
1950 -luvulla

Saaristomeri ja Itämeri ovat puhtaita ja kirkkaita.

Luonto on monimuotoista. 

Meri ja yhteiskunnat elävät sopusoinnussa keskenään.
..



Teollistuminen, kaupungistuminen.

Koneellinen maatalous.

Mineraalifosforin käyttö lannoitteena.

Talouskasvu ja tehokkuus.

Ravinteita valuu mereen ja meri alkaa rehevöityä.

Helcom perustettiin 1974 näistä syistä.

“The Convention on the Protection of the Marine
Environment of the Baltic Sea Area – also known as the
Helsinki Convention – was originally signed in 1974 by all 
Baltic Sea coastal countries, seeking to address the 
increasing environmental challenges from industrialization
and other human activities and that were having a
severe impact on the marine environment.”



50 vuodessa Itämeren valuma-alueelle on tuotu 

40 miljoonaa tonnia fosforia.

Siitä on meressä 4 miljoonaa tonnia.

Saaristomeren rehevöityminen on jatkunut 50 vuotta.

Ravinnevalumat ovat pysyneet samalla tasolla 20 vuotta.

Meressämme ei ole yhtään hyvän tilan aluetta.
.



Saaristomeren tilanne 2020

Mereen valuu jatkuvasti ravinteita enemmän kuin meri pystyy niitä 

poistamaan.

Saaristomeri on pahassa noidankehässä!



Sinilevä kukkii 

ja lisää

sinilevämassaa 

painuu 

pohjaan

Kuollut sinilevä 

valuu pohjaan 

fosfori 

mukanaan

Muut mikrobit 

syövät levämassan ja 

kuluttavat happea

Fosfori liukenee 

takaisin veteen ja 

siitä tulee 

sinilevien ruokaa

Tämä voimistaa 

entisestään 

kukintoja

Lähteet: Professori Kaarina Sivonen, yksi maailman johtavista sinileväasiantuntijoista ja professori
Alf Norkko, Tvärminnen merentutkimusasema. Molemmat Helsingin yliopistosta. HS 8/2020.

Saaristomeren noidankehä





Mikä tässä on ongelma ja miten se voidaan ratkaista?

Saaristomeren ja sen valuma-alueen muodostamassa
ekosysteemissä on liikaa ravinteita
1. Pitää estää ravinteiden valuminen mereen.
2. Ryhdytään poistamaan ravinteita ekosysteemistä

kiertotalouden periaattein.

1. Estetään ravinteiden valuminen mereen 
tehostamalla hyväksi todettuja menetelmiä.

2. Poistetaan ravinteita kierrosta biomassaa
keräämällä ja tekemällä niistä biokaasua, 
lannoitteita ja biohiiltä.

3. Lisätään luonnonkalan pyyntiä ja kotimaista 
kestävää kalankasvatusta



On kestävää 

elvytystä

Tukee luonnon 

monimuotoisuuttaHillitsee 

ilmastonmuutosta

Vähentää 

hiilidioksidipäästöjä

Tukee maatalous- ja 

kalatalouselinkeinoja

Saaristomeren puhdistaminen kertotalouden periaattein



Mitä pitää tehdä, että tässä onnistumme?



Mitä pitää tehdä, että tässä onnistumme?

Jos jatkamme nykyisellä tavalla, noidankehä toteuttaa itse itsensä.



Mitä pitää tehdä, että tässä onnistumme?

Jos jatkamme nykyisellä tavalla, noidankehä toteuttaa itse itsensä.

Tärkeintä on tehdä vahva päätös ainutlaatuisen meremme kuntoon laittamisesta kiertotalousperiaatteella,
sitoutua siihen mahdollisimman laajasti ja ryhtyä yhdessä toimeen päättäväisesti ja välittömästi.




