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Tiivistelmä
Tämän työn päämääränä on tehdä kokonaiskatsaus vesikasvillisuuden ja veden tilan muutoksista käyttäen Uudenmaan rannikkovesien velvoitetarkkailuaineistoja. Työssä pyritään selvittämään, voidaanko velvoitetarkkailuaineistoja yhdistää ympäristöhallinnon makrofyyttiseurannan aineistoon. Yhdistämisen tarkoitus on saada tukea
antavia tuloksia rannikkovesien tilan muutoksista vesipuitedirektiivin mukaiseen luokitteluun.
Vesikasvillisuus on yksi velvoitetarkkailuissa käytetyistä biologisista tekijöistä, joiden avulla kuormituksen vaikutuksia tarkkaillaan. Tässä työssä tarkastellaan Uudenmaan rannikkovesien vesikasvillisuudessa tapahtuneita muutoksia ja arvioidaan niiden perusteella rannikkovesien tilan muutoksia. Vesikasvillisuusaineisto on peräisin velvoitetarkkailuista Hankoniemen ja Loviisan väliseltä alueelta vuosilta 1921‒2014. Työssä yhdistetään eri toimijoiden
ja erilaisin menetelmin tehtyjä tarkkailuaineistoja ja pyritään luomaan laaja ja yhtenäinen kuva Uudenmaan rannikkovesien vesikasvillisuuden tilan muutoksista.
Niin sanottujen luonnontilaisten alueiden vesikasvillisuuden tilassa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta sisäsaaristossa. Ulkosaaristossa vesikasvillisuuden tila on muuttunut huonommaksi kaikilla tarkastelluilla tarkkailualueilla rakkolevävyöhykkeen alakasvurajan syvyyden ja peittävyyden osilta. Ulkosaariston alueilla on havaittu
myös yleisesti vesikasvillisuuden taantumista.
Kuormituksen vaikutusalueilla vesikasvillisuus on taantunut sekä sisä- että ulkosaaristossa. Muutoksia ilmentää
rehevöitymistä sietävien lajien kasvanut määrä siitä kärsivien lajien määrään nähden. Kuormituksen jatkuessa
myös taantuminen jatkuu, mutta kuormituksen loputtua kasvillisuus alkaa toipua. Paranemisen merkit ovat havaittavissa parin vuoden jälkeen kuormituksen loppumisesta. Vesikasvillisuuden toipumista kuitenkin hidastavat vesialueen epäsuotuisat ympäristötekijät, kuten jokikuormitus ja veden vaihtuvuuden rajoitukset.
Velvoitetarkkailuaineistoja on mahdollista yhdistää ympäristöhallinnon makrofyyttiseurannan aineistoihin soveltuvin
osin. Tuloksia voidaan käyttää seurantatulosten rinnalla tukea antavana lisätietona vesipuitedirektiivin mukaisessa
rannikkovesien ekologisen tilan luokittelussa. Aineistoja yhdistämällä saadaan laajempi kokonaiskuva rannikkovesien tilan kehityksestä maantieteellisessä ja ajallisessa mittakaavassa.
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1. Johdanto
Velvoitetarkkailussa toiminnanharjoittaja järjestää tarkkailun aiheuttamansa kuormituksen tai päästön vaikutuksista
vesiympäristön tilaan. Tarkkailut kohdistetaan sekä veden fysikaalis-kemiallisiin että biologisiin tekijöihin. Vesikasvillisuus on eräs velvoitetarkkailuissa käytetty biologinen tekijä, jonka muutokset ilmentävät veden tilan muutoksia.
Uudenmaan rannikkovesien tilan tarkkailusta vesikasvien avulla löytyi tähän työhön dokumentteja 1920- ja 1930 luvulta alkaen vuoteen 2014 asti.
Ely-keskusten yksi lakisääteinen tehtävä on luokitella vesialueita vesipuitedirektiivin mukaisesti. Luokittelua tehdään vesipuitedirektiivin mukaisin menetelmin, mutta luokittelussa voidaan käyttää apuna myös muita tukea antavia
menetelmiä.

Työn tarkoitus ja päämäärä
Tämän työn tarkoituksena on koota yhteen niitä Uudenmaan rannikkovesien velvoitetarkkailuraporttien aineistoja,
joissa on ollut osana upoksissa kasvavat korkeammat vesikasvit eli makrofyytit. Velvoitetarkkailuraporttien aineistoja jalostamalla on tarkoitus vesikasvillisuuden avulla:
(i) kuvailla Uudenmaan rannikkovesien vesikasvillisuuden ja veden tilan pitkäaikaisia muutoksia ja
(ii) tarkastella kuormituksen vaikutuksia vesikasvillisuuden ja vesien tilan muutoksiin, sekä myös
(iii) selvittää, onko tarkkailuaineistot mahdollista yhdistää ympäristöhallinnon makrofyyttiseuranta-aineistoon
ja hyödyntää vesipuitedirektiivin mukaisessa vesien tilan luokittelussa.
Työn päämääränä on saada kokonaisnäkemys vesikasvillisuuden tilan muutoksista. Tätä raporttia tulee tarkastella
siitä näkökulmasta että tällä työllä kehitetään luokittelussa käytettäviä tukea antavia menetelmiä ely -keskusten
käyttöön työkaluksi ja tarkastellaan vesikasvillisuuden tilan yleistä kehitystä. Työssä ei täten pyritä esittämään tai
analysoimaan velvoitetarkkailujen tuloksia suhteessa yksittäiseen päästöön tai tarkkailun kohteena olevaan yksittäiseen kuormittajaan, eikä arvioimaan laitosten kuormituksen merkitystä ympäristöön muuten kuin mahdollisina
erikseen pyydettyinä esimerkkeinä. Tämän työn perusteella ei voi suoraan muuttaa tarkkailuohjelmia
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2. Taustaa
Kuormitus
Vesialueiden pistemäisiä kuormittajia ja päästöjen lähteitä ovat esimerkiksi jätevedenpuhdistamot ja teollisuuslaitokset. Päästölähteet sijaitsevat yleensä sisäsaaristossa mutta toisinaan päästölähteen purkuputki tms. on johdettu ulkosaaristoon. Kuormituksen ympäristövaikutus voi perustua mm. päästöveden kemialliseen koostumukseen,
orgaaniseen lika-aineksen määrään, rehevöitymiseen tai lämpötilaan. Useat päästöt ovat luonteeltaan sellaisia
että ne aiheuttavat suoraan tai epäsuorasti veden samentumista tai ravinnetason nousua.
Kuormitus ilmenee ympäristössä pistekuormituksena. Etäisyyden kasvaessa päästölähteestä kuormituksen vaikutus vesikasvillisuuteen heikkenee (kuva 1). Aluetta tai paikkaa, jossa kuormituksen vaikutus on läsnä, kutsutaan
tässä työssä vaikutusalueeksi tai kuormitusalueeksi. Aluetta tai paikkaa, jossa vaikutusta ei enää esiinny kutsutaan vertailualueeksi. Ajallisesta näkökulmasta päästön loputtua sen vaikutus heikkenee ja alueen vesikasvillisuuden toipumisen edellytyksen vahvistuvat.

Vaikutus
Vesikasvillisuus

Vaikutus
heikkenee etäisyyden
kasvaessa

Vesikasvillisuus

Kuva 1. Yksinkertaistettu kuvaus kuormituksen vaikutusmekanismista vesikasvillisuuteen. Etäisyyden kasvaessa päästölähteestä kuormituksen
vaikutus heikkenee. Kuormituksen loputtua vaikutusalueen kasvillisuuden toipuminen on mahdollista.

Tässä työssä käytettyjä käsitteitä (kuva 1):
Tarkkailualue = alue, jolla tehdään velvoitetarkkailua. Tarkkailualue sisältää vaikutus- ja vertailualueet.
Tarkkailupaikka = paikka, jossa vesikasvillisuudesta tehdään havaintoja.
Vaikutusalue / kuormitusalue= alue, johon kuormitus vaikuttaa.
Vertailualue = alue, johon kuormitus ei vaikuta.

Luonnolliset ympäristötekijät vaihtelun lähteenä
Vesikasvillisuuden lajistoa, sen runsautta ja lajien kasvusyvyyksiä määrittävät kasvupaikkojen luonnolliset ympäristötekijät mikäli kuormituksen vaikutusta ei ole. Geologisesta näkökulmasta voimakkaasti kasvillisuusryhmien
esiintymistä luokitteleva tekijä on pohjan laatu. Putkilokasvit esiintyvät pehmeillä pohjilla, joita ovat mm. muta- ja
hiekkapohjat. Makrolevät puolestaan esiintyvät ainoastaan kovilla pohjilla, kuten kivikko- ja kalliopohjilla (kuva 2).
Pohjan laatu on usein sidoksissa kasvupaikan sijaintiin saaristovyöhykkeellä siten, että ulkosaariston rannat ovat
pääosin kovia pohjia ja sisäsaariston rannat pehmeitä pohjia, mutta poikkeuksiakin esiintyy. Näkösyvyys eli kasvien elintoimintoihinsa käyttämän auringonvalon tunkeutuminen veteen on luonnostaan pienempi sisäsaaristossa
kuin ulkosaaristossa. Sisä- ja ulkosaariston kasvupaikat ovat luonnostaan erilaisia ja vesikasvillisuudessa esiintyy
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eroja luonnollisista syistä. Lisää tietoa Uudenmaan rannikkovesien makrofyyteistä löytyy Ruuskanen (2016) julkaisusta.

Vesipolitiikan puitedirektiivin mukainen pintavesien tyypittely ja ekologien luokittelu
Ely-keskukset toimeenpanevat vesipolitiikan puitedirektiivin mukaista pintavesien luokittelua, jonka eräänä laatuelementtinä ovat biologiset muuttujat, joista yksi on vesikasvillisuus. Toisin sanoen veden ekologista tilaa luokitellaan vesikasvillisuuden perusteella. Rannikkovesien luokittelussa käytetty vesikasvillisuuden muuttuja on yhtenäisen rakkolevävyöhykkeen alakasvurajan syvyys (Aroviita ym. 2012). Vesipolitiikan puitedirektiivin vaatimukset
on sisällytetty kansallisiin säädöksiin, joista tärkein on laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä.
Vuonna 2000 hyväksytty EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi velvoitti kaikkia jäsenmaita jakamaan pintavedet tyyppeihin ja tyypit pienempiin osiin, vesimuodostumiin, sekä arvioimaan pintavesien ekologista tilaa kuuden vuoden
välein. Suomenlahden rannikkovedet on jaettu neljään tyyppiin: Suomenlahden sisä- ja ulkosaaristo sekä Lounainen sisä- ja ulkosaaristo (Vuori ym. 2006).
Pintavesien tyypittelystä ja niiden ekologisesta luokittelusta on Karonen ym. (2015) mukaan esitetty seuraavaa:
Pintavedet on jaoteltu maantieteellisten ja luonnontieteellisten ominaispiirteiden mukaan pintavesityyppeihin. Tyypittelyllä kuvataan pintavesien ominaispiirteet sellaisena, kuin ne ovat tai olisivat ilman ihmistoiminnan vaikutusta.
Suomenlahden rannikkovedet jakaantuvat neljään rannikkovesityyppiin. Suomenlahden sisä- ja ulkosaaristo ulottuu maamme itärajalta Porkkalanniemelle. Porkkalanniemestä länteen rannikkovedet kuuluvat Lounaiseen sisä- ja
ulkosaaristotyyppiin. Rannikkotyypit on edelleen jaettu pienempiin osiin, vesimuodostumiin. Jakamisessa on otettu
huomioon rannikkovesien syvyystieto, vedenlaatu ja veden vaihtuvuus sekä jokien vaikutusalueet. Pintavesien
ekologisessa tilan arvioinnissa eli luokittelussa pintavesien nykytilaa verrataan luonnontilaan eli pintavedet luokitellaan ihmisten toiminnan aiheuttaman muutoksen voimakkuuden perusteella. Tyypittely on ekologisen tilan luokituksen perusvaihe ja vesimuodostuma pienin luokitteluyksikkö. Koska pintavedet ovat luonnostaan erilaisia maantieteellisistä syistä ja maaperästä johtuen, on kullekin tyypille määritelty vertailuolot, jotka puolestaan ovat lähtökohtana ihmistoiminnan vaikutuksen määrää kuvaavalle luokitukselle. Pintavesien ekologisen tilan arvioinnissa
pääpaino on biologisissa laatutekijöissä. Fysikaalis-kemialliset tekijät otetaan huomioon tukevina tekijöinä. Luokittelussa verrataan planktonlevien, vesikasvien, pohjaeläinten ja kalojen tilaa kuvaavien muuttujien arvoja olosuhteisiin, jossa ihmisen vaikutus on vähäinen. Laatutekijän poikkeama luonnontilaisista arvoista ilmaistaan ekologisena
laatusuhteena (ELS-arvona).
Vertailuolojen määrittämiseksi on jokaisesta pintavesityypistä pyritty etsimään mahdollisimman luonnon-tilaisia
kohteita. Näiden perusteella on laskettu luokittelussa käytettäville laatutekijöille vertailutilaa kuvaavat arvot, mikäli
riittävästi luotettavaa biologista tai/ja veden laatuaineistoa on ollut saatavilla. Luokittelun kehitystyön aikana oli
jossain määrin mahdollista hankkia myös uutta biologista tietoa tutkimusprojektien kautta. Luonnontilaisina pidettäviä vesiä ei kaikista pintavesityypeistä ole enää mahdollista löytää maassamme. Esimerkkejä tällaisista ovat
mm. useimmat rannikkovesityypit sekä runsasravinteiset järvet ja savimaiden joki-tyypit. Näissä tapauksissa on
vertailuolojen määrittämiseen käytetty mm. historiallisista aineistoista saatuja tietoja, mallintamista, asiantuntijaarvioita tai parhaiten säilyneiden, joskin lievästi ihmistoiminnan muuttamien vesien arvoja. Tästä huolimatta monissa pintavesityypeissä ei ole voitu määrittää vertailuoloja kaikille luokittelutekijöille.
Kuvassa 2 on esitetty rannikkovesien ulko- ja sisäsaariston olemusta. Makrolevien käytöstä luokittelussa ja merenhoidossa on kerrottu enemmän julkaisussa Ruuskanen (2016).
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Kuva 2 A‒D. A ja B: Ulkosaaristo-pintavesityyppi on luonteeltaan avointa ja siellä esiintyy tyypillisesti kovien pohjien makroleviä. C ja D: Sisäsaaristo-pintavesityypin maisema on suojainen ja vesikasvillisuutta esiintyy pääasiassa pehmeillä pohjilla.

