Tutkimus ja tieto voimana
ilmastonmuutoksen
vesistövaikutuksia vastaan
Uutiskirjeet 2016-2019
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Esipuhe
Ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen on valtava tutkimuksellinen ja toiminnallinen haaste, johon kaikkien tahojen on sitouduttava. Pyhäjärvi-instituutin EAKR-rahoitteisessa TUTTI-hankkeessa (20162019) on haettu maailmalta tutkimustulosten ja innovaatioiden kautta uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen
mukanaan tuomiin vesiympäristön vaikeisiin ongelmiin (mm. sinileväkukinnot, vieraslajit ja kasvava ravinnekuormitus). Ratkaisuideoille on pyritty pilottien kautta kehittämään satakuntalaisia toteutusmalleja, jotka voisivat parantaa alueen yritysten toimintamahdollisuuksia haastavissa ilmastonmuutokseen liittyvissä tilanteissa.
Hanke on toimillaan vahvistanut veteen ja vesiympäristöön liittyvää kansallista ja kansainvälistä tiedonvaihtoa, tutkimusyhteistyötä ja -verkostoja. Pyhäjärvi-instituutilla on ennestäänkin vahvat vesiympäristöön liittyvät
tutkimusverkostot, mutta niitä on tässä hankkeessa pystytty ylläpitämään ja vahvistamaan. Hankkeessa on
haettu maailmalla julkaistujen tutkimustulosten ja innovaatioiden kautta uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen
mukanaan tuomiin keskeisiin ja vaikeisiin vesiympäristön ongelmiin ja haasteisiin, kuten sinileväkukintoihin,
vieraslajeihin ja kasvavaan ravinnekuormitukseen. Löydetyt tutkimustulokset ja muualla käytetyt ratkaisumallit
on tuotu some-päivityksissä, uutiskirjeessä, aivoriihissä ja seminaareissa satakuntalaisten tutkijoiden ja yritysten tietoisuuteen.
Tämä sähköinen julkaisu on kooste hankkeen uutiskirjeistä, joihin on koottu Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa tunnisteella #tuttihanke julkaistut some-päivitykset aihepiireittäin. Toiveenamme on, että näihin
päivityksiin kootut tärkeät tietopaketit ja linkit palvelisivat tiedon tarvitsijoita
myös hankkeen jälkeen.
Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat tutkimuslaitokset ja satakuntalaiset yritykset. Päärahoitus tuli EAKR-ohjelmasta Satakuntaliiton kautta. Muu rahoitus
tulee Pyhäjärvi-instituutilta, Pyhäjärven suojeluohjelmalta ja JOKIohjelmalta.
Toivotan tälle julkaisulle paljon lukijoita ja tähän kootulle tiedolle paljon käyttäjiä!
Eurassa 19.12.2019
Anne-Mari Ventelä
Tutkimuspäällikkö, Pyhäjärvi-instituutti

Voisiko
vesistön
haitta olla
jonkun hyöty?
Voisiko rannat
valtaavia jättipalsamia
tai isokiertoa käyttää
johonkin hyödylliseen?
Kuiduksi ja kankaaksi?

Voisiko ravinteiden
nappaamiseen ojavesistä
käyttää jotakin satakuntalaisen
teollisuuden sivutuotetta, johon
sidotut ravinteet voisi
taas hyödyntää jossakin
muualla?

Voiko
sinilevien
sisältämiä
yhdisteitä
käyttää
lääkkeeksi?
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Ilmastonmuutos
Ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen
on valtava tutkimuksellinen ja toiminnallinen haaste,
johon kaikkien tahojen on sitouduttava.
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VUOSI 2016 GLOBAALISESTI 		
LÄMPIMIN

MUUTOKSET ARKTISILLA 		
ALUEILLA HAVAITTAVISSA

Ilmastonmuutos ja ilmastosopimus olivat vuoden
2016 aikana usein esillä uutisoinneissa ja asiat
nousivat toistuvasti keskusteluun jopa USA:n
presidentinvaalikampanjoinnissa. YLE uutisoi
(12.1.2017), että 2016 oli historian lämpimin vuosi. Eurooppalaisen ECMWF-keskuksen julkaiseman seuranta-aineiston mukaan 2016 oli maailmanlaajuisesti lämpimin vuosi sitten 1800-luvun
lopun, jolloin lämpötilojen järjestelmälliset mittaukset aloitettiin. (01/17)

The Guardianin artikkelissa (19.12.2016) kerrotaan,
miten ilmastonmuutokseen liittyvä arktisen jään
sulaminen vaikuttaa sääilmiöihin jo nyt kaikkialla.
Arktisen alueen kohoavat lämpötilat ovat ilmastotutkijoiden mukaan vahvasti yhteydessä äärimmäisiin sääilmiöihin, erityisesti lumimyrskyisten talvien
esiintymiseen, mutta todennäköisesti myös kesien
tappaviin helleaaltoihin ja ryöppyäviin tulviin. Seurauksena saattaa olla myös Eurooppaan Atlantilta
rantautuvia jättimäisiä supermyrskyjä. Muutokset
arktisella alueella ovat jo hyvin selkeästi havaittavia. Arktisen alueen suurista muutoksista raportoi
myös YLE (marraskuu 2016), jonka uutisessa todetaan, että Pohjoisen napa-alueen erittäin korkeat
ilman ja veden lämpötilat ovat järkyttäneet ilmastotutkijoita. (01/17)

Lue lisää >>

Pohjoisnavan alue jopa 20 asetetta normaalia
lämpimämpi, lue lisää >>

Muutoksen
merkit ovat
hälyttäviä,
siitä ei ole
epäselvyyttä!

Hyvä kooste käynnissä olevista suurista muutoksista >>
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JOET MUUTOKSESSA
Muuttamalla talviolosuhteita ilmastonmuutos
voi vaikuttaa Etelä-Suomessa voimakkaasti
jokien vuodenaikaiseen dynamiikkaan, ekologiaan sekä jokisuistojen ja rannikon ominaisuuksiin ja elämään. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia
lounaissuomalaisten jokien ominaisuuksiin on
arvioitu esim. Muuttuva Selkämeri -hankkeessa
(2011). Muutos-verkkolehden uudessa artikkelissa (lokakuu 2016) kerrotaan jokien muutoksista käyttäen esimerkkinä Kokemäenjokea.
(01/17)

ILMASTONMUUTOKSEN 			
VAIKUTUKSET OVAT 			
NÄHTÄVISSÄ MYÖS LÄHIVESISSÄ
Uutiset ilmastonmuutoksesta usein käsittelevät
jäätiköitä, napa-alueita ja valtameriä. Ilmastonmuutoksella on kuitenkin monenlaisia vaikutuksia myös
lähiympäristöön, esim. omiin lähivesiin. Lämpimien
talvien aiheuttamat jäiden heikkeneminen, jääpeitteisyyden lyheneminen ja valumavesien päätyminen järveen talvikaudellakin vaikuttavat elämään
sekä itse vesistöissä että niiden rannoilla, elinkeinoja ja vesien virkistyskäyttöä myöden. Helsingin
Sanomat (helmikuu 2017) luo katsauksen järvien
jääpeitteisyyden muutokseen käyttäen esimerkkinä Säkylän Pyhäjärveä. Myös Satakunnan Kansa
kirjoittaa ilmastonmuutoksen vaikutuksista järviin.
(03/17)

Lue lisää Pyhäjärven muikkukannasta >>
Lisää ilmastonmuutoksesta, joka sekoittaa jokien
vuodenkierron johon luonto on sopeutunut >>

Jos järvien jäät hupenevat kuin tähän asti, 150 vuoden päästä ei välttämättä enää luistella, lue lisää >>
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TALOUDELLISET 			
VAIKUTUKSET SUURIA
Ilmastonmuutoksella on nyt jo suuria taloudellisia
vaikutuksia. YLE kertoi tammikuussa 2017 tuoreeltaan julkaistusta Euroopan ympäristökeskuksen
raportista, jossa todetaan, että ilmastonmuutoksen
tuomat äärimmäiset sääolosuhteet ovat aiheuttaneet 33 vuoden aikana jo lähes 400 mrd euron
taloudelliset tappiot Euroopan maissa. Entistä
useammin toistuvat ja ankarammat lämpöaallot,
tulvat, kuivat kaudet ja myrskyt ovat ilmastonmuutoksen vuoksi Euroopan alueella yhä yleisempiä.
Raportin mukaan paremmat ja joustavammat
sopeutumisstrategiat ja toimenpiteet ovat erittäin
tärkeitä ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseksi. YLE:n artikkelissa paikallisista toimenpiteistä esimerkkinä on Alppien vanhimman jäätikön,
Rhonen, peittäminen valkoisilla kankailla jään
sulamisen estämiseksi. (03/17)

TUTKIMUKSELLA JA 		
INNOVAATIOILLA UUSIA		
KAUPALLISIA TUOTTEITA 		
ILMASTONMUUTOSTA 		
EHKÄISEMÄÄN
Rakennusten sisäilman viilentäminen nielee jo tällä
hetkellä huikean määrän energiaa, esim. USA:n
energiantuotannosta 6 % käytetään ilmastointiin.
Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta lisääntyvät
helleaallot lisäävät viilentämistarvetta edelleen.
Kauppalehden jutussa (helmikuu 2017) kerrotaan
Coloradon ja Wyomingin yliopistojen tutkijoiden
yhteistyönä kehitetystä rakennuksiin asennettavasta
viilentävästä kalvosta, jolla voidaan korvata ilmastointi. Tarkempi kuvaus tutkimuksesta löytyy The
Economist-lehdestä. (03/17)

KALOJEN ELOHOPEA-		
PITOISUUS NOUSUSSA
BBC News uutisoi tammikuussa ruotsalaisesta
kokeellisesta sedimenttitutkimuksesta, jossa on
paljastunut uusi ilmastonmuutoksen muodostama
uhka, kalojen elohopeapitoisuuden nousu. Uumajan yliopiston tutkijoiden mukaan lisääntynyt
sadanta lisää maalta vesiin huuhtoutuvan orgaanisen aineksen määrää ja lisääntynyt humus suosii
veden ravintoverkossa bakteerituotannon kasvua
kasviplanktonin kustannuksella. Bakteerituotannon ja niitä syövien petojen määrän kasvu toisi
tuottajista huippupetoihin johtavaan uuden tason
vahvistaen siten metyylielohopean rikastumista
ravintoketjussa. Merkittävä kalojen elohopeapitoisuuden nousu tapahtuu todennäköisimmin pohjoisen pallonpuoliskon vesissä. (03/17)

Tämä ihmekalvo viilentää kodit: halpa, yksinkertainen
eikä tarvitse sähköä, lue lisää >>
Samasta asiasta artikkeli englanniksi >>

Lue lisää ilmastonmuutoksen aiheuttamista vakavista
riskeistä taloudelle, ihmisten terveydelle ja luonnolle
Euroopassa >>

Ruotsalaisten tutkijoiden mukaan nousevat lämpötilat voivat
nostaa kalojen elohopeapitoisuutta jopa seitsemänkertaisesti
nykyiseen verrattuna. Lue asiasta lisää >>
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KASVISRUOKAVALIOLLA 			
ILMASTONMUUTOSTA VASTAAN
Omilla valinnoilla voi edistää ilmastonmuutoksen
torjuntaa. Siirtyminen kasvisruokaan voi tuoda
jopa 600 miljardin euron säästöt ilmastonmuutoksen torjuntaan. (06/17)

UUSIUTUVA ENERGIA 		
KEHITTYY MAAILMAN-		
POLITIIKASTA HUOLIMATTA
Monet asiantuntijat ovat sitä mieltä, että Trumpin
yritys nostaa uusiutumattomiin energialähteisiin
perustuva teollisuus on jo vanhanaikaista ja raha
on siirtynyt puhtaan energian puolelle. (06/17)

VOIHAN TRUMP!
Presidentin päätös vetäytyä Pariisin ilmastosopimuksesta herätti monenlaisia reaktioita maailman
johtavissa tutkijoissa. (06/17)

Yhdysvallat vetäyi Pariisin ilmastosopimuksesta,
lue lisää >>

KESTÄVIÄ VAIHTOEHTOJA
PUUVILLALLE
Tekniikka ja talous -lehti kertoo (helmikuu 2017)
jyväskyläläisestä yrityksestä, joka valmistaa puupohjaista tekstiilikuitua uudella vettä ja ympäristöä säästävällä menetelmällä suoraan sellumassasta ilman
nykyään puupohjaisessa tekstiilikuitutuotannossa
tarvittavia kemikaalikäsittelyjä. Tuotekehitys on siirtymässä teollisen kokoluokan tuotannon testaamiseen
ja yritys hakee siihen rahoituskumppaneita. (03/17)

Omilla valinnoilla voi edistää ilmastonmuutoksen
torjuntaa, lue lisää asiasta >>

Kasvisvalinnallakin
voit jo
vaikuttaa!

