohjelmat ja -alaohjelmat. Käsikirjan aineiston pohjalta valmistellaan myös seurannan käytännön työtä palveleva seurantakäsikirja-internetsivusto
www.ymparisto.fi-palveluun.
Lisätietoja merenhoidosta ja erityisesti merenhoidon kuulemisesta antavat ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskuksen ja alueellisten ELY-keskusten merenhoidosta vastaavat henkilöt. Henkilöiden yhteystiedot löytyvät tämän kuulemisasiakirjan liitteestä 1.

1.3. Merenhoidon seurantaohjelman perusta
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä
ja meristrategiadirektiivi
Ehdotus merenhoidon seurantaohjelmaksi on laadittu vastaamaan vesienhoidon ja
merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa edellytettyä merenhoitosuunnitelman
seurantaohjelmaa.
Lain 26 h pykälän mukaan ”Meriympäristön tilan jatkuvaa arvioimista varten on
laadittava ja pantava täytäntöön seurantaohjelmia. Seurantaohjelmat on yhteen sovitettava asianmukaisesti muiden merialueen valtioiden meriympäristön tilan seurannan sekä vesienhoitoalueiden rannikkoalueita koskevien seurantaohjelmien kanssa.”
Edelleen asetus merenhoidosta edellyttää, että ”Seurantaohjelmassa esitetään
ympäristötavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi tarvittavat seurattavat tekijät,
seuranta-alueet sekä seurantatiheys. Seurantatiheys ja -ajoitus valitaan siten, että
saavutetaan hyväksyttävä luotettavuus- ja tarkkuustaso. Seurantaohjelmassa tulee
olla riittävästi seurattavia tekijöitä sekä seurantapaikkoja tai -alueita, jotta meriympäristön tilaa voidaan arvioida kokonaisuudessaan”.
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Asetuksen liite 4, joka perustuu MSD:n liitteeseen V edellyttää, että seurantaohjelmaa laadittaessa otetaan huomioon seuraavat vaatimukset ja seurantaohjelmassa:
1. tuotetaan tietoa, jonka avulla voidaan arvioida meriympäristön vallitseva tila,
sen suhde hyvään tilaan sekä edistyminen hyvän tilan saavuttamisessa ottaen
huomioon edellä liitteissä 1 ja 2 osoitetut tekijät mukaan lukien niiden luonnollinen vaihtelu;
2. varmistetaan ympäristötavoitteisiin liittyvien indikaattoreiden määrittämiseen
tarvittavien tietojen tuottaminen;
3. varmistetaan toimenpideohjelman toimenpiteiden vaikutusten arviointiin
tarvittavien tietojen tuottaminen;
4. määritetään meriympäristön tilan muutoksen syy ja mahdolliset korjaavat
toimenpiteet, joita olisi toteutettava ympäristön hyvän tilan palauttamiseksi;
5. kootaan tietoa kemiallisista epäpuhtauksista, joita havaitaan ihmisten ravintona käytettävissä, kaupallisen kalastuksen alueilta saatavissa lajeissa;
6. osoitetaan, että valituilla toimenpiteillä saavutetaan toivotut muutokset eikä 		
niillä ole ei-toivottuja sivuvaikutuksia; sekä arvioidaan osana meriympäristön
tilan alustavaa arviointia ympäristöolosuhteiden tärkeimpiä muutoksia.
MSD-liite V määrittää tämän lisäksi, että:
7. Tiedot on yhdistettävä merialueittain tai osa-alueittain artiklan 4 mukaisesti.
8. On varmistettava arviointikäytäntöjen ja -menetelmien vertailukelpoisuus
merialueiden ja/tai osa-alueiden sisällä ja niiden kesken.
9. On laadittava yhteisön tason seurannassa käytettävät tekniset eritelmät ja
standardoidut menetelmät, joilla varmistetaan tietojen vertailtavuus.
10. On varmistettava siinä määrin kuin mahdollista yhdenmukaisuus alueellisella
ja kansainvälisellä tasolla laadittujen voimassa olevien ohjelmien kanssa, jotta
voidaan edistää johdonmukaisuutta näiden ohjelmien välillä ja välttää toimi-		
en päällekkäisyys, käyttämällä hyväksi niitä seurantaa koskevia ohjeita, joilla
on kyseisten merialueiden tai osa-alueiden kannalta eniten merkitystä.
11. On käsiteltävä 8 artiklassa säädetyn alustavan arvioinnin osana liitteessä III
lueteltuja asiaa koskevia tekijöitä, mukaan lukien niiden luonnollinen vaihtelu,
sekä arvioitava edistymistä 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti asetettujen ympäristötavoitteiden saavuttamisessa käyttäen tarvittaessa niitä varten määritettyjä
indikaattoreita sekä niiden raja- tai tavoitearvoja.

1.4. Seurannan kansainvälinen
yhteistyö ja koordinaatio
EU-taso
Keskenään vertailukelpoisten ja tasalaatuisten merellisten seurantaohjelmien saaminen Euroopan eri merialueille on yksi meristrategiadirektiivin lähtökohdista. Euroopan komissio on perustanut työryhmiä edistämään maiden välistä yhteistyötä
ja koordinaatiota MSD:n toteuttamisessa. Seurantaohjelmien laatimiseen liittyvää
keskustelua on käyty ja ohjeistusta tuotettu kahden eri työryhmän puitteissa: Hyvän meriympäristön tilan työryhmän (nk. Working Group on Good Environmental
Status, WG GES) ja Data, tieto ja informaatio -työryhmän (Working Group on Data,
Knowledge and Information, WG DIKE). Työryhmätyötä ovat ohjanneet edelleen
Meristrategian koordinaatioryhmä (Marine Strategy Coordination Group, MSCG)
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ja Euroopan merijohtajat (Marine Directors). Myös yllä mainitut ohjeistusasiakirjat
ovat syntyneet näiden työryhmien puitteissa.
Merialueiden sisällä seurantaohjelmien tulee olla koordinoituja, yhteensopivia
ja toisiaan täydentäviä. Sellaisten ohjelmien laatiminen edellyttää tiivistä maiden
välistä yhteistyötä.

Itämeren alue
Itämeren EU-jäsenmaat ovat sopineet, että MSD:n koordinaatio Itämerellä tehdään
HELCOM-yhteistyössä. HELCOM:n työryhmistä seurantaohjelmiin liittyviä kysymyksiä käsittelevät HELCOM GEAR eli ekosysteemilähestymistavan toimeenpanoa
koordinoiva ryhmä ja seurannan ja tilanarviointien työryhmä HELCOM MONAS.
Koko Itämeren laajuisen HELCOM-yhteistyön lisäksi seurantaohjelmien kehittämiseen liittyvää yhteistyötä ja koordinointia on tehty kolmen välisesti Suomen,
Ruotsin ja Viron kesken sekä myös ICES:n työryhmissä. Suomenlahden seurantayhteistyötä Suomen, Venäjän ja Viron välillä tiivistetään vuoden 2014 Suomenlahtivuoden aikana.
Suomen mannermaan ja Ahvenanmaan välinen seurantaan liittyvä koordinaatio
on hoidettu asiantuntijatyöryhmässä sekä Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE) ja
ympäristöministeriöstä käsin. Ahvenanmaa laatii oman seurantaohjelmansa, joka
kattaa sen rannikkovedet.

Kuva: Esa Nikunen / YHA Kuvapankki
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2. Seurantaohjelman tavoitteet ja
soveltamisalue
2.1.Tarkoituksena meriympäristön tilan arviointi
Seurantaohjelman keskeisin tavoite on tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan arvioida
meriympäristön vallitsevaa tilaa, sen suhdetta hyvään tilaan sekä edistymistä hyvän
tilan saavuttamisessa. Tieto meren tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä luo myös
perustan merenhoidon toimenpideohjelman suunnittelulle sekä toimenpiteiden vaikutusten seuraamiselle.
Meriympäristön tilalla tarkoitetaan ympäristön yleistä tilaa merivesillä, kun otetaan huomioon meriympäristön muodostavien ekosysteemien rakenne, toiminta ja
prosessit, luonnolliset fysiografiset, maantieteelliset, biologiset, geologiset ja ilmastolliset tekijät sekä fyysiset, akustiset ja kemialliset olosuhteet, mukaan luettuina ne, jotka johtuvat ihmisten toiminnasta kyseisellä alueella tai sen ulkopuolella. Merivesien
ominaisuudet, jotka tulee ottaa huomioon seurantaohjelmaa laadittaessa, on lueteltu
merenhoidon asetuksen liitteissä 1 ja 2 sekä MSD:n liitteessä III.
Meriympäristön vallitseva tila ja nykytila suhteessa hyvään tilaan arvioitiin merenhoidon suunnittelun ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2012.

2.2. Ympäristön tilan kuvaajat ja
tavoitteet määrittävät seurantaa
Seurantaohjelman keskeisin tavoite on tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan arvioida
meriympäristön vallitsevaa tilaa, sen suhdetta hyvään tilaan sekä edistymistä hyvän
tilan saavuttamisessa sekä merenhoidon toimenpiteiden vaikutuksia suhteessa ympäristötavoitteiden toteutumiseen.
Valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä, liite 1 (MSD:n liite I) käsittää
yksitoista ympäristön hyvän tilan laadullista kuvaajaa, jotka on huomioitava ympäristön hyvää tilaa määritettäessä ja arvioitaessa.
Laadullisiin kuvaajiin perustuen valtioneuvoston päätös (2012) merenhoitosuunnitelman ensimmäisestä vaiheesta sisälsi hyvän meriympäristön tilan määritelmät,
jotka heijastelivat Euroopan komission päätöstä 477/2010 hyvän meriympäristön
tilan kriteereistä ja metodologisista standardeista. Nämä määritelmät ilmaistiin sanallisten tavoitteiden muodossa kullekin laadulliselle kuvaajalle.
Valtioneuvoston päätös merenhoitosuunnitelman ensimmäisestä vaiheesta sisälsi
lisäksi ympäristön tilatavoitteita ja niihin liittyviä indikaattoreita, jotka täsmentävät
yllä mainittuja hyvän meriympäristön tilan määritelmiä. Tilaa kuvaaville indikaattoreille asetettiin mahdollisuuksien mukaan määrälliset hyvän tilan raja-arvot. Tilatavoitteet ja indikaattorit on lueteltu luvussa 6 kunkin seurantaohjelman alaohjelmien
kuvauksissa.
Merenhoitosuunnitelman ensimmäisessä vaiheessa esitettiin tilatavoitteiden lisäksi
yleiset ympäristötavoitteet, joiden tarkoitus on ohjata kehitystä kohti meriympäristön
hyvää tilaa. Näitä yleisiä tavoitteita täsmennettiin keskeisimpiin ympäristöpaineisiin
kohdistuvilla toiminnallisilla tavoitteilla. Yleiset ja toiminnalliset ympäristötavoitteet heijastavat valtakunnallisia linjauksia, strategioita ja ohjelmia sekä HELCOM:n
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Itämeren toimintaohjelmassa (Baltic Sea Action Plan, BSAP) esitettyjä tavoitteita
keskeisimpien ihmisen aiheuttamia paineiden hillitsemiseksi (HELCOM 2007). Seurantaohjelman tulee asetuksen mukaan sisältää ympäristötavoitteiden toteutumisen
seuraamiseksi tarvittavat seurattavat tekijät, seuranta-alueet sekä seurantatiheys.
Seurantaohjelmassa mitattavien muuttujien tulee tuottaa tietoa indikaattoreille,
joiden avulla seurataan asetettuja tavoitteita. Indikaattoreita on kehitetty seuraamaan
hyvän tilan saavuttamista (hyvän tilan tavoitteet) sekä ihmisperäisten paineiden
intensiteettiä (toiminnalliset tavoitteet). Kaikkia indikaattoreita voidaan käyttää seuraamaan yleisten ympäristötavoitteiden saavuttamista.

2.3. Seurantaohjelmaa sovelletaan
Suomen merialueelle
Tässä esitelty seurantaohjelma kattaa koko Suomen merialueen talousvyöhykkeen
ulkorajasta rantaviivaan (Kuva 2). Ahvenanmaan maakunnan rannikkovesien seurantatietoja ei toistaiseksi ole sisällytetty tähän ohjelmaan ja Ahvenanmaa järjestää
seurantaohjelmastaan kuulemisen itsenäisesti.
Laissa vesien- ja merenhoidon järjestämisestä merivesillä tarkoitetaan vesiä, merenpohjaa ja tämän sisustaa Suomen talousvyöhykkeellä, sekä rannikkovesiä, niiden merenpohjaa ja tämän sisustaa niiltä osin kuin meriympäristön tilaa koskevista
erityisnäkökohdista ei määrätä vesienhoidon järjestämisessä. Rannikkovesillä tarkoitetaan sellaisen viivan maanpuoleisia pintavesiä, jonka jokainen piste on yhden
meripeninkulman etäisyydellä meren puolella lähimmästä sen perusviivan pisteestä,
josta sisäisten aluevesien leveys mitataan, ja jotka joissakin kohdissa rajoittuvat jokisuun vaihettumisalueen ulkorajaan.
Suomen merialue on seurannan tarpeiden mukaan jaettavissa ala-alueisiin ja alueille on käytettävä yhteistä nimistöä. Merialueiden erilaiset luonnontieteelliset ominaispiirteet tulee ottaa huomioon meren tilaa arvioitaessa ja seurattavista muuttujista
riippuen myös seurantaa järjestettäessä. HELCOM:n seuranta- ja tilanarviointistrategiassa on sovittu Itämeren jakamisesta osa-alueisiin siten, että käytettävissä on
neljä eri mittakaavaista jakotasoa. Yhteisesti sovituissa jakoperusteissa on se etu, että
jako ala-altaisiin on tehty yhteistyössä naapurimaiden kanssa ja alueiden nimistö on
yhdenmukaistettu.
HELCOM:n jaottelua mukaillen Suomen merialueiden alueellisina alayksiköinä
käytetään tässä seurantaohjelmassa rannikkovesien ulkopuolisella avomerialueella
ala-altaita ja rannikkovesillä EU-jäsenvaltioiden vesipuitedirektiivin mukaisesti määrittämiä vesityyppejä, joita Suomen rannikolla on yksitoista kappaletta, tai näitä hienojakoisempia vesimuodostumia. Kuvassa 2 on esitetty Suomen merialueiden jako.
Seurantaa järjestettäessä voidaan käyttötarkoituksesta riippuen soveltaa viittä eri
jakotasoa, jotka ovat:
1) Suomen merialue kokonaisuudessaan talousvyöhykkeen ulkorajasta rantaviivaan,
2) Suomen merialue jaettuna ala-altaisiin, siten että jakoviiva kulkee rantaviivasta
rantaviivaan, ja
3) jako ala-altaisiin kuten edellä ja lisäksi jako rannikkovesiin ja niiden ulkopuoli		
seen avomereen.
Lisäksi on huomioitava, että vesienhoitosuunnitelmien mukaiset rannikkovesityypit javesimuodostumat, jotka ovat vesienhoidon suunnittelun alueellisia perusyksiköitä ja ovat rannikkovesien seurannan pohjana. Merenhoitosuunnitelman
seurantaohjelmassa näitä tarkempia jakoyksiköitä ei ole kuvattu.
Seurantaohjelma- tai alaohjelmakohtaisesti käytetään parhaiten soveltuvaa jakotasoa.
Ehdotus Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi
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Kuva 2. Suomen merialueet Itämeren eri altailla. Merialueiden laajempi jako perustuu
HELCOM:ssa sovittuun aluejaotteluun. Suomen merenhoitoalue koostuu rannikkovesistä,
jotka kuuluvat vesienhoitoalueisiin, ja rannikkovesien ulkopuolella avomerialueesta, joka on
käsittää aluemeren ja Suomen talousvyöhykkeen. Ahvenanmaa rannikkovesineen on osoitettu
kartassa erikseen, sillä Ahvenanmaan maakunnan seurantatiedot esitetään erikseen.
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3. Seurantaohjelman yleisistä
ominaisuuksista
3.1. Merenhoidon seurantaohjelma kokoaa
olemassa olevia seurantoja yhteen ohjelmaan
Merenhoidon seuranta toteutetaan yhdennettynä seurantana siten, että seurantaohjelma muodostetaan yhdeksi kokonaisuudeksi lähinnä jo olemassa olevien seurantojen
pohjalta. Tätä tarkoitusta varten merenhoidon seurantaohjelma kokoaa yhteen kansainvälisten ja kansallisten seuranta- ja raportointivelvoitteiden perusteella tehtävää
viranomaisten järjestämää tai koordinoimaa pitkäjänteistä seurantaa ja tiedonkeruuta,
ja tarpeen mukaan täydentää sitä. Kaikki meriympäristön tilaan ja siihen kohdistuviin
ihmisestä johtuviin paineisiin ja vaikutuksiin kohdistuva seurantatyyppinen tiedon
keruu on otettu täysimääräisesti mukaan ja koordinoitu osaksi kokonaisuutta.
Ympäristönsuojelu- ja vesilain pohjalta tehdystä ympäristölupiin liittyvästä merija rannikkovesiin kohdistuvasta tarkkailutoiminnasta (ns. velvoitetarkkailutoiminnasta) saatavaa tietoa hyödynnetään tilanarvioissa ja se on tässä seurantaohjelmassa
otettu huomioon. Velvoitetarkkailun kohdalla on kuitenkin huomioitava, että se on
lupiin sidottua ja tietyille luvanvaraisen toiminnan vaikutusten alaisille alueille ja
ajanjaksoille määriteltyä ja poikkeaa siinä mielessä pitkäjänteisestä seurannasta.
Merenhoidon seurantaohjelmakokonaisuus on koottu siten, että tavoitteena on kattaa vesien ja merenhoidosta annetussa laissa ja merenhoidosta annetusta asetuksesta
ja näiden kautta MSD:stä juontuvat tarpeet. Tavoitteena on myös vastata Itämeren
alueella kansainvälisesti sovittuihin seurannan tavoitteisiin, kuten HELCOM:n seuranta- ja tilanarviointistrategiaan ja yhteisten indikaattoreiden tietotarpeisiin.
Rannikkovesillä seuranta rakentuu vesienhoidon järjestämisestä annetussa asetuksessa (30.11.2006/1040) määritellyn ekologisen tilan seurannan perustalle, joka
tuottaa tietoa erityisesti rehevöitymistilan (kuvaaja 5), pohjan häiriintymisen (kuvaaja
6) ja haitallisia ja vaarallisia aineita koskevan tilan (kuvaajat 8 ja 9) arviointiin. Ympäristölle vaarallisia ja haitallisia aineita tarkkaillaan myös ympäristölupiin liittyen,
perustuen ympäristönsuojelulakiin (86/2000) ja vesilakiin (587/2011), ja tehdään seurantaa ottaen huomioon valtioneuvoston asetukseen vesiympäristölle vaarallisista ja
haitallisista aineista (23.11.2006/1022). Näiden aineiden osalta edellä mainittu asetus
määrittelee, että seuranta kattaa aluemeren lisäksi talousvyöhykkeen.
Ihmispaineisiin liittyvä seurantatieto kootaan pitkäjänteisestä seurannasta (esim.
jokien ravinnekuormituksen seuranta ja typen laskeuman mittaaminen ja mallintaminen), toiminnanharjoittajien lupiin liittyvästä tarkkailutiedosta sekä muusta viranomaisille toimitettavasta asiaankuuluvasta tiedosta (mm. kalastus, merenkulku,
ruoppaus ja läjitys). Tätä tietoa kootaan ympäristöhallinnon valvonta- ja kuormitustietojärjestelmään (VAHTI), johon tallennetaan tietoja mm. ympäristölupavelvollisten
luvista ja päästöistä vesiin sekä ilmaan ja jätteistä.
Kansainvälisen säätelyn kohteena olevien kaupallisten kalakantojen seuranta on
pääosin sisällytetty kalatalouden EU-tiedonkeruuohjelmaan ja vuosittaiset arviot
kantojen tilasta tehdään kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) työryhmissä. Kaupallisten kalakantojen seurannassa hyödynnetään myös ammattikalastuksen
saalistilastoja.
MSD:n edellyttämästä ekosysteemilähestymistavasta johtuen merenhoito vaatii vesienhoitoa ja luonnonsuojelun seurantavaatimuksia monipuolisempaa ja alueellisesti
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kattavampaa seurantaa. Vesienhoidon ja luonnonsuojelun lakien nojalla järjestettyjen
seurantojen tulee kuitenkin olla ristiriidattomia ja keskenään johdonmukaisia ja sen
vuoksi tässä ohjelmassa hyödynnetään näiden toisten lakien nojalla järjestettyä seurantaa kuitenkin sitä tarpeen mukaan täydentäen niin, että merenhoidon edellytykset
täyttyvät. Vanha nyrkkisääntö, jota tässäkin ohjelmassa pyritään noudattamaan, on:
”Tuota tieto vain kerran, mutta käytä sitä monesti.”
Taulukko 1. Kuinka merenhoidon hyvän tilan kuvaajien kannalta oleellista seurantatietoa
tuotetaan muiden säädösten kuin merenhoidon lain ja asetuksen nojalla eri merivyöhykkeillä.
Katso kuvaajien 1–11 selitykset luvussa 2.2.

