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1. TIIVISTELMÄ 

 
Hankkeessa kehitetään Saaristomeren alueen kokonaiskuormitusmalli vesienhoidollisten 
toimenpiteiden suunnittelun, vaikutusten arvioinnin ja seurannan työkaluksi. Virtaukset ovat 
avainasemassa avoimia mereisiä systeemejä mallinnettaessa, ja Saaristomeren erittäin 
mutkikas pohjan topografia, saarisuus ja rantaviivan rikkonaisuus tekevät sen 
hydrodynamiikan mallinnuksesta haastavan. Pääosin olemme hyödyntäneet ja jalostaneet 
olemassa olevia malleja ja aineistoja. Tärkeimpinä työkaluina käytetään VEMALA -mallia 
valuma-alueelta tulevan kuormituksen arviointiin sekä 3-ulotteisen COHERENS 
-virtausmallin ja SEABED -mallin vedenlaatumodulin kytkentää Itämeren ja Saaristomeren 
alueen hydrodynamiikan ja ravinnevoiden estimointiin. Hankkeen aloitusvaiheessa (24.6.-
31.12. 2013) suunniteltiin mallien käyttöliittymä ja tarvittavat ominaisuudet, testattiin mallien 
toimivuus ja sovellettiin niitä tutkimusalueelle, sekä koottiin mallinnuksen tarvitsema 
havaintoaineisto. Hankkeemme on uraa uurtava Itämeren piirissä kytkiessään riittävän 
realistisen saaristomallin operatiiviseen valuma-aluemalliin. 

Hankkeemme on toteutettu Ympäristöministeriön (YM) tilauksesta, ja sen rahoittaja on YM:n 
ravinteiden kierrätysohjelma (Hanke 12, RaKi-viite 6.2). Hankkeen vastuuorganisaatio on 
SYKE (vastaava tutkija Risto Lignell) ja se toteutettiin SYKEn johtamassa konsortiossa, 
johon lisäksi kuuluvat Ilmatieteen laitos (IL) ja Åbo Akademi (ÅA). Hanke on toteutettu 
tiiviissä yhteistyössä konsortion, YM:n ja toisen keskeisen loppukäyttäjän, Varsinais-Suomen 
ELY-keskuksen (VARELY), sekä mukaan kutsutun Uudenmaan ELY-keskuksen (UUDELY) ja 
ja Kungliga Tekniska Högskolanin (KTH, Tukholma) kanssa. YM, VARELY ja UUDELY 
muodostivat myös hankkeen ohjausryhmän, jolle tutkimuskonsortio säännöllisesti raportoi 
tehtävien edistymisestä. 

Hankkeen aloitusvaiheen kokonaisbudjetti oli 149 k€, josta YM:n rahoitusosuus oli 86 k€. 

 

2. HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET 
 

Rannikon fysikaalis-kemiallisilla vaihettumisvyöhykkeillä on suuri merkitys Itämeren 
avoimissa estuaarisysteemeissä. Esimerkiksi SYKEn tutkimuksissa on osoitettu, että nämä 
vyöhykkeet pidättävät ja modifioivat merkittävällä tavalla valuma-alueilta tulevaa 
ravinnekuormitusta. Saaristomerelle 1990-luvulla laaditun virtaus- ja vedenlaatumallin 
tulokset osoittivat puolestaan, että maa-alueelta tulevan kuormituksen ja pohjasta 
vapautuvien ravinteiden lisäksi Itämeren pääaltaasta tulevilla ravinnevirroilla saattaa olla 
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suuri merkitys alueen rehevöitymiskehityksessä. Näiden ravinnelähteiden keskinäistä 
suhteuttamista ja myös paikallisten kuormituslähteiden vaikutusten arviointia varten on suuri 
tarve kehittää kvantitatiivisia mallityökaluja viranomaiskäyttöön. Hankkeessa laaditaan 
Saaristomeren alueen kokonaiskuormitusmalli YM:n ja VARELYn vesienhoidollisten 
toimenpiteiden suunnittelun, vaikutusten arvioinnin ja seurannan työkaluksi. Työssä 
hyödynnetään aikaisemmissa hankkeissa kerättyjä havaintoaineistoja ja mallien tulostietoja. 
Lisäksi tässä hankkeessa käytetään syvyystietoja, joita on kerätty aikaisempaa tarkemmin 
Saaristomereltä SEABED-hankkeen virtaus- ja vedenlaatumallin sovelluksen yhteydessä. 

Saaristomeri on poikkeuksellisen mosaiikkimainen ja matala meri-alue, minkä vuoksi 
pohjasedimentin ravinnekierrot voivat säädellä merkittävästi veden laatua yhdessä 
virtausdynamiikan kanssa. Saaristomeren matalat pohja-alueet voivat vapauttaa suuren 
osan käytettävissä olevista ravinteista, ja sedimentit voivat näin olla hallitsevana 
ravinnelähteenä ulkoiseen ravinnekuormitukseen nähden kasvukauden aikana. Pohjan ja 
vesipatsaan välinen ravinnekierto voikin merkittävästi hidastaa ulkoisen ravinnekuormituksen 
vähennyksistä tulevaa veden laadun parantumista niin ajallisesti kuin paikallisestikin. 
Sisäisen kuormituksen tilastollista arviointia varten olemme keränneet kattavan 
kenttähavaintoaineiston (ÅA ja SEABED projekti ym. lähteet). Valuma-alueelta tulevan 
kuormituksen ja sen muutosten mallinnus on myös keskeisellä sijalla Saaristomeren 
rehevöitymisprosessin ymmärtämisessä ja siihen käytetään hankkeessamme SYKEssä 
sovellettua ja kehitettyä WSFS-VEMALA –kuormitusmallia. 

Hankkeen aloitusvaiheen (24.6.-31.12. 2013) keskeiset tehtävät olivat: 

I. Mallin käyttötarpeiden määrittely yhdessä YM:n, VARELY:n ja sovittavan kolmannen 
ELY-keskuksen kanssa. Tämän pohjalta suunnitellaan jatkohankkeessa lopullinen 
käyttöliittymä: sen ulkonäkö, toiminnallisuus, tietojen syöttötapa, tulostettavat suureet 
ja tunnusluvut sekä niiden esitystapa. 

