
 

 

 

 
Pohjoisen Selkämeren, Merenkurkun ja 
Eteläisen Perämeren tila 2022  
Yhteenveto vedenlaadun seurantatuloksista 

 

 

Tiivistelmä 

Vuonna 2022 rannikkoveden vedenlaatua on seurattu ympäristöhallinnon 36 havaintopaikalla. Tässä rapor-
tissa esitetään neljän vesimuodostuman havaintopaikkojen tuloksia sekä leväkukintatietoa Järviwikin ha-
vaintojen ja Suomen ympäristökeskuksen TARKKA-palvelun perusteella. 

Kaskinen-Siipyyn (pohjoinen Selkämeri) alueella klorofyllipitoisuus, kokonaisfosforipitoisuus, koko-
naistypenpitoisuus ja näkösyvyys olivat keskimäärin tyydyttävällä tasolla kesällä 2022. Klorofyllipitoisuus 
vaihteli paljon kesän aikana. Elokuun alussa mitattiin 10 µg/l, mikä on korkein mitattu pitoisuus ajanjaksolla 
2017–2022.  

Merenkurkussa klorofyllipitoisuus, kokonaistypen pitoisuus ja näkösyvyys olivat enimmäkseen hyvän 
tilan rajoissa Östra Gloppetin alueella kesällä 2022. Kokonaisfosforin pitoisuus näytti erinomaista luokkaa. 
Tila oli heikompi Utgrynnan-Molpehällorna alueella, jossa klorofyllipitoisuus, kokonaistyppipitoisuus, koko-
naisfosforipitoisuus ja näkösyvyys olivat enimmäkseen tyydyttävän tilan rajoissa. Kaikkien vedenlaadun in-
dikaattorien osalta vaihtelu oli suuri Utgrynnan-Molpehällorna alueella.  

Tankarin (eteläinen Perämeri) alueella kokonaisfosforipitoisuus, kokonaistyppipitoisuus ja näkösyvyys 
olivat keskimäärin hyvällä tasolla kesällä 2022. Klorofyllipitoisuus vaihteli suuresti erinomaisesta huonoon 
tilaan.  

Merialueen sinileväkausi käynnistyi vuonna 2022 juhannuksen jälkeen. Merialueilla havaintoja tehtiin 
vuonna 2022 enemmän kuin edellisinä vuosina. Havaintoja tuli melko tasaisesti juhannuksen jälkeen, mutta 
etenkin loppukesää kohden havainnot lisääntyivät. Myös havainnot runsaista sinileväesiintymistä lisääntyi-
vät merialueilla elokuussa lämmenneen sään ja rankkojen sateiden myötä. Vuonna 2022 olosuhteet olivat 
sinileville otolliset lämmön, valon ja valuma-alueelta sateiden mukana tulleiden ravinteiden takia. 
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Kuva 1: Tarkasteltujen alueiden sijainnit pohjoisella Selkämerellä, Merenkurkussa ja eteläisellä Perämerellä. Kartassa esitetään havain-
topaikat ja vesimuodostumat.  

 

Vesimuodos-
tuma 

Seurantapaikka Havaintopaikka Havaintojen 
lukumäärä 
kesällä 2022 

3_Seu_070  
Kaskinen-Siipyy 

LSU 27 Domarkobban, 
Skaftung  
LSU-26 

Vav-17 VII-5  
Orion (velvoitetar-
kailu) 
Kp5 Östra Björn (vel-
voitetarkkailu) 
LSU 26 

8 kpl  
(havaintopaik-
kojen syvyys 
10–29 m) 

3_Mu_110  
Utgrynnan-Mol-
pehällorna 

LSU-11 Vav-11 V-4 Bergö  
Vav-12 V-5 Rönnskär 

Vav-11 V-4 
Vav-12 V-5 

4 kpl  
(havaintopaik-
kojen syvyys 
18–27 m) 
 

3_Mu_050  
Östra Gloppet 

Vavy 19-Storbådan Vavy 19-Storbådan 
Vav-4 I-4 
Vav-6 I-5A 

8 kpl 
(havaintopaik-
kojen syvyys 
20–63 m) 
 