Merivyöhyke

Merenhoidon hyvän tilan
kuvaajat, joita vastaavaa
seurantaa tehdään myös
lainsäädännön nojalla

Rannikkovedet
Kuvaajat 3, 5, 8 ja 9
(rantaviivasta
(kalastuslainsäädäntö,
ulospäin 1 mpk
vesienhoito, elintarvikeperusviivasta
lainsäädäntö,)
saakka) 		

Merenhoidon hyvän tilan
kuvaajat, joita vastaavaa
seurantaa tehdään osittain
muun lainsäädännön nojalla

Merenhoidon hyvän tilan
kuvaajat, joita vastaavaa
seurantaa ei tehdä muun
lainsäädännön nojalla

Kuvaajat 1, 2, 4, 6 ja 7
(kalastuslainsäädäntö,
vesienhoito, luonnonsuojelulainsäädäntö)

Kuvaajat 10 ja 11

Aluemeri
Kuvaajat 3, 8 ja 9
Kuvaajat 1, 4 ja 6
rannikkovesien
(vesienhoito, kalastus(kalastuslainsäädäntö,
ulkopuolella
lainsäädäntö)
luonnonsuojelu(rannikkovesien 		
lainsäädäntö)
ulkorajasta
12 mpk perusviivasta saakka)
		

Kuvaajat 2, 5, 7, 10 ja 11

Talousvyöhyke

Kuvaajat 2, 5, 7, 9, 10 ja 11

Kuvaajat 3 (kalastusKuvaajat 1, 4 ja 6
lainsäädäntö) ja 8
(vesienhoito)		

3.2.Vastuulliset viranomaiset ja laitokset
Valtioneuvoston asetuksessa merenhoidon järjestämisestä (980/2011) todetaan, että
ympäristöministeriö yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa vastaa merenhoitosuunnitelman edellyttämän
seurantaohjelman laatimisesta ja tarvittavista seurannoista. Suomen ympäristökeskus puolestaan vastaa merenhoidon suunnittelun edellyttämien tietojärjestelmien
kehittämisestä ja ylläpitämisestä sekä raportoinnista.
Kukin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa toimialueellaan merenhoitosuunnitelman laadintaa ja toimeenpanoa varten tarvittavan tiedon tuottamisesta,
kokoamisesta ja toimittamisesta sekä valmistelee seurantaohjelmaa ja vastaa seurannan järjestämisestä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain
2 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisille rannikkovesille. Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus koordinoi merenhoidon suunnittelua ja toimeenpanoa
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kesken ja ympäristöministeriön sekä
tarvittaessa muiden viranomaisten ja laitosten kanssa yhteen sovittavana elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksena.
Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 26 a §:n 1 momentissa
tarkoitettujen ministeriöiden alaiset tai ohjaamat viranomaiset, laitokset ja yksiköt
vastaavat omalla toimialallaan merenhoitosuunnitelmaa varten tarvittavan tiedon
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tuottamisesta, kokoamisesta ja toimittamisesta sekä merenhoitosuunnitelman toimeenpanosta. Näitä ovat Metsähallituksen Luontopalvelut, Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitos, Suomen Riistakeskus, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Ilmatieteen laitos, Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Lisäksi Geologian
tutkimuskeskus, puolustusvoimat sekä muut vesien- ja merenhoidon järjestämiseen
osallistuvat viranomaiset ja laitokset vastaavat omalla toimialallaan merenhoitosuunnitelmaa varten tarvittavan tiedon tuottamisesta, kokoamisesta ja toimittamisesta.
Kustakin tämän seurantaohjelman osasta vastuussa oleva laitos mainitaan niiden
kuvauksissa.

3.3. Kansainvälinen seurantaohjelmien
koordinointi Itämerellä
Itämeren seurannan yhteistyötä koordinoi Itämeren suojelukomissio HELCOM. Itämeren maat ovat tehneet seurantayhteistyötä 1970-luvulta saakka ja HELCOM:n
koordinoima koko Itämeren kattava yhteinen seurantaohjelma ”Cooperative Monitoring in the Baltic Marine Environment – COMBINE” on toiminut vuodesta 1992.
Tähän ohjelmaan liittyen maiden kesken on myös sovittu yksityiskohtaisesta näytteenotto- ja analyysimenetelmien ohjeistuksesta (toistaksi nk. COMBINE Monitoring Manual). Lisäksi on sovittu myös eräistä muista tämän ohjelman ulkopuolisista
yhteisen seurannan osa-alueista, kuten radioaktiivisten aineiden seurannasta (nk.
MORS-PRO), rannikkovesien kalaston seurannasta sekä saastuttavien aineiden kuormituksen seurannasta, joille kaikille on laadittu menetelmäohjeistus.
Yhteisen COMBINE-ohjelman käytännön seurauksena HELCOM-maiden näytteenotto- ja analysointistandardit sekä laadunvarmistus ovat pitkälti yhteensopivia ja
kansainvälistä laadunvarmistusta ylläpidetään säännöllisesti yhteisillä testeillä ja asiantuntijaryhmissä. Koordinoitu seurantaohjelma on tuottanut säännöllisiä julkaisuja
meren tilasta ja on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen, kansainvälinen seurantaohjelma. Lisäksi hyödynnetään myös kansainvälisen merentutkimusneuvoston ICES:n
puitteissa tehtävää yhteistyötä esimerkiksi menetelmien kehittämisessä ja analyysien
yhdenmukaistamisessa. Sen lisäksi tulee hyödyntää mahdollisuuksien mukaan myös
Copernicus (ent. GMES – Global Monitoring for Environment and Security programme) - ja BOOS (Baltic Operational Oceanographic System) -yhteistyötä. Ilman kautta
tulevan epäpuhtauksien ja typen laskeuman seuranta vaatii kiinteää kansainvälistä
yhteistyötä ja sitä tehdään EMEP-ohjelman (European Monitoring and Evaluation
Programme) puitteissa, joka on Euroopan talouskomission kaukokulkeutumissopimuksen (CLRTAP) alainen ohjelma.
HELCOM on päivittänyt yhteistä Itämeren seurantaohjelmaa vuodesta 2012 alkaen ja toiminut yhteistyöalustana myös kansallisia MSD:n mukaisia seurantaohjelmia laadittaessa. HELCOM hyväksyi ministeritasolla vuonna 2013 seuranta- ja
tila-arvioinnin strategian, joka laajentaa edellisen seurantaohjelman pohjaa MSD:n
mukaisesti. Strategia perustuu Itämeren toimintasuunnitelman strategisiin ja ekologisiin tavoitteisiin sekä visioon Itämeren hyvästä tilasta ja se painottaa jäsenvaltioiden yhteistyötä näytteiden ja tiedon keräämisessä, käsittelemisessä, varastoimisessa,
jakamisessa ja käyttämisessä. Tällä seurantaohjelmalla toteutetaan kansallista osaa
tuossa strategiassa kuvatusta Itämeren seurantasysteemistä.
HELCOM:n seuranta- ja tila-arvioinnin strategian uudistus on tuottanut paremman toimintamallin tiedon kokoamisen tarpeista, käyttämisestä ja seurannan ja tilaarvioinnin maantieteellisestä jaottelusta ja nimistöstä (ks. Kuva 1). Tämän toimintamallin mukaisesti seurantaohjelma tuottaa tietoa yhteisesti sovittuihin indikaattoreihin (engl. core indicators), joiden tulokset tuotetaan yhdessä ja ne ovat kaikille
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saatavilla HELCOM:n kartta- ja datapalvelun (HELCOM Map and data service)
kautta. Indikaattoreiden valinta perustui yhteisesti sovittuihin kriteereihin (HELCOM 2013) ja kullekin indikaattorille asetettiin alustava meren hyvää tilaa osoittava
raja-arvo. Kehitettävät indikaattorit ovat yhteinen pohja Itämeren tilan arvioille,
joita HELCOM:issa tullaan tuottamaan kansallisten EU:n meristrategiadirektiivin
vaatimien tila-arvioiden tueksi.
Suomella on myös yhteistyötä Ruotsin ja Viron kanssa merentilan seurannan järjestämisessä. Yhteistyö on sisältänyt mm. asiantuntijatapaamisia, interkalibraatiomatkoja ja yleisempiä tapaamisia MSD:n toimeenpanossa. Vuonna 2014 ruotsalaisten
kanssa on käynnistetty aiempaa tiiviimpi seurantayhteistyö Itämerellä. Tutkimusalus
Arandalla tehdään Suomen ja Ruotsin viranomaisten yhteisiä seurantamatkoja, joiden ansiosta voidaan entistä tehokkaammin selvittää meren tilan muutoksia, jakaa
kustannuksia sekä varmistaa menetelmien yhdenmukaisuus. Venäläisten kanssa
seurantayhteistyötä tehdään suomalais- ja venäläistutkijoiden yhteisvoimin Suomenlahti-vuoden 2014 puitteissa sekä Suomen että Venäjän aluevesillä.
Kaupallisiin kalalajeihin liittyvää kalatalouden EU-tiedonkeruuohjelmaa on koordinoitu Itämeren alueellisissa koordinaatiokokouksissa (RCM Baltic) ja tulevaisuudessa koordinaatio tapahtuu Itämeren alueellisessa koordinaatioryhmässä (RCG Baltic). Tiedonkeruuohjelman sisältö on suunniteltu EU-komission ja ICES:n yhteistyönä
ja taustalla on mm. ICES:in työryhmien esittämät tietotarpeet. ICES tuottaa kansainvälisen säätelyn kohteena oleville Itämeren kalakannoille merenhoidon edellyttämiä
tila-arvioita ja yhteenvetoja (ICES 2014).

3.4. Ekosysteemilähestymistapa seurantaohjelmassa
Suomen merenhoidossa sovelletaan ekosysteemilähestymistapaa, jonka lähtökohtana
on ympäristön kestävä käyttö ja suojelu. Tämä edellyttää ympäristön ja ihmistoiminnan kokonaisvaltaista huomioonottamista. Ekosysteemilähestymistavan mukaan
terve, monimuotoinen ja hyvin toimiva meriekosysteemi tuottaa ihmiselle keskeisiä
palveluja kuten ravintoa, puhdasta vettä ja ilmaa sekä mahdollisuuksia virkistäytymiseen. Ekosysteemien rakenteet ja toiminnat on turvattava, koska ihmiskunnan ja
muiden eliöiden hyvinvointi ja selviytyminen ovat täysin riippuvaisia näistä luonnon
tuottamista ekosysteemipalveluista.
Ekosysteemilähestymistapa ei tarkoita ekosysteemien toiminnan säätelyä vaan
ekosysteemiin tai sen osaan vaikuttavan ihmistoiminnan säätelyä ekosysteemin toiminnan kannalta kestäväksi.
Ekosysteemilähestymistavan mukainen toiminta perustuu monitieteisen asiantuntemuksen hyödyntämiseen siten, että ympäristöön kohdistuvat toimenpiteet
perustuvat parhaaseen käytettävissä olevaan tieteelliseen tietoon. Tämä edellyttää
paitsi laaja-alaista tiedon tuottamista, tiedontuottamisen kohdentamista merenhoidon kannalta keskeisiin kysymyksiin, myös tietojen tehokasta jakamista ja etenkin
tiedon yhdistämistä.
Tietoa kerätään meren tilaan vaikuttavista ihmistoiminnoista ja ihmisperäisistä
paineista, niiden vaikutuksista meren tilaan sekä meren tilassa tapahtuvista muutoksista ja näiden vaikutuksista nk. ekosysteemipalveluihin. Tämä tieto on pohjana
päätöksille tarvittavista toimenpiteistä, joilla ylläpidetään hyvää meren tilaa tai pyritään saavuttamaan se. Seurantaohjelman on määrä sisältää myös toimenpiteiden
vaikuttavuuden seuranta.
Varovaisuusperiaatteen noudattaminen on merenhoidossa tärkeää. Monimutkaisen ja jatkuvassa muutostilassa olevan meriekosysteemin toiminnasta ja syy–seuraus-suhteista on harvoin täydellistä tietoa, jolloin toimenpiteitä tarvitaan jo ennen
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niiden lopullista tieteellistä todentamista. Ekosysteemilähestymistavan soveltamisen
ja toteutuksen tuleekin olla joustavaa: toimenpiteiden vaikutuksia seurataan, ja kokemukset hyödynnetään.

3.5. Seurannan painotukset ja muodot
Sekä meriympäristön että siihen kohdistuvien paineiden seuranta tulee kohdentaa
paineiden ja niiden vaikutusten voimakkuuden sekä meriekosysteemiin kohdistuvien
uhkien perusteella siten, että meriympäristöön kohdistuvia tärkeimpiä kumulatiivisia
ja synergisiä vaikutuksia voidaan seurata ja arvioida. Siksi havaintoverkon ja näytteenoton tiheys sekä seurantaparametrit ja tila-arvioinneissa käytettävät indikaattorit
voivat vaihdella alueittain ja meriympäristön tilakehityksen mukaan.
Havaintojärjestelmän tulee olla sellainen, että sen tuottama tieto on riittävää ja
ajantasaista, jotta sillä voidaan tuottaa meriympäristön ominaisuuksia, laatutekijöitä
ja siihen kohdistuvia paineita kuvaavat tarvittavat indikaattorit, seurata meriympäristössä ja siihen kohdistuvissa paineissa tapahtuvia muutoksia ja arvioida meren
senhetkinen tila suhteessa tavoiteltavaan hyvään tilaan.
Havaintojärjestelmän tulee kattaa kaikki Suomen merialueet ja se tulee sovittaa
yhteen Itämeren muiden rantavaltioiden havaintojärjestelmien kanssa.
Havaintoja voidaan kerätä mm.
• toistettavilla näytteenotoilla,
• kartoituksina,
• jatkuvana automaattisena in situ -havainnointina,
• kaukokartoituksilla,
• yleisöhavaintoina.
Lisäksi voidaan käyttää mallinnusta havainnoinnin apuna ja havaintoaineistoja
täydentämään ja yhdentämään.
Merenhoidon seurantaohjelma on yhteensopiva vesienhoitosuunnitelman (VHS)
seurantaohjelman kanssa. VHS-seuranta on jaettu perusseurantaan ja toiminnalliseen
seurantaan, jossa edellinen pyrkii tuottamaan tietoa pintavesien yleisestä tilasta ja
jälkimmäinen seuraa erityisten ihmistoimintojen aiheuttamia muutoksia pintavesien
tilassa. Myös MHS-seuranta jaetaan meren tilan seurantaan ja ihmistoimintojen ja
niistä johtuvien paineiden aiheuttamien muutosten seurantaan. Rannikkovesien osalta MHS:n perusseuranta vastaa VHS:n perusseurantaa. Toisin kuin vesienhoidossa
merenhoidon seuranta ei ensimmäisellä seurantakaudella määrittele tarkasti ”toiminnallista seurantaa” vaan sisällyttää monenlaista seurantatietoa, joka voi sisältää
myös tietojen keruuta ja tutkinnallista tai kartoittavaa seurantaa.

3.6. Seurantatiedon riittävyys, luotettavuus
ja seurannan laadunvarmistus
Seurannan tulee tuottaa ajallisesti ja paikallisesti riittävän kattavaa, luotettavaa ja
vertailukelpoista tietoa ja sen tulee perustua käytettävissä olevaan parhaaseen tieteelliseen tietoon. Havainnointi on järjestettävä siten, että se huomioi meressä ja siihen
kohdistuvissa paineissa tapahtuvan ajallisen ja alueellisen vaihtelun. Tavoitteena
tulee olla sellainen havainnointitaajuus, joka mahdollistaa myös luontaisen vaihtelun
ja ihmispaineista johtuvan muutoksen erottamisen toisistaan.
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Seurantajärjestelmän tulee perustua laatuvarmennettuihin menetelmiin. Laadunvarmennuksen tulee kattaa koko järjestelmä, ml. havaintoverkko, näytteenotto, analyysimenetelmät sekä tilastolliset menetelmät ja mallinnukset. Eri osioiden virhe-,
luotettavuus- ja tarkkuusmarginaali tulee voida määrittää, samoin havaintojen ja
tila-arvioiden kokonaisluotettavuus. Seurannassa tulee käyttää akkreditoituja ja mahdollisuuksien mukaan standardoituja tai kansainvälisesti hyväksyttyjä menetelmiä
aina kun se on mahdollista ja nyt eri seurannoissa käytetyt menetelmät tulee harmonisoida niin hyvin kuin mahdollista.
Käytettävien indikaattoreiden kehittämisen ja testauksen julkaiseminen vertaisarvioiduissa tieteellisissä sarjoissa edistää laadunvarmistusta.
Meriympäristön yhdennetty seuranta on sisällytettävä vastuulaitosten laatu- ja/
tai johtamisjärjestelmiin.

3.7.Tehokkuus ja kustannukset
Merenhoidon seuranta tulee suunnitella ja toteuttaa kokonaisuudessaan mahdollisimman tehokkaaksi ja sen on oltava myös kustannustehokasta.
Seurannan kustannustehokkuuden vuoksi perinteisten seurantamenetelmien lisäksi on entistä enemmän otettava käyttöön automaattisia in situ- ja kaukokartoitusmenetelmiä ja pystyttävä soveltamaan uutta, kehittyvää teknologiaa ja mallinnusta.
Kansalaisten tekemä havainnointi on potentiaali, jota oikein järjestettynä tulee hyödyntää havaintotietojen keruussa.
Yhteen sovittamalla erillisiä seurantoja, joista osaa on perinteisesti toteutettu sektorikohtaisesti, voidaan kustannustehokkuutta lisätä mm. näytteenotossa, analyyseissä,
tilaluokittelussa ja raportoinnissa. Myös kalatalouden EU-tiedonkeruuohjelmaan ja
meripolitiikkaan liittyvää EU-rahoitusta voidaan hyödyntää seurantakokonaisuudessa. Seurannan yhteensovittaminen kansainvälisesti HELCOM:n seuranta- ja tilaarviostrategian mukaisesti lisää etenkin avomeriseurannan kustannustehokkuutta.
Tämän seurantaohjelman kustannusarvio on esitetty luvussa 6.
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4. Seurantaohjelman rakenne
Seurantaohjelma koostuu 13 erillisestä seurantaohjelmasta, joiden alle on koottu
alaohjelmia.
Meristrategiadirektiivin yhteiseen toimeenpanostrategiaan sisältyy suositus seurantaohjelmista, jotka kaikkien maiden tulee sisällyttää merenhoidon seurantaohjelmaansa sekä ohjeistus alaohjelmista (MSFD CIS -asiakirjaluonnos Reporting package
for MSFD Article 11 on monitoring programmes). Nämä suositukset on annettu
seurantaohjelmien Euroopan laajuisen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi ja niitä
on noudatettu tätä seurantaohjelmaa koottaessa.
Taulukko 2. Merenhoidon seurantaohjelma rakentuu 13 ohjelmasta ja 39 alaohjelmista,
jotka kohdistuvat yhteentoista meren hyvän tilan kuvaajaan (K1-K11).
Kuvaaja

Ohjelman
nimi ja koodi

K1, 4 ja 6

Luonnon
Hylkeiden runsaus (BALFI-D01,04,06mam-1)
monimuotoisuus:
merinisäkkäät
Hylkeiden terveydentila (BALFI-D01,04,06mam-2)
(BALFI-D01,04,06mam)

K1, 4 ja 6

Alaohjelmat ja niiden koodit

Luonnon
monimuotoisuus:
linnut
(BALFI-D01,04,06bir)
		
		

Saariston pesimälinnut (BALFI-D01,04,06bir-1)

		
		

Merikotkan pesimämenestys
(BALFI-D01,04,06bir-4)

		

Metsästyssaalis (BALFI-D01,04,06bir-5)

K1, 4 ja 6

Vaellussiika (BALFI-D01,04,06fis-1)

Luonnon
monimuotoisuus:
kalat
(BALFI-D01,04,06fis)
		
K1, 4 ja 6

Luonnon
monimuotoisuus:
merenpohjan
elinympäristöt
(BALFI-D01,04,06ben)

Talvehtivat vesilinnut (BALFI-D01,04,06bir-2)
Merilintujen joukkokuolemien esiintyminen
(BALFI-D01,04,06bir-3)

Meritaimen(BALFI-D01,04,06fis-2)
Verkkokalastusseurannat (BALFI-D01,04,06fis-3)
Avomeren pehmeiden pohjien eläinyhteisöt
(BALFI-D01,04,06ben-1)
Rannikon pehmeiden pohjien eläinyhteisöt
(BALFI-D01,04,06ben-2)

		
		

Makrolevä- ja sinisimpukkayhteisöt
(BALFI-D01,04,06ben-3)

		
		

Merenpohjan fyysinen menetys ja vahinko
(BALFI-D01,04,06ben-4)
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Kuvaaja

Ohjelman
nimi ja koodi

Alaohjelmat ja niiden koodit

K1, 4 ja 6

Luonnon
monimuotoisuus:
vesipatsaan
elinympäristöt
(BALFI-D01,04,06pel)

Eläinplanktonin koostumus ja määrä
(BALFI-D01,04,06pel-1)

		

Patogeeniset mikrobit (BALFI-D01,04,06pel-3)

		
		

Vesipatsaan fysikaalinen seuranta
(BALFI-D01,04,06pel-4)

		

Aallokko, vedenkorkeus ja jää (BALFI-D01,04,06pel-5)

K2

Vieraslajit
(BALFI-D02)

Vieraslajit (BALFI-D02-1)

K3

Kaupalliset
kalakannat
(BALFI-D03)

Kalatalouden EU-tiedonkeruuohjelma (BALFI-D03-1)

K5

Ammattikalastajien saalistiedot (BALFI-D03-2)

Rehevöityminen
(BALFI-D05)
		
		

Vesipatsaan kemiallinen seuranta (BALFI-D05-1)

		

Kasviplanktonin pigmentit (BALFI-D05-3)

K7

Hydrografian
muutokset
(BALFI-D07)
		

Merkittävät muutokset lämpötilaoloissa (BALFI-D07-1)

K8

Epäpuhtaudet
ympäristössä
(BALFI-D08)
		

Avomeren haitalliset aineet ja vaikutukset (BALFI-D08-1)

		
		

Luvitetun toiminnan haitallisten ja vaarallisten
aineiden päästöt rannikkovesiin (BALFI-D08-3)

		
		

Jokien kautta mereen päätyvä haitallisten ja
vaarallisten aineiden kuormitus (BALFI-D08-4)

		
		

Haitallisten ja vaarallisten aineiden ilmaperäinen
laskeuma mereen (BALFI-D08-5)

		

Valvontalennoilla havaitut alusöljypäästöt (BALFI-D08-6)

		

Radioaktiivisuus Itämeressä (BALFI-D08-7)

		

Radioaktiivisten aineiden päästöt mereen (BALFI-D08-8)

K9

Epäpuhtaudet ihmisravinnoksi käytettävässä kalassa
(BALFI-D09-1)

Epäpuhtaudet
ihmisravinnossa
(BALFI-D09)

K10
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Kasviplanktonin koostumus ja määrä ja
leväkukintojen lajisto (BALFI-D01,04,06pel-2)

Ravinteiden, orgaanisen aineen ja kiintoaineen
kuormitus (BALFI-D05-2)

Merkittävät muutokset suolapitoisuusoloissa ja
virtauksissa (BALFI-D07-2)

Rannikon haitalliset aineet ja niiden vaikutukset
(BALFI-D08-2)

Roskaantuminen
(BALFI-D10)
		

Rantaroskan määrä ja laatu (BALFI-D10-1)

K11

Itämeren vedenalainen äänenpainetaso (BALFI-D11-1)

Energia, mukaan
lukien melu
(BALFI-D11)
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Mikroskooppisen roskan määrä ja laatu (BALFI-D10-2)

5. Seurannan ohjelmat ja alaohjelmat
Alla annetaan lyhyt kuvaus kustakin seurannan teemoittain määritellystä ohjelmasta
ja perusteellisempi kuvaus alaohjelmista. Kunkin alaohjelman alla annetaan yhteenveto ja tiedot mihin hyvän tilan kuvaajiin ja niitä täsmentäviin kriteereihin sekä
ihmisperäisiin paineisiin ohjelma tuottaa tietoja. Arvio seurannan riittävyydestä ja
kehitystarpeista sekä tarkemmat tiedot seurannan tiheydestä, laadunvarmistuksesta
ja seurantamenetelmistä on annettu tämän kuulemisasiakirjan tausta-aineistossa
(Suomen merenhoidon seurantakäsikirja).

