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EI KOMPROMISSEJA 
S-tube-juoksupyörä 
ei tee kompromissia 
vapaan läpäisykyvyn ja 
hydraulisen hyötysuhteen 
välillä
Tehokkuus: Sulava muotoilu, staattinen ja  
dynaaminen tasapainoitus vähentää tärinää,  
patentoitu tiivistejärjestelmä

Vapaa läpäisykyky: Läpäisykyky jopa 160 mm, 
tehokasta kiintoaineiden käsittelyä ja vähemmän 
tukoksia

Yksinkertaisuus: Juoksupyörän yksinkertainen  
ja järeä rakenne merkitsee pidempää käyttöikää  
ja matalampia huoltokustannuksia

VAPAAN LÄPÄISYKYVYN JA HYDRAULISEN HYÖTYSUHTEEN VÄLILLÄ

Jätevedenkäsittely on haastavaa, Jätevedenkäsittely on haastavaa, 
sillä kiintoaineiden ja veden 
määrä vaihtelee jatkuvasti. 
Grundfosin S-tube on ainoa 
juoksupyörä, joka pystyy 
vastaamaan näihin haasteisiin. vastaamaan näihin haasteisiin. 

Jäteveden pumppauksessa on perinteisesti 
jouduttu tekemään kompromisseja vapaan 
läpäisykyvyn ja hyötysuhteen välillä. Näin ei 
ole enää – nyt voit keskittyä maksimoimaan 
käyttöajan ja pienentämään kustannuksia. 

Lue lisää osoitteesta  
http://fi.grundfos.com/ei-kompromisseja.html
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PÄÄKIRJOITUS

realisoituvat kuitenkin vain valmistautumalla, kuten jalos-
tamalla ja ottamalla käyttöön sopivia lajikkeita sekä hallit-
semalla tuholais- ja muita riskejä. Kohdentamalla sopeu-
tumistoimet oikein voidaan tukea myös muita tavoitteita: 
esimerkiksi hulevesitulviin varautuminen vähentää satun-
naispäästöjä ja edistää vesiensuojelua. Sopeutumista palve-
leva vihreän infrastruktuurin rakentaminen edistää osaltaan 
myös vihreää taloutta. Puhtaan veden tarve kasvaa maapal-
lolla ja lisää vesiteknologian ratkaisujen kysyntää ja tarjoaa 
alalle vientimahdollisuuksia. 

Kynnystä sopeutumistoimiin ryhtymisessä nostaa epävar-
muus siitä, mihin oikeastaan pitäisi varautua ja millaisiin 
suuriin investointeihin tulisi ryhtyä. Jotkut on viime vuosi-
na yllättänyt se, että ilmaston yleisestä lämpenemisestä huo-
limatta Etelä-Suomessa on leutojen ja lumettomien talvien 
sijasta koettu pitkiä ja koviakin pakkasia ja runsaita lumisa-
teita.  Yksipuolinen varautuminen voikin olla yleistä sopeu-
tumiskykyä heikentävä toimi. Sopeutuminen kannattaakin 
aloittaa ottamalla erilaiset sääilmiöt, niistä aiheutuvat ris-
kit ja ilmastonmuutoksen välilliset vaikutukset nykyistä pa-
remmin huomioon omassa toiminnassa.

Suomen ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumis-
strategia hyväksyttiin vuonna 2005, ensimmäisten joukos-
sa maailmassa. Strategiaa päivitetään parhaillaan. Strategian 
avulla pyritään turvaamaan yhteiskunnan sopeutumiskyky 
ilmastonmuutokseen ja muuttuviin ilmastoriskeihin. Muut-
tuvilla ilmastoriskeillä tarkoitetaan sekä ilmastonmuutoksen 
että nykyilmaston äärimmäisten sääilmiöiden aiheuttamia 
riskejä. Päivityksessä keskeisiä asioita ovat muuttuvien ilmas-
toriskien arvioinnin ja hallinnan edistäminen sekä ilmaston-
muutokseen sopeutumisen vieminen läpileikkaavana toimi-
alojen tavanomaiseen päätöksentekoon ja toimintaan.

Lisää käytännönläheistä tietoa ja viestintää tarvitaan, jot-
ta pystymme arkielämässämme järkevästi varautumaan eri-
laisiin ilmastoriskeihin.

Suomella on hyvät edellytykset sopeutua muuttuvaan il-
mastoon. Yhteiskunnan rakenteet sekä yhteistyö eri viran-
omaisten välillä toimivat. Meillä on riittävästi kokemus-
ta säiden vaihtelusta ja ääri-ilmiöiden kanssa toimimisesta. 
Kansalaiset ovat tiedostavia ja vastuuta kantavia. Varautu-
malla harkiten ja hyvissä ajoin voidaan vähentää ilmaston-
muutoksen haittoja, pienentää kustannuksia ja muuttaa uh-
kia mahdollisuuksiksi. 

KAI KAATRA
yksikön päällikkö, maa- ja metsätalousministeriö 
E-mail: kai.kaatra@mmm.fi 

S ää ja vesiolot ovat aina vaihdelleet. Myös ääri-ilmiöi-
tä kuten rankkasateita, myrskyjä, tulvia ja kuivuutta 
on koettu aika ajoin Suomessakin. Äärimmäisen suu-

ri kevättulva koettiin vuonna 1899, sittemmin on erilaisia 
suuria tulvia ollut muutaman vuosikymmenen välein, viime 
vuosina jo useita. Ilmaston muuttumista on vaikea osoittaa 
yksittäisen tulvan tai myrskyn aiheuttajaksi. Veden valtaamia 
rakennuksia tai  tulvan peittämiä peltoja katsoessa tapahtu-
man voi kuitenkin nähdä esimerkkinä ilmaston lämmetessä 
yleistyvästä ilmiöstä. Vaikka ilmastonmuutoksen vaikutus-
ta ei toistaiseksi voida erottaa nykyilmaston vaihtelusta, on 
varmaa, että yleistyvät ääri-ilmiöt tuottavat lisääntyvää pään-
vaivaa niin päättäjille, toiminnanharjoittajille kuin yksittäi-
sille kansalaisillekin.

Ilmastonmuutoksen taloudellisia kokonaisvaikutuksia ei 
ole arvioitu, mutta jo koetuista tapahtumista saa kuvan vai-
kutusten suuruusluokasta: Porissa elokuussa 2007 rankkasa-
teen aiheuttama hulevesitulva aiheutti arviolta 20 miljoonan 
euron taloudelliset vahingot. Vuosina 2002-2003 koet-
tu kuivuusjakso aiheutti suuruusluokaltaan 100 miljoonan 
euron menetykset. Suoraan Suomea koettelevien sääilmiöi-
den lisäksi voivat ilmastonmuutoksen vaikutukset muualla 
maailmassa välittyä Suomeen esimerkiksi kaupan, raaka-ai-
neiden hintojen ja kansainvälisen politiikan kautta. Globaa-
lit heijastevaikutukset Suomeen voivat olla joillakin toimi-
aloilla paljonkin suurempia kuin ilmastonmuutoksen suorat 
vaikutukset.

Vastuu varautumisesta on kaikilla, niin valtiolla ja kunnil-
la kuin yksityisillä toimijoilla ja kansalaisillakin. On selvää, 
että verotulojen varassa oleva julkinen sektori ei ota vasta-
takseen kaikkia kustannuksia, joita ilmaston lämpeneminen 
aiheuttaa. Siksi onkin aihetta pohtia, millainen vastuunjako 
on järkevä ja kustannustehokas.  Olisi syytä kiinnittää huo-
miota myös siihen, miten riskitietoisuutta voitaisiin lisätä, 
jotta yhteiskunnasta tulisi kokonaisuutena «kimmoisampi» 
luonnonilmiöiden ja niiden vaikutusten vaihdellessa toisi-
naan jyrkästikin.  

Kasvavien riskien ja kustannusten lisäksi ilmastonmuu-
tos tuo myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia erilaisista 
teknologisista ratkaisuista maanviljelyyn. Pidempi ja lämpi-
mämpi kasvukausi lisää biomassan tuotantoa erilaisiin tar-
koituksiin. Se voi myös tuoda esimerkiksi kotimaisen maissin 
ja vesimelonin suomalaisten ruokapöytään.  Mahdollisuudet 

Ilmasto muuttuu – 
ymmärrämmekö 
varautua?
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Vesienhoidon suunnitelmien päivitys 
ja tulvariskien hallinnan suunnittelu 
ovat samanaikaisesti käynnissä. Tul-

variskien hallinnan ja vesienhoidon suun-
nittelun yhteisiä piirteitä ovat esimerkiksi 
valuma-aluelähtöinen tarkastelutapa ja vuo-
rovaikutteinen suunnitteluprosessi. Myös il-
mastonmuutoksen vaikutuksilla sekä maan-
käytön suunnittelulla on kiinteä yhteys sekä 
vesienhoitoon että tulvariskien hallintaan. 
Yhteistyö suunnittelussa on muutenkin 
luontevaa. Vesienhoidon suunnittelupro-
sessista sen ensimmäiseltä suunnittelukier-
rokselta saadut kokemukset on mahdollista 
hyödyntää myös tulvariskien hallintasuun-
nitelmien laadinnassa. Toisaalta tulvariskien 
hallinnan suunnittelijoilla oleva vesitalou-
dellinen osaaminen on linkitettävissä kiin-
teästi vesienhoidon suunnittelun. 

Suunnitteluvaiheessa alkava yhteistyö on 
ensiarvoisen tärkeää suunnitelmien toteu-
tuksen kannalta. Suomen ympäristökeskuk-
sen ja muutamien elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten (ELY-keskus) yhteisessä 
Vehotulva-hankkeessa on pyritty tukemaan 
vuorovaikutusta eri asiantuntijoiden välillä 
ja suunnitelmien yhteensovittamista.

Suunnittelu etenee  
samassa tahdissa
Vesienhoitoa ja tulvariskien hallintaa kos-
kevat lait ovat kytkeneet nämä suunnittelu-

Yhteistyöllä kohti  
kokonaisvaltaista 
vesienhoitoa

prosessit vahvasti yhteen. Vaikka ensimmäi-
set vesienhoitosuunnitelmat hyväksyttiin jo 
vuonna 2009, on vuonna 2010 alkanut tul-
variskien hallinnan suunnittelu sovitettu ai-
kataulullisesti yhteen vesienhoitosuunnitel-
mien päivittämisen kanssa. Sisällöllisesti 
vesienhoitosuunnitelmissa tulee huomioi-
da tulvasuojelun tarpeet ja vastaavasti tul-
variskien hallinnassa on otettava huomioon 
vaikutukset vesienhoidon tavoitteisiin ja ve-
sien tilaan.

Sekä vesienhoidossa että tulvariski-
en hallinnassa suunnittelutyö on jo käyn-
nistynyt ja toimenpiteitä suunnitellaan 
laajassa yhteistyössä sidosryhmien kans-
sa. Ensimmäiset vesienhoitosuunnitelmat 
vuosille 2010-2015 hyväksyttiin valtio-
neuvoston päätöksellä joulukuussa 2009. 
Suunnitelmien päivittäminen seuraavalle 
kuusivuotiskaudelle (2016-2021) on alka-
nut ELY-keskusten johdolla. Suunnittelun 
työohjelmasta ja vesienhoitoalueiden kes-
keisistä kysymyksistä kuultiin kansalaisia 
syksyllä 2012. Ohjeistusta toimenpiteiden 
suunnitteluun valmistellaan paraikaa valta-
kunnallisissa työryhmissä. 

Aluelähtöistä, sektorit ylittävää 
suunnittelua
ELY-keskukset ovat avainasemassa kummas-
sakin suunnittelussa. Paras vesienhoidon ja 
tulvariskien hallinnan asiantuntemus on-

MILLA MÄENPÄÄ
suunnittelija,  
Suomen ympäristökeskus / 
Vesivarayksikkö
E-mail: milla.maenpaa@ymparisto.fi

JUHA AALTONEN
kehitysinsinööri, Suomen 
ympäristökeskus / Vesivarayksikkö
E-mail: juha.aaltonen@ymparisto.fi

Vesienhoito ja tulvariskien hallinta ovat keskeisessä asemassa vesiemme 
suojelussa sekä tulvariskien vähentämisessä. Yhteistyö jo suunnitteluvai-
heessa on välttämätöntä tehokkaan suunnittelun ja toteutuksen kannalta. 
Vesien hyvää tilaa sekä tulvariskien vähentämistä voidaan parhaassa tapa-
uksessa edistää samoilla toimenpiteillä. 
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kin alueen viranomaisilla ja sidosryhmillä. ELY-keskukset ovat 
päävastuussa käytännön suunnittelutyöstä, tarvittavasta taus-
tatyöstä ja eri näkemysten yhteensovittamisesta ja viestinnän 
koordinoinnista. Sidosryhmät osallistuvat suunnitteluun ja 
viestintään mm. lakisääteisten vesienhoidon yhteistyöryhmi-
en ja tulvaryhmien kautta. Usein vesienhoidon ja tulvariski-
en hallinnan asiantuntijat ja monet yhteistyötahot osallistuvat 
kumpaankin suunnitteluun. 

Vehotulva-hankkeessa oli tavoitteena lisätä yhteistyötä ja 
vuorovaikutusta vesienhoidon suunnittelun ja tulvariskien hal-
linnan parissa toimivien asiantuntijoiden välillä. Tähän pyrit-
tiin mm. tunnistamalla suunnitteluun osallistuvat tahot ja ryh-
mät sekä suunnitteluprosessien yhteistyön kannalta tärkeimmät 
vaiheet. Vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan asettamat vaa-
timukset suunnittelulle ja sidosryhmien väliselle yhteistyölle 
otettiin tasapuolisesti huomioon työkalujen kehittämisessä.

Yhdessä kehittämistä
Työkaluja ja toimintamalleja kehitettiin kahdessa pilottihank-
keessa: Kokemäenjoen vesistössä Varsinais-Suomesta ja La-
puanjoen vesistössä Etelä-Pohjanmaalta. Pilotit sijaitsevat eri 
ELY-keskusten toimialueilla ja ovat erilaisia niin vesistöjen, toi-
mintatapojen, sisäisen yhteistyön kuin sidosryhmäyhteistyön 
toteutuksen osalta. 

Pilottien kautta ELY-keskusten sisäistä yhteistyötä on kehi-
tetty ja todettu se sekä mahdolliseksi että kannattavaksi. Yhteis-
työtä voidaan tehdä niin toimenpiteiden suunnittelussa kuin 
viestinnässä ja sidosryhmätyöskentelyssä. ELY-keskusten sisäi-
sissä vapaamuotoisissa tai virallisemmin asetetuissa työryhmissä 
on mukana myös merenhoidon suunnittelusta vastaavat tahot. 
Ryhmien tärkein tehtävä on jakaa tietoa suunnitteluprosessien 
välillä sekä varmistaa suunnitelmien yhdenmukaiset tavoitteet.

Pääpaino toimenpiteiden suunnittelussa
Tärkein vaihe sekä vesienhoidon suunnittelussa että tulvariski-
en hallinnassa on toimenpiteiden valinta. Vesienhoidon ja tul-
variskien hallinnan tavoitteet voivat poiketa toisistaan, mutta 
ne tulisi pyrkiä sovittamaan yhteen mahdollisimman hyvin. 
Valittavien toimenpiteiden tulisi tukea molempien suunnitte-
luprosessien tavoitteita tai ei ainakaan aiheuttaa haittaa toisen 
prosessin tavoitteille. Siksi on tärkeä tunnistaa sekä vesienhoi-

don että tulvariskien hallinnan kannalta hyödylliset, neutraalit 
ja haitalliset toimenpiteet ja arvioida niiden vaikutukset mo-
lempien prosessien tavoitteisiin. 

Pilottihankkeissa arvioitiin ristiin tulvariskien hallinnan toi-
menpiteiden vaikutuksia vesienhoitoon ja päinvastoin. Työssä 
kehitettiin arvioinnin tueksi menettelytapoja ja arviointiasteik-
koja. On tärkeää perustella arviot riittävän selkeästi, jotta muut 
suunnitteluun osallistuvat asiantuntijat ja sidosryhmät voivat 
ottaa niihin kantaa. Arviointi voidaan toteuttaa joko sisäisenä 
asiantuntijatyönä, alueellisissa vesienhoito- tai tulvaryhmissä 
tai laajemmin yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Sidosryhmi-
en laajempi osallistaminen toimenpiteiden arviointiin vaatii 
resursseja ja pitkäjänteistä työtä, mutta tuloksena saadaan kat-
tavammat arviot toimenpiteiden vaikutuksista ympäristöön. 
Näin menetellen tullaan todennäköisemmin valitsemaan toi-
menpiteitä, jotka huomioivat paremmin molempien suunnit-
teluprosessien tavoitteet. Tulvariskien hallinnan suunnittelua 
varten Suomen ympäristökeskus on kehittänyt myös vuoro-
vaikutteista monitavoitearviointiin pohjautuvaa menettelyä si-
dosryhmätyöskentelyn tueksi (Rytkönen & Marttunen 2013).

Viestinnän suunnittelu
Yhteistyöstä erityisesti viestinnässä ja sidosryhmätyöskente-
lyssä on todettavissa paljon hyötyjä. Sekä tulvariskien hallin-
nan että vesienhoidon viestinnän haasteena on uudenlaisen 
näkökulman omaksuminen, vieraat käsitteet ja vuorovaikut-
teisen suunnittelun käytännön toteutus. Se, millä tavalla ja 
milloin yhteiset asiat käsiteltäisiin tulvaryhmissä ja vesien-
hoidon yhteistyöryhmissä on syytä miettiä jo etukäteen. Yh-
teistä alueellista viestintäsuunnitelmaa tulvariskien hallinnan, 
vesienhoidon ja merenhoidon kanssa hahmoteltiin mm. Varsi-
nais-Suomen ELY-keskuksessa ja sen periaatteita on nyt myös 
viety valtakunnalliselle tasolle. 

