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Marlin 
 

Baltic Marine Litter (MARLIN) on neljän Itämeren valtion yhteinen projekti jossa selvitetään Itämeren 

roskaantumistilannetta. Projekti on kaksivuotinen (2012–2013) ja sen rahoituksesta vastaa EU:n Interreg 

IVA Central Baltic – ohjelma. Projektin kokonaisbudjetti on noin 780 000 euroa. Pidä Saaristo Siistinä ry:n 

osuus kokonaisbudjetista on noin 200 000 euroa, 25 prosentin omarahoituksella. 

Projektissa ovat mukana: Ruotsi, Suomi, Viro ja Latvia. Ruotsalaisen Håll Sverige Rentin vetämä projekti on 

rajat ylittävä, sillä Itämeren ongelmat ovat yhteisiä kaikille valuma-alueen valtioille, eikä Itämeren tila 

parane ilman kaikkien yhteisiä ponnisteluja. Myöskään merien roskaantuminen ei tunne maiden eikä 

hallinnonalojen rajoja. PSS ry:n lisäksi mukana ovat Hoia Eesti Merd Virosta ja Fee Latvia Latviasta. Kaikki 

järjestöt kuuluvat myös 1993 peustettuun Keep Baltic Tidy -verkostoon, joka puolestaan on jäsen 

Itämerineuvostossa (CBSS).  

Itämeren roskaantuminen on verrattain vähän tunnettu ongelma. Tiedossa ei ole paljonko roskaa 

Itämeressä on, kuinka kauan tällä hetkellä meressä olevat roskat ovat siellä olleet, eikä tiedetä paljonko 

roskamäärät kasvavat vuosittain.  HELCOMin vuonna 2007 esittämän arvion mukaan 70 % mereen 

päätyvästä roskasta uppoaa pohjaan, 15 % ajautuu rantaan ja 15 % jää kellumaan meren pinnalle. Toisena 

yleisenä arviona ympäri maailmaa esitetään, että meressä olevasta roskasta 80 % on mantereelta peräisin 

(tuulen tai joen mukanaan kuljettamaa tai rannikolla mereen tahallaan tai tahattomasti heitettyä roskaa) ja 

20 % on peräisin laiva- ja veneliikenteestä. Marlin-projektin yhtenä tavoitteena on valottaa tätä ongelmaa 

Itämeren alueella. Muina tavoitteina on tiedottaa roskaantumisongelmasta ja vaikuttaa sitä kautta ihmisten 

käyttäytymiseen sekä kehittää yhteistä mittaustapaa.  

Itämeren suojelukomission toimintaohjelman (HELCOM Baltic Sea Action Plan) ja Euroopan Unionin 

meristrategiadirektiivin tavoitteena on lisätä tietoisuutta mereen päätyvän roskan haitallisista 

vaikutuksista. Toistaiseksi kuitenkin roskaantumista ehkäisevät, vähentävät ja hillitsevät toimenpiteet ovat 

olleet vähäisiä ja keskenään erilaisten arviointimenetelmien vuoksi tuloksia on ollut vaikea vertailla. 

HELCOMin Itämeren roskaantumista koskeva tilanneraportti korostaakin, että rannoille kertyvän roskan 

analysointi- ja raportointimenetelmiä on tarpeen yhdenmukaistaa. Myöskään merien roskaantuminen ei 

tunne maiden eikä hallinnonalojen rajoja. 
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Metodi  
 

Yhtenä projektin tavoitteena on kehittää yhteinen mittaustapa roskille. Mittaustapa perustuu UNEPin 

(United Nations Environmental Programme) metodiin. Metodin mukaisesti jokainen ranta siivotaan 

vähintään kolme kertaa vuodessa. Jokainen maa on valinnut vähintään kolme keskenään erilaista rantaa. 

Suomessa rantoja on ensimmäisenä vuotena ollut mukana yhteensä kahdeksan (Mustfinnen ranta on 

siivottu vain syksyllä). 

Projektissa rantatyypit luokitellaan kolmeen eri luokkaan: urbaaniksi rannaksi, urbaanin ja luonnontilaisen 

rannan välimuodoksi tai luonnontilaiseksi rannaksi. Urbaani ranta sijaitsee kaupungissa tai sen välittömässä 

läheisyydessä ja sinne pääsee julkisella kulkuneuvolla edes osan aikaa vuotta. Urbaanilta rannalta voi 

olettaa löytyvän roskaa, joka on peräisin mantereelta. Luonnontilainen ranta on kaukana kaupungista, eikä 

sinne ole jatkuvaa julkista liikenneyhteyttä. Luonnontilaiselta rannalta voi olettaa löytyvän roskaa, joka 

peräisin lähes 100 % mereltä. Näiden kahden rantatyypin välimuoto on urbaanin ja luonnontilaisen rannan 

välimuoto. Tällaiselta rannalta voi olettaa löytyvän roskaa, joka on ajautunut rannalle mereltä tai sitten se 

on päätynyt rannalle mantereelta, kuten esimerkiksi turistin sinne jättämänä tai kaupungin läpi kulkevan 

joen sinne tuomana. 