II. Mallin perustaminen: COHERENS -Itämerimallin muokkaus Saaristomerimallin 
tarpeita vastaavaksi, sisältäen mm. reunaehtojen määrittelyn ja VEMALAn datan 
käytön. Alustavan batymetrian ja alkuarvojen määrittäminen Saaristomeren alueelle 
virtausmallia varten ja lisätietojen tarpeen kartoitus.  

III. SEABED -vedenlaatumallin testaus ja soveltuvuuden arviointi (mallin vahvuus on sen 
kyky hyödyntää COHERENSin virtauskenttädataa, ja sitä käytetään hankkeen 
vedenlaatuosana mm. a-klorofyllin pitoisuuksien arviointiin). 

IV. Olemassa olevien tietovarantojen, tietoaineiston laadun sekä sen prosessointi- ja 
hyödyntämistarpeen kartoitus (mallinnuksen havaintoaineisto). 

V. Virtaama- ja kuormitustietojen tuottaminen WSFS-Vemala -mallilla COHERENS ja 
SEABED mallien asentamisen ja testaamisen tarpeisiin. 

VI. Julkinen päätösseminaari 13.12. 2013, jossa esiteltiin havaintoaineistoa, mallia, 
alustavia malliajoja ja käyttöliittymää. Tilaisuuteen kutsuttiin myös ulkopuolisia 
asiantuntijoita ja sidosryhmiä, kuten muita ELY-keskuksia. 
 

3. HANKKEEN OSAPUOLET JA MENETELMÄT 
 

Hanke on toteutettu SYKEn, Ilmatieteen laitoksen (IL), Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 
(VARELY), Uudenmaan ELY-keskuksen (UUDELY), Ympäristöministeriön (YM), Åbo 
Akademin (ÅA) ja Kungliga Tekniska Högskolanin (KTH, Tukholma) tiiviillä yhteistyöllä. 

SYKE johti hanketta ja toimi sen vastuuorganisaationa (hankevastaava erikoistutkija Risto 
Lignell). Mallinnuksen tarvitsema havaintoaineisto kerättiin pääosin hankkeen 
aloitusvaiheessa (Kaarina Lukkari ja Jouni Lehtoranta), ja sitä täydennetään kokoamalla 
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lisätietoa myös jatkossa, mukaan lukien kaukokartoituksen tuoma parannus aineiston 
alueelliseen kattavuuteen. Hankkeeseen palkattiin kokopäiväinen merimallintaja, FM Elina 
Miettunen, jolla on fysikaalisen oseanografin koulutustausta ja kokemusta myös 
COHERENS-mallinnuksesta. Laura Tuomi (IL) ohjasi Elinan merimallinnusta, toimitti 
tarpeellista IL:n hydrodynaamista taustadataa sekä analysoi merimallin tuloksia EM:n 
kanssa. EM:n Lisäksi tutkijat Risto Lignell ja Letizia Tedesco osallistuivat Saaristomeren 
ravinnevirtojen mallinnukseen yhdessä VK:n kanssa. Yhteistyökumppanit Johanna Mattila 
(ÅA) ja Irma Puttonen (ÅA) koostivat SEABED-hankkeen sedimentti- ja batymetria- (pohjan 
topografia) aineistot käyttöömme. 

SYKE-VK:n työtä koordinoi Olli Malve, ja Janne Ropponen ohjasi EM:n COHERENS-
mallinnusta (mallin koodaus) sekä testasi SEABED –vedenlaatumallin soveltuvuutta 
hydrodynaamiseen COHERENS -mallikehykseen. Janne vastasi myös malliajojen 
laskentaympäristön ylläpidosta. Janne oli tiiviissä yhteydessä Ruotsiin SEABEDin 
vedenlaatumoduulin hyödyntämisen tiimoilta (SEABED-mallintajat Vladimir Cvetkovic ja 
Anders Jönsson), ja KTH:n delegaatio vieraili näissä merkeissä kahteen kertaan yhteisessä 
työkokouksessa Kumpulassa. Markus Huttunen ja Bertel Vehviläinen ohjasivat valuma-
alueen VEMALA -mallinnustyötä, jonka alustavat testit Saaristomerelle toteutti projektin 
tutkija, MSc Marie Korppoo. 

 
 

4. HANKKEEN ALOITUSVAIHEEN TULOKSET 

4.1 Mallin käyttötarpeet ja käyttöliittymä 

 

 

Kuva 1. Kaaviokuva Saaristomeren vedenlaatumallinnukseen käytettävästä 
mallijärjestelmästä. Punaisella ympäröidyt mallit ovat valmiiksi ajettuja, turkoosilla ympäröityä 
mallia kutsutaan käyttöliittymän kautta. 
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VARELY täsmensi 1.10. 2013 Saaristomerimallin käyttöliittymätarpeitaan seuraavasti: 

1. Mitä muutoksia käyttöliittymän kautta halutaan tehdä: 

- Muutokset pistekuormitukseen: 
o kalankasvatuksen ja jätevedenpuhdistamoiden purkuputkien sijainnin 

muutokset ja muutosten vaikutukset ravinnepitoisuuksiin, a-klorofylliin ja 
levämääriin sekä vaikutusalueen muodostumiseen (leviäminen) 

o pistekuormitusta mahdollisuus poistaa, siirtää tai lisätä ja tarkastella sen 
aiheuttamia vaikutukset (tulosmuuttujat, vaikutusalue) 

o mahdollisuus säätää kuormitusta yhteisesti kaikkien esim. 
kalankasvatuslaitosten osalta kerralla tai yksitellen laitoksittain (esim. 
vähentää fosforikuormitusta 30 % kaikkien laitosten osalta tai vain muutamien 
yksittäisten) 

o Kuormitusmuutokset voi tehdä suhteellisena (%) tai absoluuttisena (esim. kg) 
- Mahdollisuus muuttaa ilmalaskeuman määrää (vähentää tai lisätä sitä) alueellisesti 
- Muutokset valuma-alueelta tulevaan kuormitukseen: 

o Tarvittavasti skenaarioista (VEMALA) voidaan sopia yksityiskohtaisemmin 
myöhemmin 

o Mahdollisuus muuttaa mereen kohdistuvaa kuormitusta ilman automaattista 
VEMALA -syötettä, esim. vähentää Aurajoelta mereen tulevaa kuormitusta 
puoleen, ottamatta kantaa valuma-alueella tehtäviin toimenpiteisiin ja 
tarkastelemalla sen vaikutuksi 
 