Lue lisää täältä >>

Puupohjainen tekstiilikuitu haastaa
epäekologisen puuvillan >>
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ILMASTONMUUTOS VAIKUTTAA
KALALAJISTON KEHITYKSEEN
Ilmastonmuutoksen huomattavimmat paineet kohdistuvat eri tavoin eri kalalajeihin. Lämpötilan ohella
muutokset sateen jakautumisessa, jääpeitteessä,
vesien rehevyystasossa ja meren suolapitoisuudessa sekä pohjanläheisessä happipitoisuudessa
vaikuttavat kaikki kalakantojen lisääntymisen kautta
niiden runsauteen ja esiintymiseen. Yleistettynä
lämpimän veden lajit hyötyvät ja kylmän veden
lajien tuotantoedellytykset heikkenevät.
Tämä on havaittu myös Pyhäjärven tutkimuksissa.
EAKR-rahoitteisessa Rapu-hankkeessa tutkittiin ilmastonmuutoksen vaikutusta Pyhäjärven rapuihin,
kaloihin ja kalastukseen. Vuonna 2015 julkaistu
loppuraportti on edelleen ajankohtainen ja tutustumisen arvoinen. (06/17)

KULUTTAJIEN VALINNAT 		
OHJAAVAT TEKNIIKAN 		
KEHITTYMISTÄ
Kuluttajien valinnoilla on vaikutusta ilmastoystävällisen tekniikan kehittymisessä. Manchesterin
yliopiston Kestävän kulutuksen instituutissa tutkitaan, miten arjen rutiineja voidaan muuttaa kestävämpään suuntaan. Varsinkin julkiset
laitokset ovat tärkeässä roolissa,
koska yhteisöjä on paljon ja
niiden ostovoima on suuri. (06/17)
Juonkin
seuraavan
appelsiinimehuni huoneenlämpöisenä!

Ilmastonmuutoksen huomattavimmat paineet
kohdistuvat eri tavoin eri kalalajeihin.
Lue lisää tästä >>
Lataa vuonna 2015 julkaistu loppuraportti Pyhäjärven
kala- ja raputalouden ekologiset ja ekonomiset haasteet
muuttuvassa ilmastossa -tutkimus tästä >>

Lue mielenkiintoinen artikkeli tästä >>
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ILMASTONMUUTOKSEN 		
VAIKUTUKSET VOIVAT 		
OLLA HYVIN NOPEITA

ILMASTONMUUTOKSET 		
NÄKYVÄT JÄRVEN 			
POHJAMUDASSA

Ilmastonmuutoksen ajatellaan usein etenevän
pikkuhiljaa ja niin, että yhteiskunnalla ja ihmisillä olisi
aikaa sopeutua muutoksiin. Näin ei kuitenkaan aina
ole, vaan ilmastonmuutos saattaa aiheuttaa erittäin
nopeita muutoksia esim. jokien reitteihin ja virtaamiin. The Globe and Mail -lehti raportoi Yukon-joen
sivu-uoman nopeista reittimuutoksista. Kanadalaisen tutkimusryhmä oli menossa tutkimaan Slimsjoen virtaamia, mutta koko joki olikin muuttanut
reittiään ja käytännössä hävinnyt sieltä, missä se oli
aiemmin ollut. Muutos oli tapahtunut hyvin nopeasti
– muutaman päivän kuluessa. Joki purkautuu nyt
Tyyneen valtamereen 1330 km:n päässä aiemmasta
purkupaikasta. Aiemman purkupaikan järvet kärsivät voimakkaasta vesipulasta, joka vaikuttaa negatiivisesti kaikkiin ekosysteemipalveluihin. (09/17)

Turun yliopistossa Saija Saarnin tehdyn väitöksen
mukaan järvimudasta voi päätellä ilmastonmuutokset jopa tuhansien vuosien päähän. Nykyistä
ilmastonmuutosta voidaan ennustaa tarkemmin,
kun tutkitaan menneisyydessä tapahtuneita
muutoksia. Pohjalle kertyneitä lustosedimenttejä
voidaan lukea kuin puiden vuosirenkaita. (09/17)

ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS

Suomi sijoittui toiseksi cleantech-alan innovatiivisuutta mittaavassa selvityksessä. WWF:n ja Cleantech Groupin tekemässä selvityksessä oli mukana
40 maata. Suomen vahvuuksia ovat hyvä kyky
synnyttää varhaisen vaiheen innovaatioita, suuri
patenttien määrä ja pääomasijoitusten turvaaminen uusien liiketoimintojen tueksi. Suomessa on
runsaasti uusiutuvan energian työpaikkoja, mutta
heikkouksia ovat kyvyttömyys vetää puoleensa
uusiutuvan energian investointeja. Suomella on
parannettavaa myös kaupallistamisessa ja innovaatioiden viennissä ulkomaille. (09/17)

AII 331
Saija Saarni

ISBN 978-951-29-6861-9 (PRINT)
ISBN 978-951-29-6862-6 (PDF)
ISSN 0082-6979 (PRINT) | ISSN 2343-3183 (ONLINE)

Lataa väitöskirja
täältä >>

SUOMI CLEANTECH -ALAN
HUIPULLA

THIS PUBLICATION
HAS BEEN PUBLISHED
IN PARTNERSHIP
BETWEEN

THE SENSITIVITY OF ANNUALLY
LAMINATED LAKE SEDIMENTS IN
CENTRAL AND EASTERN FINLAND TO
THE LATE HOLOCENE CLIMATE
Saija Saarni

The Global Cleantech
Innovation Index 2017

Painosalama Oy, Turku , Finland 2017

W H I C H C OUN T R I ES LOO K SE T TO PRO DUC E
T H E N E X T GE N E R AT I ON O F STA R T- UPS ?

TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA – ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS
Sarja - ser. AII osa - tom. 331 | Biologica - Geographica - Geologica | Turku 2017

Mitkä maat tarjoavat tällä hetkellä eniten potentiaalisia yrittäjäyhtiöitä cleantech-aloitteille,
jotka markkinoivat puhtaan
teknologian innovaatioita seuraavan 10 vuoden aikana?
Lataa tutkimus tästä >>

Hyvin vaikuttava juttu, lue! >>

Lue lisää >>

Lue artikkeli täältä >>
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ENNENKOKEMATON 			
LUONNONMULLISTUSVUOSI
KÄYNNISSÄ

ILMASTONMUUTOSSEMINAARI
KERÄSI KESKUSTELEMAAN
NOIN 50 KUULIJAA

Verrattuna aiempiin vuosiin, tänä vuonna kohdatut
luonnonilmiöt, kuten Floridan alueen hirmumyrskyt, ovat kokoluokiltaan valtavia. Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta merivedet lämpenevät ja riski
rajuilmoihin ja trooppisiin hirmumyrskyihin tulee
kasvamaan. Ilmastonmuutoksella tulee olemaan
taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. (09/17)

Pyhäjärvi-instituutti ja Satakunnan journalistit ry
järjestivät 2.12.2017 ilmastonmuutosseminaarin
Euran yhteiskoulun auditoriossa. Seminaari liittyy
Pyhäjärvi-instituutin hankkeeseen Tutkimus ja
tieto voimana ilmastonmuutoksen vesistövaikutuksia vastaan.

ILMASTONMUOKKAUKSESSA		
ON RISKINSÄ
Helsingin Sanomat uutisoi Nature Ecology &
Evolution -sarjassa julkaistusta tutkimuksesta.
Massiivinen ilmastonmuokkaus on arvaamatonta.
Jäähdyttäminen voi sekoittaa ilmakehän suihkuvirtauksia ja merivirtoja, kuten ilmaston lämmetessäkin käy. Tämä johtaa puolestaan äärimmäisiin
sääilmiöihin. (02/18)

Aiheina olivat mm: miten ilmastonmuutos näkyy
meillä ja maailmalla, miksi ilmastonmuutoksen
ennustaminen on niin vaikeaa, miten säähän
voidaan vaikuttaa ja onko se oikein sekä miten
ilmastonmuutos näkyy maataloudessa ja mistä tavallinen ihminen voi löytää oikean tiedon.
(02/18)

Seminaarin esitelmät löytyvät
Pyhäjärvi-instituutin nettisivuilta >>
Lue lisää >>
Tutustu artikkeliin tästä >>
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ARKTISTEN ALUEIDEN 		
IKIROUTAISET TURVESUOT
SISÄLTÄVÄT PALJON ELO-		
HOPEAA. MITÄ TAPAHTUU, 		
KUN IKIROUTA SULAA?
YLE uutisoi Geophysical Research Letters -sarjassa julkaistusta tutkimuksesta (Schuster et al.
2018), jossa on tarkasteltu arktisten alueiden ikiroutaisten turvesoiden elohopeapitoisuuksia. Tutkimuksesta kävi ilmi, että arktisen alueen ikiroutaiset
suot sisältävät jopa 793 000 tonnia elohopeaa.
Tämä on kaksi kertaa niin paljon kuin muualla
maapallon maaperässä, valtamerissä ja ilmakehässä on yhteensä elohopeaa. Monilla pohjoisilla
alueilla ilmasto on jo lämmennyt niin paljon, että
tuhansia vuosia roudassa ollut maaperä on alkanut
sulaa. Ilmiön uskotaan laajenevan, kun ilmaston

REHEVÖITYMISEN JA 		
ILMASTON LÄMPENEMISEN
YHTEISVAIKUTUKSELLA ON
SUURI MERKITYS SISÄVESIEN
METAANIPÄÄSTÖILLE
Itä-Suomen yliopiston tutkija Jari Syväranta on
ollut mukana kansainvälisessä tutkimuksessa,
jossa on selvitetty sisävesistä peräisin olevia
kasvihuonekaasupäästöjä. Tutkimus on julkaistu
Nature Climate Change -sarjassa (T.A. Davidson
et al. 2018) ja asiasta uutisoi YLE.
Tutkimus osoittaa, että järvien rehevöityminen ja
ilmaston lämpeneminen saavat aikaan yhteisreaktion, jonka seurauksena päästöjen määrä moninkertaistuu.

