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Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan vesistöjen ja rannikkoalueen tila
vuonna 1999

1. Sääolosuhteet 1999

 Talvi alkoi säiden puolesta hyvin vaihtelevana. Tammikuussa lämpötila vaihteli plus-asteista ennätys-
koviin pakkasiin, myös sateita kertyi Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla melko paljon. Lumipeite
suli osittain tammikuun loppupuolen suojasäiden aikana. Järvijäät paksunivat tammikuussa melkoi-
sesti. Helmikuun alussa oli kova pakkaskausi ja lunta satoi eteläisessä Suomessa noin kaksinkertai-
sesti normaaliin helmikuuhun verrattuna. Uudellamaalla lunta oli enemmän kuin useina edellisvuosi-
na, lumikuorma oli noin 1,5  kertainen ajankohdan pitkäaikaiseen keskiarvoon verrattuna. Maaliskuu
oli sadantojen osalta hieman keskimääräistä suurempi ja lumipeite vahveni vielä kuukauden
puolivälissäkin. Jäät olivat jopa 10 - 25 cm normaaleja paksumpia. Kuukauden lopun lämpimän
sään aikana keväiset olot alkoivat kuitenkin kehittyä nopeasti.

Huhtikuu oli vuosisadan lämpimimpiä. Lumi suli nopeasti suuresta osasta Suomea. Jäät lähtivät
maan eteläosista huhtikuun puolivälin jälkeen viikon tai kaksi etuajassa. Kevään eteneminen kuiten-
kin lähes pysähtyi huhti-toukokuun vaihteessa. Toukokuun alkupuoli oli kylmä ja lähes sateeton.
Voimakas auringonsäteily piti vesien lämpötilan sään koleudesta huolimatta lähellä vuodenajan keski-
määräisiä arvoja.

Kesäkuu oli Suomessa monin paikoin ennätyksellisen lämmin, ilman lämpötila oli koko maassa 2
- 4 °C pitkän ajan keskiarvoa korkeampi. Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla satoi erittäin niukasti
ja vettä haihtui runsaasti. Vesistöjen lämpötilat kohosivat yleisesti noin 5 °C ajankohdan keskiarvon
yläpuolelle. Heinäkuussa erittäin lämmin sää jatkui. Etelä-Suomessa jatkui ankara kuivuus. Vesistö-
jen lämpötilat olivat muutamia asteita pitkäaikaisten keskiarvojen yläpuolella. Elokuussa veden-
vähyys jatkui muutamista sadekuuroista huolimatta.

Hieman voimakkaampia sateita saatiin vasta syyskuun lopulla. Vedet olivat syyskuussa 2 - 4 °C
tavanomaista lämpimämpiä. Lokakuussa satoi melko runsaasti ja vesistöjen vesitilanne korjautui
Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla hieman. Joulukuu oli keskimääräistä lämpimämpi ja sateisempi.

2. Virtaamat ja vedenkorkeudet 1999

Tammikuussa jokien virtaamat olivat tavallista suurempia, johtuen lumen sulamisvesistä. Useiden
suurimpien järvien vedenkorkeudet ylittivät ajankohdan keskiarvon. Helmikuussa virtaamat olivat
edelleen hieman tavallista suurempia, vedenkorkeudet pysyivät lähellä keskimääräistä. Maaliskuun
lopussa Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan jokien virtaamat alkoivat nopeasti kasvaa. Samoin maalis-
kuun viimeisinä päivinä alkoi keväinen vedennousu.

Huhtikuun puolenvälin jälkeen alueen jokien virtaamat kasvoivat harvinaisen suuriksi.Suurimmissa
joissa vettä virtasi huhtikuussa noin kolminkertaisesti vuosiin 1997 ja 1998 verrattuna (kuva 1).
Tähän vaikutti suuren lumimäärän nopea sulaminen. Vantaan Myllymäessä virtaama oli huhtikuussa
selvästi suurempi kuin keskimäärin jaksolla 1961 - 1990 (kuva 2).

Toukokuussa virtaamat jäivät puolestaan pitkän ajan keskiarvoja pienemmiksi. Järvien pinnat
lähtivät myös laskemaan kevätkesäisestä huipustaan useita viikkoja tavallista aiemmin ja myös no-
peammin.
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Kuva 1. Kuuden Suomenlahteen laskevan joen yhteenlasketut virtaamat 1997 - 1999. Luvut ovat
kuukausikeskiarvoja. Pitkän ajan kuukausittainen keskivirtaama on vuosien 1960 - 1990 keskiar-
vo.

Kuva 2. Vantaan Myllymäen virtaamat jaksolla 1961 - 1990 ja vuonna 1999. Luvut ovat kuukausi-
keskiarvoja.

Kesäkuussa jokien virtaamat alenivat hyvin pieniksi vähäisten sateiden ja voimakkaan haihdunnan
vuoksi. Myös vesistöjen vedenpinnat laskivat nopeasti. Heinäkuussa jokien virtaama monin paikoin
ehtyi poikkeuksellisen pieneksi; kuukauden lopussa virtaamat kuitenkin paikoin hieman kohosivat.
Järvien vedenpinnat jatkoivat laskuaan. Elokuussa virtaamat pysyivät edelleen erittäin alhaisina;
vastaavia virtaamia esiintyy vain kerran pari vuosisadassa. Veden pinnat laskivat 15 - 40 cm ajan-
kohdan keskiarvon alapuolelle. Eräissä järvissä vedenpinta aleni lähelle vuosisadan ennätyslukemia.

 Syyskuussa virtaamat pysyivät edelleen ennätyksellisen pieninä. Useiden järvien pinnat olivat
alempana kuin on koskaan aiemmin mitattu. Marraskuun lopussa ja joulukuun alussa virtaamat alkoi-
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vat selvästi kasvaa ja joulukuun puolivälissä Vantaanjoen Myllymäen vuorokausikeskivirtaama oli
korkeimmillaan 85 m3/s. Joulukuun alussa järvien vedenpinnan korkeudet olivat keskimäärin 20 - 30
cm keskimääräistä alhaisempia, mutta joulukuun puolivälissä jo keskimääräisellä tasolla.

 Vuosi 1999 oli siten vesioloiltaan hyvin vaihteleva kevään lähes ennätystulvista tultiin kesän
ennätysalhaisiin vesimääriin. Jokien vuosikeskivirtaamat kuitenkin tasoittuivat lähes pitkäaikaisia
vuosikeskivirtaamia vastaaviksi.

3. Vesistöjen kuormitus

Vesistöjen kuormitusta on arvioitu jokien mereen kuljettamien fosfori- ja typpimäärien avulla. Ke-
vään tulva korostui etenkin fosforin osalta. Huhtikuussa jokien mukana Suomenlahteen kulkeutui
fosforia  vuosiin 1996 - 1998 verrattuna noin kolminkertaisesti (kuva 3). Fosfori huuhtoutuu vesis-
töihin lähinnä kiintoaineksen mukana ja näin sen huuhtoutuminen kasvaa voimakkaasti vesimäärien
kasvaessa. Näytteenotto oli tulvahuipun aikana melko tiheää eli virtaamien ja pitoisuuksien tulona
laskettavia ainemääriä voidaan pitää suhteellisen luotettavina. Typpikuormitus mereen oli huhti-
kuussa vuosiin 1997 - 1998 verrattuna noin kaksinkertainen ja yhtä suuri kuin vuonna 1996. Kesällä
typen ja fosforin ainevirtaamat olivat viime vuosia pienempiä. Marras-joulukuussa erityisesti typen
ainevirtaamat kohosivat korkeiksi. Vuositasolla ravinteiden huuhtoutuminen oli kuitenkin selvästi
vähäisempää kuin esim. märkänä vuonna 1998.

