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Abstract
The eutrophication of the Baltic Sea continues despite decrease of the external phosphorus load
by as much as 80% of the target confirmed by HELCOM. The aim of this thesis is to investigate
this paradox, critically evaluate previous explanations for the persistent eutrophication, and to
introduce a new diagnosis and paradigm for the causes and processes behind eutrophication of the
Baltic Sea.
According to the current consensus, anthropogenic nutrient loading is nearly the sole cause of
eutrophication and regular cyanobacterial blooms. However, this study shows that the areal
phosphorus loading rate, when modeled properly, is surprisingly low, and unlikely to be the
primary cause of eutrophication. Instead, the frequency of the salt water pulses has decreased
dramatically during the past 40 years. This is the root cause of eutrophication, via the hypervicious cycle of the hypoxic and finally anoxic conditions of the deeps causing internal
phosphorus loading, denitrification, and nitrogen and carbon fixation. Furthermore, this work
confirms that nitrogen fixation increases in low nitrogen conditions, further increasing
eutrophication and cyanobacterial blooms. Thus, the most effective way to break the cycle of
eutrophication is to improve the oxygen conditions of the deeps, which really is impossible to
achieve by decreasing external loading alone.
A key result of this work is that natural processes, rather than human activity, plays a decisive
role in the eutrophication process – a perspective that typically faces substantial resistance. This
thesis discusses how sociological and political views have affected the scientific community and
its pursuit to model the mechanisms of eutrophication of the Baltic Sea.
In conclusion, this study leads to important novel insights by providing new models for
calculating the external and internal phosphorus loads of the Baltic Sea, with results highlighting
the importance of natural processes of internal loading from the anoxic deeps. Altogether, this
thesis introduces a new a paradigm for eutrophication of the Baltic Sea.

Keywords: algal bloom, Baltic Sea, cyanobacteria, DIN nitrogen, DIP phosphorus,
discourse, environmental sociology, eutrophication, falsification, Gotland Basin,
groupthink, halocline, internal loading, nitrogen fixation, paradigm, salt water pulses,
vicious circle
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Tiivistelmä
Itämeri rehevöityy edelleen, vaikka fosforikuormitusta on vähennetty 80 % tavoitellusta. On siis
syytä tutkia miksi Itämeren tila ei ole parantunut.
Syntyneen ristiriidan ratkaisemiseksi tarkoituksena on etsiä aiemmista tulkinnoista ristiriitoja, korjata ne ja uudistaa tietopohja uudeksi ja toimivammaksi paradigmaksi. Virhetulkintojen
tunnistamiseen sovelletaan Popperin falsifikaatiomenettelyn periaatteita.
Konsensuksen mukaan ihmisperäinen kuormitus on lähes yksinomainen syy (sinilevä)rehevyyteen. Kuitenkin Vollenweiderin mallin mukaan tehty, hydrologialla painotettu fosforin pintakuormitus on ollut 1970 - 1980-luvuilla vain lievää rehevyyttä edellyttävällä tasolla. Ulkoinen
kuormitus ei siten voi olla suurin rehevyyden aiheuttaja.
Sinilevärehevyyttä ylläpitävänä päätekijänä on syvävesiin happea tuovien suolavesipulssien
toistuvuuden romahtaminen. Siitä syntyneet syvävesien ja -pohjien hapettomuudet aiheuttavat
Gotlanninmeressä sekä sisäistä kuormitusta että lisärehevöittävää typen- ja hiilensidontaa.
Yhdessä näitä prosesseja nimitetään nyt supernoidankehäksi.
Johtopäätöksiä:
• Ihmistieteelliset ja ympäristöpoliittiset näkemykset vaikuttavat luonnontieteellisiin tulkintoihin luultua enemmän.
• Suolavesipulssien harventuminen on hapettomuus- ja rehevyyskierteen perussyy.
• Syvänteiden hapettomuus on kaikkialle negatiivisesti säteilevä keskeistekijä.
• Itämeren supernoidankehä on purettava saattamalla syvänteet hapellisiksi.
• Hapellisuutta ei voida saada aikaan ulkoisen kuormituksen vähentämisellä.
• Jäljelle jäävät siten teknologiset keinot, joista toteutuskelvollisimmalta näyttää Itämeren hapellisimman ja kylmimmän veden pumppaus 30 metrin syvyydestä syvänteisiin, mikä tehostaa
myös pulssivesien virtausta syvänteiden pohjalle.
Tämä väitöskirja sisältää viisi vallitsevasta paradigmasta poikkeavaa tulosta:
1. Itämerelle on kehitetty rehevyyden uusi diagnoosi ja paradigma,
2. Luonto dominoi Itämeren tilaa, ei ihminen,
3. Typensidonnalla on lisärehevöittävä mekanismi,
4. Itämerelle on kehitetty uusi fosforin sisäkuormituksen laskentamenetelmä,
5. Virtuaalisen fosforikuormituksen laskenta.
Ilman Gotlanninmeren syvänteiden hapellisuutta Itämeri on tuomittu pysymään rehevyyden
supernoidankehässä, ’kaksinkertaisessa takalukossa’.

Asiasanat: cyanobakteeri, DIN-typpi, DIP-fosfori, diskurssi, falsifikaatio,
Gotlanninmeri, Itämeri, leväkukinta, noidankehä, paradigma, rehevöityminen,
ryhmäajattelu, sinilevä, sisäinen P-kuormitus, suolavesipulssi, supernoidankehä,
typensidonta, vahvistusvinouma, ympäristösosiologia

Esipuhe
Limnologiurani järvien parissa sattuu vesiensuojelun nousun ja tasaantumisen
aikakausiin. Olen työssäni osallistunut innolla vesiensuojelun kehittämiseen.
Työurani jälkeen kiinnostuin ongelmalliseksi tiedetystä Itämerestä. Aloin pohtia,
voisiko järvitietämystäni hyödyntää Itämeren hyväksi ja pitääkö Itämerestä sanottu
paikkansa.
Jo olemassa oleva tietomäärä Itämerestä osoittautui tavattoman laajaksi ja
valitettavan hajanaiseksi; siitä oli vaikea vesitutkijankin saada tasapainoista otetta.
Aluksi oli empien tyydyttävä uskomaan tutkittuun ja kirjoitettuun tietoon, vaikka
jotkin isot asiat näyttäytyivät ristiriitaisina.
Uusi tie kokonaisnäkemykseen alkoi avautua vasta perusaineiston omilla
tulkinnoillani ja näkemällä Itämeri ’Itämerijärvenä’, johon perinteisistä Itämeritutkimuksista poiketen voidaan soveltaa uusia ja määrällisiä lähestymistapoja.
Lisäksi kaikkien altaiden rehevyystilalle äärimmäisen tärkeä syvävesien
happidynamiikka oli nähtävä vuodenajoista erotettuna ja liitettynä suolavesipulssien
dynamiikkaan. Itämeren diagnoosi ei ollut lähimainkaan valmis, vaikka monet niin
uskoivat.
Itämeren suojeluinstituutio on toiminut sen varovaisuusperiaatteen mukaan,
että vaikka tieto olisi hatara, on toimittava – varmuuden vuoksi – oikeiksi uskotuilla
tavoilla. Tämä on johtanut rajoja ylittäviin ryhmänäkemyksiin, että ihmisperäisen
kuormituksen vähentäminen on tärkein Itämeren hyvän tilan palauttamiskeino.
Tämä näkemys, kuten myös käsitys Itämeren haavoittumisalttiuden paikkansa
pitämisestä tulivat pohdittavaksi. Järvitutkijana olen ollut Itämeri-tutkijoita
vapaampi Itämeri-tutkimusten perinteisistä opeista ja ryhmäajattelun paineista.
Tämän asian luonnetta valaisee Erno Paasilinnan aforismi: oppineita ovat
itseoppineet, muut ovat opetettuja.
Uudet ja kokonaisuutta huomattavasti muuttavat tulkinnat johtivat siihen,
että syntyi kunnianhimo ja velvollisuus tuoda uudet löydöt kaikkien tietoon.
Tiedon välityskeinoksi kehkeytyi väitöskirjan laatiminen Oulun yliopistossa,
kun professori Erkki Alasaarelan kanssa toisiamme arvostavissa keskusteluissa
näimme tarpeita ja mahdollisuuksia Itämeren rehevöitymisen uuden diagnoosin ja
paradigman laatimiselle.
Työkenttä oli valtava. Itämeri-tutkijat olivat ponnistelleet omilla kaistoillaan
asian parissa yli 40 vuotta, mutta riittävän syvää ja kaistoja yhdistävää
kokonaissynteesiä ei ollut saatu aikaiseksi. Pulssi-, happi- ja sisäkuormitusasioiden
yhteyttä ei ollut sisäistetty, ja varsinkin typpikysymys oli ja on edelleen avoin
7

ja kiistanalainen, vaikka eräät kanadalais-, ruotsalais- ja suomalaistutkijaryhmät
olivatkin esittäneet lähes täydelliset perustelut sille, että typpikuormituksen
vähentämistä ei tarvita; syntyy enemmän haitakkeita kuin hyödykkeitä. Tiukoilla
ympäristöpoliittisilla arvoilla ja vaateilla ladattu konsensusvaltapiiri on kuitenkin
kulkenut omaa valtatietään.
Työn edetessä vahvistui käsitys, että Itämeren rehevyystilan käsittelyyn
liittyy yllättävän paljon ihmistietieteellisesti ja ympäristöpoliittisesti selittyvien
asioiden vaikutusta. Tämä havainto johti kiinnostumiseeni diskurssista ja siihen
sisältyvästä kielenkäytöllä vaikuttamisesta, kuten myös koko Itämeren piirissä
kansainvälisestikin vaikuttavasta ryhmäajattelusta. Tämä syvensi ymmärrystä,
mutta venytti työn valmistumisaikaa ehkä kolmella vuodella.
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Kiitokset
Työni monihaarainen kirjoitusvaihe on löytänyt monien muutoksien jälkeen
uomansa, kun ohjaajani ovat rohkaisevasti ja sallivasti opastaneet minua tieteen
tielle. Lopuksi esitarkastajien kommenttien ja lausuntojen myötä työni on saanut
uusia ja merkittäviä sisällön asettelun ja näkökulmien painotusten muutoksia.
Kiitän lämpimästi ohjaajiani, professoreita Erkki Alasaarelaa ja Björn Klöveä
sekä esitarkastajiani professori Pertti Vakkilaista ja dosentti Nina Tynkkystä
heidän suosiollisista neuvoistaan. Tähän väitöskirjaan johtaneesta pitkästä tiedon
kertymästä minun on kiittäminen monia, niin monia ettei heidän nimeämisensä
liene järkevää. Viime vuosien aikaisesta rohkaisusta ja motivoivasta kiinnostuksesta
haluan kiittää Hiidenveden suojeluyhdistyksen puheenjohtajaa, metsänhoitaja
Eero Kytölää. Pyrkimyksemme uudistaa konkreettisesti vesiensuojelun ja hoidon
toimintatapoja on yhteinen.
Erityisellä kiitollisuudella haluan nimetä vaimoni Tuulan henkilöksi, jonka
minut arkiaskareista vapauttava myötämielisyys ja innostava asenne ovat
olleet välttämättömiä. Kiitän myös lapsiamme Tuulia ja Tommia heidän omalla
osaamisellaan antamistaan neuvoista ja rehellisestä palautteesta. Yhdessä olemme
rohkaistuneet asenteeseen, että tavallisillakin ihmisillä on oikeus Jean ja Aino
Sibeliuksen tavoin ajatella ’jotain suurta’.
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Oma positioni Itämeri-tutkimuksessa
Yllä oleva esipuhe ilmentää positioni olevan valtakonsensuksen ulkopuolella.
Tutkija- (1968–1973), toiminnanjohtaja- ja yrittäjäurani (Vesi-Eko Oy) monet
tieteelliset oma- ja ryhmäjulkaisuni asemoivat minut arvioni mukaan asteikoilla
’objektiivinen-subjektiivinen’ ja
’teoreettinen-käytännöllinen’ jokseenkin
keskivälille. Yrittäjyyteeni on sisältynyt tavallista enemmän tutkimus- ja
kehittämistoimintaa. Subjektiivisuuskysymyksestä tietoisena olen pyrkinyt
erityisen tarkasti perustelemaan yrityskontekstiin liittyvät kannanottoni.
Menneisyyttäni tärkeämpää on kuitenkin nykypositioni. Tutkimus- ja työurani
tuoman kokemuksen avulla syventymiseni Itämeren luonnontieteeseen johti
vähitellen yleisistä näkemyksistä olennaisesti, aikaa myöten radikaalisti, poikkeaviin
rehevöitymisen syiden käsityksiin. Näköalan laajentumiseen on kuulunut
havahtuminen ymmärtämään, että Itämeren suojelu ja rehevyystilan parantaminen
eivät ole ’vain’ luonnontiedettä, vaan samalla vahvasti sosiaalipsykologiaa ja
ympäristöpolitiikkaa.
Vuoden 1991 typpijulkaisuni (”Sisävesistöjen typenpoiston tarve –
miljardiluokan musta aukko?”, Lappalainen 1991) ja tämä väitöstyöni asemoivat
minut ja kielenkäyttöni “typpikriitikoihin”. Olen tietoinen eri koulukuntaryhmien
ryhmäajattelun ja vahvistusvinouman vaikutuksista myös itseeni. Työn vahvan
kritiikkiluonteen takia pyrin perustelemaan väitteeni erityisen tarkasti.
Olen toiminut Vesi-Eko Oy Water-Eco Ltd -nimisen vesien kunnostusalan
yrityksen pääomistajana ja toimitusjohtajana vuodet 1981–2005 ja sen jälkeen
hallituksen puheenjohtajana. Yritys on kehittänyt järvien ekologisen tilan
parantamiseen niin sanotun Mixox-pumppaushapetusmenetelmän ja laitteiston,
josta kokemuksia on yli sadasta järviprojektista. Itämeren rannikkosyvänteiden
koeprojekteja on ollut kolme: Pohjanpitäjänlahti 1995 ja 1996 (Malve ym. 2000)
sekä Raaseporin Sandöfjärden ja Lännerstasundet Tukholman lähisaaristossa
2009–2011 (Rantajärvi, toim. 2012).
Kuopiossa toukokuussa 2018

K. Matti Lappalainen
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Prologi
Vuonna 1854:
”Kirkkaan vihreä sinilevä aiheuttaa erityisesti Gotlannin lähistöllä havaitun,
joka kesä toistuvan ilmiön, jota siellä kutsutaan ’meren kukinnaksi’. …
Tavallisesti Juhannuksen aikaan, mutta myös myöhemmin kesällä sinilevä
lisääntyy aivan uskomattomiin määriin. Kalastajat vakuuttavat, että sen
meren pinnalle muodostama matto on niin tiheä ja syvä, että veneet ajoittain
tuskin pääsevät eteenpäin. … Viime kesänä elokuun alussa ajautui rannoille
niin käsittämätön määrä tätä kuollutta pikkukasvia, että se ulottui paksuna
harmaankeltaisena peitteenä kauaksi merelle, kasautui rantaveteen ja levitti
mädäntyessään löyhkäänsä.” (Lindström 1855, Ruotsin kuninkaallisen
tiedeakatemian meritutkija).”
Vuonna 1884:
”Leväkasvillisuus peitti koko altaan, joka ulottui Gotlannista Preussiin
ja Suomenlahden suulle. Levä värjäsi Itämeren ja sen rannikon veden sille
luonteenomaisen oliivinvihreäksi.” (Pouchet & de Guerne 1885).
Vuonna 1894:
”Varsinaisen Itämeren suuret ja syvät alusvesialtaat ovat nykyään vain osittain
suolaisemman syvävirtauksen täyttämiä, ja tämä vesi on nyt paikallaan pysyvä
jäänne menneen ajan runsaammista sisäänvirtauksista. (Stagnaatio)vuosien
myötä tämä syvävesi on altistunut hapen kulumiselle epätavallisen suurin
määrin.” (Pettersson 1894).
1890-luvun puolivälissä:
”Itämeri on kuollut, tylsä, likainen murtovesi. Tällaisina lämpiminä aikoina,
kuten nyt, Itämeri kukkii ja meri on täynnä veden viljaa (gröda) ja suunnattomia
keltaisia raitoja.” (Wilhelm Dinesen, ref. Zillén ym. 2007; päiväkirjamerkintä
laivamatkalta Nyborgista Helsinkiin).
13

Vuonna 1970:
Jos uutta suurta suolavesipulssia ei tule lähitulevaisuudessa, ei ole paljon
toivoa Itämeren syvävesien toipumisesta. Vaihtelevat happi- ja rikkivetyjaksot
tulevat jatkumaan ja tilanne voi mennä huonommaksi kuin vuonna 1968.
(Fonselius & Rattanasen 1970).
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Symbolit ja käsitteet
Vesikerrosten nimityksiä:
pintakerros			
ylin tasalämpöinen kerros
lämpötilan harppauskerros
suurimman lämpötilamuutoksen kerros
peitekerros 			
ylin tasasuolainen kerros
halokliini 			
suurimman suolamuutoksen kerros n. 60–90 m
alusvesi 			
halokliinin alapuolinen kerros
eufoottinen kerros 		
valaistu tuottava kerros
Suolavesipulssi tai pulssi
Tanskan salmista ajoittain (1900-luvun alussa
					
1–3 ja nykyään noin 10 vuoden välein)
					tapahtuva, Skagerrakilta Gotlanninmeren
					
syvänteisiin asti työntyvä suolaisen veden
					
syvävirtaus. Lukuisat jokavuotiset pienet pulssit
			
ja syvävirtaukset ovat kokonaisvesimäärältään
					
suurempia, mutta ne työntyvät halokliiniin tai
					
sen alle 70–120 m syvyyteen. Niillä ei ole
					erillisnimeä.
Suolapitoisuus, saliniteetti
PSU (practical salinity unit, eli suolapitoisuus
					promilleina).
Typpeen ja fosforiin liittyvien parametrien lyhenteinä ja selitteinä käytetään:
”typenpoistajat” 		
typpikuormituksen vähentämisen kannattajat
”typpikriitikot”		
typpikuormituksen vähentämistä tarpettomana
					pitävät
typensitojasinilevät 		
suomennos käsitteestä diazotrooppiset 		
					
syanobakteerit; yleisemmin heterokystilliset
					sinilevät
typensitojat 			
typensitojasinilevät ja muut 			
					typensitojaorganismit
TN 					veden kokonaistyppi
TP 					veden kokonaisfosfori
DIN 			
veden liuennut epäorgaaninen typpi;
					NO3 + NO2 + NH4
DIP 			
veden liuennut epäorgaaninen fosfori; PO4

15

XN 		
			
			
			
XP 			
			
			

muut, liuenneet ja hiukkasmuotoiset 				
(partikulaariset) orgaaniset typpifraktiot
määriteltyinä siten, että XN = TN – DIN (vrt. Eilola & 		
Stigebrandt 1999)
muut, liuenneet ja hiukkasmuotoiset (partikulaariset) orgaaniset
fosforifraktiot määriteltyinä siten, että XP = TP – DIP (vrt. Eilola
& Stigebrandt 1999)

Tekstissä ja pääosin liitteessä L esiintyvät symbolit ovat:
Ci 			

ulkoisten kuormituslähteiden keskimääräinen syöttöpitoisuus = K/Q

Cv 			

altaan luusuanpuoleisen osan (fosfori)pitoisuus

K			

kaikkien ulkoisten kuormitusten (tuloainevirtaamien) summa

M			

kuiva-aineena tulevien jätekuormitusten ja kuivalaskeuman summa

Ha		

veden haihdunta altaasta

Q 			

tulovirtaamien summa (yleensä myös luusuan virtaama, jos haihdunta

			

on pieni)

V			

altaan tilavuus

T 			

veden viipymä eli uusiutumisaika T= V/Q

ρ 			

veden uusiutumiskerroin = Q/V = 1/T

Tp 			

aineen (fosforin) viipymä eli uusiutumisaika Tp = (V * Cv) / K =

			

T*Cv/Ci

R 			

yleissymboli aineen pidättymiskertoimelle

RT

fysikaalisista tekijöistä laskettu pidättymiskerroin (R = f(T)

RCiT

fysikaalis-biologisista tekijöistä laskettu pidättymiskerroin (R = f(CiT)

Rm

R:n kuvaajakäyrälle sattuva mallitettu, teoreettinen arvo tietyn

			

CiT:n funktiona

Rh 			

R:n kuvaajakäyrän havaittu (yleensä alle) R:n arvo tietyn CiT:n funktiona

dR 				
			

Rm – Rh, (jos Rh < Rm, niin dR > 0; se kuvastaa

sisäkuormitteista tilannetta)

Liitteen L lopussa esiintyy käsite virtuaalinen, jonka symboli on pääsymbolien alaviite
vir; esimerkiksi Civir tai CivirSK. Näissä yhteyksissä SK tarkoittaa sisäistä kuormitusta.
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1 Johdanto
1.1		

Yleisjohdanto

1.1.1		 Lähtökohtana on Itämeren suojelun huono vaste
Tutkimus ja julkinen tiedotus ovat toistuvasti kertoneet, että Itämeren (sini)
levärehevyys ei ole parantunut, vaan jopa huonontunut, vaikka ravinnekuormitusta
on kyetty vähentämään merkittävästi. Huonoja tuloksia on usein perusteltu Itämeren
pitkällä veden viipymällä, jonka merkitys asetetaan tässä työssä myöhemmin
kriittiseen tarkasteluun.
Tässä tutkimuksessa katsotaan, että tehdyillä suojelutoimilla ja tuloksilla on
erittäin huono vaste ja että tämä tilanne on otettava annetuksi lähtökohdaksi. Ei
siis enää haeta tieteellisiä perusteita tiedolle, onko vaste hyvä vai huono, vaan
suoraan sitä, millaisin korjatuin ja täydennetyin tiedoin ja tulkinnoin Itämeren tilaa
voitaisiin parantaa nykyistä paremmin.
Tällöin pohdittavaksi nousevat seuraavat kolme kysymysryhmää:
–– Ovatko 30 vuoden aikana tehdyt toimet olleet liian vähäiset, vai ovatko laajan
tutkimustiedon avulla tehdyt tulkinnat olleet toisarvoisia, jolloin ne ovat myös
johtaneet toisarvoisiin toimiin?
–– Onko ihminen aliarvioinut Itämeren koon ja luonnonprosessien voiman, ja onko
hän toisaalta osakuormittajana yliarvioinut omaa vaikutustaan, ja onko hän
tässä käsityksessään painottanut oikein ja optimaalisesti ympäristötekojaan?
–– Ovatko sosiaalipsykologiset ilmiöt vaikuttaneet luonnontieteellisiin
tulkintoihin?
Työn tutkimuskeinona on kohdistaa katse jo tehtyihin laajoihin Itämeren
rehevyystutkimuksiin, hyödyntää jo tiedossa olevia tietoja, sekä etsiä ja löydettäessä
korjata ja täydentää kehitystä vinouttaneet kohdat uudeksi tietopohjaksi.
Tämä uudistettu tieto olisi pohjana Itämeren uudelle diagnoosille, uudelle
rehevöitymisparadigmalle ja uusille parantamistoimien yhdistelmille. Työlle
välttämätön aiempien virhetulkintojen etsiminen ja varsinkin niiden löytyminen
tekevät tutkimuksen toteutussävystä tavallista kriittisemmän.
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1.1.2		 Johdanto luonnon- ja ihmistieteiden välisiin suhteisiin 		
Itämeritutkimuksessa
Tämän väitöskirjan tekoprosessin aikana on vaihe vaiheelta vahvistunut
käsitys, että Itämeren luonnontieteelliseen kokonaisviestintään liittyy uskottua
enemmän inhimillisiä ja subjektiivisia arvovalintoja sekä huonoja piirteitä
ryhmäajattelusta ja vahvistusvinoumasta. Kaikki nämä vaikuttavat yllättävän
paljon ihmisten luonnontieteellisiin näkemyksiin ja tulkintoihin, ja lopulta
Itämeren tilan parantamistoimiin. On syntynyt tarve analysoida Itämeren hoitoa
sekä luonnontieteellisistä että ihmistieteellisistä näkökulmista ja yhdistää nämä
ympäristötieteelliseksi tutkimukseksi.
Tähän kokonaishahmottamiseen pääsemiseksi käytetään apuna monitahoista
kielellistä käsitettä, diskurssia (ks. 4.1). Sitä tulkitaan ja käytetään käytännöllisesti
arkipäivän kielenkäytön eri ilmiöiden selittämiseksi. Diskurssin katsotaan
sopivan Itämeren tilaan liittyvien voimakkaiden ajatus-, kirjoitus- ja puhetapojen
vaikutusten analysointiin, tulkintaan ja esittämiseen.
Yleinen tilannekuva kertoo, että jo nähty Itämeren rehevyystilan kehitys
on irtautunut ulkoisen kuormituksen vähenemisen kehityksestä. Tämä johtaa
kysymykseen: ovatko, ja missä määrin ja mistä syystä, suojeluinstituutio ja
tiedeyhteisö joutuneet harhaan luonnontieteellisistä tai ihmistieteellisistä ja
ympäristöpoliittisista syistä tai näiden yhdistelmistä? Joka tapauksessa näyttää
siltä, että luonnossa esiintyvien ilmiöiden luonnontieteellisten kuvausten
täydentämiselle on etsittävä uusia ja ulkopuolisiakin herätteitä ja selityksiä.
On muun muassa herännyt huoli, että Itämeren rehevyyden hallinnoimisessa
suojeluinstituutio pyrkii hegemonisena erikoistiedon määrittelijänä ja haltijana
ajamaan omia ympäristöpoliittisia näkemyksiään käyttäen kieltä, johon sisältyy
omia pyrkimyksiä korostavaa tai häivyttävää diskurssia.
Luonnontieteen ja diskurssin keskinäisten vaikutussuhteiden tutkiminen
tekee tutkimuksesta tieteidenvälistä. Samalla tämä tutkimus pyrkii toteuttamaan
yliopistolakiin
2000-luvulla
kirjattua
lisäystä
tehostaa
yliopistotyön
yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tässä tutkimuksessa katsotaan, että kahden
tiedesuunnan integroinnista johtuen kielenkäytöstä tulee – ja saakin tulla –
monenlaista vaikuttamisdiskurssia avaavaa ja selittävää.
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1.1.3		 Johdanto Itämeren rehevöitymisongelmaan
Selvennettäköön, että tässä työssä käsitellään Itämeren ulappa-aluetta, ei
jokisuistoja eikä rannikkoalueiden lahtia ja syvänteitä.
Elämme nyt Itämeren kehityshistorian neljättä, noin 160 vuotta sitten alkanutta
ja noin 50 vuotta sitten hypähtäen kohonnutta rehevää kautta. Itämeren kiihtyvästi
kasvanut ravinnekuormitus saavutti maksiminsa 1980-luvun alussa, mutta jo
1980-luvun lopusta alkaen kuormitus on suojelutoimien johdosta vähentynyt
noin 60 %. Se merkitsee HELCOMin asettamaan tavoitteeseen nähden noin 80 %
toteutumaa.
Itämeren kehityshistoriaan on kuulunut rehevän nykykautemme lisäksi
myös pitkien aikajaksojen rehevien ja karujen kausien vuorotteluita. Syvistä
sedimenttinäytteistä on saatu todisteita, että alkaen rehevästä kaudesta noin 8200
vuotta sitten (6200 eaa) sinilevärehevyyttä ja syvännepohjien hapettomuutta on
todettu neljänä rehevänä kautena yhteensä noin 4800 vuotta ja karuja, hapellisia
kausia on todettu kolmena kautena yhteensä noin 3400 vuotta. (Niemistö & Voipio
1974, Bianchi ym. 2000, Zillén ym. 2008).
Itämeren fosforipainotteisia suojelutoimia 1980-luvulla aloitettaessa tarve
rehevöitymisen syysuhteita tarkentavaan määrittelyyn ei ollut pakottava, kun ei ollut
käytännön kokemuksiakaan. Järvistä niitä kuitenkin jo oli, ja niin Itämeren suojelusta
tuli ehkä liian järvimäistä. Nyt kokemuksia on jo yli 30 vuodelta. Seurantadataa
on kerätty valtavasti, mikä antaa hyvän pohjan paradigman uudistamiselle. On
tultu aikaan, jolloin ei enää voida tyytyä vesiensuojeluinstituution perinteiseen
positiiviseen selitykseen: ihmisperäisiä kuormituksia ei ole vielä vähennetty
riittävästi.
Itämeren typpikiistassa vuosittaisia kymmenien miljardien eurojen
typenpoistoja toteutetaan varovaisuusperiaatteeseen nojautuen, kaiken varalta,
vaikka jopa typenpoiston vaikutuksen suunnasta on kiistelty 40 vuotta ja kiistellään
yhä. Ruotsalaiset tutkijat (Larsson ym. 2001) ovat tehneet asiassa löydöksen,
jonka jatkotulkinnalla on avainmerkitys typensidonnalle ja sitä kautta käytännön
sovelluksille. Tämän työn myötä aiemmat typenpoistotarpeen tulkinnat otetaan
kriittiseen tarkasteluun ja viedään loogiseen loppuun asti.
Itämeren suojeluun liittyy yksi suuren luokan omituisuus. Ihme kyllä, vain
yksi tutkimus on yrittänyt selvittää, onko Itämeren kokoon suhteutettu ulkoinen
kuormitus suurta vai pientä (Larsson, Elmgren & Wulff 1985). Tuon tutkimuksen
mukaan kuormitus on pienehkö. Artikkeli on saanut satoja referointeja
pelkistä kuormitusmääristä, mutta ei yhtään referointia tai tulkintaa siitä, mitä
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kuormitushavainnot merkitsevät rehevyydelle. Myöhemmin tässä työssä tutkitaan,
kuinka asia on ja miksi siitä on vaiettu.
Itämeren ympäristövaltiot odottavat suojelu- ja tiedeyhteisöiltään näkyviä
tuloksia. Olemme kaikki tilanteessa, jossa vastoin vesiensuojeluinstituutioiden
ihmistä syyllistävää konsensusta on uskallettava kysyä:
–– kumpi päälinja dominoi Itämeren tilavaihtelua, luonto vai ihminen, ja
–– perustuuko nykyinen suojelun oppirakennelma, paradigma, pitäväksi
osoitettuun tieteelliseen analyysiin vai ryhmäajattelun valtaamaan löyhään
konsensukseen?
1.1.4		 Johdanto kritiikki- ja perustelutapaan
Tämä tutkimus on luonteeltaan makroskooppinen metasynteesi. Siihen
sisältyy luonnontieteen ohella myös diskurssin avulla tuotavaa ihmistieteellistä
tieteidenvälisyyttä, jossa diskurssianalyysi toimii muun muassa luonnontieteellisten
virhetulkintojen syntymistä selittävänä osatekijänä. Yleinen ympäristöpoliittinen
kokemus on osoittanut, että subjektiiviset käsitykset vaikuttavat enemmän
arvolatautuneen ympäristöluonnontieteen kuin vähemmän arvolatautuneen
perusluonnontieteen tulkintoihin.
Monipuolisen ymmärryksen kannalta on tärkeää, että luonnontieteellinen
oikeellisuus ja virheellisyys nostetaan tarkasteluihin. Luonnontieteilijät eivät ole
immuuneja muun muassa ympäristöpolitiikkaan ja -sosiologiaan sisältyville henkilöja ryhmäkohtaisille näkemyksille eivätkä myöskään sille, että tutkijayhteisöissäkin
esiintyy kollegiaalisuutta ja ryhmäajattelua, joilla on positiivisia ja negatiivisia
ominaisuuksia. Itämeren tutkimuksen ja suojelun sisäpiirissä vallitsee kuitenkin
ympäristöliikkeen hegemoninen ryhmäajattelu, joka pyrkii säilyttämään saavutetut
vallan käyttötavat ja rajaamaan tutkimusaiheet, -tavat ja -tulkinnat vanhaa
paradigmaa tukeviksi.
Paradigman korjaamisluonteen takia alkuvaiheen tehtävänä on virheellisiksi
epäiltävien luonnontieteellisten tulkintojen erottaminen laajasti oikeana ja
ristiriidattomana pidetystä tiedosta. Virheiden tunnistamiseen käytetään
sovelletusti Karl Popperin 1900-luvun puolivälissä kehittämän falsifikaation ideaa
eli virheelliseksi todistamista (ks. 1.3.2). Se merkitsee, että falsifiointiprosessin
lähtökohdiksi on etsittävä joitakin tärkeitä aiempia kannanottoja tai väitteitä eli
teesejä, joita tietyin perustein voidaan epäillä virheellisiksi ja lisäanalyysiä ja
korjauksia tarvitseviksi.
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Virheellisiksi epäillyt väitteet pyritään ensin vastatodistelulla, antiteesillä,
todellakin osoittamaan virheelliseksi, mikä on filosofisesti mahdollista, toisin
kuin todistaminen ainoaksi oikeaksi. Jos virheen olemassaolo tulee todistetuksi,
pyritään se korjaamaan uudella, paremmaksi katsotulla kannanotolla, joka siten
tulee automaattisesti alttiiksi myöhemmille vastaväitteille. On luonnollista ja
paradigmaväittelyistä tuttua, mutta selventävää, että tällainen työjärjestys ja -tapa
herättänee varsinkin ympäristönsuojeluaatteisissa piireissä voimakasta vastaargumentointia.
Tutkittaviksi valitut väitteet, olivatpa ne oikeita tai vääriä, ovat tämän
tutkimuksen aineistoa, joka vastaa tavallisten tutkimusten havainto- ja
analyysiaineistoa, tuloksia. Virheellisiksi epäiltyjen tulkintojen analyysi ja
korjaaminen on osa vastatodistelua, joka vastaa tavallisten tutkimusten tulosten
tarkastelua. Tämän ajattelun mukaisesti tarkastelut luvusta 5 alkaen vastaavat
tavanomaista ’Tulokset ja niiden tarkastelu’-aluetta.
1.2		

Itämeren rehevyysongelman tausta

1.2.1		 1970-luvun suggestiivinen ympäristöliike
Ympäristöliikkeet ja -järjestöt ovat voimakkaan ryhmähengen yhdistämiä
ympäristönsuojelun ”hälytyskelloja”, joilla on usein korkeaa osaamista. On
tärkeää, että ympäristöjärjestöt valistustyössään ja sen ohella vaalivat myös
kriittistä tieteellistä tutkimusta ja omaksuvat päivitettyjä tietoja ja uusia keinoja,
jotta käytettävillä hoito- ja suojelutoimilla olisi optimaalinen vaikutus-hintasuhde.
Pelkkä kustannustehokas kuormituksen vähentäminen ei välttämättä takaa hyvää
vaikuttavuutta, mistä valitettavana esimerkkinä on Itämeri (ks. lähtökohtakuviot
1–5.)
Herääminen ympäristöongelmiin oli merkittävä osa 1960-luvun poliittista
radikalisoitumista. Yleisen 1970-luvun ympäristöliikkeen ja järvistä saatujen melko
hyvien suojelukokemusten myötä järvimäiset suojelunäkemykset, -asenteet ja
-toimet tulivat myös Itämeren osaksi. Helsingin komissio (HELCOM) perustettiin
vuonna 1974. Niistä ajoista asti viranomaiset ja tutkijoiden valtaosa ovat pitäneet
ihmisen toimien aiheuttamaa lisäkuormitusta suurimpana ja ratkaisevana syynä
Itämeren rehevöitymiseen.
1970-luvulla sekä ympäristönsuojeluviranomaiset että politisoitunut
ympäristönsuojeluliike levittivät uskoa, että kaikissa tapauksissa vesistöön
pääsevät ihmisen aiheuttamat lisäainevirrat on yksiselitteisesti minimoitava.
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Vaikka tämä näkökanta sopii myrkkyihin, se ei kuitenkaan sellaisenaan sovi monin
tavoin reagoivaan vesiekosysteemiin. Siitä huolimatta ympäristöjärjestöjen ja
suojeluviranomaisten alarmistit ovat onnistuneet siirtämään kapean näkemyksensä
medialle ja tavallisille ihmisille. Siitä on tullut aksiooma myös ympäristöideologisesti
suuntautuneille tutkijoille.
Tätä on auttanut lähihistoriallinen ympäristönsuojelun nousuajan tosiasia,
että teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesikuormitukset olivat aikanaan isot, joten
niitä oli helppo pienentää. Tällaisin muistikuvin syntyi nykyisinkin vallalla oleva
mielikuvakäsitys, että vesistöjen ja Itämeren rehevyystila on suorassa suhteessa
ravinnekuormitukseen. Ihmisten mielissä tämä käsitys yksinkertaistui edelleen:
mielikuvissa uskottiin, että jos esimerkiksi yhdyskuntien jätekuormitus pieneni
90 %, tuolloin rehevyysongelmatkin pienenevät 90 %. Tällainen käsitys on
inhimillinen, mutta virheellinen.
1.2.2		 Itämeri-instituutio
Itämeren ympärille kehittynyt eri maiden tutkimus ja hallinnointi lisääntyivät
voimakkaasti 1970-ja 1980-luvuilla. Yhteistyö kiinteytyi melko pian omaksi
Itämeren tutkimus- ja suojelukulttuuriksi, epäviralliseksi Itämeri-instituutioksi,
jossa vallitsee voimakas auktoriteettien kunnioitushenki. Instituutiolla on vahva
sosiologinen ulottuvuus. Turtiainen (1991) on, eräänä monista, määritellyt
instituution käsitteen, joka hieman tiivistäen saa seuraavassa kerrottavan muodon
ja jossa nimenomaan Itämeri-instituutiossa on erityisen tärkeää huomata yksilön
toimintaan kohdistuva sosiaalinen kontrollointi.
Instituutioilla tarkoitetaan niitä yleisiä tai pysyviä ajattelutapoja ja (tai)
toimintoja, jotka sisältyvät jonkin ihmisryhmän tapoihin tai tottumuksiin. Ne
ovat siten tietynlaisia ’käyttäytymismalleja’, ’sosiaalisia tapoja’, ’pelisääntöjä’
ja ’yksilön toimintaa kontrolloivia kollektiivisia toimintatapoja’.
Itämeri-instituutioksi kutsutaan tässä työssä Itämeren yhdeksän ympäristövaltion
Itämeriasioihin keskittyviä instituutioita, kuten tiedeyhteisöjä, vesihallinto- ja
suojeluyhteisöjä ja myös yhteisenä esikuntana ja omana instituutionaan toimivaa
HELCOMia (Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio, myös Helsingin
komissio).
Itämeri-instituutio on toiminut aikakautensa ympäristö- ja suojeluhenkeä
seuraten. Luonnontiedepohjaista päätoimintaa on ohjannut konsensustyyppinen,
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aiemmista tutkimuksista ja asenteista vähitellen kasvanut rehevyysparadigma,
jota ei kuitenkaan ole varsinaisesti asetettu kriittiseen tieteen testiin – eikä siis
varsinaisesti määriteltykään. Tämän aihepiirin selventäminen on eräs tämän työn
tehtävistä.
1.2.3		 Dataa on valtavasti uuden rehevyysdiagnoosin ja 			
-paradigman luomiseksi
Dataa ja tutkimuksia Itämerestä on siis valtavasti. Sen määrästä on tehty
vertaisarvioitu (ISI-ranked) tutkimuskin, jonka mukaan julkaisuja oli 1976 kpl
vuosilta 2002–2006 (Snoeijs ym. 2008). Tästä voidaan arvioida, että tietyt kriteerit
täyttäviä tieteellisiä kirjoituksia on kertynyt 1960-luvulta alkaen suuruusluokaltaan
10 000 kpl. Tämä lukumäärä johdattelee arvioon, että valtaosa ajateltavissa olevista
aiheista on jo käsitelty, moneen kertaan.
Ulkoisen ravinnekuormituksen edelleen vähentämiseen uskovat tutkijat
katsovat, että diagnoosi Itämeren rehevyyden syistä on valmis ja että kuormituksen
vähentämistä tulisi tehostaa. Samoin ajattelee suurin osa kansasta ja poliitikoista,
joille ei ole tarjolla muuta tietoa kuin hegemonisen konsensuksen sanelema
standarditieto.
Kerrotun perusteella on aihetta epäillä, että rehevöitymisen syy-seurausyhteyksien ymmärrys ei ole kaikin puolin kunnossa ja että jo 1970–1980-luvuilta
perityssä vesiensuojelu-uskossa tehdyt diagnoosit ja Itämeren suojelutoimetkaan
eivät ole olleet optimaalisia. Koska raakadatasta ei ole puutetta, uuden diagnoosin
tekemiseen tarvitaan jo olevan tiedon jalostamista, eikä uuden tiedon keräämistä.
Käytännössä tehtävä on kaksivaiheinen; ensin on pyrittävä etsimään nykyistä
paremmat syy-yhteydet Itämeren rehevöitymiselle, ja toisessa vaiheessa on pyrittävä
ryhmä- ja asennevaikutuksia vähentäen valitsemaan vaikutus-hintasuhteeltaan
optimaalisimmat hoitokeinot.
Mieluummin makroskoopilla kuin mikroskoopilla
Makroskooppisuudella tarkoitetaan ekosysteemin oleellisimpien rakenteiden,
prosessien ja riippuvuuksien hahmottamista. Yleisten Itämeren tutkimusja suojelukäsitysten perusteella on ilmeistä, että Itämeren tiedeyhteisöön ja
suojeluinstituutioon sisältyy kompromissiksi muotoutunutta konsensusta
ja ryhmäajattelua. Tätä ilmapiiriä vastaan yleisnäkökulmaksi sopii kahden
taloustieteiden Nobelin palkinnon saajan neuvo tutkijoille:
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”Kuuntele toisinajattelijoita, kyseenalaista, uskalla olla hölmö, yksinkertaista,
yksinkertaista” (Paul Krugman) ja ”Uskallan kyseenalaistaa ja sanoa, mitä
ajattelen. Titteleillä ei ole merkitystä. En myöskään pelkää kysyä tyhmiä
kysymyksiä.” (Bengt Holmström).
Myöhemmin alaluvuissa 5.3 ja 5.4 esitellään Itämeren paradigman kriisin perustelut.
On epäiltävissä, että aikaisemmissa aineistojen tulkinnoissa ja johtopäätöksissä
on vääristymiä, puutteita ja kertomatta jättämisiä. Aiempia tulkintoja pyritään
tarkistamaan ja tekemään tarvittaessa oikaisuja tai kokonaan uusia tulkintoja
ja johtopäätöksiä. Lisäksi lisänäkökulmana pidetään käytännöllisyyttä. Kun
valtalinjana on ollut tutkia rehevöitymisen etenemistä, nyt tarkoituksena on tutkia
rehevöitymiskehityksen peruuttamismekanismeista ja -mahdollisuuksista niitä,
jotka ovat olennaisimpia ja joihin voi parhaiten hoitotoimilla vaikuttaa.
Näiden pyrkimysten ja rajausten seurauksena pääosa tunnetuista ilmiöistä
käydään läpi vain työn ymmärtämiselle tarpeellisessa laajuudessa (luvut 2 ja
3). Sitä vastoin vallitsevan paradigman monet ristiriitaisuudet ja täydennettävän
paradigman mahdollistavat löydökset ja korjaukset pyritään tietenkin todistelemaan
pääosin luonnontieteellisen perinteen mukaan, mutta soveltaen ristiriitaisuuksien
synnyn ja tyypin selittämiseen tarvittaessa myös ihmistieteellisiä käsittelytapoja.
1.2.4		 Suuri vai pieni Itämeri
Itämerestä puhuttaessa syntyy mielikuva- ja todellisuusongelma: onko Itämeri
oikeiden merien tapaan lasku-uomaton ja rajaton, vai onko se oikeiden järvien
tapaan lasku-uomallinen ja rajattu, mantereen ympäröimä murtovesiallas. Mereksi
se on vertailukelvottoman pieni, mutta järveksi erittäin suuri, pinta-alaltaan
Kaspianmeren (todellisuudessa järvi) ja tilavuudeltaan Baikalin suuruusluokkaa.
Suomen maa- ja järvipinta-ala mahtuisi Itämereen. Yleisesti Itämeri mielletään
mereksi, vaikka monet tekijät puoltavat sen pitämistä järvenä (ks. 3.1.6).
Itämeren luuloteltu pienuus ja toisaalta luuloteltu ravinnekuormituksen suuruus
ovat saavuttaneet myytin mitat. Tietokirjasta (Furman 1998) löytyy mm. tällainen
luonnehdinta: ”Itämeri on valtameriin nähden pieni postimerkki ja sen vesimäärä
lukuisiin muihin sisävesiin verrattuna pelkkä pisara.” Tällaisten iskostusten myötä
suurin osa kansasta elää luulossa, että ’Itämeri on pieni ja kuormitus suuri’, ja
toisaalta tiedossa, että Itämerta vaivaa muun muassa (sinilevä)rehevyys ja laajojen
pohja-alueiden hapeton ’aavikoituminen’.
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Alaluvussa 3.1.6 perustellaan, miksi Itämeren ekologinen toiminta on
lähempänä järviä kuin merta. Siinä myös osoitetaan, että Itämeri on todella
suuri allas. Se on pinta-alaltaan noin 10 % Kaspianmerta ja noin 20 % Suomea
suurempi. Suomen kaikkiin järviin verrattuna se on keskisyvyydeltään noin 7- ja
tilavuudeltaan noin 100-kertainen.
1.2.5		 Itämeren ulkoinen kuormitus – raskas vai kevyt
Intuitiivinen konsensusvastaus otsikon äärimmäisen tärkeään kysymykseen on
ollut jo 1970-luvulta alkaen selvä: Itämeri on ihmisperäisen ravinnekuormituksen
raskaasti kuormittama. Tieteellistä vastausta syyhyn ja seuraukseen lienee
tieteellisessä kirjallisuudessa haettu vain yhden kerran, kun Larsson, Elmgren
ja Wulff (1985) laskivat Vollenweiderin (1976) mallilla Itämeren syvyyteen
ja viipymään painotetun pintakuormituksen ja vertasivat saatuja Itämeren
johdannaislukuja suurten järvien vastaaviin.
Laskenta tuotti korkeaksi havaittuun fosforipitoisuuteen ja rehevyyteen nähden
odottamattoman pienen kuormitusarvon. Tätä ristiriitaa tutkijat eivät käsitelleet
ollenkaan, vaan väistivät johtopäätösten teon malliaineiston olosuhde-eroihin
vedoten.
Vuosikymmenten aikana myös muu tutkijayhteisö vaikeni tästä keskeisestä
konsensuksen vastaisesta tuloksesta. Vaikeneminen ei kuitenkaan ole johtunut
kyseisen artikkelin tuntemattomuudesta tai kiinnostuksen puutteesta, sillä sitä
on viitetietokantojen mukaan referoitu muissa asioissa harvinaisen paljon.
Vaikeneminen pienehkön ulkoisen kuormituksen merkityksestä on ollut syvä ja
hämmentävä.
Myöhemmin yksityiskohtaisesti analysoitava ruotsalaisartikkeli vuodelta
1985 oli se polkujen risteys ja valinta, joka vasta yli 30 vuoden kuluttua johti
ristiriitaisuuksien paljastumiseen ja tulkintojen uudistamistarpeisiin.
1.2.6		 Itämeren ja järvien rehevyyden ilmenemiseroja
Elämme nyt neljättä Itämeren (sinilevä)rehevyyden kautta. Myöhemmin osoitetaan,
että muinaisina kausina pohjan happikatokausi ja fosforin sisäkuormitus on syntynyt
suolavesipulssien pitkien stagnaatioiden johdosta. Tällöin äärimmäisen vähäisen
ulkokuormituksen vallitessa sinänsä pienien nitraatti- ja fosfaattipitoisuuksien
suhde (NO3/PO4) on pienentynyt niin paljon, että se on johtanut erikoisluontoiseen
rehevöitymistekijään, kaasumaisen N2- typensidontaan ja samalla hiilensidontaan.
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Järvissä happiongelmat ovat ravinnekuormituksen ja biotoopin korkean
ravinnepitoisuuden aiheuttaman rehevyyden seurausta. Itämeren (sinilevä)rehevyys
on siten pulssi- ja sisäkuormitussyntyistä, ja järvien rehevyys ulkokuormitus-,
biotooppi- ja sisäkuormitussyntyistä.
1.2.7		 Kiistakysymys typenpoistosta
Pohjois-Amerikasta ja Ruotsista tullut ajatus jätevesien typenpoiston tarpeesta
saavutti 1970-luvulta alkaen Itämeren ympäristössäkin myönteistä asennoitumista.
1980-luvun loppupuolen aikoihin sattuu typenpoistotarpeen lukitseminen
’typenpoistajien’ (typenpoiston kannattajat) koulukunnan doktriiniksi, opiksi jota
’typpikriitikot’ (typenpoistoa tarpeettomana pitävät) ovat sitkeästi vastustaneet,
painavista syistä (ks. 6.2.1–2).
Typenpoiston pääideologi Ragnar Elmgren (1989a) todistelee typen
vähentämisen tarvetta kirjoittamalla seuraavaa: ”…nykyään on yleisesti hyväksytty,
että typpi, ei fosfori, on yleensä rajoittavin ravinne.” Toisaalta myöhemmin
samassa kirjoituksessaan Elmgren ottaa esille eräät ketju- ja kimppumaiset sinilevät
(sinibakteerit), joihin kehittyvät erilaissolut (heterokystit) kykenevät tarvittaessa
sitomaan kaasumaista alkuainetyppeä (N2) solujen kasvuun. Elmgren kirjoittaa:
”Poikkeuksen… tekevät… heterokystiset sinibakteerit, jotka… ovat tärkeä
osa Itämeren kasviplanktonissa. Heterokystisten sinibakteerien kyky
sitoa ilmakehän typpeä aiheuttaa normaalisti fosforin tulemisen niille
rajoittavimmaksi ravinteeksi (Brattberg 1986).”
Fosfori ja sen vähentäminen katsottiin 1980-luvulla typpeä tärkeämmäksi
senkin takia, että jo tuolloin typen vähyyden lähes tiedettiin suosivan typensidontaa
ja sinileviä. Silti typenpoistotarve säilyi vesiensuojelukeskustelun aihepiirissä.
Vaikka siis typenpoiston ja -sidonnan haitat lähes tiedettiin, typenpoiston
kannattajat korostivat, että sekä typen että fosforin poistolla syvennettäisiin levien
keväistä typpirajoitteisuutta, mikä – kuten typenpoiston kannattajat ajattelivat –
edelleen vähentäisi myös koko vuoden levien kokonaistuotantoa, hapenkulutusta ja
rehevyyttä. Viranomaisten vaatimana typpikuormitusta onkin yleensä vähennetty,
mutta ei yksimielisesti (ks. 6.2.1).
Larsson, Hajdu, Walve ja Elmgren (2001) julkaisivat typensitojaorganismien
ainekiertoon liittyvän artikkelin, joka tämän työn uusilla jatkotulkinnoilla
tulee tosiasiallisesti muuttamaan typen merkityssuhteita radikaalisti. Uutta
typpinäkemystä analysoidaan lähemmin typpiluvuissa 6 ja 7.
34

1.2.8		 Luonnontieteen ja diskurssin roolit kokonaiskäsityksessä
Diskurssin käsite tarkoittaa ihmiselle ja hänen sosiaaliselle yhteisölleen ominaista
tapaa ajatellen, puhuen, kirjoittaen – ja myös sanattomin viestein – lukea ajan ja
ilmapiirin tarkoituksia ja merkityksiä. Toisaalta se tarkoittaa myös tapaa luoda
ja ilmaista vaikutuksia, merkityksiä ja merkitysten suhteita (Pälli 2003). Sanottu
kuvastaa selvästi diskurssin liikkuvan enemmän ihmistieteiden kuin luonnontieteen
alueilla.
Itämeren tapauksessa vesistönsuojeludiskurssi vaikuttaa tutkijoiden oman
sosiaalisen ympäristön kautta tutkimusten aiheisiin, tekotapoihin ja johtopäätöksiin.
Toisaalta myös ulkopuoliset diskurssit vaikuttavat tutkimuksiin. Vesistöihin ja
niiden suojeluun liittyy luonnontieteellisen ytimen lisäksi usein voimakkaita
yksilöllisiä ja yhteiskunnallis-poliittisia valta-, viestintä- ja talousnäkökohtia
sekä myös tunnepohjaisia arvonäkökohtia. Itämeren tapauksessa asia on lisäksi
monikansallinen. Näin ollen esimerkiksi Itämeri-diskurssi on aina läsnä puhuttaessa
Itämeren luonnontieteestä. Ihmistieteellisten näkökulmien määritelmistä,
ilmenemistavoista ja merkityksistä puhutaan tarkemmin alaluvuissa 4.1 ja 4.3.
Vallitsevan tieteellisen paradigman kielenkäytön rivien välistä on diskurssin
tuoman syvällisemmän ymmärryksen avulla mahdollista lukea perusteettoman
korostettuja tai peiteltyjä asioita. Esimerkiksi HELCOM ja koko Itämeren
suojeluinstituutio ovat olleet melko passiivisia kertomaan, että Varsinaisen Itämeren
happi- ja sinilevätilanne ovat huonontuneet, vaikka Itämeren fosforikuormitus on
vähentynyt noin 60 % (kuviot 2–4).
Tässä työssä esitetty Itämeren rehevyysparadigman täydentäminen johtaa
väistämättä tieteelliseen väittelyyn ja moninaisiin diskursseihin. Niihin sekoittuu
luonnontieteellisen argumentoinnin ohella myös kielellisiä ja sosiaalipsykologisia
tehokeinoja, joiden tarkastelua voidaan avata ja yhtenäistää hyväksymällä diskurssi
argumentoinnin osaksi. Niinpä monissa tulevissa tarkasteluissa pyritään asioita
tulkitsemaan ja selittämään sekä luonnontieteellisesti että diskurssianalyyttisesti.
Usein se tehdään – ja on syytä tehdä – samassa virkkeessä.
Kokemuksen mukaan samoistakin virkkeistä ja samasta numeerisesta
perustiedosta voidaan saada päinvastaisia tulkintoja muun muassa tulkitsijan
asenteiden, tiedollisten ja taidollisten kykyjen ja sosiaalipoliittisisten tarpeiden
mukaan. Jotta kirjallisuudessa esiintyvät, tälle työlle tärkeiksi kritiikin aiheiksi
katsotut väitteet olisivat lukijalle mahdollisimman yksiselitteisiä ja ymmärrettäviä,
lukijan omia johtopäätöksiä mahdollistavia ja kirjoittajan virhetulkinnan
mahdollisuuksia poistavia, käytetään tässä työssä tavallista enemmän suoria
lainauksia.
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Tämän tutkimuksen lähtökohta, tarkoitus ja tutkimistapa
Tämän tutkimuksen lähtökohta, tarkoitus ja tutkimistapa

1.3.1		 Lähtökohta: kuormitus vähentynyt – tila huonontunut
Seuraavista
kuvioista 1–5
voidaan jo
kokemuksellisesti
todeta, missä kuormituksen
1.3.1 Lähtökohta:
kuormitus
vähentynyt
– tila huonontunut
ja tilaa kuvaavien hapen, ravinteiden ja sinilevien suhteen ollaan. Kuviot eivät
Seuraavista
kuvioista 1–5tuloksia
voidaan ja
jo kokemuksellisesti
todeta,
missä kuormituksen
ole
tämän tutkimuksen
johtopäätöksiä, vaan
toteavia
lähtökohtia tälle
ja tilaa kuvaavien hapen, ravinteiden ja sinilevien suhteen ollaan. Kuviot eivät ole
tutkimukselle. Tästä lähtökohdasta nousevat muun muassa kysymykset, miksi
tämän tutkimuksen tuloksia ja johtopäätöksiä, vaan toteavia lähtökohtia tälle
ulkoisen kuormituksen ja rehevyystilan kehitykset ovat irtautuneet toisistaan ja
tutkimukselle. Tästä lähtökohdasta nousevat muun muassa kysymykset, miksi
mitä olisi tehtävä, jotta rehevyyskehitys tulisi paremmaksi.
ulkoisen kuormituksen ja rehevyystilan kehitykset ovat irtautuneet toisistaan ja
mitä olisi tehtävä, jotta rehevyyskehitys tulisi paremmaksi.

Kuvio 1. Gotlanninmeren, Suomenlahden ja Riianlahden happivajaus- ja
Kuvio 1. Gotlanninmeren, Suomenlahden ja Riianlahden happivajaus- ja happikatohappi¬kato¬alueiden absoluuttiset ja suhteelliset [%] pinta-alat vuosina 1960–2017. Kualueiden absoluuttiset ja suhteelliset [%] pinta-alat vuosina 1960–2017. Kuvio kopioitu:
vio kopioitu: Hansson ym.(2017).
Hansson ym.(2017).
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Kuvio 1. Itämeren kaikkien fosforilähteiden kuormitus [neliöt, kt P v-1] sekä Gotlanninmeren, Suomenlahden ja
Riianlahden happivajaus- ja happikatoalueiden absoluuttiset [103 km2] ja suhteelliset [%] pinta-alat vuosina
1960 – 2013. Happigraafit on kopioitu Hanssonin & Anderssonin (2013) julkaisusta.
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Kuvio 2. Itämeren fosforikuormituksen ja Gotlanninmeren syväveden ja pintaveden kokonaisfosforin pitoisuuKuvio 2. Itämeren fosforikuormituksen ja Gotlanninmeren syväveden ja pintaveden
den
kehitys v. 1968 – 2007. Syväveden Tot.P:n arvot ovat kolmen havainnon liukuvia keskiarvoja. Lähteet
kokonaisfosforin osalta
pitoisuuden
1968–2007.
Syväveden
Tot.P:nPitoisuustiedot
arvot ovat kolkuormitustietojen
HELCOMkehitys
(2013a,v.2013b)
ja Gustafsson
ym. (2012).
suodatettu
men
havainnon
liukuvia
keskiarvoja.
Lähteet
kuormitustietojen
osalta
HELCOM
(2013a,
HELCOM/ICES-tietokannasta: Baltic Sea (HELCOM) Monitoring data - Oceanography - ICES.
2013b) ja Gustafsson ym. (2012). Pitoisuustiedot suodatettu HELCOM/ICES-tietokannasta: Baltic Sea (HELCOM) Monitoring data-Oceanography-ICES.
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Kuvio 3. Nitraatti- ja fosfaattipitoisuudet
talvina 1850 – 2010 Gotlanninmeren
pintakerrosvedessä. Simuloidut (viiva) ja
havaitut (o). Kopio (Gustafsson ym. 2012

1980-luvun fosforikuormituksen vähentä
misen jälkeen kuviossa 3 esitetyt ravinne
pitoisuudet kehittyivät 1990-luvulta
alkaen siten, että fosfaattihavainnot (o,
näkyvät heikosti) ensin vähenivät, mutta
palasivat jo 1990-luvun lopussa entiselle
korkealle tasolle. Nitraatit käyttäytyivät
toisin. Ne ovat vähentyneet vuodesta
1991 alkaen, ja tämä näyttää jatkuvan
nykytilanteessakin. NO3/PO4-suhde on
nykyään n. 3,5 (mol) ja 1,6 (paino).
Tilanne on huono, se johtaa jokakesäiseen typensidontaan (ks. 6).

Kuvio 3. Nitraatti- ja fosfaattipitoisuudet talvina 1850–2010 Gotlanninmeren
Kuviopintakerro4. (Kopion lähde: Savchuk 2016: Myths of
svedessä. Simuloidut (viiva) ja havaitut (o). Kopio (Gustafsson ym. 2012).
the Baltic Sea eutrophication).
Laskevat murtoviivat esittävät Itämeren kokonaistypen TN 37
ja kokonaisfosforin TP vuotuiskuormitusta (kt/v, oikeanpuolinen asteikko).

Varjostetun alueen yläreunat esittävät
vesimassassa olevaa kokonaismäärää (pool,
vasen asteikko) ja samalla keskipitoisuuden
käyrän muotoa.

1990-luvun alkupuoliskolla Itämeri näyttää
reagoineen fosforikuormituksen vähentämiseen
2 – 3 vuoden viiveellä jopa yli odotusten.
Vuodesta 1997 alkaen fosforipitoisuus kuitenkin
jatkoi kasvuaan samaan tapaan kuin
huippukuormitusaikana vuosina 1975-1985.

1980-luvun fosforikuormi
misen jälkeen kuviossa 3
pitoisuudet kehittyivät 19
alkaen siten, että fosfaatt
näkyvät heikosti) ensin vä
palasivat jo 1990-luvun lo
korkealle tasolle. Nitraatit
toisin. Ne ovat vähentyne
1980-luvun fosforikuormituksen vähentämisen jälkeen kuviossa 3 esitetyt
1991 alkaen, ja tämä näyt
NO3/P
ravinnepitoisuudet kehittyivät 1990-luvulta alkaen siten, että fosfaattihavainnotnykytilanteessakin.
(o,
nykyään n. 3,5 (mol) ja 1,6
näkyvät heikosti) ensin vähenivät, mutta palasivat jo 1990-luvun lopussa entiselle
Tilanne on huono, se joht
korkealle tasolle. Nitraatit käyttäytyivät toisin. Ne ovat vähentyneet vuodesta 1991
seen typensidontaan (ks.
alkaen, ja tämä näyttää jatkuvan nykytilanteessakin. NO3/PO4-suhde on nykyään n.
3,5 (mol) ja 1,6 (paino). Tilanne on huono, se johtaa jokakesäiseen typensidontaan
(ks. 6).
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the Baltic Sea eutrophication).
Laskevat murtoviivat esittävät Itä
naistypen TN ja kokonaisfosforin
kuormitusta (kt/v, oikeanpuoline

Varjostetun alueen yläreunat esit
vesimassassa olevaa kokonaismä
vasen asteikko) ja samalla keskip
käyrän muotoa.

1990-luvun alkupuoliskolla Itäme
reagoineen fosforikuormituksen
2 – 3 vuoden viiveellä jopa yli odo
Vuodesta 1997 alkaen fosforipito
jatkoi kasvuaan samaan tapaan k
huippukuormitusaikana vuosina 1
Myöhemmin näytetään, että par
huonontumisen ilmiöt johtuivat s
muutoksista.

Kuvio 4. (Kopion lähde: Savchuk 2018: Myths of the Baltic Sea eutrophication).

Kaikki kuviot 1 – 5 (ks. seur. sivu) kertovat vakavista ristiriidoista. Ulkoisen ravin
mituksen vähentyessä veden typpimäärä pysyy vakiona, mutta fosforimäärä on
Laskevat murtoviivat
esittävät
Itämeren kokonaistypen
TN ja kokonaisfosforin
voimakkaasti
kuormituksen
vähenemisaikana
jo 20 vuotta.TP
Veden ravinnemäärä
vuotuiskuormitusta
oikeanpuolinen
asteikko).
typellä (kt/v,
8 vuoden
ja fosforilla
20 vuoden kuormituskertymää. Lähtökohtapäätelm
Varjostetun
alueen
yläreunat
esittävät
vesimassassa
olevaa
kokonaismäärää
seuraava: Jotkin muut tekijät kuin ulkoinen
kuormitus
hallitsevat Itämeren rav
(pool, vasensuuksien
asteikko) ja
keskipitoisuuden
muotoa.
ja samalla
rehevyyden
kehitystä.käyrän
Muiden
tekijöiden etsiminen ja määrittely o
1990-luvun
alkupuoliskolla
Itämeri näyttää reagoineen fosforikuormituksen
tämän
työn päätarkoituksista.
vähentämiseen 2–3 vuoden viiveellä jopa yli odotusten. Vuodesta 1997
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alkaen fosforipitoisuus kuitenkin jatkoi kasvuaan samaan tapaan kuin
huippukuormitusaikana vuosina 1975–1985. Myöhemmin näytetään, että
parantumisen ja huonontumisen ilmiöt johtuivat sääolojen muutoksista.
Kaikki kuviot 1–5 (ks. seur. sivu) kertovat vakavista ristiriidoista. Ulkoisen
ravinnekuormituksen vähentyessä veden typpimäärä pysyy vakiona, mutta
fosforimäärä on noussut voimakkaasti kuormituksen vähenemisaikana jo 20
vuotta. Veden ravinnemäärät vastaavat typellä 8 vuoden ja fosforilla 20 vuoden
kuormituskertymää. Lähtökohtapäätelmä on siten seuraava: Jotkin muut tekijät
kuin ulkoinen kuormitus hallitsevat Itämeren ravinnepitoisuuksien ja rehevyyden
kehitystä. Muiden tekijöiden etsiminen ja määrittely on eräs tämän työn
päätarkoituksista.
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1.3.2 Tämän ja tavanomaisen tutkimuksen erot
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Tämä työ ei mahdu tavanomaisen väitöstutkimuksen malliin
Tavallinen eteenpäin menevä lineaarinen tutkimus
Normaalissa eteenpäin pyrkivässä luonnontieteellisessä tutkimuksessa katsotaan eteenpäin
ja pyritään etenemään melko kapealla kaistalla tutkimusongelman ratkaisemiseksi. Ensin
ajatusrakennelman lähtöpohjaksi valitaan toimivia rakennuselementtejä tunnetuista
tietolokeroista. Sitten määritellään tietoaukot ja kerätään tietyn ohjelman mukaisesti uutta
tai täydentävää havaintoaineistoa. Seuraavaksi näytteet analysoidaan, tulkitaan ja tehdään
johtopäätökset ja lopuksi tutkimusraportti, josta tulisi selvitä täyttyikö tietoaukko ja
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Tämä työ ei mahdu tavanomaisen väitöstutkimuksen malliin
Tavallinen eteenpäin menevä lineaarinen tutkimus. Normaalissa eteenpäin
pyrkivässä luonnontieteellisessä tutkimuksessa katsotaan eteenpäin ja pyritään
etenemään melko kapealla kaistalla tutkimusongelman ratkaisemiseksi. Ensin
ajatusrakennelman lähtöpohjaksi valitaan toimivia rakennuselementtejä
tunnetuista tietolokeroista. Sitten määritellään tietoaukot ja kerätään tietyn
ohjelman mukaisesti uutta tai täydentävää havaintoaineistoa. Seuraavaksi näytteet
analysoidaan, tulkitaan ja tehdään johtopäätökset ja lopuksi tutkimusraportti, josta
tulisi selvitä täyttyikö tietoaukko ja ratkesiko ongelma vai syntyikö osaratkaisun
lisäksi uusia aukkoja ja ongelmia. Huomattakoon, että tiedekäytännössä kiellettyjä
liian aikaisia johtopäätöksiä ei edes voida tehdä ennen tulosten kokoamista
ja tulkintaa. Eteenpäin menevissä tutkimuksissa toteutuu automaattisesti, että
rakennetaan jo tunnetun tiedon päälle.
Yleispiirteiltään näin on tehty Itämeri-tutkimuksenkin laajan rintaman
eri kaistoilla, mutta eri kaistojen välillä yhteistyö on ollut puutteellista, ja siksi
kokonaisrintaman eteneminen on lähes pysähtynyt. Esimerkiksi Tanskan salmista
ajoittain työntyvien suolavesipulssien, sisäkuormituksen ja typen kytkeminen
rehevyyteen on ollut hajanaista ja asenteiden rasittamaa. Tutkimus ei ole jalostunut
riittäväksi käytännön osaamiseksi. Tutkimusyhteisössä tätä ristiriitaa ei ole esitelty
eikä vanhaa paradigmaa ole määrätietoisesti yritetty falsifioinnin kautta korjata.
Vasta viime vuosina ristiriitaisuus on tunkeutunut esiin (Gustafsson ym. 2012,
HELCOM 2013a, 2013b ja Savchuk 2016).
Tämä tutkimus etsii ensin taustasyitä Itämeren tilaongelmiin. Tässä
tutkimuksessa ei hankita uutta aineistoa, vaan Itämeri-tutkimuksen viime
vuosikymmenten leveältä ja syvältä tutkimuskentältä etsitään ristiriitaisiksi tai
virheellisiksi epäiltyjä valinta-, tulkinta- ja johtopäätösketjuja sekä virheisiin
johtaneita, usein sosiologisia, syitä. Tapahtuneen todellisuuden pohjalta tässä
työssä katsotaan, että Itämeren vanha tietopohja, paradigma, on uudistettava.
Niinpä tässä työssä – lineaarisille tutkimuksille lähes vastakohtaisesti – etsitään
korjauskelvollisia rakennuselementtejä huonosti tunnetuista lokeroista, itse asiassa
verkkomaiselta alueelta. Eri suunnista saaduista elementeistä pyritään niitä testaten
ja korjaten luomaan uutta. Itämeren parantamista ei voida rakentaa suoraan entisen
päälle. Tällainen korjaava tutkimus on monihaarainen ja moninkertaisesti vaikeampi
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hallita kuin lineaarinen tutkimus. Sille tulee sallia tutkimuksen standardimallista
poikkeaminen.
Huomattakoon, että lopputulokseen vaikuttavista korjauskelvollisista
elementeistä on tehtävä välijohtopäätöksiä, valittava lopullisten johtopäätösten
suuntaan vievistä teistä hyödylliset ja hylättävä tarpeettomat. Tätä oikeiden teiden
valintamahdollisuutta ei ole ollut Itämeri-tutkimusten alkuaikoina. Nyt, valtavan
tietoaineiston avulla, se mahdollisuus on.
Falsifikaation soveltamistapa Itämeren uuden paradigman
hahmottamiseen
Tähän Itämeri-työhön sisältyvä, alkujohdannossa mainittu Popperin tarkoittama
falsifiointi on luonteeltaan fataalien virheiden etsimistä. Löytämällä toiminta- tai
prosessimalleista merkittäviä virhekulkuja päästään mallien ongelma-alueiden
näkemiseen, kehittämiseen ja korjaamiseen vähemmällä testaustyöllä kuin
yrittämällä osoittaa malleja oikeiksi suurella testimäärällä (verifiointi). Sitä paitsi
perusteellinenkaan verifiointi ei vapauta induktion ongelmasta (yleistämisen
ongelmasta).
Itämeren rehevöitymis- ja paranemismekanismeja kaikkine osineen ja
prosesseineen on kuitenkin mahdotonta falsifioida yksiselitteisesti ja filosofisen
pitävästi. Se johtuu muun muassa biologisten ilmiöiden joustavuudesta, prosessien
ajallisesta riippuvuudesta ja ekosysteemin kyvystä korvata vaurioituneita
osia toisilla samantyyppisesti toimivilla osilla. Niinpä tässä työssä Popperin
falsifikaation ideaa käytetään toimintamallina sovelletusti ja joustavasti. Tätä
käyttötapaa on rohkaissut muun muassa Popperin alkuperäiseen falsifikaatioon
kohdistettu kritiikki, joka on laajentanut idean ymmärrettävyyttä ja sovellusrajoja.
Falsifikaation väljän käyttötavan johdosta tässä työssä käytetään myös
väljempää prosessihypoteesin termiä ja pidetään loogisena, että jos jollekin
prosessiketjulle välttämätön yksityiskohta voidaan osoittaa virheelliseksi tai
ristiriitojen aiheuttajaksi, niin kyseinen prosessiketjukin falsifioituu ainakin olleessa
muodossaan. Kokonaisuuden ymmärtämistä ja varsinkin käytännön sovelluksia
auttaa, jos falsifiointia seuraa toimivampi ratkaisu, vaikka se ei olekaan filosofisesti
falsifikaatiossa vaadittavaa.
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1.3.3		 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset
Tarkoitus. Tämän työn tarkoituksena on tuottaa selventävää ymmärrystä Itämeren
tilasta ja keinoja sen parantamiseksi. Tutkimuksella pyritään vaikuttamaan
erilaisiin yhteiskunnassa ilmeneviin ympäristötoimiin ja kehityskulkuihin.
Vaikuttavuus syntyy monimuotoisena ilmiönä tutkimustiedon ja muiden
tekijöiden yhteisvaikutuksesta useimmiten pidemmän ajan kuluessa, mutta joskus
paradigmamuutoksissa nopeasti.
Tarkoitus ei ole oikeuttaa tai puolustella ihmisen aiheuttamaa ympäristön
turmelua, vaan tarkastella tavallista kriittisemmin, kuinka luonnon mekanismit
ja ihmisen toimet vaikuttavat nimenomaan Itämeren rehevöitymiseen – ja
palautumiseen rehevöitymisestä.
Tarkennetummin mutta edelleen laajasti nähtynä tarkoituksena on:
a.

avata, selittää ja parantaa Itämeren rehevyysparadigman luonnontieteellinen
sisältö
b. avata ja selittää luonnontieteellisten virhetulkintojen sosiaalipsykologisia
syntymekanismeja diskurssianalyysin perusteita soveltaen
c. tuoda nykyistä loogisempaa lisävalaistusta Itämeren suojelun tieteelliseen ja
poliittiseen vuoropuheluun ja -vaikutukseen
d. työn luonnontieteellisten ja diskursiivisten tarkastelujen yhdistämisellä lisätä
yliopistolaissa tarkoitettua yhteiskunnallista vaikuttavuutta
e. viedä loppuun uuden paradigman tekemiseen tarvittavat johtopäätökset
Yksilöitynä tarkoituksena on:
1. tutkia, millaisia ja kuinka voimakkaita keskinäisiä vaikutussuhteita on
luonnontieteellisesti esitettyjen rehevöitymis- ja parantamiskäsitysten ja
suojeludiskurssin välillä
2. tutkia, onko Itämeren ympäristönsuojeludiskurssilla ja luonnontieteellisesti
esitetyillä rehevöitymis- ja parantamiskäsityksillä keskinäisiä vaikutussuhteita
3. etsiä Itämeren rehevöitymiskäsityksistä erityisesti fataalisesti virheellisiä
tulkintoja
4. korjata ja täydentää luonnontieteellisesti virheelliset käsitykset uudeksi
Itämeren rehevöitymisparadigman perustaksi
5. hahmottaa, millaisin luonnontieteellisin prosessein ja missä määrin Itämeren
syvänteiden huono happitila, fosforipitoisuudet, sinileväkukinnat ja
rehevyysongelmat ovat ihmisen toimintojen ja missä määrin luonnon omien
vaihteluiden aikaansaamaa
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6. hakea uusia suuntaviivoja Itämeren sinilevärehevyyteen liittyvään
typpikysymykseen: onko perusteltua poistaa vai lisätä typpeä tai vaikuttaa
muilla tavoin tilan parantamiseksi parantaa laadullista ja määrällistä sisäisten
prosessien tietopohjaa, erityisesti sisäisen ja ulkoisen fosforikuormituksen
suhdetta ja typensidonnan rooli- ja määräkäsitystä
7. sovittaa ja edelleen kehittää jo olemassa olevista malleista Itämeren
luonnontilaisen ja tulevan tilan fosforipitoisuuden arvioimismalli
8. selittää Itämeri-kysymysten luonnontieteellisten ja yhteiskunnallisten
vinoutumien syitä diskurssin ja ryhmä- tai lauma-ajattelun perusoppeja
soveltaen
Tutkimuskysymykset. Edellä mainittuihin päämääriin ja niihin sisältyviin
osatavoitteisiin pääsemiseksi on nostettavissa muun muassa seuraavia
tutkimuskysymyksiä:
1. Miten diskurssin, ryhmäajattelun ja vahvistusvinouman (ks. 4.1) perusoppien
soveltaminen auttaa osoittamaan, selittämään, ymmärtämään ja sovittelemaan
Itämeren rehevyystulkintojen luonnontieteellisiä ja yhteiskunnallisia
ristiriitaisuuksia, ja miten esimerkiksi suojelu- ja sisäkuormituksen
väheksymisdiskurssi
vaikuttaa
luonnontieteellisiin
tulkintoihin
ja
johtopäätöksiin?
2. Dominoiko Itämeren rehevyystilan vaihtelua luonto vai ihminen (HELCOMin
peruskysymys)? Onko Itämeren tila oleellisesti säädeltävissä vähentämällä
ihmisperäistä kuormitusta?
3. Miten typpipitoisuus vaikuttaa Itämeren tilaan? Onko typpikuormituksen
vähentäminen oikea keino myös typensitojasinilevien ja rehevyyden
vähentämiseksi?
4. Mikä on Tanskan salmien kynnysten yli tapahtuneiden suurten suolavesipulssien
frekvenssin harventumisen rooli Itämeren happi-, sisäkuormitus- ja
rehevyystilan kannalta?
5. Mihin Itämeren tilaa parantaviin tärkeimpiin tekijöihin ihminen voi vaikuttaa?
6. Miksi todellisuuden, teorian ja Itämeren suojelukäytännön yhteensovittaminen
on ollut vaikeaa?
7. Miksi Itämeren suojeluun sovellettuja rehevöitymiskäsityksiä ei ole asetettu
Popperin falsifikaation mukaisiin testeihin?
8. Millaisia
merkityksiä
luonnontiedediskurssin
ja
suojeludiskurssin
vuorovaikutusten tutkiminen tuottaa yhteiskunnalle?
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9. Millaisia käytännön sysäyksiä tämä tutkimus antaa tieteen ja politiikan
vuoropuheluun?
1.4		

Työn rajaukset

1.4.1		 Tutkimusalue
Tutkimusalueena on tarkkaan ottaen aava Itämeri, vaikka lyhyyden vuoksi siitä
käytetään tässä työssä pelkkää Itämeri-nimitystä (karttakuviot 6 ja 7).
Rannikon lahdet ja rannan lähisaaristo käsitetään siis omaksi lähialueekseen,
jota muun muassa Itämeren kuormitus ja muut yleisluonnehdinnat eivät koske
täysimittaisesti. Erillislahtien tila määräytyy pääosin niiden omien ominaisuuksien
ja kuormitusten perusteella. Siksi aavasta Itämerestä tehtävät luonnehdinnat eivät
sovellu merenlahtiin, jotka toimivat järvien tapaan ja joihin voidaan soveltaa
muun muassa Vollenweiderin rehevyysmallia niiden omilla parametreillä. Kun
suurpiirteinen oikaistu rantaviivan pituus on noin 4000 km ja sisäsaariston voidaan
ajatella ulottuvan keskimäärin 3 km etäisyydelle, tarkastelujen sisävyöhyke on
noin 3 % kokonaispinta-alasta.
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Kuvio 6. Itämeren pääosat, valuma-alue, ympärysvaltiot ja asutuksen sijoittuminen
(Furman ym. 2014).

Varsinainen Itämeri, jolla tarkoitetaan Gotlanninmeren, Bornholmin altaan
ja Arkonan altaan yhteistä aluetta, jonka tunnusluvut hieman pyöristäen ovat
210 000 km2, 13 000 km3 ja keskisyvyys 62 m. Varsinaisen Itämeren pinta-ala- ja
tilavuusosuudet ovat 53 % ja 62 % koko Itämerestä.
Gotlanninmeri. Tässä työssä käsitellään erityisesti happiasioihin liittyviä
pysyvää halokliinia (60–90 m) sisältäviä alueita, lähinnä Gotlanninmerta (=
Varsinainen Itämeri ilman Bornholmin ja Arkonan altaita). Tätä aluetta edustaa
parhaiten Gotlannin itäinen syvännealue By15 (karttakuvio 7). Gotlanninmeren
pinta-ala (151 920 km2) edustaa Tanskan salmien itäpuolisesta Itämerestä noin 40
%:a pinta-alasta ja 52 %:a tilavuudesta. Koska kyseessä on yleinen rehevyyden
syy-yhteyksien tarkastelu, itäpuolisen aseman By15 (240 m) katsotaan edustavan
tyydyttävästi Gotlanninmeren, koko Itämeren ja sen ympäristön prosessien tulosta.
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Kuvio 7. Gotlanninmeren havaintoasema By15. (Kuvan lähde: Wikipedia commons,
muokattu alkuperäisestä lähteestä https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baltic_
Sea_location_map.svg)

Gotlanninmeri ja näyteasema By15 kattaa myös valtaosan sisäkuormitusta
aiheuttavasta happiköyhästä (hypoksinen) ja hapettomasta (anoksinen) alueesta,
ja siten se toimii fosforin päälähteenä koko Itämerelle. Fosforin ja muiden
aineiden siirtäjinä toimivat myöhemmin osoitettavat voimakkaat vertikaaliset ja
horisontaaliset sekoitus- ja kuljetusmekanismit.
Valuma-alue. Itämeri päävaluma-alueineen ja ympärysvaltioineen on esitetty
kuviossa 6. Sen piirissä asuu noin 85 miljoonaa ihmistä. Osa-altaiden nimet sekä
kokoa ja morfologiaa luonnehtivat lukuarvot on kerrottu monissa lähteissä (mm.
Myrberg ym. 2006). Valuma-alueen koko on 1.649.550 km2 ja vesipinta-ala
Tanskan salmien kanssa 392.978 km2 (Myrberg ym. 2006). Suuri valuma-alue
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tuottaa myös runsaasti laimentavaa vettä, ja se sisältää yleensä järviä, luonnollisia
ravinteiden pidättäjiä. Baltian maiden, Puolan, Tanskan ja pieneltä osin myös Saksan
jokivaltaisissa vesistöissä järviä on melko vähän, mutta tällöinkin kuormittavuus
johtuu enemmän erinäisistä kuormittavista yksiköistä kuin siitä, että suuri valumaalue olisi sinänsä haitallisesti kuormittava.
Jääolot vaihtelevat huomattavasti, onhan matkaa Gdanskista Tornioon 1300
km. Myrberg ym. (2006) ovat esitelleet muun muassa lämpötila- ja jääasioita
varsin kattavasti. Vaikka ilmaston lämpeneminen tekee jääolojen ennustamisen
entistäkin vaikeammaksi, niin Perämeri jäätynee lähes joka talvi ja Selkämeri,
Saaristomeri ja Suomenlahti jäätynevät edelleen useimpina talvina. Vastaavasti
Gotlannin eteläpuolisen ulkomeren jäätyminen jäänee lähivuosikymmeninä erittäin
harvinaiseksi.
1.4.2		 Yleiset rajaukset ja painotukset
Työn tarkastelun laajuus ja rajaus. Yleensä tutkimukset rajataan sopivan
kokoisiksi elementeiksi suurempaan kokonaisuuteen. Nyt näkökulma on
toinen: ensin pyritään keräämään Itämeren historiallisesta, joskin hajanaisesta
kokonaisuudesta hyvät ja korjauskelvollisiksi katsottavat elementit yhteen. Näistä
pyritään rakentamaan aiempaa toimivampi kokonaisuus. Siksi kaikkia asiaan
liittyviä tietoja on pidettävä potentiaalisina elementtien rakenneosina.
Käytännöllisyys. Tässä työssä pyritään käytännölliseen ja hyödylliseen
rajaukseen. Niinpä tarkastelujen pääpaino pyritään kohdistamaan niihin
riippuvuuksiin, joilla on käytännössä kvantitatiivisesti suurimmat mahdollisuudet
aiheuttaa ja ylläpitää rehevyyttä ja toisaalta vähentää sitä. Valtavan Itämeriaineiston vuoksi, karkeasti noin 10 000 tieteellistä julkaisua (Snoeijs ym. 2008),
tässä tutkimuksessa suositaan makroskooppista, syntetisoivaa ja yksinkertaistavaa
tarkastelutapaa.
Ajallisesti pääpaino annetaan 1960-luvulta alkavalle jaksolle, jolta on enenevä
määrä moni-puolista analyysi- ja julkaisutietoa. Erityisesti tarkastellaan 1980-luvun
loppupuolelta alkanutta aikaa, kun ihmisperäinen kuormitus on vähentynyt, mutta
tila ei ole seurannut sitä.
Hydrogeografian ja biologian yhdistäminen on toiminut Itämeritutkimuksissa vain välttävästi. Tehdyistä tutkimuksista on nähtävissä suuntaus,
että fysikokemistit ja biologit ovat toimineet liian vähäisessä kanssakäymisessä
keskenään, jolloin loppukokonaisuuden kriittinen analysointi ja suurten
linjojen synteesi on jäänyt puutteelliseksi; on rakennettu elementtejä, mutta ei
määrätietoisesti kokonaisuuksia. Tämä koskee erityisesti typpikysymystä ja
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suolavesipulssien frekvenssin harventumisen merkitystä.
Tässä työssä tärkeinä tieteenaloina pidetään virtausten ja kerrostuneisuuden
hydrodynamiikkaa, happipitoisuutta säätelevää fysiikkaa sekä happi- ja
ravinnepitoisuutta ja rehevyyttä säätelevää biokemiaa. Keskeisiä käsiteltäviä
aiheita ovat suolavesipulssien ja happipitoisuuden dynamiikka, fosforin ulkoinen
ja sisäinen kuormitus, typen kierto ja erityisesti typensidonta sekä fosfori- ja
typpipitoisuuksien muodostumisen mekanismit.
Biologiset perusilmiöt, kuten tuotanto, kulutus ja hajotus, käsitellään
ryhmätasolla ja yleensä melko pinnallisesti. Esimerkiksi pohjaeläinten levinneisyys
ja elinolosuhteet ovat voimakkaasti sidotut pohjan hapellisuuteen, joten tiedot
hapettomista alueista riittävät elinolosuhteiden määrittelyyn. Vastaavasti kalojen,
eläinplanktonin ja aerobisten mikrobien kulutus ja hajotus eivät voi toimia
hapettomassa syvävedessä pahimmillaan 80–240 m syvyysvyöhykkeessä, joka
edustaa noin 30 % osuutta Gotlanninmeren tilavuudesta.
Kieli ja diskurssi luonnontieteessä.
Työ sisältää paljon ihmistieteellisiä ja hienovaraiseen kielelliseen vaikuttamiseen
liittyviä diskurssipohdintoja, joissa käsitellään muun muassa ”rivien välistä
lukemista”, sanomatta jättämistä, epäselvyydellä vaikuttamista ja erilaisia
hienovaraisia tai karkeita korostuksia. Tämän katsotaan onnistuvan parhaiten
kirjoittajan omalla äidinkielellä.
Typpiluvuissa 6 ja 7 on runsaasti esimerkki- ja tapausselostuksia. Niillä
osoitetaan, että muun muassa falsifiointitapaukset eivät ole yksittäistapauksia.
Tarkasteluja voitaneen pitää jossain määrin tieteelle tyypillisinä, tarkistavina
toistoina.
Kun työn tarkoituksena on ollut laatia Itämerelle hyvin perusteltu uusi
diagnoosi ja uusi rehevyysparadigma, työ on paisunut laajaksi. Sitä voitaneen pitää
opinnäytetyön ohella myös uudenlaisia näkökulmia tarjoavana käsikirjamaisena
Itämeren tietokoosteena.
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1.5		

Tutkimusaineisto ja sen analysointi- ja tulkintatapa

Tässä työssä ei ole kerätty uutta kenttä- ja laboratoriotulosmateriaalia.
Luonnontieteellinen päättely on siten tämän työn ajava voima: jo julkaistuista
tutkimuksista etsitään olennaiset virheet ja tehdään korjaavat päättelyt ja tulkinnat.
Tällainen tutkimusote merkitsee tavanomaista kriittisempää asennetta, joka luo
velvollisuuden hyvin vahvaan perusteluun.
1.5.1		 Tutkimusaineisto
Tutkimusaineiston, julkaisujen ja tausta-aineiston hankinta jakautuu pääasiassa
neljään haaraan:
1. Jo julkaistuihin tieteellisiin artikkeleihin ja niiden aineistoliitteisiin.
Tutkimus on takaisin katsovan ja ristiriitoja etsivän luonteensa takia lähinnä
prosessihypoteesin avulla tapahtuvaa ristiriitatiedon etsintää, tulkintaa ja
tulkinnan korjaamista. Sitä on tehty Itämeren ekologiaan liittyvistä tietolähteistä
(340 viitettä).
2. HELCOMin kirjallisiin ja sähköisiin julkaisuihin, muun muassa sivuihin
Publications / Baltic Sea Environment Proceedings (BSEP) ja Assessments and
indicators / Eutrophication assessment sekä Indicator fact sheets (vuosittaisia
tila- ja kuormituskatsauksia). Nämä tiedot ovat saatavissa HELCOMin
kotisivujen kautta.
3. HELCOMin kotisivun kautta saatavaan tietokantaan, jota ylläpitää International
Council for the Exploration of the Sea (ICES). Tietokanta ’Baltic Sea Monitoring
(HELCOM) data’ sisältää analyysitulokset 1900-luvun alusta alkaen. Tähän
suureen tietokantaan liittyy laaja graafinen yleistarkastelujen mahdollisuus.
Tässä työssä on kuitenkin käytetty alkuperäistä analyysiaineistoa, jota on
tarpeen mukaan ladattu ja suodatettu excel-tiedostoihin jatkokäsittelyä varten.
4. Lisäksi työhön sisällytettävien diskurssitarkasteluiden lähteiksi otetaan aiheen
ja tilanteen mukaan myös ei-tieteellisiä, mutta muuten sisällöltään merkittäviä
julkaisuja, esimerkiksi lehtiartikkeleita. Vaikka ne eivät yleensä kuulu
luonnontieteellisen logiikan piiriin, niin silti lehtiartikkelit ovat diskursiivisine
vapauksineen tavallisille ihmisille voimakkaita vaikuttamisen välineitä. Niissä
on lupa puhua jopa tunnevaltaisesti, mikä parhaimmillaan auttaa ymmärtämään
luonnontieteellistenkin ristiriitatulkintojen syntyä ja käyttöä.
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Vesipatsaan keskipitoisuuden arvioimiseksi on käytetty painotusta, jossa tietyn
vesikerroksen näytteen pitoisuuksia on painotettu näytteen edustaman tilavuuden
mukaan (kuvio 14). Tätä alempien näytteiden ylipainotuksen poistavaa menettelyä
on sovellettu vain suurten vesikerrosten keskipitoisuuksia ja ainemääriä laskettaessa.
Koko työn ja erityisesti typpikysymyksen (alaluvut 6 ja 7) käsittelyä
varten tietokannasta ’Baltic Sea Monitoring (HELCOM) data’ suodatettiin
molempien pääravinteiden kokonaispitoisuudet TN ja TP sekä liuenneet
epäorgaaniset ravinnekomponentit, DIN- ja DIP-pitoisuudet. Vähennettäessä
kokonaispitoisuudesta liuennut komponentti saadaan muu fraktio eli solunsisäinen
orgaaninen fraktio XN ja XP. Tietokannasta poimittiin vuosilta 1975–2007
tarvittavat ravinnekomponentit kuukausittain syvyyksistä (0–15 m). Poiminta
kohdistui aluksi vain Gotlannin itäiseen pääaltaaseen By15 ja sen lähistön
havaintopaikkoihin 37, J1, BCSIVB4 ja OMBMPJ1. Typpiasioiden yhteenvetojen
aluevertailuissa (alaluku 7.3.1) suodatuksessa käytettiin kutakin aluetta laajasti
kuvaavaa avomeren havaintopaikkaverkkoa.
1.5.2		 Itämeren rehevöitymistulkintojen päättelytapa
Yhdistetty luonnontieteellinen ja sosiologinen päättely
Itämeren luonnontieteellisen prosessikokonaisuuden hahmottaminen on
monipiirteistä ja vaikeaa. Monipiirteisyys luo asetelman, jossa ihminen tekee
päätelmiä luonnontieteestä ja jossa päättelijäyksilö tai -yhteisö on samalla
altis sosiologisten ilmiöiden ja tapojen vaikutuksille. Yleensä katsotaan, että
luonnontieteellinen päättely on niin matemaattis-loogista, että sosiologisten
ilmiöiden vaikutusta ei tarvitse ottaa huomioon. Kuitenkin Itämeren
luonnontieteellisessä päättelyssä tullaan myöhemmin osoittamaan käsityksiä, joita
voidaan selittää muun muassa sosiologisiin ilmiöihin kuuluvilla ryhmäajattelulla,
vahvistusvinoumalla ja ympäristöpoliittisilla näkemyksillä.
Diskursiivinen syväluku ja lähdekritiikki
Tässä työssä diskursiivisella syväluvulla tarkoitetaan luonnontieteellisten
tulkintojen epäilyyn ja korjaamiseen pyrkivää lukemistapaa. Kirjoituksia luettaessa
etsitään vihjeitä mahdollisista virhetulkinnoista, ristiriidoista ja kirjoittamatta
jättämisistä. Myös logiikaltaan ja selkeydeltään vaillinaiset ja sumeat kirjoitukset
saattavat tarkasti luettuna vihjata tärkeisiin asioihin tai niiden salailuun. Vaiheittain
täsmennettynä tutkimus- ja päättelyidean runkona on:
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1. etsiä vanhan paradigman tärkeistä osista ja tulkinnoista ristiriitoja, puutteita
ja virheitä soveltamalla etsintään yleistä tieteellistä päättelyä ja falsifioinnin
ideaa
2. tarkistaa epäillyt tausta-aineiston tulkinnat, korjata ne ja korvata ristiriitaiset tai
virheelliset elementit uuteen työparadigmaan paremmin sopivilla elementeillä
– ja koota uusi hypoteettinen paradigma
3. testata uutta hypoteesiparadigmaa historiallisella ja uusimmalla aineistolla ja
säätää se uudeksi, täydennetyksi paradigmaehdotukseksi.
Päättelytapojen moninaisuus
Itämeren tutkimushistoriasta syntyy vaikutelma, että tutkimusten johtopäätösvaiheen
tulkinnat ovat liian usein jääneet suppeiksi palapelin elementeiksi siksi, että
tulkinnat ovat hyvin monihaaraisia ja vaikeasti pääteltäviä. Palapelin kokoaminen
on jäänyt kesken. Toisaalta jo luonnon oma pohjavaihtelu tekee päättelyistä
vaikeita. Esimerkiksi sää-, hydrologia- ja laatutekijät vaihtelevat vuorokausi- ja
vuodenaikavaihtelun mukana osin tiettyjen systemaattisten sääntöjen mukaan,
mutta osin myös satunnaisesti varsin suurissa rajoissa. Tilastotieteellisesti
selkeää vakiollista mittausaineistoakin on vaikea järjestää. Niinpä aineiston tietty
pirstaleisuus ja toisaalta tarve korkeatasoiseen ymmärrettävyyteen asettavat
päättelylle ja tulosten tulkinnalle suuret haasteet.
Päättelytavat. Luonnontieteellisiä päättelytapoja katsotaan yleensä olevan
kolme, induktiivinen, deduktiivinen ja abduktiivinen. Induktiivisessa päättelyssä
edetään yksittäishavaintojen toistuvuudesta aina jonkin verran epävarmaan
yleistysteoriaan. Deduktiivisessa päättelyssä järjestys on päinvastainen ja tiukasti
looginen. Esimerkiksi matemaattista kaavaa toteuttavasta ilmiöstä voidaan
yksittäistapaukselle laskea etukäteen seuraustulos, esimerkkinä auton kiihtyvyys.
Tällaiset ilmiöt toimivat hyvin fysiikassa, mutta ekosysteemi tuottaa vaikeuksia.
Vesistötutkimusten loppupäätelmien teossa tarvitaan lähes aina myös
abduktiivista päättelyä, käytetyintä päättelytyyppiä vesistötutkimuksissa. Se kehittyi
pragmatismin myötä 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa C. S. Peircen nimittämänä.
Abduktiivista päättelytapaa voidaan luonnehtia parhaan selityksen päättelemiseksi
toisistaan riippuvista tai riippumattomista yksittäisistä tosiasioista. Siinä voidaan,
ja tulee, ottaa huomioon luonnontieteellisten havaintojen ja päätelmien ohella
myös ihmisten havainto- ja päättelykyvyn ominaisuuksia. Huhujen tyyppisiä
asioita ei saa lukea päättelyn premisseiksi. Salapoliisityö on hyvä esimerkki
abduktiivisesta päättelystä. Sille on ominaista, että jollekin seurausilmiölle pyritään
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keräämään useita järkiperäisiä aiheuttajasyitä, joista lopuksi merkitykseltään
todistusvoimaisimmat valitaan lopullisen diagnoosin tekoon ja lopputarkistuksiin.
Edellä kerrottu tekee ymmärrettäväksi, että jo luonnon prosessien melko
yksinkertaisista induktiivisista, deduktiivisista ja abduktiivisista päättelyalkioista
voidaan saada aikaan monimutkaisia ja monitulkintaisia päättelyketjuja, saati sitten,
kun asiaan liitetään ekosysteemin ja ihmisen sosiaalisen systeemin moninaisuuksia.
Eroja Itämeren ja järvien päättelyssä. Itämeren ja järvien ekosysteemiä
simuloivat mallit ovat monella tapaa yhdistelmiä edellä kuvatuista. Mallit
ovat yleensä samalla hypoteettis-deduktiivisia. Ne rakennetaan empiirisistä ja
teoreettisista osista hypoteettiseksi malliksi, jota sitten testataan ja parannellaan.
Koska Itämeri ja järvet poikkeavat eräiltä tekijöiltään toisistaan, niin
ekosysteemien ja ekosysteemimallienkin täytyy erota toisistaan juuri poikkeavissa
osissa (halokliini, suolavesipulssit ja pitkä stagnaatio). Tällöin myös eliöyhteisöt
eli biokenoosit eroavat kullekin biotoopille ominaisesti. Nämä erot ja myös
lopputulokset ovat hyvällä prosessi- ja mallilogiikalla kohtalaisesti ennakoitavissa.
Jos kuitenkin ympäristöpoliittiset ja sosiaalipsykologiset syyt saavat vaikuttaa
malliajatteluun, esimerkiksi jos pulssit jätetään huomiotta, niin luonnon tuottama
tulos on todennäköisesti ristiriidassa ihmisen mallituksen ja odotusten kanssa. Kun
sanotaan, että järjen ja tunteen ristiriidoissa tunne yleensä voittaa, niin esimerkiksi
huono tulos sinilevien vähentämisessä voidaan tulkita siten, että kuormitusta ei ole
vielä vähennetty kylliksi.
1.5.3		 Prosessihypoteesi fosforin ja typen vaikutuksista
Kuvio 8 havainnollistaa prosessiympyrää, joka muodostaa tämän väitöskirjan AcBhypoteesin ja prosessien analyysien lähtökohdan. Irrallisia A-tekijöitä (kuormitus,
yläosa) ovat lähinnä ulkoiset vesivirtaamat ja fosfori- ja typpikuormitukset. Kun ne
kohdistuvat suureen vesialtaaseen, niistä yhdessä muodostuu Ac-prosessiympäristö.
Siinä isoksi nähty ulkoinen ravinnekuormitus katsotaan riittäväksi syyksi Itämeren
rehevyys- ja sisäkuormitustilaan. Samalla Ac-näkemyksessä jätetään ympäröivän
luonnon B-tekijöiden vaikutukset liian vähälle huomiolle. Luontoa ja sen vahvoja
vaikutuksia pidetään ”annettuina” vakiona, joihin ei tarvitse, eikä monien mielestä
saakaan vaikuttaa. On selvää, että pelkkä Ac-näkemys on vajaa.
B-tekijät (luonto, alaosa): Irrallisina ja osin jo yhdistelminä B-tekijöitä ovat
muun muassa iImasto, hydrologia (virtaama jo A-tekijöissä), morfologia, lämpö- ja
suolapitoisuuskerrosteisuus, tuulet, suolavesipulssit ja stagnaatiot. Niistä muodostuu
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suuressa vesialtaassa Bc-prosessiympäristö. Koska luonnonhuuhtoutumasta on
aikojen kuluessa sedimentoitunut fosforia, Bc-prosessiympäristö ei välttämättä
tarvitse A-tekijöiden lisäkuormitusta, vaan allas voi rehevöityä pohjan
hapettomuudesta alkavasta sisäkuormituksesta, josta prosessit voivat edetä myös
typensidontaan. Näin on täytynyt tapahtua Itämeren muinaisissa rehevyystilan
vaihteluissa.
Kaikki yhdessä muodostavat AcB-hypoteesin (kuviot 8 ja 49), ja jos
myöhemmin ei ilmene mitään osaa falsifioivaa virhettä, niin hypoteesista tulee AcBparadigma. Tieto B-tekijöiden olemassaolosta ja vaikutuksesta ei ole uutta. Uutta
on se, että loogisuuden nimissä nämä tekijät huomioidaan aina kokonaiskuvassa.
Mainittavimpia B-tekijöiden esiin nostajia ovat olleet Fonselius (1969a), Voipio
(1980), Gerlach (1990), Fonselius & Matthäus (1990) ja Nehring ym. (1990).
Tärkeimmät huomioitavat tekijät yhdistetyssä AcB-hypoteesissa ovat:
–– ulkoisen kuormituksen väheneminen (A-osa, aiheuttajatekijä)
–– suolapulssien lisääntyminen (B-osa, aiheuttajatekijä) sekä
–– syvävesien happipitoisuuden paraneminen, sisäisen P-kuormituksen
pieneneminen, sisäisen N2-sidonnan pieneneminen, DIN/DIP-suhteen
kasvaminen
–– rehevyyden ja typensitojasinilevien väheneminen (tavoitteen toteutuminen)
Ajattelultaan kuvio 8 on siis prosessihypoteesi, jossa eufoottisen kerroksen DIPpitoisuuden vähe
nemisen seurannaisprosessit asetetaan testattavaksi. Jos tälle
DIN/DIP-ehtoja sisältävälle hypoteesille ei löydy merkittäviä ristiriitoja, niin tätä
perusmallia käytetään myöhemmin myös DIN-pitoisuuden lisääntymisen seuran
naisprosessien luomiseen (ks. kuvio 49).
Kuvion 8 (kuten typpikuvion 49) lähtökohtana on, että Gotlanninmeri on
saavuttanut huonon nykytasapainonsa, jossa on seuraavat kolme haitallista
syyluontoista lähtökohtaa:
1. Syvävesiin ulottuvat isot suolavesipulssit ovat harvinaisia, ja happitilanne on
huono
2. Fosforin sisäinen kuormitus, denitrifikaatio ja typensidonta ovat dominoivia
prosesseja
3. Jo talvella peitekerroksen moolinen DIN/DIP-suhde on typpivajauksellinen,
noin 6–10.
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3. syvävesien happipitoisuuden paraneminen, sisäisen P-kuormituksen pieneneminen,
sisäisen N2-sidonnan pieneneminen, DIN/DIP-suhteen kasvaminen
4. rehevyyden ja typensitojasinilevien väheneminen (tavoitteen toteutuminen)
Kuvion 8 (kuten typpikuvion 49) lähtökohtana on, että Gotlanninmeri on saavuttanut huonon nykytasapainonsa, jossa on seuraavat kolme haitallista syyluontoista lähtökohtaa:
1. Syvävesiin ulottuvat isot suolavesipulssit ovat harvinaisia, ja happitilanne on huono
2. Fosforin sisäinen kuormitus, denitrifikaatio ja typensidonta ovat dominoivia prosesseja
3. Jo talvella peitekerroksen moolinen DIN/DIP-suhde on typpivajauksellinen, noin 6 - 10.
FOSFORIF
O
kuorm:n
vähent.

A Oletus: fosforin ulko- ja sisäkuormitus vähenevät, ja happitila paranee
niin paljon, että päällysveden DIN/DIP muuttuu arvoihin yli 16 (mol) tai yli
7 (painosuhde). Typpikuormitus pysyy vakiona.

1.* Kokonaisfosfori- ja DIPpitoisuudet
vähenevät
11. DIN
lisääntyy
ja DIP vähenee ja tila
paranee

2.* Kevään ja kasvukauden perustuotannot vähenevät

3. Alkukesällä
DIP loppuu
päällysvedestä,
mutta DIN ei lopu

AcB. Fosforikuormituksen
vähentyminen
sekä pulssien ja hapen lisääntyminen
parantavat Itämeren tilaa

10. Fosforin sisäinen kuormitus vähenee, ja myös
denitrifikaatio vähenee,
mutta nitrifikaatio lisääntyy
B. Jos suolavesipulsseja
tulee useammin (tai muut
luontotekijät vaikuttavat)

9. Happitilanne
paranee

8. O2-kulumisaika lyhenee

4. N2-typpeä sitovat sinibakteerit ja
N2-sidonta vähenevät (kun niitä on
ollut)
5. Sekundaarituotanto ja
sedimentaatio
vähenevät
6. Hajotus ja
O2-kulutus
vähenevät

7. O2- virta lisääntyy

Kuvio
8. Itämeren
fosforikuormituksen
jalisääntymisen
suolavesipulssien
Kuvio
8. Itämeren
fosforikuormituksen
vähentämisenvähentämisen
ja suolavesipulssien
aiheuttamatlisääntymiparanemisilmiöt.
Huomautus*:
kuvioonm49
(DIN-typpi)
verrattuna vain
prosessit
1* ja 2*1*
eroavat,
muut ovatverrattuna
samat.
sen aiheuttamat
parane
isil
miöt. Huomautus:
vain
prosessit
ja 2* eroavat
DIN-typen lisääntymisellä ja DIP-fosforin vähentymisellä saadaan samansuuntaiset paranemisvaikutukset.
kuvioon 49 (DIN-typpi), muut ovat samat. DIN-typen lisääntymisellä ja DIP-fosforin väERITYISHUOMAUTUS:
Ac-paradigmaan sisältyy vanha, myöhemmin virheelliseksi osoitettava
hentymisellä
samansuuntaiset
paranemisvaikutukset.
Jos tämä prosessikulku
käsitys,
että typensaadaan
vähentäminen
vähentää ja vastaavasti
typen lisääminen lisää rehevöitymistä.
Tässä
asetelmassa,
kunristiriidattomaksi
DIN oletetaan vakioksi,myös
DIP-pitoisuuden
vähentyminen
kohottaa
DIN/DIP-suhteen
yli
osoittautuu
kuvion 49
kanssa, niin
AcB-paradigma
onarvoon
toimiva.
16 eli systeemi on DIN-typpiylijäämäinen. Jos myöhemmin tarkasteltava prosessikulku on ristiriidaton kuvion 8
kanssa, niin näillä ehdoilla AcB-paradigma on toimiva ja vanhan Ac-paradigman typpiosa on virheellinen.

Harha luonnon vakiollisuudesta. Itämeren ekosysteemin monimutkaisuus
pakottaa tutkijoita rajauksiin. Useimmiten se tapahtuu niin, että biologit tarkastelevat
ravinnekuormituksen ja biokenoosin prosesseja (Ac-osa) ja pitävät biotooppia ja
sen Bc-prosesseja melko vakioina. Vastaavasti fysikokemistit tarkastelevat lähinnä
biotooppia ja sen prosesseja (Bc-osa) jättäen biokenoosin biologeille. Tästä kärsii
varsinkin happeen ja sen seurannaisprosesseihin liittyvien kokonaisuuksien
hahmottamiskyky.
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2		

Itämeren kuormitus- ja suojeluhistoria

Vesiensuojelu – osa nykyaikaista teknouskoa
1900-luvun puolivälissä luonnonjärjestyksen kuormittuminen ja paikallinen
turmeltuminen alkoivat herättää ihmisessä sekä tieteellistä että emotionaalista
huolestuneisuutta. Vastauksena kehittyi koko teollisessa maailmassa näkemys, että
esimerkiksi vesistöt on suojeltava erityisesti luonnonjärjestyksestä poikkeavilta
ainevirroilta (muun muassa myrkyiltä) ja myös fysikokemiallisilta muutoksilta ja
rehevöittäviltä ravinteilta.
Toteutettua vesiensuojelua on leimannut runsaat 40 vuotta melko voimakas
teknousko. Sen mukaan Itämeren suojelulle on ominaista usko tieteen ja tekniikan
kaikkivoipaisuuteen juuri niin kuin suojeluinstituutiot sanovat tietävänsä.
Sisävesistöjen pääosin onnistunut suojelu on ollut vahvana esimerkkinä Itämeren
kuormituksen ja tilan syy-seuraus-käsitykselle.
Käytännössä tämä on tarkoittanut lähes aina tiettyjen aineiden vähentämistä,
ei juuri koskaan optimaalisiin ravinnesuhteisiin tarvittavia lisäyksiä, vaikka
oikeiden määräsuhteiden merkitys on muun muassa lääketieteen kautta kaikille
tuttu. Ympäristöministeriön järjestämien ideakyselyiden perusteella rajattu
suojeluajattelu on siirtymässä monipuolisemman hoitoajattelun suuntaan.
2.1		

Kuormitushistoria

2.1.1		 Muinaisvaiheet ilman ihmisen vaikutusta
1970-luvun puolivälistä alkanut tietoisuus Itämeren muinaisista vuoroin hyvä- ja
huonohappisista ja sinilevärunsaista kausista oli lisääntynyt 2000-luvulle tultaessa
(mm. Hallberg 1973, Niemistö & Voipio 1974, Andren ym. 2000, Bianchi ym. 2000,
Kunzendorff ym. 2001, Poutanen & Nikkilä 2001, Emeis ym. 2003, Borgendahl &
Westman 2007, Leipe ym. 2008, Zillén ym. 2008, Zillén & Conley 2010). Tärkein ja
varma tunnistuskeino on ollut kerroksellisissa sedimentin vyöhykkeissä (laminated
sediment) esiintyneet, vähähappisuudesta tai hapettomuudesta kertovat tummat
kerrokset ja mustat sulfidiraidat. Samoista kerroksista on löytynyt lisätodisteena
runsaasti sinileväpigmenttejä. Kuviossa 9 esitetään todisteita ja ajoituksia Itämeren
menneiden kausien rehevyys- ja happitiloista.
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Kun ihmisperäinen kuormitus on ollut hyvin vähäistä esimerkiksi vuoden 300
jaa. paikkeilla (kuvio 10 ja 27) ja kun silti tuolloin on syntynyt seuraavaksi tuhannen
vuoden ajaksi syvävesipohjien hapettomuudesta ja sinilevärehevyydestä kertovia
mustaraidallisia sedimenttilustoja (kuvio 9), niin tällaisten satojen tai tuhansien
vuosien hapettomien jaksojen on täytynyt aiheutua valtaosaltaan luonnonvaihteluista.
Niiden on puolestaan oltava joko huomattavia luonnonhuuhtoutuman lisäyksiä tai
muiden Itämeren rehevöitymisen syytekijöiden lisäyksiä tai niiden yhdistelmiä.
Myöhemmin esitettävien kvantitatiivisten riippuvuuksien perusteella ulkoisen
kuormituksen lisäykset eivät ole voineet olla merkittävien rehevyyskausien syitä
(kuvio 27). Sen sijaan ilmaston muutoskaudet ja niihin liittyvät suolavesipulssien
frekvenssit ja määrät ovat voineet vaihdella niin, että ne ovat aiheuttaneet syvävesien
hapettomuutta ja siitä edelleen seurannutta fosforin sisäistä kuormitusta ja DIN/
DIP-suhteen alenemista typensidontaa aiheuttavalle alueelle alle 16 (mol) tai alle
7 (paino) (ks. 6.4). On siis syytä huomioida, että prosessihypoteesikaavion B-osan
prosessit voivat toimia nykyisyydessäkin ihmisen toimia tehostaen tai vastustaen
(kuvio 8).
Tämä tietoisuus synnytti jyrkän ristiriidan sen aksiomaattisen luonteen
saavuttaneen käsityksen kanssa, että vain ihmisperäisen kuormituksen kasvu oli
pääsyy rehevöitymiseen, tämä pohjan hapettomuuteen, tämä fosforin sisäiseen
kuormitukseen ja tämä rehevöitymisen noidankehään (ks. prosessihypoteesin
kuvio 8). Tämä käsitys on synnyttänyt myös tarpeen selittää, miten mainitut kaudet
olivat voineet syntyä, kun ihmisperäinen kuormitus oli vielä minimaalinen tai kun
se aiempina rehevinä kausina on ollut merkityksetön. Tätä ristiriitaa käsitellään
lähemmin alaluvussa 5.5.3.
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Kuvio 9. Gotlannin itäisen syvänteen sedimentin ominaisuuksia eri aikakausina.
Huomaa, että viimeinen hapellinen ja homogeeninen liejusavivyöhyke (oxic, homogenous gyttja clay) sattuu pienen jääkauden aikaan (1300–1850 jaa) ja että sitä edeltävä
vähähappinen ja kerroksellinen liejusavivyöhyke (hypoxic, laminated gyttja clay) sattuu
keskiajan lämpökaudelle (300–1300 jaa., Medieval Warm Period). Kuvion kopio: Zillén
& Conley 2010. Kuvasymbolien selitykset: karut (3 kpl) ja rehevät kaudet (4 kpl): rehevä nykykausi 2010–1850 jaa. (160 v), karu 1850–1300 jaa. (=550 v), rehevä 1300–300
jaa. (=1000 v), karu 300 jaa.-2000 eaa. (=2300 v), rehevä 2000-–4200 eaa. (=2200 v), karu
4200–4700 eaa. (=500 v) ja rehevä 4700–6200 eaa. (=1500 v).
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2.1.2		 Ulkoinen ravinnekuormitus v. 1850–2015 ja vuonna 2000
Itämeren kokonaiskuormituksen kehitys v. 1850–2015
Tiedot Itämeren fosforikuormituksesta ajalta ennen 1980-lukua ovat hajanaiset ja
epätarkat. Vuodesta 1975 alkaen yhä luotettavimmaksi parantuvat tiedot perustuvat
lähteisiin Nehring (1981b), Larsson ym. (1985) ja (1993, 1998, 2004 ja 2009).
Larssonin ym. arvio 1980-luvun maksimikuormituksesta on 78 kt P v-1. Uudempien
arvioiden perusteella se olisi noin 72 kt P v-1 (Elmgren 1989a, Gustafsson ym.
2012, HELCOM 2014). Typpikuormituksen vastaava luku on 1150 kt N v-1.
Gustafsson ym. (2012) ovat arvioineet Itämereen tulevat vesi-, typpi- ja
fosforivirrat vuodesta 1850 alkaen (kuvion 10 yläosa). Sen mukaan jaksolla 1850–
1985 typpikuormitus kasvoi noin 2,5-kertaiseksi, mutta fosfori noin 6-kertaiseksi.
Kun fosforikuormituksen luonnontilainen arvio on Larssonin ym. (1985) mukaan
ollut 1800-luvulla noin 9,6 kt v-1, ja aiempina vuosituhansina ehkä 8 kt v-1,
saadaan kaikkien ihmisperäisten lähteiden maksimiarvioksi 64 kt v-1. Seuraavassa
kuviossa 10 sekä myös alaluvun 5.5.2 kuviossa 27 esitellään ravinnekuormitusten
historiallista kehitystä sekä pitkissä että lyhyissä jaksoissa.
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Gustafsson ym. (2012) ovat arvioineet Itämereen tulevat vesi-, typpi- ja fosforivirrat vuodesta 1850 alkaen (kuvion 10 yläosa). Sen mukaan jaksolla 1850 – 1985 typpikuormitus kasvoi
noin 2,5-kertaiseksi, mutta fosfori noin 6-kertaiseksi. Kun fosforikuormituksen luonnontilainen arvio on Larssonin ym. (1985) mukaan ollut 1800-luvulla noin 9,6 kt v-1, ja aiempina
vuosituhansina ehkä 8 kt v-1, saadaan kaikkien ihmisperäisten lähteiden maksimiarvioksi 64
kt v-1. Seuraavassa kuviossa 10 sekä myös alaluvun 5.5.2 kuviossa 27 esitellään ravinnekuormitusten historiallista kehitystä sekä pitkissä että lyhyissä jaksoissa.
Kuvio 10.
Yläosa: Itämeren ravinteiden tuloainevirrat vuotuiskeskiarvoina jaksolla 1850 –
2006;
a.Tulovirtaama,
b. Kokonaistyppi,
c. Kokonaisfosfori.
Kuvion b- ja c-osan murtoviivan vaihtelu
johtuu valtaosin tulovirtaaman vaihtelusta
(ilmalaskeuma, alin viiva). Kopion lähde:
Gustafsson ym. (2012).
Alaosa: Itämeren kokonaisfosforikuormituksen kehitys v. 1950 - 2010 sisältäen
luonnonhuuhtoutuman ja ilmalaskeuman.
Tietolähde: HELCOM (2013b ja 2013c).
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sisältäen
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ja vuoteen
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de: HELCOM (2013b
ja 2013c).pieniä vähenemisen prosenttilukuja (21 % 1995-2010). Ne tuottavat medialle ja
kansalle mielikuvan, että suunta on oikea, mutta paljon on vielä tehtävä, jotta Itämeren tila
paranisi.

Yleistäen voidaan sanoa, että olemme palanneet fosforikuormituksessa 1950-luvun tasolle.
Svendsenin ym. (2015) kuormituskatsauksessa olevien trendien mukaan arvioiden vuonna
Kuvio 10 esittää2016
uskottavasti
pitkän
kuormituskehityksen,
jossa 1980-luvun
huippukohta
on
30 kt P v-1. Ne merkitsevät
maksimiarvioihin
on noin 750
kt Najan
v-1 ja
verrattuna Kuvion
laskennallisesti
35 % Nnähdään,
ja 58 % Pettä
vähenemistä.
1980-luvun alkupuolella.
10 alaosasta
kuormitusvähennysten
jälkeinen jäännöskuormitus on vähentynyt aikavälillä 1980–2010 noin 58 %, josta
alkumaksimiin verrattuna jaksolle 1980–1995 tulee 47 % ja jaksolle 1995–2010
vain 11 %. HELCOM ilmoittaa yleensä kuormituksen vähenemiset vuoteen 1995
verrattuna, jolloin siitä eteenpäin saadaan pieniä vähenemisen prosenttilukuja (21
% 1995–2010). Ne tuottavat medialle ja kansalle mielikuvan, että suunta on oikea,
mutta paljon on vielä tehtävä, jotta Itämeren tila paranisi.