Viestinnällistä suunnittelua tarvitaan myös, kun suunnitel-
mista pyydetään kansalaisilta ja sidosryhmiltä mielipiteitä. Ve-
sienhoidon, merenhoidon sekä tulvariskien hallinnan suun-
nitelmaluonnokset ovat kuultavina samanaikaisesti vuonna 
2014-2015. Vaikka suunnitelmat ovatkin erillisiä, yhdistävät 
niitä vähintäänkin vesiaihe ja maantieteellinen sijainti. Kuu-
lemisen alkamisesta kertovan tiedotteen lisäksi on syytä poh-
tia yhteistä sähköistä kuulemista. Ajasta ja paikasta riippumat-
tomat Internet-pohjaiset ja paikkatietoaineistoja hyödyntävät 

 Vesienhoidon suunnittelu Tulvariskien hallinnan suunnittelu

Tavoite Vesien hyvä ekologinen ja laadullinen tila   Tulvariskien ja -vahinkojen arviointi ja vähentäminen
 vuoteen 2015 (ja 2027) 

Suunnittelualue Suomi jaettu 7 vesienhoitoalueeseen (+ Ahvenanmaa) Merkittäviä tulvariskialueita tunnistettu 21

Suunnittelukausi Suunnitelmat 6-vuotisia, seuraava kausi 2016-2021 Suunnitelmat 6-vuotisia, ensimmäinen kausi 2016-2021 

Sidosryhmäyhteistyö Vesienhoidon ELY-kohtaiset yhteistyöryhmät Tulvaryhmät

Kansalaisten Kolme kuulemista: työohjelma ja aikataulu,   Kolme kuulemista: nimeäminen,
kuuleminen vesienhoitoalueen keskeiset vesienhoitokysymykset,  alustavat tavoitteet,
 vesienhoitosuunnitelmaluonnokset* hallintasuunnitelma ja toimenpiteet

Laki Laki vesienhoidon ja merenhoidon  Laki tulvariskien hallinnasta  
 järjestämisestä (1299/2004)  (620/2010)

Kuva 1. Vesienhoidon suunnittelun ja tulvariskien hallinnan suunnittelun vertailua. *2. kaudella kaksi kuulemista yhdistettiin.
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kuulemisvälineet ovat kehittyneet viime 
vuosina. Syvimmillään yhteinen kuule-
minen voisi olla mielipiteiden keräämistä 
ja keskustelua alueen kaikista vesiasioista. 
Viestinnän yhteistyötä kehitetään jatkos-
sa valtakunnallisesti vesien- ja merenhoi-
don sekä tulvariskien hallinnan yhteisessä 
viestintäryhmässä. 

Suunnittelua tukevat työkalut ja 
yhteiset tietolähteet
Vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan 
suunnittelussa yhdistellään ja jalostetaan 
valtava määrä eri lähteistä saatavaa, eri-
tyisesti paikkaan sidottua ympäristötie-
toa. Molemmissa suunnitteluprosessissa 
tuotettavat tiedot tukevat myös toisiaan. 
Vesienhoidon tietojärjestelmiin on jo ke-
rätty runsaasti tulvariskien hallinnan kan-
nalta olennaista tietoa vesimuodostumis-
ta ja niiden tilaan vaikuttavista tekijöistä 
kuten kuormituksesta ja suojelualueista. 
Näitä tietoja voidaan suoraan hyödyntää 
myös tulvariski- ja tulvavaarakartoissa. 

Tulvakartat taas antavat lisätietoa ve-
sienhoidon suunnittelun pohjaksi. Tulva-
riskien hallinnan suunnittelijat eivät kui-
tenkaan välttämättä tiedä, mitä kaikkea 
heidän työtään helpottavaa tietoa on jo 

koottu ja mistä se on saatavilla. Myöskään 
vesienhoidon suunnittelijat eivät välttä-
mättä tiedä, mitä uusia aineistoja tulvaris-
kien hallinnan suunnittelussa syntyy. Näi-
den erilaisten aineistojen muokkaaminen 
ja yhdistäminen vaatii erityisosaamista ja 
se voi olla ELY-keskuksille haastavaa. 

Vehotulva-hankkeen piloteissa teh-
ty arviointi aineistojen käytettävyydestä 
suunnitteluprosesseissa helpottaa ELY-
keskusten asiantuntijoiden työtä ja antaa 
myös suuntaa, mihin jatkossa esimerkik-
si koulutusresursseja kannattaa kohdentaa 
ja miten tietojärjestelmiä kehittää. 

Yhteistyötä tulee laajentaa
Vehotulva-hankkeen työkaluja ja yh-
teistyön mahdollisuuksia on viety osak-
si vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan 
valtakunnallista ohjeistusta ja yhteis-
tä viestintää. Vesienhoidon ja vesivaro-
jen hallinnan onnistumisen kannalta on 
tärkeää kytkeä mukaan erityisesti maan-
käytön suunnittelu, ilmastonmuutok-
sen vaikutukset sekä merenhoito. Jat-
kossa keskusteluun ja vuorovaikutuksen 
lisäämiseen muiden suunnitteluprosessi-
en, erityisesti maankäytön suunnittelun 
kanssa tulee panostaa. 

Kuva 2. Vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan toimenpiteet ovat usein liitoksissa toisiinsa.

Kirjallisuus ja lisätietoja
● Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004)
● Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010)
● www.syke.fi > Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Tulvariskien  
 hallinnan ja vesienhoidon vuorovaikutussuhteet (Vehotulva) 
● Rytkönen, A-M. & Marttunen, M. (2013). Monitavoitearviointiopas tulvaryhmille.  
 www.ymparisto.fi/tulvat > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien hallinnan  
 suunnittelun materiaalia
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Suomeen on nimetty 21 merkittävää 
tulvariskialuetta, joille valmistellaan 
tulvariskien hallintasuunnitelmat 

vuoden 2015 loppuun mennessä. Tulva-
riskien hallinnan tavoitteena on vähentää 
tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvista 
aiheutuvia vahinkoja sekä edistää tulviin 
varautumista. Toimenpiteiden suunnitte-
lussa tulee myös ottaa huomioon vesien-
hoitosuunnitelmat niin, että tulvariskien 
hallinta ei vaikeuta vesienhoidon tavoit-
teiden saavuttamista. Hallintasuunnitel-
mat tulee valmistella vuorovaikutuksessa 

ANNE-MARI RYTKÖNEN
suunnittelija,  
Suomen ympäristökeskus
E-mail: anne-mari.rytkonen@ymparisto.fi

MIKA MARTTUNEN
johtava asiantuntija, 
Suomen ympäristökeskus
E-mail: mika.marttunen@ymparisto.fi

Monitavoitearviointi tulvariskien 
hallinnan suunnittelun tukena

Tulvariskien hallinta edellyttää erilaisten vesien hoitoa ja käyttöä kos-
kevien tavoitteiden yhteensovittamista. Monitavoitearviointi tarjoaa 
työkaluja toimenpidevaihtoehtojen vertailuun ja eri osapuolten näke-
mysten huomioon ottamiseen. Tässä artikkelissa esitellään menetelmän 
soveltamiskokemuksia kahdesta pilottihankkeesta ja annetaan suosi-
tuksia toimenpiteiden arvioinnin ja sidosryhmäyhteistyön käytännön 
toteuttamiseen. 

vesistöalueen sidosryhmien kuten viran-
omaisten, elinkeinonharjoittajien sekä ve-
sialueiden omistajien ja käyttäjien kanssa. 
Tulvalainsäädännön täytäntöönpanosta 
vastaavassa maa- ja metsätalousministeri-
össä on pidetty erityisen tärkeänä, että toi-
menpiteiden arviointi tapahtuisi järjestel-
mällisesti ja läpinäkyvästi eri osapuolten 
näkemykset huomioiden.

Monitavoitearviointi (Multi-criteria de-
cision analysis MCDA) on lähestymistapa 
monimutkaisten suunnittelutilanteiden 
jäsentämiseen, vaihtoehtojen systemaatti-

• Tavoitteet ja reunaehdot suunnittelulle

SUUNNITTELU‐
TILANNE

• Tavoitteet ja reunaehdot suunnittelulle
• Sidosryhmien tunnistaminen
• Arviointimenetelmän valinta

ARVIOINTI‐
KEHIKKO & 

VAIKUTUKSET

• Arviointitekijöiden ja mittareiden valinta
• Vaihtoehtojen muodostaminen
• Vaikutusten arviointi

VAIKUTUKSET

SIDOS
• Näkemykset vaikutusarvioista ja vaikutusten 

ki ä d äSIDOS‐
RYHMIEN 

NÄKEMYKSET

merkittävyydestä

• Vaihtoehtojen hyvyysarvojen laskenta

LASKENTA & 
TULOKSET

• Vaihtoehtojen hyvyysarvojen laskenta
• Erilaisten näkökulmien tunnistaminen
• Suositukset jatkotoimenpiteistä

Kuva 1. Monitavoitearvioinnin vaiheet. 
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seen arviointiin ja päätöksentekoon liittyvien arvovalintojen 
tunnistamiseen (Kuva 1). Menetelmä mahdollistaa rahamää-
räisten ja ei-rahallisten vaikutusten vertailun. Lisäksi se tarjo-
aa kehikon sidosryhmien näkemysten ja arvostusten selvittä-
miseksi ja sisällyttämiseksi osaksi arviointia. Menetelmää on 
aiemmin sovellettu useissa erityyppisissä vesitalous- ja kun-
nostushankkeissa (Marttunen ym. 2008, Dufva ja Marttu-
nen 2011, Rossi ym. 2012). 

Monitavoitearvioinnin pilottihankkeet
Tulvariskien hallinnan suunnittelun tarpeet ja tavoitteet 
huomioon ottavan monitavoitearvioinnin lähestymistavan 
kehittämiseksi toteutettiin maa- ja metsätalousministeri-
ön rahoittamana kaksi pilottihanketta vuosina 2011–2012. 
Pilottikohteiksi valittiin Kemijoen ja Kokemäenjoen vesis-
töalueet, joilla sijaitsee useita valtakunnallisesti merkittä-
viä tulvariskialueita. Tulvariskien hallinnan suunnittelussa 
tarkastelukohteena on koko vesistöalue. Kemijoen pilotti-
hankkeessa tarkastelu rajattiin kuitenkin vain Rovaniemen 
kaupunkialueeseen. Pilottihankkeet toteutettiin yhteistyös-
sä tulvariskien hallinnan suunnittelusta vastaavien ELY-kes-
kusten (mm. Lapin ELY-keskus ja Varsinais-Suomen ELY-
keskus) kanssa. 

Pilottihankkeiden kokemusten perusteella laadittiin tulva-
ryhmille ohjeisto toimenpiteiden järjestelmällisen arvioinnin 
ja sidosryhmäyhteistyön toteuttamiseksi (www.ymparisto.fi/
tulvat > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien 
hallinnan suunnittelun materiaalia). Parhaillaan SYKE tu-
kee monitavoitearvioinnin hyödyntämistä tulvariskien hal-

linnan suunnittelussa Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Ete-
lä-Pohjanmaalla.

Yksityiskohtainen ja yleispiirteinen 
lähestymistapa 
Kemijoen pilottihankkeessa lähtökohtana oli, että sidosryh-
mät osallistuvat aktiivisesti arvioinnin eri vaiheisiin. Pilo-
tissa tarkasteltiin Rovaniemen kaupunkialueen mahdollisia 
toimenpiteitä tulvariskien vähentämiseksi. Näitä ovat mm. 
parempi tulviin varautuminen ja tiedottaminen, tilapäiset 
tulvasuojelurakenteet, tulvapenkereet sekä Kemijoen uo-
man perkaukset. Toimenpiteistä muodostettiin vaihtoehtoi-
sia toimenpideyhdistelmiä. Vaihtoehtojen vertailussa huo-
mioitiin vaikuttavuus tulvariskeihin ja -haittoihin sekä muut 
luontoon ja ihmisiin kohdistuvat vaikutukset. Lisäksi arvioi-
tiin vaihtoehtojen toteutettavuutta ja kustannuksia (Kuva 2). 
Vaihtoehtojen välisiä eroja kuvattiin rahamääräisesti, sanalli-
sesti ja erilaisten arviointiasteikkojen avulla.  

Kokemäenjoen pilottihankkeessa haluttiin testata yk-
sinkertaisempaa ja nopeampaa, asiantuntijakeskeistä lähes-
tymistapaa, jossa tarkasteltiin koko vesistöalueella tehtäviä 
toimenpiteitä. Tarkasteltavien toimenpiteiden ja arviointikri-
teerien valinta sekä vaikutusten arviointi tehtiin asiantunti-
jatyönä olemassa olevaan tietoon perustuen. Tavoitteena oli 
tunnistaa ja kuvata toimenpiteiden välisiä eroja yleispiirtei-
sesti suuruusluokkatasolla. Vaikutukset luokiteltiin asteikolla 
-10…+10 erittäin kielteisestä erittäin myönteiseen. Arvioille 
laadittiin lisäksi lyhyet sanalliset kuvaukset. 

TULVARISKIEN HALLINTATOIMENPITEIDEN ARVIOINTITULVARISKIEN HALLINTATOIMENPITEIDEN ARVIOINTI

TULVAHAITTOJEN 
VÄHENEMINEN

LUONTO‐
VAIKUTUKSET

SOSIO‐
EKONOMISET 
VAIKUTUKSET

TOTEUTETTAVUUS KUSTANNUKSET

Terveys ja 
turvallisuus

Infrastruktuuri

Vesien ekologinen 
tila

Muut 

Talous

Sosiaaliset

Tekninen

Rahoitus Käyttö

Investointi

Infrastruktuuri

Ympäristön 
pilaantuminen

luontovaikutukset
Sosiaaliset

Kulttuuri

Rahoitus

Juridinen

Käyttö

Rakennukset ja 
muu omaisuus

Kulttuuriomaisuus Hyväksyttävyys

muu omaisuus

Kuva 2. Tulvariskien hallintavaihtoehtojen arvioinnissa käytetyt arviointitekijät. 
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Sidosryhmien näkemysten selvittäminen
Rovaniemen pilottihankkeessa sidosryhmäyhteistyötä var-
ten koottiin viranomaisten, asukkaiden ja vesistön käyttä-
jien edustajista koostuva, noin 25-henkinen ”Rovaniemi-
foorumi”. Foorumin tehtävänä oli tuoda arviointityöhön 
paikallista asiantuntemusta ja näkemyksiä koskien arvioita-
via vaihtoehtoja, vaikutuksia ja niiden merkittävyyttä sekä 
vaihtoehtojen hyväksyttävyyttä. 

Ensimmäisessä Rovaniemi-foorumin kokouksessa johda-
teltiin osallistujat tulvariskien hallinnan suunnittelutyöhön ja 
esiteltiin alustavat vaihtoehdot. Lisäksi keskusteltiin tulvaris-
kien hallinnan tavoitteista ja asioista, jotka tulisi huomioida 
vaihtoehtojen arvioinnissa. Esitetyt näkemykset huomioitiin 
seuraavien kokousten aineiston valmistelussa. Toisessa koko-
uksessa osallistujat täyttivät ohjatusti kyselylomakkeen, jos-
sa he saivat ottaa kantaa asiantuntijoiden laatimiin arvioihin 
vaihtoehtojen vaikutuksista. He myös arvioivat, mitkä vaih-
toehtojen vaikutuksista ovat heidän näkökulmastaan mer-
kittäviä ja mitkä vähämerkityksellisiä. Vastausten perusteella 
määriteltiin vaikutuksille painoarvot, joita käytettiin vaihto-
ehtojen paremmuusjärjestyksen määrittämisessä. Arvioinnin 
tulokset esiteltiin kolmannessa tapaamisessa. 

Kokemäenjoen pilotin lähestymistavan testaamiseen osal-
listui viisi säännöstely- ja tulvasuojelukysymyksiin perehty-
nyttä ammattilaista. Testiryhmä kokoontui hankkeen aika-
na yhden kerran ja sen tehtävänä oli kommentoida tehtyjä 
asiantuntija-arvioita ja niiden esittämistapoja sekä ottaa kan-
taa käytettyjen lomakkeiden ja muun arviointiaineiston toi-
mivuuteen. 

Tuloksena parempi ymmärrys vaikutuksista ja 
vaihtoehtojen paremmuudesta
Monitavoitearvioinnissa tarkasteltaville toimenpidevaihtoeh-
doille lasketaan hyvyysarvot, jotka kuvaavat vaihtoehtojen me-
nestymistä arvioinnissa. Hyvyysarvot perustuvat sekä asian-

tuntijatietoon vaihtoehtojen vaikutuksista että sidosryhmien 
määrittelemiin vaikutusten painoarvoihin. Tulosten käsitte-
lyyn voidaan käyttää esimerkiksi Aalto-yliopistossa kehitet-
tyä päätöksenteon tukityökalu Web-Hipreä (www.hipre.hut). 

Rovaniemen pilottihankkeessa neljä vaihtoehtoa asetettiin 
mieluisuusjärjestykseen jokaisen 18 vastaajan näkökulmasta. 
Tarkastelun perusteella Rovaniemen kaupunkialueen tulva-
riskien hallinnan toimenpiteisiin ei liittynyt suuria näkemy-
seroja (Kuvat 3 ja 4). Parhaiten kokonaisarvioinnissa menes-
tyivät kustannustehokas yhdistelmävaihtoehto, jolla saadaan 
vähennettyä tulvahaittoja ilman merkittäviä kielteisiä maise-
ma- tai luontovaikutuksia sekä tulvapenkereisiin perustuva 
vaihtoehto, joka vähentää tulvavahinkoja varmimmin. Joki-
uoman perkaukset sekä ennakkovarautumiseen ja tilapäisiin 
ratkaisuihin perustuva vaihtoehto osoittautuivat arvioinnis-
sa selvästi heikommiksi. Perkausvaihtoehdon kustannuksia 
pidettiin kalliina saavutettaviin hyötyihin nähden. Varautu-
misvaihtoehtoa ei puolestaan pidetty riittävän luotettavana 
tulvariskien hallinnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Tarkas-
telun tulokset otetaan huomioon arvioitaessa toimenpiteitä 
koko Kemijoen vesistöalueella.