Tarkkailuissa käytettyjä menetelmiä
Kenttätyömenetelmiä
Vesikasvien velvoitetarkkailujen kenttätöitä tehdään hara-, vesikiikari- ja sukellusmenetelmällä (kuva 3). Haramenetelmässä narun päässä oleva kaksisuuntainen hara heitetään pohjaan ja vedetään pohjaa pitkin, tai vaihtoehtoisesti haraamiseen käytetään tavallista puutarhaharavaa. Haraan pohjasta tarttuva vesikasvillisuus nostetaan haran mukana ylös tutkittavaksi. Yleinen menetelmä on, että tarkkailupaikalla haraa heitetään eri syvyyksille ja lopetetaan haraus kun haran mukana ei enää saada uusia vesikasvilajeja. Vesikiikari on lieriö, jonka toinen pää on
avoin ja toinen pää läpinäkyvä. Tarkkailussa lasipohja asetetaan vettä vasten, jolloin lieriön läpi voidaan tarkastella
pohjalla esiintyvää kasvillisuutta. Haraa ja vesikiikaria voidaan käyttää veneestä käsin tai rantavedessä kahlaamalla. Sukellusmenetelmässä sukeltaja sukeltaa pohjaa pitkin tarkkailualueella, tekee havaintoja ja ottaa näytteitä
pinnalla tarkasteltaviksi. Sukeltaja voi tehdä muistiinpanoja veden alla tarkoitukseen soveltuvilla muistiinpanovälineillä. Vesikasvillisuutta tarkkaillaan samalla paikalla yleensä 3‒4 vuoden välein.
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Kirjoituslevy

Kuva 3. Hara-, vesikiikari- ja sukellusmenetelmät.

Havaintojen käsittelymenetelmiä
Kenttätöissä kerättyjen vesikasvillisuushavaintojen analysointiin ja tulosten käsittelyyn on kehitetty useita eri menetelmiä ja indeksejä. Velvoitetarkkailujen päämääränä on kuormituksen ja sen vaikutuksen tarkkailu, joten tarkkailumenetelmissä on havainnoitu vesikasvillisuudesta sellaisia ilmentäjiä, jotka kuvastavat kuormituksen vaikutuksia. Vesikasveja, joiden ominaisuuksien muutokset ilmentävät veden tilan muutoksia kutsutaan ilmentäjälajeiksi
eli indikaattorilajeiksi. Jotkut lajit esimerkiksi suosivat likaantuneita ja rehevöityneitä olosuhteita ja reagoivat niihin
runsastumalla, jolloin vaikutusalueen lajisuhteet muuttuvat rehevöitymistä sietävien lajien suuntaan. Joidenkin
lajien kasvusyvyydet taas mataloituvat tai niiden kasvuston peittävyys harvenee johtuen rehevöitymisen seurauksena taantuneesta yhteyttämiseen tarvittavan auringon valon määrästä. Kasvillisuuden tarkkailumenetelmät perustuvat siis siihen, että veden laadun muutokset näkyvät vesikasvillisuuden lajistossa, niiden runsaudessa, peittävyydessä, niiden lajisuhteissa tai kasvusyvyyksissä.
Tarkkaluissa yleisesti käytettyjä mittamääreitä ja niiden indikaattoriperusteita, eli syitä miksi ne on valittu kuvaamaan tapahtuvaa muutosta, ovat:
 Saprobiaindeksi - ilmentää veden likaantuneisuutta.
 Likaisuusindeksi - ilmentää veden likaantuneisuutta.
 Norrlinin runsausasteikko - ilmentää veden likaantuneisuutta ja rehevöityneisyyttä.
 Rakkolevävyöhykkeen runsaus (peittävyys %) - ilmentää veden rehevöityneisyyttä.
 Rakkolevävyöhykkeen kasvusyvyys - ilmentää veden rehevöityneisyyttä.
Yllämainittuja mittamääreitä ja niiden määrittämiseen käytettyjä menetelmiä selostetaan tarkemmin liitteessä 1.
Veden likaisuuden ja rehevöitymisen käsitteitä selostetaan tarkemmin tulosten tarkastelu osiossa.
Eri toimijoiden suorittamissa velvoitetarkkailuissa ei ole ollut vakiintuneita yhtenäisiä kenttätyömenetelmiä eikä
aineistojen käsittelymenetelmiä. Velvoitetarkkailuja tekevät toimijat ovat käyttäneet kukin valitsemiaan menetelmiä,
jotka ovat vastanneet parhaiten senhetkistä tarkoitusta. Vaikka vesikasvillisuuden tarkkailuja on tehty eri menetelmillä, niin kaikille tarkkailumenetelmille yhteisiä muuttuja ovat olleet kasvillisuuslajisto ja useimmille kasvillisuuden
peittävyys prosentteina ilmaistuna. Koska kasvillisuuslajisto ja lajien peittävyys ovat olleet yhteisiä muuttujia, niin
näiden muuttujien tuloksia voidaan yhdistellä eri aikakausilta ja eri paikoilta laajemman kokonaiskuvan saamiseksi
ja vertailtavuuden parantamiseksi. Laajempi kokonaiskuva voidaan koota yhdistämällä eri aikajaksoja tai eri paikoilta tehtyjä aineistoja Macrophyte Index Community (MIC) –menetelmällä (Hansen & Snickars 2014) ja ympäristöhallinnon makrofyyttiseurantamenetelmällä (esim. Ruuskanen 2014, 2016). MIC –menetelmä perustuu vesikasvien tolerant/sensitive lajien esiintymissuhteisiin (liite 1). Sensitive -lajit ovat puhdasta vettä suosivia ja tolerant –lajit
sietävät rehevöityneitä olosuhteita (liite 2). Ympäristöhallinnon makrofyyttiseurantamenetelmässä monitoroidaan
mm. rakkolevävyöhykkeen peittävyyttä ja alakasvurajaa, joita käytetään vesipuitedirektiivin mukaisena indikaattorina veden tilasta. (Liite 1.)
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3 Aineistot ja menetelmät
Tarkastelualue rajataan maantieteellisesti Hankoniemen ja Loviisan kaupungin väliselle rannikkoalueelle (kuva 4)
ja jaetaan läntisiin, keskisiin ja itäisiin osiin (osa-alueisiin). Jaon tarkoitus on selkeyttää aineiston käsittelyä ja tulosten tarkastelua.

P
Suomenlahden
sisäsaaristo pintavesityyppi

Lounainen
sisäsaaristo pintavesityyppi

Itäinen osa
Loviisa

Keskinen osa
Helsinki

Läntinen osa
Inkoo

Suomenlahti
Hanko

Suomenlahden
ulkosaaristo pintavesityyppi

Lounainen
ulkosaaristo pintavesityyppi

Kuva 4. Uudenmaan rannikkovedet. Tutkimusalueen reunat on rajattu oikeassa ja vasemmassa reunassa paksulla mustalla katkoviivalla. Lounainen ja Suomenlahden sisäsaaristo ja ulkosaaristo -pintavesityypit on erotettu toisistaan mustalla paksulla yhtenäisellä viivalla. Vesimuodostumien rajat on merkattu ohuella viivalla. Tarkastelualue jaettiin läntiseen, keskiseen ja itäiseen osaan (sinisellä pisteviivalla ympyröidyt alueet).
Karttapohja: Ympäristöhallinnon avoin tieto.

Työssä on käytetty materiaalina ja koottu yhteen vuosilta 1921‒2014 Uudenmaan rannikkovesien sellaisia velvoitetarkkailuraportteja, joissa on ollut yhtenä tarkkailukohteena upoksissa kasvavat korkeammat vesikasvit ja makrolevät eli makrofyytit. Työtä varten kerättiin velvoitetarkkailuraportteja niiden tekijöiltä sähköisessä ja paperisessa
muodossa. Työn aineiston kokoamisessa käytettiin ko. velvoitetarkkailuraporteissa esitettyjä sanallisesti kuvailtuja
ja taulukoituja tuloksia. Taulukossa 1 on esitetty yhteenvetona tarkkailuvuodet joista on saatu velvoitetarkkailuraportteja kultakin alueelta. Työssä käytetyt velvoitetarkkailuraportit on lueteltu liitteessä 3. Raportin aineistoa ei ole
toistaiseksi tallennettu ympäristöhallinnon tietokantoihin sopivan tietokannan puuttuessa.
Taulukko 1. Tässä työssä käytetyt velvoitetarkkailuraportit Uudenmaan rannikkovesien läntiseltä, keskiseltä ja itäiseltä osalta vuosina 1921‒2014
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Vesikasvillisuuden velvoitetarkkailu edellytetään tehtäviksi toiminnanharjoittajan eli kuormittajan päästölähteen
tapauskohtaisesti rajatulla tarkkailualueella. Tässä työssä päämääränä on tarkastella aineistoja merenhoidon näkökulmasta laajemmassa maantieteellisessä ja ajallisessa mittakaavassa kuin velvoitetarkkailuohjelmissa on edellytetty. Jalostetun aineiston tulosten esittelyssä ei täten käytetä velvoiteraporteissa rajattuja tarkkailualueita, vaan
tarkasteltavaksi luokitteluyksiköiksi on otettu vesipuitedirektiivin mukainen vesimuodostuma ja pintavesityyppi
(kuva 4). Tässä työssä kaikki kyseisen vesimuodostuman tai pintavesityypin sisällä olevien velvoitetarkkailupaikkojen havainnot, riippumatta siitä, minkä päästölähteen kuormituksen tarkkailuun ne kuuluvat, yhdistetään kuvaamaan kyseisen vesimuodostuman tai pintavesityypin tilaa. Kuormitusten vaikutuksien yleisten suuntausten lisäksi
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kultakin osa-alueelta tarkastellaan esimerkin omaisesti yksittäistapauksia havainnollistamaan kuormituksen vaikutuksia ympäristöön Inkoon ja Helsingin kohdilla. Joihinkin vesimuodostumiin vaikuttaa useita kuormittajia ja toisiin
vain yksi, jälkimmäisessä tapauksessa tarkastelu kohdistuu yksittäisen kuormittajan vaikutukseen.
Tässä työssä on mahdollisuuksien mukaan analysoitu saman vesimuodostuman aineisto usealla eri tavalla (Saprobiaindeksi, Likaisuusindeksi MIC, peittävyys %) ja tulokset on esitetty erillisissä kuvaajissa/kuvissa. Tämä on
tehty sen varmistamiseksi että muutokset vesikasvillisuudessa tuodaan esiin mahdollisimman hyvin, käyttäen
parhaiten soveltuvaa menetelmää. Tulosten luotettavuuden takaamiseksi on oleellista käyttää analyysissä mahdollisimman suurta havaintojen määrää, mikä edellyttää saman vesimuodostuman eri tarkkailuaineistojen havaintojen
yhdistämistä ja useiden menetelmien käyttöä.
Aineistojen käyttöä rajoittaa myös tapauskohtaisesti suuret virhelähteiden määrät. Luonnosta kerätyssä aineistossa esiintyy hajontaa, jota lisää tarkkailuissa käytetyt eri menetelmät. Hajonnan tuomaa epävarmuutta pyritään
hallitsemaan käyttämällä analyyseissa mahdollisimman suurta havaintojen määrää. Kasvillisuuden ilmentämiä
veden tilan muutoksia tarkastellaan täten keskiarvoina ja trendeinä eli muutosten pitkän ajan keskimääräisinä
suuntauksina. Trenditarkastelu antaa kuvan muutoksen suunnasta ja on sopiva lähestymistapa vesipuitedirektiivin
mukaisessa metodologiassa. Tarkastelun aikajaksoksi on valittu se ajanjakso, jona havaintoja on ollut saatavilla
(ks kuva 5).
Tulosten tulkinnassa on huomioitava, että luonnossa tapahtuu kasvillisuuden luontaista muuttumista, sukkessiota,
jolloin esimerkiksi kasvillisuuden runsaudessa saattaa esiintyä lyhytaikaisempia ja jopa erisuuntaisia trendejä
(suuntauksia) pitkäaikaisen trendin sisällä. Näistä erisuuntaisista trendeistä on esitetty esimerkkejä kuvassa 5.
Kuvassa 5 on esitetty rakkolevän runsauden vaihtelu vuosien 1983‒2014 välillä. Tarkastelemalla pitkän aikajakson
ja sen sisältämien lyhyempien aikajaksojen havaintoja voidaan saada eri johtopäätöksiä: Aikajakson 1983‒2014
mukaan trendi rakkolevän runsaudessa on lineaarisesti nouseva. Jos tarkastellaan lyhyempää ajanjaksoa
2002‒2014, niin suuntaus on laskeva. Kolmantena vaihtoehtona on tarkastella havaintoja liukuvan keskiarvon
avulla, jolloin runsaus kasvaa vuoteen 2002 asti, ja tämän jälkeen laskee. Liukuvaa keskiarvoa voidaan tulkita
siten, että se tasoittaa satunnaista vaihtelua havainnoissa ja havainnot trendiviivan jommallakummalla puolella
ennakoivat trendin suuntaa keskimääräisestä. Tässä työssä vesikasvillisuuden ja veden tilan muutosten tarkastelut tehdään lineaarisena trenditarkastelun ja liukuvan keskiarvon avulla käyttämällä niin pitkää aikajaksoa, kuin
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havaintoja on ollut saatavilla. Ilman tilastollista analyysiä trendien merkitsevyydet tulee tulkita suuntaa antavina.

