
 

 

 

Lisätietoa opettajamateriaali-esitykseen 

 

 

Sivu 2 – Mitä yhteistä on surffaajilla, meriajokasniityillä ja Ison valliriutan koralleilla?: 

 

Meriajokasniityt ja koralliriutat hidastavat aaltojen liikettä ja nopeutta sekä tekevät aalloista 

matalampia ehkäisten myös tulvien vaikutuksia rannikoilla. Ne estävät lisäksi eroosiota sitomalla 

merenpohjan sedimenttiä. Sitomalla sedimenttiä ne ehkäisevät resuspensiota (sedimentin 

palautumista takaisin vesipatsaaseen), jolloin vesi kirkastuu entisestään. Australiassa mm. 

korallien aikaansaamaa murtuvaa aaltoa kutsutaan ’bombora’ksi. 

Sivu 3 – Merten omat aallonmurtajat: 

 

Meriajokasniityt Suomen edustalla ovat Itämeren pohjoisimpia esiintymiä matalasta 

suolapitoisuudesta johtuen. Suolapitoisuuden laskiessa ne katoavat lopulta kokonaan. Heikentynyt 

puskurointiteho lisää aaltojen ja tulvien vaikutuksia rannikoilla. Merenpinnan nousu vähentää 

korallien leväosakkaan ja meriajokkaiden yhteyttämistehokkuutta. 

Sivu 4 – Merien yhteiset uhat: 

 

Lämpenevä ilmasto, mereen valuva ravinnekuormitus ja laivaliikenteen päästöt lisäävät 

rehevöitymistä ja uhkaavat meriemme tulevaisuutta. Sekä Itämeren meriajokasniityt että Iso 

valliriutta ovat vaarassa veden jatkuvasta samenemisesta johtuen. 

Sivu 5 – Valoa pintaakin syvemmälle: 

 

Korallien yhteistyökumppani, zooksantelli-levä tuottaa ravintoa koralleille valon avulla. Meriajokkaat 

puolestaan voivat kasveina yhteyttää itse ja muodostaa hiiliyhdisteitä auringonvalon ja hiilidioksidin 

kautta. 

Sivu 6 – Itämerta on suojeltava: 

 

Sisäisessä kuormituksessa sedimenttiin sitoutuneet ravinteet vapautuvat takaisin vesipatsaaseen, 

jolloin esim. syanobakteerit saavat kasvuunsa tarvitsemaansa fosforia.Itämeren keskisyvyys on 

vain 54 metriä. Sen suolapitoisuus on keskimäärin 8,5 promillea verrattuna valtamerten 35 

promilleen. Itämeressä on lisäksi suolapitoisuuden sekä lämpötilan harppauskerrokset, joissa 

tiheyden muutos estää vesipatsaan laajan sekoittumisen. Tällöin happea ei pääse kunnolla 

pohjaan. 

Sivu 7 – Iso valliriutta uhan alla: 
 
Iso valliriutta on kooltaan 345 000 km² ja se sijaitsee Australian koillisosassa Queenslandin 
rannikolla. Sedimenttiä kulkeutuu nykyisin Ison valliriutan alueelle neljä kertaa enemmän kuin 150 
vuotta sitten, mikä johtuu laidunnus- ja maanviljelypaineesta valuma-alueella. 

  



 

 

Sivu 8 – Meriajokkaat ovat Itämeren puhdistajia: 

 

Meriajokkaat ovat monivuotisia siemenkasveja, joiden seassa piileksii myös merihevoselle samaan 

heimoon kuuluvia siloneuloja ja särmäneuloja sekä mm. tokkoja ja piikkikaloja. Niiden seassa 

kasvaa myös hapsi-, meri- ja ahvenvitoja sekä näkinpartaisleviä. Pohjaeläimistä meriajokkaiden 

joukossa elää katkoja, simpukoita, merisukasjalkaisia ja surviaissääsken toukkia. 

Meriajokkaan ehdottomasti tärkein vaatimus on kirkas vesi. Veden samentuminen uhkaa näiden 

Itämeren vihreiden niittyjen muodostavien valon saantia ja selviytymistä. Siinä missä levät 

tarvitsevat 1 % vedenpintaan saapuvasta valosta, meriajokkaat tarvitsevat jopa 15-22 % valon 

määrästä. 

Sivu 9 – Yksi maailman suurimmista: 

 

Yksittäisestä kasvista alkunsa saaneet niityt voivat olla jopa yli hehtaarin kokoisia, tuhansien 

kilojen painoisia ja yli 1000 vuotta vanhoja. Tällöin ne ovat todella herkkiä ympäristönmuutokselle, 

kuten rehevöitymiselle. Alhaisesta suolapitoisuudesta johtuen meriajokkaat eivät voi kuitenkaan 

tehdä siemeniä Itämeressä, minkä vuoksi laji lisääntyy meressämme ainoastaan suvuttomasti 

kloonautumalla. Koska niityt ovat käytännössä isoja klooneja, niillä ei ole geneettistä muuntelua. 

Sivu 10 – Rehevöityminen uhkaa meriajokkaita: 

 

Luonnollisissa olosuhteissa merivirrat, aallot ja jään aiheuttama kulutus muokkaavat 

meriajokasniittyjen kokoa ja sijaintia. Rehevöitymisessä ylimääräiset ravinteet lisäävät rihmalevän 

kasvua, joka tukahduttaa meriajokkaat alleen. Veden sameneminen estää yhteyttämiseen 

tarvittavan valon pääsyä meriajokkaille. Lisäksi sinileväkukinnot estävät veden kulkeutumista, mikä 

estää meriajokkaiden yhteyttämistä. 