2. Tarpeet käyttöliittymien tulosteiden suhteen ja esimerkkejä siitä mihin mallin 
tuloksia käytetään:  

- Tuloksia käytetään mm. kalankasvatuksen lupakäsittelyyn liittyvien lausuntojen 
valmisteluun 

- Karttapohjalla tulee näkyä kuormitusmuutoksen vaikutusalue, tämä tulisi saada ulos 
joustavasti eri ajanjaksoille (esim. kuukauden päästä, kahden kuukauden päästä) eli 
jos kokonaisajoaika on pitempi, on siitä mahdollista saada välitulosteita 

- Vesienhoidon suunnittelussa mallin antamia tuloksia käytetään kuormitusmuutosten 
aiheuttamien ravinnepitoisuuksien muutosten arviointiin merialueella. Vesienhoidossa 
tavoitteena on vesien hyvä tila, joka perustuu mm. tiettyihin ravinnepitoisuuksiin 
(hyvän tilan raja) vesimuodostumassa ja mallilla halutaan arvioida sitä minkälaisilla 
kuormitusmuutoksilla näihin pitoisuuksiin päästään (vai päästäänkö ollenkaan…) 

- Tallennus-muoto tulee olla yhteensopiva Microsoft -ohjelmien kanssa (word, excel, 
powerpoint) 

- Kartoille pohjatietona näkyviin vesimuodostumarajat 

Harri Helminen (VARELY) puolestaan tiivisti loppuseminaarin esitelmässään hankkeen 
aloitusvaiheen seuraavat keskeiset toiveet hankkeen tuottamalle mallityökalulle:  

1. Joustava ja mahdollisimman helppokäyttöinen käyttöliittymä;  
tähänastisissa malleissa käyttöliittymissä on olleet suurimmat puutteet. 

2. Riittävän tehokkaat tietojenkäsittelyresurssit 

3. Hyvälaatuiset karttapohjat 

4. Toimivat tukipalvelut 

Lisäksi 6.9. 2013 pidetyssä ohjausryhmän kokouksessa Sanna Kipinä-Salokannel (VARELY) 
esitti mallin tärkeimmiksi tarpeiksi: 1. vesienhoidon toimenpiteiden arviointi;  
2. lupalausuntojen tuki; 3. mallin on toimittava koko Saaristomeren alueella;  
4. käyttäjälähtöinen käyttöliittymä. 

VARLEYn tarpeet tullaan kattamaan laadittavalla mallilla ja sen käyttöliittymällä, ja myös 
Harri Helmisen loppuseminaarissa esittämistä toiveista 1. ja 3. kuuluvat suoraan 
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hankkeemme tehtäväkuvaan (ja tukipalvelut projektin keston ajan). Ohjausryhmän 
kokouksissa ja erillisessä työkokouksessa Harri Helmisen (VARELY) kanssa haettiin 
esimerkkiä vedenlaatumallin käyttöliittymään jo valmiista ratkaisuista (SEABED, BNI NEST 
system, GRAFEIO ja BEVIS). Keskusteluissa päädyttiin verkko- ja karttapohjaiseen 
käyttöliittymään. Käyttöliittymästä tehdään helppokäyttöinen ja sille laaditaan hyvät ohjeet. 
Käyttöliittymän kautta ajetaan skenaarioita vedenlaatumallilla. Malleilla jo aiemmin laskettuja 
skenaarioita voi myös tarkastella käyttöliittymän kautta. Käyttäjä määrittelee käyttöliittymän 
kautta haluamansa kuormitusmuutokset. Kuormitusmuutokset voivat olla VEMALAlla 
laskettuja tai käyttäjän itse määrittämiä muutoksia piste- tai jokikuormiin. 
Kuormitusmuutokset voi antaa prosentteina tai määrinä yhdelle tai useammalle lähteelle 
kerrallaan. Vedenlaatumallilla voi valita aikaskaalan ja tehdä skenaarion lähtien 
menneisyydestä, nykyhetkestä tai tulevaisuudesta (lähtötilanne voi olla esimerkiksi valmiiksi 
laskettu skenaario 20 vuoden päästä nykyhetkestä perustuen BSAP-vähennyksiin). Käyttäjä 
voi määritellä laskettavan skenaarion pituuden sekä sen kuinka usein data mallista 
talletetaan. Kohtuullisen laskenta-ajan saamiseksi vedenlaatumalli hyödyntää 
hydrodynaamisella merimallilla valmiiksi laskettuja virtaus-, ja lämpötilakenttiä. 

Käyttöliittymän kautta vedenlaatumallin tuloksia voi katsoa karttoina, aikasarjoina ja 
taulukoina. Tuloksia voidaan tarkastella ja koostaa vesimuodostelmakohtaisesti, ja ne voi 
tallentaa tiedostoihin. Käyttöliittymän kautta voi myös katsoa hydrodynaamisella merimallilla 
laskettuja tuloksia, joita käytetään vedenlaatumallin laskennan pohjana.   

Myös Saaristomerimallia varten toteutettavaan VEMALAn käyttöliittymään voidaan ottaa 
mukaan osa mallin ohjauksesta, mutta ei kaikkea. Käyttöliittymän kautta pystyy 
määrittelemään sellaiset skenaarioiden toimenpidemuutokset, jotka ovat selviä ja hyvin 
rajattuja. Tällaisia skenaarioita käyttäjä pystyy tekemään tuntematta tarkemmin itse mallia ja 
sen ominaisuuksia. Niitä toteutetaan myös valmiiksi VARELYn tarpeiden mukaisesti.  

Kaikkiaan VEMALAssa ja sen ICECREAM -moduulissa on runsaasti mahdollisuuksia 
muokata mallin toimintaa skenaarioissa. Osan muutoksista voi määritellä mallien syötteiden 
kautta ja osa vaatii muutoksia itse malliin. Skenaariot, joissa muutokset ovat monimutkaisia, 
ovat helpompia toteuttaa VEMALA -ryhmän toimesta kuin mutkikkaan käyttöliittymän kautta, 
joka sisältäisi suuren määrän eri muutosvaihtoehtoja. VEMALA -ryhmä pystyy myös 
arvioimaan tapauskohtaisesti mallin soveltuvuutta ja epävarmuutta erilaisten 
toimenpideyhdistelmien vaikutusten kuvaamisessa, kun skenaariot ovat monimutkaisia. 