Kuva: Antti Below / YHA Kuvapankki

Ohjelma: Luonnon monimuotoisuus: Merinisäkkäät (BALFI-D01,04,06mam)
Yleiskuvaus: Ohjelma tuottaa tietoa harmaahylkeen ja norpan levinneisyydestä, runsaudesta, lisääntymisterveydentilasta sekä kunnosta ja se koostuu kahdesta alaohjelmasta.
Satunnaisesti Suomen alueella esiintyvästä pyöriäisestä tietoa ei erikseen tuoteta, mutta
SYKE:n ja HELCOM:in pyöriäistietokantaan raportoidaan yksittäisiä havaintoja.
Kohdekuvaajat ja kriteerit: 1 (kriteerit 1.1., 1.2. ja 1.3), 4 (4.1) ja 8 (8.2).
Paineet: Hylkeisiin kohdistuvasta metsästyksestä kerätään tiedot (ks. alaohjelma ”Metsästyssaaliit”). Hylkeiden menehtymisestä tahattomasti kalapyydyksiin ei ole saatavissa luotettavaa tietoa, mutta ammattikalastajat voivat saalislomakkeessaan mainita sivusaaliina saatujen merinisäkkäiden määrät.
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Alaohjelma: Hylkeiden runsaus (BALFI-D01,04,06mam-1)
Vastuullinen viranomainen: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL)
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Luonnon monimuotoisuus (kuvaaja 1, kriteerit
1.1, 1.2 ja 1.3) ja ravintoverkko (kuvaaja 4, kriteeri 4.1.). Ei paineiden seurantaa.
Yhteenveto alaohjelmasta: Alaohjelma koostuu harmaahylkeen ja norppien lentokonelaskennoista. Tavoitteena on seurata hyljekannoissa tapahtuvia muutoksia. Lisäksi lasketaan
hallikuuttien lukumäärää, jotta voidaan arvioida hallin vuosittaista lisääntymismenestystä.
Lisätietoja mm. http://www.rktl.fi/riista/hylkeet/hylkeiden_maara/hyljeseurantamenetelmat.
html
Mitattavat tekijät:
• Hallien karvanvaihtoaikaiset laskennat touko-kesäkuun vaihteessa koko rannikolla ja
Saariston ulkovyöhykkeellä.
• Norppalaskennat huhtikuussa kiintojään alueella.
• Hallin kuuttilaskennat.
Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko: Kansainvälinen koordinoitu hallin lentolaskenta kattaa lajin koko elinpiirin karvanvaihtoaikana. Suomen merialueilla seurantaa
on kaikilla alueilla. Hallin karvanvaihtoaikaisen laskennan laskenta-alue kattaa kaikki karvanvaihtopaikat koko esiintymisalueella. Norpalla laskentalinjasto tehdään kiintojään alueella,
joka voi vaihdella vuosittain. Hallikuutit lasketaan ainoastaan luodoille synnyttämisen
keskeisellä alueella Saaristomerellä.
Merialue
Perämeri
Merenkurkku
Selkämeri
Ahvenanmeri
Saaristomeri
Pohjoinen Itämeri
Suomenlahti

Kattavuus
x
x
x
x
x
x
x

Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Seuranta toteutetaan keväällä ajankohtina, jolloin
seurantakohteet ovat helpoimmin havaittavissa lentokoneesta.
Tiedonhallinta: Vanhempi aineisto Access-tietokannassa, viimeisimmät vuodet Exceltiedostoina. Raakadata on ainoastaan tutkijoiden käytössä. Yhteenveto tuloksista
HELCOM-indikaattorissa: http://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/biodiversity/indicators/
population-growth-rate-abundance-and-distribution-of-marine-mammals/.

Alaohjelma: Hylkeiden terveydentila (BALFI-D01,04,06mam-2)
Vastuullinen viranomainen: RKTL
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Luonnon monimuotoisuus (kuvaaja 1, kriteeri
1.3), Haitalliset aineet (kuvaaja 8, kriteeri 8.2.). Ei paineiden seurantaa.
Yhteenveto alaohjelmasta: Seurantahankkeessa kerätään metsästäjiltä ja kalastajilta
näytteitä saaliiksi saaduista tai sivusaaliiksi jääneistä hylkeistä. Tarkoituksena on seurata
hyljekantojen ikä- ja sukupuolirakennetta, lisääntymistehoa ja terveydentilaa. Vuosittain
saadaan näytteet 70 –150 hallista ja muutamasta norpasta. Valtaosa näytteistä on metsästetyistä hylkeistä.
Mitattavat tekijät:
• Tiinehtyvyys (engl. pregnancy rate)
• Traanin paksuus (engl. blubber thickness)
Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko: Näytteitä kerätään kaikilta merialueilta,
mutta vuosittain niiden määrä vaihtelee mm. jäätilanteen mukaan. Hallin osalta näytemäärä
(noin 70 –150 vuodessa) on kohtalainen, mutta norppanäytteitä saadaan liian vähän, jotta
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kannan rakennetta, lisääntyvyyttä ja yksilöiden kuntoa voidaan seurata. Suomen ja Ruotsin
näytteet yhdistetään, jotta saadaan luotettavampi arvio hylkeiden lisääntyvyydestä ja
kunnosta. Norpan metsästys Pohjanlahdella on hyvin rajoitettua, koska kanta ei vielä ole
elinvoimainen vaan on luokiteltu silmälläpidettäväksi (NT). Muilla merialueilla norppapopulaatiot ovat pieniä ja metsästys ei ole sallittua.
Merialue
Perämeri
Merenkurkku
Selkämeri
Ahvenanmeri
Saaristomeri
Pohjoinen Itämeri
Suomenlahti

Kattavuus
x
x
x
x
x
x
x

Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Näytteitä kerätään metsästysaikana (16.4.– 31.12.,
Ahvenanmaa 16.4.– 31.1.). Lisäksi satunnaisesti saadaan rannikkokalastuksen sivusaaliiksi
saamia hylkeitä ympäri vuoden.
Tiedonhallinta: Aineistot Excel-tiedostoina, raakadata vain tutkijoiden käytettävissä.
Yhteenveto tuloksista HELCOM-indikaattoreissa: http://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/
biodiversity/indicators/pregnancy-rates-of-the-marine-mammals/ ja http://www.helcom.fi/
baltic-sea-trends/biodiversity/indicators/nutritional-status-of-seals/.

Ohjelma: Luonnon monimuotoisuus: Linnut (BALFI-D01,04,06bir)
Yleiskuvaus: Alaohjelmat tuottavat tietoa merilintujen pesimäpopulaatioiden koosta ja
levinneisyydestä, talvehtivien vesilintujen määristä ja esiintymisestä, merilintujen joukkokuolemien mahdollisesta esiintymisestä, merikotkan poikastuotannosta sekä metsästettyjen
merilintujen määristä. Käytännössä Itämerellä esiintyvät saman lajin merilintuyksilöt kuuluivat samaan populaation, joten eri rantavaltioiden tuloksia olisi perusteltua mahdollisuuksien
mukaan yhdistellä luotettavien ja kattavien tila-arvioiden tuottamiseksi.
Kohdekuvaajat ja kriteerit: Kuvaajat 1 (kriteerit 1.1., 1.2. ja 1.3), 4 (kriteeri 4.1.) ja
8 (kriteeri 8.2.).
Paineet: Metsästyssaaliista kerätään tietoa. Kalanpyydyksiin kuolevien merilintujen
määristä ei ole Suomessa järjestelmällisesti kerätty tietoja.

Alaohjelma: Saariston pesimälinnut (BALFI-D01,04,06bir-1)
Vastuulliset viranomaiset: RKTL, Metsähallituksen Luontopalvelut, SYKE ja rannikon
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ja muut seurantaa toteuttavat
tahot: Luonnontieteellinen keskusmuseo
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Luonnon monimuotoisuus (kuvaaja 1, kriteerit
1.1, 1.2 ja 1.3). Ei paineiden seurantaa
Yhteenveto alaohjelmasta: Alaohjelmalla kerätään tietoa rannikkoalueen vesi- ja saaristolinnuston runsaudesta ja pitkäaikaismuutoksista. Seuranta perustuu sekä viranomaisten
että vapaaehtoisten harrastajien toteuttamiin laskentoihin.
Mitattavat tekijät:
• Pesivien parien määrä. Rutiiniseurannan yhteyteen voidaan liittää erillisseurantaa mm.
lentopoikasten lukumääristä sekä mahdollisesti minkin ja muiden vieraslajinisäkkäiden
vaikutuksista lintukantoihin.
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Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko: Havaintoverkon nykyinen laajuus on
43 aluetta, joista 20 – 30 lasketaan vuosittain ja kaikki vähintään kolmen vuoden välein.
Alueet koostuvat erillisistä saariryhmistä. Verkosto kattaa koko rannikkoalueen. Alueet
eivät ole satunnaisesti valittuja vaan alkuperäinen tarkoitus oli seurata linnustoltaan arvokkaiden alueiden tilaa. Alueellinen kattavuus on tärkeimmille merilinnuille riittävä merkittävien parimäärämuutosten havaitsemiseksi koko valtakunnan tasolla. Havaintoverkko kattaa
myös Ahvenanmaan.
Merialue
Rannikko
Perämeri
7
Merenkurkku
6
Selkämeri
5
Ahvenanmeri
4
Saaristomeri
9
Pohjoinen Itämeri		
Suomenlahti
12

Avomeri
-

Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Koko maan kattava laskenta järjestetään 3 vuoden
välein. Monet näytealueet lasketaan useammin tarkan määrän riippuessa paikallisen yhdistyksen tai lintujen rengastajien aktiivisuudesta. Laskennat tehdään keväisin lintujen pesimäaikaan. Tärkeimmät merilajit ovat pitkäikäisiä, joten ajallinen kattavuus on riittävä merenhoidossa tarkasteltavien ajanjaksojen aikaisten muutosten havaitsemiseksi.
Tiedonhallinta: Aineistot Excel-tiedostoina. Raakadata on ainoastaan tutkijoiden
käytettävissä. Aineistot kerätään yhteen HELCOM-tasolla yhteistä indikaattoria varten:
http://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/biodiversity/indicators/abundance-of-waterbirdsin-the-breeding-season/.

Alaohjelma: Talvehtivat vesilinnut (BALFI-D01,04,06bir-2)
Vastuullinen viranomainen: Suomen ympäristökeskus. ja muut seurantaa toteuttavat
tahot: Luonnontieteellinen keskusmuseo
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Luonnon monimuotoisuus (kuvaaja 1, kriteerit
1.1 ja 1.2). Ei paineiden seurantaa.
Yhteenveto alaohjelmasta: Alaohjelmalla seurataan Suomen merialueilla talvehtivien
vesilintujen runsautta osana Itämeren ja Euroopan yhteistä vesilintuseurantaa (Euroopan
laajuisesti koordinoijana Wetlands International, Itämerellä HELCOM). Seuranta koostuu
Luonnontieteellisen keskusmuseon koordinoimista vapaaehtoisten suorittamista talvilintulaskennoista, jotka kattavat lähinnä rannikkoalueita, ja kolmesta Suomen ympäristökeskuksen koordinoimasta venelaskennasta Ahvenanmaalla. Seurantaa olisi mahdollista kehittää
lentolaskennoilla tai laivoilla tehtävillä laskennoilla, jotka kattaisivat alueet etenkin puutteellisesti tunnetuilta avomerialueita.
Mitattavat tekijät:
• Laskentayksikkö on lajikohtaiset vesilintujen lukumäärät reiteittäin. Rannalta suoritettavien talvilintulaskentojen menetelmät on kuvattu julkaisussa Koskimies & Väisänen
(1991) ja venelaskennan menetelmät on puolestaan kuvattu julkaisussa (Hario ym. 1993,
1995).
• Laskentojen tiedot yhdistetään lajikohtaisiksi indekseiksi TRIM-ohjelmalla ja lajikohtaiset
indeksit yhdistetään puolestaan indikaattoriksi geometrisen keskiarvon avulla.
Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko: Nykyinen talvilintulaskentojen alueellinen
kattavuus ja volyymi on merialueilla 102 reittiä per vuosi. Reittien sijainnit ovat nähtävillä
osoitteessa www.luomus.fi/talvilinnut. SYKE suorittaa venelaskentoja Saaristomerellä, osin
Ahvenanmaan puolella. Avomerialue on tällä hetkellä huonosti katettuna etenkin lounaisilla
ja eteläisillä merialueilla. Pohjoiset ja itäiset alueet ovat normaalisti jään peitossa, jonka
takia laskentoja ei ole tarvittu näillä alueilla. Ilmastonmuutoksen myötä jääpeite kuitenkin
vähenee Itämerellä ja vesilintujen määrä pohjoisilla alueilla kasvaa (Lehikoinen ym. 2013).
Tämän takia laskentojen toteuttaminen avomerialueilla on nykyään ajankohtaista myös
Suomessa ja näin alkuvaiheessa laskennat keskittyisivät läntisiin ja eteläisiin merialueisiin.
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Merialue
Rannikko Avomeri
Perämeri
12
Merenkurkku
2
Selkämeri
11
Ahvenanmeri
*
Saaristomeri
39 **
Pohjoinen Itämeri		
Suomenlahti
30

*) 9 reittiä Ahvenanmaan rannikkovesissä,
**) lisäksi 3 reittiä Ahvenanmaan
rannikkovesillä.

Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Laskennat toteutetaan kerran talvessa vuodenvaihteessa tai viimeistään tammikuun aikana. Ajankohta on sama kuin kansainvälisissä
vesilintulaskennoissa. Aikasarjat alkavat vuodesta 1975.
Tiedonhallinta: Luonnontieteellinen keskusmuseo: www.luomus.fi/talvilinnut.
HELCOM-indikaattori esittelee koordinaation tuloksia: http://www.helcom.fi/baltic-seatrends/biodiversity/indicators/abundance-of-waterbirds-in-the-wintering-season/.

Alaohjelma: Merilintujen joukkokuolemien esiintyminen
(BALFI-D01,04,06bir-3)
Vastuulliset viranomaiset: RKTL, Metsähallituksen Luontopalvelut, SYKE ja rannikon
ELY-keskukset, ja muut seurantaa toteuttavat tahot: Luonnontieteellinen keskusmuseo
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Luonnon monimuotoisuus (kuvaaja 1, kriteeri
1.3), haitalliset aineet (kuvaaja 8, kriteeri 8.2). Ei paineiden seurantaa.
Yhteenveto alaohjelmasta: Alaohjelma koostuu tiedonkeruusta useammasta erillisestä
tietolähteestä, joiden perusteella merilintujen joukkokuolemat on tarkoitus pystyä havaitsemaan ja todentamaan. Kyse on siis pääsääntöisesti ”passiivisesta” muun toiminnan ja
seurannan yhteydessä tapahtuvasta seurannasta. Joukkokuolemia on todettu tapahtuneen
keväällä ja alkukesällä, ja ne ovat meillä koskeneet ulapalta kalaravintoa hakevia ruokkeja,
etelänkiisloja ja lapintiiroja. Syyksi on epäilty myrkyllisiä leväkantoja.
Mitattavat tekijät:
• Joukkokuolemien esiintymisfrekvenssi ja löytyneiden kuolleiden yksilöiden lukumäärät
sekä jälkikäteen tehtävät arviot vaikutuksista osapopulaatioihin.
Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko: Yleisö- ja harrastajahavaintoja kertyy koko
rannikolta Ahvenanmaa mukaan lukien. Saaristolintuseurannan havaintoverkkoon sisältyy
useita tärkeitä ruokki- ja lapintiirayhdyskuntia. Yleisö- ja harrastajahavaintojen sekä
yhdennetyn saaristolintuseurannan lisäksi seurataan Itäisen Suomenlahden kansallispuiston
viittä ruokkiyhdyskuntaa, Aspskärin lintuaseman ruokki- ja kiislayhdyskuntia, Ahvenanmaalla Lågskärin ja/tai Nyhamnin ruokkiyhdyskuntia sekä Mullklobbenin ruokki- ja kiislayhdyskuntaa, Saaristomerellä Keskikallion ruokki- ja kiislayhdyskuntaa, Mustasaaren
Norrskärin ruokkiyhdyskunta. Kaikkien näiden lähistöllä on myös seurantaan soveltuvia
lapintiirayhdyskuntia.
Merialue
Rannikko Avomeri
Perämeri
x
Merenkurkku
x
Selkämeri
x
Ahvenanmeri
x
Saaristomeri
x
Pohjoinen Itämeri		
Suomenlahti
x
x
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Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Suuret joukkokuolemat on havaittu keväällä ja
alkukesällä eli samaan aikaan kuin saaristolintuseurannat tehdään maastossa, ja merellä
liikkuu samaan aikaan myös runsaasti lintuharrastajia ja veneilykausikin on alkamassa.
Periaatteessa ajallinen kattavuus on riittävä, mutta havainnoinnin tehossa on ajallisia ja
alueellisia eroja.
Tiedonhallinta: Vuosi- ja lajikohtaiset kuolleina löydettyjen lintujen määrät on Exceltaulukossa. Rengastusaineistot ovat Luonnontieteellisen keskusmuseon rengastustietokannassa.

Alaohjelma: Merikotkan pesimämenestys (BALFI-D01,04,06bir-4)
Vastuulliset viranomaiset: SYKE, Metsähallituksen Luontopalvelut, ja muut seurantaa toteuttavat tahot: Luonnontieteellinen keskusmuseo, WWF
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Luonnon monimuotoisuus (kuvaaja 1, kriteerit
1.1, 1.2 ja 1.3), ravintoverkko (kuvaaja 4, kriteeri 4.1) ja haitalliset aineet (kuvaaja 8, kriteeri 8.2). Ei paineiden seurantaa.
Yhteenveto alaohjelmasta: Alaohjelmalla seurataan merikotkan pesimämenestystä.
Merikotka on ravintoverkon huippupeto ja haitalliset ympäristömyrkyt kertyvät siten
siihen herkemmin kuin alemman trofiatason lajeihin. Merikotkan pesintämenestystä ja
kannan kokoa on seurattu 1970-luvulta lähtien kannan ollessa DDT- ja PCB-ympäristömyrkkyjen takia alimmillaan. Seurannassa on pyritty löytämään kaikki reviirit ja pesät sekä
rengastamaan kaikki poikaset. Seuranta perustuu pitkälti vapaaehtoisten työhön, jota ovat
koordinoineet luonnontieteellinen keskusmuseo ja WWF.
Mitattavat tekijät:
• Merikotkareviirien määrä ja pesissä olevien rengastusikäisten poikasten lukumäärä
reviiriä kohden.
Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko: Valtaosa kannasta pesii rannikolla tai
saaristossa ja ulkosaariston luodoilla pesii vain marginaalinen osa kannasta.
Merialue
Perämeri
Merenkurkku
Selkämeri
Ahvenanmeri
Saaristomeri
Pohjoinen Itämeri
Suomenlahti

Rannikko
x
x
x
x
x
x

Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Seuranta toteutetaan yhden kerran kesäisellä
pesävierailulla, jolloin tarkistetaan pesinnän tilanne ja rengastetaan mahdolliset poikaset.
Tiedonhallinta: Aineisto kerätään Luonnontieteelliseen keskusmuseoon (www.luomus.fi/
talvilinnut) ja laivalaskentojen osalta SYKE:en (Excel-tiedostoina) ja julkaistaan Itämeren
tasolla HELCOM:in indikaattorissa: http://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/biodiversity/
indicators/white-tailed-eagle-productivity/.