Myös laivaliikenteen öljypäästöt ja hiekanotto voivat estää valon kulkua vedessä. Ankkurointi 

tuhoaa merenpohjaa suoraan ja repii meriajokkaita irti, ruoppaus peittää meriajokkaita hiekkaan. 

Meriajokasniityt ovat vähentyneet keskimäärin 110 km² vuosittain Skandinavian alueella. 

Sivu 11 – Korallien uumenissa: 

 

Korallit jaetaan kukka- ja sulkakoralleihin. Ne ovat polyyppieläimiä. Korallit yleensä saalistavat 

oman ravintonsa, mutta niiden kanssa symbioosissa elävä zooksantelli-levä tuottaa myös ravintoa 

koralleille. Vastapalveluksena korallilta leväosakas saa suojapaikan ja ravinteita. Korallit 

lisääntyvät suvuttomasti jakaantumalla tai suvullisten planula-toukkien kiinnittyessä pohjaan. 

Runkokunta on yksittäisten polyyppien muodostama kokonaisuus, jossa polyypeillä on omat 

erilaistuneet tehtävänsä, kuten puolustautuminen, ravinnonhankinta tai saalistus. 

Sivu 12 – Maatalous ja ilmastonmuutos uhkaavat koralleja: 

 

Liian lämpimän meriveden johdosta zooksantelli-levä voi irrottautua korallista. Tällöin koralli ei saa 

enää tarpeeksi ravintoa, sen kudokset vaalenevat ja koralli nääntyy. Ilmastonmuutoksesta 

aiheutuva mereen liukeneva ylimääräinen hiilidioksidi estää korallien kudosten toipumista 

nääntymisestä. Piikkikruunun määrää on lisännyt maatalouden ravinnekuormitus. Ravinteet 

kasvattavat aluksi planktonlevän määrää, joka toimii sitten ravintona piikkikruunun toukille. 

  



 

 

Sivu 13 – Ruoppaus ja laivaliikenne samentavat ja tukahduttavat: 

 

Ruoppausjäte voi kulkeutua jopa 80 kilometriä sen laskupaikalta. Vuonna 2006 Hay Pointin 

satamasta laskettiin 3,6 miljoonaa kuutiometriä ruoppausjätettä mereen, jolloin 60 % alueen 

koralleista peittyi sedimenttiin. Lisäksi Australia suunnittelee hiilen ja nestemäisen kaasun 

kuljettamisen lisäämistä yhteensä lähes 500 milj. tonniin vuodessa. Laivaliikennettä on tarkoitus 

lisätä 4000:sta 10 000:een Ison valliriutan alueella. 2000-luvun aikana Ison valliriutan alueelle on 

sijoitettu 28 milj. m³ ruoppausjätettä. Ison valliriutan alueelle suunnitellaan satama-aluetta, joka 

lisäisi ruoppausjätteen määrää 50 pilvenpiirtäjän tilavuuden verran (51 milj. m3). UNESCOn 

maailmanperintökomitea vaati kuitenkin v. 2015 onnistuneesti ruoppausjätteen läjittämiskieltoa 

valliriutalle. 

Sivu 14 – Itämeren pyöriäinen: 

 

Pyöriäiset (Phocoena phocoena) saalistavat ja suunnistavat kaikuluotaamalla ja niiden kuulo on 

eläinkunnan parhaita. Pyöriäiset huolehtivat laumansa vahingoittuneista yksilöistä. Niitä on 

esiintynyt Suomen merialueilla jo 7000 vuoden ajan. 

Sivu 15 – Verkkokalastus pyöriäisten harmina: 

 

Itämeren pyöriäisen PCB-yhdisteen pitoisuudet ovat jopa 2,5 kertaa korkeammat kuin 

Pohjanmeren pyöriäisillä. Kyseinen kemikaali aiheuttaa pyöriäisillä myös mm. keuhkokuumetta ja 

lihaskatoa. PCB-pitoisuudet ovat onneksi jatkuvassa laskussa mm. kehittyneestä lainsäädännöstä 

johtuen. Ankarat jäätalvet ovat romahduttaneet pyöriäiskantoja 1900-luvun aikana hävittäen lähes 

koko pyöriäiskannan Itämerestä. Normaalisti kanta palautuisi, mutta ihmistoiminnot ovat estäneet 

kannan toipumisen. Muita pyöriäisiä haittaavia tekijöitä ovat vedenalainen melu sekä lisääntyvä 

meriliikenne. 

Sivu 16 – Uhanalainen liemikilpikonna: 

 

Aikuiset liemikilpikonnat (Chelonia mydas) ovat ainoita täysin herbivorisia merikilpikonnia. 

Liemikilpikonna munii kolmen vuoden välein. Mikäli rantaympäristö hävitetään, saarelle ei tule 

todennäköisesti enää koskaan uusia liemikilpikonnia. Maailman suurin yksittäinen populaatio on 

Rainen saarella, valliriutan pohjoispuolella. Jopa 30 000 naarasta saapuu vuosittain munimaan 

sinne. 

Sivu 17 – Liemikilpikonniin kohdistuu useita vaaroja: 

 

Valaistut kohteet houkuttelevat liemikilpikonnia. Poikasille vaarana on kulkeutuminen 

rantahietikolla poispäin merestä. Noin 28 °C rantahiekan lämpötilassa syntyy lähinnä uroksia ja 31 

°C naaraita. Ilmaston lämpeneminen voikin johtaa naarasvoittoiseen sukupuolijakaumaan 

tulevaisuudessa, mikä on suuri uhka lajin selviytymiselle. Epäillään, että veteen ihmistoiminnan 

mukana päätyvät ympäristömyrkyt altistavat liemikilpikonnia fibropapillooma-virukselle, joka 

aiheuttaa niille kasvaimia. 