Valitut rannat siivotaan kolme kertaa vuodessa, kerran keväällä, kerran kesällä ja kerran syksyllä ennen 

lumen tuloa. Mikäli talvi olisi lumeton, voitaisiin rannat siivota myös talvella. Jokaiselta rannalla 

määritellään siivottava alue hyvin tarkasti. Alueen tulee olla vähintään 100 metriä leveä rantaviivan 

suuntaisesti ja noin 10 metriä syvyydeltään, mutta kuitenkin niin syvä, että aaltojen vaikutus tulee 

huomioitua. Aaltojen vaikutuksella tarkoitetaan esimerkiksi merkittävän kokoisia aaltoja tai voimakkaan 

myrskyn aiheuttamaa veden nousua. Tämä tismalleen sama alue siivotaan jokaisen siivouksen yhteydessä. 

Valitulta alueelta poimitaan kaikki roskat ja kaavakkeeseen merkitään kaikki yli 2,5 cm kokoiset roskat. 

Kaavakkeessa on 80 eri roskaluokkaa, joihin jokainen roska luokitellaan ja merkitään perinteisellä 

tukkimiehen kirjanpidolla (kaavake liitteenä). Tupakantumpit ovat erillinen roskaluokka ja ne lasketaan vain 

10 metrin leveydeltä. Tämä 10 metrin alueelta saatu tulos suhteutetaan koko siivousalueeseen. 

Saadut roskamäärät raportoidaan projektin yhteiseen tietokantaan, jota ylläpitää Håll Sverige Rent. 

Tietokannasta saadaan tulostettua roskaraportteja maittain, rannoittain tai vaikka koko Itämeren alueen 

roskaraportti. Tietokantaa on tarkoitus kehittää jatkossakin ja se on hyödynnettävissä myös muiden 

roskatutkimusten raportoinnissa. 

Jokaisella rannalla on oma siivoustiiminsä. Siivoustiimiä vetää paikallinen aktiivi, joka vastaa siivoojien 

kokoamisesta rannalle sovittuna siivouspäivänä. Tiimin vetäjä vastaa myös roskamäärien raportoinnista 

Pidä Saaristo Siistinä ry:lle. 
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Suomen rannat 
 

 

Kaikki Marlin–projektirannat, Suomen rannat punaisella. 

 

Utö, Parainen 

Utö on Suomen eteläisin Marlin tutkimusranta. Utö valittiin projektiin mukaan ulkomerellisen sijaintinsa 

vuoksi. Utö sijaitsee avomerellä ja sen läheisyydessä on vilkasliikenteinen laivaväylä. Kesäisin Utön 

ympäristössä on myös vilkasta huviveneliikennettä. Utössä vierailee monia turisteja ympäri vuoden ja he 

saapuvat saarelle yhteysaluksilla. Utön siivottava ranta on kallioinen ja kivinen. Utö on luokiteltu projektin 

rantaluokituksissa luonnontilaiseksi rannaksi. Ranta aukeaa etelään.  

Utön siivoustiimiä vetää Utön koulun opettaja Brita Willström. Siivoojina toimivat Utön koulun oppilaat 

sekä saaren asukkaat. 
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Björkö, Parainen 
Björkö valittiin tutkimusrannaksi niin ikään sen projektin kannalta hyvän sijainnin vuoksi. Björkö sijaitsee 

lähellä avomerta ja se on suosittu kohde huviveneijöiden keskuudessa. Toisin kuin Utö, Björkö on hyvin 

eristyksissä oleva saari, eikä saarella ole juuri muita vierailijoita kuin omatoimiveneilijät.  Björkön siivottava 

ranta on kallioinen ja kivinen ja se avautuu etelään. Björkö on luokiteltu projektin rantaluokituksissa 

luonnontilaiseksi rannaksi. 

Björkön siivoustiimin vetäjänä toimii saarella vapaa-ajan asunnon omistava Krister Welander. Kristerin 

kanssa rantaa siivoaa Ann-Christine Welander.  
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Mustfinn, Parainen 
Mustfinnen ranta tuli Marlin tutkimusrannaksi mukaan vasta syksyn siivouskierroksella ja siten se on 

siivottu väliraportin julkistamiseen mennessä vain kerran. Ranta valittiin mukaan sen mielenkiintoisen 

sijainnin vuoksi. Mustfinn sijaitsee Airiston rannalla ja sen edestä kulkee ympärivuoden vilkas laivaliikenne. 

Veneilykautena myös huviveneliikenne on vilkasta Mustfinnen edustalla. Ranta on Paraisten kaupungin 

uimaranta ja se avautuu länteen. Mustfinn on luokiteltu projektin rantaluokituksissa urbaanin ja 

luonnontilaisen rannan välimuodoksi.  

Mustfinnen siivoustiimin vetäjinä toimivat Ammattiopisto Livian opettajat Hanna Jalkanen ja Helena 

Särkijärvi. Siivoojina toimivat Livian oppilaat. 