Kokemuksia sidosryhmätyöskentelystä
Pilottihankkeisiin osallistuneet sidosryhmien edustajat piti-
vät monitavoitearviointia avartavana ja opettavaisena koke-
muksena. Vaikutusten merkittävyyden järjestelmällinen poh-
dinta haastaa vastaajat ajattelemaan asioita eri näkökulmista 
ja pohtimaan samalla omia arvostuksiaan. Osallistujat olivat 
tyytyväisiä siihen, että heidän panostaan hyödynnetään ar-
vioinnissa ja sen lopputuloksessa. Toisaalta osa mukana ol-
leista piti menettelyä työläänä ja vaikeaselkoisena. Osallistu-
jien erilainen tausta ja ennakkotiedot vaihtelivat suuresti ja 
palautteen mukaan osa olisi tarvinnut perusteellisempaa pe-
rehdytystä aiheeseen. 

Monitavoitearvioinnissa sidosryhmien näkemysten selvit-

Kuva 3. Rovaniemen 
pilottihankkeessa 
tarkasteltujen 
vaihtoehtojen 
paremmuusjärjestys 
vastaajittain (n=18). 
Vaihtoehdot VE1 ja VE2 
olivat kaikkien vastaajien 
mielestä selvästi 
vaihtoehtoja VE0+ ja VE3 
mieluisampia. 
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tämiseen on monia tapoja, esimerkiksi sidosryhmätyöpajat, 
yksilö- ja pienryhmähaastattelut tai kyselyt. Pilottihankkeis-
sa saatiin hyviä kokemuksia työpajatyöskentelystä, jossa kaik-
ki osapuolet voivat osallistua keskusteluun ja kuulla toistensa 
näkemyksiä. Monitavoitearvioinnilla ei ole mahdollista sel-

vittää laajasti kansalaisten näkemyksiä. Tavoitteena on tuoda 
suunnitteluun ja keskusteluun jo varhaisessa vaiheessa sidos-
ryhmien erilaisia näkemyksiä, arvostuksia ja intressejä. Tämä 
kokemuksemme mukaan parantaa arvioinnin laatua ja edes-
auttaa kestävien ratkaisujen löytämistä.

Kuva 4. Vaihtoehtojen 
hyvyysarvojen 

keskiarvot ja niiden 
vaihteluvälit Rovaniemen 

pilottihankkeessa.

TULVAVEDET KURIIN

Sadannan lisääntyessä kaupunkien 
tulvasuojaukseen on kiinnitettävä 
aiempaa enemmän huomiota. 

Kerromme mielellämme erilaisista 
ratkaisuista mm. putkeen asennetta-
vista putkistoläpistä ja patoluukuista 
kokoluokissa DN 100-1500. 

tulv
aie

Ker
rat
vist
kok

Saint-Gobain Pipe Systems Oy
Nuijamiestentie 3 A, 00400  HELSINKI, Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA
Puh. 0207 424 600, fax 0207 424 601, E-mail: sgps.finland@saint-gobain.com
www.sgps.fi
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Hyviä käytäntöjä monitavoitearvioinnin 
soveltamiseen

Pilottihankkeiden kokemusten perusteella monitavoitearvi-
ointia voidaan hyödyntää tulvariskien hallinnan suunnitte-
lussa monella eri tavalla. Suunnittelutilanne ja suunnittelul-
le asetetut tavoitteet kannattaa aluksi määritellä huolellisesti 
ja sen jälkeen toteuttaa arviointi tavalla, joka parhaiten pal-
velee kyseistä hanketta. Yksinkertaisimmillaan kyse voi ol-
la vaihtoehtojen järjestelmällisestä vertailusta samojen kri-
teerien suhteen. Joissakin tapauksissa monitavoitearviointi 
ja sen periaatteet voivat toimia kehikkona myös tavoitteis-
ta keskustelulle, arviointikriteerien valinnalle ja vaihtoehto-
ehtojen muodostamiselle. Monimutkaisissa ja ristiriitaisissa 
suunnittelutilanteissa parhaiden vaihtoehtojen tunnistamis-
ta voidaan tukea laskemalla vaihtoehdoille hyvyysarvoja tä-
tä tarkoitusta varten kehitetyillä malleilla. Myös sidosryhmi-
en osallistumisen järjestämisessä on monia mahdollisuuksia.

Tulvariskien hallinnan suunnittelussa kyse on yleissuun-
nittelusta, jossa keskeistä on kuvata ymmärrettävästi vaih-
toehtoja ja niiden vaikutuksissa olevia eroja.  Vaihtoehtojen 
tarkastelu voidaan siksi tehdä myös suuntaa-antavien ja suu-
ruusluokkatasoa kuvaavien asiantuntija-arvioiden perusteel-
la. Monitavoitearviointi mahdollistaa vaihtoehtojen vertailun 
eri tarkkuustasoilla ja erityyppistä tietoa hyödyntäen. Vaiku-
tukseen liittyvää epävarmuutta voidaan kuvata esimerkiksi 
haarukoimalla mahdollisen vaikutuksen vaihteluväliä herk-
kyystarkastelun avulla. 

Monitavoitearvioinnin avulla voidaan tuoda systemaatti-
suutta sidosryhmien osallistumiseen ja lisätä osallistumisen 
vaikuttavuutta. Monitavoitearviointi ei korvaa kansalaisten 
kuulemista tulvariskien hallinnan suunnittelussa. Se kuiten-
kin tarjoaa keinon laajentaa suunnittelun tietoperustaa ja sisäl-
lyttää siihen erilaisia arvoja. Tulokset voivat tukea tulvaryhmiä 
laadukkaiden ja laajasti hyväksyttyjen suunnitelmien valmis-
telussa. Parhaimmillaan monitavoitearviointi toimii myös op-
pimis- ja sitouttamisprosessina siihen osallistuville tahoille. 
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Uomien muokkaus ja virtaamien sään-
nöstely onkin vesienhoitosuunnitel-
missa tunnistettu merkittävimmiksi 

vesien hydro-morfologista tilaa heikentä-
viksi tekijöiksi (EEA 2012). Säännöstelyl-
lä voidaan joko vähentää virtaamaa varas-
toimalla vettä yläjuoksulla olevaan järveen 
tai tekoaltaaseen tai lisätä sitä vapauttamal-
la varastoitua vettä takaisin uomaan luon-
nontilaista suurempana virtaamana. 

Virtaama on määrittävä tekijä 
kaikille virtaaville vesille
Kaikille joille, niin luonnonmukaisille, 
kuin säännöstellyillekin, on tyypillistä vir-
taaman vaihtelut vuodenajan ja vesitilan-
teen mukaan. Jos virtaamaa muutetaan, 
muutetaan samalla olosuhteita, joihin  
joen eliöstö on sopeutunut. Kun virtaaman 
merkitys joen ekosysteemille on ymmärret-
ty, on keinoja sen turvaamiseksi alettu sel-
vittää (King ym. 2008).

SINI OLIN
tutkija, Suomen ympäristökeskus
E-mail: sini.olin@ymparisto.fi

Ympäristövirtaama – rakennetun 
joen ekosysteemin turvaaminen

Virtaavasta vedestä on joen eliöille sekä 
hyötyä (mm. ravinteiden kulkeutuminen) 
että haittaa (mm. ajelehtimisvaara). Jo pel-
kästään eliön koko, muoto ja elämäntyyli 
vaikuttavat siihen, miten hydrodynaami-
set voimat vaikuttavat niihin (Allan 1995). 
Virtaamaolosuhteiden muutoksen vaiku-
tus joen ekosysteemiin on yleensä monen 
tekijän summa. Muutokset voivat aiheut-
taa mm. kalasaaliiden pienentymistä, ve-
den pilaantumista ja virkistyskäytön hei-
kentymistä (King ym. 2008). 

Ympäristövirtaama
Ympäristövirtaaman (environmental flow) 
tarkoituksena on ylläpitää määrällisesti, 
laadullisesti ja ajallisesti riittävää virtaa-
maa, jotta joen ekosysteemin hyvä tila tur-
vataan (Dyson ym. 2003). Ympäristövir-
taama perustuu ajatukseen, että joessa ja 
jokivarsilla elävät eliöt ovat sopeutuneet 
luonnontilaisille joille tyypilliseen virtaa-
man vaihteluun. Erilaiset virtaamat vai-
kuttavat eri tavalla joen morfologiaan ja 
biologiaan. Ympäristövirtaaman keskeise-
nä ajatuksena on joen ekosysteemin tur-
vaaminen tai palauttaminen mahdollisim-
man luonnontilaiseksi. 

Ympäristövirtaamamenetelmiä kehi-
tettiin ensimmäisen kerran Yhdysvallois-
sa 1940-luvulla, mutta vasta 1980-luvul-
la menetelmien käyttö yleistyi (Tharme 
2003). Ympäristövirtaamamenetelmien 
käyttö kasvaa jatkuvasti, sillä on ymmärret-
ty, että pitkänajan seuraukset ympäristövir-
taaman huomioimatta jättämisestä voivat 
olla katastrofaaliset monille joen käyttäjil-
le (Dyson ym. 2003). 

Veden saastumista pidettiin 1900-lu-
vun puoliväliin saakka pahimpana ihmis-

Ihminen on kautta aikojen hyödyntänyt virtaavia vesiä. Joen virtaamaa 
voidaan muuttaa lukuisin eri tavoin, kuten säännöstelemällä ja johtamalla 
vettä vesistöstä toiseen. Virtavesien luonnontilaa on maailmanlaajuisesti 
eniten muuttanut uomien rakenteellinen muokkaus (mm. perkaus ja poh-
japadot) ja virtaamien säännöstely (Baxter 1977). 

Kuva 1. Esimerkki Building Block -menetelmän avulla määritetystä ympäristö-
virtaamasta (SINTEF 2012).
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ten aiheuttamana uhkana joille. 1940-luvulla Yhdysvalloissa 
havaittiin jokien patoamisen ja vähentyneiden kalasaaliiden 
välinen yhteys. Ympäristövirtaama kehitettiinkin alun perin 
merkittävien kalalajien suojelemiseksi.

Merkittävien kalalajien suojelu on edelleen yleisin syy ym-
päristövirtaaman käyttöön, mutta rinnalle on tullut myös lu-
kuisia muita syitä, kuten jokivarsien kasvillisuuden, veden-
laadun ja pohjaveden turvaaminen sekä virkistyskäyttö.

Ympäristövirtaaman määrittäminen

Ympäristövirtaamamenetelmät jaotellaan usein hydrologi-
siin, hydraulisiin, habitaattiarvioihin ja holistisiin, eli koko-
naisvaltaisiin menetelmiin. Holistiset menetelmät ovat ym-
päristövirtaamamenetelmistä kehittyneimpiä ja niiden avulla 
voidaan käsitellä laaja-alaisesti joen ekosysteemin eri osa-alu-
eita, toisin kuin monissa muissa menetelmissä, joissa keski-
tytään lähinnä yhteen lajiin. Lisäksi holistisissa menetelmissä 
otetaan huomioon joen normaalit hydrologiset olot.

Building Block Methodology (BBM) on esimerkki ho-
listisesta ympäristövirtaamamenetelmästä. Menetelmä koos-
tuu rakennuspalikoista (Kuva 1), joiden avulla määritetään 
joen jatkuvuus tai ei-jatkuvuus, kuivien ja märkien kausi-
en vaihtelu sekä pyritään saavuttamaan eliöyhteisöjen, elin-
ympäristöjen ja sedimentin prosessien hyvinvoinnin kan-
nalta sopivat virtaamat. Rakennuspalikoita määritettäessä 
pyritään ottamaan huomioon jokialueen ominaispiirteet, 
kuten virtaamat ja tulvat, jotka ylläpitävät jokiluonnon 
monimuotoisuutta, sedimentin dynamiikkaa ja joen geo-
morfologista rakennetta. 

Ympäristövirtaamatutkimus Suomessa  
vielä alkuvaiheessa
Ympäristövirtaama on käsitteenä vielä suhteellisen tunte-
maton Suomessa. Viime aikoina keskustelu ympäristövir-
taamasta on kuitenkin vilkastunut ja käsite on noteerattu 

Kuva 2. Ala-Koitajoen rakentamisen seurauksena vähävetiseksi jäänyt Pamilonkoski huhtikuussa 2013. Kuvaushetkellä virtaama 
oli lumen sulamisvesistä johtuen n. 10-12 m3/s, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin minimivirtaama.

Hallitsemme vesihuollon 
koko elinkaaren. 

FCG Suunnittelu ja tekniikka  •  www.fcg.fi
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kansallisissa kalatie- ja kunnostusstrategioissa. Suomessa ym-
päristövirtaaman periaatteita on sovellettu tapauskohtaisesti, 
mutta Suomella ei ole kansallista lainsäädäntöä tai ohjeistus-
ta, miten ympäristövirtaama otetaan huomioon.

Suomessa on lukuisia rakentamisen seurauksena vähäve-
tisiksi jääneitä uomia. Näissä uomissa ympäristövirtaamasta 
olisi hyötyä, sillä niissä jo pienellä virtaaman kasvattamisella 
voidaan saada aikaan merkittäviä parannuksia joen ja jokivar-
sien ekosysteemin tilassa. Asiaan on viimeaikoina kiinnitetty 
huomiota, sillä Korkein hallinto-oikeus antoi alkuvuodesta 
2013 päätöksen, jossa se määräsi Ala-Koitajoen rakentami-
sen seurauksena vähävetiseksi jääneeseen uomaan juoksutet-
tavan veden määrän lisäämistä. Päätöksen mukaan vettä tu-
lee juoksuttaa 1.10.–31.3. välisenä aikana vähintään 4 m³/s 
ja 1.4.–30.9.välisenä aikana vähintään 6 m³/s (Kuva 2). 

Mitä jatkossa?
Ympäristövirtaamien tunnistamisen tärkeys on nostettu esil-
le Euroopan Unionin Blueprintissä (Suunnitelma Euroopan 
vesivarojen turvaamiseksi). Siinä suositetaan, että EU:n jä-
senmaiden tulee määrittää ympäristövirtaamat rakennetuille 
joille, jotta Vesipuitedirektiivin tavoitteet voidaan saavuttaa. 
EU:n suositusten myötä paine ympäristövirtaamien määrit-
tämiselle kasvaa myös Suomessa.

Suomessa tulisi enemmän tarkastella ympäristövirtaamasta 
olemassa olevia hyviä käytäntöjä, kuitenkin jalostaen ne Suo-
men oloihin sopiviksi. Ympäristövirtaaman soveltamisesta hy-
viä esimerkkejä löytyy mm. Keski-Euroopasta, kuten Saksasta 
ja Sveitsistä, joissa ympäristövirtaamat on otettu huomioon 
uusissa luonnonmukaisissa ohitusuomissa (Kuva 3). 

Ympäristövirtaaman hyödyntämiselle haasteen tuo kaik-
kien joenkäyttäjien tarpeiden yhteensovittaminen. Jotta ym-
päristövirtaamia voidaan hyödyntää, tulisi löytää tasapaino 
vesivoimatuotannon ja jokiympäristön tarpeiden kesken. 
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Kuva 3. Vuonna 
2012 valmistunut 

Rheinfeldenin 
luonnonmukainen 

ohitusuoma.
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V eden niukkuudesta (water scarci-
ty) ja kuivuudesta (drought) on ole-
massa useita määritelmiä. Niiden sa-

mankaltaisten vaikutusten vuoksi termejä 
käytetään usein sekaisin ja vaihtelevin mer-
kityksin. On kuitenkin syytä erottaa nämä 
ilmiöt toisistaan, jotta voidaan tunnistaa 
syyt ongelmien taustalla ja mahdollisuu-
det veden niukkuuden ja kuivuuden eh-
käisyyn sekä niihin varautumiseen. Eu-
roopan komission ja useiden jäsenmaiden 
hyväksymien määritelmien mukaan (Kos-
sida ym. 2012):

Kuivuus on luonnollinen ilmiö. Se on 
väliaikainen, negatiivinen ja vakava pitkä-
aikainen poikkeama keskimääräisestä sa-
dannasta laajalla alueella. Poikkeama voi 
johtaa meteorologiseen, maataloudelli-
seen, hydrologiseen tai sosio-ekonomiseen 
kuivuuteen riippuen sen vakavuudesta ja 
kestosta.

Veden niukkuus johtuu ihmistoimin-
nasta. Se on jatkuva epätasapaino, jossa 
vesivaroja käytetään liikaa suhteessa luon-
nollisesti uusiutuviin käytettävissä oleviin 
vesivaroihin. Veden saastuminen ja kui-
vuus voivat pahentaa veden niukkuutta.

Veden niukkuuden ja kuivuuden sekä 
niihin liittyvien käsitteiden eroja on ha-
vainnollistettu taulukossa 1 (Ahopelto 
2013). Veden niukkuus ja kuivuus ovat il-
miöinä saman kestoisia; lyhimmillään pu-
hutaan kuukausia kestävistä tapahtumis-
ta ja pisimmillään vuosista. Pidempään 
jatkuessaan kuivuus muuttuu kuivaksi il-
mastoksi sadannan pysyvän vähenemisen 
myötä. Vuosikymmeniä jatkuvasta veden 

Veden niukkuus ja kuivuus 
Euroopassa ja Suomessa

niukkuudesta taas seuraa pahimmillaan 
ympäristön aavikoituminen luonnollisten 
vesivarojen huvetessa liiallisen käytön seu-
rauksena.