59

Yleistäen voidaan sanoa, että olemme palanneet fosforikuormituksessa
1950-luvun tasolle. Svendsenin ym. (2015) kuormituskatsauksessa olevien
trendien mukaan arvioiden vuonna 2016 on noin 750 kt N v-1 ja 30 kt P v-1. Ne
merkitsevät 1980-luvun maksimiarvioihin verrattuna laskennallisesti 35 % N ja 58
% P vähenemistä.
Itämeren kuormitus eri lähteistä vuonna 2000
HELCOM (2004) on tehnyt Itämeren valuma-alueita koskevan laajan ravinteita
ja raskasmetalleja käsittelevän tutkimuksen, jossa selvitettiin ravinnekuormituksen
muodostumista kahdella tavalla:
a) Valuma-alueilta Itämereen kohdistunut lähdekuormitus ja virtausmatkalla
tapahtunut pidättyminen (lähdeorientoitunut menettelytapa, source-orientated
approach), (ks. HELCOM 2004, taulukko 5.54)
b) Itämereen suoraan kohdistunut summakuormitus (kuormitusorientoitunut
menettelytapa, load-orientaded approach), (ks. HELCOM 2004, taulukko
5.52).
Tulosten yhteenveto on alla. Luvut koskevat Itämerta kokonaisuutena. Niiden
takana ovat osavaluma-alueittaiset tai eri maita koskevat erittelyt. Huomattakoon,
että a-tavan pistekuormituksessa tulee ilmi kaikki valuma-alueella syntyvä
pistekuormitus, kun b-tavassa pistekuormitusta on a-tapaan verrattuna vain
kolmannes, mutta se kuvaakin Itämereen asti virtaavaa, jäljelle jäänyttä
fosforivirtaa. Ylipäätään b-tavan luvut ovat luotettavampia, sillä a-tavassa on
suuret virhemahdollisuudet.
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Taulukko 1. Itämeren fosforikuormitus kahdella eri tavalla arvioituna.
a) Kuormitukset valuma-alueelle ja

b) Suoraan Itämereen kohdistuvat kuormitukset

pidättyminen virtausmatkalla
t P v-1

%

Luonnonhuuhtouma

10 963

26

Isot joet

Hajakuormitus

23 499
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Rannat ja pikkujoet

Pistekuormitukset
Yhteensä

8 143

19

42 605

100

Tulovesien mukana yht.

t P v-1

%

26 730

77,5

4 912

14,2

31 642

91,7

2 319

6,7

404

1,2

Pistekuormitus

Pidättyminen

13 091

31

Yhdyskunnat

Itämereen yhteensä

29 514

69

Teollisuus
Kalankasvatus
Pistekuormitukset yhteensä
Itämereen yhteensä

124

0,4

2 847

8,3

34 489

100,0

HELCOMin (2004) mukaan a-tavassa fosforia pidättyy koko Itämeren valumaalueelta laskevalla virtausmatkalla keskimäärin 31 %. On erikoista, että Suomen
alueelle ilmoitettu pidätysaste on vain 26 %, vaikka järvisyydet Venäjän, Suomen
ja Ruotsin valuma-alueista ovat vastaavassa järjestyksessä 17 %, 10 % ja 8 %
(HELCOMin taulukko 2.3) ja vaikka muiden maiden järvisyysluvut ovat 1–5 %.
Viljeltyjen pinta-alojen vastaavat osuudet Venäjän, Suomen ja Ruotsin osalta ovat
12 %, 7 % ja 6 %, vaikka muiden maiden viljellyn alan osuudet ovat 30–72 %.
On selvää, että Suomen pidätysaste on muihin maihin verrattuna varmuudella
liian pieni, sillä suurten keskusjärvien (Saimaa, Päijänne, Näsijärvi, Oulujärvi) ja
suurehkojen järvien valuma-alueilla ja pääjärvissä tapahtuu fosforin pidättymistä
80–90 %, vaikka rannikkojokien alueilla merta lähestyttäessä fosforivirta yleensä
kasvaakin. On perusteita arvioida, että Suomen alueella tapahtuva fosforin
pidättymisaste lienee suunnilleen lukemissa 40 %. Ilmeisesti eri maissa on
sovellettu eri laskentasääntöjä.
Typen osuus Itämeren rehevöitymiseen osoitetaan myöhemmin poikkeavaksi.
Siksi on katsottu turhaksi analysoida typpikuormituksia (a-tapa: 647 589 ja b-tapa
744 867 t N v-1).
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2.2		

Itämeren lähimenneisyyden suojeluhistoria

2.2.1		 Sisävesikokemukset Itämeren suojeluasenteiden taustalla
Vesiensuojelu. Yhteiskuntien kehityksen myötä 1950–1960-luvuilla alkoi ilmetä
vakavia vesistöjen pilaantumis- ja rehevöitymisongelmia. Tämän seurauksena
vesiensuojeluaate koki voimakkaan asennenousun Pohjoismaissa 1960-luvulla.
1970–1980-luvut olivat jo kiivasta jätevesien puhdistamoiden rakentamisen aikaa.
Orgaanisen aineen ja fosforin kuormitusten vähenemät olivat tietenkin aluksi
suuria, kuten myös kuormitetuimpien vesistöjen tilan paranemiset. Nyt jätevesien
edellä mainittujen aineiden vähenemät ovat usein yli 95 % maksimiarvoista,
mutta sisävesistöjen tila ei ole enää 30 vuoteen parantunut suojeluponnistusten
mukaisesti. Vesistöjen tilan parantamisessa on tultu jätevesien käsittelyn kalliille
kyllästysalueelle. Tällöin jatkotoimien optimointiin kuuluu myös kunnostus- ja
hoitotoimien vaikuttavuuden huomioiminen.
Itämeren suojelu on noudatellut karkeasti 10–30 vuoden aikaviiveellä
sisävesistöjen kuormituksen vähentämistapahtumia. Kuvatussa edistyksellisyyden
ilmapiirissä on luonnollista, että sisävesien kokemukset antoivat vahvan lähtökohtaasetelman ja sosiaalisen tilauksen myös Itämeren suojelulle. Kansainvälinen
merentutkimusjärjestö ICES (International Council for the Exploration of the
Sea) julkaisi vuonna 1970 työryhmäraportin, jossa se kiinnitti huomiota Itämeren
rehevyysongelmiin. Niistä näkyvimpiä olivat sinileväkukinnat, syvänteiden happija rikkivetyongelmat sekä näihin jo silloin yhdistetyt lisääntyneet syvänteiden
fosforipitoisuudet. Ongelmien syistä oltiin 1960- ja 1970-luvuilla vielä epätietoisia.
Vanhempi tutkijasukupolvi mm. Fonseliuksen (1970) ja Voipion (1980) johdolla
arveli ihmisen vaikutusta melko pieneksi, nuorempi sukupolvi suureksi.
Helsingin komissio (HELCOM) perustettiin ICESin toiminnan viitoittamana
vuonna 1974. Sen tehtävänä oli keskittyä Itämeren suojeluun ja sen koordinointiin.
Se aloitti varsinaisen toimintansa vuonna 1980 järjestämällä ICESin kanssa
Itämeren tilaa ja likaantumista käsittelevän kokouksen (Melvasalo ym. 1981).
Tämä merkitsi Itämeren tutkimusten voimistamista.
Itämeren huono vaste suojelutoimiin (kuviot 1–5) on johtanut muun muassa
ihmistä syyllistävään mediakirjoitteluun, että Itämeren pelastamiseksi ihmisten
tulisi muuttaa jopa ruokailutottumuksiaan kasvispainotteisemmiksi. Tämäkin
ajattelu perustuu uskoon, että ihmisperäiset typpi- ja fosforikuormitukset ovat
pääsyitä Itämeren edelleen jatkuviin sinilevä- ja rehevyysongelmiin ja että ravinteet
valuvat vesistöreitin latvoiltakin häviöittä Itämereen.
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Muita lähihistorian toimijoita. Kaikissa Itämeren ympärysvaltioissa on
vähintään kymmenittäin Itämeren suojelun ympärille perustettuja yhteiskunnallisia
toimijoita ja säätiöitä. Esimerkiksi Tampereella on vuonna 1994 perustettu
Suomen Itämeri-instituutti. Merkittävä uusi toimija on vuonna 2007 perustettu
Helsingin ja Turun kaupunkien julistama ja kansainvälisyyttä tavoitteleva
Itämeri-haaste. Se pyrkii muun muassa lisäämään tietoisuutta Itämeren huonosta
tilasta ja vetoamaan ihmisten vastuuntuntoon, jotta nämä jotain hyödyllistä
tehdäkseen ja yhteenkuuluvuutta kokeakseen lahjoittaisivat erinäisille projekteille
talkootyöpanoksia ja rahaa Itämeren tilan parantamisen nimissä. Merkittävä
toimija on myös vuonna 2008 perustettu puolueeton säätiö Baltic Sea Action Group
(BSAG).
Itämeren parantamista tavoittelevien toimijoiden herättämään toivoon liittyy
mentaalinen vaara, että Itämeressä havaittavien vaikutusten puuttuessa ihmiset
turhautuvat, jos tai kun kansalaisten ponnistukset ympäristön suojelua varten
eivät kohdistu tehokkaisiin toimiin. Huoli ei ole turhanpäiväinen. Tähän asiaan
liittyen mm. Elmgren ym. (2015) kirjoittavat: ”Jos yleisölle annetaan virheellinen
vaikutelma, että 40 vuoden työ ja investointi Itämeren ympäristönsuojeluun on
täydellisesti epäonnistunut, sen tuki voi horjua (Elmgren et al. 2012).”
2.2.2		 HELCOMin ravinnekuormituksen vähentämistavoitteet 		
vuonna 2007
HELCOM (2007a) on vahvistanut Itämeren suojelun ravinnekuormitustavoitteet
(Helcom Baltic Sea Action Plan, BSAP) (taulukko 2):

Taulukko 2. HELCOMin vuonna 2007 hyväksymät Itämeren suojelun ravinnekuormituksen vähentämistavoitteet vuoteen 2016 mennessä.
Fosfori t v-1

Typpi t v-1

Vuosien 1997–2003 hydrologisesti normalisoitu ravinnekuormitus

36 310

736 720

Itämeren maksimaalinen sallittava ravinnekuormitus

21 060

601 720

Tarvittava kuormitusvähennys yhteensä

15 250

135 000

150

1 200

Suomen osuus vähennyksistä
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Näillä vuoden 2016 loppuun tehtävillä vähennyksillä HELCOM toivoo Itämeren
tilan saavuttavan vuonna 2021 hyvän ekologisen ja ympäristöllisen tilan. Siihen
kuuluu, että ravinnepitoisuudet, leväkukinnat, happipitoisuudet sekä kasvien ja
eläinten esiintyvyys saavuttavat lähellä luonnontilaista olevan tavoitellun tason.
Toimintasuunnitelmassa on oireellista, että koko BSAP-asiakirjassa sisäinen
kuormitus mainitaan esimerkinomaisesti vain yhdessä lauseessa.
Toteutuneet kuormituksen vähenemät vuoden 2016 tasolla
Edellä alaluvussa 2.1.2 esitellyistä fosforin maksimi-, nyky- ja tavoitekuormituksista
(72000, 30000 ja 21000 t P v-1) saadaan toteutuneeksi vähenemäksi 42000 t P v-1 ja
tavoitelluksi vähenemäksi 51000 t P v- 1. Näistä saadaan tiivistettynä ja pyöristettynä
seuraava yleiskuva:
Toteutunut kuormituksen vähenemä 42000 t P v- 1on noin
58 % maksimikuormituksesta (pyöristettynä 60 %)
82 % tavoitevähenemästä (pyöristettynä 80 %)
Vielä toteutumaton kuormituksen osa on noin
13 % maksimikuormituksesta
18 % tavoitevähenemästä
2.2.3		 Itämeren tilan parantamiselle merkittäviä lähihistoriallisia
tapahtumia
Lähihistoriaan sisältyy muutamia perinteistä poikkeavia tapahtumia, jotka avaavat
etenemistietä Itämeren tilan tulevalle parantamiselle. Esittelyn arvoisia ovat ainakin
seuraavat kolme aiheryhmää.
Kansainvälinen tiederyhmä korostaa sisäkuormitusta ja epäilee
typenpoiston merkitystä
Ruotsin ympäristönsuojeluviraston asettama, amerikkalaisista ja kanadalaisista
eturivin tutkijoista koostunut vesistöalan viiden hengen asiantuntijaryhmä
(committee) on todennut Itämeren sisäisen kuormituksen huomattavaksi, joskin
vaikeasti kvantifioitavaksi (Boesch ym. 2006). Ryhmä vahvistaa kokonaiskuvan,
että syvävesien huono happitilanne aiheuttaa voimakasta fosforin sisäistä
kuormitusta ja toisaalta denitrifikaation lisääntymistä ja tätä kautta liuenneen
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DIN-typen (NO3, NO2, NH4) vähenemistä. Yhdessä nämä johtavat alhaiseen ja
krooniseen DIN/DIP-suhteeseen ja se puolestaan typpeä sitovien filamenttisten
sinilevien haitalliseen kukintaan ja typensidontaan. Tiederyhmä suosittaa sisäisen
kuormituksen tutkimista, jotta sen merkitys voitaisiin kvantifioida ja jotta
fosforipitoisuuden vähentämissuunnitelmien epävarmuudet ajan myötä vähenisivät
(Boesch ym. 2006).
Typpikysymyksessä amerikkalais-kanadalainen tiederyhmä, kuten koko
vesialan ympäristötiedeyhteisö, oli erimielinen typpikuormituksen vähentämisen
merkityksestä. Ryhmän asettaja oli ilmeisesti pyytänytkin mukaan eri suuntien
edustajia. Tärkeimpiä ristiriitoja aiheuttaa, että epäorgaanisten typpi- ja
fosforiravinteiden suhteellinen typpiköyhyys saa aikaan typensitojaorganismien
aiheuttamaa typensidontaa, joka on samaa suuruusluokkaa kuin typen ulkoinen
kuormitus. Ympäristötiedeyhteisö kiistelee edelleen kysymyksestä, olisiko
typpikuormituksen vähentämisestä hyötyä vai haittaa.
Hypoxia-projekti
Vuosina 2007 ja 2008 ruotsalainen Baltic Sea 2020-säätiö järjesti neliosaisen
”Hypoxia in the Baltic Sea” -nimisen seminaarien sarjan. Seminaarien johtaja
oli professori Daniel Conley. Yleishengeltään projekti odotti uusia keinoja, mutta
oli epäileväinen tekniikan suhteen (Conley ym. 2008b, 2009a, Conley 2012).
Lähemmin asiasta kerrotaan luvussa 11.
Ruotsi on käynnistänyt sisäisen kuormituksen vähentämisen tutkimuksia
Boeschin ym. (2006) tiederyhmän ehdottama sisäisen kuormituksen tutkimissuositus
on johtanut toimiin. Hypoxia-projektin jälkeen Ruotsin ympäristönsuojeluvirasto
Naturvårdsverket julisti Ruotsin valtion rahoittaman kilpailun pilottikokeiden
tekemiseksi. Valituiksi tuli vuonna 2008 kaksi kokeilututkimusprojektia,
ruotsalainen BOX ja suomalainen PROPPEN. Kolmevuotinen projekti käynnistyi
vuonna 2009.
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BOX ja Proppen
Molempien koeprojektien lopullisena tavoitteena on saada syvännevedet ja
-pohja hapellisiksi teknologisin apukeinoin. BOX-projektin (Baltic oxygenation)
perusajatuksen mukaan se tehtäisiin Itämeressä johtamalla hapellista ja aina
kylmää termokliinin ja halokliinin välistä vettä halokliinin alaosaan. PROPPENprojektin ajatusten mukaan vastaava johdettava vesi purettaisiin syvänteiden
pohjan tuntumaan. Kenttäkokeet tehtiin vuosina 2009–2011. Projektien raportteja
on useita, mm. (mm. Rantajärvi 2012, Naturvårdsverket 2012, Referensgroup
2012, Stigebrandt ym. 2015a ja 2015b). Uudemmasta julkaisusta (Stigebrandt
ym. 2015b) ilmenee, että nyt myös BOX-projektin mielestä pumppaus tulee tehdä
syvännealueen suurimpaan syvyyteen kuten Proppen-projektissa. Tällä saadaan
etu, että hapellinen vesi sekoittuu tiheyserojen takia hapettomaan veteen ja seos
hapettaa myös pohjasedimentin pintaa ja koko syvännevettä. Lisää asiasta kerrotaan
luvussa 7.
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3		

Itämeren ekologisen toiminnan perusteet

3.1		

Itämeren allas

Itämeren allas on suuri ja hieman erikoinen elinympäristö (biotooppi), jota siihen
parhaiten sopeutuva eliöyhteisö (biokenoosi) asuttaa. Biotooppi on siten määräävä
ja biokenoosi sopeutuva osa vesiekosysteemiä (ks. taulukko 3).
3.1.1		 Perusmorfologia ja -hydrologia
Taulukko 3. Itämeren osa-altaita luonnehtivia lukuja (selityksiä taulukon jälkeen).
Altaan

Altaan

Altaan

Altaan

alue

v.1950–2009

vinen virt

nen viip.

pinta-ala

tilavuus

keskisyv.

maksimi-

(km2) *

(km3 v-1) **

(km3 v-1)

(v)

(km2) ***

(km3) ***

(m) ***

syv. (m) ***

Perämeri

260 675

100

100

15

36 260

1 481

41

146

Selkämeri

220 765

90

190

23

64 886

4 308

66

293

9 000

4

194

1

8 893

169

19

104

5 477

411

75

301

Valuma- Keskivirtaama Kumulatii- TeoreettiOsa-allas

Saaristomeri
Ahvenanmeri
Pohjanlahti
yhteensä

490 440

194

194

33

115 516

6 369

60

230

Suomenlahti 413 100

112

112

10

29 498

1 098

38

123

Riianlahti

127 840

32

32

13

17 913

405

23

51

Varsinainen
Itämeri§

574 545

112

450

29

209 930

13 046

62

459

Itämeri ilman
Tanskan
salmia

1 605
925

450(a

46(a

372 857

20 918

56

459

Tanskan
salmet

27 365

455

1

20 121

287

14

81

Itämeri ilman
Kattegatia

1 633
290

455

47

392 979

21 206

54

459

Kattegat

86 980

472

1

22 287

515

23

130

Koko Itämeri

1 720
270

472

46

415 266

21 721

52

459

5

17

*HELCOM 2004 **Andersson 2008 ***Myrberg ym. 2006 a) todellinen viipymä on noin 23 v (ks. 2.1.2)
§ Gotlanninmeri 151 920 km2 (= Varsinainen Itämeri – Bornholmin ja Arkonan altaat (58 010 km2 ))
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Edellä taulukossa kumulatiivisen virtaaman arvot ovat likiarvoja, joihin ei ole
sisälly
tetty sadannan ja haihdunnan tuomia muutoksia, koska ne kutakuinkin
kompensoivat toi
sensa. Lisäksi Tanskan salmista tulevat sisäänvirtaukset eri
kerroksiin halokliiniin ja sen alle ovat vuositasolla tulovirtaamien suuruusluokkaa
ja tekevät tarkkojen virtaama-arvojen määrittämisen mahdottomaksi. Tästä syystä
myös teoreettiset viipymät ovat likimääräisiä ja teoreettisia. Sisäänvirtauksiin ja
horisontaalivirtauksiin palataan alaluvussa 3.1.4.
3.1.2		 Vesitase, veden vaihto ja todellisen viipymän arvioiminen
Itämereen verrattuna kolminkertainen valuma-alue
HELCOMin (2004) mukaan Itämereen laskeva valuma-alue Kattegat mukaan
lukien on 1.305.004 km2 ja se koostuu:
a) erilaisia kuormittajayksikköjä sisältävistä maa-alueista, 1.175.414 km2
b) sisävesistöistä, 129.590 km2 ja lisättäessä näihin merialue 415.266 km2 saadaan
koko valuma-alueeksi 1.720.270 km2.
Itämerta ympäröivä valuma-alue on siten Itämereen verrattuna noin 3-kertainen, ei
4-kertainen, kuten useimmiten mainitaan. Jo tämä havainto pienentää uskoteltua
kuormittavuustunnetta 25 %. Arvioita varten järvien keskisyvyyden arvioidaan
olevan neljäsosa (13,5 m) Itämeren tiedetystä keskisyvyydestä 55 m.
Vesitase ja veden vaihto
Itämeren vesitase on järvien tapaan positiivinen, mikä merkitsee, että keskimäärin
luusuasta poistuu vettä meren suuntaan. Sisään tulevat jokien ja lähivalumaalueiden virtaamat on esitetty kuviossa 11.
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neljäsosa (13,5 m) Itämeren tiedetystä keskisyvyydestä 55 m.
Vesitase ja veden vaihto
Itämeren vesitase on järvien tapaan positiivinen, mikä merkitsee, että keskimäärin luusuasta
poistuu vettä meren suuntaan. Sisään tulevat jokien ja lähivaluma-alueiden virtaamat on
esitetty kuviossa 11.
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& Andersson (2012).

Kuviosta 11 nähdään, että vuotuisten tulovirtaamien vaihtelu on melko suurta, mutta sillä ei
ole havaittu olevan trendiä. Vierekkäisten vuosien keskivirtaamien ero on suurimmillaan

Kuviosta 11 nähdään, että vuotuisten tulovirtaamien vaihtelu on melko suurta,
mutta sillä ei ole havaittu olevan trendiä. Vierekkäisten vuosien keskivirtaamien
ero on suurimmillaan noin 3000 m3 s-1 (95 km3 v-1), joka merkitsee Itämeren pinnan
korkeudessa noin 24 cm:n ja tilavuudessa noin 0,4 %:n muutosta. Itämeren suuruus
on siten hyvä puskuri tulovesien virtaaman ja pitoisuuksien vuotuisvaihteluille.
Keskisadannan (550 mm v-1 ja 6850 m3 s-1 ja 216 km3 v-1) ja haihdunnan (470
mm v-1 ja 5866 m3 s-1 ja 185 km3 v-1) erotus on melko pieni (985 m3 s-1 ja 31
km3 v-1), joten Tanskan salmista poistuu makeana tullutta vettä jokseenkin sama
virtaama kuin on yhteenlaskettu jokien tulovirtaama (450 km3 v-1) (Myrberg ym.
2006 ja Hennemuth ym. 2003). Tämän lisäksi on huomioitava Tanskan salmien
kynnysten yli tapahtuva sisäänvirtaus (suolavesipulssit), joten päällysvedessä
tapahtuva ulosvirtaus on jokien ja suolavesipulssien summa. Näissä arvoissa
esiintyy huomattavaa vuosivaihtelua (kuvio 11).
Myrbergin ym. (2006) mukaan sisäänvirtaus on Kattegatissa keskimäärin 1200
km3 v-1. Salmissa ja Arkonan altaassa tapahtuva edestakainen virtailu huomioiden
laskennallinen nettovirtaus Varsinaiselle Itämerelle on Jacobsenin (1981) mukaan
433 ja Myrbergin ym. mukaan 472 km3 v-1. Sekä jokien että sisäänvirtauksen
arvojen ollessa noin 450 km3 v-1 ulosvirtaus Arkonan kautta on keskimäärin 900
km3 v-1.
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orkeuden
takia salmien
alapuokynnyskorkeuden
alapuogradienttivirtauksena,
kun salmien suolapitoisempaa vettä valuu gravitaation takia
vät
olavesipulssit,
suuremmankykenevät suuremman
salmien kynnyskorkeuden alapuolelle. Vain suuret ja riittävän väkevät virtaukset,
mmätkin vedet.
suolavesipulssit, kykenevät suuremman tiheytensä ansiosta syrjäyttämään
alusveden syvimmätkin vedet.
tasaavat laatua

at,
elähteiden
sade) lisäksi
(joet,sillä
rannat, sade) lisäksi sillä
Sisäänvirtaukset lyhentävät todellista viipymää ja tasaavat laatua
sa
nnyssyvyyden
edestakaisesti
alaosissa
ja
edestakaisesti ja
Itämerelle on ominaista, että ulkoisten vesi- ja ainelähteiden (joet, rannat, sade)
lisäksi sillä on Tanskan salmissa edellisiin verrattava, mutta kynnyssyvyyden
alaosissa edestakaisesti ja ”tuontivoittoisesti” sykkivä vesi- ja ainelähde,
sisäänvirtaus (suolavesipulssit). Alaluvussa 3.1.5 kerrotaan lähemmin pulssien
ilmenemistavasta ja mittasuhteista.
Nyt, pyrittäessä arvioimaan todellinen kaikkien tulo- ja lähtöuomien
summavirtaama ja veden keskimääräinen viipymä, käytetään sekä joki- että
sisäänvirtausten sisältämää virtaama-arvoa 900 km3 v-1 (vesitase ja veden vaihto).
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Tällöin viipymäksi saadaan 23 vuotta eli puolet jokivesien virtaamilla arvoidusta
veden viipymästä, jota joskus käytetään arvioissa. Edellä esitetty pienempikin
viipymä merkitsee, että jokien konservatiivisten aineiden ja myös ulkoisen
ravinnekuormituksen suuretkin pitoisuusvaihtelut tasaantuvat Itämeressä erittäin
tehokkaasti; vuosittain tulee uutta vettä vain yksi kahdeskymmeneskolmasosa
(1/23). Voimakkailla horisontaalivirtauksilla (3.1.4) on suuri merkitys Itämereen
syntyvien ravinnepitoisuuksien tasaajana. Itämeri on halokliinin yläpuolisilta
osiltaan lähes niin sanottu täydellisesti sekoittuva allas (CSTR).
3.1.3		 Syvyyssuhteet

Syvänteet ja suolavesipulssien virtaussyvyydet ja -reitit
Kuviot 12 ja 13 esittävät Itämeren eri alueita ja eri syvänteiden välisiä kynnyksiä,
jotka ovat tärkeitä syvävirtausten ymmärtämiseksi. Mainittakoon että kookas,
syvyyksiä esittävä topografinen kartta on esitetty HELCOMin (1981) julkaisun
liitteenä mittakaavassa 1:1700 000.
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Kuvio 12. Itämeren altaat ja niiden väliset kynnykset syvyyksineen (Myrbergin ym. 2006
mukaan. Kuvan lähde: Wikipedia commons, muokattu alkuperäisestä lähteestä https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Baltic_Sea_location_map.svg).
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Kuvio 13. Itämeren syvyyskartta ja suolavesipulssin kulku Tanskan salmien kautta
Itämerelle (Lähde: Merentutkimuslaitos).
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Tilavuuden ja pinta-alan hypsografiset käyrät

Tilavuuden ja pinta-alan hypsografiset käyrät

Painotuskertoimien laskemiseksi tarvitaan hypsografiset käyrät, jotka esitetään
Painotuskertoimien laskemiseksi tarvitaan hypsografiset käyrät, jotka esitetään Varsinaista
Varsinaista Itämerta
koskevina
14.
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Kuvio 14. Gotlanninmeren
hypsograafiset käyrät
(A ylempi) koko vesipatsaalla, ja
(B alempi) 100 metrin alapuolella.
Koko vesipatsaan tilavuus on 13 000
km3 ja pinta-ala 210 000 km2.
Esimerkiksi halokliinin keskipisteen
äärisyvyyksien 60 - 90 m välinen
tilavuusero on noin 17 % eli 2 200 km3
ja pinta-alaero on noin 20 % eli noin
42 000 km2. Aineisto: Ehlinin ym.
(1974) julkaisemat tiedot.
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Kuvio 14. Gotlanninmeren hypsograafiset käyrät. (A ylempi) koko vesipatsaalla, ja (B
Kuvion 14 selostuksessa on esimerkkiarvot Gotlanninmeren halokliinin korkeusvaihtelun
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niin se kohottaisi halokliinia n. 2,5 m.

Kuvion 14 selostuksessa on esimerkkiarvot Gotlanninmeren halokliinin
korkeusvaihtelun vaikutuksesta tilavuuksiin ja pinta-aloihin. Samoin kuviosta 14
B voidaan lukea, että hapeton 100 m alapuolinen vyöhyke on tilavuutena noin 9 %
eli noin 1200 km3 ja pinta-alana noin 20 % eli noin 42000 km2. Edelleen kuviosta
14 voidaan arvioida, että 80 m syvyyslukemissa yhden metrin syvyysero merkitsee
noin 60 km3. Jos siis syvänteeseen virtaisi 150 km3 pulssi, niin se kohottaisi
halokliinia n. 2,5 m.
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3.1.4		 Fysikaalisia perusilmiöitä

Lämpötila- ja suolakerrostuneisuus
Veden suola-, lämpötila- ja paine-erot aiheuttavat tiheyseroja ja nämä puolestaan
kerrostuneisuutta, koska vesimassat pyrkivät järjestäytymään vakaaseen olotilaan.
Tiheyden muodostuminen merivedessä on esitetty seikkaperäisesti muun muassa
Myrbergin ym. (2006) teoksessa. Siinä on esitetty yhtälöt, joiden mukaan sekä
jäätymispiste (Tf) että maksimitiheyden lämpötila (Tm) celsiusasteina pienenevät
suolaisuuden (S [PSU]) kasvaessa:
Tf = – 0,055 * S.

(2)

Tm = 3,98 – 0,216. * S.

(3)

Nämä merkitsevät, että Itämeren veden jäätymispiste on noin -0,4 celsiusastetta ja
että maksimitiheyden lämpötila on noin 2,3 celsiusastetta.
Vesikerrosten nimityksiä. Oseanografia tuo järviterminologiaan verrattuna
kolme lisäkäsitettä: pintakerroksen (ylin tasalämpöinen kerros), peitekerroksen
(ylin tasasuolainen kerros) ja halokliinin (suurimman suolamuutoksen kerros).
Alusveden käsite on yhteinen. Käsitteet tulevat esille todellisissa esimerkeissä
(kuvio 15). Itämeren hydrografiaa kuvataan erinomaisesti Myrbergin (2006)
kirjassa. Siksi seuraavassa esitetään lähinnä ekologian kannalta eräitä olennaisia
piirteitä.
Halokliini ja suolavesipussit. Itämeren olennaisimpia ekologiaa ohjaavia
tekijoitä on Varsinaisen Itämeren suolaisuuden pysyvä harppauskerros, halokliini
60–80 metrin syvyydessä. Se estää voimakkaimpienkin myrskyjen suoran
vaikutuksen halokliinin alle. Pysyvän halokliinin alueilla täyskiertoja ei ole, mikä
helposti johtaa alusveden hapettomuuteen, sisäiseen kuormitukseen ja rehevyyteen,
jos lisähappea tuovia suolavesipulsseja ei tule riittävän usein.
Tanskan salmien kautta Gotlannin syvänteisiin työntyvät, happea tuovat suuret
suolavesipulssit ovat harventuneet viimeisen 40 vuoden aikana siten, että aiemmin
pulssit tulivat 1–4 vuoden välein, nyt 8–16 vuoden välein (ks. 3.2.3). Tämä ilmiö
on viime vuosisatoina Itämeren ekologiaan vaikuttaneista tekijöistä ylivoimaisesti
suurin.
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Kesäisen kerrostuneisuuden tyyppi-ilmiöt Gotlanninmerellä ja Perämerellä
selviävät kuviosta 15. Siitä nähdään halokliinin puuttuminen Perämereltä.
Kesällä noin 15–20 metrin syvyyteen ulottuva terminen päällysvesi on
samantapainen kuin järvissä. Edellä mainittujen syvyyksien alapuoliseen
peitekerrokseen on jäänyt edellistalven, ”vanhan talven”, kylmää vettä. Siksi
syvyysvyöhykkeessä 20–60 metriä on jatkuvasti Itämeren kylmintä vettä.
Suolapitoisuuden ja lämpötilan yhteisvaikutuksesta lämpötila laskee yleensä 2–3
celsiusasteeseen. Syksyllä terminen päällysvesi häviää ja tilanne jatkuu tammihelmikuun syvintä talvitilannetta kohti.

Kuvio 15. Lämpötila- ja suolapitoisuuskerrostuneisuutta ilmentäviä tilanteita Gotlanninmerellä ja Perämerellä vuonna 2003. (Furman ym. 2014). σ= tiheys – 1000 kg m-3, T=
lämpötila, S= saliniteetti).
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3.1.5		 Virtaukset liuenneiden aineiden kuljettajina

Horisontaaliset virtaus- ja sekoitusilmiöt liuenneiden aineiden kuljettajina
Joista Itämereen tulleen makean veden keskimääräinen virtausnopeus Atlanttia
kohti on virtaaman ja poikkileikkauksen perusteella arvioituna hyvin pieni,
suuruusluokaltaan 0,2–0,5 cm s-1. Toisaalta Myrbergin ym. (2006) esittämistä
kuvioista nähdään, että tuulen ja Coriolis-voiman ansiosta Itämerta kiertää
keskimäärin vastapäiväinen virtaus, jossa tavataan tyypillisesti 5–15 cm s-1
nopeuksia (Myrberg ym. 2006), tosin pienemmillä poikkileikkauksilla. Ne ovat
kertaluokkaa suuremmat jokien aiheuttamaan keskimääräiseen virtausnopeuteen
verrattuna. Olemassa oleva virtausmekanismi toimii siten tehokkaana sekoittajana
ja kuljettajana, joka siirtää Tanskan salmista tulevia suoloja – ja myös liuenneita
ravinteita – Suomenlahdelle ja Pohjanlahdelle varsin tehokkaasti.
Saadaksemme käsityksen Suomenlahden ja Pohjanlahden sisäänvirtauksista
tehtäköön aiemmin esitellyn yhtälön 1 mukaiset laskelmat. Ahvenanmaan,
Hankoniemen ja Hiidenmaan eteläpuolelle rajautuva alue toimii syöttöalueena,
jossa sekä Suomenlahdelle että Pohjanlahdelle suuntautuvien virtausten
suolapitoisuus on molemmissa noin 7 PSU. Molemmissa lahdissa keskimääräinen
suolapitoisuus on noin 4,5 PSU. Yhtälön 1 avulla, ja hakien taulukosta 3 makean
veden tulovirtaamat, saadaan tulokseksi, että Itämeren vettä virtaisi n. 310 km3
v-1 Suomenlahteen ja Pohjanlahteen vastaavasti noin 530 km3 v-1. Laskennallisesti
nämä luvut merkitsevät, että meriveden osuus olisi Suomenlahdessa 73 % ja
Pohjanlahdessa 74 %.
Lukujen valossa voidaan arvioida, että Saaristomerelle tulevassa vedessä on
noin ¾ Gotlanninmeren vettä, johon on lisäksi sekoittunut Pietarin alueen kuormitus
ja muun muassa Luga-jokea pitkin tulevaa, Kingiseppin jätekipsivuoresta peräisin
olevaa fosforia. Suojeluinstituution usein esittämä väite, että Suomi olisi yksinään
syypää Saaristomeren rehevyyteen, on liioiteltu tieto. Viime vuosina Suomenlahden
suunnan kuormituksen vähennyttyä Suomen osuus on hieman kasvanut, mutta
kokonaistilanne parantunut.
Virtausten erittäin tehokas aineiden kuljetuskyky ilmenee muun muassa siitä,
että Tanskan salmista tullut suola esiintyy Gotlannin seutuvilla päällysvedessä noin
8 PSU:n pitoisuudessa ja että tämä vesi pystyy – vasten keskimääräistä suolattoman
veden virtausta – saamaan aikaan 4 PSU:n pitoisuuden Merenkurkkuun, 700 km
päähän.
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Vastaavasti voidaan ajatella, että Suomenlahden ja Pohjanlahden kuormitus
vaikuttaisi virtausten välityksellä Varsinaiseen Itämereen. Konservatiivisten
aineiden (suola) osalta näin epäilemättä on, mutta erityisesti Selkä- ja Perämeren
hyvissä happioloissa sekä omalta valuma-alueelta että myös Varsinaiselta Itämereltä
tullutta fosforia pidättyy tehokkaasti pohjaan. Perä- ja Selkämeri toimivat siten
muun Itämeren ”suojelijana”, ”kiertosuodattimena”. Varsinainen Itämeri huonoine
happineen ja suurine fosforin sisäkuormituksineen toimii puolestaan fosforin
jakelijana reuna-alueilleen Suomenlahteen, Saaristomereen ja eteläiseen Itämereen.
Vertikaaliset virtaus- ja sekoitusilmiöt liuenneiden aineiden kuljettajina
Osailmiöiden määrittely. Advektiiviset ja vertikaaliset kuljetus- ja sekoitusvirtaukset
ovat monimutkainen fysikaalinen ilmiöjoukko, jota ovat katsausjulkaisuissaan
yksityiskohtaisesti kuvailleet muun muassa Reissmann ym. (2009) ja Meier
ym. (2006). Vertikaaliset ilmiöt tapahtuvat horisontaalisiin verrattuna ahtaissa
rajoissa. Noin 5 PSU:n suolapitoisuusero on nähtävissä Gotlanninmerellä
halokliinin ylä- ja alapuolen välillä noin sadan metrin (0,1 km) vertikaalimatkalla,
mutta horisontaalisesti vasta 10000-kertaisella (1000 km) matkalla Perämereltä
Gotlanninmerelle. Vertikaaliset kuljetusilmiöt ovat tärkeitä erityisesti fosforin
sisäisen kuormituksen välittäjinä. Nykyinen noin 80 000 km2 kokoinen pilaantunut
pohja on noin 38 % Gotlanninmeren pinta-alasta, ja se osoitetaan myöhemmin
kaikkia ulkoisia kuormittajia suuremmaksi sisäiseksi kuormituslähteeksi. Tämän
kuormituslähteen diffuusiopinta on halokliinin syvyydessä, vain noin 60 metrin
etäisyydellä tuotantokerroksesta. On selvää, että näin lähellä oleva laaja pinta
pystyy turbulenttisen ja molekulaarisen diffuusion avulla tihkuttamaan ravinteita
levien käyttöön.
Kuviossa 16 (Reissmann ym. 2009) esitetään symbolisina useita
fysikaalisia ilmiöitä, jotka osallistuvat muun muassa Itämeren suola-, happi- ja
ravinnepitoisuuksien säätelyyn. Merkittäviä ilmiöitä ovat Tanskan salmien kautta
tulevat suolaisten vesien lähes jatkuvat sisäänvirtaukset ja niiden työntymiset
monina pikkuerinä tiheyttään vastaaviin kerroksiin, lähinnä halokliiniin tai sen alle.
Samoihin ilmiöihin kuuluvat harvinaisemmat suuret ja raskaat suolavesipulssit ja
niiden työntyminen aiempaa syvävettä syrjäyttäen ja halokliinia kohottaen.
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Kuvio 16. Itämeren fysikaaliset sekoittumis- ja kulkeutumisprosessit (Reissmann ym.
2009).

Kuvion oikeanpuoleisessa ylänurkassa pohjanmyötäisesti nouseva nuoli kuvaa
Suomenlahteen siirtyvää vähähappista ja runsasravinteista vettä, joka syntyy
suurten ja syrjäyttävien pulssien työntämänä. Peitekerroksen paksuuteen ja
happitalouden kautta rehevyyteen vaikuttavaa halokliinin eroosiota ei ole nimetty,
vaikka Reissmann ym. (2009) käsittelevät tätä tuulisina talvina noin vuosina 1988–
1992 esiintynyttä ilmiötä, kun halokliini painui vuosina 1992 ja 1993 syvyystasolle
90–95 m. Sittemmin tuulet vähenivät ja vuoden 1993 suuren pulssin jälkeen
syksystä 1993 alkaen halokliini alkoi nousta ja saavutti maaliskuussa 1998 tason
70 m pysytellen sittemmin yleensä 65–85 m välissä (ks. kuvio 24).
Kuviossa 16 ei käsitellä Itämeren suurinta kuormituslähdettä, fosforin sisäistä
kuormitusta, jonka määrä on noin 120–180 kt P v-1 (9.1). Se on suuruusluokaltaan
satakertainen
verrattuna
Suomenlahteen
kohdistuvaan
Fosforit-tehtaan
-1
jätekipsivuoren fosforikuormitukseen arvioon 1,5 kt P v . Tätä 2010-luvun alussa
yllättäen löytynyttä kuormitusta pidetään hyvin suurena. Suojeluinstituution
paheksunta voidaan kuvitella valtavaksi, jos löytyisi sata uutta ja tuntematonta
vastaavaa Itämeren haamukuormittajaa. Sama sisäkuormituksena ei kuitenkaan ole
herättänyt merkittäviä reaktioita. Sitä ei nähdä eikä sitä sisäistetä mieleen.
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Kumpuaminen.
Kumpuamisvirtaukset
ovat
tärkeä
sekoitusja
kuljetusmekanismi, joka palauttaa ravinteita termokliinin alapuolelta päällysveteen.
Kumpuamisvirtauksia syntyy muun muassa ilmanpaineen vaihtelusta ja erityisesti,
kun pohjoisella pallonpuoliskolla tuuli puhaltaa rannikon suuntaisesti ja kun ulappa
on tuulen suuntaan nähden oikealla puolella. Tällöin Coriolis-voima kääntää
pintavirtausta oikealle aiheuttaen pintaveden pakkaantumista vastakkaiselle
rannalle, jolloin termokliini painuu vastarannalla ja nousee lähtörannalla.
Vesimassojen kierron tasapainottamiseksi viileää termokliinin alaista vettä saattaa
nousta lähtörannalla pintaan asti. Vesimassojen sekoittumista tapahtuu myös tuulen
lakattua, kun eritiheyksiset vesimassat hakeutuvat stabiiliin tilaan (Myrberg ym.
2006).
Turbulenttinen diffuusio ja halokliinin eroosio. Reissmannin ym. (2009)
katsausartikkelissa käsitellään monipuolisesti turbulenttisen diffuusion synty- ja
ilmenemismuotoja. Tuuli aiheuttaa sekä laajan alueen horisontaalisia virtauksia
että päällysveteen liittyviä vertikaalisia sekoitusilmiöitä. Päällysveden välitön
sekoittuminen rajoittuu kesällä noin 15–25 metrin syvyydessä olevaan termokliiniin
ja talvella noin 55–70 metrin syvyydestä alkavaan halokliiniin. Syksyä kohti
mentäessä sekoittumisen ulottumissyvyys lisääntyy viilenevän veden konvektion
auttamana, kun Itämeren maksimitiheyden lämpötila on 2,3 astetta.
Vertikaalinen diffuusio on hyvin moninainen. Reissmann ym. (2009) esittelevät
merissä tehtyjä diffuusiokertoimia kartoittaneita tutkimuksia. He toteavat, että
kertoimet vaihtelevat 1–2 kertaluokkaa ja että Itämeren olosuhteita ajatellen
turbulenttisen diffuusion parametrisointi ei näytä sovelluskelpoiselta. Tämä on
ymmärrettävää siksi, että huomattava osa sisäänvirtausten ja pulssien vedestä
työntyy halokliinin sisään tai sen alaosaan, jolloin vakaita pitoisuusgradientteja ei
voi syntyä. Tällöin tavanomaisilta diffuusiolaskelmilta putoaa pohja pois.
Kuviosta 21 (alaluku 3.2.3) näkyy selvästi sekoitusvirtausten ja diffuusion
kokonaisvaikutus, kun pulssittomien vuosien 1977–1993 välisenä 16 vuoden aikana
Itämeren alusveden ja päällysveden suolapitoisuudet alenevat ja pitoisuuksien
erotus pienenee.
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3.1.6		 Itämeri on suurjärvi
Lähes jokaisen Itämerta käsittelevän esitelmän tai kirjoituksen alussa on
retorinen kuvaus siitä, kuinka pieni ja matala Itämeri on ja kuinka neitseellinen ja
luontoarvoiltaan mittaamattoman arvokas Itämeri on joutunut ihmisen kuormitusja hyödyntämisekspansion alistamaksi. Viileän luonnontieteellisesti katsottuna
asiat eivät kuitenkaan ole näin hullusti.
Meren tunnusmerkeistä tärkeimmät ovat laskujoettomuus ja siitä seuraava
korkea suolapitoisuus sekä valtava koko suhteessa mereen laskevaan maavalumaalueeseen; maapallosta noin 72 % on meriä. Valtamerien rannoilla ei oikeastaan ole
vastarantaa, koska mantereet ovat vain saaria valtamerissä. Itämeri ei sovellu näihin
meren tunnusmerkkeihin. Soveltuuko se sitten paremmin järvien tuntomerkkeihin?
Järvi on puolestaan mantereen sisäinen vesiallas, jolla on vastaranta ja joitakin
poikkeuksia lukuun ottamatta myös positiiviseen vesitaseeseen liittyvä laskujoki.
Vaikka Itämerellä on Tanskan salmien kautta matala ja heikko meriyhteys ja vaikka
veden suolaisuus on meriveden ajoittaisten sisäänvirtausten takia noin viidesosa
meren suolaisuudesta, Itämerta voidaan pitää ekologisesti murtovesijärvenä.
Järviominaisuudesta seuraa muun muassa, että Itämerelle voidaan määritellä pintaala ja järvien kuormitusluokittelussa käytetty pintakuormitus eli kuormitus /pintaala.
”Itämeri-järven” tilavuus on esimerkiksi Suomen kaikkiin järviin verrattuna
noin 100-kertainen. Mereksi Itämeri on erittäin matala, mutta järveksi melko syvä.
Itämeren keskisyvyys 55 m on sama kuin Laatokalla, mutta tilavuus ja pinta-ala
ovat noin 22-kertaiset. Mataluudesta olisi sitä paitsi hyötyäkin: jos Gotlanninmeren
syvännealueiden maksimisyvyydet olisivat 100–120 m luokkaa, pysyvää halokliinia
ei muodostuisi, ja tällöin happipitoisuus pysyisi Perämeren tavoin hyvänä estäen
sisäisen kuormituksen ja rehevöitymisen. Alaluvussa 3.1.6 perustellaan, miksi
Itämeri toimii ekologisesti enemmän järvenä kuin merenä.
Ulappaeliöt ovat sopeutuneet elämään reunattomassa tilassa; rantaan on noin
1000–10 000 kertaa pitempi matka kuin pintaan tai pohjaan. Horisontaalisesti
eliöille on jokseenkin samantekevää, kummassa suurjärvessä ne elävät. Myös
pohjaeläimille lienee koon puolesta sama, elävätkö ne Itämeressä vai esimerkiksi
Laatokassa.
Suolapitoisuudessa Itämeri kuitenkin eroaa järvistä. Murtovedessä
lajilukumäärä on pienempi kuin pelkissä järvissä tai pelkässä meressä. Ekosysteemin
normaalia toimintaa ajatellen lajeja lienee kuitenkin tarpeeksi, joskin Itämeren
sanotaan olevan herkkä bioottisille muutoksille. Itämeren reagointi ulkoisen
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fosfori- ja typpikuormituksen muutoksille sitä vastoin ei ole lainkaan herkkää,
koska typensidonta ja denitrifikaatio puskuroivat typen pitoisuuksia ja fosforin
sisäinen kuormitus puskuroi fosfori- ja happipitoisuuksia.
Suolapitoisuudesta seuraa myös kerrosteisuuseroja meren ja järven välillä.
Dimiktisillä järvillä on lämpötilakerrostuneet talvi- ja kesästagnaatiot ja näiden
välissä keväällä lähes aina ja syksyllä aina pohjaan asti ulottuvat kevät- ja
syyskierrot. Esimerkiksi happituuletukset tapahtuvat siten järvissä kaksi kertaa
vuodessa. Gotlanninmeren syvillä alueilla täyskierrot kuitenkin puuttuvat
kokonaan halokliinin (70–90 m) alapuolelta. Täyskiertoja korvaavat Itämerellä
epäsäännöllisin väliajoin tapahtuvat suuret, pohjaan asti ulottuvat suolavesipulssit,
jotka ovat tapahtuneet joskus vuosittain, joskus muutamien vuosien välein ja
joskus, kuten viimeisten 30 vuoden aikana, jopa 10–17 vuoden välein.
Halokliinin alainen hypoksia johtaa käytännössä pohjan anoksiaan eli
hapettomuuteen ja rikkivetymyrkyllisyyteen. Kaikki tämä vaikuttaa epäedullisesti
hajottajamikrobeihin, eläinplanktoniin ja myös suurempiin selkärangattomiin ja
selkärangallisiin. Lamaantunut orgaanisen aineen kulutus ja anaerobinen hajotus
aiheuttavat haitallisten orgaanisten ylijäämien kertymistä pohjasedimentteihin.
Varsinaisen Itämeren, Suomenlahden ja Riianlahden yhteisaltaan pohjasta noin
40 % on vähähappista ja noin 20 % täydellisesti hapetonta (kuvio 1). Nykyään
ehkä 8–15 vuoden välein ilmenevät suuret suolavesipulssit parantavat tilanteen
välttäväksi pariksi vuodeksi.
Itämeri on kelpuutettu suurjärvien joukkoon vertailtaessa maailman suurten
järvien ekosysteemien terveyttä ja yleistä ekologista tilaa (Sarvala ym. 2010).
Vertaillut suurjärvet ovat viileän vyöhykkeen Itämeri ja Baikal, lauhkean
vyöhykkeen Superior, Michigan, Huron, Erie ja Ontario sekä trooppisen
vyöhykkeen Tanganjika, Victoria ja Malawi. Itämeri on näistä pinta-alaltaan
ylivoimaisesti suurin. Tilavuudeltaan Itämeri on hieman pienempi kuin maailman
suurin ja syvin järvi, Baikal.
Sinilevien kannalta vähäsuolainen Itämeri on lähempänä järviä kuin merta.
Typpeä sitovat sinilevät kasvavat hyvin samantapaisin ehdoin sekä Itämeressä että
järvissä. Suolapitoisuuden ylittäessä 10–12 PSU tilanne alkaa muuttua merelliseksi,
mikä muuttaa leväkoostumusta ja typensidontaa (Howarth & Marino 2006,
Wangwibulkit ym. 2008, Conley ym. 2009c). Sinilevien lisäksi myös muut Itämeren
rehevöitymisilmiöt tapahtuvat siinä määrin järviä noudatellen, että Itämeren
yleisrehevyyttä voidaan arvioida muun muassa konseptuaalisilla malleilla. Ne ovat
eräänlaisia fysikaalisten ja empiiris-tilastollisten mallien yhdistelmiä kuormitusrehevyys-malleilla (Vollenweider 1976).
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Edellä kerrottujen seikkojen valossa Itämerta on perusteltua käsitellä
suurjärvenä. Tällöin päästään muun muassa altaan pintakuormituksen ja rehevyyden
vertailuihin, seikkaan jota ei voida tehdä meriympäristöille. Itämerelle laskelma
fosforikuormituksen ja rehevyyden riippuvuudesta on tehty Vollenweiderin mallilla
julkisesti vain yhden kerran (Larsson ym. 1985). Tässä työssä se tehdään toisen
kerran, sillä Itämeren katsotaan toimivan ravinteiden käytöltään sekä tuotanto-,
kulutus- ja hajotustoiminnoiltaan suurjärven tavoin.
3.2		

Itämeren fysikaaliset olot

3.2.1		 Suuret fysikaaliset taustat ennallaan
Itämeren rehevyyden syitä etsittäessä tarkastelu tulee ulottaa ihmisperäisen
kuormituksen lisäksi myös muihin periaatteellisiin syihin. Usein esitetyllä
diagnoosilla ”luontoperäisesti rehevä” on selitetty muun muassa muinaisten
Itämeren sulfidiraidallisten sedimenttien syntyä (muun muassa Bianchi ym.
2000). Kaikilla tapahtumilla on kuitenkin syynsä, niin myös luontoperäisesti
rehevillä ja luontoperäisesti karuilla järvillä. Jos luonnon tekijöitä ei huomioida,
ihmisperäisen kuormituksen osuus tulee helposti liioitelluksi, kuten myöhempien
tapausselostusten mukaan on käynyt.
Suurten linjojen jatkotarkastelu voidaan aloittaa kysymyksellä: kuinka Itämeri
on voinut muuttua vuosien 300–1300 jaa. rehevästä kaudesta vuosien 1300–1850
jaa. karuun kauteen, vaikka ihmisperäinen kuormitus kasvoi käytännöllisesti katsoen
koko ajan (kuviot 10 ja 27)? Looginen johtopäätös tästä on, että karuuntumisen
syiden on täytynyt olla luontoperäisiä ja dominoivia, koska ne ovat voittaneet
ihmisperäisen kasvavan kuormituksen vaikutukset. Luontoperäisyys voi koostua
joko muuntelevista luonnonilmiöistä, kuten esimerkiksi ilmaston ja suursäätilan
vaihteluista, tai se voi olla joko hidas tai äkillinen rehevöittävä tai karuunnuttava
morfologinen muutos, esimerkiksi vulkaaninen tai tektoninen ilmiö.
Itämeren morfologiaan dramaattisesti vaikuttavia suuria vulkaanisia ja
tektonisia ilmiöitä tai ulkoavaruudesta tulleita asteroidien törmäyksiä ei ole
tapahtunut Itämerellä nyt tarkasteltavana parin tuhannen vuoden aikana. Myös
merenpinnan nousu noin 4000 vuoden aikana ja sitä nopeampi maankohoaminen
ovat nykyrehevöitymisen syiksi liian hitaita. Tanskan salmien syvyys on pysynyt
jokseenkin ennallaan. Vuosina 1997–2000 käyttöön otettujen Ison Beltin ja
Öresundin siltojen aukkoja on syvennetty pylonien poikkialaa vastaavasti.
Laskelmien mukaan virtaus- ja suolaisuusmuutokset ovat 0,2 % luokkaa
(Stigebrandt 1992).
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Ekologisessa mielessä ekosysteemin bioottinen osa on luonteensa mukaisesti
ollut sopeutuja. Radikaalisti ekosysteemiä muuttavia uusia tai vierasperäisiä lajeja
ei ole ilmennyt. Mahdollisesti laajoihin haitallisiin vaikutuksiin kykeneväksi
amerikankampamaneetiksi luultu maneettilaji osoittautui harmittomaksi lajiksi.
Muutoksia aiheuttaviksi tekijöiksi jäävät siten jäljelle moni-ilmeinen ilmaston
ja sään muuntelu ja sitä kautta syntyvät hydrologian sekä tuuli- ja lämpötilaolojen
vaihtelut. Kaikkia näitä muuttava tekijä lienee auringon aktiivisuuden muuntelu.
Muuntelujaksoista tunnetuin on auringon 11 vuoden pilkkujakso. Sen vaikutus on
kuitenkin pienehkö, satunnainen ja tasoittuva, kun rehevöitymistä tarkastellaan
esimerkiksi 50–100 vuoden skaalalla. Toisaalta Itämeren tilan 50–100-vuotinen
rehevöitymisen vaihtelu on liian nopeaa ja suurta ollakseen kokonaan pitkäaikaisen
ilmastonmuutoksen aiheuttamaa.
Viimeiseen parin tuhannen vuoden aikaan sattuu muutamia satojen vuosien
pilkkujaksoja, jolloin ilmasto ja Itämeren rehevyys- ja happiolot ovat molemmat
vaihdelleet merkittävästi siten, että lämpimyys ja rehevyys ovat olleet positiivisessa
korrelaatiossa toisiinsa (kuvio 9). Mainitut rehevöitymis- ja karuuntumisjaksot
ovat hyvä todiste siitä, että silloiset ilmasto- ja säävaihtelut ovat olleet määrääviä
ihmisperäiseen kuormitukseen verrattuna. Nykyajan suuri kysymys on, voiko näin
olla edelleenkin (ks. Zillénin ja Conleyn tarkastelut, 5.5.3).
3.2.2		 Talvimyrskyt vähentyneet
Itämeren kesäiset myrskyt vaikuttavat melko vähän alusveteen, sillä kesäisin
välissä on noin 15–20 metrin syvyydessä terminen harppauskerros ja noin 60–80
metrin syvyydessä toinen vahva este, halokliini. Päällysveden viilentyessä yleensä
joulukuun alussa noin kuuteen asteeseen terminen stabiliteetti romahtaa ja vesi
homogenisoituu halokliiniin asti, jolloin myrskytuulet aiheuttavat kumpuamista,
halokliinin eroosiota ja turbulenttista sekoittumista alus- ja päällysveden välillä.
Vastaavasti keväällä lämpötilakerrostuneisuus syntyy toukokuussa veden
lämpötilan noustua 4–6 asteeseen. Talvikuukaudet joulukuusta huhtikuuhun ovat
siten vertikaalisekoittumisen kannalta oleellisimmat.
Kerrotusta johtuen seuraavassa analysoidaan vain talvisten joulu–maaliskuun
myrskytuulten muutoksia 1960-luvulta alkaen käyttäen lähdemateriaalina Ruotsin
ilmatieteen laitoksen mittausdataa Itämereltä. Toinen tämän alaluvun aihe on
suolavesipulssien esiintymisrytmiikan tutkiminen, sillä tuulten ja pulssien välillä
katsotaan olevan jonkinlainen yhteys.
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Pulssien synnylle lyhyiden myrskyjen tuulennopeus ei kuitenkaan voi olla
ratkaisevaa, sillä suurta pulssia on täytynyt edeltää vähintään pari viikkoa
kestänyt itätuulten jakso. Pitkä itätuuli pienentää allastilavuutta ja luo edellytykset
tavanomaiselle sisäänvirtaukselle tai suurelle sisäänvirtaukselle, jos itätuulijaksoa
seuraa vastaava länsituulten jakso. Pulssien synnylle ja suuruudelle tärkeintä on
tuulten voimakkuus ja pitkä kestoaika ja ensin puhaltanut itäinen suunta.
3.2.3		 Isojen suolavesipulssien frekvenssit harventuneet 		
1950-luvulta alkaen
Aiemmin kerrottiin, että laskelmien mukaan Tanskan salmien kynnysten yli
tapahtuva sisäänvirtaus on keskimäärin 500 km3 v-1 luokkaa ja että nykyään noin
yli 10 vuoden välein vain suuret ja salmissa noin 20 PSU:n suolapitoiset pulssit
kykenevät syrjäyttämään syvänteisiin aiemmin jääneitä vesiä. Seuraavassa kuviossa
18 esitetään perusaineistona saksalaisten ja ruotsalaisten tutkimuslaitosten keräämät
aineistot kokonaisuudessaan. Nurkkakuviosta nähdään, että voimakkaita tai hyvin
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voimakkaita pulsseja voidaan odottaa esiintyvän lähinnä loka-helmikuussa.
Pulssien suhteelliselle koolle on määritelty empiirinen voimakkuusindeksi, joka
on saliniteetin ja pulssin kestoajan funktio. Niitä on ainakin kolme, joista käytetyin
lienee Fischerin ja Matthäusin (1996) Q96-indeksi.

Kuvio 18. Vuoteen 2006 mennessä kertynyt pulssien havaintoaineisto (HELCOM 2007b).

Seuraavaa kuviota 19 varten perusinformaatio muutettiin numeeriseksi poimimalla
lukuarvot visuaalisesti. Voimakkuusindeksiltään alle 18 yksikön pulssit jätettiin
huomiotta. Näin saatiin aineisto, joka sisälsi 1900-luvulta alaen 33 suurta tai hyvin
suurta pulssia.
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Pulssien frekvenssin harvenemisen tilastollinen testaus. Pulssikuvioista
syntyy selkeä käsitys, että suurten pulssien frekvenssi on todellakin harventunut.
Koska pitkien stagnaatioiden hapettomuudet ovat uuden paradigman keskeinen
lähtökohta, harventuminen testattiin trendianalyysiin yleisesti käytetyllä MannKendall -testillä (mm. Hirsch 1982), joka tutkii, kasvaako vai pieneneekö 62
peräkkäisten pulssien aikaväli. Tarvittavat aikavälit 1900-luvun alusta alkaen
esitetään seuraavassa kuviossa 20.
18

Havaittu pulssiväli (v)
Sota-ajan oletus
Lin. (Havaittu pulssiväli (v))

16

Aikaväli (v)

14
12
10
8
6
4
2
0
1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Kuvio 20. Mann-Kendall-testiin tarvittavat peräkkäisten, vähintään 100 km3:n pulssien aikavälit graafisesti
Kuvio 20.
Mann-Kendall-testiin
tarvittavat
esitettynä.
Aineisto:
SMHI 2015 ja Mohrholz
ym. 2016.peräkkäisten, vähintään 100 km3:n pulssien
aikavälit graafisesti esitettynä. Aineisto: SMHI 2015 ja Mohrholz ym. 2016.
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Ajattelemalla suoloja merkkiaineena pulsseista voidaan päästä arvioimaan myös muiden
konservatiivisten aineiden sekoittumista. Keskeistä tässä on määritellä numeerinen arvo
kuvitteelliselle kiertovesivirtaamalle, joka saisi aikaan havaitut suolapitoisuudet ja josta
tarvittava siirtokerroin voitaisiin arvioida. Näin saatavaa kerrointa ei kuitenkaan voida
sellaisenaan hyödyntää happi- ja ravinnepitoisuuksien arvioimiseen, sillä näihin aineisiin
kohdistuvat biokemialliset prosessit aiheuttavat pitoisuuksien muutoksia, jolloin tulokset
jäävät epämääräisiksi.

Seuraavasta kuviosta 21 nähdään, että suuret pulssit aiheuttavat kolme
mainittavaa asiaa:
1) Suolapitoisuudet vaihtelevat ilman ihmisen vaikutusta. 2) Pulssittomana
aikana sekä päällys- että alusveden suolapitoisuudet pienenevät ja Itämeri makeutuu,
kun Gotlanninmerelle asti ulottuvia suola-annoksia ei tule. 3) Pulssittomana aikana
pitoisuuksien keskinäinen ero pienenee, kun päällys- ja alusveden sekoittuminen
toisiinsa siirtää suoloja väkevämmästä alusvedestä laimeampaan päällysveteen.
Ajattelemalla suoloja merkkiaineena pulsseista voidaan päästä arvioimaan
myös muiden konservatiivisten aineiden sekoittumista. Keskeistä tässä on määritellä
numeerinen arvo kuvitteelliselle kiertovesivirtaamalle, joka saisi aikaan havaitut
suolapitoisuudet ja josta tarvittava siirtokerroin voitaisiin arvioida. Näin saatavaa
kerrointa ei kuitenkaan voida sellaisenaan hyödyntää happi- ja ravinnepitoisuuksien
arvioimiseen, sillä näihin aineisiin kohdistuvat biokemialliset prosessit aiheuttavat
pitoisuuksien muutoksia, jolloin tulokset jäävät epämääräisiksi.

Kuvio 21. Gotlannin syvänteen suolapitoisuus (salinity g/kg = ‰ = PSU) 0–20 m kerroksessa ja 200 m syvyydessä aikavälillä 1968–2005. Kuvio: Reissmann ym. 2009.
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3.2.4		 Tuulen vaikutus Itämeren tilan anomaliaan 1990-luvulla
Noin 1980-luvun pitkä stagnaatio oli johtanut syväveden hapettomuuteen
ja ravinnetilanteen aiempia vuosikymmeniä suurempaan huononemiseen.
Tutkimukselle onnekkaita todellisia muutoksia tapahtui 1990-luvulla, kun
alkujakson kovat talvituulet (kuvio 17) aiheuttivat Gotlanninmeren halokliinin
painumisen noin 95 metriin eli 20 metriä normaalia syvemmälle (ks. Stigebrandt
& Gustafsson 2007). Samalla vähähappinen tai hapeton pohjan pinta-ala pieneni
noin 15 % eli 30 000 km2. Myös huonohappinen tilavuus pieneni noin 15 %.
Edellisen lisäksi vuosina 1993–1994 tapahtui suuri suolavesipulssi, joka välttävästi
hapetti myös syväveden Gotlanninmerelle asti. Kaikki nämä yhdessä lisäsivät
fosforin pidättymistä pohjaan ja vähensivät sisäistä kuormitusta, mikä näkyi jo
2–5 vuodessa dramaattisena syväveden fosforipitoisuuden alenemisena, ja hieman
myöhemmin myös päällysveden selkeänä fosforipitoisuuden laskuna (kuviot 54
ja 57, Stigebrandt & Gustafsson 2007). Paranemisen – ja myös pian tapahtuneen
huonontumisen – nopeutta selittää se, että kemialliset ja biokemialliset prosessit
tapahtuvat nopeasti, toisin kuin laimenemisessa.
Kerrottu paranemisjakso muuttui kuitenkin 1990-luvun loppupuoliskolla
nopeaksi huononemiseksi. 1990-luvun loppupuolella tuulisuus väheni ja
halokliini nousi keskimääräistasoille. Samalla hapeton pohja-ala jälleen kasvoi ja
fosforipitoisuus kohosi nopeasti, kunnes vuoden 2003 pulssi paransi tilan jälleen,
mutta vain vähäksi aikaa (kuvio 2). Huononeva muutos oli hyvin nopea ja sattui
aikaan, jolloin ulkoinen kuormitus oli alentunut voimakkaasti jo yli 10 vuotta
ja aleni yhä. Siitä huolimatta biotoopin muuntelu aiheutti Itämeren tilaan sekä
voimakkaan paranemisen että voimakkaan huononemisen (ks. kuvio 2).
Kerrottu osoittaa, että kemialliset ja biokemialliset prosessit voivat säädellä
hyvin nopeasti Itämerenkin tilaa. Toistuvasti esitetyt arvelut, että Itämeren tilan
parantuminen alkaisi vasta noin 30 vuoden viipymäajan kuluttua siitä, kun
kuormitus on alennettu vaadittavalle tasolle, ovat vääriä (ks. 5.4.5). Viivästyminen
johtuu lähes aina sisäisen kuormituksen tapauskohtaisesta jatkumisesta.
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3.3 		

Suolavesipulssit, happivajaus, sisäkuormitus ja typensidonta
– rooli ja esittely

Makroskooppisuutta ja olennaisuutta tavoitellen esiteltäviksi valitaan vain
tärkeimmät, otsikossa mainitut rehevyyden noidankehää säätelevät tekijät. Tämä
painotus on sopusoinnussa muun muassa amerikkalais-kanadalaisen tutkijaryhmän
kanssa (Boesch ym. 2006). Näiden asioiden syventävä käsittely tapahtuu alaluvuissa
6–10.
3.3.1 		 Hapen rooli ekosysteemin ja sisäisen kuormituksen 		
säätelijänä
Hapen puutteella on vesiekosysteemeissä kaksoisrooli;
–– yhtäältä vähähappisuus on seuraus ja oire suurehkosta rehevyyden ja tiettyjen
fysikaalisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta (vähähappisuuden seuraus- ja
oirefunktio)
–– toisaalta vähähappisuus, mistä tahansa syystä syntyneenä, pystyy aiheuttamaan
sisäistä kuormitusta ja se rehevyyttä, vaikka ulkoinen kuormitus olisi pienehkö
(vähähappisuuden aiheuttajafunktio)
Hapen kulumisajan vaihtelu tärkeämpi kuin kulumisnopeus
Seuraus- ja oirefunktiosta on jonkin verran tieteellistä erimielisyyttä. Suuri osa
Itämeren suojeluinstituution edustajista kirjoittaa yksipuolisesti, että Itämeren
syvävesien hapettomuus on seurausta vain ulkoisesta kuormituksesta ja
rehevyydestä. Siksi he katsovat, että kokonaistilan parantamiseksi vain ulkoista
kuormitusta tulisi vähentää.
Toisaalta monet tietävät aikakauden 1950–1960 tutkijoiden tavoin, että
syvävesien hapettomuus voi olla seuraus tai oire pääasiassa fysikaalisten tekijöiden
(halokliini, pitkä stagnaatio) epäedullisesta vaikutuksesta. Riittävän usein
tapahtuva suurten pulssien hapen tuonti katsotaan välttämättömäksi (mm. Myrberg
ym. 2006, s. 171,175,183). Kuitenkin samat tutkijat katsovat, että ”--ulkoisen
fosforikuormituksen alentaminen-- --onkin ainoa tie pysyvään ratkaisuun.”
Kerrotun perusteella kokonaistilan parantamiseksi ei välttämättä edes tarvita
merkittävää ulkoisen kuormituksen vähentämistä.
Aiheuttajafunktio on looginen ja johdonmukaistava täydennys: koska
vähähappisuus aiheuttaa ulkokuormitukseen verrattuna yleensä hyvin suurta
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sisäistä kuormitusta (ja eri tilanteista riippuvaa, alaluvuissa 6 ja 7 esiteltävää
typensidontaa), niin kustannustehokkuuden kannalta ennen kaikkea vähähappisuutta
ja hapettomuutta tulisi eri keinoin vähentää.
Suurten suolavesipulssien välisinä, nykyään pitkinä stagnaatioaikoina
sisäkuormitusta aiheuttava happivajaus ehtii kehittyä ennen kaikkea
kulumisaikojen pidentymisten takia, ei niinkään rehevyyden kasvuun liittyvän
kulumisnopeuden kasvun takia. Loogisuuspyrkimyksen takia Elmgren (1989a) oli
pakotettu kirjoituksensa kokonaislogiikan takia toteamaan seuraavaa: ”Pitempi
stagnaatioaika merkitsisi syvävesien alhaisempaa happipitoisuutta, vaikka
biologisessa tuotannossa ei olisi ilmennyt muutosta.”
Hapen merkitys hajotus- ja kulutusportaalle
Eläinplankton, kalat ja aerobiset mikrobit eivät voi toimia täystehoisesti hajottajina ja
kuluttajina Varsinaisen Itämeren ja Suomenlahden vähähappisessa tai hapettomassa
alusvedessä pahimmillaan 80 metrin alapuolisissa syvyysvyöhykkeissä, jotka
edustavat pinta-alasta noin 35 % osuutta (kuvio 1). Hapettomien ja myrkyllisten
rikkivetyalueiden pinta-alan osuus on noin 20 %. Itämeren alusveteen on syntynyt
tilanne, että sinne päätyvää hajotettavaa orgaanista ainetta on tullut hapen
tulovirtoihin nähden liian paljon, jolloin seurauksena on ollut hajotuskyvyn
vaimeneminen tilanteessa, jossa sen olisi tullut kasvaa. Tämä tilanne on kroonistanut
hapen puutteen ja johtanut haitallisten orgaanisten ylijäämien kertymiseen,
sisäiseen fosforikuormitukseen ja typensidontaan.
Pohjaeläinten ja kalojen levinneisyys ja elinolosuhteet ovat voimakkaasti
sidotut pohjan ja alusveden hapellisuuteen, joten tiedot hapettomista alueista ja
tilavuuksista riittävät yleispiirteelliseen elinolosuhteiden määrittelyyn.
Kaasuflotaatio resuspensioitumisen osana
Sedimentin metaani- ja typpikaasun tuotantoon tarvitaan vajaahappisuutta.
Erityisesti tuulen ja aallokon vaikutussyvyyden (20 m) alaosan ja halokliinin alaosan
(90 m) välisissä vesisyvyyksissä pohjasedimentin pinnan ylimmät pari senttimetriä
ovat voimakasta mikrobitoiminnan, hapen kulumisen sekä hiilidioksidi-, metaani- ja
typpikaasun tuottovyöhykettä. Erityisesti vähähappisessa pintasedimentissä syntyy
hiilidioksidin lisäksi sekä nitrifikaation että denitrifikaation lähes rinnakkaisen
toiminnan tuloksena typpikaasua (N2) ja orgaanisen hiilen hapettomassa
hajotuksessa metaania (CH4). Typpi- ja metaanikaasu veteen niukkaliukoisina
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muodostavat kaasukuplia. Ostrovsky ym. (2008) ovat kuvailleet ja todentaneet
kuplimisilmiön herkällä kaikuluotaimella tehdäkseen arvioita erityisesti
kasvihuonekaasuihin kuuluvan metaanin karkaamisesta ilmakehään. Saarijärven &
Lappalaisen (2001) käsityksen mukaan kaasuflotaatiolla lienee voimakas merkitys
resuspensioitumisessa ja ravinteiden nousussa eufoottiseen kerrokseen.
Hapettomuuden merkitys raudan ja rikin reaktioille ja sisäkuormitukselle
Rauta esiintyy hyväkuntoisessa, karussa ja kauttaaltaan hyvähappisessa altaassa
niin vedessä kuin sedimentissäkin valenssiltaan kolmiarvoisena rautahydroksidina
(Fe(OH)3), johon fosfaattifosforia (PO43-) sitoutuu tehokkaasti. Nämä yhdisteet
muodostavat pohjalle laskeutuvaa ruskeaa sakkaa tai rautaoksideja, järvissä
järvimalmia eli limoniittia ja merissä rauta-mangaaninoduleita.
Jos sedimentin yläpuolisen veden happipitoisuus vähentyy 0,5–2 mg l-1 tasolle
ja jos hapen korvikkeena toimineet nitraatit loppuvat sedimentistä ja vedestä,
bio- ja sähkökemiallisessa jännitesarjassa seuraavana oleva rauta pelkistyy
+2-arvoiseen ferromuotoon, jota liukenee veteen. Samalla myös aiemmin
hapettuneeseen +3-arvoiseen ferrimuotoon sitoutunutta fosfaattifosforia liukenee
veteen, koska ferrohydroksidi on huonompi fosforin sitoja kuin ferrihydroksidi.
Tämä sisäkuormituksen osaprosessi on tunnettu jo Mortimerin (1941) ajoista.
Se on edelleen voimassa oleva päämekanismi sekä vähärikkisissä järvissä että
runsasrikkisessä merivedessä, joskin lähinnä järvissä esiintyviä uusia osaprosesseja
on löydetty (Moosmann ym. 2006, Hupfer ym. 2008).
Raudan toinen rooli liittyy rikkiin, jota on Itämeren vedessä liuenneina
sulfaatteina (SO42-) noin 600 mg l-1. Määrä on järviin verrattuna kertaluokaltaan
satakertainen, valtamereen verrattuna noin viidesosa. Elämä on tottunut
hyödyntämään ja sietämään tätä rikin hapettuneinta muotoa korkeinakin
pitoisuuksina. Hapettomissa olosuhteissa, käytännössä kun happipitoisuus on alle
noin 0,5 mg l-1, sulfaatit kuitenkin pelkistyvät biokemiallisesti sulfideiksi (S2-), jotka
vedessä H+-ionien kanssa muodostavat eläimille ja muille aerobisille organismeille
hyvin myrkyllistä divetyhappoa eli rikkivetyä (H2S). Jos liuoksen pH pienenee,
tasapainoreaktio lisää rikkivedyn osuutta ja sitä haihtuu ilmaan. Emäksisissä
oloissa rikkivetyä on vähän ja eliöt sietävät sulfideja paremmin.
Myrkyllisyyden lisäksi sulfideilla on toinen epäedullinen vaikutus; ne lisäävät
fosforin sisäistä kuormitusta ja siis veden fosforipitoisuutta seuraavassa kuvatulla
tavalla. Hapen loputtua kokonaan mikrobihajotus kuitenkin jatkuu anaerobisena,
jos vajaasti hajonnutta orgaanista ainetta vielä on. Se näkyy redox-potentiaalin
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alenemisena. Välivaiheiden jälkeen tullaan vaiheeseen, jossa veden ja sedimentin
huokosveden (interstitiaaliveden) sulfaatit pelkistyvät sulfideiksi, ja nämä sitoutuvat
ferroraudan kanssa hyvin niukkaliukoiseksi mustaksi rautasulfidiksi (FeS, vrt.
mustat sulfidipohjat ja mustat raidat tai vyöhykkeet muun muassa muinaisissa
sedimenteissä, ’laminated sediments’).
Koska varsinkin merivedessä hapettomuuden tullen on paljon sulfideja, prosessi
saattaa sitoa hapettomalla pohjalla lähes kaiken raudan fosforia sitomattomaan
muotoon. Tällöin sulfidipohjat ovat menettäneet lähes kokonaan kykynsä sitoa
fosforia ja ne toimivat sisäkuormittajina lisäten veden fosforipitoisuutta ja
pienentäen koko altaan fosforinpidätyskykyä. Tämä sulfideihin liittyvä kiihtyvän
rehevöitymisen toinen mekanismi (rasantti rehevöityminen) on tunnettu jo Ohlen
(1954) ajoista. Tämän prosessin merkitys on erityisen suuri Itämeressä (mm.
Lehtoranta 2003).
Laajemmin katsottuna Itämeren tilaan liittyvät hapen avainilmiöt ilmenevät
prosessihypoteesikaavion yksityiskohdista (kuvio 8 ja 49). Syvävesien ja -pohjien
vähähappisuus (hypoksia, O2 < 2 ml l-1 tai 2,8 mg l-1) tai hapettomuus (anoksia,
O2 < 0,5 ml l-1 tai 0,7 mg l-1, lisäksi H2S) ovat keskeisimpiä tekijöitä aiheuttamaan
monien prosessien kautta:
–– sisäkuormitusta (fosfaattien lisääntymistä) – ja sitä kautta rehevöitymistä
–– nitraattien vähentymistä, typensitojasinilevien kukintoja, N2-typen sidontaa,
orgaanisen hiilen sidontaa – ja sitä kautta rehevöitymistä. Nämä prosessit
esitellään myöhemmin (ks. 6).
Hapettomuuden syntymisessä on toisaalta rehevyydestä riippumattomia fysikaalisia
ja toisaalta rehevyydestä riippuvia biologisia aiheuttajatekijöitä. Syväveden
happipitoisuus on Itämeren rehevyyden ”säätelykeskus”.
3.3.2 		 Sisäisen fosforikuormituksen esittely
Sisäisen ja ulkoisen kuormituksen merkitys ja vertailukelpoisuus
Järvien ja Itämeren pohja-vesi-systeemissä tapahtuu syklistä, vuorottelevaa
fosforin siirtymistä pohjasta veteen ja vedestä pohjaan. Syklin liuottavaa vaihetta,
bruttoliukenemista, kutsutaan sisäiseksi kuormitukseksi tai vapautumiseksi.
Vastaavasti pidättävää vaihetta kutsutaan yleensä sedimentoitumiseksi,
pidättymiseksi tai varastoitumiseksi. Siinä fosforia siirtyy sedimentoituvien
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hiukkasten mukana vedestä pohjasedimenttiin. Lisäksi fosforia saostuu ajoittain
kemiallisesti, lähinnä happitilanteen mukaan, suoraan liukoisesta muodosta
kemialliseksi sakaksi sedimenttiin.
Sisäisen kuormituksen yhden syklin kokonaisuus eroaa ulkoisista tulo- ja
poistotapahtumista seuraavasti: Veden mukana luusuan kautta poistunut ainevirta
on lopullisesti poissa kyseisestä altaasta. Sitävastoin sedimentoitumalla vedestä
pohjalle poistunut ainevirta ei ole poistunut lopullisesti, vaan se muodostaa
varaston, josta fosforia vapautuu veteen tietyllä nopeudella tiettyjen olosuhteiden
määräämänä.
Edellä sanotulla on vesiensuojelun toteutukselle suuri merkitys. Se näet
merkitsee, että sama allas voi saada samalla ulkoisella kuormituksella eri
rehevyysasteita suurelta osin happitilanteen säätämänä. Happitilanne puolestaan
riippuu useista eri tekijöistä eikä yksinomaan ulkoisesta kuormituksesta ja
rehevyydestä. Vaikka tämä yleensä tiedetään, vain ulkoisen kuormituksen
vähentämistä suositellaan.
Itämeressä suolavesipulssien suuruudet ja taajuudet ovat voimakkaampia
happeen ja sisäkuormitukseen vaikuttavia tekijöitä kuin ulkoinen kuormitus tai
rehevyys (ks. 9.1 ja 9.2 ja 12.3.1). Se merkitsee loogisesti, että Itämeren ulkoisen
fosforikuormituksen säätely ei ole ainoa eikä myöhemmin osoitettavin perustein
edes tärkein tekijä Itämeren sisäkuormituksen säätelyssä.
Ulkoinen kuormitus ja (brutto)sisäkuormitus yhdessä ovat leville ravinteiden
syöttötekijöitä. Levät eivät erottele fosfaattimolekyylejä ravinnelähteen mukaan.
Jos halutaan vertailla ulkoista vuotuista fosforikuormitusta sisäkuormitukseen,
se on tehtävä nimenomaan bruttoliukenemisen (lyhyesti sisäinen kuormitus)
vuosiarvon kanssa, joka on kausiarvojen summa..
Sisäinen kuormitus on ollut laajalti tunnettu jo 1960-luvulta alkaen. Sen
suuri merkitys on opittu ymmärtämään, mutta yleensä se on aliarvioitu tai jätetty
laskelmista kokonaan pois. Se esiintyy usein rehevyysongelmien yhteydessä
sanallisesti kuvattuna osasyynä, mutta vain harvoin numeerisesti arvioituna ja
ulkoisen kuormituksen tapaan toimenpiteisiin johtavana vesiensuojelun objektina.
Putkessa tai ojassa virtaamattomana luonnon prosessina se usein mielletään
aiheeksi, jota ei tarvitse huomioida. Alan kokenut tutkija, Gertrud Nürnberg
(2009), kuvaa hyvin tätä epämääräisyyttä otsikoimalla artikkelinsa laajan alkuosan
alaotsikolla ”Huomioimaton sisäinen kuormitus”.
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Sisäisen kuormituksen määritelmiä ja terminologiaa
Perusaksiooma. EU käyttää painekäsitettä kuvaamaan kaikkia vesialtaiden
rehevyyttä aiheuttavia ja ylläpitäviä tekijöitä. Sen tärkeä osajoukko on
ravinnekuormitus, joka on puolestaan levien kasvulle olennainen osajoukko.
Tällöin voidaan ottaa perusaksioomaksi, että järven tai meren levät eivät erottele
fosfori- ja typpiravinteita sen mukaan, onko niiden alkuperä vanha, uusi, ulkoinen
tai sisäinen.
Syy- ja seurausrooli. Monet tutkimus- ja suojeluinstituution osaryhmät katsovat,
että sisäisen kuormituksen alkaminen olisi aina seurausta liiallisesta ulkoisesta
kuormituksesta (mm. Kiirikki ym. 2003, Pitkänen (toim.) 2003, Lehtoranta 2003,
Nürnberg 2008, Pitkänen ja Lehtoranta 2010). Järvissä näin yleensä onkin.
Itämeressä – ja monissa järvissäkin – asia on monimutkaisempi, sillä
sisäkuormituksen alkamisen ja ylläpysymisen tärkein syy voi olla erikoisissa
abioottisissa ominaisuuksissa. Itämeressä tärkein alkusyy on siinä, että
suolavesipulssien välisten stagnaatioaikojen pituudet ja pulssien koot vaihtelevat
ja vaikuttavat voimakkaasti syvävesien happeen, ja tämä sisäkuormitukseen ja
rehevyyteen. Luonnollisesti myös ulkoisella kuormituksella on oma osuutensa
rehevyyteen ja hapenkulutukseen. Asiaa perustellaan lähemmin luvussa 5.
Typen merkitys. Myöhemmin alaluvussa 9.2 näytetään, että myös typellä
– ja erityisesti typensidonnalla – on tietyissä oloissa osuutta sisäkuormituksen
noidankehään. Toisaalta fosfori määrää paljolti myös typen prosseja, joten fosforin
tarkastelussa tulee tietyllä tavalla huomioiduksi myös typen osuus.
Järvien ja Itämeren erot. Meri- ja järvitutkijoilla on sisäkuormituksesta
todennäköisesti hieman erilaisia käsityksiä. Ylimalkaan sisäisestä kuormituksesta
puhutaan kuitenkin helposti samoin käsittein, joilla saattaa olla tietyissä tilanteissa
huomattavia eroja. Näistä oleellisimpia ovat päällysveden ja halokliinin välissä
oleva peitekerros, sekä se, että halokliinin alapuolisessa alusvedessä ei ole
järvimäistä vuotuissykliä.
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Sanallinen määrittely. Sisäiselle kuormitukselle ei ole yhteisesti sovittua
määritelmää (Nürnberg 2009). Sekä Itämerta että järviä koskevasti fosforin
sisäisen kuormituksen perusidealla ymmärretään prosessia, jossa liiallisen
hajoamiskelpoisen orgaanisen aineen ja happivajeen olosuhteissa veteen liukenee
pohjasedimenttiin sitoutunutta fosforia ja jossa se kulkeutuu tuottavaan kerrokseen.
Tätä tapahtuu fysikaalisten, kemiallisten ja mikrobiologisten prosessien
aiheuttamana järvissä varsinkin kesäisin (esim. Mortimer 1941, Lappalainen
ja Matinvesi 1990, Pettersson 1998, Söndergaard ym. 2002 ja 2003, Hupfer &
Lewandowski 2008, Nürnberg 2009). Itämereen liittyy myöhemmin käsiteltäviä
morfologisia ja hydraulisia erilaisuuksia. Itämeren sisäkuormitusprosessit ovat
järviä enemmän happi- ja rikkiriippuvaisia.
Sisäinen kuormitus ei ole vain alusveden ilmiö, sillä voimakas levätuotanto,
sedimentaatio ja sedimentin mikrobihajotus voivat kuluttaa päällysvedenkin
alaisen pohjan raja- ja pintakerroksen (0–10 mm) hapen loppuun, jolloin tapahtuu
fosforin liukenemista sedimenttihiukkasista huokosveteen (interstiaaliveteen) ja
siitä konvektiona, diffuusiona tai bioturbaationa varsinaiseen vesifaasiin, jolloin
tämä prosessi on sisäistä kuormitusta.
Voimakkaan tuulen aiheuttamaa resuspensoitumista ei voida pitää varsinaisena
sisäkuormituksena. Kuitenkin rehevän altaan mikroaerobisessa pintasedimentissä
saattaa tapahtua niin voimakasta metaani- ja/tai typpikaasun muodostusta, että
pohjaan syntyy flotaatiolle altis kaasukuplallisten hiukkasten muodostama
pinta, josta tuulen tai muiden virtailuhäiriöiden provosoimana irtoaa ylöspäin
nousevia kaasukuplia ja niiden kantamia hiukkasia. Näin päällysveteen kohoaa
hajoamisvaiheessa olevaa sestonia, josta mikrobihajotus tuottaa epäorgaanisia
ravinteita. Tätäkin prosessiketjua voitaneen pitää sisäisenä kuormituksena, koska
ravinteet vapautuvat eufoottiseen kerrokseen.
Terminologia. Suomenkielisiä synonyymisiä käsitteitä, sen mukaan onko
asiayhteys fosforiin ilmiselvä vai ei, ovat fosforin sisäinen kuormitus, sisäinen
kuormitus, fosforin vapautuminen tai liukeneminen sedimentistä. Tavallisimpia
englanninkielisiä rinnakkaiskäsitteitä ovat muun muassa internal loading, internal
loading of phosphorus ja phosphorus release / reflux from sediments. Näillä
fraaseilla Google tuottaa tuhansia osumia kullekin. Joskus käytetty fosforin kierto
-käsite ei ole suositeltava, koska se voidaan sekoittaa mikrobiologiseen nopeaan
hajotuskiertoon ilman fosforin varastoitumista sedimentin puskurivarastoon.
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Terminologialla voidaan ohjailla merkityksiä. Pitkänen ja Lehtoranta (2010)
ovat kirjoittaneet – aiemmasta omasta tuotannostaan ja yleisestä käsityksestä
poiketen – että sisäinen kuormitus ei olisi oikeata, ulkoiseen kuormitukseen
verrattavaa, tuottavaan kerrokseen levätuotantoa kasvattavaa kuormitusta.
Tämä diskurssi merkitsee asian sumeuttamista ja määrittelyn alussa jo sanotun
perusaksiooman kieltämistä. On syytä epäillä, että heidän ajattelunsa taustalla on
suojeluinstituutiossa yleinen suojelupoliittinen ajatus, että sisäinen kuormitus olisi
ulkokuormituksen funktio ja suuruudeltaan samaa luokkaa. Siksi sisäkuormitusta ei
tarvitsisi pitää ulkokuormitukseen verrattavana vähentämisobjektina, vaan senkin
vaikutukset voitaisiin lukea ulkoisen kuormituksen ja ihmisen syyksi.
Sisäisen kuormituksen syklinen esiintymis- ja vaikutustapa
Sisäinen fosforikuormitus on laajakäsitteisesti kerrottuna syklinen ilmiö, jossa
ennen tuotantokautta tai sen aikana levien tuotantokerrokseen siirtyy fosforia
pohjan, alusveden ja eri organismien fosforivarastoista. Esimerkiksi kalan kuollessa
ja hajotessa syntyy sisäistä kuormitusta.
Sisäkuormitus ilmenee päällysvedessä kohtalaisesti ja alusvedessä voimakkaasti
kohonneina fosforipitoisuustasoina ja erityisesti pitoisuusvaihtelun äärevyytenä.
Itämeressä on suuri sulfaattipitoisuus, joten hapettomuudessa muodostuvan suuren
sulfidipitoisuuden takia fosforin liukenemisprosessit ovat siinä voimakkaampia
kuin sulfaattiköyhissä järvissä. Sisäistä kuormitusta on vaikea erottaa tavallisesta
ulkoisesta kuormituksesta jo senkin takia, että karuissakin altaissa ilmenee
kohtalaista luonnon taustakiertoa. Kuormitukseksi sisäinen kierto muuttuu, ilman
selvää rajaa, vasta silloin kun sen määrä kasvaa liiallista leväkasvua ylläpitäväksi.
Siinä vaiheessa sitä tulisi pitää ulkoiseen kuormitukseen verrattavana tekijänä, jota
tulisi eri keinoin vähentää.
Sisäisen kuormituksen havaittavuus on vaikea ongelma varsinkin lievissä
tapauksissa. Toisaalta tiedetään melko hyvin, että varsinkin kesällä alusveden ja
pohjan hapen loppuminen, alusveden kokonais- ja fosfaattifosforin kohoaminen
ja äärevyys sekä päällysveden pH:n kohoaminen yli pH 8 -lukemiin ovat hyviä
sisäisen kuormituksen indikaattoreita.
Järvien sisäkuormituksen syklisyys on sisäisen kuormituksen pitkäaikaisen
toiminnan perusehto: fosforia siirtyy luovutusvaiheessa pohjasta ja/tai alusvedestä
päällysveteen, ja varastointivaiheessa toisinpäin, vedestä pohjasedimenttiin.
Järvissä, mutta ei Itämeressä, talvi on sisäkuormituksen kannalta melko inaktiivista
aikaa. Talven jälkeen fosforia liukenee seuraavana kesänä veteen. Pienissä
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tuulelta suojatuissa järvissä jyrkkä lämpötilakerrostuneisuus vähentää kesäistä
fosforin siirtymistä päällysveteen ja toisaalta lisää vesimassan fosforipitoisuutta
syystäyskierron alkuvaiheessa, ennen pitkän loppusyksyn aikaista sitoutumisvaihetta
pohjaan.
Syklisyyskäsite tekee ymmärrettäväksi sen, että sisäkuormitus on lähes
nollasummapeliä, tai kuin seisova aalto, jossa täyden syklisen jakson jälkeen
palataan lähtökohtaan. Ylipäätään kaikki altaat, voimakkaastikin sisäkuormitteiset,
ovat tasapainotilassaan nettopidättäjiä. Tästä säännöstä tekevät poikkeuksen vain
altaat, joiden ulkoista kuormitusta on vähennetty voimakkaasti, minkä jälkeen ne
saattavat olla noin 1–3 vuotta nettoliuottajia eli ne purkavat sedimenttivarastonsa
ravinteita veteen ja sitä kautta alapuoliseen altaaseen.
Gotlanninmeren sisäkuormituksen syklisyys on monimutkaisempaa.
Eufoottinen ja terminen päällysvesi ulottuu noin 15–20 metrin syvyyteen.
Päällysvedellä on fosforipitoisuuden vuosisyklissä nousuvaihe lokakuusta
maaliskuun loppuun ja laskuvaihe huhtikuusta syyskuun loppuun. Itämeressä
tapahtuu pysyvän alusveden johdosta jatkuvaa fosforivirtaa halokliinin läpi
peitekerrokseen ja siitä päällysveteen.
Pysyvän halokliinin alapuolisella alusvedellä ei ole vuodenaikaista syklisyyttä,
vaan sen vastineena ovat nykyään vuosia kestävät pulssien väliset stagnaatioajat ja
järvien täyskiertoa melko huonosti vastaavat pulssiajat. Eufoottiseen kerrokseen
asti ulottuva sisäkuormituksen fosforivuo joutuu kulkemaan halokliinin läpi
peitekerrokseen ja sieltä termokliinin läpi eufoottiseen kerrokseen. Näitä asioita
käsitellään lähemmin alaluvussa 9.1.
Lämpötilakerrostuneisuuteen liittyvää vuotuissyklistä ja siis halokliinin
yläpuolista sisäistä kuormitusta esiintyy Itämeren rannikkoalueiden erillissyvänteissä
yleensä 40–80 metrin syvyisillä alueilla. Niillä on lähinnä paikallista merkitystä.
Matemaattinen määritelmä ja numeerinen määrittelytarve
Vesiensuojelussa on tärkeää kohdistaa toimet optimaalisesti. Tämä tuo tarpeen
määrittää ja vertailla ulkoisen ja sisäisen kuormituksen määriä ja niiden vähentämisen
kustannustehokkuutta. Tällöin eräs tärkeimmistä – ja vaikeimmista – tehtävistä on
sisäisen kuormituksen (InL) numeerisen arvon määrittäminen. Jos sen kesäinen
lukuarvo on ulkoiseen kuormitukseen (ExL) verrattuna hyvin suuri, esimerkiksi
yli 2-kertainen, sisäisen kuormituksen vähentäminen olisi vaikutukseltaan tehokas
keino, jos se olisi myös kustannustehokas.
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Seuraava kuvio 22 on laadittu mukailemalla Lappalaisen & Matinveden (1990)
esittämiä käsitteitä ja kuvioita. Kuvio esittää yleisenä ratkaisuna altaan fosforitaseen
kaksi vuorottelevaa ja syklistä päävaihetta, varastointi- ja luovutusvaiheet.
Hyvähappisissa oligotrofisissa altaissa varastointivaihe on vallitseva ja lähes
jatkuva. Huonohappisissa eutrofisissa altaissa varastointi- ja luovutusvaihe
vuorottelevat pääosin pohjan happipitoisuuden mukaan. Se merkitsee, että nämä
prosessit tapahtuvat järvissä vuodenaikojen mukaan. Näin tapahtuu myös Itämeren
termisessä päällysvedessä, mutta pysyvän halokliinin alapuolella varastointi- ja
luovutusvaiheet ovat suolavesipulssien tahdittamia.
Lienee hyvä selventää, että ulkoinen kuormitus vaikuttaa Itämeren suurelle
ulapalle melko hitaasti kaukaisilta rannoilta. Sisäisen kuormituksen fosfori tulee
sitä vastoin nopeasti laajoilta keskialueilta. Näin ollen juuri sisäkuormituksen
muuntelu pystyy aiheuttamaan nopeita fosforipitoisuuden muutoksia päällysveteen.
Realistiseen suuruusluokkaan päästään seuraavan kuvion 22 ja taseyhtälön 4 avulla.

Kuvio 22. Fosforitase (yhtälö 4) viiden tekijän tasesummana, josta tuntematon InL voidaan laskea muiden neljän tekijän jäännöksenä. Itämeressä oleellisinta on analysoida
eufoottisen kerroksen ravinnetuloja ja -menoja. Itämeressä luovutusvaihe peitekerrokseen on läpi vuoden, mutta järvissä pääosa luovutuksesta tapahtuu kesällä alusveteen
sen vähähappisena aikana. Itämeressä luovutusvaihe alusveteen on pulssien välisen
suolavesistagnaation vähähappisena aikana. Varastointivaihe on Itämeressä pulssin
jälkeisinä hapellisina vuosina (1–3 v.), mutta järvissä loppusyksyllä.

ExL + InL = BrS + dM/dt + Out.
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(4)

ExL*
			

on kaikki ulkoiset fosforikuormitukset (sisältää laskeuman ja
luonnonhuuhtouman)

InL			
			
			
			

(internal loading) on fosforin sisäinen bruttokuormitus
eli palautuminen pohjasta yms. veteen (jos InL < 0, fosforia
pidättyy esim. liukoisesta muodosta sedimenttiin tai kalabiomassan kasvuun)

BrS**
			

on fosforin sisäinen bruttosedimentaatio kiintoaineen mukana
pohjalle

dM/dt*
			
			
			
			
			

on vesimassan fosforivaraston muutosnopeus
(dM/dt = V x dc/dt) (ei sisällä kalojen fosforia)
(jos < 0 niin vesimassa antaa fosforia prosesseille; on 		
katsottavissa tulolähteeksi)
(jos > 0 niin vesimassa varastoi fosforia; on katsottavissa 		
poistovirraksi)

Out*

on luusuasta ja kalansaaliissa yms. poistuva fosforivirtaama

NS			
			

on fosforin nettosedimentaatio (tai -pidättyminen). Se saadaan
yhtälöstä 6: NS = ExL – Out – dM/dt, ja myös NS = BrS – InL

*tavallisesti mitattuja;
**voidaan arvioida laskeutussylintereillä tai muilla tavoilla (ks. 9.1)
ExL, Out ja dM/dt ovat tavallisesti mitattuja, ja BrS voidaan arvioida
laskeutussuppiloiden tai muun muassa planktonin tai sestonin pitoisuuksien Cps,
laskeutumisnopeuden Vy ja altaan pinta-alan A avulla (BrS = Cps x Vy x A).
Sisäisen (brutto)kuormituksen laskentayhtälöksi saadaan:
InL = BrS + dM/dt + Out – ExL.

(5)

Sisäisen kuormituksen bruttoarvoon InL sisältyy liukenemisen, resuspensoitumisen
(tuuli ja flotaatio) ja pohjaeläinten bioturbaation tuottama fosfori. Huomattakoon
että InL voi saada negatiivisen arvon, joka on tulkittava niin, että sedimentti sitoo
fosforia suoraan liukoisesta muodosta tai että fosforia sitoutuu kalabiomassan
kasvuun. Usein tulkitaan virheellisesti, että sisäistä kuormitusta ilmenee vain
silloin kun dM/dt > 0. Yleensä näin on, mutta ei välttämättä aina.
BrS on yleensä hyvin suuri, yleensä 2–10-kertainen muihin, horisontaalisiin
tekijöihin verrattuna (Naturvårdsverket 2008, Conley ym. 2002, Saarijärvi
& Lappalainen 1999). Laskeutussylintereillä se on helppo mitata, mutta sen
lukuarvon tulkinta ja sovellus on vaikeaa. Esimerkiksi kovan tuulen aiheuttama
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resuspensoituminen voi nostaa veteen suuren savi- ja hietamäärän, joka sitten
laskeutuessaan antaa suuria kuiva-aine- ja fosforilaskeumia. Niistä on vaikea
määritellä, mikä osa laskeumasta kuuluu biologiseen kiertoon ja mikä osa
fysikaaliseen, ei-biologiseen taustaan. Eräs varmasti oikean suuntainen tapa on
painottaa BrS:n arvoja orgaanisen hiilen osuudella (TOC/BrS). Yhtälöstä 5 voidaan
päätellä tärkeä tieto, että sisäisen bruttosedimentaation määritysvirhe tuottaa
samansuuruisen sisäkuormituksen virheen.
Nettosedimentaatio
Fosforin nettosedimentaatio (tai nettopidättyminen) on erotus BrS – InL.
Säännöllisesti mitatuilla parametreillä se saadaan yhtälöstä 5 johdetusta yhtälöstä
6:
NS = ExL – Out – dM/dt.

(6)

Jotta nettosedimentaatio on negatiivinen eli NS < 0, niin tulee olla: ExL < Out +
dM/dt
Nykytilanteen likiarvoluvut yhtälöön sijoitettavaksi ovat (ks. 6.1.1 ja 6.1.2):
Itämeren fosforipitoisuuden nousujaksojen keskimääräinen dM/dt on noin 5 kt P v-1
(se voi olla yli 10). Tanskan salmien sisäänvirtaus on 11 kt P v-1, poistovirtaus on 20
kt P v-1 ja biomassan poisto karkeasti 4 kt P v-1. Ulkoinen kuormitus, sisäänvirtaus
huomioiden, on nykyään noin
45 kt P v-1. Näillä lukuarvoilla NS saa lukuarvon 16 kt P v-1. Se on 36 %
ulkoisesta kuormituksesta.
Jotta NS tulisi negatiiviseksi, tulisi ulkoisen kuormituksen vähentyä äkillisesti
yli 16 kt P v-1. Jos näin kävisi, ”Itämeri ei huomaisi sitä”, koska laimentava
vaikutus ei ehtisi levitä samana vuonna Itämeren keskiosiin, jossa prosessit
jatkuisivat entiseen tapaan. Tämä merkitsee, että Itämeri on ollut, on nyt ja on
jatkossakin nettosedimentoiva, joten pohjan fosforivarasto kasvaa jatkuvasti. Siksi
jo 8000–4000 vuotta sitten (kuvio 9) fysikaalisten tekijöiden aiheuttama pohjan
vähähappisuus pystyi tekemään silloisen Itämeren sisäkuormitteiseksi, melko
reheväksi ja sinilevillään typpeä sitovaksi. Sama toistui noin vuosina 300–1300
jaa., kun varsinkin alkuvaiheessa ihmisperäinen kuormitus oli minimaalinen (kuvio
27).
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Sisäisen kuormituksen suuruusluokka
Luonnehdintoja sisäisen kuormituksen määrästä löytyy kirjallisuudesta sanallisina
runsaasti, mutta numeerisina niukasti. Laboratoriotutkimuksia on tosin tehty
paljon, mutta niiden tulosten soveltaminen todellisuuteen on hyvin virhealtista.
Yleensä sisäistä kuormitusta pidetään merkittävänä vasta silloin, kun ulkoisen
kuormituksen vähentäminen ei ole tuottanut toivottua tulosta. Määritysvaikeuksien
takia sitä ei yleensä huomioida vesiensuojelun toimenpiteitä harkittaessa (ks. edellä
Nürnberg 2009: ”Huomioimaton sisäinen kuormitus”).
Seuraavissa lainauksissa Naturvårdsverket (2008) ilmaisee kaksi tärkeää
sisäisen kuormituksen määrään ja rehevöitymiseen liittyvää tekijää:
”Orgaanisen aineen vertikaaliset sedimentaatiot ovat tavallisesti kertaluokkaa
suurempia kuin horisontaaliset tuloainevirrat. Se osoittaa, että kussakin
altaassa pääosa orgaanisesta aineesta syntyy kyseisessä altaassa itsessään.”
”On osoitettu, että kokonaisuudessaan fosforin sisäinen kierto voi olla
samansuuruinen tai suurempi kuin ulkoiset tulovirrat.” Hieman jäljempänä
Naturvårdsverket toteaa: ”…vuotuinen fosforin sisäinen kierto syvävedestä
pintaveteen on useita kertoja suurempi.”
Itämeren sisäisen kuormituksen numeerisiakin arvioita on esitetty (mm.
Conley ym. 2009c, Mört ym. 2010 ja Rydin ym. 2011). Tutkijoiden saamat
sisäkuormituksen arvot samassa järjestyksessä olivat 2–5, 0,5–3 ja 1–2,7 g P
m-2 v-1. Näiden minimi- ja maksimiarvojen keskiarvot ovat 1,2–3,6 g P m-2 v-1.
Varsinaisen Itämeren ja Suomenlahden yhteispinta-ala on 233 000 km2, josta 60
m syvyysvyöhykkeen alapuolella on noin 45 % eli 105 000 km2. Tämän alueen
pohjien pinnat ovat stagnaatioaikoina hapettomia ja fosforia liuottavia. Edellisillä
arvoilla laskien Itämeren sisäinen fosforikuormitus olisi 126–380 kt P v-1. Nämä
luvut ovat 4–12-kertaisia nykyiseen ulkoiseen fosforikuormitukseen (30 kt P v-1)
verrattuna. Viktorsson ym. (2013) ovat käyttäneet in situ -arvioimiseen pohjalle
laskettuja kammioita ja saaneet 15–36 tunnin inkubaatioajoilla vuosien 1999–2006
sisäkuormitukseksi 152 kt P v-1. Uusimmat, samaan suuruusluokkaan päätyvät
arvot esitellään alaluvussa 9.1.
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3.3.3 		 Nitraattien puute typensidonnan käynnistäjänä
Edellä käsiteltyjen suolavesipulssien, hapen ja fosforin lisäksi myös typen rooli
tulee tässä työssä neljänneksi rehevyyden avaintekijäksi, mutta päinvastaisesti
aiempiin näkemyksiin verrattuna. Evoluutio on näet kehittänyt typensitojasinilevät
ja niille biokemiallisen ominaisuuden, jonka avulla fosforiin nähden vähäisissä
typpiravinteiden (liuennut NO3, NO2 ja NH4-N) oloissa fosfaatit tulevat
hyödynnetyiksi, kun typensitojasinilevät ottavat kasvuun tarvitsemansa typen
veteen liuenneesta kaasumaisesta N2-muodosta. Asiaa kuvaa muun muassa
Nürnberg (2007) artikkelissaan ”Vähänitraattiset päivät” (Low-Nitrate-Days
(LND)). Hän osoittaa, että typensidonta ja typensitojasinileväkukinnat alkavat
vasta sitten, kun nitraatit ovat loppuneet. Tunnetusti samoin käy Itämeressä.
Typensidonnassa syntyy uutta rehevöittävää orgaanista ainetta, joka on havaittu
aiemmin luultua paremmaksi ravinnoksi eläinplanktonille ja pohjaeläimille ja joka
saa kalojen kautta positiivisiakin merkityksiä vastineeksi typensitojien tuomille
kukinnoille (mm. Wannicke ym. 2013, Karlson ym. 2015, Elmgren ym. 2015).
Nitraattien puute kääntyy siten typensidonnan kautta rehevyyttä ylläpitäväksi
tekijäksi. Tätä aihepiiriä käsitellään monipuolisesti alaluvuissa 6 ja 7.
3.3.4 		 Suuret suolavesipulssit – Gotlanninmeren syvänteiden 		
happilähde
Johdannossa mainittiin, että tämän tutkimuksen tarkasteluja fokusoidaan
käytännöllisyyssyistä niihin rehevyys- ja palautumisilmiöihin, joihin ihminen
voi edes jossain määrin vaikuttaa. Pumppaustekniikan ansiosta sisäänvirtailujen
ja pulssien lisääminen kuuluvat tähän ryhmään. Kuvio 23 esittää sivuleikkauksen
virtausreitistä, jota pitkin kulkevat
a) lukuisat mutta pienet suolaiset sisäänvirtaukset ja
b) harvat mutta suuret pulssit (esim. Badewien 2002).
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Kuvio 23. Sivuleikkaus happi- ja rikkivetypitoisuuksista linjalla Darssin kynnys – Pohjois-Gotlannin Fårön syvänne, 4.–16.2.2000 (Matthäus ym. 2001).