Alaohjelma: Metsästyssaalis (BALFI-D01,04,06bir-5)
Vastuulliset viranomaiset: RKTL, Suomen riistakeskus
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Paineseuranta: riistalajeihin kohdistuva metsästys ja luvanvarainen pyynti. Vastaa kuvaajaa 1 (kriteeri 1.2).
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Yhteenveto alaohjelmasta: Pienriistan – mukaan lukien vesilinnut – metsästyssaalista
koskevat tiedot kerätään vuosittain toteutettavalla otantatutkimuksella. Pyyntiluvanvaraisten eläinten – kuten hylkeiden – saaliit saadaan pyyntilupajärjestelmän kautta.
Mitattavat tekijät:
• Pienriistan metsästystä koskevat tiedot kerättään otantatutkimuksella, jossa metsästys
saalistiedot kerätään riistakeskusalueittain. Pienriistalajien joukossa on vain kolme selkeästi merilajia – haahka, alli ja merihanhi. Suomen riistakeskus on kehittämässä metsästäjille tarkoitettua uutta ja tarkempaa saalistietojen keruujärjestelmää, joka saattaa
tulevaisuudessa täydentää tai kokonaan korvata nykyisen kyselyyn perustuvan saalistietojen keruujärjestelmän;
• Metsästettyjen hylkeiden määrä.
Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko: Pienriistan metsästyksen osalta seuranta
kattaa karkeasti ottaen koko rannikkoalueen, ei kuitenkaan Ahvenanmaata. Sama koskee
hylkeitä: Ahvenanmaalla on oma metsästyslupiin perustuva järjestelmä, joka tuottaa
vastaavanlaisen tiedon vuosittain metsästettyjen hylkeiden määristä.
Merialue
Rannikko Avomeri
Perämeri
x
Merenkurkku
x
Selkämeri
x
Ahvenanmeri		
Saaristomeri
x
Pohjoinen Itämeri		
Suomenlahti
x
Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Tiedot kerätään ajallisesti kattavasti kunkin lajin
metsästysajalta.
Tiedonhallinta: Pienriistan metsästystä koskevat tiedot on Oracle-tietokannassa.
Raakadata on vain tutkijoiden käytössä. Julkinen tietokanta: https://riistaweb.riista.fi/.

Kuva: Riku Lumiaro / YHA Kuvapankki

Ohjelma: Luonnon monimuotoisuus: Kalat (BALFI-D01,04,06fis)
Yleiskuvaus: Ohjelma tuottaa tietoa meritaimenen ja vaellussiian kantojen tilasta. Osa
seurannoista toteutetaan jokialueilla, jolloin arvioidaan sitä, pääseekö merestä nousemaan
jokiin riittävästi emokaloja, jotta jokivesistöissä kalojen saavutettavissa olevat lisääntymisalueet ovat tehokkaassa käytössä. Vakiintuneiden meritaimenseurantojen taustalla on
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) lohi- ja meritaimentyöryhmä. Lohen seuranta on kuvattu kaupallisten kalakantojen ohjelman alla, vaikka lohiseuranta lasketaan luonnon
monimuotoisuuden ohjelmaan kuuluvaksi. Tarvetta olisi myös muihin rannikolla esiintyviin
lajeihin liittyville seurannoille.
Kohdekuvaajat ja kriteerit: Kuvaaja 1 (kriteerit 1.1, 1.2. ja 1.3.)
Paineet: Seurataan kalastuksen kohdistumista erikokoisiin meritaimeniin merkintäaineistojen perusteella.
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Alaohjelma: Vaellussiika (BALFI-D01,04,06fis-1)
Vastuullinen viranomainen: RKTL
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Luonnon monimuotoisuus (kuvaaja 1, kriteeri
1.3). Ei paineiden seurantaa.
Yhteenveto alaohjelmasta: Ainoat merkittävät jäljellä olevat vaellussiian kutujoet sijaitsevat Perämerellä. Alaohjelmalla seurataan Perämeren jokiin kudulle nousevien vaellussiikakantojen rakennetta ja arvioidaan mahdollisten havaittujen muutosten perusteella niitä
syitä, mistä muutokset johtuvat.
Mitattavat tekijät:
• Kudulle nousevia vaellussiikoja kerätään pääosin paikallisten kalastajien saaliista.
Näytekalat punnitaan, pituus mitataan, siivilähampaat lasketaan, määritetään sukupuoli
ja kehitysaste sekä otetaan otoliitti eli kuuloluu sekä suomuja ikämääritystä varten.
Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko: Näytteitä kerätään vuosittain säännöllisesti
Perämeren joista: Kala-, Oulu-, Ii- ja Kemijoesta ja satunnaisemmin Pyhä-, Kiiminki- ja
Torniojoesta. Tämän hetken arvion mukaan näytteenoton alueellinen kattavuus on riittävä
Perämeren siikakantojen seurantaa silmällä pitäen.
Merialue
Rannikko Avomeri
		Perämeri
8 jokea
Merenkurkku		
Selkämeri		
Ahvenanmeri		
Saaristomeri		
Pohjoinen Itämeri		
Suomenlahti		
Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Näytteitä kerätään syksyn kutunousun aikana.
Tiedonhallinta: Aineisto on RKTL:ssä Excel-tiedostoina tutkijoiden käytössä.

Alaohjelma: Meritaimen (BALFI-D01,04,06fis-2)
Vastuullinen viranomainen: RKTL
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Luonnon monimuotoisuus (kuvaaja 1, kriteerit
1.1, 1.2 ja 1.3 Seurataan kalastuksen kohdistumista erikokoisiin meritaimeniin merkintäaineistojen perusteella.
Yhteenveto alaohjelmasta: Alaohjelmassa seurataan meritaimenen luonnonpoikastiheyksiä Itämereen laskevissa joissa sähkökalastuksilla. Merivaelluksen aikana meritaimenen vaelluksia, kasvua ja kalastusta seurataan vaelluspoikasmerkinnöillä. Meritaimenjokien
seurantatuloksia on julkaistu mm. ICES:in lohi- ja meritaimentyöryhmän (WGBAST)
-vuosiraporteissa.
Mitattavat tekijät:
• Taimenen poikastiheys. Vuosittain jokikohtaisesti taimenen 0+ - poikastiheys
yksilöä/100 m2 .
• Kalastuksen kohdistuminen erikokoisiin meritaimeniin merkintäaineistojen perusteella.

28

Ehdotus Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi

Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko:
Merialue
Vuosittainen seuranta
Vakiovuosina tehtävä seuranta
Perämeri
4 jokea		
1 jokea
Merenkurkku					
Selkämeri
1 jokea		
2 jokea
Ahvenanmeri		
Saaristomeri			
3 jokea
Pohjoinen Itämeri		
Suomenlahti
7 jokea		
7 jokea
Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Poikastiheystietoja kertyy 12 joesta kerran
vuodessa ja 13 joesta kerran 2– 3 vuodessa. Sähkökoekalastukset tehdään elo-syyskuussa, joka on paras ajankohta 0+-poikasmäärien arviointiin.
Tiedonhallinta: Sähkökalastusaineistot on ympäristöhallinnon HERTTA-järjestelmässä
(www.ymparisto.fi/oiva). Merkintäaineistot on RKTL:n merkintärekisterissä (SAS-tietokanta).

Alaohjelma: Verkkokalastusseurannat (BALFI-D01,04,06fis-3)
Vastuullinen viranomainen: RKTL
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Luonnon monimuotoisuus (kuvaaja 1, kriteeri
1.2) ja ravintoverkko (kuvaaja 4, kriteeri 4.3). Ei paineiden seurantaa.
Yhteenveto alaohjelmasta: Saaristoalueiden kalastoa (lähinnä makeanveden lajit) on
seurattu verkkokoekalastuksilla. Yhden yleiskalastusverkon pituus on 45 metriä ja korkeus 1,8 metriä. Verkossa on yhdeksää eri silmäkokoa (solmuväli 10 – 60 mm) viiden metrin
pituisissa pätkissä. Yhdellä koekalastusalueella on kalastettu vuosittain (alueesta riippuen)
30 – 40 vakioidulla paikalla. Seuranta pyrkii ensisijaisesti seuraamaan särkikalojen runsauden muutoksia. Nykymuotoista seurantaa jatketaan ainakin vuoteen 2014. Menetelmän
toimivuutta ja käyttökelpoisuutta arvioidaan. Arvioidaan myös mahdollisuuksia tuottaa
tarvittavaa tietoa muilla menetelmillä esimerkiksi yhteistyössä ammattikalastajien kanssa.
Mitattavat tekijät:
• Lajikohtaiset yksikkösaaliit (CPUE) eli runsaus koekalastussaaliissa painona ja kappalemäärinä pyyntiponnistukseen suhteutettuna.
Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko:
Merialue
Perämeri
Merenkurkku
Selkämeri
Ahvenanmeri
Saaristomeri
Pohjoinen Itämeri
Suomenlahti

Seuranta-alueet

1 alue
2 aluetta

Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Koekalastukset tehdään heinä-elokuun aikana.
Vesi on tällöin lämmintä ja saalis koostuu pääosin lämmintä vettä suosivista makeanveden
lajeista – tyypillisimmin ahvenesta, kiiskestä ja särkikaloista. Seuranta on alkanut nykyisillä
pyyntimenetelmillä 2002 (Brunskärin seuranta-alue) ja 2005 (Helsingin ja Tvärminnen
seuranta-alueet).
Tiedonhallinta: Koekalastusaineistot on ympäristöhallinnon HERTTA-järjestelmässä
(www.ymparisto.fi/oiva).
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Ohjelma: Luonnon monimuotoisuus: Merenpohjan elinympäristöt
(BALFI-D01,04,06ben)
Yleiskuvaus: Pohjien seurantaohjelma kattaa merialueiden pehmeän pohjan eläinyhteisöt
ja lajit ja kovien pohjien levät ja sinisimpukat sekä näihin kohdistuvien paineiden vaikutusten
seurannan. Seurantaohjelma jakautuu neljään alaohjelmaan: pehmeiden pohjien (kattaen
savi-, muta- ja liejupohjat) eläinyhteisön seurantaan (1) avomerellä ja (2) rannikolla, (3)
kovien pohjien seurantaan rannikolla, ja (4) merenpohjan fyysisen menetyksen ja vahingoittumisen seurantaan.
Kohdekuvaajat ja kriteerit: Kuvaajat 1 (kriteerit 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ja 1.6), 4 (kriteeri 4.3),
5 (kriteeri 5.3) ja 6 (kriteerit 6.1 ja 6.2).
Paineet: Seurataan paineita, jotka fyysisesti muuttavat merenpohjaa.

Alaohjelma: Avomeren pehmeiden pohjien eläinyhteisöt
(BALFI-D01,04,06ben-1)
Vastuullinen viranomainen: SYKE
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Luonnon monimuotoisuus (kuvaaja 1, kriteerit
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ja 1.6), ravintoverkot (kuvaaja 4, kriteeri 4.3) ja pohjan koskemattomuus (kuvaaja 6, kriteeri 6.2). Ei paineiden seurantaa.
Yhteenveto alaohjelmasta: Avomeren syvien pehmeiden pohjien näytteet otetaan
kerran vuodessa tutkimusalus Arandalla. Myös valituilta rannikon uloimmilta pisteitä
otetaan näytteet kerran vuodessa (ks. alaohjelma ”Rannikon pehmeiden pohjien eläinyhteisöt”). Näytteenotto tapahtuu touko-kesäkuun vaihteessa. Avomerelle kehitetään
kansainvälisesti yhteensopivaa indeksiä.
Mitattavat tekijät:
• Lajisto, yksilömäärät, biomassa ja valittujen lajien pituusjakauma
• Rikkivedyn haju, sedimentin väri, orgaanisen aineksen määrä ja raekoko
• Pohjan laatu
Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko: Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko:
Seuranta kattaa kaikki Suomen merialueet. Asemien määrä vaihtelee jossain määrin vuosittain ja näytteenotto riippuu pohjan happitilanteesta. Alla esitetyn lisäksi joitain velvoitetarkkailuasemia.
Seurantaohjelman seurantatiheys
Merialue
Avomeri
Perämeri
8
Merenkurkku
3
Selkämeri
17
Ahvenanmeri
2
Saaristomeri
Pohjoinen Itämeri
6
Suomenlahti
9
Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Näytteet otetaan lähes kaikilta asemilta vuosittain,
joten aikasarjat saadaan joka asemalta. Näytteenoton aika on touko-kesäkuun vaihteessa.
Joillakin asemilla vierailu voi riippua vuosittaisesta matkasuunnitelmasta.
Tiedonhallinta: Merenpohjien seurantaohjelman aineistot tallennetaan ympäristöhallinnon HERTTA-portaaliin (www.ymparisto.fi/oiva), jossa POHJE-tietokanta sisältää
pohjaeläintulokset.
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Alaohjelma: Rannikon pehmeiden pohjien eläinyhteisöt
(BALFI-D01,04,06ben-2)
Vastuulliset viranomaiset: Rannikon ELY-keskukset, SYKE
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Luonnon monimuotoisuus (kuvaaja 1, kriteerit
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ja 1.6), ravintoverkot (kuvaaja 4, kriteeri 4.3), pohjan koskemattomuus
(kuvaaja 6, kriteeri 6.2).
Yhteenveto alaohjelmasta: Rannikon pehmeiden pohjien eläinseurannat kattavat rannikkovedet kohtalaisen hyvin. Näytteitä otetaan 1– 6 vuoden välein, kerran vuodessa, usein
heinä-elokuun aikana. Uudessa ohjelmassa keskitytään yhdenmukaistamaan näytteenottovälineistöä.
Mitattavat tekijät:
• Lajisto, yksilömäärä, biomassa
• Kokojakauma
• Pohjan laatu
• Rikkivedyn haju, sedimentin orgaanisen aineksen määrä, väri ja raekoko
Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko: Seurantaohjelma sisältää >280 seurantasemaa ja lisäksi seurantaohjelmaa tukee noin 350 velvoitetarkkailuasemaa. Seurattavat
muuttujat mitataan samoilla menetelmillä eri merialueilla, mutta velvoitetarkkailut on
tarkoitettu luvanvaraisen toiminnan vaikutusten seuraamiseen.
Seurantaohjelman seurantatiheys
Merialue
Rannikko
Perämeri
41
Merenkurkku
46
Selkämeri
27
Ahvenanmeri
Saaristomeri
56
Pohjoinen Itämeri
Suomenlahti
112
Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Storfjärdenin asemalta Hankoniemen itäpuolelta
pohjaeläinnäytteet otetaan puolivuosittain ja vuosittaisia näytteitä otetaan merialueilla
noin 324 asemalta, kattaen 44 vesimuodostumaa. Näytteitä otetaan joka kolmas vuosi
noin 244 asemalta (42 vesimuodostumaa) ja joka kuudes vuosi noin 222 asemalta (47 vesimuodostumaa). Pehmeiden pohjien eläinyhteisöjen säännöllinen seuranta alkoi rannikon
muutamilla asemilla (Storfjärden, Suomenlahti; Loviisa, Suomenlahti; ja Olkiluoto, Selkämeri) vuonna 1964.
Tiedonhallinta: Merenpohjien seurantaohjelman aineistot tallennetaan ympäristöhallinnon HERTTA-portaaliin (www.ymparisto.fi/oiva), jossa POHJE-tietokanta sisältää pohjaeläintulokset.

Alaohjelma: Makrolevä- ja sinisimpukkayhteisöt (BALFI-D01,04,06ben-3)
Vastuulliset viranomaiset: Rannikon ELY-keskukset, SYKE ja Metsähallituksen
Luontopalvelut
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Luonnon monimuotoisuus (kuvaaja 1, kriteerit
1.4, 1.5 ja 1.6), ravintoverkot (kuvaaja 4, kriteeri 4.3), rehevöityminen (kuvaaja 5, kriteeri
5.3), pohjan koskemattomuus (kuvaaja 6, kriteeri 6.1). Ei paineiden seurantaa.
Yhteenveto alaohjelmasta: Kovien pohjien seuranta rajoittuu makrolevä- ja sinisimpukkayhteisöihin, joista lasketaan peittävyys ja alakasvuraja/optimisyvyys. Ainoa kovien
pohjien operatiivinen indikaattori on rakkolevän alakasvuraja. Rakkolevän alakasvurajan
seuranta-asemat ovat kasvillisuuslinjoja, joilta seurataan useampia levä- ja eläinmuuttujia
1– 3 vuoden rotaatiolla. Sinisimpukan seuranta kovilta rannoilta keskittyy erityisesti
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lounaissaaristoon ja läntiselle Suomenlahdelle. Sinisimpukan valinta kovien pohjien seurannan indikaattorilajiksi on perusteltua sen laajan levinneisyysalueen ja huomattavan peittävyyden sekä ekologisen merkityksen takia.
Mitattavat tekijät:
• Makroleväyhteisön lajisto ja lajien peittävyys (kokonaispeittävyys ja kumulatiivinen
peittävyys) ja lajien alakasvurajat.
• Sinisimpukan peittävyys ja suurimman tiheyden alakasvuraja.
Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko: Seuranta kattaa Suomen rannikkoalueet,
lukuun ottamatta Perämerta, jossa ei seurannan kohteina olevia lajeja esiinny. Rakkoleväseurantaa on Suomessa 75 paikassa, jotka osuvat 37 vesimuodostumaan. Näistä vesimuodostumista 19 on sisäsaaristossa, 5 välisaaristossa ja 13 ulkosaaristossa. Suomessa on
lisäksi 24 makrofyyttilinjaa vuosittaisessa seurannassa, joista 15 on seurattu vuodesta 1993
asti. Linjat sijaitsevat yhdeksässä vesimuodostumassa, joista 4 on sisäsaaristossa, 1 välisaaristossa ja 5 ulkosaaristossa.
Seurantaohjelman seurantatiheys
Merialue
Rannikko
Perämeri
Merenkurkku
3
Selkämeri
7
Ahvenanmeri
Saaristomeri
42
Pohjoinen Itämeri
Suomenlahti
23
Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Sinisimpukka ja makrolevät ovat suhteellisen
hitaasti ympäristön muutokseen reagoivia ja siksi niiden seuraamiseen on pääasiallisesti
ehdotettu 3 vuoden sykliä. Valituilta, vanhoilta makrofyyttilinjoilta otetaan näyte joka
vuosi. Vesikasvilinjojen säännöllinen seuranta on alkanut 1993 ja rakkolevän alarajan
seuranta 2000-luvulla.
Tiedonhallinta: Makrofyyteille on kehitteillä ympäristöhallinnon HERTTA-portaaliin
(www.ymparisto.fi/oiva) oma tietokanta. Sinisimpukan optimisyvyys voidaan sisällyttää
samaan tietokantaan. Metsähallituksen Luontopalvelut kehittää LAJIGIS-tietokantaa, jossa
luontotieto on paikkatietoaineistona. Siihen tallennetaan aluepohjainen luontotyyppitieto
sekä makrofyytti- ja sinisimpukkatieto, mikäli makrofyyttitietokanta ei valmistu ympäristöhallinnon HERTTA:an.

Alaohjelma: Merenpohjan fyysinen menetys ja vahinko
(BALFI-D01,04,06ben-4)
Vastuulliset viranomaiset: Rannikon ELY-keskukset ja SYKE
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Alaohjelma kuvaa merenpohjan paineita fyysinen menetys ja fyysinen vahinko. Liittyy myös kuvaajaan 6 (kriteeri 6.1) ja 8 (kriteeri 8.2).
Yhteenveto alaohjelmasta: Alaohjelmassa on mukana merenpohjaan vaikuttavia
painemuuttujia (tukahduttaminen, potentiaalisesti liettyvän aineen määrä mereen, merenpohjan valikoiva hyödyntäminen). Alaohjelma sisältää seuraavat painetekijät:
• tukahduttaminen ruoppausmassan läjityksellä,
• muutokset liettymisessä (ruoppausmassoista),
• valikoiva hyödyntäminen (merenpohjan ainesten hyödyntäminen).
Alaohjelmalla kootaan tiedot paineiden määristä ja osin niiden vaikutusalueista.
Mitattavat tekijät:
• Tukahduttaminen
o Mereen takaisin läjitettävien ruoppausmassojen määrä ja läjitysalueiden pinta-ala,
o Haitallisten aineiden määrä mereen läjitettävissä ruoppausmassoissa: Hg, Cd, Cu,
		 PAH, PCB ja TBT.
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• Muutokset liettymisessä
o Ruopattavien ja mereen takaisin läjitettävien ruoppausmassojen määrä,
o Jätevedenpuhdistamoilta ja teollisuudesta mereen päätyvän kiintoaineen määrä sekä
		 maalta mereen päätyvän kiintoaineen määrä [kuvataan alaohjelmassa ”Ravinteiden,
		 kiintoaineen ja orgaanisen aineen kuormitus”].
• Valikoiva hyödyntäminen (merenpohjan ainesten hyödyntäminen)
o Hyödynnettävien alueiden lukumäärä ja hyödynnettävien ainesten tyyppi (sora,
		 hiekka, ym.) ja määrä sekä hyödynnetty pinta-ala.
Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko: Ruoppausten ja läjitysten määrä ja niistä
potentiaalisesti liettyvän aineksen määrä sekä merenpohjan valikoivan hyödyntämisen
(soran- ja hiekanotto) sijainnit ja määrät vaihtelevat. Tiedot toiminnasta kerätään lupamenettelyn kautta koko merialueelta.
Ruoppauksen, läjityksen ja valikoivan hyödyntämisen seuranta
Merialue
Rannikko Avomeri
Perämeri
x
x
Merenkurkku
x
x
Selkämeri
x
x
Ahvenanmeri
x
x
Saaristomeri
x
x
Pohjoinen Itämeri
x
x
Suomenlahti
x
x
Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Seuraavat tiedot kerätään/tallennetaan rekisteriin
vuosittain: Ruopattujen ja läjitettyjen massojen määrä ja niiden sisältämien haitallisten aineiden määrä ja liettyvän/potentiaalisesti liettyvän aineen määrä.
Tiedonhallinta: Ruopattavien ja läjitettävien ruoppausmassojen sekä niiden sisältämien
haitallisten aineiden tiedot tallennetaan ympäristöhallinnon HERTTA-tietokantaan
(www.ymparisto.fi/oiva). Valikoivan hyödyntämisen ja pienten ruoppausten tiedoille ei
ole toistaiseksi rekisteriä.