3_Pu_060  
Tankar 

Kokkolan edusta K-A  
Kokkolan edusta K-B 
Pe-2 Kokkolan edusta 

Kokkolan edusta K-A 
(myös velvoitetark-
kailu) 
Kokkolan edusta K-B 
Pe-2 Kokkolan 
edusta  
Kokkolan edusta K-C 
(velvoitetarkkailu) 

13–14 kpl 
(havaintopaik-
kojen syvyys 
12–19 m) 
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Rannikkoveden tilan seuranta tarkastelualueella 

Kesällä 2022 rannikkoveden vedenlaatu on seurattu ympäristöhallinnon 36 havaintopaikalla, lisäksi alueella 
on toteutettu toiminnanharjoittajien velvoitetarkkailua. Tässä raportissa esitetään neljän vesimuodostuman 
havaintopaikkojen vedenlaatutuloksia. Vesimuodostuma on vesienhoidonsuunnittelussa rajattu vesialue. 
Raportissa esitetään myös leväkukintatietoa Järviwikin havaintojen ja Suomen ympäristökeskuksen 
TARKKA-palvelun perusteella. Rannikkoalueen seurantaan kuuluu vedenlaadun lisäksi myös kasviplankto-
nin, pohjaeläinten ja makrofyyttien (makroskooppiset levät ja vesikasvit) seurantaa. Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskus vastaa rannikkovesien seurannasta pohjoisen Selkämeren, Merenkurkun ja eteläisen Perämeren 
alueella. Kaikki alueen rannikkovesien seurantatulokset löytyvät osoitteesta www.syke.fi/avoindata > Ympä-
ristötietojärjestelmät (vaatii rekisteröitymisen).  

Rannikkovesien tila seurataan osana pintavesien tilan seurantaa, joka on laissa ympäristöviranomai-
selle säädetty tehtävä. Seurantatulokset kertovat vesien nykytilasta ja osoittavat myös, miten vesien tila on 
muuttunut pitkällä aikavälillä. Seurannan tuottamaa tietoa käytetään mm. vesien ekologisessa ja kemialli-
sessa tila-arvioinnissa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taulukko 1: Merialueen tila-arvion indikaattorien kuvaus. 

Muuttuja/indikaattori Kuvaus  
A-klorofylli A-klorofyllipitoisuus kuvaa vesimassassa elävän kasviplanktonyhteisön biomas-

saa. Kasviplanktonyhteisön biomassa kasvaa rehevöitymisen seurauksena. 
Kokonaisfosfori  Ihmistoiminnan takia mereen päätyy ylimääräistä ravinnelisäystä (fosfori ja 

typpi), joka aiheuttaa rehevöitymistä. Korkea ravinnepitoisuus ja ravinteiden 
suhde muodostavat edellytykset leväkukinnalle, pienemmälle näkösyvyydelle 
sekä korkeammalle hapenkulutukselle. Vedessä fosfori esiintyy liuenneena fos-
faattifosforina, liuenneena orgaanisena fosforina ja hiukkasmaisessa muo-
dossa. Kasviplankton voi käyttää vain fosfaattifosforia.  

Kokonaistyppi Ihmistoiminnan takia mereen päätyy ylimääräistä ravinnelisäystä (fosfori ja 
typpi), joka aiheuttaa rehevöitymistä. Korkea ravinnepitoisuus ja ravinteiden 
suhde muodostavat edellytykset leväkukinnalle, pienemmälle näkösyvyydelle 
sekä korkeammalle hapenkulutukselle. Vedessä typpi esiintyy sekä liuenneessa 
että orgaanisessa muodossa. Tärkein liuenneen typen muoto on nitraattityppi.  

Näkösyvyys Näkösyvyyttä mitataan laskemalla valkoinen, pyöreä levy hitaasti kohti pohjaa. 
Näkösyvyys on se syvyys, jossa levy katoaa näkyvistä. Näkösyvyyteen vaikut-
tavat planktoneliöt kuten kasviplankton, kiintoaine, humus ja epäorgaaniset yh-
disteet.  