Volume 45 • Issue 3 • 16 February 2018 • Pages 1195–1700

Tässä linkki kirjeeseen >>

lämpeneminen etenee. Ikiroutaisten turvesoiden
sulaminen on tutkijoiden mukaan suuri terveysuhka, sillä se vapauttaisi elohopean luontoon. (02/18)

– Sekä ravinteet että lämpeneminen lisäävät jo
itsessään metaanipäästöjä, mutta niiden yhteisvaikutuksesta syntyvät päästöt ovat moninkertaiset,
sanoo akatemiatutkija Jari Syväranta YLE:n haastattelussa. (02/17)

Järvien kaasupäästöjen merkitystä ilmastonmuutoksessa on alettu ymmärtää vasta viime
vuosina. Suomen järvissä metaania on keskimääräistä enemmän. Lue tästä lisää >>
Nature Climate Change -sarjan artikkeli >>

Tutkimus: Sulavasta ikiroudasta voi vapautua
valtaisa määrä elohopeaa.
Lue lisää >>
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ILMASTONMUUTOS JA
GOLF-VIRTA
Jo peruskoulussa opimme, että Golf-virta on suuri
lämmin Atlantin valtameren merivirta, saa alkunsa
Meksikonlahdelta pohjoisesta päiväntasaajavirrasta. Siihen yhdistyy pienempiä virtauksia ja virtaus
jatkuu Pohjois-Atlantin kautta Jäämerelle saakka.
Golf-virta on voimakkain ja merkittävin läntinen
reunavirtaus. Sen kuljettama lämpö vaikuttaa suuresti Länsi- ja Pohjois-Euroopan ilmastoon etenkin
talvella, ja tekee myös Suomen ilmastosta lauhkean. Nature-tiedelehdessä ilmestyi huhtikuussa
tutkimus, jonka mukaan valtameritutkijat kykenevät jo havaitsemaan Golf-virran heikkenemisen
vaikutukset. Asia on merkittävä.
Saksalaisen Potsdamin ilmastotutkimusinstituutin
(Potsdam Institute for Climate Impact Research) tutkimuksessa (Ceasar et al. 2018) arvioidaan, että niin
sanottu Atlantin termohaliinikierto (AMOC), jonka
osa Golf-virtakin on, on hidastunut 1900-luvun puolivälin jälkeen 15 prosenttia. Myös toinen kansainvälinen tutkijaryhmä (Thornalley et al. 2018) julkaisi
hyvin saman tyyppisen tuloksen. Veden virtaus on
hitaimmillaan 1 500 vuoteen, tutkijat sanovat. (07/18)
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TUTTI-UUTISKIRJEEN TOIMITUS HAASTATTELEE
TUTTI-uutiskirjeen toimitus kysyi kahdelta ilmastonmuutosasiantuntijalta, mitä Golf-virran heikkeneminen tarkoittaa käytännössä. Onko vanhoilla mallinnuksilla enää arvoa vai menevätkö arviot uusiksi?
Kysymykset:
1) Ovatko artikkelissa esitetyt tulokset teistä oikeita ja luotettavia?
2) Mitä vaikutuksia Golf-virran heikkenemisellä olisi Suomen ilmastoon?

Professori Mikael Hildén			
Suomen ympäristökeskuksesta
Kysymykseen 1) en henkilökohtaisesti ole pätevä
vastaamaan asiantuntijana. Voin vain todeta, että
aihe on ollut intensiivisen tutkimuksen kohteena
jo pidempään, koska sillä on potentiaalisesti suuri
merkitys ilmastonmuutoksen etenemisen seurausten ja dynamiikan ymmärtämisen kannalta. Pääkirjoittajat ovat Potsdam Institute for Climate Impact
Research (PIK) tutkimuslaitoskelta Saksa, joka on
hyvin arvostettu ilmastonmallinnuksen tutkimuslaitos. Nature lehti on puolestaan hyvin arvostettu
tiedelehti, ja kaikki siinä julkaistut tutkimukset käyvät läpi varsin tiukan arviointiprosessin. Näin ollen
olen valmis ottamaan tulokset vakavasti, kyse ei
ole sattumanvaraisesta heitosta, vaan artikkelissa
on pyritty tarkastelemaan asiaa monipuolisesti.
Kysymys 2) ei myöskään ole varsinaisesti minun alaani, IL:stä löytyy varmasti asiantuntijoita
sanomaan jotakin täsmällisemmin. Itse ajattelen
asiaa analogian kautta: Golf-virralla on erittäin
suuri merkitys Pohjois-Euroopalle. Esimerkiksi
vastaavalla leveysasteella sijaitseva Alaska, joka ei
nauti Golf-virran lämmöstä on ilmastoltaan paljon
karumpi. Analogiat ovat tietysti aina ongelmallisia

eikä niitä voi käyttää ennustamiseen, varsinkaan
ei tilanteessa jossa ”kaikki muuttuu, mutta kuten
artikkelissakin todetaan, Golf-virta on niin merkittävä, että sen muutoksilla on väistämättä monenlaisia seurauksia.
Kaiken kaikkiaan artikkeli korostaa sitä, että ihmisen aiheuttamalla ilmastonmuutoksella voi olla
kauaskantoisia seurauksia. Tämä ei ole itsessään suuri uutinen, mutta on jälleen yksi palanen
kasvavasta ymmärryksestä, jonka pitäisi herättää
vastuullisia ihmisiä nopeuttamaan siirtymistä pois
fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Viimeksi viime
viikolla Helsingissä järjestetty Sitran, ilmastopaneelin ja ulkopolitiikan instituutin UPIn ”Climate
Summit” alleviivasi tämän ja siellä presidentistä
lähtien kaikki korostivat nopean toiminnan välttämättömyyttä.
Samanaikaisesti mm. Suomen hallitus esittää EU
tason neuvotteluissa, että Suomen uusiutuvan
energian velvoitteet eivät saa kasvaa olennaisesti
nykyisestä 2030 suunnitelmasta ”koska olemme jo
edelläkävijöitä”. Jos Suomi aikoo olla aito edelläkävijä, vaaditaan rohkeampia toimia, joilla koko
ajan edetään muita nopeammin.

Professori Petteri Uotila 			
Helsingin yliopistosta
Kysymys 1): Atlantin kiertoliikkeen vaihteluja viime
vuosisatojen aikana on arvioitu epäsuorien havaintojen (esim. Caesar ja muut 2018) meren pintalämpötilan ja sedimenttien avulla (Thornalley ja
muut 2018). Näihin pohjautuvat tulokset viittaavat
siihen, että kiertoliike on heikentynyt jo 1800-luvun puolivälistä tai 1900-luvun puolivälistä ja on
nyt heikoimmillaan kuluneen 1600 vuoden aikana.
Kiertoliikkeen heikkeneminen on vielä epävarma tulos ja vaatii lisätutkimuksia. Ongelmana on
etenkin suorien virtausmittausaikasarjojen lyhyys,
niitä on vain vuodesta 2005 lähtien. Ilmastomallien
mukaan on kuitenkin hyvin todennäköistä, että
Atlantin kiertoliike heikkenee tämän vuosisadan
aikana, mutta on epätodennäköistä, että tämä
heikkeneminen on nopeaa ja voimakasta.
Kysymys 2): Atlantin kiertoliikkeen muutokset
vaikuttavat ilmastoon sekä meren että ilmakehän
kautta, mutta sen heikkenemisen mahdolliset
vaikutukset ovat paljolti epävarmoja. On arvioitu,
että Atlantin kiertoliikkeen voimakas heikentyminen
johtaisi ilmastonmuutokseen, jossa talvimyrskyjen
määrä kasvaisi Euroopassa. Kesällä puolestaan
helleaaltojen todennäköisyys voisi kasvaa. Golfvirta
saattaisi siirtyä pohjoisemmaksi ja vedenkorkeus
nousisi Pohjois-Atlantin rannikoilla. Tämänkaltaiset
muutokset esiintyisivät yhdessä muiden ilmaston lämpenemisen vaikutusten kanssa. Atlantin
kiertoliikkeen nopean heikkenemisen aiheuttamia
yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia ei ole
määritetty.
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KUUMAN KESÄN 				
KALAKUOLEMAT JA LEVÄT
Kuuma kesä aiheutti monenlaisia haasteita suomalaisissa järvissä. Säkylän Pyhäjärven vedenlämpötila oli selvästi aiempia vuosia korkeampi ja
ylitti paikallisesti jopa 25 astetta. Tuo on muikulle
kuoleman aiheuttava kuumuus ja Pyhäjärven eteläpäässä nähtiinkin historian ensimmäinen kuumuuden aiheuttama kalakuolema elokuussa 2018.
Muikkupopulaatio on tänä vuonna ollut viime
vuosia vahvempi. Vaikka massakuolema kuulostaa
kurjalta ja toki sitä onkin, pienen porukan kuolema
on todennäköisesti parantanut jäljelle jääneiden
ravinnonsaantia ja kasvua.
Leviä oli monessa vesistössä erittäin runsaasti,
Pyhäjärvellä levien runsastuminen alkoi vasta elokuussa ja on jatkunut pitkälle syksyyn.
Pyhäjärven vuosittainen klorofyllipitoisuus on ollut
keskimäärin 8 ug/l, joten mittaushistorian ennätys
on syntymässä. Ei syytä juhliin. (11/18)

HYVIÄ UUTISIA!
Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumisessa
eliöiden ominaisuuksien ja elinkierron joustavuus
(plasticity) parantaa selviytymismahdollisuuksia.
Neotropical Entomology –tiedesarjassa tänä vuonna 2016 julkaistu tutkimus (Knoll) osoittaa, että
epäennustettavassa ympäristössä eläneet ampiaiset olivat pystyneet sopeutumaan vaihteleviin
säätiloihin. (06/17)

Tässä linkki artikkeliin >>
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IPCC:N VIIDES ILMASTORAPORTTI JULKAISTIIN
8.10.2018
Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n
viides raportti julkaistiin 8.10.2018 ja se herätti
tiedotusvälineissä ja ihmisissä ansaitsemansa
voimakkaan reaktion. Sama viesti on kyllä kuultu jo
aiemmissakin raporteissa, mutta ne ovat valitettavasti saaneet lähinnä asiantuntijoiden huomion.
Hyvä, että muutos on nyt tapahtunut, sillä toimia
tarvitaan! (11/18)

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n viides
raportti julkaistiin 8.10.2018 ja se herätti tiedotusvälineissä
ja ihmisissä ansaitsemansa voimakkaan reaktion >>
Raportti kokonaisuudessaan löytyy IPCC:n sivuilta.