Kuva 5. Esimerkki tarkastellun aikajakson pituuden merkityksestä tulosten tulkinnassa. Symboli (●) on tarkkailupaikkojen havaintojen keskiarvo ja
viivat havaintoarvojen trendejä. Trendit rakkolevävyöhykkeen peittävyydessä eri aikajaksoina antavat erilaisen kuvan muutoksen suunnasta.
Lineaarista trendiä tarkastelemalla aikajaksona 1983–2014 suuntaus runsaudessa on nouseva (a). Aikajaksolla 2002–2014 suuntaus on laskeva
(b). Liukuvana keskiarvona tarkasteltuna (1983‒2014) runsaus on ensin nouseva mutta kääntyy voimakkaaseen laskuun vuoden 2002 jälkeen
(c). Y-akselilla korkeampi runsausarvo kuvastaa parempaa veden tilaa.

11

4 Tulokset
Tuloksissa tarkastellaan rannikkovesien vesikasvillisuudessa tapahtuneita muutoksia ja niiden perusteella tapahtuvia veden tilan muutoksia Uudenmaan rannikkovesien läntisillä, keskeisillä ja itäisillä osilla. Tarkastelu kohdistetaan Uudenmaan rannikkovesien Lounainen sisäsaaristo ja Lounainen ulkosaaristo sekä Suomenlahden sisäsaaristo ja Suomenlahden ulkosaaristo -pintavesityyppeihin sekä niissä sijaitseviin vesimuodostumiin (kuva 4). Tarkastelussa erotetaan vertailualueet ja kuormituksen vaikutusalueet. Vertailualueiden havaintojen avulla tarkastellaan alueiden kasvillisuuden ja veden tilan ns. luonnollista muutosta ja vaikutusalueiden havaintojen avulla tarkastellaan muutoksia kuormituksen vaikutusalueilla.

Uudenmaan rannikkovesien läntinen osa
Uudenmaan läntiset rannikkovedet käsittävät Hankonimen etelä- ja pohjoispuolen vesialueet sekä Pohjanpitäjänlahden ja Inkoon alueet (kuva 4).

Lounainen sisäsaaristo -pintavesityyppi ja sen vesimuodostumat
Kuvassa 6 tarkastellaan vertailualueiden vesikasvillisuuden tilan muutosta vesimuodostumakohtaisesti Uudenmaan rannikkovesien läntisellä osalla Lounainen sisäsaaristo -pintavesityypillä ja sen vesimuodostumilla. Kasvillisuudessa tai veden tilassa ei ole saprobiaindeksin perusteella tapahtunut merkittävää muutosta tarkkailujakson
1976–2009 aikana. Vesimuodostumassa Ls011(Storfjärden) on havaittavissa lievästi paranemaan päin oleva
suuntaus, mutta se ei ole tilastollisesti merkitsevä (kuva 6 D).
0

B

-0,4
-0,6
-0,8

A

-1
-1,2
-1,4
-1,6

-1,8

←Veden tila paranee

-0,2

-2
1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

0

C

-0,6
-0,8
-1
-1,2
-1,4

-1,6
-1,8

Hanko

←Veden tila paranee

-0,2
-0,4

-2
1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

0

-0,8
-1
-1,2
-1,4
-1,6
-1,8

←Veden tila paranee

-0,6

2015

D

-0,2

-0,4

2015

-2
1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Kuva 6 A‒D. Saprobiaindeksin (y-akseli) muutos ja muutoksen trendi (katkoviiva) vertailupaikoissa Uudenmaan läntisillä rannikkovesillä vuosina
1976–2009. Symboli (○) on tarkkailupaikkojen havaintojen keskiarvo ja katkoviiva havaintoarvojen lineaarinen trendi. Veden tila paranee yakselia alaspäin mentäessä. Vesimuodostumat: B: Ls009 Pohjanpitäjänlahti, C: Ls010 Dragsvik ja D: Ls011 Storfjärden. Mustat ja punaiset neliöt
ovat vedenlaadun seuranta-asemia.
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Kuvassa 7 tarkastellaan rakkolevävyöhykkeen runsauden eli sen peittävyysprosentin muutosta lounainen sisäsaaristo -pintavesityypillä. Hankoniemen pohjoispuolen tarkkailupaikoilla rakkolevävyöhykkeen peittävyydet ovat olleet
suhteellisen matalia (noin 5‒10 %) jo tarkkailun aloittamisesta lähtien. Vesimuodostumassa Ls013 (Bengtsår) on
lievä suuntaus, jossa rakkolevävyöhykkeen peittävyys on keskimäärin lisääntynyt vertailupaikoissa 1983‒2014,
mutta suuntaus ei ole tilastollisesti merkitsevä.
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Kuva 7. Rakkolevävyöhykkeen peittävyyden muutos vertailupaikoissa Hankoniemen pohjoispuolen Ls013 (Bengtsår) vesimuodostumassa 1983–
2014. Symboli (○) on tarkkailupaikkojen havaintojen keskiarvo ja katkoviiva havaintoarvojen lineaarinen trendiviiva. Veden tila paranee y-akselilla
ylöspäin mentäessä. Mustat ja punaiset neliöt ovat vedenlaadun seuranta-asemia.

Lounainen ulkosaaristo -pintavesityyppi ja sen vesimuodostumat
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Uudenmaan rannikkovesien läntisen osan Lounainen ulkosaaristo -pintavesityypin Lu020 (Hankoniemi) vesimuodostumassa rakkolevävyöhykkeen peittävyys on harventunut tarkkailujakson 1983–2014 aikana (kuva 8). Vesimuodostumassa Lu021 (Hankoniemi W) rakkolevävyöhykkeen peittävyyden suhteen ei ole tapahtunut merkittävää
muutosta.
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Kuva 8 A‒C. Rakkolevävyöhykkeen peittävyyden muutos ulkosaaristossa Hankoniemen eteläpuolen Lu020 (Hankoniemi) (kuva B) ja luoteispuolen Lu021 (Hankoniemi W) (kuva C) vesimuodostumissa vuosina 1983–2014. Symboli (○) on tarkkailupaikkojen havaintojen keskiarvo ja katkoviiva havaintoarvojen lineaarinen trendi. Veden tila paranee y-akselilla ylöspäin mentäessä. Mustat ja punaiset neliöt ovat vedenlaadun seurantaasemia.
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Vesikasvillisuuden muutokset Uudenmaan läntisen osan kuormitusalueilla
Vesikasvillisuudessa tapahtuvia muutoksia ja niiden perusteella veden tilassa tapahtuvia muutoksia kuormituksen
vaikutusalueilla tarkastellaan kolmen esimerkin avulla.
Kuvassa 9 tarkastellaan kasvillisuuden ja veden tilan muutoksia pääasiassa vesimuodostumien Ls010 (Dragsvik)
ja Ls011 (Storfjärden) kuormitusten vaikutusalueilla. Tarkastelu tehdään Macrophyte Index Community (MIC) –
menetelmällä. Alueen kuormitus on alkanut 1970-luvulla. Kasvillisuuden ja veden tilassa on ollut huononemaan
päin oleva suuntaus vuosina 1993‒2010, ja sen jälkeen havainto tilanteen paranemisesta vuonna 2013. Vuosina
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2007–2011 alueen kolme pitkäaikaista kuormittajaa on lopettanut toimintansa.
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Kuva 9. Veden tilan muutos vesikasvien MIC -menetelmän mukaan vesimuodostumien Ls010 (Dragsvik) ja Ls011 (Storfjärden) kuormitusalueiden
tarkkailupaikoissa 1993‒2013. Sininen pystypalkki kuvastaa kuormitusten loppumisjaksoa. Veden tila paranee y-akselia ylöspäin mentäessä.
Symboli (●) on kuormituksen vaikutusalueiden tarkkailupaikkojen havaintojen keskiarvo ja yhtenäinen viiva on havaintoarvojen liukuva keskiarvo.

Hankoniemen pohjoispuolen Ls013 (Bengtsår) vesimuodostuman (vesimuodostuma kuvassa 7) rakkolevävyöhykkeen vertailupaikkojen ja vaikutuspaikkojen peittävyydessä on havaittavissa samansuuntaiset syklit (kuva 10).
Peittävyyksien syklien muutokset eivät kuitenkaan osu yhteen (ravinne)kuormituksen loppumisen ajankohdan
kanssa. Voidaan arvella, että rakkolevävyöhykkeen peittävyyteen vaikuttavat voimakkaammin alueen muut ympäristötekijät kuin kyseisten laitosten kuormitukset. Kuvasta 10 nähdään, että kuormituksenvaikutusalueella rakkole-
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vävyöhykkeen peittävyys on ollut pääsääntöisesti matalampi, mutta sen syytä ei voida tämän aineiston perusteella
arvioida.