Tilannekatsaus Eurooppaan
Kuivuusongelmat ovat lisääntyneet Euroo-
passa viime vuosikymmenien aikana huo-
mattavasti. Esimerkiksi vuoden 2003 kui-
vuuden aikana yli kolmasosa EU:n alueesta 
ja viidesosa asukkaista (noin 100 milj. ih-
mistä) kärsivät kuivuudesta, ja Euroopan 
taloudelle aiheutui ainakin 8,7 miljardin 
euron haitat. Vuosina 1976 – 2006 kui-
vuudesta Euroopassa on arvioitu aiheutu-
neen noin 100 miljardin euron kokonais-
kustannukset. Viimeisin vakava kuivuus 
koettiin vuosina 2011 – 2012 Etelä- ja 
Länsi-Euroopassa, missä vuoden 2011 
kuivuuskautta on pidetty jopa vuosisadan 
pahimpana. (Euroopan komissio 2007a ja 
2012)

Myös veden niukkuus on todellinen on-
gelma Euroopassa, aiheuttaen ympäristön 
tilan heikentymistä, uusiutumattomien ve-
sivarojen ehtymistä sekä ristiriitoja ja kon-
flikteja veden käyttömuotojen välillä. Eu-
roopan komission (2012) mukaan vuonna 
2007 vähintään 11 prosenttia Euroopan 
väestöstä ja 17 prosenttia pinta-alasta kär-
si veden niukkuudesta. Ongelmia on eri-
tyisesti Etelä-Euroopassa (Kuva 1), mutta 
kesäkuukausina veden niukkuudesta kär-
sitään yhä enemmän myös pohjoisilla ve-
sistöalueilla. 

OLLI-MATTI VERTA
vanhempi insinööri
Varsinais-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus
E-mail: olli-matti.verta@ely-keskus.fi

Kirjoittaja työskentelee vesivarojen 
hallintatehtävissä ja on edustanut 
Suomea EU:ssa veden niukkuus ja 
kuivuus –työryhmässä vuosina 
2011 – 2013.

LAURI AHOPELTO
suunnittelija
Varsinais-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus
E-mail: lauri.ahopelto@ymparisto.fi

Veden niukkuus, eli ihmisten liiallinen vedenkäyttö suhteessa vesivaroi-
hin, on käsitteenä vesirikkaassa Suomessa melko uusi. Kuivuus, toisin kuin 
veden niukkuus, on luonnollinen ilmiö, joka aiheutuu sadannan vajeesta. 
Euroopan komission julkaisema suunnitelma vesivarojen turvaamiseksi on 
tuomassa veden niukkuuden ehkäisyn ja kuivuuksiin varautumisen vah-
vemmin osaksi vesivarojen hallintaa Suomessa.
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Vesirikas Suomi

Suomi on uusiutuvien vesivarojen suhteen yksi maailman 
rikkaimmista maista, muttei silti turvassa kuivuuden ja ve-
den niukkuuden vaikutuksilta. 1940-luvun alun kuivuus on 
Suomen havaintohistorian kuivin, vuonna 1941 satoi joka 
puolella Suomea vain 300 – 400 mm. Viimeisin ankarampi 
kuiva kausi oli vuosina 2002–2003. Tämän kuivuuden arvi-
oitiin aiheuttaneen noin 100 miljoonan euron taloudelliset 
menetykset elinkeinoille (SYKE 2004), vaikka vuodet eivät 
missään päin Suomea mahdu havaintohistorian kolmen kui-
vimman joukkoon.

Veden niukkuutta voidaan arvioida EU:n kehittämällä 
vedenniukkuusindikaattorilla (Water exploitation index +, 
WEI+). Indikaattorista julkaistiin helmikuussa diplomityö 
(Ahopelto 2013) jossa indikaattoria testattiin 37 Suomen ve-
sistöön vuositasolla, ja 12 vesistöön kuukausitasolla. Nämä 

vesistöt kattavat 68 prosenttia Suomen pinta-alasta ja 73 pro-
senttia Suomen uusiutuvista vesivaroista (Kuva 3).

Diplomityön tulosten perusteella Suomessa ei ole ve-
den niukkuutta vuositasolla. Vedenkulutus, sadanta ja haih-
dunta ja siten myös veden niukkuus kuitenkin vaihtelevat 
paljon vuodenajan mukaan (Kuva 2). Kesänaikaista veden 
niukkuutta havaittiin Varsinais-Suomen vähäjärvisillä ja 
maatalousvaltaisilla vesistöillä; Aurajoessa, Uskelanjoessa, 
Sirppujoessa ja Paimionjoessa. Näissä vesistöissä uusiutuvis-
ta vesivaroista käytettiin kesäaikaan keskimäärin 20-32 pro-
senttia. Näille vesistöille tulee tehdä tarkempi vedenniukkuu-
sanalyysi sekä ympäristövirtaama-analyysi (ks. Sinin Olinin 
artikkeli toisaalla lehdessä) paikallistuntemusta hyödyntäen, 
jotta vesistön todelliset riskirajat saadaan tietoon ja niihin 
voidaan varautua. Lisäksi niukkuusanalyysi tulee tehdä dip-
lomityössä laaditun tarkastelun ulkopuolelle rajatuille ranni-
kon pienille vesistöille ja valuma-alueille.

 
Kuva 1. Veden niukkuus Euroopan maissa. (Eurostat, 2009) 
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Taulukko 1.
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 Kuivuusriskit hallintaan

Kuivuutta luonnollisena ilmiönä ei voida estää. Ilmaston-
muutoksen myötä ennustetun sääilmiöiden äärevöitymisen 
vuoksi kuivuuksien voidaan olettaa jopa lisääntyvän ja pa-
hentuvan (Kossida ym. 2012). Ilmastonmuutoksen hillintä 
lieneekin ainoita keinoja kuivuuksien vähentämiseksi. 

Kuivuusriskeihin ja veden niukkuuteen voidaan kuiten-
kin vaikuttaa. Vedenniukkuusindikaattorin tärkeimpiä omi-
naisuuksia yleisen tietoisuuden kasvattamisen lisäksi on sen 
kyky osoittaa kuivuudelle alttiit alueet. Näille alueille on pää-
töksentekijöiden mahdollista kohdentaa toimenpiteitä veden 
kulutuksen vähentämiseksi, vesistöjen ja valuma-alueiden ve-
denvarastointikyvyn parantamiseksi sekä kuivuusriskeihin 
varautumiseksi. Toimenpiteet parantavat samalla vesien tilaa 
vähentämällä veden käytöstä vesistöille ja pohjavesille aiheu-
tuvia paineita sekä takaamalla veden riittävyyden myös vesi-
ympäristön tarpeisiin kuivinakin kausina.

Toimenpiteet kuivuusriskien hallitsemiseksi voidaan jakaa 
seuraavasti (Euroopan komissio 2007b):

Ennaltaehkäiseviä ja strategisia toimenpiteitä toteutetaan 
normaalioloissa ja niiden tarkoituksena on vähentää alueen 
haavoittuvuutta kuivuustilanteissa sekä vedenoton että vesi-
ympäristön kannalta. 

Operatiivisia toimenpiteitä toteutetaan kuivuuden vallites-
sa. Niitä ovat mm. tiedottaminen sekä vedenkäytön ja -oton 
rajoittaminen.

Organisointia koskevilla toimenpiteillä tarkoitetaan kui-
vuuden hallintasuunnitelmien laatimisen ja seurannan or-
ganisointia sekä operatiivisten toimenpiteiden koordinoin-
nin järjestämistä.

Jälkitoimenpiteillä tarkoitetaan operatiivisten toimenpi-
teiden purkamista sekä vesivaroja ja niiden tilaa ennallista-
via toimenpiteitä.

Kuva 2. Neljän vesistön kuukausittaiset keskimääräiset niuk-
kuusindikaattoriarvot, eli vedenkäyttö suhteessa käytettävissä 
oleviin uusiutuviin vesivaroihin. (Ahopelto, 2013)

Kuva 3. Vuotuinen vedenkulutus suhteessa vesivaroihin 
(WEI+) Suomen vesistöissä (Ahopelto, 2013)

Johtopäätelmiä

Veden niukkuus ja kuivuus ovat kas-
vavia ongelmia Euroopassa, myös Suo-
messa. Niukkuusindikaattorin avulla 
voidaan osoittaa päätöksentekijöille ja 
kansalaisille, että vesistöt eivät ole lop-
pumattomia vesilähteitä. Veden niuk-
kuuden ja kuivuuden vaikutusten sel-
vittämiseksi ja osoittamiseksi tarvitaan 
kuitenkin kattavaa tietoa veden käy-
töstä ja uusiutuvista vesivaroista sekä 
ympäristövirtaamista. Hydrologisen 
seurannan sekä vesistömallinnuksen, 
erityisesti SYKEn Vesistömallijärjes-
telmän, ansiosta tiedot uusiutuvista 
vesivaroista ovat saatavilla. Tietoa ve-
den käytöstä ei kuitenkaan ole kootusti 

saatavilla riittävällä tarkkuudella, jotta vesivarojen riittävyyttä 
kuivuustilanteissa voitaisiin arvioida ja kuivuusriskeihin va-

maatalousvaltaisilla vesistöillä; Aurajoessa, Uskelanjoessa, Sirppujoessa ja Paimionjoessa. 
Näissä vesistöissä uusiutuvista vesivaroista käytettiin kesäaikaan keskimäärin 20-32 prosenttia. 
Näille vesistöille tulee tehdä tarkempi vedenniukkuusanalyysi sekä ympäristövirtaama-analyysi 
(ks. Sinin Olinin artikkeli toisaalla lehdessä) paikallistuntemusta hyödyntäen, jotta vesistön 
todelliset riskirajat saadaan tietoon ja niihin voidaan varautua. Lisäksi niukkuusanalyysi tulee 
tehdä diplomityössä laaditun tarkastelun ulkopuolelle rajatuille rannikon pienille vesistöille ja 
valuma-alueille. 
  

 

Kuva 2. Neljän vesistön kuukausittaiset keskimääräiset niukkuusindikaattoriarvot, eli 
vedenkäyttö suhteessa käytettävissä oleviin uusiutuviin vesivaroihin. (Ahopelto, 2013) 

 
Kuivuusriskit hallintaan 
 
Kuivuutta luonnollisena ilmiönä ei voida estää. Ilmastonmuutoksen myötä ennustetun 
sääilmiöiden äärevöitymisen vuoksi kuivuuksien voidaan olettaa jopa lisääntyvän ja pahentuvan 
(Kossida ym. 2012). Ilmastonmuutoksen hillintä lieneekin ainoita keinoja kuivuuksien 
vähentämiseksi.  
 
Kuivuusriskeihin ja veden niukkuuteen voidaan kuitenkin vaikuttaa. Vedenniukkuusindikaattorin 
tärkeimpiä ominaisuuksia yleisen tietoisuuden kasvattamisen lisäksi on sen kyky osoittaa 
kuivuudelle alttiit alueet. Näille alueille on päätöksentekijöiden mahdollista kohdentaa 
toimenpiteitä veden kulutuksen vähentämiseksi, vesistöjen ja valuma-alueiden 
vedenvarastointikyvyn parantamiseksi sekä kuivuusriskeihin varautumiseksi. Toimenpiteet 
parantavat samalla vesien tilaa vähentämällä veden käytöstä vesistöille ja pohjavesille aiheutuvia 
paineita sekä takaamalla veden riittävyyden myös vesiympäristön tarpeisiin kuivinakin kausina. 
Toimenpiteet kuivuusriskien hallitsemiseksi voidaan jakaa seuraavasti (Euroopan komissio 
2007b): 
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rautua vesistöaluetasolla. EU:n vesipolitiikan kehittämisen 
yksi painopiste lähivuosina on vesitilinpidon kehittäminen 
yhteistyössä jäsenmaiden sekä mm. YK:n ja OECD:n kans-
sa. Tähän työhön tulee paneutua myös Suomessa mm. kehit-
tämällä veden käytön seurantaa ja tietojärjestelmiä.

Kuivuusriskien ja veden niukkuuden hallinta on Suomes-
sa toistaiseksi ratkaistavissa pitkälti ennaltaehkäisevillä ja stra-
tegisilla toimenpiteillä, jotka voidaan kohdentaa kausittaisen 
veden niukkuuden vaivaamille alueille. Nämä toimenpiteet 
edesauttavat myös vesienhoidon tavoitteiden saavuttamises-
sa ja ovat määritettävissä vesienhoidon suunnittelun yhtey-
dessä. Mikäli tulevaisuudessa joudutaan yhä enemmän tilan-

Kirjallisuus
● Ahopelto, L., 2013. EU:n uusi vedenniukkuusindikaattori ja sen soveltaminen Suomessa. Diplomityö, Aalto-yliopisto. 
● Euroopan komissio, 2007a. Water Scarcity and Droughts in-depth assessment, 2nd Interim Report. European Commission

 Euroopan komissio, 2007b. Drought Management Plan Report Including Agricultural, Drought Indicators and Climate Change Aspects. Water Scarcity and Drought  
 Expert Network. Technical Report 2008 – 023.
● Euroopan komissio, 2012. Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle. Kertomus   
 veden niukkuutta ja kuivuutta koskevan EU:n politiikan uudelleen tarkastelusta. COM(2012) 672, Euroopan komissio, Belgia, 14.11.2012
● HE 85/2013. Hallituksen esitys Eduskunnalle vesilain muuttamisesta. 29.8.2013.
● Kossida, M. Kakava A., Tekidou A., Iglesias A. & Mimikou M., 2012. Vulnerability to Water Scarcity and Drought in Europe: 

 Thematic assessment for EEA Water 2012 Report.
● SYKE, Silander, J. & Järvinen, E. A. (toim), 2004. Vuosien 2002–2003 poikkeuksellisen kuivuuden vaikutukset. Suomen ympäristö 731, luonto ja luonnonvarat.

teisiin, jossa tarvitaan kuivuusriskien hallinnan operatiivisia 
toimenpiteitä, kuten vedenoton ja -käytön rajoituksia, tulisi 
selvittää ovatko vedenottoa ja viranomaisten valtuuksia kos-
kevat säädökset näiltä osin riittävän selkeät. Nykyinen vesi-
laki ei tunnista vesistöaluetasolla kuivakausina mahdollisesti 
tarvittavaa lupien yhteensovittamista ja vedenoton rajoitta-
mista. Tuore hallituksen esitys vesilain muuttamisesta (HE 
85/2013) toisi parannusta kuivuuteen varautumisessa koko 
vesistöaluetason näkökulmasta mahdollistamalla vesitalous-
hankkeiden lupamääräysten tarkistamisen kuivuusriskien eh-
käisemiseksi, mikä ilmastonmuutoksen vaikutusten myötä 
onkin muodostumassa yhä tärkeämmäksi. 

Vankkarakenteinen NK-pumppu on 
tehokas apu vedensyöttöön ja sen 
huolto on yksinkertaista.

PitKäiKäiset tuotteet
Puhtaan Veden 
siirtoon

energiatehokas CR-paineen-
kohotuspumppu mukautuu 
erilaisiin käyttökohteisiin. 
ihanteellinen ratkaisu 
vedenkäsittelyjärjestelmiin.

Vedenottoon tarkoitetun    
sP-pumpun ruostumaton 
rakenne tekee pumpusta 
kestävän ja varmatoimisen.

www.grundfos.fi
Puh. Myynti 0207 889 900
Kysy myös annostelupumpuistamme numerosta 0207 889 914

VT1305_16-19_Veden niukkuus....indd   19 10.10.2013   7:53:08



20 www.vesitalous.fi 21Vesitalous 5/2013

 

20 www.vesitalous.fi 21Vesitalous 5/2013

 ILMASTONMUUTOS, TULVAT JA KUIVUUS

E linvoimainen kasvusto on tuottavan ja 
kestävän peltoviljelyn perusta. Se vä-
hentää myös pellolta tulevaa ympäris-

tökuormituksen riskiä, kun kasvusto ottaa 
maassa käytettävissä olevat ravinteet tehok-
kaasti hyötykäyttöön. Vesi rajoittaa usein 
kasvuston ja sadon rakentumista eivätkä 
sateet yleensä ajoitu kasvuston tarpeiden 
mukaisesti. Peltoviljelyn kasvukauden ai-
kainen vesitalouden hallinta on haaste ny-
kytuotannolle, mutta haasteet ovat omiaan 
kasvamaan sopeutettaessa viljelyämme il-
maston muutokseen ja ennakoituun sää-
vaihtelun kasvuun. 

Vesi on muutakin kuin biomassan 
tuotannon raaka-aine
Kasvit tarvitsevat Suomen oloissa keskike-
sällä 1–5 mm vettä vuorokaudessa. Yhden 
kuiva-ainekilon tuottamiseen kuluu las-
kennallisesti vettä 300–700 litraa, mutta 
olosuhteet vaikuttavat merkittävästi veden-
kulutukseen. Häiriöt kasvin vedensaannis-
sa haittaavat kasvua.

Vesi on yhteyttämisen raaka-aine, mutta 
kasvi tarvitsee sitä myös mm. yhteyttämis-
tuotteiden ja ravinteiden kuljetukseen, so-
lupaineen ylläpitoon ja lämmönsäätelyyn. 
Lämmön säätelyn ohella transpiraatio vai-
kuttaa kasvin kaasujen vaihtoon. Kun juu-
ret aistivat, että kasville käyttökelpoisen 
veden määrä maassa vähenee, ne viestittä-
vät hormonaalisin muutoksin lehdille, et-
tä haihduntaa tulee vähentää. Kun kasvin 
lehdissä olevat huulisolut sulkevat ilmara-
koja pienentääkseen haihduntaa, vähenee 

Pakottaako ilmastonmuutos 
kastelujärjestelmien kehittämiseen 
Suomessa?

kasvin hiilidioksidin otto ja yhteyttämi-
nen. Veden puutteen ohella maan liialli-
nen märkyys haittaa kasvua, juurten kärsi-
essä hapen puutteesta.

