>Rotaryn vaihto-oppilaiden joukkue
valmiina lähtöön.

SILAKKASOUDULLA
Itämeren hyväksi
TEKSTI Marika Aspila KUVAT Jukka Toivio

Rotarypiirin 1420 viisi klubia järjesti jo kolmannen Silakkasoudun 4.10.2015 Helsingissä osana perinteisten Silakkamarkkinoiden avajaispäivän ohjelmaa. Itämeri on
Suomen Rotaryn keskeinen kotimainen hanke. Silakkasoudun tämän vuoden keräystavoite on 15 000 euroa.
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otareiden keräämillä varoilla on voitu kehittää jatkuvatoimista vedenlaadun seurantaa
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen kautta. Tiheillä mittauksilla voidaan
osoittaa kuormittavimmat toimet ja ajankohdat sekä
suunnata kuormituksen vähentämistoimia oikein.
–Vantaanjoki tuo huomattavan kuormituksen Helsingin edustan merialueelle, joten kaikki toimet valuma-alueella Riihimäeltä Helsinkiin vaikuttavat.
Niinpä me yhdistyksessä käytämme rotareilta saamiamme varoja Vantaanjoen mereen tuoman kuormituksen vähentämiseen, kertoo toiminnanjohtaja
Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesisuojeluyhdistys ry:stä (www.vhvsy.fi)
–Maataloudesta ja lähinnä pelloilta tulee yli puolet
Vantaanjoen fosfori- ja typpikuormituksesta. Tämän hajakuormituksen suuruuden arvioinnissa joka tunti tehdyt mittaukset joessa antavat huomattavasti luotettavamman tiedon kuin kerran kuukau-

dessa tutkitut vesinäytteet, Lahti toteaa. –Olemme
jatkuvatoimisten mittausten avulla pystyneet muun
muassa osoittamaan, miten talviaikainen kasvipeitteisyys pelloilla vähentää fosfori- ja kiintoainekuormitusta mereen tai miten myös kipsin levittäminen
pelloille vähentää fosforikuormitusta huomattavasti, Lahti kertoo. –Seuraavaksi tutkimme rakennekalkin vaikutuksia pelloilta huuhtoutuvaan fosforiin. Tutkimustuloksilla voimme osoittaa toimenpiteiden tehokkuuden, mikä motivoi myös viljelijöitä
vesiensuojelun edistämiseen.
–Toinen paljon julkisuudessakin ollut asia ovat jätevesiohitukset ja -ylivuodot puhdistamoilta tai pumppaamoilta Vantaanjoen alueella. Jatkuvatoimisilla
mittauksilla seuraamme kesäaikana joen happitilaa,
sähkönjohtavuutta ja sameutta, Kirsti Lahti kertoo. –Jos esim. rankkasade saa viemärit tulvimaan,
voi puhdistamatonta jätevettä päästä jokeen. Siitä
voi seurata paitsi hygienistä haittaa, myös hapettomuutta tai vähähappisuutta, mikä aiheuttaa on-

gelmia erityisesti lohikaloille ja ravuille. Seurannan
avulla mm. jätevesiohituksista on voitu huolehtia
ripeästi.

Itämerihaaste innosti Silakkasoutuun
Helsingin ja Turun kaupungit käynnistivät 2007
Itämerihaasteen sitouduttuaan vapaaehtoisiin toimiin rannikkovesien ja koko Itämeren hyväksi. Silakkasoutu-idean vastauksena haasteeseen esitti ensimmäisenä Markku Juhola Hausjärven-Riihimäen rotaryklubista. Hän oli jo 25 vuotta organisoinut
Mommilanjärven soutelutapahtumaa. Juholan ideasta innostui viisi piirin 1420 klubia: Finlandia Hall
Helsinki, Hausjärvi-Riihimäki, Herttoniemi, Pasila
ja Vantaa-Myyrmäki. Ensimmäinen Silakkasoutu
järjestetettiin 2013.
Rotary Club Finlandia Hall Helsinki otti Itämerihaasteen vastaan jo 2009. Klubin presidenttinä oli
tuolloin Hannele Kauranne, joka toimi 2012-2015
piirin 1020 Itämerikomitean puheenjohtajana.
–Minulla on vahva näky ja visio siitä, että rotarytoiminnan pitäisi olla yhteiskuntaan ja ympäristöön
vaikuttavaa, Kauranne sanoo. –Peräti 1,3 miljoonaa suomalaista asuu Vantaanjoen valuma-alueella.
Tässä olisi alueen rotaryklubeille hyvä mahdollisuus
yhdistää voimat suojelutyössä, Kauranne haastaa.
–Haaveilen siitä, että historiankirjoista voitaisiin
joskus lukea, miten rotarit olivat aidosti vaikuttamassa Itämeren ja lähivesistöjemme suojeluun.
Puhdas ympäristö ja vesi on meille suomalaisille
tärkeä asia. Se on jopa kilpailuvalttimme.

>Soutu päättyi Kauppatorin rantaan
Vironaltaaseen.