Kuva 10. Rakkolevävyöhykkeen peittävyysprosentin muutokset kuormituksen vaikutusalueilla (●) ja vertailualueilla (○) 1986‒2014. Vaikutusalueen kuormitusten loppumisajanjakso on merkitty sinisellä pystypalkilla. Symbolit (●○) ovat vaikutus- ja vertailupaikkojen havaintojen keskiarvoja.
Yhtenäinen viiva ja katkoviiva ovat kuormituksen vaikutusalueen- ja vertailupaikkojen havaintoarvojen liukuvia keskiarvoja. Veden tila paranee yakselia ylöspäin mentäessä.
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Inkoon alueen vesimuodostumassa Ls004 (Inkoo Fagervik) on ollut tyypillistä Fagerviken -lahteen kohdistunut
lämpökuormitus ja kuormituksen muuttuminen kuormittajan toiminnan loppuessa. Fagervikenille edelleen menee
Jodbölen jätevedenpuhdistamon jätevedet ja lisäksi aivan lämpökuorman purkupaikan lähellä on edeleen satamatoimintaa. Vesikasveihin liittyvää velvoitetarkkailuaineistoa on saatavilla vuosilta 1998–2014. Voimala valmistui
1974, ja se on rajoittanut toimintaansa siten, että vuoden 2009 jälkeen se on ollut ainoastaan koekäytössä. Fagerviken –lahdella on yhteensä 10 tarkkailupaikkaa välimatkaltaan suhteellisen tasaisesti sijoittuneena. Kuvassa 11
on erotettu lauhdevesien purkuputkea lähimpänä olevien tarkkailupaikkojen ja alueen muiden, purkuputkesta kauempana olevien, tarkkailupaikkojen havainnot. Tarkasteltaessa vesikasvillisuuden muutosta purkupaikasta kauempana sijaitsevilla tarkkailupaikoilla nähdään, että makrofyyteissä on ollut huonompaan päin oleva suuntaus
vuosina 1998‒2006, mutta vuoden 2009 jälkeen, voimalaitoksen siirryttyä ainoastaan koekäyttöön, suuntaus on
ollut parempaan päin. Purkuputkea ja satamaa lähimpänä olevien tarkkailupaikkojen vesikasvillisuudessa sen
sijaan huononemaan päin oleva suuntaus jatkuu, vaikka vuoden 2009 jälkeen on tapahtunut käänne ja huononeminen on hidastunut.
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Kuva 11 A ja B. A: Voimalan ja purkuputken paikka on osoitettu nuolella sekä tarkkailualue katkoviivalla. Mustat ja punaiset neliöt ovat vedenlaadun seuranta-asemia. Fagervikenin tarkkailupaikkoja ja vedenlaadunseuranta-asemia ei ole näytetty. B: Vesikasvillisuuden tilan muutos Inkoon
Fagerviken -lahden velvoitetarkkailualueen paikoissa vuosina 1998‒2014. Alueen kuormitusta kuvaava ajanjakso on merkitty sinisellä korostusvärillä. Symboli (●) kuvaa purkuputken läheisten tarkkailupaikkojen ja (○) alueen muiden tarkkailupaikkojen havaintojen keskiarvoja. Yhtenäinen
viiva ja katkoviiva ovat havaintoarvojen liukuvia keskiarvoja. Y-akseli on Macrophyte Index Community (MIC). Tilanne paranee y-akselia ylöspäin
mentäessä.

Uudenmaan rannikkovesien keskinen osa
Uudenmaan keskiset rannikkovedet käsittävät Espoon ja Helsingin rannikkovedet (kuva 4). Velvoitetarkkailut on
kohdistettu näiden rannikkovesien 14 osa-alueeseen, jotka sijoittuvat kuuteen sisäsaariston ja kahteen ulkosaariston vesimuodostumaan. Pääasiallisimmat tarkkailumenetelmät ovat olleet saprobia- ja likaisuusindeksit. Vesialueelle on ollut tyypillistä joihinkin vesimuodostumiin kohdistunut jätevedenpuhdistamoiden kuormituksen vaikutus ja
sen muuttuminen ajan kuluessa, joten tässä tarkastelussa tarkkaillaan vesikasvillisuuden muutoksia aikajanalla
ennen-jälkeen suhteessa puhdistamoiden kuormitusvuosiin.
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Suomenlahden sisäsaaristo -pintavesityyppi ja sen vesimuodostumat
Kokonaisuutena tarkasteltuna, vuosina 1921‒1998, Uudenmaan keskisen alueen Suomenlahden sisäsaaristo pintavesityypin vesimuodostumien kasvillisuuden ja vesien tila huononi ennen kun jätevedenpuhdistamoiden
kuormitus siirrettiin ulkosaaristoon vuonna 1985, mutta on pääsääntöisesti kohentunut sen jälkeen (kuva 12). Joidenkin vesimuodostumien kohdalla elpymistä ei kuitenkaan ole tapahtunut (kuva 12). Kuvassa 12 nähdään, että
kaksi muodostumaa, Ss027 (Kruunuvuorenselkä) ja Ss028 (Seurasaari), ovat muihin verrattuna jääneet huonompaan tilaan.
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Kuva 12 A ja B. A: Suomenlahden sisäsaaristo -pintavesityypin vesimuodostumien kasvillisuuden ja veden tilan muutos vuosina 1921‒1998.
Kasvillisuuden ja veden tilan muutos vesimuodostumissa on esitetty niiden havaintojen keskiarvona paitsi poikkeavissa vesimuodostumissa Ss27
(Kruunuvuorenselkä) ja Ss28 (Seurasaari) erikseen. Yhtenäiset mustat viivat ovat havaintoarvojen liukuvia keskiarvoja. Jätevedenpuhdistamoiden toiminnan ajanjakso on merkitty vaaleansinisellä pylväällä. Y-akselin asteikko on likaantuneisuusindeksi. Veden tila paranee y-akselia alaspäin mentäessä. B: Karttapohjalla sisäsaariston vesimuodostumien tunnukset on ympyröity selkeyden vuoksi sinisellä värillä. Mustat ja punaiset
neliöt ovat vedenlaadun seuranta-asemia.

Kuten edellä mainittiin, Helsingin niemen itä- ja länsipuolen vesimuodostumat Ss027 (Kruunuvuorenselkä) ja
Ss028 (Seurasaari) ovat jääneet muita vesimuodostumia huonompaan tilaan (kuva 12). Helsingin niemen lännen-,
idän- ja etelänpuoleiset lahdet ja vesialueet, Laajalahti ja Seurasaarenselkä (vesimuodostumassa Ss28 Seurasaari) sekä Vanhankaupunginselkä (vesimuodostumassa Ss027 Kruunuvuorenselkä) ovat olleet 1930-luvulta lähtien
loka(jäte)vesien päästöpaikkoja.1960-luvulta alkaen vuoteen 1985 asti alueella oli toiminnassa lukuisia jätevedenpuhdistamoja, joiden kuormitukset kohdistuivat ko. vesimuodostumiin. Suurin osa näistä jätevedenpuhdistamoista
siirsivät kuormituksensa purkutunnelin kautta ulkomerelle Katajaluodon edustalle vuoden 1985 tienoilla. Kasvillisuuden ja veden tilan huononeminen Ss027 (Kruunuvuorenselkä) ja Ss028 (Seurasaari) vesimuodostumissa loppui Katajaluodon purkutunnelin käyttöönoton jälkeen, mutta ei kuitenkaan ole kuormituksen loputtuakaan parantunut merkittävästi tai muutos on ollut suhteellisen hidasta. (Kuva 13.)
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Kuva13 A‒D. Helsingin niemeä ympäröivät vesimuodostumat Ss027 (Kruunuvuorenselkä), Ss028 (Seurasaari) ja Ss029 (Suvisaaristo – Lauttasaari, itäosa), joihin jätevedenpuhdistamoiden kuormitus on kohdistunut vuoteen 1992 asti sekä kasvillisuuden ja veden tilan muutos. Kuhunkin
vesimuodostumaan kohdistuvien yksittäisten puhdistamoiden aktiivisuus (toiminta-aika) on esitetty korostusvärillä ja erikorkuisina pilareina niiden
erottamiseksi toisistaan. Y-akselin asteikko on likaantuneisuusindeksi. Kuvien B‒D symboli (●) on havaintojen keskiarvo ja yhtenäinen viiva on
havaintoarvojen liukuva keskiarvo. Veden tila paranee y-akselia alaspäin mentäessä. Mustat ja punaiset neliöt ovat vedenlaadun seurantaasemia.

Suomenlahden ulkosaaristo -pintavesityyppi ja sen vesimuodostumat
Pääkaupunkiseudun edustan Suomenlahden ulkosaaristo -pintavesityypin vesimuodostumien Su040 (PorvooHelsinki) ja Su050 (Helsinki-Porkkala) likaantumisindeksissä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta vuosina
1979‒1998 (kuva 14). Havaintopaikkojen voidaan katsoa edustavan pistekuormituksesta vapaata aluetta.
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Kuva 14. Helsingin niemeä ympäröivät ulkosaaristo -pintavesityypin vesimuodostumat Su040 (Porvoo-Helsinki) ja Su050 (Helsinki-Porkkala) ja
niiden vesikasvillisuuden ja veden tilan muutos vuosina 1979‒1998. Y-akselin asteikko on likaantuneisuusindeksi. Symbolit (●○) ovat Su050 ja
Su040 vesimuodostumien havaintojen keskiarvoja, yhtenäinen viiva ja katkoviiva kuvaavat havaintoarvojen liukuvia keskiarvoja. Veden tila
paranee y-akselia alaspäin mentäessä. Mustat ja punaiset neliöt ovat vedenlaadun seuranta-asemia.

Vesikasvillisuuden muutokset Uudenmaan keskisen osan kuormitusalueilla
Vesikasvillisuuden ja veden tilan muutoksia ravinne- ja lämpökuormituksen vaikutusalueilla tarkastellaan kahden
esimerkin avulla.

Ravinnekuormitus
Helsingin edustan jätevedenpuhdistamoiden (ravinne)kuormitus siirtyi ulkosaaristoon purkutunnelin kautta vuonna
1985 ja samalla sisäsaariston lahtien puhdistamot suljettiin Lauttasaaren ja Vuosaaren puhdistamoita lukuun ottamatta jotka jatkoivat toimintaansa vuosiin 1992 ja 1994. Seuraavassa tarkastellaan, aiheuttivatko ulkosaariston
purkutunnelin käyttöönotto ja sisäsaariston puhdistamoiden sulkeminen muutoksia kasvillisuudessa ja veden likaantuneisuudessa ulko- ja sisäsaaristossa. Purkutunnelin suuaukko sijaitsee Helsingin edustan länsipuolessa
ulkosaaristossa. Vertailualueena voidaan pitää viereistä aluetta Helsingin edustan itäpuolella. (Kuva 15 A.)
Purkutunnelin käyttöönoton jälkeen tapahtui kasvillisuuden ja veden tilan lievä huononeminen purkutunnelin alueella länsipuolen ulkosaariston vesimuodostuman tarkkailupaikoilla (kuva 15 B), mutta samanlaista muutosta ei
havaittu itäpuolen tarkkailupaikoilla (kuva 15 C).
Kuten jo aikaisemmin todettiin, sisäsaaristossa Laajalahden ja Seurasaarenselän alueella (vesimuodostuma
Ss028) (kuva 15 B) ei sisäisestä kuormituksesta johtuen tapahtunut veden tilan elpymistä verrattuna muihin sisäsaariston vesimuodostumiin (kuva 15 C), joissa tilanne parani kuormituksen poistuttua.
On kuitenkin ilmeistä, että purkutunnelin käyttöönoton jälkeen rannikkovesien kasvillisuuden ja veden tila on keskimäärin kohentunut ulkosaariston ja niiden sisäsaariston vesimuodostumien, jossa ei ole sisäistä kuormitusta ja
jossa veden vaihtuvuus on riittävää, kohdalla.
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Kuva 15 A‒C. A: Katajaluodon purkutunnelin kuormituksen vaikutuksen tarkastelu sisä- ja ulkosaariston -pintavesityyppien vesikasvillisuuteen ja
veden tilaan. Helsingin länsipuolella ulkosaaristossa purkutunnelin aukon sijainti (*). Mustat ja punaiset neliöt ovat vedenlaadun seurantaasemia. B: Viereisen alueen vastaava tarkastelu. Y-akselin asteikko on likaantuneisuusindeksi. Y-akselia alaspäin mentäessä veden tila paranee. Kuvien B ja C symboli (●) on sisäsaariston havaintojen keskiarvo ja symboli (○) ulkosaariston. Yhtenäinen viiva on sisäsaariston havaintoarvojen liukuva keskiarvo ja katkoviiva ulkosaariston havaintoarvojen liukuva keskiarvo.