Jo Bornholmin altaaseen, mutta varsinaisesti myöhempiin Gotlanninmeren
syvänteisiin muodostuu pysyvä halokliini. Tanskan salmista Fårön syvänteelle on
noin 800 km matka, joka on yli tuhatkertainen syvyyteen verrattuna.
Kuviosta 24 nähdään, että Gotlanninmeren halokliini alkaa keskimäärin
60–65 metrin syvyydestä eli likimain Bornholmin kynnyksen syvyydestä.
Gotlanninmerellä alkusyvyys voi olla talvisen eroosion alentamana enimmillään
noin 90 metriä.
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Kuvio 24. Suolapitoisuuden vertikaalinen kerrostuneisuus Gotlannin itäisellä syvänteellä By15 vuosien 1928–2007 havainnoista laskettuna. Keskiarvo edustaa 630 havain24. Suolapitoisuuden
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syvyyttä määrittävät siten tiheytensä mukaan vajoavat suolapitoiset
120 metrin syvyyksiin. Halokliinin alaosan syvyyttä määrittävät siten tiheytensä
mukaan vajoavat suolapitoiset vedet, yläpuolelta tuleva aaltoilun vaikutus ja myös
vesimassoja liikuttavien sisäisten aaltojen turbulenssi (Reissmann ym. 2009).
Suurilla pulsseilla on kuitenkin riittävän suuri ja riittävän suolainen ydin, joka
säilyy riittävän tiheänä työntyäkseen syvemmälle ja tuodakseen uutta hapellista
vettä Gotlannin syvänteisiin. Pulssien kokoa kuvataan kestoajan ja suolaisuuden
avulla laskettavalla voimakkuusindeksillä (Matthäus 2006, Myrberg ym. 2006).
Indeksien (Qi) avulla pulssit on luokiteltu seuraavasti: heikot (Qi < 15), keskisuuret
(15 < Qi < 30), suuret (30 < Qi < 45) ja erittäin suuret (Qi > 45).
Suurten pulssien vesimäärät noudattavat karkeasti indeksiä. Suurimmillaan
pulssien vesimäärät ovat 300–450 km3 (kaksi kertaa Suomen järvien vesimäärä).
Selkeitä happi-, lämpötila- ja suolapitoisuuksissa näkyviä vaikutuksia ilmenee 200
km3 pulsseilla. Näiden virtausten toistuvuus-, suuruus- ja vaikutusasiat tulevat
tarkempaan käsittelyyn tutkimustulosten tarkastelussa.
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Pulssien frekvenssin harveneminen aiheuttaa välivaiheiden kautta
hapettomuuden, fosforipitoisuuden ja rehevyyden lisääntymistä. Aikajaksona
1977–2017 on esiintyt vain kolme suurta pulssia. Aiemmin niitä niitä on tullut
yleensä 1–3 vuoden välein (ks. 3.2.3, kuviot 18–20). Harvenemisen on pakko
liittyä Pohjois-Atlantin, Pohjois-Euroopan ja Siperian ilmaston ja suursäätilan
muutoksiin. Yritykset kuvata ilmiötä Islannin ja Azorien välisiä ilmanpaine-eroja
kuvaavalla NAO-indeksillä (North Atlantic Oscillation) eivät kuitenkaan ole
olleet kovin selväpiirteisiä (HELCOM 2013b). Pulssien frekvenssin harveminen
viimeisten 40 vuoden aikana on kuitenkin selvä tosiasia.
Pulssien esiintymisen edellytyksiä ovat pohtineet muun muassa Myrberg
ym. (2006). Yleinen ja looginen päätelmä on, että suurta pulssia täytyy edeltää
2–3 viikkoa kestänyt itätuulten jakso, joka ajaa vettä Kattegatille ja alentaa
Gotlanninmeren vedenkorkeutta muutamia desimetrejä. Jos itätuulten esijaksoa
seuraa 2–3 viikkoa kestänyt länsituulten jakso, vedenpinta noussee usein jonkin
verran lähtötasonsa yläpuolelle. Noin 0,5 metrin keskipinnan korkeusvaihtelu
vastaa laskennallisesti ensin karkeasti 90 km3:n ulosvirtausta ja vastaavaa 90 km3:n
sisäänvirtausta. Otollisin säätilanne esijakson idän ja koillisen puoleisille tuulille
lienee Pohjois-Skandinavian päällä pysyttelevä korkeapaine ja noin Moskovan
seutuvilla pysyttelevä matalapaine. Vastaavasti Norjan ja Islannin välinen
matalapaine ja Keski-Euroopan korkeapaine tuottavat lännen puoleisia tuulia.
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4

Itämeri ja ihmistieteelliset näkökulmat

Tässä luvussa määritellään – luonnontieteilijän lähtökohdista – niitä ihmistieteellisiä
seikkoja, joiden katsotaan vaikuttavan Itämeren luonnontieteellisiin tulkintoihin.
Alaluku 4.1 esittelee diskurssin käsitettä, muotoutumista ja käyttöä, alaluku 4.2
paradigmaa. Pääosin luvusta 5 alkaen asioita käsitellään esimerkiksi samassa
virkkeessä yhdistelminä, joissa luonnontieteen ”kovan ytimen” joskus vinoutuneita
tulkintoja pyritään diskurssin käsitteen avulla selittämään, kritisoimaan tai
ymmärtämään.
Diskurssin käsitettä on sovellettu paljon yhteiskuntatieteissä, mutta Itämeren
luonnontieteellisissä yhteyksissä tietoisesti määritellen ei lainkaan. Erityisesti
typpialaluvusta 6 alkaen ilmenee, kuinka voimakkaasti sosiaalipsykologiset
ilmiöt vaikuttavat luonnontieteellisiin selityksiin. Itämeren tilaa, suojelua ja
tutkimusta käsiteltäessä onkin vaikeaa puhua ”viileän tieteellisesti”, sillä muun
muassa maailmankatsomuksellisuus, politiikka ja ihmisen sosiaalipsykologiset
pyrkimykset vaikuttavat tapaan käsitellä luonnontieteellisiäkin asioita.
Tässä työssä tarkoituksena ei ole tehdä Itämereen liittyvää tieteellistä
diskurssianalyysiä, vaan ymmärtää ja välittää ymmärrystä siitä, että
luonnontieteelliseenkin kielenkäyttöön sisältyy muun muassa diskursiivisia
ulottuvuuksia ja vaikutuspyrkimyksiä enemmän kuin yleensä diskurssiin
perehtymättömät luonnontieteilijät itse tiedostavat.
On hyvä muistaa ja sisäistää, että Itämeren rehevyyden ja suojelun aihepiiriä
käsitellessämme emme voi välttyä oman, erilaisia arvoja sisältävän sisäisen
äänemme diskurssilta, merkityssuhteitten ja vaikuttamisten ajattelemiselta.
Emme voi välttyä siltäkään, että myös tiedostamattomat asiamme vaikuttavat
viestintäämme.
4.1 		

Itämeren suojeludiskurssi – sanan mahti

Vesiensuojeluun ja ympäristönsuojeluun liittyvien voimakkaiden valta- ja
arvonäkökohtien vuoksi on nähtävissä, että luonnontieteen pohjalta muotoutuvaa
suojeludiskurssia on jo kauan esiintynyt ”luontaisesti” myös Itämerta koskevissa
luonnontieteellisissä kirjoituksissa ja johtopäätöksissä.
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4.1.1 		 Diskurssin käsite ja ilmenemistapa
Diskurssi on semantiikkaan, kielitieteisiin ja sosiaalisiin yhteyksiin liittyvä
asiayhteyksien hahmottamis- ja vaikuttamistapa. Sosiaalipsykologian oppikirja
(Helkama ym. 2015, s. 34) määrittelee sen laajasti:
”-- diskurssi (joskus puhetavaksi suomennettu) viittaa kaikkiin, niin virallisiin
kuin epävirallisiinkin puheenvuorovaikutuksen muotoihin ja kaikenlaisiin
kirjoitettuihin teksteihin.”
Diskurssi-sana tulee ranskan sanasta discours, ‘puhe’, ‘esitelmä’, ‘juttelu’,
‘jaarittelu’. Diskurssin käsitteen todella monista versioista ei liene yhteisesti
hyväksyttyä ja käytettyä määrittelyä. Diskurssiteoreetikoista eräs tunnetuimmista,
Michael Foucault, määrittelee diskurssin olevan joukko sääntöjä, jotka
määrittelevät, mitkä asiat valikoituvat puheen kohteiksi ja miten niistä puhutaan
(Foucault 1989: 117, ref. Van Aerschot 2006). Foucault’lta omaksutuksi on laskettu
myös ajatusversio, jonka mukaan diskurssit ovat käytäntöjä, jotka systemaattisesti
muokkaavat puhuntansa kohteita.
Laaja-alaisena diskurssilla on jo mainittujen lisäksi monia muitakin määritelmiä
ja toimintatapoja, joista muutamat kuuluvat ikäjärjestyksessä seuraavasti:
–– Kriittisen diskurssianalyysin uranuurtajiin kuuluva Norman Fairchlou (1997)
on todennut, että ”ollakseen kansalainen on osattava tehdä kriittisiä huomioita
kulttuurista, diskurssista ja kielestä, näin myös tiedotusvälineiden diskurssista
ja kielestä.” On selvää, että tämä koskee sosiaalipsykologisesti virittäviä
ympäristönsuojeluasioita.
–– Vuori (2001) kirjoittaa: ”Diskurssit osataan ja opitaan usein niin hyvin ettei
niitä huomata opituiksi.” Ihmiset yleensä osaavat viestiä sosiaalisen yhteisönsä
diskurssin mukaan, mutta kenties monet heistä eivät edes huomaa välittävänsä
ja edistävänsä tiettyä ajatusmaailmaa. Näitä ilmiöitä on havaittavissa muun
muassa Itämeren tutkimuksessa ja hallinnoimisessa sekä ympäristönsuojelussa
yleensä.
–– Pälli (2003) kirjoittaa: ”Yksinkertaistettuna diskurssi onkin määriteltävissä
kielenkäytöksi sosiaalisessa kontekstissa.”… ja ”… diskurssin katsotaan
muodostuvan teksteistä ja diskurssi tulkitaan sosiaalisissa käytännöissä
rakentuvaksi ja sosiaalista todellisuutta rakentavaksi merkityssuhteiden
systeemiksi.”
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–– Karvonen (2005) korostaa ajattelutapaa: ”Tajunta tai tietoisuus ei ole suvereeni
herra talossaan, vaan diskurssit määräävät, miten asioista ajatellaan, koskapa
ajattelu tapahtuu diskurssien tarjoamalla välineistöllä.”
–– Pynnönen (2013) korostaa mielipiteisiin vaikuttamista: ”Kielenkäytön
valtaa harjoitetaan suostuttelun ja manipulaation kautta ja sen tavoitteena
on toisten mielipiteen muuttaminen omien intressien mukaiseksi. Välineinä
toisten ”mielenhallinnassa” ovat diskurssien tekstit ja puhe, jotka voivat olla
hyvinkin hienovaraisia, rutiininomaisia ja jokapäiväisiä, siis ”luonnollisia” ja
”hyväksyttäviä.””
Tämän työn kirjoittaja katsoo, omasta positiostaan, Pynnösen (2013) määrittelyn
kuvaavan parhaiten näkemyksiään. Puheilla ja kirjoituksilla on aina tarkoitus
vaikuttaa. Ne voidaan tehdä monin tavoin ja monissa konteksteissa.
Tässä työssä kirjoittajan lukutavalle on tunnusomaista huomion kiinnittäminen
tarkoitusperiin, merkityksiin, vaikutuksiin ja vivahteisiin, mutta myös
kiertoilmauksiin, harhautuksiin, puhumatta jättämiseen ja tärkeiden virkkeiden
epäselvyyksiin.
Kielellisen hegemonian käsitekin liittyy diskursseihin. Helposti ymmärrettävä
väite usein toistettuna ja iskostettuna tuo tulosta ja parhaimmillaan – tai
pahimmillaan – tekee ”Itämeri on pieni ja matala” -hokemasta hegemonista
diskurssia. Hegemoniaa rakennetaan parhaiten sopivasti yleisön mieleen menevillä,
helpoilla ja vaihtoehdottomilla itsestään selvillä väitteillä ja puhunnoilla, korostaen
haluttuja ja sumentaen ei-haluttuja ajatuskulkuja.
Diskurssilla on sukulaisuussuhde tieteellisen paradigman käsitteeseen.
Eroja voitaneen luonnehtia sanomalla, että paradigmoissa tieto on valtaa, mutta
diskursseissa valta on tietoa.
Karujen ja suorien luonnontieteellisten tulkintojen hämärtyminen arvo- ja
valtakysymysten paineessa on tavallista. Diskurssit tuovat yleiseen kielenkäyttöön
merkitysten, selitysten ja vaikutusten rikkautta. Ympäristönsuojeluasioissa ne
kuitenkin aiheuttavat tutkijoille vaikeuksia sovittaa samaan tutkimukseen sekä
”viileää” luonnontieteen diskurssia että voimakasta, sosiaalisesti ”kuumaa”
normatiivista, esimerkiksi ympäristönsuojelua korostavaa diskurssia, joka pyrkii
ohjailemaan luonnontiedettä uskottua voimakkaammin. Itämeren suojelussa
luonnontieteelliset kuvaukset ovat erityisen alttiita monille muille kielellisille
vaikutteille ja vaikuttamisille (ks. alaluvut 4.1 ja 4.3).
Tässä työssä osoitetaan, että uusi, diskursiivisen ulottuvuuden huomioiva ja
tunnustava tutkimusote on tarpeen Itämeri-tutkimuksessa muun muassa siksi, että
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Itämeren tilan kehitys on irtautunut ulkoisen kuormituksen vähenemiskehityksestä.
Tämä johtaa kysymykseen, ovatko suojeluinstituution ja tiedeyhteisön
jotkin ristiriidat syntyneet pääasiassa luonnontieteellisistä vai yhteiskunta- ja
ympäristöpoliittisista syistä vai näiden monimutkaisista yhdistelmistä.
4.1.2 		 Suojeludiskurssi
Käsite ”vesistöjen suojelu rehevöitymiseltä” sisältää kätevästi sekä suojeltavan
kohteen että toteutuskeinon. Järvissä tuo suojelukeino on useimmiten, ei aina,
ihmisperäisen kuormituksen vähentäminen jätevedenpuhdistamoilla. Ihmisten
mielissä ja toimissa tämä ajattelutapa on saanut ”luonnonvoiman” uskottavuuden.
Siksi se on otettu myös Itämeren suojelun malliksi. Niinpä 1980-luvulta alkaen
lähes kaikilla, tutkijoita myöten, oli valmis näkemys, aksiooma, että Itämeren tilaa
on parannettava nimenomaan suojelulla. Monilla 1950–1970-lukujen tutkijoilla oli
kuitenkin vahvoja käsityksiä, että Itämeren hydrografia näytteli pääosaa rehevyyden
määräytymisessä (ks. 1.5.3 ja 5.2.3).
Nykynäkemykset ovat synnyttäneet hegemonisen kielellisen suojeludiskurssin,
jossa konsensusta tuetaan vakuuttelemalla toinen toisilleen ihmisperäisen
ravinnekuormituksen olevan pääsyy ylirehevyyteen. Siitä seuraa, että vain suojelu
ravinnekuormitukselta on ensisijaisesti edistettävää toimintaa ja että luonnon
toimintojen auttaminen muilla (bio)teknisillä keinoilla tulee jättää tarkasteltavaksi
vasta sitten, kun ihmisperäinen kuormitus on vähennetty maksimaalisesti. Tämä
ajatustapa saattaa siirtää muutoksia monilla vuosilla tulevaisuuteen, sillä Itämerellä
ei ole ollut tapana tarkastella optimointiin liittyvää suojelutoimien vaikutus- ja
kustannustehokkuutta.
4.1.3 		 Muita vaikutustapoja ja ilmiöitä
Vahvistusvinouma, toiselta nimeltään vahvistusharha, on sanana vaikeahko
miellettäväksi tietyksi käsitteeksi, mutta sen idean ymmärtäminen on kuitenkin
helppoa. Kahneman (2012 s.99) määrittelee sitä seuraavasti:
”Toisin kuin tieteenfilosofian säännöt, jotka neuvovat testaamaan hypoteeseja
yrittämällä kumota ne, ihmiset (ja tutkijatkin varsin usein) etsivät aineistoa,
joka on todennäköisesti samansuuntaista heidän nykyisten uskomustensa
kanssa.”
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Kahneman itse asiassa muistuttaa, että tutkijoiden – ihmisiä kun ovat – tulisi omia
vahvistusvinoumiaan välttääkseen käyttää tiedostetusti oman työnsä falsifiointia.
Ilmeisesti Itämeren suojelukulttuurissa tähän ei ole ollut painetta. Niinpä monia
Itämeri-väittämiä ei ole yritettykään falsifioida, vaikka syytä olisi ollut. Erityisesti
typpikysymyksessä on nähtävissä ilmiö: kun ei lue eikä kuuntele typpikriitikkojen
väitteitä, ei tarvitse niistä välittääkään; kuunteleminen – ja tajuamisen tunkeutuminen
tietoisuuteen – saattaisi aiheuttaa ongelmia typenpoiston kannattajien parissa (ks.
6.2.1–2 ja Walin 2006).
Ryhmä- ja lauma-ajattelu. Ryhmäajattelu on Irving Janisin (1972) kehittämä
käsite ryhmän sosiaalisista riippuvuuksista, usein huonoistakin. Itämereen
sovellettuna se tarkoittaa esimerkiksi, että kuormituksen ja tilan syy-seuraustulkinnoissa samahenkisen ryhmän yksittäiset jäsenet toimivat tavalla, jolla he
olettavat ryhmän johtajan tai mielipidejohtajan ja/tai ryhmän muiden jäsenten
toimivan ja ajattelevan. Jos yksilö jättäytyy lauman vietäväksi, ilmiötä voidaan
hyvällä syyllä kutsua lauma-ajatteluksi tai -henkisyydeksi. (Helkama ym. 2015).
Tällaisia ajattelutapoja esiintyy varsinkin ympäristönsuojeluinstituutioissa,
joissa yksilö joutuu toimimaan yhteisönsä ja kansalaisten perinteisten
ympäristöpoliittisten odotusten paineissa. Lauman tuottamat aksioomat ja
toteutustavat vaikeuttavat uusien ajatus- ja menettelytapojen kehittymistä silloinkin,
kun uudistamistarve on ilmeinen. Tämä aihepiiri kuuluu lähinnä sosiaalipsykologian
alaan, ja sitä toteutetaan käytännössä monipiirteisen, diskursiivisen viestinnän
avulla.
Ryhmä- tai lauma-ajattelu ja vahvistusvinouma muodostavat yhdessä toisiaan
voimistavan ilmiön. Intressien ollessa yhteisiä ryhmä voi kasvaa hyvin suureksi ja
kiinteäksi.
Laumalogiikka ja -dynamiikka selittää paljon ihmisten käyttäytymisestä
Itämeren tutkijayhteisön, ympäristöpolitiikan, ympäristöhallinnon ja yhteiskunnan
parissa. Kirjoituksessaan ’Laumalogiikkaa’ toimittaja Johanna Korhonen (Helsingin
Sanomat 31.10.2012) konkretisoi yleisiä käyttäytymistapojamme elävämmin
ja ymmärrettävämmin kuin jos sama asia yritettäisiin pukea tieteelliseen asuun.
Lainaus kuuluu seuraavasti:
”Neuvotteluhuoneet ja auditoriot ovat notkollaan väkeä, joka ei mieti
käsiteltäviä asioita itse vaan kuulostelee, mitä mieltä kulloinenkin alfauros
on.” Korhonen kysyy ”miksi oma kriittinen ajattelu on niin vaikeaa?” ja
selittää: ”Laumassa on kivaa, helppoa ja turvallista. Kaikki muut vaihtoehdot
sisältävät riskin joutua porukasta ulos. … Joidenkin tieteellisten tai
113

poliittisten ”toisinajattelijoiden” on vaikeaa tulla kuulluksi mediassa, koska
ammattikuntamme ääneen lausumaton säännöstö määrittelee heidät vähän
omituisiksi tyypeiksi, joiden kanssa ei parane liikaa asioida.”
4.2 		

Itämeren suojeluparadigma – uskoa vai tiedettä

4.2.1 		 Paradigman ja ”paradogman” käsite
Paradigma on jonkin tieteenalan tiedeyhteisön hyväksymä, auktoriteetin asemassa
oleva tieteellinen viitekehys, oppirakenne ja tulkintamalli. Tämän moniselitteisen
käsitteen kehitti 1960-luvulla Thomas Kuhn (ks. Pihlström 1996 alla), jonka
mukaan eri tieteenaloilla esiintyy aluksi kilpailevia koulukuntanäkemyksiä, joista
yksi valikoituu tiedeasiantuntijoiden parhaana pitämäksi teoriaksi.
Markku Turtiainen (1991) on institutionaalista ympäristötaloustiedettä
käsittelevässä kirjoituksessaan määritellyt paradigman seuraavasti:
”Paradigmalla tarkoitetaan jossain tiedeyhteisössä omaksuttua tietojen,
arvojen ja uskomusten kokonaisuutta, jonka avulla määritellään tutkittavat
ongelmat, valitaan ja tulkitaan ratkaistavaa tehtävää koskevia tietoja sekä
esim. perustellaan tavoitteiden ja keinojen valintaa suositettavassa toiminnassa
(esim. talous- tai ympäristöpolitiikassa).”
Paradigman kannattajat pyrkivät edistämään oppiaan. Yhteinen oppi syventää
ryhmäajattelua ja antaa joukkovoimaa. Pitkään jatkuessaan se myös laimentaa
kriittisyyttä, jolloin uusissa tutkijasukupolvissa saattaa alkaa esiintyä uskonomaista
sidonnaisuutta paradigman kysymyksenasetteluun ja tulkintaan. Opin kritisoijia
saatetaan pitää häirikköinä.
Yksityiskohtaisesti paradigmaa on kuvannut muun muassa Pihlström (1996)
seuraavasti:
”Normaalitieteellinen ongelmanratkaiseminen alkaa kuitenkin vähitellen
tuottaa empiiristä evidenssiä, joka on ristiriidassa paradigman hyväksyttyjen
teorioiden kanssa… syntyy “anomalioita”. Näitä pystytään jonkin aikaa
pakenemaan muuntelemalla ja korjailemalla teorioita tai koeasetelmia, mutta
pian tilanne käy kestämättömäksi. Normaalitiede ajautuu “kriisiin”, Kuhnin
mallin kolmanteen vaiheeseen. Jokin kilpaileva paradigma alkaa tällöin
nousta pinnalle, seuraa taistelu vanhan ja uuden viitekehyksen välillä, ja
lopulta uuden omaksuminen merkitsee vanhan hylkäämistä.”
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Edellä sanottu pätee erityisesti ympäristöasioihin ja varsinkin Itämeren
typpikysymykseen ja sisäiseen kuormitukseen, sillä uudessa muodossaan ne
näyttäytyvät uhkana vanhalle typenpoistotarpeelle ja ihmisperäisen kuormituksen
dominoivana pidetylle merkitykselle. Itämeren suojeluasiana niihin sisältyy
ympäristöliikkeen henkilökohtaisia ja maailmankatsomuksellisia näkemyksiä,
joiden ensireagointitapa on epäileminen ja vastustaminen.
Aikaa myöten, tyypillisesti 20–30 vuodessa, hyviinkin paradigmoihin
huomataan jääneen ristiriitoja, joiden pohjalta uudet kilpailevat koulukunnat
voivat kehittää parempia teorioita. Tällöin valtaa pitävä paradigma joutuu
kriisivaiheeseen, joka edetessään voi johtaa tieteenalan vallankumoukseen, uuteen
paradigmaan. Sen synnyttäminen ei kuitenkaan ole helppoa eikä nopeaa. Erityisesti
ympäristöasioiden paradigma sisältää poliittiselle tasolle asti ulottuvaa valtaa ja
maan tapoja, joista tieteelliset ja hallinnolliset instituutiot haluavat pitää kiinni.
(Laakkonen & Laurila 2007, Pihlström 1996).
Itämeren rehevyyden ’paradogma’
Itämeren suojeluun ja erityisesti typpiasioihin sisältyy hyvin usein uskomuksia,
dogmeja tai omaksuttuja toimintatapoja, doktriineja (ks. Walin 2006), joita voisi
luonnehtia ”dogmaattisiksi paradigmoiksi”. Tällaiselle ajattelulle on Kirschner
(2014) antanut kirjoituksessaan ”Kun paradigma muuttuu paradogmaksi” sattuvan
nimen paradogma. Vertailu- ja lähtökohtana hänellä on ollut paradigman käsite, jota
hän kuvaa tieteellisesti vahvaksi, mutta tieteellisen tilanteen mukaan muuttuvaksi,
näyttöketjun katketessa jopa ’kuolevaksi’, falsifioituvaksi. Sillä on siten vahva
tieteellinen sävy.
Itämeren tapauksessa usko ihmisperäisen fosforikuormituksen suuruuteen
ylirehevöittäjänä on paradogmaattinen, sillä kuormituksen vertailevaa suhteutusta
Itämeren koko- ja hydrologiatekijöihin ei ole tehty, paitsi yhden kerran, jonka
jälkeen asiasta on vaiettu (5.4.2).
Toisaalta Kirschner (2014) katsoo olevan tieteellisinä pidettyjä ja esitettyjä
asioita, joita yksilöt tai ryhmät pitävät niin kiistattomina totuuksina, että
niillä suorastaan torjutaan muiden näkökantojen olemassaolon ja merkityksen
mahdollisuuskin. Niinpä paradogmat ovat Kirschneriä tulkiten jonkin auktoriteetin
sanelemia ehdottomia totuuksia, joita ei edes saa asettaa kysymyksenalaiseksi;
ne eivät siten voi edes ’kuolla’. Paradogmalla on näin ollen vahva uskomuksia
kunnioittava sävy.
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Tässä työssä katsotaan, että paradogmaattisia piirteitä sisältyy myös Itämeren
suojelun ja rehevyyden käsittelyihin. Kun paradogman käsitteellä ei kuitenkaan
ole vakiintunutta käyttötapaa, sitä käytetään vain muutamissa kohdissa. Pääosin
käsittely perustuu siten Kuhnin ja Popperin aatesuuntiin.
4.2.2 		 Itämeren vanhan ja uuden paradigman rakenne
Alaluvussa 1.5.2 ja kuviossa 8 on esitelty hypoteesi siitä, että vanhan Acparadigman prosessit joutuvat ristiriitoihin ja että uuden, Bc-osalla ja DIN/DIPsuhteen ehdollisuuksilla täydennetyn AcB-paradigman mukaan ristiriidat poistuvat.
Kuviossa 49 on esitelty tulos, että uusi, Bc-osalla täydennetty AcB- paradigma ja
siihen sisältynyt uusi DIN/DIP- suhteen osaparadigma ovat ristiriidattomat.
Vanha ja vallitseva Ac-paradigma (ks. kuvion 8 yläosan ja keskiosan
prosessit) katsoo, että syvävesien huono happitilanne – ja tästä syntyvä sisäinen
kuormitus – johtuu rehevöitymisen osaprosessien kautta vain liian suurista
ulkoisista typpi- ja fosforikuormituksista (A- tekijöistä), jotka olisivat siten muun
muassa sisäkuormitusongelmien perimmäisiä ja riittäviä syitä (mm. Kiirikki ym.
2003, Pitkänen (toim.) 2003, Lehtoranta 2003, Pitkänen ja Lehtoranta 2010).
Itämeren rehevyyshistoriaa tuntien (ks. 2.1) ei ole kuitenkaan itsestään
selvää, että ihmisen toiminta olisi nykyrehevyyden ainoa tai edes pääsyy.
Prosessihypoteesikuvion (kuvio 8) mukaan sekä vanha Ac-paradigma että alaosan
Bc-prosessit huomioiva uusi AcB-paradigma sisältävät keskeisinä elementteinä
syvänteiden vähähappisuuden ja siihen kytkeytyvän fosforin sisäisen kuormituksen
ja typpeä poistavan denitrifikaation (prosessit 9 ja 10). Keskeinen säätelytekijä,
syvävesien happipitoisuus, paranee tai huononee myös alaosaan Bc sisältyvillä
abioottisilla tekijöillä. Tämä ristiriitauttaa ratkaisevasti vanhan paradigman, joka
ei siis voi olla yleispätevä.
Syvänteiden happipitoisuus on ollut huolenaihe jo 1960-luvulta alkaen, kun jo
tuolloin oli tultu tietoisiksi, että pohjan hapettomuus aiheuttaa fosforin liukenemista
veteen (Fonselius 1969a, Voipio 1980, Elmgren 1989a). Pohjan hapettomuus on
ollut ja on edelleen Itämeren pahin ”hot spot”, minkä vuoksi päähuomio tulee
kohdistaa siihen. Sisäkuormituksen paradigma on pysynyt ennallaan.
Uudessa hypoteettisessa paradigmassa uutta on, että hapen kulumisajan
pituus on kytkettävä hapen kulumisnopeuden rinnalle toiseksi, välttämättömästi
happivajeiden pituutta ja syvyyttä määrittäväksi tekijäksi. Näin tullaan siihen, että
sääolot määrittävät huomattavasti Itämeren pulssien kokoa ja pulssien välisen ajan
pituutta, stagnaatioaikaa, ja tämä syväveden happipitoisuuksia seurausilmiöineen.
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Uuteen AcB-paradigmaan kuuluu myös selkeä, jo vanha mutta myöhemmin
esitettävälle kokonaistulkinnalle uusi käsitys, että DIN/DIP-suhde (lähinnä NO3/
PO4) edistää typensidontaa, jos suhde on alle 16 (mol) tai alle 7 (painosuhde), ja
rajoittaa tai estää sidontaa, jos suhde ylittää edellä mainitut. Keskeinen havainto
koko Itämeren rehevyyden kannalta on, että monien mekanismien avulla hyvä
hapellisuus vähentää rehevyyttä toisaalta pienentämällä PO4-pitoisuutta ja toisaalta
lisäämällä NO3-pitoisuutta.
4.3 		

Itämeren luonnontieteen diskursiiviset tulkinnat

Tässä alaluvussa kuvataan, miten diskurssin kielellinen voima ilmenee Itämeren
vesiensuojelussa. Johdannoksi diskurssien voimaan lainattakoon vesi- ja
ympäristöhallituksen eläköityneen pääjohtaja Simo Jaatisen läksiäishaastattelun
puuskahdusta, josta kuvastuu moniarvoisesti diskurssin valta ja voima, sanan
mahti (Suomen Kuvalehti 4.1.1991): ”Vallalla on ihmeellinen ilmapiiri: heti kun
menemme ympäristönsuojeluasioihin, niin emme voi puhua rehellisesti.”
Voitaneen tiivistää, että diskursseilla tulkitaan, ohjataan ja luodaan merkityksiä
ja arvoja ja että Itämeren tapauksessa niitä perustellaan muun muassa tieteellisillä
paradigmoilla. Lisäksi ympäristönsuojelu on yhteiskunnallinen, poliittinen ja
taloudellinen kysymys. Siksi Itämeren rehevyyskysymys ei ole vain loogismatemaattista luonnontiedettä.
4.3.1 		 Itämeri – suojeluinstituution tietojen, uskomusten ja arvojen
pelikenttä
HELCOM laski pintakuormitukset maa-alueille mutta ei vesialueille
Alaluvussa 2.1.2 esiteltiin laajaan HELCOMin (2004) aineistoon perustuvat
Itämeren eri kuormituslähteiden ravinnekuormituksen pääkomponentit vuonna
2000. Helcomin valtava työ jäi kuitenkin Itämeren rehevyysasteen arvioimisen
kannalta puolinaiseksi. Selvitys oli rajoitettu vain eri valuma-alueiden maaperän
kuormitusparametrien tarkasteluihin (area-specific load /discharges /losses).
Tulosraportoinnissa ei ollut laskettu vesipinta-aloihin suhteutettuja
pintakuormituksia (K/A), jotka ovat vaikutuksen arvioinnin perusargumentti.
HELCOM-julkaisun laatijat olivat viittauksensa perusteella tietoisia Larssonin
ym. (1985) julkaisusta, jota he olivat referoineet ja jossa (vesi)pintakuormituksia
oli käsitelty. K/A-asian piti olla kaikkien tiedossa. Tietojen hankkimiseen ja
esittämiseen oli nähty paljon vaivaa ja kulutettu paljon aikaa ja rahaa.
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Hyödyntäminen jäi kuitenkin rajoitetuksi. Oli laskettu eri osavaluma-alueiden
ominaiskuormitukset suhteuttamalla fosfori- ja typpikuormitukset raportissa
näytettyihin valuma-alueiden pinta-aloihin (area specific total inputs into the
Baltic Sea, kg km-2 v-1). Tanskan, Saaristomeren, Skånen ja Puolan peltovaltaisilla
maa-alueilla ominaiskuormitus oli tietenkin suuri, mutta Puolaa lukuun ottamatta
Pohjoismaiden alueet jäivät kokonaisuudessa pienehköiksi.
Luvuilla voitiin osoitella kuormittajista suurimpia syyllisiä, mutta yhteys
Itämeren tilaan puuttui täysin. Tietojen yksipuolisuuteen on kiinnittänyt huomiota
alaluvun 4.3.4 esimerkissä c muun muassa yhteiskuntatieteilijä Nina Tynkkynen
(2012).
Asioiden rajaussyillä voidaan tietenkin sanoa, että on muiden selvitysten
asia laskea vesipintakuormitukset ja se, mitä ravinteet Itämeressä saavat aikaan.
Tällaista laskentaa, mallinnusta ja pohdintaa ei ole kuitenkaan tehty. Tulokset jäivät
vain ”kuormitusteknikkojen numeroaineistoksi”.
Jos vesipintakuormitukset olisi näytetty, niin asioista kiinnostunut tutkija,
tavallinen ihminen, toimittaja tai poliitikko olisi voinut tehdä olennaisia vertailuja.
Näiden lukujen lisäys olisi ollut äärimmäisen pieni lisätyö, mutta valaiseva
ja luonteva lopputulos kuormitusraportille. Syy tähän lienee, että muutenkin
ruotsalaisesta vuoden 1985 Vollenweiderin mallin sovelluksesta oli vaiettu ja että
vaikenemista haluttiin jatkaa edelleen.
Jos vesipintakuormituksen laskelmat olisi tehty, ne olisivat osoittaneet, että
vuoden 2000 tilanteen suhteutettu ulkoinen kuormitus olisi ollut noin puolet
vuoden 1985 lukuarvoista. Tätä vaikenemiskulttuuria ja sen syitä on käsitelty myös
alaluvussa 5.4.
Pintakuormitusten näyttämättömyydestä lienee poikettu vain kerran, kun
Pitkänen & Kiirikki (2005) esittivät Itämeren eri osien fosforin vesipintakuormituksia
vuosilta 1995 ja 2000. Ne on kuitenkin esitetty vain Itämeren eri alueiden
kuormitusten vertaamiseksi, ei sen arvioimiseksi, mitä kuormitus saa aikaan tai
ylittyykö kuormitussieto jolla alueella.
Laajemmin sanottuna Itämeren ympäristötiedeyhteisö ja suojeluinstituutio
ovat rakentaneet diskurssia, jossa kirjoittamattomien sääntöjen mukaan ei tule
käyttää fosforikuormituksen ja vesistön tilan välistä konseptuaalista, empiiristä
Vollenweiderin mallia. Se antaisi liian valoisan kuvan, kun aksioomana on, että
ihmisperäinen ravinnekuormitus on rehevyysongelmien syy.

118

4.3.2 		 Dominoivan suojeludiskurssin voima
Alaluvussa 4.3.1 nähtiin, että väite Itämeren fosforikuormituksen 8-kertaistumisesta
vuoteen 1985 mennessä muuttui referointiketjussa huhun tavoin; ilmeinen
suojeludiskurssin dominanssi oli vähentänyt tulkinnan tarkkuutta ja muuttanut
viestiä vesiensuojeludiskurssia mukailevaksi. Seuraavissa esimerkeissä näytetään,
kuinka pienin ja vaikeasti havaittavin sanankääntein asioiden merkityksiä ja niiden
mittaluokkia voidaan ohjailla ja muuttaa.
Arvoja sisältävien ympäristötietojen käsittely referointiketjussa
Larsson ym. (1985) ovat kirjoittaneet 30 vuotta sitten artikkelin, joka oli tavoitteiltaan
ajankohtainen ja kunnioitettava ja johon sisältyi siihen mennessä kattavin Itämeren
ravinnekuormituslaskelma ja tulosten tulkintayritys. Siksi siitä tuli hyvin suosittu
viitattava (syyskuuhun 2012 mennessä 289 kpl, ISI Web of Science). Siinä
käsiteltiin ansiokkaasti Itämeren 1980-luvun alkupuoliskon fosforikuormitusta (78
kt v-1) ja sen vertailua 1900-lukua edeltäneen ajan kuormitukseen (9,6 kt v-1), jota
kirjoittajat pitivät lähes luonnontilaisena. He vertailivat lukuja ja toteavat muun
muassa seuraavaa (Larsson ym. 1985):
”Tämä laskelma viittaa siihen, että ihmistoimintojen johdosta fosforikuormitus
on kasvanut 8-kertaiseksi ja typpikuormitus 4-kertaiseksi. Nämä karkeat arviot
merkitsevät, että ihmisellä on dominoiva rooli Itämeren rehevöitymisessä.”
Esitetty
lainaus
on
mieluisa
argumentaatiolähde
tiukan
linjan
ympäristönsuojelijoille, sillä virke antaa diskurssillaan vahvan merkityksen
ihmisperäiselle kuormitukselle. Rehevyyden syitä selvittääkseen Larsson ym.
(1985) laskivat silloisesta eli 8-kertaisesta kuormituksesta syvyyteen ja viipymään
suhteutetut pintakuormitusarvot Vollenweiderin mallilla, mutta havaittuaan
arvot odottamattoman pieniksi tutkijaryhmä ei tehnyt niistä pitemmälle meneviä
päätelmiä.
Suhteutuslaskelmien sijaan pelkkä ulkoisen fosforikuormituksen kasvun
8-kertaisuus riitti Larssonille ym. (1985) käsitykseen ulkoisen kuormituksen
dominoivuudesta. Houkutus tähän huonoon perusteluun on inhimillinen,
mutta ei looginen, sillä äärimmäisen pienen luonnontilaisen kuormitusarvon
moninkertaistuminen ei tee siitä välttämättä absoluuttisesti suurta (ks. kuvio 26).
Nyt 30 vuotta myöhemmin tiedetään entistä varmemmin, että sisäinen kuormitus
dominoi tilaa ja siksi ulkoisen ravinnekuormituksen ja Itämeren tilan välillä on
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erittäin huono riippuvuus, vaikka korrelaatio on ollut hyvä 1980-luvulle asti. Itse
asiassa 1990-luvulta alkaen korrelaatio kuitenkin häviää tyystin (Wulff 1996,
Larsson & Andersson 2005, HELCOM 2014, fig.12).
Seuraavassa hahmotellaan, missä sävyssä Larssonin ym. vuonna 1985
kirjoittamia tietoja on vastaanotettu ja välitetty 15–25 vuotta myöhemmässä ja
suuresti muuttuneessa tilanteessa. Fosforikuormitus – vain tätä käsitellään – oli
näet vähentynyt Larssonin ym. ilmoittamasta maksimiarvosta. Kuormitukset olivat
vuosilukuja 1900, 1985, 2000 ja 2007 vastaten: 10, 78, 34 ja 30 kt Pv-1. (HELCOM
2004 ja 2013 a, b).
Pohdittavaksi voidaan asettaa kysymys, oliko 8-kertaisuus ja sen merkitys
tulkittu ja välitetty lukijoille siten, että ihmisen rooli tuli kuvatuksi: A) asiallisen
neutraalisti, B) epäasiallisen korostavasti vai C) epäasiallisen väheksyvästi.
Fosforikuormituksen 8-kertaistumiseen kohdistetuilla hakutoiminnoilla
tieteellisistä lähteistä löytyy satoja viittauksia Larssonin ym. (1985) tai sitä
myöhempiin artikkeleihin. Viittausten vilkkaan alkuhistorian poistamiseksi eikattavasti tehtyyn otantaan hyväksyttiin vain vuosina 2000–2010 ilmestyneet
kirjoitukset, joiden otos oli 27 kpl. Tässä aineistossa C-ryhmään ei kuulunut yhtään
viittausta. Jäljelle jäivät pääryhmät A (asiallisen neutraalit) ja B (epäasiallisesti
ihmisperäistä kuormitusta korostavat). Otoksen tulokset ilmenevät taulukosta 4.
Referoinneista oikein ymmärrettyjä oli vain noin 20 % (A-ryhmä). Lopuissa
(80 %, B-ryhmä) asian oikeellisuuteen oli suhtauduttu vähättelevästi; ei sanottu–
vaikka tiedettiin–että kuormitus oli vähentynyt jo yli 15 vuotta. Suurin osaryhmä
(noin 60 %, B1) antoi ymmärtää, että vuoden 1900 jälkeisistä tiedoista kuormitus
oli kasvanut 8-kertaiseksi vuoteen 2000 mentäessä.
Eräät referoijat (noin 20 %, B2 ja B3) menivät pitemmälle. He antoivat
vuosina 2003–2008 tietoisesti lisätyllä ”nykyinen”-sanalla vahvistussuggestion,
että kuormitus ei todellakaan olisi 20 vuoden aikana vähentynyt. Tämä oli selvää
disinformaatiota.
Huomattakoon että missään käsitellyissä tapauksissa referoijat eivät
ilmoittaneet Larssonin ym. (1985) ilmoittamia kuormituksen absoluuttisia
arvoja; heille riitti vastuun siirtäminen ulkopuolisen auktoriteetin antamalle
arviolle fosfori- ja typpikuormitusten 8- ja 4-kertaisuudesta ehkä siksi, että se oli
tiede- ja suojeluinstituution jäsenille riittävän suuri vakuuttamaan ihmisperäisen
kuormituksen dominoinnista. Kukaan ei esitellyt tai kommentoinut kuormituksen
kvantitatiivisia lukuja tai vaikutuksia. Ei siis annettu lukijalle mahdollisuutta
arvioida itse; piti uskoa tai hankkia tietoa alkuperäislähteistä.
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Taulukko 4. Itämeren ulkoisen fosforikuormituksen 8-kertaistumisväitteen omaksuminen referointiketjussa. Taulukosta nähdään, millaisena vuoden 1985 alkuperäistieto referoitiin aikavälin 2000–2010 julkaisuissa. A: Oli sanottu, että kuormitusmaksimi
saavutettiin 1980-luvulla ja että tästä alkaen kuormitus väheni nopeasti. B: 1980-luvun
käännekohtaa ei sanottu, vaan kuormituksen ilmoitettiin lisääntyneen 1900-luvulla tai
julkaisuhetkeen
Luokitus

Luonnehdinnat Itämeren fosforikuormituksen 8-kertaistumisesta:

kpl

%

A1

”lisääntynyt 8-kertaiseksi 1980-luvulle tultaessa”; sitten väheni

2

8

A2

”lisääntynyt 8-kertaiseksi vuosina 1900…1940–1980”; sitten väheni

3

11

17

63

3

11

2

7

” lisääntynyt 8-kertaiseksi 1900-luvun aikana”; vähenemistä ei mainita, ei
B1

myöskään ”nykyinen”-sanaa missään taivutusmuodossa. Asia on pakko
tulkita, että vuonna 2000 kuormitus oli edelleen 8-kertainen
Kuten B1, mutta nyt on jostakin tullut lisäsana ”nykyinen”, mikä toi

B2

ehdottoman väitteen, että kirjoitusten julkaisuvuonna (2005–2008)
kuormitus olisi ollut edelleen 8-kertainen.
Kuten B2, mutta ilmeisesti huolimattomuusvirheen johdosta nyt

B3

puhuttiin fosforipitoisuuden, ei kuormituksen, 8-kertaistumisesta. Asiaa
tuntemattomalle se antaa hyvin pessimistisen, noin 3 kertaa liian suuren
fosforipitoisuuden suggestion.

Edellä olevan taulukon 4 selitykset ja viitteet ovat: A1: Papush ja Danielsson
(2006) ja Ahlgren ym. (2006), A2: Plinski ym. (2007), Lagus (2009) ja Rydin ym.
(2011), B1: Humborg ym. (2000), Söderqvist & Scharin (2000), Elmgren (2001),
Elmgren & Larsson (2001), Johansson (2002), Karlson ym. (2002), Lundberg
(2005), Ådjers ym. (2006), Boesch ym. (2006), Myrberg ym. (2006), Kangro ym.
(2007), Knuuttila (2007), Edlund (2007), Vahtera (2007), Danielsson ym. (2008),
Garpe (2008), Mohlin (2010). B2: Jansson ja Närvänen (2005), Vehviläinen (2005)
ja Pitkänen (2008) ja B3: Pitkänen ym. (2003) ja Author Team (2008).
Alan tutkijoiden on ollut aivan pakko olla tietoisia ja ymmärtää, että
Itämeren ulkoinen fosforikuormitus on vähentynyt vuosina 1985–2010. Jää
siten pohdittavaksi, millä motiivilla ja etiikalla 80 % tämän otoksen artikkelien
kirjoittajista päätyi virheellisen tiedon kirjaamiseen ja välittämiseen.
Katsoivatko ympäristötutkijat siis, että Itämeren vastuulliseen suojeluun ja sitä
ylläpitävään diskurssiin kuului ihmisen kuormituksen paisuttelu, jotta ihmiset näin
syntyvän syyllisyytensä pakottamina suostuisivat suojeluinstituution vaatimiin
toimiin, joiden huono teho oli nähtävissä jo 1990-luvun lopulla ja vuonna 2005
(5.6, Wulff 1996, Larsson & Andersson 2005)? Ryhmäajattelu ja vahvistusvinouma
jarruttivat näkemästä todellisuutta.
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Logiikka ja luonnontieteelliset lainalaisuudet eivät yleensäkään ole olleet
esteenä ”sopiville’” käsityksille. Esimerkiksi Saimaan ja Päijänteen valumaalueille kohdistuvien ravinnekuormitusten vähentämisiä on perusteltu virheellisesti
Itämeren suojelulla. Näin on tehty, koska mainitut alueet kuuluvat Itämeren
valuma-alueeseen. Oikeaan päättelyyn, että järvireitit ovat tehokkaita ravinteiden
pidättäjiä ja että reittien vedet ovat tehokkaita Itämeren laimentajia, olisi päästy
peruslogiikalla. Järvireittien tutkimusten ja fosforimallien perusteella riittävä
valmius on ollut 1970-luvulta alkaen (Lappalainen 1974, 1975, Lappalainen ym.
1979, Frisk 1978, Frisk ym. 1981), jo ennen Huttusen ym. (2013) asian vahvistavaa
laajaa tutkimusta.
Loppupäätelmä on, että valtaosa referoijista toimi ryhmäajattelulle ja
vahvistusvinoumalle tyypilliseen tapaan; he muunsivat välitettäviä tietoja
sellaisiksi kuin he olettivat viiteryhmänsä johtohenkilöiden odottavan. Samalla
he tarjosivat oman ympäristöideologiansa mukaista, hieman muunnettua tietoa
tavallisille lukijoilleen. Wulffin (1996) ja Larssonin & Anderssonin (2005) tapaiset
konsensuksesta poikkeavat epäilevät artikkelit eivät saaneet huomiota, vaikka
niiden sanoma oli tuotu esiin ymmärrettävästi.
Yllättävää ja huolestuttavaa oli kuitenkin, että valtaosa referoijista näytti
haluavan uskotella lukijoilleen, että kuormitus pysyi suurena tai kasvaneena,
vaikka laskeva suuntaus oli tuolloin vallinnut 15–20 vuotta. Ympäristöliikkeen ja
suojeluinstituution alarmisteille ominainen diskurssi oli saanut hegemonisen otteen
(vrt. Walin 2006).
Diskursiivinen analyysi käsitteestä ravinnepäästöt verrattuna vesimäärään
Tietokirjasta Itämeri, sen luvusta ”Rehevöityminen”, löytyy Suomen
ympäristökeskuksen ja Merentutkimuslaitoksen 7-henkisen tutkijaryhmän kirjoitus
(Pitkänen ym. 2003 s. 158), jossa sanotaan selkeän ja tyhjentävän tuntuisesti ja
terveeseen järkeen vetoavasti seuraavaa:
”Itämeri on rehevöitynyt. Perussyynä rehevöitymiseen on se, että Itämereen
tulevat ravinnepäästöt ovat liian suuret verrattuna sen vesimäärään…”
Käsite ’suuret päästöt verrattuna vesimäärään’ on Itämereen liitettynä selkeä,
oikealta tuntuva ja paljon merkitsevä. Tavallinen lukutaitoinen ihminen ymmärtää
sen merkityksen silmänräpäyksessä. Itämeri-instituution ihmisille se on kuitenkin
äärimmäisen arvolatautunut ja iskostava käsite, joka on ohjannut Itämeren
piirissä suojelun ja tutkimuksen satojen miljoonien vuosibudjetteja ja ihmisten
ympäristönsuojelun käsityksiä. Lainauksen kaltaisilla kirjoituksilla ohjataan ja
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rohkaistaan myös oman työyhteisön nuorempia tutkijoita käyttämään kirjoituksen
käsitteitä, johtopäätöksiä ja aksioomia.
Asiassa on se perustavaa laatua oleva vertailutiedon puute, että koko Itämeren
alueen suojeluinstituutioilla ei ole ollut eikä ole vieläkään minkään tutkijapiirin
kirjallisesti hyväksymää numeerispohjaista perustelua ja tulkintaa siitä, onko
kuormitus (ja sen johdannaiset K/V tai K/A) tutkitusti suuri vai pieni. Instituutio
on vain tottunut uskomaan ja uskottelemaan aksioomaansa, että ihmistoiminnan
sisältävä ulkoinen kuormitus on sinilevävaltaisen rehevyyden pääsyy. Niinpä
kirjoittajaryhmä toimi suojeluinstituution uskon mukaisesti, mutta sitäkin
vakuuttavammin sanoessaan, että ”ravinnepäästöt ovat liian suuret verrattuna sen
vesimäärään”. Tämä diskurssi vakuuttaa, että kun suuren kuormituksen lisäksi vielä
vesimääräkin on – hegemonisen pienuusväittämän mukaan – pieni, niin kuormitus
on liian suuri.
Todellisuudessa asia ei ole näin. Ruotsalainen tutkijaryhmä (Larsson ym. 1985)
on ensimmäisenä – ja Itämerelle ainoana – julkaissut Vollenweiderin (1976) mallilla
kuormituksen ja rehevyyden riippuvuuden mallilaskelmat. Ne olivat yllättäviä
ja kertoivat heille, että syvyyteen ja viipymään suhteutettu pintakuormitus onkin
pienehkö (ks. 5.4.2). Ruotsalaisryhmä pidättäytyi johtopäätöksistä. Tämän he tekivät
hylättyään mallituksen tulokset ja löydettyään mallin määrittelyjärvistä keskimäärin
suurempia typpipitoisuuksia kuin oli havaittu Itämeressä. Kirjoituksessaan Larsson
ym. ja koko Itämeri-instituutio vaikenivat Itämeri-yhteyksissä käytetystä mallista
ja tulkinnasta.
Kirjoittajilla ei siis ollut vahvennettuun tietoon ja tulkintaan perustuvaa
oikeutusta edellä kerrotun hegemonisen ja erittäin suurimerkityksisen suggession
esittämiseen.
Toinen helppo tapa suomalaisille kirjoittajille olisi ollut laskea päästöt
suhteutettuna pinta-alaan tai tilavuuteen. Jo sen avulla olisi selvinnyt, että Itämeren
kuormituksen täytyy olla pikemminkin pienehkö, sillä vuodelle 2003 laskettu K/V
saa arvon noin 1,5 mg P m-3 v-1, jolloin se on samaa luokkaa kuin puhtaissa Inarissa
ja Vätternissä sekä paljon pienempi kuin hyväkuntoisessa Päijänteessä.
Suomalainen kirjoittajaryhmä esitti siten lukijakunnan uskomuksia ja asenteita
muokkaavan ja mukailevan, mutta silloisena aikana asiallisesti perusteettoman
väitteen, jonka kyseenalaistamista ja taustojen tarkistusta he kokeneina tutkijoina
pitivät äärimmäisen epätodennäköisenä – kuten se onkin. Lisäksi heillä oli ja on
Itämeri-asioista vuosikymmenten kokemus, että väitteen kritisointiin tietonsa
puolesta kykenevät tutkijat eivät ryhdy asiaa tarkemmin tutkimaan ja korjaamaan,
olihan ruotsalaistutkimuksesta kulunut jo 18 vuotta.
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Diskursiivinen analyysi käsitteestä ’8-kertainen fosforikuorma’
Vuonna 2003. Edellä mainitussa Itämeri-tietokirjassa samat kirjoittajat sanovat
myös seuraavaa (Pitkänen ym. 2003; korostus lisätty): ”On arvioitu, että
Itämeren nykyinen ravinnemäärä olisi 4–8-kertainen (N ja P) esiteolliseen eli
1800-lukua edeltäneeseen aikaan verrattuna.” Todellisuudessa sana ’nykyinen’
viittasi 18 vuotta vanhaan tutkimukseen, kun vuonna 1985 ja ennen 1800-lukua
fosforikuormitukset olivat 78 ja 9,8 kt P v-1 (Larsson ym. 1985).
Kun Itämeri-tietokirjassa ei ollut lähdeviitteitä, lukija tuli ”nykyinen”-sanalla
ajallisesti harhautetuksi. Hänelle annettiin tieto, että nykyisenä vuotena 2003
kuormitus olisi 8-kertainen. Se ei ole totta, mutta lukijalla ei ollut mahdollisuutta
tarkistaa asiaa kirjoituksesta. Oikea fosforikuormituksen moninkertaisuuden
lukuarvo vuosien 2000–2003 tienoilla oli näet noin 3–4 (ks. 4.3.1) eli puolet
kirjoittajien väittämästä. 2000-luvun ihmistä ei kiitetty kuormituksen alenemisesta,
vaan häntä edelleen syyllistettiin käyttämällä vanhoja lukuja kuormituksen
suuruussuggestion aikaansaamiseksi. Käsite ”ravinnemäärä” lienee tahaton virhe;
sen kuuluu olla ”ravinnekuormitus”.
Vuonna 2008. Tieteessä tapahtuu -lehden artikkelin yhteenvedossa mainitaan
seuraavaa (Pitkänen 2008, s. 25; korostus lisätty): ”Nykyinen ravinnekuorma
Itämereen on arvioitu 4–8-kertaiseksi esiteolliseen aikaan verrattuna.” Tällä
kertaa ”nykyinen” tarkoitti jo 23 vuotta vuotta sitten Larssonin ym. (1985)
julkaisemaa tietoa, mutta sen ikä ei nytkään käy ilmi virkkeestä. Tuo virke pakottaa
ymmärtämään, että noin vuosien 2004–2007 fosforikuormitus on 8-kertainen pari
sataa vuotta aiempaan verrattuna. Oikea arvo olisi ollut 3 (ks. 4.3.1).
Vuonna 2003 ja uudelleen vuonna 2008 samanlaisessa yhteydessä käytetyn
sanan ”nykyinen” käytölle täytyy olla voimakas motiivi. Ilmeisimmin se on
suojeluinstituution halu korostaa kansalle ja kansanedustajille, että edelleen
Itämeren ihmisperäinen ravinnekuormitus on suurin sinileväkukintojen,
syvänteiden hapettomuuden ja sisäisen kuormituksen aiheuttaja.
Lainattuun lauseeseen sisältyy voimakas lisäviesti, että koska fosforikuormitus
on 1980-luvun loppupuolella alkaneiden vähentämistoimien jälkeenkin yhä,
vuosina 2003 ja 2008, 8-kertainen, niin sen on täytynyt olla 1980-luvulla valtava.
Käyttämällä neutraalia ”nykyinen”-sanaa ja jättämällä alkuperäinen vertailuvuosi
1985 ja määrä mainitsematta, asian merkitys ihmisen syyllistäminen, on saatu
moninkertaistetuksi.
Vuoden 2008 kirjoituksen aiempien lauseiden ja lukuarvojen perusteella
on pääteltävissä, että tuon sanan lisääminen ei ollut huolimattomuudessa tai
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lauseita kopioitaessa syntynyt tahaton virhe, vaan kirjoittajan on täytynyt
näppäillä “nykyinen” sanan.. Kirjoitus levisi tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti
arvovaltaiselle lukijakunnalle. Heille ei ollut tarjolla helppoa ja taustoittavaa
tarkistusmateriaalia, vaan sitä heidän olisi pitänyt etsiä hyvin työläästi Larssonin
ym. (1985) alkuperäisjulkaisusta ja muista lähteistä, jotka kuvaavat vuoden 1985
jälkeistä kehitystä. Mahdollisuus ulkopuolelta tulevaan kritiikkiin oli äärimmäisen
epätodennäköistä.
Vuonna 2007. Fosforikuormituksen 22 vuotta vanha 8-kertaisuus mainitaan
sellaisenaan myös Knuuttilan (2007) kirjoituksessa: ”Ihmisen toiminnan
seurauksena Itämeren typpikuormituksen onkin arveltu kasvaneen 1900-luvulla
nelinkertaiseksi ja fosforikuormituksen kahdeksankertaiseksi (Larsson ym. 1985).”
Tässä virkkeessä ei ole ”nykyinen”-sanaa, mutta suggestio edelleen kasvavaan
kuormitukseen on selvä: vuoden 2000 kuormitus oli 8-kertainen vuoden 1900
arvoon verrattuna. Tällöin vertailuperusteiden täytyisi olla siten, että vuoden 1900
arvo 9,8 kt P v-1 oli Larssonin ym. (1985) mukainen ja että vuoden 2000 arvon
täytyisi olla 78 kt P v-1, jolloin 8-kertaisuus toteutuisi.
Todellisuudessa vuoden 2000 Itämeren valuma-alueen lähdeorientoitunut
kuormitus oli 29,5 kt P v-1 ja Itämereen kohdistuva kuormitusorientoitunut kuormitus
oli 34,5 kt P v-1 (HELCOM 2004; taulukot 5.54 ja 5.42). Näiden mukaan laskien
kuormitus oli 3,0–3,5-kertainen eikä 8-kertainen 1900-luvun alkuun verrattuna.
Vuonna 2007 olisi siis ollut käytettävissä kolme vuotta vanhoja – pienempiä
– kuormituslukuja. Knuuttila kuitenkin käytti 22 vuotta vanhoja – suurempia –
lukuja, jolloin hän sanoi suojeluludiskurssin mukaisesti, että fosforikuormitus oli
kasvanut 1900-luvulla kahdeksankertaiseksi.
Vuosien 2003, 2007 ja 2008 esimerkit antavat siten maallikkolukijalle
mielikuvan edelleenkin korkeasta kuormituksesta, siitä että vuoden 1985
kuormitustaso vallitsee 18–23 vuotta myöhemminkin. Lukijat toki olettavat, että
tutkijat päivittävät lukuarvojaan useammin kuin 20 vuoden välein. Synnytetty
mielikuva oli siten vääristelty ja sen synnyttämisen keinona taitava sanankäyttö.
Kertomukset osoittavat, että myös tieteellisluontoisessa asiakielessä asioihin
joskus uskotaan, niitä korostetaan ja niitä muutetaan oman näkemysryhmän
asenteiden mukaisesti. Lisäksi suojeluinstituutio ei tämänlaatuisissa asioissa
vaadi tutkijoidensa virheiden korjaamista. Alaluvun 4.3.2 toisen alaotsikon alla
osoitettiin, että ympäristötutkimuksen tietoja – puhumattakaan tulkinnoista –
kuvataan ja välitetään edelleen oman näkemyksen sävyttämänä epätarkasti, joskus
vääristellysti.
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Diskursiivinen analyysi sisäkuormituksen käsitteestä ja määrästä
Sisäinen kuormitus on ollut typpidebatin ohella tutkimusmenetelmällisesti ja
vesiensuojelupoliittisesti vaikea asia. Ihmisperäisen kuormituksen korostamisella
ihmisten syyllisyystuntoja lisäävät vesiensuojelupuristit pyrkivät väheksymään
sisäistä kuormitusta, koska sen vähentämiseen panostaminen olisi pois ”oikealta
vesiensuojelulta”, jota perinteisesti toimivat suojeluinstituutiot ajavat. Seuraavassa
esitetään aiheeseen liittyviä poimintoja.
Sisäisen kuormituksen ristiriitaisia luonnehdintoja. HELCOMin tietokoosteen
(2002) kirjoittajina on 33 suomalaista ja noin 100 ulkomaista tutkijaa. Julkaisun
sivuilta 26 ja 78 on poimittavissa seuraavia toteamuksia (korostukset lisätty):
1. “Kuitenkin ravinteiden osalta on hyvin tunnettua, että maalta tuleva
yhteiskuormitus ylittää yllämainituissa prosesseissa syntyvän sisäisen
kuormituksen.”
2. “Suomenlahden sisäinen fosforikuormitus on arvioitu samanveroiseksi kuin
vuotuinen ulkoinen fosforikuormitus (Pitkänen and Välipakka, 1997).”
3. “Suomenlahdella 1990-luvulla nähdyn epäorgaanisen fosforipitoisuuden
vastakkaisen (nousevan) trendin (verrattuna kuormituksen trendiin) täytyy
siten johtua sisäisen kuormituksen merkittävästä kasvusta 1990-luvun
keskivaiheissa tai ravinteiden kulkeutumisesta syvävesivirtausten mukana
Varsinaiselta Itämereltä.”
Myöhemmissä HELCOMin julkaisuissa (2005) ja (2013c) jätetään sisäinen
kuormitus tarkastelematta mainiten molemmissa vain seuraavaa: “Tätä sisäistä
kuormitusta tai syanobakteereiden tai sinilevien aiheuttaman typensidonnan
määrää ei tarkastella tässä raportissa.” Samaan tapaan sisäkuormitus ohitetaan
HELCOMin (2011) kuormitusjulkaisussa.
Muissakin HELCOMin kuormitusjulkaisuissa sisäkuormitus tunnettiin. Esitetyt
useat suuruusluokka-arviot liikkuvat kuitenkin 100–200 kt P v-1 lukemissa (ks. 3.3.2
ja 9.1). Suojeluinstituutiot ovat ilmeisesti pitäneet arvioita liian epämääräisinä,
koska ylipäätään sisäkuormitukseen perustuvat kannanotot ja sisäkuormituksen
vähentämissuositukset ovat harvinaisia. Usein kuitenkin todetaan, että suuri
sisäinen kuormitus peittää ulkoisen kuormituksen vähentämisen vaikutuksen (mm.
Pitkänen ym. 2001).
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HELCOMin
sisäkuormitusväitteitä.
HELCOMin
(2009)
yhteenvetävä
rehevyysteemajulkaisu käsitteli Itämeren rehevöitymisen syitä ja seurauksia yli 30
vuoden kokemusten ja oppimisten synteesinä. Sen kirjoittajina on 13 suomalaista
ja 15 ulkomaista eturivin tutkijaa. Julkaisu on tärkeimpiä HELCOMin työn tulosten
kirjauksia. Siinä on käsitelty sisäistä kuormitusta sekavasti, käsitteitä sekoittaen,
jolloin määräsuhteetkin sekoittuvat ja luovat väärinkäsitysmahdollisuuksi. Tästä
HELCOMin (2009) julkaisusta (s. 83) on lainattu alempana esitetty HELCOMin
pitkä virke, jossa on kaksi väitettä (H1 ja H2).
Pitkäsen ja Lehtorannan sisäkuormitusväitteitä. Vuotta myöhemmin Pitkänen &
Lehtoranta (2010) julkistavat Itämeren tulevaisuus -tietokirjassa näkekemyksiään,
jotka merkitsevät jyrkkää ajatusmuutosta verrattuna sisäkuormituksen
yleiskäsityksiin (mm. Söndergaard ym. 2001, Nürnberg 2009) ja myös heidän omiin
aiempiin kirjoituksiinsa (esim. Pitkänen ym. 2001, Lehtoranta 2003, Pitkänen &
Kiirikki 2005, Lehtoranta ym. 2008).
HELCOMIN ja Pitkäsen & Lehtorannan lähteistä on lainattu seuraavat väitteet:
HELCOM (2009):
(H1) ”Vaikka joinakin vuosina erityisesti Varsinaisen Itämeren ja
Suomenlahden fosforin vuotuinen kokonaisvapautuminen voi olla merkittävä
ja muutamia kertoja suurempi kuin ulkoinen ravinnekuormitus, (H2) pitkän
ajan keskimääräinen vuotuinen nettovapautuminen on pieni verrattuna
ulkoisiin kuormituksiin. Kokonaisuutena Itämeri pidättää noin 60 % sen
ulkoisesta kuormituksesta.”
Pitkänen & Lehtoranta (2010, s 242):
(PL1) ”Joinakin yksittäisinä vuosina Itämeren pohjasta on vapautunut fosforia
jopa noin kolminkertainen määrä meren ulkoiseen kuormaan verrattuna.
(PL2) Keskimäärin pohjaan kuitenkin sitoutuu huomattavasti enemmän
fosforia kuin sieltä vapautuu.”

Edellisten H- ja PL-väitteiden tulkintaa. H1- ja PL1-väitteet. Lainausten
sanoma näyttää kielellisesti selkeältä, ja ne näyttävät uskottavien asiantuntijoiden
kirjoittamilta, mutta varsinkin H2-väite turhaan monimutkaistetuilta. Käsitteet
ovat vaikeita ja niihin sisältyy sisäkuormitusta vähättelevää diskurssia. Molempien
lähteiden H1- ja PL1-väitteisiin sisältyy ajatus, että vain joinakin vuosina
vuotuinen bruttosisäkuormitus InL on iso, muutama- tai kolminkertainen verrattuna
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ulkoiseen kuormitukseen. Kuitenkin monista tämän kirjan kohdista ilmenee, että
Itämeren vuotuinen bruttosisäkuormitus on ulkoiseen verrattuna aina todella iso,
noin 3–6-kertaista (ks. 3.3.2 ja 6.1/taulukko 8 ja 9.1/taulukko 12). Ilmaisut H1 ja
PL1 pyrkivät vähättelemään sisäistä kuormitusta.
H2-väitteessä esitetään sisäkuormituksen vähättelydiskurssin mukainen
itsestään selvä väite. Pitkän ajan keskimääräinen vuotuinen nettovapautuminen
tarkoittaa
selkokielellä
keskimääräistä
bruttosedimentaation
BrS
ja
bruttosisäkuormituksen InL erotusta (joka nettovapautumisen tapauksessa on
miinusmerkkinen eli pienempi kuin nolla). On siis totta, että miinusmerkkinen
luku (vapautumisen lukuarvo) on pienempi kuin aina plusmerkkinen ulkoinen
kuormitus. Koko H2-väite on loogisesti epämielekäs, mutta sisäkuormituksen
väheksymisdiskurssina mielekäs.
PL2-väitteen ydin, ’keskimäärin pohjaan sitoutuu enemmän kuin vapautuu’,
on matemaattisesti selvä, mutta sivuviestiltään virheajatuksen mahdollistava, jopa
siihen houkuttava. Sen voi lukea virheellisesti – ja niin on tehty – että sisäistä
kuormitusta ei olisi, jos allas on keskimäärin nettosedimentoiva. Oikea tapa on
ymmärtää, että sisäkuormitteisissa altaissa yhden syklin aikana tapahtuu fosforin
edestakaista ainesiirtymistä. Niinpä syklin aikainen bruttovapautuminen ja
bruttopidättyminen voivat olla hyvin suuria, vaikka näistä plus- ja miinustekijöistä
koostuvat nettotekijät, varsinkin nettovapautuminen, ovat hyvin pieniä (vrt. 3.2).
Nettokäsitteet soveltuvat huonosti verrattavaksi bruttokäsitteiden kanssa, kun
bruttojaksot ovat jopa monia vuosia. On huolestuttavaa, että HELCOMin (2009)
julkaisun 28 nimekkäästä kirjoittajasta ei löydy loogista kritiikkiä epäselvän tekstin
selventämiseksi.
Esitetyistä lainauksista ja niiden käsittelystä muodostuu suojeluinstituution
selvä psykologinen sisäkuormituksen väheksymisdiskurssi. Syntyy vaikutelma,
että kirjoituksissa halutaan vähätellä ja häivyttää sisäisen kuormituksen määrä ja
käsite, jotta ulkoisen kuormituksen merkitys ja vähentämistarve korostuu. Tässä
kirjoitusten ajattelu eroaa maailman ympäristötiedeyhteisön yleisesti ymmärtämästä
sisäkuormitusidean käsityksestä ja muun muassa Ruotsin kutsuman, Itämeriasioita
käsitelleen arvostetun tutkijaryhmän käsityksistä (Boesch ym. 2006).
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4.3.3 		 Itämeren ekosysteemin hahmottaminen – mielikuvat etualalla
Seuraavan kahden alaotsikon alla pohditaan, voiko Itämeren suuri, mutta
ristiriitaisesti mielletty koko aiheuttaa vääristymiä ihmisten ja tutkijoiden
monenlaisiin suojelukäsityksiin.
Ihmiset ovat pakotettuja uskomaan tutkijoihin ja omaan intuitioonsa
Itämeren rehevyystilan hallinnoimiseen sisältyy luonnontieteen ohella myös
ihmistieteellisiä, etupäässä sosiologisia ilmiöitä ja näihin molempiin liittyvää
diskurssia. Viime vuosikymmenten eräs suuri kysymys on, miten ihmiset
muodostavat yleisen asenteensa ympäristönsuojelua ja tässä tapauksessa erityisesti
Itämerta kohtaan.
Vaikka ihmisillä on positiivinen kokemusperäinen tieto sisävesistöjen
suojelusta, samaa ei voi sanoa Itämerestä, koska tämän työn mukaan tähänastiset
suojelun tulokset ovat huonot. Itämeren suojeluinstituutio tietää tämän, mutta
rehevyyden pääriippuvuutta – luonto vai ihminen – tarkoin tuntematta se uskoo
syyksi ulkoisen kuormituksen. Tämän takia instituutio tiedottaa pikemminkin
intuitiivisen toiveensa kuin vahvistetun tietonsa perusteella, että kuormituksen
vähentämistä ei ole vielä tehty riittävästi ja että vähennykset eivät vielä ole ehtineet
vaikuttaa pitkän veden viipymän vuoksi. Jälkimmäinen käsitys on osoitettu pääosin
virheelliseksi alaluvussa 5.4.5. Pääosa kuormituksen vähennyksistä on tehty jo
1990-luvulla eli noin 25 vuotta sitten.
Selkeän tiedon puutteessa ihmiset ovat taipuvaisia uskomaan valistukseen
ja muodostamaan oman kantansa ympäristöasioihin melko intuitiivisesti, jolloin
siitä tulee helposti joko liioitteleva tai vähättelevä ja perusteiltaan ailahteleva.
Kahnemanin (2012) mukaan intuitiivinen tunne perustuu ihmisen aiempaan ja usein
jo unohtamaan tietoon, tunteeseen tai kokemukseen. Tällä lailla, vahvistusvinouman
ja ryhmäajattelun vahvistamana, virheellisen tiedon kasvattamasta asenteesta
saattaa tulla jäykkä ja myöhemmin vaikeasti korjattava.

129

Itämeren ekosysteemi – liian suuri ihmisen intuitioille
Makroskooppinen kuormituksen suhteutuslaskelma. Alaluvun 3.1.2 alussa on
kerrottu Itämeren valuma-alueen, sen järvien ja meripinta-alan koot. Valuma-alueen
fosforikuormituksen voidaan katsoa syntyvän pääosin maa-aloilta. Ne voidaan
suhteuttaa kohdistuviksi järviin. Samat pinta-alat aiheuttavat kuormitusta myös
Itämereen, mutta valuma-aluiden järvien ja niissä tapahtuvan fosforin pidättymisen
jälkeen. Tämä pidättymiskerroin on HELCOMin (2004) mukaan 0,31, joten mereen
kohdistuu järviin verrattuna noin 0,7-kertainen ulkoinen fosforikuormitus.
Ulkokuormitusta tuottavaa valuma-alueen maapinta-alaa on järvipintaa kohti
9,1 km2/km2 ja meripintaa kohti 2,8 km2/km2. Samoilla yksiköillä pidättyminen
huomioiden (0,69 x 2,8 = 1,93) Itämereen kohdistuu järviin verrattuna
0,21-kertainen (1,93/9,1) ulkoinen fosforikuormitus. Tilavuuksiin suhteutettuna (eli
keskisyvyydet huomioiden) viimemainittu luku on 0,05. Näitä ääriarvoina käyttäen
voidaan sanoa, että järviin verrattuna suhteutettu Itämeren ulkoinen kuormitus on
0,05–0,2-kertainen eli 5–20 %.
Suureksi järveksi (ks. 3.1.6) katsottavalla Itämerellä ei siis ulkoisen
kuormituksen puolesta pitäisi olla rehevyysongelmia. Kun niitä kuitenkin on,
edellinen laskelma viittaa siihen, että Itämerta rehevöittää hyvin voimakkaasti
sisäinen kuormitus ja typensidonta, joiden suurimpana taustasyynä ovat pysyvä
halokliini ja harventuneista pulssiväleistä johtuva syvänteiden hapettomuus.
Nimenomaan nämä halokliini- ja pulssimekanismit ovat todella suuria tekijöitä,
jotka määräävät valtaosan Itämeren happioloista ja sitä kautta rehevyydestä (ks.
10.1).
Itämeren, järvien ja mielikuvien mittakaava. Yleisesti Itämeren sanotaan
olevan herkkä kaikille kuormitustekijöille. Itämeren kuormituksen ja rehevyyden
erisuuntainen kehitys ja sisäisen kuormituksen ja typensidonnan muuta kuormitusta
peittävä vaikutus kuitenkin pakottavat sanomaan, että Itämeri ei ole herkkä
kuormitusmuutoksille, mutta bioottisille muutoksille sen voitaneen katsoa olevan
herkkä.
Moni ihminen kantaa viranomaisten ja ympäristöjärjestöjen tiedotuksen sekä
oman sisäisen suojeluhengen luomaa ”syyllisyyden taakkaa”. Ei siis ole ihme, että
emotionaalinen paine aiheuttaa hyväuskoista ”pelastakaa Itämeri” -toimintaa. Se
parantaa oman rannan ja erityisesti oman lahden tilaa ja omaa mielialaa, mutta
tämän työn laskelmien ja johtopäätösten perusteella sen Itämeren ulappaa parantava
vaikutus on häviävän pieni (ks. 6.1 ja 12.2.2). Itämeri on fyysisesti ja ihmisen
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kokemana mittakaavoiltaan sellainen, että kokonaisymmärrykseen vaadittavaa
suhteutuskykyä ei ole tavallisilla ranta-asukkailla eikä yleensä tutkijoillakaan. Laajan
tiedollisen ymmärryksen puutteellisuuden takia ekosysteemin ymmärtäminen jää
helposti voimakkaan ryhmäajattelun valtaamalle mielipidetasolle.
Ihmisten mielikuvissa Itämeren koosta on huimia eroja. Suuri osa Itämeren
suojeluinstituutioon, ympäristöjärjestöihin ja suojeluaktiiveihin kuuluvista
ihmisistä vertaa sitä valtameriin ja väheksyy pieneksi, mistä lopulta seuraa
ihmistä syyllistävä mielikuva, että pieni Itämeri ei kestä yhdeksän valtion siihen
dumppaamaa, valtavaksi miellettyä ravinnekuormaa. Lähes kaikki vuoden 1950
jälkeen syntyneet ja nuorina 1970-luvun ympäristöherätyksen tai sen perinnön
kokeneet ihmiset ovat tulleet johdatelluiksi tähän mielikuvaan ja intuition
lähteeseen.
Monille Itämeri on kuitenkin suuri. Kartan ääressä voidaan todistaa, että
lomaristeilijä voi Itämeren keskilinjalla ajaa valtamerinäkymillä, rantaa näkemättä,
noin 1000 km käyttäen siihen aikaa 15 solmun (28 km h-1) nopeudella noin 1,5
vuorokautta. Tämän perusteella Itämerta ei voi sanoa pieneksi. Samoin käy, kun
todetaan, että Bornholmin saaren pohjoispuolinen pinta-ala on jokseenkin sama
kuin Suomen pinta-ala 338 486 km2, tai 10-kertainen Suomen järvien pinta-alaan
34 539 km2 verrattuna. Tämän jälkeen Itämeren kokoon suhteutettu kuormitus ei
ehkä olekaan valtava.
Näkemysten mittakaavat muuttuivat 1970-luvulla. Vanhemman polven
oseanologit Engström & Fonselius (1974, s. 329) viittaavat muutamiin muihin
kirjoittajiin ja sanovat pulssien, suolapitoisuuden ja happikatojen yhteydestä, ”…
että hapen ehtyminen on ensisijaisesti Itämeren hydrografian luonnonmukainen
tapahtuma ja että ihmisen vaikutus on siinä vain toissijaista.” Samaa, mutta
väistyväksi jäävää näkemystä oli vielä 1980-luvullakin (ks. 5.5.1).
Ravinnekuormituksen vähentämisen päästyä vauhtiin 1980-luvulla on
ihmisissä ja Itämeren suojelu- ja tutkimusinstituutioissa tapahtunut jonkinlainen
mentaalinen näkemysmuutos, johon ei ole selkeää luonnontieteellistä syytä.
1970-luvun ympäristöherätys keskittyi vain ihmisen ympäristölle haitallisten
tekojen estämiseen. Silloin Itämerellä ymmärretyiksi tulleet fosforin sisäinen
kuormitus ja typen sidonta herättivät instituutioissa ja ympäristöjärjestöissä
pikemminkin syyttelyhalun ja vaatimuksen, että Itämerta on luonnon prosesseista
välittämättä suojeltava vain ihmisperäiseltä fosfori- ja typpikuormitukselta.
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Edellisestä näkemyksestä tuli Itämeren suojelun paradogma (ks. 4.2.1).
Alaluvuista 9.1 ja 12.2 kuitenkin selviää, että luonnon osuus Itämeren
rehevöitymisestä on dominoiva ja että ihmisen osuus todella on toissijainen. Tätä
herkkää keskustelun aihetta selvennettäköön toteamalla, että ihmisen osuus on
ollut merkittävä, mutta ei dominoiva.
Mielikuva valtavan kuormituksen syntymisestä. Itämeren rannalla seisova
ihminen näkee ranta-alueella jokseenkin samanlaisia ihmisen kulttuurin
tuotteita kuin hän on nähnyt suurehkon järven rannalla (60 km2, 100 x Suomen
keskimääräisjärvi). Hänellä ei kuitenkaan ole kykyä silmin hahmottaa meren pintaaloja eikä siten kykyä suhteuttaa järvien ja Itämeren kuormituksia. Hänellä on
kuitenkin kyky verrata mielessään maanpuoleisia merenrantanäkymiä vastaaviin
järvinäkymiin. Hän ehkä muistaa, että järviresipientit olivat 1960-luvulla vakavan
pilaantumisuhan alla ja että sittemmin niiden tilat parantuivat tyydyttävästi
vesiensuojelutoimien auttamina. Tämän perusteella, ja kun ihmiset luulevat
Itämerellä olevan suhteellisestikin paljon rantaviivaa, hänen on helppo uskoa
tutkijoiden ja median välittämään tietoon Itämeren valtavasta kuormituksesta, kun
hän on nähnyt median välittämänä konkreettiset todisteet sinileväkukinnoista.
Järvikokemusten perusteella ihmisemme myös uskoo, lähes tiedonomaisesti,
että Itämerikin paranisi ihmisperäistä kuormitusta vähentämällä. Kysyttäessä hän
myöntää omakohtaisen tietämättömyytensä ja lisää, että hänen on vain uskottava
tutkijoihin. Tosin hän ei tiedä, että tutkijoillakaan ei ole selkeää ja kvantitatiivista
tietoa Itämeren rehevöitymisen syistä ja seurauksista eikä palautumisen ehdoista,
hekin vain uskovat. Hekin turvautuvat jo parin tutkijasukupolven aikana tiedon
tuntuisiksi muuttuneisiin aksioomiin ja ryhmä- ja vahvistusvinouma-ajattelusta
mieleen syöpyneisiin mielikuviin.
Virheellistä viestiä Suomen eduskunnalle. Vuonna 2010 perustetun
Ympäristötiedon foorumin (Helsingin yliopisto, Ympäristöministeriö, Maj ja Tor
Nesslingin säätiö, Suomen ympäristökeskus, Ympäristöareena ry, Kuntaliitto,
Koneen Säätiö) tarkoituksena on ”edistää tieteellisen ympäristötiedon käyttöä
yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.” Foorumilla on tiedotussarja ”Viestejä
päättäjille ja tutkijoille”. Se ja eduskunnan ympäristövaliokunta ovat avoimessa
kokouksessaan 12.5.2016 jakaneet Itämeren tilaa käsittelevää tiedotettaan, jossa
mainitaan:
”Suolapulssit ovat luonnonilmiö, johon emme voi vaikuttaa. Ne eivät voi
ratkaista Itämeren vakavimpana pidettyä ongelmaa eli rehevöitymistä, joka
johtuu ihmisperäisestä kuormituksesta.”
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Lainaus todistaa, että suojeluinstituutiolla ja sen sidosryhmillä on aksiooma,
jonka mukaan ihmisperäinen kuormitus on kaikkien rehevyysoireiden ja
-ongelmien perussyy. Väite, että emme voi vaikuttaa suolapulsseihin ja että niillä
ei voida ratkaista rehevöitymisongelmaa, osoitetaan tämän työn lopussa suurella
todennäköisyydellä virheelliseksi ja liian pessimistiseksi. Juuri suolapulssien
luonnonmukainen tai teknologia-avusteinen palautuminen entiseen taajuuteen
ratkaisisi Itämeren rehevyysongelman, mitä puolestaan fosforikuormituksen
lisävähentäminen HELCOMin tavoittelemalla noin 10 kt v-1 lisämäärällä ei kykene
tekemään.
Edellisten laskelmien ja vertailujen loppupäätelmäksi jää, että Itämeren
luonnontapahtumien, kuormituksen ja rehevyyden kokonaisuus on hyvin
monimutkainen luonnontieteellinen ja ihmistieteellinen tutkimuskohde. Jo
pelkästään tasapainoisen yleiskäsityksen saamiseen tarvitaan monisuuntaisten
tietojen tasapainoista yhdistämistä, johon ei ole ylletty. Sosiologiselta kannalta
on kiintoisaa, kuinka asiantuntijat välittävät tietoa päättäjille ja miten päättäjät
valitsevat tietolähteensä. Arvostuksia sisältävät ympäristötiedot tulevat usein
väärintulkituiksi ja -siirretyiksi tulkitsijan omia arvoja painottaen.
4.3.4 		 Itämeren rehevyysongelmaa käsittelevä haastattelututkimus
Haastattelujen yleisasetelma
Yhteiskuntatieteilijä Nina Tynkkynen (2012) on julkaissut ”Itämeren
rehevyysongelman määrittely ja mittakaavan politiikka” -nimisen tutkimusartikkelin,
jonka aineistona hän on käyttänyt Itämeren rehevöitymisongelmaa koskevia
haastatteluita. Artikkeli liittyy aiheeltaan läheisesti tähän väitöskirjatyöhön, mutta
sosiologian ja diskurssien näkökulmasta katsottuna. Siksi tämän työn kirjoittaja,
kokenut limnologi, referoi ja kommentoi Tynkkysen artikkelia luonnontieteellisestä
näkökulmasta tavallista perusteellisemmin. Käsiteltäviksi on valittu otoksena
lähinnä sisäkuormituksen ja mallinnuksen aihepiirejä, joihin Tynkkynen käyttää
artikkelissa runsaasti haastateltujen suoria lainauksia. Näitä, haastateltujen lausumia
ja Tynkkysen niitä koskevaa analyysia ja päätelmiä, käsitellään nyt seuraavasti.
Aluksi Tynkkynen esittelee käsitteen mittakaavakehystys (scale framing).
Tällä tarkoitetaan prosessia, jossa toimijat määrittelevät ilmiön tilalliset, ajalliset,
määrälliset ja/tai analyyttiset ulottuvuudet. Määritellään siis, mitä ja missä rajoissa
ilmiöstä puhutaan ja mihin yhteyksiin se liitetään.
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Tynkkysen artikkelin haastattelu ja tulkinnat pohjautuvat ajallisesti jo noin 40
vuotta vallinneeseen rehevöitymisparadigmaan (tosin epämääräiseen), jota vasta
tässä työssä monin osin falsifioidaan ja parannetaan. Siksi on mielenkiintoista
analysoida, mitä ja miten tutkijat Tynkkysen kirjaamana kertovat haastattelijalle
vanhan paradigman mukaisista tai uusista käsityksistä: tuleeko määrittelyissä
ilmi johdonmukaisia perusteluja rehevöitymisen syistä, tapahtumaketjuista ja
vähentämiskeinoista? On kuitenkin otettava huomioon, että haastatteluaineisto on
kerätty laajempaan tutkimukseen ja Tynkkynen on analysoinut sitä artikkelissaan
tietystä näkökulmasta, joten artikkeli ei välttämättä anna kokonaiskuvaa
haastateltujen tutkijoiden käsityksistä. Tästä huolimatta artikkeli tuo kiinnostavan
lisän aiheen diskursiiviseen tarkasteluun.
Tynkkysen (2012) artikkelissa on käytetty 14 meribiologin, limnologin tai
biologin sekä 4 muun alan tutkijan haastattelua. Kaikki haastatellut ovat Itämeren
suojelupolitiikkaan perehtyneitä Itämeren tutkimuksen ja hallinnon asiantuntijoita.
Haastattelujen analyysimenetelmästä artikkelia varten Tynkkynen kertoo:
”Keräsin jokaisesta yksittäisestä puheenvuorosta rehevöitymisen ongelman
luonnehdinnan: mitä esitetään rehevöitymisen ongelman ytimeksi, sen syiksi
ja seurauksiksi
sekä minkälaisia ratkaisuvaihtoehtoja ongelmalle annetaan.”
Itämeren rehevyysongelman määrittely, vaikka se on vahvasti luonnontieteellistä,
on myös vahvasti sosiaalista, kielellistä ja arvosidonnaista, ja siten diskursiivista.
Varsinainen Itämeren tilasta huolehtiminen on voimakkaasti ympäristö- ja
talouspoliittista, joten käsitys rehevöitymisestä ja sen vähentämisestä saattaa
muuttua suhdanteiden vaihtuessa. Taloudelliset ja ympäristöpoliittiset näkemykset
voivat siten ratkaista, Tynkkystä lainaten, ”… millaisiin asioihin ilmiö liitetään
ja mitä puolestaan häivytetään taka-alalle.” Tynkkysen kokonaisviesti on siten
sopusoinnussa tämän työn yleisväitteeseen, että diskurssit ohjaavat voimakkaasti
luonnontieteellistenkin asioiden käsittelyä ja tulkintaa.
Tynkkysen artikkelin rehevöitymismäärittelyitä on hedelmällistä tarkastella
luonnontieteen asiantuntijan näkökulmasta, sillä kokenut tutkija ymmärtää, että
Itämeren suojeluun sisältyy erilaisia diskursiivisia elementtejä ja että kerronnat
saattavat sisältää vaikeasti tulkittavia ja tunnistettavia luonnontieteellisiä
yksityiskohtia, joilla asioita on joko korostettu tai häivytetty.
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Ryhmäajattelun ja vahvistusvinouman vaikutus. Itämeren suojelu on
ympäristöpoliittisesti herkkä aihe. Haastattelujen tulkinta on vaikeaa jo siksi, että
Suomen ja koko Itämeren ympärysvaltioiden asiantuntijayhteisöt ovat olleet ja
ovat yhä jyrkästi erimielisiä typpi- ja sisäkuormitusasioissa. Tulkintaa vaikeuttaa
ryhmäajattelun ja vahvistusvinouman (4.1.2 ja 4.2.1) selvä mukanaolo. Kaikki
kokeneet tutkijat tietävät 30–40 vuoden valikoitumisprosessin kokemuksella,
mitä ja miten omalle instituutiolle, medialle ja tieteidenvälisen tutkimuksen
haastattelijalle tulee kertoa Itämerta rehevöittävistä mekanismeista. He tietävät
myös ne aiheet, joiden käsittelystä on syytä vaieta.
Haastatteluissa kerrottua ja kertomatonta
Kerrottuja ilmiöitä. Seuraavista ilmiöistä paljastuu yleisenä käsityksenä kolme
perustavan laatuista ja jo 40 vuotta toimia suunnannutta rehevöitymisen taustaasiaa, joita Tynkkynen tulkitsee ilmeisesti lähinnä haastateltujen kertomuksista
seuraavasti (korostukset lisätty):
1. ”Tutkijat korostavat, että rehevöityminen on luonnollinen ja elämää ylläpitävä
prosessi, jossa ongelmana on, että tällä hetkellä mereen päätyy liikaa
ravinteita…”.
2. ”Valtaosa haastateltavista on samaa mieltä kuin tutkija, joka on sitä mieltä,
että yleisesti ottaen ulkoinen kuormitus on sisäistä suurempaa…”
3. ”BSAP:in (Itämeren suojelun toimintasuunnitelma) tavoitteena on palauttaa
Itämeren hyvä ekologinen tila vuoteen 2021 mennessä. -- Toimintaohjelmassa
asetettiin mereen joutuvalle ravinnekuormitukselle kuormituskatto,
laskennallinen enimmäiskuormitus” (fosforia noin 21 000 tonnia ja typpeä
noin 600 000 tonnia vuodessa).
4. ” --epävarmuuksista johtuen toiset tutkijat kannattavat pelkästään
fosforikuormituksen ja toiset taas sekä typpi- että fosforikuorman rajoittamista.
Erityisesti Ruotsissa on tutkijoita, jotka katsovat, että typen päätymistä mereen
tulisi jopa lisätä, jolloin runsas kevätkukinta vähentäisi myöhemmin kesällä
kukkiville myrkyllisille leville tärkeän fosforin määrää vedessä.”
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Ensimmäisestä kohdasta muodostuu vesiensuojeluajattelun aksiomaattinen
perusta, yksioikoinen doktriini, paradogma (4.2.1), että nimenomaan ulkoinen
ihmisperäinen ravinnekuormitus on Itämerenkin lähes yksinomainen
rehevöitymisen syy ja että siksi rehevöitymistä täytyy vähentää vain ihmisperäisen
kuormituksen vähentämisellä.
Toisen kohdan näkemystä vahvistetaan konsensustyyppisesti väheksymällä
sisäinen kuormitus ulkoista pienemmäksi, vaikka monet varteenotettavat aiemmat
arviot ovat osoittaneet sisäisen kuormituksen olevan todella suuri.
Kolmas kohta, laskennallinen enimmäiskuormitus, on johdonmukainen,
jos se perustuu kuormituksen ja tilan välisen riippuvuuden analyysiin
eikä vain poliittisluontoiseen HELCOMin määrittelemään absoluuttiseen
kuormitukseen. HELCOMin määrittely perustuu vain ympäristöpoliittisista
näkemyksistä kumpuavaan luuloon, että ihmisperäinen kuormitus on dominoiva
ja että sisäinen kuormitus ulkoista pienempänä tuleekin jättää huomiotta. Koko
kuormitussietoajatus kärsii siitä, että Helcom ja suojeluinstituutio ei katso
voivansa tarkastella sietokysymystä Larssonin ym. (1985) tai muiden esittämien
suhteutettujen kuormitusparametrien avulla.
Neljäs erilliskohta käsittelee kiisteltyä typpikysymystä. Nyt korostettu tekstiosa
edustaa ’typpikriitikkojen’ käsitystä, mutta – kuten typpiluvussa 6 tulee ilmi – se on
vallassa olevan paradigman vastainen eikä sitä siksi ole hyväksytty suojeluajattelun
ja -toimien pohjaksi. Larssonin ym. (2001) tutkimus toi kuitenkin yksityiskohtaisia
tietoja, joiden jatkotulkinta tässä työssä on perusosa uuteen typpiparadigmaan.
Kertomattomia ilmiöitä. Tynkkysen artikkelissa ei ole käsitelty seuraavia
kolmea oleellista asiaryhmää (a-c).
a) Tanskan salmien kautta tulevien suolavesipulssien toistuvuus ja määrä –
ja niiden mukana hapen tulovirrat syvänteisiin – ovat vähentyneet vuoden
1976 jälkeen noin viidesosaan 100 vuotta sitten vallinneesta tasosta (3.2.3,
kuvio 19). Tämä ilmastonmuutoksiin liittyvä ilmiö on ollut suurin Itämeren
syvänteiden happipitoisuutta alentanut tapahtumasarja ja samalla suurin
sisäisen fosforikuormituksen lisääjä (9.1 ja 10.1–10.3). Ilmaston oikullisuus
ja luonnon omien prosessien reaktiot ovat siten ”suurin fosforikuormittaja”.
Nykyinen Itämeren suojeluinstituutio ei halua puhua tästä kuormittajailmiöstä.

136

Pulssiasiat näytetään tässä työssä äärimmäisen tärkeäksi Itämeren tilaan
vaikuttavaksi tekijäksi. Lisäperusteluksi otettakoon alaluvusta 5.5.1 kolme
lainausta, joiden alkuperä on HELCOMin julkaisu (1990, s. 12, 81 ja 149).
Vuonna 1990 oli kulunut 13 vuotta vuoden 1977 suuresta pulssista, jonka
jälkeen seuraava tuli vuoden 1993 lopussa.
Gerlach (1990, s. 12): ”Nykyinen Itäisen Gotlannin altaan stagnaatiojakso
on katsottu pisimmäksi ja vakavimmaksi tällä vuosisadalla havaituista. Se
on aiheuttanut syviin vesikerroksiin ääreisimpiä muutoksia mitä on havaittu
Itämeren meritieteellisten havainnointien aloittamisen jälkeen.”
Fonselius & Matthäus (1990, s. 81: ”Verrattuna aiempiin äärikausiin
(cf. Matthäus 1986, 1987) nykyinen stagnaatiojakso aiheutti suurimmat
happipitoisuusvähenemät mitä ikinä on havaittu Itämeren oseanologisten
havainnointien aloittamisen jälkeen (Matthäus 1990).”
Nehring, Hansen & Trzosinska (1990, s. 149): ”Täten näissä [hapettomissa]
oloissa havaittu fosforipitoisuuden voimakas kasvu riippuu pikemminkin
luonnonmukaisten suurten pulssien puuttumisesta kuin ihmisperäisestä
kuormituksesta.”
b) Itämerellä on ollut aiemmin, alkaen runsaat 8000 vuotta sitten, kolme rehevää
ja kolme karua kautta (2.1.1, kuvio 9). Viimeinen karu, hyvähappinen ja
vähäsinileväinen kausi oli v. 1300–1850 jaa.; nyt elämme neljännen rehevän
kauden toistaiseksi rehevintä vaihetta. Aiempina sekä rehevinä että karuina
kausina ihmisen vaikutus on ollut minimaalinen (kuvio 27), nytkin sen osuus
on sisäkuormituksen takia vähäinen.
Rehevyyshistorian kertominen yhteiskunnalle vähentäisi ihmisen osuutta ja
pakottaisi pohtimaan monipuolisemmin Itämeren rehevyyden syitä.
Typensidontaa on merkittävästi tutkittu jo 1970-luvulla (Howart ym. 1988).
Sen rehevöittävä merkitys on alkanut selvitä Larssonin ym. (2001) tutkimuksen
jälkeen. Tässä väitöstyössä Larssonin ym. tutkimuksen keskeneräiseksi jäänyttä
tulkintaa laajennetaan ja täsmennetään Itämeren uudeksi typpiparadigmaksi.
c) Typensidonta ei kuitenkaan tule haastattelututkimuksessa esille. Tämä
on sinänsä loogista, koska Itämeren tutkimus- ja suojeluinstituutioissa
voitolla oleva perinteinen ’typenpoistajien’ koulukunta ei halua puhua tästä
paradoksaalisesta ilmiöstä (6.3.6), joka tuottaa päällysvesikerrokseen (0–15 m)
uutta orgaanista typpeä ja hiiltä likimäärin ihmisperäisen typpikuormituksen
verran (ihmisperäinen hajakuormitus mukaan lukien), (taulukko 8). Asia on
paradoksaalinen siksi, että typenpoiston kannattajat haluaisivat pienentää jo
ennestään liian pientä nitraattipitoisuutta, kun taas tämän työn uusien näyttöjen
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perusteella nitraattipitoisuuksia tulisi lisätä. Lisäystä tukevat ruotsalainen
kriitikkokunta ja pitkäaikaisten ja järvimittakaavaisten kanadalaistutkimusten
lopputulokset sekä tämä tutkimus. Tutkijat tietävät hyvin typensidontailmiön.
Lähemmin uuden typpinäkemyksen perustelut esitetään alaluvuissa 6 ja 7.
Kaikissa a-c -kohdissa haastateltujen puhuminen kyseisistä asioista haastattelijalle
olisi johtanut luonnon omien prosessien suuruuden myöntämiseen ja ihmisperäisen
kuormituksen näkemiseen vähemmän merkittävänä. Silloin se olisi ollut vastoin
suojeluinstituution ihmiskorosteista linjaa. Niinpä johdon tai keskijohdon asemissa
olleet haastateltavat eivät kertoneet niistä, vaikutus- ja mittaluokaltaan suurimmista
asioista mitään. Tutkijat eivät siten liene oma-aloitteisesti antaneet olennaisia
tietoja median, muiden tutkijoiden ja yhteiskunnan käyttöön.
Edellisten lisäksi Tynkkynen kiinnittää oman huomionsa siihen, että
”ravinnekuormituksen lähteitä nimettäessä ravinnekuormitus ilmaistaan aina
absoluuttisina lukuina, ei esimerkiksi väkilukuun suhteutettuna.”
Hänelle
ja tavalliselle lukijalle, edes Itämeri-tutkijoille, absoluuttiset kuormitusluvut
eivät aukene, niillä pikemminkin piilotetaan jotain. Kuormituksen ilmaisu
aina absoluuttisena on totta varsinkin Itämeren herkissä suojeluasioissa. Se on
instituutiolle turvallinen tapa jättää asia auki. Tällaisiin tutkimuksiin sisältyy niitä
puoltava toive, että myöhemmin tuloksia käytettäisiin ja käytetäänkin arvokkaana
osana kokonaisymmärryksen kehittämisessä ja Itämeren tilan parantamistoimien
suunnittelemisessa.
Kokonaiskäyttäytymisten perusteella suojeluinstituutiossa on ollut ja on kova
ryhmäpaine esitellä kuormitusasiat sen käyttämällä rajoitetulla informaatiotavalla,
ilman ulkoisen kuormituksen vesipintaan kohdistuvia kuormitusarvoja ja ilman
sisäisen kuormituksen tunnustamista suureksi. HELCOM (2004, 4.3.1) on välttänyt
vesipintakuormitusten ja rehevyyden riippuvuuden julkituloa, koska niiden
esittäminen ja käyttö johtaisi Larssonin ym. (1985) esittelemän Vollenweiderin
mallin raja-arvoihin ja kyseenalaistaisi ihmisperäisen kuormituksen hegemonisen
suuruusluulon. Muu tiedeyhteisö on seurannut HELCOMin vaikenemislinjaa.
Suojeluinstituutio on siis katsonut, että on parempi puhua vain suurista
absoluuttisista kuormitusluvuista, jolloin kuormituksen edelleen vähentämistä on
helppo perustella Itämeren ympärysvaltioiden kansalaisille ja hallinnoille.
Itämeren tutkijakunnan ulkopuolisilla on siten hyvin huonot mahdollisuudet
asiallisen kantaaottavasti ja kehittävästi ymmärtää Itämeren laajoja ja monimutkaisia
rehevyysilmiöitä. Itämeren ympärysvaltioiden päättäjät ovat saaneet vain Itämeritutkijoiden valikoimia tietoja.
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Haastattelujen tärkeitä yksityiskohtia
Seuraavassa tarkastellaan seitsemää Tynkkysen (2012) artikkelissa esille nostamaa
haastatteluvastausta. Aiheina ovat sisäinen kuormitus, mallinnus, ravinnesyötön
näkökulma ja tekniset hoitokeinot. Lisäksi esitetään eräitä johtopäätösluontoisia
tarkasteluja. Ne osoittavat, kuinka luonnontieteellisten erikoisasioiden
ryhmäajatteluun ajautunut ja sitoutunut haastateltava voi diskurssillaan antaa
vahvistavaa tai vääristävää tietoa, jota muiden kuin alan erikoisasiantuntijoiden on
mahdotonta arvostella tiedon reaalisuudesta.
1.

Sisäinen kuormitus / ”Ne on ihan nämä sisäiset prosessit jotka-- --mutta--”
”Suomenlahdellahan on semmoinen tilanne, että yhtenä yksittäisenä
vuonnahan ulkoisen kuormituksen muutoksilla ei käytännössä ole merkitystä.
Ne on ihan nämä sisäiset prosessit jotka yhden yksittäisen vuoden ratkaisee
ja jonain vuonna tuolta pohjasta ihan nettona voi tulla paljon enemmän kuin
ulkoa. Mutta sitten jos me aletaan tarkastelee jotain viisivuotisjaksoa tai
kymmenvuotisjaksoa niin kyllä se aina, siis netto, on kuitenkin sinne vedestä
(sinne) sedimenttiin. Muutenhan nuo pitoisuudet lisääntyisivät loputtomiin,
eikä ne ole nousseet.” (Haastattelu 13, Tynkkynen 2012 s. 330).

Sisäiseen fosforikuormitukseen ja typensidontaan kohdistuu niiden suuruuden takia
erityistä mielenkiintoa. Eri motiivien takia niitä usein joko liioitellaan tai väheksytään.
Haastattelun 13 (Tynkkynen 2012 s. 330) puhe kuuluu suojeluinstituutiossa
yleiseen sisäisen kuormituksen merkityksen väheksymisdiskurssiin (ks. 4.3.2).
Edellinen lainaus on perusteemoiltaan samankaltainen kuin HELCOMin (2009)
ja Pitkäsen & Lehtorannan (2010) väitteet. Tämä lainaus on otettu siksi, että se
kuvaa hyvin vaikuttamiseen pyrkivää väheksymisdiskurssia. Siinä on käytetty
matemaattisävyistä argumentaatiota herättämään luotettavuuden mielikuvaa.
Kokonaisviesti osoitetaan seuraavassa virheelliseksi.
Tekstistä ilmenee, että haastateltu esiintyy ainakin Suomenlahden
sisäkuormituksen asiantuntijana. Kokenut haastateltu tietää monien pitävän
sisäkuormitusta suurena tekijänä. Näille hän tekee ensin myönnytyksen: ”Ne on
ihan nämä sisäiset prosessit jotka yhden yksittäisen vuoden ratkaisee.”
Kuitenkin tekstin loppuosan kahdella lauseella haastateltu pyrkii muuttamaan
viestinsä suojeluinstituutionsa vaikutusajattelun mukaiseksi ja siis sisäkuormitusta
vähätteleväksi. Hän toteaa, että tarkasteltaessa ”jotain viisivuotisjaksoa tai
kymmenvuotisjaksoa niin kyllä se aina, siis netto, on kuitenkin sinne vedestä
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(sinne) sedimenttiin. Muutenhan nuo pitoisuudet lisääntyisivät loputtomiin, eikä ne
ole nousseet.” (Haastattelu 13, Tynkkynen 2012 s. 330).
Edellinen loppuosan teksti sumentaa Itämeren sisäkuormituksen ja pyrkii
antamaan perusteita sisäkuormituksen väheksymiselle (vrt. Pitkänen & Lehtoranta
2010 s. 242 ja Nürnberg 2009). Nettosedimentaatio (NS = BrS – InL, ks. 3.3.2 yhtälö
4 ja symbolit) voi olla hyvin pieni, vaikka bruttosedimentaatio ja Itämeressä lähes
yhtä suuri bruttovapautuminen ovat suuria. Tulisi siis vertailla ulkokuormitusta
bruttosisäkuormitukseen
eikä
ulkokuormitusta
bruttosedimentaation ja
bruttosisäkuormitukseen erotukseen.
Ainetaseyhtälön (4) avulla voidaan tehdä suuruusluokka-arvioita, joiden
mukaan nykytilassa Itämeren sisäkuormitus, ulkokuormitus ja nettosedimentaatio
suhtautuvat toisiinsa karkeissa suhteissa 8 : 3 : 1. Kuvitellussa parantuneessa
tilassa suhdeluvut voisivat olla 1,5 : 1,5 : 1. Nykytilan luvut ovat realismia laajan
syväveden hapettomuuden takia. Oligotrofinen tila edellyttää hapellisuuden ja
sisäkuormitustilan voimakasta paranemista. Itämeren suojeluinstituution kuvitelma,
että sisäkuormitus olisi ulkokuormituksen luokkaa, jopa sen alle, on epärealistinen.
Haastateltu ei liene ottanut huomioon, että sisäinen fosforikuormitus
on pulssimaista ja että nettosedimentoituminen (tai miinusmerkkisenä
nettovapautuminen) koostuu Itämeressä suuren bruttosedimentoitumisen
(sitoutumisen) ja jokseenkin yhtä suuren bruttovapautumisen erotuksesta (ks.
esimerkkilaskelma edellä ja myös 4.3.2). Näin ollen nettosedimentoituminen tai
-vapautuminen jää tietenkin pieneksi. Sitä paitsi altaan sisäkuormituksen (InL)
kasvaessa rajusti nettosedimentaatio lähestyy nollaa ja äärimmäisissä tapauksissa
se saattaa olla jonkin aikaa miinusmerkkistä nettosedimentaatiota.
Haastatellun puheeseen sisältyy vihjaileva epämääräinen väite, että
keskimäärin fosforia sitovaksi todistettu Itämeri ei voisikaan olla sisäkuormitteinen,
koska se keskimäärin on nettosedimentoiva. Edellinen taselaskelma ja pitävä
matemaattinen logiikka osoittavat, että Itämeri on nykyään, pääosin pulssien
frekvenssin harventumisen tuloksena, raskaasti sisäkuormitteinen, vaikka tulo- ja
lähtöuomista pitkäaikaisesti mitattuna se on kokonaisuutena ulkoisen kuormituksen
nettopidättäjä.
Itämeressä Gotlanninmeren 70 m alapuoliset syvännealueet ovat voimakkaan
sisäkuormituksen tuottajia, ja hapelliset muut alueet, Gotlanninmeren 60 m
yläpuoliset pohjat mukaan lukien, ovat fosforin nettosedimentaatioalueita.
Kokonaisuus tulee näin nettosedimentoivaksi, vaikka Itämeren keskellä on
karkeasti 50:tä Luga-jokea vastaava kuormittaja, todellinen ”piilotteleva
hot spot”. Suojeluinstituutio pyrkii väheksymään sisäkuormitusta ja korostamaan
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muun muassa Luga-joen ulkokuormitusta.
Lainauksen viimeinen lause, nopeasti luettuna ja ”mielikuvilla ajateltuna”,
tuo omalle ryhmäajattelun aatekunnalle ja asiaan valmistautumattomalle muulle
kuulijalle pätevyyden mielikuvan. Lause on kuitenkin matemaattisesti epälooginen
ja virheellinen. Teoreettisesti nettoluovuttava Itämeri ei voi loputtomiin kasvattaa
Itämeren fosforipitoisuutta, sillä pitoisuus ei ole kumuloituva. Pitoisuuden
noustessa myös poistuva fosforin ainevirtaama ja nettosedimentaatio kasvavat
ja asettuvat tiettyyn tasapainoon. ’Loputtomiin’-lause on esimerkki sujuvan
tuntuisesta väitteestä, jolla moni looginenkin mutta kiireinen lukija johdatellaan
sisäkuormituksen vähättelyyn.
2.

Sisäinen kuormitus / suuruusluokka
”Itämeren sisäisen kuormituksen kertaluokasta kiistellään: joidenkin
arvioiden mukaan se on sama tai jopa suurempi kuin koko Puolan kuormitus.”
(Tynkkynen 2012 s. 328).

Toistamalla tutkijoiden keskilinjaa Tynkkynenkin tulee sijoitetuksi - ymmärrettävin,
mutta kevein perustein - sisäkuormituksen väheksyjien joukkoon. Tässä joukossa
sisäkuormitusta verrataan Itämeren suurimpaan kuormittajaan, Puolaan. Suggestio
on, että jos sisäkuormitus on ”sama tai jopa suurempi kuin koko Puolan kuormitus”,
niin silloin sisäkuormitus on myönnetty suureksi (mikä on jo kansan tietämä asia),
mutta ei sentään koko Itämeren kuormituksen suuruiseksi tai suuremmaksi.
Kuinka asia sitten on? Puolaan verrattu sisäinen kuormitus on itse asiassa
15-kertainen eli reilun kertaluokan suurempi. Puolan fosforikuormitus oli näet
vuonna 2006, kuusi vuotta ennen haastattelua, 10,2 kt P v-1 (HELCOM 2011).
Se oli 36 % koko Itämeren ulkoisesta kuormituksesta. Alaluvussa 3.3.2 sisäisen
kuormituksen suuruusluokka-arvio on 126–380 kt P v-1 (Conley ym. 2009c, Mört
ym. 2010, Rydin ym. 2011). Sittemmin on paremmin arviointimenetelmin saatu
seuraavia lukuja: 152 kt P v-1 (Viktorsson ym. 2013) ja 160 ± 24 kt P v-1 (tämä työ,
ks. 9.1).
3.

Sisäinen kuormitus / onko se ulkokuormituksen funktio
Tynkkynen toteaa seuraavaa (alleviivattu lainaus): ”Tutkijat ovat erimielisiä
siitä, miten sisäinen kuormitus suhteutuu ulkoiseen kuormitukseen ja voiko se
periaatteessa tehdä turhaksi yritykset rajoittaa ulkoista kuormitusta.”
Sitten Tynkkynen kirjaa haastatellun 6 sanat: …”sisäiset prosessit on myös
näiden ulkoisten prosessien funktio. Eli ulkoisen kuormituksen vähentäminen
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pikku hiljaa, meidän käsityksen mukaan, niin sen on pakko näkyä myös sitten
sisäisen fosforinsyötön vähenemisenä.” (Haastattelu 6, Tynkkynen 2012 s.328).
Itämeren (sinilevä)rehevyyden parantumattomuus ulkoisen kuormituksen
vähenemisestä huolimatta on HELCOMin (2014) taholta hyvin dokumentoitu,
mutta vasta viime vuosina myönnetty asia. Todellisuus on siten jo vahvistanut,
että sisäkuormitus voi, kuten eräs haastateltu sanoo, ”tehdä turhaksi yritykset
rajoittaa ulkoista kuormitusta.” Jo vuoden 2000 paikkeilla olisi pitänyt happija fosforituloksista ymmärtää, että Itämeren happi- ja sisäkuormitusongelmat
johtuvat pääosin pulssien frekvenssin hidastumisesta eivätkä ne parane ulkoisen
kuormituksen hienosäädöllä, vaan mahdollisesti kompensoimalla pulssien
puutteellisuutta tai lisäämällä joillakin toimilla pulssien tuoman veden ja hapen
määrää.
Havainnot ovat vastoin haastattelussa 6 ilmaistua uskoa. Kokemus on
osoittanut, että sisäinen fosforikuormitus ei ole vähentynyt jo tehdyillä ulkoisen
syötön lisävähentämisillä. On pikemminkin käynyt päinvastoin: ulkoiseen
kuormitukseen nähden 3–6-kertainen sisäinen kuormitus (9.1) on korvannut
tai peittänyt ulkoisen kuormituksen vähenemisen vaikutuksen siksi, että pulssit
vaikuttavat happeen enemmän kuin ulkoinen syöttö, tulokuormitus. Tämä
merkitsee, että Itämeren sisäinen kuormitus ei ole ulkoisen kuormituksen funktio,
kuten se monesti on sisävesialtaissa. Lisäksi se ei vähene ”pikku hiljaa” tehtävillä
ulkokuormituksen marginaalisilla vähennyksillä, kun jo tapahtuneet vähenemiset,
60 % kuormituksesta ja 80 % tavoitteesta, ovat johtaneet jopa happi-, sisäkuormitusja sinilevätilanteen huononemiseen.
4.

Mallinnus / ylioptimistisia simulointimallinnuksia
”[n]e mallit on täysin läpinäkymättömiä. Että siis kukaan muu kun se mallin
pyörittäjä ei oikeestaan tiedä, et mitä siel sisuksissa tapahtuu.” (Haastattelu
15, Tynkkynen 2012 s. 328).

Nykyään lähes kaikki Itämeren tilan parantamissuositukset perustuvat mallituksiin,
erityisesti simulointeihin, joita esitellään ja kritisoidaan alaluvussa 8.1. Tärkein
kritisointiperuste on, että simulointimallit voidaan tahattomilla subjektiivisilla
valinnoilla jossain määrin ”taivuttaa” antamaan sopivia tuloksia ja että
simulointimallit vastaavat huonosti Itämerellä tarvittavaan, mutta vastaamattomaksi
jääneeseen kysymykseen, onko tietty kuormitus paljon vai vähän, toisin sanoen
onko kuormitus yli vai alle sietorajan.
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Kuvioista 51 ja 52 nähdään, kuinka ylioptimistisia kyseisellä mallilla tehdyt
ennusteet ovat. 1990-luvulla toteutetut merkittävät kuormituksen vähennykset ja
niiden simuloidut vaikutukset eivät ole toteutuneet juuri ollenkaan vuoteen 2014
mennessä. Nyt nähdään, että mallitukset ovat vieneet harhaan (vrt. 8.1 ja 8.2).
Haastattelun 15 lainaus ja haastattelut 6 ja 7 osoittavat tervettä kriittisyyttä
ekologisia simulointimalleja kohtaan. Läpinäkymättömyys ja ulkopuolisille
”sisuksen” vaikeus ja prosessien tarkistamattomuus ovat todellisia ja suuria ongelmia
nimenomaan ekologista monimuotoisuutta edustavissa simulointitapauksissa.
Suojeluinstituutio kuitenkin haluaa numeerisia ja graafisia esityksiä, ja niihin
vedoten se saa läpi päätöksiä suojelutoimista, joihin yhteiskunta ei ehkä päätyisi
normaalipäättelyllä. Mallittajat tietävät nämä odotukset ja heillä on taipumus
tuottaa konsensusodotusten mukaisia mallinnuksia. Haastattelussa 15 tutkija
antaa realistisen kuvan mallinnuksen vaikeuksista. Todettakoon että tässä työssä
annettu ankarin kritiikki koskee nimenomaan liian sofistikoituneita ekologisia
simulointimalleja (vrt. Lowe & Steward 2011).
Kalibroitavien
simulointimallien
vaihtoehtona
voidaan
käyttää
yksinkertaisempia, vähemmän muuttujia sisältäviä tilastollis-empiirisiä
konseptuaalisia malleja, jotkat eivät suuremmin tarvitse eivätkä salli subjektiivista
kalibrointia. Monet niistä antavat kohtuullisen objektiivisen mahdollisuuden
arvioida tietty fosforikuormitus sallittavaksi tai liialliseksi (vrt. Lappalainen 1975,
Vollenweider 1976, Lappalainen ym. 1979, Lowe & Steward 2011).
5.

Mallinnus / mallittaja ottaa ratkaisun itselleen
Näissä [mallitus]tapauksissa tutkija ”ottaa ratkaisun itselleen, ottaa tavallaan
sen riskitulkinnan pois siltä poliittiselta päättäjältä” (Haastattelu 7, Tynkkynen
2012 s. 328).

Itämeren suojeluasioissa näin näyttää käyneen. Media, kansa ja päättäjät eivät kykene
poimimaan luonnontieteilijöiden suojeludiskurssista virheitä tai painotuksia, jotka
laajemmin ottaen pitäisi viestiä toisin. Tietäen päättäjien pohjimmaisen kritiikkija valvontakyvyttömyyden Itämeri-tutkijoilla on hyvä mahdollisuus ajaa asioihin
omia arvojaan ja tavoitteitaan käyttämällä erityiskieltä, epäselviä perustelulauseita
ja vaikenemista. Näin aivan ilmeisesti tapahtuu, mihin viittaa professori Anu
Koivusen kirjoittama seuraava lause (Helsingin Sanomat 4.6.2015): ”Suomessa
vahva ideologisuus yritetään peittää neutraaliin asiantuntijaretoriikkaan”.
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6. Ravinnesyötön näkökulma
Tynkkynen ottaa esille ravinnesyötön näkökulman (ulkoisen kuormituksen)
ja katsoo, että rehevyysongelmien määrittely ”ensisijaisesti ravinnesyötön
näkökulmasta kuormitustonneina” aiheuttaa sen, että ”ongelman alkuperä sekä
tiedeyhteisön ulkopuolisten asianosaisten näkemykset ongelmasta ja sen ratkaisusta
hämärtyvät.” Tynkkynen on siis nähnyt oikein, kuinka hallitseva ja muita keinoja
poissulkeva suojeluinstituution ravinnesyötön näkökulma on.
7. Tekniset hoitomenetelmät
Kunnostus- ja hoitomenetelmät ovat olleet lyhyesti esillä. Tynkkynen on havainnut
tutkijoiden suhtautuvan niihin varauksellisesti. Hän kirjoittaa:
”Haastatellut tutkijat suhtautuvat tällaisiin keinoihin [monenlaisia teknisiä
ja biologisia ratkaisuja] varauksellisesti ja korostavat, että ne eivät missään
nimessä voi olla ratkaisu rehevöitymiseen koko Itämeren mittakaavassa.”
Itämeren tapauksessa tutkijoiden tuomio on liian jyrkkä ja virheellinen. Se
on seurausta kuormitusdogmasta (4.2.1), että ihmisperäinen kuormitus on
lähes yksinomainen Itämeren ylirehevyyden syy. Tässä työssä osoitetaan,
että viisinkertaisiksi kasvaneet pulssien väliajat aiheuttavat syvännepohjien
hapettomuutta ja sen kautta voimakasta sisäkuormitusta, joka lähes peittää ulkoisen
kuormituksen vähennykset (mm. Pitkänen ym. 2001). Pulssien kompensoimista ei
tapahdu kuormituksia vähentämällä, siihen tarvitaan teknisiä keinoja (ks. 11).
Päätelmiä. Usko Itämeren fosforikuormituksen ylirehevöittävään suuruuteen
on ollut ja on niin järkkymätön paradogma (4.2.1), että sitä ei ole tarvinnut eikä
ilmeisesti saanut asettaa vertailuin testattavaksi. Tällaista käyttäytymistä on
tukenut myös ihmisten oma, eikä pelkästään suojeluinstituution määrittelemä,
syyllisyydentuntoinen käsitys, että ihmisperäinen kuormitus aiheuttaa valtaosan
rehevöitymisestä. Lisäksi tutkijoilla on ollut sosiaalisen tilauksen paine tuottaa
ihmisten haluamia tuloksia.
Suojeluinstituutio on myöntänyt sisäisen kuormituksen suureksi tekijäksi,
mutta ei ole halunnut myöntää sen olevan Itämeren luontotekijöiden kanssa selvästi
suurempi ja tärkeämpi kohde kuin ulkoinen kuormitus. Sisäinen kuormitus on yhä
vahvistuvien tutkimusten mukaan ulkoiseen verrattuna 3–6-kertainen (9.1). Lisäksi
suojeluinstituutio ei ole todellisuudessa määritellyt niin sanottua kuormitussietoa,
suurinta sallittua enimmäiskuormitusta. Se on pikemminkin tukeutunut vain
HELCOMin määrittelemiin kuormitustavoitteisiin, joilla pyritään 1900-luvun
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ensimmäisen kolmanneksen lukuihin (ks. 5.5.2, kuvio 27).
Monimutkaisella erikoisalalla instituution ulkopuolisten henkilöiden on
vaikeaa saada asioista syvällistä, rehellistä ja läpinäkyvää informaatiota; puheen
kääntyessä ympäristöasioihin ajattelu- ja puhetapa muuttuu suojeludiskurssille
tyypilliseksi (vrt pääjohtaja Jaatisen lausuma, luvun 4.3 alku).
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5

Itämeren rehevöitymiskäsityksen ja 		
-paradigman kritiikki

5.1 		

Yleistä

5.1.1 		 Rehevyyden, ravinnepitoisuuden ja kuormituksen käsitteet
Rehevöitymisen käsitteiden käytössä on usein epäselvyyttä. Rehevöitymisestä
saatetaan puhua silloinkin, kun rehevä resipientti ei enää rehevöidy, vaan
rehevyysaste pysyy samana. Rehevöitymisen määritelmistä on joitakin eri versioita.
Selkein ja lyhin niistä lienee Nixonin (1995) muotoilema lyhyt, ristiriidaton ja
nykyään käytetyin. Määritelmä ja ote Nixonin selityksestä kuuluvat seuraavasti:
Rehevöitymisen määritelmä: ”Rehevöityminen – ekosysteemin orgaanisen
aineen tuottonopeuden lisääntyminen.”
Ote selityksestä: ”Rehevöitymisen syy voi olla epäorgaanisten ravinteiden
kuormituksen lisääntyminen, veden sameuden väheneminen, veden viipymäajan
muuttuminen, saalistuspaineen väheneminen jne. Kaikki nämä tekijät voivat
aiheuttaa rehevöitymistä, mutta ne eivät ole sitä itsessään. Joukko muita
muutoksia voi liittyä tai jopa olla syy-yhteydessä orgaanisen hiilen tuotannon
lisääntymiseen (esimerkiksi lajimuutokset, vähähappisuus, kalakuolemat),
mutta ne eivät ole itsessään rehevöitymisilmiötä. On myös selvää, että
”rehevöityminen” on prosessi, muutos. Se ei kuvaa rehevyysastetta.”
5.1.2 		 Paradigman moninaisuus
Ravinnekuormitus ja -pitoisuus kytkeytyvät moniselitteisesti rehevyyteen. Pelkkä
kuormitus on kuitenkin saanut ajatuksia hallitsevan aseman, mikä on lopulta
johtanut hyvin jäykkään ajattelutapaan: kuormituksesta johdetaan suoraan suojeluja parantamisajatus, että pelkästään typpi- ja fosforikuormitusta vähentämällä
voidaan vähentää rehevyyttä. Näin on tehty Itämerellä, mutta tulokset ovat huonot
(vrt. kuvio 1–5).
Paradigman merkityksen taustaksi kerrottakoon, että ympäristöhistorioitsijat
Laakkonen ja Laurila (2007) ovat havainneet eripuraisuuden vallinneen typenpoiston
tarpeellisuudesta jo 1970-luvulta alkaen. He ovat tuoneet paradigmaa monipuolisesti
valottavassa kirjoituksessaan esille sen liittymisen myös sosiologiaan, politiikkaan
ja kulttuuriin. Tietoisina, että Itämeren rehevöitymisparadigma on ohjannut sekä
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ajattelua että suojelutoimia noin 30 vuotta, he mainitsevat muun muassa seuraavaa:
”Vaikka paradigmat näyttäytyvät alun pitäen ongelmien uudelleenmäärittelyn
ja luovien ratkaisujen löytökeinona, ajan mittaan kukin paradigma näyttää tulevan
myös esteeksi, joka rajoittaa uuden ajattelu- ja toimintatavan esiintuloa.”
Kirjoittajat ovat asian vaikeassa ytimessä. Vahva paradigman kehittäjä
saattaa vetää tai sitoa mukaansa hyvinkin suuren tiede- ja asiantuntijayhteisön.
Kun näin ”kaikki” – kuten Itämeriyhteisössä – ovat paradigmaan houkuteltuja
tai erilaisin sitein pakotettuja, syntynyttä laajaa ja moniportaista paradigmaa on
tavattaman vaikea muuttaa. Tämä johtuu siitä, että normaalin vanhan paradigman
yksilöllisen puolustautumisreaktion tilalle on tullut yhteisöllinen konsensukseen
nojaava puolustautumisreaktio, jossa jäsenet ovat ryhmähengen nimissä velvolliset
puolustamaan omaksuttua oppia. Lisäksi yhteisöllinen paradigma voi ulottua
tutkijasukupolvien yli, kuten se Itämeri-tutkimuksissa on tehnytkin.
5.2 		

Luonnonvaihteluihin perustuva esiparadigma
1970-luvulle asti

5.2.1 		 Suuria sinileväkukintoja 1800-luvun loppupuoliskolla
Tämän väitöskirjan alkuprologissa esitettiin kirjallisiin lähteisiin perustuvat
aikalaislainaukset vuosien 1854 ja 1884 sekä 1890-luvun puolivälin massiivisista
sinileväkukinnoista. Asiaa ovat sittemmin tutkineet muun muassa Finni ym.
(2001) ja Poutanen & Nikkilä (2001). 1800-luvulla meren tilaa seurattiin vain
kirjaamalla erityisen voimakkaita ilmiöitä, niitäkin ilmeisen satunnaisesti
jonkun omakohtaisina muistiinpanoina. On varmaa, että jos seurantaa olisi voitu
tehdä nykyisin kiinnostuksin, menetelmin ja intensiteetein, niin 1800-luvun
loppupuoliskoa pidettäisiin runsassinileväisenä. Toistuvuus sisältyy seuraaviin
prologissa mainittuihin kirjallisiin havaintoihin:
a) ”-- joka kesä toistuvan ilmiön, jota siellä kutsutaan ’meren kukinnaksi’… ”
(Lindström 1855)
b) ”Levä värjäsi Itämeren ja sen rannikon veden sille luonteenomaisen
oliivinvihreäksi.” (Pouchet & de Guerne 1885)
c) ”Itämeri on kuollut, tylsä, likainen murtovesi. Tällaisina lämpiminä aikoina,
kuten nyt, Itämeri kukkii ja meri on täynnä veden viljaa (gröda) ja suunnattomia
keltaisia raitoja.” (Wilhelm Dinesen 1890-luvun puolivälissä, ref. Zillén ym.
2007)
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5.2.2 		 1800–1900-luvun vaihteen happi- ja suolapulssihavaintoja
Professori Otto Petterssonista on puhuttu Ruotsin oseanografian isänä (Fonselius
2001). Pettersson (1894) kirjoitti 120 vuotta sitten seuraavaa:
”Varsinaisen Itämeren suuret ja syvät alusvesialtaat ovat nykyään vain osittain
suolaisemman syvävirtauksen täyttämiä, ja tämä vesi on nyt paikallaan pysyvä
jäänne menneen ajan runsaammista sisäänvirtauksista. [Stagnaatio]vuosien
myötä tämä syvävesi on altistunut hapen kulumiselle epätavallisen suuressa
määrin.”
Pettersson siis tiesi Tanskan salmien kautta tulevat syväveden epäsäännölliset
sisäänvirtaukset (pulssit) Gotlannin syvänteisiin sekä niiden väliset, silloin yleensä
1–3 vuoden pituiset, mutta jo silloin pidentyneet stagnaatioajat (jotka nykyään ovat
pidentyneet noin 5-kertaisiksi, ks. 3.2.3). Hän myös päätteli, että pitkät stagnaatiot
johtavat alhaisiin happipitoisuuksiin.
Todettakoon että Matthäuksen (2006) mukaan suuria pulsseja oli havaittu yli
100 vuotta sitten; 1886, 1897 ja 1898. Petterssonin (1894) mainitsemat vähähappiset
havainnot olivat sen mukaan jo 7–8 vuotta kestäneeltä stagnaatiolta, joten happea
oli ehtinyt kulua jo silloisilla kulumisnopeuksilla ”epätavallisen suuressa määrin”.
Lainaus osoittaa, että pulssi-ilmiö ja ainakin ajoittain huono happipitoisuus olivat
pienen tutkijapiirin tuntemia jo 1800-luvun lopulla. Sittemmin pulsseja tuli
runsaasti ja todetut happipitoisuudet olivat vuosien 1903–1914 havaintojaksolla
paremmat, tosin vain noin 2,5–3 ml l-1, mikä oli 1900-luvun alkupuoliskolla tälle
systeemille tyypillistä (kuvio 25).
1800-luvun loppupuoliskolla oli siis havaittu ongelmia, mutta silloin ei
liene yritettykään yhdistää sinileviä ravinnekuormitukseen, joka silloin on
ollut noin 20 % 1980-luvun maksimiarviosta 78 kt P v-1 (Larsson ym. 1985).
On aivan ilmeistä, että luonnon vaihtelu ja jo Petterssonin (1894) kuvaamat
suolavesipulssien pitkät stagnaatiot ja huonot syvävesien happipitoisuudet ovat
olleet rehevyys- ja sinileväkukintojen tausta-aiheuttajia. Sittemmin on voitu
Itämeren syvännesedimenttien sulfidiraidoista (laminated sediments) päätellä, että
happitilanne on ollut ajoittain huono jo satoja ja tuhansia vuosia sitten (Bianchi ym.
2000, Zillén ym. 2008, Zillén & Conley 2010, Leipe ym. 2008).
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4.1.1946
5.1.1948
4.1.1950
5.1.1952
4.1.1954
5.1.1956
4.1.1958
5.1.1960
4.1.1962
5.1.1964
4.1.1966

Happipitoisuus (ml/l)

1800-luvun loppupuoliskolla oli siis havaittu ongelmia, mutta silloin ei liene yritettykään
yhdistää sinileviä ravinnekuormitukseen, joka silloin on ollut noin 20 % 1980-luvun
maksimiarviosta 78 kt P v-1 (Larsson ym. 1985). On aivan ilmeistä, että luonnon vaihtelu ja jo
Petterssonin (1894) kuvaamat suolavesipulssien pitkät stagnaatiot ja huonot syvävesien
happipitoisuudet ovat olleet rehevyys- ja sinileväkukintojen tausta-aiheuttajia. Sittemmin on
voitu Itämeren syvännesedimenttien sulfidiraidoista (laminated sediments) päätellä, että
happitilanne on ollut ajoittain huono jo satoja ja tuhansia vuosia sitten (Bianchi ym. 2000,
Zillén ym. 2008, Zillén & Conley 2010, Leipe ym. 2008).

Kuvio 25. Gotlanninmeren By15-aseman ja sen läheisten syvänteiden happipitoisuushistoriaa v.1903 – 1964. I
Kuvio 25. Gotlanninmeren By15-aseman ja sen läheisten syvänteiden happipitoisuushja II maailmansodan ajoilta ei ole tuloksia. Kukin piste edustaa yhtä havaintopäivää ja syvyysvyöhykkeen 150 v.1903–1964.
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on suodatettu tietokannasta ’Baltic Sea Monitoring (HELCOM) data’.

