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biokaasua vieraslajeista Kasvisruokavaliolla ilmastonmuutosta 
vastaan 

Omilla valinnoilla voi edistää ilmastonmuutoksen torjun-
taa. Siirtyminen kasvisruokaan voi tuoda jopa 600 miljar-
din euron säästöt ilmastonmuutoksen torjuntaan. 

http://www.talouselama.fi/stories/article6616980.ece

Laukaan Leppävedellä toimiva biokaasuyritys Metener 
aikoo kokeilla vesikasveja energia- ja lannoitekäytössä. 
Tämä on hyvä avaus, kokeilu kannattaa kohdentaa eten-
kin vieraslajeihin ja varmistaa, että kasveja poistetaan 
suunnitellusti ja kestävästi. Kasveilla on kuitenkin monia 
tärkeitä ja hyödyllisiä tehtäviä vesistöissä. 

http://yle.fi/uutiset/3-9590546

TUTTI-hanke on tarkoitettu kaikille ympäristöstä kiinnostuneille, mutta erityisesti satakuntalaisille 
yrittäjille, jotka kutsumme kanssamme miettimään, ideoimaan ja jopa testaamaan uusia mahdolli-
suuksia ilmastonmuutoksen haittojen torjunnassa. Tähän uutiskirjeeseen on koottu uutisia ja ideoita 
muualta Suomesta ja maailmalta, tarkoituksemme on keksiä niille satakuntalaisia vastavetoja ja 
sovelluksia. Osa uutiskirjeen uutisista on julkaistu Pyhäjärvi-instituutin tai TUTTI-henkilöstön so-
me-päivityksissä Facebookissa, Twitterissä, LinkedInissä tai Instagramissa, ne löytyvät tunnisteilla 
#tuttihanke ja #ilmastonmuutos.



Tiedelehti Nature Communications julkaisi tämän vuoden 
helmikuussa eurooppalaisten tutkijoiden (Seebens et al.) 
artikkelin, jonka mukaan vieraslajien maailmanlaajuista 
leviämistä ei ole onnistuttu torjumaan, vaan uusien ha-
vaintojen määrä kasvaa koko ajan.

EU:ssa vieraslajeja torjutaan asetuksella, joka tuli voi-
maan vuonna 2015.   

https://www.nature.com/articles/ncomms14435

http://www.vieraslajit.fi/fi/node/26

Vieraslajien leviämistä ei ole saatu 
estettyä

Tiedeuutisia esittelevä Science Daily -verkkosivusto 
kertoi 2015, että ravinnepitoista yhdyskuntajätevettä on 
mahdollista hyödyntää biopolttoaineen tuotannossa. Rice 
University -yliopiston kokeissa todettiin, että on mahdol-
lista kasvattaa biopolttoaineena käyttökelpoisia hyvin öl-
jypitoisia leväkantoja jätevedessä ja samalla levämassa 
poistaa tehokkaasti ravinteita vedestä; yli 50% fosforista 
ja yli 90% nitraateista.

https://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150402132800.htm

Jätevesi hyvänä kasvualustana biopoltto-
aineina hyödynnettäville leville

Ilmastonmuutoksen huomattavimmat paineet kohdis-
tuvat eri tavoin eri kalalajeihin. Lämpötilan ohella muu-
tokset sateen jakautumisessa, jääpeitteessä, vesien 
rehevyystasossa ja meren suolapitoisuudessa sekä 
pohjanläheisessä happipitoisuudessa vaikuttavat kaikki 
kalakantojen lisääntymisen kautta niiden runsauteen ja 
esiintymiseen. Yleistettynä lämpimän veden lajit hyötyvät 
ja kylmän veden lajien tuotantoedellytykset heikkenevät.