 
 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa rannikkovesien seurannasta pohjoisen Selkämeren, Me-
renkurkun ja eteläisen Perämeren alueella. Rannikkovesien seurantaa tehdään 36 asemalla 2–4 
kertaa vuodessa ja kolmella intensiiviasemalla (kaksi Merenkurkussa ja yksi Kokkolan edustalla) 10–
14 kertaa vuodessa.  Kasviplanktonnäytteitä otetaan kesällä vuosittain 5–10 rannikon havaintopai-
kalta. Pohjaeläinnäytteitä otetaan vuosittain n. 5–10 ja eläinplanktonnäytteitä viidellä rannikkovesi-
alueella. Avomeriseurannasta vastaa Suomen ympäristökeskuksen merikeskus. Luonnonvarakes-
kus on vastuussa kalaston seurannasta rannikkoalueella. 

http://www.syke.fi/avoindata
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Taulukossa 1 on esitetty, mistä merialueen erilaiset muuttujat/indikaattorit kertovat. Tässä raportissa on 
käytetty ympäristöhallinnon seurannan tuloksia graafeissa, joissa huomioidaan vesienhoitosuunnittelun eko-
logisen tila-arvion mukaiset luokkarajat ja aikajakso (esim. kokonaisfosforille 1.7.–7.9. Selkämerellä). Vel-
voitetarkkailun tuloksia sisältyy osittain myös. Koska vesienhoitosuunnittelun tila-arvioinnissa tulokset laske-
taan suoraan kuusivuotiskaudelle jo havaintopaikkatasolta lähtien, nämä vuosittaiset tulokset eivät täysin 
vastaa ekologista luokitustulosta. 

Intensiivisesti seuratut rannikkovesimuodostumat näkyvät kuvassa 1 ja ne ovat Utgrynnan-Mol-
pehällorna (Merenkurkku), Östra Gloppet (Merenkurkku) ja Tankar (eteläinen Perämeri). Lisäksi esitetään 
Kaskinen-Siipyyn vesimuodostuman (pohjoinen Selkämeri) tuloksia. Tarkastellut vesimuodostumat ovat tyy-
dyttävässä ekologisessa tilassa vuoden 2019 tila-arvion mukaan, paitsi Utgrynnan-Molpehällorna, joka on 
hyvässä ekologisessa tilassa. Kyseinen arvio perustuu vuoden 2012–2017 tietoihin ja siinä on huomioitu a-
klorofylli, kasviplanktonin kokonaisbiomassa, pohjaeläintietoja, osittain makrofyyttitietoja ja tukevina muuttu-
jina kokonaisfosfori, kokonaistyppi ja näkösyvyys.  

Vuonna 2022 ilman keskilämpötila oli heinäkuussa ja elokuussa keskimäärin noin 17 °C ja syyskuussa 
noin 10 °C. Pintaveden (1 m) lämpötila oli heinäkuussa ja elokuussa noin 17 °C ja syyskuussa noin 12 °C 
Utgrynnan-Molpehällorna vesimuodostumassa. Pohjanläheinen vesi oli 2–6 °C viileämpää. Suolaisuuden 
osalta pinnan ja pohjanläheisen veden ero oli pääosin pieni vesinäytteiden perusteella. Ero oli suurimmil-
laan heinäkuussa ja syyskuussa. Jokien kautta mereen tuleva ravinnekuormitus oli suurin huhtikuussa ja 
elokuun alussa (kuva 2). Tämän raportin liitteessä on esitetty lämpötila-, saliniteetti- ja kuormitustietoja.  

 

 
Kuva 2: Runsaiden sateiden tuomat kiintoainemäärät näkyivät Suomen ympäristökeskuksen TARKKA-palvelun kuvissa 9.8.2022 esi-
merkiksi Vaasan kaupungin edustalla Laihianjoen suistossa ja Kyrönjoen edustalla. https://wwwi4.ymparisto.fi/i4/fin/tarkka/index.html  

https://wwwi4.ymparisto.fi/i4/fin/tarkka/index.html
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Rannikkoveden tila ja sen kehitys 2017–2022 

Pohjoisen Selkämeren alueella vedenlaatua seurataan vesimuodostumassa 3_Seu_070 Kaskinen-Siipyy 
seurantapaikoilla LSU26 ja LSU 27 Domarkobban, joihin on liitetty neljä havaintopaikkaa (kuva 1). Kesällä 
2022 klorofyllipitoisuus, kokonaistyppipitoisuus, kokonaisfosforipitoisuus ja näkösyvyys olivat keskimäärin 
tyydyttävällä tasolla (kuva 3). Klorofyllipitoisuus vaihteli paljon kesän aikana ja elokuun alussa mitattiin 10 
µg/l, mikä on korkein mitattu pitoisuus ajanjaksolla 2017–2022. Jakson aikana vedenlaatu on vaihdellut hy-
vän ja tyydyttävän välillä, eikä selvää muutossuunta ole havaittavissa. Viime vuosina kasvanut klorofyllipitoi-
suus ja heikentynyt näkösyvyys antavat kuitenkin viitteitä mahdollisesta tilan huononemisesta. 