Gotlanninmeren syvänteiden happitilanteiden huononeminen ja siitä seuraava sisäinen
fosforikuormitus alkoi huolestuttaa asiantuntijoita 1960-luvun tienoilla. Uutta enteilevänä
Voipio (1980) mainitsee, että suomalaissyntyinen meritutkija Stig Fonselius julkaisi vuosina
1962–69 merkittävän väitöskirjoitussarjan (Fonselius 1962, 1969a, 1969b). Tämä kirjoitussarja
oli ensimmäinen
ja silloin
laajin ja syvällisin katsaus Itämeren happi- ja fosforioloihin
5.2.3
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vaihteluista
myös syvänteessä
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Itämertajaerikoisena,
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halokliinin
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desta siten, että korkea pitoisuus rajoitti uuden veden tunkeutumista syvänteeseen.
meromikti-sena järvenä (ks. 3.1.6). Siksi sen tutkimusta voitaneen pitää enemmän
Pulssien toistuvuudet ja siten niiden väliset stagnaatioajat vaihtelivat 1900-luvun
limnologisena
kuinaiempaa
oseanologisena.
Nykyisten
suojelunäkemystä
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(Fonseliusarvojen
1969a jaleimaavaa
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ei vielä ollut 1900-luvun alkupuolella. Siksi limnologian kehitys oli selkeän
luonnontieteellistä.
Frank N. Egerton (2014) on kirjoittanut useita limnologian historiaa
valottavan artikkeleita. Hän käsittelee sekä eurooppalaisessa että amerikkalaisessa
kulttuuripiirissä syntyneitä tutkijoita, ja heidän mainittavimpia panoksiaan
limnologiassa. Hän katsoo limnologian alkaneen sveitsiläisen F. A. Forelin
kirjoituksesta 1866. Monien henkilöiden joukosta erottuvat muun muassa
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1940-luvulta C. H Mortimer ja 1950–1960-luvuilta W. Ohle, jotka ovat luoneet
kemiallisten prosessien perustietämystä.
Ylipäätään voidaan sanoa, että noin 1960-lukuun mennessä oli luotu hyvin
monipuolinen, mutta paljolti yksilötietoihin nojaava vesistötutkijoiden pienyhteisö,
jossa jäsenet tunsivat toisensa hyvin. Tuleva vesiensuojeluparadigma ei näkynyt
voimakkaasti tuona aikana.
Luonnonvaihteluita pidetty happivajausten syynä vielä 1970-luvulla
Gotlanninmeren syvänteiden happitilanteiden huononeminen ja siitä seuraava
sisäinen fosforikuormitus alkoi huolestuttaa asiantuntijoita 1960-luvun tienoilla.
Uutta enteilevänä Voipio (1980) mainitsee, että suomalaissyntyinen meritutkija
Stig Fonselius julkaisi vuosina 1962–69 merkittävän väitöskirjoitussarjan
(Fonselius 1962, 1969a, 1969b). Tämä kirjoitussarja oli ensimmäinen ja silloin
laajin ja syvällisin katsaus Itämeren happi- ja fosforioloihin sekä syvänteiden
happipitoisuuksia selittäviin suolavesipulsseihin.
Fonselius vahvisti ja määritteli eräitä tärkeitä havaintoja:
–– Suuret suolavesipulssit Tanskan salmista Gotlannin syvänteeseen aiheutuivat
ilmastollisista ja hydrologisista vaihteluista ja myös syvänteessä olevan
veden suolapitoisuudesta siten, että korkea pitoisuus rajoitti uuden veden
tunkeutumista syvänteeseen. Pulssien toistuvuudet ja siten niiden väliset
stagnaatioajat vaihtelivat 1900-luvun alkuun verrattuna aiempaa enemmän.
(Fonselius 1969a ja b).
–– Pulssit olivat syvänteiden hapen päälähde.
Itämeren syvänteiden
happipitoisuuksilla oli laskeva pitkän ajan trendi. Rinnan tämän kanssa
ilmeni huonoissa happitilanteissa sisäistä kuormitusta syvänteiden veteen.
Fosforipitoisuustaso oli lisääntynyt 1950-luvulta alkaen (Fonselius 1969a,
Fonselius ja Rattanasen 1970).
–– Pohjan hapettomuutta ja rikkivetyä oli tavattu Gotlannin itäisessä syvänteessä
jo vuosina 1931 ja 1957 (Fonselius ja Rattanasen 1970).
ICESin (International Council for the Exploration of the Sea) kokousjulkaisusta
(ICES 1970) ilmenee samantapainen hydrografian kokonaishahmotus kuin edellä
Fonseliukseen perustuen (Fonselius osallistui kokoukseen). Erityisesti julkaisussa
käsitellään Itämeren huolestuttavasti huononevaa happitilaa ja sen mahdollisia
syitä. Sivulla 15 mainitaan muun muassa:
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”Syväveden hapettuminen ei näytä olevan nykyään niin hyvä kuin se oli
vuosisadan alussa. Toinen mahdollisuus voi olla, että teollisuusjätteiden takia
syväveden hapen kuluminen on lisääntynyt tänä aikana.”
Fonselius ja Rattanasen (1970) ovat esittäneet huolestuneisuutta henkivän
skenaarion:
”Jos uutta suurta suolavesipulssia ei tule lähitulevaisuudessa, ei ole paljon
toivoa Itämeren syvävesien toipumisesta. Vaihtelevat happi- ja rikkivetyjaksot
tulevat jatkumaan ja tilanne voi mennä huonommaksi kuin vuonna 1968.”
Sittemmin nähtiin, että 1970-luvulla pulsseja tuli ja happipitoisuus hieman
parani. Lisäksi nykyään tiedetään syvien sedimenttinäytteiden perusteella, että
pitkäkestoisia hyviä mutta myös huonoja happi- ja rehevyysoloja oli esiintynyt jo
aiempina vuosituhansina (Hallberg 1973, Niemistö & Voipio 1974, Voipio 1980,
Bianchi ym. 2000).
Samansuuntaisesti mainitsevat myös Engström & Fonselius (1974), kun he
pohtivat pulssien, suolapitoisuuden ja happikatojen yhteyttä (korostukset lisätty):
”Suolapitoisuuden vaihtelut tuskin voivat olla ihmisen aiheuttamia. Niinpä
suolapitoisuuden lisääntyminen tukee muutamien kirjoittajien väitteitä, että
hapen ehtyminen on ensisijaisesti Itämeren hydrografian luonnonmukainen
tapahtuma ja että ihmisen vaikutus on siinä vain toissijaista.”
5.2.4 		 Vuoden 1977 Itämeritoimikunnan vaikeita valintoja
Luonnon vaihtelu ensisijainen ja ihmisperäinen kuormitus toissijainen syy
Itämeren suojelun yleissopimus, Helsingin sopimus, oli allekirjoitettu vuonna 1974,
mutta käytännön toiminta alkoi vasta sihteeristön perustamisella vuonna 1980.
Kootakseen suomalaisia Itämeri-käsityksiä ja osoittaakseen Itämeren
suojelutarpeita
Sisäasiainministeriö
perusti
asiantuntijoista
koostuvan
Itämeritoimikunnan. Sen puheenjohtajana toimi Merentutkimuslaitoksen ylijohtaja
Aarno Voipio. Mietinnöstä poimittujen otteiden mukaan toimikunta totesi taustoista
muun muassa seuraavaa (Hämäläinen (toim.) 1977, korostukset lisätty):
”Pohjanmerestä tulevien voimakkaiden valtameren vedenläikähdysten
ansiosta syvänteiden happitilanne väliaikaisesti paranee, kuten edellä on
kuvattu. Kuitenkin parempien kausien jälkeen seuraa uusi hapeton kausi.”
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”Itämeressä on ollut ennenkin paikoitellen happikatoja, vaikka niiden
laajuus ja esiintymistiheys onkin ehkä lisääntymässä. Syitä pohdittaessa on
arveltu, että eniten nykyiseen kehitykseen vaikuttaa luonnon oma toiminta,
pääasiassa kenties laaja-alaiset ilmastovaihtelut. Kuitenkin ihminen pahentaa
luonnollisen vähähappisuuden seurauksia laskemalla Itämereen happea
kuluttavia jätevesiä.”
Lainatut otteet kuvastavat sekä luonnontaustaisia että ihmisperäisiä kuormitushuolia,
jotka olivat silloin – ja ovat edelleen – ajankohtaisia. Pantakoon merkille, että
vuoden 1974 Helsingin sopimus ja sitä avaava Itämeritoimikunnan mietintö
puhuvat yksinomaan Itämeren suojelusta, ei sen rehevyystilan parantamisesta
mahdollisesti jollakin muulla keinolla.
Luonnon omaa toimintaa painottavasta näkemyksestä huolimatta toimikunnan
rajoittuminen vain suojelukeinoihin saattoi johtua 1970–1980-lukujen suuresta
huolesta ympäristömyrkkyjä kohtaan. Evoluutio ei ole ehtinyt laajamittaisesti tuottaa
niitä hajottavia organismeja, joten luontoon kuulumattomien aineiden torjuminen
on mahdollista vain suojelun keinoin. Voimakkaiden kieltojen ja rajoitusten
ansiosta ympäristömyrkkyjen pitoisuudet kaloissa ovatkin laskeneet aikaisempaan
verrattuna kolmasosaan tai alle (Kalat ja ympäristömyrkyt, Luonnonvarakeskus).
Kun toimikunta mainitsee ”vedenläikähdykset” ja niiden kaksitahoisen
vaikutuksen happipitoisuuksiin, niin se tulee samalla vahvistaneeksi myös
luonnon oman toiminnan vaikutukset happi- ja seurausilmiöihin, joista puhuttiin
aiemmin Fonseliuksen (1970) ja Voipion (1980) käsitysten yhteydessä. Yhteisiin
käsityksiin näyttää siten kuuluneen arvelu, että nähdyt rehevyysmuutokset
johtuivat ensisijaisesti luonnon vaihteluista ja että vasta toissijaisesti ne johtuivat
ihmisperäisen kuormituksen kasvusta.
Toimikunta vaikenee sisäisestä kuormituksesta
Toimikunta kirjasi viisaasti edellä kuvatut voimakkaat luonnonilmiöt. Toimikunnan
asettajilla on mitä ilmeisimmin ollut käsitys ja 1970-luvulle tyypillinen ja lähes
pakollinen ennakkonäkemys, jonka mukaan ihmisperäinen kuormitus on määräävä.
Toimikunta kuitenkin jättää kokonaan mainitsematta jo silloin hyvin tuntemansa
ilmiön, pohjan hapettomuudesta johtuvan fosforin sisäisen kuormituksen.
Koska Merentutkimuslaitoksen ylijohtaja Aarno Voipio oli toimikunnan jäsen
ja eräs merkittävimmistä sisäisen kuormituksen silloisista asiantuntijoista, on
todennäköistä, että sisäkuormitus oli ollut puheissa esillä ja että sen oli todettu
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olevan suuri ongelma. Siitä olisi pitänyt johdonmukaisuussyistä kirjoittaakin,
mutta näin ei tehty. Olikohan niin, että sisäisen kuormituksen mainitseminenkin
olisi laimentanut motivaatiota jätevesien puhdistukseen, jossa oli juuri päästy
hyvään vauhtiin? Sisäisen kuormituksen määrän arvioinnin vaikeus on varmasti
ollut yksi syy pidättyväisyyteen.
Sisäisen kuormituksen mainitsemattomuus on ympäristöpoliittisesti ja
diskursiivisesti looginen tapa aloittaa poliitikkojen ja kansan henkinen valmistaminen
uuteen suojeluaatteeseen – siihen, että ihmisperäinen ravinnekuormitus näytetään
ylivoimaisena pääsyynä järvien ja siis myös Itämeren rehevöitymiskehitykseen.
Tämä vaikeneminen antoi syyn puhua suojeluideologisesti pelkästään ehkä
toissijaisesta Itämeren suojelusta ihmisperäiseltä kuormitukselta.
5.3 		

Ihmisperäisen vaikutuksen paradigma voittaa alaa 		
1980-luvulla

Itämeren rehevöitymisen merkkejä oli havaittu 1960-luvulla (mm. Fonselius 1969a,
1969b, Hämäläinen 1977). Vuonna 1974 perustettu HELCOM piti vuonna 1981
kokouksen, joka oli siihenastisista kattavin Itämeren tilaa ja sen huononemisen syitä
käsittelevä tieto- ja synteesikooste (Melvasalo ym. 1981). Kuten aiemmin kerrottiin,
vanhempi tutkijasukupolvi piti rehevöitymisen pääsyynä säätilan vaihteluun
kytkeytyvää luonnonvaihtelua (Fonselius 1969a), mutta vuoden 1981 kokouksessa
ihmisperäisen kuormituksen merkitys alkoi korostua. Siksi kokouksen pääkysymys
oli, onko Itämeren rehevöitymiskehityksen syynä pääosin luonnonolosuhteiden
vaihtelu, ihmisperäinen kuormitus vai jokseenkin tasasuhteissa molemmat.
5.3.1 		 Ruotsalaistutkimuksen väite 1985: ihmisellä on
dominoiva rooli
Nimekäs tutkijakolmikko (Larsson, Elmgren, Wulff 1985) pyrki vastaamaan
HELCOMin pääkysymykseen. Tutkijakolmikko julkaisi kunnianhimoisen
tieteellisen hankkeen osatutkimusraportin Ruotsin ympäristönsuojeluvirastolle.
Tuolloin hyvin ajankohtainen kirjoitus käsitteli Itämeren kuormitusta ja
rehevyyden syitä silloisen aikakauden sisävesikokemusten näkökulmasta, jossa
ulkoisen kuormituksen vähentämisellä oli saavutettu tyydyttäviä tuloksia. Tähän
sisältyi ympäristöpoliittisestikin vahva näkemys ihmisen toimintojen suuresta
vaikutuksesta.
Luonnontilaisen Itämeren ulkoinen fosforikuormitus oli kasvanut
1980-luvun puoliväliin mennessä 8-kertaiseksi ja typpikuormitus 4-kertaiseksi,
154

ja tutkijoiden mielestä tämä merkitsi ihmisperäisen kuormituksen dominanssia.
Tämä Larssonin ym. (1985) johtopäätös levisi nopeasti, sillä 8-kertaisuustietoa
siteerattiin sellaisenaan ahkerasti ja usein virheellisesti vielä 2000-luvulla (ks.
4.3.1). Näin oli syntynyt paradigma ihmisperäisen kuormituksen dominoinnista ja
vähennystarpeesta.
Kerrotulta pohjalta kirjoittajat ja myöhempi suojeluinstituutio ovat katsoneet,
että Itämerta tuli suojella järvien tavoin eli vähentämällä suurena pidettyä ulkoista
kuormitusta. Se ei kuitenkaan Itämeressä ole välttämättä kovin suuri, sillä
Itämeren ulkoisen fosforikuormituksen kasvu äärimmäisen pienestä lähtökohdasta
8-kertaiseksi ei välttämättä tee ulkoisesta kuormituksesta kovin suurta. Jäljempänä
ja alaluvuissa 5.5 ja 5.7 osoitetaan, että nimenomaan sisäinen fosforikuormitus
oli ja on edelleen Itämeren tilannetta dominoiva, jolloin hoitokeinonkin tulee olla
erilainen.
Sisäinen kuormitus jää huomiotta
Vaikka Larsson ym. (1985) osoittavat ilmiönä tuntevansa Tanskan salmien
suolapulssivirtaukset, he eivät käsittele niitä, happiasioita ja sisäistä
fosforikuormitusta. Typen suhteen he mainitsevat: ”Sisäinen lähde, typen
sidonta, vastaa likimäärin yhdyskuntajätevesiä.” On ilmeistä, että he eivät
halunneet käsitellä Itämeren sisäistä fosforikuormitusta, jonka määritys on ollut
vaikeaa. Nyt tässä työssä sisäisen kuormituksen määrä täsmentyy huomattavasti.
Sisäkuormituksen suuruus ja suuri merkitys kuitenkin tunnettiin jo tuolloin.
Asiassa oli se suojeludiskursiivinen logiikka, että sisäisen fosforikuormituksen
poisjättäminen kuormituslaskelmista suurentaa ihmisperäisen kuormituksen
osuutta ja siten lisää ihmisen syyllistämisdiskurssia ja vesiensuojeluinstituution
valtaa. Näin Larssonin ym. (1985) julkaisuun jää paha kuormitusaukko syy- ja
seuraustulkintoihin. Nürnbergin (2009) sanonnalle ”Huomioimaton sisäinen
kuormitus” löytyy siten yleislänsimaisia motiiveja.
Vaikeneminen sisäkuormituksesta oli koko kirjoituksen johtopäätöksiä
vääristävä puute. Vain ulkoisen kuormituksen tarkastelu johdatteli naiiviin
empirismiin, pelkästään korrelaatiotarkasteluun Itämeren ihmisperäisen
kuormituksen ja rehevyystilan välillä ilman muiden syy-yhteyksien pohdintaa. On
tietenkin selvää, että ihmisperäinen ravinnekuormitus on ollut ja on lisäämässä
kokonaiskuormitusta. Kuten edellä kuvailtiin, sen määrä jää tehdyissä ja tehtävissä
osuuslaskelmissa kuitenkin niin pieneksi, että se Itämeren kokoyhteyksissä peittyy
muiden tekijöiden alle. Kun tutkijoilta tuleva tieto korostaa ulkoista kuormitusta,
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suojeludiskurssilla ohjeistetun kansan ja poliitikkojen suhtautuminen keskittyy
ulkokuormitukseen.
5.3.2 		 Elmgrenin ristiriitainen pulssi- ja happikäsitys rehevyyden
aiheuttajasta
Edellä käsitellyn tutkijakolmikon jäsen Ragnar Elmgren esitteli HELCOMin
vuoden 1987 kokoukseen kutsuttuna pääesitelmöitsijänä Ac-paradigman
perusargumentteja (Elmgren 1989a). Julkaistu kirjoitus oli osittain jatkoa edellä
referoidulle Larssonin ym. (1985) artikkelille. Tuolloin oli hyvin tunnettua, että
syvävesipohjien hapettomuus aiheuttaa sisäistä kuormitusta. Tämä johti Elmgrenin
pohtimaan Gotlanninmeren syvänteiden hapettomuuden syitä: oliko suurten
suolavesipulssien välisillä stagnaatioaikojen pituuksilla suurikin merkitys, vai
oliko rehevyyden ja hapettomuuden aiheuttajana pääosin ihmisperäinen kuormitus.
Elmgren tarkasteli asiaa kahtena vaihtoehtona, jotka perustuivat ilmaston ja
suursäätilan ja toisaalta ihmisperäisen kuormituksen muutosten vaikutuksiin.
Ilmaston muutokset happikadon ja rehevyyden aiheuttajana
Aluksi Elmgren (1989a) kuvailee fysikaalisia ilmiöitä mainiten, että Gotlanninmeren
syvänteisiin suoloja ja happea tuovien pulssien frekvenssi on harventunut noin
vuosikymmenen pituiseksi, mikä merkitsee stagnaatio- ja hapenkulutusaikojen
pitenemistä ja syvävesien happipitoisuuden alenemista.
Hieman myöhemmin Elmgren osoittaa sisäistäneensä myös Itämeren
syvänteiden biokemialliset hapenkulumisprosessit ja hapettomuudesta seuraavan
rikkivedyn esiintymisen sekä tähän kokonaisuuteen liittyvän fosfaattien
vapautumisen eli sisäisen fosforikuormituksen. Hän kirjoittaa (korostukset lisätty):
”Hengitysprosessit johtavat Itämeren syvännevesien pitkien stagnaatiojaksojen
aikana alhaiseen happipitoisuuteen, ominaispiirteeseen, jonka ovat
huomanneet jo Itämeren kemian aikaisimmat tutkijat. Stagnaatiojakson aikana
ravinteet kertyvät syväveteen aluksi pääosin nitraattina ja fosfaattina, mutta
kun syvävesi muuttuu hapettomaksi ja kun rikkivetyä alkaa kertyä, nitraatti
denitrifioituu laajalti ja epäorgaaninen typpi varastoituu ammoniumina.
Samalla fosfaattien pitoisuus kasvaa hapettomista sedimenteistä tapahtuvan
fosfaattien vapautumisen takia.”
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Jo yli sata vuotta sitten todetut huonot syvänteiden happipitoisuudet (mm. Pettersson
1894) johtuivat seuraavasta, hieman myöhemmin perusteltavasta kolmen tekijän
yhdistelmästä:
1. happipitoisuuksien
alhaisista
lähtökohtapitoisuuksista
O0
-1
(yleensä 3–6 mg O2 l ),
2. hapen kulumisnopeudesta k (aiemmin noin 1,5–2, nykyään noin 2,7 mg l-1v-1)
3. stagnaatioajoista tsta (aiemmin noin 1–3, nykyään 10–15 vuotta).
Tällöin stagnaation alusta laskettu happipitoisuus O2 määräytyy yhtälöstä 8:
O2 = O0 – k x tsta.

(8)

Esimerkiksi O0:n, k:n ja tsta:n arvoilla 6, 1,5 ja 3 syvänneveden happipitoisuus
olisi 1,5 mg l-1, mutta 6 vuoden stagnaatioajalla -3 mg l-1. On siis sanottavissa,
että huono syvävesien happipitoisuus tai huononemistrendi eivät yksinään kerro,
ovatko ne seurausta rehevyyden lisääntymisestä johtuneesta kulumisnopeuden
lisääntymisestä – kuten asia yleensä selitetään – vai ovatko ne seurausta suurimmat
vaihtelut toteuttavista suolavesipulssien esiintymisfrekvensseistä.
Edellä sanottu on looginen itsestäänselvyys, mutta vesiensuojelupoliittisissa
asiayhteyksissä vältelty asia. Hapen vähenemän tulo-osaa (k * tsta) ja erityisesti
stagnaatioajan pituutta (tsta) ei ole kirjoitusten valtaosassa yleensä huomioitu, vaan
niissä on puutteellisesti ja näennäisluonnontieteellisesti ja -loogisesti päätelty, että
huonot happipitoisuudet johtuvat vain rehevöitymisestä ja se vain ihmisperäisestä
ravinnekuormituksesta luonnon pysyessä vakiona. Näistä lähtökohdista päästäisiin
naiivin empirismin päättelyyn, että happipitoisuuksia – ja rehevyyttä – voitaisiin
parantaa vain ulkoisen ravinnekuormituksen vähentämisellä.
Ristiriitoja
Jatkaessaan pohdintaansa Elmgren (1989a) tekee loogisen virheen, joka ristiriitauttaa
hapettomuusasioiden ja niiden seurausilmiöiden käsittelyn (korostukset lisätty):
”Gotlannin itäisen altaan kuluva stagnaatiojakso on kirjatuista pisin (n. 10
vuotta), samalla kun rikkivetypitoisuudet olivat korkeammat kuin koskaan ennen
mitatut (Launiainen ym. 1987). Rehevöityminen ei vaikuta stagnaatiojaksojen
pituuteen, mutta nykyvuosikymmenten melkein jatkuva syvävesien hapen puute
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voidaan selittää tätä nykyä vain siten, että se on tulosta rehevöitymisestä
ja siitä seuranneesta syvävesiin joutuneesta ja kasvaneesta orgaanisesta
ainevirrasta (Shaffer 1979).”
Elmgren käyttää voimakasta ”vain siten”-ilmaisua kieltääkseen stagnaatiojakson
pituuden merkityksen, vaikka hän juuri väitteensä edellä osoittaa ymmärtäneensä
sen.
Loogisesti edellä mainittujen O0-, k- ja tsta-tekijöiden mukaan stagnaation
pituudella on suuri merkitys, sillä
a) rehevyydestä riippumattomat stagnaatioajat ovat nykyään noin 5-kertaiset
(aiemmin yleensä 1–3…4 vuotta, mutta vuoden 1977 jälkeen 10–16 vuotta)
b) rehevyydestä riippuva hapen kulumisnopeus -2,7 mg O2 l-1 v-1 on nykyään noin
1,5-kertainen verrattuna 1800-luvun kulumisarvioon 1,8 mg O2 l-1 v-1 (arvioitu
Carstensenin ym. 2014b kuviosta).
Viime vuosikymmenten pidentyneet stagnaatioajat ovat siten hapettomuuksien
aiheuttajina suhteellisesti noin kolme kertaa suurempi tekijä kuin hapen
kulumisnopeuden kasvu. Seuraavassa tarkastellaan, miksi Elmgren päätyi
toisenlaiseen johtopäätökseen.
Lainauksen jälkimmäisen virkkeen diskurssianalyyttinen tarkastelu johtaa
ajatukseen, että Elmgrenin kirjoituksen taustalla oli ihmisen vaikutusta painottava
vesiensuojelupoliittinen näkemys. Jos näet epämääräinen ja vaikeasti kontrolloitava
stagnaatioaika ja siten hapen kulumisaika jätettäisiin luonnollisina prosesseina
pois, jäljelle jäisi vain ihmisperäisen kuormituksen, rehevyyden ja hapen puutteen
välinen yhteys, mikä oli vesiensuojeluideologiaan sopiva näkemys.
Hapen kulumisnopeus
Syvänneveden hapen kulumisnopeuden kasvulle on annettu periaatteellisesti suuri
merkitys Itämeren rehevöitymisessä. Siitä huolimatta kulumisnopeuden määrittely
on kiinnostanut melko harvoja tutkijoita. Yleensä on tyydytty sanallisesti
kuvaamaan, että ihmisperäinen kuormitus johtaa rehevyyden ja hapenkulutuksen
kasvun kautta rehevyyden noidankehään.
Taulukkoon 5 on kerätty löydettyjä kirjallisuustietoja Gotlanninmeren
syväveden keskimääräisistä kulumisnopeuksista. Tulosten hajonta johtuu muun
muassa happipitoisuuden vertikaalisista eroista ja siitä, että mikrobien aktiivisuus ja
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siten niiden aiheuttama hapen kulutus- ja kulumisnopeus alenee happipitoisuuden
laskiessa (Cornett & Rigler 1984). Hapen kulumisnopeus on siten happipitoisuuden
funktio: pitoisuuden lähetessä nollaa mikrobien hajotuskyky heikkenee nopeasti.
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Carstensenin ym. (2014b, s. 5631, kuvio 3B) laatimassa kuviossa 3B on
esitetty Gotlanninmeren syvänteiden hapen vuosittainen kokonaiskuluminen
vuosina 1900–2010. Gotlanninmeren syväveden tilavuuden (1200 km3) ja edellä
mainitun kuvion mukaan arvioiden syvävesien happipitoisuuden kulumisnopeus
lienee ollut 1800-luvulla noin 1,5 ja 1980-luvun maksimikuormituksen
aikana noin 2,8 mg O2 l-1 v-1, joten kulumisnopeus on lähes kaksikertaistunut.
Kulumisnopeuden kaksinkertaistuminen on järkevä arvo eikä se läheskään vastaa
P-kuormituksen kasvuille virheellisesti annettua 8-kertaistumista 1900-luvulla (ks.
4.3.2). Kulumisnopeus näyttää aikavälillä 1980–2010 jopa vähentyneen, mutta se
johtunee siitä, että happitilanteen huonotessa aerobisten mikrobien hajotuskyky
huononee, mikä näkyy hapen kulumisnopeuden vähenemisenä. Jos siis syvävedet
tulisivat äkkiä tyydyttävän hapellisiksi, hapen vuotuistarve olisi selvästi suurempi
niin kauan kunnes pohjaan kertyneet ylimääräiset orgaaniset aineet olisi hajotettu.
Taulukko 5. 1900-luvulla eri menetelmin arvioituja Gotlanninmeren syvävesien keskimääräisiä hapen kulumisnopeuksia (mg O2 l-1 v-1). Carstensenin ym. mukaiset kulutusarvot on ilmoitettu kauden alussa ja lopussa.
Allas

O2 kuluminen

Aika

Lähde

Baltic proper

3

1957–1982

Rahm 1987

Gotland basin

4

1968–1977

Rydberg 1978

Baltic proper

3

1972–1980

Shaffer & Rönner 1984

Baltic proper

3

1959–1967

Pers & Rahm 2000

Baltic proper

2

1968–1975

Pers & Rahm 2000

Baltic proper

2

1988–1992

Pers & Rahm 2000

Baltic proper

4

1993–1997

Pers & Rahm 2000

Gotland basin

1,8-2,8

1900–1980

Carstensen ym. 2014b

Gotland basin

2,8-2,6

1980–2010

Carstensen ym. 2014b

Koska järvissä hapen kulumisnopeus Itämereen verrattuna on kertaluokaltaan
10-kertainen, Carstensenin ym. (2014b) ilmoittama kulutusnopeus saattaa tuntua
kirjallisuudessa yleensä esitettyihin sanallisiin kuvailuihin verrattuna epäuskottavan
pieneltä. Se on kuitenkin sopusoinnussa muiden lähteiden keskiarvoon (3 mg
O2 l-1 v-1, taulukko 5). Saman suuruusluokan tulos saadaan myös laskettaessa
kulumisnopeus vuosien 1993 ja 2003 jälkeisten suurten pulssien happipitoisuuksien
alenemisesta (ks. 10.3.2).
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Eri tiedontarpeita ajatellen kulumisnopeuksia tarvitaan hapen ajallisen
riittävyyden arviointiin, kun taas kuvattaessa happiongelmien kasvua on parempi
puhua hypoksisen (alle 2–3 mg O2 l-1) pohja-alueen kasvusta. Carstensenin
ym. (2014b) käyristä ja kuviosta 1 voidaan nähdä, että 1900-luvulta alkaen
Gotlanninmeren syväveden hypoksinen pohja-ala on kasvanut vaihtelevasti
1900-luvun alun lähes nollasta 70 000 neliökilometriin. Vaihtelu on suurta,
mutta silmiinpistävintä on, että ulkoisen typpi- ja fosforikuormituksen vähetessä
1980-luvun lopusta alkaen hypoksinen pinta-ala on toiveiden vastaisesti kasvanut
nopeasti.
Elmgrenin esittämä stagnaatioajan vaikutuksia sisältämätön happikäsitys
ei siis ole luonnontieteellisesti perusteltu, mutta sopii vesiensuojeludiskurssin
perinteisiin. Takana oli 1970-luvun yleinen vesiensuojeluherännäisyys ja tietoisuus,
että Itämeren kuormitus oli kasvanut 1980-luvun alkuun asti (Larsson ym. 1985).
Sosiaalinen tilaus hapen kulumisajan poisjättämiseen oli siten Elmgrenille
houkutteleva, kuten myös se, että puolitodelle mutta arvovaltaiselle teorialle tuskin
löytyisi silloisessa sosiaalisessa ympäristöilmapiirissä julkista kiistäjää, vaan
kaikki hyväksyisivät tulkinnan – ja epäilijätkin vaikenisivat.
Elmgren (1989a) jatkaa seuraavasti (korostukset lisätty):
”Fonselius (1969a) osoitti, että fosfaattien pitoisuudet olivat kasvaneet
eräissä Itämeren osissa 1930-luvulta alkaen. Lisäksi hän katsoi, että hapen
väheneminen johtui ainakin osaksi Itämerta kuormittavista ravinteista
ja happea kuluttavista jätteistä. Mutta hän myös katsoi, että paljon hapen
vähenemisestä ja fosfaattipitoisuuksien noususta voisi olla lopputulosta
luonnollisista ilmaston vaihteluista.”
Hieman myöhemmin Elmgren kirjoittaa Fonseliusta tulkiten seuraavaa (korostukset
lisätty):
”Pitempi stagnaatioaika merkitsisi syvävesien alhaisempaa happipitoisuutta,
vaikka biologisessa tuotannossa ei olisi ilmennyt muutosta. Mutta heti kun
stagnaatio on johtanut pohjanläheisveden hapettomuuteen, sidottu fosfaatti
vapautuu sedimentistä. Kun seuraavan syväveden uusiutumisen yhteydessä
tämä fosfaattirikas vesi sekoittuu tuottavaan kerrokseen, se aiheuttaa
levätuotannon kasvua. Tästä voisi ymmärrettävästi alkaa positiivinen
takaisinkytkentäprosessi, jossa lisätuotanto kasvattaa orgaanisen aineen
sedimentaatiota, tämä syväveden hapenkulumisnopeutta, tämä laajemmat
hapettomat sedimenttialat, nämä fosforin liukenemisen sedimentistä ja niin
edelleen.”
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Elmgren on siten itse vahvistanut tietävänsä, että pitkä stagnaatio voi johtaa
pohjanläheisveden hapettomuuteen ja fosfaatin vapautumiseen sedimentistä,
vaikka biologisessa tuotannossa ei olisi ilmennyt muutosta. Myöhemmin Elmgren
jatkaa:
”Tässä ilmastoperäisessä skenaariossa veden lisääntyneet fosfaattipitoisuudet
voitaisiin selittää luonnon omilla ilmiöillä. Tämä skenaario sai uskottavuutta,
kun Hallberg (1973) julkaisi sedimenttitietoja Gotlannin syvänteen aiemmista
hapettomista kausista.”
Nämä loogiset lauseet osoittavat mekanismin, jossa rehevyyden ja syväveden
happitilan vaihtelujen pääsyy on ollut – ja voi olla nykyäänkin – luonnonvaihteluissa,
ei välttämättä ihmisessä.
5.3.3 		 Elmgrenin käsitys kuormitusmuutoksista rehevyyden 		
aiheuttajana
Horjuttaakseen ilmastoperäistä tulkintamallia, jossa tärkeänä osatekijänä on
fosforin liukeneminen hapettomilta pohja-alueilta, Elmgren (1989a s. 18) kirjoittaa:
”Larsson ym. (1985) osoittivat, että uudet arviot Itämeren fosforikuormituksesta
merkitsevät, että sedimenttien täytyy toimia ensisijaisesti fosforin nettonieluina,
ei lähteinä.”
Ihmisperäisen kuormituksen dominanssiin uskovalle lukijalle tämä tarjoaa
miellyttävää ja helposti omaksuttavaa pikajärkeilyä, että koska Itämeri on
nettonielu, niin se ei ole sisäkuormitteinen, eikä sisäkuormitusta tarvitse ottaa
huomioon – kuten eivät ottaneet huomioon auktoriteetit Larsson, Elmgren ja Wulff
(1985). Lisäksi viittaamalla uusiin arvioihin Elmgren viestii, että vasta nyt olisi
löydetty Itämeren kokonaisuuden toiminta nettonieluna, mikä olisi uutta ja siten
vastoin aiempaa sisäkuormituskäsitettä. Näin selitettynä ihmisperäinen kuormitus
olisi uuden rehevöitymisparadigman peruskivi.
Tällainen Elmgrenin nettonielu-nettolähde-ilmiön yleistys ei kuitenkaan
todista ihmisperäistä kuormitusta määrääväksi ja luontoperäistä sisäistä
fosforikuormitusta vähäiseksi. Oikeampi tulkinta on, että Gotlanninmeren koko
alueesta syvännealueet edustavat noin kolmannesta ja toimivat hapettomina
aikoina melkoisina sisäkuormituslähteinä kuormittaen virtausten välityksellä –
suolojen leviämisen tavoin – koko Itämerta. Kuitenkin samalla Gotlanninmeri ja
koko Itämeri on kokonaisuutena nettosedimentoiva. Tämä on mahdollista muun
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muassa siten, että jos syvännealueen fosforin nettosedimentaatio olisi esimerkiksi
-20 000 t v-1 (nyt siis nettoliukeneminen) ja muun alueen nettosedimentaatio olisi
40 000 t v-1, niin kokonaisuuden nettosedimentaatio olisi 20 000 t v-1.
Tämä fosforin esimerkkilaskelma osoittaa Elmgrenin ”joko nielu tai lähde”
-yksinkertaistuksen virheelliseksi. Se myös mahdollistaa ajatusmallin, että
muinaisina aikoina hapettomaksi tulleet syvännealueet sisäkuormittivat Itämerta
samoin oirein kuin fosforirikas ulkokuormituskin. Lähemmin sisäisen kuormituksen
ongelmatiikkaa käsitellään muun muassa luvussa 9.
Jatkaessaan Elmgren (1989a s. 18) kirjoittaa seuraavaa (korostukset lisätty):
”Siitä huolimatta fysikaaliset stagnaatiojaksot selvästi määräävät Itämeren
syvävesien lyhytvaikutteisen happipitoisuus- ja suolaisuusdynamiikan ja
tiettyyn määrään asti myös pintaveden ravinnepitoisuudet (Launiainen ym.
1987, Nehring ym. 1987). …Itämeren kasvanut ravinnekuormitus, välittämättä
mitä nykyarvioista pidetään uskottavimpana, näyttää tarjoavan selityksen,
joskin vain laadullisen, pitkän ajan rehevöitymistrendille.”
Aiempaan happitarkasteluun ja yhtälöön 4 viitaten Elmgrenin edellä esittelemä
jako lyhytvaikutteisiin ja pitkävaikutteisiin tekijöihin ei ole perusteltu. Kun
pitkillä stagnaatioilla on sisäistä kuormitusta laukaiseva ja ylläpitävä vaikutus, ei
suolavesipulssien määriä ja rytmiikkaa voida sulkea pois rehevyyden aiheuttajista.
Näyttää siis siltä, että pitkät stagnaatiot (yli 4 vuotta) ovat olleet rehevöitymisessä
määräävämpi tekijä kuin ulkoinen ravinnekuormitus. Näiden lisäksi voitaneen
löytää myös muita selittävyyttä parantavia tekijöitä.
Elmgrenin (1989a) ihmisperäistä kuormitusta painottava selitys oli silloin
ja silloisessa sosiaalisessa ympäristössä ymmärrettävä. Nyt tiedetään, että
rehevyys ei ole noista ajoista juuri vähentynyt huolimatta kuormituksen noin 60
%:n vähenemisestä (kuviot 1–4). Edellä näytettiin, että viime vuosikymmeninä
stagnaatioajat ovat noin 5-kertaistuneet. Näin ollen pääselitysten ja pääsyiden
vaaka kääntyy luonnon muutosten puolelle. Elmgrenkin (1989a s. 25) aavistelee
tätä mahdollisuutta, kun hän toteaa:
”Epävarmuudet huomioon ottaen … on vaikea sanoa …
tuleeko
rehevöitymisprosessi jatkumaan vaikka kuormitus ei lisäänny. Meidän tulee
ounastella näin käyvän erityisesti fosforista puhuttaessa.”
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Tämän alaluvun yhteenvetona voidaan sanoa, että Gotlanninmerellä 1900-luvun
puolivälistä alkaen pahenevan rehevöitymisen noidankehän laukaisijana
ja ylläpitäjänä olivat jo Fonseliuksen ja hänen aikalaistensa mukaan pitkät
pulssivälit, stagnaatiot. Ne pitenivät noin 1950-luvun alusta alkaen (ks. 3.2.2).
Niistä seurasi vähähappisen ja hapettoman pohja-alueen kasvaminen jo silloisilla
happipitoisuuden kulumisnopeuksilla. Tästä seurasi edelleen sisäinen kuormitus ja
rehevyyden noidankehä. Ihmisen kuormitus oli toki lisärasite.
Edellisestä poiketen Larsson ym. (1985) ja monet aikalaiset katsoivat
ihmisperäisen kuormituksen dominoivaksi rehevöitymisen syyksi. Elmgren
(1989a) puolusteli dominanssia luonnontieteellisesti ristiriitaisin perusteluin, mutta
vesiensuojeludiskurssille ominaisin tavoin.
Ristiriidoista huolimatta 1980-luvulta alkaneet ihmisperäistä kuormitusta
korostaneet kirjoitukset ovat olleet esikuvina Itämeren rehevyysparadigmalle,
jota HELCOM ja Itämeren eri valtioiden tutkimuslaitokset ovat levittäneet. Siitä
on tullut Itämeren tiede- ja hallintoyhteisölle turvallinen ja pysyvä aksiooma.
Pysyvyydessä toteutuu Laakkosen ja Laurilan (2007) havainto, että aikaa myöten
paradigma voi tulla uusien ajattelu- ja toimintatapojen esteeksi.
5.4 		

Ristiriitaisuuksia 1980-luvun paradigmassa

Yksimielisyys vallitsee siitä, että Itämeri voi huonosti. Nykyisin valitsevan Acparadigman mukaan Itämeren sinilevärehevyyden syy on lähes yksinomaan
liiallinen ihmisperäinen ulkoinen ravinnekuormitus. Useista jo esillä olleista ja
havaituista ristiriidoista ja uudistamistarpeista huolimatta vanhalle paradigmalle ei
ole falsifikaatioperinteen puuttuessa ilmaantunut laajalti tunnettuja haastajia ennen
tätä väitöskirjaa. Tässä alaluvussa esitetään täsmennettyinä pääristiriitaisuuksia,
jotka tullaan luonnontieteellisin perustein falsifioimaan ja joihin pyritään löytämään
parempi selitys.
5.4.1 		 Falsifikaatiota ei ole sovellettu Itämeren 				
rehevyyskysymyksiin
Käsitys eri tekijöiden ja erityisesti typen osuudesta rehevöitymisessä on ollut
1970-luvulta alkaen hyvin ristiriitainen. ”Typenpoistajat” ovat ”typpikriitikoita”
paremmin päässeet hyödyntämään päättäjien ja median luonnollista
tietämättömyyttä tällä syvällä erikoisalalla. Typpiasioissa keskustelu on ollut
tiettyjen ”oppijohtajien” luomien aksioomien viitoittamaa.
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Typpikysymys käsitellään kokonaisuudessaan tämän kirjan alaluvuissa 6
ja 7. Niissä päädytään päinvastaisuuteen vallitsevan paradigman kanssa. Näin
typpikysymys nousee tämän kirjan kärjeksi. Erityisesti vallitsevan typpiparadigman
aiempi haastaminen on viivästynyt liiallisen tieteellisen kohteliaisuuden ja laumaajattelun vuoksi. Tapana on ollut, että Itämeren rehevyysoppien falsifiointia ei ole
edes yritetty. Aineksia siihen on ollut (ks. 5.5 ja 5.6), mutta Itämeren tiedeyhteisön
pääosa ei ole halunnut syvällistä keskustelua.
5.4.2 		 Vollenweiderin mallia soveltaen Itämeri on kevyesti 		
kuormitettu
Alaluvussa 5.3.1 käsitellyn Larssonin ym. (1985) kirjoituksen loppuosassa
tutkijat pohtivat kuormituksen merkitystä: onko kasvanut ravinnekuormitus
kvantitatiivisesti vaikuttanut Itämeren ekosysteemiin, onko esimerkiksi 1980-luvun
maksimikuormitus ollut Itämeren koko ja hydrologia huomioiden paljon vai vähän.
Tätä pohtiessaan he kirjoittavat:
”Kuten edellä näytettiin, on vain vähän saatavilla olevaa informaatiota, joka
auttaisi arvioimaan kuinka paljon lisääntynyt ravinnekuormitus on vaikuttanut
Itämeren ekosysteemiin.”
”… Eräs menettelytapa, joka on limnologiassa yleisesti käytetty ja joka
perustuu suuren järvijoukon empiirisiin tutkimustuloksiin, on suhteuttaa järven
rehevyystaso fosforin pintakuormitukseen ja keskisyvyys/viipymä-suhteeseen.”
Edellä kuvattu suhteutus on looginen ja hyvä lähtökohta, ja sen menettelytapa
perustui sisävesistöissä menestyksekkäästi käytettyyn Vollenweiderin (1976)
konseptuaaliseen fosforimalliin, kun tarkoituksena oli kriittisen fosforikuormituksen
määrittäminen. Tätä mallia Larsson ym. (1985) sovelsivat Itämereen ensimmäisinä
– ja ainoina tähän väitöskirjaan asti (kuvio 26).
Vollenweider-tyyppisissä ei-dynaamisissa malleilla käytetään riippuvuuksien
määrittämiseen ”jäykkiä” keskimääräisparametreja eikä malleja siten kalibroida.
Siksi niiden antamissa tuloksissa on usein melko suuri hajonta, mutta toisaalta
ne ovat ymmärrettäviä, ”läpinäkyviä”, yleistettäviä ja vapaita subjektiivisesta
kerroinsäätelystä, toisin kuin simulointimallit.
Larsson ym. (1985) laskivat Vollenweiderin mallissa tarvittavat
johdannaisparametrit tilanteille ennen 1900-lukua ja 1985 ja sijoittivat ne
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Larsson ym. (1985) laskivat Vollenweiderin mallissa tarvittavat johdannaisparametrit
tilanteille ennen 1900-lukua ja 1985 ja sijoittivat ne Vollenweiderin graafiin (taulukko 6 ja
kuvio 26). Graafiin on nyt lisätty noin v. 2010 nykytilanteen ja kaksinkertaisen maksimikuormituksen
skenaariopisteet.
Vuoden
198526).
maksimaalisen
tilanteessa piste
Vollenweiderin
graafiin (taulukko
6 ja kuvio
Graafiin on nytkuormituksen
lisätty noin v. 2010
sijoittui
graafin jarajasuorien
väliinmaksimikuormituksen
eli mesotrofiselle alueelle,
mutta ei
tutkijoiden
nykytilanteen
kaksinkertaisen
skenaariopisteet.
Vuoden
todennäköisesti
odottamalle
rehevälle
alueelle.
lienee
ollut
heille yllätys.
1985 maksimaalisen
kuormituksen
tilanteessa
pisteTämä
sijoittui
graafin
rajasuorien
väliin eli mesotrofiselle alueelle, mutta ei tutkijoiden todennäköisesti odottamalle
rehevälle alueelle. Tämä lienee ollut heille yllätys.
Taulukko 6. Historian ja nykytilanteen mukaiset Itämeren fosforikuormitukset ja Vollenweiderin mallitukseen
tarvittavat johdannaisparametrit (Kattegat on rajattu pois). Hydrografiset taustatiedot ks. 3.1.1 – 3.1.2.
Taulukko 6. Historian ja nykytilanteen mukaiset Itämeren fosforikuormitukset ja Vollenweiderin mallitukseen tarvittavat
johdannaisparametrit
(Kattegat
Aika
P-kuormitus
L
Pintakuorm.
LPon rajattu
Q/A =pois).
ZmeanHy/T
-1
-2 -1
-1
drografiset taustatiedot ks. 3.1.1–3.1.2.

(kt P v )
Lp (g P m v )
Ennen
1900-lukuaP-kuormitus L 9.6
Pintakuorm. LP
Q/A0,024
= Zmean /T
Aika

(m v )
1,8*
Lähde

Larsson ym. 1985

(kt P v-1)

Noin v. 1985

Ennen 1900-lukua

9.6

Noin v. 1985

78

Nykyään noin

30

Lp (g P m-2 v-1)

(m v-1)

0,024

1,8*

0,2

1,8*

0,076

2,4

78

Nykyään
noin
30
v. 2010
v.
2010
Rehevä skenaario
160
0,4
Rehevä
160
(2 x v.1985 skenaario
kuorm)
*) alkuperäiskuviossa
z/T = 55 m/30 v = 1,8 m v
(2
x v.1985 kuorm)

0,076

2,4
-1

0,2

0,4

1,8*

Larsson ym. 1985
Tämä
tutkimus
Tämä
tutkimus

2,4
2,4

, nyt viipymäarvio on 23 v, joten z/T = 55 m/23 v = 2,4 m

Lähde
Larsson ym.
1985
Larsson ym.
1985
Tämä
tutkimus
Tämä
tutkimus

v
*) alkuperäiskuviossa
z/T = 55 m/30 v = 1,8 m v-1, nyt viipymäarvio on 23 v, joten z/T = 55 m/23 v = 2,4 m v-1
-1

Fosforin pintakuorm. Lp = K/A
(g P m-2 v-1)

10

1

0,1

0,01

Skenaario (2 x 1985)
1985 (Larsson ym. 1985)
Nykyisin 2010-luvulla
Ennen 1900 (Larsson ym. 1985)

0,1

1
10
100
Hydraul. pintakuorm. Q/A = Zm/T (m v-1)
Kuvio 26. Itämeren eri fosforikuormitustilanteet sijoitettuna Vollenweiderin diagrammiin.
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Kuviota 26 voidaan tulkita muun muassa seuraavasti: Jotta Itämeri olisi nykyisen kaltaisesti
rehevä nimenomaan ulkoisen kuormituksen pakottamana, niin ulkoisen kuormituksen tulisi
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vuoteen 1985 verrattuna vähintään 2–3-kertainen, jos Itämeri muuten olisi vapaa
joistakin muista rehevöittävistä tekijöistä. Larsson ym. (1985) ilmeisesti jättivät graafinsa
näytöt tulkitsematta, koska graafia oli vaikea sovittaa suojeluinstituution näkemyksiin ja jo
1980-luvulla aloitettuihin fosforin ulkoisen kuormituksen vähentämistoimiin. Graafin
näyttämisestä olisi näet voinut nousta kysymys, oliko tutkimuksissa ja suunnitelmissa
suunnattu liian suuri osa ravinnekuormituksen vähentämiseen lähes yrittämättä selvittää,
olisiko muiden prosessien säätelyllä voitu saavuttaa parempia tuloksia.

Kuviota 26 voidaan tulkita muun muassa seuraavasti: Jotta Itämeri olisi nykyisen
kaltaisesti rehevä nimenomaan ulkoisen kuormituksen pakottamana, niin ulkoisen
kuormituksen tulisi olla vuoteen 1985 verrattuna vähintään 2–3-kertainen, jos
Itämeri muuten olisi vapaa joistakin muista rehevöittävistä tekijöistä. Larsson ym.
(1985) ilmeisesti jättivät graafinsa näytöt tulkitsematta, koska graafia oli vaikea
sovittaa suojeluinstituution näkemyksiin ja jo 1980-luvulla aloitettuihin fosforin
ulkoisen kuormituksen vähentämistoimiin. Graafin näyttämisestä olisi näet voinut
nousta kysymys, oliko tutkimuksissa ja suunnitelmissa suunnattu liian suuri osa
ravinnekuormituksen vähentämiseen lähes yrittämättä selvittää, olisiko muiden
prosessien säätelyllä voitu saavuttaa parempia tuloksia.
Syntyneessä tilanteessa tutkijoiden oli pakko päätellä, että joko malli oli
sopimaton tai että jotkin muut tekijät tuottivat ylimääräistä rehevyyttä. Erojen
ollessa noin suuria mallia on kuitenkin vaikea osoittaa sopimattomaksi edes
merellisyyseroilla (ks. 3.1.6). Todellisuudessa malliin verrattuna noin 3-kertainen
Itämeren rehevyys- ja fosforipitoisuustaso (alaluku 8.1) ja sinilevien säännölliset
kukinnat ovat niin suuria, että niitä on vaikea selittää mallin virherajoilla tai
soveltumattomuudella. Ristiriita oli ilmeinen, ja se tuli johtamaan kirjoittajien
ja muiden tutkijoiden vaikenemiseen kuormituksen suuruuden ja Itämeren tilan
välisen riippuvuuden määrittelyssä.
Larsson ym. (1985) ratkaisivat ristiriidan pitämällä järviin verrattuna pienten
typpipitoisuuksien takia mallia sopimattomana Itämereen. He myötäilivät
hegemonista Itämeri-diskurssia ja omaa muotoutuvaa paradigmanäkemystään
(Elmgren 1989a ja b) suhtautuessaan mallin soveltuvuuteen kielteisesti seuraavin
sanoin:
”Koska perustuotanto on useimmissa järvissä fosforirajoitteista (Vollenweider
1982) ja koska Itämeri, Perämerta lukuun ottamatta, näyttää olevan
typpirajoitteinen (Larsson 1984), niin pitemmälle meneviä johtopäätöksiä ei
voida tästä kuviosta tehdä.”
Tämä N/P-suhteeseen perustuva päätös oli ymmärrettävä. Heillä oli käsissään
laaja todellisuuspohjainen aineisto, joka typen puutteesta huolimatta osoitti hyvin
vakuuttavasti vuodesta toiseen liian suurta rehevyyttä. Silloisen ja nykyisen, mutta
nyt muutettavan käsityksen mukaan oli loogista ajatella, että rehevyyden tulisi olla
todettuakin suurempi, jos typpeä olisi enemmän eli noin 2–3-kertaisesti, kuten
Vollenweiderin mallin määritysaineistossa. Seuraavassa selitetään, miksi asia on
kuitenkin päinvastoin.
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Selitystä liialliseen rehevyyteen täytyy etsiä myös ravinnekuormituksiin
kuulumattomista tekijöistä, jotka ylläpitävät odottamattoman ja tähän asti
selittämättömän voimakasta perus- ja levätuotantoa sinileväkukintoineen
ja hapettomuuksineen. Järviaineistoon perustuvan Vollenweiderin mallin
sovellettavuutta heikentäviä tekijöitä ovat lähinnä vain seuraavat kolme järvien ja
Itämeren eroa:
–– sinilevien kasvuun mahdollisesti vaikuttava suolapitoisuusero
–– pulssi- ja stagnaatioerot
–– Itämeren liuenneen epäorgaanisen typen pitoisuuden (DIN, lähinnä NO3)
pienuus
Näistä ensimmäinen on todisteltu vähämerkitykselliseksi alaluvussa 3.1.6.Toinen
rehevyyttä lisäävä selitys on Itämerellä tunnettu fosforin sisäinen kuormitus, mutta
siten, että siihen vaadittava pohjan hapettomuus on pääosin pitkän stagnaation
seuraus, ei ulkoisen fosforikuormituksen seuraus. Kolmas yllättävä tekijä,
typensidonnan aiemmin luultua suurempi määrä kuvataan alaluvussa 6.3. Siinä
DIN-typellä on uusi tiedevallankumouksellinen rooli.
5.4.3 		 Itämeri ei ole ’totellut’ ihmisperäisen fosforikuormituksen
vähennyksiä
Suurista toiveista huolimatta etenkään Varsinaisen Itämeren tila ei ole parantunut,
vaan happitila on huonontunut 2000-luvulla entisestään huolimatta ulkoisen
fosforikuormituksen noin 60 %:n vähenemästä viimeisten 25 vuoden aikana
(kuviot 1–4). Edellä kuvatut kaksi ristiriitaa kuitenkin toimivat tilanteen selittäjinä
seuraavasti:
–– Jos sisäinen kuormitus on suuri ja kroonistunut, ei tilan kuulukaan parantua
ulkoisen kuormituksen suurillakaan prosentuaalisilla vähennyksillä, jos
ulkoinen kuormitus on suhteellisesti pieni.
–– Jos luonnonolojen muutokset ovat olleet sisäistä kuormitusta lisääviä,
dominoivia ja päälle jääneitä (suurten pulssien toistumisajan kasvu
3–5-kertaiseksi), ei tässäkään tapauksessa tilan kuulu parantua.
Näyttää siltä, että Itämeressä tapahtuva huono kehitys toteutuu molemmista
edellä kerrotuista syistä. Tilanne ei siis ole hallinnassa. Tätä ounasteli
Merentutkimuslaitoksen ylijohtaja Pentti Mälkki, kun hän vastoin yleistä
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vesiensuojelupoliittista linjaa totesi: ”Itämeren syvänteissä, 120 metristä alaspäin,
vesi ei ole vaihtunut 1980-luvulla … Happi on kulunut loppuun [pitkän stagnaation
takia]. …Kaikennäköisiä leväkukintoja tulee ilmenemään aivan riippumatta siitä,
mitä ihminen tekee” (Suomen Kuvalehti 4.1.1991).
5.4.4 		 Menneisyydessä hyviä ja huonoja kausia ilman ihmisen 		
vaikutusta
Tämä on vakava ja kiusallinen ristiriita vanhalle, ihmisperäistä kuormitusta
painottavalle Ac-paradigmalle. Itämeren syvien sedimenttien tutkimukset ovat näet
paljastaneet historiallisia rehevöitymis- ja paranemiskausia. Vanhaan paradigmaan
uskoen on yleisesti luultu, että Itämeri olisi ollut ennen 1900-lukua – ja siis aikana
jolloin ihmisperäinen kuormitus on ollut vähäistä tai olematonta – aina oligotrofinen
ja hyvähappinen ja vapaa leväsamennuksista (Sandén ja Håkansson 1996, Savchuk
ym. 2008, Österblom ym. 2007).
Näin ei suinkaan aina ole ollut. Itämeren historian aikana jotkin syyt ovat sen
neljä kertaa rehevöittäneet ja kolme kertaa suojelematta parantaneet (kuvio 9). Nyt
on menossa kaikkiaan seitsemästä kaudesta neljäs rehevä kausi, kun noin 4500 eaa.
aikoina ollut 500 vuoden kylmien säiden anomaliakausi lasketaan ensimmäiseksi
karuksi kaudeksi, mitä kaikki lähteet eivät tee.
Muinaisten tapahtumien ja nykyisten suunnitelmien ymmärtämiseksi olisi
kyettävä vastaamaan seuraavaan kysymykseen: Mitkä luonnon muuntelut ja
ominaisuudet kykenivät muinoin suurilla Itämeren syväveden ja -pohjan alueilla
–– aiheuttamaan
tiettyinä
aikakausina
hapettomuutta
seurausilmiöineen?
–– parantamaan tiettyinä aikakausina hyvän happitilan
seurausilmiöineen?

negatiivisine
positiivisine

Jos ihmisestä riippumaton syy-yhteys löytyy, on selvitettävä, voisiko sama ilmiö
selittää myös viimeisen noin sadan vuoden rehevöitymisen. Voisivatko luonnon
omat ”kuormittavat” muutostekijät sattumalta osua samoihin aikoihin ihmisperäisen
kuormituksen kasvun kanssa, jolloin virhetulkinta on väistämätön, jos syy-seuraussuhteet rakennetaan vain ihmisperäiselle kuormitukselle?

169

5.4.5 		 Pitkää viipymää ylitulkittu parantumattomuuden selittelyyn
Valtaosalla suojeluinstituution tutkijoista on se virheellinen käsitys, että ulkoisen
kuormituksen vähentämisen jälkeen Itämeren ravinnetilan paranemisen tuleekin
näkyä vasta veden viipymäajan eli Itämeressä noin 23–30 vuoden kuluttua.
Tätä joki- ja järvireittimäisestä tulppavirtauksesta lainattua ajattelumallia ei
kuitenkaan tulisi ravinneasioissa käyttää Itämeren tilan arviointeihin, kuten alla
tarkemmin kuvaillaan. Ajattelumallin suosio selittyy paljolti siitä, että ennustajalle
tai elpymisen huonojen tulosten selittäjälle se suo diskursiivisen tilanteen, jolla
ennustaja voi siirtää todellisuuden paljastumisen yli 30 vuoden päähän. Viipymään
sidottua, huonosti Itämereen, mutta hyvin ihmisten mieliin soveltuvaa virheellistä
näkökantaa toistetaan kuitenkin tavan takaa. Siksi asia tarvitsee seuraavia
selvennyksiä.
Suolapitoisuusmuutosten laskentamalli CSTR-altaassa
Pitkän laskennallisen viipymänsä takia Itämeri on niin sanottu jatkuvasti sekoittuva
allasreaktori (CSTR). Siinä konservatiivisten aineiden (suolojen) pitoisuus noudattaa
seuraavaa tunnettua yhtälöä (9), jossa suolojen pitoisuus veden viipymän funktiona
vähenee alussa nopeasti, mutta jatkossa hidastuvasti asymptoottia lähestyen. Tämä
pelkkä laimentumismalli ei kelpaa sedimentoituville tai biomassaan sitoutuville
ravinteille
Jos kuitenkin kuvittelemme, että fosfori muuttuisi suolojen tapaan
konservatiiviseksi ”suolafosforiksi”, symbolina spx, niin tällöin saisimme
jonkinlaisen käsityksen laimentumisesta kokonaismuutoksen osatekijänä. Lisäksi
olettakaamme, että vuoden 1984 tilanne kuvaisi kuormittuneinta 1980-luvun
alkupuolta ja että kaikki vuoteen 2016 mennessä tapahtuneet kuormituksen
vähenemiset olisivat tapahtuneet yhtäkkiä jo vuonna 1985. Tällöin CSTR-mallitusta
varten tarvittavat ”suolafosforin” (spx) pitoisuudet saataisiin seuraavasti:
–– vuoden 1984 paikkeilla ulkoisen kuormituksen (500 km3 v-1, 144 mg spx m-3,
72 kt spx v-1) ja sisäänvirtauksen kuormituksen (500 km3 v-1, 22 mg spx m-3,
11 kt spx v-1) yhteinen ”suolafosforin” tulopitoisuus olisi ollut 83 mg spx m-3.
(Sama pitoisuus olisi vallinnut myös Itämeressä, koska ”suolafosfori” ei pidäty
pohjaan.)
–– vuodesta 1985 alkaen ulkoisen kuormituksen on heti oletettu vähenneen
minimiin (21,06 kt spx v-1, BSAP) ja sisäänvirtauksen kuormituksen on oletettu
pysyneen samana (11 kt spx v-1), jolloin yhteinen ”suolafosforin” tulopitoisuus
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ja yhtälön 9 asymptootti Sas olisi ollut noin 32 mg spx m-3.
Edellisillä ehdoilla ja matematiikan sääntöjen mukaan ”suolafosforin” pitoisuus
saadaan ajan funktiona seuraavasta yhtälöstä:
St = (So – Sas) * e -t/T + Sas.

(9)

St			

Itämeren ”suolafosforin” keskipitoisuus ajan t kuluttua

So			
			

Itämeren ”suolafosforin” keskipitoisuus alkuhetkellä
vuonna 1984 ja sitä ennen (83 mg spx m-3)

Sas			
			
			

tulevien vesien ”suolafosforin” pitoisuus, joka on vähentynyt
jo heti vuodesta 1985 alkaen asymptoottiseen arvoon
32 mg spx m-3

T			
			

Itämeren veden viipymä Tanskan salmien sisäänvirtauksen 		
kanssa (23 v)

t			

aika vuosina (vuonna 2016 se on 31 v)

e			

Neperin luku (2,71828)

Taulukko 7. Jatkuvasti sekoittuvan allasreaktorin (CSTR) Itämeri-sovelluksen tuloksia
(ks. teksti).
Aika vuodesta 1985 (v)

0

2,3

11,5

23

46

69

92

Aika viipymäjaksoina

0

0,1

0,5

1

2

3

4

spx- pitois (mg spx m-3)

83

78

63

51

39

35

33

Kumulat. vähenemä (%)

-

6

24

39

53

58

60

Vuotuinen vähenemä (%/1)

-

2,6

2,1

1,7

1,2

0,8

0,7

Luvuista näkyy, että muutokset ajan funktiona ovat hitaita ja että ne ovat alussa
suurimmillaan. Edellisen laimentumisyhtälön ja peruslogiikan perusteella voidaan
sanoa, että altaan koon lisääntyminen pienentää laimenemisnopeutta, mutta
siitä huolimatta laimenemisnopeus on CSTR-altaassa aina suurimmillaan heti
kuormitusmuutoksen jälkeen. Yhden viipymäjakson viiveajattelu koskee vain
jokimaista tulppavirtausta.
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Päätelmät
Ensimmäinen huomattava ilmiö on, että tilavuuden ja sen mukana viipymän
kasvaminen hidastaa laimentumisen tai väkevöitymisen muutosnopeutta. Itämerellä
muutos on hidas.
Toiseksi on sanottavissa, että sekä pitkän että lyhyen viipymän hidastama
laimeneminen on maksimissaan alussa, pitkällä viipymällä hidasta, lyhyellä
viipymällä nopeaa. Se on siis ristiriidassa käsitykseen, että ulkoisen kuormituksen
vähentämisen vaikutus alkaisi näkyä voimakkaana – nimenomaan viipymän takia
– vasta noin 30 vuoden kuluttua.
Kolmas päätelmä on edellistä paljastavampi. Keskimääräinen vuotuinen
”suolafosforin” vähenemä olisi edellisen laskelman ensimmäisenä (2,3 v) kautena
2,6 % v-1, koko viipymäjakson (23 v) aikana 1,7 % v-1 ja 46 vuoden aikana
keskimäärin 1,2 % v-1. Kun todellisuudessa fosforin pidättymisaste on ollut 36
%:n luokkaa vuodessa (taulukko 7), niin vuotuinen pidättyminen sedimenttiin on
kertaluokkana 20 kertaa suurempi kuin kuviteltu, laimenemiseen ja viipymään
sidottu suolamainen laimeneminen. Tämän perusteella viipymä on Itämeren
paranemisnopeuden arviointiin melko huono.
Neljäs, edelliset vahvistava päätelmä perustuu havaittuun todellisuuteen.
Ravinnepitoisuuden alenemiseen vaadittu ilmiö, altaan pidättymiskertoimen R
kasvaminen, aiheutuu vahvasti pohjan kemiallisten ja biologisten sitomis- ja
sedimentoitumisprosessien paranemisesta. Alaluvussa 3.2.4 esiteltiin tutkimukselle
onnekas esimerkki fysikokemiallisten tapahtumien vaikutuksesta sekä
paranemiseen että huonontumiseen, kun 1990-luvun alkupuolella kovat talvituulet
ja vuosien 1993–1994 suuri pulssi paransivat huomattavasti Gotlanninmeren happija fosforitilannetta. Kuitenkin vuodesta 1996 alkanut ja vuoteen 2003 asti jatkunut
stagnaatio huononsi nopeasti happi- ja fosforitilanteen entiselleen.
Huomattakoon, että tilan paranemisen ja huononemisen käännepiste oli vuonna
1996, jolloin ulkoinen kuormitus oli alentunut voimakkaasti jo yli 10 vuotta ja aleni
yhä. Käänteestä huononevaksi vuonna 1996 voidaan päätellä, että luonto dominoi
muutoksia. Sen prosessit peittivät kokonaan ihmisen aiheuttamat vaikutukset.
Väliaikaiseksi jääneen parantumisen ja huonontumisen nopeutta selittää, että
kemialliset ja biokemialliset prosessit tapahtuvat nopeasti: parantuminen noin 10
kertaa nopeammin kuin Itämeren viipymän ja laimentumisen perusteella on yleensä
arveltu. Viipymällä ei siten ole ollut näihin asioihin juuri mitään osaa.
Vertailun lopuksi on siis sanottavissa, että viipymää ei voida käyttää Itämeren
paranemisen puuttumisen ja viivästymisen arviointiin. Vetoaminen siihen on lähes
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tahatonta disinformaatiota, joka valitettavasti kelpaa suurelle yleisölle, poliitikoille
ja tutkijoiden valtaosalle.
5.4.6 		 Epämääräinen rehevyysparadigma
Vain ulkoisen ravinnekuormituksen suuruutta korostavaa rehevöitymisparadigmaa
ei ole missään selkeästi määritelty. On vain syntynyt paradigman oloinen ajatteluja menettelytapa, jota prosessihypoteesin alaluvussa 1.5.3 on nimitetty Ac-osaksi.
Ac-paradigman merkittävimpinä määrittelijöinä voitaneen pitää jo usein mainittua
tutkijakolmikkoa (Larsson ym. 1985) ja erityisesti kolmikon jäsentä Ragnar
Elmgreniä (Elmgren 1989a).
Larssonin ym. (1985) kirjoituksessa esitettyjen ravinnekuormituksen
lisääntymiskuvailujen jälkeen he toteavat: ”…ihmisellä on dominoiva rooli
Itämeren rehevöitymisessä”. Tämä on hyvin selkeä ja voimakas lausuma, joka on
lisäksi sanottu ympäristötiedeyhteisön paradigmajulistusta tarvitsevana aikana.
Näin tätä laajasti lainattua kirjoitusta voitaneen pitää paradigman syntyajan ja
rakenteen määrittelynä. Asiasta on kerrottu tarkemmin alaluvussa 5.3.
Pari vuotta myöhemmin kirjoitetussa artikkelissa kolmikon jäsen Ragnar
Elmgren (1989a) todistelee vuoden 1985 yhteiskirjoituksen puolesta. Hänen
kirjoituksessaan on huomattavia ristiriitaisuuksia. Hän esimerkiksi toisaalta
osoittaa hyvin tuntevansa muun muassa suolavesipulssit ja niiden välisten
stagnaatioaikojen merkityksen Gotlanninmeren syvänteiden vähähappipitoisuudelle
ja sisäkuormitukselle. Toisaalta hän korostaa loppuyhteenvedoissaan vain
ihmisperäisen kuormituksen merkitystä (ks. 5.3.2 ja 5.3.3). Tämän hän tekee
mitä ilmeisimmin vesiensuojelupoliittisten syiden myötävaikutuksella. Näiden
ristiriitaisuuksien takia vallitsevaa näkemystä ei voida enää nimittää tieteelliseksi
paradigmaksi. Pahimmillaan tietty näkemys, esimerkiksi typenpoistovaade
ja sisäkuormituksen väheksyntä, saa viranomaisvallan kautta ”immuniteetin”
tieteelliselle kritiikille. Ainakin Suomessa ja Ruotsissa suojeluinstituution
näkemyksissä on uusia ajattelu- ja toimintatapoja rajoittavia käytäntöjä.
5.4.7 		 Sisäistä kuormitusta ilman ihmisperäistä kuormitusta
Sisäisen kuormituksen alkaminen ei välttämättä tarvitse ulkoista lisäkuormitusta,
vaan ainoastaan riittävän pitkän hapettomuuden. Näin on täytynyt tapahtua
Itämeren muinaisissa rehevyystilan vaihteluissa.
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Kuvioon 8 (1.5.3) viitaten pelkän Bc-ketjun logiikka eli pohjan hapettomuuden,
sisäisen kuormituksen ja rehevöitymisen syntyminen ilman ihmisperäistä ulkoista
kuormitusta, sopii Itämeren menneisyyden hapenvajaus- ja sinileväkausien
alkamisiin noin vuosien 6200 eaa., 4200 eaa., 300 jaa. ja 1850 jaa. paikkeilla
(kuvio 9). A-ketjun alkua, ulkoisen kuormituksen lisäystä, ei välttämättä ole
tarvittu. Kaikkien Itämeren ympärysvaltioiden suojelu- ja tutkimusinstituutiot
kuitenkin virallisesti uskovat rehevyyttä hallittavan pääasiallisesti vain ulkoisen
kuormituksen vähentämisellä.
Edellä kerrottu ajatuskokonaisuus on ollut osaamisen musta aukko, jonne
monet ideat ja aloitteet ovat hautautuneet. Esimerkiksi HELCOM on tuottanut
paljon tutkimus- ja aloitemateriaalia, mutta saanut rehevyysrintamalla aikaan
vain ravinnekuormituksen rajoituksia, jotka sisäisen kuormituksen rinnalla eivät
ole kyenneet vähentämään Itämeren rehevyyttä; on jopa käynyt ja käymässä
päinvastoin (kuvio 1–5). Nyt HELCOM (2014) tunnustaa, että lupauksia ei
ainakaan toistaiseksi ole saavutettu ja että sisäinen kuormitus on tässä suuri tekijä.
Se kirjoittaa:
”Nämä tulokset [rehevyystilan alueelliset kartoitukset] osoittavat, että
huolimatta mereen kohdistuvan ulkoisen typpi- ja fosforikuormituksen
vähentämistoimista, rehevyyden hyvää tasoa ei ole vielä saavutettu.
Rehevöityminen vaivaa yhä lähes koko merta.”
”… Lisäksi suuri määrä pohjasedimentteihin varastoituneita ravinteita voi
palata veteen ja lisätä perustuotantoa.”
5.5 		

Vanhan paradigman kritiikkiä, puolusteluja ja 			
kuormitushistoriaa

Edellisen alaluvun mukaan Itämeren rehevyysparadigma on ristiriitaisuuksiensa
takia syvissä vaikeuksissa. Se on välttämättä hahmoteltava uudestaan. Seuraavat
tapauskertomukset osoittavat, että luontoperäisiä muutoksia painottavia ja
ihmisperäisiä vaikutuksia lieventäviä johtopäätöksiä oli tehty vielä vuoden 1990
Itämeri-kokouksessa. Näiden lisäksi kerrotaan myös esimerkki vanhan paradigman
puolusteluyrityksestä (Zillén ja Conley 2010). Siitä ilmenee, että ihminen on
taipuvainen havaitsemaan ja vahvistamaan oman näkemyksensä mukaisia asioita
(vahvistusvinouma tai -harha).
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5.5.1 		 Hydrografian tutkijat kritisoivat 1980-luvun 			
rehevöitymisparadigmaa
Suuresta kannatuksesta huolimatta kaikki eivät näytä omaksuneen
1980–1990-luvuilla vallalle noussutta näkemystä, että ihmisperäinen kuormitus
dominoi Itämeren rehevöitymistä. Itämeren tilan arviointikokouksessa (HELCOM
1990) kokeneet hydrografian tutkijat esittivät käsityksiä, joiden mukaan pulssien
koko ja niiden väliset stagnaatiojaksot vaikuttivat Itämeren tilaan enemmän
kuin ihmisperäinen kuormitus. Vuonna 1990 elettiin havaintohistorian pisimpiä
stagnaatioiden jaksoja, kun suuria pulsseja tapahtui vain vuosina 1977, 1993,
2003 ja 2014. Näiden perusteella stagnaatioiden nykykeskipituus näyttäisi olevan
nykyään runsaat 10 vuotta, kun ne kestivät aiemmin vain 1–3 vuotta (ks. 3.2.3).
Johtopäätösten kannalta harmillisesti samoihin aikoihin sattui myös
ihmisperäisen ravinnekuormituksen 1980-luvun keskivaiheen huippu ja sen
jälkeinen nopea kuormituksen väheneminen (ks. 2.1.2). Samanaikainen pulssien
voimakas harventuminen häiritsi ja häiritsee yhä johtopäätösten tekoa.
Vuoden 1990 arviointikokouksen tieteellisen asiantuntijaryhmän puheenjohtaja,
professori S. A. Gerlach ilmaisee diplomaattisesti käsityksiään ihmisperäisen
kuormituksen ja luontoperäisten tekijöiden osuuksista (HELCOM 1990):
Sivulla 9: ”On kuitenkin järkevää päätellä, että ihmisperäiset kuormitukset
aiheuttivat varteenotettavan lisäyksen ja siksi tehostivat pintakerroksen
perustuotantoprosessia. Näin ollen ihmisperäiset kuormitukset ovat (osa)
vastuussa Itämeren syvävesien kasvaneeseen hapenkulutukseen. Tämä
johtopäätös ei ole ristiriidassa siihen tosiasiaan, että varsinainen syy
syväveden happipitoisuuden loppumiseen on riittämätön hapen tulovirta,
vajaus suolapitoisen veden sisäänvirtauksessa Skagerrakista.”
Sivulla 12: ”Nykyinen Itäisen Gotlannin altaan stagnaatiojakso on katsottu
pisimmäksi ja vakavimmaksi tällä vuosisadalla havaituista. Se on aiheuttanut
syviin vesikerroksiin ääreisimpiä muutoksia mitä on havaittu Itämeren
meritieteellisten havainnointien aloittamisen jälkeen.”
Gerlach myöntää filosofisen tarkasti ja laadullisesti ajatellen, että ihmisperäinen
kuormitus on osasyy luontoperäisen rinnalla, se on osasyyllinen. Kokeneena
ympäristötiedeyhteisön jäsenenä Gerlach osaa ristiriidattomuuden toteamuksellaan
sopivasti sumentaa ja lieventää paradigmaattisen ja diskursiivisen kiistan syntymistä,
joka on kytenyt 1970-luvulta alkaen. Sivun 12 lainauksella hän kuitenkin viestittää
varsinaisen kantansa.
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Samassa kokouksessa Stig Fonselius ja Wolfgang Matthäus korostavat
pulssiasiaa vielä voimakkaammin (HELCOM 1990 s. 81):
”Verrattuna aiempiin äärikausiin (cf. Matthäus 1986, 1987) nykyinen
stagnaatiojakso aiheutti suurimmat happipitoisuusvähenemät mitä ikinä
on havaittu Itämeren oseanologisten havainnointien aloittamisen jälkeen
(Matthäus 1990).”
Dietwar Nehring, Hans Peter Hansen ja Anna Trzosinska nimeävät suurten pulssien
puuttumisen ylirehevyyden pääsyyksi (HELCOM 1990 s. 149):
”Täten näissä (hapettomissa) oloissa havaittu fosforipitoisuuden voimakas
kasvu riippuu pikemminkin luonnonmukaisten suurten pulssien puuttumisesta
kuin ihmisperäisestä kuormituksesta.”
Edellä mainittujen auktoriteettien ilmaisut stagnaatiokausien merkityksestä
huonon hapen syiksi tuskin voivat olla vahvempia. Lisäksi hydrografiaa,
hapen fysikokemiaa ja ravinteita käsittelevissä luvuissa esiintyi jo mainittujen
henkilönimien lisäksi noin 20 yhteiskirjoittajaa kaikista ympärysvaltioista. Niinpä
viimeistään 1990-luvulla Itämeren tutkijayhteisön on laajalti täytynyt tuntea jo
vanhastaan tiedetyt syvävesien stagnaatioilmiöt ja niiden suuri merkitys hapelle,
fosforin sisäkuormitukselle, typensidonnalle ja sinilevärehevyydelle.
Hydrografian ja ekologian tutkijoiden välille lienee jäänyt vuoden 1990
kokouksessa näkemysristiriitoja. Suuressa kysymyksessä ”luonto vai ihminen
rehevyyden päätekijänä” hydrograafikot kallistuivat luonnon, ekologit
ihmisperäisen kuormituksen puolelle. Ihmisperäisen kuormituksen dominanssiin
uskovien joukossa stagnaatioiden pitenemisen kuormittava merkitys ohitetaan
lähes aina, vaikka ilmiö on heillekin tuttu. Lähes aina puhuttaessa syväveden ja
pohjan hapettomuudesta se kytketään vain levien sedimentoitumisen ja hajoamisen
aiheuttamaan hapen kulutukseen, ei myös stagnaation pituudesta riippuvaan hapen
kulumisaikaan. Tämä tehtäneen sillä perusteella, että stagnaatioiden piteneminen
on luonnon määräämänä kelvollinen jätettäväksi tarkastelun ulkopuolelle,
koska luontoa ei haluta pitää syypäänä ympäristöongelmiin. Asenteissa on
fundamentalistisia mutta epärealistisia suojeluarvojen piirteitä.
Edellä kerrotuista usean tutkijan käsityksistä kertyy painava argumentti
sen puolesta, että Itämeren rehevyys riippuu voimakkaasti pulssien tuomasta
happivirrasta ja stagnaatiojaksojen kestoajasta, ja tämä on tiettyjen tutkijoiden
jo kauan sitten tunnistama asia. Nykyisellä noin 10 vuoden frekvenssillä
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hapettomuuteen ja sisäkuormitukseen olisi päädytty ilman kuormituksen lisäystä
jo satoja vuosia sitten.
5.5.2 		 Fosforikuormitus v. 1000–2010 ja vanhan paradigman 		
falsifiointi
Arvio fosforikuormituksesta vuodesta 1000 jaa. alkaen
Zillénin ym. (2008a) ja Zillénin & Conleyn (2010) artikkelissa keskeisenä
tavoitteena näyttää olleen todistaa ihmisperäinen ravinnekuormitus suurimmaksi
syyksi Itämeren rehevyyteen ja pohjan huonohappisuuteen jo vuosina 300–1300 jaa.
Tutkijat eivät ole kuitenkaan käsitelleet numeerisesti silloista fosforikuormitusta.
Siksi ennen kirjoitusten johtopäätösten ja tulkintojen falsifiointia kyseinen puute
poistetaan nyt seuraavalla pitkän ajan fosforikuormituksen hahmottelulla (kuvio
27).

Kuvio 27. Itämeren asukasluku ja fosforin pintakuormitus Lp/A (g P m-2 v-1) vuodesta
1000 jaa. alkaen sekä luonnonhuuhtoutuma, kokonaiskuormitus ja Vollenweiderin mallilla saatavat Itämeren sallittavan ja ”vaarallisen” kuormituksen rajat.
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–– Arviot vuonna 1900 ja sitä ennen perustuvat toisaalta Zillénin & Conleyn
(2010) esittämiin Itämeren ympäristön väkilukuarvioihin ja toisaalta nyt
arvioituihin ominaiskuormituksiin.
–– Ihmisperäinen
maksimikuormitus
(kokonaiskuormitus
miinus
luonnonhuuhtoutuma) oli 1980-luvulla 64 kt/v ja väkiluku noin 78 milj., joista
saadaan ominaiskuormitukseksi 0,7 kg P/asukas/v. Vuodesta 1900 alkaen
taaksepäin ominaiskuormitukseksi arvioidaan kuitenkin vain ¼ tästä eli 0,175
kg P/asukas/v. Tämä arvio on tehty siksi, että ennen 1850-lukua:
–– ei ollut synteettisiä pesuaineita eikä viemäröintiä, vaan eläin- ja ihmisperäiset
ulosteet käytettiin erittäin tarkoin maa- ja puutarhatalouden lannoitukseen
(nautojen tärkeä tehtävä oli tuottaa lannoitetta viljakasvituotannolle, joka oli
määrän kannalta liha- ja maitotuotantoa tärkeämpi ravinnon puutteen torjuja)
–– ei ollut kemiallisia väkilannoitteita eikä 1900-luvun jälkipuoliskolla yleistynyttä
tehomaataloutta, ei myöskään tehokasta ojitusta
–– ei ollut kasvinravinteita tuottavaa eikä päästävää teollisuutta
–– menneisyydessä järvet olivat parempikuntoisia ja -happisia kuin nykyään,
joten sisämaan järvet pidättivät hyvin tehokkaasti fosforia, mikä lopulta
on pienentänyt ravinteiden valtalähdettä, jokien tuomaa fosforikuormaa
Itämereen. Luonnonhuuhtouman arvio oli Larssonin ym. (1985) mukaan 9,6 kt
P v-1, joka on uskottava arvio.
Vertailuja
Aiemmin alaluvun 2.1.2 kuviossa 3 esitettiin Gustafssonin ym. (2012) laatimat
ravinnekuormitusten arviot vuodesta 1850 lähtien. Jakamalla kuviosta poimitut
lukuarvot Itämeren pinta-alalla 393 000 km2 saadaan vertailukelpoisuus
kuvion 27 kanssa. Vertailu osoitti erittäin hyvää vastaavuutta laskentavuosille
1850, 1900, 1950 ja 1985, sillä Gustafssonin ym. (2012) arvot olivat vain noin
0–5 % pienemmät. Kuviosta 27 näkyy väkiluvun ja kuormituksen kasvu,
ja myös noin vuodesta 1985 alkavan Itämeren tehostetun suojelun vaikutus
kokonaiskuormitukseen. Huomattavaa on, että ihmisperäinen kuormitus alkaa
erottua luonnonhuuhtoutumasta vasta 1700–1800-luvuilla.
Kuviosta 27 saatava kuormitusvaikutelma, jos sallittavan ja vaarallisen
kuormituksen raja-arvoja ei kuviossa olisi, johdattaisi helposti nykyään tyypilliseen
kuvitelmaan, että ihmisperäisen fosforikuormituksen valtava kasvu on tietenkin
viime vuosikymmenten sinilevärehevyyden ja syvännevesien hapettomuuden
yksinomainen ja riittävä syy. Kun vertailuun kuitenkin otetaan Vollenweiderin
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sallittavan ja vaarallisen rajat, vaikutelma on paljon lohdullisempi. Tämä johtuu
siitä, että vuoden 1700 tienoilla suhteutettu fosforin kokonaispintakuormitus
(luonnonhuuhtoutuma + ihmisperäinen) oli äärimmäisen pieni, noin 20 %
sallittavasta.
Edelleen kuviosta 27 nähdään, että kokonaiskuormitus saavutti sallittuun
nähden 0,50 tason vasta vuonna 1950, mitä ennen Itämeren kuormitus on ollut
erittäin pieni. Vasta jaksolla noin 1970–1995 kokonaiskuormitus oli yli sallitun.
Maksimikuormitus oli 1980-luvun alkupuolella 0,17 g P m-2 v-1 luokkaa.
Numeerisiin arvioihin tutustumattomasta kerrotut luonnehdinnat saattavat
tuntua epäuskottavilta, sillä ihmistä syyllistävään Itämeren suojeludiskurssiin
on kuulunut ihmisperäisen kuormituksen voimakas liioittelu ja numeeristen
suhteutusvertailujen aavistuksenomainen karttaminen. Päätekijänä mielikuvien
ja kylmien suhteutuslaskelmien ristiriitaisuuteen on toisaalta Itämeren valtava
koko ja toisaalta ympäristöalarmistien halu paisutella kuormitusta ja siirtää omaa
intuitiivista asennettaan toisille.
5.5.3 		 Vanhan paradigman puolustelua
Zillén ym. (2008)
Neljä ruotsalaistutkijaa ja amerikkalainen Lundin yliopiston professori Daniel
Conley ovat vuonna 2008 tarttuneet rohkeasti ”luonto vai ihminen” -kysymykseen
(Zillén ym. 2008). He päätyivät – nyt osin kiistettävin argumentein – näkemykseen,
että ihmisperäinen kuormitus olisi jo noin vuosina 300–1300 ollut ilmastoperäisiin
tekijöihin verrattava pääsyy happivajauksiin, sisäiseen kuormitukseen, sedimentin
sulfidiraidallisuuteen ja rehevyyteen. Tämän väitöskirjan mukaan näin ei ole,
joten ristiriita pakottaa tutkimaan heidän argumenttiensa pitävyyttä seuraavassa
kuvatulla tavalla.
Itämeren nykyhapettomuuden syitä pohtiessaan tutkijat osoittavat ainakin
käsitteellisesti tietäneensä luonnon vaihtelujen merkityksen, kun he mainitsevat
(Zillén ym. 2008, s. 78):
”Lisäksi vähähappisuuden nykyistä ilmenemistä syvissä altaissa ei välttämättä
tarvitse lukea ihmistoiminnan aiheuttamaksi, vaan se voi olla luonnollisten
oseanografisten, ympäristöllisten ja ilmastollisten tekijöiden aiheuttamaa
(Filipsson and Nordberg 2004a, b).”
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Tämä luontonäkökanta kuitenkin unohtuu, kun he rakentavat hypoteesia ja
todisteluja, että vuosien 300–1300 aikaisten kerroksellisten sedimenttien mustaharmaa-raidallisuus johtuisi merkittävästi ihmisperäisestä kuormituksesta (kuviot
9, 10 ja 27). Heidän kirjoituksestaan ilmenee, että he tunsivat hyvin Tanskan salmien
suolaisempien vesien sisäänvirtailut ja niiden merkityksen Gotlannin syvänteen
happitilalle. He tunsivat myös sisäkuormitusmekanismit. Silti he tarkastelevat
liiallisesti korrelaatioita ja jättävät asiaa suhteuttavat kuormituksen numeeriset
analyysit tekemättä.
Kun noin vuodesta 2000 eaa. alkanut hyvähappinen kausi muuttui
vähähappiseksi jaksolla 300–1300 jaa., tutkijat mainitsevat, että vähähappisuus
”korreloi väestön kasvun ja laajamittaisen maankäytön muutoksen kanssa” (Zillén
ym. 2008, s. 87). He eivät kuitenkaan etene väestö- ja maankäyttöarvioistaan
konkreettisiin kuormituslukuihin, joiden suuruusluokat ilmenevät kuviosta 10 ja
erityisesti rehevyyteen suhteuttavasta kuviosta 27. Niitä tarkastellen käy ilmeiseksi,
että ihmisperäinen kuormitus on ollut jaksolla 300–1300 mitätön, noin 10 %
luonnonhuuhtoutumasta, joka sekin on sallittavasta vain noin 17 %.
Idea muinaisen ihmisperäisen kuormituksen ehkä merkittävästäkin määrästä
lienee johtunut tutkijoiden esille ottamasta Bradshaw’n ym. (2005) artikkelista,
jonka mukaan sedimenttiajoitusten ja piilevämääritysten avulla tanskalaisessa
matalassa pikkujärvessä (Dallund Sø) oli todettu maankäyttömuutoksiin liittyvää
rehevöitymistä vuodesta 500 alkaen. Dallund Sø on kuitenkin miniatyyrikokoisena
(15 ha, keskisyvyys 1,9 m) täysin sopimaton edes idean pohjaksi Itämerelle.
Kerrottu osoittaa, että asioiden suuruus- ja vertailuluokat eivät olleet artikkelin
pääkirjoittajan käsissä. Yleisesti asian käsittelytapa kertoo vahvistusvinouman ja
diskurssin vallasta ja voimasta.
Zillénin ym. (2008a) rakentama korrelaatioajattelu sitä paitsi hajosi, kun
huonohappinen kausi yllättäen muuttuikin hyvähappiseksi noin vuosiksi 1300–1850.
Tätä ristiriitaa tutkijat selittävät sekä kuormituksen vähenemisellä että ilmastollisilla
syillä. Vuosien 1348–1351 ruttoepidemian aiheuttamasta kuolleisuudesta
ja maatalouden vähenemisestä seurasi tietenkin myös vesistökuormituksen
väliaikaista, mutta edellä kuvatun mukaista pientä vähenemistä.
Noin 150 vuotta myöhemmin asukasluku ja fosforikuormitus ovat kuitenkin
palautuneet ja olleet jatkuvasti ennätyksellisiä 1980-luvun loppupuolelle. Silti
pohjan hyvähappinen kausi on jatkunut 1800-luvun puoliväliin. Tämä todistaa, että
Pieneen jääkauteen liityvät ilmastoperäiset syyt ovat voittaneet ihmisperäiset syyt
ainakin vuosina 1500–1850.
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Zillén ja Conley (2010)
Sittemmin tutkijaviisikon kaksi jäsentä jatkaa saman aiheen parissa (Zillén & Conley
2010). He täydentävät edellisen kirjoituksen väkiluku- ja maankäyttöarvioita ja
ottavat entistä rohkeampia kantoja. He kirjoittavat muun muassa seuraavaa:
”… näytämme, että viime ja nykykausien Itämeren vähähappisuus on ihmisen
aiheuttamaa ja että sinileväkukinnat ovat seurausta vähähappisuuden kanssa
ilmenevästä lisääntyneestä fosforin vapautumisesta. … Tämä tutkimus haastaa
hypoteesin, jonka mukaan vähähappisuuden ilmeneminen menneisyydessä oli
ilmastoperäistä. Havainnollistamme tämän laajan suljetun meren herkkyyden
ihmisperäisille häiriöille sata- ja tuhatvuotisella aikajänteellä.”
Zillén ja Conley (2010) katsovat, että ihmisperäinen kuormitus on noin vuosina
300–1300 jaa. ollut niin dominoiva, että he haastavat ilmastotekijäselityksen
merkityksettömän pieneksi. Näin voimakkaat väitteet ja lupaukset näytöistä antavat
odottaa aiemman korrelaatiotarkastelun sijaan kvantitatiivisia todisteita. Niitä ei
kuitenkaan tule, vaikka kirjoittajat käsittelevät ilmeisen ansiokkaasti Itämeren
valuma-alueen väkilukuja, maatalouden teknologista kehitystä, maankäytön
kehittymistä ja eroosiota. Zillén ja Conley pohjaavat todistelunsa edelleen vain
laadullisten sattumusten korrelaatioille, kuten muun muassa Elmgren (1989a)
aiemmin.
Seuraava lainaus osoittaa Zillénin & Conleyn (2010) tapaa käsitellä
korrelaatioita.
…Kuitenkin vähähappiset kaudet korreloivat väestön kasvuun ja
laajamittaisiin maankäytön muutoksiin, joita ilmeni Itämeren valuma-alueella
varhaiskeskiajan ekspansiossa vuosina 800–1300 jaa. ja Luoteis-Euroopassa
teollisessa vallankumouksessa vuoden 1850 jaa. ajoista alkaen. Vastakkaisesti
Itämeren hapekkaammat olosuhteet noin vuosien 1300–1500 jaa. aikana
vastaavat Euroopan väkiluvun vähentymisiä ja maatilojen autioitumista, jota
tapahtui myöhäiskeskiajan kriisin alussa.”
Zillénin & Conleyn (2010) päättely on suorasukaista. He korostavat erityisesti
ympäristötieteissä nähtäviä ilmiöitä, jotka tukevat heidän asennettaan, ja vaikenevat
asioista, jotka eivät sovi heidän selitysmalliinsa. Esimerkkinä diskursiivisesta
vaikenemisesta on hyvähappisen ja todistusvoimaltaan tärkeän, kuormitukseltaan
kasvaneen aikajakson 1500–1850 jättäminen käsittelemättä (Zillén & Conley
2010:2569).
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Zillén & Conley (2010) mainitsevat hapekkaan aikajakson 1300–1500 jaa.,
kun sen tapahtumat sopivat heidän ajattelumalliinsa eli kun parantumista vastasi
kuormituksen uskottu pieneneminen. Toisenlaista, hyvähappista jatkojaksoa 1500–
1850 jaa. he sen sijaan eivät edes mainitse, vaikka kuormitus kasvoi kiihtyvästi.
Tuolloin väkiluku, teollistuminen ja erodoiva maan käyttö aina vain kasvoivat
ennen näkemättömiin, mutta tietenkin nykyistä pienempiin, määriin.
Zillénin & Conleyn artikkelin taulukossa 1 ja kuviossa 3 esitetään seuraavia
väkilukutietoja:
–– vuosien 400–1000 jaa. aikana väkiluku oli 3–3,6 miljoonaa, ja tällöin vallinnut
kuormitus aiheutti heidän mukaansa vähähappisuuden (ja rehevyyden)
–– vuosien 1348–1351 ruttoepidemia ja sitä seurannut kriisiaika (väkiluku oli
vuosina 1350–1420–1500 vastaavasti 9,6–7,2–9,7 miljoonaa) aiheuttivat
heidän mielestään kuormituskevennyksen, joka sai aikaan Itämeren tilan
paranemisen.
Aikajaksoon 1300–1850 jaa. sisältyy siten kaksi vaikeaa ristiriitaa. Rutosta
huolimatta aikana 1350–1500 väkiluku ja kuormitus olivat 3-kertaiset verrattuna
1000 vuotta aiempaan huonohappiseen aikaan (300–1300 jaa). Vuodesta 1350 jaa.
Itämeren happitila oli kuitenkin parantunut.
Toinen ja pahempi ristiriita on, että Itämeren happitilanne pysyi seuraavat 350
vuotta hyvänä, vaikka väkiluku ja kuormitus koko ajan kasvoivat. Zillén & Conley
(2010) arvioivat, että vuonna 1700 väkiluku on ollut 14,4 miljoonaa ja vuonna 2005
85 miljoonaa. Laskennallisesti tästä voidaan arvioida kasvuprosentin olleen noin
0,6 %, mistä edelleen päästään vuoden 1850 Itämeren ympäristön väkilukuarvioon
noin 35 miljoonaa. Aikana 1500–1850 jaa. väkiluku on siten ollut keskimäärin noin
20–25 miljoonaa eli noin 6–7 kertaa suurempi kuin huonohappisena aikana 400–
1000 jaa. Silti happitila oli hyvä.
Näin ollen Zillénin & Conleyn (2010) teoria ihmisen selvästi rehevöittävästä
vaikutuksesta aikana 300–1300 jaa. alkaen on virheellinen. Ihmisperäinen
kuormitus ei ole voinut olla pääsyy vuoden 300 jaa. paikkeilla alkaneeseen
huonoon happitilaan, sillä hyvähappisina vuosina 1300–1850 jaa. kuormitus oli
noin 6-kertainen. Pääsyytä sekä huononemiseen että paranemiseen täytyy siten
etsiä luonnonvaihteluista, mihin tutkijaviisikko (Zillén ym. 2008) aiemmassa
kirjoituksessaan viittasikin. Pääsyy hapellisuuteen on täytynyt olla pieni jääkausi
siihen liittyneine ilmiöineen.
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5.5.4 		 Tiivistetty luonnehdinta vuosijaksoista 300–1300, 1300–1850
ja 1850–2010
Muutos reheväksi noin vuonna 300 jaa.
Miksi edeltävä, yli 2000 vuotta kestänyt karu ja hapellinen kausi vaihtui vuoden
300 jaa. paikkeilla, keskiajan lämpökaudella, reheväksi ja vajaahappiseksi noin
vuoteen 1300 jaa. asti?
Vastaukseksi tutkijat tarjoavat ihmisperäisen kuormituksen kasvua, joka
johtui erityisesti maan muokkauksen lisääntymisestä.
Kommentti: Perustelu tuntuu epäilyttävältä siksi, että rehevän kauden
alkuaikana noin 300 jaa. Itämeren alueen väkiluku on ollut vain 3–4 miljoonaa
asukasta. Vasta vuosina 1000–1300 jaa. väkiluku kasvoi noin 9,6 miljoonaan
asukkaaseen (kuvio 27). Peltojen lannoitustarve oli suuri; ihmis- ja kotieläinperäisiä
ravinteita ei päästetty vesistöihin. Viemäröintiä ja laajamittaista ojitusta ei ollut
kuljettamaan ravinteita vesistöön. Keskiajan lämpökausi n. 300–1300 jaa. oli
rehevyyttä suosiva.
Muutos karuksi noin vuonna 1300 jaa.
Miksi edellinen, rehevä ja vajaahappinen kausi vaihtui vuoden 1300 jaa. paikkeilla
jälleen karuksi ja hapelliseksi noin 550 vuodeksi?
Vastaukseksi Zillén ja Conley (2010) tarjoavat pääasiassa ihmisperäisen
kuormituksen vähenemistä, joka aiheutui Pohjois-Eurooppaa vuosina 1348–51
vaivanneesta ruttoepidemiasta ja sen aiheuttamasta suuresta kuolleisuudesta ja näin
vähentyneestä viljelymaan käytöstä. Toiseksi, mutta vähemmän merkitykselliseksi
syyksi Zillén ja Conley mainitsevat samaan aikaan alkaneen pienen jääkauden
aikaisia voimakkaita tuulia. Nämä yhdessä suistivat Pohjois-Euroopan
myöhäiskeskiajan kriisiin, jonka lopputuloksena Itämeren ympäristön väkiluku
aleni vuosina 1350–1420 9,6 miljoonasta 7,2 miljoonaan vähentäen samalla
ihmisperäistä kuormitusta.
Kommentti: Tutkijat puhuvat väkiluvusta ja kriiseistä, mutta eivät puhu
kuormituksen kvantiteeteista eivätkä siitä, oliko lämpötilalla ja kuormituksella ja
sen vähenemisellä ylipäätään merkitystä. Heidän mukaansa väkiluku oli vuonna
1700 jo kaksinkertaistunut 1400-luvun minimistä runsaaseen 14 miljoonaan (Zillén
& Conley 2010). Hyvähappinen kausi vuoden 1700 jälkeen kesti kuitenkin vielä
150 vuotta, vaikka yhä kasvava kuormitus oli ollut jo vuonna 1700 ennätyksellinen.
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Siihen oli johtanut muun muassa kasvanut väestö, peltoalaa lisännyt
vuorovuosiviljelytapa ja kehittyvä muokkaustapa. Zillénin ja Conleyn kuvitelmissa
1700-luvulla 14 miljoonan asukkaan aiheuttama ihmisperäinen kuormitus ei
siis ”tehonnut”, vaikka toisaalta vuosina 300–1000 vain 3–4 miljoonan ihmisen
läsnäoloon liittyi rehevän kauden alkaminen (kuvio 27). Selitykset ovat siten hyvin
ristiriitaisia eikä niissä edes yritetä analysoida kuormituksen kvantiteetteja. Niissä
puhuu inhimillinen ”sitä näkee mitä haluaa” -vahvistusvinouma (ks. 4.1.2). Pieni
jääkausi n. 1300–1850 jaa. oli karuuntumista ja happitilan paranemista suosiva.
Muutos reheväksi noin 1850 jaa.
Miksi aiempi noin 550 vuotta kestänyt karu ja hapellinen kausi vaihtui vuosien
1850–1900 jaa. paikkeilla reheväksi ja vajaahappiseksi?
Vastaukseksi Zillén ja Conley (2010) tarjoavat väestön kasvua ja teollistumista,
ylipäätään ihmisperäisen kuormituksen kasvua. Luonnon muutosten vaikutukset
ovat heidän mielestään vähäisiä.
Kommentti: Tarjottu ihmisperäisen kuormituksen dominanssi falsifioituu
muun muassa väestön ja kuormituksen kehitystä valottavalla kuviolla 27. Siitä
nähdään, että ihmisperäinen kuormitus oli Vollenweiderin sallittuun raja-arvoon
nähden hyvin pieni vielä 1800-luvun puolivälissä ja että se oli yli alemman rajan
vasta suunnilleen aikajaksolla 1970–2000. Kuvion 27 raja-arvoja ei tosin ole
hyväksytty päteviksi myös Itämerelle, mutta suuntaa-antavasti voitaneen sanoa,
että ihmisperäinen kuormitus tuli merkittäväksi vasta 1900-luvulla. Sitä vastoin
ilmastollisilla tekijöillä oli merkittävä osuus paranemiseen pienen jääkauden
jaksolla 1300–1850 ja rehevöitymiseen lämpenevällä kaudella vuodesta 1850
alkaen.
5.6 		

Onko Itämeren kuormituksen ja ravinnepitoisuuksien välillä
yhteyttä

5.6.1 		 Wulff (1996): Ei ole yksinkertaista riippuvuutta
Otsikkokysymys on Tukholman yliopiston professori Fredrik Wulffin (1996)
muotoilema. Se on leijunut kiusallisena Itämeren suojeluinstituutioiden yllä
1960-luvulta alkaen. Aluksi se on uskallettu esittää, mutta 1980-luvulta alkaen
yleensä ei; tutkijat ja viranomaiset ovat vain antaneet suggestioita, että tilan
parantamiseksi kuormituksia on vähennettävä. Wulff (1996) muodostaa siten
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positiivisen poikkeuksen, kun hän kirjoituksessaan tarkastelee 10 vuotta aiemman
yhteiskirjoituksensa (Larsson ym. 1985) jälkeisiä kokemuksia likimain yhtä
pitkältä kuormituksen vähentämisen kaudelta.
Taustana oli tieto, että vuosina 1980–1991 Varsinaisen Itämeren pohja oli
ollut hapeton ja syvävesien fosforipitoisuudet olivat kasvaneet noin 1,3 μg P l-1v-1
saavuttaen ennätyksellisen tason noin 220 μg P l-1v-1 (kuvio 2). Otsikkokysymystä
varten Wulff (1996) tarkasteli aikajaksoa 1970–1990. Graafisten analyysiensä
tuloksena Wulff kirjoittaa:
”Tämä analyysi osoittaa näinmuodoin, että kuormituksen ja avoimen Itämeren
ravinnepitoisuuksien välillä ei ole yksinkertaista riippuvuutta.”
Hänen mukaansa huonouden syynä on sisäinen kuormitus, jota ohjailevat
suolavesipulssien koot ja stagnaatioiden pituudet sekä niistä voimakkaasti riippuvat
happipitoisuudet.
Pian Wulffin tarkastelujakson jälkeen tilanne muuttui. 1990-luvun alun
kovien talvituulten, vuosien 1993 ja 1994 pulssien ja samanaikaisen halokliinin
alenemisen vuoksi Gotlannin syvänne oli vuodet 1993–1996 hapellinen. Samalla
sen fosforipitoisuus väheni voimakkaasti vuosina 1991–1995 (kuviot 2 ja 57, ks.
myös Stigebrandt ja Gustafsson 2007).
Nyt 2010-luvulla tiedämme, että syväveden fosforipitoisuudet kääntyivät
vuonna 1997, hapen loputtua, nopeimpaan siihenastiseen nousuun (1,8 μg P l-1v1
). Myös päällysveden pitoisuudet alkoivat kohota vuonna 2001, kun sisäinen
fosforikuormitus syötti fosforia jatkuvasti päällysveteen. Fosforipitoisuus siis
lisääntyi, vaikka fosforikuormitus väheni koko ajan. Tämä hajotti täydellisesti
vanhan paradigman perustan ja vahvisti sisäisen kuormituksen dominanssin.
Wulffin silloinen toteamus on voimassa edelleen:
”Vähentyvien pitoisuuksien trendi, joka 1980-luvun lopulla ilahdutti monia, on
murtunut 1990-luvulla.”
Huomattakoon, että Wulffin selkeät kannanotot perustuvat havaittuun todellisuuteen.
Ravinnetypen ja fosforin (NO3 ja PO4) osuutta typensidontaan sekä sen osuutta
rehevyyden pysymiseen käsitellään luvuissa 6 ja 7.
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5.6.2 		 Conley ym. (2002): Tarve selvittää ihmisen vaikutuksen 		
painoarvoa
Tutkijat käsittelevät viisi vuotta Wulffin (1996) artikkelin jälkeen muun muassa
ilmaston, pulssien ja vähähappisuuden vaikutusta Itämeren fosforin biogeokemiaan.
He kirjoittavat loppujohtopäätöksissä (korostus lisätty):
”Olemme näin osoittaneet, että ilmaston kautta määräytyvillä suolavesien
sisäänvirtausten muutoksilla ja tätä kautta syvävesien happipitoisuuksien
muutoksilla on syvällinen vaikutus fosforin biogeokemialliseen kiertoon ja
altaanlaajuisiin pitoisuuksiin. Nämä tulokset korostavat tarvetta selvittää
ihmisen vaikutuksen suhteellista painoarvoa ja erottaa nuo vaikutukset
ilmastollisista vaikutuksista.”
Tutkijaryhmä (Conley ym. 2002) on siis tuolloin joutunut todellisuuden
edessä tinkimään muiden ja heidän itsensäkin muissa kirjoituksissa vaalimasta
ihmisperäisen kuormituksen dominoivasta käsityksestä. Nyt, 30 vuotta myöhemmin
kuormituksen vähentämisen aloituksesta ja 16 vuotta myöhemmin Conleyn ym.
(2002) kirjoituksesta, tilanne ei todellakaan ole parantunut; Gotlanninmeren happija ravinnetilanne on huono ja huonontunut ja sinileväkukinnat kesinä 2014–2016
olivat eräitä pahimmista (kuvioteksti 8).
Kun vuosina 1996–2001 kehitys oli jatkanut Wulffin vuonna 1996 toteamaan
huonoon suuntaan, Conleyn ym. (2002) tutkijaryhmälle ei jäänyt loogista
mahdollisuutta syyttää huonosta tehosta ihmisperäistä kuormitusta, vaan he olivat
pakotettuja lainatun kappaleen opilliseen – mutta väliaikaiseen – myönnytykseen.
Silloinen ja 16 vuotta myöhempi negatiivinen kehitys ei ole johtanut Itämeren
suojeluinstituution piirissä muutoksiin. Ruotsi on kuitenkin vuosina 2009–
2012 järjestänyt tutkimuksen, jolla pyrittiin etsimään uusia ekoteknisiä keinoja
Gotlanninmeren syvänteiden happitilan parantamiseksi. Ekologisen tutkimuksen
korostajat ovat kuitenkin normaaliin tapaan väheksyneet tekniikkaa ja korostaneet
ravinnekuormituksen vähentämistä (Conley 2012). Näin on tehty, vaikka Conley
ym. (2002) olivat aiemmin olleet pakotettuja edellä kerrottuihin toisenlaisiin
päätelmiin ja vaikka kehitys on ollut murheellinen.
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5.6.3 		 Larsson & Andersson (2005): Puuttuu yhteys kuormituksen
muutoksiin
Yhdeksän vuotta Wulffin ja kolme vuotta Conleyn ryhmän jälkeen myös Larsson ja
Andersson (2005) käsittelivät avoimesti samaa aihepiiriä kirjoituksessaan ”Miksi
typpi ei lisäänny fosforin lisääntyessä.” He kirjoittavat – käytännössä Wulffin
pääsanomaan yhtyen – alaotsikoineen seuraavaa (korostukset lisätty):
”Ei yhteyttä kuormitukseen
--1980-luvun puoliväliin asti vakaasti lisääntyneet ravinnepitoisuudet
katsotaan ihmisen aiheuttamiksi, koska päästömme -- --olivat lisääntyneet
nopeasti.
Se pintaveden ravinnepitoisuuksien alenema, joka tapahtui 90-luvulla, tulkittiin
ensin tehtyjen toimenpiteiden tulokseksi. Seuraavina vuosina oli kuitenkin tullut
ilmeiseksi, että [Itämeren] ravinnemäärät voivat vaihdella hyvin voimakkaasti
myös silloin, kun maalta tullut kuormitus on vaihdellut vähän.
Fosforin trendi kääntyi 2000-luvun alussa. Viime talvina -- fosfaattipitoisuudet
ovat olleet korkeampia kuin mitä on mitattu aiemmin. Nitraatti, epäorgaaninen
pääkomponentti ja leville käyttökelpoinen typen olomuoto, on jatkanut
vähenemistään -Näiltä suurilta muutoksilta puuttuu yhteys kuormituksen muutoksiin.
Näemme Itämeren, joka reagoi vaihteleviin ympäristön olosuhteisiin
vaikeasti ennakoitavalla tavalla.”
Lainauksen alkukappale selventää, kuinka vahvasti yleinen mielipide ja Itämeren
suojeluinstituutio uskovat ravinnepitoisuuksien nousun olevan ihmisen aiheuttama.
Tämän uskon takana ovat 1970-luvun ympäristöliike ja sen mukana syntynyt ja
vakiintunut ryhmäajattelu, joka on tehokkaasti vaientanut jopa kysymysten esittäjät.
Kun Larsson ja Andersson (2005) käsittelevät fosfaatteja, nitraatteja ja
typensidontaa, heidän kirjoituksessaan näkyy ristiriita loogisten tutkijoiden
ja suojeluinstituutioon siteissä olevan valistajan välillä. He näyttävät vuoden
2000 paikkeilla alkaneen, mutta koko ajan alle 16 olleen DIN/DIP-suhteen
(mol) pienenemisen sekä siitä johtuvan pintaveden kesäisen DIP-ylijäämän.
Kirjoittaessaan ”Fosforin ylijäämän otaksutaan suosivan typpeä sitovien
sinibakteereiden kasvua” he viestivät DIN-puutteen ja pienen DIN/DIP-suhteen
suosivan typensidontaa ja olevan siten haitallinen. Tällöin heidän olisi loogista
sanoa, että DIN-typen pienentäminen olisi epäedullista. Tätä he eivät kuitenkaan,
ehkä ryhmäpaineiden takia, voineet sanoa, vaan he tyytyivät toivomaan lisätietoutta
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jo tehtyjen ylilannoitusten vähentämisten vaikutuksista. Mainittakoon että heillä
tietenkin oli tieto Larssonin ym. (2001) julkaisusta, jonka nyt tässä työssä tehtävää
jatkotulkintaa voidaan pitää typpiasioiden katsantokantaa mullistavana löytönä
(ks. 6.4.3). Artikkelinsa laajaa potentiaalista tietoa ja merkitystä kirjoittajat eivät
käsittele.
5.6.4 		 Satelliittikartoitus: sinilevätilanne huonontunut 2000-luvulla
Kahru ym. (1994) tarkastelivat satelliittien tuottamien kuvien avulla
sinileväkukintojen laajuutta vuosijaksolta 1982–1993. He mainitsevat, että
kukinnat kasvoivat 1990-luvulla ja että Riianlahden ensimmäiset kukinnat
ilmestyivät vuonna 1992. Suomenlahdelle kukinnat palasivat vuonna 1992 oltuaan
poissa vuodet 1986–1991. Kummassakaan osa-altaassa kukinnat eivät ole olleet
jokavuotisia. Gotlanninmerellä ne ovat olleet vuodesta 1991 alkaen jokakesäisiä,
poikkeuksena vuosi 1996. Tutkijat mainitsevat, että kausaalitekijät olivat edelleen
epäselvät.
Kahru ja Elmgren (2014) kokosivat satelliiteista kuvatut sinileväkukinnat
vuosilta 1979–2013 mahdollisimman yhdenmukaiseksi numeeriseksi ja
kuvalliseksi aikasarjaksi (kuvio 5). Tämä aineisto osoittaa, että vuosina 1979–1996
Varsinaisen Itämeren heinä-elokuun sinilevätilanne oli vielä kohtalaisen hyvä
verrattuna vuodesta 1997 alkaneeseen huomattavasti huonompaan, jokavuotisten
sinileväkukintojen jaksoon – vaikka 1990-luku oli voimakas kuormituksen
vähenemiskausi. Myös Suomenlahdella huonot vuodet alkoivat vuodesta 1997 ja
Riianlahdella vuodesta 1998. Vuosien 2014–2016 sinilevätilanne oli pääaltaalla
edelleen hyvin huono, mutta Suomenlahdella ja Riianlahdella fosforikuormitusten
vähentymisten ansiosta selvästi parempi.
Kerrottu soveltuu hyvin Wulffin (1996) ja Larssonin & Anderssonin (2005)
kehityskuvauksiin. Se vahvistaa tämän työn johtopäätösluontoisen alkutilanteen
lähtökohdan, että merkittävistä ravinnekuormitusten vähenemisistä huolimatta
sinilevä- ja happitilanne ovat huonontuneet (kuviot 1–5). Tulevaisuuskuva on
hyvin pessimistinen.
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5.6.5 		 Suomenlahden parantumiskehityksen diagnoosi
Eri tietolähteiden kautta on saatu viestiä, että Suomenlahden keski- ja itäosien
(sinilevä)rehevyys on vähentynyt viime vuosina, vaikka kokonaisuutena Itämeren
rehevyystila on huonontunut. Tapahtunutta selittää Pietarin alueen ja Luga-joen
suuri fosforikuormituksen väheneminen.
Suomenlahden pinta-ala on 14 % Tanskan salmien itäpuolisesta Itämerestä.
Sen fosforin pintakuormitus on ollut yli 2-kertainen Gotlanninmereen verrattuna.
Pietarin alueen fosforikuormitus on vähentynyt jätevesien käsittelyn alkuajoista
vuonna 1978 noin 98 % vuoden 2015 tilanteessa. Vastaava arvo typelle on noin
64 %. (SUE Vodokanal of St. Petersburg, 2015 ja 2016 ja Räike ym. 2016).
Toinen suuri kuormittaja on ollut Luga-jokea pitkin tuleva Kingiseppin
jätekipsivuoren fosforikuormitus, joka Syken uusien arvioiden mukaan on ollut
2010-luvun alussa 2800 kt/v (Knuuttila ym. 2016). Kasvanutta arviota selittää
se, että vasta vuonna 2012 havaintopisteet olivat asiallisesti ennen ja jälkeen
kipsivuorta. Raateoja ym. (2016) ovat esittäneet grafiikkaa, josta ilmenee, että
vuodesta 2013 alkaen kuormitus on ollut 50–100 kt/v luokkaa ja että itäisellä ja
keskisellä Suomenlahdella DIN on ollut nouseva ja DIP ja klorofylli alaskeva.
Läntisellä Hangonniemen tasalla parametrit ovat pysyneet samana.
Pietarin ja Luga-joen yhteiskuormituksista laskien N/P-suhde on ollut vuoden
2010 tienoilla 3–4 ja vuoden 2015 tilanteessa noin 20–22. DIN/DIP-suhde lienee
kasvanut enemmänkin. Nimenomaan N/P-suhteen dramaattinen kohoaminen ennen
kaikkea fosforikuormituksen vähentämisellä on Suomenlahden sinileväkukintojen
taittumisen syy. Suomenlahti elpyy siksi, että ravinnekuormituksen vähentämisessä
on fosforin osalta onnistuttu erinomaisesti, mutta typen osalta onneksi vain
välttävästi.
Suomenlahti ei kuitenkaan kelpaa Itämeren tulevaisuuden malliksi. Fosforia
ei ole riittävästi Suomenlahden esimerkin toistamiseen. Vastaavasti typen
muuntaminen vaadittavaan DIN- muotoon puhdistamoissa ei riitä, vaan nitraatteja
on saatava lisää tekemällä Gotlanninmeren syvänteet hapellisiksi. Vain siellä on
riittävästi ”raaka-ainetta” nitraattien tuottamiseen.
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5.7 		

Itämeren rehevöitymisparadigmaa yliarvostetaan lähes 		
aksioomaksi

Edellä käsitellyt asiat ristiriitauttavat vanhan paradigman. Myöhemmät käsittelyt
vahvistavat, että Itämeren vanha, voimassa oleva rehevyysparadigma on rakentunut
uskolle ihmisperäisen kuormituksen dominanssista ja toivolle sen kuormitusosan
vähentämisen riittävyydestä. Ulkokuormituksen vähentäminen katsotaan ainoaksi
tieksi. Toinen yleinen aksiooma on, että sisäinen kuormitus on ulkoisen luokkaa.
Selkeää ja luonnontieteellisesti pitävää paradigmaa ei lopulta löydy niistä tuhansista
julkaisuista, joiden perusteella paradigman on ehkä kuviteltu muodostuneen. Joka
tapauksessa suojelutoiminta on tehty ihmisperäisen kuormituksen dominanssin
pohjalta.
Usko tarjolla olevan tiedon oikeellisuuteen ja sen perusteella muodostettaviin
hoito-ohjeisiin on kuitenkin vahva, kuten käy ilmi Turun yliopiston rehtorin
Kalervo Väänäsen sanoista Turussa, Kansallinen Itämeri -tutkijoiden foorumissa
24.10.2013 (Centrum Balticum):
”Meidän ei pidä käyttää aikaamme siihen, kuka laskee fosforia veteen ja kuka
pissaa minkä verran, vaan meidän on löydettävä keinoja, miten vähennämme
kuormitusta tai kehitettävä ratkaisuja, joilla voidaan poistaa kuormitusta.”
Solubiologian professori, rehtori Väänänen uskoo siten Itämeri-instituution
tarjoilemaan tietoon, kun hän viestittää kuormituksen vähentämisen tai poistamisen
olevan (ainoa ja riittävä) ratkaisu Itämeren tilaongelmiin. Hänkin, kriittistä tiedon
hankintaa korostavana yliopistojen edustajana, käyttää tätä luuloa aksiomaattisesti.
Näin ovat uskoneet näihin päiviin asti lähes kaikki ihmiset. Ympäristönsuojelullisten
arvojen sosiaalisissa paineissa usko on muuttunut suvereeniksi konsensustiedoksi,
jota ei saa, eikä sitä ole tohdittukaan, kyseenalaistaa. Optimoimattomasta viimeisten
kuormitusrippeiden poistamisperiaatteesta on tullut paradogma (ks. Kirschner
2014).
Näin Väänänenkin, tiedemaailmaa ja sen asennemaailmaa tuntevana, on
joutunut poliitikkojen ja muiden kansalaisten tavoin luottamaan Itämeri-instituution
tutkijoiden ja hallinnoijien leveän rintaman suojeludiskurssin höystämään tietoon.
Syvä perehtyminen Itämeri-tutkimusten ja -kielen peitettyihin kerroksiin ei ole
ylipäätään mahdollista niille, joilla on muu päätyö. Tämän työn aikana käy selväksi,
että Itämeri-tiedon oikeiden osien suodattaminen ja kokoaminen toimivaksi uudeksi
paradigmaksi on vaatinut nyt tapahtuneita poikkeuksellisia tilanneyhdistelmiä.
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6

Itämeren sumean typpiajattelun analysointi

Myyttisiksi ja tieteellisiltä perusteiltaan sumeiksi muodostuneet typpiasiat
eivät alun pitäen kuuluneet tämän työn piiriin. Työn edetessä pulssi-, happi-,
fosforin sisäkuormitus- ja rehevyyslinjalla alkoi oheistuotteina ilmetä typpeen
liittyviä vanhoja ja uusia ristiriitaisuuksia – vallitsevaan paradigmaan nähden
jopa päinvastaisia – siinä määrin, että Itämeren haasteellisen typpikysymyksen
luonnontieteellinen ja sosiaalipsykologinen kirkastaminen näytti monien vertailujen
jälkeen mahdolliselta, pian pakottavalta.
Redfieldin luvut. Väärinkäsitysten välttämiseksi muistettakoon, että
kasviplanktonin pääravinteiden (hiili, typpi, fosfori) mooliset keskikoostumukset
ovat suhteessa C106 : N16 : P1 (Redfieldin luvut). Painoyksiköissä (esimerkiksi μg
l-1) samat Redfieldin luvut ovat C41: N7,2: P1 (käytännössä C : N on 5,7 ja N : P on
7). Tilanteen mukaan, ja jos asiayhteys on epäselvä, molempia käsitteitä käytetään
jatkossa lisätäsmennyksin (mol) tai (paino). Hajonta eri levälajien välillä on
melko suurta. Pääosin se riippuu ravinne- ja kasvuolosuhteista, joihin eri levälajit
sopeutuvat omilla vahvuustekijöillään.
6.1 		

Itämeren tuotantokerroksen ravinnelähteet ja -dynamiikka

6.1.1 		 Typen ja fosforin kuormituslähteet ja ainetaseet
Seuraavaan typpi- ja fosforitasetaulukkoon 8 on eri lähteitä hyödyntäen kerätty
osatekijöiden numeeriset likiarvot. Ilmoitetut typensidonnan ja denitrifikaation
arvot on otettu Jäntin (2012) väitöskirjasta vaihtelualueiden keskiväliltä. Niitä on
pyöristetty ja sovitettu siten, että kokonaisuus olisi tasapainoinen ja perusteltu.
Sidonta ja denitrifikaatio ovat sopusoinnussa muiden uusien tutkimusten kanssa
(Larsson ym. 2001, Wasmund ym. 2005a, Vahtera ym. 2007, Conley ym. 2007,
Deutsch ym. 2010).
Taulukon 8 arvot edustavat tärkeimpiä prosesseja, ja ne antavat selvän
käsityksen kokonaisuudesta. Hajakuormituksen luonne huomioon ottaen ihminen
voi vaikuttaa Itämeren rehevyystilaan melko vähän (lähteet 4 ja 5). Myöhemmät
päätelmät osoittavat, että on tehokasta vaikuttaa happipitoisuuden parantamisella
fosforin sisäkuormitusta ja typensidontaa vähentävästi. Tämä vaikuttaa sisäisesti
koko Itämeren prosesseihin ja ravinnemääriin eikä vain ihmisperäisiin osuuksiin.
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Taulukko 8. Itämeren vesimassan TN- ja TP-tase vuosien 2005–2008 tilanteissa. Eri
ainelähteiden jaottelun esilähtökohtana on yhtälö 4 ja kuvio 22, ks. 3.3.2).
Ravinteiden tulovirrat veteen

Typpi kt v-1

Fosfori kt v-1

N/P (paino)

260

11

24

2 Sade ja laskeuma3, 8

220

6

37

3 Sisäänvirtaus Tanskan salmissa

140

11

13

4 Ihmisperäinen pistekuormitus7

29

2

15

5 Ihmisperäinen hajakuormitus2

333

15

22

982

45

22

1 Luonnonhuuhtoutuma

1

Ulkoiset tulovirrat yhteensä (ExL) (1+…+5)
6 Typensidonta päällysveteen (InLN)
4

500*

7 Sisäinen P-kuormitus sedimentistä5 (InLP)
Ulk. ja sisäiset tulovirrat yht. (ExL+InL) (1 +…+7)

134**
1482

179

8

8 Ulosvirtaus Tanskan salmista (Outw)9

280

20

14

9 Biomassan ainepoistuma (dMB/dt)

30

4

10 Veden ainesisällön kasvu (dMW/dt)10

30

5

340

29

Ravinteiden poistovirrat vedestä

Ulkoiset poistovirrat yht. (Out), (8+…+10)
11 Denitrifikaatio pohjilta ja vedestä6 (BrSN)

12

1142**
150*

12 Fosforin bruttosedimentaatio (BrSP)5
Ulk. ja sis. poistovirrat yht. (Out+BrS),
(8 +...+ 12)
Nettosedimentaatio pohjaan (NS = ExL – Out)
NS/ExL %

1482

179

128

16

8

36

Edellä olevan taulukon 8 lisäselitykset ja viitteet ovat: *arvioitu tunnetuksi ,
**arvioitu jäännöstekijä, 1 HELCOM 2004 (hajakuormitus 2000), 2 Jäännöstekijä
joka on laskettu muiden tunnettujen jäännöksenä (HELCOMin vuosiraportit),
3 Kokonaisfosforin osalta Rolff ym. 2008, 4 Larsson ym. 2001, Stal ym.
2003, Struck ym. 2004, Wasmund ym. 2005a, Jäntti 2012, 5 Fosforin sisäinen
kuormitusarvio, ks luku 9, 6 Rönner & Sörensson 1985, Deutsch ym. 2010,
Dalsgaard ym. 2013, Jäntti 2012, 7 HELCOM 2011 (asutuksen, teollisuuden ja
kalankasvatuksen yhteiskuormitus v. 2006), 8 Kokonaistypen osalta; Rolff ym.
2008 ja HELCOMin vuosiraportit; 9 ks. alaluku 3.3.2, 10 HELCOM 2009, pitkän
aikavälin fosforipitoisuuden nousu on nykyään pientä, noin 0,25 μg P l-1 v-1.
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6.1.2 		 Makroskooppinen typpitase
Edellä esitetty tasetaulukko 8 on vaikea luettavaksi ja ymmärrettäväksi. Seuraava
yksinkertaistettu makroskooppinen typpilaskelma esitetään taulukossa 8. Sen
perusajatuksena on, että ulkoiset tulo- ja poistovirrat esitetään eri summina,
että veden N-sisällön muutos valitaan pitkän ajan keskiarvona nollaksi ja
että mitattavissa oleva typensidonnan määrä arvioidaan tunnetuksi, jolloin
denitrifikaatiolle saadaan laskennallinen jäännösarvo.
Taulukossa 9 esitetään kaksi havainnollistavaa ja kuviteltua InLn esimarvoa, joissa N-sidonta on 0 tai 18. Kolmannessa, todellisuuteen pyrkivässä
arviossa N-sidonta on 500 kt N v-1. Nämä esimerkit havainnollistavat, että jos
sidonta merkitään nollaksi, denitrifikaatioksi tulee jäännösterminä 0. Sidonnan
ja denitrifikaation sidonnaisuus toisiinsa havainnollistuu, jos nollavaihtoehdon
arvoihin lisätään 18 tai 500 kt N v-1. Tällöin myös denitrifikaatio lisääntyy arvoilla
18 ja 500.