 

 

Hovirinta, Kaarina 
Hovirinnan ranta valittiin projektiin mukaan sen runsaan uimarantakäytön ja muihin Suomen 

tutkimusrantoihin verrattuna hyvin erilaisen sijainnin vuoksi. Ranta on erittäin vilkkaassa 

uimarantakäytössä kesäisin ja se onkin yksi Kaarinan kaupungin uimarannoista. Ranta sijaitsee pienessä 

suntissa, jonka edustalla ei ole laivaliikennettä. Huviveneliikennettä on jonkin verran, koska rannan 

edustalla kulkee veneilyreitti. Ranta on hiekkaranta ja se aukeaa etelään. Hovirinta on luokiteltu projektin 

rantaluokituksissa urbaaniksi rannaksi. 

Hovirinnan siivoustiimin vetäjänä toimii Kaarinan lukion opettaja Kristiina Tarkiainen ja siivoojat ovat 

Kaarinan lukion oppilaita. 
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Ruissalon kansanpuisto, Turku 
Ruisrockista tunnettu Ruissalon kansanpuiston ranta valittiin tutkimuskohteeksi sen edustalla olevan 

vilkkaan alus- ja huviveneliikenteen vuoksi, sekä Aurajoen valuma-alueen vaikutuksen vuoksi. Sekä Aurajoki 

että Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo laskevat tutkimusrantaa lähellä olevaan satama-altaaseen. Rannan 

edustalla kulkevat niin raskaat alukset kuin huviveneet. Ranta on virkistyskäytössä, mutta se ei ole virallinen 

uimaranta. Rannan maa-aines on hiekkaa ja mutaa ja se aukeaa etelään. Kansanpuiston ranta on luokiteltu 

projektin rantaluokituksissa urbaaniksi rannaksi. 

Kansanpuiston siivoustiimin vetäjänä toimii Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion opettaja Katja 

Tauriainen. Siivoojina toimivat lukion oppilaat. 
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Pihlajasaari, Helsinki 
Pihlajasaaren ranta edustaa projektin tutkimusrantana uimarantaa sekä ison kaupungin edustalla olevaa 

rantaa. Pihlajasaari sijaitsee Jätkäsaaren eteläpuolella ja se onkin herkullisesti lähellä mantereella sijaitsevia 

isoja rakennustyömaita. Pihlajasaaren ranta on hiekkaranta ja se on uimarantakäytössä kesäisin Ranta 

aukeaa pohjoiseen. Pihlajasaari on luokiteltu projektin rantaluokituksissa urbaaniksi rannaksi. 

Pihlajasaaren siivoustiimiä vetävät Helsingin kaupungin liikuntaviraston työntekijät Sanna Kallionpää ja 

Raimo Lehtinen. Siivoojina toimivat Helsingin kaupungin työntekijät. 
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Lehmä, Kotka 
Kotkan Lehmäsaaresta on mukana kaksi tutkimusrantaa. Sisempi ja suojaisen laguunin puoli on 

virkistyskäytössä ja siellä on laituri veneille ja uimareille. Ulompi, avoin puoli on niin ikään virkistyskäytössä, 

mutta siellä ei ole laitureita. Avoimempi puoli on myös laivaväylän läheisyydessä. Molemmat rannat ovat 

hiekkarantoja. Sisempi puoli avautuu itään ja ulompi puoli avautuu länteen. Sisempi, laguunin puoli on 

luokiteltu projektin rantaluokituksissa urbaaniksi rannaksi. Ulompi, merelle avoin puoli on luokiteltu 

projektin rantaluokituksissa urbaanin ja luonnontilaisen rannan välimuodoksi.  

Kotkan siivoustiimin vetäjänä toimii kotkalainen veneseura- ja ympäristöaktiivi Jouni Kelkka. Jounin apuna 

toimii hänen poikansa Joonas Kelkka sekä talkooapuna on Kymen Navigaattoreiden jäseniä. 

 

 

Suomen rantojen roskatilanne 
 

Projektiin lähdettäessä oletuksena oli, että Suomen rannat ovat siistissä kunnossa. Oletus perustui 

vallitsevaan mielipiteeseen ja kokemukseen siitä, että Suomi on siisti ja puhdas maa. Oletus osoittautui 

virheelliseksi heti kevään siivouskierroksella. Jokaiselta rannalta löytyi roskaa, mutta tilanne parantui 

melkein jokaisella rannalla siivousten edetessä, kun verrataan kevään ja syksyn lukuja keskenään. Nämä 

luvut ovat kuitenkin vasta ensimmäisen tutkimussiivousvuoden tuloksia, eikä niistä voida vielä päätellä 

mereen päätyvien tai siellä kauan olleiden roskien määrää. Vuoden 2013 jälkeen pystytään tekemään 

päätelmiä roskamääristä, kun nähdään talven vaikutus kevään roskamäärään. 

Kaikki Suomen tutkimusrannat, Mustfinneä lukuun ottamatta siivottiin kolme kertaa vuoden 2012 aikana. 

Alta löytyy tutkimusrantakohteittain tarkempaa tietoa roskanmääristä, roskan laadusta sekä 

muutoskäyristä. Seuraava taulukko esitetään jokaisen rannan omilla arvoilla alla olevissa kappaleissa. 

tupakantumppeja / 10 m2 keskiarvo kaikista siivouksista 

keskimäärin roskaa / 100 m keskiarvo kaikista siivouksista 

yhteensä roskaa kaikkien siivouksen yhteistulos 
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Utön tulokset 
Siivouksia aloitettaessa oletuksena oli, että Utön tutkimusrannalta löytyisi paljon roskaa. Odotusarvo oli 

korkealla, koska Utö sijaitsee lähellä laivaväyliä. Roskaa löytyi paljon, mutta ei niin paljon kuin oli odotettua. 