 
Kuva 3: Klorofylli a-pitoisuuden, näkösyvyyden, kokonaisfosforipitoisuuden ja kokonaistyppipitoisuuden tilastot kesällä 2017–2022 poh-
joisella Selkämerellä vesimuodostumassa Kaskinen-Siipyy. Näytteet on otettu 1.7.–7.9. Musta viiva on hyvän ja tyydyttävän luokan raja. 
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Merenkurkun alueella vedenlaatua seurataan viidellä havaintopaikalla vesimuodostumissa 3_Mu_110 
Utgrynnan-Molpehällorna ja 3_Mu_050 Östra Gloppet (kuva 1). Utgrynnan-Molpehällorna alueella klorofylli-
pitoisuus, kokonaistyppipitoisuus, kokonaisfosforipitoisuus ja näkösyvyys olivat enimmäkseen tyydyttävän 
luokan rajoissa (kuva 4). Ravinne- ja klorofyllipitoisuuksien osalta vaihtelu oli suuri. Vuosien 2017–2022 ai-
kana vedenlaatu on vaihdellut hyvän ja tyydyttävän välillä. Vuoden 2019 tuloksia puuttuu lukuun ottamatta 
näkösyvyyttä. Viime vuosina kasvanut klorofyllipitoisuus ja heikentynyt näkösyvyys antavat kuitenkin viitteitä 
mahdollisesta tilan huononemisesta myös Utgrynnan-Molpehällorna alueella. 

 
Kuva 4: Klorofylli a-pitoisuuden, näkösyvyyden, kokonaisfosforipitoisuuden ja kokonaistyppipitoisuuden tilastot kesällä 2017–2022 Me-
renkurkussa vesimuodostumassa Utgrynnan-Molpehällorna. Näytteet on otettu 1.7.–7.9. Musta viiva on hyvän ja tyydyttävän luokan raja. 
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Kesällä 2022 klorofyllipitoisuus, kokonaistypen pitoisuus ja näkösyvyys olivat enimmäkseen hyvän luo-
kan rajoissa Merenkurkun pohjoisosassa Östra Gloppetin alueella (kuva 5). Kokonaisfosforin pitoisuus 
näytti erinomaista luokkaa. Vuoden 2019 tuloksia puuttuu lukuun ottamatta näkösyvyyttä. Vedenlaadun pa-
rametrien vaihtelu oli melko pieni vuosijaksolla 2017–2022 ja parametrit ovat pääosin pysyneet hyvän luo-
kan rajoissa.  

 
Kuva 5: Klorofylli a-pitoisuuden, näkösyvyyden, kokonaisfosforipitoisuuden ja kokonaistyppipitoisuuden tilastot kesällä 2017–2022 Me-
renkurkussa vesimuodostumassa Östra Gloppet. Näytteet on otettu 1.7.–7.9. Musta viiva on hyvän ja tyydyttävän luokan raja. 
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Eteläisen Perämeren vedenlaatua seurataan kolmella havaintopaikalla Kokkolan edustalla vesimuo-
dostumassa 3_Pu_060 Tankar. Kesällä 2022 kokonaisfosforipitoisuus, kokonaistyppipitoisuus ja nä-
kösyvyys olivat keskimäärin hyvällä tasolla (kuva 6). Klorofyllipitoisuus vaihteli suuresti erinomaisesta huo-
noon luokkaan. Vuosien 2017–2022 aikana vedenlaatu on vaihdellut erinomaisen ja tyydyttävän välillä riip-
puen eri parametreista, eikä selvää muutossuunta ole havaittavissa. 