Kuva 3. Kuuden Suomenlahteen laskevan joen fosforin ainevirtaamat 1996 - 1999. Luvut ovat
kuukausikeskiarvoja.
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4. Järvien ja jokien tila

4.1 Järvien happitilanne

Talven säiden voimakkaat vaihtelut näkyivät myös järvien happitilanteessa. Osassa järviä talven
happitilanne oli viime vuosia parempi, osassa taas huonompi. Talvella 1999 järvien happitilanne
oli kuitenkin heikompi kuin keskimäärin 1990 -luvulla.

Marraskuussa 1998 useat pienet ja keskisuuret järvet jäätyivät nopeasti tavallista kovempien
pakkasten vuoksi. Tällöin näiden järvien syyskierto jäi puutteelliseksi ja veden lämpötila pohjalla
tavallista korkeammaksi. Näin hapen kuluminen oli voimakasta ja happitilanne edellisvuosia hei-
kompi. Osa järvistä sen sijaan ehti jäähtyä ennen jäätymistä ja vesi kiersi hyvin pohjia myöten.
Näissä järvissä happitilanne pysyi parempana.

Jäätymisajankohdan tilanteen lisäksi tammikuun lauha ja sateinen jakso vaikutti selvästi happi-
tilanteeseen. Viikolla kolme purojen ja jokien virtaamat nousivat nopeasti sateiden ja lumen sulami-
sen vuoksi. Sulamisvedet toivat järviin myös lisää happea, varsinkin veden pintakerroksiin. Ennen
sulamisjaksoa tutkituissa järvissä happitilanne oli yleisesti heikompi kuin sulamisjakson jälkeen.

Lopputalvena sulamisvesiä ei enää saatu ja järvien happipitoisuudet laskivat. Intensiivisimmin
seuratuissa 13 järvessä pohjan läheisen kerroksen keskimääräinen happipitoisuus oli lopputalvesta
1999 2,5 mg/l, kun koko 1990 -luvun keskimääräinen arvo on ollut 3,4 mg/l. Näistä järvistä heikoin
happitilanne oli Etujärvessä, Hormajärvessä, Lapinjärvessä, Kirmusjärvessä ja Tiiläänjärvessä, jonka
pohjanläheinen vesikerros oli lähes hapeton.

Valtaosassa järvistä talven happitilanne oli siis heikompi kuin vuonna 1998 ja edellisvuosina
yleensäkin. Täysin hapettomia järviä olivat ainakin Sipoon Savijärvi ja Hepari, joissa tapahtui kala-
kuolemia. Ilmoituksia kalakuolemista ei muista järvistä saatu, mutta todennäköisesti näitä on kuiten-
kin tapahtunut.

Keväällä jäät lähtivät Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla huhtikuun puolenvälin jälkeen viikon
tai kaksi etuajassa ja kevätkierto alkoi. Kesäkerrostuneisuuden aikana happipitoisuus laski lähelle
nollaa ainakin Pusulanjärvessä, Etujärvessä ja Takajärvessä. Hapettomat jaksot olivat kuitenkin
tuulisuuden ansiosta hyvin lyhyitä, eikä sedimentistä ehtinyt todennäköisesti vapautua fosforia ko-
vinkaan suuria määriä. Tosin lämpimän veden vuoksi vapautuminen on voinut olla hyvin nopeaa.
Erittäin rehevissä Enäjärvessä ja Tuusulanjärvessä hapettimet ja luontainen kierto estivät happi-
pitoisuuden laskun kovin alas.

4.2 Pintavesien ravinnepitoisuudet

4.2.1 Järvet

 Vesistöjen ravinnepitoisuuksien avulla arvioidaan vesistön rehevyyttä. Mitä korkeammat
ravinnepitoisuudet ovat sitä enemmän vesistöllä on biologista tuotantokykyä. Kevään suuret virtaa-
mat toivat Uudenmaan järviin edellisiä vuosia hieman enemmän ravinteita. Tämä näkyi etenkin
kiintoainekseen sitoutuvan fosforin määrissä. Intensiivisesti seurattujen järvien pintaveden keski-
määräinen kokonaisfosforipitoisuus oli  65 µg/l kesällä 1999, kun 1990 -luvun keskimääräinen pi-
toisuus on ollut 60 µg/l. Toisaalta kevään kasviplanktonyhteisöt käyttivät ravinteet tehokkaasti ja
suuri osa ravinteista sedimentoitui lähinnä piilevien mukana.

Kevään suuren kuorman jälkeen ravinteiden huuhtoumat järviin olivat hyvin pieniä. Useissa
rehevissä järvissä havaittiin kuitenkin varsinkin fosforipitoisuuksissa kesällä selvää nousua. Selitys
on todennäköisesti se, että kesän tuulisuus aiheutti sisäkuormitteisissa järvissä alusveden ravinteiden
nousua pintaveteen levien käyttöön. Myös ilmastuslaitteet saattoivat lisätä sekoittumista ja edesaut-
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taa ravinteiden nousua pintaveteen. Syvännealueiden lisäksi fosforia liuennee myös matalilta
ranta-alueilta resuspension ja mm. pH:n nousun vuoksi.

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan järvistä pintaveden kokonaisfosforipitoisuudet olivat selvästi kor-
keimmat Vihdin Enäjärvessä, jossa pitoisuus oli elokuussa yli 250 µg/l. Ainevirtaamat olivat kesällä
olemattomia, joten fosforia on vapautunut runsaasti sedimentistä ja noussut sekoittumisen vuoksi
pintaveteen. Myös pintaveden fosfaattipitoisuudet olivat hyvin suuria mineraalitypen ollessa taas
alhaisella tasolla. Tämä osoittaa typen olleen kasviplanktonin kasvua rajoittava ravinne Enäjärvessä
loppukesällä. Kokonaistyppipitoisuus ei noussut edellisvuosia korkeammaksi.

Myös Pusulanjärvessä pintaveden kokonaisfosforipitoisuudet nousivat edellisiä vuosia korkeam-
malle tasolle. Pitoisuus nousi tasaisesti aina elokuun lopulle asti. Alusveden happipitoisuus laski
heinäkuussa lyhytaikaisesti lähelle nollaa, ja fosfaattia vapautui sedimentistä. Pääosan kesää vesi
kuitenkin sekoittui melko tehokkaasti tuulten ja mahdollisesti myös ilmastimien vaikutuksesta ja
pohjasta vapautuneet ravinteet nousivat pintaveteen kohottaen pitoisuuksia.

Myös Tuusulanjärvessä kesäaikaiset fosforipitoisuudet olivat edellisvuotta korkeammat. Pitoi-
suus oli korkeimmillaan heinäkuussa, jonka jälkeen se alkoi laskea. Loppukesällä ja alkusyksyllä
fosforipitoisuudet olivat jo selvästi alhaisemmat kuin 1990 -luvulla keskimäärin. Happipitoisuus
pysyi pohjan tuntumassa melko korkeana, joten sisäinen kuormitus ei ollut ainakaan syvännealueella
kovinkaan voimakasta. Typpipitoisuudet olivat kesällä lähellä 1990 -luvun keskiarvoa. Rusutjärvessä
fosforipitoisuudet olivat vuoden 1998 tasolla ja alkukesällä selvästi 1990 -luvun keskimääräistä
tasoa alhaisempia. Loppukesällä pitoisuudet nousivat keskimääräiselle tasolle.