Kuvassa 3 on suunnitteluvaiheessa toteutettu pohja kuormituslaskennan käyttöliittymäksi. 
Käyttöliittymässä voidaan määritellä skenaariosta seuraavat tiedot: 

1. Tarkasteltava alue: Joko yksittäinen vesistö tai koko Saaristomeren valuma-alue. 

2. Viljelykasvien pinta-alat tarkasteltavalla alueella. Oletusarvoina käyttöliittymään tulevat 
nykyiset pinta-alat. Pinta-alat määritellään seuraaville vaihtoehdoille: Kaura, ohra, 
kevätvehnä, syysvehnä, ruis, sokerijuurikas, peruna, rypsi, nurmi, apila, 
avomaavihannekset, viherkesanto ja avokesanto. 

3. Typen ja fosforin lannoitusmäärät kasvilajeittain 

4. Muokkausmenetelmien osuudet kasvilajeittain (syyskyntö, kevytmuokkaus, suorakylvö). 

5. Suojavyöhykkeiden määrä. Laskennassa suojavyöhykkeet sijoitetaan niille lohkoille 
joissa niistä on eniten hyötyä. 

6. Muiden kuormituslähteiden muutokset (haja-asutus, pistekuormitus ja metsätalous). 

 

Tuloksena saadaan mereen päätyvä ravinnekuormitus ja lisäksi valuma-alueen kuormitus 
kuormituslähteittäin ja peltoviljelyn kuormitus jaoteltuna viljelykasveittain, kaltevuusluokittain 
ja muokkausmenetelmittäin. Lopullinen käyttöliittymä suunnitellaan yksityiskohtaisemmin 
yhdessä käyttäjien kanssa.  
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Käyttöliittymän tekemä skenaarion laskenta toteutetaan siten, että Icecream ja VEMALA 
malleilla lasketaan valmiiksi taustatulokset, mm. jokaisen peltolohkon kuormitus eri 
viljelykasveilla, lannoitusmäärillä ja muokkausmenetelmillä. Valmiiksi lasketuista 
taustatuloksista käyttöliittymä pystyy simuloimaan halutun skenaarion tulokset nopeasti, 
lähes välittömästi. 

 

Kuva 2. Alustava havainnekuva vedenlaatumallin käyttöliittymästä. 

 

4.2 COHERENS-mallin asennus 

 
COHERENS-mallin Itämeri-versio on asennettu ja testattu käyttäen COHERENSin uusinta 
malliversiota (Tehtävä 2.1). Itämerimallin tuloksia on verrattu aiemmalla COHERENS-
versiolla tehtyihin ajoihin (mm. Tuomi et al. 2012) ja tulokset vastaavat tarkkuudeltaan 
aiemmin asennettua versiota (Tehtävä 2.2). COHERENS-mallin Saaristomeri-versiolla on 
tehty ensimmäiset testiajot käyttäen reunaehtona Itämerimallilla laskettuja lämpötila-, 
suolaisuus- ja virtauskenttiä. Alla on esimerkkinä Itämerimallin ja Saaristomerimallin laskema 
pintalämpötila Saaristomerellä toukokuussa 2011 (Kuva 4). Malliajo kattoi vain kahden 
kuukauden jakson, ja tavoitteena oli ensisijaisesti testata koko Itämeren karkeahilaisen 
mallin ja Saaristomerelle laaditun hienohilaisen mallin kytkentää (nk. verkottaminen, 
”nesting”). On syytä huomata, että ajo oli vielä liian lyhyt realistisen kuvan saamiseksi tämän 
jakson alueellisista lämpötilajakaumista (ja mallinnetut lämpötilat ovat ilmeisesti liian 
korkeita). 
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Kuva 3. Alustava rakenne valuma-alue kuormituksen laskennan (Vemala) käyttöliittymäksi. Valitaan 
viljelykasvit, lannoitusmäärät, viljelytoimenpiteet, suojavyöhykkeiden määrä ja muiden 
kuormituslähteiden muutokset (ylempi kuva). Tuloksena saadaan kuormitus viljelykasveittai n, 
muista kuormituslähteistä ja mereen päätyvä kuorma verrattuna nykytilaan (alempi kuva). 
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Kuva 4. Itämerimallin (vas) ja Saaristomerimallin (oik) laskema pintalämpötila toukokuulta 2011 

 

4.3 Vedenlaatumoduulin testaus 

 
Hankkeen alkuvaiheessa saimme käyttöömme Seabed EU-hankkeessa toteutetun 
”PyWQM” vedenlaatumoduulin lähdekoodin, jonka prosessikuvaukset perustuvat 
vesipatsaan ravinnekiertojen osalta Kiirikki ym. (2001) ja sisäisen kuormituksen osalta 
Kiirikki ym. (2006) julkaisuihin. Vedenlaatumalli on kehittetty ja testattu Suomenlahden 
olosuhteissa, missä se toimii kohtuullisen hyvin. Mallin avainparametrit ovat muokattavissa 
erilaisille alueille. 

Olemme olleet tiiviissä yhteydessä vedenlaatumoduulin kehittäjiin KTH:ssa ja saaneet heiltä 
teknistä tukea sen käyttämiseen ja muokkaamiseen. Tapasimme SEABED -kehittäjiä Anders 
Jönssonin johdolla Helsingissä 15.10.2013. Työpajassa käytiin läpi hankkeiden yleiset 
mallinnukselle asetetut tavoitteet, ja vierailijat esittelivät mallinsa keskeisiä piirteitä ja 
vastasivat tutkijoidemme teknisiin kysymyksiin. Sovittiin, että kaikki SEABEDin tuotokset (ml. 
käyttöliittymä) on käytettävissämme. Myös jatkossa hankkeemme ovat tiiviissä yhteistyössä, 
koskien mm.  Saaristomeren ravinnekiertojen kuvausten kehittämistä, sisäisen kuormituksen 
arviointia ja malliajojen vertailua.  