Suomalaisia tiivistelmiä on tarjolla esimerkiksi
ilmatieteenlaitoksen sivuilla >>
Asiantuntija Oras Tynkkysen napakka tiivistelmä löytyy
hänen blogistaan Sitran sivuilta >>
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vs. ylijohtaja Risto
Timonen kommentoi raporttia >>
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Baltic Sea Action Groupin, SITRAn ja Ilmatieteen laitoksen hanke on tärkeä avaus,
joka tuo tärkeää uutta tietoa ja luo kestäviä
toimintamalleja, jotka tuovat toivoa synkkien
ilmastomuutosuutisten keskellä.
Tutustu hankkeeseen tästä >>

MAAPERÄSSÄ POTENTIAALIA
ILMASTONMUUTOKSEN 		
TORJUNTAAN
Maaperän - ja viljelysmaan - osuus ilmastonmuutoksen aiheuttajana tunnetaan hyvin, mutta
maaperän valtava potentiaali ilmastonmuutoksen
hillitsijänä on tuntemattomampi tosiasia. Carbon
Action -hiilipilotissa pyritään löytämään tapoja,
joilla vauhdittaa hiilen varastoitumista ilmakehästä
peltomaahan ja todentaa sen varastoituminen tieteellisesti, sekä edistää hiiltä varastoivan viljelyn eli
hiiliviljelyn käyttöönottoa suomalaisilla maatiloilla.
(Carbon action -hanke)
Hiilen maaperään tapahtuvan varastoimisen ympärillä tehdään tällä hetkellä paljon uutta tieteellistä
tutkimusta. Pariisin ilmastokokouksessa luotiin

tavoite kasvattaa maaperän hiilivarastoja globaalisti 4 promillea vuosittain.
Tutkijat ovat arvioineet, että kasvattamalla maatalousmaiden hiilivarastoja metrin syvyyteen asti
0,4 % saadaan sidottua 2,5 Gt hiiltä vuodessa,
joka vastaa 30 % fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuvista hiilidioksidipäästöistä (Minasny
ym. 2017). Tällä hetkellä on käynnistymisvaiheessa
paljon tutkimuksia, joissa selvitetään mm. sitä,
miten maaperän hiilen sitomista voidaan mitata
mahdollisimman luotettavasti ja miten se voidaan
käytännössä toteuttaa. Myös Carbon Action -hanke on osa tätä tutkimusta.
Pyhäjärvi-instituutin suunnittelija Jari Ruski on
toiselta ammatiltaan maanviljelijä ja on hankkeen
ainoa satakuntalainen viljelijä, joten seuraamme
hankkeen etenemistä sisäpiirin tiedoilla. (04/19)

Myös Carbon Action -hanke on osa tätä
tutkimusta.
Hankkeen tutkimusseminaarien antia voi lukea
täällä >>
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ETELÄMANTEREEN SULAMINEN
KOLMINKERTAISTUNUT

VINKKEJÄ TARJOLLA PIHAAN
JA PUUTARHAAN!
Ilmasto muuttuu: huomioi nämä omakotiasumisessa >>

ILMASTO MUUTTUU:
HUOMIOI NÄMÄ
OMAKOTIASUMISESSA
HULEVEDET HALTUUN

LISÄÄ REILUSTI VIHREÄÄ

Tarkista salaojien ja rännien toiminta. Anna

Tuo pihaan kerroksia ja runsautta monivuotisilla

vedelle mahdollisuus imeytyä maaperään. Jätä
pihaan vettä läpäiseviä pintoja, kuten niittyä,
nurmikkoa ja muuta kasvillisuutta. Jos kiveät

Hyödynnä viherryttämisessä myös seiniä ja
kattopintoja. Ruukut toimivat pienessäkin pihassa!

KARTALLA KOSTEUDEN KANSSA

HYÖTYKASVEJA SYÖTÄVÄKSI

läpi korjaustarpeet vuosittain. Selvitä
rakennuksien eniten huomiota vaativat
riskikohdat, jotta osaat kiinnittää niihin
erityishuomiota.

Kasvata hyötykasveja omassa pihassa tai

Maa- ja metsätalouden rooli ilmastonmuutoksessa oli esillä Maa- ja metsätalousvaliokunnan
seminaarissa lokakuussa.
Puhujina oli huippuasiantuntijoita maailmalta ja
Suomesta. Verkkolähetys on katsottavissa eduskunnan sivuilta, suosittelen lämpimästi, sillä tämä
oli yksi kiinnostavimmista seminaareista pitkään
aikaan. (11/19)

vuokraa viljelypalsta. Treenaa uusien lajien
kasvattamista ja nauti kasviksista! Myös
puutarhan hyötykasvit sitovat aktiivisesti
hiilidioksidia.

ENERGIAPIHIÄ ASUMISTA
Tee asumisestasi energiapihiä ja
mahdollisimman energiaomavaraista. Näin
varaudut parhaiten myös sähkön
hinnannousuun. Omavaraisuus auttaa myös
sähkökatkojen sattuessa.

VARAUDU LÄMPÖÖN ETUKÄTEEN
Mieti kotisi viilennysmahdollisuuksia. Auringon

(07/18)

pensaat ovat tehokkaita pihan hiilinieluja.

pihaa, jätä saumoihin tilaa veden imeytymiselle.

Hoida rakennuksia suunnitelmallisesti ja käy

Lue linkistä koko uutinen:

kasveilla. Hyvässä kasvukunnossa olevat puut ja

MAA- JA METSÄTALOUS-		
VALIOKUNTA KÄSITTELI MAAJA METSÄTALOUDEN ROOLIA
ILMASTONMUUTOKSESSA

lämmöltä suojaavat verhot, markiisit ja
katokset vähentävät tarvetta sähköä
kuluttaville viilennyslaitteille. Rakennuksia
varjostavat puut ja pensaat viilentävät ja

NISKALENKKI VIERASLAJEISTA
Ole tarkkana pihaan levittäytyvien vieraslajien kanssa
ja tarkasta aina lajikohtaiset hävittämisohjeet. Estät
parhaiten vieraslajien leviämisen istuttamalla
kotimaisia taimia.

MONIMUOTOISUUTTA JOKA
KOLOON
Toteuta pihallesi perhospuutarha, rakenna
hyönteishotelli ja ylläpidä muutenkin pihan
monimuotoisuutta. Pihalle jätettyjen lahopuiden
kolot tarjoavat elinpaikkoja hyönteisille ja linnuille.

lisäävät viihtyisyyttä muutenkin.

RAVINTEET KIERTOON

OLE AKTIIVINEN

Hanki tai perusta komposti vaikka naapurin

Aktiivisuus kannattaa kaikissa
asumismuodoissa. Muuttuviin olosuhteisiin
varaudutaan parhaiten ennakkoon

kanssa yhdessä. Kompostimullan avulla saat
ravinteet hyötykäyttöön koko pihapiirin iloksi.

suunnitellen.

www.ilmastonmuutoshaltuun.fi
#ilmastonmuutoshaltuun #hyvänsäänaikana

Niin
surullista!

(11/18)

Myös YLE uutisoi asiasta tässä mielenkiintoisessa
artikkelissa >>
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IPCC: MAANKÄYTTÖ 		
KIIHDYTTÄÄ 				
ILMASTONMUUTOSTA
IPCC julkaisi elokuun alussa erikoisraportin maankäytön vaikutuksesta ilmastonmuutokseen.
Hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n tuoreen
raportin mukaan ennennäkemättömän nopeasti
lisääntynyt maankäyttö on kiihdyttänyt osaltaan
ilmaston lämpenemistä, aavikoitumista ja elinympäristöjen köyhtymistä viime vuosikymmeninä.
Raportin mukaan maapallon lämpenemisen pysäyttäminen alle 1,5 asteeseen vaatii kaikilta sektoreilta
toimenpiteitä. Maankäyttösektorin tulee alentaa
päästöjä nopeasti ja lisätä hiilidioksidia ilmasta
poistavia hiilinieluja.

KUIVUUS VAIKUTTAA KOKO 		
VESIEKOSYSTEEMIIN
Ilmastonmuutos äärevöittää veden määrää vesistöissä. Toisaalta tulvien määrä lisääntyy, mutta
kuumuus tuo mukanaan myös kuivuutta, josta
onkin saatu esimakua viime vuosina Lounais-Suomessa. Pohjavesien pinta on ollut pitkään poikkeuksellisen alhaalla ja järvien pinnat laskivat viime
vuoden lopulla hälyttävän alas. Alhainen järven
veden pinta vaikuttaa moneen asiaan ja vaikka keväiset lumien sulamisvedet ovatkin ainakin hetkellisesti nostaneet veden pinnat normaalille tasolle,
on hyvä pohtia ja analysoida kuivuuden vaikutuksia vesistöjen ekosysteemipalveluille.

Metsät ja muu kasvillisuus sekä maaperä sitovat
itseensä noin kolmanneksen ihmisen aiheuttamista
hiilidioksidipäästöistä ja hillitsevät näin ilmastonmuutosta. Toisaalta maa- ja metsätalous sekä muu
maankäyttö aiheuttavat laskelmien mukaan reilun
viidenneksen (23 %) kaikista ihmisen tuottamista
kasvihuonekaasupäästöistä. (11/19)

Raportista löytyy lisätietoa mm. täältä:
IPCC: n erityiskertomus ilmastonmuutoksesta, aavikoitumisesta, maan huonontumisesta, kestävästä maankäytöstä, elintarviketurvasta ja kasvihuonekaasuvirroista
maan ekosysteemeissä >>

Valiokuntien julkinen kuuleminen: Maatalousmaa ratkaisijana ilmastonmuutoksen hillinnästä ja sopeutumisessa
1.10.2019 >>

Winland-hanke (”From Failand to Winland”) on
kolmevuotinen Strategisen tutkimuksen neuvoston
rahoittama hanke, joka on tarkastellut Suomen
energia-, ruoka- ja vesiturvallisuutta monitieteisen
ja tieteidenvälisen tutkimuksen sekä yhteiskehittämisen ja tulevaisuusskenaarioiden avulla. (04/19)

Tässä hankkeen pohdintaa kuivuudesta >>
Vedenpinnat ovat paikoitellen poikkeuksellisen alhaalla:
seurauksena voi olla kalakuolemia ja kaivojen kuivumista,
mutta Saimaan norpat ja vesiliikenne pärjäävät >>

IPCC:n maankäyttöä koskevan raportin pohjalta
tehdyt infografiikat.
Tutustu grafiikkaan täältä >>
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IPCC:N RAPORTTI OLI ESILLÄ 		
LAAJASTI SYYSKUUSSA
25.9.2019 julkaistiin IPCC:n laaja raportti ilmastonmuutoksen vaikutuksista maailman meriin
ja jään ja lumen peittämiin alueisiin. Raportista
selviää, että jäätiköt eri puolilla maailmaa ovat
pienentyneet. Lumen ja ikiroudan peittämät
alueet ovat kutistuneet. Merenpinnan nousu on
kiihtynyt, mikä johtuu pääasiassa siitä, että Grönlannin, Etelämantereen ja vuoristojäätiköiden jäät
sulavat. Lisäksi meriveden lämpeneminen lisää
veden tilavuutta, eli meret laajenevat, kun ne lämpenevät. Vaikka merenpinta keskimäärin nousee,
havaittu muutos vaihtelee alueellisesti. Esimerkiksi pohjoisen Itämeren alueella maankohoaminen
hidastaa merenpinnan nousua.
Valtameret ovat lämmenneet sekä pintakerroksista että syvemmistä osista. Merissä esiintyy
yhä useammin lämpöaaltoja, eli tilanteita, joissa
meren pintakerros lämpenee poikkeuksellisesti
aiheuttaen vakavan uhkan paikallisell eliöstölle.
Ilmiö johtuu ihmisten toiminnan aiheuttamasta
ilmaston lämpenemisestä: yli 90 % maapallon

lisääntyneestä lämmöstä on varastoitunut meriin
vuodesta 1970 alkaen.
Merten lämpeneminen ja jääpeitteen pieneneminen muuttaa lajien levinneisyyttä. Rannikoiden
ekosysteemeistä pahimmin vaarantuneita ovat
trooppiset koralliriutat, kalliorantojen kelppimetsät
sekä meriruohoniityt. Myös merenrantakosteikoiden ja mangrovemetsien alat ovat pienentyneet.
Muutokset johtuvat erityisesti merten ämpenemisestä, poikkeuksellisten lämpöaaltojen lisääntymisestä, happamoitumisesta, meriveden happivajeesta ja merenpinnan noususta. Muut ihmisten
aiheuttamat haitat, kuten lisääntynyt ravinne- ja
kiintoainekuormitus meriin sekä rehevöityminen,
voimistavat ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Erityiskertomus valtamerestä ja kryosfääristä
muuttuvassa ilmastossa >>