Etu- ja Takajärvessä pitoisuudet olivat suunnilleen edellisvuosien tasolla, elo-syyskuun pitoisuu-
det kuitenkin hieman aiempaa korkeampia. Hormajärvessä ja Degersjönissä loppukesän
fosforipitoisuudet ovat vuosittain hieman laskeneet. Kirmusjärvessä pitoisuudet olivat korkeammat
kuin kesällä 1998.

4.2.2 Joet

 Jokien ravinnepitoisuudet olivat kokonaisuutena vuonna 1999 hieman alhaisempia kuin 1990 -lu-
vulla keskimäärin. Suurten kevätvirtaamien ja -pitoisuuksien jälkeen pitoisuudet laskivat kesällä
selvästi. Lasku näkyi selvimmin voimakkaasti hajakuormitettujen jokien fosforipitoisuuksissa. Hy-
vin pienten virtaamien aikaan kiintoainekseen sitoutuvan fosforin huuhtoutuma jokiin jäi vähäiseksi.
Veden mukana liikkuvan typen kohdalla pitoisuuksien muutokset jäivät keväällä ja kesällä selvästi
pienemmiksi kuin edellisinä vuosina. Syksyllä virtaamien kasvaessa typpipitoisuudet nousivat ja
typpi oli vedessä pääosin nitraattimuodossa. Syynä korkeisiin nitraattipitoisuuksiin oli kesällä kui-
vuuden takia käyttämättä jääneen lannoitetypen huuhtoutuminen virtaamien kasvaessa. Joulukuussa
typpipitoisuudet nousivat ennätysmäisen suuriksi monissa joissa.

Kuvissa 4 ja 5 on esitetty kokonaisfosforin ja kokonaistypen pitoisuudet eri joissa. Alhaisin
ravinnetaso on Mustionjoessa ja Siuntionjoessa. Näissä joissa järvet tasaavat virtaamia ja pidättävät
ravinteita. Vantaanjoen, Mustijoen ja Porvoonjoen fosforipitoisuudet ovat melkolailla samalla ta-
solla. Typpipitoisuus sen sijaan on selvästi korkein Porvoonjoella etenkin vähävetisenä aikana.
Tämä johtuu Porvoonjokeen johdettavista jätevesistä, joiden osuus korostuu kesäaikana.

Jokien ravinnepitoisuuksien vaihtelut johtuvat pääosin vesitilanteen vaihteluista. Vuodelle 1999
olivat ominaisia etenkin alhaiset fosforipitoisuudet kesän kuivana kautena ja korkeat typpipitoisuudet
syksyn ylivirtaama-aikana. Mustionjoessa ja Siuntionjoessa pitoisuusvaihtelut olivat vähäisiä. Ku-
vassa 6 on esitetty fosforipitoisuuden vaihtelu Vantaanjoessa vuosina 1997 - 1999.
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Kuva 4. Jokien kokonaisfosforipitoisuus vuonna 1999.

Kuva 5. Jokien kokonaistyppipitoisuus vuonna 1999.
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Kuva 6. Vantaanjoen kokonaisfosforipitoisuudet 1997 - 1999.

4.3 Jokien bakteeripitoisuus ja sameus

Jokien hygieenistä tilaa arvioidaan suolistoperäisten bakteerien avulla. Bakteerit ovat peräisin pää-
osin asumajätevesistä tai karjasuojista. Uudenmaan jokialueilla haja-asutus on merkittävä bakteeri-
kuormituksen lähde. Tämä näkyy etenkin siitä, että virtaamien kasvaessa bakteeripitoisuudet kasva-
vat suurempien vesimäärien huuhdellessa ojiin ja maaperään pidättyneitä aineksia jokiin. Jokien
bakteeripitoisuus oli vuonna 1999 samalla tasolla kuin vuonna 1997, mutta huomattavasti alhaisem-
pi kuin sateisena vuonna 1998. Kevään ylivirtaamien jälkeen bakteeripitoisuudet joissa laskivat.
Erityisesti tämä korostui Vantaanjoessa (kuva 7). Myös muissa joissa bakteeripitoisuudet olivat
koko kesän alhaisia ja joet hygieenisesti uimakelpoisia.

Kuivan kesän ansiosta vedet olivat kesällä poikkeuksellisen kirkkaita, koska maa-alueilta ei huuh-
toutunut saviainesta vesiin. Kevään ylivirtaamien jälkeen sameus laski kesällä selvästi ollen samal-
la tasolla kuin kuivana kesänä 1997. Veden sameus ei noussut vuoden 1997 tapaan syksylläkään.
Sateisen vuoden 1998 kesällä ja syksyllä jokien vesi oli huomattavasti sameampaa suurten vesi-
määrien huuhtoessa kiintoainetta jokiin. Kuvassa 8 on esitetty Vantaanjoen sameus eri vuosina. Ti-
lanne oli samantapainen muissa joissa.

4.4 Järvien klorofyllipitoisuudet

Veden klorofyllipitoisuutta käytetään kuvaamaan vedessä olevien planktonlevien määrää. Se siis
antaa kuvan veden rehevyydestä. Lämmin kesä suosi levätuotantoa vesistöissä. Toisaalta muun mu-
assa säiden tuulisuus, levien tehokas ravinteiden käyttö keväällä ja kesän ennätyksellisen alhaiset
ravinteiden huuhtoumat estivät kesän 1997 kaltaisten leväkukintojen muodostumisen Uudenmaan ja
Itä-Uudenmaan järvissä. Kesällä 1999 tarkastettujen 13 järven keskimääräinen klorofyllipitoisuus
oli 39 µg/l, kun näiden järvien klorofyllipitoisuus on 1990 -luvulla ollut keskimäärin 37 µg/l.

Vihdin Enäjärvessä klorofyllipitoisuus ei noussut aivan yhtä korkeaksi kuin kesällä 1998 hyvin
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Kuva 7. Vantaanjoen kolibakteeripitoisuudet vuosina 1997 - 1999.

Kuva 8. Vantaanjoen veden sameus vuosina 1997 - 1999.
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korkeista fosforipitoisuuksista huolimatta. Toisaalta klorofyllipitoisuus oli selvästi korkeampi kuin
vuosina 1996 - 1997. Korkeimmat pitoisuudet, noin 120 µg/l, mitattiin heinä-elokuun vaihteessa ja
toisaalta jo kesäkuun lopussa. Kasviplanktonyhteisössä sinilevien ohella dominoivina olivat myös
piilevät.

Tuusulanjärvessä klorofyllipitoisuus oli muihin vuosiin verrattuna melko keskimääräinen, mutta
selvästi alhaisempi kuin vuonna 1997. Korkeimmat pitoisuudet, noin 100 µg/l, mitattiin jo heinäkuun
alussa. Tämän jälkeen leväbiomassan määrä alkoi selvästi laskea. Myös Tuusulanjärven
kasviplanktonyhteisössä oli sinilevien ohella runsaasti piileviä.

Pusulanjärvessä klorofyllipitoisuus oli sen sijaan edellisvuosia selvästi korkeampi. Tuulisuudesta
ja mahdollisesti myös ilmastuksesta johtunut veden kierto nosti pintaveden fosforipitoisuuksia edel-
lisiä vuosia selvästi korkeammiksi ja tätä kautta myös kasviplanktonyhteisön biomassa kasvoi. Elo-
kuussa yhteisö muuttui selvästi sinilevävaltaiseksi. Klorofyllin maksimipitoisuus oli hieman yli 60
µg/l.