 

Hankkeen aloitusvaiheessa on arvioitu vedenlaatumoduulin teknistä yhteensopivuutta 
mallinnusjärjestelmämme, erityisesti COHERENS -virtausmallin, kanssa. Moduulin tietojen 
esikäsittelyosuuteen tehdään joitakin muutoksia syöttötietojen muokkaamiseksi sopivaan 
muotoon, mutta itse vedenlaadun laskenta toimii sellaisenaan. Teknisesti 
vedenlaatumoduulin todettiin olevan kytkettävissä mallijärjestelmäämme. 
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Vedenlaatumoduulin soveltuvuutta kohdealueelle on arvioitu SEABED-hankkeen tuottamien 
lähtötietojen ja tekemien ajojen perusteella. Mallin tulokset olivat kohtuullisia joillakin 
kohdealueilla (vesimuodostumissa), mutta myös tarkentamisen varaa on. 
Vedenlaatumoduulin joustava rakenne mahdollistaa jatkokehityksen ja mallin sovittamisen 
paremmin Saaristomeren alueelle. Kuvassa 5 on SEABED -syötteillä mallinnettu ja sen 
vedenlaatumoduulin tuottama esimerkkikuva levämassan määrästä yhdessä 
vesimuodostelmassa ja sen lähiympäristössä. 

Hydrodynaamiseen COHERENS -virtausmalliin on myös ohjelmoitu ensimmäinen versio 
ravinteiden kulkeutumismoduulista, jolla voidaan tarkastella ulkoisen kuormituksen 
vaikutuksia Itämereltä Saaristomerelle. Kulkeutumismalli mahdollistaa myös niin sanotun 
veden ikä –muuttajan käyttämisen, millä voidaan tarkastella veden vaihtuvuutta. 
Kulkeutumismallin toiminnallisuutta testataan ja kehitetään edelleen jatkovaiheessa. 

 Merimallin viitteet:  

Kiirikki, M., Inkala, A., Kuosa, H., Kuusisto, M., Sarkkula, J., 2001. Evaluating the effects of nutrient load 
reductions on the biomass of toxic nitrogen-fixing cyanobacteria in the Gulf of Finland, the Baltic Sea. 
Boreal Environ. Res. 6, 131–146. 

Kiirikki, M., Lehtoranta, J., Inkala, A., Pitkänen, H., Hietanen, S., Hall, P., Tengberg, A. Koponen, J. Sarkkula, J., 
2006. A simple sediment process description suitable for 3D-ecosystem modelling — Development and 
testing in the Gulf of Finland. J. Mar. Sys. 61, 55 – 66.  

Tuomi L., Myrberg K. & Lehmann A. 2012. The performance of the parametrisations of vertical turbulence in the 
3D modelling of the hydrodynamics in the Baltic Sea. Continental Shelf Research: 50-51:64-79. 

  

Kuva 5. Vedenlaatumallilla laskettuja tuloksia: Levämassan tiheys yhdessä 
vesimuodostumassa ja sen lähiympäristössä (värilliset viivat) sekä vastaava seuranta-aineisto 
(mustat pisteet). 
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4.4 Merimallin havaintoaineistojen kartoittaminen 
 

Merimallin validointia varten kerätty havaintoaineisto on poikkeuksellisen kattava ja 
edustava. Näillä näkymin ainoastaan avoimen pohjois-luode Saaristomeren havaintoja 
kaivataan lisää, ja tämä tarve katetaan jatkohankkeessa kaukokartoitusaineistolla 
(pintakerroksen lämpötila ja a-klorofylli; SYKEn Tietokeskus, DI Jenni Attila). 

IL:n toimittama sääsyöte vuoden 2011 kesälle on olemassa ensimmäisiä testejä varten. 
Saatavilla olevasta säämallidatasta on tehty selvitys. Ilmatieteen laitoksella on vuosien 
varrella ollut käytössä erilaisia versioita HIRLAM säänennustusmallista. Versiot eroavat 
toisistaan mm. käytetyn fysikaalisen kuvauksen, parametrisointien ja erottelukyvyn suhteen. 
Säädatan osalta on selvitetty vuosien 2007–2013 HIRLAM malliversioiden alueellinen ja 
ajallinen erottelukyky. Kyseisten vuosien data kattaa Itämeren alueen 4 merimailin 
alueellisella ja 3 tunnin ajallisella erottelukyvyllä. 

Itämerimallia varten tarvitaan reunaehdot Tanskan salmissa. IL:n hydrodynaamisesta 
merimallista (HBM) saadaan reunaehdot Tanskan salmissa vuosille 2007–2008 sekä 2012–
2013. Muille vuosille etsitään vaihtoehtoisia lähteitä reunaehdolle. Suomen jokien virtaamat 
saadaan VEMALAsta ja muille joille käytetään kuukausikeskiarvoja perustuen mm. 
HELCOM-aineistoihin. (Tehtävä 4.2). Lisäksi Ilmatieteen laitoksella on virtausmittaustiedot 
Saaristomeren etelä- ja pohjoisosista vuosilta 2004 ja 2006 sekä Lövskärin läheltä vuosilta 
2011 ja 2012. 

Malliajojen verifiointia varten on kerätty Saaristomeren hydrografia- ja ravinnemittauksia 
Sumppu-tietokannasta (Arandan mittaukset) ja Hertta-tietokannasta (rannikkoasemien 
mittaukset) vuosilta 2000–2013. Alla on Taulukossa 1 esitetty mittausasemien ja erillisten 
profiilien/havaintojen lukumäärä sekä miltä kuukausilta havaintoja on vuosittain. Kuva 7 
esittää ko. mittauspisteiden sijainnit sekä IL:n virtausmittauksien sijainnit. 

Kaukokartoitustietojen (Saaristomeren paikallisesti kattavat pintaveden lämpötilan ja a-
klorofyllin satelliittimittaukset) saatavuutta ja hyödynnettävyyttä on selvitetty Risto Lignellin 
toimesta (Tehtävä 4.5). Kokoonnuimme aiheen tiimoilta SYKEn kaukokartoitusyksikön (GEO; 
DI Jenni Attila) kanssa 25.10. 2013, jolloin sovittiin ao. aineiston hyödyntämisestä 
jatkohankkeessamme. 