Lämpökuormitus
Salmisaaressa sijaitsevasta voimalasta purkautuu Lapinlahteen lauhdevettä. Lämpökuormituksen seurauksena
vaikutusalueen merivesi on ympäröivää aluetta lämpimämpää, erityisesti lahden pohjukassa. Lämpimintä merivesi
on heti purkuputken suulla ja laimenee nopeasti etäisyyden kasvaessa. Vertikaalisesti lämpimintä on pintavedessä. Lämpötilan vaihtelu on suurta alueellisesti ja syvyyssuuntaisesti sekä ajallisesti. Arvioidaan, että pääasiallisin
lämpövaikutus kohdistuu rantavyöhykkeen matalaan osaan.
Kuvassa 16 tarkastellaan Lapinlahden vesikasvillisuuden ja veden tilan muutoksia suhteessa laitoksen lauhdevesipäästöön ja alueen jätevedenpuhdistamoiden aktiivisuuteen. Tarkastelu tehdään vertaamalla vaikutusalueen
kasvillisuuden muutoksia ympäröivän Seurasaarenselän alueen (muu alue) kasvillisuuden muutoksiin aikajanalla.
Kuvasta 16 C nähdään, että vesikasvillisuus on taantunut vuodesta 1921 alkaen sekä vaikutusalueen että vertailualueen tarkkailupaikoissa. Muutos vauhdittui jätevedenpuhdistamoiden toiminnan myötä. Voimalaitos käynnistyi
1957. Kuvan 16 C perusteella ei voida silmämääräisesti havaita tai erottaa voimalaitoksen lauhdevesien päästöjen
alkamisesta aiheutunutta merkittävää vaikutusta suhteessa vesikasvillisuuden muutoksen trendiin. On mahdollista,
että vesialueeseen kohdistuneet jätevedenpuhdistamoiden päästöt ja sisäinen kuormitus peittävät voimalaitoksen
kuormituksen vaikutukset.
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Kuva 16 A-C. A ja B: Voimalan sijainti, lauhdeveden purkupaikka ja lauhdeveden arvioitu vaikutusalue (merkitty katkoviivalla) sekä jätevedenpuhdistamoiden sijainnit (merkitty nuolilla). Velvoitetarkkailun tarkkailupaikat on numeroitu. C: Kasvillisuuden ja veden tilan muutos vuosina
1921‒2005 vaikutus- ja vertailualueella likaantuneisuusindeksillä ilmaistuna, kuormittajien aktiivisuus on merkitty sinisellä korostusvärillä. Yhtenäinen katkoviiva on ”muu alue” havaintoarvojen liukuva keskiarvo ja yhtenäinen viiva vaikutusalueen havaintoarvojen liukuva keskiarvo. Yakselin asteikko on likaantuneisuusindeksi. Veden tila paranee y-akselia alaspäin mentäessä. Punaiset neliöt kuvassa A kuvaavat vedenlaadun
seuranta-asemia.

Uudenmaan rannikkovesien itäinen osa
Suomenlahden sisäsaaristo -pintavesityyppi ja sen vesimuodostumat
Uudenmaan itäisen osan rannikkovesillä velvoitetarkkailut ovat painottuneet teollisuuden vaikutusten tarkkailuun
sisäsaaristossa Hästholmenin saaren ympäristössä (kuva 17). Eräs merkittä kuormituksen lähde alueella on voimalaitosten lauhdevesien johtaminen mereen, mikä nostaa meriveden lämpötilaa. Lauhdevesien aiheuttaman
kuormituksen pääasiallisena vaikutusalueena on vesimuodostuma Ss17 (Klobbfjärden), erityisesti sen länsiosa.
Vertailualueina ovat osin Ss017 ja Ss019 (Keipsalo) ja sen itäreuna. Vesikasvien ja rakkolevävyöhykkeen alakasvusyvyyden osilta velvoitetarkkailuaineistoa oli saatavilla vuosien 1977 ja 2014 väliltä. Tässä tarkastelussa vesikasvihavainnot yhdistetään Macrophyte Index Community (MIC) -menetelmän (Hansen & Snickars 2014) avulla
ajallisesti laajemman tarkasteluaikajakson saamiseksi.
Vesikasvillisuudessa ja veden tilassa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta Suomenlahden sisäsaaristo pintavesityypin Ss017 (Klobbfjärden) vesimuodostuman vertailupaikoilla vuosina 1977‒2014 (kuva 17 B). Kuormituksen vaikutuspaikkojen vesikasvillisuuden osalta näkyy kuitenkin huononemaan päin oleva suuntaus. Käytännössä muutos tarkoittaa rehevöitymistä huonosti sietävien lajien suhteellisen osuuden vähenemistä.
Rakkolevävyöhykkeen alakasvusyvyys on mataloitunut merkittävästi koko velvoitetarkkailujakson ajan sekä vertailualueen että kuormituksen vaikutusalueen tarkkailupaikoilla vuosien 1977–2014 välillä (kuva 17 C). Tulos kuvastaa veden tilan huononemista. Rakkolevän taantuminen on kuitenkin ollut voimakkaampaa vertailualueilla kuin
vaikutusalueella.
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Kuva 17 A‒C. Vesikasvillisuuden ja veden tilanmuutosten tarkastelu kuormitus- ja vertailualueilla. A: Tarkkaílualue on merkitty katkoviivalla
suuntaa-antavasti. Neliöt ovat vedenlaadun seuranta-asemia. Uudenmaan itäisten rannikkovesien sisäsaariston -pintavesityypin vesikasvillisuuden (kuva B) ja rakkolevävyöhykkeen alakasvurajan syvyyden (kuva C) muutos vuosina 1977–2014. Molemmissa kuvissa symboli (●) on kuormituksen vaikutusalueen havaintopaikkojen keskiarvo ja symboli (○)vertailupaikkojen vastaava keskiarvo. Vertailupaikkojen havaintoarvojen lineaariset trendit esitetään katkoviivalla ja vaikutusalueiden trendit yhtenäisellä viivalla. Veden tila paranee y-akselia ylöspäin mentäessä.

Vesikasvillisuuden muutokset Uudenmaan itäisen osan kuormitusalueella
Yksi Uudenmaan rannikkovesien itäisen osan vesimuodostuman merkittävimmistä vesistön kuormittajista aloitti
toimintansa kahdessa vaiheessa vuosina 1977 ja 1980. Syntyvä kuormitus vaikutti meriveden lämpötilaa nostavasti. Kun tarkastellaan kuormituksen vaikutusalueen paikkojen vesikasvillisuutta, niissä voidaan havaita toiminnan aloittamisen jälkeen ensin paranemaan päin oleva suuntaus, mutta sen jälkeen käännös kohti huonompaa
(kuva 18). Perustuen MIC -menetelmään, kuormituksen alettua sensitive -lajien määrä suhteessa tolerant -lajeihin
kasvoi ensin, mutta kääntyi sen jälkeen laskuun. Rehevöitymistä sietävien tolerant -lajien osuus on kasvanut vuosien myötä ja rehevöitymiselle herkkien sensitive -lajien osuus on pienentynyt.
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Kuva 18. Vesikasvillisuuden muutokset vaikutusalueen tarkkailupaikoissa vuosina 1977‒2014. Symboli (●) on havaintojen keskiarvo ja yhtenäinen viiva on havaintoarvojen liukuva keskiarvo. Voimaloiden kuormitusten alkamisten ajankohdat on merkitty harmailla palkeilla. Veden tila
paranee y-akselia ylös mentäessä.
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Vesikasvillisuuden taantuminen ja toipuminen
Kuormituksen alettua vesikasvillisuus alkaa taantumaan ja veden tila heikkenemään mutta kuormituksen loputtua
alkaa toipuminen mikäli vesialueen ympäristöolosuhteet ovat sille otollisia (kuva 19).
Kuvassa 19 A on tarkasteltu trendiviivan avulla kasvillisuuden suhteellisia muutoksia tarkkailun aloittamishetkestä
kuormituksen loppumiseen neljällä vesialueella. Vesialueet ja trendiviivat on nimetty aluetta lähimmän olevan suuren kaupungin mukaan. Tarkastelu koskee kuormituksen vaikutusalueita. Aikajanan 0-kohta on tarkkailun aloitusajankohta, mutta kuormitus on voinut alkaa ennen tarkkailun alkamista. Kaikkien tarkkailujen alku on asetettu
aikajanan alkukohtaan visuaalisista syistä. Trendiviiva loppuu kun kuormitus loppuu. X-akselin ’vuodet’ ovat kuluneita vuosia tarkkailun aloittamisesta. Kuvasta 19 A nähdään, että jokaisella kuormituksen vaikutusalueella tapahtuu kasvillisuuden ja veden tilan taantumista. Käytännössä kasvillisuus taantuu siten että rehevöitymistä huonosti
sietävät lajit katoavat.
Kuormituksen loputtua vesikasvillisuudessa alkaa toipuminen ja veden tila paranee (kuva 19 B). Kuvassa 19 B on
tarkasteltu kolmen vesialueen kasvillisuuden ja veden tilan muutosta kuormituksen loputtua. Vesikasvillisuuden
tarkkailut on tehty neljän vuoden välein, mutta mahdollinen muutos vesikasvillisuudesta on havaittavissa parin
vuoden kuluttua kuormituksen loputtua.
Kasvillisuuden toipumisen edellytyksenä on, että vesialueen kasvillisuuden esiintymiselle oleelliset ympäristöolosuhteet ovat otolliset (kuva 19 C). Mikäli alueelle tulee merkittävää kuormitusta esimerkiksi jokien valumana tai
alueen vedenvaihtuvuus on rajoitettu, elpymistä ei välttämättä tapahdu niin nopeasti kuin alueilla, joilla ympäristöolosuhteet ovat otollisia toipumiselle. Kuvassa 19 C on tarkasteltu kasvillisuuden muutosta kuormituksen vaikutuksen loputtua vesialueilla, joiden veden vaihtuvuus on rajoittunutta tai niihin vaikuttaa voimakas jokien valuma verrattuna alueisiin joilla ympäristöolosuhteet ovat otollisia toipumiselle.
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Kuva 19 A‒C.
8 A: Kuormitusalueiden lineaariset trendiviivat havainnollistavat vesikasvillisuuden ja veden tilan muutosta neljällä vesialueella
kuormituksen
9 aikana. X-akseli on tarkkailun keston aikajana vuosina. Trendiviivat perustuvat vesialueiden havaintoarvoihin (havaintoarvoja ei ole
selkeyden vuoksi esitetty). Veden tila huononee aikajanan yläpuolella. B: Vesikasvillisuuden toipuminen ja veden tilan paraneminen ilmaistuna
lineaarisena trendiviivana kuormituksen päätyttyä alueilla, joilla on toipumisen edellytykset. X-akseli on tarkkailun keston aikajana vuosina. Xakselin lukuarvo 0 on samalla sekä kuormituksen loppumishetki että toipumisen alkamishetki. Veden tila huononee aikajanan yläpuolella. C:
Sama kuin kuvassa B, mutta katkoviivalla merkityn alueen toipumisedellytykset ovat huonot epäedullisista ympäristöolosuhteista johtuen ja
yhtenäisellä viivalla merkityn alueen toipumisedellytykset ovat otolliset.
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5. Tulosten tarkastelu
Päätulokset
Rannikkovesien velvoitetarkkailuissa tarkastellaan vesiin kohdistuvien kuormitusten vaikutuksia vesikasvillisuuteen. Velvoitetarkkailuissa käytetyt tarkkailumenetelmät, lajistot, indeksit ja kasvustojen runsaudet, ilmentävät
vesien likaantuneisuutta tai rehevöityneisyyttä. Velvoitetarkkailut tehdään kuormituksen vaikutusalueilla ja vertailun
vuoksi mukana on vertailualueita.
Tämän työn päämääränä oli luoda kokonaiskatsaus Uudenmaan rannikkovesien vesikasvillisuuden ja veden tilan
muutoksista velvoitetarkkailuaineistojen avulla. Tässä työssä tarkasteltiin velvoitetarkkailujen vertailualueiden aineistojen perusteella vesialueiden ns. luonnollisia tilan muutoksia. Kuormitusten vaikutusalueiden aineistojen avulla tarkasteltiin kuormituksen vaikutuksia ja kuormituksen lopettamisen vaikutuksia vesikasvillisuuteen ja sen toipumiseen. Tätä tarkastelua varten vesialueet, joilla oli tehty velvoitetarkkailua, jaoteltiin ympäristöhallinnossa vesien tilan hoitosuunnitelmassa käytetyn tyypittelyn mukaan. Tarkasteluyksikköinä olivat sisä- ja ulkosaaristo pintavesityypit ja niiden sisältämät vesimuodostumat. Lisäksi, tarkastelun selkeyttämiseksi, tässä työssä Uudenmaan rannikkovesialue jaettiin läntisiin, keskisiin ja itäisiin osa-alueisiin. Tässä työssä käytetyn aineiston tarkastelujakson varhaisimmat vesikasvillisuuden tarkkailut on tehty vuonna 1921 ja suhteellisen yhtenäinen aineisto käsittää tarkkailut 1970-luvulta vuoteen 2014. 1921- ja 1930 -luvuilla tarkkailtiin Helsingin nimen satama-altaiden ja
lähisaarten rantojen likaantuneisuutta saprobiamenetelmällä. 1960-luvun loppupuolelta alkaen tarkkailuja on laajennettu muille rannikkoalueille ja ne on toteutettu velvoitetarkkailuna.