Kuitenkin huomioon ottaen rannan hieman suojaisenkin sijainnin, löytyi roskaa paljon. Roskat olivat selvästi 

mereltä ajautuneita, eivätkä niinkään rannalla vierailleiden sinne jättämiä. 

tupakantumppeja / 10 m2 0 kappaletta 

keskimäärin roskaa / 100 m 227 kappaletta 

yhteensä roskaa 680 kappaletta 

 

Kausittainen vaihtelu kokonaisroskamäärässä 

Utön roskamäärässä on huomattavissa selvä pudotus kun mennään kohti syksyä. Tähän on saattanut 

vaikuttaa se, että rantaa ei ole siivottu ennen systemaattisesti ja kevään iso luku on pitkän ajan kertymä. 

Vuoden 2011 lopussa ollut Tapani-myrsky saattoi nostaa suuren määrän roskaa rannalle merestä ja se 

saattaisi selittää ison roskamäärän keväällä. Kesällä vilkastuva vesiliikenne saattaa selittää roskan lähes 

saman määrän kesällä, mutta huomattavaa on, että syksyn siivouksen kokonaisroskamäärä oli 

huomattavasti alempi. On mielenkiintoista nähdä, onko vuoden 2013 vaihtelu samankaltainen. 

 

 

Utön roskamäärässä on huomattavissa selvä pudotus kun mennään kohti syksyä. Tähän on saattanut 

vaikuttaa se, että rantaa ei ole siivottu ennen systemaattisesti ja kevään iso luku on pitkän ajan kertymä. 

Vuoden 2011 lopussa ollut Tapani-myrsky saattoi nostaa suuren määrän roskaa rannalle merestä ja se 

saattaisi selittää ison roskamäärän keväällä. Kiinnostava yksityiskohta on, että kokonaisroskamäärä laski 

lähes 100 kappaleella kesän siivouksessa verrattuna kevääseen, eikä noussut vilkastuvan 

huviveneliikenteen vaikutuksesta. On mielenkiintoista nähdä, onko vuoden 2013 vaihtelu samankaltainen. 
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Muovin osuus roskasta 

 

Kaikesta Utön rannalta löytyneestä roskasta 58,1% oli muovia. Muovista huomattava osa oli luokiteltu 

Other-kategoriaan. Tämän kategorian muovit ovat tyypillisesti tunnistamattomaksi hajonnutta muovia, 

kovaa tai pehmeää. Seuraavaksi eniten löytyi muovipusseja ja muovista köyttä. 

 

Björkön tulokset 
Luonnonkaunis ja lähes eristyksissä oleva, sisäjärvestään kuuluisa Björkö säväytti ensimmäisellä 

tutkimussiivouskerralla. Oletuksena oli, ettei Björköstä löytyisi huomattavaa määrää roskaa. Todellisuus oli 

toinen. 

tupakantumppeja / 10 m2 0 kappaletta 

keskimäärin roskaa / 100 m 150 kappaletta 

yhteensä roskaa 450 kappaletta 

 

Kausittainen vaihtelu roskamäärissä 

Björkön roskamäärässä tapahtui huima pudotus heti ensimmäisen tutkimussiivouksen jälkeen. Kevään 

siivouksessa näky oli lähes lohduton. Tutkimusranta oli lähes täysin erilaisen muovijätteen peitossa. 

Roskamäärä kuitenkin pieneni dramaattisesti kesän siivouksessa, joten voidaan olettaa, että kevään suuri 

roskamäärä oli vuosien kertymää. Kuten Utössäkin, kevään roskamäärää nosti varmasti myös vuoden 2011 

lopussa ollut Tapani-myrsky. Kesän ja syksyn roskamäärissä ei ollut suurta eroa. Kiinnostava yksityiskohta 

Björköstä on, että jokaisessa siivouksessa on rannalta löytynyt ilmapalloja. Viimeisin rannalta löytynyt 

ilmapallo oli varustettu tanskalaisen pallokerhon logolla. Ilmapallo lienee siis kulkenut pitkän matkan. 

Krister Welander, Björkön siivoustiimin vetäjä on ollut yhteydessä Tanskaan selvittääkseen pallon 

alkuperän. Kevään 2013 siivous ja sen tulokset tulevat olemaan mielenkiintoisia. Miten talvi ja jäät 

vaikuttavat roskamäärään, nostavatko ne sitä rannalle huomattavasti. 
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Muovin osuus roskasta 

 

85,6 % kaikesta Björköstä löytyneestä roskasta oli muovia. Tässäkin tapauksessa suurin kategoria oli Other, 

eli muovi jota ei pystynyt identifioimaan niin, että sen olisi voinut sijoittaa tiettyyn kategoriaan. Tämä 

Other-kategorian muovi on jo hajonnutta muovia ja se sisältää kovaa ja pehmeää muovia.  Seuraavaksi 

eniten löytyi alle 2 litran muovipulloja, muovipusseja, pullonkorkkeja ja -kansia ja muovista narua. 