Etujärven klorofyllin maksimipitoisuudet olivat alhaisemmat kuin kesällä 1998, mutta suunnil-
leen muiden edellisvuosien tasolla. Järvessä esiintyi hyvin runsaana Gonyostomum semen -limalevää.
Levässä on runsaasti a-klorofylliä, mikä nostaa veden klorofyllipitoisuuksia. Takajärven
klorofyllipitoisuudet olivat selvästi kesiä 1995 - 1996 ja 1998 korkeammat, mutta kesää 1997 alhai-
semmat. Myös täällä limalevä esiintyi varsin runsaana.

Rusutjärven klorofyllipitoisuuden maksimiarvoissa on näkynyt viime vuosina selvä nouseva suun-
taus. Kesällä 1999 maksimipitoisuus oli sama kuin kesällä 1998, alhaisempi kuin 1997, mutta korke-
ampi kuin kesinä 1994 - 1996. Maksimipitoisuus oli noin 80 µg/l. Elo-syyskuussa kasviplanktonlajisto
oli sinilevävaltainen, mutta myös eri piilevälajeja esiintyi hyvin runsaina.

Lapinjärven klorofyllipitoisuudet olivat selvästi alhaisemmat kuin kesällä 1998. Pitoisuuksissa
on kuitenkin nähtävissä pieni nouseva trendi vuosina 1991 - 1999. Pitoisuus oli kesällä 1999 kor-
keimmillaan lähes 100 µg/l. Hormajärven, Degersjönin, Puujärven ja Simijärven klorofyllipitoisuudet
olivat edellisten vuosien tapaan erittäin alhaisia. Tiiläänjärven pitoisuudet olivat samansuuruisia
kuin vuosina 1997 - 1998, hieman alle 30 µg/l. Kirmusjärven klorofyllipitoisuudet vaihtelevat eri
havaintopaikoilla ja eri vuosina suuresti. Arvot ovat tyypillisiä rehevälle järvelle, mutta niissä ei
ole selvää kehityssuuntaa nähtävissä.

5. Rannikkovedet

5.1 Rannikkovesien  kerrostuneisuus

Rannikolla vesi kerrostuu lämpötilan suhteen yleensä alkukesällä. Kylmä ja tuulinen sää tai
kumpuaminen voivat rikkoa kerrostuneisuuden, mutta muuten lämpimämpi pintavesi ja sen alla ole-
va alusvesi eivät sekoitu kasvukauden aikana. Kerrostuneisuus purkautuu syksyllä, kun lämpötila
laskee ja tuulet sekoittavat vesimassan pinnasta pohjaan asti.

Kesä 1999 oli lämmin, mutta melko tuulinen. Vesi alkoi kerrostua Längdenin näytepisteellä (UUS
23) Hankoniemen edustalla toukokuun lopussa (kuva 9). Kesäkuun alussa pintavesikin oli vielä
varsin kylmää, vain noin 10 °C. Lämmin sää kuitenkin lämmitti vettä nopeasti ja juhannuksena vesi
oli rannikolla 15 - 20 °C ja avoimella Suomenlahdella hieman yli 15 °C. Heinäkuun alussa  pohjois-
tuulet työnsivät pintaveden Suomen rannikolta ulospäin ja tilalle kumpusi kylmää, runsasravinteista
vettä. Hangosta Helsingin edustalle asti pintaveden lämpötila aleni 10 - 13 °C-asteiseksi. Ulapalla
lämpötila oli 16 - 18 °C. Heinäkuun lopussa kylmää vettä kumpusi rannikolle uudelleen ja Helsingin
edustalla mitattiin vain 8 - 10 °C lämpötiloja.

Lämpötilan kehitys Porvoon edustan näytepisteessä (UUS 15) oli hyvin samankaltainen kuin
Längdenillä touko-kesäkuussa. Heinäkuussa ei havaittu kumpuamista Itä-Uudenmaan rannikolla, mutta
pintavesi oli silti suhteellisen kylmää, alle 18 oC, heinä-elokuussa. Pintavesikerros oli myöskin
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suhteellisen ohut ulottuen vain noin 5 m syvyyteen.
Elokuussa pintavesi oli lämpimimmillään, ulompana merellä vesi oli lämpötilaltaan noin 16 - 17

°C ja sisälahdissa 19 - 20 °C. Vasta nyt pintavesikerros lämpeni tavanomaiseen syvyyteen eli 15 -
20 m syvyyteen. Syyskuussa vesi alkoi jo viiletä ja syksyinen täyskierto sekoitti vesimassat  loka-
marraskuun vaihteessa.

Kuva 9. Lämpötila Längdenin näytepisteellä Tvärminnen edustalla kasvukaudella 1999.

5.2 Rannikkovesien pohjan happi- ja ravinnetilanne

Rannikkovesissä on lukuisia saarien ja kynnysten ulkomerestä erottamia erillisiä altaita, joissa ve-
den vaihtuminen on rajoittunutta. Tällaisten altaiden pohjalta happi kuluu hyvin vähiin erityisesti
kesän aikana jos veden vaihtumista ei pääse tapahtumaan. Happipitoisuuden vähetessä pohjasedi-
mentistä alkaa liueta veteen fosforia, joka edelleen lisää levien kasvua merialueella.

Rannikkovesien happi- ja ravinnetilannetta kartoitetaan kahdesti vuodessa: helmi-maaliskuussa
ja elokuun alussa. Lisäksi intensiiviasemilta tietoa saadaan noin kaksi kertaa kuukaudessa.

Useimmissa rannikon havaintopisteissä pohjan läheisen vesikerroksen happipitoisuus oli hel-
mi-maaliskuussa 1999 keskimääräinen tai hieman keskimääräistä korkeampi (kuva 10). Selvästi
keskimääräistä korkeampi happipitoisuus oli Sandöfjärdenissä (UUS 18) kun taas Länsi-Tontulla
(UUS 10A) happipitoisuus oli selvästi keskimääräistä alhaisempi. Useimmissa havaintopisteissä
happipitoisuus oli kuitenkin varsin korkea, noin 12 mg/l. Happipitoisuus oli alhaisin Länsi-Tontulla,
noin 8 mg/l. Myös itäisimmillä havaintoasemilla happipitoisuus oli varsin korkea, eikä joidenkin
vuosien kaltaisia hyvinkin alhaisia pitoisuuksia esiintynyt.
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Kuva 10. Pohjanläheisen vesikerroksen happipitoisuus kevättalvella 1999 sekä keskiarvo 1977
- 1999. Keskiarvon ohella on esitetty myös minimi- ja maksimiarvot. Lasketun keskiarvon
aikajakson alku vaihtelee eri asemilla vuodesta 1977 vuoteen 1994.

Havaintoasemat lännestä itään: Orvlaxfjärden UUS 24, Bengtsåren länsipuoli UUS 17, Hangon
läntinenselkä UUS 25, Längden UUS 23, Tvärminne Långskär UUS 5, Älgön eteläpuoli UUS 26,
Kuröfjärden KURÖ, Sandöfjärden UUS 18, Nothamnin luoteispuoli UUS 27, Korsfjärden UUS 20,
Upinniemen edusta UUS 9, Itä-Villinki UUS 10, Länsi-Tonttu UUS 10A, Sipoonselkä UUS 29, Kitön
kaakkoispuoli UUS 30, Emäsalon edusta UUS 15, Pikkupernajanlahti UUS 21 ja Kejvsalöfjärden
UUS 22.