Sisäsaaristo
Velvoitetarkkailuaineistojen perusteella ns. luonnontilassa olevien Uudenmaan rannikkovesien läntisten ja keskeisten osa-alueiden sisäsaariston vesikasvillisuudessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, mutta itäisellä osaalueella vesikasvillisuus on taantunut tarkkailujaksojen aikana. Kasvillisuuden muutokset ilmentävät veden tilan
likaantuneisuutta tai rehevöityneisyyttä, ja voidaan arvioida, että alueilla, joissa vesikasvillisuudessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia tarkkailujakson aikana, veden tilassa ei ole tapahtunut likaantumiseen tai rehevöitymiseen johtavaa kehitystä suhteessa tarkkailun aloittamisajankohtaan. Rannikkovesien itäisen osan sisäsaaristossa
vesikasvillisuus on taantunut eikä tälle taantumiselle tämän työn puitteissa voida esittää selitystä.
Sisäsaaristo-pintavesityypin kasvillisuuden perusteella arvioitu veden tila ja sen muutokset perustuvat saprobia- ja
MIC –menetelmien käsityksiin vesikasvilajien likaisuuden siedosta ja herkkyydestä rehevöitymisen suhteen, sekä
rakkolevävyöhykkeen alakasvurajan syvyyden ja rakkolevävyöhykkeen runsauden muutoksiin. Sisäsaariston tilan
muutosten ilmentäjänä on veden likaantumista tai rehevöitymistä sietävien ja rehevöitymisestä kärsivien lajien
suhde ja niiden runsaus.

Ulkosaaristo
Ulkosaariston ns. luonnollisilla alueilla tilanne on mennyt huonompaan suuntaan kaikilla rannikkovesien osaalueilla tarkkailujaksojen ajan kun arvio perustuu rakkolevän tarkkailusta saatuihin tuloksiin. Yhtenäisen rakkolevävyöhykkeen alakasvurajan syvyys on mataloitunut merkittävästi 1970- ja 2010 -lukujen välillä, ja samalla vyöhykkeen peittävyys eli runsaus on vähentynyt, mitkä kuvastavat veden tilan huononemista. Erityisesti vuosien
1977‒1981 aikana oli havaittavissa voimakasta taantumista itäisellä Suomenlahdella. Tuohon aikaan oli myös
läntisellä Suomenlahdella muiden tutkimusten yhteydessä havaittu rakkolevän voimakas taantuminen (Kangas ym.
1982). Keskisellä osa-alueella on tehty tarkkailua myös muiden lajien kuin rakkolevän osalta, ja tällöin tilanne näyttää lievästi paranemaan päin olevaa suuntausta.
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Uudenmaan rannikkovesien velvoitetarkkailut ja aiheeseen liittyvät tutkimukset (Kangas ym. 1982, Torn ym. 2006,
Vahteri & Vuorinen 2016) osoittavat rakkolevä -luontotyypin taantumista viimeisten kymmenien vuosien aikana
erityisesti ulkosaaristossa ja taantumisen jatkuvan edelleen. Tammisaaren alueella vesikasvillisuuteen liittyvien
pitkäaikaistutkimusten mukaan myös upoksissa kasvavien putkilokasvien monimuotoisuus on taantunut viimeisten
kymmenien vuosien aikana (Pitkänen 2007). Samalla alueella tehtyjen velvoitetarkkailuraporttien tulokset ovat osin
ristiriidassa Pitkäsen (2007) tulosten kanssa. Selityksenä voivat olla erot koejärjestelyissä ja aineiston käsittelyssä.
Tässä työssä eroteltiin ja analysoitiin vertailupaikat ja kuormituspaikat erikseen, kun taas muissa tutkimuksissa
erottelua ei tehdä. Erilaiset tulokset voivat perustua osin myös tarkastelujaksojen pituuteen (ks. kuva 5). Rakkolevän ja vesikasvillisuuden taantumisen syyksi on arveltu yleistä Itämeren rehevöitymistä.

Kuormituksen vaikutus
Kuormituksen vaikutusalueilla, kuormituksen ollessa käynnissä, vesikasvillisuus on taantunut kaikilla tarkkailualueilla. Kuormituksen jatkuessa vesikasvillisuudessa on havaittavissa jatkuvasti taantuva suuntaus. Käytännössä
rehevöitymistä heikosti sietävät lajit ovat taantuneet suhteessa rehevöitymistä sietäviin lajeihin. Uudenmaan rannikkovesien läntisen ja keskeisen osien sisäsaariston monet päästölähteet on suljettu tai nykyaikaistettu viime
vuosien aikana ja kuormitus on tätä kautta pienentynyt. Vesikasvillisuuden toipuminen alkaa kuormituksen loputtua
ja se on havaittavissa parin vuoden kuluessa. Kuormituksen pienentyessä Uudenmaan läntisen ja keskisen osan
joidenkin vesimuodostumien tilanne on parantunut, mutta toisten vesimuodostumien kohdalla tilanne on jäänyt
päästöjen aikaiselle tasolle siitä merkittävästi kohentumatta. Yhtenä syynä tällaiseen vesikasvien huonon tilan
säilymiseen voidaan arvella olevan kyseisen vesialueen sisäinen kuormitus, veden huono vaihtuvuus tai jokivesien
valuman voimakas vaikutus.

Aineistojen yhteiskäyttö
Velvoitetarkkailuissa käytettyjen menetelmien yhdenmukaisuutta ja käyttökelpoisuutta ympäristöhallinnon makrofyyttiseurannan aineistojen kanssa tarkasteltiin vertailemalla ympäristöhallinnon seuranta-aineistoa Saprobiaindeksiin sekä Norrlinin runsausasteikkoon.
Saprobiaindeksin ja ympäristöhallinnon seurantamenetelmän vertailu. Tarkastelualueena oli Ls011 (Storfjärden) vesimuodostuma, jossa Saprobiaindeksiä ja ympäristöhallinnon seurantamenetelmän ELS -arvoja ja niiden
kehitystä tarkasteltiin rinnakkain trendiviivan avulla. Saprobia-arvot ja ympäristöhallinnon seurantamenetelmän
arvot osoittivat molemmat samansuuntaista veden tilan muuttumista lievästi huonompaan suuntaan vuosina
1996‒2009 (kuva 20). Saprobiaindeksiä käytetään yleensä putkilokasveilla ja ympäristöhallinnon seurantamenetelmän ELS -arvoa makrolevillä. Kyseiset saaret sijaitsivat ulkosaaristossa samassa vesimuodostumassa, ja saarten eri puolten rantavyöhykkeessä esiintyi sekä putkilokasveja että makroleviä, joten vertailu oli mahdollista.
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Kuva 20. Saprobiaindeksin ja ympäristöhallinnon seurantamenetelmän (ELS -arvot) vertailu Ls011 (Storfjärden) vesimuodostumassa. Huomaa
saprobia-asteikossa käänteinen järjestys. Symbolit (●○) ovat havaintopaikkojen keskiarvoja. Viivat ovat lineaarisia trendiviivoja.
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Norrlinin runsausasteikon ja ympäristöhallinnon seurantamenetelmän peittävyysprosentin -vertailu. Joissain velvoitetarkkailuissa rakkolevävyöhykkeen peittävyysprosenttia arvioidaan 7 –portaisen Norrlinin runsausasteikon perusteella (Liite 1). Ympäristöhallinnon makrofyyttiseurannassa peittävyyttä arvioidaan portaattomasti prosenttipeittävyytenä. Menetelmien antamia tuloksia voidaan tarkastella rinnakkain muuntamalla Norrlinin asteikon
arvot peittävyysprosenteiksi ja peittävyysprosentit Norrlinin asteikkoarvoiksi (kuva 21). Norrlinin asteikon luokat
muunnetaan siten, että luokasta määritetään sen keskimääräinen peittävyysarvo (esim. luokka luokka 7 (50‒100
%) on 75 %, luokka 6 (25‒50 %) on 37,5 %). Kuvassa 21 on esitetty Hankoniemen eteläpuolen vesimuodostuman
Lu020 (Hankoniemi) rakkolevävyöhykkeen peittävyyden muutokset 2001‒2014. Kuvassa 21 A velvoitetarkkailujen
Norrlinin runsausasteikolla esitetyt tulokset on muutettu prosenttipeittävyyksiksi ympäristöhallinnon menetelmän
tulosten rinnalle. Kuvassa 21 B ympäristöhallinnon makrofyyttiseurannan prosenttipeittävyydet on muunnettu Norrlinin asteikkoon velvoitetarkkailutulosten rinnalle. Ympäristöhallinnon seurannan ja velvoitetarkkailun havainnot
ovat eri saarten rannoilta, mutta samasta vesimuodostumasta. Nähdään, että molemmat menetelmät antavat samansuuntaisen tuloksen jossa rakkolevävyöhykkeen tiheys on harventunut erityisesti vuodesta 2007 alkaen. Koska Norrlinin asteikko on luokka (esim. 50‒100%), niin sen sisään mahtuvan havaintoarvon vaihteluväli voi olla
suuri. Peittävyyserot johtuvat osin myös menetelmien eroista. Norrlinin asteikon arvot on saatu veneestä käsin
tehdyistä havainnoista, jolloin rakkolevävyöhykkeen syvempi osa jää pois, mutta ympäristöhallinnon seurantamenetelmässä havainnot on tehty sukeltamalla ja tarkasteluun on otettu kunkin havaintokerran rakkolevävyöhykkeen
suurin havaittu peittävyys %.
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Kuva 21 A ja B. Ympäristöhallinnon makrofyyttiseurannan ja velvoitetarkkailun tulokset esitettynä peittävyys % (kuva A) ja Norrlinin asteikolla
(kuva B.). Symbolit (●○) ovat havaintopaikkojen keskiarvoja. Viivat kuvissa ovat lineaarisia trendiviivoja.

Saprobiaindeksi ja likaisuusindeksi voidaan nähdä perinteisinä menetelminä, joissa ihmistoiminnasta kärsivä sensitive -lajisto on määritetty kokemusperäisesti. MIC ja ympäristöhallinnon makrofyyttiseurantamenetelmä (vesipuitedirektiiviosuus) on kehitetty 2000-luvulla vesipuitedirektiivin asettamiin tarpeisiin, missä muuttujien vaste veden
tilaan on todennettu direktiivin vaatimusten mukaisesti.