Saaristomeren alueelle saadaan pohjan topografia- (batymetria-) dataa Baltic Sea 
Bathymetry Databasen (BSBD) kautta (Kuva 6). Lisäksi käytettävissä on Harri Tolvasen 
(Turun yliopisto) merikorteista koostama aineisto osalle Saaristomerta ja IL:n 
aaltoennustemallille käyttämä Saaristomeren batymetria, jonka myös merikorttitietoihin. 
(Tehtävä 4.6) 

Sumpusta ja Hertasta löytyvien veden ravinnepitoisuuksien ja muiden seuranta-aineistojen 
(Kuva 7) lisäksi hankkeen tausta-aineistoksi on koottu Saaristomeren mallialueelta 
analysoituja fosfori- ja typpipitoisuuksia tieteellisistä julkaisuista, opinnäytetöistä sekä 
seuranta- ja muista raporteista (Kuva 8). Ravinnepitoisuuksia on kirjattu ylös sedimentistä, 
huokosvedestä ja vesimassasta, mukaan lukien mahdollisesti määritetyt eri tavalla 
käyttökelpoiset fosforin jakeet (Kuva 9). Aineistoista on kirjattu ylös myös muita veden tilan ja 
sisäisen kuormituksen arvioinnin kannalta tärkeitä tietoja, kuten klorofylli-a:n pitoisuus, 
näkösyvyys, pohjan laatu, sedimentin ominaisuudet ja pohjaeläinten esiintyvyys (ts. pohjan 
happiolot näytteenottohetkellä) sen mukaan kuin niitä on esitetty eri lähteissä. Näytetietojen 
ja pitoisuuksien lisäksi taustatietoihin on kirjattu käytetty analyysimenetelmä ja lähdetieto 
sekä ilmoitetut hydrografiset tiedot. Tausta-aineistoa on koottu aina 1990-luvun alkupuolelta 
alkaen ja sitä täydennetään hankkeen edetessä (Tehtävä 4.7). 
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Lähde Vuosi Asemien 
lkm 

Profiileja Kuukaudet 

Sumppu 2000 5 8 1,12 

 
2001 3 3 1 

 
2002 14 18 1,5,6,8,9 

 
2003 6 6 8,9 

 
2004 11 27 1,5,8,10 

 
2005 7 9 1,5,8,10 

 
2006 12 39 1,4,7,8 

 
2007 2 3 1,9 

 
2008 7 11 1,8,10 

 
2009 10 20 1,2,3,4,5,10 

 
2010 9 12 1,6,7,8 

 
2011 5 8 1,7,8 

 
2012 6 11 2,5,7,8 

 
2013 7 17 1,4,7,8,9 

Lähde Vuosi Asemien 
lkm 

Profiileja / 
havaintoja 

Kuukaudet 

Hertta 2000 283 776 1-12 

 
2001 298 744 1-12 

 
2002 254 651 1-12 

 
2003 241 754 1-12 

 
2004 250 738 1-12 

 
2005 274 823 1-12 

 
2006 242 752 1-12 

 
2007 211 761 1-12 

 
2008 228 808 1-12 

 
2009 251 782 1-12 

 
2010 190 646 1-12 

 
2011 248 806 1-12 

 
2012 216 715 1-12 

 
2013 133 350 1-10 

Taulukko 1: Havaintoaineistot: mittausasemien ja erillisten profiilien/havaintojen lukumäärä ja 
ajankohta. 
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Kuva 6. Mallinnettavat alueet ja BSBD:n batymetria Saaristomeren alueella. (Baltic Sea 
Hydrographic Commission, 2013, Baltic Sea Bathymetry Database version 0.0.4. 
http://data.bshc.pro) 
 

 

Kuva 7. Hydrografiset mittausasemat vuosina 2000–2013 sekä virtausmittausten koordinaatit 
vuosina 2004, 2006, 2011 ja 2012. Punaiset ympyrät: Arandan mittauspisteet, siniset kolmiot: 
Hertta-tietokannasta haetut rannikkoasemat, oranssit tähdet: virtausmittaukset. 

 

http://data.bshc.pro/
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Kuva 8. Näyteasemat, joilta on olemassa jotakin hankkeen kannalta hyödyllistä tutkimus- tai 
seurantatietoa (muuta kuin Hertassa ja Sumpussa esitettyä vesimassan hydrografista ja 
ravinneaineistoa) 1990-luvun alkupuolelta lähtien. 

 

 

Kuva 9. Näyteasemat, joilta on analysoitu tarkemmin sedimentin fosforia jakamalla se 
uuttomenetelmällä eri tavoin sitoutuneisiin ja käyttökelpoisiin jakeisiin (aineistot tehty 2000-
luvun puolella). 
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4.5 Valuma-aluemallinnus (VEMALA) 

VEMALA -mallista on saatavilla tulokset Saaristomereen päätyvästä virtaamasta ja 
kokonaisfosfori- ja typpikuormasta (työsuunnitelman tehtävä 5.1). Tuloksissa on nykytila 
päivittäisinä arvoina vuodesta 1990 eteenpäin ja alustava joukko skenaarioita. Kuvissa 10-
13 on esimerkit mallin tuottamista laskentatuloksista. 

4.5.1 Ravinnefraktioiden kuvaaminen VEMALA -mallissa 

Valuma-alueen ravinnekuormitusta säätelevien prosessien kuvauksen kehitystyö aloitettiin 
sekä dentrifikaation (työsuunnitelma tehtävä 5.2) että fosforin sedimentaatiodynamiikan 
osalta (työsuunnitelman tehtävä 5.3). Kirjallisuuslähteiden perusteella hahmoteltiin malliin 
prosessikuvaus, joka sisältää fosforin ja typen fraktiot, hapen, TOC:n ja a-klorofyllin sekä 
näitä säätelevät prosessit. Mallin toimivuuden testaus aloitetaan Säkylän Pyhäjärven datalla 
tammikuussa 2014. Säkylän Pyhäjärvi valittiin sen hyvien havaintoaineistojen johdosta. Kun 
malli saadaan kehitettyä toimivaksi järvillä, se muokataan kuvaamaan myös uomia. 