Taulukko 9. Vaihtoehtoisia Itämeren lyhennettyjä vuotuisia kokonaistyppitaseita noin
vuosien 2005–2008 tilanteissa (yhdistelty taulukon 8 osatekijöistä, yksikkö kt N v-1).

Tot.N tulovirrat veteen
Ulkoiset tulovirrat yht. (ExL)
Typensidonta päällysveteen4 (InLN)
Ulk. ja sisäiset tulovirrat yht.

InLN esim. 0

InLN esim. 18

InLN arvio 500

Typpi kt v-1

Typpi kt v-1

Typpi kt v-1

982

982

982

0

18

500

982

1000

1482

Tot.N poistovirrat vedestä
Ulkoiset poistovirrat yht. (Out)

340

340

340

Denitrifikaatio pohjilta ja vedestä

642

660

1142

Ulk ja sis poistovirrat yht.

982

1000

1482

Taulukot 8 ja 9 paljastavat, että Itämeren rehevissä ja huonohappisissa oloissa typen
osaprosesseista suurimpia ovat ulkoiset tulot ja denitrifikaatio. On selvää, että
perusdenitrifikaatiota tapahtuu ilman typensidontaakin, mutta sidonnan mukana
ollessa denitrifikaatio on voimakkaampaa. Typensidontaa tapahtuu kasvuehtojen
toteutuessa vain kesällä. Sitä vastoin denitrifikaatiota tapahtuu läpivuotisesti,
vaikkakin kesään painottuen.
Kesäinen typensidonta ilmenee orgaanisen ja kokonaistypen XN ja TN
pitoisuuden kesäisenä nettonousuna (taul. 9, kuvio 31). Orgaaniseksi sidottu typpi
ja hiili on kuitenkin koko ajan hajotus-, kulutus- ja vajoamisprosessien alainen,
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joten bruttosidonnan on oltava nettosidontaa suurempi. Kuvion 31 johtopäätöksissä
on brutto- ja nettosidonnasta laskelma, jonka mukaan kesän bruttosidonta (470 kt
N v-1) on noin kolmekertainen verrattuna havaintojen näyttämään kokonaistypen
kesäkasvuun (nettosidontaan).
Typensitojalevien hajotuksessa ja kulutuksessa sidottu typpi ja hiili luovuttavat
energiansa hajottajille ja kuluttajille (mikrobit, eläinplankton), ja melko pian typpi
vapautuu soluista ammoniumina, joka viimeistään päällysveden hapellisissa oloissa
edelleen nitrifioituu nitraateiksi. Kuviosta 31 on pääteltävissä, että denitrifikaatio
ehtii poistaa sen lisätypen, jonka kesän sidonta tuottaa. Tämän takana lienee ilmiö,
että typensidonnassa syntynyt orgaaninen aine on tuoretta ja mikrobihajotuksessa
helpommin hajoavaa kuin ”vanha” orgaaninen aine.
Viimeisten 40 vuoden aikana DIN-, DIP, TN- ja TP-pitoisuuksilla ei ole selkeää
trendiä, vaikka monien vuosien kasvu- ja laskuvaiheita onkin nähtävissä. Tämä
ilmiö vahvistaa, että Gotlanninmeren typensidonta ei kuitenkaan pitkällä tähtäimellä
olennaisesti lisää vuotuista XN- ja TN-keskipitoisuutta. On pikemminkin niin,
että fosfori säätää rehevyystasoa ja että typensidonta tarvittaessa tuo prosessien
tarvitseman lisätypen kuluvan kesän tarpeisiin.
6.1.3 		 Gotlanninmeren DIN-typpi loppuu keväällä, DIP-fosfori ei
Kasviplanktonin kevätmaksimi ja sen aikainen ravinteiden kuluminen on
keskeinen tekijä Itämeren rehevyyden synnylle ja mahdolliselle palautumiselle
ravinnekuormituksia vähennettäessä tai pikemminkin säädeltäessä. Valaiseva
pikakäsitys on saatavissa Larssonin ja Anderssonin (1999) kirjoituksesta. He
ovat esittäneet Gotlanninmeren eri alueiden eufoottisen kerroksen DIN- ja DIPpitoisuuksien kuukausittaisia keskiarvoja (kuvio 28).

194

Kuvio 28. Gotlanninmeren eri altaiden DIN ja DIP-pitoisuudet vuosien 1994–1998 kuukausittaisina keskiarvoina valaistussa eli eufoottisessa kerroksessa (0–15 m) (Larsson & Andersson 1999). a) Epäorgaaninen DIN-typpi, b) Epäorgaaninen DIP-fosfori.
Värikoodit ylhäältä alkaen Bornhom, itäinen Gotlanninmeri, koillinen Itämeri, luoteinen
Itämeri, läntinen Gotlanninmeri.

Kuviosta nähdään, että maalis- ja toukokuun arvot etenkin typellä kuvaavat puhtaasti
talven ja kesän keskiarvoja, mistä päätellen pitoisuuksien nettopienenemiset ovat
tapahtuneet huhtikuussa. Nettokäsite on tarpeellinen siksi, että levien hajoamisessa
ja heterotrofien erityksessä vapautuu epäorgaanisia ravinteita; ne siis myös
kiertävät, vaikka kierto ei välttämättä näy pitoisuuksissa.
Kuvion 28 tulkintaan on syytä ottaa myös kasviplanktonin sukkessio.
Huhtikuussa Itämeren tuotantokausi alkaa piileväkukinnalla. Alkukevään piilevät
ovat nopeasti vajoavia ja niiden fosforisisältö on 2–3-kertainen, kun vertailu
tehdään käyttäen Redfieldin keskimääräistä C:P-lukua 106 ja Larssonin ym. (2001)
mittaamia solujen keväisiä C:P-suhteita 30–50. Vajotessaan nopeasti termokliinin
ja valaistun kerroksen alapuolelle piilevät vähentävät tehokkaasti päällysveden
ravinteita ”saostinkemikaalien tavoin”. Piilevien alkumaksimin jälkeen levästö
muuttuu hitaasti vajoavaksi panssarilevä- ja viherlevävaltaiseksi lajistoksi, joka
toimii vielä aidosti typpirajoitteisesti. Jo ennalta suhteellisesti typpivajaa DINpitoisuus ehtii kuitenkin jo huhtikuussa lähetä nollaa (määritysrajaa), mutta veteen
jää merkittävästi DIP-fosforia, jolla on tulevan kesän levästölle tärkeä merkitys.
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Kesän jatkuttua DIN-typen romahduksesta noin 4–6 viikkoa ja veden
lämmettyä noin 6–9 -asteiseksi typensitojat (heterokystilliset sinilevät ja muut
typensitojaorganismit) runsastuvat ja sitovat kasvuunsa tarvitsemansa typen
kaasumaisesta N2-muodosta. Sidonnan seurauksena typensitojien biomassa ja
veden kokonaistyppipitoisuus TN kasvavat, mutta DIN pysyy kuitenkin lähes
nollassa. Perustuotanto on N-sidonnan takia fosforirajoitteista (Larsson ym. 2001).
Samalla DIP-pitoisuus pienenee hitaasti saavuttaen minimin elo-syyskuussa.
Kerrottujen ilmiöiden lisäksi tapahtuu biomassan hajoamisesta johtuvaa, DINja DIP-pitoisuuksia tuottavaa ravinnekiertoa. Se mahdollista myös normaalien,
typpeä sitomattomien levien, pienehkön kasvun.
Vesiensuojelupoliittisesti tilanne näyttää täyttävän ”typenpoistajien” toiveiden
perusehdon, että DIN-typpi on käytännöllisesti lopussa ja että normaalien
levien perustuotanto on vähäistä, vain biomassan hajoamistuotteita vastaavaa.
Näin Itämeren vesiekosysteemi ei kuitenkaan toimi, vaan kesä-syyskuussa
fosforirajoitteisten ”epänormaalien” typensitojalevien tuotanto vähintäänkin
korvaa sen, mitä normaalien levien kasvun vähenemisellä voitetaan. Tämä selviää
seuraavista syventävistä tarkasteluista.
6.1.4 		 Gotlanninmeren ravinnekomponenttien vuotuinen 		
dynamiikka
Aineisto. Itämeren tietokannasta suodatetuista TN-, TP-, DIN- ja DIP-arvoista
laskettiin org. fraktiot XN ja XP (symbolit ks. 1.5.1). Tulokset ovat taulukossa 10
ja myöhemmissä graafeissa.
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6.1.4 Gotlanninmeren ravinnekomponenttien vuotuinen dynamiikka

Aineisto. Itämeren tietokannasta suodatetuista TN-, TP-, DIN- ja DIP-arvoista las
fraktiot XN ja XP (symbolit ks. 1.5.1). Tulokset ovat taulukossa 9 ja myöhemmissä

Taulukko 9. Gotlannin itäpuolisen By15-alueen viiden havaintopaikan päällysveden (0 – 15 m) ty
Taulukko
10. Gotlannin itäpuolisen
By15-alueen
havaintopaikan
päällysveden
) ja N/P-suhteet
(mol)
vuosien 1977 – 2007 kuukausikes
eri komponenttien
pitoisuudet
(μmol l-1viiden

(0–15 m) typen ja fosforin eri komponenttien pitoisuudet (μmol l-1) ja N/P-suhteet (mol)
kk 1977–2007
TP
XP
DIP
TN Tietokanta
XN
DIN
DIN/DIP
XN/XP
TN/TP
vuosien
kuukausikeskiarvoina.
’Baltic Sea
Monitoring
(HELCOM)
data’.
1
0,71 0,20 0,51 20,43 16,83 3,61 7,06
83,97
28,73

2
kk
1
2

3
4

3

5

4

6

5
6
7
8
9

0,81
TP

XP

0,79

0,21
DIP

TN

0,60
XN

0,24

0,55

0,40

0,44

21,19 17,04 4,15
DIN

DIN/DIP XN/XP TN/TP
83,97

28,73

0,81

0,21

0,60 21,19 17,04 4,15

6,88

81,69

26,10

0,74

0,26

0,20

TN

0,72

0,28

0,18

0,82

25,97

0,69

0,31

0,20

0,74

0,26

0,20

0,80

25,19

0,53

0,47

0,11

31,77
0,80

0,26

0,73

0,02

67,32
47,60

0,61 0,550,44
0,16 4,1919,24
0,24
20,63 16,44
7,62 18,78
67,32 0,46
25,97

2,96
0,69

0,84

0,50 0,440,39
0,11 2,2820,05
0,40
21,23 18,95
5,13 19,70
47,60 0,35
25,19

3,27
0,53

0,4750,21
0,11

40,14
0,89

0,21

0,79

0,02

7

0,61

0,44
19,24 18,78
2,96 20,56
42,26 0,33
31,77
0,52 0,160,42
0,11 0,4620,89

0,26
3,04

0,7349,28
0,02

0,98
39,83

0,20

0,80

0,02

8

0,50

0,39

0,11 20,05 19,70 0,35

3,27

50,21

40,14

0,21

0,79

0,02

0,98

0,52

0,42

0,11 20,89 20,56 0,33

3,04

49,28

39,83

0,20

0,80

0,02

0,98

49,00

0,17

0,83

0,02

0,44

0,36

0,08 21,37 21,02 0,35

4,63

58,26

49,00

0,17

0,83

0,02

0,98

47,16

0,18

0,82

0,01

45,66

0,30

0,70

0,03

9

0,79

0,44
0,43

0,36

0,08

21,37 21,02 0,35

4,63

0,35

0,08

20,09 19,81 0,28

3,62

100,43 0,35
0,44 0,080,31
0,13
20,09 19,81

20,09
19,43
0,66 4,98
3,62
56,99 47,16
0,18

0,28

10

110,44 0,31
0,49 0,130,26
0,22
20,09 19,43

0,6618,36
4,98 16,71
63,36 1,65
45,66

11

18,36 16,71
120,49 0,26
0,59 0,220,21
0,38

1,6520,14
7,36 17,81
64,05

0,59

N/P Suhde (mol)

12

XN/
26,10

5,13

7,06

0,18

TN

21,23 18,95 2,28

0,51 20,43 16,83 3,61

0,28

XP/TP

7,62

0,20

DIN/
81,69

0,72

TP

20,63 16,44 4,19

0,71

0,84

DIP/
6,88

DIP/TP XP/TP DIN/TN

0,21

56
48
40
32
24
16
8
0

0,38 20,14 17,81 2,33

6,13

86,61

0,3142,26
0,20

58,26
56,99

63,36
0,01

0,82

0,99

7,36
0,30

0,7064,05
0,03

37,84
0,97

0,46

0,54

0,09

37,84 6,13
0,46
2,33

0,5486,61
0,09

0,91
34,37

0,65

0,35

0,12

0,35

0,88

34,37

0,65

0,12

Kuvio 29. Gotlanninm
päällysveden (0 – 15 m
1977 - 2007 N- ja P-pi
suhteiden (mol) kuuka
(taulukko 9).

DIN/DIP
TN/TP
Redfield 16:1

0

2

4

6
8
Kuukausi

10

12

Kuvio 29. Gotlanninmeren päällysveden (0–15 m) vuosien 1977–2007 N- ja P-pitoisuuksien suhteiden (mol) kuukausikeskiarvoja (tiedot taulukosta 10).
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Ristiriitaiset
DIN/DIPja N/P-suhteet.
Puhuttaessa
liukoispitoisuuksien
suhteista
ei yleensä mainita,
puhutaankoravinteiden
DIN/DIP- vaikokonaisTN/TP- tai liukoispitoisuuksien
suhteista
ei yleensä
puhutaanko
DIN/DIPvai TN/TP-suhteista. Tämä sel
suhteista. Tämä
selittää
osaltaan mainita,
kiistoja typen
rajoittavuudesta.
Gotlanninmeren
eufoottinen
kerros
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mutta XN-ylijäämäinen,
jos asiaa tarkastellaan
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kiistoja
typen rajoittavuudesta.
Gotlanninmeren
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tavanomaisella
Redfieldin
suhteella.
Itämeri
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DINja
DIP-pitoisuuksilla
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(TN/TP
aina
yli
20)
(taulukko
10
ja
kuvio
mutta kokonaispitoisuuksilla tulkiten se olisi aina fosforirajoitteinen (TN/TP aina yli 20)
29).
(taulukko
9 ja kuvio 29).

9

10 11 12

Kuvio
Gotlanninmerenpäällysveden
päällysvedenDINDINja DIP-pitoisuuksien
(μmol
l-1) kuukausikeskiarvot kolmen aine
Kuvio30.
30. Gotlanninmeren
ja DIP-pitoisuuksien
(μmol
l-1) kuukausikeskiton
avulla
(aks.
N/P 16).avulla
Selitykset:
lap:suhde
tämä tutkimus,
taul. 9 vuosilta
- 2007.lar:
arvot
kolmen
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(akselien
1/16). Selitykset:
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tutkimus,
taul. (Larsson& Andersson
1999),
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kuva
24
vuosilta
1994-98.
9 vuosilta 1977–2007.lar: (Larsson& Andersson 1999), ks. kuva 24 vuosilta 1994–98.
vah:
(2007)vuosilta
vuosilta1994–2004.
1994 – 2004.
vah: ks.
ks.Vahtera
Vahtera ym.
ym. (2007)

Gotlanninmeren toistuva kevään DIN- ja DIP-ravinteiden kulumismalli.
Gotlanninmeren kolmen aineiston kuviosta 30 nähdään, että kevään DIN- ja DIP-vähenem
Gotlanninmeren
toistuva kevään
DIN- kaavan
ja DIP-ravinteiden
toistuvat
eri vuosijaksoina
säännöllisen
mukaan (vrt.kulumismalli.
Larsson ja Andersson 1999).
Gotlanninmeren kolmen aineiston kuviosta 30 nähdään, että kevään DIN- ja DIP-

vähenemät
toistuvat eri vuosijaksoina
säännöllisen
kaavan mukaan (vrt.
Larsson
ja
Talven
DIN/DIP-suhde
on vain noin
puolet tasapainoisesta
ja suhde
kesällä
sitäkin alempi;
-1
Andersson
1999).
DIN
loppuu,
mutta DIP:a jää jäljelle noin 0,13 μmol l , josta se edelleen vähenee saavuttae
Talven
DIN/DIP-suhde
on vain noin puolet
tasapainoisesta
ja suhde kesällä
minimin 0,07 μmol l-1 elo–syyskuussa.
Tämän
jälkeen lämpötilakerrostuneisuus
vähitellen
sitäkin alempi;
DIN päällysvesi
loppuu, mutta
jää jäljelle
0,13
μmol l-1, josta
se
purkautuu,
jolloin
ja DIP:a
peitekerros
(0 –noin
70 m)
sulautuvat.
Samalla
levät hajoavat j
edelleen vähenee
saavuttaen minimin
0,07 μmol
l-1 elo-syyskuussa.
Tämän jälkeen
vapauttavat
ravinteensa.
Lisäksi syksyn
ja talven
myrskyt erodoivat
halokliiniä ja siirtävät
alusveden
ravinteita peitekerrokseen. Näiden prosessien tuloksena talven DIN- ja DIP-pito
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suudet kasvavat maaliskuuhun asti. Jotta ravinteiden väheneminen olisi keväällä tasapainoista, tulisi talven DIN-arvon olla noin 10 (μmol N l-1) eli 2-kertainen.

6.1.5 Ravinnedynamiikan vertailut Itämeren eri alueilla

Gotlanninmeren ja Merenkurkun vertailu
Gotlanninmeren ja Merenkurkun 0 – 15 m syvyysvyöhykettä käsittelevistä kuvioista 31 ja 3
voidaan päätellä seuraavaa (akseleiden suhteet 16/1):

lämpötilakerrostuneisuus vähitellen purkautuu, jolloin päällysvesi ja peitekerros
(0–70 m) sulautuvat. Samalla levät hajoavat ja vapauttavat ravinteensa. Lisäksi
syksyn ja talven myrskyt erodoivat halokliiniä ja siirtävät alusveden ravinteita
peitekerrokseen. Näiden prosessien tuloksena talven DIN- ja DIP-pitoisuudet
kasvavat maaliskuuhun asti. Jotta ravinteiden väheneminen olisi keväällä
tasapainoista, tulisi talven DIN-arvon olla noin 10 (μmol N l-1) eli 2-kertainen.
6.1.5 		 Ravinnedynamiikan vertailut Itämeren eri alueilla
Gotlanninmeren ja Merenkurkun vertailu. Gotlanninmeren ja Merenkurkun 0–15
143
m syvyysvyöhykettä käsittelevistä kuvioista 31 ja 32 voidaan päätellä seuraavaa
(akseleiden suhteet 16/1):
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–– Gotlanninmerellä tapahtuu jokakesäistä typensidontaa. Siellä TP vähenee
huhti-syyskuussa pääosin levien laskeutumisen takia, mutta XN ja TN kohoavat
touko-elokuussa typensidonnan takia, kun N-tuotto on voimakkaampaa
kuin levien laskeutumisen vaikutus. Merenkurkussa sekä TP että TN ja DIN
vähenevät eikä typensidontaa tapahdu.
–– Kun ajatellaan, että touko-elokuun TP:n 28 %:n vähenemisarvo koostuu
lähinnä vajoamisesta termokliinin alapuolelle, niin myös typpeä täytyy vajota
likimain sama osuus. Kun kuitenkin TN kasvaa 11 %, täytyy typensidontaa
tapahtua toukokuun lähtöpitoisuudesta laskennallisesti noin 40 %, jotta näkyvä
typpilisäys toteutuu (taulukko 10). Laskelmien mukaan sidonta on ollut toukoelokuussa noin 7,5 μmol N l-1, josta Gotlanninmeren päällysveden tilavuuden
4500 km3 avulla laskien saadaan touko-elokuun typensidonnaksi noin 470
kt N v-1, mikä on hieman suurempi kuin Larssonin ym. (2001) arvioima
maksimiarvio 420 kt N v-1. Typensidonta on siten hyvin voimakas tekijä.
–– Gotlanninmeressä DIN loppuu jo toukokuussa, mutta DIP ei lopu.
Merenkurkussa (Öre) asia on päinvastoin; DIN ei lopu, mutta DIP kuluu lähelle
sidontaa rajoittavaa pitoisuutta (n. 0,1 μmol l-1). Pieni DIP-pitoisuus ja DINylijäämä estävät typensidonnan.
–– Gotlanninmeren N-sidonnasta huolimatta vuotuinen TN ei kasva, koska
Itämeren voimakas denitrifikaatio toimii DIN- ja XN-pitoisuuden kasvun
rajoittajana. Myös Öressä vuotuinen pitoisuusmuutos on nolla, eli systeemi on
dynaamisessa tasapainossa.
–– Talvella Gotlanninmeren DIN-osuus TN:stä on noin 20 %, mutta kesällä vain
noin 2 %. Fosforilla vastaavat luvut ovat 70 % ja 20 %. DIN-typpeä on siten
vähän ja DIP-fosforia runsaasti suhteessa TN- ja TP-määriin. Merenkurkussa
ja eritoten Perämeressä tilanne on päinvastainen, DIN-typpeä paljon ja DIPfosforia vähän.
–– Kaiken kerrotun perusteella Itämeren perustuotanto on huhtikuussa DINrajoitteinen, vaikka kokonaistyppeä on kokonaisfosforiin ja tasapainoon
verrattuna ylimäärin. Touko-syyskuussa, DIN-vähyydestä huolimatta, tuotanto
ei sitä vastoin voi olla typpirajoitteista, sillä kaasumainen N2-typpi toimii
voimakkaana korvaavana ja uutena typpilähteenä typensitojaleville niiden
sitoessa perustuotannossa sekä hiiltä että typpeä. Rajoittavaksi tekijäksi jää
alkuperäisen DIP-fosforin riittävyys lisättynä autotrofisessa ja heterotrofisessa
hajotuksessa vapautuvien DIN-typen ja DIP-fosforin määrillä. Rajoittavana
tekijänä voivat olla myös muut fysikokemialliset tekijät, lähinnä valo ja
lämpötila.
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Gotlanninmeren, Selkämeren ja Perämeren vertailu. Kuviossa 33 esitetään
vertailtavaksi eri alueiden DIN- ja DIP-pitoisuuksien keskinäisiä vertailuja.
Akseleiden suhteet ovat 16:1.
–– Typpivajauksellinen Gotlanninmeri. Gotlanninmeren ja sen eteläisten osien
DIN- ja DIP-käyrät ovat lähes kopioita toisistaan muun muassa siinä, että
DIP-käyrät kulkevat koko vuoden DIN-käyrien yläpuolella. Lisäksi DIN-typpi
loppuu lähes kokonaan. Tämä osoittaa DIN- ja DIP-pitoisuuksilla määriteltynä,
että typpi olisi tavanmukaisesti tulkittuna levätuotantoa rajoittava ravinne
ja että tilanne olisi siten ”typenpoistajien” toiveen mukainen. Todellinen
levätilanne on kuitenkin huono. Laajasti ottaen typpivajauksellinen ja siis
epäedullinen tilanne ei johdu vain typen vähyydestä, vaan myös sisäisen
fosforikuormituksen aiheuttamasta suuresta fosforipitoisuustasosta.
–– Tasapainoinen Selkämeri. Selkämeri ja Saaristomeri ovat vaihettumisalueita,
joilla DIN- ja DIP-käyrät kulkevat erottumatta selvästi toisistaan. Huolimatta
siitä, että Selkä- ja Saaristomereen kohdistuu Länsi-Suomen voimakas
maatalouskuormitus, kesän DIN- ja DIP-pitoisuudet ovat molemmat varsin
pieniä. Yhteistä Perämeren ja Gotlanninmeren ravinnedynamiikalle on
”saostamisteorian” pitävyys, sillä Pohjanlahdella ylimäärin esiintyvä DIN
”saostaa” DIP:n ja Gotlanninmerellä ylimäärin esiintyvä DIP ”saostaa”
puolestaan DIN:n keväällä hyvin pieneen pitoisuuteen. Selkeä ero on kuitenkin
siinä, että DIN-vajaus johtaa typen sidontaan, kun taas DIN-ylijäämällä ei ole
tätä haitallista vaikutusta.
–– Typpiylijäämäinen Perämeri. Perämeren DIN- ja DIP- käyrät kulkevat eri
lailla: DIP koko vuoden DIN-käyrien alapuolella. Tämä osoittaa DIN- ja
DIP-pitoisuuksilla määriteltynä, että fosfori on tavanmukaisesti – ja kaikkien
hyväksymästi – tulkittuna levätuotantoa rajoittava ravinne. Ankarinkin
typenpoiston kannattaja joutuu myöntämään, että kun Perämerellä typpeä on
ylimäärin, sitä ei kannata edes yrittää tehdä minimitekijäksi, koska Perämerellä
ei ole happi- ja sisäkuormitusongelmia eikä siten rehevyysongelmia.
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-1 akselien suhde 16). Kuviot on
Kuvio 33. DIN(yksiköt
Kuvioja33.DIP-pitoisuuksia
DIN- ja DIP-pitoisuuksia
(yksikötμmol
μmol ll-1,
, akselien suhde 16). Kuviot on uudelleenpiirretty
graafisesti
tasoittaen HELCOMin
(1996)
kuvioaineistosta.
Näytesyvyys
on 0-10 m. Epätarkkuudestaan
uudelleenpiirretty
graafisesti
tasoittaen
HELCOMin
(1996)
kuvioaineistosta.
Näytepaljastavat suuruusjärjestykset.
syvyys on huolimatta
0–10 m. kuviot
Epätarkkuudestaan
huolimatta kuviot paljastavat suuruusjärjYlin: Perämeren asemat bb-n (Oulu) ja bb-s (Merenkurkku), 1989-1993.
estykset. Ylin: Perämeren asemat bb-n (Oulu) ja bb-s (Merenkurkku), 1989–1993.
Keski: Selkämeren asemat bs-n (Vaasa) ja bs-s (Rauma) ja as (Turku), 1989-1993
Keski: Selkämeren
asemat bs-n
(Vaasa)
jaK1,
bs-s
(Rauma)
ja1989-1993
as (Turku),
1989–1993.
Alin: Gotlanninmeren
eteläosan
asema
1979-1988
(g1) ja
(g2) ja
Bornholmin altaan asema K2,
Alin: Gotlanninmeren
eteläosan asema K1, 1979–1988 (g1) ja 1989–1993 (g2) ja Bornhol1979-1993 (bo)
min altaan asema K2, 1979–1993 (bo)
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Tiivistetty johtopäätös on:
–– os kevätvaihe on DIP-fosforirajoitteinen, se johtaa tavanomaisten levien
fosforirajoitteiseen kesätuotantoon ilman alttiutta typensidontaan ja
typpiperäiseen lisätuotantoon. Tämä tilanne on toivottava.
–– Jos noin yhden kuukauden kevätvaihe on voimakkaasti DIN-typpirajoitteinen,
tilanne johtaa varmasti kesä-syyskuun ajaksi fosforirajoitteiseen typensidontaan,
jonka yhteydessä jopa hiilensidonnan pääosa saattaa koostua typensitojalevien
aiheuttamasta lisätuotannosta. Tämä tilanne on epätoivottava.
6.2 		

Itämeren typpikysymys – tiedettä vai konsensuksella 		
ylläpidetty myytti.

6.2.1 		 ”Typenpoistajien” ja ”typpikriitikoiden” koulukunnat ja 40
vuoden kiistat
40-vuotinen Itämeren typpikiista
Typpikuormituksen vähentämistarpeista on koko maailmassa ja erityisesti
Ruotsissa kiistelty 1970-luvun lopulta alkaen – ja kiistellään yhä. Seitsemän
ruotsalaisen kriitikkoprofessorin ryhmä, tukenaan kanadalainen suurtutkimus,
pitää varmana, että typenpoiston miljardikuluilla saadaan aikaan enemmän
haittaa kuin hyötyä (Dagens Nyheter 20.4. 2005, 11.3.2006). Typen poistoa ajava
koulukunta on toistaiseksi voitolla tässä Itämeren 40-vuotisessa ”typpisodassa”.
Typpikysymys on jakautunut kahdeksi polarisoituneen ryhmäajattelun leiriksi (vrt.
Janis 1972). Eritoten Ruotsissa vallan saanut ”typenpoistajien” ryhmä ei suostu
edes vastaanottamaan ryhmän ulkopuolista palautetta
Koulukunnat. Jo 1800-luvulta peräisin olevat von Liebigin minimiravinnesäännöt
tulivat jossain määrin myös vesiensuojelun osaksi 1970-luvulla. Sittemmin
fosforikuormituksen vähentämisen tuotua vesistöjen tilaan yleensä hyviä tuloksia
esiintyi 1990-luvun alussa lisäparanemisen toivossa asenteita, että ”nyt on typen
vuoro”, vaikka tuolloin pitkäaikaisia ja perusteltuja epäilyjä typen vähentämisen
tarpeettomuudesta oli edelleen. Hiljaisemman 1990-luvun loppupuolen jälkeen
typenpoisto on jälleen noussut esille (Elmgren & Larsson 2001, Tamminen &
Andersen 2007, Vahtera ym. 2007, Pietiläinen ym 2008, Conley ym. 2009c, Voss
ym. 2011, Conley 2012, Larsson ym. 2014).
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Itämeri on kiistellyin perustein luokiteltu erityisen herkäksi vesialueeksi (PSSA,
Particularly Sensitive Sea Area), jolloin muun muassa Suomen on vähennettävä
typpikuormitusta, vaikka monet asiantuntijat pitävät sitä tarpeettomana. EU:n
tuomioistuin antoi vuonna 2009 asiassa C- 335/07 Suomelle (ja Ruotsille
vastaavassa asiassa) sisävesiä koskevia lievennyksiä, joita monet asiantuntijat
pitävät järkevinä. EU-tuomioistuimen antamat lievennykset olivat huomattava
voitto typpikriitikoiden logiikan mukaisille argumenteille.
”Typenpoistajat” ja ”typpikriitikot”. Itämeren suojelun ravinneasioissa
erityisesti Ruotsissa, Suomessa ja Pohjois-Amerikassa on ollut nähtävissä kaksi
koulukuntaa, ”typenpoistajat” ja ”typpikriitikot”. Poiston kannattajiin voidaan
tutkimustensa perusteella lukea muun muassa Elmgren 1989a, Granéli ym. 1990,
Rosenberg ym. 1990, Elmgren 2001, Elmgren & Larsson 2001, Howarth & Marino
2006, Arvola ym. 2006, Vahtera ym. 2007, Pietiläinen ym. 2008, Conley ym. 2009c,
Paerl 2009, Voss ym. 2011, Conley 2012 ja Ahtiainen ym. 2014. ”Typenpoistajien”
ajatustavoista ja toiminnasta kerrotaan useissa tämän teoksen kohdissa, muun
muassa alaluvun 6.3.6 kohdassa ”Typenpoiston paradoksi”.
Ruotsissa ja myös Suomessa on useita korkean tietotason ”typpikriitikoita”.
Ruotsin kiihkeässä typpidebatissa mainittavimpia lienevät professori Gösta Walin
(2006), dosentti Thomas Hellström (1996, 2007) ja professori Anders Stigebrandt
(Eilola & Stigebrandt 1999). Kriitikkokuntaan kuuluu myös tämän luvun alussa
mainittu professoritasoinen seitsemän henkilön ryhmä, johon kuuluvat Walin ja
Stigebrandt. Suomen arvovaltaisin pitkän ajan kriitikko on limnologian professori
Pertti Eloranta (2009).
Arvovaltaisena tukena ruotsalaisille ja suomalaisille ”typpikriitikoille”
ovat olleet monet kanadalaiset, yhdysvaltalaiset ja eurooppalaiset tutkijat.
Heistä kanadalaiset tutkijat ovat toimineet David Schindlerin johtamissa
täysmittakaavaisten
järvien
ekosysteemitason
ravinnelisäystutkimuksissa
(Schindler 2009). Niillä on seuraava historia.
Manitoban Winnipegiin vuonna 1966 perustetun ja vuonna 1968 toimintansa
aloittaneen Experimental Lake Area (ELA) -tutkimuslaitoksen tehtävänä oli
tutkia täydessä järvimittakaavassa ekosysteemien rehevyyden syitä, seurauksia ja
säätelymahdollisuuksia lähinnä hiilen, typen ja fosforin kannalta. Tutkimuskohteina
oli 56 järveä. Muutaman vuoden jälkeen tutkimusaihe voitiin keskittää lähinnä
typen ja fosforin keskisten riippuvuuksien selvittämiseen koejärvissä, joihin
oli lisätty ravinteita eri jaksoissa ja suhteissa ja joiden tutkimuksista vanhimmat
ovat kestäneet 40 vuotta (mm. Schindler 2006, 2012, Schindler & Hecky 2009,
Schindler ym. 2008). Schindler työryhmineen on vuosien tai vuosikymmenten
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kokeillaan osoittanut, että lyhytaikaiset, ekosysteemistä irralliset simuloinnit pulloja allaskokeissa (mesocosm, enclosure) eivät anna pitkällä ajalla oikeaa kuvaa
(Schindler 2012).
”Typpikriitikoita” puoltava asia on, että Schindler (1977) saattoi jo vuonna
1977 kirjoittaa Science-lehdessä kahden koejärven tuloksista, että nitraattilisäystä
vähennettäessä typensidonta käynnistyi muutamassa viikossa. Toinen kriitikoiden
näkemyksiä vahvistava asia on, että Schindlerin koulukunnalla on takanaan ELAtutkimusten järvimittakaavaisuus ja pitkäaikaisuus sekä runsas kansainvälinen
koetietämys.
6.2.2 		 Ruotsin ”typenpoistajat” vähättelevät tieteellisiä argumenteja
Ruotsissa typen poiston tarpeellisuudesta on käyty ajoittain niin kiivasta debattia,
että on jäänyt epäselväksi, tavoitellaanko asiassa luonnontieteellistä totuutta ja
maan parasta, vai tavoitellaanko ympäristöpoliittista valtaa ja henkilökohtaista
arvovaltaa.
Göteborgin yliopiston professori Gösta Walin perustelee julkaistussa
kokousesitelmässään (Förening Vatten 27.9.2006) typenpoistolle kriittistä
näkemystään numeerisin kaavioin (Walin 2006, Figur 1–3). Näillä hän esittelee
kemiallisen stökiömetrian lainalaisuuksin typensidonnan logiikan ja määräsuhteet
ja osoittaa, kuinka alkukesällä nitraattivajaaksi ja fosfaattiylijäämäiseksi jäänyt
tilanne tasapainottuu kesällä typensidonnan ansiosta. Lisäksi hän osoittaa,
että typensidontaprosessi tuottaa myös uutta orgaanista leväbiomassaa, minkä
”typenpoistajat” yleensä jättävät mainitsematta typenpoistoa vaatiessaan.
Lyhyessä historiikissa Walin kertoo, että typenpoistoajatukset olivat
alun pitäen lähteneet 1970-luvulla Amerikasta ja että asia oli kultakaivos
kunnianhimoisille tutkijoille Ruttger Rosenbergille ja Ragnar Elmgrenille, jotka
”kilpailivat määrärahoista mutta olivat liikuttavan yksimielisiä doktriinista: ’typpi
on rajoittava aine meressä’.” Sittemmin Rosenberg suuntautui toisiin aiheisiin ja
”typenpoistajien” näkemyksen lipunkantotehtävän otti Ragnar Elmgren.
Typpiasian luonnontieteellisistä perusteista syntyi näkemyseroja lähinnä
suojelubiologien ja tekniikan edustajien välille. Keskustelu kiihtyi typpidebatiksi
Amerikassa, Ruotsissa, Suomessa ja yleensäkin läntisissä maissa jo 1970-luvulla.
Näkemyserojen syvyyden kuvaamiseksi lainattakoon seuraavat Walinin (2006)
virkkeet, joiden keskeinen yleissanoma sopii kuvaamaan myös suomalaista
typpikeskustelua.

205

”Se kvantitatiivinen kuva, jota olen yrittänyt välittää ja joka perustuu ennen
kaikkea tosiasiaan, että ’fosfaatti käytetään loppuun’ [koska kesän mittaan typpi
ei voi loppua], se kuva jätettiin huomiotta sillä mahtailevalla ylimielisyydellä,
johon vain tulkitsijan suosikkiasemaan päässeillä biologeilla on varaa. Mikään
ei saanut olla niin yksinkertaista, että päätelmiä voitaisiin tehdä yksinkertaisen
jatkuvuustarkastelun pohjalta. Nyt typensidonnan merkityksen tajuaminen on
lyönyt läpi ja pakottanut uudistamaan ajatuksia.” (Viimeisellä lauseella Walin
tarkoittaa amerikkalais-kanadalaisen tutkijaryhmän kannanottoja (Boesch
ym. 2006, ks. 2.2.2)).
Lisäksi Walin (2006) kertoo, kuinka Göteborgin lääninhallituksen työyhteisö
ylenkatsoi työssään syvällisesti typpikysymykseen perehtyneen dosentti
Johan Söderströmin (1996) ajatuksia. Söderström oli tullut johtopäätökseen,
että typenpoistolla ei saada toivottuja vaikutuksia ja että siihen käytetyt rahat
valuvat hukkaan. Asiaan syvällisesti perehtymättömät, mutta 1970-luvun
ympäristöliikkeeseen kiinnittyneet työtoverit jättivät Söderströmin yksin, ja hän
sairastui. Söderströmin työhön paluusta ja yleisilmapiiristä Walin kirjoittaa:
”Uudet voimat uusine uskoineen olivat ottaneet vallan. Valitettavasti
Johan kuoli muutama vuosi sitten saamatta tunnustusta. Tämän kehityksen
mahdollistanut tilanne oli kasvava ympäristöliike. Se oli jotain uutta, ja
ympäristönsuojelu nautti (ja nauttii) valtavaa vaikutusvaltaa. … Ammatillisesti
ympäristökysymyksiin kytkeytyneet biologit saivat (ja saavat) ylipapin
statuksen (toisin sanoen ne heistä jatka pysyivät oikeassa uskossa).
Henkilökohtaisesti tunnen häpeää, että me oseanografian suunnan edustajat
emme onnistuneet taittamaan [typenpoiston] doktriinia jo 1970-luvulla.”
Edellisen jatkoksi Walin puhuu ”uudesta Johan Söderströmistä” tarkoittaen
tekniikan tohtori, dosentti Thomas Hellströmiä ja sanoo:
”Ammatillisen toisinajattelunsa takia hänellä [Hellströmillä] ei ole lupa puhua
tässä kokouksessa. Toivon että täällä läsnäolevat voivat käyttää valtaansa
organisaatiossaan tämän ammatillisen kiellon purkamiseksi.”
Viimemainitun perusteella voidaan sanoa, että typenpoiston konsensukseen
uskovat eivät enää halua edes kuunnella, mitä perusteluja ammatissaan paljon
vesistötutkimuksia tehneellä Thomas Hellströmillä on toisinajattelunsa pohjaksi
(Hellström 1996, 2007). Tämä ryhmäilmiö kuvaa vahvistusvinouman ja
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ryhmäajattelun huonoja puolia. Se kuvaa myös syntyviä ongelmia, kun alun
perin diskursiivis-luonnontieteellisin argumentein muodostettu paradigma joutuu
osapuolten erilaisten argumenttien ristiriitoihin. Tällaisissa tilanteissa ristiriitoihin
haetaan usein konsensusratkaisua, kompromissiratkaisua, jonka lähes kaikki voivat
juuri ja juuri hyväksyä.
Kuten myöhemmin tämän työn alaluvussa 6.4 osoitetaan, 2000-luvulla
on saatu täydentävää ja varmentavaa tietoa, että tavallisuudesta poikkeavien
typensitojalevien fotosynteesissä syntyy fosforiyksikköä kohti orgaanista hiiltä
noin 2–4 kertaa enemmän kuin normaalien levien fotosynteesissä (Larsson ym.
2001, Walve & Larsson 2007). Tällä perusteella Walin ja Hellström ovat olleet
oikeassa päätellessään, että typenpoisto saattaa aiheuttaa rehevöitymistä ja että siitä
olisi luovuttava. Walin (2006) kirjoittaa:
”Kun N/P-suhde näyttää olevan voimassa yleisesti, voi fosfaattiyksikköä kohti
laskettu hiilimäärä vaihdella huomattavasti. On mahdollista, että [typpeä
sitovat] sinilevät voivat sitoa enemmän hiiltä fosforiyksikköä kohti. Jos näin
osoittautuu olevan, on vielä tärkeämpää luopua typenpoistosta.”
Edellä sanomastaan päätellen Gösta Walin on tutustunut Larssonin ym. (2001)
tutkimukseen (ks. 6.4) ja ymmärtänyt sen. Walin on myös jo silloin tehnyt oikeat
johtopäätökset, joita Larsson ym. joko eivät olleet huomanneet tehdä tai joita he
”typenpoistajien” idealle lojaaleina eivät halunneet kirjoittaa.
6.2.3 		 Typpikysymyksen epämääräisyys – houkute sumeaan 		
tulkintaan
Itämeren suojelupyrkimykset ja -tutkimukset sisältävät erilaisia ympäristöpoliittisia
mieltymyksiä tietynlaisiin tulkintoihin. Kun typen rooli Itämeren rehevyydelle on
kiistanalainen, se luo houkutteen tulkita selkeästi tieteellisiäkin tuloksia sumeasti,
eri ryhmittymien omia mieltymyksiä mukaillen. Itämeren typpikysymyksen
käsittelyistä voidaan katsoa löytyvän sumeita tulkintoja ja erityisesti tulkitsematta
jättämisiä. Tunnetusti rehevyysasioiden tulkinta on asenteiden sekä kokeiden
toistovaikeuksien takia vaikeaa. Niinpä, kun jäykkiä normeja ei voida asettaa,
kiivailta tulkintaerimielisyyksiltä ei ole voitu välttyä etenkään Ruotsissa, Suomessa
ja Pohjois-Amerikassa.
Erimielisyyksien näkyvästä olemassaolosta voidaan tosin sanoa, että näin tiede
valvoo itseään. Tieteen itsekorjautuvuus on kuitenkin viime aikoina alkanut saada
voimakasta kritiikkiä (mm. Stroebe ym. 2012). Aiheen valtapoliittista vaikeutta
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kuvaa, että Ruotsin typpidebatissa vallan saanut ja sitä tiukasti puolustava
”typenpoistajien” konsensus julistaa massojen hallitsijaksi päästyään omaa oppiaan
valtakunnallisesti, jopa globaalisti, ainoaksi oikeaksi. Typenpoistajat muun muassa
kielsivät eräässä ammatillisessa kokouksessa (Förening Vatten 27.9.2006) dosentti
Thomas Hellströmiltä puheoikeuden typpiaiheesta (ks. Walin 2006).
Suomessa, ilmeisesti muuallakin, on tieteen etiikkaa valvova erillinen toimikunta
Tieteen eettinen toimikunta (Tenk). Itämerta ajatellen Tenkin määrittelyihin
sisältyy seuraava tärkeä ote: ”Vääristelyä on myös johtopäätösten kannalta
olennaisten tulosten tai tietojen esittämättä jättäminen.” Tenk on kuitenkin vain
lausuntoja antava elin ilman sanktiovaltaa. Viime vuosina esille nousseista tieteen
etiikan ristiriidoista emerituskansleri Kari Raivio toteaa seuraavaa: ”Suomessa on
puutteelliset mahdollisuudet valvoa tieteen etiikkaa ja estää tiedevilppiä. Tenk on
hampaaton.” (Helsingin Sanomat 7.2.2016).
Ylimalkaan Itämeren typpikysymys hyvin moniosaisena ja diskursiivisena
aihepiirinä on omiaan houkuttamaan tutkimus- ja suojeluinstituution jäseniä
tieteelliseltä näyttäviin, mutta lopulta tieteellisen logiikan kanssa ristiriitaisiin tai
sumeisiin väittämiin, joita ei ole ollut tapana yrittää falsifioida, ei edes asettaa koko
falsifiointikysymystä, koska ryhtymiskynnys on 30 vuoden kokemuksella noussut
”aktiivitutkijoiden” maailmassa lähes ylittämättömäksi.
Kerrotun perusteella kaikkia Itämereen liittyviä tieteellisinäkään pidettyjä
julkaisuja ei tule lukea tieteellisinä faktoina. Tämän näkökannan tunnustaminen
suorastaan avaa silmiä ja tekee mahdolliseksi irrottautumisen lukituista tulkinnoista
ja asenteista. Norman Fairchloun (1997) mukaan ”ollakseen kansalainen on
osattava tehdä kriittisiä huomioita kulttuurista, diskurssista ja kielestä, näin myös
tiedotusvälineiden diskurssista ja kielestä.”
6.2.4 		 ”Typenpoistajien” epälooginen kestoväite ja sen korjaus
Epälooginen kestoväite. ”Typenpoistajilla” on sellainen Itämeren tilan
parantamiskäsitys, että Gotlanninmeren jo ennestään typpirajoitteisen
kevätkukinnan levätuotantoa tulee pienentää vähentämällä typpikuormitusta
ja nitraattipitoisuutta entisestään. He uskovat tämän vähentävän vuotuista
perustuotantoa ja siten parantavan syvävesien happipitoisuutta, mikä vähentäisi
fosforin sisäistä kuormitusta ja tätä kautta vaimentaisi rehevyyttä ja rehevyyden
noidankehää. Tähän näkemykseen sisältyy ajallisesti lyhyt tosiasia, että huhtikuun
kasvun kevätmaksimi pienenisi DIN-typen vähenemisen myötä. Se on tietenkin
totta, ja siksi tämä lyhyt ja iskevä ajatus on houkutteleva esitettäväksi suurelle,
ohjeita haluavalle yleisölle, vieläpä aksioomaksi nuorille tutkijoille.
208

”Typenpoistajat” tietävät typensidonnan haitallisen periaatteen, mutta he
jättävät sen yleensä pelkäksi laadulliseksi maininnaksi. Haitta syntyy siitä, että
kevään ja kesän DIN-vajauksen lisäämisestä seuraa uuden typen ja hiilen sidontaa,
siis uutta perustuotantoa entisen päälle. Tämä lisäosa on aiempia arvioita suurempi
ja hyvin merkittävä (Wannicke 2013, Karlson ym. 2014, Karlson ym. 2015,
Elmgren ym. 2015). Ottaen huomioon, että kevätmaksimin kesto on typensitojien
kasvukaudesta ¼:n luokkaa, ”typenpoistajien” tavoittelema rehevyyshyöty kääntyy
nettohaitaksi.
Looginen korjaus. Kuviolla 34 osoitetaan, että Gotlanninmeren
nitraattipitoisuus saavuttaa määritysrajan 0,1 μmol N l-1 (käytännössä nitraatit
loppuvat) säännöllisesti viimeistään toukokuun aikana, jolloin fosfaatteja jää
veteen noin 0,1–0,4 μmol P l-1. Tämä tilanne johtaa typensidontaan. Lisäksi veden
DIN- ja nitraattitypen vähentäminen aikaistaa hieman DIN-typen loppumista ja
siten lisää typensidonnan päälläoloaikaa ja kokonaishaittaa.
Yhteisvaikutuksien takia Gotlanninmeren huono happitila pitää denitrifikaation
niin voimakkaana, että NO3-pitoisuus ei ole vuosikymmeniin päässyt kohoamaan
typensidontaa estävälle tasolle. Typensidonnan leimaama todellisuus on siten
päinvastainen kuin luvun 7 esimerkeissä niiden kirjoittajat (”typenpoistajat”)
uskovat.
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Kuviot 34, 37 ja 46 havainnollistavat, että Perämerellä DIN ei lopu. Se tiedetäänkin
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hyväkuntoiseksi ja sinileväkukinnottomaksi. Suomenlahdella ja Riianlahdella DIN-typpi on
yleensä loppunut (kuvio 46), mutta asia lienee muuttumassa. Todettakoon sekin, että
Perämeren ihmisperäisen typpikuormituksen vähentämisen maksimoinnillakin DIN/DIPsuhde pysynee lukemissa yli 16, jolloin vähentämisestä ei olisi luonnolle haittaa, mutta ei
hyötyäkään. Ihmiselle tulisi kuluja, kuten myös luonnolle energia-, materia- ja logistiikkahaittoina.
Gotlanninmeren typpikuormituksen vähentämisestä seuraisi talvisen 0 – 15 m syvyysvyöhykkeen DIN:DIP-suhteen pienenemistä, tosin tuskin havaittavaa. Tällöin alkukesällä DIN-

Kuviot 34, 37 ja 46 havainnollistavat, että Perämerellä DIN ei lopu. Se tiedetäänkin
hyväkuntoiseksi ja sinileväkukinnottomaksi. Suomenlahdella ja Riianlahdella
DIN-typpi on yleensä loppunut (kuvio 46), mutta asia lienee muuttumassa.
Todettakoon sekin, että Perämeren ihmisperäisen typpikuormituksen vähentämisen
maksimoinnillakin DIN/DIP-suhde pysynee lukemissa yli 16, jolloin vähentämisestä
ei olisi luonnolle haittaa, mutta ei hyötyäkään. Ihmiselle tulisi kuluja, kuten myös
luonnolle energia-, materia- ja logistiikkahaittoina.
Gotlanninmeren typpikuormituksen vähentämisestä seuraisi talvisen 0–15
m syvyysvyöhykkeen DIN:DIP-suhteen pienenemistä, tosin tuskin havaittavaa.
Tällöin alkukesällä DIN-typen loputtua veteen jäisi hieman suurempi DIP-taso,
mikä hieman lisäisi typen- ja hiilensidontaa sekä muuttaisi koko tapahtumaketjua
rehevöitymisen suuntaan. Toimi olisi lievästi haitallinen tai merkityksetön.
Kuormituksen vähentämistä tehokkaampaa olisi nitraattipitoisuuden lisääminen
saattamalla Gotlanninmeren syvänteet hapellisiksi (ks. 7).
6.3 		

Typensidonta ja sen evolutiivinen tausta

6.3.1 		 Typensidonta – uusi tiedevallankumouksellinen rooli
Typensidonta on keskeinen osa tässä työssä määriteltävää uutta Itämeren
rehevyysparadigmaa. Sen perusprosessi voidaan luonnehtia seuraavasti:
Typensidonta voidaan nähdä evoluution kehittämänä luonnon keinona
hyödyntää ylimääräiseksi jäänyttä veden DIP-fosfaattivarantoa, kun keväinen
leväkasvu on kuluttanut DIN-typpipitoisuuden niin pieneksi, että kaasumaisesta
N2-typestä typensidontaan kykenevät ja vähäiseen fosforipitoisuuteen tyytyvät
typensitojaorganismit saavat kilpailuedun tavanomaisiin leviin verrattuna.
Lisäksi prosessissa syntyy uutta perustuotantoa erittäin tehokkaasti verrattuna
fosfaattien käyttöön.
Tähänastinen vesialtaiden rehevyyden vähentäminen on perustunut aina toimiin,
joilla altaiden kasviplanktonin fosfori- ja typpipitoisuuksia saataisiin pienennetyksi.
On myös tiedetty, että N/P-suhteella on merkitystä levien kasvunopudelle ja
leväsukkessioille.
Edellä määritelty typensidonta on tiedetty jo 1970-luvulta alkaen merkittäväksi
typen puutteen korvaajaksi. Howarth ym. (1988) listasivat julkaisussaan
typensidontaviitteitä jo 1970-luvulta 20 kpl ja 1980-luvulta 25 kpl. Typensidonnan
määrää ja merkitystä ei silloisin laboratoriomenetelmin kyetty kovin hyvin
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määrittelemään. Typen- ja hiilensidonnan suuri merkitys alkoi laajemmin avautua
vasta 2000-luvulla muun muassa Larssonin ym. (2001) tutkimuksen tuloksena ja
sen tutkimuksen tulkintaa täydennettäessä tässä työssä (ks. 6.3).
Valitettavasti 1900-luvulla vain harvoilla oli käsitys, että DIN-typen puute
voisi muuntua typensidonnan kautta ylimääräisen rehevyyden osasyyksi.
Merkittävin heistä oli kanadalainen David Schindler. Hän kirjoitti jo vuonna 1977,
että kahdessa koejärvessä nitraattilisäystä vähennettäessä, eli aiheuttamalla N/Palenema, typensidonta käynnistyi muutamassa viikossa (ks. 6.2.1, Schindler 1977).
Myös Ruotsissa ja Suomessa on ollut samantapaista argumentaatiota.
Alaluvuissa 6 ja 7 osoitettiin, että säännöllisesti ja runsaina esiintyvät
sinileväkukinnat ovat suureksi osaksi nitraattitypen puutteen seurausta, kun systeemi
korjaa tilannetta typensitojasinilevien uuden typen ja hiilen sidonnalla. Typensitojat
ovat fosforin käytössään säästeliäitä (ks. 6.4.3). Siksi prosessi jatkuu tavallista
pienempiin PO4-pitoisuuksiin. Näin sinilevä- ja rehevyysprosesseja rajoittavana
tekijänä on veden PO4-pitoisuus, ei typpi- tai pikemminkin nitraattipitoisuus.
Kerrotut tiedot avaavat rehevyyden vähentämiselle uuden tulkinnan: tuottavan
kerroksen talvisia DIN-pitoisuuksia (käytännössä NO3) pitäisi tavalla tai toisella
lisätä ja DIP-pitoisuuksia (PO4) vähentää.
6.3.2 		 Typensidonnan evoluutio
Edellä kerrottu lyhyt typensidontaprosessin kuvaus tarkennettuna on seuraava:
Voimakkaat Itämeren sisäiset prosessit, typensidonta ja fosforin sisäinen kuormitus,
ovat Itämeren rehevyystilan ongelmien ydinprosesseja, pääosin suolavesipulssien
harvenemisen ja syvänteiden pohjien hapettomuuden seurauksia. Alkeistumalliset
sinilevät (sinibakteerit) ovat syntyneet yli 3 miljardia vuotta sitten, paljon ennen
varsinaisten kasvien syntyä. On luonnollista, että evoluutiossa on kehittynyt
mekanismeja, joilla elämä pysyy yllä lähes typpisuolattomissa, mutta muuten
suotuisissa oloissa. Pitkän kehityksen tuloksena eräille maakasveille, mutta myös
vesialtaiden typensitojaorganismeille, on kehittynyt kyky ottaa solujen kasvuun
tarvittava typpi valtavasta kaasumaisesta N2-typpivarannosta. Tämä prosessi
käynnistyy, kun keväinen leväkasvu on kuluttanut DIN-pitoisuuden ja DIN/DIPsuhteen niin pieneksi, että typensitojaorganismit saavat kilpailuedun tavanomaisiin
leviin verrattuna.
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6.3.3 		 Typensidonnalle tarjolla valtava typpikaasuvaranto, fosforilla
vastaavaa ei ole
Edellä kerrottu nostaa esille kysymyksen, riittävätkö N2-typpi ja kevään aikana
vähentynyt DIP-fosfori merkittävään uuteen orgaanisen aineen kasvuun. Tätä
ajatellen on mainittavissa seuraavat kaksi ilmiötä:
–– Typpikaasua on vedessä rajattomasti. Ilmakehästä veteen liuennut valtava
typpikaasuvaranto (N2) toimii typensitojaorganismeille DIN-puutetta
kompensoivana, välittömänä ja loppumattomana kasvukauden aikaisena
typen lähteenä, jota on vedessä kymmeniä tai satoja kertoja enemmän kuin
liuenneita typpisuoloja tai orgaanista typpeä. Näin ajatellen typpisuolat voivat
olla rajoittava ravinne vain tavallisille leville, mutta typensitojaleville DINniukkuus on vain kilpailuetu varsinkin veden lämmettyä keski- ja loppukesällä.
Kaasutyppeä orgaaniseksi muuntava sidonta voidaan nähdä uutena
kuormituksena ja hiilen tuotantona, joka virtaa eri trofiatasoille. Tämä prosessi
on ollut potentiaalinen rehevöittävä tekijä niin nyt kuin muinoinkin, jos DINtyppi on loppunut, mutta DIP-fosforia ja hiilidioksidia on ollut kasviplanktonin
lisäkasvun mahdollistavat pitoisuudet.
–– Fosforia tulee rajallisista lähteistä ja kaukaa. Fosforilla ei ole suoraan ja nopeasti
päällysveteen vaikuttavaa vastaavaa lisälähdettä, vaan päällysveden (ja tuottavan
kerroksen) levien on tultava toimeen pääasiassa sillä DIP-pitoisuudella, joka
talven lopussa on veteen jäänyt ja jota levien bakterielli hajotus tuottaa.
Sisäinen fosforikuormitus voi vaikuttaa lähinnä vasta seuraavana kesänä,
kun loppusyksyn ja talven aikana fosforia on kulkeutunut turbulenttisesti ja
advektiivisesti alusvedestä halokliinin yläpuolelle peitekerrokseen ja siis myös
tulevaan termiseen ja tuottavaan päällysveteen. Vaikka sisäinen kuormitus ei
tuo uutta fosforia systeemiin, se voi levätuotannosta riippumattomien muiden
tekijöiden takia olla potentiaalisen kasvumahdollisuutensa avulla rehevöittävä
ja ylläpitävä tekijä. Itämeressä tällainen muu rehevöittävä tekijä on muun
muassa suolavesipulssien harventuminen, joka huonontaa happipitoisuutta, ja
tämä mobilisoi aiemmin pohjaan sitoutunutta fosforia ekosysteemin käyttöön.
Typensidonta on epämääräistänyt käsitteitä, sillä typen niukkuudesta käynnistyvä
sidonta ei sopeudu tavanomaiseen rajoittavan ravinteen käsitemalliin. Tämän
hyvin tuntemansa asian ”typenpoistajat” ohittavat yllättävän hiljaisesti, koska
typpirajoitteisessa vesiympäristössä siitä syntyy typenpoiston paradoksi; mitä
suurempi typenpoisto, sitä suurempi typensidonta. Typpi ei siten voi tulla fosforin
tavoin ratkaisevaksi minimitekijäksi.
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6.3.4 		 Ravinnetypen puute muuntuu kuormitukseksi
Yleistäen typensidonta voidaan nähdä evoluution kehittämänä luonnon keinona
hyödyntää ylimääräiseksi jäänyttä veden fosforivarantoa tilanteessa, jossa DINpitoisuuden pienuus rajoittaa tavanomaisten levien kasvua. Kun typensidonnassa
syntyy uutta orgaanista ainetta normaaleissa C/N-suhteissa, niin DIN-typen
puutteen tiedetään aiheuttavan uutta typpi- ja hiilikuormitusta. Typensitojien
soluissa on kuin miniatyyrinen ravinnetyppitehdas, joka käyttää molekulaarista
typpikaasua (N2) raaka-aineena. Lisäksi prosessi toimii tarvittaessa hyvin vähällä
fosforilla.
Kaasumaista N2-typpeä elintoimintoihinsa sitovilla bakteereilla on kemiallisten
reaktiotyyppiensä mukaan yleisnimitys diazotrooppiset bakteerit. Itämeressä
pääosa näistä kuuluu filamenttisiin (rihmakimppuja muodostaviin) heterokystisiin
sinibakteeri- tai sinileväsukuihin Aphanizomenon sp., Nodularia sp. ja Anabaena
sp., joista kaksi viimemainittua ovat yleensä myrkyllisiä. Typensidonta tapahtuu
soluketjuissa olevissa heterokysteissä. Myös monilla heterokystittömillä (nonheterocystous) sinilevillä ja kokkimuotoisilla pico- ja nanoplanktonlevälajeilla
on typensidontakyky (Bergman ym. 1997, Ohlendieck ym. 2000, Vahtera ym.
2007). Valtamerien typensidonnassa tärkein suku on diazotrooppinen sinibakteeri
Trichodesmium sp, joka lienee ainoa typensidontaan aerobisissa oloissa ilman
heterokystejä kykenevä suku (Capone ym. 1997).
Veden pienissä typpipitoisuuksissa kasviplanktonin typpidynamiikka
eroaa fosforista, joten typpeä ei edes pitäisi käsitellä rajoittavana tekijänä
samaan suoraviivaiseen tapaan kuin fosforia. Schindler (2012) korostaa, että
suurimmissakaan ja pisimmillään viikkoja kestäneissä keino-olokokeissa
(mesocosm, enclosure) ei ole voitu jäljitellä oikeiden järvien ja merien
ekosysteemitason vuosia kestäviä reagointi- ja sopeutumisaikoja. Lisäksi hän
korostaa, että ravinteiden lisäyskokeiden tuloksia on sovellettava hyvin varovasti
ravinteiden vähentämiseen, jossa aikaskaala on vuosia. Erityisesti tämä koskee
typensidontaa, jonka evoluutio on kehittänyt pitkäaikaisen typen puutteen varalle.
On siis syytä muistaa Granélin ym. (1990) maininta, että fosforin lisäyksen tuoma
N/P:n aleneminen voi aiheuttaa suhteellisen typen puutteen ja se sitojasinilevien
valtaan pääsyn.
Vesiensuojeluinstituution voimakkaat ”typenpoistajat” kuitenkin vaativat
typpikuormituksen vähentämistä jo valmiiksi DIN/DIP-suhteeltaan liian
pienillä, typpirajoitteisilla Itämeren alueilla. Siksi vähentämisvaatimus on
epälooginen, tosin suhteellisesti vähäisen vähentämismahdollisuuden takia myös
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merkitykseltään vähäinen. Viimeisimpien heikkojen signaalien ja viitteiden
perusteella typpikuormituksen vähentämisvaateet saattavat olla vähenemässä (ks.
7.2.12). (Viitteitä uusista typenpoiston ja kalantuotannon näkemyksistä Elmgren
ym. 2015, Karlson ym. 2015).
6.3.5 		 Denitrifikaatio ja nitrifikaatio N-sidonnan ohjaajina
Altaan sedimentin pintaosissa ja myös veden kiintoaineen mikroaerobisissa
oloissa tapahtuu monine välivaiheineen nitriittejä ja nitraatteja tuottavia
nitrifikaatioprosesseja sekä N2-typpeä tuottavia denitrifikaatio- ja anammoxprosesseja. Nämä useimmiten rinnakkain toimivat heterotrofiset ja autotrofiset
prosessit ovat vanhastaan hyvin tunnettuja (mm. Brettar ym. 2006, Jäntti 2012).
Itämeressä nitrifikaatiolle ja denitrifikaatiolle otollisia alueita ovat halokliinin
yläpuoliset suuret pohja-alueet ja halokliinin kohdalla itse halokliinin pinta-ala ja
halokliinivyöhykkeen tilavuus. Nämä alat kattavat siis koko Itämeren pinta-alat.
Pääosa ravinnetyppeä poistavasta denitrifikaatiosta tapahtunee heterotrofisesti
sedimenttien pintaosissa, mutta myös vesimassassa N2-kaasun tuotannon tiedetään
olevan merkittävä (Löffler ym. 2011).
Typensidontakin on jo vuosikymmeniä tunnettu ilmiö, mutta sen merkitys
rehevöitymiselle on vasta heräämässä. ”Typenpoistajat’”lähes vaikenevat tästä
lisäkuormasta ja korostavat populistisesti vain kevätkauden tuotannon pienenemistä.
Howarth ym. (1988) ovat laatineet hyvän katsauksen jo vanhastaan tunnetun
ilmiön vesistösovelluksista. Niiden mukaan pieni liuenneen epäorgaanisen typen
(DIN) ja sen pääkomponentin nitraatin (NO3) pitoisuus yhdistyneenä pieneen
DIN/DIP-suhteeseen (mooleina alle 16) luo kilpailuedun typensitojille. Jo tuolloin
katsottiin, että systeemiin uutta lisätyppeä – ja myös uutta perustuotantoa –
tuovalla sidonnalla on altaan rehevyydelle suuri merkitys, ja tiedon lisääntyessä
tämä näkemys on sittemmin voimistunut (Larsson ym. 2001, Wasmund ym. 2005a,
Vahtera ym. 2007, Conley ym. 2009c, Deutsch ym. 2010).
Sekä typensidonta että siihen liittyvä perustuotanto ovat aiemmin luultua
isompia tekijöitä (Larsson ym. 2001, Wasmund ym. 2005b, Vahtera ym. 2007,
Conley ym. 2007, Deutsch ym. 2010). Tämä johtuu typensitojien erilaisesta
fysiologiasta. Niiden fosforitarve on Larssonin ym. (2001) tuloksia soveltaen
karkeasti puolet tai kolmasosa tavallisiin leviin verrattuna (ks. 6.1.1). Varsinaisen
Itämeren typensidonnan nykyarviot ovat 400–900 kt N v-1 (Larsson ym. 2001,
Wasmund ym. 2005a, Vahtera ym. 2007, Conley ym. 2007, Deutsch ym. 2010,
Jäntti 2012). Larssonin ym. (2001) mukaan typensitojat tuottavat typpeä yli oman
tarpeen.
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Varsinaisen Itämeren kokonaisperustuotantoarviot ovat karkeasti 32000–42000
kt C v-1 (Elmgren 1989b, Wasmund ym. 2001, Savchuk ym. 2005). Redfieldin
painosuhteella 41/7,2 (=5,6) kertoen typensidonnan ohessa syntyvä hiilensidonta
olisi siten suuruusluokkaa 2200–4500 kt v-1. Typensidonnan tuoman hiilen osuus
koko perustuotannosta olisi näillä arvoilla noin 6–12 %. Wasmundin ym. (2005b)
uudemman tutkimuksen mukaan sama suhde on 19–23 %. DIN-typen (lähinnä
NO3-typen) puutetta tulee siten välttää, jos tarkoituksena on hillitä liiallista
rehevyyttä ja typensitojasinilevien kukintoja.
Edellä kuvattu ajatuskulku voidaan tiivistää hypoteeseiksi, että alusveden
happitilan parantuminen tai parantaminen
–– vähentää fosforin sisäistä kuormitusta ja samalla alus- ja päällysveden DIPpitoisuutta
–– vähentää denitrifikaatiota ja lisää nitrifikaatiota, mikä samalla lisää alus- ja
päällysveden DIN-pitoisuutta (lähinnä NO3).
”Typpikriitikoiden” painavasta kritiikistä huolimatta muun muassa Elmgren &
Larsson (2001), Pietiläinen (2008) ja Conley ym. (2009c) suosittavat edelleen
2000-luvulla yleistynyttä ja populistista vaatimusta vähentää sekä typen että
fosforin kuormituksia. Conleyn ym. (2009c) eräs perustelu typenpoistolle on
seuraava:
”Fosforin vähentämisohjelmat [Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa]
paransivat monien järvien vedenlaatua, mutta laajempia veden ja ympäristön
laadun tavoitteita ei saavutettu, ei varsinkaan jokisuistojen ja rannikon
meriekosysteemeissä. Tämä johti yleishavaintoon, että rannikkovesien
typpikuormituksen vähentäminen on tarpeellista.”
Ajatus, että pelkällä fosforinpoistolla tulisi kaikkialla saavuttaa edellä mainitut
laajemmat tavoitteet, on kohtuuton. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on
moniongelmaisia resipienttejä, jotka eivät ole parantuneet tehokkaallakaan, saati
alimitoitetulla, fosforinpoistolla. Tästä ei kuitenkaan seuraa, että typenpoisto olisi
näissä tapauksissa soveltuvin kunnostuksen lisä- tai päätoimi. Conley ym. (2009c)
ymmärtävät varmasti perustelunsa keveyden, mutta he uskaltavat olla välittämättä
tiukasta tieteellisyydestä siksi, että typenpoiston vaatimisesta on tullut kiinteä
ympäristöinstituutioiden ”länsimaiden tapa”.
Schindler ja Hecky (2009) kommentoivat Conleyn ym. (2009c) kirjoitusta
ja osoittavat heihin kohdistetun kritiikin pohjautuvan liian vähäiseen tai
kiistanalaiseen aineistoon. Erityisesti Schindler ja Hecky kritisoivat Conleyn
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ym. lähteenään käyttämiä lyhytaikaisia ja keinotekoisia tutkimusmenetelmiä
ja esittävät muun muassa seuraavan painokkaan vastaväitteen: ”Päinvastoin,
ainoakaan vesiekosysteemitason tutkimus ei ole osoittanut, että typpikuormituksen
vähentäminen alentaa rehevöitymistä.”
Väitteen uskottavuus on Schindlerin työryhmien puolella, sillä todistusaineisto
ja aukottomampi logiikka tukevat heitä, ja vain heillä on pitkäaikaisiin
ekosysteemitason muutoksiin asti yltävä laaja mannertenvälinen tutkimus- ja
kokemustausta. Ylipäätään Schindlerin ryhmä on vastakommenteissaan kyennyt
jokseenkin aukottomasti torjumaan amerikkalaisten ja muiden tahojen spekulaatiot
typenpoiston hyödyistä (esim. Paterson ym. 2011).
6.3.6 		 Typenpoiston paradoksi
”Typenpoistajat” haluavat tulkita vanhaa, alun pitäen kuivan maan oloissa kehitettyä
kasvinravinteiden minimitekijälakia Itämerelläkin perinteisesti ja populistisesti
siten, että jos DIN-typpi (NO3 + NO2 + NH4) on keväällä tuotantoa rajoittava ravinne,
niin se tulee tehdä rehevyyshaittojen vähentämiseksi entistäkin rajoittavammaksi
(Elmgren 1989a, Granéli 1990, Rosenberg ym. 1990, Elmgren 2001, Elmgren &
Larsson 2001, Arvola ym. 2006, Howarth & Paerl 2008, Tamminen & Andersen
2007, Vahtera ym. 2007, Paerl 2009, Conley ym. 2009c, Voss ym. 2011, Conley
2012 ja Ahtiainen ym. 2014). ”Typenpoistajien” ajatuskulku on tiivistäen seuraava:
Vähentämällä jo ennestään DIN-typpirajoitteisen Itämeren typpikuormitusta
saataisiin koko kesän tavanomaisten levien perustuotanto pienemmäksi, mikä
vähentäisi alusveteen ja pohjalle kohdistuvaa sedimentaatiota ja hapen kulumista,
jolloin syvävesien happipitoisuus paranisi ja Itämeren sisäinen kuormitus, rehevyys
ja sinileväongelmat pienenisivät.
Tämä ajatuskulku tuntuu ensi kuulemalta loogiselta, mitä se ei kuitenkaan
ole; se jättää huomiotta, että kesän edetessä Itämeren DIN/DIP-suhde pienenee ja
DIN-typpi käytännössä loppuu ja että tällöin DIP-fosforia jää ylimäärin, jolloin
epätavalliset, usein myrkylliset, typensitojalevät tuottavat uutta typpeä ja orgaanista
hiiltä. Uutta hiilensidontaa on pidettävä lisäkuormituksena, jossa syntyvien
solujen C : N-painosuhde on jokseenkin normaali 6–7 (Larsson ym. 2001). Tästä
lisäkuormasta ”typenpoistajat” käytännössä vaikenevat ja korostavat populaarisesti
vain kevätkauden tuotannon pienenemistä.
Paradoksi. Jo edellä käsitellyissä ja seuraavissa käsiteltävissä kohdissa
osoitetaan, että typen vähentämisestä syntyisi Itämerellä seuraava paradoksi:
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mitä pienempi DIN-typpi on DIP-fosforiin verrattuna kevään kasvumaksimin
alkaessa, sitä suuremmaksi DIP-ylijäämä jää DIN-typen loppuessa, ja sitä
enemmän luonto mobilisoi kesällä uutta typpeä sitovia sinileviä, typen sidontaa
ja perustuotantoa.
Tämän tietävät kaikki asian parissa toimivat lukuisat tutkijat ja tutkimusryhmät.
Sen tietävät myös Itämeren ympärysvaltioiden ympäristöviranomaiset. Tieto
on luultavasti ymmärretty, mutta monihaaraisen suojeludiskurssin osana sitä ei
suostuta tunnustamaan ääneen lausuttavaksi ja toimenpiteisiin vaikuttavaksi.
Luonnontiede on jäänyt sivuosaan ja typpidiskurssi on vallannut näyttämön.
Melko yleinen ”typenpoistajien” toinen paradoksaalinen väite katsoo, että
kun kesällä DIN/DIP-suhde on hyvin pieni, esimerkiksi 1–5, niin tuotanto olisi
typpirajoitteista, joten juuri typpeä pitäisi poistaa tuotannon edelleenrajoittamiseksi.
Paradoksaalista on, että typensidonnan ollessa päällä typpi ei voi olla rajoittava
ravinne. Kun typpeä ei voida saada vuotuistuotantoa rajoittavaksi tekijäksi,
on tyydyttävä vähentämään fosfori- ja fosfaattipitoisuuksia ja lisäämään
nitraattipitoisuuksia eri keinojen yhdistelmillä, kuten muun muassa happitilan
teknisellä parantamisella ja ulkoisen kuormituksen säätämisellä.
6.4 		

Typensidonnan merkitys – rehevöittääkö DIN-typen puute

6.4.1 		 Ravinteiden annosajattelu – havainnollinen ravinnesuhteiden
määrittelytapa
Kasviplanktonin kasvua rajoittavien typpi- tai fosforiravinteiden määrittely
Redfieldin mooli- tai massasuhteilla (N/P) on hieman vaikeaselkoista. Helpompi
tapa on ajatella, että leväbiomassan perusyksikkö koostuu yhdesta fosfori-, typpi- ja
hiiliannoksesta, joiden koot määritellään keskimääräisen leväbiomassan Redfieldin
lukujen avulla moolisuhteilla C106 : N16 : P1 tai painosuhteilla C41 : N7,23 : P1,0.
Määritellään, että edellä mainitun tasapainon mukaisessa vedessä:
–– 1 fosforiannos P’ l-1 = 1 μmol P l-1 (tai 31 μg P l-1)
–– 1 typpiannos N’ l-1 = 16 μmol N l-1 (tai 224 μg N l-1)
–– 1 hiiliannos C’ l-1 = 106 μmol C l-1 (tai 1272 μg C l-1)
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Muuntaminen annospitoisuuksiksi
Tavallisten pitoisuuksien (moolinen ja massa) muuntaminen annospitoisuudeksi
tapahtuu siten, että olemassa oleva pitoisuus jaetaan edellä esitetyillä annosten
sisällöillä. Esimerkiksi fosforin massapitoisuus 15,5 μg P l-1 on annoksina 15,5/31
eli 0,50. Vastaavasti typen moolipitoisuus 4 μmol N l-1 on annoksina 4/16 eli 0,25.
Tällöin N’/P’ = 0,25/0,5 eli 0,5 vaikka fosfori oli painoyksiköissä ja typpi mooleina.
Tulkittuna, kun tasapainossa N’/P’ = 1, suhde 0,5 tarkoittaa 50 % typpivajausta
Redfieldin tasapainoon verrattuna. Samaan tulokseen päädytään tietenkin myös
tavallisilla N/P-suhteen laskelmilla, mutta tällöin suhteita on verrattava Redfieldin
lukuihin 16 (mol) tai 7,2 (paino), mikä johtaa helposti erilaisiin virheisiin.
Jos käytettävissä on jo valmiita N/P-suhteiden arvoja, ne voidaan muuntaa
annossuhteiksi jakamalla moolinen suhde luvulla 16 ja massasuhde luvulla 7,2.
Esimerkiksi N/P 24 (mol) ja sen vastine N/P 10,8 (paino) ovat N’/P’-annossuhteina
24/16=1,5 ja 10,8/7,2=1,5.
DIN/DIP-suhteen alueelliset erot
Seuraavassa taulukossa 10 esitetään Itämeren eri osien talvisen päällysveden
tavallisia DIN- ja DIP-parametrejä sekä annospitoisuuksien DIN’ ja DIP’parametrejä. Linjalla Suomenlahti – Selkämeri – Perämeri tapahtuu voimakasta
DIP-pitoisuuden vähenemistä, mikä kohottaa linjan DIN/DIP-suhteita. (Kts. myös
typpiluvun 7.3.1 kuviot 47, 48 ja 49).
Taulukko 11. Itämeren eri osien talviset päällysveden (0–10 m) DIN- ja DIP-keskipitoisuudet ja DIN/DIP-suhteet mooliyksiköissä ja annosyksiköissä. Pitoisuudet ovat joulu –
maaliskuulta noin vuonna 2005 (HELCOM 2009, paitsi Suomenlahdelta (Kotka LL3A) ja
Riianlahdelta v. 2000–2012). Tietokanta ’Baltic Sea Monitoring (HELCOM) data’.
Alue

DIN

Yksikkö

μmol N l

Perämeri

7

Selkämeri
Suomenlahti

DIN/DIP

DIN’

DIP’

DIN’/DIP’

mol

N-annoksia

P-annoksia

ann./ann.

0,08

87,5

0,44

0,08

5,47

4

0,35

11,4

0,25

0,35

0,71

10,3

1,0

10,3

0,64

0,98

0,65

Riianlahti

10,3

0,9

11,4

0,64

0,91

0,71

Varsin. Itämeri

3

0,60

5,0

0,19

0,60

0,31

Tanskan salmet

3

0,50

6,0

0,19

0,50

0,38
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DIP
-1

μmol P l

-1

Selkämerellä on havaittavissa erikoinen ilmiö. Siellä avoimen meren DIP-pitoisuudet
ovat yleiskuvasta poiketen noin 30 % suuremmat kuin rannikkopitoisuudet
(HELCOM 2009, figure 2.5). Tämä selittyy siten, että Varsinaiselta Itämereltä vesi
virtaa coriolisvoiman ansiosta Viron rannikon kautta Suomenlahteen, jossa se on
saanut 2010-luvun alkuun asti huomattavia ravinnelisäyksiä Lugajoen (Fosforittehdas) ja Pietarin alueilla (ks. 5.6.5). Sieltä lisäkuormitusta saaneet vedet virtaavat
Suomenlahden etelärannikon suuntaisesti länteen noin 20–30 km: n päässä
keskimääräisestä rantaviivasta. Virtaus jatkuu Saaristomeren kautta Selkämerelle,
jossa se saa lisäyksiä Saaristomereltä. Sieltä kiertovirtaus jatkuu Pohjanlahden
itärannan myötäisesti Selkämerelle, mutta samaan tapaan 20–30 km:n päässä
rantavyöhykkeestä, johon laskee suuria ja fosforipitoisuuksiltaan ulappaa
puhtaampia jokivesiä. Ylimalkainen kiertovirtaus palaa Ruotsin länsirannikkoa
noudatellen etelään. Varsinaisen Itämeren, Pietarin ja Luga-joen ja Saaristomeren
fosforit vaikuttavat siis Selkämerelle asti, jossain määrin myös Perämerelle.
Tätä ajattelua soveltaen Gotlanninmeren happitilanteen parantaminen ja Pietarin
alueen fosforikuormituksen vähentäminen olisivat Suomenlahden, Saaristomeren
ja Selkämeren kannalta tehokkaimmat Pohjois-Itämeren tilan parantamiskeinot.
Taulukon 8 DIN’/DIP’-suhteet osoittavat, että Varsinaisen Itämeren
ja Tanskansalmien typpivajeet ovat hyvin suuret ja alueet siten altteimmat
typensidonnalle ja sinilevien kukinnalle. Suomenlahden, Selkämeren ja Riianlahden
sinileväesiintymät ovat lievempiä siksi, että niissä typpivaje on lievempi ja DIN’/
DIP’-suhde noin kaksinkertainen Varsinaiseen Itämereen verrattuna. Perämeri on
reilusti typpiylimääräinen, joten evoluution kehittämälle typensidonnalle ei ole
tarvetta.
6.4.2 		 Typensitojasinilevien vaihteleva koostumus annosajattelun
pohjalta
Seuraavaksi kuvataan kaksi rakennemallia, joissa normaaleista levistä puhuttaessa
käytetään ravinnemäärien annossymboleina kirjaimia P, N ja C. Yhden
perusleväyksikön symboli on CNP. Puhuttaessa typensidonnassa syntyneistä
uusista typpi- ja hiiliannoksista käytetään symboleita n ja c. Typpiylijäämäiselle
(a)-rakenteelle ja fosforiylijäämäiselle (b)-rakenteelle saadaan seuraavat
prosessikaavat ja selitykset.

219

a) N-ylijäämäisistä annoksista 2N ja 1P (käytännössä NO3-N ja PO4-P) syntyy
normaa
lissa huhti-toukokuun fotosyn
teesissä CNP-leväyksiköitä. PO4-P
kuluu käytännössä loppuun, jolloin ylijäämäksi jää N-annoksia. Jos NO3typpeä riittää koko kesäksi, typensidontaa ei ilmene, ja prosessi tuottaa
altaaseen tulevista ja siinä kiertävistä ravinteista normaaleja CNP-muotoisia
leväyksiköitä. Tällöin tuotannon C/P-annossuhde on 1.
b) P-ylijäämäisistä annoksista 2P ja 1N syntyy aluksi normaalissa huhtitoukokuun fotosyn
teesissä CNP-leväyksiköitä. NO3-N kuluu käytännössä
loppuu, jolloin ylijäämäksi jää P-annoksia. Tästä johtuen NO3/PO4-suhde
on hyvin pieni. Tällöin typen
si
tojasinilevät saavat kilpailuedun, ja cnPtyypin leväsoluja tuottava typensidonta alkaa c/P-suhteella 1. Tämä prosessi
kuluttaa jo vähäistä PO4-pitoisuutta entistä pienemmäksi, mutta evoluutiossa
kehittyneillä typensitojasinilevillä on kyky mukautua pienemiseen tuottamalla
yhtä P-yksikköä kohti ensin cncnP-tyyppisiä, sitten 3cn(P)-tyyppisiä, jopa
4cn(P)-tyyppisiä soluja c/P-suhteilla 2-3-4. Kevään C/P-suhteen arvoon noin
0,5 verrattuna suhdeluvut jopa 10-kertaistuvat (Larsson ym. 2001, ks. kuvio
35 C/P). Rehevyyden kannalta perustuotannon keskiarvoinen C/P-suhde on
syyskesällä annoksina 3C/1P = 3, joten alkukesän pieni suhde huomioiden
koko tuotantokauden keskimääräinen C/P-suhde olisi vähintään 2.
Typensidonta aiheuttaisi näillä karkeilla kertoimilla Gotlanninmeren fotosynteesin
kaksinkertaistumisen. Tämä selittyy Larssonin ym. (2001) esittämän kuvion 35
ja sitä tukevien Walve & Larssonin (2007) jatkotutkimusten perusteella (Neljäs
eriävä suhteutusperustelu). Niistä ilmenee, että loppukesällä C/P- ja N/P-suhteet
kasvavat kevääseen verrattuna noin 10-kertaisiksi, jolloin kesän keskiarvoksi
arvioitu kaksinkertaisuus lienee aliarvio. Tämä todellisuushavainnoin vahvistettu
ajattelutapa falsifioi ”typenpoistajien” ajattelun, että kevätmaksimin 2–4 viikon
perustuotanto olisi hyvin suuri osa koko vuosijakson tuotantoa. Seuraavissa
kohdissa nähdään, että havainnot antavat nyt kerrotun mallin mukaisia tuloksia.
6.4.3 		 Ruotsalainen tutkimus–typensitojasinilevien poikkeava 		
fysiologia
Kokenut tutkijaryhmä Larsson ym. (2001) osoittaa useiden vuosien tutkimusten
päätösartikkelissaan, että kesän edetessä typensitojien fysiologia poikkeaa
huomattavasti tavanomaisten levien fysiologiasta ja Redfieldin C:N:Pmääräsuhteista. Tällä he vahvistavat jo aiemman tiedon, että typensitojilla on
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fysiologinen erikoiskyky sitoa nitraattiköyhissä oloissa epäorgaanista typpeä (N2)
ja hiiltä (CO2) uudeksi orgaaniseksi aineeksi (mm. Boesch ym. 2006, Nürnberg
2007). Tutkimuksen kulku on ollut seuraava.
Kesän edetessä typensitojien biomassan C:P-suhde kasvaa
Larssonin ym. 2001 kuvista on luettavuuden helpottamiseksi uudelleenpiirretty
seuraava graafiryhmä (kuvio 35). Siitä ilmenee muun muassa, kuinka nopeasti
ravinteet kuluvat keväällä ja kuinka paljon filamenttisten sinilevien solujen C:P- ja
N:P-suhde kasvavat kesän aikana. Larsson ym. (2001 s. 815) kirjoittavat luoteisen
Gotlanninmeren (By31) päällysvettä (0–15 m) koskevassa tutkimuksessa seuraavaa
(suluissa lisättyjä täsmennyksiä):
”Kun Aphanizomenon sinilevän biomassa alkoi kasvaa kesäkuun alussa,
sen C:N- ja N:P-suhteen arvot kohosivat melko tasaisesti syyskuun alun
huippubiomassan aikaan asti. Huipun aikoina C:P-suhde saavutti arvon 420,
joka on melkein 4-kertainen Redfieldin tasapainoarvoon [106:1] verrattuna
ja 13-kertainen kevään alkutilanteeseen verrattuna. Vastaavasti C:N-suhde
(6,5) oli lähellä Redfieldin lukua [106:16 = 6,6] ja kevääseen verrattuna
1,5-kertainen”.
Edelllinen lainaus ja kuvio 35 osoittavat, että huhti-toukokuun filamenttisten
sinilevien koostumus on hyvin fosforirikasta ja siis hiili- ja hapenkulutusköyhää
(C/P-suhde on alle 50, kun Redfieldin tasapainoluku on 106). Kesän edetessä
tilanne muuttuu hiilipitoisempaan ja happea kuluttavampaan suuntaan. DINtypen lähes loputtua typensitojat saavat kilpailuedun ja ottavat tarvitsemansa
typen kaasumaisesta N2-typestä, jolloin ravinnerajoittuneisuus muuttuu typestä
fosforiksi. Filamenttisilla typensitojasinilevillä on siis kyky ottaa tarvitsemansa
fosfori DIP-pitoisuudesta noin 0,03 μmol P l-1 (n. 1 μg P l-1v-1) ja tuottaa biomassaa,
jonka C/P-suhde on 200–400 (mol) ja N/P-suhde 30–60 (mol). Typensitojien
biomassa on siten erittäin hiili-, hapenkulutus- ja typpirikasta, mutta fosforiköyhää.
Kääntäen se merkitsee, että yhtä fosforiannosta kohti syntyy kasvukauden aikana
noin kaksinkertainen määrä typpeä, orgaanista hiiltä ja hapenkulutusta. On selvää,
että Itämeren rehevyyden hillitsemiseksi typensidontaa tulisi kyetä hillitsemään.
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N2-sidontaa yli oman tarpeen
On havaittu, että typen- ja samanaikaisen hiilensidonnan yhteydessä veteen erittyy
ylimääräistä NH4-typpeä (Ploug ym. 2010 ja Larsson ym. 2001). Tämä sopii hyvin
evoluution kuvioihin. Ylimääräeritys hyödyttää muitakin leviä ja osaltaan selittää
typensidonnan yhteydessä havaittuja tuotannon suuria arvoja (Wannicke ym. 2013,
Karlson ym. 2015) ja seuraavassa alakohdassa esitettäviä havaintoja Itämerellä.
Rajoittavan ravinteen tulkinta
Kesätilanteen pieni DIN-pitoisuus ja DIN/ PO4-suhde ovat aiheuttaneet paljon
sekaannusta rajoittavan ravinteen tulkinnassa. Perussäännön mukaan se olisi typpi,
mutta ilmiselvän todellisuuden mukaan se on typensitojien erikoistilanteen vallitessa
fosfori. Tämä tulkintasääntö täytyy hyväksyä, vaikka siitä seuraa ”typenpoistajille”
hämmentävä johtopäätös, että nitraattipitoisuutta on lisättävä ja denitrifikaatiota on
vähennettävä ja että näiden asioiden aikaansaamiseksi ennen kaikkea happitilannetta
on parannettava ja ehkä myös DIN- tai kokonaistyppikuormitusta lisättävä.
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Kuvio 35. Luoteisen Gotlanninmeren (By31, Landsort) päällysveden (0–15 m) parame-

Kuviotrejä
35. Luoteisen
Gotlanninmeren (By31, Landsort) päällysveden (0–15 m) paramevuonna 1998. (Vuosina 1994–1997 levien koostumusta ei määritetty).Ylinnä:
trejä vuonna
1998.
(Vuosina
1994–1997
levien
koostumusta
määritetty).
Ylinnä:
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Filamenttisten sinileväsolujen
hiilipitoisuus
(μmol
C l-1, kuviossa ei
menttisten
sinileväsolujen
hiilipitoisuus
(μmol
l-1, kuviossa
arvot
kaksinkertaisina)
sekä veden
DIN- ja DIP-pitoisuudet
(μmol
l-1). C
Keskellä
ja alhaalla:
Filamenttisten
sinileväsolujen
typpi- ja fosforikoostumusten
suhteitaja
(mol).
Kuvioiden
N/P ja C/P
sekä veden
DIN- jahiili-,
DIP-pitoisuudet
(μmol l-1). Keskellä
alhaalla:
Filamenttisten
sinisamanmuotoisuus
lähes vakiollisesta suhteita
C/N- suhteesta.
Uudelleenpiirretty
leväsolujen
hiili-, typpi-johtuu
ja fosforikoostumusten
(mol). Kuvioiden
N/P ja C/P saLarssonin ym. 2001 kuvioista.
manmuotoisuus johtuu lähes vakiollisesta C/N-suhteesta. Uudelleenpiirretty Larssonin
ym. 2001 kuvioista.

Edellä kuviosta 35 ilmenee, että hapenkulutuksen kannalta tärkeä typensitojien
biomassan
C : P-suhde kasvoi syyskuun loppuun mennessä Redfieldin normaaliin
tasapainosuhteeseen (106:1) verrattuna 4-kertaiseksi ja että hyvin hiiliköyhään
huhtikuun tilanteeseen verrattuna suhde kasvoi 13-kertaiseksi. Keskimääräistäen
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kesä-syyskuun aikana C : P-suhde oli 200–300, mikä oli tasapainosuhteeseen
verrattuna noin 2–3-kertainen ja huhtikuun vähähiiliseen (C:P = noin 30) biomassaan
verrattuna lähes 10-kertainen. Jo näiden tulkintojen ja laskelmien nojalla, ja
suurista virherajoista huolimatta, laskelma näyttää falsifioivan ”typenpoistajien”
käsityksen, että kevättuotannon osuus olisi hapenkulutuksessa hyvin suuri.
Edellisen Larssonin ym. (2001) tutkimuksen lopussa on kaksi erityyppistä
johtopäätöstä:
a) ”Aineistomme osoittaa pitävästi, että heterokystiset filamenttiset sinilevät
poikkeavat
vuodenaikaiskehityksessään
huomattavasti
Redfieldin
suhdeluvuista. Tämän muuntelun sisällyttämistä oseanologisiin ja ennustaviin
malleihin tarvitaan, jotta ne kykenevät realistisesti selittämään kukinnan
kehittymistä.”
b) ”--Tästä vakuuttavasta/valtavasta (impressive) typensidonnasta huolimatta
nykyiset taselaskelmat (Wulff et al. 2001) tukevat aiempia johtopäätöksiä
(esim. Granéli et al. 1990), että Varsinaisella Itämerellä typpi on päätekijä
haaviplanktonin tuotannon rajoittamisessa.”
Ensimmäinen a-johtopäätös on tutkimuksen kulun mukainen. Toisessa
b-johtopäätöksessä tutkijat kuitenkin lähes mitätöivät tutkimuksensa. Toinen
johtopäätös on tarkoitettu suojeluinstituutiolle: typpeä on edelleen vähennettävä.
Perustelu on huono, sillä typpirajoitteisuus rajoittuisi aiempaa lyhyempään osaan
levien kevätmaksimin ajasta, joten typensidonta alkaisi entistä aikaisemmin ja
suuremmin fosforivarastoin.
6.4.4 		 Typensitojalevät tehokkaita ravinteiden käyttäjiä ja 		
perustuottajia
Edellä esiteltyjen typensitojalevien fysiologian ja ainekoostumuksen erojen
perusteella on pääteltävissä, että typensitojasinilevät ovat tehokkaita keski- ja
loppukesän perustuottajia, kun ne kilpailuominaisuuksillaan kääntävät niukkuuden
voitokseen ja toimivat typpiominaisuutensa lisäksi myös vähällä fosforilla –
osin keväällä kerätyn solunsisäisen fosforivaraston turvin (Larsson ym. 2001).
Seuraavilla kuudella esimerkki- ja tyyppitapauksella haetaan todellisuudesta
varmistusta otsakkeen väitteelle.
Rehevyyden vähentämiseksi ja esteettisyyden parantamiseksi typensitojien
massakukintojen syntyminen pitäisi estää. Se edellyttää, että jos kesän DIPpitoisuus on noin 2 μg P l-1 (= 0,065 annosta), pitää DIN-pitoisuuden olla annoksina
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yli 0,065 eli yli 14,6 μg N l-1 (= 0,065 x 224, ks. 6.4 annosajattelu). Suuremmilla
DIP-tasoilla vaadittava DIN-pitoisuus on suurempi. Samalla se merkitsee, että
talvella, ennen kevään ravinteiden saostumis- ja laskeutumisprosesseja, vedessä
tulee olla DIN-typpeä fosforiin nähden ylimäärin (DIN/DIP yli 16 (mol) ja yli 7,2
(paino) sekä annoksilla määriteltynä DIN’/DIP’ yli 1).
DIN-typen riittävyysehdon varmistaminen on tärkeää, sillä kaikkiin
”typenpoistajien” perusteluihin sisältyy ajatus, että typpikuormituksen
vähentäminen vähentäisi ei vain kevään, vaan myös koko kasvukauden aikaista
perustuotantoa ja sitä kautta syntyvää hapenkulutusta enemmän kuin mitä typen
puutteesta käynnistyvä typensidonta tuottaa uutta typpeä, hiiltä ja hapenkulutusta
(mm. Kuparinen 1984, Kuosa & Kivi 1989, Lignell 1990, Elmgren & Larsson
2001, Arvola ym, 2006, Myrberg ym. 2006, Tamminen & Andersen 2007, Vahtera
ym. 2007, Pietiläinen ym. 2008, Conley ym. 2009c).
Näin ei kuitenkaan ole, vaan typensitojat – tuomalla uutta typpeä ja
orgaanista hiiltä ja käyttämällä fosforia säästeliäästi – suorastaan lisäävät koko
tuotantokauden tuottoja. Wannicke ym. (2013) ovat tutkineet, että Itämeressä
typensidonnassa sidottu energia virtaa korkeammille trofiatasoille siten, että noin
2/3 kiertää bakteerisyklin kautta ja 1/3 kiertää primaaristi mesoeläinplanktonin
kautta niiden syödessä myös typensitojaleviä. Lisäksi Wannicke ym. (2013) ja
Karlson ym. (2015) esittelevät uusia tutkimuksia, joiden mukaan typensitojat
ovat eläinplanktonille kelvollisempaa ravintoa kuin muut, osin myrkylliset ja
eläinplanktonin lisääntymistä häiritsevät sinilevälajit. Wannicke ym. kuvailevat
asiaa seuraavasti:
“Ylipäätään typpeä sitovat sinibakteerit ovat Itämeren ravintoketjujen
korkeammille trofiatasoille välittöminä typen lähteinä ekologisesti tärkeämpiä
kuin mitä aiemmin on oletettu.”
Perustuotannon suhteutusperustelut
Seuraavassa esitetään kuusi suhteutusvertailua, joilla osoitetaan, että kesäinen
DIN-typen pienuus ei suinkaan rajoita perustuotantoa pieneksi, vaan se päinvastoin
kasvattaa vuotuista hiilituotantoa ja hapenkulutusta.
Ensimmäinen (1) ”typenpoistajien” käsityksistä eriävä suhteutusperustelu.
Larssonin ym. (2001, Fig. 6) esittämästä kuviosta voidaan poimia Gotlanninmeren
perustuotantoarvoja vuoden 1998 kesä-lokakuulta. Tutkijat selvittivät hiili-14menetelmällä ja tietyn suodatustekniikan avulla, että levien kokoluokka > 90 μm
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(pääosinAphanizomenon sp.) tuotti noin 50 % hiilen kokonaissidonnasta, kokoluokka
40–90 μm noin 35 % ja kokoluokka 20–40 μm noin 15 % kokonaissidonnasta.
Kokonaissidonta vaihteli siten, että kesäkuun kolmen havainnon keskiarvo oli noin
2 g C m-2 d-1 ja heinä-syyskuun kuuden havainnon keskiarvo oli noin 3,6 g C m-2 d-1.
Tuotanto oli siten lämpimään keski- ja loppukesään painottuva.
Verrattaessa näitä arvoja Tvärminnen alueen vastaaviin (Kuparinen 1984,
Kuosa & Kivi 1989, Lignell 1990) voidaan päätellä, että tvärminneläinen käsitys
typpirajoitteisen keski- ja loppukesän ratkaisevasti vähentyneestä tuotannosta ei
päde Gotlanninmereen ja että ero johtuu nimenomaan typensidonnasta. Tvärminnen
läheisellä Saaristomerellä ja Selkämerellä DIN-typpeä on enemmän ”saostamaan”
DIP-pitoisuus noin puoleen (noin 0,06 μmol P l-1) siitä, mitä se on Gotlanninmerellä
(0,12 μmol P l-1). Gotlanninmerellä oli siten DIN-typen puute, joka aiheutti sekä
typen- että hiilensidonnan kasvun loppukesää kohti.
Toinen (2) eriävä suhteutusperustelu. Itäisen Gotlanninmeren potentiaalisia
perustuotantokykyarvoja (potential primary productivity) löytyy runsaasti
HELCOMin (1996) julkaisun kuviosta Fig. 4.4.23. Graafien B–D niin sanotuista
Box-and-whisker plot-esityksistä (havaintoja kaikkiaan 225 kpl vuosina 1979–
1993) saadaan seuraavia tyypillisiä arvoja:
Maalis-toukokuussa (3 kk)		
Kesä-syyskuussa (4 kk)		
Loka-joulukuussa (3 kk)		

3–8
5–10
2–8

mg C m-3 h-1
mg C m-3 h-1
mg C m-3 h-1

Vaikka hajonta on suurta, luvut kuitenkin viestivät perustuotantokyvyn olevan
kesällä lievästi suurempi kuin keväällä – ja syksylläkin yllättävän suuri, vaikka
ennen kesää DIN-pitoisuus on romahtanut lähes nollaan (määritysrajalle). Tätä
johtopäätöstä tukee graafi A, jossa vuosien 1989–1993 mitatut arvot on esitetty
vuodenaika-akselilla. Näyttää selvältä, että kesän ja syksyn yllättävän suuret
perustuotannot johtuvat typensidonnan myötä syntyvästä uudesta perustuotannosta,
kuten muun muassa Wannicke ym. (2013) ovat tutkineet. Mittaukset vahvistavat,
että Tvärminnen alueen tyyppinen kevätmaksimimalli ei sovellu Gotlanninmerelle.
Kolmas (3) eriävä suhteutusperustelu. Suhteutusaineistoa löytyy myös
HELCOMin (1996 s. 95) taulukosta, jossa on esitelty huhti-toukokuun, kesäsyyskuun ja loka-joulukuun potentiaalisen perustuotannon havaintoarvoja (mg
C m-3 h-1) vuosijaksoilta 1979–83, 1984–88 ja 1989–93. Taulukon arvoista on
laskettavissa, että koko havaintoajan keskiarvoina vuodenaikaiset perustuotannot
ovat keväällä 7,9, kesällä 9,5 ja syksyllä 7,0 mg C m-3 h-1. Näistä voidaan edelleen
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laskea, että suhteelliset potentiaaliset perustuotannot kahden kevätkuukauden ja
neljän kesäkuukauden tuntimäärillä ovat:
–– keväällä huhti-toukokuussa, kun typensidonta on vähäistä, suhteellinen
tuotanto on 1440 h * 7,9 mg C m-3 h-1 = 11376 mg C m-3 kahdessa kuukaudessa
–– kesällä kesä--syyskuussa, kun typensidonta on runsasta, suhteellinen tuotanto
on 2880 h * 9,5 mg C m-3 h-1 = 27360 mg C m-3 neljässä kuukaudessa
Vaikka perustuotannon havainnoissa ja niistä lasketuissa arvioinneissa on
suuri hajonta- ja virhemahdollisuus, näillä suhteellisilla luvuilla päästään
vertailuun, että happi-, sisäkuormitus- ja sinileväongelmaisella Gotlanninmerellä
kesätuotanto on noin 2,4-kertainen kevätkauteen verrattuna. Tämä suhde olisi vain
kasvanut (pahentunut), jos jo ennalta typpivajauksellinen DIN/DIP-suhde olisi
”typenpoistajien” toiveiden mukaan saatu vielä pienemmäksi eli typensidontaa
suosivammaksi.
Neljäs (4) eriävä suhteutusperustelu. Walve & Larsson (2007) jatkoivat
vuosina 1999 ja 2000 kerätyllä aineistolla aiemmin selostettua Larssonin ym.
(2001) tutkimusta, joka pohjautui vuosien 1994–1998 aineistoon. Walven &
Larssonin (2007) uudet tutkimukset vahvistivat, että typensitojalevien solujen N:Pja C:P-suhteet kasvoivat kesän edetessä huhtikuusta elokuulle noin 10-kertaisiksi.
Myös C:N-suhde kasvoi noin 1,4-kertaiseksi. Kaikki tämä tukee edellä kerrottujen
perustuotantomittausten viestiä, että heinä-elokuussa hiilen sidontanopeus
oli kevättä suurempi. Lisäksi Larssonin ym. (2001) mukaan kesä-elokuussa
typensidonnan osuus kasviplanktonin tarvitsemasta typestä oli 30–90 %. Kun
typensidonnassa solujen C:N-suhde on melko vakio, se merkitsee melko hyvin
samaa 30–90 % perustuotanto-osuutta kevätmaksimin jälkeisessä kesä-elokuun
tuotannossa.
Viides (5) eriävä suhteutusperustelu. Kuviosta 36 todetaan, että termokliinin
ylä- ja alapuolisen veden typpipitoisuuksien erotusta (eli typensidonnan
päällysveteen tuomaa uutta kokonaistypen lisäystä) kuvaava käyrä seuraa parin
viikon viiveellä typensitojalevien hiilisisällön käyrää. Ilmiö on uskottava, koska
typensitojalevien sisällön C:N-suhde on melko vakio, vaikka se kasvaakin noin
40 % kesän aikana. Tämä vahvistaa päättelyä, että typensitojat ovat typensidonnan
ohessa myös tehokkaita uuden hiilen sitojia. Lisäksi keski- ja loppukesän aikainen
voimakas typensitojien aiheuttama perustuotanto tapahtuu muuhun tuotantoaikaan
verrattuna pienessä veden DIP-fosforipitoisuudessa tai ainakin osaksi alkukesällä
varastoitujen solunsisäisten fosforivarantojen turvin (Larsson ym. 2001).
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Erityisesti on syytä huomata, että parin kuukauden kestoinen typensitojien
aiheuttama hiilipitoisuuden huippu sattuu heinä-elokuulle, eli ajalle, jonka
perustuotantoa ”typenpoistajat” kuvittelevat typenpoistolla vähennettävän.
Todellisuudessa käy päinvastoin.