Kasvit voivat hyödyntää vain osan 
maan vesivaroista
Kasvit tarvitsevat häiriöttömään sadon-
muodostukseen vettä 250–400 mm kas-
vukauden aikana. Maan kykyä pidättää 
kasveille käyttökelpoista vettä arvioidaan 
laskemalla hyötykapasiteetti, joka on maan 
kenttäkapasiteetti- ja lakastumisrajankos-
teuden erotus. Hyötykapasiteetti vaihtelee 
maalajeittain: hiekkamaassa se on pienem-
pi kuin hienojakoisissa maissa. Maalaji-
en perusteella voidaan teoreettisesti las-
kea, että metrin paksuisessa tasalaatuisessa 
maakerroksessa on kasveille käyttökelpois-
ta vettä hieno hiekkamaassa 50–150 mm, 
savisessa hieno hietamaassa ja savimaassa 
200–300 mm, aitosavimaassa 100–200 
mm ja multamaassa 300–600 mm (Lin-
nér 2009). 

Käytännössä kasvit pystyvät hyödyntä-
mään vain osan maahan varastoituneesta 
vedestä. Vettä haihtuu maan pinnasta eva-
poraationa ennen kasvuston perustamista 
ja umpeutumista. Osa vedestä jää ottamat-
ta, kun juuristo ei ole riittävän kattava. Li-
säksi kasvin kasvu alkaa hidastua, kun noin 
puolet käyttökelpoisesta vedestä on kulu-
tettu. Sen jälkeen vesi on yhä vaikeammin 
kasvin käytettävissä.  

Hyötykapasiteetti kuvaa maan kykyä 
varastoida vettä. Sen ohella kapillaarises-

LAURA ALAKUKKU
professori
Helsingin yliopisto, 
maataloustieteiden laitos
E-mail: laura.alakukku@helsinki.fi

PIRJO PELTONEN-SAINIO
professori
Maa- ja elintarviketalouden 
tutkimuskeskus,  
kasvintuotannon tutkimus
E-mail: pirjo.peltonen-sainio@mtt.fi

Mallilaskelmien mukaan alkukesän kuivuus verottaa jo nyt usein kevätvil-
jojen satoja. Ilmaston muuttuessa peltoviljelyn vesitalouden hallinta on en-
tistä haastavampaa. Haasteeseen vastaaminen edellyttää uusien ratkaisu-
jen kehittämistä ja käyttöönottoa. Valmius kastella kasvustoja tarvittaessa 
on tulevaisuudessa todennäköisesti tärkeä viljelyn toimenpide. 
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ti nousevan veden määrä on tärkeä. Maan kuivuessa kapil-
laarinen nousu voi täydentää vesivarastoa maan syvemmistä 
kerroksista, kunhan täydennys on riittävän nopeaa. Hikevi-
nä tunnetuissa hieno hietamaissa kapillaarisesti nouseva vesi-
määrä on merkittävä. Savimaassa merkitys on yleensä vähäi-
nen, vaikka vesi nouseekin kapillaarisesti korkealle.

Viljelytoimenpiteillä ja kasvilajivalinnalla voidaan jonkin 
verran vähentää savimaan poudanarkuutta. Kenttäkokeissa 
sänkimuokattu tai suorakylvetty savimaa on kestänyt kevät-
viljaa viljeltäessä poutaa paremmin kuin kynnetty maa, kun 
alkukesä on vähäsateinen (Alakukku ym. 2012). Syksyllä kyl-
vetyt syysviljat ja –öljykasvit hyödyntävät tarjolla olevan ke-
vätkosteuden kevätviljoja tehokkaammin ja lisäksi niiden 
juuristo on jo syvällä kylvöpoutien aikaan. 

Sateen määrä ja ajoitus ratkaisevat

Suomen kasvukausi on äärimmäisen lyhyt. Jo Etelä-Ruot-
sissa kasvukausi on 20–25 vuorokautta pidempi.  Lisäksi te-
hokkaita kasvupäiviä, jolloin lämpötila ja veden saatavuus 
suosivat kasvua ilman hallariskiä, on vain vähän, mikä on 
merkittävä satoa rajoittava tekijä (Trnka ym. 2011). Sateiden 
ajoittuminen suhteessa kasvuston kehittymiseen on kasvin-
tuotannon kannalta paljon ratkaisevampaa kuin kasvukau-
den kokonaissademäärä.

Vuoden aikana boreaalisella kasvuvyöhykkeellä sataa 
enemmän kuin haihtuu. Kasvintuotannon kannalta sadan-
nan ja haihdunnan jakauma on kuitenkin hankala: suurin 
osa haihdunnasta ajoittuu kasvukaudelle, touko-syyskuuhun, 
mutta alkukesän sademäärä jää usein pieneksi etenkin Lou-
nais- ja Länsi-Suomessa. Siellä vuosien 1970–2000 keskimää-
räinen touko-heinäkuun sadannan vajaus (25 vuotena 31:stä) 

28,8 - 39,9
40,0 - 49,9
50,0 - 59,9
60,0 - 63,4

39,6 - 89,9
90,0 - 94,9
95,0 - 99,9

100,0 - 136,1

Kuva 1. Vuosien 1971–2000 aikana toteutunut keskimääräinen sadanta (mm, vasen kartta) ja haihduntasumma (evaporaatio, 
(mm) oikean puoleinen kartta) laskettuna ohran sadon määräytymisen kannalta kriittisimmälle ajanjaksolle, jolloin sadannan tar-
ve on 100 mm häiriöttömän kasvun varmistamiseksi. Säätilastot Ilmatieteen laitos ja kylvöajat Maa- ja metsätalousministeriön 
tietopalveluyksikkö. (Peltonen-Sainio ym. 2011).
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oli 70–110 mm (Linnér 2009). Sadannan vajaus on suuri 
juuri kevätkylvöisten kasvien kriittisen kehityksen ja sadon-
muodostuksen aikaan (Kuva 1). 

Alkukesän kuivuus haittaa erityisesti kevätkylvöisten kas-
vien itämistä, orastumista ja sadonmuodostusta. Esimerkiksi 
ohra saa keskimäärin vain 30–60 prosenttia häiriöttömän sa-
don tuottamiseen tarvittavasta sademäärästä 30 vuoden sää-
tilaston perusteella. Sadolle aiheutuvat vahingot ovat myös 
palautumattomia, koska alkukesän kuivuuden haittoja ei voi-
da kompensoida myöhemmin kasvukaudelle ajoittuneilla sa-
teilla. Mallilaskelman mukaan alkukesän kuivuus verottaakin 
kevätviljojen satoja keskimäärin 7–17 prosentilla (Peltonen-
Sainio ym. 2011). 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen vaatii kasvien 
vesitalouden hallintaa
Ilmastonmuutosennusteiden mukaan vuotuinen sademää-
rämme kasvaa, mutta erityisesti kasvukauden ulkopuolella. 
Kasvukaudella sadannan ennustetaan mallista riippuen py-
syvän ennallaan, vähenevän tai joissain tapauksessa jopa li-
sääntyvän, mutta tällöinkin vain vähissä määrin (Ylhäisi ym. 
2010). Jotta kasvien vesitalouden häiriöiltä vältyttäisiin, sa-
demäärän lisäyksen tulisi olla huomattavasti nykyistä ja nyt 
ennustettua suurempi, koska lämpötilan kohotessa yhä run-
saammat kasvustomassat haihduttavat enemmän (Peltonen-
Sainio ym. 2013). Myös ääri-ilmiöiden yleistyessä rankko-
jen sadekuurojen riski kasvaa, jolloin saatu sademäärä vastaa 
yhä heikommin kasvin tasaisen vedensaannin tarvetta (Ylhäi-
si ym. 2010, Peltonen-Sainio ym. 2013).

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen maa- ja elintarvike-
taloudessa (ILMASOPU) -hankkeessa tehtyjen arvioiden 
perusteella ilmastonmuutoksen mahdollistama viljelykas-
vien satopotentiaalin kasvu toteutuu vain, mikäli sopeu-
tumistoimin ratkaistaan suurimmat peltoviljelyn haasteet. 
Tärkeimmät sopeutumistoimet ovat vesitalouden hallin-

ta, talvimuotoisten lajien viljelyyn oton aikaistaminen sekä 
mm. lämpötilan nousuun kytkeytyvien, viljelykasvien kehi-
tysrytmi- ja kasvintuhoojaongelmien ratkaiseminen (Pelto-
nen-Sainio ym. 2009).

Kasvien vedensaannin turvaaminen kastelemalla on tär-
keää sekä tuotannon että ympäristön kannalta. Kuivuuden 
aiheuttama sadon määrällinen ja laadullinen menetys hei-
kentää viljelyn taloudellista tulosta, mutta se vähentää myös 
kasvuston ravinteiden ottoa. Esimerkiksi typen oton vähene-
minen lisää sen huuhtoutumisen ja kaasumaisten päästöjen 
riskiä. Valmius kastella tarvittaessa on tulevaisuudessa tärkeä 
viljelyn kestävän tehostamisen toimenpide.

Peltoekosysteemin vesitalouden hallinta 
edellyttää menetelmäkehitystä 
Tällä hetkellä Suomessa kastellaan käytännössä vain puutar-
ha- ja erikoiskasveja (MMM 2012). 

Vuonna 2010 kastelukalustoa oli vajalle 70 000 hehtaarin 
alalle (3% koko viljelyalasta). Eniten laitteita ja kasteltua vil-
jelyalaa (13 000 ha) oli Varsinais-Suomessa (MMM 2012). 
Kastelualan laajamittainen lisääminen edellyttää uuden, ajan-
mukaisen kaluston hankintaa ja kastelujärjestelmien kehittä-
mistä. Se edellyttää myös veden hankinnan suunnittelua ja 
kastelun sovittamista peltojen kasvukauden aikaiseen vesita-
louden hallintaan. Kastelun ottaminen osaksi viljelyn vesita-
louden hallintaa ei kuitenkaan ole ainoa peltojen vesitalou-
den hallinnan haaste ilmastonmuutokseen sopeuduttaessa.

Ilmastonmuutosennusteet ennakoivat, että vuotuinen 
sademäärä kasvaa kasvukauden ulkopuolella, mikä heiken-
tää maan kantavuutta, lisää tiivistymisriskiä sekä eroosion 
ja ravinteiden huuhtoutumisen riskiä talvivalunnan kasva-
essa. Tulevaisuuden haasteena onkin tuottaa kestäviä, ym-
pärivuotisia ratkaisuja, joilla hallitaan koko peltoekosystee-
min vesitalous niin kasvukaudella kuin sen ulkopuolella.  
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Käytämme muovia yhä enemmän jo-
kapäiväisessä elämässämme ja samal-
la ympäristöön päätyvän muoviroskan 

määrä lisääntyy. Koska muovi ei hajoa bio-
logisesti, roskat säilyvät pitkään ja kerään-
tyvät ympäristöön, erityisesti meriin. Me-
riin päätyvä jäte koostuukin nykyisin 60 
– 80 prosenttisesti muovista. Suurin osa 
merien muoviroskasta on mikroskooppi-
sen pientä roskaa. 

Osa mikroskooppisesta muoviroskas-
ta on peräisin suurempien muoviroskien 
mekaanisesta rikkoutumisesta. Myös mo-
net biohajoavat muovit jättävät hajotes-
saan jälkeensä ei-hajoavia muovipalasia. 
Lisäksi tietyt hankaavat puhdistustuotteet 
sisältävät pieniä muovipalasia, jotka pää-
tyvät jätevedenpuhdistamoiden kautta me-
reen. Hiili- ja öljyperäiset mustat partikke-
lit ovat peräisin liikenteen ja teollisuuden 
päästöistä.

Vuonna 2011 julkaistiin tutkimus 
(Browne ym. 2011) jossa jätevedenpuhdis-
tamolta otetuista näytteistä löytyi huomat-
tava määrä muovikuituja ja samoja kuituja 
löytyi myös merialueelta jätevedenveden-
puhdistamon purkuaukon läheisestä poh-
jasedimentistä. Tutkimuksessa selvitettiin 
myös jätevedenpuhdistamon muovikuitu-
jen alkuperää. Koepesuissa pestiin tavalli-
silla pyykinpesukoneilla polyesteristä val-
mistettuja vaatekappaleita ja havaittiin, 
että yksi fleece-vaate päästi jopa yli 1900 
mikrokokoista muovikuitua pesun aikana. 

Jätevedenpuhdistamoiden 
vaikutukset mikroskooppisen 
muoviroskan määrään 
Helsingin merialueella
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HSY- vesi on lähtenyt yhdessä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen 
kanssa selvittämään mikroskooppisen muoviroskan määrää Viikinmäen jä-
tevedenpuhdistamolle tulevasta jätevedessä, puhdistusprosessin eri vai-
heissa, sekä Viikinmäen että Suomenojan puhdistetut jätevedet vastaan-
ottavalla merialueella Helsingin edustalla.

Mikroskooppisen muovin 
ympäristövaikutukset
Laboratoriokokeissa merten pienempien 
eliöiden (mm. kotilot, simpukat, katkat) 
on havaittu syövän mikroskooppisia muo-
vikappaleita. Mikroskooppinen muovi ke-
rääntyy eliöihin niiden suodattaessa ruo-
kaa vedestä ja muovien mukana eläimet 
saavat vieraita ja haitallisia aineita sisään-
sä. Muoveista on havaittu liukenevan myr-
kyllisiä yhdisteitä ja muovipartikkeleiden 
tiedetään myös toimivan meressä kiinnitty-
mispintoina monille ympäristömyrkyille. 
Mereen päässeet ympäristömyrkyt (esim. 
PCB- yhdisteet) sitoutuvat muovipartikke-
leihin, jolloin myrkkypitoisuus voi nousta 
jopa miljoonakertaiseksi verrattuna ympä-
röivään meriveteen. Vaarana on, että mik-
roskooppinen muovi ja sen sisältämät myr-
kylliset yhdisteet rikastuvat ravintoketjussa 
ja saattavat päätyä lopulta myös ihmisiin. 

Kaiken kokoiset muoviroskat voivat 
myös levittää vieraslajeja uusille alueille. 
Mereen päätyessään kevyet muovit kelluvat 
vedessä ja voivat kulkeutua pitkiäkin mat-
koja virtausten ja tuulten mukana. Muovit 
voivat kuljettaa mukanaan bakteereita, le-
viä ja erilaisia eläimiä, jolloin lajit pääsevät 
levittäytymään uusille alueille. Vieraslajien 
leviäminen on yksi suurimmista maailman 
meriä uhkaavista ongelmista. 
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Jäteveden näytteenotto

Viikinmäen jätevedenpuhdistamolta otettiin näytteitä kol-
mesta eri puhdistusprosessin vaiheesta: mekaanisesti ja ke-
miallisesti käsitellystä esiselkeytetystä jätevedestä, biologis-
kemiallisesti käsitellystä jälkiselkeytyksestä lähtevästä vedestä 
ja biologisesta suodatuksesta lähtevästä vedestä. Jälkiselkey-
tyksestä lähtevä näytepiste vastaa kiintoaineen poiston osalta 
jätevedenpuhdistustasoa Suomessa yleensä. Viikinmäen jäte-
vedenpuhdistamolla käytetään lisäksi biologista suodatusta. 

Näytteiden suodatusta varten kehitettiin laitteisto, joka 
koostui kolmesta läpinäkyvästä muoviputkesta (halkaisija 60 
mm) ja putket toisiinsa yhdistävistä kierrettävistä muoviliit-
timistä. Planktonhaavikankaasta leikatut pyöreät halkaisijal-
taan 80 mm suodatinkankaat kiinnitettiin suodatinlaittee-
seen liittimien väliin tiiviisti kumisten o-renkaiden avulla. 
Ylimmäksi laitteeseen sijoitettiin 200 µm kangas, keskelle 
100 µm ja alimmaksi 20 µm kangas ja tässä järjestyksessä 
näyte suodattui laitteen läpi. (Kuva 1) 

Jätevedenpuhdistamolla vettä pumpattiin sähkökäyttöi-
sellä pumpulla suoraan suodatinlaitteistoon. Suodatusmää-
rät vaihtelivat puhdistetun jäteveden suodatuksen 285 litras-
ta esiselkeytetyn tuloveden 10 litraan. Pienimmän silmäkoon 
läpi (20 µm) vettä suodatettiin parhaimmillaan 5 litraa (puh-
distettu jätevesi), kun taas esiselkeytetystä ja jälkiselkeytetystä 
vedestä näytettä suodatettiin vain 1 – 2 litraa. 

Merinäytteenotto
Merialueelta otettiin näytteitä yhteensä 16 kappaletta, jois-
ta 6 oli vesinäytteitä ja 10 sedimenttinäytteitä. Vesinäytteet 
koostuivat Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdista-
moiden purkuaukon välittömästä läheisyydestä suodate-

tuista näytteistä sekä sisäsaariston verrokkialueilta otetuista 
näytteistä. Lisäksi yksi näyte otettiin lahtialueelta. Sediment-
tinäytteitä otettiin eri puolilta Helsingin merialuetta, joista 
yksi on Viikinmäen purkuaukon läheisyydestä. 