Yleistä
Itämeren rehevöitymisellä tarkoitetaan vesipatsaan ravinteiden määrän kasvua (nutrient enrichment) ihmistoiminnan vaikutuksesta ja ravinnekasvun mukanaan tuomia toissijaisia vaikutuksia (esim. Bergstöm ym. 2003, Berger
ym. 2004, Jönsson 2004). Rehevöitymisen lähteenä ovat mm. ihmistoiminnasta peräisin olevat ravinteet, jotka
kasvattavat perustuotantoa. Yksi ensisijainen rannikkovesien rehevöitymisen merkki on perustuotantoa lisäävien
epäorgaanisten ravinteiden, typen ja fosforin, määrien kasvu vesipatsaassa. Epäorgaanisten ravinteiden vaikutus
näkyy ulappaekosysteemin kasviplanktonin tuotannon kasvuna (Mäkinen 2007), mikä heijastuu rantavyöhykkeen
makrolevien elinolosuhteisiin (Kiirikki & Blomster 1996). Arvellaan, että rehevöityminen on ollut käynnissä viimeiset
40–50 vuotta (esim. Jönsson 2004).
Rehevöitymisen merkkejä tai vaikutuksia rantavyöhykkeeseen on hankala osoittaa yksiselitteisesti. Vaikutukset
voivat olla suoria tai epäsuoria. Lisäksi, yksittäiset vaikutukset voivat yhdessä muodostaa suuremman vaikutuksen
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kuin erikseen ilmetessään. On esimerkiksi osoitettu, että vesipatsaan lisääntyneillä ravinteilla ei välttämättä ole
suoraan vaikutusta rakkolevän kasvuun, vaan välillisesti rihmamaisten makrolevien kautta: vuosia jatkunut rihmamaisten makrolevien liikakasvu vähentää rakkolevävyöhykkeen esiintymistä peittämällä pohjaa ja estämällä rakkolevän asettumista sille fyysisesti ja kemiallisesti (Jönsson 2004, Mäkinen 2007, Råberg 2007, Kraufvelin ym.
2012). Vesipatsaan ravinnepitoisuuden nousu puolestaan nostaa perustuotantoa, mikä vähentää veteen tunkeutuvan kasveille tärkeän valon määrää (Fleming-Lehtinen 2016), mikä puolestaan johtaa kasvillisuuden määrälliseen
ja laadulliseen muuttumiseen.
Velvoitetarkkailujen menetelmänä on Uudenmaan rannikkovesien läntisellä ja keskisellä osilla käytetty saprobiaindeksiä ja siitä muunnettua likaantuneisuusindeksiä. Nykyinen termi on rehevöityminen, mutta saprobia-luokituksen
yhteydessä puhutaan likaantumisesta. Saprobi tarkoittaa alun perin likaantuneisuuden indikaattorilajia. Saprobiajärjestelmä perustuu kokemusperäiseen tietoon eri kasvilajien likaantuneisuuden siedosta. Likaantuneisuudella
tarkoitetaan orgaanisia lika-aineita vedessä. Saprobiajärjestelmä kehitettiin Keski-Euroopan jokivesistöihin 1900luvun vaihteessa. Tällöin lajiteltiin lajeja, jotka suosivat kuormituspisteen alapuolista likaantunutta vettä ja lajeja,
jotka esiintyvät kuormituspisteen yläpuolella ja suosivat puhdasta vettä. Uudenmaan rannikkovesillä saprobiajärjestelmää käytettiin 1921, jolloin Häyrén julkaisi tarkastelun Helsingin edustan satama-altaiden kasvillisuuden ja
veden tilasta (Häyrén 1921). Tämän jälkeen tarkastelut on tehty vertailtavuuden vuoksi saprobiaindeksillä (esim.
Holmberg & Valtonen 2010) tai siitä johdetulla likaantuneisuusindeksillä (esim. Ilmarinen & Viitasalo 2006).
Tämän työn tuloksiin vaikuttavia mahdollisia virhelähteitä ovat eri menetelmillä kerätyt aineistot, erilainen tarkkailujen toteutustapa, erilaiset tarkkailupaikkojen lukumäärät vaikutus- ja vertailualueilla, tarkkailujen erityyppiset koejärjestelyt ja erilaiset indeksit tulosten tarkastelussa. Etäisyyden kasvaessa päästölähteestä alue muuttuu samalla
vertailualueeksi, mutta joissain tapauksissa saattaa olla vaikeaa erottaa kuormituksen todelliset vaikutusalueet
vertailualueista, koska kuormituksen vaikutukset saattavat olla sidoksissa veden virtauksiin tms. Tarkastelussa ei
käy ilmi, korvaantuvatko kadonneet lajit rehevöitymistä sietävillä lajeilla, eli tapahtuuko lajilukumäärässä muutosta.

Yhteenveto rannikkovesien kasvillisuuden muutoksista
Käytettävissä olleen velvoitetarkkailuaineiston ja käytettyjen arviointimenetelmien perusteella (Saprobiaindeksi,
likaantuneisuusindeksi, MIC, runsaus, kasvusyvyys) Uudenmaan rannikkovesien tilasta velvoitetarkkailujen piirissä
olevilla alueilla, kokonaisuutena tarkasteltuna, voidaan tehdä seuraavat yhteenvedot:


Ns. luonnontilaiset alueet: Ulkosaaristo-pintavesityypillä vesikasvillisuudessa ja veden tilassa on tapahtunut taantumista rakkolevän osalta, mutta joillakin alueilla muiden lajien osalta ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Läntisellä ja keskeisellä alueella sisäsaaristo-pintavesityypillä ei ole tapahtunut merkittävä muutosta, mutta itäisellä osalla on tapahtunut taantumista.



Kuormituksen vaikutusalueet: Kuormituksen vaikutus on aiheuttanut vesikasvillisuuden taantumista ja
yksipuolistumista. Kuormitusten vaikutusalueilla vesikasvillisuuden monimuotoisuus on taantunut ja rehevöitymiselle herkkien lajien osuus on vähentynyt. Vesikasvillisuuden tilan taantuminen on etenevää ja
tulee ilmi kymmenien vuosien aikasarjoissa.



Kuormituksen lopettamisen jälkeen alueen vesikasvillisuus alkaa toipua, mikäli muut ympäristöolosuhteet ovat suotuisat.



Velvoitetarkkailuaineistot on mahdollista yhdistää ympäristöhallinnon makrofyyttiseurannan aineistoihin
soveltuvin osin ja hyödyntää vesipuitedirektiivin mukaisessa vesien tilan luokittelussa siten että ne ovat
tukea antavia.
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Liitteet
Liite 1. Menetelmäkuvauksia
Saprobiaindeksi
Saprobia-arvo ja saprobiaindeksi perustuu ajatukselle, että tietyt lajit kärsivät ja taantuvat veden likaantuessa, tai
vaihtoehtoisesti toiset lajit suosivat likaantuneita vesiä toisten lajien kustannuksella. Riippuen lajin likaisuuden
sietokyvystä, lajille annettaan numeroarvo (saprobia-arvo) lukujen 4 ja ‒2 välillä siten, että lähempänä lukuarvoa
‒2 olevat lajit ilmentävät enemmän likaantunutta vettä ja lähempänä lukuarvoa 4 vähemmän likaantunutta vettä.
(Kuva 22.) Saprobia-arvon lisäksi määritetään ko. lajin runsaus Norrlinin runsausasteikolla. Saprobiaindeksi lasketaan kaavalla:

Saprobiaindeksi = Σ (h x s)
Σh
missä h on lajin runsaus näytealalla määritettynä Norrlinin asteikolla ja s on lajikohtainen saprobia-arvo.
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Kuva 22. Saprobiaindeksin muutos kertoo veden likaisuuden muutoksista. Kuvan havaintoarvo (●) sisältää noin 40 vesikasvilajin tiedot lajien
saprobia-arvoista ja niiden runsaudesta, joiden perusteella saprobiaindeksi lasketaan. Kuvan trendiviivan perusteella kasvillisuudessa ei ole
tapahtunut saprobia -herkkien lajien suhteen merkittävää muutosta 1976‒2009.
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Norrlinin runsausasteikko ja peittävyys % sekä ympäristöhallinnon makrofyyttiseurantamenetelmän
peittävyys % -menetelmät
Norrlinin runsausasteikkoa käytetään kasvillisuuden runsauden määrittämisessä varsinkin saprobiaindeksin osana. Norrlinin asteikolla kasvillisuuden runsaus saa lukuarvon välillä 1‒7. Peittävyysprosenteiksi muunnettuna luokkien lukuarvot ovat seuraavat: Norrlinin luokka (peittävyysprosenttiluokka) 1 (<1,5 %), 2 (1,5‒3 %), 3 (3‒6 %), 4
(6‒12 %), 5 (12‒25 %), 6 (25‒50 %) ja 7 (50‒100 %). (Kuva 23.)
Norrlinin runsausluokkia tarkempi määritystapa on määrittää peittävyys prosentti ilman luokkarajoja, mitä käytetään ympäristöhallinnon seurantamenetelmässä, jossa kasvillisuuden peittävyys arvioidaan 0,1‒5 % tarkkuudella
(kuva 23).
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Kuva 23. Rakkolevävyöhykkeen peittävyys (runsaus) ilmaistuna Norrlinin runsausasteikolla (7 portainen peittävyysluokka-asteikko on muunnettu
prosenttiluokiksi) ja ympäristöhallinnon makrofyyttiseurantamenetelmän peittävyys %. Kuvasarja A‒C demonstroi rakkolevävyöhykkeen peittävyyden (runsauden) muutosta luonnossa ja kuva D, kuinka ilmiö kuvataan Norrlinin asteikolla ja FMI -seurantamenetelmän prosenttipeittävyytenä.
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MIC -menetelmä
MIc -menetelmää käytetään pääasiassa pehmeiden pohjien putkilokasvien seurannassa. MIc on indeksi (Macrophyte Index), jonka määrityksessä tarkastellaan vesikasvien yhteisörakennetta (community) nk. sensitiivisten ja
toleranttien lajien esiintymissuhteiden avulla. On todennettu, että jotkin lajit reagoivat ihmistoiminnan paineisiin
herkemmin (sensitive -lajit) kuin taas toiset lajit sietävät rehevöitymistä tai jopa suosivat sitä (tolerant -lajit). MIc menetelmässä tällaisia sensitive -lajeja ovat ne, jotka reagoivat rehevöitymiseen taantumalla rehevöitymisen lisääntyessä. Sensitive –lajilista on esitetty liitteessä 2. Tolerant –lajeja ovat muut kuin liitteen 2 lajit. MIc lasketaan
seuraavan kaavan mukaan:
MIc = ((NS ‒ NT)/N) x 100
jossa N on lajien kokonaislukumäärä, NS on sensitive –lajien lukumäärä ja NT on tolerant –lajien lukumäärä.
Kaavan mukaan sensitive/tolerant -lajien suhteista saadaan lukuarvo, joka on arvojen 100 ja ‒100 välillä. MIC -arvo
lähempänä lukuarvoa 100 kuvaa vesikasviyhteisöä, jossa on enemmän tolerant -lajeja, mikä tarkoittaa huonompaa
veden laatua kuin tilanne, jossa vesikasviyhteisössä on enemmän sensitive -lajieja, jolloin MIC -arvo on lähempänä
lukuarvoa ‒100 (kuva 24).
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Kuva 24. MIC lukuarvo kuvaa kasvillisuuden muuttumista ajan suhteen tai eroja paikkojen välillä perustuen sensitive/tolerant -lajien suhteeseen.
Kuvasarja A‒C demonstroi luonnossa tapahtuvaa veden laadun huononemista ja kasvillisuuden lajisuhteiden muuttumista tolerant -lajien suuntaan. Kuvassa D on esitetty, kuinka ilmiö ilmaistaan graafisesti.
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Ympäristöhallinnon makrofyyttiseurantamenetelmä (rakkolevän alakasvuraja)
Ympäristöhallinnon makrofyyttiseurantamenetelmä (FMI Finnish Macrophyte Index) on tarkoitettu kovien pohjien
makrolevien seurantaan. Rantavyöhykkeen makrolevistä määritetään mm. lajisto, lajiston runsaus ja lajien kasvusyvyydet. FMI -seurantamenetelmässä kartoitetaan kaikki esiintyvät lajit. Menetelmä sisältää myös vesipuitedirektiivin mukaisen rakkoleväseurannan (kuva 25), sekä yhtenäisen alakasvurajan lisäksi rakkolevävyöhykkeestä
määritettävän peittävyysprosentin. FMI -seurantamenetelmä sisältää lisäksi merenhoidon suunnittelun apuna käytettävän ns. punaleväseurannan. Punalevissä on neljä indikaattorilajia, joiden kasvusyvyydestä, yhdistettynä rakkolevävyöhykkeen kasvusyvyyteen, voidaan laskea ELS -arvo (vesimuodostuman Ekologinen Laatusuhde). Rakkolevävyöhykkeen alakasvurajan ja punalevälajien syvyydet on kytketty veden laatuun. FMI -seurantamenetelmän
ELS -arvo vastaa rakkolevävyöhykkeen alakasvurajaa, mutta on vakaampi, koska sisältää viisi muuttujaa. FMI seurantamenetelmä on kuvattu tarkemmin esim. Ruuskanen (2016).

A.

B.

Yhtenäinen
rakkolevävyöhyke

C.

Vyöhykkeen alakasvuraja
nykyisellä tarkkailukerralla
Vyöhykkeen alakasvuraja
edellisellä tarkkailukerralla.
Rakkolevävyöhykkeen
alakasvuraja

1
0

Aika2

3

1

Syvyy metriä

Veden tila huononee →

D.

2
3
4

Vuosittainen keskiarvo
vesimuodostuman näytepisteiltä
määritetyistä
rakkolevävyöhykkeen
alakasvurajoista.