Kuvio 36. Luoteisen Gotlanninmeren (By31, Landsort) päällysveden (0–20 m) osahavaintojen parametrien keskiarvoja vuosilta 1994–1998. Vasen akseli: Veden kokonaistypen (pisteet) kerrospitoisuuksien 0–20 m ja 25–30 m erotus (jos ΔTN on positiivinen, päällysveden typpipitoisuus on suurempi kuin 25–30 m syvyydessä). Oikea akseli:
Päällysveden (0–20 m) heterokystisten typensitojalevien biomassa (kolmiot) orgaanisena hiilenä (mmol C l-1). Kopion lähde: Larsson ym. (2001).
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Kuudes (6) eriävä suhteutusperustelu. Struck ym. (2004) ja Voss ym. (2005) ovat
tutkineet raskaan 15N-isotoopin osuuden avulla typensitojien tuottaman typen
ja hiilen perustuotannon osuutta kokonaistuotannosta. Struck ym. mittasivat
ravinteita Gotlanninmeren syvältä pohjalta ja 140 m vesisyvyyteen asetetuista
sedimentaatiokeräimistä. Mittausjakso alkoi syyskuusta 1996 ja päättyi elokuun
lopussa 1997. Voss ym. tutkivat pelkästään sedimenttejä laajoilla Gotlanninmeren
eteläisillä alueilla v. 1993–2003. Johtopäätöksissään tutkijaryhmät toteavat
seuraavaa (korostukset lisätty):
–– Struck ym. (2004): ”Keskisen Gotlanninmeren pelagiaalialueilla tehdyissä
typpimäärityksissä on arvioitu typensidonnan osuudeksi noin 45 %. Tämä
on sopusoinnussa pintasedimentin typpi-isotooppiaineiston ja taselaskelmien
kanssa. …Pintasedimenteistä tehdyt orgaanisen hiilen ja typen vakaat
isotooppikoostumukset olivat verrannolliset sedimentaatiokeräimillä saatujen
painotettujen vuotuiskeskiarvojen kanssa, mikä osoittaa, että sedimentoituva
orgaaninen aine on peräisin keskisen Itämeren pelagiaaliselta alueelta.”
–– Voss ym. (2005): ”Jokien veden korkea 15N-pitoisuus on leimallista
rannikkosedimentin isotooppikuvan synnylle ja melkein kaikelle
rannikkosedimentin typelle, kun taas Gotlanninmeressä vähintään 50 %
sedimentin typpivarannosta on peräisin sinibakteereista.”
Nämä tutkimukset siis osoittivat, että Itämeren valuma-alueilta tuleva, runsaasti
15
N-iso-tooppia sisältävä typpikuormitus sitoutui rannikkoalueille, jolloin
avoimelle Gotlanninmerelle syntyi DIN-typen puutetta, jota pelagiaalisysteemi
kompensoi typen- ja hiilensidonnalla. Typensidonnan osuudeksi vuotuisesta
typen sedimentaation keskiarvosta tutkijaryhmät arvioivat lähes 50 %. Tästä
ilmiöryhmästä voidaan päätellä, että välttyäkseen typensidonnalta Itämeri tarvitsee
suuremmat talviset DIN-pitoisuudet, mihin päästäisiin ennen kaikkea happitilanteen
paranemisella ja siihen liitetyllä typpikuormituksen lisäyksellä.
Kuvattuja perustuotannon suhteutustapoja yhteenvetäen voidaan sanoa,
että Gotlanninmeren perustuotanto ei romahda kevään kasvumaksimin jälkeiseen
näennäiseen koko kesän DIN-typen puutteeseen, mitä ajatusta ”typenpoistajat”
pitävät typenpoistovaateidensa tärkeimpänä perusteluna. Päinvastoin, keväällä
syntynyt DIN-puute generoi typensidonnan, joka lienee 1970–1990-lukujen
sidonta-arvioihin verrattuna noin 10-kertainen, noin 500 kt N v-1, jopa enemmän.
Samalla sidonta tuottaa hiiltä yhtä fosforiyksikköä kohti noin 2–4 kertaa enemmän
kuin normaalit levät. Kaikki nämä tekijät yhdessä muodostavat sellaisen
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asetelman, että mitä ilmeisimmin jo talvesta alkava nitraattitypen suhteellinen
puute on rehevöittävä tekijä, ei karuunnuttava. Näytetyt ilmiöt siten falsifioivat
”typenpoistajien” käsityksen, että typpikuormituksen vähentäminen parantaisi
Gotlanninmeren kokonaistilaa.
6.4.5 		 Epäorgaanisten DIN- ja DIP-ravinteiden ’saostamismalli’
Ravinnedynamiikkakohdista ilmeni, että kevätkukinnan aikana huhtikuussa
Gotlanninmeren ja Perämeren prosessit ovat toistensa peilikuvia seuraavasti:
a) DIN-rajoitteisen Gotlanninmeren DIN ehtii kulua lähes loppuun, mutta DIP ei.
Tällöin, evoluution ohjaamana, kesällä pieni DIN/DIP-suhde ja liian pieni DIN
edesauttavat typpeä sitovien sinilevien typensidontaa koko loppukesän ajan
syyskuun loppuun asti.
b) DIP-rajoitteisen Perämeren DIP ehtii kulua lähes loppuun, mutta DIN ei.
Tällöin kesällä suuri DIN/DIP-suhde ja riittävän suuri DIN pitävät kilpailuedun
”normaaleilla” DIP-rajoitteisilla levillä estäen typpeä sitovien sinilevien ja
typensidonnan kehittymisen. Tätä ajatusta jatkaen myös Gotlanninmerelle
tulisi luoda tällainen tilanne.
Aiemmin kertyneiden tietojen perusteella on laadittavissa seuraava, perusteiltaan
sinänsä tunnettu ”saostamismalli”, jonka perusajatuksena on hyödyntää piilevien
nopeaa ravinteiden sitomis- ja vajoamiskykyä eufoottisesta kerroksesta. Erityisesti
typensidonnan vähentämiseen sisältyy ajatus, että fosfaatteja ei saisi kevään
päättyessä jäädä veteen, vaan ne tulisi ”saostaa” riittävällä nitraattitypellä pois
eufoottisesta päällysvedestä.
Lisäksi ajatusmalli selkeyttää suhtautumista typen vähentämistarpeisiin,
sillä ”typen-poistajat” ovat ottaneet levätuotannon kevätmaksimin pienentämisen
typenpoistolla ratkaisevaksi tekijäksi. He uskovat, että typpivajausta syventämällä
myös koko tuotantokauden happea kuluttava orgaanisen aineen määrä ja
hapenkulutus tulevat minimoiduiksi. Näin ei kuitenkaan tapahdu seuraavin
perustein.
Piilevien kevätmaksimi. Itämeren tuotantokausi alkaa huhtikuussa
nopeakasvuisten ja aggregaatteina nopeasti vajoavien piilevien kukinnalla. Ne ovat
nopeakasvuisina ja soluihinsa runsaasti fosforia, mutta suhteellisesti vähän hiiltä
keräävinä melko köyhää ja vähän happea kuluttavaa ravintoa hajottajaportaalle.
Gotlanninmeren huhti-toukokuun piilevävaltaisessa kasviplanktonissa solujen
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sisällön C/P-suhde on noin 40 (kuvio 36), mutta heinä-syyskuun typensitojarunsaissa
oloissa C/P-suhde on keskimäärin luokkaa 300 (Larsson ym. 2001, Walve &
Larsson 2007). Keväällä nopeasti vajoavassa leväbiomassassa on siten vain noin
13 % hiiltä verrattuna keski- ja loppukesän biomassaan.
Vajotessaan huhti-toukokuussa nopeasti termokliinin ja valaistun kerroksen
alapuolelle piilevät vähentävät tehokkaasti päällysveden typpi- ja fosforiravinteiden
pitoisuutta saostinkemikaalien tavoin. Suhteellisesti hiiliköyhinä niiden happea
kuluttava hiilen sedimentaatio jää noin puoleen siitä, mitä kiintoaineen määrän
perusteella luullaan.
Kesän typensitojat. Piilevien alkumaksimin jälkeen levästö muuttuu hitaasti
vajoavaksi panssarilevä- ja viherlevävaltaiseksi lajistoksi, joka toimii aidosti
typpirajoitteisesti. Tällöin jo ennalta typpivajaa DIN-pitoisuus ehtii jo huhtikuussa
lähetä nollaa (määritysrajaa), jolloin levien kasvu hidastuu DIN-puutteeseen
ja veteen jää merkittävästi DIP-fosforia. Tämä tilanne antaa kilpailuedun
typensitojasinileville, jotka kesän edetessä runsastuvat ja muuttuvat solujensa
sisällöltä hyvin hiilirikkaiksi (Larsson ym. 2001), kuin ravintotiivisteeksi. Lisäksi
on havaittu, että hyvin pienikokoista, mutta tuotannoltaan merkittävää pico- ja
nanoplanktonlevää kasvaa typensitojasinilevien yhteydessä (Ohlendieck ym,
2000).
DIN ja DIP ”saostavat” toisensa. Edellä kerrotun pohjalta nousee idea, että
erityisesti DIP tulisi sitoa nopeasti ja tehokkaasti hiiliköyhiin ja fosforirikkaisiin
piileviin, jotka nopeasti vajoavina vievät ravinteet – ja leviin sitoutuneen
orgaanisen hiilen – pois kuluvan kesän kasviplanktonin ulottuvilta. Itämeren DINja DIP-ravinteiden toisiaan kuluttava (saostamis)dynamiikka on hoitoa ajatellen
hyvin tärkeä, ja se antaa viitteitä mahdollisiin hoitokeinoihin. Jos näet kevätkasvun
alussa vedessä olisi tasapainoa edustava N/P-suhde 16 (mol), molemmat ravinteet
loppuisivat kevätkukinnan aikana jokseenkin yhtä aikaa; ne ”saostaisivat” toisensa.
Samalla piilevävaltaiseen, ”raskaaseen” biomassaan sidotut ravinteet ehtisivät
suureksi osaksi vajota alas eufoottisesta kerroksesta, mikä edustaisi maksimaalista
päällysveden köyhtymistä sekä ravinteista että ravinteita kierrättävästä biomassasta.
Lisäksi laskeutunut biomassa olisi jo syntyessään suhteellisesti vähän happea
kuluttavaa (Larsson ym. 2001 ja Walve & Larsson 2007) ja sillä olisi Gotlanninmeren
syvillä alueilla suhteellisesti pitkä vajoamismatka ja -aika. Tällä tavalla suuresta
kevään ravinteiden käytöstä ja biomassasta huolimatta pohjan happea kuluttava
kuormitus jäisi tuotantokauden jatkoa ajatellen suhteellisesti pienemmäksi kuin
levien sedimentaatiota ja hapenkulutusta korostavat ”typenpoistajat” ajattelevat.
Missään yhteydessä ”typenpoistajat” eivät ole kirjallisesti ilmaisseet tässä työssä
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esille nostettua kevätkukinnan levien koostumuksen laimeutta, mikä perustellaan
seuraavassa kappaleessa.
6.5 		

Typenpoisto on tarpeetonta – 10 puoltavaa esimerkkiä

Itämeren typen roolin vahvistamiseksi tässä esitellään tapausesimerkkien avulla
tulkintoja tai väitteitä todellisuudessa toimiviksi ja alaluvussa 7.2 toimimattomiksi
katsottavista tapauksista. Esimerkkien valinnassa on noudatettu periaatteita, että
valinnoilla saadaan esitellyksi selkeitä typenpoistoon kielteisesti ja myönteisesti
suhtautuvia tieteellisiä artikkeleita ja että valinnoista paljastuu eri perustelutyyppejä.
Otoksella ei pyritä tilastolliseen testattavuuteen. Esimerkkitutkimukset on poimittu
subjektiivisina valintoina pätevinä, arvostettuina ja vaikutusvaltaisina pidettyjen
henkilöiden tai tutkimusryhmien julkaisuista.
Seuraavilla vuodesta 1990 alkavilla, Itämeren typpikysymykseen liittyvillä
lainauksilla ja niiden lyhyellä yhteenvedolla osoitetaan, että osalla tiedeyhteisöä
on jo ollut typensidonnasta ja typen vähentämistarpeesta logiikaltaan tämän
väitöstyön mukaisia johtopäätöksiä. Ne ovat kuitenkin pääosin jääneet, ilmeisesti
ympäristöpoliittisista ja sosiaalipsykologisista syistä, EU:n, HELCOMin ja
ympärysvaltioiden ”typenpoistajien” hegemonisen typenpoistodiskurssin ja
konsensuksen alle. Heitä arvostelevat ”typpikriitikot” eivät konsensuksen edessä
ole jaksaneet ylläpitää riittävän haastavaa falsifiointia, joka olisi pakottanut
tiukkaan ja tieteelliseen vuoropuheluun. Seuraavien lainausten ydinajatukset on
nyt merkitty korostuksin.
6.5.1 		 Typpikuormituksen pienentäminen voi edistää sinilevien 		
kasvua (1)
Granéli, E., Wallström, Larsson, Granéli, W. ja Elmgren (1990):
”Himmerfjärdenin kokeellinen ravinteiden säätely osoitti, että fosforikuorman
lisääminen aiheutti Aphanizomenon flos-aquan biomassan ja solujen
heterokystien lukumäärän lisääntymisen altaan sisäosassa, analogisesti
Tukholman saariston kanssa. Jopa typpikuormituksen pienentäminen ilman
fosforikuormituksen lisäystä voi edistää sinilevien kasvua alhaisen N/Psuhteen luoman kilpailuedun turvin. Toisaalta Himmerfjärdenin koe osoittaa,
että lisääntynyt typen saatavuus johtaa ainakin keväällä lisääntyneeseen
perustuotantoon ja sedimentaatioon.”
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6.5.2 		 Sisävesistöjen typen poiston tarve – miljardiluokan musta
aukko? (2)
Lappalainen (1991):
”Vanhentuneeseen perusoppiin tukeutuvalla vesiensuojeluinstituutiollamme
on paineita vähentää sisävesienkin typpikuormituksia, vaikka jo monet
todelliset järvikokemukset puhuvat varoittavasti. Sisävesissä typensidonta
saattaa mitätöidä ulkoisen kuormituksen vähentämisen tai jopa pahentaa
sinilevätilannetta.”
”Uusi paradigma. Vallitsevaa vesiensuojeluparadigmaamme tulisi
siten huomattavasti laajentaa ja uudistaa. Tulisi luoda ja hyväksyä uusi
kokonaisnäkemyksellinen vesiensuojeluparadigma, jonka keskeisimpiä
uusnäkemyksiä ovat: -- tapahtuu -- voimakasta fosforin sisäistä kiertoa veden
ja pohjan välillä kuten myös typen sisäistä kiertoa veden ja ilmakehän välillä.”
”Kun typen käsittelyn tai poiston vaikutuksen suuntakin saattaa rehevyysja sinilevätapauksissa olla ristiriitainen ja epämääräinen, -- Typen poistoa
ei siten tule nykytiedon pohjalta ottaa fosforin poistoon verrattavaksi
läpäiseväksi menetelmäksi, vaikka sosiaalinen tilaus (vastoin taloudellista) on
typen poistollekin suotuisa.”
”--laaja ja jo parikymmentä vuotta kestänyt järvimittakaavainen koetoiminta
(ELA-tutkimukset) on tuottanut otsikkoaiheeseen selkeitä vastauksia (Schindler
1990). Ne ovat kuitenkin keskeisiltä johtopäätöksiltään päinvastaisia kuin
merialuetutkimuksistamme saadut.”
6.5.3 		 Typenpoistosta luovuttava; fosfori määrittelee 			
leväbiomassan (3)
Hellström (1996, 2007) ja Eilola & Stigebrandt (1999) (kokeneita tutkijoita):
Hellström 1996: ”Tämä [typensidonta] tarkoittaa, että typensidonta
useimmiten tasapainottaa typpipitoisuuden fosforipitoisuuden kanssa, mikä
puolestaan tarkoittaa, että fosfori määrittelee leväbiomassan.”
Hellström 2007: ”Yksinkertaisin tehtävä on luopua kokonaan typenpoistosta.
Luopuminen johtaa tosin vain pieneen sinilevien esiintymisen vähenemiseen,
mutta ei kuluihin, pikemminkin päinvastoin.”
Eilola & Stigebrandt (1999): ”Näyttää siltä, että Varsinaisen Itämeren
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typpikuormituksen yleisen vähentämisen puolesta ei ole tieteellisesti päteviä
argumenttejä. Alueen nettotuotannon vähentämiseksi ja samalla yleisen
veden laadun parantamiseksi näyttää ilmeiseltä, että fosforikuormitusta on
vähennettävä.”
6.5.4 		 DIN : DIP-suhteella yli 16 ei synny kilpailuetua typensitojille
(4)
Stal ym. (2003) (kahdeksan kokeneen tutkijan ryhmä kuudesta Euroopan
maasta):
”Typpeä sitovat sinilevät poikkeavat tästä yleissäännöstä [että typpi rajoittaa
perustuotantoa], koska ne voivat käyttää kaikkialla olevaa ilmakehän typpeä
(Niemi 1979). Nykyisen saatavissa olevan tiedon pohjalta voidaan päätellä,
että typpeä sitovat diatzotrooppiset sinileväkukinnat kehittyvät vain niille
alueille, joilla N:P-suhde on selvästi alle Redfieldin luvun 16. Suhdeluvuilla
yli 16 (mol) ei synny kilpailuetua typpeä sitoville lajeille, vaan tilanne
johtaa tavallisesti typpeä sitomattomien piilevien kukintoihin. Varsinaisella
Itämerellä piilevien kevätkukinta vähentää N:P-suhdetta ja luo edellytykset
typpeä sitovien sinilevien kasvulle (Tamminen 1995).”
6.5.5 		 Itämeren ja Pohjois-amerikkalaisen tiederyhmän käsitykset
eroavat (5)
Boesch ym. (2006) (kolme amerikkalaista ja kaksi kanadalaista eturivin
tutkijaa):
“Toisaalta Itämeren tiedeyhteisön ja amerikkalais-kanadalaisen tiederyhmän
käsitykset eroavat typpikuormituksen vähentämisen tehokkuudesta Itämeren
perustuotannon ja happivajeen vähentämisessä, kuten myös siinä, voiko
ilmaperäisen tai muun kuormituksen vähentäminen stimuloida voimakkaampia
sinibakteerikukintoja pahentamalla kroonista N-puutetta.”
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6.5.6 		 Ruotsin typpidebatti ja Gösta Walinin esitys luopua 		
typenpoistosta (6)
Walin (2006):
”On mahdollista, että [typpeä sitovat] sinilevät voivat sitoa enemmän hiiltä
fosforiyksikköä kohti. Jos näin osoittautuu olevan, on vielä tärkeämpää
luopua typenpoistosta.”
(ks. myös Walinin laajahko referointi alaluvussa 6.2.2).
6.5.7 		 Korkea denitrifikaatio ylläpitää alhaista N : P-suhdetta (7)
Österblom ym. (2007 s. 883) (seitsemän kokenutta ruotsalaista tutkijaa):
”Stagnaation aikana sedimentistä liukenee fosforia kolmekertainen
määrä verrattuna ulkokokuormitukseen (Conley ym. 2002). Korkeat
denitrifikaatiolukemat (Rönner & Sörensson 1985) ja vähäinen fosforin
adsorptio (Blomqvist ym. 2004) ylläpitävät Itämerellä alhaista N : P-suhdetta,
mikä suosii typpeä sitovien sinibakteereiden kukintoja (Niemi 1979;
Larsson ym. 2001; Nausch ym. 2003, Vahtera ym. 2007). ’Noidankehä’ on
ollut tyypillistä Itämerelle 1950-luvulta alkaen samaan tapaan kuin monissa
järvissä, joissa sisäinen kuormitus ylläpitää systeemiä rehevässä tilassa kauan
ulkoisen kuormituksen vähentämisen jälkeen.”
6.5.8 		 Typpikuormituksen vähentäminen ei johtanut pienempään
perustuotantoon (8)
Vrede ym. (2009) (viisi ruotsalaista, amerikkalainen ja romanialainen
tutkija):
”Kokeilumme päätelmät osoittivat, että typensidonta tuottaa merkittävän
määrän Limmaren-järven kasviplanktonin kesäisestä typestä ja että
typensidonnan nopeus riippuu kuormituksen N:P-suhteesta. Tämän rehevän
järven typpikuormituksen vähentäminen (ilman suhteutettua fosforikuorman
vähentämistä) ei johtanut kesäaikaisiin alempiin kokonaistyppipitoisuuksiin
tai alempaan perustuotantoon.”
”…tuloksemme viittaavat siihen, että typen vähentäminen ilman vastaavaa
P-kuorman vähentämistä voi osoittautua epäasialliseksi toiminnaksi.”
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6.5.9 		 Typen poisto vain vahvistaisi sinilevien asemaa (9)
Eloranta (2009) (Limnologian professori)
[Typenpoiston] ”Ajatus olisi saattanut toimiakin, jos ongelmalevina olisivat
olleet muut kuin sinilevät, joista monilla on kyky sitoa vedestä molekulaarista
typpea, ja jatkavat kasvua kunnes fosforista tulee puute. Siten meidan
vesissämme, niin sisävesissä kuin rannikkovesissämme, typen poisto vain
vahvistaisi sinilevien asemaa koska N2-typpeä on vesissä aina yllin kyllin ja
sinilevien kasvua rajoittaa pääravinteista vain fosfori.”
6.5.10 On luotettava loogisuuteen, ekosysteemitason kokeisiin ja
fosforin poistoon (10)
Schindler ym. (2008), Schindler (2012)
Schindlerin ja hänen työryhmiensä ensimmäiset pitkät tutkimusjaksot
kattavat noin 40 vuoden ajanjakson. Ne ovat laajuudeltaan ja osoittavuudeltaan
ylivoimaiset maailmassa. Keskeistä niissä on ollut runsas ekosysteemitason
pitkäaikaisreaktioiden tutkimus, missä suhteessa ne eroavat yleisimmästä keinoolojen (pullo- ja allaskokeiden) tutkimustavasta.
Näitä tutkimuksia on referoitu tässä työssä laajalti. Siksi nyt lainataan
Schindlerin ym. (2008) abstraktista vain muutamia seuraavia keskeisimpiä
johtopäätöksiä:
”Järveä 227, joka on pieni järvi prekamprisen kilven koejärvialueella
(ELA), on lannoitettu 37 vuoden aikana vakiollisin fosforin vuotuislisäyksin
ja vähentyvin typpilisäyksin sen teorian testaamiseksi, voidaanko rehevyyttä
säädellä typpilisäysten muuntelulla. Viimeiset 16 vuotta (1990–2005) järveä
lannoitettiin vain fosfaateilla. Typpikuormitusten vähentäminen suosi
lisääntyvästi typpeä sitovia sinibakteereja, kun kasviplanktonyhteisö reagoi
äärimmäisiin kausiluontoisiin typen rajoituksiin. Typensidonta oli riittävä
mahdollistamaan biomassan tuotanto fosforin suhteessa, ja järvi pysyi
erittäin rehevänä siitä huolimatta, että se osoitti kausittain äärimmäisiä
typen rajoittavuuden merkkejä. Rehevöitymisen vähentämiseksi hoitotoimien
painopisteen täytyy olla fosforikuormituksen vähentämisessä.”
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Myöhemmässä artikkelissa Schindler (2012) kertoo, että kun koejärveä 227
oli lannoitettu viimeiset 22 vuotta pelkästään fosforilla, järvi pysyi rehevänä ja
typpeä sitovana ja osoitti ajoittain äärimmäistä typpirajoitteisuutta. Muun muassa
tämän ja Washingtonin Moses Lake -järven osatutkimusten perusteella hän pitää
suorastaan absurdina ”typenpoistajien” logiikkaa, kun nämä vaativat vähentämään
epäorgaanisen typen pitoisuuksia, vaikka kevään prosessien takia kesään tultaessa
jo vallitsee äärimmäisen pieni epäorgaanisen typen pitoisuus.
Kirjoituksensa johtopäätösvaiheissa Schindler (2012) otsikoi erään kappaleen
nimellä ”Ajattelun muutokset ovat välttämättömiä” ja kirjoittaa muun muassa
seuraavasti (korostukset lisätty):
”Meidän on luotettava enemmän pitkäaikaisiin ekosysteemiskaalan
kokeisiin ja todellisten tapahtumisten selostuksiin…”
”Ekosysteemiskaalan todisteet näyttävät, että typen lähteiden vähentämisellä
on joko vastakkaisia seurauksia (lisääntyneitä typpeä sitovien sinilevien
kukintoja, mahdollisesti tehostettua fosforin palautumista sedimentteistä)
tai ei vaikutusta järvien karuuntumiseen.”
Esimerkkien 1–10 yhteenvetona voidaan sanoa, että lainauksia sisältävät
esimerkkitutkimukset ovat sopusoinnussa tämän työn ja muun muassa Schindlerin
(2012) 40-vuotisten tutkimusten loppupäätelmiin. Esimerkeissä korostetaan
lähinnä Varsinaista Itämerta koskevana seuraavia johtopäätöksiä:
–– DIN-typpi on ollut ainakin kymmenien vuosien ajan keväistä leväkukintaa
rajoittava ravinne, jonka loppumiseen kevätkukinta päättyy
–– siitä seuraa hyvin pieni kesäisen eufoottisen kerroksen DIN-typpipitoisuus
ja myös DIN/DIP-suhteen pienuus, jotka ovat päätekijöitä typensidonnan
käynnistymiselle
–– nykyään typensidonta käynnistyy kesällä säännöllisesti ja se on pienestä DINpitoisuudesta huolimatta selvästi fosforirajoitteinen
–– typensidonta tuottaa hajotus- ja kulutusportaalle täysin kelvollista biomassaa,
jonka typpi- ja hiililipitoisuus on normaali, mutta fosforipitoisuus normaalia
pienempi
–– ekosysteemitason kokeet ja laajat käytännön kokemukset osoittavat, että DINtypen väheneminen lisää typensidontaa ja rehevyyttä
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–– rehevöitymisen vähentämisessä tulee eri toimin keskittyä fosforipitoisuuden
vähentämiseen ja riittävän DIN/DIP-suhteen ylläpitoon lisäämällä sopivin
keinoin hapellisuutta ja nitraattipitoisuutta
–– on muutettava typpikysymyksen ajattelutapoja ja luotettava loogisuuteen ja
evoluution testaamaan todellisuuteen.
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7

Typenpoiston falsifiointi

Itämeri-asioiden kokonaisymmärrykseen pyrittäessä typpikysymyksen tulkintojen
mahdollisia virheitä ei voida jättää käsittelemättä. Siksi tässä esitellään
ja kommentoidaan esimerkkeinä 13:a kirjoitusta, joiden tekijät kuuluvat
”typenpoistajien” maailmaneliittiin. Kuitenkin falsifikaation ideaa soveltaen näissä
kirjoituksissa osoitetaan olevan, syystä tai toisesta, ratkaisevia virhetulkintoja.
Sopivan vertailupohjan saamiseksi alaluvussa 6.5 on esitelty myös tutkimuksia,
joiden sanoma ja osaperustelut ovat ristiriidattomia tämän työn kanssa.
7.1 		

Johdantoa falsifioitavien tutkimusten tulkintaan

Itämeren ja myös järvien typpikysymyksessä typenpoistoon kriittisesti suhtautuneet
monet tutkijat (muun muassa Schindler ym. ja ruotsalaiset kriitikot) eivät ole
pystyneet, tieteellisesti perustellummista argumenteista huolimatta, vakuuttamaan
typenpoistoa kannattavaa suurta ja konsensukseensa tukeutuvaa tutkijakuntaa.
Kriitikot ovat yleensä koettaneet todistella näkemyksiään olemassa olevaa
paradigmaa ja hegemoniaa paremmiksi. Vallalla oleva enemmistökonsensus on
kuitenkin hylännyt kriitikkojen perustelut antautumatta perusteelliseen tieteelliseen
vuoropuheluun.
Tämän tilanteen korjaamiseksi haastava poppermainen falsifikaatio paljastaisi
luonnontieteelliset ristiriidat ja pakottaisi tutkijat näkemään virheelliset argumentit
ja väittämien toimimattomuudet todellisuudessa niin selkeinä, että oikea tieto ja
ymmärrys tunkeutuisi esiin. Lisäksi reipas argumentointi puhdistaisi ilmapiiriä ja
rohkaisisi opiskelijoita ja nuoria tutkijoita epäilemään aksioomien liiallista käyttöä
Itämeren rehevyys- ja etenkin typpikysymyksissä.
Tämän alaluvun myöhempien alaotsikoiden teksteissä esitetään 13
esimerkkianalyysiä, ja lisäksi alaluvussa liitteessä 1 Himmerfjärdenin tapauksen
analyysi. Analyyseissä pyritään soveltuvasti noudattamaan falsifikaatiota, joka
on osa Itämeren rehevöitymisparadigman uudistamista. Esimerkkitapausten
kirjoittajina on noin 30 ulkomaista ja 20 suomalaista tutkijaa. Heihin sisältyvät
jokseenkin kaikki maailman arvostetuimmat typpitutkijat.
Esimerkkitutkimusten tulkintojen tietopohjaksi esitetään seuraavat kaksi
kuviota, joista ylempi ryhmä (kuvio 37) esittää Gotlanninmeren ja Perämeren TNja DIN-typpipitoisuuksia sekä alempi ryhmä DIP-fosforia.
Vertailuksi kerrottakoon, että HELCOMin (2013c) tiedoista laskettu
kokonaisfosforin pintakuormitus K/A on ollut vuosina 1997–2003 Perämerellä 0,07
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g P m-2 v-1 ja Gotlanninmerellä lähes sama 0,09 g P m-2 v-1. Nämä ovat Vollenweiderin
raja-arvojen mukaan hyvin pieniä kuormituksia (ks. 5.4.2). Vastaavasti näillä
alueilla kokonaistyppiluvut ovat 1,5 ja 2,0 g N m-2 v-1. Fosforikuormituksen
perusteella alueiden pitäisi olla hyväkuntoiset eikä niiden tulisi erota toisistaan
oleellisesti. Toisin kuitenkin on. Happitilanteet ja NO3/PO4-suhteet eroavat rajusti
(ks. alaluku 6.4.1, taulukko 11). Eroille on löydyttävä muu syy kuin pieni fosforin
pintakuormitusten ero.
Kuviosta 37 näkyy, että Gotlanninmerellä on korkeat talviset DIP-pitoisuudet
ja kesäisin lähes nollaan pienentyneet DIN-pitoisuudet. Allas on tunnetusti
typensitojasinilevien vaivaama. Sitä vastoin happitilaltaan hyväkuntoisella
Perämerellä, likimain samasta pintakuormituksesta huolimatta, DIP on
Gotlanninmereen verrattuna erityisen pieni ja DIN suuri. Perämerellä ei tunnetusti
esiinny typensitojasinileviä.

Kuvio 37. Gotlanninmeren (vasemmalla) ja Perämeren eufoottisen kerroksen (0–10 m)
kokonaistypen (o), nitraattitypen (+) ja alla fosfaattifosforin pitoisuudet vuosina 2008–
2013. Huomattavaa, että Perämeren nitraattien suuruus ja fosfaattien pienuus on päinvastoin Gotlanninmereen verrattuna. Tulokset on poimittu Helcomin perusaineistosta.
Tietokanta ’Baltic Sea Monitoring (HELCOM) data’.
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Alueiden erot ovat dramaattiset, ja ne johtuvat Gotlanninmeren syvävesien
hapettomuudesta ja sisäkuormituksesta. Perämerellä näitä haittoja ei ole. Lisäksi
Gotlanninmeren kokonaistyppi on hieman korkeampi kuin Perämerellä, mikä
johtunee typensidonnan tuomasta lisätypestä. Molemmat altaat toimivat siten
juuri sen mukaisesti kuin niiden tulee tämän työn DIN- ja DIP-ehtojen mukaan
toimiakin. Syy Gotlanninmeren ja Perämeren dramaattisiin eroihin on epäilemättä
Gotlanninmeren pulssien harventumisessa, stagnaatioiden pitenemisissä,
hapettomuuksissa, fosforin sisäisessä kuormituksessa ja typensidonnassa.
Seuraavan kuvion 38 kaksitasoiset spiraalit esittävät ”typenpoistajien”
perusajattelua (Vahtera ym. 2007 ja Pietiläinen ym. 2008). Siihen kuuluu, että
rehevissä, sisäkuormitteisissa ja typpeä ja hiiltä sitovissa altaissa tulisi vähentää
typpikuormitusta, jotta keväinen perustuotanto vähenisi ja jotta tämä heijastuisi
sinilevärehevyyttä alentavasti. Kuvion taustaideat lienevät peräisin Elmgreniltä
(2006) (vrt. kuvio 39). Todellisuus ei tue tätä ajattelua.
Kuvioon 38 nyt liitetyillä numeroiduilla kommenteilla 1–11 ja seuraavalla
kritiikillä pyritään oikaisemaan kokonaiskuvaa. Kuviosta on tullut hyvin sekava
ja vaikea ymmärtää. Siksi kuvion jälkeen esitetään pelkistetty sanallinen ja
todellisuuden mukainen kuvaus kahdesta tyyppiesimerkistä, Perämerestä ja
Gotlanninmerestä.
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Kuvioon 38 nyt liitetyillä numeroiduilla kommenteilla 1 -11 ja seuraavalla kritiikillä pyritään
oikaisemaan kokonaiskuvaa. Kuviosta on tullut hyvin sekava ja vaikea ymmärtää. Siksi kuvion
jälkeen esitetään pelkistetty sanallinen ja todellisuuden mukainen kuvaus kahdesta
tyyppiesimerkistä, Perämerestä ja Gotlanninmerestä.
Lähtökohta: TALVI

11. Nykyään Itämeren DIN ei lisäänny,
ks. 6a ja 6b sekä
kuvio 33

1 NO3
9. N-sitojat
lisääntyvät VAIN
JOS DIN/DIP < 16

6b Denitrifik.

8
7
10. Org N
ja org C
lisääntyy

2. eli
normaalit
levät

5
6a. Denitrifikaatio
poistaa nitraatteja.
DIN-typpi ei lisäänny
rehevällä Gotlanninmerellä (kuvio 34).

3

4

Kuvio 38. Tämän kuvion pohjana on Pietiläisen ym. (2008 s. 18) suomentama versio Vahteran ym. (2007 s. 191)
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Perämeri
Pintakerroksen talvinen DIN/DIP (NO3/PO4) > 16. Hyvä happi, ei sisäkuormitusta

1. Runsas N-kuorma maalta, vesistöistä ja ilmalaskeumasta ja vähäinen denitrifikaatio >> Cp-raj talvella.
2. Vähäinen fotosynteesi keväällä, >> CPO4 kuluu loppuun, mutta veteen jää vapaaksi CNO3.
Prosessien
kuvauksessa
käytetään
seuraavia
symboleita:
3. Edellisestä
seuraa, että CPO4
rajoittaa normaalia
fotosynteesiä
kesällä; siksi ei tapahdu N-sidontaa, sillä
oleva
ylimääräinen
CNO3
sen.
Symbolit:vedessä
>> siitä
seuraa,
Cn-raj
=estää
rajoittava
NO3-pitoisuus, Cp-raj = rajoittava
4. fotosynteesi pienehkö >> pienehkö sedimentaatio ja hapenkulutus >> hyvä happi, pieni rehevyys
PO45.-pitoisuus.
ei P-sisäkuormitusta eikä N-sidontaa
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Perämeri
Pintakerroksen talvinen DIN/DIP (NO3/PO4) > 16. Hyvä happi, ei
sisäkuormitusta
1. Runsas N-kuorma maalta, vesistöistä ja ilmalaskeumasta ja vähäinen
denitrifikaatio >> Cp-raj talvella.
2. Vähäinen fotosynteesi keväällä, >> CPO4 kuluu loppuun, mutta veteen jää
vapaaksi CNO3.
3. Edellisestä seuraa, että CPO4 rajoittaa normaalia fotosynteesiä kesällä;
siksi ei tapahdu N-sidontaa, sillä vedessä oleva ylimääräinen CNO3 estää sen.
4. fotosynteesi pienehkö >> pienehkö sedimentaatio ja hapenkulutus >> hyvä
happi, pieni rehevyys
5. ei P-sisäkuormitusta eikä N-sidontaa
Gotlanninmeri,
pintakerroksen talvinen DIN/DIP (NO3/PO4) < 16. Huono happi,
sisäkuormitteinen
1. Keskisuuri N-kuorma maalta, vesistöistä ja ilmalaskeumasta ja voimakas
denitrifikaatio >> Cn-raj talvella
2. runsas fotosynteesi keväällä >> CNO3 kuluu loppuun mutta veteen jää
vapaaksi CPO4
3. >> CNO3 rajoittaa normaalia fotosynteesiä, mutta edistää lisä-N-sidontaa
ja lisä-CO2 fotosynteesiä
4. suurehko fotosynteesi, sedimentaatio ja hapenkulutus sekä pitkä
hapenkulutusaika >> huono happi, suuri rehevyys
5. >> supernoidankehä (P-sisäkuormitus ja N-sidonta)
Kuvion 38 typpi-fosfori-käsityksen falsifioiva kritiikki. Typensidonnan
estäminen tai merkittävä vähentäminen on Itämeren sinilevärehevyyden
vähentämisessä eräs päätavoitteista. Erityisesti alaluvuissa 6.4 ja 6. 5 esitettyjen
monien ilmiöiden yhdistelmistä löytyy selitys, että typensidonnan aiheuttava tekijä
on veden pieni DIN-pitoisuus ja pieni DIN/DIP-suhde. Vahteran ym. peruskuviossa
38 tätä ei ole otettu huomioon, kun on pyritty todistelemaan, että pelkästään typen
lisäys kykenisi aiheuttamaan happiongelmia, sisäistä fosforikuormitusta sekä N- ja
C-sidontaa.
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Oikeampi, luonnon todellisuuden tukema ajattelumalli on seuraava: Kun
talvisen, lähtökohtaisen DIN/DIP-moolisuhteen 16 alittaminen laukaisee
N-sidonnan, tulisi kertoa – kuten kuvioissa 8 ja 49 – millä puolella raja-arvoa
talvinen ja keväinen lähtöarvo on, sillä:
–– jos DIN/DIP > 16 (mol) kuten Perämerellä, DIN-lisä ei merkitse juuri mitään;
N-sidonta ei pääse kehittymään DIN-ylijäämäisessä ympäristössä eikä lisätyppi
lisää leväkasvua
–– jos DIN/DIP < 16 (mol) kuten Gotlanninmerellä, DIN-lisä myöhäistää hiukan
kevään DIN-typen loppumishetkeä ja lisää kevätviikkojen perustuotantoa,
mutta toisaalta – koska DIP kuluu hieman pienemmäksi – DIN-lisä pääosin
vähentää ja osin lyhentää kesäkuukausien N-sidontaa sekä vähentää uutta
C-sidontaa enemmän kuin oli kevätviikkojen C-tuotantolisäys. Jos DIN-lisäys
on niin suuri, että se johtaa arvoon DIN/DIP > 16, tämä suuri lisäys estää
typensidonnan.
Kerrottu DIN/DIP-suhteeseen nojaava logiikka riittää falsifioimaan kuviossa 38
esitetyn perusajatuksen toimivuuden. Perämeri on hyvä ja vahvistava esimerkki.
Typensidonnan estämiseksi Gotlanninmeren talvinen DIN-pitoisuus tulisi saada
noin kaksinkertaiseksi.
7.2 		

Typenpoistolle on huonot perusteet – 13 vahvistavaa 		
esimerkkiä

7.2.1 		 Hyvä typensitojalevien koostumuksen tutkimus, huono 		
johtopäätös (1)
Larsson, Hajdu, Walve ja Elmgren (2001); (kokenut ruotsalainen
tutkijaryhmä)
Larssonin ym. kirjoituksen lopun johtopäätökseksi tarkoitetut kaksi virkettä
kuuluvat toistettuna seuraavasti (vrt. 6.4.3):
a) ”Aineistomme osoittaa pitävästi, että heterokystiset filamenttiset sinilevät
poikkeavat
vuodenaikaiskehityksessään
huomattavasti
Redfieldin
suhdeluvuista. Tämän muuntelun sisällyttämistä oseanologisiin ja ennustaviin
malleihin tarvitaan, jotta ne kykenevät realistisesti selittämään kukinnan
kehittymistä.”
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b) ”--Tästä vakuuttavasta/valtavasta (impressive) typensidonnasta huolimatta
nykyiset taselaskelmat (Wulff et al. 2001) tukevat aiempia johtopäätöksiä
(esim. Granéli et al. 1990), että Varsinaisella Itämerellä typpi on päätekijä
haaviplanktonin tuotannon rajoittamisessa.”
Ensimmäinen a-johtopäätös on tutkimuksen kulun mukainen. Toinen b-virke on
tutkimuksen peruskäsittelystä irrallinen ja outo. Se kuitenkin mitätöi sen, mitä
tutkijat olivat ennen loppuvirkettä oikeaksi todistelleet. Tutkimuksen pääosa
ennen kyseistä virkettä on huolella tehty ja todistusvoimainen, joten virke ei voine
edustaa Larssonin ym. (2001) ryhmän kaikkia tutkijoita. Se lieneekin tarkoitettu
vain kiireisille loppujohtopäätöksen lukijoille ja omalle ympäristöpoliittiselle
väelle muistutukseksi, että kaikesta huolimatta typpikuormituksen vähentämistä
tulee edelleen vaatia.
Asiayhteyksien perusteella kirjoittajat selvästi tarkoittavat typpi on päätekijä
-ilmaisullaan, että typpikuormituksen vähentämisellä myös haaviplanktonin ja
siihen kuuluvien Itämeren typensitojasinilevien liiallista tuotantoa vähennettäisiin.
Näin ei käy, koska tutkimus osoittaa hyvin, että DIN-typen väheneminen olisi
haitallista pienentäessään TN- ja DIN-pitoisuutta ja lisätessään todennäköisyyttä
typensidontaan. Yhteenvetona tutkimuksen pääosa puhuu uutta paradigmaa
vaativasti typen poistoa vastaan, ei sen puolesta.
Samana vuonna Elmgren (2001) julkaisee edellisestä aihepiiristä oman
kirjoituksen. Siinä hän ikään kuin selittelee ja laimentelee Larssonin ym. (2001)
yhteisjulkaisun erikoista loppuväitettä. Hän ilmaisee, että keväinen typen
rajoittavuus tekee – syytekijänä – typpeä sitovien sinilevien säännölliset kukinnat
ymmärrettäviksi. Lisäksi hän kirjoittaa muun muassa seuraavassa lainatut kaksi
erillistä ja järkevän tuntuista, mutta lopulta ristiriitaista virkettä:
Sivu 222: “Aiemmin ajateltiin fosforin rajoittavan Itämeren perustuotantoa,
mutta mittaukset osoittivat pian, että typpi on rajoittava tekijä Varsinaisella
Itämerellä lukuun ottamatta typpeä sitovia sinibakteereita.”
Tällä virkkeellä Elmgren selventää sen loogisen pakollisuuden, että kun
typensidonnan takia typpi ei voi olla Varsinaisella Itämerellä rajoittava tekijä
typensidontaan liittyvässä typen ja hiilen sidonnassa, niin rajoittavan tekijän on
oltava fosfori tai jokin muu tekijä.
Typensitojien lisääntymisestä ja kasvuehdoista Elmgren & Larsson (2001)
kirjoittavat:
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”Nämä
tulokset
osoittavat,
että
typpikuormituksen
alentaminen
typpirajoitteisilla rannikkoalueilla vähentää Itämeren kasviplanktonin
biomassaa. Kuten oli myös ennakoitu, N2-typpeä sitovien sinibakteerien
biomassa lisääntyi kesällä, kun epäorgaaninen N:P suhde aleni, …”.
Lisäksi Elmgren tiesi. että DIN-pitoisuuden vähentäminen aikaistaisi hieman DINtypen loppumista ja sidonnan alkamista ja lisäisi ylimäärin jäävää DIP-pitoisuutta.
Näin DIN-pitoisuuden vähentäminen vain lisäisi typensitojasinilevien kasvua ja
kokonaishaittaa.
Ylipäätään virkkeet paljastavat näennäisen ja ristiriitaisen tavan perustella sekä
typen että fosforin yhtäaikaisia vähennysvaateita, joihin Elmgren (2001) ja Larsson
ym. (2001) sekä yleistäen koko ”typenpoistajien” koulukunta ovat 1970-luvulla
ajautuneet ja josta pinttymästä he eivät voi luopua vaalimansa typpiparadigman
takia.
Lainattujen virkkeiden ydinsanoma selkokielelle ja tiedoltaan oikeaksi
muutettuna voisi kuulua esimerkiksi seuraavasti:
Uuden tiedon pohjalta heinä-syyskuussa ilmenevät avomeren typensitojalevien
dominoimat kukinnat ja uuden typen ja hiilen sidonnat ovat fosforirajoitteisia
siitä huolimatta, että keväisen kasviplanktonin kasvu on lyhyen aikaa
typpirajoitteista. Sinilevien haittoja ja kokonaistuotantoa ajatellen lopulliset
säätelytekijät ovat siten fosfori ja sen pitoisuutta määrittävät taustatekijät.
Fosforia tulee siten vähentää.
Larssonin ym. (2001) kirjoitus ja siihen sisältynyt johtopäätöksen ’täyskäännös’
on jäänyt elämään, sillä sitä julkaisua on referoitu paljon (Scopus 132 kpl, Web
of Science 127 kpl). Viittaajat käyttävät valtaosaltaan osatietoja tai lukuarvoja
vähämerkityksellisissä yhteyksissä. Sitä vastoin kasvukauden aikana tapahtuvia
typensitojalevien C-, N- ja P- sisällön muutoksia ja vaikutusta perustuotannon
määrään ja ajalliseen jakautumiseen ei ole nostettu esille, ei myöskään suorien
perustuotantomittausten tuomaa ristiriitaa rajoittavan ravinteen määrittelylle.
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7.2.2 		 N-vähennys perustuotannon, P-vähennys typensitojien takia
(2)
Elmgren & Larsson (2001); (Ruotsin johtavat ja aktiivisimmat
”typenpoistajat”)
Edellä mainituilla tutkijoilla on Varsinaiseen Itämereen liittyvä seuraava
sanoma: ”Kuormituksia tulee vähentää; typpeä perustuotannon vähentämiseksi, ja
fosforia typensitojasinibakteerien kukintojen rajoittamiseksi”.
Sittemmin samaan ”sekä typpeä että fosforia” -ajatteluun ovat päätyneet muun
muassa tutkijaryhmät Arvola ym. 2006, Myrberg ym. 2006, Kangro ym. 2007,
Tamminen & Andersen 2007, Vahtera ym. 2007, Pietiläinen ym. 2008, Conley ym.
2009c, Pearl 2009, Voss ym. 2011, Conley 2012 ja Ahtiainen ym. 2014. Osaa näistä
käsitellään tässä alaluvussa 7.2.
Lainatun virkkeen sanoma on iskevyydessään ja kytköksellään perustuotannon
ja typensidonnan vähentämiseen loogisuuden tunteen ja kaivatun kokonaisratkaisun
tuova. Se on kuitenkin jo tuolloisten tietojen perusteella arvioiden ristiriitainen
ja virheellinen. Samana vuonna Elmgren ja Larsson ovat osallistuneet kahden
muunkin kirjoituksen, Elmgrenin (2001) yksilökirjoituksen ja Larssonin ym.
(2001) työryhmäkirjoituksen tuottamiseen. Ne ristiriitauttavat lainauksen sanoman.
Tietoisena näiden tutkimusten sisällöstä Elmgrenin ja Larssonin (2001) on ollut
pakko tietää, että typensidonta alkaa ja voimistuu pienillä DIN-pitoisuuksilla ja
DIN/DIP-suhteen arvoilla. Silti he kehottavat vähentämään typpeä.
DIN/DIP-suhteeltaan korkea ja tilaltaan hyvä Perämeri on hyvä esimerkki
tapauksesta, jossa korkea DIN-pitoisuus estää typensidonnan ja sen myötä tulevan
lisähiilensidonnan. Elmgren ja Larsson tarjosivat kuitenkin populistista, kansalle
ja vesiensuojeluinstituutiolle mieluista suositustaan. Perämeri on pysynyt hyvänä
ja vapaana typensitojasinilevistä. Määrätietoista vertailua sen ja Gotlanninmeren
rehevyystilan erojen syihin ei liene yritetty.
Myöhemmin kirjoituksessaan Elmgren ja Larsson (2001) esittävät uuden ja
oudon huolen: fosforikuormitus uhkaa pienetä liikaa!
”Tähän mennessä fosforikuormituksia on vähennetty enemmän kuin
typpikuormituksia. Jos tämä jatkuu, fosforirajoitteinen Varsinainen Itämeri
voi osoittautua hyvin erilaiseksi aiempiin typpirajoitteisiin olosuhteisiin
verrattuna.”
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Tällainen diskurssi antaa odottaa jotain huonoa ilman typen vähentämistä. Tämän
työn tulosten sekä Perämeren ja Schindlerin (esim. 2012) osoittaman vankan
todellisuuden ja teorian mukaan on kuitenkin odotettavissa, että fosforipitoisuuden
ja -kuormituksen vähentämisellä saataisiin parempi yleis- ja sinilevärehevyyttä
vähentävä tulos kuin typpikuormituksen vähentämisellä. Vihjaus mystifioi ja
sumentaa asian tieteellisyyttä tavoittelevaksi jargoniksi. Se osoittaa, että Itämeriinstituution sisässä arvostettu asiantuntija saa puhua, jopa kirjoittaa, melkein mitä
hyvänsä, kun puhutaan Itämerestä tieteellisen sumeasti.
Luonnontieteellisin perustein arvioituna pelko liiallisesta fosforin poistosta
on täysin turhaa. Voidaan osoittaa varmaksi, että Itämeren fosforikuormitusta ei
saada liian alhaiseksi, kun on pakko tietää, että jo satoja ja tuhansia vuosia sitten
Itämeressä esiintyi stagnaatio- ja happiongelmien takia sisäisen fosforikuormituksen
huonontamia jaksoja, huonoja DIN/DIP-suhteita ja typpeä sitovia sinileviä (mm.
Bianchi ym. 2000, Poutanen & Nikkilä 2001). Huomattakoon, että aiemmin Vrede
ym. (2009) ovat huolissaan päinvastaisesti: heidän mukaansa typpeä vähennettäessä
on huolehdittava sopivasta N/P-suhteesta ja fosforin vähentämisestä. He ovat
rohkeasti loogisia.
Yksilökirjoituksessaan Elmgren (2001) pyrkii liudentamaan typen
vähentämisen haittavaikutuksia ja edelleen vaatii sekä typen että fosforin
vähentämistä. Se ilmenee seuraavasta lauseesta:
”Keväinen typpirajoitteisuus teki typpeä sitovien sinilevien säännölliset
kesäkukinnat ymmärrettäviksi Varsinaisella Itämerellä.”
Ymmärrettävyyteen sisältyy diskursiivinen viesti, että vaikka typenpoisto lisäisikin
sinileväkukintoja, niin niiden esteettisistä haitoista huolimatta ne tulisi hyväksyä
hinnaksi siitä, että perustuotanto vähenisi. Gotlanninmeren ranta-asukkaat tuskin
hyväksyisivät ajatusta.
7.2.3 		 Väite – fosforia vähennettäessä myös typpeä pitäisi vähentää
(3)
Conley, Humborg, Rahm, Savchuk, Wulff (2002, s. 5319)
Kirjoittajat ovat käsitelleet lyhyesti ja ansiokkaasti Gotlanninmeren happi-,
pulssi-, ulkokuormitus-, sisäkuormitus-, biokemia-, suolakerrostuneisuusja rehevyysilmiöitä. Aikajaksolla 1987–1993 halokliinin sijainti on ollut
poikkeuksellisen syvä, syvimmillään vuonna 1992 noin 95 m (perusaineisto ja kuvio
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55). Vuoteen 1998 mennessä sijainti oli noussut noin 65 m:iin, mutta tasoittui siitä
noin 70 m:iin. Samalla aiemmin parantuneet happi- ja fosforitilanteet huononivat.
Tutkijat ovat pyrkineet osittelemaan muutoksia luonnon ja ihmisen aiheuttamiin.
Hyvästä yleisotteesta huolimatta kokeneimmatkin heistä joutuvat sosiaalisen
paineen edessä mukauttamaan luonnontieteellisen logiikan vesiensuojeludiskurssiin
ja siihen sisältyvään ”sopivaksi muotoiltuun” ympäristönsuojelulogiikkaan. Näin
syntyvä tavaton ristiriitaisuus ilmenee muun muassa seuraavista lainauksista
(Conley ym. 2002) (korostukset lisätty):
”Drastinen typpikuormituksen vähentäminen, jos samalla fosforipitoisuus
pysyy korkealla, voisi jäädä tehottomaksi, koska typen vähentäminen
tehostaa sinilevien typensidontaa (Savchuk & Wulff 1999). Kuitenkin
pitemmän päälle vain fosforin vähentäminen ilman typen vähentämistä on
sekin lyhytnäköistä. Fosforirajoitteisuus voisi Itämeressä johtaa pienempään
typen käyttönopeuteen ja tämä ulos virtaavien vesien mukana suurempaan
typpivirtaan typpirajoitteiselle Kattegatille (Granéli ym. 1990), mikä kärjistäisi
rehevyysongelmia raskaasti kuormitetuilla Tanskan vesien siirtymäalueella
(Conley ym. 2000).
Allasmittakaavaisilla kokonaistarkasteluilla osoitamme, että veden DIPpitoisuuden vuotuismuutokset korreloivat vähähappisen syväveden pohjan
pinta-alan kanssa, mutta eivät [ulkoisen] kokonaisfosforikuormituksen
kanssa, …
…Olemme näin osoittaneet, että ilmaston kautta määräytyvillä suolavesien
sisäänvirtausten muutoksilla ja tätä kautta syvävesien happipitoisuuksien
muutoksilla on perustava vaikutus fosforin biogeokemialliseen kiertoon ja
altaanlaajuisiin pitoisuuksiin. Nämä tulokset korostavat tarvetta selvittää
ihmisen vaikutuksen suhteellista painoarvoa ja erottaa nuo vaikutukset
ilmastollisista vaikutuksista. Tätä lähestymistapaa voidaan soveltaa myös
muille meren vaikutusalueille, jos tarkkailutuloksia on runsaasti.”
Ensimmäisen lainatun kappaleen ”sumeaa logiikkaa” voidaan kommentoida
siten, että kirjoittajilla näyttäisi olevan tarve vaatia typenpoistoa välittämättä
saatavista tuloksista ja logiikan ristiriitaisuudesta. Toisen lainauksen tieto
ulkoisen fosforikuormituksen ja DIP-pitoisuuden korreloimattomuudesta on totta
ja merkittävää. Se johtuu sisäisen kuormituksen moninkertaisuudesta verrattuna
säädeltävissä olevaan ihmisperäiseen kuormitukseen.
Selvittää-sanan sisältävässä lauseessa (3. lainaus) esiintyy Itämeri-asioissa
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harvinaista rohkeutta ottaa kirjallisesti kantaa asiaan, josta Itämeri-instituutiolla on
ryhmäajatteluun painottuva eriävä näkemys. Conleyn ym. (2002) sanat kertovat
ymmärryksestä, että asioille tulisi löytää todellisuuteen eikä ideologiaan sopivia
perusteluja. Tällä idealismilla ei ole kuitenkaan ollut elintilaa, kun sekä typen
että fosforin rajoittamisen kanta tuli 2000-luvun puolivälissä ryhmäajattelun
dogmaksi. Ryhmäpaineessa edelliset käsitykset muuttuvat myöhemmin jokseenkin
päinvastaisiksi, mikä ilmenee esimerkkikohdasta 9 (Conley ym. 2009c).
7.2.4 		 Ristiriitaiset prosessikaaviot (4)
Elmgren (2006) ja HELCOM (2009)
Elmgren (2006) on esitellyt Helsingissä Meristrategiakonferenssissa graafeja,
joissa typpi nostetaan keinotekoisin perustein ja ilmeisesti ensimmäisen kerran jopa
fosforia merkittävämmäksi sisäisten ravinnekiertojen noidankehän aiheuttajaksi.
Kuvion 39 graafit ovat jatkoa ja perustelua hänen aiemmille ”sekä typpeä että
fosforia vähennettävä” -väitteilleen. Pahin virhe on typensidonnan DIN- ja DIN/
DIP-ehtojen puuttuminen. Kun tätä ei sanota, prosessikuvaus on muotoiltavissa
järkevän tuntuiseksi mutta virheelliseksi väitteeksi, että typen sidonnan ja
rehevöitymisen vähentämiseksi sekä typpi- että fosforikuormitusta tulisi vähentää.
Elmgrenin & Larssonin (2001) kirjoituksessa esiintyneitä väitteitä käsitellään
ja kritisoidaan kuviossa 39, joka on laadittu Elmgrenin vuoden 2006 kuvion
pohjalta lisäten kuvioihin seliteneliöt, joiden pohjana on pääosin taulukosta 10
saatava informaatio. Näin saatava tilannekuva merkitään nyt kuvioon 39 lisättyyn
neliöön.
Kuvion 39 ylin osa kuvastaa nykyistä, dynaamisessa tasapainotilassa olevaa
Gotlanninmeren DIP-ylijäämäistä tilaa ja tilannetta. Fosforin sisäinen ja ulkoinen
kuormitus ja voimakas denitrifikaatio tuottavat eufoottisen kerroksen talviseksi
DIN/DIP-suhteeksi luvun 8 (mol). Se on puolet tasapainoisesta, ja siksi se tuottaa
kesällä voimakkaan typensidonnan ja rehevyyden noidankehän. Tämä Elmgrenin
osakuvio on siten luonnontieteellisen logiikan mukainen, mutta ”typenpoistajat”
kuitenkin haluavat liittää siihen typen- ja hiilensidontaa lisäävää typenpoistoa.
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Kuvion 39 ylin osa kuvastaa nykyistä, dynaamisessa tasapainotilassa olevaa Gotlanninm
DIP-ylijäämäistä tilaa ja tilannetta. Fosforin sisäinen ja ulkoinen kuormitus ja voimakas d
rifikaatio tuottavat eufoottisen kerroksen talviseksi DIN/DIP-suhteeksi luvun 8 (mol). Se
puolet tasapainoisesta, ja siksi se tuottaa kesällä voimakkaan typensidonnan ja rehevyy
noidankehän. Tämä Elmgrenin osakuvio on siten luonnontieteellisen logiikan mukainen
mutta ”typenpoistajat” kuitenkin haluavat liittää siihen typen- ja hiilensidontaa lisäävää
typenpoistoa.

Gotlanninmeri,
DIP-ylim*

Perämeri,
DIN-ylim*

Kuvio 39. Elmgrenin (2006) käsitteelliset DIN- ja DIP
prosessimallit sovellettuna Gotlanninmeren, Peräme
eri DIN/DIP-tilanteiden oloihin. Seliteneliöt* on nyt
tässä tutkimuksessa.

Kuvion 39 keskiosa kuvastaa hyvin nykyistä
hyvähappista Perämerta. Myös se on dynaa
sessa tasapainotilassa oleva, typpivoittoises
kuormitettu allas. Sen kuormituksen TN/TP
(mol) on luokkaa 40 – 50 (HELCOM 2004).
Hyvähappisuus ylläpitää hyvää fosforin pidä
mistä sedimenttiin. Talvinen DIN/DIP (mol)
luokkaa 80 – 90 ja kesälläkin yleensä suuruu
luokkaa 30 – 50, mikä suojelee Perämerta li
typen ja -hiilen sidonnalta. Elmgrenin ajatus
on siten virheellinen.

Keskikuvion mukaan Perämeren tilan tulisi
Elmgrenin ajattelulla olla typpikuormitukse
DIN/DIPkorkean DIN-ravinnepitoisuuden pilaama, e
suhde ratsiellä tulisi olla pohjan laajaa hapettomuutt
kaisee *
sisäkuormitusta, typensidontaa ja korkeaa p
rustuotantoa. Mikään näistä ei kuitenkaan t
teudu, vaan kaikki on päinvastoin, typpi ei o
saanut aikaan mitään ylirehevyyttä. Peräme
Kuvio 39. Elmgrenin
(2006)
käsitteelliset
DINja
DIP-prosessimallit
sovellettuna
Gotlan- voi olla harmitonta ja että
vahvistaa jo järvistä peräisin olevan tiedon, että ylijäämätyppi
ninmeren, Perämeren ja eri DIN/DIP-tilanteiden oloihin. Seliteneliöt* on nyt lisätty tässä
on hapellisuusreservi (Ripl 1976, Oravainen & Lappalainen 1990, Oravainen 2005, Finlay
tutkimuksessa.
2013).
Kuvion 39 alaosa on pohjattoman epämääräinen. Se, että altaassa tapahtuu yhtä aikaa

Kuvion 39 keskiosa
kuvastaa
hyvin nykyistä
hyvähappista
Perämerta.
se kasvanutta rehevyyttä ja
sisäistä
kuormitusta
ja typensidontaa,
kuvastaa
vainMyös
liialliseksi
on dynaamisessa typensidonnan
tasapainotilassa jaoleva,
typpivoittoisesti
kuormitettu
allas.
Sen
denitrifikaation mahdollistamaa alle 16 (mol) olevaa DIN/DIP-suhdett
kuormituksen TN/TP
(mol) tilanne
on luokkaa
40–50 monista
(HELCOM
Hyvähappisuus
Tällainen
voi syntyä
eri2004).
tekijöiden
yhdistelmistä (muun muassa
ylläpitää hyvää fosforin
pidättymistä
sedimenttiin.
Talvinen
DIN/DIP
(mol) Elmgrenin
on
suolapulsseista). Kuvion esittämisen motiivia on etsittävä
harjoittamasta
luokkaa 80–90 ja kesälläkin yleensä suuruusluokkaa 30–50, mikä suojelee Perämerta
lisätypen ja -hiilen sidonnalta. Elmgrenin ajatusmalli on siten virheellinen.
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Keskikuvion mukaan Perämeren tilan tulisi Elmgrenin ajattelulla olla
typpikuormituksen ja korkean DIN-ravinnepitoisuuden pilaama, eli siellä tulisi
olla pohjan laajaa hapettomuutta, sisäkuormitusta, typensidontaa ja korkeaa
perustuotantoa. Mikään näistä ei kuitenkaan toteudu, vaan kaikki on päinvastoin,
typpi ei ole saanut aikaan mitään ylirehevyyttä. Perämeri vahvistaa jo järvistä
peräisin olevan tiedon, että ylijäämätyppi voi olla harmitonta ja että se on
hapellisuusreservi (Ripl 1976, Oravainen & Lappalainen 1990, Oravainen 2005,
Finlay 2013).
Kuvion 39 alaosa on pohjattoman epämääräinen. Se, että altaassa tapahtuu yhtä
aikaa sisäistä kuormitusta ja typensidontaa, kuvastaa vain liialliseksi kasvanutta
rehevyyttä ja typensidonnan ja denitrifikaation mahdollistamaa alle 16 (mol)
olevaa DIN/DIP-suhdetta. Tällainen tilanne voi syntyä monista eri tekijöiden
yhdistelmistä (muun muassa suolapulsseista). Kuvion esittämisen motiivia on
etsittävä Elmgrenin harjoittamasta pitkäaikaisesta vesiensuojeludiskurssista; ehkä
hänellä oli tarve vahvistaa kuulijakunnalle luomaansa typenpoistohegemoniaa.
Luonnontieteellisesti päteviä perusteluja ja viestejä kuvioon ei sisälly.
HELCOM (2009. s.11)
Tässä Helcomin julkaisussa lähes 30 eturivin kirjoittajaa esittävät kuvion 1.4, joka
on ajatukseltaan identtinen yllä esitetyn kuvion 39 alaosan kanssa (Elmgren 2006).
Samalla sivulla kirjoittajat päättelevät seuraavaa (korostus lisätty):
”Yleisen konsensuksen mukaan molemmilla ravinteilla on merkitystä, mutta
niiden tärkeys vaihtelee altaan ja vuodenajan mukaan. On laajasti hyväksyttyä,
että Itämeren rehevyystilanteen parantaminen vaatii typpikuormituksen
edelleen vähentämistä, koska ulkomeren perustuotanto on pääosin
typpirajoitteista, paitsi Perämerellä ja Selkämerellä.”
Helcomin kirjoittajakunta seuraa siten vuonna 2009 Elmgrenin (2006) perustelultaan
epämääräistä pohjaversiota. Näin ovat jo tehneet muun muassa Tamminen &
Andersen (2007), Vahtera ym. (2007) ja Pietiläinen ym. (2008), ja näin tekevät
hieman myöhemmin myös amerikkalaiset (Conley ym. 2009c) ja saksalaiset
(Voss ym. 2011) ”typenpoistajat”. Elmgrenin käsitystä mukailee siten viisi
arvovaltaista tutkijaryhmittymää, mikä merkitsee, että suurella todennäköisyydellä
Itämeren tutkijayhteisöstä ei nouse kritiikkiä ja että Itämeren ulkopuolisiakaan
falsifiointiyrityksiä tuskin tehdään asian historiallisen syvyyden, tieteellisen
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monimutkaisuuden ja yhteiskunnallisen tutkimusperinteen säilyttämisen takia.
Tällä lailla käsitys sekä typen että fosforin poistotarpeesta saa doktriinimaisia
ryhmä- tai lauma-ajattelun ja vahvistusvinouman sävyjä.
7.2.5 		 Näennäisperusteluja hegemonisen typpidiskurssin suojassa
(5)
Elmgren & Larsson (2006)
Kyseinen tietokirja (Östersjön – hot och hopp) esittelee ruotsalaista typpidiskurssia
ja debattia. Kirja ei ole varsinainen tieteellinen julkaisu. Se on kuitenkin otettu
käsittelyyn, koska siinä esiintyy hegemonian saavuttaneella tutkijastatuksellaan 24
ruotsalaista ja kaksi suomalaista Itämeren arvovaltaista tutkijaa. Tutkimusinstituutiot
eivät pidä kirjaa tieteenä, mutta ”typenpoistajien perustajajäseniin” katsottavat
Elmgren ja Larsson pyrkivät artikkelissaan (2006) – suojeludiskurssin keinoin
– todistelemaan ja iskostamaan lukijoilleen pitkäaikaista väitettään, että sekä
typpi- että fosforikuormitusten vähentäminen on tarpeellista. Kirjan sivuilla 73–
74 ”typenpoistajiin” kuuluva kirjoittajapari esittää ensin erään ”typpikriitikoiden”
pääargumenteista (a), jota he sitten kritisoivat omissa vasta-argumenteissaan (b).
a) Typpikriitikoiden pääväittämä on Elmgrenin ja Larssonin kertomana
seuraava: ”Typpivajaus johtaa kompensoivaan typensidontaan, koska
tuotanto käytännössä määräytyy typensitojien fosforinsaannista ja koska joka
tapauksessa tuotanto tulee yhtä suureksi.” Sen perusteella lainauksen neljä
viimeistä sanaa voisivat oikeammin kuulua: ”tuotanto tulee jopa suuremmaksi”.
b) Elmgren ja Larsson (2006, lyhenne E+L, s. 73–74) esittävät a-väitteeseen
vasta-argumenttikappaleen, jonka peräkkäiset lauseet kopioidaan nyt erillisinä
kursivoidusti ja niihin nyt esitettävät kommentti- ja oikaisutekstit esitetään
pienemmillä normaalifonteilla:
(E+L): ”Meidän mielestämme tämä [kriitikoiden väittämä] on osoitettu toteen
muutamissa Kanadan sisäjärvissä, mutta se on todistamaton väite puhuttaessa
Varsinaisesta Itämerestä, jolla on toiset kerrostuneisuusolot ja kokonaan
toisenlainen suolapitoisuus.”
Kirjoittajat yrittävät epäuskottavasti vähätellä Schindlerin maailmanlaajuisia ja
todistusvoimaisia tutkimuksia. Schindler työryhmineen on ainakin vuosina 2009–
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2012 voinut toistuvasti todeta seuraavan tai sitä lähellä olevan johtopäätöksen:
”Päinvastoin, ainoakaan vesiekosysteemitason tutkimus ei ole osoittanut, että
typpikuormituksen vähentäminen alentaa rehevöitymistä.” (Schindler ja Hecky
2009, Schindler 2012). Schindler korostaa vuosia kestäviä ekosysteemitason
kokemuksia, joissa on myös vähentämiskokeita; lyhytaikaiset ja keinotekoiset
lisäyskokeet hän on osoittanut epäasiallisiksi. Myös Walin (2006) mainitsee lisäysja vähennyskokeiden käytännöllisfilosofisista eroista. Kanadalaistutkimuksiin
suunnattu kritiikki (Conley ym. 2009c, Howart & Paerl 2008) on ollut harvalukuista,
kiistanalaista ja jäänyt kevyeksi.
Kerrostuneisuus- ja suolapitoisuuserot järviin verrattuna ovat levien toiminnan
kannalta pienet. Kesäinen terminen ja eufoottinen kerros tuottaa orgaanista
ainetta, ja alemmat vesikerrokset toimivat kesäisin ravinteiden sedimentaation
vastaanottovarastona ja syksyisin ja talvisin hajotus- ja sekoitusympäristöinä, jolloin
ravinteita palaa tulevan termisen ja eufoottisen kerroksen syvyysvyöhykkeeseen.
Eufoottisen kerroksen 7–8 PSA:n suolapitoisuus ei muodosta kokonaisuuden
kannalta toiminnallista ja tuotannollista eroavaisuutta. Typensitojasinilevien
ekologia on järvissä ja Itämeressä toiminnaltaan ja rakenteeltaan riittävän
samantyyppistä.
Kirjoittajaparin väite todistamattomuudesta falsifioituu selvästi, sillä
esimerkiksi Perämeri ja Riianlahti toimivat tämän työn ja muun muassa Schindlerin
oppien mukaan. Suuret DIN-typpipitoisuudet ”saostavat levien avulla” DIPfosforin loppuun päällysvedestä, mutta eivät pois altaasta. Typpeä jää ylimäärin
estämään typensidonnan, mutta vapaan fosfaatin puuttuessa normaalilevien
tuotanto jää pieneksi, sillä tuotannon on tultava toimeen solujen ja veden välisestä
ainekierrosta vapautuvan fosfaatin avulla.
(E+L): ”Typen saatavuus rajoittaa Varsinaisen Itämeren kevätkukintaa,
jonka jälkeen vesimassaan jää paljon helposti saatavaa fosforia. Suurin
osa ylijäämäfosforista joutuu toukokuussa muodostuvan lämpötilan
harppauskerroksen alle ja jää siitä lähtien kesän typensitojilta käyttämättä.”
Nimekkäille tutkijoille nämä ovat irrelevantteja väitteitä. Kevätkukinnan jälkeen
nimenomaan termiseen päällysveteen ja eufoottiseen kerrokseen jää DIN-typen
loputtua todellakin ylijäämäistä DIP-fosforia. Päällysveden alapuolelle jäävillä
DIN- ja DIP-pitoisuuksilla ei kuitenkaan ole samana kesänä paljoa tekemistä
typpeä sitovien tai sitomattomien sinilevien kanssa; tosin harppauskerroksen
läpi diffundoituu jonkin verran kaikkia liuenneita aineita. Siksi Elmgrenin ja
Larssonin toinen väitelause on asiaton ja Itämeri-asioita tuntevallekin populistisesti
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tutkijan sanaan vetoava, joskin virheellinen. Asia on kuitenkin juuri päinvastoin;
tasapainoisella tai DIN-ylijäämäisellä DIN/DIP-suhteella (esimerkkinä Perämeri)
DIP loppuisi ja rajoittaisi koko kesän perustuotantoa eikä lisätypen ja lisähiilen
sidontaa tapahtuisi.
(E+L): ”Siksi vuosituotanto jää pienemmäksi
runsastyppisemmän kevättuotannon yhteydessä.”

kuin

mitä

se

olisi

Tämä on väärä, todellisuudelle päinvastainen näkemys. Runsastyppisissä oloissa,
jos talven DIN/DIP-suhde olisi reilusti yli 16 (mol), kevätkukinnan päättyessä
fosfaatit olisivat loppuneet, DIN ei. Jos tilanne luodaan esimerkiksi typenpoistolla
typpivajaaksi, jäljelle jäävä fosfaattipitoisuus mahdollistaa uuden typen ja uuden
hiilen sidonnan vieläpä noin kaksinkertaisella teholla fosforiyksikköä kohti.
(E+L, korostus lisätty): ”Typpikuormaa ja sen mukana kevättuotantoa
vähentävän typen puhdistamisen käyttöönotto voi tosin jättää jonkin verran
suuremman fosforiylijäämän kevätkukinnan jälkeen, mutta koska kesän
sinilevät käyttävät vain pienemmän osan tästä fosforista, kokonaistuotanto
jää kuitenkin pienemmäksi typpeä puhdistettaessa.”
Kirjoittajat myöntävät fosforiylijäämän syntymekanismin, mutta ajautuvat
vahvistusvinouman (ks. 4.1.2) johdattelemana virkkeen loppuosassa oman
näkemyksensä mukaiseen perusteluun, joka kuitenkin on todellisuuden kanssa
täsmälleen päinvastainen. Typensitojalevät eivät nimittäin tarvitse kuin karkeasti
puolet normaalilevien fosforintarpeesta saman hiilimäärän sitomiseen. Tämä on
osoitettu heidän omassa tutkimuksessaan (Larsson ym. 2001), jossa Elmgren oli
viimeisenä, takaavana kirjoittajana. Korjattuna viimeisen lainauksen loppuosan
tulee kuulua: …”mutta koska kesän typensitojasinilevät tarvitsevat vähemmän
fosforia, sitä riittää suurempaan typen- ja hiilensidontaan, jolloin kokonaistuotanto
tulee suuremmaksi typpeä puhdistettaessa.”
Kirjoittajilla on 30 vuoden kokemushistoria siitä, että heitä ei oikaista
huomatuista virheistä, vaan kerta toisensa jälkeen pääosa ympäristövallankäyttäjistä
ja mediasta haluaa kuulla heidän lauseitaan siirtääkseen niitä aksiomaattisina
”totuuksina” eteenpäin.
Yhteenvetona edellisistä ja muista kirjassa olevista väitteistä voidaan nähdä,
että Elmgren ja Larsson esiintyvät suurelle yleisölle jo arvostusta saaneina ja sitä
vaativina auktoriteetteina. Tarkkaa kritiikkiä kestämättömiä väitteitä he uskaltavat
esittää siksi, että heillä on Ruotsin typpidebatin aikana kertynyt hegemoninen ote
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mediaan Itämeren tilan tulkitsijoina. Heidän tapauksessaan toteutuu se, että vanhan
paradigman kannatajia ei käännytetä normaalitieteen keinoin (Pihlström 1996).
7.2.6 		 Väite – korkeilla N-tasoilla on taipumus ylläpitää korkeita Pja typensitojien tasoja (6)
Tamminen & Andersen (2007 s. 134) sekä Kangro ym. (2007)
Aineisto. Tammisen ja Andersenin tutkimuksen aineisto oli kerätty jo vuosina
1992–1994 eli 14–12 vuotta ennen Elmgrenin (2006) graafeja, mutta heidän
julkaisunsa ilmestyi vasta graafien jälkeen. Ilmeisesti Elmgrenin ajatukset ja graafit
olivat Tammiselle ja Andersenille julkaisemiseen rohkaiseva esikuva, jonka mukana
tuli myös Elmgrenin näkemysten ristiriitaisuuksia ja virheitä. Typenpoistoideologia
lienee ollut yhdistävä tekijä.
Tarkastelu. Perusteet Tammisen ja Andersenin (2007) lauseiden kritisointiin
ja toisaalta korjauksiin ilmenevät monista tämän työn kohdista eikä niitä kaikkia
enää yksilöidä. Käsiteltäviksi otetaan kuitenkin seuraavassa lainatut ja korjatut
kohdat, joissa on nyt tehty poistokorjauksia korostuksin ja yliviivauksin sekä
täsmennys- ja korjauslisäyksiä alleviivauksin ja pienemmällä normaalifontilla.
Näin virkkeisiin saadaan seuraavia vertailuja:
8”Lisääntyvästä typen saatavuudesta seuraa, että N-rajoitteisen kevätkukinnan
alussa ja noin 1 kuukauden aikana tapahtuu suurempaa biomassan
tuotantoa ja sedimentaatiota, mutta toisaalta DIN- ja samalla pääosin
NO3-lisän suurentaman NO3/PO4-suhteen takia kesällä tapahtuu noin 5
kuukauden aikana pienempää typen ja hiilen sidontaa, jotka vuositasolla
johtavat tehostuneeseen pienentyneeseen hapenkulutukseen ja tämän kautta
tehostuneeseen pienentyneeseen kesäiseen kokovuotiseen, stagnaation
aikaiseen fosforin vapautumiseen sedimenteistä ja alusvedestä.” -”Korkeilla kevään DIN-typpitasoilla ja niihin liittyvillä DIP-fosforin loppuun
kulumisillä olisi sen vuoksi taipumus ylläpitää korkeita pieniä fosforin
kesätasoja, jotka yhdessä suurten DIN-pitoisuuksien kanssa suosivat torjuvat
systeemiin lisää typpeä tuovia sinileväkukintoja. Tämä on rehevöitymisen
noidankehä, jota on Fosforin sisäisestä kuormituksesta johtuvaa noidankehää
on ilmeisen mahdotonta hillitä vähentämättä merkittävästi sekä typpi- että
fosforikuormituksia systeemiin. parantamatta syvänteiden happipitoisuutta
soveltuvilla ekoteknisillä keinoilla ja ehkä myös jatkamatta rajahyödyn
tason saavuttanutta ulkoisen fosforikuorman vähentämistä. Ulkoisen
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typpikuormituksen vähentäminen voidaan lopettaa, joskaan sillä – tai
puhdistamisen jatkamisella – ei ole vähentämis- tai lisäämismahdollisuuksiin
nähden suurta merkitystä luonnon omien noin 10-kertaisten typensidonta- ja
denitrifikaatioprosessien lomassa.
Tammisen ja Andersenin todistelut ja johtopäätökset ovat tähän työhön verrattuna
päinvastaiset, kuten ovat kaikki tämän alaluvun esimerkit, joissa ”typenpoistajien”
koulukunta ei ole nähnyt mitään virhettä yli 30 vuoden aikana. Tammisen ja
Andersenin julkaisu lienee ollut Elmgrenin (2006) ja Elmgrenin ja Larssonin
(2006) kirjoitusten ohella jopa ajatusten toistoketjuun johtava esikuva Vahteran ym.
(2007) ja Pietiläisen ym. (2008) kirjoituksille ja ”spiraaligraafeille” (Tamminen oli
molemmissa eräs kirjoittajista).
Kerätty aineisto ja koejärjestely perustui muun muassa Schindlerin (2012)
kritisoimiin laboratoriokasvatuksen ja ravinnelisäysten periaatteisiin, joissa
inkubaatioaika ja luonnon todellisuus eroavat rajusti. Tulokset olivat moniulotteisia
ja vaikeatulkintaisia, ja niistä voidaan löytää sekä tukevia että vastustavia
todisteluketjuja. Tamminen ja Andersen (2007) pyrkivät ajan konsensuksen
mukaisesti todistamaan typenpoiston tarpeellisuutta.
Lainatut Tammisen ja Andersenin kappaleet ovat taitavaa suojeludiskurssia;
ajatus soljuu tavallisille ihmisille ja Itämeri-asioihin kouluttautuneelle
tutkijayhteisöllekin niin loogisen tuntuisena, että nuoret tutkijat eivät huomaa
ristiriitoja ja että harvat, kokeneet ja virheen ehkä huomanneet tutkijat ymmärtävät
– tutkijayhteisön paineen alla – olla virheitä esiin nostamatta. Seuraava virke on
siten esimerkki virheellisestä tulkinnasta
”Korkeilla kevään typpitasoilla olisi sen vuoksi taipumus ylläpitää
korkeita fosforin kesätasoja, jotka suosivat systeemiin lisää typpeä tuovia
sinileväkukintoja.”
Todellisuudessa asia on päinvastoin. Korkea keväinen DIN-taso kuluttaa DIP-tason
pieneksi, jolloin saman kesän DIN/DIP-suhde pysyy suurena eikä systeemi suosi
lisää typpeä tuovia sinileväkukintoja. Esimerkkeinä ovat Perämeri sekä nykyiset
Riianlahti ja Suomenlahden itäinen kolmannes (Öberg 2016). Kun tämä typen ja
hiilen sidonta jää pois, ei sen hapenkulutustakaan ole, joten seuraavana kesänäkään
ei ole odotettavissa typen ja hiilen sidontaa. Lainattu virke on päinvastaisuudessaan
ja typenpoistoideologiassaan samaa hämmentävää luokkaa Larssonin ym. (2001)
loppulauseen kanssa.
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Sanotun lisäperustelu on, että todistusvoimainen alan maailmankirjallisuus
(mm. Schindler ym. 2008, Schindler 2012) ja kotimaiset kokemukset (mm.
Oravainen 2005) osoittavat ylivoimaisesti seuraavat sidonta-, poisto- ja
sietomekanismien riippuvuudet:
a) korkeisiin DIP-pitoisuuksiin ja alhaisiin DIN/DIP-suhteisiin liittyy lähes aina
rehevyyttä, typensidontaa ja typen tehokas denitrifikaatio (poistomekanismi)
b) korkeisiin DIN- ja DIP-pitoisuuksiin sekä korkeisiin DIN/DIP-suhteisiin liittyy
usein rehevyyttä ja happihaittoja sekä denitrifikaation ynnä muiden tekijöiden
määräämää typen poistumista, mahdollisesti myös kesän DIN-alenemista ja
typensidontaa
c) korkeisiin DIN- ja alhaisiin DIP-pitoisuuksiin sekä korkeisiin DIN/
DIP-suhteisiin liittyy karuutta ja hyvä happitila sekä typen kertymistä
nitraatteina nitrifikaation aiheuttamana, esimerkkinä Perämeri. Korkeakaan
nitraattipitoisuus ei ole haitallista, vaan päinvastoin se on tunnetusti
happitalouden tukija ja aerobisuuden lisäreservi (mm. Ripl 1976, Oravainen &
Lappalainen 1990, Finlay ym. 2013).
Typensidonnan vastapuoli, denitrifikaatio, poistaa ravinnetyppeä vedestä. Se
voimistuu, jos altaan alusvedessä ja pohjalla on runsaasti hajoamiskelpoista
orgaanista ainetta ja tähän liittyvää hapettomuutta tai vähähappisuutta (Jäntti 2012).
Lisäksi rehevän altaan runsaan tuotannon ja sedimentaation takia päällysvedenkin
alaiseen pohjasedimenttiin yleensä syntyy denitrifikaatiolle suotuisaa voimakasta
mikrobihajotusta ja nitraattien pelkistymistä lopulta typpikaasuksi. Rehevyys ja
happivajaukselliset olosuhteet siis lisäävät denitrifikaatiota (Jäntti 2012, Jäntti
& Hietanen 2012). Näin selittyvät aiemman taulukon suuret typensidonta- ja
denitrifikaatioluvut.
Lisäksi Tamminen ja Andersen (2007) ovat itse osoittaneet kuviollaan 3,
että Vaasan pohjoispuolelta löytyvät korkeimmat kevään DIN-pitoisuudet, mutta
matalat kesän DIP- ja klorofylli a -pitoisuudet. Tämä esimerkki yhtenä monista
todellisuuksista (Schindler 2012) falsifioi kirjoittajien näkemykset. Kyseessä
täytyy olla heidän tarpeensa löytää jälkikäteen riittävän ”sumea” perustelu jo yli
kymmenkunta vuotta sitten omaksutuille omille näkemyksilleen.
Kolmannessa, lyhyessä lainauksessa Tamminen ja Andersen (2007)
esittävät
Gotlanninmeren
rehevyyden
noidankehän
alkuperäissyyksi
liiallista typpikuormitusta, mikä on uutta ja lienee lainattu Elmgrenin (2006)
konferenssiesitelmästä. Typpiperusteinen selitys on kuitenkin virheellinen,
jollaiseksi se todistettiin jo edellä Elmgrenin kuvion yhteydessä. Gotlannin
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alueella eufoottisen kerroksen DIN-pitoisuus on näet määritysrajan tuntumassa 5/7
tuotantokaudesta, ja alhainen jo huhtikuun lopussakin. Syynä veteen jääneeseen
ylijäämäiseen DIP-pitoisuuteen ja typen sidontaan on nimenomaan talven liian
pieni DIN-pitoisuus, ei liian suuri. Tammisen ja Andersenin (2007) sanallisesti
kuvaama, typensidonnan sisältävä noidankehä vaimenee todellisuudessa, jos
DIN-typen saatavuutta lisätään ulkoisella typpikuormituksella tai syväveden
nitraattipitoisuutta lisäävällä hapellisuudella. Kerrotuin perustein typpiperäinen
noidankehä falsifioituu, mitä tukee selkeän logiikan lisäksi laaja kokemus ja se,
että karu ja typensidontaa sisältämätön typpirunsas Perämeri on DIN-typen ja DIPfosforin osalta Gotlanninmeren vastakohta vuodesta toiseen (vrt. kuvio 33).
Toinen Tammisen ja Andersenin (2007) johtopäätöksiä falsifioiva vahva
todiste – tosin järvistä – sisältyy Oravaisen (2005) esittämiin, hyvin luotettaviksi
katsottaviin pitkäaikaisseurannan tuloksiin (vrt. ns. julkisen valvonnan alainen
laboratorio), joita nyt tiivistetään seuraavasti:
Hyvin voimakkaasti kaivostoiminnan typpipitoisilla jätevesillä kuormitetun
karun Ala-Jalkajärven ja Peräjärven typpipitoisuus noin kaksinkertaistui
1990-luvun loppupuoliskolla. Siitä huolimatta järven fosforipitoisuus ja rehevyys
ovat pysyneet ennallaan, karuna.
–– Vuosikymmeniä Pirkkalan lentokentältä Hahmonjärveen kohdistunut
jäänpoistoon käytetyn urean kuormitus vaihtui asetaattikuormitukseksi.
Urea-aikana korkeiden päällysveden nitraattipitoisuuksien hyvänä pitämä
rehevyystila paheni kuormitusmuutoksen johdosta, kun kemiallista happea
edustanut, nitraateiksi hapettunut typpikuormitus poistui. Typpipitoisuus laski
lähes kymmenesosaan, mutta rehevyyttä kuvastava sameus kaksinkertaistui
ja pohjasedimentti pelkistyi haisevaksi. Typpikuormituksen voimakas
vähentäminen siis huononsi järven tilaa.
–– Yhdyskuntajätevesien rehevöittämä Kangasalan Kirkkojärvi jäi vuonna
1980 tapahtuneen jätevesien ohijohtamisen jälkeen sisäkuormitteiseksi ja on
pysynyt sellaisena. Pahimmillaan hyvin korkea fosforipitoisuus on laskenut
noin puoleen, mutta kesän typpipitoisuus on typensidonnan ansiosta jopa
kasvanut. Järvi toistaa vuotuissykliä, jossa DIN-pitoisuus loppuu toukokesäkuussa ja laukaisee sinileväkukinnan ja hyvin voimakkaan typensidonnan
(TN-pitoisuudet 2000–3000 μg N l-1). Syksyllä ja talvella denitrifikaatio
poistaa kesällä sidotun typen. Alkukesän alhainen DIN-pitoisuus ei paranna
järveä, joka pysyy fosforin sisäkuormituksen ja typensidonnan ylläpitämässä
rehevyyden supernoidankehässä (9.2). Syy-seurausasioissa fosfori säätelee
typpeä, ei typpi fosforia.
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Kangro, Olli, Tamminen & Lignell (2007). Tässä aihepiiriltään hyvin
samantapaisessa julkaisussa mainitaan (korostukset lisätty):
”Kevätvaiheen N-rajoitteisen leväkukinnan sedimentoituminen on syväveden
happea kuluttavan orgaanisen aineen päälähde (Heiskanen 1998). Lisätyt
typpipäästöt tulisivat siksi kasvattamaan systeemin liukoista P-varastoa
sisäisen kuormituksen muodossa, ja sen seurauksena edistäisivät ulkomeren
N2-sitojien kukintaa. …
… jos tarkoituksena on sinibakteerien vähentäminen useampana kuin
yhtenä vuotena, myös typpipäästöjä tulee vähentää sisäisen P-kuormituksen
vähentämiseksi. Yleinen sekä typen että fosforin merkittävä vähentäminen
näyttää olevan ainoa sopiva hoitostrategia Itämeren rehevyyteen liittyvien
ympäristö- ja sinibakteeriongelmien vähentämiseksi.”
On siten ilmeistä, että Tammisen ja Andersenin sekä Kangron ym. perusajatus
vähentää sekä typpi- että fosforikuormitusta on pahasti ristiriitainen, tieteellistä
asiallisuutta hyljeksivä ja ”typenpoistajien” laumahenkistä näkemystä myötäilevä.
7.2.7 Ristiriitaisen ”spiraalimaisen” prosessiketjun kritiikki (7)
Vahtera ym. (2007); (viisi eturivin suomalaista ja kuusi kansainvälistä
tutkijaa)
Vahtera ym. (2007) julkaisivat pian Elmgrenin (2006) ja Tammisen ja
Andersenin (2007) käsitteellisten ajattelumallien jälkeen samantapaiseen ja
muutamin kohdin virheelliseen ajatteluun perustuvan julkaisun, jota he tehostivat
”spiraaligraafilla” (Kuvio 38, vrt. kuvio 39). Alla on lainaus heidän epäselvästä
tekstistään, johon on liitetty tässä työssä tarkoitettu yksiselitteinen oikea teksti
esitettynä samoin kuin edellä Tammisen ja Andersenin tekstissä.
”Koska typensitojasinilevät ovat riippuvaisia fosforin saatavuudesta ja
erityisesti nitraattitypen vähäisyydestä ja koska ne saavat kilpailuetua pienistä
DIN:DIP-arvoista (esim. Niemi 1979), niin myös nitraattityppipoolin säätely
suurentaminen on tärkeää.”
Vahtera ym. (2007) siis ilmoittavat – aivan oikein – että typensitojasinilevät
saavat kilpailuedun pienistä DIN/DIP-arvoista. Tätä tunnettua asiaa he eivät voi
väistää, mutta sanalla ”säätely” he välttyvät sanomasta suoraan, että DIN/DIPsuhdetta pitäisi loogisuuden ja tuloksellisuuden nimissä suurentaa. He uskovat, että
260

media ja laaja lukijakunta ymmärtävät sanalla säätely tarkoitettavan nimenomaan
typpikuormituksen vähentämistä. Vähentämistavoitteen he vahvistavatkin
kirjoittaessaan saman artikkelin johtopäätösosassa, että tarvitaan sekä ulkoisten
typpi- että fosforikuormitusten vähentämistä.
Jo Vahteran ym. esittämässä alkuperäisessä spiraaligraafissa (kuvio 38) on
ristiriitainen prosessipari heti talvitilanteen lähtökohdassa (…DIN increases …
PO4 increases). Kaikki kuvatut prosessit tapahtuvat yhden vuosijakson aikana, ei
kaksikierteisenä toiselle vuodelle ulottuvana jonona, kuten kirjoittajat esittävät.
He ovat koonneet prosessit järjestämäänsä jonoon omien typenpoistokäsitystensä
mukaisesti, eivät luonnon rinnakkaisprosessien järjestykseen. He ajautuvat
sosiaalisen tilauksen paineissa kvasitieteellisiin perusteluihin, että DIP-lisäys
aiheuttaisi ja ylläpitäisi typensidontaa DIN-pitoisuudesta riippumatta ja että DINlisäyksellä ei olisi suoraa typensidontaa vähentävää vaikutusta, vaan että DIN-lisäys
aiheuttaisi perustuotannon, hapenkulutuksen ja fosforin sisäisen kuormituksen
kasvun kautta typensidontaa.
Vahteran ym. kirjoituksesta yllä on kuitenkin yksiselitteisesti pääteltävissä, että
typensitojat menettävät kilpailuetuaan DIN-pitoisuuden kasvaessa ja aiheuttaessa
myös DIN/DIP-suhteen kasvua. Tätä he eivät ole kyenneet sisällyttämään
spiraalimalliinsa. Niinpä onkin vain luonnontieteen mukaista realismia, että
malli johtaa typenpoistoideologialle kiusallisiin päinvastaisiin tuloksiin:
Perämerellä runsas DIN-typpi estää ja Gotlanninmerellä niukka DIN-typpi edistää
typensitojia. Spiraalimalli on siten falsifioitu sekä teoreettisesti että luonnon
todellisin havainnoin. Niinpä jälleen joudutaan arvioimaan, että julkaisun monilla
arvovaltaisilla kirjoittajilla täytyy olla tarve löytää tieteellisen näköisiä perusteluja
ennakkoasenteistaan kumpuaville, tiettyä diskurssia tukeville kirjoituksilleen.
7.2.8 		 Suuri tutkijajoukko päätyy typenpoiston 				
konsensusnäkemyksiin (8)
Pietiläinen (toim.) ym. (2008); (yhteensä 17 Suomen ympäristökeskuksen
tutkijaa)
Kirjoittelu Itämeren typpikysymyksestä oli vilkasta 2000-luvun
alkuvuosikymmenellä ”typenpoistajien” pyrkiessä perustelemaan vaatimustaan
sekä typen että fosforin ulkoisten kuormitusten vähentämiseksi. Pietiläinen ym.
(2008, s. 18) ovat tutkimuksellaan jatkaneet vesiensuojeluinstituution linjaa ja
valaisseet asiaansa Vahteralta ym. (2007) lainatulla spiraalikuviolla 38, johon
kuitenkin sisältyy seuraavassa kuvattuja ristiriitaisuuksia.
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Kirjoittajat omaksuvat Tammisen ja Andersenin (2007) sekä Vahteran ym.
(2007) ajattelun kaikkine virheineen ja spiraaligraafeineen. Pietiläisen isossa
ryhmässä ryhmäpaine vaikeutti loogista ja kriittistä ajattelua. Lisäksi ryhmään
kuului arvostettuja vanhempia tutkijoita, jolloin konsensushengen syntyminen oli
väistämätöntä.
Pahin virhe, joka kääntää koko asian päinvastaiseksi, on spiraalin alkuosassa.
Tämä asia tarvitsee seuraavat alkumäärittelyt.
–– Vaikka ravinnesuhteet ja levien kasvun edellytykset muuttuvat kasvukauden
aikana, sama allas ei voi olla sekä DIN-typen ylijäämästä että sen vajauksesta
kärsivä. On oltava ”joko tai”, mutta kumpaan suuntaan kannattaa pyrkiä?
–– DIN-ylijäämä torjuu typensitojia, ja fosforin puutteessa ylijäämätyppi jää
käyttämättä. Tämä tilanne on fosforirajoitteinen, mutta ihmiselle ongelmaton;
esimerkkeinä Perämeri sekä kesinä 2014–2016 Suomenlahti ja Riianlahti.
–– DIN-vajaus puolestaan suosii typensitojia, ja jos PO4-ylijäämää on riittävästi,
tuloksena on typensitojien kukinta ja huomattava orgaanisen hiilen lisätuotanto,
seikka joka ”typenpoistajien” on pakko tietää, mutta jota he eivät yleensä
kerro. Tämäkin tilanne on fosforirajoitteinen, mutta ihmiselle ongelmallinen;
esimerkkinä Gotlanninmeri.
–– Tämän vertailun looginen tulos on selkeä: rehevyyshaittojen vähentämiseksi
allas on pidettävä erityisesti DIN-typen osalta typpirunsaana ja lisäksi DIN/
PO4-suhteen on oltava selvästi yli 7 (paino) ja yli 16 (mol).
Kuvion 38 kohtia ”Typen määrä vedessä lisääntyy” ja ”Fosforirajoitteiset
syanobakteerit lisääntyvät” pitäisi tulkita niin, että DIN-typen lisääntyminen
jarruttaa typensitojien kasvua. Lisäksi, vaikka typensidontaa ja sen mukana typpija hiilipitoisuuden lisäystä tapahtuisi, väliin tulee typpipitoisuutta voimakkaasti
vähentävä, Itämeren typpiprosessien suurin yksittäinen prosessi, denitrifikaatio.
Se on tutkijaryhmän kuviossa ”näytetty, koska sitä ei voi olla näyttämättä”,
mutta sen vaikutusta ei ole näytetty ja selostettu, koska se ei sovi lisääntyvän
typpipitoisuuden uskomukseen ja koska olisi absurdia vaatia denitrifikaation takia
jo liikaa vähentynyttä talven DIN-pitoisuutta yhä enemmän vähennettäväksi, kuten
”typenpoistajat” uskomuksineen tekevät. Tosiasia näet on, että kokonais- ja DINtyppipitoisuudet eivät ole lisääntymässä ja että DIN-pitoisuus on liian pieni.
Pietiläinen ym. (2008) ja heitä edeltäneet monet N- ja P-ravinteiden vähentämisen
”sekä-että-tutkijat” katsonevat, että spiraalimalli sopii heidän käsitykseensä.
Toisaalta he eivät ilmeisesti ole huomanneet, että spiraalimalli ei liene koskaan
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sopinut todelliseen luontoon, Perämereen, vuosien 2014–2016 Suomenlahteen,
Riianlahteen, Gotlanninmereen ja järviin (taulukko 11). Suuren typpikuormituksen
takia Perämeren olisi pitänyt suistua typpiperäiseen ”noidankehään” jo
viimeistään 1980-luvulla, mutta se ei ole suistunut. Gotlanninmeressä voimakas ja
jokakesäinen typensidonta ei ole aikaansaanut pitkän tähtäyksen TN-pitoisuuksien
kasvua; denitrifikaatio on liiankin hyvin vähentänyt nitraattitasoa ja tätä kautta
myös TN-tasoa. Gotlanninmeri kärsii nimenomaan DIN-vajauksesta, joka
ylläpitää typen- ja hiilensidontaa lisäten osaltaan huonohappisuutta. Päätekijä
fosforin huonohappisuuden ja sisäkuormituksen jatkuvuuteen on happea tuovien
suolavesipulssien frekvenssin hidastuminen ja rehevyydestä riippuva syvävesien
hapenkulutuksen 1,5-kertaistuminen (ks. 5.3.2, taulukko 5).
7.2.9 		 Malliusko johti virhetulkintaan (9)
Conley ym. (2009c); (kahdeksan tunnettua amerikkalaistutkijaa)
Conley ja hänen amerikkalaiset yhteiskirjoittajansa kuuluvat maailmanluokan
arvovaltaisiin ”typenpoistajiin”. Kirjoittajat yhtyvät Elmgrenin ja Larssonin
(2001), Elmgrenin (2006), Tammisen ja Andersonin (2007), Vahteran ym. (2007)
ja Pietiläisen ym. (2008) käsityksiin, että ulkoisesta kuormituksesta tulisi poistaa
sekä typpeä että fosforia. Kirjoittajat pyrkivät arvovallallaan vahvistamaan
eurooppalaisen typpi-instituution käsityksen maailmankäsitykseksi.
Yli 40 vuoden järvi- ja ekosysteemitason mittakaavan rehevöitymis- ja
palautumistutkimuksiensa perusteella heitäkin arvovaltaisemmaksi katsottavat
Schindler & Hecky (2009) kuitenkin vastaavat, että he eivät tunne ainuttakaan
vesiekosysteemitason tutkimusta, jolla olisi osoitettu typpikuorman vähentämisen
vähentäneen rehevöitymistä.
Väärän tulkinnan osoittamiseksi seuraavassa lainataan Conleyn ym. (2009c)
kirjoituksen kolmea peräkkäistä virkettä, joissa Itämerta käytetään esimerkkinä
ja joista viimeinen on ”typenpoistajien” konsensuksen mukainen, mutta luonnon
todellisuudelle virheellinen ja falsifioitavissa. Lainaus on seuraava (korostukset
lisätty):
”Vesipatsaan ylijäämäfosfori johtaa kesäisiin sinileväkukintoihin, joiden
levälajistossa jotkut ovat N2-sitojia, jotka runsaina esiintyessään lisäävät
päällysveden N-pitoisuuksia. Tämä uusi N auttaa ylläpitämään kevättuotantoa
ja aiheuttaa rehevöitymisen ’noidankehän’ (21). Mallien mukaan, tässäkin,
sekä P- että N-kuormitusten vähennyksiä tarvitaan Itämeren liuenneiden
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happipitoisuuksien, näkösyvyyden ja muiden veden laatuominaisuuksien
merkittävään paranemiseen.”
Ensimmäiseen virkkeeseen olisi lisättävä maininta siitä, että N-sidonta tuottaa
myös uutta orgaanista hiiltä, minkä ilmiön typenpoiston kannattajat yleensä jättävät
mainitsematta. Toisessa virkkeessä kirjoittajilla on liian suora ja vahva väite, että
”tämä uusi N … aiheuttaa rehevöitymisen noidankehän.” Todellisuudessa tätä
prosessia on yleensä edeltänyt fosforin sisäinen kuormitus, josta on seurannut
ylijäämäfosforia ja jo jonkinasteinen noidankehä. Jos nitraatteja on vähän, se
johtaa uuden typen ja hiilen sidontaan, ja näin fosforin sisäkuormituksesta alkanut
”tavallinen” noidankehä saa typensidonnasta uutta orgaanista ainetta, joka tällä
lisäyksellä pahentaa tilanteen ”supernoidankehäksi” (ks. 9.2).
Kolmaskin virke on ristiriitainen. Siinä sanotaan: ”Mallien mukaan,
tässäkin, sekä P- että N-kuormitusten vähennyksiä tarvitaan…”. Alaluvuissa
6.1–6.4 osoitetaan, että nitraattivaje aiheuttaa uuden typen sidontaa ja että se on
todellakin osatekijä rehevyyden supernoidankehän ylläpysymisessä (ks. 9.2).
Typpikuormituksen vähentäminen, jos se johtaa nitraattivajaukseen, ei kuitenkaan
paranna, vaan pahentaa tilannetta, joten Conleyn ym. (2009c) johtopäätös on
paradoksaalinen ja todellisuudelle päinvastainen.
Sanonnalla ”Mallien mukaan” Conley siirtää osan vastuusta mallittajille,
jotka puolestaan ovat saaneet ”typenpoistajilta” suggestion, että typpipitoisuuden
vähentäminen vähentää myös perustuotantoa ja parantaa happipitoisuutta. Tällä
perusteella mallittajat sisällyttävät mallin yhtälöihin funktion, jonka mukaan
N-kuormitusten vähentäminen parantaa happipitoisuutta ja rehevyystilannetta.
Tavalliselle loogiselle ihmiselle on hämmentävää huomata typenpoistodis
kurssin hallitseva vaikutus, kun arvostettu Conleyn ym. (2009c) tutkijaryhmä
ei huomaa typenpoiston paradoksia. Tämä ilmentää, kuinka suojeludiskurssi
vaikuttaa luonnontieteelliseen tulkintaan ja tiedeyhteisöön. Kirjoituksellaan
arvovaltainen tutkijaryhmä toimii virheellisen typpiparadigman varmentajana
ja luonnontieteellisesti virheellisen, mutta kylläkin vesiensuojeluinstituution
konsensusdiskurssin mukaan ajateltuna ”oikean” tien näyttäjänä nuorille tutkijoille.
Suuri osa Conleyn ym. (2009c) ja monen muunkin tutkijaryhmän
logiikkavajausksellisistä käsityksistä perustunevat liialliseen malliuskoon.
Mallit ovatkin käteviä vastuun välttelyssä. Usein asiantuntijat ja tutkijatkin
enemmän kuin puolittavat vastuunsa sanomalla, että mallit osoittavat, en minä.
Alaluvussa 8 käsitellään lisää malliasioita ja todistellaan varsinkin ekologisten
simulointimallitusten tuloksia heikoiksi. Alaluvussa 8.1.2 esitetään väite, että
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rehevyyden vähentämisasioissa ei liene esitetty yhtäkään simulointimallitusta, joka
olisi tuottanut tuloksen, että Itämeren nitraattipitoisuus tulisi saada kohoamaan. On
pidetty itsepintaisesti kiinni aksioomasta, että ravinteiden lisääminen aiheuttaa aina
rehevöitymistä.
7.2.10 Väite – kuormituksen N/P-suhteen kasvu lisää typensidontaa
(10)
Voss ym. (2011); (kokeneita tutkijoita, seitsemän saksalaista, yksi
ruotsalainen)
Kirjoittajien seuraava lainaus sisältää kaksi ristiriitaisuutta, jotka osoittavat,
että puhuttaessa Itämerestä ja erityisesti sen minimiravinneasioista tieteelliseltä
kuulostava, mutta suojeludiskursiivisesti oikeahenkinen väitelause kelpaa
vallitsevan typpiparadigman tunnustajille. ”Typpikriitikotkin”, nähtyään
”typenpoistajien” mielipidehegemonian voitollisuuden, ovat yleensä katsoneet
kommentoinnin turhaksi, kun siitä saattaa joutua jopa esitelmäkieltoon kuten
tapahtui Hellströmille (ks. 6.2.2, Ruotsin typpidebatti, Walin 2006). Vossin ym.
suorat lainaukset ovat seuraavat (korostukset lisätty):
”Avoimella Itämerellä typpi on perustuotantoa rajoittava alkuaine kesällä kun
taas keväällä ja joillakin rannikkovesillä fosfori on vähiten saatavissa oleva
alkuaine. Tämä on vain eräs syy meneillään olevaan keskusteluun pitäisikö
hoito suunnata typen tai fosforin tai molempien vähentämiseen (Elmgren and
Larsson 2001).”
”Nykyään sekä typen että fosforin kuormitusten vähentämistä pidetään
välttämättömänä Itämeren rannikkovesien rehevyyden vähentämiseksi (Conley
ym. 2009c). Muussa tapauksessa [typpikuormituksen suhteellisessa kasvussa]
voi olla riski, että itseään ruokkiva noidankehä ylläpitää vuosikymmeniä
kestäviä sinileväkukintoja liitännäisprosesseilla, jotka mobilisoivat sisäistä
fosforikuormitusta, typen poistumista ja typpeä sitovia sinileviä (Vahtera ym.
2007).”
Vossin ym. (2011) 1. lainauksen ristiriitaisuus kääntää kevään ja kesän
minimitekijäasiat päinvastaisiksi verrattuna muuhun yksimieliseen tietoon. On
vaikea arvioida, onko kyseessä aito kirjoittajien näkemysero vai jonkun kirjoittajan
huolimattomuus- tai ajatusvirhe, jota muut kanssakirjoittajat eivät huomaa, kun
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eivät osaa odottaa sellaisen virheen edes syntyvän. Riittänee, että todella valtava
analyysiaineisto, taulukko 11 ja kuviot 30 ja 31 todistavat, että jo talvella DIN/DIPsuhde on lähes aina alle 10 (mol) ja että kyseinen suhde pienenee kesään tultaessa
yleensä lukemiin 1–5, joten määritelmän mukaan kesällä olisi DIN-rajoittavuus,
mutta todellisuudessa keski- ja loppukesää dominoiville typensitojille sitä ei voi
olla. Jos minimitekijä arvioitaisiin TN/TP-suhteilla, kokonaiskuva sekoittuisi
hahmottamattomaksi.
Toisessa virhekohdassa Voss ym. (2011) yhtyvät Conleyn ym. (2009c)
vaatimukseen molempien ravinteiden vähennystarpeesta. Vähentäminen johtaisi
kuitenkin voimakkaasti DIN-rajoitteellisella Gotlanninmerellä epäedulliseen
vaikutukseen – tosin pieneen, sillä se pienentäisi DIN/DIP-suhdetta, mikä edelleen
lisäisi typen- ja hiilensidontaa. Typpivajauksellisen Itämeren typpikuormituksen
vähentäminen olisi siten ekologisessa mielessä lievästi, mutta taloudellisessa
mielessä voimakkaasti haitallista. Vähentäminen toimisi päinvastoin kuin Voss ym.
ja kaikki muut ”typenpoistajat” toivovat.
7.2.11 Yleisön miellyttämiseksi tarvitaan typen ja fosforin 		
vähentämistä (11)
Ahtiainen ym. (2014); (yksi suomalainen ja neljä ruotsalaista tutkijaa)
Tässä esimerkissä kolmantena ryhmän kirjoittajana esiintyy ”typenpoistajien”
voimakkain puolestapuhuja, Ragnar Elmgren. Artikkelin otsikko on mitä
ajankohtaisin: ”Itämeren ravinnekuormituksen vähentäminen – mihin meidän tulisi
pyrkiä”. Ryhmä kirjoittaa seuraavaa:
”Koska sekä typen että fosforin vähentämiset ovat tarpeen paranemisvaikutusten
saavuttamiseksi kaikilla viidellä tutkimallamme rehevyyden osa-alueella,
niin yleisön mieltymysten täyttämiseksi tarvitaan sekä typen että fosforin
vähentämistä.”
Itämeren typpiasioissa kantaaottavimpana auktoriteettina Elmgren on siten vuonna
2014 hyväksynyt esitetyn virkkeen. Hän esiintyy typenpoiston vaatijana myös
kansainvälisen Havaijin konferenssin abstraktijulkaisussa helmikuussa 2014
(Larsson ym. 2014).
Edelliset kaksi auktoriteetiltaan vahvaa julkaisua lienevät kannanotoista
viimeisimpiä, joissa vaaditaan sekä typen että fosforin kuormituksen vähentämistä.
On selvää, että tämäntyyppisiä vaatimuksia nähdään tästä eteenpäinkin vielä
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kauan, sillä mitään selvää kannan muutosjulistusta ei ole tapahtunut eikä liene
odotettavissakaan (vrt. Pihlström 1996).
7.2.12 Viitteitä uusista typenpoiston ja kalantuotannon 			
näkemyksistä (12)
Elmgren ym. 2015, Karlson ym. 2015
Sinilevähaittoja aiheuttavasta typensidonnasta alkoi 2000-luvulla löytyä myös
positiivisia puolia. 2010-luvulla on vahvistunut näkemys, että vastoin aiempia
luuloja typensitojaorganismien typen- ja hiilensidonta tuottaa hyvää ravintoa
sekundaarituotannolle ja edelleen kalantuotannolle (Wannicke 2013, Karlson ym.
2014, Karlson ym. 2015, Elmgren ym. 2015). (Elmgren kuului myös molempiin
Karlson ym-ryhmiin). Tämän lisäksi kokonaistuotantoa lisää se muitakin leviä
hyödyttävä ilmiö, että typensidonnan yhteydessä veteen erittyy ylimääräistä NH4typpeä ja liuennutta orgaanista typpeä (Ploug ym. 2010 ja Larsson ym. 2001).
Nämä seikat huomioiden typensidonta tietyin osin edistää kalantuotantoa, mutta
haittaa turismia. Elmgren ym. (2015) mainitsevat edellisestä asiasta seuraavasti:
”Tämä [typensidonta] tarkoittaa, että kesän sinileväkukinta ei ole ainoastaan
haitta turismille, vaan se myös tukee kalojen kasvua Itämerellä, ja siksi
kukintojen vähentäminen voi hyvinkin tuoda kuluja alentuneen kalantuotannon
muodossa.”
Tämä näkemys kyseenalaistaa syvästi nykykäsitystä. Onhan Itämeren ylirehevyyden
ja typensitojasinilevien kukintojen torjuminen ollut yhteisesti hyväksytty
tavoite. Tulisiko sinileväkukinnat sallia kalantuotannon edun nimissä, vaikka
liiallisen (sinilevä)rehevyyden katsotaan aiheuttaneen muun muassa kalalajiston
huonontumista? Halutaanko sinileväongelmia väheksyä, kun näyttää ilmeiseltä,
että niitä ei nykyisillä keinoilla saada vähennetyksi?
Kirjoittajien ajatus on tosin looginen, jos tehdään hyppäys suoraan typenja hiilensidonnasta kalantuotannon lisäämiseen asti. Väliin jää kuitenkin monia
ekosysteemin ja ihmisen sosioekonomisen systeemin osa-alueita, jotka vaikuttavat
kokonaisuuden arvottamiseen. Typen ja hiilen lisäsidonnan rajoittaminen ja
pyrkiminen kalalajistoa parantavaan suuntaan lienee sittenkin tärkeämpää kuin
pelkästään suoraviivainen kalantuotannon lisääminen. Asiassa on siten paljon
tutkimista ja asioiden taloudellista ja eettistä arvottamista.
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Suuressa kuvassa typensidonta on osa rehevyyden supernoidankehää, jolloin
typensidonta on merkittävä osatekijä pitämässä halokliinin alaiset pohjat ja vedet
vajaahappisina tai hapettomina. Tällöin kalojen syntyvyys ja kalaston lajikoostumus
ja arvo kärsinevät näillä alueilla, vaikka kokonaiskalantuotanto todennäköisesti
lisääntyisikin.
Karlson ym. (2015) käsittelevät typensidontaa ja tuotantoasioita samaan
tapaan. Tähän artikkeliin sisältyy asiaa hyvin ilmaiseva loppukappale otsakkeella
”Rehevyyden säätely ilman sekundaari- ja kalatuotannon alenemista”, mikä
on hyvin kunnianhimoinen ja tutkijoita työllistävä tavoite. Tosin se on ollut
voimassa aina, kun haitallisen rehevyyden vähentämisen on uskottu parantavan
yleisarvostusta ja kalatuotannonkin laatua ja arvoa, usein määrääkin.
Tämä 12. esimerkki viittaa, että Elmgrenin typpinäkemys on mahdollisesti
muuttunut tiukasta typenpoistovaatimuksesta ehkä jopa päinvastaiseen ja
vähintäänkin laajempinäkemyksiseen suuntaan. Uusissa näkemyksissä ei enää
mainita typenpoistoa rehevyyden alenemisen ehtona. Vaikuttaa siltä, että tiede on
alkanut hiljalleen korjata itseään Schindlerin koulukunnan ja tämän väitöskirjan
ohella myös Ruotsissa.
Yhteenvetona alalukujen 6.5 ja 7.2 esimerkkikertomuksista voidaan sanoa,
että valituissa ”typpikriitikkojen” linjan tapauksissa (6.5) perustelut vaikuttavat
selkeämmiltä ja ristiriidattomammilta kuin ”typenpoistajien” monin osia teennäisellä
ja ’sumealla’ linjalla (7.2). Esimerkkien otosta ei kuitenkaan voida pitää kovin
edustatavana, koska esimerkit valittiin molempiin alalukuihin subjektiivisesti.
Tosin esimerkkikirjoitusten takana olivat maailman arvovaltaisimmat – ja
typpikonsensuksen ylenkatsomat – asiantuntijat, samalla myös mielipiteissään heitä
seuraavat. Esimerkeillä näytetään, minkälaisia perusteluja ylipäätään esitetään.
7.2.13 Himmerfjärdenin sairauskertomus – typenpoisto lisäsi 		
typensidontaa (13)
Tausta ja yleiskuvaus
Himmerfjärden, jäljempänä usein nimellä lahti, on tärkeä referenssi globaalissa
typpiväittelyssä. Ruotsin pitkä typpidebattien sarja näyttää yhä jatkuvan
(Larsson ym. 2014). Eräät pitävät Himmerfjärdenin tapausta hyvänä esimerkkinä
typenpoistosta (Larsson ym. 2014, Larsson ym. 2011, Elmgren & Larsson 2001).
On myös tutkijoita, jotka pitävät tulosten osoittavuutta vähintään epäilyttävinä
(Boesch ym. 2006, Hellström 2007, Schindler 2012, Schindler & Hecky 2009, tämä
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väitös). Tukholman yliopisto ja sen läheinen Askön tutkimusasema ovat vastanneet
vuosittaisesta laajasta tarkkailututkimuksesta. Aineistoa on vuodesta 1977 alkaen.
Himmerfjärden on Tukholman eteläpuolinen Itämeren vuonomainen lahti. Sen
pituus on n. 25 km, pinta-ala n. 174 km2, keskisyvyys 17 m ja maksimisyvyys 50
m. Lahteen tulevan makean veden tulovirtaama on noin 23 m3 s-1.
Lahden pohjoispäässä oleva ympäryskuntien jätevesien käsittelylaitos on
aloittanut toimintansa vuonna 1974. Vuodet 1974–1996 eli 23 vuoden ajan
laitoksella on toteutettu tehokas fosforin poisto ja melko tehokas typen nitrifiointi.
Vuodesta 1997 alkaen typen nitrifiointi ja poisto on ollut tehostettua lukuun
ottamatta kokeiluvuosia 2007 ja 2008. Jätevesien purkusyvyys on ollut 25 m, mutta
vuosien 2009, 2010 ja 2012 kokeiluissa 10 m.
Seuraavissa tarkasteluissa pyritään selvittämään, ovatko typenpoistolla
hyviksi väitetyt Himmerfjärdenin tilan kehitysvaiheet tosia vai liittyykö niihin
”typenpoistajien” asenteen värittämiä tai epäloogisia näkemyksiä. Aineiston
runsauden puolesta asian selvittämisen täytyy olla mahdollista.
Tutkimus typpikuormituksen vähentämisen vaikutuksista

Kuvio 40. Himmerfjärdenin N- ja P-kuormitus jäteveden puhdistamolta. Puhdistamo on
otettu käyttöön vuonna 1974. N-käsittelyä ja osin P-käsittelyä tehostettiin 1997. Vuosina 2007–2008 oli typen koepysäytys. Normaali N-käsittely on ollut jälleen päällä 2009–
2012, mutta purkusyvyys on ollut 10 m, paitsi 2011 entinen 25 m. Lähde: Larsson ym.
(2012).
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Kuviosta ilmenee, että typpikuormituksesta suurin osa tulee DIN-muodossa, kun
taas fosforilla suurin osa tulee orgaaniseen aineeseen liittyneenä. Typen runsas
NOx-osuus merkitsee, että happivajauksen syntyessä loppukesällä nitraatti
toimii vapaan hapen kulumista hidastavana tekijänä. Se on osasyy siihen, että
Himmerfjärdenin alusveden ja pohjan happitila on paljon parempi kuin Varsinaisen
Itämeren alusvedessä ja pohjalla.
Talven DIN ja kesän Aphanizomenon. Kuviosta 41 nähdään, että vuodesta
Talven DIN ja kesän Aphanizomenon. Kuviosta 41 nähdään, että vuodesta 1997 alkanut voim
1997 alkanut voimakas typpikuormituksen vähentäminen todellakin vähensi
typpikuormituksen vähentäminen todellakin vähensi talvisia Himmerfjärdenin DIN-pitoisuuksi
talvisia Himmerfjärdenin DIN-pitoisuuksia. Niiden pieneneminen vuodesta 1997
Niiden pieneneminen vuodesta 1997 alkaen loi tilanteen, jossa kevätkukinnan päättyessä DIN
alkaen loi tilanteen, jossa kevätkukinnan päättyessä DIN ja DIN/ PO4-suhde olivat
DIN/ PO4-suhde olivat kyllin pieniä aiheuttamaan kesällä typpeä sitovien syanobakteereiden
kyllin pieniä aiheuttamaan kesällä
typpeä sitovien syanobakteereiden lisääntymisen
lisääntymisen
0 – 1 m l-1 tasolta noin 6 – 10-kertaiseksi. Kokeiluvuosina 2007 – 08 talven DIN-1
0–1 m l tasolta noin 6–10-kertaiseksi. Kokeiluvuosina 2007–08 talven DINpitoisuudet lisääntyivät ja seuraavan kesän typensitojat jälleen vähenivät.
pitoisuudet lisääntyivät ja seuraavan kesän typensitojat jälleen vähenivät.
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Kuviosta 43 voidaan nähdä muun muassa seuraavaa:
–– Näkösyvyys on ollut hitaasti laskeva. Tämä epätoivottu kehitys liittynee
typensitojien kasvaneeseen osuuteen.
–– Kasvukauden aikaiset kevään klorofylli a:n määrät pienenivät typenpoiston
tehostamisen (1997) jälkeen muutamaksi vuodeksi, mutta systeemin totuttua
pienempään typpitarjontaan ja sen kehitettyä kompensoivan typensidonnan
kasvukauden klorofylli a kohosi vuodesta 2005 alkaen vuosien 1986–96
tasolle (kuvio 43).
–– Ihmisen kannalta tärkeimpinä kesäkuukausina ja typensidonnan aikoina
klorofyllitaso pysyi koko ajan ennallaan (kuvio 43, heinä-elokuu). Ennallaan
pysyminen voidaan selittää siten, että keväällä typpivajaan systeemin DINtyppi käytetään loppuun ja että tällöin kesän kasviplanktontuotannon määrää
ylijäämäinen ja fosforin kierrossa vapautuva PO4-fosfori. Ylimalkaan
typenpoiston vaikutukset menevät huonoon suuntaan, jos typpi onnistutaan
tekemään talvi- ja kevättilanteessa rajoittavaksi.
Himmerfjärdenin tutkijat ovat selvittäneet vuosiraportissa 2008 ravinteiden
kulumista (vuosiraportit Larsson ym. 2007–2016). Kopioidussa kuviossa 44
päällysveden PO4-sisältö on vaaka-akselina ja DIN-sisältö on pystyakselina samoin
kuin kuvioissa 46–48. Nähdään, että kunkin vuoden havaintopäivien havaintoparien
lukuarvot pienenevät siirryttäessä talvisista havaintopäivistä kohti kevättä ja kesää.
Se kuvastaa ravinteiden kulumista siirryttäessä kesää kohti.
Kuviosta 44 nähdään johdonmukaisesti, että kevään alkupuolella DINja PO4-arvoparien vähenemisreittien (trajektorien) kulmakertoimet ovat 7 ja
noudattavat siten Redfieldin tasapainosuhdetta 7 (paino). Jos trajektorin suora
osa on tasapainosuoran 7 yläpuolella, PO4-fosfori loppuu ensin ja DIN-typpeä jää
ylimäärin, mikä on typensitojia torjuva ja siten toivottava tilanne.
Jos trajektori kulkee tasapainosuoran alapuolella, tilanne on typpirajoitteinen
siihen asti, kunnes DIN lähestyy normaaleja leviä rajoittavaa ja typensitojia suosivaa
pientä DIN-pitoisuutta. Tällöin kasvuaan kiihdyttävät typensitojat saavat typpensä
suuresta kaasuvarastosta, ja kasvu luonnollisesti muuttuu fosforirajoitteiseksi.
Itämeri on juuri tällaisessa epätoivottavassa supernoidankehän tilassa.
Välimuototilanteessa, kun pitoisuudet lähestyvät tasapainosuoraa myöten
akseliston origoa, kasviplanktonin toiminta ei kuitenkaan läheskään lopu DINravinteiden puutteeseen, vaan planktoniin kehittyy typen- ja hiilensidontaa
hyvin pienellä PO4-pitoisuudella. Tämä ilmenee kuvion 44 osakuvioista 2–4 ja
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tietoisuudesta, että merkittävää, alentuneen DIN-tason laukaisemaa typensidontaa
on tapahtunut Himmefjärdenissä vuodesta 1997 alkaen. Typensitojien kyky kasvaa
hyvin pienillä PO4-pitoisuuksilla liittyy Larssonin ym. (2001) tutkimukseen, jolla he
osoittivat typensitojien koostumuksen muuttumisen kesän aikana yhä pienemmin
fosforivaroin tapahtuvaksi.
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• On vaikeaa ajatella, että fosforikuormituksen vähennyksillä pystyttäisiin saattamaan
päällysveden kesäinen liukoinen PO4-pitoisuus niin pieneksi (ehkä 2 μg P l-1), että se
ei mahdollistaisi typensidontaa.
• On väärin ajatella, että typpeä sitovan systeemin DIN-pitoisuuden pienentäminen
esimerkiksi typpikuormitusta vähentämällä johtaisi typensidonnan vähenemiseen.
• On loogisesti pakollista ajatella, että typensidonta vähentyisi lisäämällä veden DINpitoisuutta, mikä voisi tapahtua ennen kaikkea parantamalla happitaloutta ja
mahdollisesti lisäämällä ulkoista typpikuormitusta, jolloin haitallinen denitrifikaatio
vähenisi ja hyödyllinen nitrifikaatio lisääntyisi.
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Edellisten ehtolauseiden ja muiden tulosten pohjalta Himmerfjärdenin, Itämeren ja
lukuisten sisävesialtaiden tila olisi parannettavissa seuraavin kehitysajatuksin, jotka
johtavat perinteisesti ajatellen yllättävään, mutta tämän työn kanssa sopusuhtaiseen
päättelysarjaan. Sovellusten lähtökohtana käytetään allasta, joka on kohtalaisen
rehevä ja johon sisältyy merkittävää hapenvajausta, fosforin sisäistä kuormitusta,
typensidontaa ja sinilevähaittoja.
–– On vaikeaa ajatella, että fosforikuormituksen vähennyksillä pystyttäisiin
saattamaan päällysveden kesäinen liukoinen PO4-pitoisuus niin pieneksi (ehkä
2 μg P l-1), että se ei mahdollistaisi typensidontaa.
–– On väärin ajatella, että typpeä sitovan systeemin DIN-pitoisuuden
pienentäminen esimerkiksi typpikuormitusta vähentämällä johtaisi
typensidonnan vähenemiseen.
–– On loogisesti pakollista ajatella, että typensidonta vähentyisi lisäämällä veden
DIN-pitoisuutta, mikä voisi tapahtua ennen kaikkea parantamalla happitaloutta
ja mahdollisesti lisäämällä ulkoista typpikuormitusta.
–– On loogisesti pakollista ajatella, että typensidonnan kokonaismäärä vähentyisi
vähentämällä veden PO4-pitoisuutta, mikä voisi tapahtua lähinnä kahdella
tavalla; parantamalla happitaloutta ja vähentämällä ulkoista fosforikuormitusta,
jolloin haitallinen fosforin sisäinen kuormitus ja perustuotanto vähenisivät.
–– On lohdullista ajatella, että harjoitettu fosforikuormitusta vähentävä
vesiensuojelupolitiikka on ollut oikean suuntaista. Typen osalta se on yleensä
ollut tarpeetonta.
Ennen puhdistamon tehostusta veteen jäi loppukeväällä selvä typensitojia torjuva
DIN-typen ylijäämä (kuvio 44), mutta tehostuksen jälkeen DIN on loppunut yleensä
hieman aiemmin jättäen fosfaattiylijäämän veteen. Tämän seurauksena typensitojien
pitoisuudet ovat kasvaneet aiempaan verrattuna noin 6–10-kertaisiksi (kuvio 41).
Kuvion 44 osakuvista 2–4 näkyy, että DIN/PO4-suhteen pysyessä referenssiarvon
7 (paino) yläpuolella typensitojien pitoisuudet ovat olleet keskiarvon alapuolella.
Huomautettakoon että vuosien 1986, 2004 ja 2006–2007 trajektorit alkavat talvella
referenssisuoran alapuolelta, typpirajoitteiselta puolelta, ja että niissä typpipitoisuus
on alussa kasvanut muiden tekijöiden kuin typensidonnan aiheuttamana.
Kuvion 44 osakuvioissa 2–4 DIN-typpi on joinakin vuosina loppunut hieman
ennen PO4-fosforia. Se ei kuitenkaan ole lamauttanut kasviplanktonsysteemiä, vaan
se on johtanut typpeä ja hiiltä sitovien typensitojaorganismien suhteellisen osuuden
kasvamiseen. Ne näet kykenevät kasvamaan osaksi hyödyntämällä kykyään kasvaa
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pienissä PO4-pitoisuuksissa ja osaksi jakamalla solun sisäistä fosforivarastoa
tytärsukupolville (Larsson ym. 2001).
Jos sitä vastoin PO4-fosfori loppuu ennen DIN-typpeä, kasviplanktonin
tuotanto vaimenee, kun systeemillä ei ole nopeaa mekanismia hankkia lisäfosforia.
Typenpoistajien kuvitelma, että DIN-ylijäämä tuottaisi merkittävän ylimäärän
leviä, hapen kulutusta ja fosforin sisäkuormitusta, ei edellä selostetun mukaan
toimi.
Trajektorien tulkinta johtaa Itämeren kannalta tärkeään sovellusperiaatteen
täsmentämiseen. Kun Varsinaisen Itämeren DIN/DIP-painosuhde on kevättalvella
noin 3–4, on selvää, että kesällä suhde painuu tyypillisesti arvojen 1–2 välille
(moolisuhteiset arvot taulukossa 10), mikä merkitsee Himmerfjärdeniin verrattuna
suurempaa PO4-ylijäämää ja voimakkaampaa typensidontaa. Typensitojien
dominoimat sinileväkukinnat ovat Itämerellä väistämättömiä, ellei talvien DIN/
PO4-suhdetta saada arvon 7 (paino) tai 16 (mol) yläpuolelle.
Osoitukseksi vaikeudesta tehdä ja tarpeen tulleen muuttaa johtopäätöksiä
lainattakoon vuosiraportin 2011 laatijoiden tekstiä (Larsson ym. 2011):
”Siitä huolimatta, että tehokas typenpuhdistus suosii typensitojasinileviä,
Himmerfjärdenin kokeilujen kokemukset näyttävät, että vedenlaatu
parantuu lisätyllä typen puhdistuksella. Laji jota tilanne suosii eniten ei
kuitenkaan muodosta suuria pintaesiintymiä eivätkä ne ole myrkyllisiä,
mutta ei voida myöskään poissulkea, että voi ilmaantua lajeja, jotka ovat
myrkyllisiä ja muodostavat pintaesiintymiä. Typensitojien suosiminen on
tehokkaan typenpuhdistuksen epätoivottu seuraus, kun siihen liittyy avoimen
Varsinaisen Itämeren fosforirunsaus. Vastaava kehitys voi siksi nousta esiin
muilla ruotsalaisilla Varsinaisen Itämeren rannikkoalueilla, jos typen tuloa
vähennetään.”
On myönteistä, että johtajansa mukana ”typenpoistajiin” kuuluvat kirjoittajat ovat
vihdoinkin myöntäneet typenpoiston seurannaisongelmat ja varoittaneet niistä
rehellisesti. Myönnytyksistään huolimatta kirjoittajat kuitenkin toistavat edelleen
väitettään, että ”vedenlaatu parantuu lisätyllä typen puhdistuksella.”
Parantumistulkinta on virheellinen, sillä se perustuu lähinnä kevään klorofylli
a:n ja biovolyymin pienenemiseen, joita alueen ihmiset tuskin huomaavat. Sen
sijaan lomasesongin aikaisia sinibakteerikukintoja he eivät voi olla huomaamatta.
Sen todistaa Himmerfjärdenin ulapalta vuonna 2005 otettu valokuva (SYVAB
2005).
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Typenpoiston tehostus ei parantanut happitilaa
”Typenpoistajat” ovat vahvimpana argumenttinaan korostaneet, että
typpikuormituksen vähentämisellä pienennettäisiin kevätkukinnan tuotantohuippua,
mistä edelleen aiheutuisi koko tuotantokauden hapenkulutuksen pienenemistä.
Vaikka tämä on jo monin toimintamallein ja esimerkein todistettu vääräksi
(kesätuotannon osuus kohoaa), Himmerfjärdenin laaja 40 vuoden kokemusaineisto
antaa aiheen seuraavaan tarkasteluun (kuvio 45).
Larssonin työryhmien Himmerfjärdenin seurantaraporteissa syvänteiden
happipitoisuudet on esitetty jaksojen 1978–1997 (20 v.) ja 1998–2006 (9 v.) niin
sanottuina box-plot -graafeina. Vuosien 2007–2013 (7 v.) tulokset on poimittu
vuosiraporteista tai ekologisen tutkimuksen nettiaineistosta. Vaikka hajonta on
varsinkin loppukesällä suurta (noin ± 1,5 mg l-1), muodostuu tulosten suuren
lukumäärän avulla jokseenkin selkeä kokonaiskuva (kuvio 45). Jotta esiteltyjä
kausia voidaan vertailla graafisesti, tässä kuviossa esitetään vain kuukausittaiset
mediaaniarvot.
Kuviosta 45 nähdään, että Himmerfjärdenin alusveden happitila ei ole huono.
Silti oireiden mukaan sedimentissä täytyy olla ajoittain hypoksiaa ja anoksiaa.
Loppukesällä vain harvoin on mitattu noin 1 mg l-1 happipitoisuuksia. Eri kausien
vertailu osoittaa, että parhaat happipitoisuudet ovat ensimmäiseltä 20 vuoden
jaksolta eli ajalta ennen tehokasta typenpoistoa.
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Seuraava 9 vuoden jakso on tehokkaan typenpoiston jakso 1998–2006, jonka
aikana elo- lokakuun minimihappipitoisuudet ovat hieman huonommat kuin
edellisjaksolla. Viimeisin 7 vuoden jakso 2007–2013 on selvästi huonoin, mutta
silloin on tehty erilaisia kokeiluja.
Kausien 1978–1997 (20 v.) ja 1998–2006 (9 v.) perusteella johtopäätös on
siten selvä: typenpoiston tehostaminen ei parantanut Himmerfjärdenin syvävesien
happitilaa, vaan näytti pikemminkin lievästi huonontavan sitä. Viimeisellä
kokeilujaksolla 2007–2013 tilanne näyttää edelleen huonontuneen, mutta
koemuutosten takia tulosten tulkinta on epävarmaa.
7.3 		

Yhteenvetoja Itämeren typen uudesta roolista

7.3.1 		 Itämeren eri alueiden alttius typensidontaan nyt ja 		
luonnontilassa
Kuvion 44 yhteydessä nähtiin, että Himmerfjärdenin eufoottisen kerroksen DINja DIP- ravinteet ovat talvella maksimissaan ja että ne kuluvat nopeasti huhtisyyskuussa. Aiemmin esitetyssä kuviossa 44 ”kulumisreitit” (trajektorit) noudattavat
hyvin Redfieldin 16:1-suhteen kuvaajasuoran suuntaa. Siinä kuviossa kunkin
vuoden DIN/DIP-pisteiden reitti pysyy, talven lopun satunnaisepämääräisyyden
jälkeen, suoraan nähden koko ajan samalla DIN- tai DIP-ylijäämäisellä puolella.
Lopputalvi lähtökohtana määrittelee luotettavasti, kumpi ravinne loppuu ensin.
DIN-vajauksellinen (ja siis DIP-ylijäämäinen ja suoran alapuolinen) tilanne johtaa
DIN-ravinteen loppumiseen ja typensidontaan, kuten säännöllisesti tapahtuu
Gotlanninmerellä. Seuraavassa analysoidaan, toimiiko hyvä Himmerfjärdenin
prosessimalli typensidonnan alkamisen ennustusmallina myös Itämeren isoille
alueille.
Oheinen kuvioryhmä (kuvio 46) esittelee Perämeren, Suomenlahden
ja Riianlahden eufoottisen kerroksen (0–10 m) NO3- ja PO4-pitoisuuksia
talvikuukausina 1–3 ja kesäkuukausina 7–9 sekä tasapainoista NO3/ PO4-suhdetta
(16:1) kuvaavan suoran. Vuosina 1997–2015 sinileväkukintojen keskimääräinen
voimakkuus visuaalisesti asteikolla 0–3 arvioiden on ollut suuruusjärjestyksessä
seuraava: Gotlanninmeri 2,3, Suomenlahti 1,7, Riianlahti 0,4 ja Selkämeri 0.
(Hansson 2014).
Perämeren erikoistunnus on pieni PO4-pitoisuus, 1/10-osa muiden alueiden
talvipitoisuuksista, vaikka pintakuormitus (K/A) on Gotlanninmeren luokkaa.
NO3/PO4-suhde on Perämerellä aina yli 16. Siksi siellä ei tapahdu typensidontaa.
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Ylijäämä-NO3 ei aiheuta ylimääräistä hapen kulumista ja sisäkuormitusta; se on
rehevyyden torjuntareservi.