IPCC: Jään ja lumen määrä on vähentynyt, valtameret ovat lämmenneet ja happamoituneet,
merenpinnan nousu on kiihtynyt – muutosten
vaikutuksia voidaan kuitenkin vielä hillitä.
Lue lisää >>

Kaiken kaikkiaan maapallon eläinbiomassan
arvioidaan laskevan 15 prosentilla vuosisadan
loppuun mennessä, minkä seurauksena myös
kalansaaliit todennäköisesti pienenevät erityisesti
trooppisilla merialueilla.
Tulevien muutosten ja niistä koituvien haittavaikutusten voimakkuus riippuu siitä, miten paljon
kasvihuonekaasupäästöjä onnistutaan vähentämään. (11/19)

Lue lisää >>
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Ravinnekuormitus
On tiedossa, että vesiin päätyvä ravinnekuormitus on jo kasvanut
ja edelleen kasvaa erityisesti talvella. Oppia ja lisäosaamista on
TUTTI-hankkeessa haettu mm. seuraavista teemoista:
1. Tekniset innovaatiot ja viljelytoimet, joilla voidaan parantaa
pelto- ja metsämaan kykyä pidättää tulvavesiä ja ravinteita.
2. Teknisiä ratkaisuja ravinteiden poistoon valumavesistä 		
mm. erilaisilla suodatinmateriaaleilla.
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RAVINTEIDEN POISTOA 			
KASETTISUODATTIMELLA
Vesistöihin kohdistuvan ravinnekuormituksen
vähentämisessä yhtenä keinona on valumavesien
tuomien ravinteiden sieppaaminen valuma-alueen
laskuojissa, ennen päävesistöön joutumista.
Waterchain-hankkeessa kokeillaan Eurajoen valuma-alueella ravinteiden vähentämistä hankkeessa
kehitetyn kasettisuodattimen avulla. Suodattimen
toimintaa seurataan vesinäyttein. (01/17)

HUOLTOA JA KUNNOSTUSTA
Vesistöjen ravinnekuormituksen vähentämiseen
tähtäävässä toiminnassa uusien kunnostustöiden
lisäksi myös aiemmin tehtyjen rakenteiden huolto
ja kunnostus on tärkeää niiden toimivuuden
takaamiseksi. Esimerkiksi rakennettujen kosteikkojen laskeutusaltaisiin kertyy veden kuljettamaa
maata ja orgaanista aineista, joka voi heikentää
kosteikon ravinteiden pidätyskykyä. Laskeutusaltaan kunnostamisen paras ajankohta on pienten
virtaamien aikaan talvella. (01/17)

MUTAPALLOILLA KOSTEIKOT 		
TEHOKKAAMMIKSI?
Voiko mutapalloilla saada rakennetut kosteikot
toimimaan tehokkaammin? Lappeenrannassa
testattiin kesällä 2016 paraneeko olemassa olevan
hulevesikosteikon ravinteiden pidätyskyky EM-teknologialla eli sijoittamalla kosteikkoon mutapalloihin integroituja luonnonmukaisia mikro-organismeja: hiivoja, sieniä ja entsyymejä. EM-teknologiaa
(effective micro-organism) käytetään vedenpuhdistukseen esimerkiksi Ruotsissa. Lappeenrannan
teknillisen yliopiston ja Lappeenrannan seudun
ympäristötoimen tutkimuksessa veden fosforipitoisuudet olivat alentuneet jopa 85 prosenttia kuuden
viikon koejakson aikana. (03/17)

Mutapalloilla tehoa hulevesien puhdistumiseen,
lue lisää >>
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SELLUTEOLLISUUDEN 		
NOLLAKUITU HYÖTYKÄYTTÖÖN

LANNAN KÄYTÖN ESTEENÄ
USEIN PITKÄT VÄLIMATKAT

Näsijärven pohjassa makaa miljoonien arvoinen
biokaasuvaranto – nollakuitu hyötykäyttöön 5–10
vuoden päästä?

Helsingin sanomat kertoi syyskuun alussa, että
Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusten
tulokset osoittavat, että lanta tulisi saada tehokkaammin lannoituskäyttöön. Eläinlannan fosfori
riittäisi lannoittamaan kaikki Suomen pellot, mutta
kotieläintuotanto on erillään viljanviljelystä. Lanta
ei päädy viljatiloille, joilla sitä tarvittaisiin, vaan
se päätyy vesistöihin aiheuttaen rehevöitymistä.
(01/17)

Tampereen teknillinen yliopisto on tutkinut selluteollisuuden sivuvirtana syntyvän nollakuidun hyödyntämismahdollisuuksia. Siitä voisi tehdä maata tuhkaan ja huonoon maamassaan sekoittamalla, mutta
se olisi myös erinomaista raaka-ainetta biokaasun
tuotannossa. Nyt nollakuitu makaa Näsijärven
pohjassa ja estää Lielahden virkistyskäytön. Järven
pohjassa nollakuitu täyttää järveä ja aiheuttaa metaanipäästöjä. Selluteollisuuden ylijäämäongelma
ei ole olemassa vain Tampereella, vaan samanlaisia
kohteita löytyy eri puolilta Suomea, Kanadasta,
Japanista ja ympäri maailmaa. (01/17)

Tässä lisää aiheesta >>

Lue uutinen täältä >>

MAAN MULTAVUUDELLA 			
MERKITTÄVÄT VAIKUTUKSET 		
RAVINNEKUORMITUKSEEN
Maan multavuus ja kasvukunto ovat tärkeimpiä
toimia ilmastonmuutokseen varautumisessa.
Multavuuden lisääminen parantaa sekä maaperän kykyä pidättää ravinteita, että sitoa vettä.
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin, Pro Agria
Etelä-Pohjanmaan ja Pro Agria Länsi-Suomen
OSMO - Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä
-hanke tuottaa tärkeää teitoa maan kasvukunnon
ja multavuuden parantamisesta. (03/17)

Tietoa hankkeesta ja sen tuloksista löytyy luomu.
fi-sivustolta >>
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EKOLOGISTA JA 			
TALOUDELLISTA MENESTYSTÄ
VÄHÄHIILISILLÄ RATKAISUILLA
Järvikalaa NAM -loppuseminaari järjestettiin joulukuussa 2017 Helsingissä. Seminaarin aiheina olivat
mm. Pyhäjärviseudun vähähiilinen kiertotalous,
tuotteistaminen, Pyhäjärven kalastuksen muutokset, järvikalapihvit, luonnonkala raaka-aineena,
kalan saatavuuden haasteet, kalastuksen vesistövaikutukset ja liiketoimintalähtöinen kalastus
veden laadun turvaajana, kala osana terveellistä
ruokavaliota ja sisävesikalastuksen haasteet ja
mahdollisuudet. Tilaisuuden esitykset ovat nähtävillä Pyhäjärvi-instituutin nettisivuilla. (02/18)

VÄHEMPIARVOISENA PIDETYN
KALAN KYSYNTÄ KASVAA
Kuore eli norssi on pienikokoinen, muodoltaan
solakka kala, jolla on omintakeinen makunsa.
Kuoretta pidetään Suomessa vähempiarvoisena kalana, ja sitä käytetään pääasiassa eläinten
rehuna.
Kuore on kuitenkin erittäin hyvä ruokakala.
Säkylän Pyhäjärvestä kalastettavaa kuoretta on
alettu viedä vastikään Ranskaan, jossa kuoreella
herkutellaan friteerattuna. (02/18)

RAVINNEKUORMITUKSEN 		
VÄHENTÄMISEEN ETSITÄÄN 		
UUSIA KEINOJA
Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt lähes kolme miljoonaa euroa monitieteiseen tutkimukseen,
jossa etsitään ratkaisuja maataloudesta vesiin
päätyvän, rehevöittävän fosforin vähentämiseksi.
Tutkimusta koordinoi Suomen ympäristökeskus
SYKE, ja siihen osallistuvat Luonnonvarakeskus
Luke, Helsingin yliopisto, Pyhäjärvi-instituutti
sekä ELY-keskuksia. (02/18)

Lue lisää täältä >>

Järvikalaa NAM! -reseptit Youtubessa
Kalan käsittely >>
Särkihodari >>
Särkicheviche >>
Frittikuoreet >>

Säkylän Pyhäjärvestä nousevaa kuoretta on
alettu viedä tänä syksynä ulkomaille. Suomessa hyljeksitty pikkukala tekee kauppansa muun
muassa Ranskassa. Lue lisää >>

Lisätietoa asiasta >>
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METSÄTEOLLISUUDEN		
SIVUVIRROILLA RAVINNEKUORMITUSTA VÄHENTÄMÄÄN
Metsäteollisuus tuottaa vuosittain satoja tuhansia tonneja kuitupitoisia sivuvirtoja, joille ei
ole ollut hyötykäyttöä. Luonnonvarakeskuksen
erikoistutkijat Kimmo Rasa ja Risto Uusitalo
ovat testanneet niiden tehoa maanparannuksessa ja ravinnekuormituksen vähentämisessä.
Tulokset ovat erittäin lupaavia!
Fosforin kokonaispäästöt käsitellyiltä savipelloilta voivat kuitulevityksen ansiosta vähentyä
puoleen. Maa-ainesta huuhtoutuu huomattavasti vähemmän veden mukana kuin viereisiltä
koealoilta otetuista vertailunäytteistä. (11/18)

FOSFORIN KIERTO JA 		
KESTÄVÄ KÄYTTÖ
Helsingissä järjestettiin kesäkuussa 2018 kansainvälinen European Sustainable Phophorus Conference, joka toi yhteen satoja fosforin kestävästä
käytöstä ja kierrosta kiinnostuneita tutkijoita ja käytännön toimijoita. Kolmipäiväisesssä konferenssissa kuultiin mainioita ja tärkeitä esitelmiä. (11/18)

Climate, disasters and their impact
Prof. Petteri Taalas
Secretary-General

Lataa esitelmä tästä >>

Metsäteollisuus tuottaa vuosittain satoja
tuhansia tonneja kuitupitoisia sivuvirtoja, joille
ei ole ollut hyötykäyttöä. Maanparannuksessa
niistä olisi apua.

Suosittelen, kannattaa tutustua!

Lue lisää täältä >>

Ilmastonmuutoksen vaikutusta käsitteli erityisesti professori Petteri Taalaksen esitelmä.