Fosforipitoisuudet havaintoasemilla  olivat pohjanläheisessä vesikerroksessa kevättalvella useim-
miten hieman keskimääräistä korkeampia (kuva 11). Fosforipitoisuudet nousivat selvästi
havaintoasemittain lännestä itään ja pitoisuudet olivat korkeimmat Kejvsalöfjärdenissä (UUS 22).
Fosforipitoisuus oli täälläkin johtuen korkeasta happipitoisuudesta kuitenkin keskimääräistä talvea
alhaisempi.

Kesällä rannikon alusveden happipitoisuudet ovat yleisesti alhaisempia kuin talvella. Kesän happi-
pitoisuuteen vaikuttaa mm. kevätkukinnan voimakkuus. Kuollut levämassa vajoaa pohjalle, jossa se
kuluttaa happea. Elokuussa 1999 useimpien rannikon havaintoasemien pohjanläheisen vesikerroksen
happipitoisuus oli korkeampi kuin havaintojaksolla keskimäärin (kuva 12). Ainoastaan Itä-Villingissä
(UUS 10) happipitoisuus oli selvästi keskimääräistä kesää alhaisempi ja pitoisuus oli vain hieman
yli 1 mg/l.

Tulosten perusteella kesän happitilanne oli siis parempi kuin havaintojaksolla on keskimäärin
todettu. Suomen ympäristökeskuksen tutkimusalus Muikku havaitsi elokuun alussa kuitenkin selviä
happiongelmia Suomenlahdella ja sisä- ja ulkosaaristossa. Hapettomia pohjia löytyi yhteensä arvi-
olta ainakin noin 20 km². Sen sijaan Saaristomereltä pelkistyneitä pohjasedimenttejä ei juurikaan
tavattu. Perussyy Suomenlahden rannikkovesien pohjien huonoon tilaan on yleisesti korkeassa
levätuotannossa ja voimakkaassa kuolleen levämassan sedimentaatiossa, joka kuluttaa pohjan happi-
varoja. Alhaisen happipitoisuuden kiihdyttämä sisäinen kuormitus saattaa kesäolosuhteissa olla tut-
kijoiden arvioiden mukaan jopa yhtä suurta kuin asutuksen ja teollisuuden aiheuttama kuormitus
yhteensä.

Kesällä pohjanläheisen vesikerroksen fosforipitoisuudet ovat yleisesti selvästi talven pitoisuuk-
sia korkeampia alhaisemmasta happipitoisuudesta johtuvan fosfaatin liukenemisen vuoksi. Elokuun
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Kuva 11. Pohjanläheisen vesikerroksen kokonaisfosforipitoisuus kevättalvella 1999 sekä keski-
arvo 1977 - 1999. Keskiarvon ohella on esitetty myös minimi- ja maksimiarvot. Lasketun keskiar-
von aikajakson alku vaihtelee eri asemilla vuodesta 1977 vuoteen 1994.

Kuva 12. Pohjanläheisen vesikerroksen happipitoisuus elokuussa 1999 sekä keskiarvo 1977 -
1999. Keskiarvon ohella on esitetty myös minimi- ja maksimiarvot. Lasketun keskiarvon aika-
jakson alku vaihtelee eri asemilla vuodesta 1977 vuoteen 1994.
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1999 pohjanläheisen vesikerroksen fosforipitoisuudet olivat useimmilla havaintoasemilla hieman
keskimääräistä alhaisempia (kuva 13). Toisaalta itäisillä havaintoasemilla Emäsalon edustalla (UUS
15), Pikkupernajanlahdella (UUS 21) ja Kejvsalöfjärdenissä (UUS 22) pitoisuudet olivat keskimää-
räistä korkeampia. Alhaisesta happipitoisuudesta kärsineen Itä-Villingin (UUS 10)
kokonaisfosforipitoisuus oli erittäin korkea. Selvästi keskimääräistä alhaisempia fosforipitoisuudet
olivat puolestaan Älgön eteläpuolella (UUS 26).

5.3 Pintaveden ravinnepitoisuudet rannikolla ja ulkomerellä

Uudenmaan ympäristökeskus seurasi vuonna 1999 ravinnepitoisuuksia rannikon läheisyydessä in-
tensiivisesti Hankoniemen edustalla havaintopaikalla Längden (UUS 23) ja Porvoon edustalla
Emäsalon kärjessä (UUS 15). Helsingin kaupungin ympäristökeskus seurasi veden laatua Helsingin
edustan ulkosaaristossa muun muassa havaintopaikoilla Länsi-Tonttu (UUS 10A) ja Katajaluoto.
Lisäksi edellä mainituilla kartoituspisteillä määritettiin myös pintaveden ravinnepitoisuudet talven
ja kesän havaintokerroilla.

Pintaveden laatua ja levätilannetta seurattiin myös  ulkomerellä. Matkustaja-alukseen Silja Sere-
nadeen on asennettu automaattinen mittauslaitteisto, joka mittaa veden lämpötilaa, suolaisuutta sekä
levämäärää noin viiden metrin syvyydestä ja noin 100 m välein, kun laiva liikennöi reitillä Helsin-
ki-Tukholma. Laitteisto ottaa myös vesinäytteitä, joista laboratoriossa analysoidaan a-kloro-
fyllipitoisuus, kasviplanktonlajisto sekä ravinteet. Näytteenottoasemia oli kaksitoista vuonna 1999:
kaksi Tukholman saaristossa, kolme Pohjoisella Itämerellä (Ahvenanmaan eteläpuoli, Utö, Bengtskär)
sekä seitsemän Suomenlahdella (Hankoniemi, Porkkalanniemen molemmin puolin ja neljä asemaa
Helsingin edustalla).

Kuva 13. Pohjanläheisen vesikerroksen kokonaisfosforipitoisuus elokuussa 1999 sekä keskiarvo
1977 - 1999. Keskiarvon ohella on esitetty myös minimi- ja maksimiarvot. Lasketun keskiarvon
aikajakson alku vaihtelee eri asemilla vuodesta 1977 vuoteen 1994.
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Laivaseuranta on osa laajempaa, kansainvälistä Alg@line-yhteistyötä, jossa Suomenlahden ja
koko Itämeren tilaa seurataan mm. reittilaivoille asennetuilla automaattisilla mittauslaitteilla (kts.
Itämeritietokantaa: www.meri.fimr.fi).

Läntisellä rannikkoasemalla Längdenissä pintaveden liukoisten ravinteiden pitoisuudet olivat
helmi-maaliskuussa hieman vuoden 1998 arvoja korkeammat (kuva 14). Nitraatin pitoisuudet olivat
noin 120 µg/l ja fosfaatin noin 35 µg/l. Helsingin ulkosaaristossa Länsi-Tontulla fosfaattipitoisuus
oli tammikuussa noin 35 µg/l. Myöhäistalven ravinnemääristä tältä havaintopaikalta ei ole tietoa,
mutta vielä toukokuun alussa fosfaattipitoisuus oli korkea, noin 25 µg/l. Porvoon edustalla fosfaatti-
pitoisuus oli tammikuussa selvästi alhaisempi, 13 µg/l, kuin Längdenillä tai Länsi-Tontulla (kuva
15).

Levien kevätkukinta kulutti rannikolla pintaveden liukoiset typpiyhdisteet lähes loppuun touko-
kuussa, sen sijaan fosfaattia oli vedessä vielä touko-kesäkuun vaihteessa. Helsingistä länteen kyl-
män veden kumpuaminen kesän aikana toi lisää fosfaattia pintaveteen, mutta Helsingistä itään ei
kummunnut ja Porvoon edustalla levät olivat kuluttaneet lähes kaikki ravinteet heinäkuun alkuun
mennessä. Elokuussa fosfaattipitoisuudet laskivat ja kohosivat loka-marraskuun vaihteessa nopeasti
kohti tavanomaisia talvipitoisuuksia (kuva 15). Jokien tuoma kuorma oli loppusyksylläkin kuitenkin
vielä varsin vähäistä, joten ravinnepitoisuuksien nousu johtui veden sekoittumisesta.