 

Kaarinan tulokset 
Kaarinan Hovirinnan rannan roskamäärästä ei oikeastaan ollut oletuksia ennen tutkimuksen aloittamista. 

Ranta on aktiivisessa uimakäytössä kesällä, mutta muuten se ei ole vilkkaassa käytössä eikä sen edustalla 

kulje aluksia, vaan pelkästään huviveneitä veneilykauden aikana. Roskaa löytyi kotimaisten projektirantojen 

mittakaavassa keskivertomäärä. Rannalta löytyi kuitenkin huomattava määrä tupakantumppeja. Niiden 
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huomattava määrä on mielenkiintoinen siksikin, että ranta siivotaan päivittäin rannan ollessa uimareille 

virallisesti auki, mutta siitä huolimatta tumppeja löytyi paljon. 

tupakantumppeja / 10 m2 21 kappaletta 

keskimäärin roskaa / 100 m 152 kappaletta 

yhteensä roskaa 456 kappaletta 

 

 

 Kausittainen vaihtelu roskamäärissä 

 

Kaarinan Hovirinnan rannassa on selvästi huomattavissa roskamäärän nousu ja lasku yhden vuoden aikana. 

Tämä selittyy mitä todennäköisimmin sillä, että ranta on, kuten aiemmin mainittiin, suosittu uimaranta 

kesällä. Ranta siivotaan päivittäin kesällä, ennen uimareiden saapumista, mutta erityisesti puu-, kangas-, 

paperi/pahvi- ja orgaanisenjätteen määrä nousi kesällä. Näiden jätejakeiden nousu selittyy melko varmasti 

eväiden syönnillä rannalla. 
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Muovin osuus roskasta 

 

Kaikesta rannalta löytyneestä roskasta muovia oli 55,3 %. Kuten muillakin Suomen tutkimusrannoilla, 

Kaarinankin rannan suurin muoviroskakategoria oli ”Other”-kategoria. Suurimpana muovikategoriana on 

sen jälkeen pullonkorkit ja -kannet. 

Turun tulokset 
Ruissalon Kansanpuiston rannalla tehtiin vuonna 2011 projektissa käytettävän siivousmetodin 

testaussiivous, jonka perusteella osattiin epäillä isoa roskamäärää. Siivouksen yhteydessä rannalta löytyi 

sadoittain tupakantumppeja, joten huimaan tumppilukuun osattiin valmistautua. Rannan edustalla on 

vilkas liikenne ympäri vuoden ja Aurajoki tuo myös mukanaan erityyppisiä roskia. Turussa on käytössä uusi 

ja moderni vedenpuhdistamo, joka on parantanut vedenlaatua satama-altaassa, johon vesi puhdistamolta 

lasketaan. Vedenpuhdistamo ei kuitenkaan pysty vaikuttamaan sen roskan pois seulontaan, minkä ihmiset 

heittävät jokeen tai maahan. Jokeen ja maahan heitetyt roskat päätyvät erittäin suurella 

todennäköisyydellä mereen. Erityisesti tupakantumppien huomattavan suuri määrä on huolestuttava. 

Tumppeja on viisinkertainen määrä naapurikaupunki Kaarinaan verrattuna.  

tupakantumppeja / 10 m2 101 kappaletta 

keskimäärin roskaa / 100 m 584 kappaletta 

yhteensä roskaa 1753 kappaletta 
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Kausittainen vaihtelu roskamäärissä 

 

Turun roskamääräkäyrä on täysin poikkeuksellinen, sillä roskamäärä kasvoi jokaisessa siivouksessa 

edelliseen verrattuna. Ensimmäisessä tutkimussiivouksessa keväällä roskaa löytyi hieman yli 300 

kappaletta. Kesän siivouksessa roskaa löytyi vielä kohtuullisesti enemmän. Tämä saattaa selittyä rannalla 

vierailevien henkilöiden määrän kasvulla, kesän veneilymäärillä, ohi ajavien matkustajalauttojen ulkona 

olevien matkustajien määrällä sekä Aurajoen mukanaan tuomilla roskilla. Voidaan olettaa, että Aurajokeen 

päätyvien roskien määrä kasvaa kesällä, koska Aurajoen rantapenkereet ovat erittäin suosittuja ajan- ja 

illanviettopaikkoja kesäisin.  

Syksyn siivouksessa roskaia löytyi noin 600 kappaletta enemmän kuin keväällä.  Muutos on hurja. Tähän 

mennessä määrän muutokseen on löydetty kaksi mahdollisesti asiaan vaikuttavaa tekijää. Ensimmäinen on 

siivousten loppuminen, rannalla ei kesän jälkeen enää siivota niin useasti kaupungin toimesta. Toinen, 

todennäköisesti isompi vaikuttaja on rankkasateet ja niiden vuoksi tapahtuneet ohijuoksutukset. Näitä 

ohijuoksutuksia ja verkosto-ohituksia tehtiin 5.-6.10.2012 ja syksyn tutkimussiivous oli 26.10.2012. 