Kuvio 46. NO3- ja PO4-pitoisuuksien arvopareja Itämeren eri osissa 0–10 m syvyydessä
talvella (pisteet, kuukaudet 1–3) ja kesällä (timantit, kuukaudet 6–8). Aineistot on saatu
suodattamalla Helcomin tietokannasta;
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Suomenlahdella NO3-puute on selvä, mutta joinakin vuosina pistereitti
kulkee lähellä tasapainosuoraa. Siksi Suomenlahdella on heikkoja ja vahvoja
202
typensitojasinilevien kukintoja.
Riianlahdessa typensitojasinilevien tilanne on Suomenlahtea lievempi, vaikka
keskimäärin talven PO4- ja NO3-pitoisuudet ovat Suomenlahden kanssa Itämeren
suurimpia. Suomenlahdella NO3-puute on selvä, mutta joinakin vuosina pistereitti kulkee lähellä tasapainosuoraa. (kuvio
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DIN-typen korvaaminen NO3-typellä merkitsee, että Redfieldin tasapainosuhde
korvaaminen
3-typellä merkitsee, että Redfieldin tasapainosuhde 16:1 tulisi
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talvisella osuudella 0,875 koko DIN-käsitteestä. Eron ollessa pieni nyt on kuitenkin
0,875 koko DIN-käsitteestä. Eron ollessa pieni nyt on kuitenkin pitäydytty vanhoihin lukuihin.
pitäydytty vanhoihin lukuihin.
Kuvio 47. Gotlanninmeren NO3- ja
PO4-pitoisuuksien arvopareja 0-10
m syvyydessä talvella (o, kuukaudet 1-3) ja kesällä (+, kuukaudet
6-8). Aineisto on saatu suodattamalla Helcomin tietokannasta.
Suora esittää Redfieldin N- ja Psuhdetta 16:1 (mol).
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Luonnontilassa NO3- ja PO4-pitoisuudet (mol) ja suhteet ovat voineet olla esimerkiksi 1,5/0,075 =
20 ja huonohappisina ja sinilevien
kukinnan aikoina 1/0,15 = 7.
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Kuvio 47. Gotlanninmeren NO3- ja PO4-pitoisuuksien arvopareja 0–10 m syvyydessä
Kuvio 48. Gotlanninmeren DIN- ja
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1–3) ja kesällä (+, kuukaudet 6–8). Aineisto on saatu
suodatta8
DIP-pitoisuuksien
arvopareja 0-10
malla Helcomin tietokannasta, ’Baltic Sea Monitoring (HELCOM) data’. Suora
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ja kesällä (+, kuukaudet 6Redfieldin N- ja 6P-suhdetta 16:1 (mol). Luonnontilassa NO3- ja PO4-pitoisuudet
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kesän origon läheiset arvot osoittavat, että NO3-typen loppuessa fosfaatteja on jäänyt suhteellisesti enemmän. Kaikki kerrottu ja näytetty merkitsee selkeää selitystä, että Gotlanninmeren typensidonta johtuu NO3-typen puutteesta ja PO4-typen runsaudesta, mikä sopii
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teellisesti enemmän. Kaikki kerrottu ja näytetty merkitsee selkeää selitystä, että Gotlanninmeren typensidonta johtuu NO3-typen puutteesta ja PO4-typen runsaudesta, mikä sopii
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Suuren DIN-hajonnan takia NO3/PO4 -suhde antaa vakaamman pohjan typensidontaalttiuden arvioinnille.
Gotlanninmeren pisteet sattuvat muihin alueisiin verrattuna kaikkein
kauimmiksi tasapainosuoran alapuolelle eli NO3-rajoitteiselle alueelle. Myös kesän
origon läheiset arvot osoittavat, että NO3-typen loppuessa fosfaatteja on jäänyt
suhteellisesti enemmän. Kaikki kerrottu ja näytetty merkitsee selkeää selitystä,
että Gotlanninmeren typensidonta johtuu NO3-typen puutteesta ja PO4-typen
runsaudesta, mikä sopii hyvin evoluution logiikkaan. Luonnontilassa typensidonta
lienee ollut pääosin fosfaattipitoisuuden nousun aiheuttamaa.
7.3.2 		 DIN-typen lisääntymisen hyvät seurannaisprosessit
Itämeren vuosisykliin sisältyviä fosfori- ja typpiasioita on havainnollistettu
kuvioissa 8 (fosfori) ja 49 (typpi). Ne ovat itsessään yhteenvetoja siitä, että
Itämeren rehevyystilan parantamiseksi veden DIP-pitoisuuksia (fosfaatteja) tulisi
saada pienemmiksi ja DIN-pitoisuuksia (lähinnä nitraatteja) suuremmiksi. Nämä
toteutuisivat saattamalla Gotlanninmeren syvänteet hapellisiksi.
Kuvion 49 (kuten fosforikuvion 8) lähtökohtana on, että Gotlanninmeri
on saavuttanut huonon nykytasapainonsa, jossa on seuraavat kolme haitallista
syyluontoista lähtökohtaa:
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hyvin evoluution logiikkaan. Luonnontilassa typensidonta lienee ollut pääosin
fosfaattipitoisuuden nousun aiheuttamaa.
7.3.2 DIN-typen lisääntymisen hyvät seurannaisprosessit
Itämeren vuosisykliin sisältyviä fosfori- ja typpiasioita on havainnollistettu kuvioissa 8 (fosfori) ja 49 (typpi). Ne ovat itsessään yhteenvetoja siitä, että Itämeren rehevyystilan parantamiseksi veden DIP-pitoisuuksia (fosfaatteja) tulisi saada pienemmiksi ja DIN-pitoisuuksia
1.
Syvävesiin
ulottuvat
isot Nämä
suolavesipulssit
harvinaisia,
ja happitilanne on
(lähinnä
nitraatteja)
suuremmiksi.
toteutuisivatovat
saattamalla
Gotlanninmeren
syvänteet
hapellisiksi.
huono

2. Fosforin sisäinen kuormitus, denitrifikaatio ja typensidonta ovat dominoivia
Kuvion 49 (kuten fosforikuvion 8) lähtökohtana on, että Gotlanninmeri on saavuttanut huoprosesseja
non nykytasapainonsa,
jossa on seuraavat kolme haitallista syyluontoista lähtökohtaa:
3.
Jo talvella
peitekerroksen
moolinen
on typpivajauksellinen,
1. Syvävesiin
ulottuvat
isot suolavesipulssit
ovatDIN/DIP-suhde
harvinaisia, ja happitilanne
on huono
2. Fosforin
sisäinen
kuormitus,
denitrifikaatio
ja
typensidonta
ovat
dominoivia
prosesseja
noin 6–10.
3. Jo talvella peitekerroksen moolinen DIN/DIP-suhde on typpivajauksellinen, noin 6 – 10.
DIN-tulot
lisääntyvät**

A. Oletus: DIN-tulot (kuormitus ja nitrifikaatio) lisääntyvät ja happitila
paranee niin paljon, että päällysveden DIN/DIP muuttuu arvoihin yli 16
(mol) tai yli 7 (painosuhde). Fosforikuormitus pysyy vakiona.

1.*Kokonais- ja 2.* Kevään perustuoDIN-typen
tanto lisääntyy, mutta
pitoisuudet
kasvukauden peruslisääntyvät
tuotanto vähentyy
11. DIN
lisääntyy
ja DIP vähenee – ja tila
paranee

3. Alkukesällä
DIP loppuu
päällysvedestä,
mutta DIN ei lopu

AcB. DIN-typen lisääntyminen
(kuorm. ja nitrifikaatio vedessä)
sekä pulssien ja hapen lisääntyminen
parantavat Itämeren tilaa

10. Fosforin sisäinen kuormitus vähenee – ja myös
denitrifikaatio vähenee, mutta
nitrifikaatio lisääntyy
B. Jos suolavesipulsseja
tulee useammin (tai muut
luontotekijät vaikuttavat)

9.Happitilanne
paranee

8. O2-kulumisaika lyhenee

4. N2-typpeä sitovat sinibakteerit ja
N2-sidonta vähenevät (kun niitä on
ollut)
5. Sekundaarituotanto ja
sedimentaatio
vähenevät
6. Hajotus ja
O2-kulutus
vähenevät

7. O2 -virta lisääntyy

Kuvio 49. Itämeren nitraattityppikuormituksen lisäämisen ja suolavesipulssien lisääntymisen aiheuttamat para-

nemisilmiöt.
Huomautus:nitraattityppikuormituksen
kuvioon 8 (DIP-fosfori) verrattuna lisäämisen
vain prosessit 1*
2* eroavat, muut ovat lisääntysamat.
Kuvio
49. Itämeren
ja ja
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DIN-typen
lisääntymiselläpara
ja DIP-fosforin
vähentymisellä
saadaanvain
samansuuntaiset
misen
aiheuttamat
nemisilmiöt.
Huomautus:
prosessitparanemisvaikutukset.
1* ja 2* eroavat verrat* vrt. kuvio 8
** DIN-tulot (kuormitus) ja nitrifikaation DIN-tuotto (lähinnä NO3) Itämeressä.
tuna
kuvioon 8 (DIP-fosfori),
muut ovat
samat. DIN-typen
ja DIP-fosforin
ERITYISHUOMAUTUS:
Kun tämä prosessikulku
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Kun
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uusi AcB-paradigma sisältää
vanhasta Ac- paradigmasta
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että
DIN-lisäys
typensidontaa
ja rehevyyttä.myös
Tässä asetelmassa,
kun DIP oletetaan
vakioksi, DINkulku
onvähentää
osoitettu
ristiriidattomaksi
kuvion 8 kanssa,
niin AcB-paradigma
on topitoisuuden lisääntyminen kohottaa DIN/DIP-suhteen arvoon yli 16 eli systeemi on DIN-typpiylijäämäinen.
imiva. ** DIN-tulot ja nitrifikaation DIN-tuotto Itämeressä.
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Kuvio 49 – yhdessä kuvion 8 kanssa – on falsifioiva ja korjaava esitys
”typenpoistajien” etupiirille (mm. Elmgren 2006, Tamminen & Andersen 2007,
Vahtera ym. 2007, Pietiläinen ym. 2008 ja Conley ym. 2009c). Huomattakoon,
että kuvion prosessit yhdentyvät kanadalaisten, ruotsalaisten ja suomalaisten
”typpikriitikoiden” ajatuksiin.
7.3.3 		 Happipitoisuus säätelee sekä sisäistä fosforikuormitusta että
typensidontaa
Typpi- ja fosforikuvioita (49 ja 8) yhteisesti tarkasteltaessa on tärkeää huomata,
että yhteisistä prosesseista 3–11 tärkein kulku- ja ohjauskeskus on prosessi 9
(syvävesien happitilan paraneminen / parantaminen). Syväveden happitilan
paraneminen vähentää eri prosessien kautta sisäistä fosforikuormitusta sekä lisää
nitrifikaatiota ja vähentää denitrifikaatiota. Nämä yhdessä johtavat eufoottisen
kerroksen talvisten ja keväisten fosfaattipitoisuuksien vähenemiseen ja
nitraattipitoisuuksien lisääntymiseen, mikä johtaa edelleen kesäisen typensidonnan
loppumiseen ja hapenkulutuksen pienenemiseen – ja lopulta rehevyyden olennaiseen
pienenemiseen ja ravinnekiertojen tervehtymiseen. Näin on mahdollista, että syntyy
oligotrofioitumisen ”hyvä noidankehä”, rasantti oligotrofioituminen.
Paraneva happipitoisuus on siten välttämätön paranemisprosessien alkamiselle.
Ei ole suurta väliä, paraneeko huono happitilanne kuormitus- tai biotooppitekijöiden
vai ihmisen teknisten tukitoimien avulla.
Laajasti katsoen ulkoiset kuormitustekijät (A) ja luonnon biotooppitekijät (B)
ovat aiheuttajatekijöitä, joiden puitteissa biokenoosin prosessit ovat sopeutuneet
nykyiseen tilaansa, joka ei tosin tyydytä ihminen arvostuksia. Käytännössä
on havaittu, että A-tekijöihin kuuluva ihmisperäisen kuormituksen säätely on
jäänyt vaikutuksiltaan sisäisten kiertoprosessien peittämäksi, koska Itämeren
typensitojasinilevien leimaama rehevyys ja huono happitilanne eivät ole
parantuneet. Näin ollen pääasiallisesti B-tekijät (pysyvä halokliini, suolavesipulssien
harventuminen ja ilmasto- tai säätekijät) ovat aiheuttaneet mainitun rehevyyden
noidankehän.
Kerrotuin perustein on sanottavissa, että Itämeren tila voidaan parantaa vain
parantamalla – keinolla millä hyvänsä – syvävesien happitilaa. Itämeren muinaiset
happivaje- ja sinileväkaudet osoittavat biotooppitekijöiden olleen määrääviä jo
aikoina ennen ihmistä. Positiivista asiassa on, että pulssi- ja happiasioihin voidaan
ainakin jossain määrin vaikuttaa.
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7.3.4 		 Typenpoiston lopettaminen säästää luontoa ja rahaa
Perinteisissä typen poistamistarpeeseen päätyneissä simulointimallinnuksissa
rasitteena on ollut Itämeren tutkijayhteisön liiallinen ryhmäajattelu. On uskottu
lujasti ja kritiikittä typpikuormituksen rehevöittävään merkitykseen, joten
moniriippuvaisiin simulointimalleihin on tietenkin syötetty uskomukset toteuttavat
typpifunktiot. Näin mallit on pakotettu antamaan suojeluinstituution toivomia
”oikeita tuloksia”. Samalla vastuut hämärtyvät.
Jos tämän työn keskeiset luonnontieteelliset tulkinnat ja johtopäätökset
kestävät falsifiointitestit, Suomi, Itämeren ympärysvaltiot ja EU joutuvat
ratkaisutilanteeseen. Laajahkon tutkija- ja poliitikkojoukon vakuuttaminen Itämeren
tilan parantamiskeinojen muuttamistarpeista ei näet ole helppoa, sillä poliittisesti
sävyttyvän uuden ympäristötiedon siirtäminen yhteiskunnan toimintatapoihin
saattaa osoittautua vaikeaksi. Vaikutus-hinta-suhde (kustannustehokkuus) tulisi
olemaan joka tapauksessa erittäin hyvä; vaikka Itämeressä näkyviä parannuksia ei
havaittaisikaan, kustannusten vähenemistä ei voisi olla havaitsematta.
Typenpoiston koeluontoinen pysäyttäminen
Toisaalta, vaikka luultavasti edelleen vaikuttava ”typenpoistajien” ryhmä vaatinee
typenpoiston tehostusta varovaisuusperiaatteeseen ja EU:n hitaasti tarkentuviin
direktiiveihin nojaten, niin alkuherätteenä toimiva päätös suomalaisesta
typenpoiston koeluontoisesta pysäyttämisestä voidaan saada aikaan helposti, jos
Suomen hallitukselta, ympäristöministeriöltä ja ennen kaikkea eduskunnalta löytyy
päättäväistä rohkeutta ottaa asia omiin käsiin ja katsoa asiaa uudella tavalla.
Päättäjien on lähdettävä vetämään Itämeren ympäristövaltioille esimerkkilinjaa
rehevyyden vähentämisen suurista kysymyksistä.
Asiassa voidaan edetä
On mahdollista, että myös Itämeren ympäristöviranomaiset vastustavat jätevesien
käsittelylaitosten ”typenpoisto-osastojen” koeluontoista pysäyttämistä. Sitä
voidaan näet perustella varovaisuusperiaatteella, tosin 30 vuoden toteutumattomia
lupauksia vastaan. Jotain uutta ja järkevää olisi kuitenkin tehtävä. Järkevä ja
turvallinen lisäperustelu kokeiluille on, että jos typpikuormituksen vähentäminen
sittenkin todettaisiin tarpeelliseksi, käsittelylaitosten ON/OFF-kytkin on helppo
kääntää uudelleen ON-asentoon.
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8

Kriittisiä esimerkkejä Itämeren 		
simulointimallinnuksesta

Typpiluvussa 6 osoitettiin, että NO3-typen rooli on aiemmin luultuun nähden
päinvastainen ja voimakas, etumerkki on ollut väärä. Tämä osaltaan selittää
Itämeren simulointimallien heikot tulokset. Malleja kuitenkin tarvitaan muun
muassa Itämeren kaukaisen menneisyyden fosforipitoisuuden hahmottamiseen.
Lisäksi mallien tulisi esimerkiksi kuormituksen vähentämistapauksissa kyetä
ennustamaan muutosprosessien suuruusluokat ja vähintään rehevöitymiskehityksen
oikea suunta. Kun näin ei ole tapahtunut, on epäiltävissä, että myös joissakin
muissa ominaisuuksissa on ollut kokonaisuutta väärään suuntaan vieviä virheitä.
On välttämätöntä ottaa asiaan kriittinen, tarkistava ote.
8.1 		

Kriittinen katsaus ekosysteemin simulointimallinnukseen

8.1.1 		 Simulointimallien ja konseptuaalimallien yleisiä 			
toimintaperiaatteita
Dynaamiset simulointimallit. Näillä pyritään jäljittelemään ekosysteemin
yksityiskohtaisia prosesseja, esimerkiksi leväprosessien ja -sukkessioiden
ajallista kehittymistä ja ravinteiden käyttöä. Simulointimallit koostuvat yleensä
useista osamalleista tai yhtälöistä, jotka lopuksi kytketään yhteen ja kalibroidaan
dynaamiseen toimintaan muuttamalla oleellisia kertoimia tai yhtälöitä. Mallin
soveltuvuus testataan verifiointiaineistolla, jota ei ole käytetty kalibroinnissa.
Periaatteellisesta yleistettävyydestä huolimatta käytäntö on osoittanut, että
dynaamiset mallit ovat hyvin järvikohtaisia.
Simulointimallien yksityiskohtaisuus ja tarkkuus riippuu olennaisesti siitä,
onko malli fysikaalinen vai ekologinen. Esimerkiksi lentosimulaattorit käsittelevät
fysikaalisia ilmiöitä hyvin tarkasti ja toden tuntuisesti. Sään ennustaminenkin
onnistuu melko hyvin, vaikka sääilmiöihin sisältyy jo melkoisesti satunnaiskäänteitä.
Ekosysteemin toiminta on edellisiä vaikeampi simuloitavaksi ja ennustettavaksi,
sillä siihen sisältyy sekä biotoopin että biokenoosin muunteluiden yhteen
pelaaminen. Monimutkaisuuden takia monien ekologisten prosessien yhtäaikainen
kytkeminen toisiinsa onnistuu yleensä vain välttävästi.
Konseptuaaliset mallit. Näitä tasapainotilanteen (steady state) malleja
kutsutaan usein empiirisiksi, tilastollisiksi, joskus mustan laatikon malleiksi. Niillä
pyritään määrittelemään tietyn ominaisuuden keskimääräistaso tärkeiden aiheuttaja285

ja prosessiyhdistelmien funktiona. Itämereen sovellettuna tavoitteena voi olla
ennustaa tiettyjen kuormitusmuutosten yleisvaikutuksia, esimerkiksi lisääntyykö
vai vähentyykö kesän keskimääräinen tai maksimaalinen fosfaattipitoisuus tai
typensitojasinilevien määrä.
Konseptuaalisilla malleilla voidaan yleistajuisesti määrittää esimerkiksi
kuormituksesta riippuvien vedenlaatuparametrien kvantitatiivisia riippuvuuksia.
Ne vaativat kuitenkin hyvää ja ennakkoasenteetonta tietoa prosessien ja eri
tekijöiden mittasuhteista.
Ekosysteemimallien käytön yleistyessä on vähitellen opittu ymmärtämään,
että on parempi yksinkertaistaa kuin monimutkaistaa (Lowe & Steward
2011). Se merkitsee, että muuttujiksi valitaan tärkeimmät mutta riittävät.
Tätä yksinkertaistuksen ja nuukuuden periaatetta nimitetään usein Okkamin
partaveitseksi, jolla vähämerkitykselliset rönsyt leikataan pois, jotta pääasia
näkyisi.
8.1.2 		 Yleispiirteitä Itämeren simulointimallinnuksesta
Itämereen on sovitettu useita ekologisia simulointimalleja ja konseptuaalisia
malleja. Mainittavimpia ensinmainituista ovat muun muassa Mare-malli (Wulff
ym. 2007) ja sen osamallit Sanbalt (Savchuk & Wulff 2007) ja Seque (Pitkänen &
Kiirikki 2005) sekä uusin ja monipuolisin, Baltic Nest Institutin kehittämä Baltsem
(Gustafsson ym. 2012, HELCOM 2013a, Savchuk ym. 2012b).
Ekologisista simulointimalleista on tullut lähes jokaiseen tutkimusprojektiin
sisällytettävä muoti-ilmiö. Tämä johtunee fysikaalisten mallitusten hyvästä
maineesta. Vallitsevan paradigman vinoutumien takia vinoutumat tulevat myös
malleihin. Lisäksi mallittajalle voi syntyä esimerkiksi ryhmäpaineen alaisena
”velvoite” suunnata mallin kalibrointia ryhmän yhteiskunnallisia käsityksiä
toteuttavaksi. Tämä on mahdollista siksi, että ulkopuolisella on äärimmäisen
harvoin riittävä mahdollisuus ja tieto tarkistaa mallin sisäistä logiikkaa ja
kalibroinnin asianmukaisuutta. Tämä on vaikea ja todellinen ongelma. Alaluvussa
4.3.4 haastateltu Itämeren asiantuntija sanoo – yhtenä harvoista rohkeista: ”…ne
mallit on täysin läpinäkymättömiä. Että siis kukaan muu kun se mallin pyörittäjä
ei oikeestaan tiedä, et mitä siel sisuksissa tapahtuu” (Haastattelu 15, Tynkkynen
2012 s. 328).
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Edellä mainituista malleista yksikään ei ole kyennyt ennustamaan, että Itämeren
tila tulee huonontumaan (mm. HELCOM 2014). Pian esiteltävä vuoden 2012
Baltsem-versio (Gustafsson ym. 2012) saattaisi kuitenkin tietyistä ristiriidoista
huolimatta olla oikein käytettynä lupauksia herättävä poikkeus. Esimerkiksi huonot
tulokset Itämeren ulkoisen fosforikuormituksen ja rehevyyden riippuvuuden
välillä johtuvat pohjimmiltaan siitä, että vaikeasti simuloitavat suolavesipulssit
ovat lopulta sisäistä kuormitusta kontrolloiva tekijä. Sisäinen kuormitus on
Itämeren fosforipitoisuutta ylläpitävänä tekijänä 3–6-kertainen Itämeren nykyiseen
ulkokuormitukseen verrattuna (9.1).
Tässä työssä osoitetun mukaan sinilevärehevyyden ja -kukintojen
poistamiseksi Itämeren syvännevedet tulisi saada hapellisiksi, sisäinen
fosforikuormitus pienemmäksi ja nitraattipitoisuus noin kaksinkertaiseksi.
Rehevyyden vähentämisasioissa ei liene esitetty yhtäkään simulointimallitusta,
jonka mukaan nitraattipitoisuus tulisi saada kohoamaan. Baltsem-mallissa tällaisia
piirteitä näyttäisi olevan, mutta tämä uudenlaisen tulkinnan tieto ei liene johtanut
suojeluvaatimusten tasolle asti.
Pääsyyksi mallinnuksen ja todellisuuden ristiriidoille mainitaan lähes aina, että
Itämeren pitkän veden viipymän takia kuormitusten vähentämistoimet eivät ole –
vielä – ehtineet vaikuttaa. Tämä käsitys on perusteltu alaluvussa 5.4.5 virheelliseksi
(Pitkää Itämeren veden viipymää ylikorostettu paranemisen viivästyttäjänä). Toinen
malleja ja todellisuutta erottava tekijä on ulkoisen kuormituksen liioittelu ja sisäisen
kuormituksen vähättely. Kolmas tekijä on suolavesipulssien stagnaatioaikojen
pitenemisen vaikutuksen vähättely.
Yleensä kalibroinnilla ”taivuteltavat” simulointimallit eivät vastaa
kysymykseen, onko tietty kuormitus Itämeren koko huomioiden paljon vai vähän
(vrt. Larsson ym. 1985). Sitä vastoin ”jäykät” konseptuaaliset abduktiomallit eivät
suuremmin edes salli subjektiivista kalibrointia. Siksi konseptuaaliset mallit antavat
kohtuullisen objektiivisen mahdollisuuden arvioida tietty ulkoinen kuormitus
sallittavaksi tai liialliseksi (vrt. Vollenweider 1976).
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8.2 		

Esimerkkejä Itämeren tilan simuloinnin ristiriidoista

8.2.1 		 Baltsem-mallin kyseenalainen realistisuus
Baltsem-malli (Gustafsson ym. 2012) on pitkän kehityksen tulos. Siinä on vahva
hydrografinen, ilmastollinen ja biogeokemiallinen tausta. Artikkelin alkusivuilla
näytetään realistiseksi katsottavia simulointeja aikajaksolta 1850–2000 muun
muassa ravinnekuormituksista ja suolapitoisuuksista Kattegatin, Riianlahden,
Suomenlahden ja Gotlanninmeren alueilta. Lisäksi artikkelissa esitetään
simuloinnit Gotlannin itäpuolen syväveden (200 m) PO4-P-, NO3-N-, NH4-N- ja
happipitoisuuksista.
Seuraavissa kuvioissa 50, 51 ja 52 esitetään aikajärjestyksessä kolme Baltsemmallinnusta, joissa pyritään ennustamaan Itämeren tilan kehittymistä siltä pohjalta,
että Itämeren suojelun toimintasuunnitelma (Helcom Baltic Sea Action Plan,
BSAP) päässee lähivuosina tavoiteltuihin kuormituksiin.
Vaikka Baltsem-mallin käsittelyissä keskitytään fosforikuormituksen
vaikutuksiin, typestä mainittakoon seuraavaa. Positiivisena piirteenä typen
prosessien mallinnuksessa esiintyy typensidonta, joka kasvaa jyrkästi 1970-luvulta
alkaen samalla kun artikkelin kuviossa Fig. 4 l esitetty happitila huononee – ja
NO3-pitoisuus laskee. Tähän liittyy artikkelin maininta, että pakotettaessa
happipitoisuudeksi vähintään 5 ml l-1 NO3-pitoisuus ja NO3/PO4-suhde kohosivat.
Kirjoittajat eivät mainitse, että typensidonta olisi samalla vähentynyt, mutta
johdonmukaissyistä näin pitäisi tapahtua, koska happivaje johti voimakkaaseen
denitrifikaatioon ja tämä NO3-vajeeseen, joka oli mallissa ja on todellisuudessa
typensidonnan aiheuttaja. Tämä piirre on siten realistinen.
Kuvion 50 fosforin tulkinta on näennäisestä helppoudesta huolimatta vaikeaa,
sillä kuvion y-akseli on suhteellinen, joten käyrät eivät suoraan näytä absoluuttisia
arvoja, joilla mallit kuitenkin pääasiassa toimivat. Asteikosta riippumatta kuviosta
nähdään, että fosforin ulkoinen kuormitus on vähentynyt voimakkaasti 1980-luvun
maksimistaan.
Kuvio luo illuusion, että ulkoinen kuormitus on ollut koko 1900-luvun – ja
on vieläkin – sisäistä kuormitusta suurempi. Näin ajattelevat monet muutkin
ympäristö- ja yhteiskuntapoliittisesti suuntautuneet ihmiset. Siitä huolimatta
perustuotantoa kuvaava ravinteiden otto ja seurannaisprosessit näyttävät kasvavan
ainakin vuoteen 2000 asti, ehkä sen ylikin. Pikaisesti tulkittuna malli näyttää siten
realistiselta. Malli on kuitenkin julkaistu vasta vuonna 2012, kun rehevyystilanteen
paranemattomuus tai pikemminkin lievä huononeminen on ollut mallittajien tiedossa
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yli 10 vuotta. Mallittajille syntyi siten tarve saada malli osoittamaan rehevyystilan
lievää huononemista. Jää avoimeksi, miksi mallittajat eivät päivittäneet tulostusta
esimerkiksi vuoteen 2010 asti. Olisiko silloin Itämeren mallitettu rehevyystila
alkanut parantua – kuten on toivottu ja luvattu? Näin ei ole kuitenkaan tapahtunut
edes kesällä 2017.
Suhteellisista ulko- ja sisäkuormituksista saadaan absoluuttiset lukuarvot
seuraavasti. Fosforikuormituksia tarkastellen tiedämme, että 1980-luvulla ulkoinen
maksimikuormitus oli 70 kt P v-1, joka kuvion mukaan oli alkutilanteeseen
verrattuna 5-kertainen. Tästä voimme laskea, että alkutilanteessa kuormitus olisi
ollut viidesosa eli 14 kt P v-1 ja että vuonna 2000 se on ollut (3,2/5 * 70) eli noin
45 kt P v-1. 1900-luvun lopun ulkoisen kuormituksen muutos (vähenemä) on siten
noin -35 kt P v-1.
Vastaavasti sisäinen kuormitus (sediment outflux) on alaluvun 9.1 mukaan ollut
vuoden 2000 paikkeilla noin 120–180 kt P v-1. Tällöin voimme, käyttäen lukuja 150
kt P v-1 ja suhteellisia arvoja 3 ja 2 lähtöarvoina, laskea sisäkuormituksen olleen
1980-luvulla noin (2/3*150) eli se olisi ollut 100 kt P v-1 ja vuonna 1850 noin 50
kt P v-1. 1900-luvun lopun sisäkuormituksen lisäys olisi siten ollut noin 50 kt P v-1.

Kuvio 50. Baltsem-mallikokoelman tulosteita (Gustafsson ym. 2012).
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Edellisistä likimääräluvuista saadaan, että 1980-luvulla ulko- ja sisäkuormituksen
summa on ollut 170 kt P v-1 ja että vuonna 2000 summa on ollut 195 kt P v-1.
Tämä likiarvolaskelma merkitsee kuormituksen kasvamista, ei vähenemistä. Sen
mukaan rehevyystilan kuuluukin huonontua, kuten on tapahtunutkin. Huomattavaa
edellisessä on, että nimenomaan sisäinen kuormitus on ollut lopputulosta eniten
määrännyt prosessi, kuten tämän työn monissa kohdissa on osoitettu. Nämä
tulkinnat ovat uskottavia siksi, että koko rehevöitymisen prosessien alkusyy on
ollut vuonna 1950 alkanut ja vuodesta 1977 lisääntynyt pulssien stagnaatioaikojen
raju piteneminen 3–5-kertaiseksi (ks. 10.1.3).
Sisäinen kuormitus on siis mallissa aivan liian pieni, noin puolet ulkoisesta
kuormituksesta, kun sen tulisi olla ulkoiseen verrattuna vähintään 3-kertainen.
Näytetyissä suhteellisissa yksiköissä sisäkuormituksen käyrän arvot tulisi siten
vähintään 6-kertaistaa. Mallia on näinollen jouduttu kalibroimaan ’luovasti’.
Tässä, kuten yleensä, sisäkuormitus on jätetty liian pieneksi, jotta ulkokuormitus
saadaan korostetuksi ja jotta sen vähentämisellä saadaan mallin tulostukseen
toivottu paranemisvaikutus. Perimmältään Itämeren sisä- ja ulkokuormituksen
aksiomaattisesti, jolloin kalibrointi vääristää mallin antamat tulokset.
Gustafsson ym. (2012) ovat tekstissään maininneet mm. seuraavaa:
”Simulointi näyttää, että nykyvuosikymmenten ravinnekuormitusten
vähentymisestä huolimatta Itämeren veden laadun parantumista nykytilastaan
ei ole odotettavissa.”
”On osoitettu, että rehevöitymisen aikaskaalat ovat poikkeuksellisen pitkiä
ja että vasta nykyään Itämeren fosforisisältö on saavuttanut tasapainon
kuormitusten kanssa. Tällä on valtava merkitys Itämeren hoidolle, koska
jos tämä on totta, kaikki tähän mennessä tehdyt ravinnekuormituksen
vähentämistoimet ovat periaatteessa olleet nykytilan ylläpitämistä, ja siksi
lisätoimet ovat tarpeen veden laadun parantamiseksi.”
Edellä mainituilla lisätoimilla Gustafsson ym. (2012) tarkoittavat ulkoisen
kuormituksen lisävähennyksiä, joka tarkoittaa nykyään noin 10 kt P v-1 ja samalla
noin 20 % lisävähennystä kokonaistavoitteesta. Verrattaessa tätä fosforin sisäiseen
kuormitukseen (120–180 kt P v-1) voidaan ymmärtää, että pelkkä ulkoisen
kuormituksen vähennys ei saisi aikaan näkyvää veden laadun parantumista.
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8.2.2 		 Vähähappisen pohjan pinta-alan kehitys
Conley (2012) on Nature-lehden artikkelissaan esittänyt kuvion ”Breathing Life into
The Baltic”, joka kuvaa Itämeren vajaahappisen pohjan pinta-alan jo tapahtunutta
ja eri vaihtoehdoissa tulevaa kehittymistä. Vuodesta 1960 alkanut peruskäyrä
haarautuu noin vuonna 2017 kolmen vaihtoehdon ennustekäyräksi. Conley ei
suoraan mainitse käytettyä mallia, mutta sen täytyy hänen kirjallisuusluettelonsa
perusteella olla Gustafssonin ym. (2012) kehittämä uusin, monesta osamallista
koostuva Baltsem.
Conleyn (2012) kuvio on nyt uudelleenpiirretty ja tilanne päivitetty vuosien
2012–2015 osalta (kuvio 51). Ennustekäyristä ylin (referenssi) kuvaa vajaahappisen
pohjan pinta-alan kehitystä, jos kuormitus kasvaa nykyuralla. Kolmihaaran
keskimmäinen käyrä kuvaa kehitystä kuormituksen vakioituessa noin vuoden
2016 tasolle. Kolmihaaran alin käyrä kuvaa kehitystä olettaen, että Helcom Action
Planin toteutunee noin vuonna 2016.
Edellisten lisäksi tämän työn kuvioon 51 on lisätty kokonaan uutena (kaksi
alinta):
–– Fosforikuormituksen todettu kehitys vuosina 1960–2015 (O-symbolit,
oikeanpuoleinen asteikko).
–– Conleyn näyttämän alimman ennustekäyrän muotoa mukaileva ”olisi
pitänyt vähetä”-käyrä, joka on asetettu alkamaan vuoden 1990 paikkeilla,
voimakkaimman kuormituksen alenemisvaiheen kestettyä jo runsaat 5 vuotta.
Käyrän ”olisi pitänyt vähetä” laatimisperusteet ovat seuraavat. Alaluvussa 2.1.2
esitettyjä lukuja hieman pyöristäen fosforikuormitukset (kt P v-1) ovat olleet
1980-luvun alkupuolella noin 70, vuonna 1995 noin 40 ja vuonna 2015 noin
30 kt P v-1. Lopputavoite on 21 kt P v-1 (Helcom Action Plan). Vähentämisen
kokonaistavoite on siten noin 50 kt P v-1, josta vuonna 1995 oli vähennetty noin 60
% ja vuonna 2015 noin 80 %. Nykyinen jäännöstarve on noin 10 kt P v-1 eli 20 %.
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8.2.2). Mallin soveltajana toimineen Conleyn ja mallin suunnittelijana tai laskenta-apulaisena
toimineen henkilön olisi pitänyt jo mallinnus- ja julkaisuvaiheessa vuonna 2012 huomata ja
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ymmärtää tämä looginen ristiriitaisuus.
Näyttää kuitenkin siltä, että mikään Itämeri-instituutioista ei ole herännyt mallituspalautteen
antamiseen, vaan asian historiasta välittämättä nämä tahot ovat jättäytyneet ”mallin
vietäviksi”; siksikö että mallitus näyttää positiivista tulevaisuutta ja ”on siksi oikein”? Conley

Tähän ristiriitaisuuteen voidaan vastata peruslogiikalla, että malli on varmasti
väärässä. Sen olisi pitänyt näyttää vähähappisen pinta-alan vähenemistä kuluneen
30 vuoden aikana (ks. 8.2.2). Mallin soveltajana toimineen Conleyn ja mallin
suunnittelijana tai laskenta-apulaisena toimineen henkilön olisi pitänyt jo
mallinnus- ja julkaisuvaiheessa vuonna 2012 huomata ja ymmärtää tämä looginen
ristiriitaisuus.
Näyttää kuitenkin siltä, että mikään Itämeri-instituutioista ei ole herännyt
mallituspalautteen antamiseen, vaan asian historiasta välittämättä nämä tahot
ovat jättäytyneet ”mallin vietäviksi”; siksikö että mallitus näyttää positiivista
tulevaisuutta ja ”on siksi oikein”? Conley (2012) käyttääkin artikkelissaan
toistuvasti sanontaa ”models predict that…” – ”mallit ennustavat että…”. Näin
vastuuta siirtyy malleille, joiden ”sisuksia” ei juuri koskaan avata.
Aikavälin 1990–2015 toteutuneista käyristä voidaan päätellä, että mallia
ei voida kalibroida toteutuvaksi tuona aikana. Siksi mallin soveltumattomuus
yksinkertaisesti ohitettiin ja esitettiin vain ennusteita, kun ulkoisen ihmisperäisen
ravinnekuormituksen dominanssikäsityksestä ei Itämeren sosiaalisissa pakotteissa
voitu luopua. Oli pakko näyttää tulevassa Helcomin Action Plan-ennustekäyrässä
laskeva ja toivoa ylläpitävä muoto, jolla epäilevät kysymykset ja perinteisen
suojelutavan jatkuvuus turvattiin. Näin voitiin menetellä jo pitkän konsensustavan
mukaan; Itämeri-instituutiossa ei ole ollut tapana kritisoida johtavien
asiantuntijoiden käsityksiä.
8.2.3 		 Talvisen DIP-fosforin kehitys
Tämän kuvion pohjana ovat uudelleenpiirrettyinä Baltsem-mallikokoelman
tulostamat vuosien 2020–2070 DIP-ennusteet (HELCOM 2014, figure 11). Lisäksi
kaikki ennen vuotta 2020 esitetyt kuormitukset ja DIP-pitoisuudet sekä kolmiolla
esitetty tavoitekuormitus (BSAP) ovat nyt lisättyjä.
HELCOMin alkuperäiskuvion kuviotekstissä mainitaan ennustekäyristä
seuraavaa:
”Jos ravinnekuormitukset vähennetään sovitulle sallitun kuormituksen
maksimitasolle (21 kt P v-1), tulee alkuvaiheessa ilmenemään nopea lasku
talvisissa pintaveden DIP-pitoisuuksissa ja jonkin verran viivästynyt lasku
DIN-pitoisuuksissa…”
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Mainittua 1990-luvun erikoisjaksoa on käsitelty alaluvuissa 3.2.4 ja 5.6.1, jossa Wulff (1996)
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1980-luvun
lopulla
murtunut 1990-luvulla.” Samassa alaluvussa myös Larsson & Andersson (2005) ovat
ilahdutti monia, on murtunut 1990-luvulla.” Samassa alaluvussa myös Larsson &
Andersson (2005) ovat kirjoittaneet Itämeren fosforipitoisuuksista: ”Ei yhteyttä
kuormitukseen -- Näiltä suurilta muutoksilta puuttuu yhteys kuormituksen
muutoksiin”.
DIP-pitoisuus näyttää siis 2000-luvulla jääneen korkealle 1980-luvun tasolle,
vaikka ulkoinen kuormitus on vähentynyt lähes 60 % ja vaikka vähennys on noin 80
% HELCOMin määrittelemästä vähennystarpeesta. Huono tulos johtuu syväveden
kasvaneesta hapettomuudesta sekä tästä johtuvasta fosforin sisäkuormituksen
ja typensidonnan yhteisestä supernoidankehästä. On ilmeistä, että Baltsem
sisältää ryhmäpaineen takia ylipainotetun ulkoisen kuormituksen merkityksen ja
alipainotetun sisäkuormituksen ja typensidonnan merkityksen.
HELCOMin (2014) julkaisuun sisältyy myös talvisen DIN-typen simulointi
laskevin DIN-pitoisuuksin, mitä HELCOM pitää vanhan paradigman perusteella
toivottuna. Tässä väitöstyössä on kuitenkin osoitettu, että typensidonnan
välttämiseksi DIN-pitoisuuden (pääosin NO3) tulisi kuitenkin kohota, jotta DIN/
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DIP-suhde olisi suurempi kuin 16 (mol) tai 7 (paino), kuten se on pohjaltaan
hapellisella ja nitraattirikkaalla Perämerellä.
Kerrotun perusteella Gustafssonin ym. (2012), Conleyn (2012) ja
HELCOMin ym. (2014) julkaisujen simulointimallitukset antavat Itämeren tilan
paranemismahdollisuuksista liian optimistisen kuvan. Esitellyt mallinnukset ovat
näyttäviä, mutta ne antavat medialle, ihmisille ja päättäjille liian optimistisen
kuvan. Vaikka malli ja todellisuus ovat ristiriidassa, mallittaja tulostaa ristiriitaisen
ennusteen tietäen kokemuksesta, että sitä ei ole ollut tapana asettaa kyseenalaiseksi.
Itämeren tilan tulevaa kehitystä käsittelevässä artikkelissa Andersen ym.
(2015, ja 9 kokenutta kansainvälistä tutkijaa) kirjoittavat ryhmäajattelun ja
vahvistusvinouman antamin oikeutuksin seuraavaa:
“Kokonaistavoitteita -- ei ole vielä saavutettu, mutta edistymistä on tapahtunut.
Näin ollen raportoimme, että typpi- ja fosforikuormitusten vähentäminen ovat
johtaneet laajaan rehevyyden lieventymiseen ja terveempään Itämereen.”
“Tuloksemme ovat johtaneet parantuneeseen Itämeren rehevöitymisen
tieteelliseen ymmärtämiseen.”
”Kuitenkin viime vuosisadalla kehittyneiden happivajausalueiden laajuus
on perimmiltään johtunut maalta tulleista ylimääräisten ravinteiden
kuormituksista, jotka ovat yhdistyneet sisäänvirtausilmiöiden kanssa.”
Edelliset lainaukset ja nyt tiedettävä todellisuus kuvastavat jääräpäistä uskoa
hegemonisen konsensuksen perusaksioomaan. Ne osoittavat, että viimeisen
30 vuoden aikaisen Itämeren tilan kehitys ja myöskään rehevöitymisen
tieteellisen ymmärryksen kehitys eivät tue tutkijoiden väitteitä. Tällaisten
virkkeiden kirjoittaminen on mahdollista siksi, että Itämeri-asioissa ei ole tapana
arvostella johtohenkilöiden kirjoituksia. Ei ole keskusteluja tervehdyttäviä
falsifiointiperinteitä. Lisäksi Itämeri-instituution ja kapeahkon oseanologislimnologisen asiantuntemuspiirin ulkopuolisilla ei ole ollut mitään mahdollisuuksia
asettaa vanhaa paradigmaa perusteelliseen testiin.
8.3 		

Yhteenvetoja Itämeren konseptuaalisista P-mallinnuksista –
ks. liite L

Altaan fosforin pidätyskyvyn R lukuarvoa tarvitaan, kun syöttöpitoisuudesta
Ci arvioidaan tärkeää altaaseen syntyvää fosforipitoisuutta Cv, joka saa yhtälön
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Cv=(1-R) Ci. Tuohon aikaan yleistyi empiirinen mallitieto, että viipymän
perusteella laskettavat R=f(T)-mallit antavat karkean käsityksen R:n lukuarvosta
(ja siis myös altaaseen syntyvästä fosforipitoisuudesta Cv).
Lappalainen (1974) on laatinut uuden R:n laskentatavan (ja myöhempiä
versioita), joissa viipymän lisäksi esiintyy biologiaan liittyvänä aiheuttajamuuttujana
fosforin syöttöpitoisuus Ci. Tämän CiT-mallin rakenne on siten: Rm = f(Ci,T).
Myöhempiä versioita ovat laatineet muun muassa Frisk 1978 ja Lappalainen ym.
1979, Straskraba ym. 1995, Hejzlar ym. 2006 ja Koiv ym. 2011. Näillä malleilla on
päästy tarkempiin R:n lukuarvoihin kuin pelkästään hydrauliikkaan pohjautuvilla
malleilla.
Itämeren tapauksessa viipymä on ylisuuri, joten kaikilla edellä mainituilla
malleilla saatavat R:n arvot sattuvat laakealle ja kuormitusmuutoksille epäherkälle
R:n asymptoottialueelle 0,8–0,9. Tuo osuus siten pidättyisi sedimentteihin, jos allas
olisi varsinkin happitaloudeltaan ”terve”. Ylipäätään Itämeren laskenta tuottaa
liian suuria R:n arvoja ja siten liian pieniä Cv:n arvoja, koska mallit on laadittu
hyväkuntoisten altaiden aineistoista. Laskennan ja todellisuuden eroja voidaan
hyödyntää eräänlaiseksi käänteiseksi virtuaalimalliksi (liite L), jolla päästään
sisäisen kuormituksen arviointiin.
Virtuaalimalliin (käänteinen CiT-malli) tarvitaan vain tieto altaan veden
P-pitoisuudesta Cv ja viipymästä T (=V/Q). Mallilla voidaan laskea ulko- ja
sisäkuormituksen yhdessä aiheuttama fosforin virtuaalinen syöttöpitoisuus Civir ja
kuormitus Kvir.
Jos kuitenkin käytettävissä on syöttöpitoisuus Ci, saadaan lasketuksi suhde Civir /
Ci, joka samalla kertoo myös virtuaalikuormituksen ja todellisen ulkokuormituksen
suhteen. Tämä on hyödyllinen tieto harkittaessa tulisiko parantamistoimet suunnata
pääosin ulkoisen vai sisäisen kuormituksen vähentämiseksi.
Kuvatuilla mallituksilla on nyt saatu Itämeren päällysveden fosforipitoisuuden
ja eri johdannaisten lähes luonnontilaisiksi arvoiksi aikakautena 1–1500 jaa.
seuraavia arvioita:
Fosforipitoisuus Cv (μg P l-1) on ollut noin 3–4. 		
Sisäisen ja ulkoisen kuormituksen suhde on ollut noin 0,8.
Sisäisen kuormituksen lukuarvo (kt P v-1) on ollut noin 9.

Nyt 21
Nyt 3,6
Nyt 152

Nämäkin suuruusluokkalaskelmat osoittavat, että Itämeri on nykyään
raskaasti sisäkuormitteinen. Sisäinen kuormitus on näiden mallitusten perusteella
3–4-kertainen ulkoiseen verrattuna.
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9

Sisäisen kuormituksen ja typensidonnan
avainmallit

Pohjan hapettomuudesta aiheutuva fosforin sisäinen kuormitus ja sen ylläpitämä
rehevyyden noidankehä on Itämeressä (ja järvissä) laadullisesti hyvin tunnettu
ilmiö. Määrällisesti tämä usein dominoiva osakuormitus hallitaan huonosti. Tosin
sitä ei edes voida mitata eksaktisti, mikä on tärkeä syy sen vähäisiin numeerisiin
määrityksiin ja huomioimattomuuteen (ks. 3.3.2, Nürnberg 2009).
Tässä luvussa esitetään uusi ja yksinkertaisuudessaan yllättävä laskentamalli.
Se rakentuu ratkaisevasti aiempia hahmotelmia tarkemmaksi. Tarkkuus ja
uskottavuus johtuvat siitä, että laskennassa käytetään lähtökohtana mitattuja
Itämeren fosforipitoisuuksien eroja ja Itämeren erikoisominaisuuksia uudella
tavalla. Tämän laskentamallin avulla Itämeren sisäinen kuormitus voidaan
kytkeä aiempaa luotettavammin muun kuormitustiedon kanssa sopusuhtaiseksi
kokonaisuudeksi. Mallin avulla voidaan osoittaa tärkeimmät vaikuttamiskohteet ja
tilan parantamiskeinot.
9.1 		

Idea Itämeren sisäisen kuormituksen laskentaan

9.1.1 		 Taustat
Itämeri on nykyään dynaamisessa kokonaisfosforin tasapainossa eli vuositasolla
dC/dt = 0. Kuviosta 2 nähdään, että Gotlanninmeren keskialueella 0–60 m
peitekerroksessa kokonaisfosforipitoisuus nousee syksyn ja talven vuosipuoliskolla
ja että se vastaavasti laskee lähtökohtaansa kevään ja kesän tuotantokaudella.
Tämän syklisen ilmiön edelleen tulkinta mahdollistaa sisäisen kuormituksen entistä
tarkemman laskennan.
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Kuviosta 2 nähdään, että Gotlanninmeren keskialueella 0 – 60 m peitekerroksessa kokonaisfosforipitoisuus nousee syksyn ja talven vuosipuoliskolla ja että se vastaavasti laskee lähtökohtaansa kevään ja kesän tuotantokaudella. Tämän syklisen ilmiön edelleen tulkinta
mahdollistaa sisäisen kuormituksen entistä tarkemman laskennan.
1,6

1,2

Gotlanninmeren (G) ja Perämeren (P) halokliinin yläpuolisia
kokonaisfosforin pitoisuuksia (μmol P l-1); talvi / kesätilanteet
G 30m

G 50m

G 0-20 m

P 1m

P 5m

0,8

0,4

0

Kuvio 53. Gotlanninmeren halokliinin yläpuolisia TP-pitoisuuksia (murtoviivat) helmi – maaliskuussa ja elo –
syyskuussa
Perämeren 1 ja 5 mhalokliinin
syvyyden TP-pitoisuuksia
(pisteet)
ilman kuukausirajausta.
GotlanninmeKuvio
53.sekä
Gotlanninmeren
yläpuolisia
TP-pitoisuuksia
(murtoviivat)
helmiren syvyyksien 0 – 20 m ja 30 m (ja 40 m) lähes samansuuruiset arvot osoittavat, että noin 0 – 60 m kerroksessa
maaliskuussa
ja
elo
-syyskuussa
sekä
Perämeren
1
ja
5
m
TP-pitoisuuksia
-1 syvyyden -1
kokonaisfosforipitoisuus vaihtelee erittäin paljon, noin 0,35 – 0,80 μmol P l (11 – 25 μg P l ). Loppukesästä
(pisteet)
ilmanylikuukausirajausta.
Gotlanninmeren
syvyyksien
0–20 m ja
30 m (ja 40 m)
talveen pitoisuus
kaksinkertaistuu. Puolivuotisvaihtelu
on valtaosaltaan
systemaattista,
bruttosedimentaation sisäkuormituksen
dynamiikasta
Perämerellä
päällysveden
on kokonaisfosforinoin 0,2 μmol P l-1 eli
lähes
samansuuruiset
arvot johtuvaa.
osoittavat,
että noin
0–60 m keskipitoisuus
kerroksessa
puuttuessa hyvin pieni,
6 μg P l-1. Siellä talven ja kesän välinen systemaattinen vaihtelu on sisäkuormituksen
pitoisuus vaihtelee
erittäin paljon, noin 0,35–0,80 μmol P l-1 (11–25 μg P l-1). Loppukenoin 0,06 μmol P l-1 eli 2 μg P l-1 suuruusluokkaa, mitä tosin epämääräistää rajallinen määritystarkkuus.
sästä talveen pitoisuus yli kaksinkertaistuu. Puolivuotisvaihtelu on valtaosaltaan systemaattista, bruttosedimentaation sisäkuormituksen dynamiikasta johtuvaa. Perämerellä
päällysveden keskipitoisuus on noin 0,2 μmol P l-1 eli 6 μg P l-1. Siellä talven ja kesän
välinen systemaattinen vaihtelu on sisäkuormituksen puuttuessa hyvin pieni, noin 0,06
μmol P l-1 eli 2 μg P l-1 suuruusluokkaa, mitä tosin epämääräistää rajallinen määritystarkkuus.

Itämerellä halokliinin yläosan (60 m) yläpuolella on lähes vakiosuolainen
peitekerros, joka talvisin ulottuu pintaan asti, mutta johon kesäisin muodostuu noin
15 m syvyyteen termokliini ja sen yläpuolelle terminen päällysvesi (pintavesi).
Termokliinin ja halokliinin väliin jäävä 45 m paksuinen kerros on kesäistä
peitekerrosta, joka kuitenkin on edellisen ”vanhan” talven ravinteikasta, kylmää
ja hapekasta, termokliinin eristämää vettä. Peitekerros on leville merkittävä
ravinnevarasto, jossa talven aikainen sisäkuormitus näkyy talvisten fosfaatti- ja
kokonaisfosforipitoisuuksien nousuna.
Kesällä peitekerros on levien käyttövarastona, johon lisäksi tulee halokliinin läpi
sisäistä kuormitusta sekä kesällä että talvella. Kuviosta 2 näkyy, että päällysveden
(0–20 m) ja peitekerroksen (25–50 m) fosforipitoisuudet ovat jokseenkin samat,
vaikka yleensä on totuttu näkemään (järvissä) termokliinin yläpuolella selvästi
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pienempiä pitoisuuksia kuin alapuolella. Pitoisuuksien samanlaisuus osoittaa, että
Gotlanninmeren aavoilla alueilla termokliinin läpi tapahtuva sekoittuminen on
hyvin voimakasta.
Nykyisin jäättömällä Gotlanninmeren keskialueella talvi on pikemminkin
pidentynyttä peitekerroksen syystäyskiertoaikaa ja samalla sisäkuormitusaikaa.
Talvella peitekerrokseen kohdistuvat sisäisenä kuormituksena alhaaltapäin
halokliinin läpi kulkeutuvat nitraatti- ja fosfaattivuot, jotka lisäävät peitekerroksen
pitoisuuksia aikana, jolloin levien kasvu ja ravinteiden sitoutuminen niihin on
vähäistä. Juuri tämä erikoisvaihe antaa mahdollisuuden arvioida numeerisesti
Itämeren sisäistä kuormitusta halokliinin läpi. Osa nitraattien ja fosfaattien
pitoisuuden noususta johtuu orgaanisten aineiden hajoamisesta ja muuttumisesta
epäorgaaniseen muotoon.
9.1.2 		 Laskentaidea
Numeerisen arvon tavoitteleminen lähtee alaluvun 3.3.2 kohdan ”Matemaattinen
määritelmä” taseyhtälöstä 4. Laskentajakson pituuden valinta on periaatteessa vapaa,
mutta kätevintä on tarkastella vuosisyklin puolikkaita, joita ovat kuormitusjaksot
loka-maaliskuussa ja toisaalta pidättymisjaksot huhti-syyskuussa.
Syksyllä ja talvella kasviplanktonin kasvun lähes puuttuessa sisäkuormituksen
aiheuttama fosforipitoisuuden kasvu näkyy lähes ”puhtaana” sisäkuormituksen
tuotteena, sillä ravinteiden sitoutumista leviin ei juuri tapahdu eikä siten
sedimentoitumistakaan.
Ilmiö
parantaa
ratkaisevasti
mahdollisuuksia
Itämeren sisäisen fosforikuormituksen laskentaan. Talven pieni kemiallinen
sedimentoituminen esitetään jäljempänä taseyhtälöön perustuvana.
Laskenta-alue. Jatkokehittelyä varten otettakoon tarkasteltavaksi alueeksi
0–60 m syvä, 500 km pitkä (Ahvenanmaan tasan ja Kaliningradin tasan väli) ja
120 km leveä keskialue, kaikkiaan 60 000 km2 ja 3600 km3. Tämä alue vastaa 29
%:a Tanskan salmista Ahvenanmaan tasalle ulottuvasta alueesta. Lisäksi se on 80
% happivajauksellisesta pinta-alasta (kuvio 1). Keskietäisyys itä- ja länsirannoilta
keskialueen rajoille on noin 80 km luokkaa. Tämä ”laatikko” kelluu halokliinin
päällä peitekerroksessa.
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Tulo- ja lähtöuomien fosforivirtojen ”väliaikainen poistaminen”
Kuvatun laatikon kuormittajat ovat horisontaalisesti kaukana, mutta vertikaalisesti
aivan lähellä, sillä sisäistä fosforikuormitusta jatkuvasti syöttävä 60 000 km2:n
pinta, halokliini, on vain 45 m:n päässä päällysveden alaosasta. Keskialueella
vesi on horisontaalisesti hyvin sekoittunutta siksi, että Itämeren viipymä on 23
vuotta (3.1.2). Lisäksi kuluvan vuosipuolikkaan ulkoinen kuormitus ei ehdi näkyä
saman kauden fosforipitoisuudessa, vaan vasta seuraavana vuonna pitoisuuden
yleistasossa. Tämän asetelman johdosta keskialueelle tulee ja sieltä poistuu
horisontaalisesti jokseenkin samanlaista vettä, joten vaikeasti määritettävinä ja
toisensa kompensoivina horisontaaliset tulo- ja lähtöfosforivirtaamat (InL ja
Out) voidaan jättää tässä tapauksessa pois. Myös pitkäaikaistrendin vaikutus
on näissä yhteyksissä pieni, ja se voidaan jättää pois. Nämä yksinkertaistavat
taseyhtälöä ja helpottavat kokonaisuuden hahmottamista.
Kun keskialueen horisontaaliset pitoisuudet ovat jokseenkin samat, syksyn
ja talven pitoisuuden nousun on pakko johtua halokliinin läpi tulleesta sisäisen
kuormituksen kertymästä. Levien kasvun lähes puuttuessa sedimentaatio jää
pieneksi ja lähinnä kemiallisista prosesseista riippuvaksi. Kemiaperusteinen
talvinen sedimentoituminen on melko vähäistä, 0,1–0,2-kertaista kevään ja
kesän bruttosedimentaatioon verrattuna (Struck ym. 2004, fig 3). Niinpä 0–60 m
kerroksen puolivuotinen fosforimäärän kasvunopeus (dC/dt*V) kuvastaa pääosaa
syksyn ja talven sisäkuormituksesta.
Kerrotulla tavalla laskettava syksyn ja talven sisäkuormitus voidaan yleistää
likiarvoksi myös kevään ja kesän kaudelle sillä perusteella, että tiheys-, virtausja sekoitusolot ovat halokliinin syvyysvyöhykkeessä melko samat läpi vuoden,
jolloin sisäinen kuormituskin on melko sama läpi vuoden. Päällysvesi- ja
peitekerrossysteemin voimakas sisäinen sekoittuminen ja toisaalta kyky ”imeä”
ravinteita halokliinista johtuu muun muassa voimakkaista tuulen, sisäisen seisovan
aaltoliikkeen (seiches) ja kumpuamisen vaikutuksista.
9.1.3 		 Laskenta
Kuviosta 2 todetaan systemaattiset fosforipitoisuuden oskilloivat nousut
noin 1.10. alkaen ja laskut noin 1.4. alkaen. Tämän kuvion ja myös taulukon
8 arvoista on arvioitavissa, että Gotlanninmeren peitekerroksen (0–60 m)
kokonaisfosforipitoisuudet ovat lokakuun alussa keskimäärin 0,35 ja maaliskuun
lopussa 0,80 μmol P l-1, joten pitoisuuden kasvu ja väheneminen ovat puolessa
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vuodessa 0,45 μmol P l-1 eli 14,0 μg P l-1. Rajatun keskialueen tilavuus (3600 km3
) huomioiden keskimääräinen fosforimäärän muutos on puolessa vuodessa syksytalvisin +50 ja kevät-kesäisin -50 kt P (eli prosessin nopeus on päiväyksiköissä 270
t P d-1).
Vertailuksi kuviossa on esitetty myös Perämeren päällysveden TP-pitoisuuksia.
Perämerelläkin täytyy olla systemaattinen talvimaksimi ja kesäminimi, mutta
erotukset ovat hyvin pieniä ja virhemarginaaliin jääviä, kymmenesosan luokkaa
Gotlanninmereen verrattuna. Perämeren kokonaisfosforipitoisuudet ovat
tyypillisesti 0,1–0,25 μmol P l-1 eli 3–8 μg P l-1. Arvojen pienuudet johtuvat
Perämeren sisäkuormittumattomuudesta, sillä ulkoiset pintakuormitukset ovat
olleet HELCOMin (2013c) tiedoista laskettuna lähes samat, Perämerellä 0,07 g P
m-2 v-1 ja Gotlanninmerellä 0,09 g P m-2 v-1.
Seuraavassa taulukossa esitetään Gotlanninmeren keskialueelle vaiheittain
laskettava taseyhtälö ja siitä laskettava sisäinen kuormitus. Tarkastelukaudet ovat
puolivuotiskaudet 1.10. ja 1.4. alkaen. Vain korostetut dM/dt-arvot ovat mitattuja,
muut pääteltyjä tai laskettuja,
Taulukko 12. Laskentalaatikko, apuväline, jonka yleistyskerroin (1,25–1,4) on esitetty
alempana. Laskentaideaan kuuluu, että viiden tekijän taseyhtälöstä 4 (ks. 3.3.2) on riisuttu pois horisontaalitekijät ExL ja Out, jolloin jäljelle jää nyt seuraava perusyhtälö:
InL = BrS + dM/dt. Tarkasteltava alue on Gotlanninmeren keskialueen ’peitekerroslaatikko’ (0–60 m, 60 000 km2, 3600 km3). Kokonaisfosforitaseet puolivuotiskausille (kt
P/kausi) 1.10.–31.3., 1.4.–20.9. ja koko vuodelle ovat alla. Laskentaperusteena on em.
perusyhtälö ja kuviosta 2 saatava keskimääräinen dC/dt. Laatikon yleistyskerroin koko
Itämeren sisäkuormitusalueille on 1,25–1,4, ja se on esitetty tarkemmin väliotsakkeen
”Itämeren sisäisen fosforikuormituksen uudet arviot” alla.
Vaihe

Aika

ExL

InL

BrS*

dM/dt

Out

NS

kt/kausi

kt/kausi

kt/kausi

kt/kausi

kt/kausi

kt/kausi

Likiarvo-

Syk-talvi

50

0

50

-50

vaihe 1

Kev-kes

50

100

-50

50

(v1)

Vuosi

100

100

0

0

Tarkka

Syk-talvi

60

10*

50

-50

vaihe 2

Kev-kes

60

110

-50

50

(v2)

Vuosi

120

120

0

0

Yleistys-

Syk-talvi

8,1

60

10

50

8,1

-50

vaihe 3

Kev-kes

8,1

60

110

-50

8,1

50

(v3)
Vuosi
16,2
120
120
0
16,2
0
(*) Arvioitu talven BrS:n osuuskerroin K’v2tal = tal-BrS/kesä-BrS, jolloin vaiheen 2 (eli v2) talvinen BrSv2tal
= K’v2tal x BrSv1kesä = 0,1 x 100 = 10 kt P/183 d.
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Likiarvovaihe 1. Perusideaan kuului, että tulo- ja lähtövirrat ExL ja Out ovat
samansuuruisia, joten niitä ei edes esitetä. Syksy-talvivaiheessa 1 (valmisteleva
ja epätarkka) tunnettuna ovat vain dM/dt (+50 ja -50). Kun syksy-talvinen
bruttosedimentaatio BrS oletetaan aluksi nollaksi, niin perusyhtälöstä seuraa, että
syksy-talvinen alkuarvioitu sisäkuormitus InL on 50.
Kevät-kesävaiheessa 1 sisäkuormituksen likiarvoksi otetaan edellistalvinen InL
50. Tällöin perusyhtälöstä saadaan bruttosedimentaatioksi 100 (BrS = InL – dM/dt,
etumerkkeineen). Lukuarvon tulee olla suuri, sillä kevällä ja kesällä levät sitovat
ravinteita ja sedimentoivat jo olleet ja kauden aikana sisäkuormituksesta tulevat
fosfaatit loppuun. Kokonaisfosforipitoisuus alenee syyskuun minimiarvoon.
Tarkka vaihe 2. Tiedetään, että myös talvella esiintyy pientä
bruttosedimentaatiota, jonka määrä Struckiin ym. (2004) viitaten voidaan arvioida
käyttäen apuna talvista osuuskerrointa K’ (talven osuuskerroin K’ = tal-BrS/kesäBrS, joka tässä tapauksessa on arvioituna 0,1). Kun lisäksi vaiheessa 1 saatiin
järkevä likiarvo kesäiselle bruttosedimentaatiolle (100), voidaan kirjoittaa: BrSv2tal
= K’v2tal x BrSv1kesä = 0,1 x 100 = 10, josta edeten saadaan, että talven BrSv2tal on 10,
jolloin InL:n on oltava 60.
Kevät-kesävaiheessa 2 sisäkuormituksen arvoksi otetaan jälleen päättyneen
talven InL 60. Tästä seuraa, että BrSv2kesä on 110. Suuruuden luonnollinen tulkinta
on, että levät sitovat fosforia sedimentoituvaan muotoon yhtäältä vesimassasta 50
kt ja toisaalta sisäisestä kuormituksesta 60 kt eli yhteensä 110 kt.
Lopputuloksena laatikon koko vuoden sisäinen fosforikuormitus on 120 kt
P v-1, joka koko sisäkuormitusalueen yleistyskertoimen keskiarvolla 1,33 antaa
lukuarvon 160 kt P v-1.
Yleistysvaiheessa 3 lisätään tulo- ja lähtöuomien fosforivirrat. Keskimääräinen
joki- ja pulssivirtaamien summa on noin 900 km3 v-1 (ks. 3.1.2), jolloin
keskipitoisuudella 18,0 μg P l-1 saadaan puolen vuoden tulo- ja lähtöfosforivirraksi
8,1 kt P. Kiertovirtauksen ansiosta todelliset vesi- ja fosforivirtaamat voivat olla
2–3-kertaiset. Joka tapauksessa vertikaaliset sisäiset prosessit ovat moninkertaiset
uomassa kulkevaan keskimääräiseen horisontaaliseen fosforivirtaan verrattuna.
Samanlaisen orgaanisen ainevirran horisontaali- ja vertikaalitulkinnan ja fosforin
sisäkuormituksen määrätulkinnan on esittänyt Naturvårdsverket (2008) (ks. 3.3.2).
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Tarkkuus
Alaluvussa 3.3.2 on esitelty aiemmin tehtyjä, lähinnä laboratoriotutkimuksiin
perustuneita arvioita, joiden mukaan Itämeren sisäkuormitus olisi luokkaa 126–
380 kt P v-1. Uudemmassa ja luotettavammaksi arvioitavassa Viktorssonin ym.
(2013) in situ -tutkimuksessa on päädytty arvioon 152 kt P v-1. Tässä tutkimuksessa
arvio on 120–180 kt P v-1. Nämä luvut ovat 4–6-kertaisia nykyiseen ulkoiseen
fosforikuormitukseen (30 kt P v-1) verrattuna.
Edellä saatu arvio on ainakin laskentaperiaatteensa pohjalta kaikkia aiempia
arvioita luotettavampi. Perusteet ovat seuraavat.
1. Tarkastelemalla Gotlanninmeren keskialueen ”laatikkoa” on päästy taseen
perusyhtälön viidestä muuttujasta kolmeen, mikä helpottaa ratkaisevasti
nimenomaan Itämeren sisäisten prosessien määräsuhteiden hahmottamista.
2. Laskenta perustuu todellisiin päällysveden havaintoihin, toisin kuin esimerkiksi
pohjasedimentin in situ- tai laboratoriomäärityksissä. Näissä muuntaminen
vertailukelvollisiksi kuormitusarvoiksi on Itämeren oloissa hyvin vaikeaa ja
epätarkkaa.
3. Numeerisena lähtökohtana on mitatuista kokonaisfosforin pitoisuusmuutoksista
laskettava altaan kokonaisfosforin sisällön puolivuosimuuntelu dM/dt, johon
laskentamallin kaksi muuta tekijää, InL ja BrS, liitetään ”järkeväksi likiarvoksi”
valmistelevan päättelyn avulla.
4. Nyt sovellettuun taseyhtälöön sisältyy vain yksi kerroin K’, jonka lukuarvo
on kohtalaisesti arvioitavissa tai saatavissa. Lisäksi sen käyttöaikana talvella
bruttosedimentaatio on virheineenkin vähemmistötekijä.
5. Jos, vastoin alkuoletusta, ”laatikon” poistopitoisuus olisi 15 % tulopitoisuutta
suurempi, se heijastuisi sisäisen kuormituksen 2,0 % suurempina arvoina.
Alkuoletus voidaan siten pitää voimassa.
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9.2 		

Fosforin ja typen supernoidankehä Itämeren rehevyyden 		
ylläpitäjänä

9.2.1 		 Supernoidankehän käsite ja sen esiintymisehdot
Supernoidankehäksi voidaan nimittää tilannetta, jossa pohjan hapettomuus
aiheuttaa:
a) vuosittain toistuvaa fosforin sisäistä kuormitusta ja
b) vuosittain toistuvaa typen sidontaa ja samalla syntyvää lisäperustuotantoa.
Typensidonnassa on oleellista, että jos resipientin alusveden ja/tai päällysveden
alaisen pohjan happiolot huononevat jostain syystä niin paljon, että denitrifikaatio
voimistuu riittävästi aiheuttamaan talvi-, kevät- ja kesätilanteissa nitraattivajauksen
tuottavaan kerrokseen, tapahtuu kaiken tämän tuloksena kesäistä typensitojalevien
aiheuttamaa typen ja hiilen lisäsidontaa. Jos tällainen tilanne on tullut pysyväksi,
niin resipientti on joutunut syklisestä nitraattivajeesta johtuvan lisäperustuotannon
kuormittamaksi. Muistettakoon, että kuvatussa lisätuotannossa syntyvä orgaaninen
aine on hajottajaorganismeille sopivaa ravintoa, toisin kuin aiemmin on luultu.
Lisäksi typensitojat erittävät noin kolmanneksen sitomastaan N2-typestä
ammoniumtyppenä veteen (Wannicke 2013, Karlson ym. 2015).
Seuraavissa prosessiketjuissa esitetään typistetysti kaksi selkeää
tasapainotilaansa kehittynyttä prosessityyppiä, happitilaltaan huono Gotlanninmeri
ja hyvä Perämeri:
PO4-ylimääräinen ja samalla NO3-vajauksellinen ”supernoidankehä”
Gotlanninmerellä:
–O2-vaje → sisäinen P-kuormitus → suuri PO4 → talven NO3/PO4 < 16
→ kesäinen N2- ja CO2-sidonta → paljon uutta orgaanista ainetta ja uutta
hapenkulutusta
→ paluu kohtaan ”–O2-vaje”
NO3-ylimääräinen ja samalla PO4-vajauksellinen noidankehätön tilanne
Perämerellä:
ei O2-vajetta → terve N-kierto → suuri NO3 → talven NO3/PO4 > 16
→ ei N2-sidontaa → vähän normaalilevien orgaanista ainetta ja hapenkulutusta
→ paluu kohtaan ”ei O2-vajetta”.
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9.2.2 		 Supernoidankehä vallitsee Gotlanninmerellä, mutta ei 		
Perämerellä
Gotlanninmeri
Yleisimmin tämä kehitys alkanee siten, että rehevöitymiskehityksen kiihtyvä
vaihe alkaa happivajauksen kasvulla, mikä voi johtaa fosforin sisäkuormituksen
noidankehään jopa muuttumattomalla ulkokuormituksella. Huono tai huonontuva
happitilanne voi tehostaa denitrifikaatiota ja vähentää nitraattipitoisuutta, jolloin
fosforin sisäkuormituksen edelleen jatkuessa tilanteeseen voi liittyä rehevöitymistä
kiihdyttävää typensidontaa (yhdessä supernoidankehä), kuten tapahtuu
Gotlanninmerellä. Siinä tilanteessa fosforin sisäkuormitus voi lähes peittää ulkoisen
fosforikuormituksen, ja typpikuormituksen vähentäminen saattaa jopa huonontaa
tilannetta, jos se vähentää myös nitraattipitoisuutta.
Esimerkiksi 2300 vuoden kausi 2000 eaa.–300 jaa. (ks. 2.1.1, kuvio 9) on ollut
Itämerellä viileä. Samalla altaan tiedetään olleen hyvähappinen ja karu sekä melko
varmasti vähäfosfaattinen ja vähänitraattinen. Vuoden 300 jaa. tienoilla ilmasto on
keskiajan lämpökaudella muuttunut lämpimämmäksi. Tällöin suolavesipulssien
frekvenssi lienee hidastunut, syvännesedimentin happitilanne huonontunut ja
fosforin sisäinen kuormitus alkanut silloin erittäin pienen ulkoisen kuormituksen
vallitessa. Kun fosfaattipitoisuus on noussut, NO3/PO4-suhde on pienentynyt alle
16 (mol), ja seurauksena on ollut rehevöittävä typensidonta. Todisteena tästä ovat
hapettomuutta kuvaavat ja sinileväpigmenttejä sisältävät mustaraitaiset, sulfideja
sisältävät sedimenttikerrostumat noin 2300 vuoden ajalta. Myös muut Itämeren
menneisyyden huonot kaudet voitaneen selittää edellä kerrotulla tavalla.
On järkevää pohtia kysymystä, voiko typensidonta kohottaa Itämeren
kokonais-, DIN- ja NO3-pitoisuutta aikaa myöten niin korkeaksi, että typensidonta
tarpeettomana loppuisi. Itämeren jokakesäiset sinileväkukinnat ja alhaiset DIN/
DIP-suhteet sekä myös kokonaistypen ja nitraattien trendit osoittavat, että
typensidonnan päällä ollessa nitraatteja vähentävä vuotuinen denitrifikaatio kasvaa
sidonnan mukana ja on niin voimakasta, että pitkälläkään ajalla nitraattitaso ei
nouse sidontaa rajoittavalle tasolle. Tällaisen nykytilan vallitessa voidaan sanoa,
että Itämeri on sekä fosforin sisäisen kuormituksen että nitraattitypen puutteen
aiheuttamassa rehevyyden supernoidankehässä.
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Karu Perämeri
Jos allas on alkutilanteessa Perämeren tavoin hyvähappinen, vähäfosfaattinen,
runsasnitraattinen ja karu, niin fosforin sisäkuormitusta ja typensidontaa ei tapahdu.
Tällainen allas pysyy karuna, ellei happi- ja ulkokuormitustilanteessa tapahdu
olennaista huononemista.
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10

Itämeren rehevyyttä määrittävät 			
pääriippuvuudet

Alaluvuissa 1.5.3 ja 7.3.2 esitettyjä prosessikaavioita seuraten (kuviot 8 ja 49) ja
kaikkia aiempia todisteita yhteenvetäen ja tulkiten esitetään seuraavissa 10.1–10.3
alaluvuissa tiivistettynä Itämeren tilan päämäärittäjät:
Syväveden happipitoisuuksia määrittävät päätekijät,
ravinnepitoisuuksia määrittävät päätekijät, ja
Itämeren rehevöitymisen perimmäiset pääsyyt.
10.1

Syväveden happipitoisuuksia määrittävät päätekijät

10.1.1 Happiolojen yleiskehitys 100 vuoden aikana

Kuvio 54. Kaksi osaa Carstensenin ym. (2014b) esittämistä kuvioista on kopioitu tähän
kuvioon (selitykset kuvion jälkeen).
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Kuvioista selviää, että vähähappinen pohjan pinta-ala on ollut vuoden 2012 tienoilla
suurin mitatuista. Siitä, kuten myös jo kuviosta 1, ilmenee 1990-luvun alkupuolen
selkeä minimi, joka sattui aikaan, jolloin fosforikuormitus aleni nopeimmin. Tämä
aluksi miellyttävä, mutta pian entistä huonompaa tilaa kuvaavaksi muuttunut ilmiö
on selostettu alaluvuissa 3.2.4 ja 5.6. Pääselittäjänä on halokliinin painuminen
ilmastotekijöiden takia noin 95 m syvyyteen.
Alempi kuvio kuvaa syvävedessä tapahtuvaa hapen kulumista vuodessa.
Luonnollisesti happivajeen käyrä seuraa muodoltaan pinta-alakäyrää. 1990-luvun
puolivälistä alkava huononeva tilanne osoittaa luonnon omat prosessit ihmisen
toimia voimakkaammiksi.
10.1.2 Ilmaston vaikutus pulssien synnylle
Pulsseja sekä ilmaston ja sen muutosten merkitystä pulssien synnylle on käsitelty
aiemmin alaluvussa 3.2.3. Nyt todettakoon lyhyesti näin: synnylle tärkeintä on,
että ensin itätuulet puhaltavat vähintään kaksi viikkoa ja poistavat Itämeren vettä
Kattegatiin ja Pohjanmereen. Jos sitten tuuli kääntyy vähintään pariksi viikoksi
länteen, se tuo likimain vastaavan määrän Kattegatin vettä takaisin, mutta nyt
vaihtelevasti suolaisempana, jolloin suolaisempi (tiheämpi) vesi työntyy tiheyttään
vastaavaan syvyyteen halokliinin alle, äärimmillään syvänteiden pohjaan asti.
Kuvattu epämääräisesti toistuva pulssi-ilmiö tuo luonnollisesti happea, suoloja
ja muita meriveden aineita Itämereen. Pulssien frekvenssi määräytyy korkea- ja
matalapaineiden sijoittumisesta Pohjois-Atlantille ja Fennoskandiaan.
Suolavesipulssien kokoluokka ja ajoittuminen 1900-luvulta alkaen esitettiin
alaluvun 3.2.3. kuvioissa 18–20. Kuviossa 20 osoitettiin tilastollisesti pulssien
frekvenssin voimakas harveneminen vuodesta 1977 alkaen; stagnaatioaika on
kasvanut 3–5-kertaiseksi. Syvävesien happipitoisuuksia ajalta 1900–1960 esitettiin
kuviossa 25.
10.1.3 Ylipitkät stagnaatioajat ensisijainen selittäjä syvävesien 		
hapettomuuksiin
Kuviosta 55 voidaan nähdä eri ilmiöitä 1960-luvulta alkaen. Kuviossa näkyvät
suolavesipulssien (kolmiot) kokoluokat ja tulovuodet. Pääsääntöisesti ison pulssin
jälkeen noin 0,5–1 vuoden kuluttua syvävedessä näkyy happipiikki, kun pulssi etenee
Gotlannin itäpuolen syvänteeseen By15. Happipiikeistä ja hapen pisteparvista sekä
taulukosta 6 (5.3.2) voidaan arvioida syväveden hapen kulumisnopeudeksi noin 2,7
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suolapitoisuusmuutoksina. Aikajaksona 1960–1973 pulssien ja happipitoisuuksien
riippuvuus on ollut melko epämääräistä. Erityisesti Bornholmin allas voi toimia
tietyissä oloissa pulssien välivarastona ja hidastajana, mikä selittänee valtaosan
aikajakson 1960–1973 hajonnasta. Myös pääosa joulukuun 1993 suuresta pulssista
piileskeli Bornholmin altaassa ja näkyi erittäin selvänä vasta vuoden 1994
maaliskuun lopusta alkaen.
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Suuren suolapitoisuuden pulsseilla on happipitoisuuksiin erisuuntaisia
vaikutuksia; toisaalta ne valuvat syvänteisiin ja parantavat happitilannetta 2–3
vuodeksi, mutta toisaalta ne estävät myöhempien ja vähäsuolaisempien pulssivesien
pääsyn syvänteisiin siihen asti, kun syvänteen suolapitoisuus on laimentunut
riittävästi pulssin veteen verrattuna.
Kaiken kaikkiaan pulssien frekvenssin harveneminen ja samalla hapen
tulovirran pienentyminen vähentää Gotlanninmeren syvävesien hapellisuutta ja
siten lisää fosforin sisäistä kuormitusta ja typen denitrifikaatiota sekä tätä kautta
rehevyyttä. Kun happi riippuu hyvin voimakkaasti suolavesipulsseista, niin niiden
frekvenssin harventuminen on sisäisen kuormituksen kautta selvästi suurempi syy
nykyrehevyyden syntymiseen ja pysymiseen kuin ulkoinen kuormitus. Vuodesta
1977 stagnaatioaika on kasvanut 4–5-kertaiseksi 1900-luvun aiempaan jaksoon
verrattuna.
10.1.4 Rehevyys toissijainen selittäjä syvävesien hapettomuuksiin
Jotta Gotlanninmeren syvänne pysyisi aina hapellisena, olisi pulssin mukana
tulleen happimäärän riitettävä kulutukseen seuraavan pulssin tuloon asti.
Tiedämme, että näin ei ole tapahtunut vuosikymmeniin. Alaluvussa 5.3.2 on
kerrottu, kuinka syväveden happipitoisuus määräytyy kulloisenkin alkuhetken
pitoisuudesta, kulumisnopeudesta (rehevyyden funktio) ja kulumisajasta (pulssien
frekvenssin funktio). Samassa alaluvussa on esitelty mitattuja kulumisnopeuksia
(taulukko 5) ja kerrottu, että Carstensenin ym. (2014b) esittämiä käyriä soveltaen
hapen kulumisnopeus on nykyään noin 2,7 mg O2 l-1 v-1 ja että 1800-luvulla sen
on arvioitu olleen noin 1,8 mg O2 l-1 v-1, luonnontilassa ehkä 1,5 mg O2 l-1 v-1.
Näin ollen rehevyydestä riippuva kulumisnopeus on nykyään noin 1,5-kertainen
1800-luvun arvoon verrattuna.
10.1.5 Pulssien ja rehevyyden vaihtelujen yhteisvaikutus
happipitoisuuteen
Pulssien esiintyminen on rehevyydestä riippumaton. Stagnaatioajat ovat olleet
vuoden 1977 jälkeen noin 8–16 vuotta, kun ne aiemmin ovat olleet yleensä 1–3,
keskimäärin noin 2,5 vuotta. Kerrottujen kulumisnopeuksien lisäksi oletetaan,
että 1800-luvulla syvänteelle tulleen pulssin happipitoisuus on ollut 6 mg O2 l-1 ja
että nykyään se on 5 mg O2 l-1. Edellisillä ehdoilla voidaan laskea hapellisuuden
säilymisen ehtoja. Tehtyjen laskelmien lopputulos on tiivistettynä seuraava:
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1800-luvun alkupuoliskolla ja sitä aiempina hyvinä kausina Itämeren
syvännevesi olisi pysynyt suuren pulssin jälkeen hapellisena ilman uuttapulssia
vähintään 3–4 vuotta. Tämä merkitsee, että syvänteet ovat silloin pysyneet
hapellisina. Sitä vastoin huonoina kausina suurten pulssien välisen keskimääräisen
stagnaatioajan on täytynyt olla reilusti yli 4 vuotta, kuten nykyään. Tällöin
syvännepohjat ovat ehtineet tulla pulssin jälkeen 3–4 vuodessa hapettomiksi.
Tällaisen tilanteen yleistyminen on luonut huononevan happitilan kehityksen
Nykyään syvävesi pysyy suuren pulssin jälkeen hapellisena noin 2 vuotta.
Kun nykyinen stagnaatioaika on noin 3–5-kertainen, syväveden hapettomuus on
väistämätön. Nykyisillä stagnaatioajoilla hapettomuus olisi väistämätön myös
luonnontilaisessa kuormitustilanteessa.
Oleellisia Itämeren happi- ja rehevyystilanteen parantamismahdollisuuksia
ei ole paljon. Koska viimeisten vuosikymmenten aikaisilla suojelutoimilla happija rehevyystila ovat huonontuneet, jäljellä olevan ulkoisen fosforikuormituksen
vähennys (noin 10 kt P v-1) ei oleellisesti paranna Itämerta. Sitä vastoin
pumppaamalla noin 30 m syvyydessä olevaa viileää ja hyvähappista vettä pohjan
lähelle aiheutetaan toivottua happivirtaa syvänteisiin. Toimintaan liittyvillä,
tiheyseroihin perustuvilla sekoitusvirtauksilla vaikutus leviää hyvin laajalle. Asiaan
liittyy toinenkin positiivinen ilmiö, sillä pumppaus aiheuttaa lopulta syvänneveden
tiheyden vähenemistä, mikä puolestaan helpottaa pulssien valumista syvänteen
pohjalle (ks. 11.2.1).
Edellä mainittuja seikkoja voidaan perustella historiallisella tiedolla, että
luonto on toiminut itsestään keskimäärin 1–3 vuoden stagnaatioajoilla (hyvät
kaudet) ja toisaalta keskimäärin yli 4 vuoden stagnaatioajoilla (huonot kaudet),
(2.1). Syvännevesien happitilan parantaminen ja rehevyystason vähentäminen
olisi pulssien toistuvuutta lisäämällä ylivoimaisesti tehokkaampi tapa kuin
vaikutukseltaan vähäiseksi jäävän ja melko pienen fosforin jäännöskuorman
vähentäminen. Kyse voi siis olla teknisistä olosuhteiden säätelyistä, jotka hyvässä
tapauksessa ovat myös kustannustehokkaita.
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10.2

Itämeren ravinnepitoisuuksia määrittävät päätekijät

10.2.1 Fosforin sisäkuormitus riippuu syväveden hapesta
Itämeren sisäisen fosforikuormituksen merkitys ja syvävesien hapen ja sisäisen
kuormituksen riippuvuus ovat tutkituimpia ja tunnetuimpia asioita, joten tämän
työn makroskooppisuusnäkökohdan mukaan asiasta esitetään vahvisteeksi vain
seuraava kuvio 56.

Kuvio 56. Gotlanninmeren syväveden happipitoisuus (alempi pisterykelmä, negatiiviset
arvot laskettu rikkivetypitoisuuksista) ja PO4-pitoisuus 1960-luvulta alkaen. Negatiiviset happipitoisuudet on laskettu kertomalla rikkivedyn sulfidipitoisuus 2:lla (Fonselius
1981). Lähde: HELCOM 2013b / Swedish National Monitoring, SMHI 2012.

Kuviosta käy ilmi, että syväveden happi- ja fosfaattipitoisuudet ovat toistensa
peilikuvia. Se vahvistaa, että hapen puute aiheuttaa sisäistä kuormitusta. Asia
merkitsee, että jos syvävesi tulee – syystä tai toisesta – hapettomaksi, seurauksena
on sisäinen kuormitus, jonka suuruusluokka on ulkoiseen verrattuna noin
4–6-kertainen.
10.2.2 Typensidonta riippuu hapesta ja typen prosesseista
Evoluutiossa kehittynyt ja Itämerellä voimakas typensidonta alkaa, jos DIN/
DIP-suhde on levien kevätmaksimin jälkeen selvästi alle 16 (mol) ja 7 (paino).
Typensidonnan alkamisen ja jatkumisen ratkaisee siten ennen kaikkea loppukevään
ja kesän nitraattitaso, joka on monien prosessien tulos.
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Itämeren yleinen DIN-taso (pääasiassa NO3) on talven hajotusvaltaisten
prosessien takia maksimipitoisuudessaan helmi–maaliskuussa. Nitraattipitoisuudet
vähenevät lähinnä kahta tietä. Ensiksi nitraatteja kuluttava denitrifikaatio
voimistuu rehevissä ja huonohappisissa oloissa, joissa on myös riittävä määrä
denitrifikaatiota edistävää liuennutta orgaanista ainetta. Toiseksi, kevään tullen –
ja kun Itämeren fosforitaso on korkeahko – leväkasvu kuluttaa helposti termisen
päällysvesikerroksen nitraatit loppuun (määritysrajalle), mikä luo edellytykset
typensidonnalle. Näiden prosessien suurina taustatekijöinä ovat siten huono
happitila ja siihen liittyvä denitrifikaatio, suurin Itämeren typpitaseen osatekijä
(6.1.1).
Voidaan siten sanoa edellisen happi- ja fosforitarkastelun tavoin, että jos
syvävesi tulee -syystä tai toisesta – hapettomaksi, seurauksena on fosforin
sisäisen kuormituksen lisäksi myös typensidonta, jonka suuruusluokka on 50 %
kaikista ulkoisista typpikuormituksista. Yhdessä sisäkuormitusta ja typensidontaa
nimitetään supernoidankehäksi.
10.3

Itämeren rehevöitymisen perimmäiset pääsyyt

10.3.1 Ulkoinen kuormitus on vähäinen rehevyyden syy
Ristiriitoja ulkoisen fosforikuormituksen ja rehevyyden välillä
Vuodesta 1997 alkanut Itämeren happitilan edelleen jatkuva huonontuminen ja
fosforikuormituksen kehityksestä irronnut fosforipitoisuus näytettiin kuvioissa 1–5.
Tämä oli tapahtunut, vaikka ihminen oli ennen vuotta 1997 kyennyt vähentämään
kaikkien fosforilähteiden yhteiskuormitusta noin 40 %:lla ja vaikka kuormituksen
vähentyminen jatkui. Nykyään vähenemä on 60 %, tavoitteesta 80 %, mutta
Gotlanninmeren yleis- ja sinilevätilanteessa ei näy paranemisen merkkejä.
Tällainen päinvastaisuus on todellisuudessa mahdollinen, jos sisäinen
kuormitus on lisääntynyt enemmän kuin ulkoinen on vähentynyt, mikä on täysin
mahdollista. Muistettakoon, että Vollenweiderin mallilla arvioiden ulkoinen
kuormitus on ollut jo 2000-luvulta lähtien pieni. Alaluvussa 5.6.1 (Wulff 1996)
päätti tilanteen kehitystä kuvaavan kappaleen sanoihin: ”Vähentyvien pitoisuuksien
trendi, joka 1980-luvun lopulla ilahdutti monia, on murtunut 1990-luvulla.”
Kukaan ei osannut lähtökohtavaiheen tietämyksen pohjalta edes kuvitella,
kuinka yllättävästi ja nopeasti Gotlanninmeren tilanne vaihtelisi. Vuosien 1991–
1994 kovien talvituulten ja vuosien 1993–1994 pulssin ansiosta happi-, fosfori- ja
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levätilanne olivat vuosina 1994–1995 parhaimmillaan, mutta vuodesta 1996 alkaen
tilanne huononi pulssittomina vuosina aiempia nousujaksoja nopeammin. Nopea
paranemisvaihe toistui vuoden 2003 pulssin ansiosta kääntyäkseen pian nopeaan
huononemiseen. Kaikki tämä tapahtui, vaikka ravinnekuormitus aleni koko ajan.
Kuvion 57 pintaveden (0–10 m) talviset ravinnepitoisuudet vahvistavat
tulkinnan, että myös eufoottisen kerroksen fosforipitoisuudet kääntyivät vuoden
1997 paikkeilla nousuun. Tähän syynä on epäilemättä huonontuva happitilanne
arvot
laskettu
rikkivetypitoisuuksista)
ja PO4-pitoisuus
alkaen.
Negatiivi(kuvio
1) ja fosforin
sisäinen kuormitus.
Heikko viite1960-luvulta
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suuntaan
on
set
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(Fonselius
DIN-pitoisuuden lievä nousu vuodesta 2005 alkaen, mikä voitaneen kuitenkin
1981). Lähde: HELCOM 2013b / Swedish National Monitoring, SMHI 2012.
laskea satunnaisvaihteluun.

vuodesta 2005 alkaen, mikä voitaneen kuitenkin laskea satunnaisvaihteluun.

Kuvio 57. Gotlanninmeren talviset (tammi-maaliskuu) DIN-, DIP-, TN- ja TP-pitoisuudet
pintavedessä
(0–10 m) vuosina
1970–2012.
Lähde vuoteen
2006 TNasti ja
HELCOM
(2009) ja
Kuvio 57. Gotlanninmeren
talviset
(tammi-maaliskuu)
DIN-, DIP-,
TP-pitoisuudet
vuosille
2007–2012
tietokantaLähde
’Balticvuoteen
Sea Monitoring
pintavedessä
(0–10perusaineisto,
m) vuosina 1970–2012.
2006 asti(HELCOM)
HELCOM data’.
(2009)
ja vuosille 2007–2012 perusaineisto. Tietokanta’Baltic Sea Monitoring (HELCOM) data’.

Itämeressä täytyy siten olla ilmastoon, hydrologiaan, morfologiaan tai
typpikuormitukseen liittyviä niin voimakkaita alusveden happipitoisuuksia
huonontavia tekijöitä, että pienen ulkoisen fosforikuormituksen vähentäminen jää
taka-alalle, vaikka prosentuaalisesti kuormituksen väheneminen on ollut suurta.
Mainittu taka-alalle jääminen on todellinen osoitus siitä, kuinka ihmisperäisen
ja sisäisen kuormituksen suhde on niin pieni, että ulkoisen fosforikuormituksen
vähentämiseen suunnatut ponnistelut näyttävät menevän hukkaan, varsinkin kun
ulkoisen typpikuormituksen vähentäminen lievästi huonontaa tilannetta (ks. 6).
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Ruotsalaisittain ilmaistuna ilman uusia keinoja Itämeri jää ”takalukkoon”.
Samantapaista ulkoisen kuormituksen, hapen ja rehevyyden ristiriitaisuutta
on esiintynyt muinaishistoriassa, mutta myös keskiajalla ja lähihistoriassa, kun
Gotlanninmeren yli 170 m syvyyksistä on mitattu alle 1 ml l-1 (alle 1,4 mg l-1)
happipitoisuuksia jo 1920–30-luvuilla: 12.7.1926, 20.7.1928, 13.7.1929, 18.7.1930,
4.8.1931 ja 11.7.1932 (vrt. kuvio 25). Ensimmäinen rikkivetyhavainto on tehty
syvävedestä vuonna 1932 (Fonselius & Valderrama 2003). Sittemmin tilanne
parani, kun 1930-luvun loppupuolella keskikokoiset pulssit ja muut luonnonilmiöt
nostivat syvävesien hapen noin 2–3 ml l-1 (2,8–4,2 mg l-1) pitoisuuksiin.
Valtaparadigmalle ristiriitaista oli, että 1926–1932-lukujen huono happitilanne
ilmeni aikana, jolloin viemäröinti, WC ja väkilannoitteiden käyttö oli vielä pientä,
kun puolestaan vuosikymmen myöhemmin happitilanne oli parempi, vaikka
kuormitus oli suurempaa. Sama ristiriita paljon pidemmin jaksoin vallitsi Zillénin
& Conleyn (2010) artikkelia tulkiten rehevinä vuosina 300–1300 jaa. ja karuina
vuosina 1300–1850 jaa. (ks. 5.5.4).
Kuvatut ristiriidat ovat suojelupolitiikan kannalta hyvin vakavia;
ulkoisen fosfori- ja typpikuormituksen 30-vuotinen vähentäminen näyttää
merkityksettömältä, sillä usein selitykseksi tarjottu pitkä viipymä ei kelpaa
(ks. 5.4.5). Tämä pakottaa kysymään, onko fosforikuormitus – tai ylipäätään
ihmisperäinen kuormitus – ollut yleensäkin niin pientä, että vähentämisellä tai
lisäämisellä on Itämeren happitilalle, fosforipitoisuudelle ja rehevyydelle vain
vähäinen merkitys, ja onko siten päämerkitys luonnon omilla vaihteluilla. Ennen
kaikkea kuvioiden 1, 2 ja 4 paljastama todellisuus, ei siis ihmisen arvokäsityksiin
aseteltu simulointimallinnus, tukee ulkoisen kuormituksen pienuusajatusta. Tämä
ei tietenkään poista sitä, että fosforikuormituksella on täytynyt olla rehevyyttä
lisäävä merkitys. Ulkoiseen kuormitukseen verrattuna parin viime vuosikymmenen
sisäinen kuormitus on 4–6-kertainen (9.1).
Muinaishistorian tapahtumat, Larssonin ym. (1985) esittämän Vollenweiderin
mallisovelluksen jälkitulkinta ja 1980-luvun lopulta alkanut ja nyt paljastunut
vesiensuojelun tehottomuus pakottavat tulkintaan, että Itämeren ulkoinen
kuormitus ei ole – eikä ole ollut – merkittävä rehevöitymistä ja sen ylläpitämistä
aiheuttava syy. Sen sijaan ilmaston muutoksista kumpuavat luonnon omat tekijät,
ennen muuta suolavesipulssien frekvenssin harventuminen, yhdistyneenä Itämeren
erikoiseen morfologiaan ja suolapitoisuuteen, tekevät Itämeren herkäksi luonnon
omille vaihteluille, ei ihmisen aiheuttamille kuormitusmuutoksille. Aiemmin hyvä
korrelaatio ravinnekuormituksen ja rehevyyden välillä oli pakko todeta murtuneeksi
vuosituhannen vaihteen aikoina. Siksi näennäisen hyvästä korrelaatiosta huolimatta
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selkeää ihmisperäisen kuormituksen ja Itämeren tilan välistä riippuvuutta ei ole
ollutkaan.
10.3.2 Stagnaatioaikojen moninkertaistuminen on voimakas 		
rehevyyden syy
Alaluvun 3.2.3 kuvioissa 18–20 osoitetaan pulssivälien moninkertaistuminen
vuodesta 1977 alkaen; stagnaatioaika on kasvanut 3–5-kertaiseksi. Kasvaneet
ylipitkät stagnaatioajat ovat pääsyy syvävesien ja -pohjien hapettomuuden
kasvuun ja tätä kautta fosforin sisäkuormituksen ja rehevyyden kasvuun.
Toinen hapettomuuden kasvun syy, rehevöityminen, on lisännyt nykyisen
hapenkulutusnopeuden vain noin 1,5-kertaiseksi 1800-luvun arvoon verrattuna.
Stagnaatioaikojen piteneminen on siten suhteellisesti noin kolmekertainen syy
verrattuna rehevyyden kautta kiertävään sisäkuormitussyyhyn.
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11

Itämeren happi- ja rehevyyskierre voitaneen
poistaa

Itämeren rehevyystilan ajattelu perustuu osittain sisävesistöihin. Järvistä
on positiivisia kokemuksia suojelusta ja suoraan vesistöön kohdistettavista
tietointensiivisistä hoito- ja kunnostustoimista (Ilmavirta (toim.) 1990 ja Ulvi
& Lakso (toim.) 2005). Vaikka Itämeri on suuri, samantapaista perusajatusta
voidaan soveltaa myös siihen, kun muistetaan mittakaava: Itämeren yhdeksässä
rantavaltiossa on yhteensä noin 85–90 miljoonaa asukasta.
Itämeren syvännevesien ja -pohjien hapettomuus on edellä osoitettu
supernoidankehän aiheuttajaksi ja ylläpitäjäksi (ks. 12.2.2). Syvänteiden saattaminen
hapellisiksi – tavalla tai toisella – on puolestaan supernoidankehän ja (sini)
levärehevyyden purkamisen edellytys (ks. 12.2.3). Samaa sanovat muun muassa
kuusi ruotsalaistutkijaa: “Ainoa tapa kääntää rehevöitymisen ja hapettomuuden
kehitys positiiviseen rehevyyden ja hapettomuuden takaisinkytkentään on
hapettomien pohjien tekeminen hapellisiksi” (Stigebrandt ym. 2014).
11.1

Onko pumppaushapetuksesta ratkaisuksi

Tässä luvussa puhutaan vain pumppaushapetuksesta (runsashappisen veden
siirtämisestä 30–50 m syvyydestä pohjan lähelle ja alusveteen). Rajoittuminen vain
tähän menetelmään on katsottu perustelluksi seuraavista syistä:
a) Hypoxia-projektin loppusuosituksissa Conley ym. (2008a, Appendix 4)
poissulkevat useita muita eri tavoin arvioituja menetelmiä. Näitä ovat
muun muassa fosforin kemiallinen saostus, biomanipulaatio, ilmastaminen
kuplittavilla menetelmillä, Tanskan salmien Drogdenin kynnyksen sulkeminen
ja Drogdenin kynnyksen sisäänvirtauksen lisääminen O2Gruppen-hankkeen
ehdottamilla virtauksen ohjausrakenteilla.
b) Edellisten rajausten jälkeen Hypoxia-projektin loppusuosituksissa Conley ym.
(2008a, Appendix 4) toteavat: ”Mallikokeilut osoittavat, että ’halokliinihengitys’
[pumppaushapetus] on ainoa testatuista teknisistä ratkaisuista, jota ei voida
rajata pois.”
c) Conley & Zillén (2008) kirjoittavat HavsUtsikt-lehdessä: ”Lupaavammalta
vaikuttaa idea siirtää vettä suolapitoisuuskerroksen läpi. Jos jollakin
tavalla voitaisiin sekoittaa vettä 50 m syvyydestä 125 m syvyyteen, niin sen
happipitoisuus paranisi toimen vaikuttamatta pintaveden suolapitoisuuteen.
Tämä on ainoa tekninen ratkaisu jota ei voida poissulkea, mutta myös tässä
törmätään suuriin käytännöllisiin, juridisiin ja eettisiin ongelmiin.”
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11.1.1 Hapettamiskokeilujen tapahtumahistoria
Ensimmäinen Itämeren syvänteiden hapettamisen mahdollisuuksia kartoittava
ja Malven ym. (2000) raportoima kokeilu on tehty vuosina 1995 ja 1996
Pohjanpitäjänlahden murtovesialtaassa (joskus sanottu pienois-Itämereksi). Hapetus
tapahtui järvissä jo 1980-luvulta alkaen sovelletulla pumppaushapetusperiaatteella.
Pohjanpitäjänlahden pinta-ala on 22,5 km2, maksimisyvyys 40 ja tilavuus 228,5
milj. m3.
Alaluvussa 2.2.3 on kerrottu, että Ruotsin pyynnöstä amerikkalais-kanadalainen
asiantuntijaryhmä suositteli muun muassa huomattavan suureksi arvioimansa
Itämeren sisäisen kuormituksen tutkimista (Boesch ym. 2006). Pian Boeschin ym.
raportin jälkeen Ruotsissa käytiin perusteellinen teoreettinen pohdinta ruotsalaisten
järjestämässä vuosien 2007 ja 2008 ”Hypoxia in the Baltic Sea” -nimisessä
neliosaisessa seminaarien sarjassa. Projektin johtajana oli professori Daniel
Conley. Yleishengeltään projekti keskusteli jo esillä olleista taustanäkemyksistä
ja -keinoista. Projekti oli erityisesti johtajansa esittämänä epäileväinen tekniikan
soveltuvuudesta Itämeren tilan parantamiseen (Conley ym. 2009a, Conley 2012).
Usko ulkoisen kuormituksen edelleen vähentämisen tarpeeseen oli järkkymätön.
Hypoxia-projekti johti puolestaan vuosina 2009–2011 kahteen BOX- ja
Proppen-nimiseen koeprojektiin Ruotsin ja Suomen rannikkoalueilla. Kokeiluja
ovat rahoittaneet Ruotsin ympäristövirasto, tutkimusneuvosto Formas ja
innovaatiovirasto VINNOVA.
11.1.2 Pohjanpitäjänlahden kokeilut vuosina 1995 ja 1996
Suomen voidaan katsoa olleen edelläkävijä Itämeren syvänteiden hapettamiseen
tähtäävässä hapettamiskokeilussa. Jo 1980-luvulta peräisin olevien järvikokemusten
pohjalta (Lappalainen 1994, Lappalainen & Lakso 2005) pohjoisen Itämeren
Pohjanpitäjänlahdella tehtiin vuosina 1995 ja 1996 in situ -hapetuskokeita sen
selvittämiseksi, voidaanko pumppaushapetusta soveltaa myös murtoveteen (Malve
ym. 2000). Menetelmänä on johtaa suurella uppopotkuripumpulla hapellista
päällysvettä alusveteen. Nämä kokeet osoittivat toimintaperiaatteen toimivaksi:
pumppauksessa syntyneet, tiheyseroihin perustuneet sekoitus- ja virtausilmiöt
siirsivät syötetyn virtaaman mukana tullutta happea koko syvännealueelle.
Tuloksena oli, että loppukesällä happipitoisuuden väheneminen hidastui tai muuttui
lievään nousuun turvaten aerobisen mikrobihajotuksen. Kokeet osoittivat, että
aallokolta suojaavaa uppopumppausperiaatetta voidaan soveltaa pienin muutoksin
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myös murtoveteen. Jo silloin katsottiin, että valtavat mittakaavaerot huomioon
ottaen menetelmä todennäköisesti toimisi myös Itämeren ulappa-alueiden
syvänteissä.
11.1.3 BOX ja Proppen koeprojektit 2009–2011
Pohjoismainen tiedeyhteisö on yksimielinen siitä, että Itämeren oloissa
syvännevesien ja -pohjan hapettomuus on sisäkuormituksen voimakkain syy.
Sisäisen kuormituksen vähentämiseksi syvänteiden hapettomuuden torjuminen on
näin ollen välttämätöntä. Tässä työssä on osoitettu, että viime vuosikymmenten
aikainen pulssien raju harventuminen on pohjan hapettomuuden ja sitä kautta
syntyvän sisäisen kuormituksen pääsyy.
Molemmat koeprojektit perustuvat koejärjestelyihin, joiden lopullisena
tavoitteena on saada syvännevedet ja -pohja hapellisiksi teknologisin apukeinoin.
BOX-projektin (Baltic oxygenation) simulointien ja perusajatuksen mukaan se
tehtäisiin Itämeressä johtamalla hapellista ja aina kylmää termokliinin ja halokliinin
välistä vettä halokliinin alaosaan. PROPPEN-projektin ajatusten mukaan vastaava
johdettava vesi purettaisiin syvänteiden pohjan tuntumaan.
Kenttäkokeet alkoivat vuonna 2009 ja päättyivät vuonna 2011. Asiasta
on laadittu useita raportteja ja tutkimusjulkaisuja (mm. Rantajärvi 2012,
Naturvårdsverket 2012, Referensgroup 2012, Stigebrandt ym. 2015a ja 2015b).
11.2

Pumppaustekniikan soveltuvuus Itämereen pilot-kokeiden
perusteella

11.2.1 Pumppaus alusveteen lisää happea ja herkistää pulssien 		
tuloa
Hapettamistekniikan toimivuutta tai toimimattomuutta ei ole osoitettu suuressa
mittakaavassa. Uusimpien BOX- ja Proppen-koeprojektienkin kokemusten avulla
on todettavissa, että biologian huomioivalla tavalla allassysteemiin syötetty
lisähappi toimii periaatteiltaan odotetusti. Kun lisäksi järvi- ja merivesi ovat
pumpattavaksi lähes samanlaisia, mittakaavaerot eivät voi olla periaatteellinen
este. Tiheyserojenkin huomioimiseen löytyy kattavaa hydrodynaamista tietoa.
Lopputuloksena syvännealueen halokliinin alle syntyisi hieman kevyemmän
veden alue, jonne Tanskan salmien yli tulleet suolaiset ja happipitoiset vedet
virtaisivat nykyistä enemmän ja syvemmälle. Tämä ilmiö suorastaan aiheuttaisi
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ja voimistaisi suolavesipulssien hapettavaa vaikutusta. Tästä ja muista
pumppaushapetuksen ilmiöistä on kerrottu lisää kohdassa ”Oikaisuja esiintyneisiin
virheellisiin käsityksiin”.
11.2.2 Diskursiivista hapetustekniikan vähättelyä
Itämeren tilan parantamiseksi on esitetty syvänteiden hapettamista sisäisen
kuormituksen vähentämiseksi (Malve ym. 2000, Stigebrandt and Gustafsson,
2007, Conley ym. 2008a, 2009a, 2009b, Stigebrandt ym. 2014). Näitä hahmotelmia
vastaan on kuitenkin kohdistettu ankaraa kritiikkiä erityisesti niiltä tahoilta, jotka
korostavat ihmisperäisen kuormituksen merkitystä.
Hapetusmenetelmien yleistä toimivuutta on epäilty (mm. Conley 2012
ja Conley ym. 2009a). Toisaalta epäilevä asenne on luettavissa ympäristöalan
yleiseen tekniikan epäilyyn. Jos epäilyissä voidaan osoittaa ratkaisevia virheitä
tai väärinkäsityksiä, ja jos niihin löydetään toimivat fysikaaliset ja biokemialliset
selitykset ja ratkaisut, happitilan parantamista pumppaustekniikan avulla ei voitane
vaatia hylättäväksi varsinkaan siksi, että se näyttää olevan muun muassa Conleyn
ym. (2008a, 2009b)) arvioiden mukaan jokseenkin ainoa realistinen keino saada
Itämeren syvänteet hapellisiksi.
Hypoxia-projektin pääesitelmässään ”Possible solutions to oxygen problems
in the Baltic Sea” Conley (2008) esitti äärimmäisen skenaariokuvitelman. Hänen
mukaansa Gotlannin alueen syvävesien hapettamiseen tarvittaisiin nestemäistä
happea 2–6 milj t/v (Conley ym. 2009a). Tämä vastaisi vuodessa nestemäisenä
happena 20 000–60 000 junavaunullista. Tuo happimäärä pitäisi siis valmistaa,
kuljettaa meren rantaan ja siitä merelle, ja lisäksi johtaa ja sekoittaa riittävän
syvälle (100–200 m) ja laajalle alueelle.
Itämeren syvyys ja laajuus huomioon ottaen edellä kuvattu toiminta vaatisi
suunnatonta energia- ja rahamäärää. Yksikkökulut lisättyä happimäärää kohti
olisivat valtavat ja siten tämän toimintatavan poissulkevat. Kyseistä periatetta on
käytetty vain erittäin tärkeissä asutustaajamien pikkukohteissa, joissa siirretyn
hapen yksikkökustannukset saavat olla suuriakin. Itämerta ajatellen menetelmä on
epärealistinen, ja sen kertominen on eräänlaista vähättely- ja pelotteludiskurssia.
Edellistä energeettisesti ratkaisevasti parempi tapa olisi siirtää altaan hapellista
vettä happea tarvitsevaan syvänteeseen (ks. luku 11). Conley (2008) onkin
tarkastellut BALTSEM- ja RCO-SCBI-mallien (Gustafsson ym. 2008) avulla
tällaista ”halokliinin läpi hengitystä” (halocline ventilation), mainiten sen olevan
teknisistä keinoista ainoa, jota voitaisiin kehittää edelleen. Conley ei maininnut
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realistisempaa hapellisen veden pumppaustekniikkaan perustuvaa saman
seminaarin esitelmää, jossa Reinikainen (2008) pystyi esittämään kokemuksia
aiemmin kerrotuista Pohjanpitäjänlahden pumppaushapetuskokeilusta.
Edellä kerrotusta Conleyn ääriesimerkistä saattoi hapetustekniikkaa
tuntemattomille kuulijoille syntyä mielikuva, että mitkään hapetusmenetelmät eivät
yleensäkään voisi olla Itämeressä järkeviä. Myöhemmin Conley (2012) julkaisi
Nature-lehdessä artikkelin ”Pelastakaa Itämeri. Teknisistä pyrkimyksistä siirtää
happea Itämeren syvänteisiin tulisi luopua”. Näin Conley antoi kaikkia teknisiä
tapoja moittivan arvovaltaisen tuomionsa. Se ei kuitenkaan vakuuta.
Myös professori Erik Bonsdorff on kritisoinut teknologisia apumenetelmiä.
Bonsdorff toistaa TV1:n Prisma Studio -ohjelmassa 3.9.2008 ja YLE Uutiset
Kotimaan lähetyksessä 7.5.2009 Conleyn kertomat Itämeren hapetustarpeen
esimerkkiluvut. Lopuksi Bonsdorff laajentaa näkökulman koskemaan kaikkia
muitakin hapensiirtotekniikoita – ja ilmeisesti kaikkea tekniikkaa – kun hän antaa
painokkaan tuomionsa: ”Ongelmia ei voida ratkaista teknologialla, valitettavasti.”
11.2.3 Oikaisuja esiintyneisiin virheellisiin käsityksiin
Pumppaushapetuksen vuotuishinta on järjellinen
Ihmisten yleisen mielikuvakäsityksen mukaan Itämeren syvänteiden hapetus olisi
epärealistisen kallista. Kertomalla jo tiedossa oleva järvien pumppaushapetuksen
virtaaman yksikköhinta Itämeren ”merivaikeuskertoimella” 3–5 päädytään
vuotuiskulujen karkeaan hintahaarukkaan 200–600 milj. euroa/v, joka on 20–
60 milj. euroa/v/valtio ja 2–6 euroa/v/asukas. Viimemainittu on kertaluokaltaan
1/10 siitä, mitä ihmiset ovat haastattelututkimuksissa arvelleet voivansa maksaa
vuosittain Itämeren (sinilevä)rehevyyden torjumisesta. Hanke on realistinen.
Alusveden lämpötila viilenee hiukan
Conleyn (2012) perusteluissa hapettamista vastaan on muutamia väärinkäsityksiä.
Hän arvelee kokeiluihin viitaten, että pumppaus lämmittäisi syvävesiä. Pienissä
rannikkosyvänteissä ei kuitenkaan esiinny kesäistä termokliinin ja halokliinin
välistä ”vanhan talven” kylmää vettä, kuten ulapan suurissa syvänteissä. Näin
ollen todellisuudessa pelätty lämpötila-asia olisi päinvastainen, koska syvälle
pumpattava vesi otettaisiin Itämeren pysyvästi kylmimmästä noin 30–40 m
syvyysvyöhykkeestä. Pumppaus siten viilentäisi syvännevettä. Näin se olisi myös
keino hiukan viilentää syvävettä, jos ilmaston lämpeneminen toisi tällaisen tarpeen.
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Alusveden suolojen laimeneminen on pientä ja pulssien suuntaamiselle
tarpeellista
Toinen laaja väärinkäsitys on, että pumppaus alentaisi liiallisesti syvävesien
suolapitoisuutta. Tämä mielletään helposti siten, että koko Itämeren suolapitoisuus
vähitellen alenisi liikaa muun muassa turskan kudun kehittymistä vaarantavasti.
Näin ei kuitenkaan lopulta käy.
Pumppaus (suuruusluokaltaan 50–150 km3 v-1 ehkä 100–200 pumpulla)
aiheuttaa syvänneveden kanssa konvektiivisia sekoitusvirtauksia. Syntyvä
seos on syvännevettä kevyempää, koko ajan ympäristön kanssa sekoittuvaa ja
ylöspäin nousevaa virtausta, jonka virtaama paisuu järvikokemuksia soveltaen
vähintään 10-kertaiseksi. Näin syvännealueelle muodostuu pumppujen sijoituksien
ja lukumäärän mukaan halkaisijaltaan ehkä satoja tai tuhansia metrejä oleva
putkimainen tai verhomainen virtaus, jossa tiheys on hieman pienempi kuin
laajassa ympäristössä. Ympäristön vedet valuvat tätä putkea kohti, mikä aiheuttaa
seoksen pursumista ylöspäin ja kääntymistä säteittäisesti vaakasuuntaan 150–130
m syvyyksissä, joissa tiheys on sama kuin putken yläosassa. Lopulta syvänteen
keskialueelle muodostuu meteorologian termein matalapaineen alue, joka imee
vettä ympäristöstään, erityisesti veden korkeapaineen suunnasta.
Tämä veden korkeapaine on lopulta Tanskan salmissa, joiden kautta
keskimäärin noin 15 PSU:n suolapitoista vettä virtaa, koko ajan ympäröivän veden
kanssa laimentuen, Arkonan altaan, Borholmin altaan ja Stolpen kanavan kautta
Itäisen Gotlanninmeren syvänteelle By15 (ks. 3.3.4, kuvio 23). Jos By15-altaan vesi
on pumppaushapetuksen keventämää, salmien suunnasta tuleva suolapitoisempi
vesi sukeltaa syvemmälle kuin ilman pumppausta. Tämä merkitsee, että aiempaa
suolapitoisempaa vettä virtaa Gotlannin syvänteeseen, johon kohdistuu siten sekä
laimentava pumppaus että väkevöittävä virtaus. Suolaisuuden kannalta Itämeren
keskimääräinen suolapitoisuus nousee ehkä merkittävästikin, kun suolaiset vedet
sukeltavat helpommin syvälle eivätkä tavanomaisissa edestakaisissa virtauksissa
palaudu takaisin entisessä mitassa.
Luonnollisesti pumpattu vesi aiheuttaa myös suoraa happivirran lisääntymistä.
Aiempaan verrattuna lisähappea tulee siis kahdella lisätavalla. Kaikki johdettu
happi, suola ja muut aineet jäävät alusveteen. Halokliinin esiintymissyvyys nousee
hitaasti, pumppausta vastaavasti, mutta nousun mukana tehostuva syksy- ja
talvituulten sekoitusvaikutus pitänee nousun muutamassa metrissä.
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Pumpattu vesi ei nouse pintaan. Tämä eräiden tutkijoiden kovin pelkäämä
asia on, että kevyt pumpattu vesi nousee pintaan asti ja tuo syväveden ravinteet
tuotannon piiriin tehden altaasta yhä rehevämmän. Itämerellä tätä ei tapahtuisi,
mikä perustuu fysiikan peruslakeihin, järvikokemuksiin ja Proppen-tutkimukseen.
11.2.4 Jatkokokeilujen in situ -tarve
Pumppaushapetus on tutkittavaksi ja in situ -kokeiltavaksi lupaava
Pahimmat pumppaushapetuksen ekologisten haittojen pelot on edellä osoitettu
epätodennäköisiksi. Tekniikkaa ja myrskyjä ajatellen todennäköisimmässä
ratkaisussa suuret energiaa säästävät potkuripumpun ja kevyen ja joustavan putken
järjestelmät tulee sijoittaa noin 30–40 m syvyyteen. Tarvittava happimäärä, josta
osa tulee pumpattavan veden mukana ja osa syvänteisiin aiempaa paremmin
kohdistuvien pulssien mukana, on 2–6 miljoonaa tonnia O2/v (Conley ym. 2009a).
Karkea hinta-arvio tehtiin edellä.
Pumppaushapetuksen eli Box- ja Proppen-projektien edelleen kehittäminen,
kokeilu ja vertailu näyttää siten lupaavalta sovellussuunnalta Itämeren suurten
syvänteiden saattamiseksi hapellisiksi, millä voisi olla mahdollisuus poistaa sisäinen
supernoidankehä ja typensitojasinilevien kukintojen leimaama ylirehevyys.
Mahdollisessa toiminnassa on varauduttava siihen, että pohjalle kertyneen
hajoamattoman orgaanisen aineksen, metaanin ja rikkivedyn (eli ”vanhojen
syntien”) hapentarvevarastojen purkaminen ja prosessien tervehtyminen vie aikaa
noin 1–2 vuosikymmentä (riippuu tehosta).
Seuraavaksi tarvitaan Itämeri-mittakaavaisen prototyyppisarjan valmistaminen
ja in situ -kokeilu. Tässä vaiheessa (sähkö)energia tuotetaan esimerkiksi proomuun
sijoitetun pienoisvoimalan avulla. Kiirehdityin valmisteluin tämä vaihe vienee
aikaa karkeasti 3–5 vuotta. Täysmittakaavaiseen toimintaan pääsemiseksi ei ole
edes järkevää pyrkiä rakentamaan suurta laitteistokantaa heti alussa. On järkevää
edetä täysmittakaavaiseen toimintaankin kokeilevin vaihein. Tällöin, jos jostakin
yllättävästä syystä toiminta pitäisi keskeyttää tai lopettaa, ei synny vaaraa suuresta
virheinvestoinnista.
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12

Johtopäätöksiä Itämeren tilasta ja 			
parantamisesta

12.1

Perinteisen Itämeri-tutkimuksen ongelmia

12.1.1 Itämeren suojeluinstituutio valikoi itsekkäästi tietojen 		
antamista
Tieto muuttuu siirtoketjussa ja saattaa vääristyä
Itämeren tutkimustietoja ja tulkintoja esitetään luonnontieteellisten ja
sosiaalipsykologisten ristivetojen valtavirtojen mukaan eri tavoin painotettuina tai
pois jätettyinä. Alaluvusta 4.3 ilmenee, että tiedon siirtyminen referointiketjussa
on yleensä altis vääristymille, mikä johtuu muun muassa vahvistusvinoumasta ja
ryhmäajattelusta. Otoksen perusteella on arvioitavissa, että ympäristöpoliittisilta
arvoiltaan melko neutraaleistakin tiedoista ja tulkinnoista yli 50 % saattaa muuttua
referointiketjussa olennaisesti (4.3.2).
Koko Itämeri-instituutio on vaiennut Larssonin ym. (1985) artikkelin siitä
osasta, jossa käsiteltiin Vollenweiderin mallilla kuormituksen ja rehevyyden
riippuvuutta K/A:n funktiona. Tämä riippuvuus ei liene vastannut odotuksia eikä
tätä asiaa ole referoitu missään, vaikka artikkeli on muuten ollut suosittu.
Myös HELCOMin julkaisutoiminta ainakin sen kuormitusraporteissa
(mm. 2004, 2011) näyttää noudattavan omien valtanäkemystensä mukaista
tiedonantokulttuuria. HELCOM on tuottanut valtavan tietomäärän, mutta ei ole
muokannut muun muassa kuormitustietoja lukijalle avautuviksi (ks. 4.3.1).
Nina Tynkkysen (2012) tekemästä, ”Itämeren rehevyysongelman määrittely ja
mittakaavan politiikka” -nimisestä haastattelututkimuksesta ei selviä varmuudella,
ovatko haastatellut Itämeren suojeluinstituutioiden tutkijat puhuneet seuraavista
kolmesta hyvin merkittävästä aiheesta (ks. 4.3.4). Aiheet ovat joka tapauksessa
hyvin tunnettuja, ja niiden poisjättö korostaa ihmisperäisen kuormituksen
päävaikuttavuuden aksioomaa. Tutkimusraportissa mainitsemattomia suuria asioita
ovat seuraavat:
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a) Suolavesipulssit, jotka ovat ulkokuormitusta voimakkaampia syväveden
happikadon ja sisäisen fosforikuormituksen aiheuttajia tai parantajia.
b) Itämeren aiempia, ihmisen minimaalisesti kuormittamia huonohappisia ja
reheviä kausia ja toisaalta hyvähappisia ja karuja kausia ei käsitellä, vaikka ne
ovat useina aikakausina todistaneet luonnon omat rehevöittävät ja parantavat
prosessit hyvin voimakkaiksi.
c) Myöskään jokakesäisiin sinileväkukintoihin liittyviä typensidontailmiöitä ei
käsitellä, vaikka sidonnan rehevöittävä merkitys on ollut kohtalaisesti tunnettu
1980-luvulta.
Liian valmiita tietoja ja johtopäätöksiä
Tietoja voidaan antaa myös valmiiksi tulkittuina ja johtopääteltyinä, kukin
virasto omilla tavoillaan ja tarkoitusperillään. Tällöin ongelmana on tutkijoiden
tai instituutioiden mahdollisten virheellisten uskomusten syöttäminen ihmisille,
joilla ei ole tiedollisia mahdollisuuksia kritiikkiin. Tämä on tärkeää siksi, että
asiantuntijaviraston käsityksiin yleensä luotetaan – ja että asiantuntijavirasto
saattaa käyttää luottamusta hyväkseen. Pahimmillaan asiasta tulee virheiden ja
jyrkkien johtopäätösten tyrkyttämistä.
Esimerkki tällaisesta päättäjille suunnatusta suggestiosta on Suomen
ympäristökeskuksen ”Viestejä päättäjille ja tutkijoille” -sarjan tiedote, joka on
jaettu eduskunnan ympäristövaliokunnalle Ympäristötiedon foorumissa 12.5.2016.
Siihen tiedotteeseen sisältyy kiistanalaisia aksiomaattisia väitteitä. Emme muka
voisi vaikuttaa pulsseihin – tai niiden virtaustapaan. Väitteet ovat seuraavat:
”Suolapulssit ovat luonnonilmiö, johon emme voi vaikuttaa. Ne eivät voi
ratkaista Itämeren vakavimpana pidettyä ongelmaa eli rehevöitymistä, joka
johtuu ihmisperäisestä kuormituksesta.”
Edellisestä tiivistetty viesti on: mahdotonta. Kuitenkin jo todellisuudessa nähtyjen
ilmiöiden perusteella väitteet ovat falsioitavissa. Se ei ole mahdotonta, joskin
mittasuhteiltaan epäilyyn johdattelevaa. Näin jyrkkiä ja virheellisiä ”Viestejä
päättäjille ja tutkijoille” yhteiskunnallisen asiantuntijan ei tulisi julkaista, koska
ne saattavat asiaa tuntemattomalle antaa virheellisen ja haitallisen mielikuvan
mahdollisen hankkeen mahdottomuudesta. Maailmalla on pitkä historia aikoinaan
mahdottomista, mutta myöhemmin hyödyllisistä hankkeista.