Silja Serenadella mittaukset aloitettiin toukokuussa, kevätkukinnan aikana. Suomenlahden suulla
Hankoniemen kohdalla sekä liuenneiden että kokonaisravinteiden pitoisuudet olivat koko kasvu-
kautena samaa suuruusluokkaa kuin rannikkoasemalla Längdenillä. Kaikilla Suomenlahden näytteen-
ottoasemilla liukoiset ravinteet oli kulutettu loppun kesäkuun alkuun mennessä ja ravinnepitoisuudet
olivat alhaiset Hankoniemestä Helsingin ulkosaaristoon alkusyksyyn asti. (Kuva 16).

Veden kumpuaminen rannikolla ei vaikuttanut pintaveden fosfaattipitoisuuteen ulkomerellä, sen
sijaan lämpötila vaihteli päivittäin nopeasti kumpuamisjaksoina (Kuva 17). Joulukuussa
kokonaisfosforipitoisuus oli Hankoniemen kohdalla noin 30 ug/l ja Porkkalanniemestä Helsinkiin
yli 40 ug/l.

Kuva 14. Ravinnepitoisuudet Längdenillä Tvärminnen edustalla vuosina 1998 ja 1999.
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Rannikkoalueen kartoitustulosten perusteella fosforipitoisuudet talvella 1999 olivat aiempiin vuo-
siin verrattuna hieman korkeampia (kuva 18). Selvästi keskimääräistä talvea korkeampia pitoisuu-
det olivat lännessä Tvärminnen tuntumassa (UUS 23, UUS 5) ja idässä Pikkupernajanlahdella (UUS
21). Kesällä elokuussa fosforipitoisuudet olivat sen sijaan useimmilla havaintoasemilla aiempia
vuosia alhaisempia (kuva 19). Keskimääräistä korkeampia pitoisuuksia esiintyi kuitenkin itäisillä
havaintoasemilla. Selvästi tavanomaista korkeampi pitoisuus oli Sipoonselällä (UUS 29).

Kuva 15. Fosfaattipitoisuudet rannikkoasemilla vuonna 1999.

Kuva 16. Kokonaisfosforipitoisuudet laivahavaintoasemilla vuonna 1999 (Maarianhamina si-
jaitsee noin 20:n ja Hankoniemi noin 23:n pituuspiirin kohdalla).
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Kuva 17: Lämpötilavaihtelut heinäkuun alussa kumpuamisviikon aikana Tukholmasta Helsin-
kiin.

5.4 Klorofyllipitoisuus ja kasviplanktonlajisto

Kasviplanktonin kevätmaksimi oli voimakkaimmillaan huhti-toukokuun vaihteessa. Längdenillä
klorofyllipitoisuudet olivat korkeimmillaan edellisvuoden tasolla, noin 40 µg/l. Porvoon ja Helsin-
gin edustoilla kevätmaksimi oli vielä selvästi voimakkaampi. Länsi-Tontulla klorofyllipitoisuus nousi
jopa 120:een µg/l ja Emäsalon edustalla klorofylliä oli noin 60  µg/l (kuva 20). Kevätmaksimia

Kuva 18. Pintaveden kokonaisfosforipitoisuus talvella 1999 sekä keskiarvo vuosilta 1977 - 1999.
Keskiarvon ohella on esitetty myös minimi- ja maksimiarvot. Lasketun keskiarvon aikajakson
alku vaihtelee eri asemilla vuodesta 1977 vuoteen 1994.
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seurasi tyypillinen kesäminimi, jolloin klorofyllipitoisuudet pysyivät alhaisina,  alle 4 µg/l.
Säännölliset laivamittaukset aloitettiin toukokuun alussa, jolloin kevätkukintahuippu oli osittain

jo ohi. Avomeren klorofyllipitoisuudet olivat toukokuun alussa noin puolet rannikkoarvoista. Kesä-
minimin aikana pitoisuudet laskivat 5:een µg/l ja olivat heinä-elokuussa, sinileväaikaan, 4 - 10 µg/l.
Lokakuussa klorofyllipitoisuudet nousivat hetkellisesti Helsingin edustalla. Lokakuun puolenvälin
jälkeen levien kasvukausi päättyi ja klorofylliarvot laskivat (kuva 21).

Kasviplanktonin kevätkukinnan muodostivat sekä rannikolla että ulkomerellä pääasiassa
panssarisiimalevät Scripsiella hangoei ja Peridinella catenata. Voimakas Scripsiella-kukinta nosti

Kuva 19. Pintaveden kokonaisfosforipitoisuus kesällä 1999 sekä keskiarvo vuosilta 1977 - 1999.
Keskiarvon ohella on esitetty myös minimi- ja maksimiarvot. Lasketun keskiarvon aikajakson
alku vaihtelee eri asemilla vuodesta 1977 vuoteen 1994.

Kuva 20. Klorofylli a:n pitoisuus Hankoniemen edustalla (Längden), Helsingin edustalla
(Länsi-Tonttu) ja Porvoon edustalla (Emäsalo) vuonna 1999.
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Kuva 21. Klorofyllipitoisuus kolmella havaintopisteellä laivareitillä vuonna 1999.

kevätbiomassat maksimiarvoihinsa kaikilla havaintopisteillä ja suuret vaihtelut solumäärissä aihe-
uttivat heilahdukset biomassa-arvoissa.  (Kuva 22). Kevätlajistoon kuuluivat myös piilevät Achnanthes
taeniata, Melosira arctica ja Chaetoceros spp. ja Thalassiosira baltica. Kukinnan loppuvaiheessa
yleistyi piilevä Skeletonema costatum.

Lähellä rannikkoa jokien suurten virtaamien tuoma kiintoaines sameutti vedet toukokuun alussa ja

vaimensi leväbiomassan kasvua. Erityisesti Vantaanjoesta virrannut suuri kiintoainemäärä esti levien
kasvua Helsingin edustalla. Toukokuun lopulla savisameus jo kuitenkin vähentyi jokien virtaamien
vähentyessä.

Kesällä saaristossa oli määrällisesti eniten pieniä flagellaatteja, mm Eutreptiella sp., Chryso-
cromulina sp. Pyramimonas sp. Hemiselmis sp. Lajistoon kuului myös Heterocapsa-
panssarisiimaleviä sekä hieman sinileviä, Aphanizomenon sp., Anabaena sp. ja Lemmermanniella
sp ja Snowella sp. sekä muita yhdyskuntia muodostavia lajeja, mutta ei myrkyllistä Nodularia
spumigena -sinilevää. Heinäkuun puolivälissä Kruunuvuorenselällä vallitsevia lajeja olivat mm.
silmälevä Eutreptiella sp., viherlevä Monoraphidium contortum ja panssarisiimalevä Heterocapsa
rotundata. Elokuun alussa Nodularia spumigena -sinilevä kuului hetkellisesti lajistoon Helsingin
ja Porvoon edustoilla. Syyskuussa pienten flagellaattien valtakausi jatkui, myöhemmin syksyllä
panssarisiimalevien (ensin Heterocapsa rotundata ja myöhäissyksyllä Prorocentrum minimum)
osuus kasvoi. Heterotrofinen Mesodinium rubrum yleistyi lännessä ja Ebria tripartita idässä.
Heterotrofisten lajien osuus biomassasta kasvoi myöhäissyksyllä rannikkovesissä. Porvoon edustal-
la Aphanizomenon sp. muodosti noin 12 % biomassasta marraskuun alussa.