Ohijuoksutus tai verkosto-ohitus tapahtuu silloin kun viemäriverkostossa kulkee niin paljon vettä, että 

viemäri ei pysty kuljettamaan kaikkea jätevedenpuhdistamolle. Tällöin huleveden kanssa laimentunutta 

jätevettä pääsee suoraan jätevesiverkostosta vesistöön. Verkosto-ohituksia tapahtuu yleensä 

rankkasateiden ja lumen sulamisen aikana. Ja lisäksi jätevesipumppaamoiden toimintahäiriöt voivat 

aiheuttaa verkosto-ohituksia. Ennen syksyn tutkimussiivousta lokakuussa tapahtui kaksi ohijuoksutusta, 

jotka ovat varmasti osaltaan vaikuttaneet syksyn siivoustulokseen. 
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Muovin osuus roskasta  

 

Kaikesta roskasta muoviroskaa oli 62,1 %. Muoviroskan suurin kategoria oli Other, kuten muissakin 

tutkimuskohteissa. Seuraavaksi suurimmat luvut löytyivät pullonkorkeissa ja- kansissa sekä 

kertakäyttöaterimissa ja vanupuikkojen muovivarsissa. Erityisesti syksyn tutkimussiivouksessa löytyi 

erityisen paljon vanupuikkojen muovisia varsia, näitä löytyi lähemmäs sata.  Muovivarsien suureen määrään 

syksyllä saattoi vaikuttaa lokakuussa 2012 olleet rankkasateet joiden vuoksi jouduttiin tekemään 

ohijuoksutuksia (kts selvitys aiemmasta kappaleesta). Jokaisessa Kansanpuiston siivouksessa on löytynyt 

myös huomattavat määrät sähköteippiä. 

Helsingin tulokset 
Pihlajasaareen pääsee vesibussikuljetuksella touko –syyskuun ajan. Tämä vaikutti oletukseen siitä, että 

Pihlajasaaresta ei kevään tai syksyn siivouksessa löytyisi huomattavia määriä roskia, sillä saareen pääsisi 

vain omalla veneellä vesibussikauden ulkopuolella. Tämä oletus piti osittain paikkansa. Roskan laatu 

kuitenkin yllätti. 

tupakantumppeja / 10 m2 22 kappaletta 

keskimäärin roskaa / 100 m 318 kappaletta 

yhteensä roskaa 821 kappaletta 
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Kausittainen vaihtelu roskamäärissä 

 

 

Keväällä tutkimusrannalta löytyi huomattavia määriä rakennustyömailla käytettävää räjähdepanoslankaa, 

ja tätä löytyi muissakin siivouksissa erittäin paljon. Toinen poikkeuksellisen iso roskaryhmä oli 

eristevaahdot, joita käytetään rakennustyömailla. Myös tätä roskaryhmää löytyi kaikkien siivousten 

yhteydessä. Pihlajasaari on kesällä erittäin suosittu uimaranta, joten suuri roskamäärä kesällä selittyy 

turistien rannalle jättämillä roskilla. Turistien roskien vuoksi esimerkiksi kangas-, paperi/pahvi- ja 

orgaanisen jätteen määrä nousi kesällä, kun se taas keväällä ja syksyllä oli matalissa lukemissa.   

 

Muovin osuus roskasta 

 
Muovin osuus kaikesta roskasta oli 59,1 % ja vaahtomuovin osuus (ml. eristevaahdot) oli 21,2 %, eli 

yhteenlaskettuna 80,3 % kaikesta roskasta oli muoviperäistä (kategorisoinnin mukaan). Muovissa Other-
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kategoriaan kuuluvaa muoviroskaa oli eniten. Tähän kategoriaan laskettiin panoslangat, sillä niille ei ollut 

omaa kategoriaa luokittelussa. Lasikuidun palasia löytyi muovikategorioista toiseksi eniten.  

 

Kotkan tulokset 
Kotkassa siivottiin Lehmäsaaren kaksi eri rantaa, laguunin puoli ja avoimempi meren puoli. Oletuksena 

ennen tutkimussiivousten aloittamista oli, että merelle avoimelta puolelta tulee löytymään laivoista 

peräisin olevaa jätettä ja laguunin puolelta vain retkeilijöiden jättämää jätettä. Tämä oletus perustui 

paikallisten kokemuksiin. Oletukset saivat vahvistusta vuoden 2012 tutkimussiivousten aikana. 

Sisempi, laguunin puoli 

tupakantumppeja / 10 m2 22 kappaletta 

keskimäärin roskaa / 100 m 30 kappaletta 

yhteensä roskaa 90 kappaletta 

 

Ulompi, merelle avoin puoli 

tupakantumppeja / 10 m2 7 kappaletta 

keskimäärin roskaa / 100 m 88 kappaletta 

yhteensä roskaa 265 kappaletta 

 

Kausittainen vaihtelu roskamäärissä 

Sisempi, laguunin puoli 

 

Kuten oletettua kesällä Lehmäsaaren laguunin puolelta löytyi paljon roskaa. Erityisesti retkeilyyn viittaavien 

roskalaatujen kuten pahvi/kartonki-, orgaaninen- ja metallijätteiden määrät kasvoivat kevään siivouksesta 

ja taas laskivat syksyn siivouksessa retkeilyn vähennettyä. Lehmäsaareen pääsee vesibussilla kesä–elokuun 

ajan. 
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Ulompi, merelle avoin puoli 

 

Vastoin odotuksia ulommalta, merelle avoimelta puolelta löytyneiden roskien määrä yllätti vähäisyydellään. 