328

Lainauksessa on kolme liian ehdottomaksi muotoiltua aksiomaattista väitettä,
joihin vastataan nyt lyhyesti perustelluilla vastaväitteillä. Ennen perusteluita
todettakoon, että alaluvun 11 alussa ja sen jälkeen kohdassa 11.1 esitetään syyt,
joiden mukaan tutkijat ovat poissulkeneet monia muita ehdotettuja kunnostusja hoitomenetelmiä, minkä jälkeen tutkimus- ja kehityskelpoiseksi tekniseksi
ratkaisuksi jäi pumppaushapetus (Conley & Zillén 2008).
Vastaväitteet ja perustelut ovat seuraavat:
–– Juuri suolavesipulssit ratkaisevat syvänteiden hapellisuuden ja se rehevyyden.
–– Voimme vaikuttaa suolavesipulssien kulkuun. Pumppaushapetuksiin liittyy
pieni syvänneveden tiheyden aleneminen ja vertikaalisen tiheyskäyrän
jyrkkeneminen, minkä ansiosta aiemmin syvänteen yli mennyt hapellisen
suolavesipulssin pääosa pääseekin uudessa tilanteessa virtaamaan syvänteen
pohjalle ja syrjäyttämään siellä olleen vanhan vähähappisemman veden.
–– Rehevyyttä voidaan alentaa pumppaushapetuksen tuomalla happivirralla ja
pumppaukseen liittyvällä, edellä kerrotulla hapellisten pulssivesien lisääntyvällä
pääsyllä syvänteeseen. Riittävin määrin toteutettuna pumppaushapetus voi
olla ratkaisu rehevyysongelmiin. Ihmisperäisen kuormituksen edelleen
vähentämisellä on vain vähäinen positiivinen vaikutus.
–– Rehevöityminen, varsinkaan nykyrehevyys, ei johdu pääosin ihmisperäisestä
kuormituksesta, vaan viimeisten noin 50 vuoden ajan vallinneesta
pulssitilanteesta, jossa happea tuovien pulssien esiintymisfrekvenssi on
romahtanut kolmas–viideosaan aiemmasta. Pulssifrekvenssin romahtamistila
alkoi jossain määrin 1950-luvulta ja täysmääräisesti vuodesta 1977, josta
alkaen se on vaikutuksillaan peittänyt ihmisperäisen kuormituksen sen
maksimiaikoinakin 1980-luvulla.
Kuten alaluvussa 11.1 kuvaillaan,
happipitoisuuksiin voidaan vaikuttaa,
rehevöitymisongelman ratkaisu.

suolavesipulsseihin ja syväveden
mikä nimenomaan on keskeinen
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12.1.2 Itämeren suojeluinstituutio ei puutu teorian ja todellisuuden
ristiriitoihin
Monissa kohdissa on käynyt ilmi pelkän suojelun tehottomuus Itämeren tilan
parantamisessa. Sen pitäisi johtaa kysymyksiin, miksi näin on tapahtunut, miksi
asiaa ei ole kunnolla tiedostettu ja siitä tiedotettu, sekä miten tilanne korjataan.
Itämeren tutkimus- ja suojelukulttuuri on pikemminkin väistänyt kuin tarttunut
selvästikin nähtyjen ristiriitojen esille ottamiseen ja ratkaisemiseen. Sen sijaan
instituutiot ovat uskotelleet Itämeren tilan paranevan, kunhan suojelutoimet ehtivät
vaikuttaa noin 30–40 vuoden veden viipymäjakson jälkeen. Näin pitkä odotusaika
siirtäisi vastuun seuraaville sukupolville. Alaluvussa 5.4.5 osoitetaan mainittu
odotusaika liioitelluksi.
Muutamat henkilöt ovat kuitenkin havainneet pahoja ristiriitojs, joihin
suojeluinstituutio ei ole julkisesti reagoinut, ja raportoineet niistä (Wulff 1996,
Conley ym. 2002 ja Larsson & Andersson 2005). Suurten linjojen johtopäätöksenä
on siten pakko todeta, että ihmistieteelliset taustanäkökannat vaikuttavat usein
epäloogisesti luonnontieteellisiin tulkintoihin.
12.1.3 Selkeää vanhaa paradigmaa ei ole, paradogma on
Tämä alaluku vastaa toiseen alkukysymykseen: perustuuko nykyinen suojelun
oppirakennelma, paradigma, löyhään konsensukseen vai pitäväksi osoitettuun
tieteelliseen analyysiin?
Itämeren rehevyysparadigman syvällisessä käsittelyssä alaluvussa 5.3 on
päädytty siihen, että selkeästi määriteltyä ja testattua Itämeren rehevyysparadigmaa
ei oikeastaan ole. Lähinnä 1970-luvun ympäristöliikkeen vaikutuksesta 1980-luvulla
syntyi paradigman tapainen konsensusnäkemys, että pääsyyllinen rehevyyteen
on ihmisperäinen ravinnekuormitus. Tämä käsitys on monien muidenkin
ristiriitaisuuksien takia niin syvissä vaikeuksissa, että konsensusparadigman tilalle
on välttämättä hahmoteltava uusi paradigma.
Itämeri-oppien monien dogmaattisten piirteiden takia Itämeren 30–40 vuotta
vanhalle konsensusparadigmalle luontevampi nimitys voisi olla Kirschnerin
(2014) esittelemä käsite paradogma (ks. 4.2.1). Dogmaattisuus ei kuitenkaan ole
soveliasta luonnontieteelle eikä sitä ylipäätään voi kelpuuttaa olennaiseksi Itämeren
tulevaisuuden oppirakenteeksi. Näin kuitenkin tapahtuu, mutta ei yksimielisesti.
Esimerkiksi ”typpikriitikkona” tunnettu Gösta Walin (2006) sanoo alaluvun 6.2.2
tarkasteluissa muun muassa typpidoktriinista seuraavaa: ”Henkilökohtaisesti
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tunnen häpeää, että me oseanografian suunnan edustajat emme onnistuneet
taittamaan [typenpoiston] doktriinia jo 1970-luvulla.”
Näistä käsitteistä on siten edettävä luonnontieteellisesti pitävämpään
paradigmaan.
12.2

Itämeren tilan parantamisen pääehdot

12.2.1 Pulssien harventuminen on hapettomuus- ja 			
rehevyyskierteen perussyy
Ilmaston ja suursäätilan muutoksiin pohjautuvien suolavesipulssien raju
harventuminen on Itämeren syvänteiden ja pohjien happiongelmien ylivoimaisesti
suurin aiheuttaja. Ihmisperäisen kuormituksen osuus hapenkulumisessa on hyvin
pieni. Ihminen voinee suurin virtausjärjestelyin vaikuttaa pulsseihin. Niiden väliset
stagnaatioajat ovat pidentyneet keskimääräisestä 2,5 vuodesta karkeasti 8–15
vuoteen eli 3–5-kertaisiksi. Se merkitsee – kun ennätyksellisenkin suuren pulssin
jälkeinen hapellinen aika kestää vain pari vuotta – että hapettomat, rikkivetyä
ja pohjalle haitallista orgaanista ainetta kerryttävät kaudet vallitsevat nykyään
kokonaisajasta noin 75 %. Jos luonnollinen harvapulssisuus jatkuu, niin ilman
happitilaa parantavia teknologisia aputoimia rehevyyden sisäinen supernoidankehä
on ja pysyy.
12.2.2 Hapettomuus on kaikkialle negatiivisesti säteilevä 		
keskeistekijä
Edellä tarkoitettu hapettomuus on se syy- ja seurausluontoinen keskeistekijä, joka
aiheuttaa sisäisen fosforikuormituksen ja sisäisen typpikuormituksen kierteen,
supernoidankehän. Itämeren ollessa supernoidankehässä hapettomuus ja (sinilevä)
rehevyys eivät ole hallittavissa dieettihoidolla, poistamalla kokonaan HELCOMin
asettamasta fosforin poistotavoitteesta viimeiset 20 % (10 kt P v-1), sillä nykyisten
ulko- ja sisäkuormitusten summa on noin 150 kt P v-1. Sisäisen typpikuormituksen
vähentämiseksi ulkoista typpikuormitusta ei tule vähentää, vaan nitraattimuodossa
lisätä.
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12.2.3 Itämeren supernoidankehä on purettava hapellisuuden 		
saamiseksi
Edellisten seikkojen takia hapellisuusvaatimus on ehdoton, jos Itämeren tilaa
halutaan parantaa. Tämä tapahtuu saattamalla Gotlanninmeren syvänteet tavalla
tai toisella hapellisiksi, jolloin hapellisuudesta seuraa sisäkuormituksen ja
typensidonnan vähentyminen, aikaa myöten niiden poistuminen. Hapellisuus
aiheuttaa myös halokliinin, syväveden ja pohjan mikrobi- ja pohjaeläinhajotuksen
elpymisen, mikä puolestaan vähentää pohjalle päätyvää orgaanisen aineen nykyistä
ylimäärää. Näin voidaan saavuttaa paranemiskierre, mihin ulkoinen kuormitus on jo
riittävän pieni. Syvänteiden hapellisuuden saavuttamiseen ulkoisen kuormituksen
täydellinenkään vähentäminen ei riitä nykyisenä harvapulssisena aikana, vaan
siihen tarvitaan happitilaa parantavia teknologisia aputoimia.
12.2.4 Teknologiset apukeinot hapellisuuden saamiseksi
Edellisen kohdan viimeinen virke todella merkitsee, että vain teknologisilla
apukeinoilla syvänteiden happitila ja rehevyystila voidaan parantaa (ks. 11).
Sanotun perusteluksi muistettakoon, että Itämeren kehityshistorian kolmena
edellisenä rehevänä kautena meri on rehevöitynyt ilman ihmisen vaikutusta. Se
on siis rehevöitynyt luonnonolojen muuttuessa. Tosin kautena 300–1300 jaa. oli
hyvin pientä ihmisperäistä kuormitusta, josta Itämeri kuitenkin toipui hapelliseksi
ja karuksi kaudeksi 1300–1850 jaa., vaikka väkiluku ja kuormitus olivat
suuremmat. Luonto siis määräsi sekä rehevöitymisen että paranemisen. Muutoksen
on täytynyt johtua ilmaston viilenemisestä pienellä jääkaudella. Nyt ilmasto on
lämmennyt ja pulssit harventuneet neljäsosaan aiemmasta, joten luonnonolot ovat
tulleet taas rehevyyttä suosiviksi ja määrääviksi. Lisänä ollut vähemmistötekijä,
ihmisperäinen kuormitus, on ollut maksimissaan 1980-luvun alussa, mistä se on
saatu vähennetyksi 1950-luvun tasolle.
12.3

Tämän työn viisi luonnontieteellistä avaintulosta

12.3.1 Luonto dominoi Itämeren tilaa, ei ihminen
Tässä työssä on ilmennyt, että luonnon oma vaihtelu on rehevyyttä aiheuttavana
tekijänä merkittävämpi kuin ihmisen aiheuttama kuormitus. Lisäperusteluina
luonnon dominoivuudelle mainittakoon, että aiempi oseanologisukupolvi, muun
muassa Fonselius (1970) ja Voipio (1980), piti ihmisen vaikutusta Itämeren happija rehevyysongelmiin melko pienenä, mutta mahdollisena ja tutkittavana.
332

Sittemmin koko Itämeri-instituution päästrategiaa määrittelevä kysymys on
ollut, kumpi määrää Itämeren rehevöitymiskehitystä, luonto yksin, osaksi ihminen
vai ihminen yksin (HELCOM 1981 s.16). Jo 1970- ja 1980-luvuilla Itämeren
ravinnekuormituksen kasvu ja samaan aikaan etenevä rehevöityminen loivat
korrelaatioharhan ja sosiaalipsykologisen mielipidehegemonian, jonka mukaan
ihmisten enemmistö – ja tutkijatkin – uskoivat ihmisperäisen kuormituksen olevan
pääsyy rehevöitymisongelmiin.
Aiemmin kerrotut ilmiöt, pääosin pulssien harvenemisesta alkunsa saava
suuri sisäinen kuormitus (9.1), suuri sisäinen typensidonta (9.2) ja näistä
yhdessä muodostuva dominoiva supernoidankehä johtavat ”luonto vai ihminen”
-kysymyksen uuteen tulkintaan, ehkä tärkeimpään ajattelutavan uudistamiseen:
luonto dominoi Itämeren tilaa, ei ihminen.
12.3.2 Typensidonnan lisärehevöittävä mekanismi
Tässä väitöskirjassa on esitetty uusi kokonaismekanismi typensidonnan synnystä,
sen lisähiilen tuotannosta ja rehevyyttä kiihdyttävästä vaikutuksesta. Samalla se
tuottaa ratkaisun 40 vuotta vallinneelle epätietoisuuden kaudelle ja kysymykselle,
tulisiko kuormitusvähennysten pääkohteena olla fosfori, typpi vai molemmat.
Johtopäätös on, että typenpoistoa jätevesistä ei tule tehdä. Nitraateiksi muuttaminen
on oikean suuntainen, mutta sidonnan ylivoimaiseen suuruuteen verrattuna tehoton
toimenpide.
Larssonin ym. (2001) typensitojasinilevien fysiologian tutkimus oli tuottanut
aineiston, jonka tulkinnassa tutkijat eivät osanneet – tai eivät rohjenneet – nähdä
typensidonnan merkitystä riittävän loogisesti ja rohkeasti (ks. 6.4.3).
Vuotuisen perustuotannon kertymisessä eri lähteistä on huomattava, että ainakin
heterokystilliset, erilaissolujen kasvattamiseen kykenevät typensitojasinilevät,
ilmeisesti muutkin typensitojat, tulevat toimeen vähällä fosforilla. Tämä tekee
sitojista merkittäviä lisätypen, lisähiilen ja lisärehevyyden tuottajia. Lisäksi ne
käyttävät kasvukauden aikana tavallisia leviä tehokkaammin loppuun sen fosfaatin,
joka tavallisilta leviltä jää käyttämättä ravinnetypen, pääasiassa nitraattien,
loppuessa keväällä.
Typensitojien tuottama uusi orgaaninen aines on – vastoin aiempia käsityksiä
– hyvää ja määrältään merkittävää ravintoa sekundaarituotannolle (Wannicke
ym. 2013, Karlson ym. 2015). Siksi typensidonta on merkittävä rehevöitymisen
kiihdyttäjä ja rehevyyden ylläpitäjä. Typensidontaa käynnistävä nitraattien
vähyys ja normaalia vähäisempi fosforin tarve ovat esimerkkejä evoluution
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johdonmukaisuudesta. Uusi typpiparadigma on sopusoinnussa evoluution kanssa,
vanha ei.
12.3.3 Uusi fosforin sisäkuormituksen laskentamenetelmä 		
Itämerelle
Alaluvussa 9.1 esiteltiin uusi Itämereen soveltuva fosforin sisäkuormituksen
laskentamenetelmä, joka tuotti aiempiin arvioihin verrattuna varmemman
sisäkuormitusarvion. Se johti varmuuteen, että sisäkuormitus on suurin rehevyyden
osatekijä. Se palauttaa alusvedestä läpi halokliinin fosfaatteja päällys- ja
peitekerrokseen.
Itämeren sisäisen fosforikuormituksen arviointi on perustunut epäsuoriin
päättelyihin. Ulkoiseen kuormitukseen verrattuna aiempien arvioiden vaihteluväli
on ollut suurin piirtein 0,5–4-kertainen (3.3.2). Tynkkysen (2012) ja Mia Pihlajamäen
tekemässä haastattelussa Itämeren suojeluinstituutioon kuuluvilla eräillä tutkijoilla
oli sisäkuormituksesta hajanainen konsensuskäsitys, että sisäinen kuormitus olisi
merkittävä, mutta kuitenkin pienempi kuin ulkoinen nykykuormitus (4.3.4).
Alaluvussa 9.1 esitellyn uuden laskentaidean tulokset pohjautuvat
ensimmäistä kertaa tuottavan kerroksen havaittuihin pitoisuusmuutoksiin, siis
todellisuuspohjaan. Laskelmien mukaan sisäkuormituksen lukuarvo on 130–180 kt
P v-1, mikä vastaa noin 4–6-kertaista ulkoista nykykuormitusta.
12.3.4 Itämeren rehevyyden uusi diagnoosi ja paradigma
Uuden diagnoosin luomiseen on tarvittu edellä esiteltyjen avaintulosten
lisäksi monien muiden prosessien loogista täsmentämistä ja uudelleensovittamista.
Itämeren (sinilevä)rehevyyden olennaisimmat syy-seuraussuhteet on kerrottu
pääosin luvussa 5. Kaiken tämän perusteella rehevyyden uusi diagnoosi – ja
samalla rehevyyden uusi paradigma – on tiivistettynä seuraava:
a) Ilmasto ja sen muuntelu määräävät säät, tuuliolot ja niiden muutokset
b) Ne aiheuttavat harvoin ja epämääräisesti toistuvia, Tanskan salmien kautta
tapahtuvia sisäänvirtauksia, suolavesipulsseja, jotka syntyvät ensin pitkien
itätuulten jaksojen ja sitten pitkien länsituulten jaksojen aiheuttamina.
Pohjimmiltaan tuulten vaihtelut määräävät pulssien koot ja niiden toistuvuudet
(frekvenssit). Ne myös määräävät Gotlanninmeren syvänteisiin asti työntyvien
virtausten happimäärät ja hapenkulumisaikojen pituudet (stagnaatiot), jotka
100 vuotta sitten olivat 1–3 vuotta ja jotka nykyään ovat olleet 1970-luvun
lopulta alkaen tyypillisesti 5-kertaiset, 5–15 vuotta.
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c) Nykyiset hyvin pitkät hapenkulumisajat, yhdessä hapenkulumisnopeuden
kanssa (ks. G), aiheuttavat syvävesiin alhaisen happipitoisuuden
d) Alhainen syväveden happipitoisuus: a) aiheuttaa fosforin sisäistä kuormitusta,
b) aiheuttaa typen prosessien (ks. I) lopputuloksena nitraattityppitason
pienemistä, c) hidastaa alusvedessä vajoavan orgaanisen aineen hajotusta
ja kulutusta, jolloin pohjalle kertyy hajoamiskelpoista mutta hajoamatonta
orgaanista ainetta
e) Sisäinen kuormitus (Itämeressä ulkoiseen verrattuna 4–6-kertainen) aiheuttaa
monien virtaus- ja sekoitusilmiöiden avulla a) syväveteen korkean ja b)
päällysveteen korkeahkon fosfori- ja fosfaattipitoisuustason (ks. 9.1)
f) Korkeahko päällysveden fosfaattipitoisuustaso aiheuttaa a) korkeahkon
rehevyystason (perustuotannon ja leväpitoisuuden), sekä lisäksi b) Itämeren
nitraattivajauksellisissa oloissa (DIN/DIP < 16, mol) syntyy typensidontaa, ja
sitä kautta lisää perustuotantoa, sinileväleviä ja rehevyyttä (supernoidankehä,
ks. 9.2)
g) Normaalien levien ja typensitojasinilevien yhdessä ylläpitämä korkeahko
tuotanto- ja leväpitoisuustaso lisäävät ja ylläpitävät korkeahkoa
hapenkulumisnopeutta, joka yhdistyneenä hyvin pitkään pulssivälien
hapenkulumisaikaan (ks. B-C) aiheuttaa ja ylläpitää syväveden vajaahappisuutta
tai hapettomuutta
h) Prosessit C – G muodostavat hapen puutteesta lähtevän, fosforin
sisäkuormituksella itseään ruokkivan kiertoprosessin, rehevyyden noidankehän
(9.2)
i) Täsmentävänä toistona ja keskitettynä prosessiketjuna kerrattakoon
vielä jo aiemmin esitettyjä seuraavia asioita: Prosesseihin C – H saattaa
sisältyä pelkästään fosforin sisäistä kuormitusta, mutta nykyään Itämeressä
fosforin sisäkuormituksen rinnalla toimii myös typensidontailmiö, jossa
uutta N2-typpeä ja uutta CO2-hiiltä sitoutuu uudeksi orgaaniseksi aineeksi.
Rinnakkaisesti tapahtuessaan näitä voidaan nimittää supernoidankehäksi. Näin
tapahtuu Itämeressä, sillä siinä toistuu vuosittain säännöllisesti monivaiheinen
kokonaistyppeä ja erityisesti nitraattityppeä vähentävä prosessiketju, joka
johtaa fosforiin verrattuna ravinnetypen vajauksellisuuteen (DIN/DIP < 16,
mol). Tällöin evoluutiossa muotoutuneet luonnon prosessit reagoivat nitraattien
puutteeseen keski- ja loppukesän typensidonnalla, jossa typensitojaorganismit
(lähinnä kukintoja muodostavat sinilevät) sitovat kaasumaista N2-typpeä ja
hiilidioksidia uudeksi sekundaarituotannolle kelvolliseksi orgaaniseksi aineeksi.
Pääosa syntyneestä orgaanisesta typestä hajoaa Itämeren denitrifikaatiota
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j)

suosivissa happioloissa takaisin veteen tai ilmakehään typpikaasuksi, jolloin
seuraavana kesänä syntyy jälleen NO3-vajauksellinen, typensidontaan johtava
jokavuotinen tilanne, jossa typen sidonta on supernoidankehän osapuoli.
Tiivistäen: prosessien A-I yhdistelmää voidaan hyvällä syyllä nimittää
supernoidankehäksi, jonka alkuperäis- ja sekundaarisyyt ovat:
a) suolavesipulssien frekvenssin hidastuminen noin viidesosaan aiemmasta
b) pääosin siitä johtuva syvävesien ja -pohjien vajaahappisuus tai
hapettomuus
c) pääosin happiongelmista johtuvat fosforin sisäinen kuormitus ja
typensidonta

12.3.5 Virtuaalisen fosforikuormituksen laskenta
Joskus tilanne voi olla sellainen, että altaasta ei ole mitään kuormitustietoja; on vain
tieto altaan veden P-pitoisuudesta Cv ja viipymästä T (=V/Q). Liitteessä L esitetetään
käänteinen CiT-malli, jolla lasketaan tuntemattomat parametrit. Näitä ovat ulko- ja
sisäkuormituksen yhdessä aiheuttama fosforin virtuaalinen syöttöpitoisuus Civir ja
myös kuormituksen summa-arvio Kvir. Kehitetyllä mallilla saadaan muun muassa
a) arvio ulkoisen ja sisäisen kuormituksen aiheuttamista osuuksista Cv:n arvoon ja
b) arvio sisäkuormituksen ja ulkokuormituksen suhteesta.
12.4

Johtopäätösten ja tutkimuskysymysten tiivistelmä

12.4.1 Sosiaalinen tilaus vaikuttaa Itämeren tilan mallinnuksiin
Itämerelle laadittuja simulointimalleja vaivaa se ongelma, että sosiaalisen tilauksen
takia ympäristöpoliittisten hallinto-organisaatioiden mallit näyttävät tuottavan
niiden ajaman linjan mukaisia tuloksia. Tämä johtuu pääosin aksiomaattisesta
perinneuskosta, että ihmisperäinen ulkoinen kuormitus on rehevöitymisen pääsyy.
Kun näin ei ole, mallit ajautuvat väistämättä ristiriitaisiksi.
Ympäristöpoliittisen hallinnon ulkopuolinen tutkija on huomattavasti vapaampi
työsuhteeseen liittyvistä odotuksista. Kokemuksen mukaan vahva aksiomaattisuus
ja konsensus rajoittavat kuitenkin vapaankin tutkijan valintoja.
Mallitusten epäonnistumisten pääsyy on siinä, että ulkoiseen verrattuna
4–6-kertaista sisäistä kuormitusta ei tiettävästi ole missään sovelluksessa sisällytetty
simulointiin koko painollaan. Yleensä sisäkuormituksen on kuviteltu olevan ulkoista
pienempi. Lisäksi sisäkuormituksen väheksyntä johtuu osin virheellisestä uskosta,
että Itämeren sisäkuormitus olisi ulkokuormituksen funktio. Eräs sosiaalisesti
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tärkeä ympäristöideologinen osasyy väheksyntään on suojeluinstituution käsitys,
että vaikeasti mitattavana ja luonnonprosesseihin kuuluvana sisäkuormitukselle ei
tarvitse eikä tule antaa suurta roolia.
Vielä eräs osasyy epäonnistumisiin on, että Itämerellä sisäkuormituksen taustaaiheuttaja on syvävesien hapettomuutta aiheuttava suolavesipulssien stagnaatioiden
raju piteneminen. Se on voimallaan aiheuttanut malleille ylittämättömiä esteitä.
Kun ilmastonmuutoksen vaihtelulla on yhteys pulssifrekvenssiin, toivo frekvenssin
nopeutumisesta lähivuosikymmeninä 3–5-kertaiseksi luonnollisella tavalla on
epärealistista. Pulssien pitkäaikaisfrekvenssin ennustaminen on siten epämääräistä
ja lähes mahdotonta. Jälkikäteen tehtävä pulssien vaikutuksen arviointi on sitä
vastoin mahdollista, mutta siihen ei ole ollut merkittävää kiinnostusta.
Simulointimallien tahaton ”taivuttelu” tulee mahdolliseksi siten, että tutkijalla
on luonnollinen ja hyväksyttävä, työn kuluessa uskoksi muuttuva halu saada malli
toimimaan. Kokonaisuuden kannalta on ongelmallista, että ulkopuolisella on
harvoin riittävä mahdollisuus ja tieto tarkistaa mallin sisäistä logiikkaa. Alaluvussa
4.3.4 haastateltu Itämeren asiantuntija sanoo – yhtenä harvoista: ”…ne mallit on
täysin läpinäkymättömiä. Että siis kukaan muu kun se mallin pyörittäjä ei oikeestaan
tiedä, et mitä siel sisuksissa tapahtuu” (Haastattelu 15, Tynkkynen 2012 s. 328).
12.4.2 Itämeren tilan suuren luokan muutokset
Tässä työssä on osoitettu, että 1980-luvulla alkaneiden suojelutoimien jälkeen
Itämeren yleistila on osin huonontunut (kuviot 1, 4 ja 5), mutta Suomenlahden ja
Riianlahden osalta se on havaittavasti parantunut ja Pohjanlahden osalta pysynyt
likimain ennallaan, kohtalaisen hyvänä. Perämerellä tila on hyvä ja muuttumaton
siitä huolimatta, että sen ravinteiden pintakuormitus on lähes sama kuin Itämeressä
ja Gotlanninmeressä keskimäärin.
Itämeren suuri absoluuttinen ulkoinen ravinnekuormitus on kuitenkin osoitettu
Itämeren kokoon suhteutettuna 1980-luvulla pienehköksi, nykyään pieneksi.
Suojelutoimien ansiosta luonto- ja ihmisperänen kuormitus on pienentynyt
voimakkaasti, noin 80 % HELCOMin asettamasta kokonaistavoitteesta.
Itämeren tilaa määrittävissä asioissa on tapahtunut vain seuraavat kolme
suuren luokan muutosta, joista kaksi ensimmäistä viimeisten 50 vuoden ja kolmas
150 vuoden aikana.
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1. Ulkoisen luonto- ja ihmisperäisen kuormituksen absoluuttisesti suuri
vähentämisprojekti
on
jäänyt
vaikutuksiltaan
tehottomaksi
eikä
vähentämisprojektin loppuosan (20 %) toteuttamisella ole mitään
mahdollisuuksia parantaa Itämeren tilaa ilman Gotlanninmeren syvävesien
happitilan, fosforin sisäkuormitustilan ja typensidontatilan parantamista.
2. Suolavesipulssien esiintymisfrekvenssi on vähentynyt historiallisesti hyvien
kausien keskimääräisestä noin 2,5 vuoden stagnaatioista nykyiseen 8–16
vuoteen, eli pitenemishaitta on 3–5-kertaistunut. Hapen tuonti Gotlanninmeren
syvänteisiin on vastaavasti vähentynyt ja aiheuttanut dramaattisen
happivajauksellisuuden. Rehevöitymiseen liittyvä hapen kulumisnopeuden
lisäys on 1,5-kertainen eli pieni verrattuna pulssien stagnaatioiden pitenemiseen.
3. Ilmasto ja suursäätila ovat muuttuneet noin 1800-luvun puolivälissä, pienen
jääkauden jälkeen, rehevää ja vähähappista tilaa suosivaan vaiheeseen.
Luonnollisten pulssien väheneminen ja ihmisperäinen kuormitus ovat
1900-luvun puolivälistä alkaen lisänneet (sinilevä)rehevyystilaa, jota ihminen
on kuormitusvähennyksillään pyrkinyt 1980-luvulta alkaen parantamaan.
Tila on kuitenkin pysynyt ennallaan tai jopa huonontunut. Nykyistä kautta
edeltävät satojen tai tuhansien vuosien vuorottelevat kaudet ilmenevät kuviosta
9. Vuorottelut, rehevöityminen ja karuuntuminen, ovat olleet viime kädessä
pulssien ja happitilanteen vaihtelun aiheuttamia.
12.4.3 Supernoidankehän purkamisen välttämättömyys
Supernoidankehän purkamisessa vaatimus Gotlanninmeren syvännevesien ja
-pohjien hapellisuudesta on ehdoton. Jokakesäinen rehevyyden supernoidankehään
päätynyt itseään kahdella tavalla ruokkiva prosessikierre vaimenee vain siten, että
Gotlanninmeren syvänteet muuttuvat – syystä tai toisesta – hapellisiksi. Siihen
pääsemiseksi on periaatteessa kaksi tietä, hapen kulumisnopeuden pienentäminen
tai syvänteisiin kohdistuvien happivirtojen lisääminen.
Perinteinen tie on tähän asti ollut pienentää perustuotantoa ja hapen
kulumisnopeutta pienentämällä ulkoista ravinnekuormitusta. HELCOMin (2007)
edellyttämästä ihmisperäisen fosforikuormituksen vähentämistavoitteesta on
kyetty vähentämään jo 80 %, ilman näkyvää tulosta. Ponnistukset loppuosan
vähentämiseksi ovat poistettua fosforiyksikköä kohti ymmärrettävästi hyvin kalliita,
eivätkä ne kykene tuomaan parannusta jo supernoidankehässä olevaan Itämereen.
Ulkoisen kuormituksen vähentämisprojekti on siten käyty käytännölliseen loppuun.
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Toinen, lupaavampi tie liittyy mahdollisuuksiin lisätä syvänteisiin tulevaa
happivirtaa. Nykytilanteessa happea tuovien pulssien esiintymisfrekvenssi näyttää
harventuneen pysyvästi ilmeisesti ilmastonmuutoksen myötä. Siksi riittävää
esiintymisfrekvenssin palautumista ei ole lähivuosikymmenien näköpiirissä,
vaikka Itämeren historiassa ilmastoon liittyviä palautumisia onkin ollut.
Jäljelle jää vain ”poistuneiden pulssien” happivirran kompensoiminen
lisäämällä teknologisin keinoin joko pulsseja tai muuta happivirtaa syvänteisiin.
Luvussa 11 on käsitelty teknologisen toiminnan mahdollisuuksia ja niiden hyviä ja
huonoja puolia.
Hapellisuus poistaisi rikkivedyn ja elvyttäisi orgaanisen aineen aerobista
hajotusta ja koko muuta biokenoosia. Se myös elvyttäisi fosforin sitoutumista
sedimenttiin ja lisäisi typensidonnan vähentämiseen tarvittavien nitraattien määrää
ja osuutta kokonaistypestä. Kokonaistypen määrästä ei tarvitse välittää, mistä
esimerkkinä on Perämeri.
12.4.4 Vastaukset tutkimuskysymyksiin
1. Diskurssin, ryhmäajattelun ja vahvistusvinouman (ks. 4.1.2) avulla voidaan
selittää Itämeren rehevyystulkintojen luonnontieteellisiä ja yhteiskunnallisia
ristiriitaisuuksia. Samalla diskurssit, ryhmäajattelu ja vahvistusvinouma
vaikuttavat asenteiden kautta voimakkaasti luonnontieteellisiin johtopäätöksiin.
2. Luonto dominoi Itämeren tilavaihtelua, ei ihminen. Ihminen voi vaikuttaa
Itämeren rehevyystilaan melko rajallisesti vähentämällä luonto- ja ihmisperäistä
kuormitusta. Ihmisen tuottamissa, luonnon hajotusta vastustavissa myrkyissä
asia on toisin.
3. Typpikuormitusta ei tarvitse vähentää; on huolehdittava hapellisuudesta,
jolloin DIN-typpi (etupäässä nitraatti) pysyy riittävänä typen- ja hiilensidonnan
vähentämiseksi.
4. Tanskan salmien kynnysten yli tapahtuvien suurten suolavesipulssien
frekvenssin harventuminen on ollut merkittävin tekijä huonolle Itämeren
happi- ja rehevyystilalle.
5. Tärkeintä on saattaa Itämeren syvännevedet hapellisiksi. Siihen ihmisellä on
jo kymmenissä järvissä ja muutamissa merikokeissa kokeiltua ”esitekniikkaa”.
Jatkoon tarvitaan Itämeri-mittakaavaisen käyttöprototyypin valmistaminen
ja in situ -kokeilua. Vain syvävesien hapellisuudella päästään pois
supernoidankehästä (N-sidonta ja P-sisäkuormitus).
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6. Todellisuuden, teorian ja Itämeren suojelukäytännön yhteensovittaminen on
jäänyt johtavien tutkijoiden seuraamiseksi ja toistamiseksi. Sosiologinen tila
on muuntunut uusille ideoille torjuvaksi ja liiaksi jo tehtyjen tutkimusten ja
perinteen toistamiseksi. Palapelielementtejä tehdään liikaa ja ilman yhdistävää
ja suurta ajatusta.
7. Rehevöitymiskäsityksissä ollaan liian aksiomaattisia. Itämeriyhteisössä ei ole
ollut sosiaalisesti kohteliasta (eikä taloudellisesti viisasta) asettaa noudatettuja
teorioita Popperin falsifikaatiota mukaileviin testeihin.
8. Luonnontieteen ja sosiaalisen suojeludiskurssin rohkaistu vuorovaikutus
toisi tutkimukselle laajentavia ja hyödyllisiä, yliopistojen tutkimukselle
velvoitettuja yhteiskunnallisia vaikutuksia.
9. Tämä tutkimus auttaa luomaan yhteistä kieltä tieteen ja politiikan välille. Se
antaa selkeitä ohjeita, jopa vastauksia Itämeren parantamistapojen etsimiseen.
Se tuo myös uutta hiljaista tietoa.
12.5

Keinoja Gotlanninmeren syvänteiden happitilan 			
parantamiseksi

Tässä työssä on monissa kohdissa osoitettu, että supernoidankehän purkaminen
on rehevyystilan parantamisen pääehto ja että tämän saavuttamisen ehto on
puolestaan Gotlanninmeren syvänteiden saattaminen hapellisiksi (ks. 6.1). Luvussa
11 on käsitelty keinoja hapellisuuden saavuttamiseksi. Siinä esitetyin perusteluin
ja nykytiedoin lupaavin ja lopulta ehkä ainoa teknisesti ja taloudellisesti realistinen
keino voisi olla pumppaushapetus, hapellisen ja kylmän peitekerrosveden
pumppaaminen 30–50 m syvyydestä syvänteiden pohjalle.
Pumppaushapetuksen toteutuksesta on järvikokemuksia jo 1980-luvulta
alkaen. Itämeren rannikkosyvänteistä on kokeilukokemuksia Lohjan kunnan
Pohjanpitäjänlahdesta ja vuosina 2009–2011 Ruotsin ja Suomen rannikon BOX- ja
Proppen-tutkimuksista (ks. 11.1.3). Kaikissa näissä järvi- ja merialuekokemuksissa
on osoittautunut, että pumppaushapetus toimii fysikaalisten ilmiöiden tapaan
odotetusti. Siihen kuuluu, että riittävä syväveteen siirretty happi elvyttää
hapettomuudesta tai vähähappisuudesta kärsivän syvänteen mikrobihajotuksen
aerobiseksi, mikä on anaerobista nopeampi ja ”terveempi” orgaanisen aineen
hajotusprosessi. Samalla hapellisuudesta hyötyy koko sekundaarituotanto.
Myös pohjan eliötoiminnat elpyvät, kun pohjaa kuormittava, hitaasti laskeutuva
orgaaninen aine ehtii hajota halokliinin alapuolisella laskeutumismatkallaan
paremmin kuin vähähappisissa tai hapettomissa oloissa.
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Tapahtumiin kuuluu tiheyseroihin liittyvä tehokas sekoittuminen ja
vaikutuksen siirtyminen koko syvänteen veteen. Pumppaushapetuksen kaikki
vaikutukset jäävät halokliinin alapuolelle, mutta halokliinin syvyys nousee hitaasti
pumppauksen määrän mukaan. Noustessaan halokliini tulee erityisesti talviaikaan
kasvavasti alttiiksi halokliinin yläosia hapettaville konvektiivisille ja muille
sekoitusvirtauksille, jotka saavat lisähappea ilmakehästä.
Pumppauksen seurausilmiöihin kuuluu myös kuukausien kuluessa
ilmenevä syvänteiden suolapitoisuuden lievä aleneminen. Siitä puolestaan
seuraa, että syvänteen vettä tiheämmät ympärysalueiden vedet virtaavat
pumppaussyvänteeseen. Fysiikan lainalaisuuksien perusteella on jokseenkin
varmaa – ja käytännössä havaittua – että Tanskan salmista tulevia tiheämpiä vesiä
virtaisi pumppaussyvänteisiin enemmän ja syvemmälle kuin nykyisessä virtausten
luonnontilassa. Näin syvänteet saavat lisähappea sekä uudella pumppaustavalla
että entisestään tehostuneella pulssivirtaustavalla.
Happiasioiden lisäksi pumppaus lievästi alentaisi syvävesien lämpötilaa. Näin
pumppaushapetus olisi myös keino vastustaa tai säädellä ilmaston lämpenemisen
vaikutuksia Itämeren syvävesiin, ei kuitenkaan halokliinin yläpuolisiin vesiin.
Alaluvussa
11.2.3
tehtiin
suuntaa-antava
pumppaushapetuksen
kustannuslaskelma. Sen mukaan jo tiedettyjä järvi- ja Pohjanpitäjänlahtikokemuksia soveltaen päädytään vuotuiskulujen karkeaan hintahaarukkaan
200–600 milj. euroa/v, joka olisi 2–6 euroa/v/asukas. Se olisi noin 1/10-osa siitä,
mitä ihmiset ovat haastattelututkimuksissa arvelleet voivansa maksaa Itämeren
(sinilevä)rehevyyden torjumisesta. (Ollikainen & Rantajärvi, toim. 2012):
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13

Kokoavia loppupäätelmiä
Muistettakoon, että tässä työssä käsitellään Itämeren ulappa-aluetta, mutta
ei jokisuistoja eikä rannikkoalueiden lahtia ja syvänteitä, joiden tilaan
ihmisperäinen kuormitus selvästi vaikuttaa.

Sosiologisia näkökulmia ennen luonnontieteellisiä johtopäätöksiä
Ympäristönsuojeluideologia ja ympäristöpolitiikka ovat vahvoja vaikuttajia
niihinkin Itämeren rehevöitymistutkimuksiin ja päätöksiin, joita esitellään ja
perustellaan ympäristöluonnontieteellisillä argumenteillä. Ihmistieteelliset,
tunneperäiset ja usein ryhmäajatteluun ja vahvistusvinoumaan perustuvat käsitykset
ympäröivät ja kontrolloivat merkittävästi luonnontieteiden ja ihmistieteiden välistä
vuoropuhelua.
Seuraavassa esitetään tiivistettynä niitä sosiologis-luonnontieteellisiä ilmiöitä,
joiden vaikutuksia katsotaan esiintyvän luonnon- ja ympäristötieteen tutkimuksissa
suoraan ja/tai piilevästi. Ne auttavat ymmärtämään Itämeritutkimuksen vanhan ja
nyt uudistettavan rahevyysparadigman tarkasteluja, eroja ja johtopäätöksiä.
–– Ihminen tuntee syyllisyyttä ja vastuullisuutta aiheuttamastaan kuormituksesta.
Siksi hän on taipuvainen hyväksymään yliviritettyjä ihmisperäisen
kuormituksen vähennystoimia, jotka kuitenkin saattavat olla kestävän
kehityksen periaatteiden vastaisia ja vaikutus-hintasuhteeltaan mitättömiä tai
miinusmerkkisiä.
–– Vahvistusvinouma ja ryhmäajattelu konsensuksen perustekijöinä saattavat
ohjata ja yhdenmukaistaa joidenkin aiheiden valintoja ja tulkintoja tavalla, joka
perustuu enemmistö- tai hallintovaltaan. Tämän tyyppisellä näkemyskulttuurilla
on vahva jalansija Itämeren suojelussa.
–– Aksiomaattisuus tarkoittaa varmana totena pidettyä lähtökohtaa, jota Itämeren
suojelussa ei tarvitse eikä sosiologisen kurin puitteissa ole suotavaakaan
kyseenalaistaa. Aksiomaattisuus
ja
Itämeri-instituution
omaksuma
rehevöitymisparadigma ovat saavuttaneet dogman (”rehevöitymisparadogman”)
luonteen.
–– Itämeren typpikonsensus on pitänyt yllä sosiaalista tulkintakuria, että
typpikuormitusta tulee vähentää. ”Typenpoistajat” ovat iskostaneet
tämän näkemyksen hegemonisella tiedotuksellaan, vaikka näkemyksen
luonnontieteelliset perusteet ovat alusta asti olleet hatarat. Tämän on
mahdollistanut ”ympäristökortin” sosiaalipoliittinen etuasema.
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–– Luonnontieteessä esiintyy erityisesti ympäristönsuojeluasioissa voimakasta
vaikuttamishalua. Itämerelle toteutuskanavana on ollut suojeludiskurssi, tapa
puhua, vaieta ja kirjoittaa oman ryhmän tavalla Itämeren ekologiasta.
–– Korrelaatioon on uskottu liikaa, kun ihmisperäisen kuormituksen ja Itämeren
rehevyyden välinen korrelaatio on näyttänyt vahvalta 1990-luvun puoliväliin.
Sen jälkeen korrelaatio on hävinnyt täysin. Suolavesipulssien ja rehevyyden
harventumisen välillä on selkeä riippuvuus, jonka 1900-luvun puolivälin
tutkijat ilmaisivat, mutta jota nykytutkijat – mahdollisesta tiedostaan huolimatta
– eivät ilmaise.
–– Liiallinen kohteliaisuus, kollegiaalisuus ja laimea kriittisyys ovat estäneet
falsifikaation ja vaikeuttanut virheistä oppimista. Itämeritutkimuksilla ei
näyttäisi olevan edes vähäistä falsifiointiperinnettä. Tulisi pyrkiä rohkeasti
kulttuuriin, jossa virheiden falsifiointi olisi normaali ei-dramaattinen käytäntö.
–– Vanhasta rehevyysparadigmasta on tullut yhteisöllinen, jolloin sitä on erityisen
vaikea muuttaa.
Itämeritutkimuksilla on ollut huono yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Joulukuussa 2016 julkaistussa Suomen Akatemian Tieteen tila 2016 -raportissa
oli erityisteemana tieteen yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Pääasiassa
luonnontieteeseen ja nykyteknologiaan sekä sosiaalisiin ja sosiologisiin selityksiin
perustuva vaikuttavuuden tavoittelu on taustateemana myös tässä väitöstyössä.
Itämeren ympärysvaltioiden harjoittamien Itämeritutkimusten ja käytännön
suojelun tuloksellisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta on pakko sanoa
heikoksi. Perusteluita tälle toteamukselle löytyy useista aiemmista kohdista.
Syitä ajatellen aksiomaattinen usko ulkoisen ravinnekuormituksen
vähentämiseen ainoana vaikutuskeinona on johtanut pulssi- ja happiongelmien,
sisäisen fosforikuormituksen ja typensidonnan tiedolliseen väheksymiseen, jopa
sisäisen kuormituksen kieltämisyrityksiin spekulatiivisilla määrittelyillä. Läntisissä
maissa toimitaan ”typenpoistajien” kiistanalaisten ja tulkinnallisesti eroavien
oppien mukaan. Vaikka eri koulukuntien ristiriitaisuuksien ratkaisutarve tiedetään,
selkeitä tulkintasääntöjä ei ole falsifiointiperinteen puuttuessa kyetty luomaan.
Tällainen sosiaalisen todellisuuden tilanne johtaa helposti vaillinaiseen tieteeseen
ja erilaisiin kielellisiin korostus- ja/tai peittelydiskursseihin.
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Luonnontieteellisiä johtopäätöksiä
Ihmisen kannalta ylivoimaisesti suurin syy Itämeren ekosysteemin sinilevä- ja
kalastushaittoihin on syntynyt suurten suolavesipulssien vähentymisestä johtuva
syvävesien ja -pohjien Tämä jo monista aiemmista kohdista löytyvä ja Itämeren
ekosysteemissä ’kaikkialle’ vaikuttava ilmiö on nostettu ensimmäiseksi seuraavaan
lopputiivistelmään.
Työssä on seuraavat luonnontieteelliset avaintulokset:
–– Suolavesipulssien raju harventuminen on johtanut Itämeren syvävesien
happitilan radikaaliin huononemiseen.
–– Hapettomuus aiheuttaa rehevyyden supernoidankehään, jossa luonto dominoi
Itämeren tilaa, ei ihminen.
–– Typensitojasinilevät aiheuttavat valtaosan pinnalla näkyvistä massakukinnoista.
Evoluutiossa kehittynyt sinilevien typensidontamekanismi johtaa kaasumaisen
N2-typen ja CO2-hiilen sidontaan eli lisäperustuotantoon, jos nitraatti-/fosfaattisuhde jää kevään lopulla ja kesällä huomattavasti alle 16 (moolisuhde) tai 7
(painosuhde).
–– N2-sidonnan lisäksi typensitojiin liittyy tärkeä ominaisuus. Ne pystyvät
hyödyntämään sen pienen fosfaattipitoisuuden, joka kevään päättyessä jää
jäljelle suurempaa fosfaattipitoisuutta vaativilta muilta leviltä. Tämä lisää
kokonaisrehevyyttä.
–– Itämeren fosforin sisäkuormituksen arviointiin on kehitetty uusi laskentamalli,
joka perustuu Itämeren päällysveden fosforipitoisuuden havainnointiin. Tämä
laskentamenetelmä on aiempia epäsuoria arviointitapoja realistisempi ja
tarkempi.
–– Itämeren rehevöitymisajattelu on saanut uuden diagnoosin ja uuden
paradigman. Vanhasta rehevöitymisparadigmasta on löytynyt monia syitä,
jotka ovat johtaneet rehevyyden syiden virhearviointeihin.
–– Itämeren tilan simulointimallitusten epäonnistumisten pääsyy on siinä,
että ulkoiseen verrattuna 4–6-kertaista sisäistä kuormitusta ei tiettävästi ole
missään sovelluksessa sisällytetty simulointiin koko painollaan. Yleensä
sisäkuormituksen on kuviteltu olevan ulkoista pienempi.
–– Virtuaalimalliin (käänteinen CiT-malli) tarvitaan vain tieto altaan veden
P-pitoisuudesta Cv ja viipymästä T (=V/Q). Mallilla voidaan laskea ulko- ja
sisäkuormituksen yhdessä aiheuttama fosforin virtuaalinen syöttöpitoisuus
Civir ja kuormitus Kvir.
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–– Tämä on hyödyllinen tieto harkittaessa tulisiko parantamistoimet suunnata
pääosin ulkoisen vai sisäisen kuormituksen vähentämiseksi.
–– Sisäisen kuormituksen suuri merkitys on opittu ymmärtämään, mutta
simulointimallinnuksissa sisäkuormitus on ”Itämeriaksioomien” takia yleensä
aliarvioitu tai jätetty laskelmista kokonaan pois, jolloin mallinnus väistämättä
antaa virheellisiä tuloksia.
Itämeren tilan parantamista ajatellen syvännevesien ja -pohjien hapettomuus
tulisi saada poistetuksi tavalla tai toisella, jolloin fosforin sisäkuormituksesta
ja sisäisestä typensidonnasta koostuvan supernoidankehän määräävä vaikutus
vähenisi radikaalisti tai aikaa myöten lakkaisi kokonaan.
Luonnollista riittävän tehokasta ilmastoperäistä hapettavien pulssien
palautumista ei ole näköpiirissä. Perustuotannon vähentämiseen tähtäävä
ihmisperäisen jäännöskuormituksen lisävähentäminen ei kykene missään
tapauksessa poistamaan syvänteiden hapettomuutta ja supernoidankehää. Näin
ollen syvänteiden hapettumista on autettava teknisesti.
Hapellisuuden palauttaminen voitaneen saada aikaan pumppausteknologian
avulla (ks.11). Jo tehtyjen periaatetutkimusten jälkeen jatkokokemusten saamiseksi
tarvitaan ensin täyden mittakaavan prototyyppi, jolla testataan teknistä ja
hydraulisbiologista toimivuutta. Sen jälkeen projekti voi edetä kokemuksista oppia
ottavana tutkimus- ja kehittämishankkeena.
Syvänteeseen pumpattu hapellinen ja kevyt vesi aiheuttaa syvänteisiin
pienen tiheyseron (alipaineen), jonka ansiosta aiempaa suurempi osa Tanskan
salmien kautta tulleista pulsseista ja tavallisistakin tiheysvirtauksista suuntautuu
syvänteiden pohjalle. Näin happivirta syvänteisiin kasvaa kahdella tavalla.
Ilman Gotlanninmeren hapellisuutta Itämeri on tuomittu pysymään rehevyyden
supernoidankehässä, eli fosforin sisäkuormituksen ja sinileväkukintojen
typensidonnan aiheuttamassa kaksinkertaisessa takalukossa.
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Liite L. Itämeren konseptuaalinen
fosforimallinnus
L.1. Johdanto, symbolit ja johdannaismuuttujien määrittely
Tällä kirjoituksella pyritään tuottamaan laskentamalli, joka tulostaa
–– arvion Itämeren luonnontilaisesta fosforipitoisuudesta ja
–– toisenlaiseen, virtuaaliseen, laskentatapaan perustuvan arvion Itämeren
sisäkuormituksesta kuin on esitetty pääkirjoituksen luvussa 9.
Kalibroitavien simulointimallien vaihtoehtona voidaan käyttää yksinkertaisempia,
vähemmän muuttujia sisältäviä konseptuaalisia, empiirisiä, keskimääräisen
tasapainotilan (steady state) malleja, joita ei kalibroida dynaamisesti. Aiemmin
näitä malleja sanottiin ”mustan laatikon” malleiksi. Oleellista niissä oli, että
mallittaja tunsi biotoopin ja biokenoosin toiminnan ja että hän syötti prosessiin
(mustaan laatikkoon) syötetietoja, jolloin kullekin laatikolle ominaiset sisäiset
prosessit tuottivat samoista syötteistä samoja tulosteita. Nämä mallityypit antavat
kohtuullisen objektiivisen mahdollisuuden arvioida tietty ulkoinen kuormitus
sallittavaksi tai liialliseksi (vrt. Vollenweider 1976). Konseptuaalisissa malleissa
toteutuu Okkamin partaveitseksi nimitetty periaate, että hyvä malli on yksinkertainen
ja ymmärrettävä sekä yksinkertainen käyttää (Lowe & Steward 2011).
Itämeren muinaisten rehevien kausien ymmärtämiseksi tärkein silloinen
muuttuja on fosforipitoisuus. Sen arvioimiseen konseptuaalinen mallityyppi lienee
sopivin.
Yhtälöissä esiintyvien parametrien symbolit
Ci 			
ulkoisten kuormituslähteiden keskimääräinen
			
syöttöpitoisuus = K/Q
Cv			
altaan luusuanpuoleisen osan (fosfori)pitoisuus
K			
kaikkien ulkoisten kuormitusten (tuloainevirtaamien) summa
M			
kuiva-aineena tulevien jätekuormitusten ja kuivalaskeuman
			
summa
Ha			
veden haihdunta altaasta
Q			
tulovirtaamien summa (yleensä myös luusuan virtaama, jos
			
haihdunta on pieni)
V			
altaan tilavuus
T			
veden viipymä eli uusiutumisaika T= V/Q
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ρ			
veden uusiutumiskerroin = Q/V = 1/T
Tp 			
aineen (fosforin) viipymä eli uusiutumisaika
			
Tp = (V * Cv) / K = T*Cv/Ci
R			
yleissymboli aineen pidättymiskertoimelle
RT			
fysikaalisista tekijöistä laskettu pidättymiskerroin
RCiT
fysikaalis-biologisista tekijöistä laskettu pidättymiskerroin
Rm			
R:n kuvaajakäyrälle sattuva mallitettu, teoreettinen arvo tietyn
			
CiT:n funktiona
Rh			
R:n kuvaajakäyrän havaittu R:n arvo tietyn CiT:n funktiona
dR = Rm – Rh, (jos Rh < Rm, niin dR > 0; se kuvastaa sisäkuormitteista
tilannetta)
Myöhemmin esiintyy käsite virtuaalinen, jonka symboli on edellä olevien
pääsymbolien alaviite vir; esimerkiksi Civir tai CivirSK. Näissä yhteyksissä SK
tarkoittaa sisäistä sisäistä kuormitusta.
Fosforin syöttöpitoisuus Ci
Itämereen laskee lukuisia uomia, joilla kullakin on oma virtaamansa ja pitoisuutensa
(tässä tapauksessa fosfori). Niiden avulla voidaan laskea altaaseen tulevat ja siitä
lähtevät ainevirtaamat. Keskimääräinen altaaseen tuleva fosforin syöttöpitoisuus
Ci määräytyy suhteesta, jossa osoittajana on kaikkien ulkoisten tulolähteiden
ainevirtojen summa (= kuormitus K sisältäen kuivalaskeuman) ja nimittäjänä
on Q (jos haihdunnan osuus on suuri, se on huomioitava). Yhtälönä tämä on
esimerkiksi kuukausittaisina tai lyhyempinäkin jaksoina laskettuna yhtälön 10 tai
siitä tiivistetyn yhtälön 11 mukaan seuraava:
Ci = (Q1*C1 + Q2*C2+ +Qn*Cn + M) / (Q1 + Q2+ …+Qn - Ha).
Ci = K / Q.

(10)
(11)

Pääkirjoituksen alaluvusta 2.1.2 saatavan arvion mukaan viime vuosina
Itämereen on tullut ulkoista fosforikuormitusta noin 30 kt P v-1, mikä merkitsee 500
km3 v-1 virtaamalla 60 μg P l-1 syöttöpitoisuutta. Tähän kuormitukseen on kuitenkin
lisättävä Tanskan salmien kautta tuleva noin 12 kt P v-1 kuormitus (sisäänvirtaus
noin 500 km3 ja pitoisuus noin 24 μg P l-1). Tällöin virtaamilla painotettu tulovesien
fosforin syöttöpitoisuus on 42 μg P l-1.
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Teoreettinen viipymä eli uusiutumisaika
Todettakoon, että hydraulisella pintakuormituksella Q/A on esittäjän ja sovellustavan
mukaan vaihtelevasti useita samaa asiaa kuvaavia johdannaissymboleja: Q/A = qs
= z/T = z x Q/V = z x ρ.
Teoreettinen veden viipymä eli uusiutumisaika T määritellään seuraavasti:
T = V/Qn.

(12)

Altaissa on lähes aina sokkeloita, joiden kautta veden virtaus on hyvin pientä.
Siksi todellinen viipymä on teoreettista pienempi. Siitä huolimatta tarkasteluissa
käytetään yleensä teoreettista viipymää. Jos altaassa on merkittävä osa sivussa
päävirtausreitistä, on esimerkiksi mallinnuksissa järkevää käyttää sivutilavuudella
pienennettyä tilavuutta.
Pidättymiskertoimen R määritelmä
Pidättymiskerroin R määritellään tulo- ja lähtöainevirtojen välisen ainehäviön
(pidättymisen tai haihtumisen) ja tuloainevirran suhteena. Muihin virhetekijöihin
nähden haihdunta on yleensä suhteellisesti niin pieni, että tulo- ja lähtövirtaamia
voidaan käsitellä yhtä suurina, jolloin R:n määrittely-yhtälö yksinkertaistuu
kätevään muotoon:
R = (Ci – Cv) / Ci.

(13)

Tavallisimmin kysytään, mikä Cv syntyy, jos esimerkiksi kuormitus K ja
samalla Ci muuttuvat. Pienillä Ci-muutoksilla R on lähes sama, joten sellaisissa
likiarvolaskelmissa sitä voidaan pitää aiempiin havaintoihin perustuvana vakiona.
Muuten myös R:n muuttuminen tulisi kyetä ennustamaan altaan kuormituksen,
virtaaman ja tilavuuden muuttuessa. R on aina allas- ja tilannekohtainen. Se
voidaan korrelaatioon perustuen arvioida joko fysikaalisista tekijöistä (RT = f(V/Q
eli f(T)), tai T-muuttujan lisätekijänä voi olla myös kuormitus ja siitä määräytyvä
syöttöpitoisuus (RCiT = f(Ci*T).
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L.2 Pidättymiskertoimen R ennustaminen kahdella mallityypillä
L.2.1 R:n ennustaminen fysikaalisilla viipymämalleilla – RT-ryhmän
mallit
RT-mallien perustuntomerkki on, että pidättymiskerroin riippuu vain viipymästä.
1970-luvulla kehitettiin useita tilastolliseen todennäköisyyteen perustuvia
konseptuaalisia fosforimalleja. Niiden alkusysäyksenä olivat Vollenweiderin (1968
ja 1969) pintakuormitus- ja rehevyystarkastelut. Niistä syntyi monikäyttöinen
Vollenweiderin (1976) mallin perusversio. Siinä oli kaksi osaa: sallitun ja
”vaarallisen” kuormitusrajan määrittely ja Cv-pitoisuuden ja pidätyskertoimen
määrittely viipymän avulla.
Vollenweider pyrki veteen syntyvän Cv:n ennustamiseen. Monien
yhtälöversioiden jälkeen hän kehitti pintakuormitusta soveltavan niin sanotun
normalisoidun kuormituksen käsitteen ja yhtälön: normalisoitu kuormitus = (K/A*
1/qs) / (1+T½). Tämän käsitteen hahmottaminen ei ole kovin havainnollista. Yhtälön
oikea puoli voidaan kuitenkin muuntaa identtiseksi ja helposti hahmotettavaksi
yhtälöksi, joka sievennettynä tarkoittaa, että normalisoitu kuormitus tarkoittaakin
Cv-pitoisuutta seuraavasti:
CvVollenw = Ci /(1+ T½).

(14)

Vertailuja varten tästä voidaan edetä R:n laskemiseen. Määritelmän mukaan
R = (Ci - Cv)/Ci. Kun Vollenweiderin Cv-yhtälön 14 oikea puoli sijoitetaan R:n
lausekkeeseen, saadaan välimuoto: R = (Ci – Ci/(1+T½))/Ci. Tätä sieventäen
päädytään yksinkertaiseen yhtälöön 15:
RTVollenw = T½/(1+T½).

(15)

Tämä tuottaa Itämerelle (T=23 v) R:n arvon 0,83, mikä johtaa päättelyyn, että
vain 17 % syöttöpitoisuudesta näkyy Itämeren vedessä. Se merkitsee, että pienten
kuormitusten aikana 1500-luvulle asti lasketut Cv-pitoisuudet olivat liian pieniä,
1,5–2,5 μg P l-1, kun syöttöpitoisuus on ollut luokkaa 10–15 μg P l-1.
Monet tutkijat (kuvio L1) ovat varioineet fysikaalisia T-mallityyppejä (mm.
Vollenweider & Dillon 1974, Dillon & Rigler 1975, Larsen & Mercier 1976).
T-malleihin kuuluu myös Chapran (1977) kehittämä malli, jossa osatekijänä
on hiukkasten laskeutumisnopeus. Kuviosta L1 ilmenee, että Vollenweiderin
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malli antaa suurilla T:n arvoilla pienemmät RT:n arvot, ja siten suuremmat ja
realistisemmat Cv:n arvot, joten muita edellisiä malleja ei jatkossa käsitellä.
Mallien kehittely osoitti, että tasapainotilan ravinnedynamiikan mallintamiseen
tuli ehdottomasti sisältyä fosforin pidättymisen määrittely ja ennustaminen.
Vollenweider ja Dillon (1974) korostavat tätä kirjoittaen: ”Pitäisi ponnistella
pidättymiskertoimen tekijöiden määrittelemiseksi, jotta se (R) voitaisiin ennustaa
tarkemmin kussakin järvitapauksessa.”

1,00

Kuvio 1.
Esimerkkejä R = f(T)-malleista

R

0,75
0,50
Lappal 40
Kirch-Dillon RT
Chapra RT
Vollenw RT

0,25
0,00

0

2

4
6
8
Veden viipymä (v)

10

12

Mallitusten yleistyessä on tehty vertailuja eri mallityyppien välillä (mm. Frisk 1978, Frisk ym. 198
2007, Brett & Benjamin 2008). Mallien yksinkertaisuudest
huolimatta niiden syvällinen ymmärtäminen on ollut epävarmaa, mikä ilmenee, kun Brett &
Mallitusten
on tehty muun
vertailuja
eri mallityyppien
(mm. Frisk
1978,
Benjaminyleistyessä
(2008) esittävät
muassa
seuraavatvälillä
virheelliset
väittämät:
Kuvio L1.
Ahlgren ym.
1988, Bryhn
& Håkanson
Esimerkkejä
RT-malleista
(R = f(T))

Frisk ym. 1981, Ahlgren ym. 1988, Bryhn & Håkanson 2007, Brett & Benjamin
2008). Mallien yksinkertaisuudesta
huolimatta
niiden syvällinen
ymmärtäminen
”Järven kokonaisfosforin
pidättyminen
on kääntäen
verrannollinen hydrauliseen
on ollut epävarmaa, mikä ilmenee, kun Brett & Benjamin (2008) esittävät muun
viipymäaikaan.”…
muassa seuraavat virheelliset väittämät:
”Järven kokonaisfosforin
pidättyminen
kääntäen verrannollinen
…”Tosiasiassa minkä
tahansa on
Vollenweiderin
ainetasemallin version (ja muiden
hydrauliseen viipymäaikaan.”…
T- mallien) mukaan altaaseen tulevan veden fosforipitoisuuden kaksinkertaistamin
…”Tosiasiassa minkä tahansa Vollenweiderin ainetasemallin version
johtaa [mallitettuna mutta ei todellisuudessa] aina järven fosforipitoisuuden
(ja muiden T- mallien) mukaan altaaseen tulevan veden fosforipitoisuuden
kaksinkertaistumiseen.”
kaksinkertaistaminen johtaa [mallitettuna mutta ei todellisuudessa] aina järven
fosforipitoisuuden
kaksinkertaistumiseen.”
Ensimmäinen lainaus
on yksinkertaisesti virheellinen, sillä mitä pitempi viipymä, sitä suurempi

pidättyminen. Virhetulkinta lienee johtunut Brett & Benjaminin (2008) tilastollisesta työtavasta
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Toinen lainaus on moniulotteinen. Koska T-mallien R:n määritysyhtälöissä on vain fysikaalisia
tekijöitä (V, Q, T), niin niissä ei ole ravinnesyötöstä ja biologiasta johtuvia tekijöitä. Tällöin
yhtälöillä 13 tai 14 laskettu RT on kuormituksesta riippumaton, mutta altaaseen muodostuva Cv
toki riippuu Ci-pitoisuudesta seuraavasti:
Cv = (1 – R)* Ci

(16)

Ensimmäinen lainaus on yksinkertaisesti virheellinen, sillä mitä pitempi
viipymä, sitä suurempi pidättyminen. Virhetulkinta lienee johtunut Brett
& Benjaminin (2008) tilastollisesta työtavasta ja liiallisesta luottamuksesta
tilastollisiin testeihin ja korrelaatioihin.
Toinen lainaus on moniulotteinen. Koska T-mallien R:n määritysyhtälöissä on
vain fysikaalisia tekijöitä (V, Q, T), niin niissä ei ole ravinnesyötöstä ja biologiasta
johtuvia tekijöitä. Tällöin yhtälöillä 13 tai 14 laskettu RT on kuormituksesta
riippumaton, mutta altaaseen muodostuva Cv toki riippuu Ci-pitoisuudesta
seuraavasti:
Cv = (1 – R)* Ci.

(16)

RT-mallien vertailu
Kuviossa L1 esitetään RT viipymän funktiona kolmen T-mallin ja vertailuksi pian
esiteltävän Lappalaisen CiT-mallin avulla tilanteessa, jossa Ci:n arvoksi on otettu
Itämereen nykytilanteessa tuleva fosforin syöttöpitoisuus noin 40 μg P l-1.
Voidaan todeta, että ylimalkaan mallit näyttävät tulostavan lähellä toisiaan
olevia tuloksia. Kaikkien T- mallien etu on helppokäyttöisyys, mutta puute on,
että viipymän ohella aiheuttaja-muuttujiin ei kuulu mitään biokemiallista, lähinnä
ravinnekuormituksen ja rehevyyden vaikutusta.
L.2.2 R:n ennustaminen bio-fysikaalisilla yhdistelmämalleilla – RCiTryhmän mallit
RCiT-mallien perustuntomerkki on, että pidättymiskerroin riippuu sekä viipymästä
T että ulkoisen fosforikuormituksen syöttöpitoisuudesta Ci. Tiettävästi ensimmäisen
CiT-mallityypin on 1970-luvun alkuvuosina kehittänyt Lappalainen (1974, 1975,
1978, Lappalainen ym. 1979, Frisk 1978). Lappalainen (1974) oli näet havainnut,
että R oli viipymän funktion (RT) lisäksi myös fosforin syöttöpitoisuuden (Ci =
K/Q) samanmuotoinen funktio; R kasvoi Ci:n kasvaessa nopeasti mutta pian
hidastuvasti. Niinpä kummankin kasvaessa erikseen R kasvoi alussa nopeasti mutta
pian hidastuvasti.
Yhteisriippuvuuden havaittuaan Lappalainen muodosti näistä kahdesta
muuttujasta yhden muuttujan (RCiT)kertomalla muuttujat Ci ja T keskenään (Ci:n
yksikkö μg P l-1 ja T:n yksikkö kuukausi), jolloin tuloksena oli mallityyppi RCiT =
f (Ci*T) ja siten myös RCiT = f(K/Q * V/Q) eli RCiT = f(KVQ-2).
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Sovellusehtoja ja hyötyjä CiT-mallien RCiT pidättymiskertoimen
ennustamiseen
Seuraavissa CiT-ryhmän mallien käsittelyissä oletetaan, että funktion R =
f(CiT):n mallit on luotu terveiden tai melko terveiden järvien aineistoilla. Niille
on tyypillistä, että syvävesien ja pohjanläheisvesien happitilanne on vähintään
tyydyttävä, että sisäinen kuormitus on enintään kohtalaista, että leväkukinnat ovat
harvinaisia ja että yleisesti hajotustoiminta vastaa likimain ulkoista ja sisäistä
hiilituotantoa. Näillä edellytyksillä fosforin pidättyminen on ”tervettä”, ja järven
pidättymiskerroin RCiT seuraa melko hyvin mallikäyrää.
On kuitenkin tärkeää huomata, että hyvin suurella ulko- ja / tai
sisäkuormituksella allas rehevöityy, jolloin pohjan pidätyskyky ja R pienenevät.
Niinpä niissä erityisesti huonot happiolot ja sisäkuormitteisuus aiheuttavat Cv:n
nousua ja ylirehevöitymistä, jolloin pidättymiskerroin jää pienemmäksi kuin
terveiden järvien mallin mukaan olisi odotettavissa. Lisäksi ylirehevyyteen liittyy
yleensä myös kesäinen nitraattivaje ja typensidonta.
Sairaissa altaissa todellisuus siten irtoaa ulkoiseen kuormitukseen perustuvasta
CiT-mallituksesta. Syy tähän on juuri sisäinen kuormitus, joka siis johtuu joko
kuormitussiedon ylittävästä ulkoisesta kuormituksesta tai joistakin muista
tekijöistä, esimerkiksi Itämeressä suolavesipulssien harventumisen huonontamasta
happitilasta.
Jos havaitun R:n ja lasketun RCiT-R:n välinen erotus on tavanomaista hajontaa
suurempi, erotusta voidaan käyttää jopa sisäisen kuormituksen arviointiin ja
diagnostisointiin. Tätä mahdollisuutta ei ole T-malleilla, sillä niiden RT-kertoimen
laskenta ei sisällä kuormitustekijää.
RCiT-pidättymiskertoimen ennustaminen. Seuraavassa selostetaan kuvion L2
biokemiallinen tausta-analogia. Alun pitäen RCiT:n kuvaajan hahmottamisessa
ilmeni erikoinen yhtäläisyys mikrobien kasvunopeuteen. Alkuperäisessä yhtälössä
(Lappalainen 1974,1975) RCiT:n käyrän muoto approksimoitiin käyttämällä
neliöjuurifunktiota ja rajaamalla muuttujien arvoja.
Sittemmin ilmeni (Lappalainen 1978, Lappalainen ym. 1979), että havainnot
soveltuivat hyvin Michaelis-Mentenin ja Monodin yhtälöiden tyyppiseen entsyymija mikrobidynamiikan yhtälöön. Silloisissa yhtälöissä syöttöpitoisuudesta
vähennettiin 6 μg P l-1, jota pidettiin pidättymisprosessien alkamispitoisuutena.
Sittemmin tämä vähennystekijä on todettu tarpeettomaksi, ja näin se on nyt jätetty
pois, kuten Frisk (1978) oli tehnyt mallivertailuissaan.
Sovellustarkastelujen lopputuloksena on siten päädytty seuraavaan
yksinkertaiseen Lappalaisen ym. (1979) yhtälöön, jossa T:n yksikkö on kuukausi
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Michaelis-Mentenin ja Monodin yhtälöiden tyyppiseen entsyymi- ja mikrobidynamiikan yhtä
Silloisissa yhtälöissä syöttöpitoisuudesta vähennettiin 6 μg P l-1, jota pidettiin pidättymispros
alkamispitoisuutena. Sittemmin tämä vähennystekijä on todettu tarpeettomaksi, ja näin se o
jätetty pois, kuten Frisk (1978) oli tehnyt mallivertailuissaan.

Sovellustarkastelujen lopputuloksena on siten päädytty seuraavaan yksinkertaiseen Lappalai
ym. (1979) yhtälöön, jossa T:n yksikkö on kuukausi ja CiT:n yksikkö siten [μg P l-1 * kk]. Tällöin
ja CiT:n
yksikkö
siten [μg P yleisempi
l-1 * kk]. Tällöin
saatiin huomattavasti
yleisempi
ja
saatiin
huomattavasti
ja ymmärrettävämpi
R:n yhtälö
ja kuvaajan
muoto (kuvio 2).

ymmärrettävämpi R:n yhtälö ja kuvaajan muoto (kuvio L2).

RCiT = Rmax * CiT / (C½R + CiT)

(17)

RCiT = Rmax * CiT / (C½R + CiT).

(17)
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Esimerkkejä R = f(CiT)malleista
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Kuvio L2.
Tässä kuviossa Rmax = RCiT:n
Esimerkkejä RCiT-malleista (R = f(CiT)

käytännöllinen asymptootti (0,8 - 0,9), sillä CiT:n lähestyessä ä
töntä osamäärä lähestyy lukua 1 ja RCiT lähestyy realistista Rmax-arvoa. C½R = se CiT:n arvo
RCiT on ½ * Rmax. (C½R:n tyypilliset arvot ovat järvissä 250 – 350 ja hyvin isoissa altaissa 350
2000 [μg P l-1 * kk] ).

Tässä kuviossa Rmax = RCiT:n käytännöllinen asymptootti (0,8–0,9), sillä CiT:n
lähestyessä ääretöntä osamäärä lähestyy lukua 1 ja RCiT lähestyy realistista Rmaxyhtälöä
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L.2.3 Muita maailmalla esiintyneitä CiTx-mallikehitelmiä
kussakin järvitapauksessa.” Lisäksi ei yksin siinä, vaan myös mielivaltaisissa
kuormitustapauksissa, mihin viipymään perustuvat RT-mallit eivät kykene.

CiTx-mallien perustuntomerkki on, että niissä on CiT-mallien ”sekä Ci että T”-ajatuksia, mutta
ilman selkeää yhdistämistä.
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L.2.3 Muita maailmalla esiintyneitä CiTx-mallikehitelmiä
CiTx-mallien perustuntomerkki on, että niissä on CiT-mallien ”sekä Ci että T”ajatuksia, mutta ilman selkeää yhdistämistä.
Tsekkiläinen tutkijaryhmä (Straskraba, Dostalkova, Hejzlar ja Vyhnalek 1995)
on Lappalaisen mallista tietämättömänä havainnut, että säännöstelyaltaissa fosforin
R kasvaa samalla tavalla viipymän T funktiona kuin jo esitellyissä CT-malleissa.
Tämän lisäksi Straskraban ryhmä havaitsi, että R voidaan kuvata Ci:n funktiona
likimäärin seuraavan yhtälön mukaan:
RSTRAS = 0,78 * (1 - EXP(-0,054*(Ci - 28,4))).

(18)

Tässä yhtälössä ei siis esiinny viipymää T. Kuvaajassa R kasvaa melko loivasti
siten, että Ci-arvoja 20, 50 ja 150 vastaavat R-arvot 0,20 / 0,42 / 0,70.
11 vuotta myöhemmin tsekkiläinen tutkijaryhmä (Hejzlar, Samalova, Boers
&Kronvang 2006) on tutkinut samaa yleisaihetta suuremmalla havaintoaineistolla.
Myös he ovat löytäneet T-riippuvuuden lisäksi Ci-riippuvuuden, tosin nytkin vain
tekoaltaille. Yhdistetty tekoaltaiden riippuvuus, jossa siis esiintyvät sekä T että Ci
yhdessä kuten Lappalaisen mallissa, on seuraava (Hejzlar ym. 2006):
RHEJZ = 1 - 1,43/Ci * (Ci /(1+T½))0,88.

(19)

Hejzlarin ym. kuvaajassa, jos T:n oletetaan olevan 1 vuosi, tekoaltaiden R
kasvaa eri Ci:n arvoilla alussa liian jyrkästi, mutta pian tasaantuu liian pienille R:n
arvoille. Ci-arvoja 20, 50 ja 150 μg P l-1 vastaavat R-arvot 0,45 / 0,50 / 0,60. Jos
T:n arvona pidetään 0,5 vuotta, R:n arvot pienenevät noin 0,05 yksikköä. Suurilla
Ci-arvoilla (40–200… μg P l-1) R jää kokemuksen mukaan noin 0,25 yksikköä liian
pieneksi, mikä aiheuttaa lopputuloksiin melkoisia virheitä.
Hejzlar ym. (2006) tutkivat myös järviä ja havaitsivat niissä T-riippuvuuden,
kun järvien Ci-arvot olivat kohtuullisen samansuuruisia. Ci-riippuvuutta he eivät
havainneet ilmeisesti siksi, että järvien T-arvojen vaihtelu oli suurta ja hajanaista.
Mainittakoon, että fosforin pidättymismalleja tutkinut virolaisryhmä (Koiv ym.
2011) on päätynyt R:n viipymäriippuvuuden osalta tsekkitutkijoiden päätelmiin.
Ci-riippuvuudesta heillä on ristiriitainen ja hieman virheellinen käsitys, kun he
toteavat seuraavaa:
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”Tekemämme korrelaatioanalyysit osoittivat, että korkeita fosforin
pintakuormituksia vastaanottavat tekoaltaat ja järvet myös pidättivät enemmän
fosforia neliömetriä kohti, mutta pidättymiskerroin R pysyi yleensä vesistön
vastaanottamasta pintakuormituksesta riippumattomana.”
Tämä Koivin ym. (2011) johtopäätös jätti asiat T-ryhmän mallien ja siis pelkän
hydrografian varaan; jos vain kuormitus muuttui, mutta virtaama ja morfologia
pysyivät ennallaan, pidättymiskerroin R ei muuttunut. Todellisuudessa se kuitenkin
muuttuu (ks. kuvio L2 ja seuraava RCiT-mallitarkastelu).
L.2.4 RCiT-pidättymismallin päivitys ja modifiointi sisäkuormituksen
arviointiin
Edellä on puhuttu RCiT-mallista ikään kuin valmiina ja virheettömänä
laskentavälineenä. Seuraavassa mallin yleisyyttä testataan suurella, tosin hyvin
heterogeenisellä ja aineistovirheitä sisältävällä numeerisella tapausaineistolla.
Testauksen tulos jää siten epätarkaksi. Lisäksi uudella käsittelyllä on toinenkin
motiivi, Cvir:n ja sisäkuormituksen uudentyyppinen arviointimenetelmä.
Aineisto
Erittäin heterogeeniseksi katsottava aineisto kerättiin artikkeleista Bryhn
& Håkanson 2007, Frisk ym 2006, Nürnberg 1984. Näiden takana on noin
50 taustaviitettä, joten tällainen tietojen antaja-joukko ei ole voinut toimia
koordinoidusti. Havaintoja on 1970-luvulta alkaen. Varsinkin kuormi-tusarvoihin
sisältyy suuria virhelähteitä. Pian esitettävä kuvio näyttää siten yleissuunnan, jota
tulisi tarkentaa uudella ja koordinoidulla havaintoaineistolla.
Fosforikuormituksen, -pitoisuuden ja muiden parametrien laskentaan
kelpaavien järvitietojen kokonaislukumäärä on tutkijoiden viittausjärjestyksessä
41, 49 ja 87 eli yhteensä 117, joissa on muutamia samoja järviä. Aineisto
suodatettiin siten, että hyväksytyiksi tulivat järvet: A > 1 km2, keskisyvyys > 5 m
ja veden viipymä > 0,5 vuotta. Varsinkin Friskin ym. (2006) aineisto sisälsi paljon
pieniä ja matalia altaita. Tällöin lukumääräksi tuli 98. Tähän aineistoon otettiin
lisävertailuksi Itämeri, jolloin kokonaislukumäärä oli 99 allasta.
Järvistä kaksi, Lake Tahoe ja Superior, ovat ääritapauksia, joiden viipymät ovat
noin 600 ja 200 vuotta. Muissa yli 10 vuoden viipymän tapauksissa se on lukualueella
70–10 vuotta, Itämerellä noin 23 vuotta. Jakautuminen eri viipymäluokkiin (v) oli
seuraava.
374

600–10 v: 17 kpl,

10–4 v: 19 kpl,

4–1 v: 52 kpl,

1–0,5 v: 14 kpl.

RCiT:n laskeminen
Seuraavassa kuviossa L3 on esitetty fosforin pidättymiskerroin RCiTyhdistelmämuuttujan CiT eli [(Ci μg P l-1 ) * (T kk)]:n funktiona. Asymptoottinen
perusyhtälön pistejono esittää yhtälön 17 mukaista funktion kulkua (perusyhtälö)
ja eri tutkijoiden todellisista havainnoista lasketut pisteet esittävät allaskohtaisia
R-arvoja.
Pisteiden kokonaishajonta suhteessa laskennalliseen peruskäyrään on
odotetusti suurta. Se koostuu osin normaaleista virhetekijöistä, mutta myös
systemaattisesta sisäisen kuormituksen aiheuttamasta pisteiden sijoittumisesta
peruskäyrän alle. Mallitetun peruskäyräpisteen ja havaitun pisteen erotus Rm - Rh
kertoo, jos mittausvirheitä ei olisi, onko allas tavanomaista parempi vai huonompi
pidättämään fosforia. Tätä laskennallista arvoa voidaan hyödyntää myöhemmin9
esitettävässä sisäisen kuormituksen likiarvon käänteislaskennassa.

Kuvio L3. Terveiden tai lähes terveiden järvien aineistoon ja perusyhtälöön 17 pohjautuva
fosforintaipidättymiskertoimen
kuvaaja
(pistekäyrä)
sekä nyt
käsiteltävän
järviaiKuvio
3. Terveiden
lähes terveiden järvien aineistoon
ja perusyhtälöön
17 pohjautuva
fosforin
pidättymiskertoimen
kuvaaja
(pistekäyrä)
sekä nyt
käsiteltävän järviaineiston
havaitutpoikkeama
R-arvopisteet. pistejonosta
Havainnon poikkeama
pistejonosta
neiston
havaitut
R-arvopisteet.
Havainnon
alaspäin
kuvaa
alaspäin kuvaa virhehajonnan ja sisäkuormituksen yhteisvaikutusta. Itämeren ja numeroviitteellä varustettujen
virhehajonnan ja sisäkuormituksen yhteisvaikutusta. Itämeren ja numeroviitteellä varpisteiden suuri poikkeama kertoo, että sisäinen kuormitus pitää fosforipitoisuuden suurempana kuin se muuten olisi.
ustettujen pisteiden suuri poikkeama kertoo, että sisäinen kuormitus pitää fosforipitoisuuden suurempana kuin se muuten olisi.

Tulkintoja RCiT-arvojen suurista poikkeamista

375
A) Altaassa ei ole sisäistä kuormitusta
Jos mallitettu Rm on pienempi kuin havaittu Rh, eli (Rm - Rh) < 0, niin se kertoo esimerkiksi
saostuskemikaaleilla ylläpidetystä ”erikois”oligotrofiasta tai siitä, että allas on oligotrofinen ja
että valuma-alueen maaperässä on fosforia saostavia kemikaaleja (alumiini, rauta, kalkki).
B) Altaassa on sisäistä kuormitusta (Onko syytä epäillä allasta sisäkuormitteiseksi)
Jos mallitettu Rm on suurempi kuin havaittu Rh, eli (Rm - Rh) > 0, niin se viittaa sisäisen
kuormituksen olemassaoloon, mikä pitää altaan fosforipitoisuuden Cv tavanomaista
suurempana.

Esimerkkejä suurista pidätyskertoimista eli allas on tehokas pidättäjä (Rm < Rh)
Tarkasteltaviksi otetaan vain muutamia peruskäyrästä paljon poikkeavia R-arvoja. Tulkintoja

Tulkintoja RCiT-arvojen suurista poikkeamista
a) Altaassa ei ole sisäistä kuormitusta
Jos mallitettu Rm on pienempi kuin havaittu Rh, eli (Rm - Rh) < 0, niin se
kertoo esimerkiksi saostuskemikaaleilla ylläpidetystä ”erikois”oligotrofiasta
tai siitä, että allas on oligotrofinen ja että valuma-alueen maaperässä on fosforia
saostavia kemikaaleja (alumiini, rauta, kalkki).
b) Altaassa on sisäistä kuormitusta (Onko syytä epäillä allasta sisäkuormitteiseksi)
Jos mallitettu Rm on suurempi kuin havaittu Rh, eli (Rm - Rh) > 0, niin se viittaa
sisäisen kuormituksen olemassaoloon, mikä pitää altaan fosforipitoisuuden Cv
tavanomaista suurempana.
Esimerkkejä suurista pidätyskertoimista eli allas on tehokas pidättäjä
(Rm < Rh)
Tarkasteltaviksi otetaan vain muutamia peruskäyrästä paljon poikkeavia R-arvoja.
Tulkintoja ajatellen muistettakoon vielä aineiston hyvin suuri heterogeenisuus.
Seuraavien tarkastelujen symbolit ja yksiköt Rh ja Rm ovat havaittu ja
mallinnettu R, fosforin pintakuormitus K/A g P m-2 v-1, fosforin syöttö- ja
järvipitoisuudet Ci ja Cv μg P l-1.
Lake Fremont sijaitsee luoteis-USA:ssa. Sen Rh 0,99 on kuvion vasemmassa
ylänurkassa. Vuoristojärvenä sen fosforin pintakuormitus on pieni, 0,12, eli
samaa luokkaa kuin Itämeressä. Syöttöpitoisuus on vain 12 eli neljännes Itämeren
nykyisestä syöttöpitoisuudesta, mutta järven Cv on vain 0,1 (Nürnberg 1984),
josta edellä mainittu suuri Rh tulee. Tämän täytyy olla mahdoton tulos, ilmeisesti
sadasosa todellisesta. Tämä on eräs esimerkki aineiston epätarkkuuksista.
Lake Four Mile sijaitsee Luoteis-USA:ssa. Sen havaittu pidätyskerroin Rh 0,84
ja laskettu Rm 0,67 ovat kuvion vasemman ylänurkan suunnassa. Vuoristojärvenä
fosforin pintakuormitus on pieni, 0,10 eli samaa luokkaa kuin Itämeressä ja edellä
Fremontissa. Syöttöpitoisuus on kuitenkin 36, mikä lähentelee Itämeren nykyistä
syöttöpitoisuutta. Järven Cv on 5,7 (Nürnberg 1984). Järvi sisältänee fosforin
pidättymistä edesauttavaa mineraalia. Lake Four Mile edustaa melko hyvin
luonnontilaista Itämerta.
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Esimerkkejä pienistä pidätyskertoimista eli allas on sisäkuormitteinen,
huono pidättäjä (Rm > Rh)
Iso-Roine on puhtaiden Längelmäveden ja Hauhon reittien keskusjärvi, joka
laskee pohjoisen puolelta Vanajaveteen. Kuviossa Roineen piste on vasemmassa
alanurkassa, Rhav on 0,0. Iso-Roineen pintakuormitus on pieni, 0,16, eli samaa
luokkaa kuin Itämeressä maksimiaikaan 1980-luvulla. Syöttöpitoisuus on vain 12,
ja myös järven Cv on 12 (Frisk ym 2006), josta edellä mainittu nolla-Rh tulee.
Teoreettisesti tämän pitäisi olla hieman yli nolla, sillä pienen lähivaluma-alueen
lisäveden syöttöpitoisuus on varmasti yli tuloveden pitoisuuden 12. Nolla-Rh
lienee kuitenkin lähellä todellista arvoa. Fosfori on ehtinyt sedimentoitua IsoRoineen yläpuolisiin altaisiin,
Lake Harriet ja Lake Calhoun (Nürnberg 1984, anoxinen alusvesi) ovat
pienehköjä järviä USA:n suurten järvien länsipuolella. Rh-arvot ovat 0,01 ja 0,03.
Niiden pintakuormitus on 5–10- ja syöttöpitoisuus 1,5–2-kertainen Itämereen
verrattuna. Ilmeisesti alusveden hapettomuus on päätekijänä ylläpitämässä sisäistä
kuormitusta Itämeren tavoin. Sisäistä kuormitusta kuvastaa korkea virtuaalinen
Civir/Ci-suhde 3–6. Itämerellä vastaava on 3–5.
Kolmas epäiltävän pieni Rh-arvo (0,08) kuuluu sveitsiläiselle Greifenseelle.
Sen K/A on 2,7, jolloin se on noin 27-kertainen Itämeren nykyarvoon verrattuna.
Huono pidätyskyky on todennäköisesti melko oikea. Joka tapauksessa järvi on
edelleen hyvin sisäkuormitteinen. Sen Ci on noin 200 ja Civir/Ci-suhde on 8. Se
on esimerkki monista äärimmäisen ulko- ja sisäkuormitteisista järvistä, joissa
sisäkuormitus dominoi ja joissa tuntomerkkinä on suuri Civir/Ci- ja suuri Rm - Rharvo, eli havaitut pidättymisarvot ovat paljon peruskäyrän alapuolella.
Kuviosta L3 nähdään, että Rh-arvojen yleiskuva on yhteneväinen Lappalaisen
ym. (1979) esittämään käyrään; R on CiT-muuttujan funktio. Siinä on kuitenkin
suuria poikkeamisia nimenomaan peruskäyrän alapuolelle (ks. kuvioteksti). Ne
kertovat sisäkuormituksen vaikutuksesta. Suuria poikkeamia on siten odotettavissa
huonokuntoisissa järvissä ja Itämeressä. Niitä analysoidaan seuraavassa kohdassa.
Mallitetun ja havaitun R:n erotuksen riippuvuus veden fosforipitoisuudesta
Etsittäessä selittäjiä erotukselle Rm – Rh löytyi seuraava riippuvuus (kuvio
L4). Erityisen hyödyllistä on havaita, että sisäistä kuormitusta kuvastava R-erotus
voidaan arvioida kohdassa L3 osoitetta-valla tavalla pelkästään pintakerroksen
fosforipitoisuuden avulla (jos Q ja V eivät muutu). Se avaa mahdollisuuden
alempana L3-kohdassa esiteltävälle virtuaalisen kokonaissyöttöpitoisuuden ja
virtuaalisen sisä- ja kokonaiskuormituksen arvioinnille.
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mahdollisuuden alempana L3-kohdassa esiteltävälle virtuaalisen kokonaissyött
virtuaalisen sisä- ja kokonaiskuormituksen arvioinnille.
Rmal - Rhav erotus (sisäkuormituksen
vaikutus) vs.veden fosforipitoisuus (μg P l-1 )

1,0

Erotus Rmal - Rhav

0,8
0,6
0,4

Kuvio 4.
RCiT-mallilla saatu Itä
erotus kertoo sisäkuo
vuudesta veden fosfo
Origon läheisistä piste
virherajat ovat noin ±

0,2
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Veden fosforipitoisuus (μg P l-1 )

Kuvio L4. RCiT-mallilla saatu Itämeren Rmal – Rhav -erotus kertoo sisäkuormituksen
riippuvuudesta veden fosforipitoisuuteen. Origon läheisistä pisteistä arvioiden R:n virherajat ovat noin ± 0,2.

L.2.5 Altaan fosforipitoisuuden ennustaminen RCiT-mallilla

L.2.5 Altaan fosforipitoisuuden ennustaminen RCiT-mallilla

Usein tehtävänä on vastata kysymykseen, kuinka altaan fosforipitoisuus Cv mu

Usein tehtävänä on vastata kysymykseen, kuinka altaan fosforipitoisuus Cv
tus, virtaama tai morfologia tai ne kaikki muuttuvat. Vastaus saadaan käyttäm
muuttuu, jos kuormitus, virtaama tai morfologia tai ne kaikki muuttuvat. Vastaus
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L.3 Virtuaalisen fosforipitoisuuden ja -kuormituksen käänteislaskenta
L.3.1 Virtuaalisen syöttöpitoisuuden Civir laskentaidea Cv- ja
T-arvoista
Edellisissä tilanteissa haluttiin tietää, kuinka paljon veden fosforipitoisuus Cv ja
pidätyskerroin R muuttuvat, jos kuormitus (ja / tai virtaama ja/ tai tilavuus) muuttuu
melko hyväkuntoisissa ja pohjaltaan valtaosin hapellisissa altaissa.
Usein on tilanteita, että ulkoista ja sisäistä kuormitusta ei tunneta. Silloin
kysymys on toisin päin: mikä on (likiarvona) se ulkoinen ja sisäinen virtuaalinen
yhteiskuormitus Kvir, joka on aiheuttanut vallitsevan Cv-pitoisuuden tarkasteltavassa
altaassa, jonka viipymä on T? (Määritelmänä T=V/Q).
Jos altaassa tiedettäisiin tai epäiltäisiin olevan sisäistä tai jotain muuta
tuntematonta kuormitusta, ja vaikka ulkoinen kuormitus ja Ci tunnettaisiinkin,
normaalitapausten perusyhtälöä 17 voidaan käyttää vain suuntaa antavasti.
Ylipäätään sisäkuormitus kohottaa Cv:n arvoa, joten perusyhtälöllä laskettu,
sisäkuormitusta huomioimaton R joko kasvaa tai pienenee kuormitus-, virtaama- tai
tilavuusmuutoksista riippuen. Silloin sisäkuormitusarvio tulisi laskea virtuaalisen
syöttöpitoisuuden Civir kautta. Periaatteessa tämän pitäisi olla mahdollista, jos
prosessiketju tunnetaan kvantitatiivisesti. Luonnollisesti menettely on karkea.
Matemaattinen ratkaisu on mahdollinen ja hyvin käytännöllinen. RCiT-mallin
yhtälö 17 antaa mahdollisuuden johtaa matemaattisesti perusmallista uuden
”takaisinlaskentayhtälön”, jolla arvioidaan – pelkästään viipymästä ja päällysveden
pitoisuudesta – ”virtuaalinen kokonaiskuormi-tus”, jonka mukaisesti allas näyttää
toimivan.
Ajatelkaamme, että huonokuntoisessa järvessä tuntemattomien ulkoja sisäkuormituksen summa olisi virtuaalinen Kvir ja että tämän mukainen
syöttöpitoisuus olisi Civir. Normaalia CiT:tä vastaisi nyt CivirT, josta tiedämme
odottaa, että sisäkuormitus on nostanut veden Cv-pitoisuutta ja samalla muuttanut
laskettua R:n arvoa (ks. yhtälö 13). Allas ei siis enää pidätä fosforia suhteellisesti
aiemmalla teholla.
Ylikuormitusepäilystä huolimatta ensin altaan kuvitellaan toimivan R:n
laskennassa terveen altaan tavoin. Terveen altaan R:n laskentayhtälöllä 17 ja
käyttämällä CiT:n tilalla muuttujaa CivirT saadaan teoreettinen, virtuaalinen hyvän
altaan mallitettu Rm. Kun todellisuudessa sisäkuormitus on kohottanut Cv:n arvoa,
todettu Rh jää pienemmäksi eli se jää kuvaajakäyrän koveralle alapuolelle (ks.
kuvio L1 ja myöhempi kuvio L 3).
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Voidaan siis arvioida, että sisäinen kuormitus on aiheuttanut erotuksen Rm–
Rh eli dR:n. Jos Rh sijoittuukin käyrän yläpuolelle, dR on negatiivinen ja tämä
voi johtua virhemarginaalista, mutta suurella poikkeamalla voidaan arvioida,
että allas pidättää fosforia tavallista enemmän esimerkiksi saostusaineiden
avulla.
L.3.2 Sisäisen kuormituksen virtuaalinen arviointimalli
Virtuaalisen fosforin syöttöpitoisuuden Civir laskennan pohjana on Lappalaisen
(1978) ja Lappalaisen ym. (1979) fosforimalli, ks. yhtälö 17. Tämän CiT-mallin
pohjalta kehitetään nyt käänteinen jatko-osa, CvT-malli, jolla voidaan käänteisesti
arvioida kysytty Civir ja Kvir altaan viipymän T ja päällysveden fosforipitoisuuden
Cv avulla.
Käänteinen CvT-malli
Pidättymiskertoimen R ja Cv määrittely- ja laskentayhtälöistä 14 ja 17 voidaan
kirjoittaa seuraava verranto, jossa Rmax ja C½R ovat kalibrointikelvollisia vakioita:
(Civir – Cv)/ Civir = Rmax * Civir T / (C½R + Civir T).

(21)

Tällöin yhtälöön jää tuntemattomaksi vain Civir, jonka laskennan ensi
vaiheessa kerrotaan äärimmäiset jäsenet ja keskimmäiset jäsenet keskenään, ja
välisievennysten jälkeen tästä saadaan Civir:n toisen asteen yhtälö, joka on muotoa:
(T - Rmax*T) Civir2 + (C½R – CvT) Civir – Cv C½R = 0.

(22)

Tämä yhtälö voidaan nähdä muodossa ax2 + bx + c = 0, joten Civir:lle voidaan
toisen asteen yhtälön ratkaisukaavojen mukaan kirjoittaa lopullinen ratkaisu:
Civir = - (C½R – CvT) + [(C½R – CvT)2 - 4 (T - Rmax*T) (-Cv C½R)]½ /
[2 (T - Rmax*T) ].
(23)
Yhtälö näyttää monimutkaiselta, mutta sen hahmottamista voidaan helpottaa,
kun määritellään, että (C½R – CvT) = A, että (T - Rmax*T) = B ja että (-Cv C½R) = D,
jolloin saadaan
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Civir = (A2 – 4*B * D)½ / (2*B) – A.
(24)
Yhtälöt 23–24 on helppo ohjelmoida esimerkiksi Excel-taulukkolaskimeen.
Johdannaisina saadaan virtuaalinen kokonaiskuormitus
Kvir = Civir * Q.

(25)

Jos normaali ulkoinen Ci ja Kulk tunnetaan, saadaan myös sisäisen
kuormituksen aiheuttama virtuaalinen syöttöpitoisuus ja kuormitus seuraavasti:
KvirSK = Kvir – Kulk.

(26)

CivirSK = Civir – Ci.

(27)

Altaan tilasta ja sisäkuormituksesta saadaan havainnolliset kuormitus- ja
syöttöpitoisuussuhteet Kvir/ Kulk ja Civir/Ci. Erityisesti todettakaan, että yhtälössä 23
esiintyy vain kaksi vapaata muuttujaa, T ja Cv sekä vain kaksi kalibrointikelvollista
vakiota, Rmax ja C½R.
Edellä esitetty menettely täyttää erinomaisesti Lowe & Stewardin (2011)
suosittaman yksinkertaisuuden idean.
L.4 Fosforin pidättymismallien soveltaminen Itämereen

L.4.1 Itämeren viipymä on liian suuri RT-mallinnukseen
Itämeren tapauksessa viipymä on ylisuuri, joten varsinkin RT- ja osin myös RCiTmalleilla saatavat R:n arvot sattuvat laakealle ja kuormitusmuutoksille epäherkälle
R:n asymptoottialueelle (kuviot L1, L2). Ne tuottavat liian suuria R:n arvoja ja siten
pieniä Cv:n arvoja. Keskimääräisten sisäänvirtausten arviot sisällyttäen Itämeren
veden viipymä on noin 23 v. Tämä tuottaa Vollenweiderin mallilla RT-arvon 0,83,
eli vedessä näkyy vain 13 % syöttöpitoisuudesta Ci. Vuosien 1, 1000, 1500, 1900
1950, 1980 ja 2010 järjestyksessä tämä malli antaa seuraavat Cv-pitoisuudet: 1,4 /
1,6 / 1,5 / 2,7 / 5,3 / 9,5 / 5,4.
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L.4.2 Itämeren RCIT-mallin soveltaminen luonnontilaisen Cv:n
arviointiin
Seuraavaan taulukkoon on sisällytetty tärkeimpiä Itämeren fosforikuormituksen
johdannais-funktioita. Taulukon vuosien 1980 ja 2010 arvot ovat nykyajalta ja
siten kohtalaisen tarkat. Vuosien 1–1950 lukuarvot perustuvat muun muassa
pääkirjoituksen kuvioihin 10 ja 27 sekä niiden tausta-aineistoon.
Syöttöpitoisuuksia ja viipymää laskettaessa on otettu huomioon keskimääräinen
noin 450 km3:n sisäänvirtaus. Jos syöttöpitoisuuden laskemiseen käytettäisiin vain
jokien, ranta-alueiden ja laskeuman parametrejä, Itämeren suolapitoisuus olisi nolla,
mikä ristiriitauttaa pelkästään ulkoiseen kuormitukseen pohjautuvat tarkastelut.

Taulukko L1. Arvioituja kuormitus- ja pitoisuusparametrejä Itämeren eri aikakausina.
Yksiköt: Ulkoinen kuormitus K sisältäen Tanskan salmien sisäänvirtausarvion (kt v-1) ja
pintakuormitus K/A (g m-2 v-1). Seuraavien: Ci, Cv, Cmal, Civir, CivirSK pitoisuusyksikkö μg
l-1. Symboli SK tarkoittaa sisäistä kuormitusta. Laskennassa käytetty viipymä T on 23
vuotta.
Aika

Ulk.

K/A

Ci

Cv

Rmal

Rhav

Cvmal

Civir

CivirSK

Civir / Ci

kuor

CivirSK
/ Ci

1

10

0,025

10,5

3,0

0,77

0,71

2,4

15,4

5

1,47

0,47

1000

12

0,030

12,5

4,0

0,79

0,68

2,7

24,8

12

1,98

0,98

1500

11

0,028

11,5

3,5

0,78

0,70

2,6

20,0

9

1,74

0,74

1900

20

0,050

20,9

5,0

0,83

0,76

3,6

34,5

14

1,65

0,65

1950

39

0,098

40,8

10,0

0,86

0,75

5,6

84,0

43

2,06

1,06

1980

70

0,175

73,2

22,0

0,88

0,70

8,9

203,8

131

2,79

1,79

2014

40

0,100

41,8

21,0

0,86

0,50

5,7

193,8

152

4,64

3,64

Taulukon lukuarvoista Cvmal:n (mallitettu) arvot on laskettu Ci-arvoista lähtien
suoraan RCiT-mallilla. Cv-sarakkeen arvot koostuvat siten, että mallitettuihin
Cvmal-arvoihin on lisätty sub-jektiivisen arvion mukaan tehty lisäys siksi, että
ylipitkä viipymä on pienentänyt mallitettuja Cvmal-arvoja. Vuosien 1980 ja 2014
korkeat Cv-arvot perustuvat kuitenkin jo havaintoihin, joten kaikki niiden rivien
arvot ovat muita luotettavampia
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Mallinnus on tuottanut virtuaalisarakkeisiin sisäkuormitukseen liittyvää
virtuaalista kuormitusta jo karuille vuosille 1 ja 1500. Vaikka voitaneen puhua,
että silloin ei ole esiintynyt varsinaista sisäistä kuormitusta, niin todellisuudessa
kaikkiin altaisiin liittyy tietty peruskierto veden ja pohjan välillä. Äärimmäisestä
sarakkeesta näkyy, että vuoden 1950 paikkeilla ja sen jälkeen normaaliksi katsottava
kierto kasvoi rajusti ja ansaitsi nimen sisäinen kuormitus.
Edellinen taulukko ja seuraava kuvio näyttävät, että vuosien 1980 ja 2010
välillä sisäisen kuormituksen absoluuttinenkin arvo on kasvanut, vaikka ulkoinen
kuormitus on vähentynyt. Tämä ei liene virhe, sillä tänä väliaikana hapeton pohjaala on lisääntynyt.
Taulukkoa L1 ja muita taustatietoja tulkiten voidaan arvioida, kuinka
ulkoisen kuormituksen Ci-pitoisuudet ovat kasvaneet ihmisperäisen kuormituksen
kanssa 1980-luvulle asti. Sen jälkeen tämä korrelaatio on murtunut. Sitä vastoin
peräkkäisten hapellisten suolavesipulssien toistumisajat ovat 1970-luvulta alkaen
3–5-kertaistuneet. Tämä puoltaa väitettä, että Itämeren rehevyys on heikossa
yhteydessä ihmisperäiseen kuormitukseen, mutta vahvassa yhteydessä pulssien
toistuvuu-teen ja sitä kautta vähähappisuuteen ja sisäiseen kuormitukseen ja myös
pääartikkelin luvussa 6 osoitettavaan typen- ja hiilensidontaan.
L.5 Yhteenveto konseptuaalisten P-mallien sovelluksesta Itämereen
Kaikilla altailla on niiden kullekin tilanteelle ominainen fosforin pidätyskyky R,
joka pääosin riippuu altaan viipymästä T ja tulovesien fosforipitoisuudesta Ci.
R:n lukuarvoa tarvitaan, kun arvioidaan altaaseen syntyvää pitoisuutta Cv, joka
saa yhtälön Cv=(1-R) Ci. Viipymän perusteella laskettavat RT-mallit eivät sisällä
mitään biologista komponenttia, mutta jo ne antavat karkean käsityksen R:n
suuruusluokasta (mm. Vollenweider 1976, Vollenweider & Dillon 1974, Dillon &
Rigler 1975, Larsen & Mercier 1976 ja Chapra 1977). Esimerkkejä on kuviossa L1.
Biologialla on tietenkin vaikutusta altaaseen syntyvään pitoisuuteen. Tämän
tiesivät muun muassa Vollenweider ja Dillon (1974) kirjoittaessaan: ”Pitäisi
ponnistella pidättymiskertoimen tekijöiden määrittelemiseksi, jotta se (R) voitaisiin
ennustaa tarkemmin kussakin järvitapauksessa.” Lappalainen (1974) julkaisi Cv:n
laskemiseksi uuden R:n laskentatavan (ja myöhempiä versioita), joissa viipymän
lisäksi esiintyi myös altaaseen tulevien vesien fosforin syöttöpitoisuus Ci. Kieli- ja
työasioiden takia malli ei ole päässyt kansainväliseen tietoisuuteen. Myöhempiä
versioita on kuitenkin laadittu (mm. Frisk 1978 ja Lappalainen ym. 1979).
Tutkimusryhmät Straskraba ym. (1995), Hejzlar ym. (2006) ja Koiv ym. (2011)
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ovat todenneet, että R todellakin riippuu myös syöttöpitoisuudesta, mutta heidän
yhtälönsä tuottavat melko hajanaisia tuloksia.
Itämeren tapauksessa viipymä on ylisuuri, joten RT- ja myös RCiT-malleilla
saatavat R:n arvot sattuvat laakealle ja kuormitusmuutoksille epäherkälle R:n
asymptoottialueelle (kuviot L1, L2). Ne tuottavat laskennassa liian suuria R:n arvoja
ja siten liian pieniä Cv:n arvoja, koska mallit on laadittu hyväkuntoisten altaiden
aineistoista. Perusmallin ja todellisuuden ristiriitaa voidaan virtuaalimallilla
hyödyntää sisäisen kuormituksen osuuden arviointiin. Nämä laskelmat osoittavat,
että Itämeri on nykyään raskaasti sisäkuormitteinen.
Itämeren päällysveden lähes luonnontilaisiksi fosforipitoisuuksiksi aikakautena
1–1500 jaa. saadaan taulukosta L1 seuraavia arvioita:
–– Itämeren veden fosforipitoisuus Cv (μg P l-1) on ollut noin 3–4. Sen jälkeen eri
vuosikymmeninä: 1900–5, 1950–10, 1980–22 ja 2014–21.
–– Itämeren sisäisen ja ulkoisen kuormituksen suhde on ollut noin 0,8. Sen jälkeen
eri vuosikymmeninä: 1900–0,7, 1950–1,1, 1980–1,8 ja 2014–3,6.
–– Itämeren sisäisen kuormituksen lukuarvo (kt P v-1) on ollut noin 9.
Sen jälkeen eri vuosikymmeninä: 1900–14, 1950–43, 1980–131 ja 2014–152.
Sisäkuormituksen lukuarvot, vaikka ne perustuvat monin tavoin likiarvojen käyttöön,
merkitsevät sisäkuormituksena samaa suuruusluokkaa kuin pääkirjoituksen
luvussa 9.1.4 saadut tulokset. Huomattakoon, että laskenta tuotti vuoden 1980
tilanteelle pienemmän sisäkuormitusarvon kuin nykyvuodelle 2014. Tämä on
ymmärrettävissä siten, että hapettomat alueet olivat vuonna 1980 pienemmät
ja lisäksi ”systeemi sai ilmaiseksi, mitään tekemättä” ulkoista kuormitusta noin
2-kertaisen määrän nykyvuosiin verrattuna. Tätä on voimakkaasti edesauttanut
happea tuovien pulssien harventuminen.
Muiden tarkastelujen ohella myös nämä tarkastelut päätyvät siihen, että jo
marginaaliseksi tulleen ulkoisen fosforikuormituksen vähentäminen ei paranna
Itämeren (sinilevä)rehevyystasoa havaittavasti.
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L6 Yhteenveto virtuaalisen P-mallin kehityksestä
Lähtökohtana on tilanne, että altaasta ei ole mitään kuormitustietoja; on vain tieto
altaan veden P-pitoisuudesta Cv ja viipymästä T (=V/Q). Kohdassa L3 esitettiin
käänteinen CiT-malli, jolla lasketaan muun muassa seuraavat tuntemattomat
parametrit: 1) Ulko- ja sisäkuormituksen yhdessä aiheuttama fosforin virtuaalinen
syöttöpitoisuus Civir ja myös 2) kuormituksen summa-arvio Kvir. Edelleen saadaan
muun muassa a) arvio ulkoisen ja sisäisen kuormituksen aiheuttamista osuuksista
Cv:n arvoon ja b) arvio sisäkuormituksen ja ulkokuormituksen suhteesta. Itämeren
tulokset on esitetty edellä.
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