Kuva: Visa Hietalahti / YHA Kuvapankki
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Ohjelma: Luonnon monimuotoisuus:Vesipatsaan elinympäristöt
(BALFI-D01,04,06pel)
Yleiskuvaus: Ohjelma kuvaa vesipatsaan fysikaalista elinympäristöä ja siihen liittyviä
biologisia yhteisöjä. Ohjelmaan kuuluu viisi alaohjelmaa, jotka seuraavat planktonlajistoa,
mikrobipatogeeneja sekä fysikaalisia muuttujia. Planktonseurannat tuottavat tietoa kasvija eläinplanktonyhteisöistä, mukaan luettuina lajit sekä niiden vuodenaikainen ja maantieteellinen vaihtelu, sekä yhteisöissä esiintyviä potentiaalisesti haitallisia lajeja. Lisäksi ohjelma tuottaa tietoa kasvi- ja eläinplanktonyhteisöissä esiintyvien vieraiden lajien ajallisesta
esiintymisestä, runsaudesta ja levinneisyydestä. Kasviplanktonin koostumus, määrä ja leväkukintojen lajisto -alaohjelman tuottama yhteisön lajistotieto tukee myös kasviplanktonin
pigmentit alaohjelman indikaattorien tulkintaa. Fysikaalisten muuttujien seurannat tuottavat tietoa lämpötilasta, suolapitoisuudesta, aallokosta, jäästä ja vedenkorkeudesta.
Kohdekuvaajat ja kriteerit: Kuvaaja 1 (kriteerit 1.4, 1.5, 1.6 ja 1.7) ja kuvaaja 4
(ravintoverkko, kriteeri 4.3.
Paineet: Seuraa biologista häiriötä (mikrobipatogeenit).

Alaohjelma: Eläinplanktonin koostumus ja määrä (BALFI-D01,04,06pel-1)
Vastuulliset viranomaiset: SYKE ja rannikon ELY-keskukset
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Kuvaaja 1 (luonnon monimuotoisuus, kriteerit
1.4, 1.5, 1.6 ja 1.7) ja kuvaaja 4 (ravintoverkko, kriteeri 4.3. Ei paineiden seurantaa.
Yhteenveto alaohjelmasta: Alaohjelmassa tuotetaan tietoa eläinplanktonlajistosta,
lajien ja niiden kehitysvaiheiden yksilömääristä ja biomassoista haavinäytteenoton ja kvantitatiivisen mikroskooppianalyysin avulla. Planktonyhteisöt muodostavat perustan ulapan
ravintoverkkojen toiminnalle. Syyt muutoksiin ylemmillä ravintoverkon tasoilla selittyvät
usein näkyvillä muutoksilla planktonyhteisöissä, erityisesti eläinplanktonlajistossa. Eläinplanktonlajiston seurannalla saadaan ravintoverkon toiminnan lisäksi oleellista tietoa
planktonyhteisöjen monimuotoisuudesta, joka ylläpitää tervettä ravintoverkkoa. Kevään
ja loppukesän näytteenotolla ja tarkoilla lajistoanalyyseillä saadaan tarvittava tieto eläinplanktonyhteisöihin kuuluvien vieraslajien määrän ja runsauden muutosten seurantaan.
Mitattavat tekijät:
• Kasvukauden aikainen eläinplanktonlajisto ja -biomassa.
• Ripsieläinlajisto ja -biomassa.
Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko: Eläinplanktonin runsautta ja lajistoa seurataan tässä seurantaohjelmassa avomerellä 17 asemalla ja rannikolla 14 asemalla. Seurantaohjelmaa tukee lisäksi kolme rannikon intensiiviseurantapistettä, joita ylläpitävät Helsingin
kaupunki ja Helsingin yliopiston Tvärminnen eläintieteellinen asema.
Seurantaohjelman seurantatiheys
Merialue
Rannikko
Perämeri
3
Merenkurkku
3
Selkämeri
1
Ahvenanmeri
Saaristomeri
3
Pohjoinen Itämeri
Suomenlahti
4

Avomeri
2
1
3
1
4
6

Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Seuranta on alkanut avomerellä 1979 ja rannikolla
pääosin 2014 (Saaristomerellä 1960-luvulla). Näytteitä otetaan pääsääntöisesti kahdesti
vuodessa (keväisin ja kesällä).
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Tiedonhallinta: Aineisto talletetaan Excel-tiedostoihin. Aineisto tullaan sijoittamaan
National Oceanographic and Atmospheric Administrationin (NOAA; USA) maailmanlaajuiseen planktontietokantaan COPEPOD maaliskuussa 2014, josta aineisto on sen
jälkeen saatavilla (http://www.st.nmfs.noaa.gov/plankton/).

Alaohjelma: Kasviplanktonin koostumus ja määrä ja leväkukintojen lajisto
(BALFI-D01,04,06pel-2)
Vastuulliset viranomaiset: SYKE ja rannikon ELY-keskukset
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Luonnon monimuotoisuus (kuvaaja 1, kriteerit
1.4, 1.5, 1.6. ja 1.7), ravintoverkko (kuvaaja 4, kriteeri 4.3) ja rehevöityminen (kuvaaja 5,
kriteeri 5.2).
Yhteenveto alaohjelmasta: Alaohjelmalla seurataan ulapan kasviplanktonin lajistoa ja
määrää. Seurantatieto perustuu kasviplanktonnäytteiden kvantitatiivisiin mikroskopointituloksiin. Kasviplanktonyhteisöt muodostavat perustan ulapan ravintoverkkojen toiminnalle ja syyt muutoksiin ylemmillä ravintoverkon tasoilla selittyvät usein jo varhaisemmassa
vaiheessa havaittavissa olevilla muutoksilla kasviplanktonyhteisöissä. Kasviplanktonlajiston
koostumuksella on suoria vaikutuksia mm. eri eliöiden ravinnonsaantiin, kasvuun, lisääntymiseen ja eloonjääntiin ja myös Itämeren biogeokemialliseen kiertoon. Kasviplanktonlajiston seurannalla saadaan ravintoverkon toiminnan lisäksi oleellista tietoa meren rehevöitymisen seurauksista ja kasviplanktonyhteisöjen monimuotoisuudesta. Seurannan avulla on
pystytty määrittämään Itämeren kasviplanktonin vuodenaikaisvaihtelun normaalitilanne ja
kyetään havaitsemaan tavanomaisesta poikkeavat ilmiöt (esim. vieraslajit ja haitalliset lajit)
ja niiden kehityskulku kasviplanktonyhteisöissä.
Mitattavat tekijät:
• Kasvukauden aikainen kasviplanktonlajisto ja -biomassa.
Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko: Kasviplanktonin seurantaohjelmassa ovat
mukana kaikki asemat, joilla suoritettu seuranta täyttää laatuedellytykset huolimatta siitä,
kuuluuko seuranta esimerkiksi velvoitetarkkailu- tai MaaMet-seurantaan.
Seurantaohjelman asemien lukumäärä
Merialue
Rannikko Avomeri
Perämeri
16
2
Merenkurkku
5
Selkämeri
28
2
Ahvenanmeri
1
1
Saaristomeri
30
Pohjoinen Itämeri		
4
Suomenlahti
20
2
Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Seuranta on alkanut avomerellä 1979 ja rannikolla
pääsääntöisesti 1980 – 90 -luvuilla. Avomerinäytteet otetaan kerran vuodessa kesällä, sekä
yhdeltä Suomenlahden suulla sijaitsevalta intensiiviasemalta kuukausittain maalis-lokakuussa. Rannikolla näytteitä otetaan pääsääntöisesti loppukesällä, mutta jokaisella merialueella
on intensiiviasema, jolla näytteitä otetaan 6 –16 kertaa vuodessa.
Tiedonhallinta: Aineisto talletetaan Ympäristöhallinnon HERTTA-tietokantaan
(www.ymparisto.fi/oiva).
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Alaohjelma: Patogeeniset mikrobit (BALFI-D01,04,06pel-3)
Vastuulliset viranomaiset: Rannikkokuntien terveydensuojeluviranomaiset, Aluehallintovirastot (AVI), Valvira, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Seuranta tuottaa tietoa biologisesta häiriöstä
(mikrobipatogeenit).
Yhteenveto alaohjelmasta: Ohjelmalla seurataan mereen päätyvien suolistoperäisten
indikaattoribakteerien määrää julkisilla uimarannoilla. Valvira ohjaa kuntien terveydensuojeluviranomaisia uimaveden valvonnassa (http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/
terveydensuojelu/uimavesi).
Mitattavat tekijät:
• Suolistoperäisten enterokokkien ja Escherichia coli -bakteerin määrä.
Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko: Uimarantojen hygienian tarkkailu kattaa
kaikki Suomen rannikkovesialueet.
Merialue
Rannikko Avomeri
Perämeri
x
Merenkurkku
x
Selkämeri
x
Ahvenanmeri		
Saaristomeri
x
Suomenlahti
x
Pohjoinen Itämeri		
Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Julkisten uimarantojen tarkkailuohjelma ajoittuu
kesän uimakauteen.
Tiedonhallinta: Julkisten uimarantojen tila raportoidaan Euroopan komissiolle ja
on esillä osoitteessa: http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/bathing/
state-of-bathing-waters.

Alaohjelma: Vesipatsaan fysikaalinen seuranta (BALFI-D01,04,06pel-4)
Vastuulliset viranomaiset: Ilmatieteen laitos, SYKE, rannikon ELY- keskukset ja RKTL
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Yleisesti fysikaalisten muuttujien seuranta
liittyy suoraan tai epäsuorasti kaikkiin meren hyvän tilan kuvaajiin ja ovat useimmiten
indikaattorien tukimuuttujia. Ei paineiden seurantaa.
Yhteenveto alaohjelmasta: Alaohjelmalla seurataan Itämeren fysikaalisten perusominaisuuksien tilaa ja niiden muutoksia. Tässä ohjelmassa seurattavia fysikaalisia ominaisuuksia
ovat meren lämpötila, suolaisuus ja näkösyvyys. Lämpötilasta ja suolaisuudesta voidaan
laskea meren tilanyhtälön avulla muita meren tilaa kuvaavia suureita kuten tiheys.
Mitattavat tekijät:
• Lämpötila.
• Suolapitoisuus.
• Sekoittumisominaisuudet.
• Näkösyvyys (Secchi-syvyys).
Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko: Havaintoverkko muodostuu erilaisista
osista. Avomeren ja rannikon seurantahavainnot tehdään noin 90 avomeri ja n. 140 rannikon seurantapisteellä. Rannikon pisteistä 19 on intensiiviasemia. Verkkoa täydentää noin
125 velvoitetarkkailuasemaa sekä pitkäaikaisten havaintoasemien harva verkosto. Viime
vuosina kiinteitä asemia on ollut neljä ja Utön aseman toiminta käynnistyi uudestaan vuonna 2013. Vuoden 2013 aikana on perustettu myös automaattinen asema Utön lähelle.
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Merialue
Avomeri Rannikko
Rannikon
			
yhteensä
intensiiviasemat
				
Perämeri
12
14
2
Merenkurkku
5
15
3
Selkämeri
21
16
3
Ahvenanmeri
2		
1
Saaristomeri		
49
Pohjoinen Itämeri
16
Suomenlahti
32
46
8

Rannikon
velvoitetarkkailuasemat
21
4
7
25
6
64

Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Koko vesipatsaan lämpötilaa ja suolapitoisuutta
mitataan tutkimusalus Arandan neljä kertaa vuodessa tehtävillä seurantamatkoilla. Seurantamatkoja tehdään tammi-helmikuussa, touko-kesäkuussa, elokuussa ja loka-marraskuussa.
Kiinteillä meritieteellisillä asemilla, joita on nykyään viisi, mitataan lämpötilaprofiilit ja suolapitoisuus mahdollisuuksien mukaan joka kuukauden 1., 11. ja 21. päivänä. Operatiivisen
kauppalaivoilta tapahtuvan seurannan (Alg@Line) reittejä ajetaan 10 – 30 kertaa vuodessa.
Ajelehtivat poijut mittaavat lämpötilaprofiilin ja suolapitoisuuden kerran vuorokaudessa.
Rannikkoalueiden vuosittaisia ja vuodenaikaisia lämpöoloja kartoitetaan viidellä vesienhoitoalueella (VHA). Havaintoasemaverkossa on yhteensä 156 seuranta-asemaa, joista
19 havaintoasemaa seurataan intensiivisesti, (6) –10 –20 kertaa vuodessa. Kartoitusluonteinen seuranta tehdään vähintään kolme kertaa vuodessa: helmi-maaliskuussa kerran ja
heinä-elokuun aikana vähintään kaksi kertaa. Pinnan (1 m) ja pohjanläheisen vesikerroksen
(1 m pohjasta) lisäksi vertikaalisia mittauksia tehdään 5 –10 metrin välein.
Avomerellä näkösyvyys mitataan tutkimusalus Arandan matkoilla kaikilla seurantapisteillä.
Seurantoihin soveltuvat satelliitit ylittävät Suomen päivittäin, joten tietoa on periaatteessa
mahdollista saada tiheästi. Varsinkin merialueilta alueellisesti kattava havainto (tai havaintojen kokooma) saadaan vähintään 1–2 viikon välein. Tällä hetkellä päivittäisten havaintojen
lisäksi koostetaan viikon havainnoista yhdistelmä, jolla saadaan mahdollisimman kattava
pintalämpötila/a-klorofyllihavainto koko viikon koosteena. Ajalliseen kattavuuteen ja havaintojen jatkuvuuteen vaikuttavat myös satelliitti-instrumenttien elinikä ja mahdolliset katkokset tiedon saannissa.
Tiedonhallinta: Ilmatieteenlaitoksen (https://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data) ja ympäristöhallinnon tietokannoissa (www.ymparisto.fi/oiva).

Alaohjelma: Aallokko, vedenkorkeus ja jää (BALFI-D01,04,06pel-5)
Vastuullinen viranomainen: Ilmatieteen laitos (IL)
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Luonnon monimuotoisuus (kuvaaja 1, kriteerit
1.4, 1.5 ja 1.6). Ei paineiden seurantaa.
Yhteenveto alaohjelmasta: Ohjelmalla seurataan aallokkoa, vedenkorkeutta ja jäätilannetta reaaliaikaisesti Suomea ympäröivillä merialueilla ja Suomen rannikoilla. Ohjelma
tuottaa tietoa merenkulun turvallisuutta ja tehokkuutta varten sekä rannikkorakentamista
ja merten aluesuunnittelua varten. Ohjelman tuottamat tiedot palvelevat muuta seurantaa
tausta-aiheistona, jonka avulla meren muita ilmiöitä voi paremmin ymmärtää ja tulkita.
Aallokko, meriveden korkeus ja jää ovat Ilmatieteen laitoksen merellisen palvelutoiminnan,
merentutkimuksen ja -seurannan perussuureita. Niitä myös ennustetaan operatiivisesti.
Aallokkohavainnot perustuvat merellä toimiviin aaltopoijuihin, vedenkorkeushavainnot
jatkuvatoimisiin rannikolla sijaitseviin mareografeihin ja jäähavainnot satelliitteihin perustuvaan kaukokartoitukseen ja havaitsijoiden havaintoihin.
Mitattavat tekijät:
• Aallokosta mitataan merkitsevä aallokon korkeus, hallitseva (modaalinen) periodi ja
tätä periodia vastaava keskisuunta.
• Meriveden korkeutta mitataan rekisteröimällä mareografin mittauskaivossa kelluvan
uimurin liikkeet.
• Jäästä mitataan jään laajuus, liike ja paksuus. Mittaus perustuu satelliittihavaintoihin.
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Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko: Nykyisin aaltopoijuja on avovesikaudella
operatiivisessa käytössä neljä, yksi kullakin merialueella: Perämeri, Selkämeri, PohjoisItämeri ja Suomenlahti.Vedenkorkeutta mittaavia mareografeja on 12 sijoitettuna sopivin
välimatkoin pitkin Suomen rannikkoa ja lisäksi yksi Ahvenanmaalla Saaristomerellä. Jääkartat kattavat koko Itämeren alueen. Jäähavaintoja tekee kukin maa omilta merialueiltaan.
Seurantaohjelman seurantatiheys: mittauslaitteiden tiheys per merialue.
Merialue
Rannikko
Avomeri
		
Vedenkorkeus Aallokko
Perämeri
3
1
Merenkurkku
2
Selkämeri
3
1
Ahvenanmeri
0
Saaristomeri
2
Pohjoinen Itämeri
0
1
Suomenlahti
3
1
Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Aaltopoijut mittaavat aallokkoa avovesikautena
jääriskiajan ulkopuolella jatkuvasti. Mareografit mittaavat vedenkorkeutta jatkuvasti, aikaisemmin paperille ja nykyisin digitaalisesti yhden minuutin havaintovälein. Jäähavainnoista
tuotetaan jääkartta talvikaudella kerran vuorokaudessa
Tiedonhallinta: Alaohjelman havainnot talletetaan Ilmatieteen laitoksen tietokantaan
ja ne ovat saatavissa Ilmatieteen laitoksen Internet-sivuilta (www.ilmatieteenlaitos.fi/
avoin-data).

Kuva: Riku Lumiaro / YHA Kuvapankki
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Ohjelma: Vieraslajit (BALFI-D02)
Yleiskuvaus: Ohjelmalla tuotetaan tietoa merialueiden vieraslajien lajistosta, yksilömääristä ja levinneisyydestä.
Kohdekuvaajat ja kriteerit: Kuvaaja 2 (kriteerit 2.1 ja 2.2).
Paineet: Vieraslajien saapuminen.

Alaohjelma: Vieraslajit (BALFI-D02-1)
Vastuulliset viranomaiset: SYKE ja rannikon ELY-keskukset
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Kuvaaja 2 (vieraslajit, kriteerit 2.1, 2.2).
Yhteenveto alaohjelmasta: Alaohjelmalla tuotetaan tietoa merialueiden vieraslajien
lajistosta, yksilömääristä ja levinneisyydestä. Seuranta kattaa ne eliöryhmät rannikolla ja
avomerellä niin vesipatsaassa kuin pehmeillä ja kovilla pohjillakin, joihin saadaan lajistotietoa muista seurantaohjelmista, erityisesti vesipatsaan elinympäristön seurantaohjelmasta
(eläinplanktonin koostumus ja määrä-alaohjelma, kasviplanktonin koostumus, määrä ja
kukintojen lajisto-alaohjelma) sekä merenpohjan elinympäristöjen seurantaohjelmasta
(avomeren pehmeiden pohjien eläinyhteisöt -alaohjelma, rannikon pehmeiden pohjien
eläinyhteisöt -alaohjelma, makrolevä- ja sinisimpukkayhteisöt -alaohjelma).
Mitattavat tekijät:
• Vieraslajien seuranta perustuu olemassa oleviin biologisiin lajistoseurantoihin, joita
on täydennetty ajallisesti ja alueellisesti kattavammiksi, jolloin uudet vieraslajit voidaan
havaita niiden runsauden suhteen parhaana vuodenaikana ja kaikissa elinympäristöissä
mihin ne voivat levitä.
Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko: Kts. Vesipatsaan elinympäristön seurantaohjelmasta (eläinplanktonin koostumus ja määrä-alaohjelma, kasviplanktonin koostumus,
määrä ja kukintojen lajisto-alaohjelma) sekä merenpohjan elinympäristöjen seurantaohjelmasta (avomeren pehmeiden pohjien eläinyhteisöt-alaohjelma, rannikon pehmeiden pohjien eläinyhteisöt-alaohjelma, makrolevä- ja sinisimpukkayhteisöt-alaohjelma).
Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Kts. Vesipatsaan elinympäristön seurantaohjelmasta (eläinplanktonin koostumus ja määrä-alaohjelma, kasviplanktonin koostumus, määrä
ja kukintojen lajisto-alaohjelma) sekä merenpohjan elinympäristöjen seurantaohjelmasta
(avomeren pehmeiden pohjien eläinyhteisöt-alaohjelma, rannikon pehmeiden pohjien
eläinyhteisöt-alaohjelma, makrolevä- ja sinisimpukkayhteisöt-alaohjelma).
Tiedonhallinta: Suomen ympäristökeskus ylläpitää rekisteriä saapuneista vieraslajeista.
Itämerellä on yhteinen vieraslajirekisteri: http://www.corpi.ku.lt/databases/index.php/
aquanis/. HELCOM ylläpitää yhteenvetoa vieraslajeista Itämerellä: http://www.helcom.fi/
baltic-sea-trends/environment-fact-sheets/biodiversity/observed-non-indegenous-andcryptogenic-species-in-the-baltic-sea/.
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Ohjelma: Kaupalliset kalakannat (BALFI-D03)
Yleiskuvaus: Tiedonkeruuohjelmassa kerätään tietoa mm. silakka-, kilohaili-, tuska- ja
lohikantojen tilasta. Näitä lajeja koskevat aineistot analysoidaan ja raportoidaan kansainvälisenä yhteistyönä Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) työryhmissä. EU:n
tiedonkeruuohjelman lisäksi tietoa tuotetaan myös ammattikalastuksen saalistilastoinnissa.
Kalastus on merkittävin kaupallisten lajien tilaan vaikuttava tekijä. Kaupallisen kalastuksen
ohella myös vapaa-ajankalastuksella on huomattavaa merkitystä rannikkolajien kantoihin.
Kohdekuvaajat ja kriteerit: Kuvaaja 3 (kriteerit 3.1, 3,2 ja 3,3) ja lohen osalta kuvaaja 1
(kriteerit 1.2 ja 1.3)
Paineet: Tuotetaan tietoa kalastuspaineesta.