Merivesinäytteitä kerättiin tutkimusalus Muikulla heinä-
elokuussa sekä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ka-
lustolla loka-marraskuussa. Tutkimusalus Muikulla merivettä 
pumppattiin suodatinlaitteistoon aluksen omalla ohivirta-
uslaitteistolla. Ympäristökeskuksen veneillä käytettiin taval-
lista bensiinikäyttöistä pumppua. Vettä pumpattiin tulolet-
kun kautta pumppuun, josta vesi kulki suodatinlaitteeseen. 
Sopivan virtausnopeuden saamiseksi asennettiin pumpusta 
lähtevään letkuun ohivirtausletku ja hana. Merialueella vet-
tä suodatettiin suurempien silmäkokojen (200 ja100 µm) 
läpi 1 m3, mutta 20 µm suodatin tukkeutui 10 – 20 litran 
suodatuksen jälkeen, jolloin suodatin vaihdettiin tai suoda-
tus lopetettiin.

Sedimenttinäytteet otettiin GEMAX – näytteenottoput-
kella. Putkeen saadusta sedimentistä viipaloitiin ylin 3 cm 
sedimenttikerros näytteenottoputken päälle asetettavalla ja-
kolaitteella. Sedimenttiviipale säilöttiin puhdistettuun muo-
virasiaan, joka suljettiin tiiviisti kannella. 

Sedimenttinäytteet käsiteltiin 20 prosenttisella suolaliu-
oksella ennen suodattamista. Menetelmä perustuu vahvan 
suolaliuoksen kykyyn erottella tiheydeltään erilaiset kappa-
leet. Käsittelyssä sedimenttinäyte kaadettiin ensin mittalasiin 
ja punnittiin. Suolaliuos valmistettiin sekoittamalla puhdas-
ta ruokasuolaa (NaCl) kraanaveteen. Tämän jälkeen 1,5 lit-
raa 20 prosenttista suolaliuosta kaadettiin näytteen sekaan ja 
seosta sekoitettiin huolellisesti minuutin ajan. Sekoittami-
sen jälkeen näytteen annettiin laskeutua 20 minuuttia, jonka 
jälkeen laskeutuneen sedimentin päällä oleva vesipatsas suo-
datettiin suodatinlaitteiston läpi, aivan kuten vesinäytteet.

Näytteiden analysointi 
Suodatuksen jälkeen suodatinkankaat siirrettiin petrimaljoil-
le, joista mikroskooppiset muoviroskat tunnistettiin ja lasket-
tiin valomikroskoopilla. Muoviroskat (ja muut ihmisperäiset 
epäorgaaniset roskat) jaoteltiin muodoltaan partikkelimaisiin 
ja kuitumaisiin kappaleisiin sekä väreiltään mustaan, sini-
seen ja punaiseen. Vaaleita tai läpinäkyviä kappaleita oli hy-
vin vaikea erottaa lukuisista orgaanisista kappaleista pelkän 
valomikroskoopin avulla, joten ne jätettiin tarkastelun ulko-
puolelle. (Kuva 2)

Tuloksia jätevesinäytteistä
Suurimmat mikromuoviroskamäärät löytyivät jätevedenpuh-
distamolta puhdistusprosessin alkupäästä esiselkeytyksen jäl-
keisestä jätevedestä, jossa suodatukseen jäi keskimäärin 14 167 
kuitua ja 290 728 partikkelia/m3 jätevettä. Kuitujen määrä 
väheni hieman jälkiselkeytyksen jälkeen otetussa näytteessä 
verrattuna esiselkeytyksen jälkeisiin näytteisiin. Partikkelien 
määrä väheni sen sijaan selkeästi. Jälkiselkeytyksestä lähtevästä 
vedestä löytyi keskimäärin kuituja 13 810 kpl/m3 ja partikke-
leita 68 581 kpl/m3 jätevettä. 

Roskan määrä väheni edelleen ja oli pienin mereen lähte-

Kuva 1. Suodatinlaitteisto. Tuloletkusta tuleva vesi suodattuu 
suodatinlaitteiston läpi. Kuvassa näkyvien harmaiden muovi-
liittimien välissä sijaitsevat suodatinkankaat.

 JÄTEVEDET
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vässä biologisen jälkisuodatuksen jälkeisessä jätevedessä, jos-
ta löytyi kuitua keskimäärin 4 883 kpl/m3 ja partikkeleita 8 
639 kpl/m3 jätevettä. Havaituista kuiduista ja partikkeleista 
suurin osa oli hyvin pienikokoista ja jäivät suodatuksessa 20 
µm suodatinkankaalle. (Kuvat 3 ja 4)

Kaikista jätevedenpuhdistamolta otetuista näytteistä löy-
tyi mikroskooppista muoviroskaa. Roskamäärä kuitenkin 
pieneni niin kuitujen kuin partikkelimaisten roskien osalta 
kohti puhdistusprosessin loppua. Mikroskooppista muovi-
roskaa poistuu jätevedestä todennäköisesti selkeytysproses-
seissa, jossa sitä laskeutuu muun kiintoaineksen mukana liet-
teeksi. Kaikki roska ei kuitenkaan jää puhdistamoon, vaan 
sitä päätyy myös mereen. Mikroskooppinen muoviroska on 
erittäin kevyttä ja pysyy vesipatsaassa pitkiä aikoja, varsin-
kin veden ollessa liikkeessä. Kaikki roska ei ehdi laskeutua 
selkeytysprosessien aikana lietteeseen ja poistua jätevedestä. 

Viikinmäen puhdistamolla puhdistetaan jätevesiä vuo-
dessa noin 100 miljoonaa kuutiota, joten jätevesien muka-
na merialueelle kulkeutuvan mikroskooppisen roskan määrä 
voi olla huomattavan suuri. On kuitenkin hyvä huomata, että 
kaikki tutkimuksen mikroskooppiset roskat oletettiin epäor-

gaanisiksi kuiduiksi ja partikkeleiksi. Epä-
orgaanisten keinokutujen ja partikkelien li-
säksi jätevedenpuhdistamoille päätyy myös 
orgaanista roskaa. Esimerkiksi osa näytteis-
tä lasketuista kuiduista saattoi olla puuvilla-
vaatteiden värjättyjä selluloosakuituja. Nä-
mä kuidut eivät keräänny luontoon kuten 
muovit, vaan hajoavat biologisesti. Kuitu-
jen ja partikkeleiden materiaaliselvitys ei 
sisältynyt tähän tutkimukseen, mutta tut-
kitut näytteet säilytettiin jatkotutkimusta 
varten.

Merivesinäytteet 
Viikinmäen jätevedenpuhdistamon purkuaukon kohdalta 
otetusta merinäytteestä löytyi kuitua 57 kpl/m3 ja partikke-
leita 2 373 kpl/m3 merivettä. Suomenojan jätevedenpuhdis-
tamon purkuaukon näytteessä oli kuitua 166 kpl/m3 ja par-
tikkeleita 3 066 kpl/m3. Lahtialueelta löytyi kuitua 43 kpl/m3 
ja partikkeleita 2 110 kpl/m3, mutta tuloksista puuttuu 20 
µm suodatus. Verrokkialueiden näytteistä löytyi kuitua keski-
määrin 126 kpl/m3 ja partikkeleita 1 729 kpl/m3. Viikinmä-
en ja Suomenojan purkuaukkojen sekä lahtialueen kohdalla 
saatiin vain yksi onnistunut näyte. (Kuvat 5 ja 6)

Kuitujen määrien odotettiin olevan korkeammat jäteve-
sien purkuaukkojen kohdalla, mutta havaitut tiheydet olivat 
samaa suuruusluokkaa muun merialueen kanssa. Partikkeli-
pitoisuuden havaittiin olevan suurin purkuaukkojen kohdil-
la. Merivedessä havaitut partikkelit eivät kuitenkaan muistut-
taneet ulkonäöllisesti jätevedessä olleita partikkeleita, joten 
partikkelimaisen roskan kuormitus ei todennäköisesti tullut 
vedenpuhdistamolta. Puhdistetun jäteveden vastaanottavaa 
vesistöä korkeammat pitoisuudet viittaavat kuitenkin siihen, 

 JÄTEVEDET

Kuva 2. Mikroskooppista muoviroskaa puh-
distetussa jätevedessä

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

Partikkeleita kuutiossa vettä

 

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000

Kuituja kuutiossa vettä

Kuva 4. Partikkeleiden määrät kuutiossa jätevettä esiselkeytyk-
sen, jälkiselkeytyksen ja biologisen suodatuksen jälkeen.  

Kuva 3. Kuitujen määrät kuutiossa jätevettä esiselkeytyksen, 
jälkiselkeytyksen ja biologisen suodatuksen jälkeen. 
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että jätevedenpuhdistamo voi toimia mikroskooppisen ros-
kan pistekuormittajana vesiympäristölle.

Sedimenttinäytteet
Sedimenttinäytteissä kuitujen määrät vaihtelivat 0 – 48 kui-
tua kilogrammassa sedimenttiä ja partikkelien määrät vaih-
telivat 596 – 2216 partikkelia kilogrammassa sedimenttiä. 
Viikinmäen purkuaukon läheisyydestä otetun sedimentti-
näytteen kuitu- tai partikkelipitoisuudet eivät poikenneet 
muiden näytepisteiden määristä. Jätevedenpuhdistamon ai-
heuttama mikroskooppisen roskan kuormitus ei siis näky-
nyt sedimentissä. 

Sedimenttinäytteistä tehtiin kuitenkin kiinnostava löy-
tö. Purkuaukon läheisistä näytteistä löytyi aivan samanlai-
sia mustia rengasmaisia partikkeleita kuin jätevedenpuh-
distamon näytteistä. Tämän tutkimuksen puitteissa on 
mahdotonta sanoa, mitä mustat pienet renkaat (läpimitta 
noin 60 µm) ovat tai mistä ne ovat peräisin. Löytö kuiten-
kin viittaa siihen, että ainakin osa mereen päätyvän jäteve-

den mikroskooppisesta roskasta sedimentoituu purkuaukon 
läheisyyteen, vaikka suuri osa kulkeutuu laajemmalle alu-
eelle. Jatkotutkimuksessa keskitytään mm. näiden mustien 
partikkelien materiaaliselvitykseen. (Kuva 7) 
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Kuva 5. Kuitujen määrät kuutiossa merivettä Viikinmäen ja 
Suomenojan jätevedenpuhdistamojen purkuaukon kohdalla, 
Vanhankaupunginlahdella ja Helsingin sisäsaaristossa

Kuva 6.  Partikkelien määrät kuutiossa merivettä Viikinmäen ja 
Suomenojan jätevedenpuhdistamojen purkuaukon kohdalla, 
Vanhankaupunginlahdella ja Helsingin sisäsaaristossa. 

Kuva 7. Musta rengasmainen partikkeli Viikinmäen jäteveden-
puhdistamon purkuaukolta otetusta sedimenttinäytteestä.
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A ral-järven kuivuminen on seurausta 
valtavista investoinneista, joita neu-
vostoaikana tehtiin maatalouden 

tuottavuuden lisäämiseksi Keski-Aasian 
silloisissa neuvostotasavalloissa (Turkme-
nistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgistan 
ja Kazakstan). Tavoitteena oli lisätä maa-
talouden omavaraisuutta Neuvostoliitos-
sa, ja tärkeimpänä viljelykasvina oli puu-
villa (Varis 1986, Kobori & Glanz 1998). 

Osana tätä jättimäistä kehitystoimintaa 
oli se, että pelloilta tapahtuva haihdunta 
oli tarkoitus kompensoida lisävedellä, jo-
ta oli suunniteltu tuotavaksi pohjoisen ve-
sirikkaista joista. Lisävettä ei kuitenkaan 
johdettu alueelle, ehkä onneksi. Jo pere-
stroikan aikana 1980-luvun loppupuo-
lella muut huolet menivät edelle, eikä ai-
kaakaan kun koko imperiumi luhistui. 
Alueelle syntyi joukko pienehköjä valtioi-
ta, jotka jäivät nuolemaan näppejään valta-
vien yhteiskunnallisten, poliittisten ja ym-
päristöllisten ongelmien kanssa.

Alueen poliittinen ja taloudellinen kehi-
tys on noista ajoista lähtien polkenut aika 
lailla paikallaan, tai jopa mennyt takapak-
kia. Talouden rakenteet muistuttavat vielä 
voimakkaasti neuvostoajoista, ja sama kos-
kee poliittisia järjestelmiä. Ympäristöön ja 
yhteiskuntaan patoutuu jatkuvasti lisää on-
gelmia, jotka jossain vaiheessa käsittääkse-
ni on pakko purkautua tavalla tai toisella 
ulos, ellei niitä pystytä hoitamaan reippai-
den uudistusten avulla rauhanomaisesti.

Puuvillaa viljellään vieläkin, ja vettä 
käytetään vanhaan kunnon malliin, tur-
hia säästelemättä (Kuva 1). Talouselämä 
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E-mail: olli.varis@aalto.fi

Keski-Aasian vesihaasteet –  
katse eteenpäin

 MAAILMAN VEDET

pyörii vieläkin pitkälti primääriteollisuu-
den eli maatalouden ja energiantuotannon 
ympärillä, ja teollinen toiminta, puhumat-
takaan palveluista ja tietopohjaisesta talo-
udesta, laahaa paikallaan. Työttömyys on 
yleistä ja nuorten mahdollisuudet ovat vä-
hissä. Niinpä siirtolaisuus muualle leivän 
hankintaan on hyvin tavallinen ratkaisu 
vähänkin koulutetumman väestön parissa.

Keski-Aasian mahdollisuuksia – 
onko niitä?
Mitä sitten ratkaisuksi? Keski-Aasian tä-
mänhetkinen tila ei ole kovin mairea, mut-
ta voisiko tilanne muuttua? Mitä mahdol-
lisuuksia mailla olisi reivata purjeitaan 
uusien tuulien vietäviksi? Mitä nämä tuu-
let voisivat olla?

 Tutkimme näitä asioita turvallisuuspo-
liittisesta näkökulmasta hankkeessamme 
”Water Security in the Small and in the 
Large” yhdessä International Water Mana-
gement Instituten kanssa Ulkoasianminis-
teriön Turvallisuusklusterin rahoituksella 
vuosina 2012-2013. Hankkeessa tutkit-
tiin veden ja turvallisuuden kytköksiä Kes-
ki-Aasiassa sekä paikallisesta että alueelli-
sesta näkökulmasta. Hankkeessa pyrittiin 
lisäämään ymmärrystä siitä, mitä keskeisiä 
menestystekijöitä ja pullonkauloja sisältyy 
turvallisuuden, kehityksen ja vesivarojen 
hallinnan vuorovaikutukseen sekä paikal-
lisella että alueellisella tasolla (Stucki et al. 
2013; Haapala 2013).

Hankkeen tulokset ja suositukset voi-
daan ryhmitellä seuraavien otsikkojen alle. 

Kaikille on varmaan tuttua se, että ennen niin suuri Aral-järvi on nyt lähes 
kuiva ja että tämä ympäristökatastrofi on vailla vertaansa historiassa. Var-
maankin lähes yhtä tuttuja ovat Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen le-
vinneet valokuvat järven kuivuneilta rannoilta, joissa isot laivat ruostuvat 
keskellä kuivaa aavikkoa. Toisin kuin nämä kuvat viestivät, alueella on kyl-
lä vettä, mutta sitä tuhlaillaan valtavia määriä. Veden käyttöä pitäisi tehos-
taa, mutta ennen kaikkea talouden rakenteita olisi syytä kehittää vähem-
män luonnonvaroihin nojaavaksi.
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Hankkeen aikana tuotetuista raporteista löytyy yksityiskoh-
taista tietoa näistä suosituksista ja niiden taustoista.

Vesiin kohdistuvien paineiden vähentäminen
Koska vesi on tärkeä useita yhteiskunnallisia ja ekologisia toi-
mintoja yhdistävä ja poikkileikkaava tekijä, ja sitä käytetään 
alueella aivan liikaa, olisi vesivaroihin kohdistuvaa käyttö-
painetta vähennettävä rajusti. Tämä käy äärimmäisen selkäs-
ti ilmi verrattaessa Keski-Aasian maiden vedenkäyttöä mihin 
tahansa muun maantieteellisen alueen veden käytön kanssa. 
Keski-Aasiassa vesien käyttö on poikkeuksellisen tuhlailevaa 
ja taloudellinen tuotos vesien käytöstä on kehno (Kuva 1).

Taloudellisten rakenteiden reformi
Edellä mainittu vesien tuhlailun vähentäminen edellyttää 
luonnollisesti vedenkäytön tehokkuuden parantamista. Kui-
tenkin tärkeämpää ja perustavampaa olisi kehittää talouden 
rakenteita nykyaikaisemmiksi ja vähemmän luonnonvarois-
ta riippuvaksi. 

Teollisuuden arvoketjuissa olisi mielekästä siirtyä ylem-
mälle tasolle; nyt hirtehisesti sanottuna maksimoidaan 
ympäristöongelmat ja minimoidaan taloudellinen tulos. 
Bulkkihintaisesta primäärituotannosta kannattaisi siirtyä 

korkeamman lisäarvon omaavaan tuotantoon. Jalostusasteen 
nosto olisi ensimmäinen askel, mutta radikaalimpi ja kauas-
kantoisempi strategia olisi rakentaa alueen maihin tietopoh-
jaista teollisuutta ja palveluja. 

Tämä saattaa vaikuttaa utopistiselta, mutta lukuisat Aasi-
an maat ovat kyenneet tähän tiiviillä aikataululla ja esimer-
kiksi Intian vientituloista jo yli neljännes tulee korkeasta tek-
nologiasta ja siihen liittyvästä palvelutoiminnasta. On helppo 
löytää muita esimerkkejä kuten Thaimaa, Malesia, Singapore, 
Kiina, Vietnam, Etelä-Korea ja niin edelleen. Luonnonvaro-
jen ryöstökäytölle olisi syytä saada positiivisempia ja eteen-
päin tähtääviä vaihtoehtoja.