Venekunnat mittasivat näkösyvyyttä
Silakkasoutuun osallistuneet venekunnat pääsivät
myös omakohtaisesti osallistumaan Helsingin edustan merialueen vedenlaadun tarkkailuun tekemällä
veden näkösyvyyden mittauksia ns. Secchi-levyllä.
–Näkösyvyyden mittaaminen Secchi- eli valkolevyllä on yksi vanhimmista ja yksinkertaisimmista mittausmenetelmistä, joka edelleen on vakiintuneessa
käytössä vesistötutkimuksissa, kertoo mittausten
puuhamies, Erkki Ilus Herttoniemen rotaryklubista. Hän oli itse valmistanut mittauksissa käytetyt
Secchi-levyt. Aihe on Ilukselle tuttu, sillä hän on
meribiologiasta väitellyt emeritus Itämeren tutkija
sekä Silakkasoudun järjestelytoimikunnan ja piirin
1420 Itämerikomitean jäsen.
–Mittaus tapahtuu siten, että painolla varustettua,
läpimitaltaan 20 tai 30 cm:n valkolevyä lasketaan
vedessä alaspäin, kunnes se katoaa näkyvistä. Levyä
nostetaan sitten varovasti ylöspäin niin, että se juuri ja juuri tulee näkyviin. Kyseinen syvyys luetaan
nostonaruun tehdyistä merkeistä, joita on 10 cm:n
välein, Ilus kertoo. –Näkösyvyyden mittaaminen on
siis varsin helppo ja nopea veden laadun mittausmenetelmä. Oivallinen tapa myös rotareille seurata
veden laatua vaikkapa kesämökillä, hän vinkkaa.
Venekunnat mittasivat näkösyvyyden kahdessa havaintopaikassa Töölönlahdelta Kauppatorille suuntautuneen matkan varrella. Yksi havaintopaikka oli
kaikille yhteinen, ns. referenssipiste Tervasaaren
kupeessa, ja sen lisäksi kullakin venekunnalla oli

oma havaintopisteensä: ensimmäinen Töölönlahdella ja viimeinen aivan Kauppatorin rannassa.
–Referenssi- eli vertailupisteen mittauksilla pyrittiin skaalaamaan mittaustulokset vertailukelpoisiksi. Mittaustulosten perusteella näkösyvyys oli
Töölönlahden ja Tervasaaren välisellä alueella 75-95
cm ja Kauppatorin ja Jäänmurtajalaiturin välisellä
alueella 105-125 cm, Ilus kertoo. – Vedenlaatuluokituksen mukaan ensin mainituilla alueella veden
laatu oli tyydyttävä ja jälkimmäisillä hyvä.

Veneet tuotiin Sulkavalta
Tämänvuotisessa Silakkasoudussa oli mukana 10
kirkkovenettä, 150 soutajaa ja lukuisa vapaaehtoisten järjestäjien joukko. Soudun toteuttaneesta viidestä klubista oli mukana omat joukkueet ja naapuripiiristä 1410 Someron klubi. Rotaryn Suomessa
olevat nuorisovaihto-oppilaat soutivat ”maailman
nuorison veneessä”. Soutuun osallistuivat lisäksi
Kanadan suurlähetystön joukkue suurlähettiläs
Andrée Noëlle Cooliganin johdolla sekä ns. amiraalivene, jossa miehistönä oli merivoimien entistä ja
nykyistä korkeinta johtoa. Yritysmaailmaa edustivat Arla ja Digia.
Kirkkoveneet oli kuljetettu Helsinkiin Sulkavalta
asti. Soutua siivitti osanottajien hyvän mielen lisäksi kaunis syyssää.Lähtö tapahtui Töölönlahdelta
Finlandia-talon rannasta, josta reitti eteni Katajanokan ympäri Kauppatorille keskelle perinteisten
Silakkamarkkinoiden avajaispäivän tapahtumia.

puoleensa. Kesän ja syksyn aikana minulla on ollut
mahdollisuus vierailla uudelleen Ahvenanmaalla ja
Utössä.
–Nykyaikana luonnollisesti myös Kanadalla on
omat ympäristökysymyksensä, suurlähettiläs Cooligan kertoo. –Onneksi meillä on kukoistava innovatiivinen talous, joka pyrkii tekemään ympäristöön
liittyviä ratkaisuja. Myös maamme yritykset ja oppilaitokset ovat olleet ratkaisevassa asemassa tarjoamalla innovaatioita ja ratkaisuja merellisessä ympäristössä toimivalle teollisuudelle.
Kanadalla on yhteinen vesialue ja valtaväylä hoidettavanaan Yhdysvaltojen kanssa, nimittäin Suuret
järvet. –Tilannetta voisi verrata Itämereen. Myös
Itämeren ylläpito, hoito ja elinvoimaisuus edellyttävät eri maiden välistä yhteistyötä, suurlähettiläs
Cooligan toteaa. –Kanada ja Yhdysvallat allekirjoittivat vuonna 1972 Suurten järvien veden laatuun
liittyvän sopimuksen (GLWQA), ja sitä on tarkistettu ja täydennetty monta kertaa.
Tämänvuotinen Silakkasoutu oli suurlähettiläs Cooliganille ensimmäinen Rotarytapahtuma, johon hän
on koskaan osallistunut. Päivä oli erittäin onnistunut koko joukkueen mielestä. –Ensi vuonna tulemme jälleen, hän lupaa.
Silakkasoutu seuraavan kerran 2.10.2016
Kysy lisää silakkasoutu@gmail.com

Kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan
Kanadan suurlähettiläs Andrée Noëlle Cooligan on
ollut Helsingin Melontakeskuksen jäsen jo useita
vuosia. –Itämerestä on tullut minulle läheinen lukuisilla matkoilla, joita olen melonut sekä yksin että
yhdessä ryhmien kanssa, hän kertoo. –Itämeren ainutlaatuinen saaristo ja sen kauneus vetävät minua

>Kanadan suurlähettiläs

Andrée Noëlle Cooligan
nautti päivän tapahtumista.
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Kanadan joukkue oli
hyvissä käsissä tapahtuman
puuhamiehiin kuuluvan Jyrki
Bernerin pitäessä perää.
.