Esitelmät ovat onneksi saatavilla European
Phosphorus Platformin sivuilla edelleen.
Tästä linkki esitelmiin >>
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RAVINNEKUORMITUKSEN
VÄHENTÄMISEN KEINOJA
KOOTTIIN KIRJAKSI 				
WATERCHAIN-HANKKEESSA
Waterchain -hankkeen pääteemat olivat ravinnekuormituksen ja haitta-aineiden vähentäminen ja
tietoisuuden lisääminen. Hanke on päättymässä
ja siinä kerättiin hyviä käytäntöjä suomalaisten,
ahvenanmaalaisten virolaisten, latvialaisten ja
ruotsalaisten hankekumppanien kesken. Suomen
pilottialueet olivat Aurajoen ja Eurajoen vesistöalueilla. Hanketta koordinoi Satakunnan ammattikorkeakoulu.
Hankkeen rahoitus tuli Euroopan aluekehitysrahastosta, Central Baltic Interreg -ohjelmasta. (11/18)

LEVÄSIEPPARI-HANKE TUTKII
LEVIEN HYÖDYNTÄMISTÄ 		
PUISTOISSA
TUTTI-hanke tutustui kesällä 2018 mainioon Leväsieppari-hankkeeseen, jossa selvitetään levien
käyttöä jätevesissä olevien ravinteiden poistossa.
Hanke on viiden toimijan yhteishanke, mukana
ovat Helsingin yliopisto, SYKE, Vanajavesikeskus, Tampereen teknillinen yliopisto ja Hämeen
ammattikorkeakoulu.
Hankkeen vetäjä Jussi Huotari kävi esittelemässä hankkeen toimia TUTTI-hankkeen työpajassa
elokuussa. Levien tarjoamat mahdollisuudet kiinnostivat myös satakuntalaisia yrityksiä ja näyttää
siltä, että pilotoimme tämän tyyppistä toimintaa
myös TUTTI-hankkeessa ensi vuonna. (11/18)

LUONNONMUKAINEN 		
VESIRAKENTAMINEN 		
TASOITTAA VIRTAAMIEN 		
ÄÄRITILANTEITA
Vesistörakentamisen luonnonmukaiset keinot auttavat omalta osaltaan sopeutumisessa virtaamien
äärioloihin. Monimuotoiset uomat, joissa on tulvatasanteita tai allasrakenteita viipymän lisäämiseksi
pienentävät myös alapuolisiin vesistöihin päätyvää
kiintoaine- ja ravinnekuormaa. TUTTI-hanke järjesti
helmikuussa 2019 luonnonmukaisen vesistörakentamisen seminaarin, jossa asiaa pohdittiin kansainvälisten, kansallisten ja paikallisten esimerkkien
valossa. (04/19)

Seminaarin innostavat esitykset löytyvät täältä >>
Parhaat käytännöt koottiin käsikirjaksi, mihin pääset
tutustumaan täältä >>

Tietoa hankkeesta >>

Asiantuntija Henri Vaarala kirjoitti aiheesta myös
Pyhäjärvi-instituutin blogiin >>
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RAVINNEKUORMITUSTA 			
ON VÄHENNETTÄVÄ
Kansainvälinen ilmastoraportti havahdutti kuluttajat myös Suomessa maapallon lämpenemiseen ja
kuluttajien valinnoilla onkin erittäin suuri vaikutus. Sähköyhtiöiden uusiutuvilla tuotetun sähkön
sopimuskauppaan se ei kuitenkaan ole ainakaan
vielä vaikuttanut.
Ilmastomuutoksen vesistövaikutukset olivat
vahvasti esillä Ranskassa Evianissa pidetyssä
Euroopan suurten järvien konferenssissa syyskuussa 2018.
Monissa puheenvuoroissa viesti oli poikkeuksellisen synkkä. Tanskalainen vesistökunnostuksen suurmies professori Erik Jeppesen totesi
esitelmässään, että lämpenemisen vaikutukset
muistuttavat rehevöitymisen vaikutuksia ja mm.

ravintoketju muuttuu lämpimässä rehevien järvien
kaltaiseksi.
Mallinnusten pohjalta voidaan arvioida, että
pitääksemme järvet nykyisessä tilassa, ravinnekuormitusta on vähennettävä jopa 76 %. Mallinnus perustui tanskalaiseen järviaineistoon.
Tämä tarkoittaa, että useimmissa tapauksissa
ilmastonmuutos on voimakkaampi kuin tekemämme kunnostustoimet ja Jeppesen ennakoi,

että EU joutuu lieventämään vesipolitiikan puitedirektiivin mukaista hyvän ekologisen tilan määritelmäänsä, sillä nykyisiä tavoitteita ei useinkaan
voida ilmastonmuutoksen vuoksi saavuttaa.
Kokonaan toivottamaksi hän ei kunnostustyötä
tuominnut, tosin erittäin tehokkaita toimia tarvitaan ja niihin supervoimia. (11/18)

Konferenssista tehtiin lyhytelokuva, joka on
nähtävissä täältä >>
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SULJETTU KIERTO 			
RATKAISUNA JÄTEVESIKUORMITUKSEEN JA VEDEN
RIITTÄVYYSONGELMIIN
Monilla alueilla veden kanssa nuukailu on ajoittaisesta tai jatkuvasta kuivuudesta johtuva käytännön
sanelema välttämättömyys ja ilmastonmuutoksen
on arvioitu edelleen pahentavan tilannetta. Vettä
kierrättämällä saataisiin vähäinenkin käyttövesi
riittämään paremmin ja vettä säästämällä myös
vähennettäisiin kuormitusta ja säästettäisiin
energiaa. Kauppalehden uutinen (helmikuu 2015)
kertoo Ruotsissa kehitetystä suljetun kierron avulla
toimivasta suihkusta, joka voi säästää jopa 90 %
vettä ja 80 % energiaa. (03/17)

http://www.kauppalehti.fi/uutiset/ruotsalaiset-keksivat-ihmesuihkun/MXxCivWU
(Tämä juttu on kokonaisuudessaan nähtävillä vain tilaajille)

METSÄTALOUDEN 				
VESISTÖVAIKUTUKSET 			
ARVIOITUA SUUREMPIA
Kun metsää ojitetaan, maasta huuhtoutuu ravinteita vesistöihin. Viimeaikaiset tutkimukset ovat
osoittaneet, että huuhtoumat ovat suurempia
kuin tähän saakka on tiedetty ja myös vanhojen
ojitusten merkitys on edelleen suuri. Tutkimuksella
voidaan arvioida myös eri metsätaloustoimien seurauksia. Metsätalouden tehostamisen vaikutusten
arvioinnin ja ilmastonmuutokseen varautumisen
kannalta tämä on erittäin tärkeää!
Valonia järjesti Salossa maaliskuussa Metsät ja
vesiensuojelu-tilaisuuden, jossa tuotiin esille, miten
metsätalous vaikuttaa vesistöihin ja pienvesiin
sekä millä eri vesiensuojelukeinoilla näitä haittavaikutuksia voidaan vähentää. (04/19)

Kuvan
kirkastumista
odotetaan niin
metsissä kuin
päättäjien
pöydissä.

Metsaojitus tiukan tarkastelun alla >>

Tehokas keino metsätalouden vesistökuormituksen vähentämiseen näyttäisi olevan metsän
jatkuva kasvu. Valonian järjestämässä tilaisuudessa asiasta puhui metsänhoitaja Jussi
Saarinen.
Jussin selkeä esitys on nähtävissä täällä >>
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MAAPERÄSSÄ 				
PIILEE TOIVON KIPINÄ

OSMO-HANKE VARMISTAA 		
MAAN HYVÄN KASVUKUNNON

Vielä viime vuosina on löydetty myös keinoja
sopeutua ilmastonmuutoksen aiheuttamia vesistövaikutuksia vastaan. Entä jos Suomelle tärkeät
maa- ja metsätalous voisivatkin toimia niin, että
vesistöihin päätyvä ravinnekuormitus pienenisi,
maaperään varastoituva vesi tasoittaisi ääri-ilmiöiden vaikutusta ympäristöön ja samalla sitoutuisi
hiiltä? (04/19)

Maan kasvukunto, eli hyvä rakenne ja toimiva vesitalous, varmistaa, että peltomaan vesi ja ravinteet
päätyvät kasvien käyttöön. Samalla viljelijän tuotto
paranee, joten kyseessä on varsinainen win-win
-ratkaisu.
OSMO eli Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä
-hanke organisoi parhaan maan kasvukunnon
hoidon tietämyksen ja osaamisen viljelijöiden käyttöön sekä kehittää kasvukunnon hoidon menetelmiä ja välineitä. Hanke tukee ravinteiden kierrätyksen ja resurssitehokkuuden paranemista sekä
maatalouden vesiensuojelutavoitetta. (04/19)

Tutustu sivustoon >>

OSMO-hanke varmistaa maan hyvän kasvukunnon >>

Maan kasvukunnon parantaminen ja turvaaminen on tunnistettu sekä JOKIohjelman että
Pyhäjärven suojeluohjelman keskeisiksi vesiensuojelutoimenpiteiksi jatkossa. Asiantuntijamme
Sauli Jaakkola kirjoitti ruoantuotannon merkityksestä vesiensuojelussa Pyhäjärvi-instituutin
blogiin ja Pyhäjärven puolesta -artikkelisarjaan.
Lue tästä >>
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TOTEUTUNUT PILOTTIPROJEKTI

RAVINNEKUORMITUSTA 					
KURIIN PIENISSÄ UOMISSA
Yksi TUTTI-hankkeen teemoista oli ravinnekuormitus. Tutkimusten mukaan tärkein keino siihen varautumiseen on maan kasvukunnon ja vesitalouden varmistaminen viljelytoimilla. Veden ja ravinteiden tulisi mennä
sadon ja kasvien käyttöön. Vettä tulisi tulva-aikoina pystyä varastoimaan
valuma-alueelle mahdollisimman paljon, sillä kesät ovat vastaavasti viime
vuosina olleet kuumia ja kuivia. Korkeimman ravinnekuormituksen kohteilla
on testattu myös erilaisia fosforia pidättäviä suodattimia, joiden toimintaa
seurataan. TUTTI-hankkeessa on tutkittu kahden aiemmin rakennetun
suodattimen toimintaa. Suodatin toimii parhaiten salaojakaivovesille, joissa
on korkea fosforipitoisuus, mutta vähän kiintoainetta. (12/19)

Kasvillisuus
toimii
luonnon omana
suodattimena!
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Sinilevät
Ilmastonmuutoksen on arvioitu lisäävän vesistöjen
sinileväkukintoja. TUTTI-hankkeessa on haettu
tietoa mm. seuraavista aiheista:
1) Sujuva, nopea ja kustannustehokas analytiikka
myrkyllisyyden testaamiseksi,
2) levien mekaanisen poiston mahdollisuudet,
3) levät ravinteiden poistajana jätevesistä ja
4) myrkyttömien levien hyötykäyttö.
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SINILEVISSÄ MYÖS 			
POTENTIAALIA

SINILEVIEN MAHDOLLISUUDET
LÄÄKKEINÄ?