Tämä on havaittu myös Pyhäjärven tutkimuksissa. 
EAKR-rahoitteisessa Rapu-hankkeessa tutkittiin ilmas-
tonmuutoksen vaikutusta Pyhäjärven rapuihin, kaloihin 
ja kalastukseen. Vuonna 2015 julkaistu loppuraportti on 
edelleen ajankohtainen ja tutustumisen arvoinen.

https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/kalat-ja-kalatalous/
kalat-ja-muuttuva-ymparisto/kalat-kalastus-ilmastonmuutos/

http://www.pyhajarvi-instituutti.fi/image/rapu/rapu.pdf

Ilmastonmuutos vaikuttaa kalalajiston 
kehitykseen

Monet asiantuntijat ovat sitä mieltä, että Trumpin yritys 
nostaa uusiutumattomiin energialähteisiin perustuva 
teollisuus on jo vanhanaikaista ja raha on siirtynyt puh-
taan energian puolelle.

https://yle.fi/uutiset/3-9643886

Uusiutuva energia kehittyy 
maailmanpolitiikasta huolimatta

Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumisessa eli-
öiden ominaisuuksien ja elinkierron joustavuus (plasti-
city) parantaa selviytymismahdollisuuksia. Neotropical 
Entomology –tiedesarjassa tänä vuonna 2016 julkaistu 
tutkimus (Knoll) osoittaa, että epäennustettavassa ympä-
ristössä eläneet ampiaiset olivat pystyneet sopeutumaan 
vaihteleviin säätiloihin. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s13744-015-
0347-9?wt_mc=Other.Other.2.CON417ctw_2017_a46

hyviä uutisia!



Yläneenjoen liukoinen fosforikuormitus 
noussut

Pyhäjärven suojeluohjelman vuosittaisessa vedenlaatu-
katsauksessa havaittiin, että Yläneenjoen liukoisen fos-
forin kuormitus oli vuonna 2016 poikkeuksellisen korkea. 
Saman suuntaisia tuloksia saatiin myös vuonna 2016 
Boreal Environmental Research tiedelehdessä julkaistus-
sa tutkimuksessa (Gonzales-Inca et al.), jossa selvitettiin 
Yläneenjoen ja Pyhäjoen ravinnekuormituksen ja -pitoi-
suuksien pitkäaikaista kehitystä aikajaksolla 1980–2013. 
Tutkimuksen mukaan Yläneenjoella kasvoivat kokonais-
typpikuormitus ja -pitoisuus, samoin liukoisen fosforin 
pitoisuus. Kiintoainekuormitus väheni. Pyhäjoen kuormi-
tuksessa ei havaittu merkittäviä muutoksia.    
http://www.borenv.net/BER/pdfs/ber21/ber21-166.pdf

http://www.pyhajarvensuojelu.net/default10.asp?active_page_
id=161
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Leviä voidaan käyttää raaka-aineena monien polttoai-
neiden valmistuksessa. Biodiesel on eniten keskustelua 
herättävä energiatuote, mutta erilaisilla tuotantoproses-
seilla levistä voidaan saada myös mm. vetyä, etanolia 
ja muita hiilivetypohjaisia biopolttoaineita. Oilgae-verk-
kosivuilla esitellään levien polttoainekäytön erilaisia 
mahdollisuuksia. Oilgae (osa Clixoo-nimistä yritystä) on 
vuodesta 2007 asti toiminut leväpolttoaineteollisuuden 
tietovarantosivusto ja asiantuntijayhteisö, joka julkaisee 
myös raportteja ja uutiskirjeitä. Uusissa maksullisissa 
raporteissa esitellään laajalti muita houkuttelevia levä-
pohjaisten valmisteiden tuotantomahdollisuuksia, levien 
käyttöä hiilidioksidin kerääjänä ja levien käyttötapoja 
jäteveden puhdistuksessa.

http://www.oilgae.com/algae/pro/pro.html 

http://www.oilgae.com/ref/report/non-fuel-algae-products.html 

http://www.oilgae.com/ref/report/co2_capture/co2_capture.html 

http://www.oilgae.com/ref/report/wastewater_treatment/wastewater_treatment_o.html

Presidentin päätös vetäytyä Pariisin ilmastosopimuk-
sesta herätti monenlaisia reaktioita maailman johtavissa 
tutkijoissa.

http://www.nature.com/news/how-scientists-reacted-to-
the-us-leaving-the-paris-climate-agreement-1.22098

Voihan trump!
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