Ulkomerellä kasviplanktonyhteisö oli jo varsin sinilevävaltainen heinäkuun alusta. Aphanizomenon
flos-aquae oli ensin valtalajina ja elokuun puolella Nodularia spumigena. Muilta osin lajisto oli
kesäkuukausina samankaltainen kuin saaristossa ja koostui sinilevien ohella eri ryhmiin kuuluvista
pienistä flagellaateista. Ulkomerellä oli selvästi enemmän  sinileviä   kuin  rannikolla, jossa  veden
kumpuaminen ja tuulet ehkäisivät sinilevien kasvua. Syksyllä lajisto oli edelleen sinilevävaltai-
sempi kuin rannikolla. Syyskuussa Prorocentrum minimun -panssarilevä runsastui Suomenlahdella.
(Kuva 23.)
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Kuva 22. Kasviplanktonin biomassa ja lajisto ryhmittäin Längdenillä.

Kuva 23. Kasviplanktonin biomassa ja lajisto ryhmittäin avomerellä Hankoniemen edustalla.
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6. Leväkukinnat

Sisävesien, rannikon ja avoimen Suomenlahden leväkukinnat jäivät tavanomaista lämpimämmästä
säästä huolimatta vähäisemmiksi kuin kesällä 1997. Toisaalta leväkukinnat alkoivat aiemmin ja oli-
vat hieman runsaampia kuin viileänä ja sateisena kesänä 1998.

Talven ja kevään ravinnepitoisuuksien perusteella Suomen ympäristökeskuksen tutkijat ennusti-
vat keväällä sinilevien määrän jäävän alhaisemmaksi kuin kesällä 1997, vaikka kesästä tulisi tavan-
omaista lämpimämpikin. Kesä olikin hyvin lämmin, mutta leväkukinnat eivät ennusteen mukaisesti
yhtä olleet runsaita kuin kesällä 1997. Syinä tähän ovat olleet kevään ravinnetilanne ja voimakas
kasviplanktonin kevätmaksimi, kuivan kesän hyvin alhaiset ravinteiden huuhtoumat ja mahdollisesti
myös säiden tuulisuus ja rannikolla myös kylmän veden kumpuaminen.

Uudenmaan ympäristökeskuksen tiedot leväkukinnoista perustuvat kuntien ympäristö- ja terveys-
viranomaisten säännöllisiin havaintoihin muun muassa uimarannoilla, ympäristökeskuksen ja vesien-
suojeluyhdistysten ottamiin näytteisiin sekä yksityisten henkilöiden antamiin tietoihin. Levätietoa
kertyi myös edellisen kesän tapaan Suomen ympäristökeskuksen järjestämän valtakunnallisen
leväseurannan kautta.

Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla levätilannetta seurattiin valtakunnalliseen leväseurantaan kuu-
luvilla havaintopaikoilla viikoittain kesäkuun alusta syyskuun loppuun. Järvihavaintopaikkoja oli
tänä kesänä 20 ja rannikkohavaintopaikkoja 16. Alueellisen seurannan havaintopaikkoja oli Uuden-
maan ympäristökeskuksen alueella lisäksi seitsemässä eri järvessä. Suomen ympäristökeskus ja Me-
rentutkimuslaitos tiedottivat levätilanteesta viikoittain tiedotusvälineissä ja Internetissä.

Leväkukintailmoituksia tehtiin Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella kesän aikana noin 80,
joista noin 90 % koski leväesiintymiä järvissä.

Kuva 24. Leväkukintailmoitukset 1997 - 1999 vallitsevan sivileväsuvun mukaan.



24

6.1 Järvet

 Sisävesien levätilanne oli varsin tavanomainen lämpimästä säästä huolimatta. Kesän ensimmäinen
levähaittailmoitus koski tänäkin vuonna muuta kuin sinileviä. Kesäkuun alussa verkot limoittuivat
pahasti Nummi-Pusulan Kolmperse-järvessä. Limottumisen aiheuttivat piileväsuvut Tabellaria ja
Diatoma sekä yhtymäleväsuvut Staurastrum ja Closterium. Ensimmäiset sinilevähavainnot tehtiin
Karjaan Gålisjönissä ja Sipoon Savijärvessä kesäkuun puolivälissä. Kesäkuun lopussa ja heinäkuun
alussa sinileväkukinnat voimistuivat ja runsastuivat.

Lohjanjärvellä ja Hiidenvedellä ensimmäiset sinileväkukinnat havaittiin kesäkuun lopulla. Loh-
jan kunnan tarkistamilla uimarannoilla (Aurlahti, Moisio ja Vieremä) sinileväkukinnat eivät juuri-
kaan estäneet uimista koko kesän aikana, vaikka avoimilla selillä olikin runsaasti sinilevää.
Aurlahdella esiintyi havaittavia kukintoja heinä-elokuun vaihteessa ja Virkkalan Tuusanlahdella elo-
kuun lopussa. Syyskuussa runsas kukinta peitti Kyrkofjärdenin (Anabena circinalis, Microcystis
spp.) ja Paloniemen edustan (Anabaena circinalis, A. spiroides, Aphanizomenon flos-aquae,
Microcystis sp.).

Vihdin kunnan uimarannoilla Hiidenvedellä runsaat ja erittäin runsaat sinilevämassat estivät ui-
mista Vihdin Kirkonkylän rannassa heinä-elokuussa ja Nummelan Hiidenrannassa elo-syyskuussa.
Runsaimpina lajeina esiintyivät Anabaena-lajit ja syyskuussa myös Microcystis sp. Kirkkojärvi ja
Mustionselkä olivat pitkään sinilevien peitossa. Syyskuun alussa muutamat vesihiihtäjät Mustionselällä
kärsivät nuhasta, kirvelevistä silmistä ja ihosta sekä pahoinvoinnista eli tyypillisistä sinilevä-
myrkytysoireista. Vielä syyskuun lopussa Hiidenrannassa esiintyi erittäin runsas sinileväkukinta
(Aphanizomenon flos-aquae, Microcystis spp., Anabaena spp.).

Kesäkuun loppupuolella alkoivat Vihdin Enäjärvessä elokuun puoliväliin asti jatkuneet kukinnat.
Kesäkuussa vallitsevina lajeina olivat Anabaena-suvun lajit, heinä- ja elokuussa yleistyivät
Microcystis wesenbergii, Aphanizomenon sp. ja Microcystis viridis. Yhteisössä oli hyvin runsaana
myös piilevä Aulacoseira granulata.

 Tuusulanjärvessä havaittiin kesäkuun lopulla sinilevää suojaisissa, matalissa lahdissa. Heinä-
kuun puolivälissä Halosenniemellä alkoivat runsaat kukinnat. Kukinnat vaihtelivat viikoittain havait-
tavasta runsaaseen ja jatkuivat ainakin syyskuun loppuun asti. Kukintoja muodostivat ainakin
Microcystis wesenbergii, Microcystis viridis, Aphanizomenon sp. ja Anabaena sp. Tänä kesänä
Tuusulanjärvessä oli myös runsaasti erilaisia piileviä sinilevien rinnalla (mm. Aulacoseira granulata
ja Fragilaria crotonensis).