Alaohjelma: Kalatalouden EU-tiedonkeruuohjelma (BALFI-D03-1)
Vastuullinen viranomainen: RKTL
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Kaupalliset lajit (kuvaaja 3, kriteerit 3.1,3.2 ja
3.3), lohen osalta myös luonnon monimuotoisuus (kuvaaja 1, kriteeri 1.2). Ei paineiden
seurantaa.
Yhteenveto alaohjelmasta: Kalatalouden EU-tiedonkeruuohjelma edellyttää, että
jäsenmaat tuottavat yksityiskohtaista tietoa kalataloudestaan. Tietoja käytetään mm. yhteisen kalastuspolitiikan tueksi tehtävissä tieteellisissä analyyseissä ja neuvonannossa. Kalatalouden EU-tiedonkeruuohjelmasta on säädetty EY-asetuksessa N:o 199/2008. Yksityiskohtaisia sääntöjä, määritelmiä ja vaatimuksia on esitetty Komission asetuksessa (EY)
N:o 665/2008 ja Komission päätöksessä N:o 2010/93/EU. Suomen ohjelmasta on olemassa
hyvin yksityiskohtainen kuvaus (Finnish National Programme 2011–2013. Revision for year
2013. 3.4.2013. Ministry of Agriculture and Forestry, Finnish Game and Fisheries Research
Institute, FINLAND). Tätä tuoreinta ohjelmaa noudatetaan vielä ainakin vuoden 2014 ajan.
Seuraava uudistus tulee voimaan parin vuoden sisällä ja todennäköisesti nykyisessä ohjelmassa olevat elementit ovat mukana myös uudessa ohjelmassa.
Mitattavat tekijät:
• Seurannan kohteena olevista lajeista otetaan säännöllisesti saalisnäytteitä ammattikalastuksen saaliista. Näytteistä määritetään mm. kalojen ikää ja kasvua.
• Silakan ja kilohailin esiintymistä ja runsautta arvioidaan kaikuluotauksella; turskalla
esiintymistä ja runsautta arvioidaan koetroolauksilla Itämeren pääaltaalla ja eteläosissa.
Sekä kaikuluotauksien että koetroolausten yhteydessä otetaan myös yksilönäytteitä.
• Lohen vaelluspoikasten määrää arvioidaan smolttirysillä, joilla pyydystetään mereen
vaeltavia poikasia. Kudulle nousevien emojen määriä arvioidaan Didson-luotaimella.
Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko: Havaintoverkko on hyvin erilainen eri
lajeille ja menetelmille. Havaintoverkon kuvaukset löytyvät teksti- ja taulukkomuodossa
kansallisesta tiedonkeruuohjelmasta.
Havainnoinnin kattavuus merialueilla.
Merialue
Rannikko Avomeri
Perämeri
x
x
Merenkurkku
x
x
Selkämeri
x
x
Ahvenanmeri
x
x
Saaristomeri
x
x
Pohjoinen Itämeri
x
x
Suomenlahti
x
x
Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Havainnoinnin ajallinen kattavuus on hyvin erilainen eri lajeille ja menetelmille. Kuvaukset löytyvät teksti- ja taulukkomuodossa kansallisesta tiedonkeruuohjelmasta.

40

Ehdotus Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi

Tiedonhallinta: Saalisnäytteenottoon liittyvät aineistot tallennetaan omaan Oracletietokantaan, josta tiedot on siirrettävissä Itämeren alueen yhteiseen tietokantaan
(FISHFRAME). Kaikuluotausaineistot tallennetaan EU-laajuiseen yhteiseen tietokantaan.
Lohiaineistot kootaan kansalliseen tietokantaan. HELCOM esittelee vuosittain yhteenvedon ICES WGBAST -työryhmän lohituloksista: http://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/
biodiversity/indicators/abundance-of-salmon-spawners-and-smolt/.

Alaohjelma: Ammattikalastajien saalistiedot (BALFI-D03-2)
Vastuullinen viranomainen: RKTL
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Kaupalliset kalakannat (kuvaaja 3, kriteerit 3.1,
3.2 ja 3.3). Seuranta tuottaa myös tietoa kalastuspaineesta.
Yhteenveto alaohjelmasta: Ammattikalastajat ovat velvollisia raportoimaan kalastusta
ja saalista koskevat tiedot viranomaisille määräaikoina tehtävillä saalisilmoituksilla. Tiedot
kootaan yhteen ja julkaistaan vuosittain. Tarkemmat tiedot menetelmistä ja tietojen tavallisimmasta esitysmuodoista löytyvät esimerkiksi julkaisusta: Ammattikalastus merellä 2011.
Riista- ja kalatalous. Tilastoja 2/2012 tai http://www.rktl.fi/tilastot/aihealueet/ammattikalastus_merella/ammattikalastus_merella.html
Mitattavat tekijät:
• Saaliit: Ammattikalastuksen saaliit ilmoitetaan lajeittain kiloina.
• Pyyntiponnistus: Pyyntiponnistus ilmoitetaan tavallisimmin verkko- tai rysä- tai troolauspäivinä. Suuremmilta aluksilta kerätään tiedot myös troolivetoihin käytetystä ajasta.
• Yksikkösaalis: Yksikkösaalis (CPUE) esitetään lajikohtaisesti saaliin määränä (kg) yhtä
pyydystä ja yhtä pyyntivuorokautta kohden. Yksikkösaalis lasketaan nollasta poikkeavista saalishavainnoista.
Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko: Tiedot kerätään tilastoruuduittain.
Merialue
Perämeri
Merenkurkku
Selkämeri
Ahvenanmeri
Saaristomeri
Pohjoinen Itämeri
Suomenlahti

Rannikko
x
x
x
x
x
x
x

Avomeri
x
x
x
x
x
x
x

Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Tietojenkeruu on ympärivuotista toimintaa.
Rannikkokalastuksesta tiedot kerätään kuukausikohtaisesti, isommilla aluksilla tapahtuvasta
kalastuksesta sekä kaikesta lohenkalastuksesta kalastuskertakohtaisesti.
Tiedonhallinta: Elinkeinokalatalouden keskusrekisteri (KAKE).
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Ohjelma: Rehevöityminen (BALFI-D05)
Yleiskuvaus: Ohjelma tuottaa tietoa kemiallisen tilan, ravinteiden ja kasviplanktonin
pigmenttien pitoisuuksista vedessä sekä orgaanisen aineen, kiintoaineen ja ravinteiden
kuormituksesta. Mitattavat muuttujat kerätään rannikolla veneillä ja avomerellä tutkimusalus Arandalla, kauppalaivoilla Alg@Line-ohjelmalla sekä kaukokartoituksella koko merialueelta. Menetelmät täydentävät toisiaan ja antavat kattavan kuvan rehevöitymistilanteesta.
Kohdekuvaajat ja kriteerit: Kuvaaja 4 (kriteeri 4.3) ja 5 (kriteerit 5.1, 5.2 ja 5.3).
Paineet: Orgaanisen aineen, kiintoaineen ja ravinteiden kuormitus.

Alaohjelma: Vesipatsaan kemiallinen seuranta (BALFI-D05-1)
Vastuulliset viranomaiset: SYKE, rannikon ELY-keskukset, RKTL
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Rehevöityminen (kuvaaja 5, kriteerit 5.1 ja
5.3). Ei paineiden seurantaa.
Yhteenveto alaohjelmasta: Seurattavia kemiallisia ominaisuuksia ovat meriveden
ravinnetila (typen ja fosforin jakeet sekä silikaatti), hapetus-pelkistystila (happi- tai rikkivetypitoisuus) sekä asiditeetti/alkaliniteetti (pH, hiilidioksidin osapaine). Seurantaa tehdään
sekä Itämeren avomerialueilla että rannikkoalueilla. Meren kemiallinen tila on seurausta
sekä meren fysikaalisista ominaisuuksista että valuma-alueen vaikutuksesta. Veden kemia
vaikuttaa puolestaan ratkaisevasti meren biologiaan.
Mitattavat tekijät:
• Typpi: nitriitti, nitraatti, ammonium ja kokonaistyppi (rannikkovesissä nitriittiä ja
nitraattia ei määritetä erikseen)
• Fosfori: fosfaatti ja kokonaisfosfori
• Silikaatti (SiO4)
• Liuennut happi (O2)
• Rikkivety (H2S)
• pH
• Hiilidioksidin osapaine (pCO2)
• Kokonaishiili (TOC)
Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko: Havaintoverkko muodostuu:
• avomerialueen 79 asemasta, joista osa on Alg@Line-asemia,
• rannikkoalueen n. 136 asemasta, joista 19 on intensiiviasemia ja osa on kuormittajien
ylläpitämiä velvoitetarkkailuun, joita on sisällytetty ympäristöhallinnon havaintoasema
verkostoon, ja
• seurantaa tukevasta muusta tarkkailusta (n. 90 pistettä), joka muodostuu pääasiassa
velvoitetarkkailuista.
Ympäristöhallinnon seurantaohjelma
Merialue
Rannikko Avomeri
Perämeri
14
10
Merenkurkku
13
4
Selkämeri
14
18
Ahvenanmeri
2
Saaristomeri
49
Pohjoinen Itämeri
13
Suomenlahti
46
32
Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Avomerialueiden seurantamatkoja on vuodessa
kaksi: tammi-helmikuussa, jolloin vesipatsaan ravinnepitoisuudet ovat korkeimmillaan, ja
touko-kesäkuussa tai elokuussa vesipatsaan kerrostuneisuuskaudella. Kaikilla seurantaohjelman asemilla käydään sekä talvella että kesällä niin, että kesän kaksi matkaa yhdessä
kattavat kaikki asemat. Rannikkoalueiden intensiiviasemilla tilaa seurataan (6 – ) 10 –16
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kertaa vuodessa. Rannikon kartoitusluonteinen seuranta tehdään talvella (helmi-maaliskuu) ja keskikesällä (heinä-elokuu). Alg@Line-seurannassa saadaan noin 12–24 näytteenottopisteeltä tietoa pintakerroksen ravinnepitoisuuksista 1–2 kertaa kuukaudessa avovesikauden ajan. Aikasarjat alkavat avomerellä 1979 ja rannikolla 1980-luvulla.
Tiedonhallinta: Aineisto säilytetään SYKEn tietokannoissa ja on saatavilla Herttapalvelun kautta (www.ymparisto.fi/oiva).

Alaohjelma: Ravinteiden, orgaanisen aineen ja kiintoaineen kuormitus
(BALFI-D05-2)
Vastuulliset viranomaiset: SYKE ja rannikon ELY-keskukset
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Paineseuranta tuottaa tietoa ravinteiden,
kiintoaineen ja orgaanisen aineen kuormituksesta. Kiintoainemittauksia käytetään myös
alaohjelmaan Fyysinen menetys ja vahinko. Osa tämän seurannan mittauksista on kuvattu
haitallisten aineiden ohjelmassa.
Yhteenveto alaohjelmasta: Alaohjelmalla seurataan jokien kautta ja suorana pistekuormituksena (yhdyskuntajätevedenpuhdistamoista, teollisuuslaitoksista, kalankasvatuslaitoksista, turvetuotannosta, turkistarhauksesta) mereen päätyvää ravinteiden, kiintoaineen ja
orgaanisen kuormitusta. Lisäksi mukana seurannassa on ilmaperäinen typpilaskeuma.
Tarkoituksena on arvioida kuormituksen määrää ja pitkäaikaismuutoksia.
Mitattavat tekijät:
• Jokien tuomat ravinteet. Seurattavat muuttujat: kokonaistyppi, nitriitti + nitraatti,
kokonaisfosfori, fosfaatti, orgaaninen aine, kiintoaine ja virtaama.
• Pistekuormittajien tuomat ravinteet. Seurattavat muuttujat: kokonaistyppi, kokonaisfosfori, orgaaninen aine. Tietolähteenä ovat kuormitus ja päästötarkkailut.
• Ravinteiden ilmalaskeuma. Seurattavat muuttujat: kokonaistyppi ja kokonaisfosfori.
Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko: Mereen laskevien jokien alajuoksun
seurantapaikkoja on 29. Sen lisäksi on velvoitetarkkailussa olevat pistekuormittajat sekä
ilmanlaatuasemat, joiden dataa käytetään typpilaskeuman mallintamistulosten validointiin.
Merialue
Rannikko
Perämeri
13
Merenkurkku
1
Selkämeri
4
Ahvenanmeri		
Saaristomeri
5
Pohjoinen Itämeri		
Suomenlahti
6

Avomeri *
x
x
x
x
x
x
x

*) Vain ilmakuormitusmallit.

Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Ravinteiden, orgaanisen aineen ja kiintoaineen
seuranta tehdään mereen laskevien jokien alajuoksulla 13 –22 kertaa vuodessa. Seuranta
on alkanut 1970.
Tiedonhallinta: Jätevedenpuhdistamoista ja teollisuuslaitoksista mereen päätyvän kiintoaineen tiedot on tallennettu ympäristöhallinnon Vahti-tietokantaan v. 1970 alkaen ja jokivesien kiintoainepitoisuudet Hertta-tietokantaan (www.ymparisto.fi/oiva) vuodesta 1970
lähtien.
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Alaohjelma: Kasviplanktonin pigmentit (BALFI-D05-3)
Vastuullinen viranomainen: SYKE
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Ravintoverkko (kuvaaja 4, kriteeri 4.3 avainlajiryhmien runsaus ja levinneisyys) ja rehevöityminen (kuvaaja 5, kriteeri 5.2 ihmistoiminnan
aiheuttamat lajistosuhdemuutokset esimerkiksi piilevä:panssarisiimalevä suhteessa, haitalliset leväkukinnat (esim. sinilevät). Ei paineiden seurantaa.
Yhteenveto alaohjelmasta: Seurataan ulapan perustuottajatasoa eli tiettyjä kasviplanktonyhteisön ryhmiä pigmenttien avulla. Seurantatieto koostuu vesinäytteiden a-klorofyllituloksista, kauppalaivoille asennettujen Alg@Line-automaattilaitteistojen a-klorofylli- ja
fykosyaniinituloksista sekä kaukokartoituksen a-klorofylli- ja pintalevätulkintoihin. Seurannalla tuotetaan tietoa rehevöitymisen seurauksista.
Mitattavat tekijät:
• Kasviplanktonin a-klorofylli
• Kaukokartoituksen a-klorofyllitulkinta
• Fykosyaniini
Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko: Avomerellä mitataan veden a-klorofyllija fykosyaniinipitoisuuksia tutkimusalus Arandan seurantamatkoilla noin 30 – 40 havaintopisteeltä vuosittain. Operatiivisessa kauppalaivoilta tehtävässä seurannassa a-klorofyllija fykosyaniinipitoisuus mitataan pintavedestä 24 seurantapisteellä linjalla HelsinkiTravemünde ja 11 seurantapisteellä linjalla Helsinki-Tukholma. Rannikkovesissä vuosittaisia
ja vuodenaikaisia a-klorofyllipitoisuuden muutoksia seurataan 19 intensiiviasemalla, joilla
näytteitä otetaan (6 – ) 10 –18 kertaa vuodessa. Alueellisia muutoksia seurataan lisäksi
rannikon kartoitusluonteisilta asemilta, joilla vieraillaan keskikesällä. Satelliittihavainnoista
a-klorofylliä mitataan päivittäin pilvettömiltä alueilta koko Itämeren alueelta. Taulukossa
esitettyjen Arandan seuranta-asemien, rannikon seuranta-asemien ja Alg@Line-seurantapisteiden lukumäärä lisäksi on myös muuta velvoitetarkkailuohjelmista, kartoittavasta
seurannasta ja yva-ohjelmista saatavaa tietoa.
Merialue
Perämeri
Merenkurkku
Selkämeri
Ahvenanmeri
Saaristomeri
Pohjoinen Itämeri
Suomenlahti

Rannikko
12
3
11
43
39

Avomeri
4
6
4
3
13
18

Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Avomeren seuranta on alkanut 1979, rannikon
seuranta 1980 – 90 -luvuilla ja satelliittiseuranta on alkanut 2002. Avomerinäytteitä otetaan
kahdesti vuodessa ja rannikolla näytteitä otetaan 6 –18 kertaa vuodessa (tiheä seuranta
intensiiviasemilla).
Tiedonhallinta: Aineisto talletetaan Ympäristöhallinnon HERTTA-tietokantaan
(www.ymparisto.fi/oiva).

Kuva: Reija Jokipii / YHA Kuvapankki
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Ohjelma: Hydrografian muutokset (BALFI-D07)
Yleiskuvaus: Ohjelma kuvaa meren hydrografisten olosuhteiden pysyvää muuttumista.
Seurannassa tarkkaillaan ihmisperäisten toimenpiteiden määrää ja vaikutusalueen laajuutta.
Ohjelma sisältää kaksi alaohjelmaa: lämpötilaolojen muutokset ja suolapitoisuusolojen ja
virtauksien muutokset.
Kohdekuvaajat ja kriteerit: Kuvaaja 7 (kriteerit 7.1 ja 7.2).
Paineet: Lämpötilan ja suolapitoisuuden muutokset.

Alaohjelma: Merkittävät muutokset lämpötilaoloissa (BALFI-D07-1)
Vastuullinen viranomainen: Rannikon ELY-keskukset, Säteiluturvakeskus (STUK)
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Pysyvät hydrologiset muutokset (kuvaaja 7,
kriteerit 7.1 ja 7.2). Alaohjelma myös sivuaa kuvaajaa 11 (mereen johdettu energia).
Seuranta kerää tietoa ihmisperäisistä lämpötilaolojen muutoksista.
Yhteenveto ohjelmasta: Alaohjelmalla seurataan lämpövoimalaitosten ja ydinvoimaloiden lauhdevesien mukana mereen johdettavan lämmön määrää ja vaikutusalueita.
Alaohjelma sisältää painetekijän:
• muutokset lämpötilaoloissa (esim. voimalaitosten lauhdevedet).
Toimenpiteiden vaikutusten seuranta (esim. pohjaeläimet, makrofyytit, planktonyhteisö
ja vedenlaatu) toteutetaan velvoitetarkkailuna, joka tukee tätä seurantaa ja on kuvattu eri
alaohjelmissa.
Mitattavat tekijät:
• Voimaloista mereen johdetun lämmön määrä ja sen vaikutusalue.
Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko: Alaohjelma kattaa Suomen ydinvoimalat
ja merkittävät rannikkovesiin lämpöä purkavat lämpövoimalaitokset.
Merialue
Rannikko Avomeri
Perämeri
x
Merenkurkku
x
Selkämeri
x
Ahvenanmeri		
Saaristomeri
x
Pohjoinen Itämeri		
Suomenlahti
x
		
Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Tiedon ajallinen kattavuus riippuu kunkin velvoitetarkkailun ehdoista. Tiedot toimitetaan VAHTI-rekisteriin vuosittain.
Tiedonhallinta: Lämpökuormitustietoa kerätään jatkuvasti osana laitosten toimintaa.
Tiedot kerätään yhteisten ohjeiden mukaisesti ja tallennetaan VAHTI-tietojärjestelmään
vuosittain.

Alaohjelma: Merkittävät muutokset suolapitoisuusoloissa ja virtauksissa
(BALFI-D07-2)
Vastuullinen viranomainen: Rannikon ELY-keskukset
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Pysyvät hydrologiset muutokset (kuvaaja 7,
kriteerit 7.1 ja 7.2). Seuranta kerää tietoa ihmisperäisistä paineista, jotka aiheuttavat suolapitoisuuden ja virtausolojen paikallisia muutoksia.
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Yhteenveto ohjelmasta: Alaohjelmalla seurataan veden suolapitoisuusoloihin tai virtauksiin merkittävästi vaikuttavan vesirakentamisen (mm. pengertiet, makeanvedenaltaat)
määrää ja vaikutuksia. Toiminta edellyttää ympäristölupaa. Vesirakentamista käsitellään
myös alaohjelman ”Merenpohjan fyysinen menetys ja vahinko” kehitystarpeissa.
Toimenpiteiden vaikutusten seuranta (esim. pohjaeläimiin, makrofyytteihin, planktonyhteisöön ja veden laatuun.) toteutetaan velvoitetarkkailuna, joka tukee tätä seurantaa ja on
kuvattu muissa alaohjelmissa.
Mitattavat tekijät:
• Padottujen merenlahtien pinta-ala.
• Virtaukseen vaikuttavien rakenteiden määrä ja vaikutusalueiden pinta-ala.
• Meren suolapitoisuuden muutos ja muutosalueen pinta-ala.
Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko: Ohjelma kattaa Suomen rannikkovedet.
Havaintoverkko muodostuu sen mukaan, missä hydrologisten prosessien häiriintymistä
aiheuttavia toimia tehdään. Osa havaintopaikoista on pysyviä (esim. pengertiet), mutta osa
saattaa olla määräaikaisia, mikäli vaikutuksia ei ilmene (esim. rakennusvaiheen rakenteet).
Merialue
Rannikko Avomeri
Perämeri
x
Merenkurkku
x
Selkämeri
x
Ahvenanmeri		
Saaristomeri
x
Pohjoinen Itämeri		
Suomenlahti
x
Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Tietoja on kerääntynyt velvoitetarkkailuohjelmien
aikataulujen mukaisesti.
Tiedonhallinta: Tiedot seurannasta ja niiden vaikutuksista tulevat ELY-keskusten
valvojille. Tietoja toimenpiteistä ei toistaiseksi koota yhteen.

Ohjelma: Epäpuhtaudet ympäristössä (BALFI-D08)
Yleiskuvaus: Ohjelma seuraa haitallisten aineiden pitoisuuksia ja vaikutuksia ympäristössä
sekä kuormitusta eri päästölähteistä.
Kohdekuvaajat ja kriteerit: Kuvaaja 8 (kriteerit 8.1 ja 8.2).
Paineet: Haitallisten (synteettisten ja ei-synteettisten) ja radioaktiivisten aineiden
kuormitus.