 
Kuva 6: Klorofylli a-pitoisuuden, näkösyvyyden, kokonaisfosforipitoisuuden ja kokonaistyppipitoisuuden tilastot kesällä 2017–2022 eteläi-
sellä Perämerellä vesimuodostumassa Tankar. Näytteet on otettu 7.7.–7.9. Musta viiva on hyvän ja tyydyttävän luokan raja. 
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Syanobakteerien massaesiintymät – sinileväkukinnat 
 

Vuonna 2022 tarkastelualueen sinileväkausi käynnistyi juhannuksen jälkeen. Aikaisempiin vuosiin verrat-
tuna sinilevähavaintoja tehtiin enemmän vuonna 2022. Havainnot jakaantuivat melko tasaisesti juhannuk-
sen jälkeiselle kesäkaudelle, mutta etenkin loppukesää kohden havainnot lisääntyivät. Merialueilta saatiin 
kesän 2022 aikana sinilevähavaintoja erityisesti Vaasan alueelta sekä suojaisista lahdelmista muun muassa 
Kaskisista ja Maalahden alueelta. Tarkka-karttapalvelun päivittäiset satelliittikuvat tukevat näitä havaintoja. 
Merialueelta saatiin myös tavallista enemmän kansalaishavaintoja sinilevistä. Havainnot runsaista sinilevä-
esiintymistä lisääntyivät myös merialueilla elokuussa lämmenneen sään ja rankkojen sateiden myötä. Olo-
suhteet olivat sinileville otolliset lämmön, valon ja valuma-alueelta sateiden mukana tulleiden ravinteiden 
takia. Leväkukintoja esiintyi paikoin merialueella vielä marraskuun aikana.  

Sinilevähavainnot tallennetaan kaikille avoimeen Järvi&Meriwiki-karttapalveluun (www.jarviwiki.fi). 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella seurataan levätilannetta 9 virallisella havaintopaikalla Pohjan-
maan ja Keski-Pohjanmaan merialueella. Kansalaiset voivat tallentaa sinilevähavaintojaan Järvi&Meriwiki-
palveluun tai vesi.fi karttapalveluun, myös Havaintolähetti-sovelluksella tallennetut havainnot näkyvät 
Järvi&Meriwiki-karttapalvelussa.  

Suomen ympäristökeskuksen TARKKA-palvelun pintalevän kausikoosteen mukaan vuonna 2022 pinta-
levän esiintyminen oli varma vain pienellä alueella Selkämerellä (kuva 7). Alue, jossa esiintyminen oli mah-
dollinen, ulottui melkein koko Selkämerelle ja Merenkurkkuun asti.  

 

 

 
Kuva 7: Suomen ympäristökeskuksen TARKKA-palvelun pintalevän kausikooste. Tulkintakartta kuvaa todennäköisyyttä, että tietyllä alu-
eella esiintyy pintalevää. Kartan luokat ovat 1 sininen: ei pintalevää, 2 keltainen: mahdollista, 3 oranssi: todennäköistä sekä 4 punainen: 
varmaa pintalevää. Lisätietoa: https://ckan.ymparisto.fi/dataset/%7B2961D524-3A1C-43AA-947E-16F1C6920453%7D  

2022 2021 

2020 2019 

https://ckan.ymparisto.fi/dataset/%7B2961D524-3A1C-43AA-947E-16F1C6920453%7D
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Laajemmat velvoitetarkkailut rannikkoalueella 

Ympäristöhallinnon seurantojen lisäksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella tehdään toiminnan-
harjoittajien ympäristölupiin perustuvaa velvoitetarkkailua vuosittain. Velvoitetarkkailua on esimerkiksi jäte-
vedenpuhdistamoilla, teollisuuslaitoksilla, vesistörakennushankkeilla ja kalankasvatuslaitoksilla. Laajempiin 
velvoitetarkkailuihin sisältyy vedenlaatutarkkailun lisäksi usein myös biologisten muuttujien tarkkailua. 
Näistä velvoitetarkkailuista tehdään vuosiraportit ja useamman vuoden tuloksia tarkastellaan määrävuosin 
laadittavissa laajemmissa raporteissa. Velvoitetarkkailut ja valtion kustantamat seurannat tukevat myös te-
hokkaasti toisiaan. Vuonna 2022 valmistuneet laajemmat velvoitetarkkailuraportit:  

 
• Kristiinankaupungin - Närpiön merialueen edustan kalankasvatuslaitosten vesistövaikutus- ja kuormitustarkkailu 2021, 