4.5.2 Tietotarpeet valuma-alueen kuormituslähteiden kuvaamiseen 

Merkittävimmät puutteet kuormituslähteiden mallintamisen lähtötiedoissa ovat: 

- Maatalous: peltolohkokohtaiset tiedot 

- Metsätalous: metsätaloustoimenpiteet 

- Haja-asutus: viemäröintitiedot 

Metsien luonnonhuuhtouman ja metsätaloustoimenpiteiden aiheuttaman kuorman 
kuvaamiseksi VEMALA -mallissa tarvitaan vielä kehitystyötä. Metsien kuvaamisen 
parantaminen edellyttäisi kuitenkin että tiedot metsätaloustoimenpiteistä olisi saatavilla. 
Haja-asutuksen viemäröintitiedot ovat myös puutteellisia eivätkä ole ajan tasalla. 
Ajantasaisen rekisterin saaminen näistä tarkentaisi arviota haja-asutuksen aiheuttamasta 
kuormituksesta. 

Saaristomeren valuma-alueella merkittävin kuormituksen lähde on kuitenkin pellot (kuva 13). 
Tämän vuoksi peltojen aiheuttaman kuormituksen kuvaaminen mallissa mahdollisimman 
tarkasti on tärkeintä arvioitaessa eri toimenpiteiden vaikutusta kokonaiskuormitukseen. 

Peltolohkokohtaisissa tiedoissa merkittävimmät puutteet ovat: 

- Peltolohkokohtainen p-luku, maalaji ja multavuus. Nämä tiedot ovat lohkon 
viljavuusanalyysissä. 

- Peltolohkokohtaisen tiedon viljelytoimenpiteistä. Milloin ja millä menetelmällä pelto 
muokataan ja kylvetään. Milloin levitetään lannoitetta, millä menetelmällä, paljonko ja 
mitä (mineraali/karjanlanta, paljonko ravinteita). Arvio sadon määrästä, eli sadon mukana 
poistuvat ravinnemäärät. Nämä tiedot ovat lohkokirjanpidossa. 

Lohkokohtaiset maaperä- ja viljelytiedot ovat oleellisia lähtötietoja lohkon ravinneprosessien 
ja ravinnehuuhtouman laskennassa, mutta nykyisellään mallintamisessa joudutaan 
käyttämään mm. TIKE:n tilastoja viljelytoimenpiteistä ja tilastoja alueellisista 
lannoitusmääristä. Viljelytoimenpiteet sijoitetaan tilaston kuvaaman jakauman mukaisesti 
satunnaisesti eri lohkoille, mutta oikeaa tietoa ei ole miten mitäkin lohkoa on viljelty ja 
lannoitettu. Viljelytoimenpiteet vaikuttavat kuitenkin hyvin eri tavalla lohkon 
ravinnehuuhtoumaan riippuen lähinnä maalajista, kaltevuudesta ja p-luvusta.  
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Kuva 10: VEMALA -mallin laskema virtaama meren Saaristomeren valuma-alueelta 

 

 

Kuva 11: VEMALA -mallin laskema fosforikuormitus mereen Saaristomeren valuma-
alueelta. 
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Kuva 12: VEMALA -mallin laskema typpikuormitus mereen Saaristomeren valuma-alueelta. 

 

 

Kuva 13: Valuma-alueelta Saaristomereen tulevan fosforikuormituksen jakaantuminen eri 
kuormituslähteisiin. 
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5 HANKKEEN VAIKUTTAVUUS/VAIKUTUKSET 

Suurin osa suomalaisista elää rannikon tuntumassa, maan lounais- ja eteläosissa, ja he 
kokevat mereisen ympäristön tilan rannikkoalueiden tilan kautta. Heille perustellut ja 
onnistuneet panostukset rannikkoalueiden rehevöitymisen, myrkyllisten leväkukintojen ym. 
ihmisperäisen ravinnekuormituksen haittavaikutusten vähentämiseen ovat sydämen asia, ja 
hankkeen keskeisinä lopullisina hyödynsaajina ovatkin Saaristomeren alueen asukkaat, 
virkistyskäyttäjät ja alueella elinkeinoaan harjoittavat toimijat. Lisäksi koko Suomen 
veronmaksajat hyötyvät mallista vesiensuojelutoimien kustannustehokkuuden 
(päätöksenteon kvantitatiivisen pohjan) parantumisen muodossa. 

Hankkeen jatkovaiheessa tuotettava sujuvakäyttöinen mallinnustyökalu helpottaa ja tehostaa 
vesiensuojelua palvelevien paikallisten ympäristöhallinnon työntekijöiden (VARELY) sekä 
YM:n Itämeren suojelua kehittävien virkamiesten työtä. Lisäksi ao. mallitarkastelujen 
läpinäkyvyyden ansiosta vesienhoidollisen päätöksenteon ekologiset perusteet lujittuvat. 
Saaristomeri on dynaaminen osa Itämerta, ja mallimme auttaa ymmärtämään myös 
Saaristomeren roolia sen valuma-alueen ja ympäröivien ulappa-alueiden välisenä 
kytkentänä (ml. ravinnekuormituksen pidättäminen ja modifiointi). Hankkeen tuloksia ja sen 
avaamaa näkymää mutkikkaan meriekosysteemin toimintaan voidaan hyödyntää myös 
muussa tutkimus- ja opetustyössä.  
 

6 TULOSTEN KESTÄVYYS JA HYÖDYNTÄMINEN 

 
Hankkeen aloitusvaiheen mallien ja niiden käyttöliittymän suunnittelu ja testaaminen sekä  
havaintoaineistojen kartoitustyö luovat lujan pohjan ao. aineistojen ja mallien 
jatkojalostukselle. Jatkohankkeessa kehitetään Saaristomeren alueen 
kokonaiskuormitusmalli yhteistyössä YM:n, VARELYn ja UUDELYn kanssa 
vesienhoidollisten toimenpiteiden suunnittelun, vaikutusten arvioinnin ja seurannan 
työkaluksi. Tämä malli ja siitä edelleen kehitettävät versiot vahvistavat rannikkoalueiden 
vesiensuojelullisen suunnittelun ja päätöksenteon kvantitatiivista, tieteellistä pohjaa. Malli 
laaditaan avoimella lähdekoodilla ja rakenteeltaan joustavaksi, jolloin sitä voidaan sujuvasti 
jatkuvasti kehittää, ja koko kansainvälinen mallinnusyhteisö voi osallistua sen kehittämiseen 
ja hyödyntämiseen. Tuotetulla mallinnustyökalulla saadut arviot rannikon 
ravinnekuormituksen vesistövaikutuksista sopivat näin myös kytkettäväksi sosioekonomisiin, 
ohjaus- ja politiikka-analyyseihin vesiensuojelutoimenpiteitä kehitettäessä. Näiden 
tavoitteiden toteutuminen voidaan todentaa vesiensuojelutoimien ennustettavuuden ja 
kustannustehokkuuden parantumisesta sekä onnistuneista veden tilan 
kohentamistoimenpiteistä. Mallin julkiset versiot mahdollistavat myös kansalaisten, 
kansalaisjärjestöjen (ml. ympäristönsuojelujärjestöt), median ym. asianosaisten valistuneet 
kannanotot Saaristomeren rannikkoalueiden ympäristönsuojelullisiin kysymyksiin. 