Sinilevistä on meillä totuttu kuulemaan enimmäkseen kielteisissä yhteyksissä. Sinilevissä
on kuitenkin myös tulevaisuuden potentiaalia ja
monenlaisia hyödyntämismahdollisuuksia. Spirulina-levää käytetään jo lisäravinteena ja ”superfoodina”, mutta muitakin leväratkaisuja tutkitaan ja
kehitellään. Amerikkalaisen NPR-mediajärjestön
artikkelissa (11.8.2015) kerrotaan mikrolevillä
tehtävästä elintarvikekehittelystä ja leviin perustuvan proteiinituotannon tulevaisuudennäkymistä.
(01/17)

Uusia elintarvikkeita kehittelevien lisäksi lääketeollisuus on kiinnostunut sinilevistä. Sinilevistä löytyvistä
yhdisteistä on jo löytynyt lääkkeitä syöpäsairauksien hoitoon ja uusia etsitään. Samoin sinilevistä
voi löytyä hoitomahdollisuuksia sienitauteihin sekä
uusia torjunta-aineita. Sinilevät eli syanobakteerit
ovat monissa vesistöissä jokavuotinen riesa, mutta
nykyisin tutkijat alkavat olla enemmän kiinnostuneita
niiden hyödyistä kuin haitoista. Yksi sinilevämyrkyn
avulla kehitetty syöpälääke on jo ehtinyt markkinoille,
brentuksimabi-vedotiini. Sitä käytetään pahanlaatuisten veritautien, kuten Hodgkinin lymfooman hoitoon.
Näköpiirissä on muitakin uusia syöpälääkkeitä sekä
antibiootteja, sienilääkkeitä ja torjunta-aineita. Helsingin yliopiston professorin Kaarina Sivosen mukaan
syanobakteerit ovat todellinen tutkijoiden aarreaitta,
sillä ne tuottavat lukuisia biologisesti aktiivisia aineita
Luonnossa vesien sinileväkukintoihin kannattaa silti
aina suhtautua varoen mahdollisten levämyrkkyjen
esiintymisen vuoksi. (01/17)

Lue mielenkiintoinen artikkeli sinilevän potentiaalista
täältä >>

Suomalaistutkijat huomasivat, että sinilevä voi
tuottaa vastamyrkkyä omalle myrkylleen.
Lue lisää >>
(Tämä juttu on kokonaisuudessaan nähtävillä vain tilaajille)
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LEVISTÄ ENERGIAA
Levien käyttömahdollisuuksia energiantuotannossa on tutkittu pitkään ja kehittyvä tekniikka antaa
uudenlaisia mahdollisuuksia. GOOD aikakauslehden artikkelissa (syyskuu 2014) kerrotaan Hampuriin rakennetusta asuintalosta, jossa käytettävä
energia tuotetaan ulkoseiniin integroiduilla leväkasvatuselementeillä. Rakennus- ja kasvatusratkaisuilla pyritään rakennuksen täyteen energiaomavaraisuuteen. (03/17)

ENTÄ LEVIEN KASVATUS-		
MAHDOLLISUUDET?

LEVÄT AVUKSI 				
VEDENPUHDISTUKSESSA

Levien käyttömahdollisuuksia energiantuotannossa biopolttoaineena
on selvitetty paljon.
Suomen Biotekniikan
neuvottelukunnan raportti
vuodelta 2013 tarjoaa
hyvää taustatietoa levistä
ja levien kasvatusmahdollisuuksista. (01/17)

Varsinaissuomalaisen Valonian (kestävän kehityksen ja energia-asioiden palveluorganisaatio)
FB-päivityksessä (huhtikuu 2016) kerrotaan
tutustumismatkasta saksalaiseen levien avulla
tapahtuvia jätevesien puhdistusmenetelmiä kehittelevään yritykseen (LimnoSun Gmbh). Kehitettyä
menetelmää on kokeiltu myös rehevöityneen
järven kunnostukseen. (01/17)

Biotekniikan
mahdollisuuksia ja
sovelluksia
Tapaustutkimus levistä

Lataa tutkimus >>

MYRKYLLISTÄ VAI EI?
Jokakesäinen pohdinta siitä, onko uimarannan
sinileväkukinta myrkyllinen vai ei, on saamassa yksinkertaisen ratkaisutavan. Turun yliopiston ja VTT:n
yhteistyönä on vuonna 2016 kehitetty helppokäyttöinen pikatesti, joka tunnistaa vedestä yleisimmät
sinilevämyrkyt. VTT:n mukaan (tammikuu 2017)
testin tulee kaupallistamaan Salofa Oy. (03/17)

Hampuriin rakennetusta asuintalosta, jossa
käytettävä energia tuotetaan ulkoseiniin integroiduilla leväkasvatuselementeillä.
Lue tästä lisää >>

Lue lisää LimnoSun Gmbh:sta >>
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LEVÄT RAAKA-AINEIKSI
Leviä voidaan käyttää raaka-aineena monien
polttoaineiden valmistuksessa. Biodiesel on eniten
keskustelua herättävä energiatuote, mutta erilaisilla tuotantoprosesseilla levistä voidaan saada myös
mm. vetyä, etanolia ja muita hiilivetypohjaisia biopolttoaineita. Oilgae-verkkosivuilla esitellään levien
polttoainekäytön erilaisia mahdollisuuksia. Oilgae
(osa Clixoo-nimistä yritystä) on vuodesta 2007 asti
toiminut leväpolttoaineteollisuuden tietovarantosivusto ja asiantuntijayhteisö, joka julkaisee myös
raportteja ja uutiskirjeitä. Uusissa maksullisissa
raporteissa esitellään laajalti muita houkuttelevia
leväpohjaisten valmisteiden tuotantomahdollisuuksia, levien käyttöä hiilidioksidin kerääjänä ja levien
käyttötapoja jäteveden puhdistuksessa. (06/17)
Mielenkiintoisia artikkeleita asiasta:
http://www.oilgae.com/ref/report/non-fuel-algaeproducts.html
http://www.oilgae.com/ref/report/co2_capture/co2_
capture.html
http://www.oilgae.com/ref/report/wastewater_treatment/
wastewater_treatment_o.html
http://www.oilgae.com/algae/pro/pro.html

JÄTEVESILLÄ KASVATETTUA
LEVÄÄ TESTATTIIN 			
LANNOITUSKÄYTÖSSÄ
TUTTI-hanke on tehnyt yhteistyötä Ympäristöministeriön rahoittaman Leväsieppari-hankkeen
kanssa. Hankkeessa etsitään käytännön ratkaisuja
siihen, miten erilaisten jätevesien ravinteiden poistoa voidaan tehostaa levien avulla ja miten leviin
sidotut ravinteet saadaan hyödynnettyä.
Hankkeessa aloitettiin syyskuussa 2019 Lepaalla
levälannoituskoe, jossa selvitetään, miten jätevesissä kasvatettu levä sopii lannoitteeksi. Hyvältä
näyttää ainakin näin alkajaisiksi: kokeen kasvit
ovat päässeet hyvään kasvuvauhtiin.
Myös TUTTI-hankkeessa on tänä vuonna pilotoitu
levien hyötykäyttöön liittyviä asioita. Apetitin ja
Sucroksen jätevesialtaiden leväyhteisöä tutkittiin
intensiivisesti heinäkuussa 2019 ja levien kasvupotentiaalia selvitettiin kasvatuskokeissa. Pilotin
tulokset ja johtopäätökset on koottu erilliseen
raporttiin, joka löytyy Pyhäjärvi-instituutin sivuilta
kohdasta Julkaisut. (11/19)

JÄTEVESI HYVÄNÄ KASVUALUSTANA BIOPOLTTOAINEINA
HYÖDYNNETTÄVILLE LEVILLE
Tiedeuutisia esittelevä Science Daily -verkkosivusto kertoi 2015, että ravinnepitoista yhdyskuntajätevettä on mahdollista hyödyntää biopolttoaineen tuotannossa. Rice University -yliopiston
kokeissa todettiin, että on mahdollista kasvattaa
biopolttoaineena käyttökelpoisia hyvin öljypitoisia

leväkantoja jätevedessä ja samalla levämassa
poistaa tehokkaasti ravinteita vedestä; yli 50 %
fosforista ja yli 90 % nitraateista. (06/17)

Lue tästä lisää >>
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VOIKO SINILEVÄKUKINTOIHIN
VARAUTUA?
TUTTI-hanke järjesti yhdessä kolmen muun hankkeen kanssa 12.9.2019 seminaarin aiheesta ”Voiko
sinileväkukintoihinvarautua?”. Seminaari pidettiin
Yyterin kylpylähotellissa, sillä sisältöä oli mietitty
erityisesti matkailuyrittäjien kannalta.
Seminaarissa käsiteltiin sinileviä eri näkökulmista. Pyhäjärvi-instituutin asiantuntija Lauri Anttila
kertoi yleistietoa sinilevistä ja niiden merkityksestä
vesiekosysteemissä. Varsinais-Suomen ELY:n ylitarkastaja Sanna Kipinä-Salokannel kertoi sinileviin
liittyvistä valtionhallinnon seurannoista ja tiedotuksesta, erityisesti siitä, mistä kansalaiset voivat
löytää tietoa ajankohtaisesta levätilanteesta.
Pyhäjärvi-instituutin tutkimuspäällikkö Anne-Mari
Ventelä valotti esitelmässään miksi sinilevät ovat
vesiensuojelun kannalta niin vaikea haaste ja
miksi sinilevien määrän vähentäminen vaatii uusia

innovaatioita ja ratkaisuja. Biotekniikan apulaisprofessori Urpo Lamminmäki Turun yliopistosta
kertoi sinilevätoksiinien testauksesta ja siitä, missä
vaiheessa erilaisten pikatestien kehitystyö on tällä
hetkellä.
Projektitutkija Minna Uusiniitty-Kivimäki toi tilaisuuteen yrittäjien näkökulman esittelemällä BlueSata-hankketta, jossa oli kartoitettu Satakunnassa
veteen liittyvää liiketoimintaa, ml. matkailutoiminta.
Esitelmässä todettiin, että veden laatuun tai sinileviin liittyvät huolet eivät nousseet esiin hankkeessa tehdyissä haastatteluissa. Köyliöläinen Tapio
Putko kuvaili elämää sinilevistä tunnetuksi tulleen
Köyliönjärven rannalla. Vahva viesti oli, että järvi on
suurimman osan vuodesta suuri virkistyksen ja ilon
tuoja käyttäjilleen, mutta järven tila kyllä huolestuttaa asukkaita.
Seminaari järjestettiin yhteistyössä Satakunnan
vesistöneuvonta-, HOLA LAKE- ja Sinilevien toksiinimääritys -hankkeiden kanssa. (11/19)

Seminaarin esitelmät löytyvät täältä >>
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TOTEUTUNUT PILOTTIPROJEKTI

LEVIEN KASVUOMINAISUUDET 				
TEOLLISUUDEN KÄYTTÖÖN?
Levät käyttävät kasvussaan ravinteita ja niitä voidaankin hyödyntää esimerkiksi jätevesien puhdistuksessa. TUTTI-hanke on seurannut Leväsieppari-hanketta ja pilotoinut myös täällä Satakunnassa leväkasvatusta sekä
teollisuuden jätevesissä, että laboratorio-olosuhteissa. Tulokset ovat olleet
lupaavia. Suurin haaste kohdistuu tällä hetkellä levämassan keräämiseen,
jolloin ravinteet saataisiin kokonaan poistettua jätevedestä. (12/19)

Kyllä
meikäläisetkin
nappaavat vesistä
tehokkaasti
ravinteita!
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Vieraslajit
Ilmastonmuutoksen on arvioitu lisäävän vieraslajien uhkaa ja EU:n vieraslajidirektiivi edellyttää lajien tehokkaampaa torjuntaa myös vesiluonnossa.
TUTTI-hankkeessa on koottu tietoa mm. siitä, miten
vieraslajeja voidaan torjua kustannustehokkaasti ja
mistä vieraslajeihin liittyvää tietoa löytyy.
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VIERASLAJIT 				
HYÖTYKÄYTTÖÖN!