5
6

Kuva 25. FMI -seurantamenetelmässä seurataan mm. yhtenäisen rakkolevävyöhykkeen alakasvurajan muutosta ajan kuluessa. Kuvasarja A‒C
kuvaa luonnossa veden laadun huonontumista käyttämällä rakkolevävyöhykkeen alakasvurajan syvyyttä veden laadun indikaattorina ja kuva D,
kuinka tapahtuma voidaan ilmaista graafisesti. Kuva kertoo rakkolevävyöhykkeen alakasvurajan mataloitumisesta, mikä on merkki veden ladun
huonontumisesta.
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Liite 2. Macrophyte Index Community (MIC) –menetelmässä käytetyt sensitive –
lajit
Blysmus compressus
Blysmus rufus
Caltha palustris
Carex acuta
Carex aquatilis
Carex buxbaumii
Carex canescens
Carex capillaris
Carex caryophyllea
Carex demissa
Carex dioica
Carex distans
Carex echinata
Carex flava
Carex Hartmanii
Carex hostiana
Carex limosa
Carex mack enziei
Carex magellanica
Carex nigra ssp. nigra
Carex pauciflora
Carex pulicaris
Carex vaginata
Chara aspera
Chara baltica
Chara canescens
Chara connivens
Chara globularis
Chara horrida

Chara liljebladii
Chara spp
Chara tomentosa
Chara virgata
Chorda filum
Cladophora rupestris
Coccotylos truncatus
Crassula aquatica
Elatine hydropiper L.
Eleocharis acicularis
Eleocharis quinqueflora
Eriophorum angustifolium
Eriophorum vaginatum
Isoetes echinospora Durieu
Isoëtes lacustris
Juncus alpinoarticulatus ssp. alpinoarticulatus
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus
Juncus articulatus var. articulatus
Littorella uniflora
Lobelia dortmanna L.
Lythrum portula
Myriophyllum alterniflorum DC.
Myriophyllum sibiricum
Nitella flexilis (Linné) Agardh
Nitella opaca (Bruzelius) Agardh
Nuphar lutea x pumila
Parnassia palustris
Potamogeton berchtoldii
Potamogeton compressus L.
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Potamogeton filiformis
Potamogeton gramineus
Potamogeton praelongus Wulfen
Ranunculus baudotii
Ranunculus baudotii mf. terrestris
Ranunculus baudotii subsp marinus
Ranunculus confervoides (Fr.) Fr.
Ranunculus flammula
Ranunculus reptans
Rhodomela confervoides
Rhynchospora alba
Ruppia cirrhosa
Sagina maritima
Salicornia europaea
Salix rosmarinifolia
Scheuchzeria palustris
Sparganium angustifolium
Sparganium hyperboreum Laest.
Subuluria aquatica L.
Tolypella nidifica
Tolypella spp
Trichophorum alpinum
Triglochin palustris
Utricularia australis
Utricularia intermedia
Utricularia minor
Zostera marina

Liite 3. Työssä käytetyt velvoitetarkkailuraportit
Raportit ovat kronologisessa järjestyksessä.
Häyrén E. 1921: Studier över föroreningens inflytande på strändernas vegetation och flora i Helsingfors hamnområde. – Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk. – H. 80, N:o 3.
Helsingin kaupungin rakennusvirasto 1970: Selostus Helsingin ja Espoon merialueiden tutkimuksista vuonna
1969. – Vesiensuojelulaboratorion tiedonantoja N:o 4/1970.
Helsingin kaupungin rakennusvirasto 1976: Helsingin ranta-alueiden likaantumisaste litoraalin kasviyhdyskuntien
perusteella vuosina 1974-1975. Helsinki 31.3.1976.
Helsingin kaupungin vesi- ja viemärilaitos (Ilkka Viitasalo) 1985: Rantavyöhykkeen uposversoisen vesikasvillisuuden tila Helsingin ja Espoon merialueilla vuonna 1979. Vesiensuojelulaboratorion tiedonantoja 16.
Karjaanjoen, Fiskarsinjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteistarkkailun vuosiyhteenveto
1979. Stig Lönnqvist & Olai Helminen. Tutkimusjulkaisu 10: 1980. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.
Jätevesien ja niiden purkuvesistön tarkkailun yhteenveto vuodelta 1979. Stig Lönnqvist & Olai Helminen. Tutkimusjulkaisu 7: 1980. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.
Ilus E. (toim.) 1980: Loviisan Hästholmenia ympäröivän merialueen tarkkailu vuonna 1977. – Säteilyturvallisuuslaitos raporttisarja STL-B 23.
Ilus E. (toim.) 1981: Loviisan ydinvoimalaitosta ympäröivän merialueen biologinen tarkkailu vuonna 1978. – Säteilyturvallisuuslaitos raporttisarja STL-B 31.
Ilus E. (toim.) 1983: Loviisan ydinvoimalaitosta ympäröivän merialueen biologinen tarkkailu vuonna 1979. – Säteilyturvallisuuslaitos raporttisarja STL-B 44.
Mustionjoen, Fiskarsinjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteistarkkailun vuosiyhteenveto
1982. Olai Helminen & Ralf Holmberg. Tutkimusjulkaisu 26: 1983. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.
Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1983. Ralf Holmberg, Olai Helminen
& Stig Lönnqvist. Tutkimusjulkaisu 30: 1984. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.
Ilus E. (toim.) 1984: Loviisan ydinvoimalaitosta ympäröivän merialueen biologinen tarkkailu vuonna 1980. – Säteilyturvakeskus STUK-B 59.
Ilus E. (toim.) 1985: Loviisan ydinvoimalaitosta ympäröivän merialueen biologinen tarkkailu vuonna 1981. – Säteilyturvakeskus STUK-B 61.
Mustionjoen, Fiskarsinjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteistarkkailun vuosiyhteenveto
1985. Ralf Holmberg & Olai Helminen. Tutkimusjulkaisu 52: 1986. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.
Helsingin kaupungin vesi- ja viemärilaitos (Lauri Pesonen) 1988: Helsingin ja Espoon edustan merialueiden velvoitetarkkailu vuosina 1970-1986. Tutkimustoimiston tiedonantoja 17.
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Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1989. Ralf Holmberg, Eeva Ranta &
Tarja Katajisto. Tutkimusjulkaisu 90: 1990. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.
Helsingin kaupungin vesi- ja viemärilaitos (Ilkka Viitasalo) 1990: Rantavyöhykkeen uposkasvillisuuden tila Helsingin ja Espoon merialueilla vuonna 1988. Vertailu vuosiin 1979 ja 1984. Tutkimustoimiston tiedonantoja 18.
Mustionjoen, Fiskarsinjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta
1990. Ralf Holmberg, Eeva Ranta, Harri Kuosa & Jouko Rissanen. Tutkimusjulkaisu 94: 1990. Länsi-Uudenmaan
vesi ja ympäristö ry.
Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1993. Eeva Ranta, Ossi Jokinen ja
Ralf Holmberg. Julkaisu 37a 1994. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.
Mustionjoen, Fiskarsinjoen, Pohjapitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta
1993. Aarno Mettinen, Ralf Holmberg, Ossi Jokinen, Eeva Ranta ja Harri Kuosa. Julkaisu 38a 1994. LänsiUudenmaan vesi ja ympäristö ry.
Ilus E. 1993: Kuvaus jäähdytysveden ottovesistöstä, jäähdystys- ja jätevesien vaikutuksista purkuvesistöön. –
Imatran Voima Oy, Loviisan voimalaitos.
Viitasalo I. 1994: Rantavyöhykkeen uposkasvillisuuden tila Helsingin ja Espoon merialueilla vuonna 1993. Helsingin kaupunki ympäristökeskus.
Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1997. Ralf Holmberg ja Ossi Jokinen. Julkaisu 87 1999. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.
Mustionjoen, Firskarsinjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 1997. Ralf Holmgerg, Ossi Jokinen, Harri Kuosa ja Eeva Ranta. Julkaisu 86 1999. Länsi-Uudenmaan vesi ja
ympäristö ry.
Inkoon Fagervikenin vasikasvillisuustutkimus vuonna 2002 Fortum Power and Heat Oy. ‒ Länsi-Uudenmaan vesi
ja ympäristö ry.
Mustionjoen, Fiskarsinjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteistarkkailun laaja yhteenveto
vuosilta 1987 - 2002. Holmberg Ralf, Jokinen Ossi, Ranta Eeva, Palomäki Arja. Julkaisu 140/2003. LänsiUudenmaan vesi ja ympäristö ry.
Viitasalo I., Hyytiäinen U-M., Pekuri S., Saarnio S-P & Toppinen H. 2002: Rantavyöhykkeen uposkasvillisuuden
tila Helsingin ja Espoon merialueilla vuosina 1998-1999. - Helsingin kaupunki ympäristökeskuksen julkaisuja
4/2002.
Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien yhteistarkkailun laaja yhteenveto vuosilta 1989 - 2003. Ralf Holmberg,
Ossi Jokinen. Julkaisu 147/2004. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.
Ilmarinen K., & Viitasalo I. 2006: Vesikasvillisuus Seurasaarenselän – Katajaluodon alueella kesällä 2005: tutkimusmenetelmien vertailu. – Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 8/2005.
Inkoon Fagervikenin vesikasvillisuus-tutkimus vuonna 2006 Fortum Power and Heat Oy. ‒ Länsi-Uudenmaan vesi
ja ympäristö ry.
Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien yhteistarkkailun laaja yhteenveto vuosilta 2002-2006. Ralf Holmberg,
Ossi Jokinen. Julkaisu 172/2008. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.
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vuosilta 2002-2006. Ralf Holmberg, Ossi Jokinen, Eeva Ranta, Arja Palomäki. Julkaisu 171/2008. LänsiUudenmaan vesi ja ympäristö ry.
Mattila J. & Anttila-Huhtanen M. 2009: Loviisan voimalaitoksen ja Loviisan Smoltin vesistötarkkailu vuonna 2008:
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Holmberg R. & Valtonen M. 2010: Mustionjoen, Fiskarsinjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen
yhteistarkkailun yhteenveto 2007-2009. ‒ Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry julkaisu 207/2010.
Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien yhteistarkkailun laaja yhteenveto vuonna 2010. Ralf Holmberg, Marja
Valtonen. Julkaisu 225/2012. ISBN 978-952-250-078-6 (nid.) 978-952-250-079-3 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.
Inkoon Fagervikenin vesikasvillisuus-tutkimus vuonna 2010 Fortum Power and Heat Oy. ‒ Länsi-Uudenmaan vesi
ja ympäristö ry.
Karppinen P., Haikonen A. & Vatanen S. 2011: Helsingin Energian Salmisaaren voimalaitosten jäähdytysvesien
leviämiskartoitus. ‒ Kala- ja vesimonisteita nro 66.
Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien yhteistarkkailun laaja yhteenveto vuodelta 2014. Ralf Holmberg, Marja
Valtonen, Anu Suonpää, Jorma Valjus. Julkaisu 262/2015. ISBN 978-952-250-146-2 (nid.) ISBN 978-952-250-1479 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.
Inkoon Fagervikenin vesikasvillisuus-tutkimus 2014 Fortum Power and Heat Oy. ‒ Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.
Vahtera E., Räsänen M., Muurinen J. ja Pääkkönen J-P. 2014: Pääkaupunkiseudun merialueen tila 2014–2015. ‒
Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 2/2016.
Holmberg R., Ranta E., Mettinen A., Suonpää A. & Valtonen M. 2015: Mustionjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteistarkkailun yhteenveto vuosilta 2010-2013. ‒ Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
julkaisu 254/2015.
Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan voimalaitos ja Oy Loviisan Smoltti Ab: Merialueen yhteistarkkailun laaja
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Abstract

The aim of the present work was to describe development and success of submerged vegetation community structure at the south coast of
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study designs cover both impact areas and control areas.
In control areas, which represent impact free areas, no significant change in submerged vegetation community structure can be observed
in the inner archipelago zone. However, in the outern archipelago zone, there is a slight change so that the proportion of sensitive species
for pollution has decreased. In pollution impact areas, the proportion of sensitive species for pollution showed continuous decreasing trend
throughout pollution impact period.
After the end of pollution impact, it is possible to observe an increasing trend in a proportion of species sensitive for pollution within a couple of years.
According to the present work, it is possible to use such data sets of monitoring campaigns as a back sources when assessing ecological
status of coastal waters.
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Vesikasvillisuus on yksi velvoitetarkkailuissa käytetyistä biologisista
tekijöistä, joiden avulla kuormituksen vaikutuksia tarkkaillaan. Tässä
työssä tehdään kokonaiskatsaus vesikasvillisuuden ja veden tilan
muutoksista vuosilta 1921‒2014 käyttäen Uudenmaan rannikkovesien
velvoitetarkkailuaineistoja.

Kuormituksen vaikutusalueilla vesikasvillisuus on taantunut sekä sisäettä ulkosaaristossa. Muutoksia ilmentää rehevöitymistä sietävien lajien
kasvanut määrä siitä kärsivien lajien määrään nähden. Kuormituksen
loputtua kasvillisuus alkaa toipua.

Raportin tuloksia voidaan käyttää seurantatulosten rinnalla tukea
antavana lisätietona vesipuitedirektiivin mukaisessa rannikkovesien
ekologisen tilan luokittelussa.
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