Alueelliset lähestymistavat
Keski-Aasian tasavallat mielletään usein aika lailla homogee-
niseksi alueeksi. Kuitenkin todellisuudessa tasavallat poikke-
avat toisistaan   huomattavasti. Pelaamalla yhteen niillä olisi 
maailmantaloudessa ja -politiikassa monia etuja. Miten saa-
da maita etsimään aktiivisesti yhteisiä etuja? Miten rakentaa 
alueellista taloutta? Yhteisten ongelmien sijaan huomiota oli-
si viisasta siirtää yhteisiin mahdollisuuksiin, ja neuvostoajan 
intertian siivoamiseen pois yhteiskunnista.

Olisiko yhteinen visio mahdollinen?
Katseen kääntäminen eteenpäin olisi ensiarvoisen hyödyllistä 
näille maille. Voisivatko ne nykyisten yltiökansallisten visi-
oidensa sijaan pyrkiä taloudellisten ja yhteiskunnallisten ra-
kenteidensa voimaperäiseen nykyaikaistamiseen ja alueelli-
seen integraatioon? Muussa tapauksessa alueen taloudellinen 
ja poliittinen rappio on vaarassa yltyä entisestään, eikä tur-
vallisuuskehityksen skenariointi liene kovin mieltä nostatta-
vaa puuhaa. Päinvastoin, pitkäkestoinenkin aseellisten kon-
fliktien aika saattaa olla hyvin lähellä, jos meno ei muutu. 

Tärkeää olisi kanavoida huomiota neuvostoajan krapulan 
vaihtoehdottomista tunnelmista kiihkokansallisuustunteiden 
ja uskonnollisen fundamentalismin sijaan optimistisiin tule-
vaisuuden näkymiin, jotka koostuisivat hyvinvointia tuotta-
vista työpaikoista ja taloudellisesta toiminnasta yhteiskuntien 
liberalisointiin ja inhimillisiin mahdollisuuksiin. Vesien hyö-
dyntäminen on tärkeä osa tätä moninaista palapeliä.

Avoin tietojen kulku ja avoin tietopohja 
päätöksenteolle
Avoimuuden tukeminen, erityisesti avoimen tiedonvälityk-
sen kehittäminen olisi tärkeää alueella. Tämä merkitsisi ve-
sivaroihin ja niiden hallintaan liittyvän tiedon avointa ja va-
paata saatavuutta sekä alueen maissa että niiden ulkopuolella. 
Tähän sisältyvät myös sopimukset ja muut asiakirjat, sekä fy-
sikaalinen veteen, maankäyttöön ja kehitysindikaattoreihin 
liittyvä tieto. Sekä nykytilanteeseen että historiaan liittyvä in-
formaatio olisi suuri alueellinen voimavara, jos se kyettäisiin 
tarjoamaan kaikkien saataville. 

Hankkeemme on pyrkinyt voimakkaasti parantamaan ve-
siin ja niiden hallintaan liittyvää informaatiota, ja tuomaan 
sitä julkisesti saatavaksi alueelta. Tavoitteemme on edistää tä-
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Kuva 1. Keski-Aasian maat (punaisella) kuuluvat maailman tuhlailevimpiin veden käyttäjiin. Jos 
niitä verrataan esimerkiksi arabimaihin (keltaisella), on suunta selvä. Irakia lukuunottamatta arabit 
käyttävät vain murto-osan siitä, mihin Keski-Aasiassa on totuttu. Maailman 50 eniten vettä 
käyttävää maata sisällytetty kuvaan. Tilastot: World Bank (2013).  
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Kuva 1. Keski-Aasian maat (punaisella) kuuluvat maailman tuhlailevimpiin veden käyttäjiin. 
Jos niitä verrataan esimerkiksi arabimaihin (keltaisella), on suunta selvä. Irakia lukuunottamat-
ta arabit käyttävät vain murto-osan siitä, mihin Keski-Aasiassa on totuttu. Maailman 50 eniten 
vettä käyttävää maata sisällytetty kuvaan. Tilastot: World Bank (2013). 
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ten veteen liittyvää avoimmuutta, päätöksentekokulttuuria ja 
turvallisuuskehitystä Keski-Aasiassa.

Vesikysymykset ovat sekä  
paikallisia että alueellisia
Keski-Aasia on ollut jo pitkään yksi Suomen kehitysyhteis-
työn kohdealueista, ja Suomella on näin ollen jonkin verran 
lusikkansa sopassa alueen kehityskuluissa. Suomen uusi ke-
hityspoliittinen ohjelma keskittää voimavarat kaikkein köy-
himpiin maihin. Keski-Aasiassa näitä maita ovat Kirgisia ja 
Tadžikistan. 

Voimavarojen keskittäminen köyhimpiin maihin on täy-
sin ymmärrettävää, mutta samaan aikaan olisi pidettävä mie-
lessä Keski-Aasian alueelliset kysymykset, mahdolliset syner-
giaedut alueen maiden taloudellisen ja yhteiskunnallisen 
kehittämisen suhteen, sekä se, että alueen vesivarat ja vesi-
kysymykset ovat voimakkaasti maiden rajoista piittaamatto-
mia asioita. Alueellisesta näkökulmasta ei kannattaisi uuden 
ohjelmankaan puitteissa hellittää, vaikka painopistettä siirre-
täänkin Keski-Aasian köyhimmille maille.

Lopuksi
Ruostuneet laivat keskellä aavikkoa on dramaattinen näky. 
Nuo laivat symbolisoivat erinomaisesti romahtanutta vanhaa 
järjestelmää, jonka historian taakan yli Keski-Aasian maiden 
olisi kurottauduttava. Aral-järveä ei varmaankaan lähitulevai-
suudessa kukaan pysty pelastamaan, mutta siihen maat pys-
tyvät toivottavasti vaikuttamaan, ettei aavikko täyty muusta, 
sotaisammasta rautaromusta. 

Uskon, että tämän välttämiseksi olisi syytä kääntää katse 
ennakkoluulottomasti uusia mahdollisuuksia kohti ja pyrkiä 
irti vanhoista poliittisista ja taloudellisista taakoista, joita tuo 
maailman kolkka on kantanut niin kauan, että niihin on jo 
liiaksikin totuttu. 

Turkmenistanin Kultaisen Kauden Järvi
Turkmenistan on rakentamassa keskelle Karakumin au-
tiomaata laskujoetonta tekojärveä (Golden Age Lake), joka 
olisi valmistuttuaan pinta-alaltaan suurempi kuin Suomen 
kolme suurinta järveä (Saimaa, Päijänne ja Inari) yhteensä 
(Stone 2008). Tilavuudeltaan se olisi arviolta 135-150 km3, 
eli viisin-kuusinkertainen nykyiseen Aral-järveen verrattuna 
ja yli puolet Suomen järvien yhteenlasketusta tilavuudesta. 
Syvyys olisi jopa 130 m.

Tämä järvi saisi vetensä jo vakavasti ylihyödynnettyjen Amu 
Darya ja Hari Rud –jokien vesistä. Turkmenistan siis pyrkii 
tavallaan ’siirtämään’ osan Aral-järvestä itselleen, koska han-
ke vie jo pahasti kuivaneesta Aralista osan vielä järveen lori-
sevasta vedestä. Turkmenistanilla ei ole rantoja Aral-järvellä, 
ja naapurit Uzbekistan ja Kazakstan ovat varpaillaan koska 
heidän järvelleen käy entistä huonommin. Samalla Uzbekis-
tanin käytössä oleva kasteluvesi vähenee, ja maa on uhkaillut 
jo sodalla Turkmeeneja. Suurehko osa vedestä tulisi Turkme-
nistanin omilta aroilta; yli 1000 km mittainen kanavaver-
kosto on jo rakenteilla keräämään vettä Kultaisen Kauden 
Järveen. Se kuivattaisi Turkmenistanin omiakin maisemia pa-
hemman kerran. 

Yleisesti epäillään, ettei järveä koskaan saataisi täytetyksi – 
vaikkakin Turkmenistanin omat suunnittelijat ovat vakuut-
tuneita että järvi olisi täynnä ’muutamassa vuosikymmenessä’ 
tai jopa 15 vuodessa. Siitä tulisi joka tapauksessa hyvin suo-
lainen johtuen jo valmiiksi suolaisesta maaperästä, suolaisis-
ta valumavesistä ja korkeasta haihdunnasta.

Niin, ja miksi järven nimeksi Kultaisen Kauden Järvi? No sik-
si, että Turkmeenijohtajien mielestä vain vahva kansakunta 
jolla on kultainen kausi edessään pystyy tällaiseen suorituk-
seen (Stone 2008).

MAAILMAN VEDET
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Luonnontilaisen metsän ravinnekier-
to on melko suljettu. Maa- ja met-
sätaloustoimenpiteet lisäävät ve-

sistökuormaa luonnonhuuhtoumaan 
verrattuna. Valuma-alueelta lähtevän ve-
den laatu ojissa ja puroissa vaihtelee vuo-
rokauden- ja vuodenaikojen mukaan. 
Lumen sulaminen ja sade lisäävät valu-
maa ja usein samalla ravinne- ja kiin-
toainekuormaa. Erityisesti pienillä va-
luma-alueilla valumavesien ravinne- ja 
kiintoainepitoisuudet saattavat vaihdel-
la hyvinkin nopeasti, mitä ei usein havai-
ta perinteisillä yksittäisillä vesinäytteillä. 
Vedenlaadun mittaamisen automatisoin-
ti mahdollistaa seurannan tiheästi, reaa-
liajassa ja jatkuvatoimisesti, mutta siinä 
on myös haasteita.

Valuma-alueiden vedenlaadun jatku-
vatoiminen seuranta varsinkin kiintoai-
ne- ja ravinnepitoisuuksien osalta lisää 
tietoa vesistökuormituksen dynamiikas-
ta ja helpottaa vesiensuojelutoimien koh-
distamista. Niillä voidaan myös selvittää 
eri maankäyttömuotojen vaikutusta kuor-
mitukseen nykyistä tarkemmin ja luotet-
tavammin verrattuna aiemmin käytös-
sä olleisiin menetelmiin (Puustinen ym., 
2005; Turtola, 1999). 

 Suomessa vedenlaadun jatkuvatoi-
misia mittalaitteita on käytetty monissa 
yksittäisissä hankkeissa (mm. Ravinne-
huuhtoumien hallinta = RAHA, Solu-
tions for agriculture and environment =  
Baltic Compass, Teknologia-alusta ym-
päristötietopalveluiden kehittämiseksi = 

Valuma-alueiden vedenlaadun 
seuranta jatkuvatoimisella 
mittauksella

MINNA KUKKONEN 
tutkija
Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy
E-mail: minna.i.kukkonen@
ymparistotutkimus.fi

SIRKKA TATTARI 
hydrologi, ryhmän vetäjä
Suomen ympäristökeskuksen 
Vesikeskus, malliyksikkö
E-mail: sirkka.tattari@ymparisto.fi

SAULI JAAKKOLA 
agronomi, tutkija
Helsingin yliopisto, maataloustieteiden 
laitos 
E-mail: sauli.jaakkola@alumni.helsinki.fi

Maankäytön vaikutus vesistöjen kiintoaine- ja ravinnekuormaan puhut-
taa kansalaisia. Mökkirannat liettyvät ja kiinteistöjen arvo saattaa laskea 
vesistön madaltumisen ja rehevöitymisen seurauksena. Maankäytön ve-
sistövaikutusten seurantaa on tehty vuosikymmeniä, mutta yksittäisten 
vesinäytteiden avulla on vaikea havaita nopeasti vaihtelevia laatumuutok-
sia. Pitoisuus- ja kuormavaihtelut saadaan parhaiten esille jatkuvatoimisen 
mittauksen avulla. 

Kuva 1. Savijoen Rantainrahkan seuranta-
aseman mittakaivo, mihin on sijoitettu mit-
talaitteet (Kuva Sauli Jaakkola).
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tietojärjestelmät). Toistaiseksi käytäntönä on ollut julkaista 
raakadata vapaasti hankkeen tai laitetoimittajan Internet-
sivujen kautta, mutta hankkeen päätyttyä datan säilyminen 
ei ole varmaa. Jatkuvatoimisille mittalaitteille ei myöskään 
ole olemassa mittausstandardia vaan käytössä on eri mit-
tausmenetelmiä toisin kuin perinteisissä laboratorioanaly-
soinneissa. 

Tähän artikkeliin on koottu kokemuksia ja ajatuksia se-
kä kehitystarpeita liittyen luonnonvesien jatkuvatoimiseen 
seurantaan maankäytöltään erilaisilla alueilla. Kokemukset 
perustuvat MAHA- ja TASO-hankkeen kokemuksiin (Vesi-
talous 2012, TASO-hanke www.ymparisto.fi/ksu/taso) sekä 
muihin haastatteluihin ja julkaisuihin (mm. Arola, 2012; 
Linjama ym., 2009; Kukkonen, 2012). Hankkeissa on ol-
lut käytössä lähinnä pieniin virtavesiin asennettuja anturei-
ta mittakaivossa, -padossa tai suoraan ojassa laituriin tms. 
kiinnitettynä (Kuvat 1 ja 2).

Mittauskaluston valinta, hankinta ja käyttö
Jatkuvatoimista mittausta suunniteltaessa tulee selvittää, mi-
tä tietoa mittauksilla halutaan ja mitkä ovat ne kysymykset, 
joihin halutaan vastauksia. Antureiden valintaan vaikutta-
vat mitattavan veden pitoisuusalue, mittaustarkkuus (epävar-
muus) sekä pitoisuuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutok-
set maankäytön muutosten johdosta. Näiden tietojen avulla 
valitaan anturi, jolla vedenlaadun muutosvaihtelut tulevat 
luotettavasti esille (Taulukko 1). Jos pitoisuudet ovat alhai-
sia, niin mittaustarkkuuden tulee olla riittävän pieni, jotta 
tuloksista on nähtävissä pienetkin vedenlaadun muutokset. 
Kaikille vedenlaadun suureille ei ole olemassa sopivaa antu-
ria tai mittausmenetelmää ja osalle mittaustarkkuus (esim. 
fosfori) ei ole riittävä. Lisäksi veden muut ominaisuudet, ku-
ten humuksen määrä, saattavat vaikuttaa mittaustuloksiin.

Mittalaitteiston hankinta tehdään usein kilpailutuksen 
kautta, jolloin korostuu tarkka esiselvitys tarpeista ja niihin 

Kuva 2. Savijoen mittapato ja mitta-asema. Laiturin päässä ole-
vaan rosteriputkeen on kiinnitetty jatkuvatoiminen mitta-an-
turi (Kuva Sauli Jaakkola).
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Kuva 3. Anturimittausten ja vesinäytteiden sameuden mitta-
usarvojen välinen regressiosuora Savijoen Ojakorvelta vuosi-
en 2010-2011 havainnoista. 

Kuva 4. Anturimittausten ja vesinäytteiden nitraattitypen välinen 
regressiosuora Savijoen mittapadolta vuosien 2007-2009 näytteistä.

MaaSää, Seurannan kehittäminen ja kuormitusmallien jal-
kauttaminen maatalousvaltaisten valuma-alueiden hoito- ja 
toimenpideohjelmien työkaluksi = SeMaTo). Niitä ei kui-
tenkaan ole vielä sisällytetty seurantaohjelmiin käytännön 
syistä. Vielä on mm. avointa, missä muodossa mittalaittei-
den tuottama tieto kootaan ja tallennetaan tietojärjestel-
miin (esim. OIVA: www.syke.fi > Palvelut > Ympäristö-

VT1305_31-34_Valuma-alueiden vedenlaatu....indd   32 10.10.2013   7:58:02



32 www.vesitalous.fi 33Vesitalous 5/2013

 MITTAUSTEKNIIKKA

vastaavista ratkaisuista. Hankintoja tehdessä on hyvä olla yh-
teydessä kokemusta omaaviin henkilöihin ja laitetoimittajiin 
sekä kysellä eri vaihtoehtoja ja selvittää antureiden mittauso-
minaisuudet ja -menetelmät, sillä ne vaihtelevat laite- ja toi-
mittajakohtaisesti.

Tilaajalla on mahdollisuus erityyppisiin palvelusopimuk-
siin laitetoimittajien kanssa. Datan voi tilata ns. valmiina, 
jolloin toimittaja järjestää laitteiston, kalibroi anturit, hoitaa 
ja huoltaa laitteiston sekä toimittaa datan tilaajalle suoraan 
käyttöön. Sopimuksissa tulee selvittää, mitä toimitus käytän-
nössä tarkoittaa: mitä tietoja toimittaja antaa tilaajalle, toimi-
tetaanko alkuperäinen raakadata, miten kalibrointi suorite-
taan ja saako tilaaja kaikki alkuperäiset tiedot kalibroinnista, 
mitä tehdään virheelliselle datalle ym. Jos tehtäviä jaetaan ti-
laajan ja toimittajan kesken, niin silloin tulee selvittää vas-
tuut: kuka vastaa datan laadusta, jos jokin tehty toimi ei vas-
taa suunnitelmaa. Vaihtoehtoisesti tilaaja voi hankkia vain 
mittauskaluston ja tehdä itse kaiken muun.

Mitta-antureiden lisäksi tarvitaan tiedonkeräin ja -siirto-
yksikkö. Niiden kapasiteetin ja suorituskyvyn on oltava riit-
tävät, jotta tuotettu data tallentuu ja lähetetään eteenpäin. 
Kaikki välineistö tarvitsee toimiakseen sähkövirtaa, minkä 
saatavuus ja riittävyys tulee varmistaa. Osa antureista mittaa 
useita eri muuttujia, millä voidaan vähentää sähkön tarvetta 
(esimerkiksi sameus, nitraatti ja liuennut orgaaninen hiili). 
Jos tehdään seurantaa myös talvella, tulee laitteiston sovel-
tua eri sääolosuhteisiin ja ympärivuotiseen käyttöön. Muun 
muassa jäiden lähtö saattaa rikkoa tai siirtää anturin ja an-
turin mittalinssin paineilmapuhdistimen kylmä ilma saattaa 
jäädyttää linssin.