Alaohjelma: Avomeren haitalliset aineet ja vaikutukset (BALFI-D08 -1)
Vastuulliset viranomaiset: SYKE ja RKTL
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Kuvaajat 8 (kriteerit 8.1 ja 8.2).
Yhteenveto alaohjelmasta: Alaohjelmassa seurataan merenhoidossa tärkeimpiä haitallisten aineiden ja niiden vaikutusten indikaattoreita vesien tilan arvioimiseksi ja toimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi. Näytteitä kerätään avomereltä vuosittain kaloista
(silakka), sedimentistä ja vedestä. Seuranta kohdistuu laajalla alueella liikkuviin kaloihin,
minkä takia seurannan tarkoitus on mitata merialueen yleistä tilaa ko. aineiden kohdalla.
Seurannan toinen tarkoitus on havaita pitkäaikaismuutoksia valituilta asemilta tai alueilta.
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Mitattavat tekijät:
Yhdisteryhmät, jotka kuuluvat prioriteettiainedirektiivin (uusittu 2013/39/EU) mukaisiin
seurantoihin tai ovat Itämeren toimintaohjelmassa erikseen nimettyjä:
• dioksiinit ja muut dioksiinin kaltaiset yhdisteet – TEQ-silakka*,
• polybromatut difenyylieetterit – silakka*,
• perfluoratut yhdisteet (PFOS) – silakka*,
• heksabromisyklododekaani (HBCDD) – silakka*,
• tributyylitinayhdisteet – sedimentti,
• klooratut yhdisteet (heksaklooribentseeni HCB, heksaklooriheksaani HCH,
kokonais-DDT ja heksaklooributadieeni HCBD) – silakka,
• dikofol, heptakloori – silakka*,
• raskasmetallit (Hg, Cd, Pb) – vesi, paitsi Hg-silakka,
• meriveden öljypitoisuus – vesi.
* Uuden prioriteettiainedirektiivin aineita, jotka ovat 2014 –2018 tutkinnallisen seurannan kohteena.

Biologiset vaikutukset:
• lysosomikalvon stabiilisuus – silakka.
Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko:
Merialue

Kokonaisöljy
Organotinat
pintavedessä
pintasedimentissä
Perämeri
2		
Merenkurkku			
Selkämeri
2		
Ahvenanmeri
1		
Saaristomeri		
1
Pohjoinen Itämeri 1		
Suomenlahti
4
2

Halogenoidut yhdisteet
ja raskasmetallit kaloissa
1
1

2

Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Kaloja kerätään vuosittain. Vaikutukset analysoidaan vuosittain neljältä asemalta. Merivesinäyte öljyanalyyseihin kerätään kaksi kertaa
vuodessa. Tarkempi kuvaus on merenhoidon seurantakäsikirjassa.
Tiedonhallinta: Avomeren seuranta-aineisto säilytetään SYKEn tietokannoissa ja raportoidaan ICES:iin (http://www.ices.dk/marine-data/dataset-collections/Pages/default.aspx).
HELCOM julkaisee yhteenvetoja useilla haitta-aineindikaattoreilla: http://www.helcom.fi/
baltic-sea-trends/hazardous-substances/indicators/.

Alaohjelma: Rannikon haitalliset aineet ja niiden vaikutukset (BALFI-D08-2)
Vastuulliset viranomaiset: SYKE, rannikon ELY-keskukset, RKTL
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Kuvaajat 8 (kriteerit 8.1 ja 8.2).
Yhteenveto alaohjelmasta: Alaohjelmassa seurataan vesien- ja merenhoidon tärkeimpiä haitallisten aineiden ja niiden vaikutusten indikaattoreita vesien tilan arvioimiseksi
ja toimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi. Näytteitä kerätään vuosittain kaloista
(ahven), vedestä ja pohjasedimenteistä. Seurannassa käytetään pienellä alueella liikkuvia
kalalajeja ja vesimittauksia, minkä takia alaohjelman tarkoituksena on seurata kuormituslähteiden lähellä olevia haitta-ainepitoisuuksia. Sedimenttinäytteet kuvaavat valikoitujen
aineiden pitkäaikaismuutoksista ympäristössä.
Mitattavat tekijät:
Yhdisteryhmät, jotka kuuluvat prioriteettiainedirektiivin mukaisiin seurantoihin tai ovat
Itämeren toimintaohjelmassa erikseen nimettyjä:
• dioksiinit ja muut dioksiinin kaltaiset yhdisteet – TEQ-ahven*,
• polybromatut difenyylieetterit – ahven*,
• perfluoratut yhdisteet (PFOS) – ahven*,
• heksabromisyklododekaani (HBCDD) – ahven*,
• tributyylitinayhdisteet – sedimentti,
• raskasmetallit (Hg, Cd, Pb, Ni) – vesi, paitsi Hg-ahven,
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• klooratut yhdisteet (heksaklooribentseeni HCB, heksaklooriheksaani HCH, kokonaisDDT ja heksaklooributadieeni HCBD) – ahven,
• dikofol, heptakloori – ahven*,
• 4-kloori-2-metyylifenoksietikkahappo MCPA – vesi**,
• di(2-etyyliheksyyli) ftalaatti DEHP – vesi**,
• nonyylifenoli NP – vesi**,
• polyaromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet) – testataan mittauksia simpukasta*.
* Uuden prioriteettiainedirektiivin aineita, jotka ovat 2014 –2018 tutkinnallisen seurannan kohteena.
** Aiemman prioriteettiainedirektiivin aineita, jotka ovat 2014 –2016 tutkinnallisen seurannan
kohteena rannikkovesissä.

Biologiset vaikutukset:
• lysosomikalvon stabiilisuus – ahven.
Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko:
Merialue
Kala-asemia (ahven) Vesiasemia
Perämeri
3
3
Merenkurkku
1
2
Selkämeri
2
2
Ahvenanmeri			
Saaristomeri
2
1
Pohjoinen Itämeri			
Suomenlahti
3
2

Sedimentti-asemia
3
1
2
2
4

Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Kaloja kerätään ja havainnoitavat aineet mitataan
vuoden välein ja vesinäytteet kerran kuukaudessa jäättömänä aikana. Sedimenttiprofiili
otetaan joka kolmas vuosi kultakin alueelta. Tarkempi kuvaus annetaan merenhoidon
seurantakäsikirjassa.
Tiedonhallinta: Aineisto tallennetaan SYKEn tietokantoihin ja on saatavissa HERTTApalvelun kautta (www.ymparisto.fi/oiva). Osa seurattavista haitta-aineista kuvataan
Itämeren-laajuisesti HELCOM-indikaattoreilla: http://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/
hazardous-substances/indicators/.

Alaohjelma: Luvitetun toiminnan haitallisten ja vaarallisten aineiden päästöt
rannikkovesiin (BALFI-D08-3)
Vastuulliset viranomaiset: Rannikon ELY-keskukset ja SYKE
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Paineiden seuranta kerää tietoa ei-synteettisten haitta-aineiden kuormituksesta, mukaan lukien ”aineiden järjestelmällinen tai
tahallinen laskeminen ympäristöön”.
Yhteenveto alaohjelmasta: Alaohjelma kuvaa ympäristölupaa edellyttävien laitosten
haitallisten ja vaarallisten aineiden päästöjä rannikkovesiin ja niiden kehitystä. Alaohjelmaan sisältyvät ympäristöluvan varaiset laitokset (yhdyskuntajätevedenpuhdistamot,
teollisuus), joilta löytyy päästötietoja VAHTI-rekisteristä. Päästöt arvioidaan seuraaville
neljälle meren osa-alueelle; Suomenlahti, Saaristomeri, Selkämeri ja Perämeri).
Mitattavat tekijät: Yhdyskuntajätevedenpuhdistamojen ja teollisuuden päästöt rannikkovesiin sisältäenprioriteettiainedirektiivin relevantit aineet.
Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko: Alaohjelma kattaa kunkin vesienhoitoalueen rannikon laitokset, jotka päästävät ko. aineita pintavesiin (ks. taulukko). Päästöt
arvioidaan seuraaville neljälle meren osa-alueelle; Suomenlahti, Saaristomeri, Selkämeri
ja Perämeri).
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Merialue
Rannikko Avomeri
Perämeri
x
Merenkurkku
x
Selkämeri
x
Ahvenanmeri		
Saaristomeri
x
Pohjoinen Itämeri		
Suomenlahti
x
Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Näytteenottotiheys laitosten tarkkailusuunnitelmien mukaan.
Tiedonhallinta: VAHTI-rekisterissä (ympäristöhallinnon valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä). HELCOM kerää haitallisten aineiden kuormitustietoa nk. PLC-raporttiin.

Alaohjelma: Jokien kautta mereen päätyvä haitallisten ja vaarallisten
aineiden kuormitus (BALFI-D08-4)
Vastuulliset viranomaiset: SYKE ja rannikon ELY-keskukset
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Paineseurannalla kerätään haitallisten aineiden
(synteettisten ja ei-synteettisten) kuormitustietoa.
Yhteenveto alaohjelmasta: Seurataan jokien kautta mereen päätyvää haitallisten ja
vaarallisten aineiden kuormitusta. Kuormitustieto kerätään VPD:n mukaisiin vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden kuormitusinventaarioihin ja Itämeren tasolla
HELCOM:n työn puitteissa.
Mitattavat tekijät:
• Prioriteettiainedirektiivin relevantit aineet.
Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko: Havaintojen kattavuus ja havaintoverkko
on esitetty alla olevassa taulukossa.
Merialue
Jokisuu
Avomeri
Perämeri
13 asemaa
Merenkurkku
1 asemaa
Selkämeri
3 asemaa
Ahvenanmeri		
Saaristomeri
5 asemaa
Pohjoinen Itämeri		
Suomenlahti
6 asemaa
Havainnoinnin ajallinen kattavuus: EU:lle tehdään haitallisten aineiden inventaariot
lainsäädännön edellyttäminä ajanjaksoina ja ne on täsmennetty seurantakäsikirjassa.
Tiedonhallinta: Aineisto on tallennettu HERTTA-järjestelmään. HELCOM tekee
yhteenvetoja haitallisten aineiden kuormituksesta.

Ehdotus Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi

49

Alaohjelma: Haitallisten ja vaarallisten aineiden ilmaperäinen laskeuma
mereen (BALFI-D08-5)
Vastuullinen viranomainen: SYKE
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Alaohjelmassa seurataan haitallisten aineiden
(synteettisten ja ei-synteettisten) kuormitusta.
Yhteenveto alaohjelmasta: Alaohjelmalla seurataan haitallisten ja vaarallisten aineiden
ilmaperäistä laskeumaa koko merialueelle sekä niiden kehitystä.
Mallinnettavat tekijät:
• Metallit (Cd, Hg, Pb) ja dioksiinit.
• Edistetään EMEP-MSC-E:n laskeuman arviointityötä siten, että pyritään vuoteen 2018
mennessä saamaan seuraavia aineita laskeumamallinnukseen: PFOS, PBDE, HBCD ja
PCB. Tämä edellyttää aineiden ilmapäästöjen arviointia UNECE CLRTAP ja HELCOM
-yhteistyössä.
Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko: Laskeuma arvioidaan koko merialueelle.
EMEP MSC-E:n käyttämä MSCE-HM-malli perustuu maiden lähettämään päästödataan
UNECE:n kaukokulkeuma-sopimuksen puitteissa ja Itämeren raportit käsitellään
HELCOM:ssa.
Merialue
Perämeri
Merenkurkku
Selkämeri
Ahvenanmeri
Saaristomeri
Pohjoinen Itämeri
Suomenlahti

Jokisuu
x
x
x
x
x
x
x

Avomeri
x
x
x
x
x
x
x

Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Laskeuma ilmoitetaan vuosiarvona.
Tiedonhallinta: Aineisto kootaan ympäristöhallinon VAHTI-tietojärjestelmään ja
Itämeren laajuiset raportit on saatavilla HELCOM-sihteeristön ja EMEP:n sivuilta:
http://www.helcom.fi ja http://emep.int/publ/common_publications.html.

Alaohjelma: Valvontalennoilla havaitut alusöljypäästöt (BALFI-D08-6)
Vastuulliset viranomaiset: SYKE ja Rajavartiolaitos
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Alaohjelmassa havaitaan alusöljypäästöjä
(kuvaaja 8, kriteeri 8.2) ja samalla se tuottaa tietoa öljykuormituksesta (haitta-aineen
kuormitus)
Yhteenveto alaohjelmasta: Seurataan aluksista veteen menevien öljypäästöjen määrän
kehitystä Suomen merialueilla. Öljypäästöjä havainnoidaan pääasiassa Rajavartiolaitoksen
valvontalentokoneista käsin. Päästöjen lukumäärän lisäksi arvioidaan niiden tilavuutta. Alaohjelmassa ei ole mukana öljyonnettomuuksia, jotka voivat olla määrältään ja vaikutuksiltaan huomattavasti suurempia kuin tahalliset alusöljypäästöt. HELCOM raportoi vuosittain
öljy- ja kemikaalionnettomuuksien määristä Itämerellä: http://www.helcom.fi/baltic-seatrends/maritime/accidents.
Mitattavat tekijät:
• Öljyhavainnot, jotka tehdään ilmasta käsin.
Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko: Öljypäästöjen lentovalvonta kattaa Suomen rannikon ja avomerialueet. Valvonta keskittyy vilkkaimpien laivaväylien alueelle. Valvontaa tehdään säännöllisesti myös Suomen merialueen ulkopuolella. Myös muiden maiden
valvontalentokoneet havainnoivat säännöllisesti Suomen merialueita. Merialueita valvotaan
myös Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) CleanSeaNet-satelliittikuvapalvelun
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avulla. Satelliittikuvilta havaitut mahdolliset öljypäästöt pyritään tarkistamaan valvontalentokoneella. Satelliittikuvapalvelu tukee öljypäästövalvontaa ja osaltaan lisää valvonnan
kattavuutta.
Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Valvontalentokoneilla lennetään tiheämmin kuin
HELCOMissa sovitut vilkkaimmin liikennöityjen laivaväylien alueella vähintään kahdesti
viikossa ja muilla merialueilla vähintään kerran viikossa. Havainnoinnin ajallinen kattavuus:
Suomen valvontalentokoneet valvovat pohjoisen Itämeren merialueita vuosittain 600 –700
tuntia. Koko Itämerellä kaukokartoituslaitteistoin varustetut valvontalentokoneet lentävät
vuosittain 5 000 – 6 000 tuntia.
Tiedonhallinta: SYKE ja vuosittaiset HELCOM-raportit: http://www.helcom.fi/Lists/
Publications/Other%20publications/Report%20on%20illegal%20discharges%202012.pdf ja
karttapalvelu: http://maps.helcom.fi/website/flexviewers/IllegalOilDischarges/index.html

Alaohjelma: Radioaktiivisuus Itämeressä (BALFI-D08-7)
Vastuullinen viranomainen: Säteilyturvakeskus (STUK)
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Kuvaaja 8, (kriteeri 8.1).
Yhteenveto alaohjelmasta: Alaohjelmalla valvotaan radioaktiivisten aineiden esiintymistä, kulkeutumista ja määrää Itämeressä. Näytteitä kerätään vuosittain vedestä, pohjasedimenteistä ja kaloista (hauki ja silakka). Radioaktiiviset aineet Itämeressä ovat pääosin
peräisin vuonna 1986 tapahtuneesta Tshernobylin onnettomuudesta ilmakehässä 1950- ja
1960-luvuilla suoritetuista ydinasekokeista. Pienempiä määriä on tullut paikallisista ydinlaitoksista.
Mitattavat tekijät: Radioaktiivisten aineiden pitoisuus: Cs-137 ja muut gammanuklidit,
Sr-90, Pu-239,240 silakassa, merivedessä ja sedimentissä.
Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko:
Merialue
Rannikkoasemia
Perämeri
1
Merenkurkku
1
Selkämeri
1
Ahvenanmeri		
Saaristomeri
1
Pohjoinen Itämeri		
Suomenlahti
3

Avomeriasemia
2
2
1
2

Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Näytteitä kerätään kerran vuodessa jokaiselta
asemalta.
Tiedonhallinta: Aineisto on Säteilyturvakeskuksessa ja Itämeren-laajuista tietokantaa
ylläpidetään HELCOM-sihteeristössä (http://www.helcom.fi/Pages/MORSEnvironmental-database.aspx).

Alaohjelma: Radioaktiivisten aineiden päästöt mereen (BALFI-D08-8)
Vastuullinen viranomainen: STUK
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Seurannalla kerätään tietoa radionuklidien
kuormituksesta.
Yhteenveto alaohjelmasta: Alaohjelma seuraa radioaktiivisten aineiden päästöjä
mereen. Ohjelmassa seurataan ydinlaitosten päästöjä rannikkovesiin ja niiden kehitystä sekä
jokien kautta mereen päätyviä radioaktiivisia aineita. Ydinlaitosten päästöjen seuranta on
velvoitetarkkailua. Jokien kautta mereen päätyviä radioaktiivisia aineita seurataan osana
Säteilyturvakeskuksen ympäristövalvontaohjelmaa.
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Mitattavat tekijät:
• Ydinvoimalaitosten päästöt rannikkovesiin seuraavien radioaktiivisten aineiden osalta:
tritium, beta-aktiiviset aineet, gamma-aktiiviset aineet
• Jokiveden sisältämät radioaktiiviset aineet (Cs-137, Sr-90)
Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko: Ohjelma kattaa ne rannikon ydinlaitokset,
jotka päästävät radioaktiivisia aineita pintavesiin (Olkiluodon ydinvoimalaitos, Loviisan ydinvoimalaitos), joten laitosten päästöt arvioidaan Suomenlahdelle ja Selkämerelle. Jokisuiden
seuranta kattaa alla olevan taulukon mukaan Suomenlahden, Selkämeren ja Perämeren.
Radioaktiivisia aineita seurataan seuraavissa jokisuissa: Kymijoki, Kokemäenjoki, Oulujoki
ja Kemijoki.
Merialue
Joet
Perämeri
2
Merenkurkku		
Selkämeri
1
Ahvenanmeri		
Saaristomeri		
Pohjoinen Itämeri		
Suomenlahti
1

Laitokset
1

1

Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Ydinlaitosten päästöjen seuranta toteutetaan
laitosten tarkkailusuunnitelmien mukaan. Päästöjä seurataan neljännesvuosittain ja vuosittain. Jokisuista radioaktiivisuus määritetään kaksi kertaa vuodessa (toukokuussa ja lokakuussa).
Tiedonhallinta: Aineisto on STUK:ssa ja Itämerenlaajuinen tietokanta ylläpidetään
HELCOM-sihteeristössä: http://www.helcom.fi/Pages/MORS-Discharge-database.aspx.

Kuva: YHA Kuvapankki
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Ohjelma: Epäpuhtaudet ihmisravinnossa (BALFI-D09)
Yleiskuvaus: Ohjelma seuraa haitallisten aineiden pitoisuuksia ihmisravinnoksi käytettävissä kaloissa.
Kohdekuvaajat ja kriteerit: Kuvaaja 9 (kriteeri 9.1).
Paineet: Ohjelmassa ei ole paineiden seurantaa.

Alaohjelma: Epäpuhtaudet ihmisravinnoksi käytettävässä kalassa
(BALFI-D09-1)
Vastuullinen viranomainen: Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira), SYKE ja Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos (THL)
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Kuvaaja 9 (kriteeri 9.1).
Yhteenveto alaohjelmasta: Alaohjelmassa seurataan merenhoidon puitteissa tärkeimpiä haitallisten aineiden indikaattoreita ihmisravinnoksi käytettävissä kaloissa. Näytteitä
kerätään avomereltä vuosittain silakasta ja kampelasta ja kasviplanktonista sekä rannikolla
ahvenesta. Alaohjelman kalanäytteiden otto suoritetaan yhteistyössä avomeren ja rannikon
haitallisten aineiden ja niiden vaikutusten alaohjelmien (BALFI-D08-1, BALFI-D08-2)
kanssa.
Mitattavat tekijät:
Silakasta (lihas) ja ahvenesta:
• polyklooratut dibentso-p-dioksiinit ja dibentsofuraanit (PCDD/F),
• dioksiinin-kaltaiset polyklooratut bifenyylit (dl-PCB),
• polybromatut difenyylieetterit (ml. deka-PBDE),
• perfluoratut yhdisteet (PFOS, PFOA /myös maksa),
• raskasmetallit (As, Cd, Hg, Ni, Pb).
Kampelasta, silakasta ja kasviplanktonista:
• fykotoksiinit (nodulariini-R ja mikrokystiini-LR).
Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko:
Merialue
Avomeren seuranta-alueet
Perämeri
1
Merenkurkku		
Selkämeri
1 (2 fykotoksiinit)
Ahvenanmeri
1 fykotoksiinit
Saaristomeri		
Pohjoinen Itämeri		
Suomenlahti
2

Rannikon seuranta-alueet
3
1
1
1
3

Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Kaloja kerätään ja analysoidaan joka 2. vuosi.
Fykotoksiinianalyyseihin kala-, kasviplankton- ja vesinäytteet kerätään kerran vuodessa.
Tiedonhallinta: Aineisto tallennetaan Eviran tietokantaan ja fykotoksiinien osalta SYKE:n
tietokantaan.
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Ohjelma: Roskaantuminen (BALFI-D010)
Yleiskuvaus: Ohjelma sisältää meriympäristössä esiintyvien roskien seurannan. Roskien
seurantaa ei ole aikaisemmin toteutettu Suomessa ja siksi seurantaohjelman menetelmät,
indikaattorit ja alueellinen ja ajallinen kattavuus ovat on asetettu vasta alustavasti. Seurannassa pyritään alkuun kartoittamaan roskien määrää ja kehittämään seurannan menetelmiä.
Ohjelma sisältää tällä ohjelmakaudella rantaroskien seurannan ja mikroroskien seurannan.
Edellinen toteutetaan erityyppisillä rannoilla (luonnontilainen/urbaani ranta) kansalaishavainnoilla, joita koordinoi Pidä Saaristo Siistinä ry ja jälkimmäistä suorittaa SYKE avomerellä tutkimusalus Arandalla. Molemmat osaohjelmat seuraavat ihmistoiminnan seurauksena syntyneitä paineita meriekosysteemissä. Mikroroskaseuranta aloitetaan vapaan veden
pinnalle kertyneen mikroroskan määrien kartoittamisella. Mikroroska-alaohjelmaan liittyy
tutkimus- ja kehitystarpeita. Toistaiseksi ohjelmasta puuttuu meren pohjaan ja vedenalaisiin
rakenteisiin kertyneen roskan määrän seuranta sekä roskien vaikutusten arviointi.
Kohdekuvaajat ja kriteerit: Kuvaaja 10 (roskaantuminen, kriteeri 10.1).
Paineet: Roskaantuminen paineena (biologinen häiriö).