VIERASLAJIT HYÖTYVÄT 			
ILMASTONMUUTOKSESTA

Vesirutto on Suomessa haitallinen vieraslaji. Se
leviää tehokkaasti versonkappaleista ja siten
pääsee helposti uusille kasvupaikoille. Monessa
järvessä vesiruton esiintyminen on haitallisen
runsasta, vaikka toisaalta vesiruttokasvustolla
voi ravinteiden sitomisen vuoksi olla myönteisiä
vaikutuksia kasvukauden vedenlaatuun. Kuusamossa on ryhdytty etsimään uusia keinoja
vesiruttokasvustojen poistamiseen ja sellaiseen
poistetun kasvimassan hyötykäyttöön, josta olisi
mahdollisuus kehittää uutta liiketoimintaa. (01/17)

FM Tiia Forsström selvitti väitöstutkimuksessaan
vieraslaji liejutaskuravun ekologiaa, populaatiorakennetta ja -genetiikkaa, vieraslajin havaitsemista
genetiikan menetelmiä käyttäen sekä uudenlaisen lajin vaikutuksia Saaristomeren paikalliseen lajistoon. Turun yliopistossa tarkastettavan
väitöstutkimuksen mukaan liejutaskurapu hyötyy
ilmastonmuutoksen aiheuttamasta meriveden
lämpenemisestä. (02/18)

Laukaan Leppävedellä toimiva biokaasuyritys
Metener aikoo kokeilla vesikasveja energia- ja
lannoitekäytössä. Tämä on hyvä avaus, kokeilu
kannattaa kohdentaa etenkin vieraslajeihin ja varmistaa, että kasveja poistetaan suunnitellusti ja
kestävästi. Kasveilla on kuitenkin monia tärkeitä
ja hyödyllisiä tehtäviä vesistöissä. (06/17)

ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS

Vesiruton hyötykäyttö, riesasta raakaaineeksi, lue lisää >>

BIOKAASUA VIERASLAJEISTA

AII 335

Lue lisää vesirutosta >>

INTRODUCED MARINE CRAB SPECIES
IN THE NORTHERN BALTIC SEA:
FROM DETECTION TO IMPACTS

Tiia Forsström

Tiia Forsström

VIERASLAJIEN LEVIÄMISTÄ
YRITETÄÄN ESTÄÄ PUHTAILLA
KASVUALUSTOILLA

Liikennevirasto torjuu vieraslajeja, lue lisää >>

Painosalama Oy, Turku , Finland 2017

Liikennevirasto toteuttaa osaltaan kansallista vieraslajistrategiaa. Se selvittää haitallisten vieraslajien
tärkeimpiä leviämisväyliä, parantaa täyttömaiden ja
maa-ainesten sijoituspaikkojen käsittelymenetelmiä
ja käyttää tienvarsi-istutuksissa puhtaita kasvualustoja ja haitattomia lajeja. (02/18)

ISBN 978-951-29-6984-5 (PRINT)
ISBN 978-951-29-6985-2 (PDF)
ISSN 0082-6979 (PRINT) | ISSN 2343-3183 (ONLINE)

Lue lisää >>

TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA – ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS
Sarja - ser. AII osa - tom. 335 | Biologica - Geographica - Geologica | Turku 2017

Koko väitöskirja >>
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VIERASLAJIT NÄKYVÄT 		
TIEDOTUSVÄLINEISSÄ, 		
MUTTA NIIDEN HYÖTY-		
KÄYTTÖÄ VARTEN TULISI		
KEKSIÄ UUSIA KEINOJA
Tuttihanke oli mukana lisäämässä ihmisten tietoisuutta jättipalsamista ja sen leviämiskeinoista.
Talkoita järjestettiin elokuussa 2017 sekä Köyliönjärven että Pyhäjärven rannoilla. (09/17)

VIERASLAJIEN LEVIÄMISTÄ 		
EI OLE SAATU ESTETTYÄ

VESIRUTON HYÖTYKÄYTÖSTÄ 		
UUSIA JULKAISUJA

Tiedelehti Nature Communications julkaisi tämän
vuoden helmikuussa 2017 eurooppalaisten tutkijoiden (Seebens et al.) artikkelin, jonka mukaan
vieraslajien maailmanlaajuista leviämistä ei ole
onnistuttu torjumaan, vaan uusien havaintojen
määrä kasvaa koko ajan.

Uusia raportteja on julkaistu vesistöihin kertyneen
biomassan hyödyntämisestä. Mukana on myös
vieraslajeja kuten vesirutto. Suomen ympäristökeskuksen raportti ”Vesiruton hyötykäyttö
biotaloudessa – järvien riesasta raaka-aineeksi”
ja Luonnonvarakeskuksen raportti ”Uutta liiketoimintaa vesistöjen ravinteista”

EU:ssa vieraslajeja torjutaan asetuksella, joka tuli
voimaan vuonna 2015. (06/17)

TUTTI-hankkeen järjestämä Vesiruton hyötykäyttö
-seminaari järjestettiin 7.9.2017 Kauttuan Klubilla
Eurassa. Ohjelmassa oli Suomen ympäristökeskuksen Elodea -hankkeen tuloksia. (09/17)

ARTICLE
Received 16 Feb 2016 | Accepted 28 Dec 2016 | Published 15 Feb 2017

DOI: 10.1038/ncomms14435

OPEN

No saturation in the accumulation of alien species
worldwide
Hanno Seebens et al.#

Although research on human-mediated exchanges of species has substantially intensiﬁed
during the last centuries, we know surprisingly little about temporal dynamics of alien species
accumulations across regions and taxa. Using a novel database of 45,813 ﬁrst records of
16,926 established alien species, we show that the annual rate of ﬁrst records worldwide has
increased during the last 200 years, with 37% of all ﬁrst records reported most recently
(1970–2014). Inter-continental and inter-taxonomic variation can be largely attributed to the
diaspora of European settlers in the nineteenth century and to the acceleration in trade in the
twentieth century. For all taxonomic groups, the increase in numbers of alien species does not
show any sign of saturation and most taxa even show increases in the rate of ﬁrst records
over time. This highlights that past efforts to mitigate invasions have not been effective
enough to keep up with increasing globalization.

Esitykset on luettavissa täältä >>

SUO M E N Y M PÄR I STÖ K E SK UK SE N
R AP O RT T E J A 1 8 | 2 0 1 7

hyödyntää kierto- ja biotalouden tavoitteiden mukaisesti vesistökunnostuksessa.
Tässä julkaisussa on esitelty tutkimustuloksia vesiruton hyötykäyttömahdollisuuksista biokaasutuksessa, maanparannusaineena, kasvitautitorjunnassa, rehuna, sekä
jatkojalosteena ravintokäyttöön ja kosmetiikkateollisuuteen. Toimintamalli nostaa
esille asioita, jotka tulisi ottaa huomioon vesiruttoa järvestä poistettaessa ja sitä
hyödynnettäessä eri tarkoituksiin. Toimintamallissa tuodaan myös esille vielä selvi-

Correspondence and requests for materials should be addressed to H.S. (email: hanno.seebens@uni-oldenburg.de) or to F.E. (email: franz.essl@univie.ac.at).
#A full list of authors and their afﬁliations appears at the end of the paper.

tettävät seikat hyötykäytön mahdollistamiseksi sekä käyttöön liittyvät riskit. Tämän
toivotaan myös auttavan tahoja, jotka suunnittelevat liiketoiminnan aloittamista
vesiruton poistamiseksi vesistöstä tai vesiruttomassan jatkokäytössä.

NATURE COMMUNICATIONS | 8:14435 | DOI: 10.1038/ncomms14435 | www.nature.com/naturecommunications

1

Lue tutkimus vieraiden lajien kertymisestä
ympäri maailmaa >>

V E SIRUTON HYÖT YK ÄY TTÖ BIOTA LOU DESSA - JÄRVIEN RI ES AS TA R AAK A-AI NEE K SI

Vesiruton hyötykäyttö – riesasta raaka-aineeksi (Elodea) -hankkeessa etsittiin erilaisia vesiruton käyttötapoja, joiden kautta vesistöstä nostettua biomassaa voitaisiin

Vesiruton hyötykäyttö
biotaloudessa – järvien riesasta
raaka-aineeksi
Elodea-hankkeen loppuraportti
Satu Maaria Karjalainen, Anna-Liisa Välimaa, Seppo Hellsten
ja Elina Virtanen (toim.)

Luonnonvara- ja
biotalouden
tutkimus 39/2017

Uutta liiketoimintaa vesistöjen
ravinteista

ISBN 978-952-11-4844-6 (PDF)
ISSN 1796-1718 (pain.)
ISSN 1796-1726 (verkkoj.)
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ISBN 978-952-11-4843-9 (nid.)

Helena Hyvärinen, Kirsi Usva, Pauli Saarenketo, Sirkka Juhanoja ja
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Lataa julkaisu >>
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Vaarallista
vieraslajia
- meikäläinen
mukaan lukien kasvaa Suomessa
arviolta 13 000
kohteessa.

TEKNOLOGIAA 				
HYÖDYNNETÄÄN VIERAS-		
LAJIEN TORJUNNASSA
Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus
ovat arvioineet tunnettujen kasvustojen perusteella, että jättiputkea esiintyy Suomessa jo 13 000
kohteessa. Kasvi on vaarallinen ihmisille, mutta
lisäksi se on haitallinen muulle luonnolle ja aiheuttaa taloudellisia menetyksiä.
Jättiputki on vaikea hävitettävä ja laskee tontin
arvoa. Se leviää tehokkaasti ja tukahduttaa muun
kasvillisuuden. Hakkuuaukealle levittäytyessään se
haittaa jopa metsän uudistumista.
Konenäköä käyttämällä voidaan kartoittaa kasvustojen laajuutta ja paikantaa alueet, joilla torjuntaa
tulee tehdä. (09/17)

Lue lisää täältä >>
(Tämä juttu on kokonaisuudessaan nähtävillä vain tilaajille)

VIERASLAJIEN POISTAMINEN
VAATII AIKAA JA 			
KÄRSIVÄLLISYYTTÄ
Lupiini on kaunis, mutta muille kasveille haitallinen
vieraslaji. Lupiini on ehtinyt leviämään paikoittain jo
laajasti, mikä tekee sen hävittämisestä entistäkin
hankalampaa, ellei jopa mahdotonta. Tällä hetkellä
näyttää siltä, että laji on päässyt leviämään laajemmilla alueilla jo melko peruuttamattomasti.

– Lupiinia on maanteiden varsilla aivan mielettömästi ja se näyttää leviävän myös metsän puolelle.
Osittain näyttää siltä, että peli on menetetty. Vaadittaisiin melko raskaita toimia, mikäli laji halutaan
kitkeä täysin, kertoo luonnonsuojelun johtava
asiantuntija Sirkka Hakalisto Pohjois-Karjalan
ELY:stä YLEn uutisessa. (11/19)

Lue artikkeli tästä >>
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VIERASLAJIEN POISTAMINEN VAATII 			
AIKAA JA KÄRSIVÄLLISYYTTÄ
Vieraslajien osalta hankkeessa pilotoitiin esimerkiksi jättipalsamin torjuntaa.
Jättipalsamin torjunta on pitkäjänteistä puuhaa ja vaatii yleensä paljon käsityötä. TUTTI-hankkeessa pilotoitiin jättipalsamikasvustojen tukahdutusta hamppukatteella. Hamppukatteen etuina on, että se maatuu luontoon toisin kuin usein
tukahdutuksessa käytetyt muovipressut. Pilotin tuloksena voidaan kuitenkin
todeta, että puoliksi hajonnut hamppu maastossa ei ole kaunista katsella ja toisaalta se päästää läpi jättipalsamin alkuja, jolloin käsinkitkentää pitää kuitenkin
tehdä. Jos käsinkitkentää ei tehdä, voi hamppu toimia taas hyvänä kasvualustana uudelle jättipalsamisukupolvelle. (12/19)

Onneksi
meidän päälle
ei voi levittää
hamppua!

Joo, mutta
meistä voi varmaan
tehdä tuommosta
hampun tyyppistä
torjuntakuitua...