Keväällä suoritetussa tutkimussiivouksessa roskaa löytyi huomattava määrä. Koska alueella ei kuitenkaan 

suoriteta systemaattisia siivouksia, voidaan karkeana oletuksena todeta kuten Utön ja Björkönkin kohdalla, 

että suuri roskamäärä oli todennäköisesti vanhaa kertymää. Alkuoletuksena oli, että roska olisi hyvin 

tunnistettavissa alusliikenneperäiseksi. Vuoden 2012 tutkimussiivousten perusteella tämä sai varovaisen 

vahvistuksen, mutta vuoden 2013 tutkimussiivoustuloksia on syytä odottaa ennen isojen johtopäätöksien 

tekemistä. 

Muovin osuus roskasta  

Sisempi, laguunin puoli 

 

Suojaisella puolella muovin osuus kaikesta roskasta oli tasan 50 %. Suurimpana kategoriana oli Other-

kategoria. Seuraaviksi suurimmat muovikategoriat olivat eristevaahtojäte (vaahtomuovi), muovipussit ja 

erilaiset ruokailuun liittyvät pakkaukset ja astiat. 
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Ulompi, merelle avoin puoli 

 

Muovin osuus kaikesta löytyneestä roskasta Lehmäsaaren merelle avoimella puolella oli huomattavasti 

isompi kuin sisemmällä puolella. Muovin osuus oli 71,7 %. Kuten muissakin tutkimuskohteissa Other-

kategoria oli suurin muovikategoria. Muut isot muovikategoriat olivat muovipussit, muoviset suojapeitteet 

ja -kankaat sekä köydet. Suojapeitteet ja -kankaat sekä köydet ovat vahvasti sidoksissa 

ammattimerenkulkuun.  

 

Mustfinn 
Mustfinnen ranta tuli mukaan vasta syksyn siivouksiin, joten vaihtelukuja ei vielä ole. Ranta oli siivottu 

uimakauden jälkeen. Siivouksesta huolimatta roskaa löytyi tutkimussiivouksessa seuraavasti: 

tupakantumppeja / 10 m2 18 kappaletta 

keskimäärin roskaa / 100 m 102 kappaletta 

yhteensä roskaa 102 kappaletta 
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Muovin osuus roskasta

 
Kaikesta löytyneestä roskasta muovia oli 44,1 %. Tästä ei vielä kuitenkaan voi vielä toistaiseksi päätellä 

mitään, sillä tutkimussiivouksia on tehty vasta kerran. 

Suomi vs. muut projektimaat 
 

Suomi mielletään puhtaaksi ja siistiksi maaksi. Näin varmasti onkin, kun asiaa tarkastellaan isosta 

perspektiivistä. Marlin-projektin välituloksista pystytään kuitenkin päättelemään, että vuonna 2012 

Suomen rannat Suomenlahdella ja Saaristomerellä olivat roskaisempia kuin muiden projektiin osallistuvien 

maiden rannat. Kokonaisroskan lukumäärää tulkittaessa on huomioitava tutkimusrantojen lukumäärä 

maittain.  

Suomi 7 (8) Viro 6 

Ruotsi  6  Latvia 5 
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Kokonaisroskamäärät projektimaissa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokonaisroskamääriä tarkastellessa Suomen tuloksissa on kolme silmiinpistävää piirrettä. Ensimmäisenä 

huomion kiinnittää erityisen suuri löytyneen roskan määrä verrattuna muihin projektimaihin. Toisena 

huomio kiinnittyy erimalliseen käyrään. Suomessa roskan määrä laski kevään ja kesän välillä ja nousi taas 

kesän ja syksyn välillä. Muissa projektiin osallistuvissa maissa roskamäärä on ollut laskusuhdanteinen.  

Kolmantena huomion herättää suuri keskimääräinen tupakantumppien lukumäärä. Muissa projektiin 

osallistuvissa maissa tupakantumppien määrä on alle yksi/10 m2, kun Suomessa vastaava luku on 16/10 

m2.  

Syyt, miksi Suomen tutkimusrannoilta on löytynyt niin paljon enemmän roskaa kuin muiden maiden 

rannoilta, tulee selvittää. On sanottu, että yleisesti roskaantuminen Itämeren alueella liittyy turismiin ja 

ihmisten virkistystoimintaan (HELCOM 2007). Tämä yleistys tulee selvittää Suomen osalta, sillä 