Merenhoidon ja vesienhoidon suunnittelukierros on 6 vuotta. Parhaillaan on vesienhoidossa 
menossa ensimmäinen päivityskierros ja vastaavasti merenhoidossa vasta ensimmäinen 
kierros. Molemmissa tulee toimenpideohjelmat olla valmiina vuoden 2015 aikana. 
Merenhoitosuunnitelman hyvän tilan määrittelyä tarkennetaan tulevina vuosina ja vielä 
puuttuvia indikaattoreita kehitetään kaiken aikaa, jotta ne ovat valmiina seuraavalle 2018 
vuonna alkavalle suunnittelukaudelle. Sekä vesienhoidossa että merenhoidossa tarvitaan 
työkaluja, joilla pystytään arvioimaan tehtyjen toimenpiteiden ympäristövaikutuksia. 

Hankkeen mallin kehittäjät työskentelevät kiinteässä yhteistyössä VARELYn ja YM:n 
meriasiantuntijaryhmän kanssa, ja merenhoitosuunnitelman kuormitusvähennystarpeet 
Saaristomerellä arvioidaan yhteistyönä tämän hankkeen tutkijoiden kanssa. Lisäksi 
pitemmällä tähtäimellä hanke tukee SYKEn ja IL:n strategisia tavoitteita realististen 
rannikkomallien laatimiseksi sekä SYKEn pyrkimystä niiden asteittaisesta kehittämisestä 
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koko Suomen rannikkoalueen kattavaksi valuma-alue- ja ulappamallien väliseksi 
kytkennäksi. 

 

7 TALOUSRAPORTTI 

Kuten hankkeen kustannuserittelystä ilmenee (erillinen liitetiedosto), SYKEn arvioidut, 
omarahoitteiset kokonaiskustannukset toteutuivat odotetusti. Sen sijaan YM:n arvioitu 
rahoitusosuus oli noin 18.6 k€ ylijäämäinen projektin kuluihin nähden parhaan, 23.12.2013 
käytettävissä olevan arvion mukaan (tarkat budjettitiedot saadaan tammikuun puolivälissä, 
2014). Tähän oli kolme syytä: 1) Projektitutkijoiden tehollinen työaika oli budjetissa 
yliarvioitu. 2) Matkakustannukset oli yliarvioitu, koska Elina Miettusen ei tarvinnutkaan 
matkustaa Jyväskylään Janne Ropposen ohjaamiin COHERENS –mallinnustyöpajoihin. 
Tarvittava ohjaus voitiin hoitaa päivän kokouksina Helsingissä, sekä skypen, sähköpostin ja 
puhelimen välityksellä. 3) Varausta ennakoimattomiin kuluihin (5% kokonaisbudjetista) ei 
tarvinnut hyödyntää. 

8 SUOSITUKSET TULEVIA HANKKEITA JA OHJELMIA VARTEN 

Hankkeemme aloitusvaihe on pohjustanut jatkovaiheen mallikehitystyön. Vuoden 2013 
kuluessa on pidetty yhteensä neljä yhteistä kokousta (I-IV) ohjausryhmän edustajien kanssa: 
I kokous 6.9., II kokous 14.10., III kokous 18.11. ja päätösseminaari (IV) 13.12. Seuraavassa 
tiivistetään kaksi kokousmuistioiden keskeistä lisäevästä tämän hankkeen jatkon 
kehitystarpeisiin ja vastaavien hankkeiden haasteisiin yleisemminkin. Kolmanteen 
avainantiin, mallin käyttötarpeiden ja käyttöliittymään määrittämiseen liittyvät tulokset, 
tarpeet ja palautteet on esitetty edellä luvussa 4.1. 

8.1.  VEMALA: valuma-alueen kuormitusmallin lähtötietojen tarkennustarve 

Pellot ovat Saaristomeren valuma-alueella merkittävin kuormituksen lähde ja vastaavasti 
peltolohkojen puutteelliset tiedot ovat VEMALA -mallinnuksen suurin ongelma. Esimerkiksi 
Aurajoella peltolohkokohtaiset viljavuuslukutiedot kattavat 25% lohkoista. Eri viranomaisilla 
on kerättynä mallien tarvitsemaa olennaista maankäyttö- ja kuormitustietoa, mutta se ei 
käytännössä ole käytettävissä – tiedon saatavuutta on ehdottomasti helpotettava (I). 
Esimerkiksi TEHO-hankkeella on paljon relevanttia tietoa, mutta sen jakaminen ulkopuolisille 
on rajattua. Osa olemassa olevista tiedoista on hankala saada mm. yksityisyydensuojan 
vuoksi; jatkohankkeen aikana, osana VEMALA-kehitystyötä selvitetään millä ehdoilla 
yksityiskohtaista tietoa mm. peltolohkoista voidaan saada mallinnuksen käyttöön (ml. 
luottamuksellinen tilatieto). 

8.2.    Mallin soveltaminen muille alueille 

Saaristomerta koskeva seuranta- ja mallikehitystyö liittyy myös Suomenlahden ja muiden 
merialueiden vastaaviin tarpeisiin.  

Tälle ei ole estettä mallin hydrodynamiikan (fysiikan) eikä ravinnekiertojen kuvausten 
puolesta. Fysiikan osalta Saaristomeren mallinnus on rannikkoalueista kaikkein haastavin, ja 
muilla alueilla sen pitäisi olla helpompaa. Arviomme mukaan mallin ”monistaminen” 
Suomenlahdelle ja Selkämerelle kestäisi yhteensä noin 1.5 vuotta.  

 