Rusutjärvessä kesä oli sinileväkukintojen kannalta hyvin Tuusulanjärven kaltainen. Sinilevien
osuus kasviplanktonyhteisössä alkoi kasvaa selvästi heinäkuun alusta lähtien. Järvessä esiintyivät
runsaimpina muun muassa sinilevät Anabaena circinalis, Microcystis viridis ja Snowella sp. sekä
piilevät Aulacoseira spp. ja Fragilaria crotonensis.

Limalevä (Gonyostomum semen) on vaaraton, mutta uimareille kiusallinen levä, joka viihtyy
humuspitoisissa järvissä. Levä runsastui järvissä heinäkuun puolivälissä ja sitä tavattiin tänä kesänä
ainakin Porvoon Tervajärvestä, Karijärvestä ja Venjärvestä, Vihdin Otalammesta ja Askolan Etu- ja
Takajärvestä.

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan järvistä pitkäaikaisia, välillä erittäin runsaita sinileväkukintoja
esiintyi jo mainittujen järvien lisäksi ainakin Pusulanjärvessä (Anabaena sp., Microcystis sp.) ja
Joutikkaassa (Anabaena sp.) Nummi-Pusulassa, Vihdin Palojärvessä, Espoon Pitkäjärvessä, Kar-
jaan Gålisjönissä, Lohjan puolella Averiassa sekä Askolan Tiiläänjärvessä. Inkoon Marsjönissä ja
Sipoon Savijärvessä oli havaittavia määriä levää heinä-elokuun aikana.

Ilmoitus hieman toisenlaisesta leväkukinnasta saatiin Porvoosta, missä ulkona puhtaassa ämpärissä
säilytetty kirkas sadevesi muuttui punaiseksi parissa päivässä. Kyseessä oli Haematococcus-
viherlevän massaesiintymä. Tämä levä on tyypillinen sadevesilammikkojen levä, joka muodostaa
lepoitiöitä, kun kasvuolosuhteet huononevat. Lepoitiöt sisältävät punaisen pigmentin, joka suojaa
itiön auringonvalolta, varsinkin UV-valolta. Itiöt leviävät tuulen mukana kuivuneista lammikoista tai
lintujen mukana.
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6.2 Suomenlahti

Suomen ympäristökeskus laati keväällä Suomenlahdelle sinileväennusteen, jonka mukaan sinilevien
määrä jäisi lämpimänäkin kesänä vähäisemmäksi kuin kesällä 1997 ja sinilevien esiintymähuippu
ajoittuisi heinä-elokuun vaihteeseen. Satelliittikuvat todistivat ennusteen osuneen kohdalleen. En-
nuste pohjautui Suomenlahdella kevättalvella 1999 tehtyihin ravinnemittauksiin. Ennuste käsitteli
typpeä sitovien sinilevien määrää.

Avoimella Suomenlahdella havaittiin ensimmäiset sinilevälautat kesäkuun lopussa. Tällöin
myrkytön Aphanizomenon-levä oli valtalaji. Myöhemmin myrkyllinen Nodularia-levä yleistyi, var-
sinkin avomerellä. Levälauttoja oli koko Suomenlahden alueella. Kesän viimeiset avomeren levälautat
havaittiin elokuun lopussa. Tuulten ja veden virtausten vuoksi avomeren Nodularia-kukinnat eivät
juuri ajautuneet Suomen rannikolle (Merentutkimuslaitos 1999: www2.fimr.fi).

Rannikolla kasviplanktonin kevätkukinta oli suhteellisen voimakas ja levät kuluttivat talven aika-
na veteen kertyneet liuenneet typpi- ja fosforiyhdisteet lähes kokonaan. Kesäkuun alussa Suomenlah-
den rannikkovesissä esiintyi pieniä määriä Aphanizomenon sp.-sinilevää. Veden alhainen lämpöti-
la, noin 10 °C, hidasti sinilevien kasvua. Kesäkuun lopussa veden lämpötila oli noussut rannikolla
jo 15 - 20 °C:een tuntumaan. Kesä-heinäkuun vaihteessa levätuotanto kasvoi rannikollakin ja muun
muassa Porvoon edustalla vedessä oli runsaasti levää, pääasiassa sinilevää. Tuuli hajoitti välillä
muodostuneet levälautat, eikä levämassoja ajautunut avomereltä merkittävästi rannikolle.

Heinäkuun alkupuolella Hankoniemestä Helsinkiin asti kumpusi kylmää, ravinteikasta vettä ran-
nikon pintaveteen. Kumpuaminen johtui siitä, että maalta puhaltanut tuuli työnsi pintaveden rannikol-
ta meren ulapalle. Lähellä rannikkoa veden lämpötila oli vain 11 - 15 °C ja ulapalla 16 - 18 °C.
Heinäkuun puolivälissä kumpuaminen esti edelleen sinilevien pintaesiintymien muodostumisen, mutta
ulompana Suomenlahdella ja Viron puolella sinileväkukinnat olivat runsaita. Myös rannikolla
vesimassassa oli paljon levää, joka tuulten tyynnyttyä olisi noussut pintaan. Havaittavista, paikalli-
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sista leväesiintymistä tuli kuitenkin ilmoituksia mm. Pellingin saaristosta ja Tammisaaren ja Hangon
ulko- ja sisäsaaristosta.

Heinäkuun loppupuolella sinilevien määrä lisääntyi mm. Helsingin edustalla. Lajeista runsaimpina
esiintyivät myrkyllinen Nodularia spumigena ja  Aphanizomenon sp. Levää oli runsaasti vesimassaan
sekoittuneena myös muulla rannikkoalueella, mutta se ei muodostanut laajempia lauttoja. Porvoon
edustalla sinilevien määrä oli alhainen Vessön pohjoisrantaa lukuunottamatta, jossa esiintyi myrkyl-
listä Nodularia spumigena -sinilevää. Läntisen Uudenmaan rannikolla sinileviä ei havaittu. Ulompana
merellä sinileviä oli havaittavasta runsaaseen. Aivan heinäkuun lopussa Uudenmaan rannikkoalueelle
kumpusi taas kylmää, fosforipitoista vettä. Pintaveden lämpötila oli silloin vain 8 - 10 °C.

Elokuun alussa ulkomerellä oli runsaasti sinilevälauttoja koko Suomenlahden alueella, runsaim-
min keskisellä Suomenlahdella. Rannoilla levää oli kuitenkin suhteellisen vähän. Paikallisista esiin-
tymistä tuli ilmoituksia mm. Hangon pohjoispuolelta ja Porvoon-Pellingin alueelta. Elokuun puoli-
välissä laajat pintaesiintymät sekoittuivat pintavesikerrokseen. Levää oli runsaasti mm. Porvoon ja
Pernajan ulkosaaristossa, Helsingin ulkopuolella ja Hankoniemestä itään Nothamnin ja Jussarön
kohdalla. Sisäsaaristossa levää oli selvästi vähemmän.

Elokuun puolivälin jälkeen ulkomerellä levän määrä väheni ja sinileväkukinnat olivat enää ha-
vaittavia. Kasviplanktonlajistossa esiintyi sinilevien lisäksi mm. pieniä flagellaatteja ja panssarileviä.
Pellingin Tirmon alueelta tuli ilmoitus sinileväkukinnasta (Nodularia spumigena, Anabaena sp. ja
Aphanizomenon sp.). Syyskuun puolivälissä sinileviä ei havaittu enää ulkomerellä. Sen sijaan Pellingin
tuntumassa esiintyi vielä runsas kukinta syyskuun lopussa ja vielä lokakuun lopulla havaittiin runsas
Aphanizomenon-sinileväkukinta Bromarvsfjärdenilla.

© Copyright Ympäristöhallinto
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