SUOMI 
 tupakantumppeja / 10 m2 16 kappaletta 

keskimäärin roskaa / 100 m 210 kappaletta 

yhteensä roskaa 
4617 
kappaletta 

RUOTSI 
 tupakantumppeja / 10 m2 0,3 kappaletta 

keskimäärin roskaa / 100 m 100 kappaletta 

yhteensä roskaa 
2698 
kappaletta 

VIRO 
 tupakantumppeja / 10 m2 0,4 kappaletta 

keskimäärin roskaa / 100 m 88 kappaletta 

yhteensä roskaa 
2116 
kappaletta 

LATVIA 
 tupakantumppeja / 10 m2 0,3 kappaletta 

keskimäärin roskaa / 100 m 111 kappaletta 

yhteensä roskaa* 
1111 
kappaletta 

*huom! Syksyn tutkimussiivous 
puuttuu   
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erityisesti roskan suuri määrä herättää epäilyksen siitä, että Suomen rannoille päätyisi projektin muihin 

maihin verrattuna, enemmän roskaa mereltä kuin maalta. Muissa maissa projektirantojen roskat ovat olleet 

selvästi linkitettävissä enemmän rannalla vieraileviin ihmisiin kuin mereltä tulevaan roskaan.  

Muovin osuus roskasta 

Muovin osuus kaikesta löytyneestä roskasta oli hyvin samankaltainen Suomessa, Ruotsissa ja Latviassa. 

Virossa luku oli lähes 20 prosenttiyksikköä matalampi kuin Suomessa. Muoviroskien vaikutuksesta mereen, 

eläimiin ja ihmisiin ei ole vielä tiedetä kattavasti. Se voidaan kuitenkin varmaksi todeta, että muovijäte 

meressä aiheuttaa ongelmia nyt ja tulevaisuudessa. Eläimet sotkeutuvat tai jäävät kiinni isoihin 

muovijätteisiin. Eläimet erehtyvät luulemaan keskikokoisia palasia ruoaksi ja pienemmät muovinpalaset tai 

-hiukkaset saattavat myös päätyä eläinten ruoaksi niiden erehtyessä luulemaan muovihiukkasia 

eläinplanktoniksi. Jauhemaiseksi, silmin havaitsemattomaksi hajonnutta muovia ei ole mahdollista poistaa 

merestä. 

 

Vuosi 2013 
 

Rantojen tutkimussiivoukset jatkuvat vuonna 2013, ja jokaisella rannalla tehdään vähintään kolme 

tutkimussiivousta. Suomessa siivottavia rantoja on vuonna 2013 yhteensä yhdeksän. Mustfinnen tulokset 

pystytään ottamaan mukaan vertailuun, ja mukaan tulee yksi täysin uusi ranta, Sköthamn Jussaröstä. 

Erityiset painopisteet 

Projektin vuoden 2013 painopisteitä ovat roskan määrän ja laadun selvittäminen entistä tarkemmin. 

Muovin osalta erityisesti Other-kategoriaa pyritään tarkentamaan, jotta voidaan saada täsmällisempää 

tietoa Itämeren muoviroskasta. Muitakin kategorioita on syytä tarkentaa ja mahdollisesti lisätä niiden 

määrää, mikäli tarkemman datan saaminen sitä edellyttää. Tutkimussiivouksissa tulla kiinnittämään 

erityistä huomioita roskien lähteiden tarkempaan selvitykseen, ovatko ne mantereelta peräisin vai 

alus/veneliikenteestä. 
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Jatkoselvityksiä 

MARLIN-projektin kahden vuoden tutkimussiivousten jälkeen on ryhdyttävä tekemään jatkoselvityksiä. 

Projektissa kerättävä tieto on hyvä lähtökohta jatkolle, sillä tieto on projektiin osallistuvien maiden välillä 

vertailukelpoista. Tätä ennen vertailukelpoista tietoa Itämeren roskatilanteesta ei ole ollut. 

Jatkotutkimuksissa tulee yhteistyössä eri alojen tutkijoiden ja toimijoiden kanssa selvittää muun muassa 

seuraavat asiat: 

 Miten Suomen rikkonainen rannikko ja saaristo vaikuttavat roskien rantautumiseen?  

 Millaisia rantojen roskamääriin vaikuttavia merkittäviä maantieteellisiä eroja on 

Suomen ja Ruotsin rannikoiden välillä? 

 Miten paljon Suomen vesialueiden pohjassa on roskaa ja mitkä ovat niin sanotut hot-

spotit? 

 Miten Itämerellä merivirrat vaikuttavat roskien kulkeutumiseen, ja mistä asti roskat 

ovat ajautuneet Suomen rannoille? 

 Muovin vaikutukset meressä: taloudelliset ja ekologiset 

 Onko Suomessa liian vähän roskiksia kadunvarsilla ja retkeilyalueilla? 

 Ovatko suomalaisten asenteet roskaamisesta löysemmät kuin muiden projektiin 

osallistuvien maiden kansalaisten? Onko suomalaisten ympäristötietoisuudessa 

puutteita roskien osalta? 

 Nähdäänkö Itämeren roskaantuminen liian pienenä ongelmana Suomessa ja muissa 

projektimaissa? 

 

Projektin rahoitus päättyy vuoden 2013 lopussa ja siihen mennessä tehdyistä ja raportoiduista 

tutkimussiivouksista tehdään loppuraportti. Koko projektin loppuraportissa pystytään toivottavasti 

ottamaan kantaa siihen miten eri sektorit (turismi, kaupungit, ammattimerenkulku) roskaavat ja missä 

määrin. 

 

 
 