Alaohjelma: Rantaroskan määrä ja laatu (BALFI-D10-1)
Vastuullinen viranomainen: SYKE , ja muut seurantaa toteuttavat tahot: Kansalaishavainnointia koordinoi Pidä saaristo siistinä ry (PSSRY)
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Kuvaaja 10 (roskaantuminen, kriteeri 10.1) ja
seuraa roskaantumista paineena (biologinen häiriö).
Yhteenveto alaohjelmasta: Osaohjelmassa seurataan rannoille kertyvän, silmin havaittavan roskan määrää ja laatua tarkoituksena selvittää roskaantumisen trendejä sekä eri
alueilla rantojen roskaantumista aiheuttavia paineita. Osaohjelmassa käytetään apuna kansalaishavainnointia. Seurannassa on käytössä on kansainvälisesti kehitetty ja testattu menetelmä jossa kaikki yli 2.5 cm kokoiset roskat luokitellaan ja kerätään pois rannalta.
Mitattavat tekijät:
• Näkyvän roskan määrä ja laatu rannoilla.
Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko: Oheiseen taulukkoon on merkitty vain
varmat rannat, ei havainnointikoulutuksen myötä muodostuvia uusia 2014 seurantarantoja. Pidä Saaristo Siistinä ry siivoaa vuonna 2014 yhteensä 9 rantaa. Yhtä lukuun ottamatta
nämä rannat ovat olleet siivouksen kohteena myös vuonna 2012 ja 2013.
Merialue
Perämeri
Merenkurkku
Selkämeri
Ahvenanmeri
Saaristomeri
Pohjoinen Itämeri
Suomenlahti

Seurantapisteet

4
5

Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Seuranta/roskien keruu tehdään kolme kertaa
vuodessa ja pyritään ajoittamaan: viikoille 13 –20, 28 – 32 ja 37– 46.
Tiedonhallinta: Aineisto tallennetaan Pidä Saaristo Siistinä ry:n tietokantaan.
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Alaohjelma: Mikroskooppisen roskan määrä ja laatu (BALFI-D10-2)
Vastuullinen viranomainen: SYKE
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Kuvaajaan 10 (roskaantuminen, kriteeri 10.1)
ja seuraa roskaantumista paineena (biologinen häiriö).
Yhteenveto alaohjelmasta: Alaohjelmassa seurataan vapaan veden pinnalla esiintyvien
ihmisperäisten mikropartikkelien määrää. Seurannan tarkoitus on selvittää mikroroskan
alueellista esiintymistä, kuten kuormittavien ns. hot-spot-alueiden selvittämistä. Esiintymisen ajallisia vaihteluita selvitetään järjestämällä seuranta mahdollisuuksien mukaan samoille
näytteenottoalueille samaan vuodenaikaan. Käytettävä menetelmä on kokeiluasteella Itämerellä. Referenssiaineistoa on jonkin verran saatavilla valtameristä. Tällä hetkellä arvioidaan vapaan veden pintavesikerroksen >333 µm kokoisen mikroroskan määriä n. 0 –10 cm
syvyydeltä. Roskakappaleiden laadun arviointimenetelmiä kehitetään, samoin kuin <333 µm
kokoisten kappaleiden määrän arviointia.
Mitattavat tekijät:
• Veden pinnalla olevan mikrokokoisen roskan määrä
• Mikroroskien laatu
Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko: Mikroroskien seurantaa ei ole aikaisemmin
Suomessa tehty ja siksi tässä alaohjelmassa esitetty havaintoverkko ei ole vielä vakiintunut.
Alaohjelmaan on sisällytetty 17 asemaa avomerelle – kattaen suurimman osan avomerialueista – ja 8 asemaa rannikkovesiin, joilla katetaan myös Saaristomeri.
Merialue
Rannikko
Perämeri		
Merenkurkku		
Selkämeri		
Ahvenanmeri		
Saaristomeri
3
Pohjoinen Itämeri		
Suomenlahti
5

Avomeri
3
1
5
1
7

Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Aineiston keruu ajoitetaan sellaiseen vuodenaikaan jolloin merivesi on mahdollisimman kirkasta ja roskat helpompia erottaa näytteistä.
Tiedonhallinta: Mikroroskien seurantamenetelmiä kehitetään. Tiedonhallintaa ei ole
suunniteltu toistaiseksi.

Ohjelma: Energia, mukaan lukien melu (BALFI-D011)
Yleiskuvaus: Ohjelman tavoitteena on seurata mereen johdetun energian määriä. Julkista
äänenpainetason seurantaohjelmaa ei ole tätä ennen Suomessa ollut ja siksi tämä seuranta
pyrkii ensisijaisesti kartoittamaan merialueiden äänimaisemaa ja testaamaan asetettuja indikaattoreita. Ohjelmassa myös testataan rekisteriä, johon kerätään tietoa impulsiivisesta
melusta. Tällä seurantakaudella ohjelma sisältää ainoastaan vedenalaisen äänen (ja melun)
seurannan, mutta tavoitteena on lisätä tutkimusta mm. elektromagnetismin ja keinotekoisen valon määristä ja vaikutuksista. Ohjelmalla on yhtymäkohta kuvaajaan 7 ja ohjelmaan
Hydrografiset muutokset, jossa seurataan mereen johdettavan lämmön määrää ja
vaikutuksia.
Kohdekuvaajat ja kriteerit: Kuvaaja 11 (energia mukaan lukien vedenalainen melu
(kriteerit 11.1 ja 11.2).
Paineet: Seuraa melua paineena (biologinen häiriö).
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Alaohjelma: Itämeren vedenalainen äänenpainetaso (BALFI-D11-1)
Vastuulliset viranomaiset: SYKE
Kohdekuvaajat, -kriteerit ja -paineet: Kuvaaja 11 (energia mukaan lukien vedenalainen melu (kriteerit 11.1 ja 11.2) ja seuraa melua paineena (biologinen häiriö).
Yhteenveto alaohjelmasta: Alaohjelmalla seurataan paikallisesti jatkuvan vedenalaisen
äänen painetasoa sekä rekisteröidään ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet tai syntyvän
impulsiivisen vedenalaisen melun esiintymisajat ja -paikat. Vedenalaisen äänimaiseman mittaaminen ja mallintaminen on uusi seurannan muoto ja siksi tässä alaohjelmassa esitetty
menetelmä, havaintoverkko ja ajallinen frekvenssi ovat vasta alustavia ja voivat muuttua
tämän seurantakauden aikana.
Mitattavat tekijät:
• Vedenalainen äänenpainetaso
• Impulsiivisen melun rekisteri perustetaan
Alueellinen kattavuus ja havaintoverkko: Seuranta kattaa Suomen merialueet ja
kansainvälisellä yhteistyöllä kattaa koko Itämeren. SYKE on asentanut yhdeksän hydrofonia
Suomen merialueille ja lisäksi Virolla on kolme ja Ruotsilla neljä hydrofonia, joilla voidaan
mitata myös Suomen merialueiden äänimaisemaa. Alla oleva taulukko näyttää Suomen
hydrofonien lukumäärän per merialue ja näyttää erikseen myös Ruotsin ja Viron laitteiden
lukumäärän ko. merialueilla. BIAS-projektin mittaus ja mallinnus kattaa Itämeren avomerialueet.
Merialue
Perämeri
Merenkurkku
Selkämeri
Ahvenanmeri
Saaristomeri
Pohjoinen Itämeri
Suomenlahti

Havaintopisteet
2 hydrofonia
[Ruotsi: 2 hydrofonia]
[Ruotsi: 1 hydrofoni]
2 hydrofonia
2 hydrofonia [+Viro 1 ja Ruotsi 1 hydrofoni]
3 hydrofonia [+Viro 2 hydrofonia]

Havainnoinnin ajallinen kattavuus: Seurantamittaus on ympärivuotinen ja kattaa
ajasta n. 50 %.
Tiedonhallinta: Alustavan suunnitelman mukaan mittaustieto olisi Suomen hydrofonien
osalta SYKEssä ja jalostettu indikaattoritieto kerättäisiin HELCOM-sihteeristön ylläpitämään rekisteriin.
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6. Seurantaohjelman kustannusten
arviointi
Itämeren seurantaa toteutetaan pääosin valtion tutkimuslaitoksissa ja se rahoitetaan
valtion budjetista. Jonkin verran seurantatietoa tuotetaan myös järjestötoiminnassa,
kuten meriroskan määrän arviointi PSS ry:n toimesta sekä merikotkien seuranta WWF
toimesta, sekä mm. Luonnontieteellisen keskusmuseon ja RKTL:n koordinoiman
kansalaishavainnoinnin kautta.
Seurantaohjelman kustannukset syntyvät seurantaa toteuttavissa laitoksissa ja
yksiköissä (ks. luku 4.2.) pääosin työaika- ja palkkakuluina. Työajan lisäksi kuluja
syntyy, matkakuluista, laiva- ja kuljetusvälineitten hankinnoista ja ylläpidosta, laitteisto- ja tarvikehankinnoista ja laitteiston ylläpidosta (tutkimuslaivat, kuljetuskalusto, mittaus- ja analyysilaitteet, laboratoriotarvikkeet, ym.) sekä analyysipalveluista.
Tässä käsikirjassa esitetty seurantaohjelma nojaa jo olemassa oleviin seurantoihin.
On tärkeää huomata, että esitetty seuranta palvelee myös muuta lainsäädäntöä sekä
tutkimusta, joten kustannukset eivät synny ainoastaan MSD:n velvoitteiden johdosta.
Tässä ohjelmassa esitetty seuranta palvelee myös mm. vesienhoidon, luonnonsuojelun terveydensuojelun ja elintarvikelainsäädännön sekä Itämeren alueen yhteisen seurannan tarpeita. Seurantatietojen monikäyttöisyyttä on käsitelty tarkemmin
tausta-aineistona esitellyssä seurantakäsikirjassa.
Seurantaan käytettyjä resursseja on aiemmin selvitetty Suomen ympäristökeskuksen raportissa ”Ympäristön seuranta Suomessa 2009–2012” (Niemi 2009) sekä
selvityksessä ”Ympäristön tilan seurantatehtävien organisointi ja voimavarat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa” (Kanninen 2013). Nämä sisältävät kuitenkin
ainoastaan rannikkoseurantaan liittyvät kustannukset.
Avomeriseurantaa tehdään pääasiallisesti tutkimusalus Arandalla sekä Alg@lineohjelman puitteissa. Arandalla tehdään säännöllisesti matkoja, joilla kerätään tietoja
avomeren tilasta. On kuitenkin huomattava, ettei Arandan kokonaiskustannuksia
voida kokonaan laskea merenhoidon seurannan kuluiksi. Alg@line-ohjelmassa automaattiset mittaukset tapahtuvat neljälle kauppalaivalle asennetuilla mittalaitteilla.
Ajantasaiset tiedot välittyvät tutkijoille automaattisesti ja niitä hyödynnetään mm.
Itämeren leväseurannassa ja tiedotuksessa yleisölle.
Seurantaohjelman kustannukset arvioitiin aiempien selvitysten perusteella, haastattelemalla seurantaohjelmien vetäjiä seurantaa toteuttavissa laitoksissa ja tarkastelemalla seurantatyöhön kirjattua työaikaa sellaisena kuin sitä toteutettiin seurantaohjelman laatimisvaiheessa (vuosina 2012–2013). Näin ollen kustannusarvio kohdistuu
seurantaohjelmakauden alussa tehtävään seurantaan eikä huomio lisätarpeita, joita
tulee aiheutumaan esimerkiksi päivitetystä prioriteettiainedirektiivistä. Seurantaohjelman kokonaiskustannukset ovat karkeasti arvioiden noin 6 milj. € / v. Tämä karkea
arvio perustuu nykyisten seurantojen kustannuksiin ja se sisältää virhelähteitä. Virhelähteet aiheutuvat mm. siitä, että tiedonkeruuta pyritään koordinoimaan ja samoilla
näytteenotto- tai analyysikerroilla saatetaan kerätä tietoa myös muun laisäädännön
tarpeisiin sekä tutkimukseen. Tässä arvioissa ei ole ollut mahdollista eritellä näitä
muiden tietotarpeiden kustannuksia merenhoidon seurannan kustannusten kokonaisarviosta. Lisäksi merenhoidon seurantojen kehittämistarpeet (ks. alla) tulevat
aiheuttamaan lisäkustannuksia vuosina 2014–2020. Näiden tulevien seurantaohjelmien kustannuksia ei ole kuitenkaan voitu vielä tässä vaiheessa arvioida.
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7. Seurannan kehittämistarpeet
Tässä asiakirjassa esitetty seurantaohjelman kuvaus perustuu pitkälti olemassa olevaan tilanteeseen, mutta siinä on myös kuvattu uusia asioita, jotka tulevat seurannan
piiriin toimeenpanon ajanjakson aikana vuosina 2014–2020. Näistä merkittävin on
prioriteettiaineiden sisällyttäminen seurantaohjelmaan vuosina 2014 ja 2018 johtuen
päivitetystä prioriteettiainedirektiivistä (2013/39/EU). Tämän on arvioitu lisäävän
seurannan vuosikustannuksia jopa miljoonalla eurolla.
EU:ssa neuvotellaan vieraslajeja koskevasta uudesta asetuksesta, joka edellyttäisi vieraslajien seurannan järjestämistä myös merellä. Tämän ohjelman vieraslajien
seurantaohjelmaan (BALFI-D2) kohdistuu lisäystarpeita, jotka edellyttänevät myös
lisäresursseja. Erityisesti satamien vieraslajiseuranta tulisi järjestää. Tämä tukisi myös
IMO:n painolastivesisopimuksen täytäntöönpanoa Suomessa.
Seurantakäsikirjassa (tausta-aineisto) on käsitelty seurannan kehitystarpeita ja riittävyyttä yksityiskohtaisemmin. Nykyisessä seurantaohjelmassa on tiedon puutteita
koskien erityisesti luontotyyppejä, roskaantumista ja vedenalaista äänenpainetta
sekä ihmisestä johtuvien paineiden seurantaa. Nämä puutteet estävät luotettavan ja
tehokkaan seurantaohjelman perustamisen. Lisäksi menetelmiin liittyviä kehitystarpeita on uusien haitta-aineiden kohdalla, kaukokartoituksen käyttömahdollisuuksien
parantamiseen liittyen luontotyyppien, vedenlaadun ja kasviplanktonin pigmenttien
seurannassa, roskaantumisen seurannassa ja äänenpaineen seurannassa ja mallintamisessa. Lisäksi laadunvarmistus on menetelmäkehityksen osa-alue, joka vaatii
jatkuvaa kehitystyötä ja tarkistusta.
Tietojärjestelmien kehittäminen sellaiseksi, että ne mahdollistavat tiedon avoimuuden ja tehokkaan käytön ilman kynnyksenä toimivia rajapintoja on tärkeä kehitysalue,
joka vaatii lisätyötä. Tämä on osa-alue, jolla varmistetaan seurantatiedon mahdollisimman laaja käyttökelpoisuus ja -mahdollisuudet myös muille kuin julkisyhteisöille.
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8. Seurantaohjelman vaikutusten
arviointi
Seurantaohjelma kokoaan yhdeksi ohjelmaksi jo käynnissä olevia seurantoja, jotka
tuottavat tietoa mm. vesienhoitoa, luonnonsuojelua, terveyden suojelun ja elintarviketurvallisuutta varten. Ohjelman taloudelliset vaikutukset on käsitelty luvussa 5.
Yhdennetty seurantaohjelma edistää mukana olevien viranomaisten yhteistoimintaa ja toiminnan koordinointia. Paremman koordinoinnin ja lisääntyneen yhteistoiminnan myötä on mahdollista lisätä tiedonvaihtoa, synergiaa ja saavuttaa kustannusetuja. Ohjelmalla ei voi ajatella olevan kielteisiä vaikutuksia viranomaistoimintaan.
Seurantaohjelman toteuttamisesta aiheutuu ympäristövaikutuksia. Haitallisia vaikutuksia aiheutuu mm. pienlentokoneilla, veneillä ja laivoilla tehtävien näytteenottomatkojen päästöistä. Ankkuroituminen ja pohjanäytteenotto saattavat aiheuttaa
pieniä, paikallisia vaurioita merenpohjaan ja kalastoseurannat verottavat pienessä
määrin kalakantoja. Laboratorioanalytiikassa saatetaan käyttää ympäristölle haitallisia aineita, mutta ohjelmassa mukana olevat laboratoriot ovat akkreditoituja ja
noudattavat asiaankuuluvia ympäristöjärjestelmiä. Kaiken kaikkiaan haitallisten
ympäristövaikutusten ei voi ajatella olevan kovin merkittäviä. Seurantaohjelman
myönteisten ympäristövaikutusten sen sijaan voi arvioida olevan merkittäviä. Ne
tulevat mereen kohdistuvan tiedon lisääntymisen kautta. Parempi tieto auttaa kohdistamaan meren ennallistamis- ja tilan parantamistoimenpiteitä ja sitä kautta mahdollistaa toimenpiteiden voimakkaammat myönteiset ympäristövaikutukset.
Seurantaohjelmassa koottava tieto on nähtävä myös laajemmasta yhteiskuntaa
hyödyttävästä näkökulmasta. Se antaa tarkemman kuvan meren tilasta ja sen piirteistä. Tämä tieto on myös opettajien, kouluttajien ja tiedostusvälineiden käytettävissä
sekä hyödyttää kaikkia kansalaisia. Avoin ympäristötieto ja -data lisää myös yritystoiminnan mahdollisuuksia.

9. Seurantaohjelman päivittäminen
Merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmat tarkistetaan joka kuudes vuosi niiden
laatimisen jälkeen. Tämä ohjelma on voimassa 15.7.2014–14.7.2020.
Seuranta on perusluonteeltaan konservatiivista ja muutoksia tehtäessä on otettava huomioon pitkäaikaisten aikasarjojen merkitys ja aineistojen vertailtavuuden
säilyttäminen.
Toisaalta seuranta on myös dynaamista ja mm. uudet ympäristöuhat tai aihealueet on kartoitusten tai perustiedon keräämisen jälkeen voitava sisällyttää ohjelmaan
myös ohjelmakauden aikana. Ympäristöpaineiden väheneminen ja ympäristön tilan
paraneminen saattaa myös johtaa seurannan uudelleen kohdentamiseen ja vähentämiseen. Myös onnettomuudet tai muut äkilliset tai uudet ympäristöpaineet saattavat
vaatia seurannallista reagointia.
Havaintoverkko, menetelmät ja indikaattoreiden käyttö tulee sopeuttaa myös
uuden tieteellisen tiedon ja teknisen kehityksen mukaan.
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10. Lopuksi
Merenhoitoa määrittävän direktiivin toinen täytäntöönpanosykli alkaa vuonna 2018,
jolloin meren nykytilan arvio, hyvän tilan arviointi sekä ympäristötavoitteet päivitetään. Suomi on MSD:n artikloja 8, 9 ja 10 raportoidessaan tähdentänyt tekevänsä kehitystyötä erityisesti indikaattoreiden osalta vuoteen 2014 ja 2018. Tämän kehitystyön
tueksi jatkotyötä tullaan tekemään yllä kuvatun varsinaisen seurantaohjelman lisäksi
myös monien muiden teemojen ja muuttujien osalta. Näitä ovat mm. merenhoitoa
palvelevan tietojärjestelmän ja seurantatietoa keräävien tietokantojen rakentaminen,
mereisten luontotyyppien, vieraslajien ja roskaantumisen seurannan kehittäminen
sekä seuranta- ja tila-arviointimenetelmien yhdenmukaistaminen ja koordinointi
HELCOM:issa ja naapurimaiden kanssa.
Yllä kuvattu seurantaohjelma tullaan muuntamaan käytännölliseksi seurantakäsikirjaksi, joka sijoitetaan internetin ymparisto.fi-palveluun. Tässä yhteydessä ohjelma
tullaan myös liittämään osaksi HELCOM:n puitteissa toteutettavaa koordinoitua
Itämeren seurantaohjelmaa. Lisäksi ohjelmaan linkitetään tarkempia menetelmäkuvauksia, analyysiohjeita ja standardeja.
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LI I TE 1: YHT EYSTIE DOT

ELY-keskusten kirjaamojen osoitteet
Varsinais-Suomen ELY-keskus
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
Kirjaamo, PL 236, 20101 Turku
Uudenmaan ELY-keskus
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi
Kirjaamo, PL 36, 00521 Helsinki
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi
Kirjaamo, PL 1041, 45101 Kouvola
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi
Kirjaamo, PL 156, 60101 Seinäjoki
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
Kirjaamo, PL 86, 90101 Oulu
Lapin ELY-keskus
kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi
Kirjaamo, PL 8060, 96101 Rovaniemi

Lisätietoja merenhoidon kuulemiseen liittyvistä
asioista antavaat seuraavat henkilöt
Suomen ympäristökeskus: Samuli Korpinen, p. 040 661 8977
(sähköposti: samuli.korpinen@ymparisto.fi)
Lapin ELY-keskus: Annukka Puro-Tahvanainen, p. 0295 037 495
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Mirja Heikkinen, p. 0295 038 315
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: Hans-Göran Lax, p. 040 5377846
Varsinais-Suomen ELY-keskus: Janne Suomela, p. 0295 022 947
Uudenmaan ELY-keskus: Mauri Karonen, p. 0400 291 704 ja
Mikaela Ahlman, p. 0400 291 847
Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Jouni Törrönen, p. 0295 029 296
(sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)
Ympäristöministeriö: Maria Laamanen, p. 0295 250 359
(sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi)
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