KVVY Tutkimus Oy  
• Metsä Board Oyj. Kaskisten edustan vesistö- ja kalataloustarkkailu vuonna 2021, Afry Finland Oy 
• Vaasan edustan merialueen vedenlaatutarkkailu vuonna 2021. KVVY Tutkimus Oy 
• Pietarsaaren edustan merialueen yhteistarkkailun vuoden 2021 tulokset. Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 

48. https://pvy.fi/julkaisut/  
• Kokkolan edustan merialueen yhteistarkkailun tulokset 2021. Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 49. 

https://pvy.fi/julkaisut/  
 

Pidemmän ajan muutokset 

Vuonna 2022 ilman lämpötila oli lähellä vertailukauden arvoja (1991–2020) Kokkola Tankarin havaintoase-
malla. Myös veden lämpötila oli keskimäärin samalla tasolla kuin viime vuosien lämpötiloja Utgrynnan-Mol-
pehällorna vesimuodostumassa. Suurin ero pinta- ja pohjanläheisen kerroksen välillä oli heinä- ja syys-
kuussa lämpötilan ja saliniteetin osalta. Vuoden korkein veden lämpötila, 23,2 °C, mitattiin 12. heinäkuuta 
Pietarsaaren edustan P53-havaintopaikalla, joka sijaitsee Luodon kunnan alueella Pietarsaaren edustalla. 
Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma vuosille 2022–2027 käsittelee ilmaston lämpene-
mistä, joka nostaa lämpötilaa myös Itämeren alueella. Viimeisen sadan vuoden aikana Itämeren pintavesi 
on lämmennyt 1,2 astetta. Muutos on todennäköisesti suurempi matalilla rannikkoalueilla.  

Tarkastelualueen eteläosan vesimuodostumat olivat tyydyttävässä tilassa kesän indikaattoritulosten pe-
rusteella, kun taas pohjoisosan vesimuodostumat olivat hyvässä tilassa. Suomen merenhoitosuunnitelman 
toimenpideohjelmassa todetaan, että fosfaattifosforin pitoisuus on noussut Selkämeren keskiosassa talvella 
vuosina 2001–2019. Fosforipitoisuuden nousu suosii sinileviä (syanobakteereja) varsinkin hellejaksojen yh-
teydessä. Kesällä 2022 sinilevien massaesiintymiä todettiin Selkämeren ja eteläisen Merenkurkun alueella.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pvy.fi/julkaisut/
https://pvy.fi/julkaisut/
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Liite: Lämpötila-, saliniteetti- ja kuormitustietoa 

Kuukauden keskilämpötila Ilmatieteen laitoksen havaintopaikoilla Kaskinen Sälgrund ja Kokkola Tankar 
vuosina 2017–2022 (https://www.ilmatieteenlaitos.fi/havaintojen-lataus).  

  

 

Veden lämpötila (pintakerros ja pohjanläheinen kerros) kuukausikeskiarvona vesinäytteenoton tulosten pe-
rusteella Utgrynnan-Molpehällorna -vesimuodostumassa (havaintopaikat Vav-11 V-4 ja Vav-12 V-5).  
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Pintaveden ja pohjanläheisen veden suolaisuus kuukausikeskiarvona vesinäytteenoton tulosten perusteella 
Utgrynnan-Molpehällorna -vesimuodostumassa (havaintopaikat Vav-11 V-4 ja Vav-12 V-5). 

 

 

Päivittäinen fosforikuorma (kg/päivä) ympäristöhallinnon havaintopaikalla Skatila Kyrönjoen alaosalla (Suo-
men ympäristökeskus, Vemala kuormituslaskenta)  
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Kesällä 2022 leväkukintoja esiintyi 
merialueilla erityisesti elokuussa 
lämmenneen sään ja rankkojen sateiden 
myötä. Rannikkoveden 
ravinnepitoisuudet ovat pääosin hyvällä 
tai tyydyttävällä tasolla, Merenkurkun 
pohjoispuolella jopa erinomaisella 
tasolla.  
 
Meren tila seurataan säännöllisesti 
ympäristöhallinnon toimesta ja tässä 
raportissa esitetään tuloksia pohjoisen 
Selkämeren, Merenkurkun ja eteläisen 
Perämeren alueelta. 
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https://helcom.fi/baltic-sea-trends/indicators/
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