Vedenlaatua mittaavat anturit ovat tehdaskalibroituja. Se 
ei riitä, vaan ne joudutaan kalibroimaan paikkakohtaisesti ve-
sinäytteiden avulla (Kuvat 3 ja 4).  Jos anturin paikkaa vaih-
detaan tai maankäyttö valuma-alueella muuttuu oleellisesti, 
niin kalibrointi tulee tehdä uudestaan. Kalibrointinäytteitä 
tulisi ottaa mahdollisimman laajalta pitoisuusväliltä kaikki-
na vuodenaikoina. Korkeiden pitoisuuksien saaminen saattaa 
olla haasteellista, koska ne ovat usein hetkellisiä. 

Laadukkaan datan varmista-
miseksi tulee laitteistoa huoltaa 
ja antureita puhdistaa säännöl-
lisesti (Kuva 5). Huoltomatkat 
saattavat olla pitkiä, mikä nostaa 
kustannuksia. Anturin mittaik-
kunan likaantumista voidaan 
vähentää oleellisesti automaat-
tisilla puhdistusmekanismeilla, 
paineilma tai pyyhin, joiden te-
hoa voi säätää. 

Laitteiston lähettämää da-
taa pitää seurata päivittäin. Tu-
loksia on helpoin seurata graafi-

sesti, jolloin voidaan nähdä roskien aiheuttamat virhepiikit, 
patoutuminen tai aineiston hitaat ”hivuttautumiset”. Vir-
heseurantaan on olemassa myös ohjelmia (Kotamäki ym., 
2009), jotka hälyttävät arvojen poiketessa esim. ennalta ase-
tetuista raja-arvoista. Laitteiston virheilmoituksen tullessa 
pitää anturi käydä tarkastamassa mahdollisimman nopeasti, 
jotta datan puuttuminen jäisi lyhytaikaiseksi.

Joitakin mitattavista arvoista käytetään sijaismuuttujina 
laskettaessa muiden aineiden pitoisuuksia, jos niiden välillä 
on vahva riippuvuus. Sameutta voidaan käyttää kiintoaine-
pitoisuuden johtamiseen. Tällöin kiintoaine tulisi suodattaa 
0,45 µm Nucleopore-suodattimella. Myös kokonaisfosfori-
pitoisuus voidaan johtaa sameusarvoista erityisesti savimail-
la, missä fosfori on pääsääntöisesti sidoksissa kiintoaineeseen. 

V U O S I K O N F E R E N S S I
2 1 . - 2 2 . 1 1 .  2 0 1 3,  L A H T I

Ohjelmassa koulutusta, keskustelu- 
paneeleita, projektien esittelyjä  
ja alan toimijoiden näyttelyitä.

Esittelyssä myös kansainvälinen  
no-dig-järjestö ISTT sekä pohjois- 
mainen SSTT.  

Lue lisää konferenssin monipuoli- 
sesta tarjonnasta ja ilmoittaudu  
mukaan osoitteessa www.fistt.net 
 

Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys ry 
Finnish society for trenchless technology

Laitteet S::can Nitrolyser, pintavedet YSI600OMS Campbell scientific OBS+                                             

Suureet sameus sameus sameus         
 nitraattityppi johtokyky                          
  lämpötila

Mittausalue 0 - 1400 FTU 0 -1000 NTU 250/1000 N TU, 5 00/2000 N TU,                                   
 0 - 70 mg/l 0 - 100 mS/cm 1000/4000 NTU*                                                 
 (5 mm valotiellä) -5 - +45°C   

Erotuskyky 0,01 FTU 0,1 NTU – 
 0,01 mg/l 0.001 tai 0.1 mS/cm 
  (asteikkokohtainen)                 
  0,01 °C   

Tarkkuus 5 FTU    ±5 % tai 2 NTU 2% tai 0.5 NTU                                                 
 ±3% tai 1/(valotie, mm) mg/l 0.001 mS/cm                           
  ±0.15° C

Taulukko 1. S::canin, YSIn ja Campbell Scientificin antureiden 
ominaisuuksia (OBS-3+ and OBS300 Suspended Solids and Tur-
bidity Monitors operators manual 2012, S::can spectrometer 
probe manual. 2007, 6-Series Multiparameter Water Quality 
Sondes user manual 2009). 
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XXXXXXXXXX MITTAUSTEKNIIKKA

Käytännössä johtaminen tehdään analysoimalla vesinäytteis-
tä sameus sekä kiintoaine- tai fosforipitoisuus ja sovittamalla 
näiden välille regressioyhtälö.

 Jatkuvatoiminen seuranta on teoriassa kustannustehok-
kaampaa kuin perinteinen seuranta, sillä samaa resurssia 
kohden saadaan huomattavasti enemmän mittaustuloksia. 
Jatkuvatoimisessa seurannassa ei kuitenkaan selvitä ilman pe-
rinteistä vesianalysointia, vaan sitä tarvitaan varmistamaan 
jatkuvatoimisen mittauksen laatu. Tiheä mittausväli (10 – 
60 min välein) tuottaa myös paljon dataa, jonka käsittelyta-
vat ja tallennus on suunniteltava.

Jatkuvatoimisen mittauksen haasteet  
ja kehitystarpeet
Jatkuvatoiminen mittaus ja sen kehittäminen ovat tarpeen 
hajakuormituksen seurannan kehittymiselle. Sillä saadaan 

oikein toteutettuna eri maankäyttö-
muodoista nykyistä tarkemmat kuor-
mitusarviot sekä tarkemmat tiedot 
kuormittavien aineiden kulkeutumi-
seen liittyvistä prosesseista. Sen avulla 
voidaan myös testata käytössä olevien 
ravinnehuuhtoumamallien toimivuut-
ta, kun pitoisuuksien muutoksista saa-
daan huomattavasti enemmän tietoa. 
Kansalaisille mittaustulosten esitys In-
ternet-sivuilla avaa mahdollisuuden 
seurata vedenlaadun muutoksia lähes 
reaaliajassa.

Jatkuvatoimiseen mittaukseen liit-
tyy vielä paljon selvitettävää. Antureilla 
ei voi tällä hetkellä tuottaa standardoi-
tuja tuloksia, koska niiden mittaamat 

arvot riippuvat anturityypistä ja mittausolosuhteista. Veden 
ainesosat, kuten humus ja kiintoaine, voivat aiheuttaa häiri-
öitä mittauksissa, mikä vaatii lisätutkimusta. Jatkuvatoimi-
nen vedenlaadunseuranta täytyy suunnitella paikkakohtai-
sesti toisin kuin perinteinen näytteenotto ja analytiikka, sillä 
eri olosuhteissa mittaaminen toimii ja onnistuu eri tavalla. 
Esim. nitraatin mittaaminen onnistuu paremmin maatalous-
alueilta kuin metsäisiltä valuma-alueilta maatalouden valu-
mavesien alhaisen humuspitoisuuden ja usein korkean nit-
raattipitoisuuden takia. 

Luonnonvesien jatkuvatoimista mittaamista tulee kehittää 
siten, että tulokset ovat nykyistä paremmin vertailukelpoisia, 
niiden laatu on riittävä ja aineistot ovat saatavissa tietojärjestel-
mistä. Tavoitteiden saavuttamista edesauttaa huolellinen antu-
reiden kalibrointi, laitteistojen huolto ja seurannan dokumen-
tointi sekä tietojärjestelmien kehittäminen. Lisäksi kehitykseen 
tarvitaan laitteistojen ja seurantatietojen käyttäjien aktiivisuut-
ta tarpeiden määrittämisessä sekä yhteistyötä laitevalmistajien 
ja käyttäjien välille uusien mittaustekniikoiden kehittämisessä. 
Jatkuvatoimisen mittaamisen menetelmät luonnonvesien seu-
rannassa monipuolistuvat ja paranevat koko ajan, mutta jat-
kossakaan ei selvitä ilman perinteistä vesianalytiikkaa. 

Kuva 5. Anturit likaantuvat nopeasti, jopa päivässä, jos niitä ei 
huolleta tai käytetä automaattisia puhdistusmenetelmiä (Ku-
va Jarmo Linjama).
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pohjavesialueille ja edelleen kasvaneet kun-
takeskuksiksi, kaupungeiksi ja maanteiksi. 
Kunnan tehtävä suojella pohjavettä perus-
tuu yhteisen vastuun kantamiseen. Jokai-
nen toimija vastaa omasta toiminnastaan 
ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemi-
sestä, mutta vahinkoja ja onnettomuuksia 
tapahtuu. Pilaantumisen tapahduttua, kal-
liit korjaavat toimenpiteet voivat jäädä il-
man maksajaa. Pilaantumisen uhatessa ve-
denottoa, vesilaitoksen on tehtävä nopeat 
ratkaisut vedenkäsittelyn tai raakavesiläh-
teen muuttamiseksi. Paras tilanne on, et-
tä vedenottaja on osannut ennakoida riskit 
oikein ja varautunut poikkeustilanteisiin. 

Pohjavedet Hausjärvellä
Hausjärven kunnassa pohjaveden suoje-
lun ja pohjavesialueille sijoittuvien toi-
mintojen yhteensovittamiseen on totut-
tu. Hausjärven kunnan pinta-alasta lähes 
15 prosenttia on vedenhankintaan sovel-
tuvaa pohjavesialuetta, joilta otetaan vettä 
Hausjärven lisäksi naapurikuntiin ja -kau-
punkeihin. Kunnan päätaajamat sijaitse-
vat pohjavesialueilla, samoin tärkeimmät 
maantiet ja rautatie mukailevat pitkittäis-
harjuja tai Salpausselän reunamuodostu-
maa. Pohjaveden suojelu on otettu huomi-
oon erityisesti vuoden 1992 jälkeen, jolloin 
kunnan päätaajaman Oitin vedenottamo 
suljettiin pohjavedessä havaittujen liuot-
timien vuoksi. Oitin vedenottamo kor-
vattiin rakentamalla vesijohto Hikiän ve-
denottamolta. Pilaantuminen todettiin 
tapahtuneen jo vuosikymmeniä aikaisem-
min ja kunnostustyöt jäivät kunnan ja val-
tion maksettaviksi. Kunnostustoimista 
huolimatta Oitin pohjaveden liuotinpitoi-
suus on edelleen niin korkea, ettei vesi so-
vellu talousvesikäyttöön.

Kunta on pohjavesien suojelun kes-
keinen toimija. Kunnan viranomai-
set vastaavat alueensa kaavoituksesta, 

päättävät toimivaltaansa kuuluvista ympä-
ristö- ja maa-ainesluvista ja vastaavat kun-
nallistekniikasta kuten vesihuolto, tiet ja 
yleisten alueiden hoito. Pohjaveden suoje-
lu tulee ottaa huomioon kunnan eri tehtä-
vissä erityisesti niissä kunnissa, joissa tär-
keimmille pohjavesialueille sijoittuu edellä 
mainittuja toimintoja.  

Pohjavesialueiden karkeat hiekkamaat 
ovat hyvä pohja rakentaa ja harjun laella 
kangasmaasto on helppokulkuista. Vanhat 
taajamat ja kulkuväylät ovat sijoittuneet 

PETRA IHANAMÄKI
pohjavesigeologi, HAPPI-hankkeen 
projektipäällikkö 
E-mail: petra.ihanamaki@gmail.com

Kunta suojelee pohjavettä – 
esimerkkinä Hausjärvi

 POHJAVEDET

Hausjärven kunta toteutti kolmevuotisen pohjavesihankkeen, jossa tut-
kittiin pohjavesialueilla sijaitsevia riskikohteita ja laadittiin riskinhallinta-
suunnitelmia. Hankkeen tuloksena kunnan pohjavesitilanne päivitettiin 
ja laadittiin pk-yrityksille ja kunnille tarkoitetut pohjavesiriskien hallinta-
työkalut.

Kuva 1. Paineellinen pohjavesi purkautuu havaintoputkesta Oitin pohjoispuolel-
la. Kuva: Petra Ihanamäki
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 POHJAVEDET

HAPPI-hanke
Hausjärven kunta toteutti pohjavesialueiden riskienhallin-
tahankkeen (HAPPI) vuosina 2010 – 2013. Euroopan alue-
kehitysrahaston osittaisella rahoituksella toteutettu hanke 
perustui kolmeen osa-alueeseen: Oitin pohjaveden tilan-
ne, suojelusuunnitelmassa esitetyt riskikohteet ja pohjave-
sialueilla toimivien pk-yritysten ympäristöriskien hallinta. 
Hankkeen toimesta Hausjärvellä tehtiin pohjavesi- ja maa-
perätutkimuksia, aloitettiin pohjaveden pinnankorkeustark-
kailu tärkeimmillä pohjavesialueilla sekä laadittiin kunnille 
ja pk-yrityksille tarkoitetut POVERI - riskienhallintatyöka-
lut. Hankkeen ajaksi Hausjärven kuntaan palkattiin projekti-
päällikkö vastaamaan koko hankkeen toteutuksesta ja rapor-
toinnista sekä Oitin ja muille pohjavesialueille kohdistuvien 
tutkimusten koordinoinnista.  Osatoteuttaja Suomen ympä-
ristöopisto Sykli vastasi yrityksiin kohdistuvasta osuudesta. 

Hankkeen tuloksena Hausjärven kunnan pohjavesitilan-
ne päivitettiin. Työn lähtökohtana oli vuonna 2004 laadit-
tu pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, joka kattaa lähes 
kaikki kunnan pohjavesialueet ja niillä sijaitsevat riskikoh-
teet. Hankkeessa käytiin läpi riskikohteet ja valikoitiin tut-
kittavat alueet. Tutkimukset kohdistettiin nk. isännättömiin 
kohteisiin. Tärkeimpinä kohteina olivat kaksi vanhaa kaato-
paikkaa, jotka sijaitsevat I ja II luokan pohjavesialueilla. Li-
säksi asennettiin pohjaveden havaintoputkia alueille, joilla 
epäiltiin pohjaveden mahdollista pilaantumista. 

Vanhat kaatopaikat tutkittiin
Kaatopaikkatutkimusten tuloksena todettiin, että vedenhan-
kintaan soveltuvalla, II luokan, pohjavesialueella sijaitsevan 
kaatopaikan alueella pohjaveden pinta on yli 20 metriä jä-
tetäytön alapuolella ja alueen maankäyttö huomioon otta-
en kaatopaikan aiheuttama riski on hyvin pieni. Tärkeällä, 
I luokan, pohjavesialueella sijaitsevan kaatopaikan jätetäyttö 
on yhteydessä pohjaveteen ja alue vaikuttaa erittäin hyvältä 
vedenottopaikalta, joten alue tulee kunnostettavaksi. Kum-
mankaan kaatopaikan ei todettu pilanneen pohjaveden laa-
tua. Kaatopaikkojen kunnostaminen tullaan toteuttamaan 
kunnan kustannuksella ja mahdollisuuksien mukaan valtion 
osittaisella avustuksella.

Muut tehdyt tutkimukset eivät paljastaneet pohjaveden pi-
laantumista. Tulosten perusteella pohjavedessä oli havaittavissa 
ihmistoiminnan vaikutus kohonneina kloridi- ja nitraattipitoi-
suuksina, mutta yleisesti Hausjärven pohjavesi on hyvälaatuis-
ta ja pohjavettä muodostuu paljon. Hausjärven kunta jatkaa 
pohjaveden tarkkailua ja pohjavesitiedon ylläpitoa.

Haasteet pohjavesityölle
Kuntien toiminnassa otetaan huomioon pohjaveden suoje-
lu, mutta asiantuntijuus on pienessä kunnassa yksin ympä-
ristösihteerin varassa. Alueellinen ELY-keskus antaa lausunto-
ja ja tukee mahdollisuuksien mukaan, mutta pystyy harvoin 
osallistumaan aktiivisesti valmisteluvaiheeseen. Yhteistark-
kailujen lisääminen samalla pohjavesialueella tai jopa koko 
kunnan alueella on toivottavaa, mutta tehtävän vetovastuu 
tulee olla toiminnanharjoittajilla. Eriaikaisten ja -sisältöisten 
toimintalupien velvoitteiden yhdistäminen on vaativaa ja voi 
johtaa epätarkoituksenmukaiseen tarkkailuun. Suuri vastuu 
on lupavelvollisten käyttämillä asiantuntijoilla ja konsulteilla.

POVERI-työkalut
Happi-hankkeessa laadittiin pohjavesien suojelun työkalut 
kunnan ja pk-yritysten käyttöön. Kunta-POVERI on tar-
koitettu pohjavesitilanteen kartoittamiseen ja työkalu antaa 
yleispiirteisiä ohjeita, mitä asioita kunnassa tulee ottaa huo-
mioon pohjaveden suojelemiseksi. Työkalun aihealueet ovat 
lähtöaineiston kokoaminen, riskikohteet ja tutkimuspisteet 
sekä kaavoitus ja vedenhankinta. Yritys-POVERI on poh-
javesialueilla toimiville yrityksille tarkoitettu työkalu, jonka 
avulla kartoitetaan yrityksen toimintaan liittyviä ympäristö-
riskejä kemikaalien varastoinnissa ja jätevesien käsittelyssä se-
kä esitellään toimintaan liittyvää ympäristölainsäädäntöä. 

Lisätietoa: Linkit POVERI-työkaluihin www.hausjarvi.fi 
>Hankkeet >Happi-hanke

•	 Soveltuu	myös	vaativiin		
	 jälkikäsittelykohteisiin.
•	 Nopea	prosessin		
	 käynnistys.
•	 Mukautuu		
	 kuormitus-	
	 vaihteluihin.
•	 Tilantarve	murto-	
	 osa	kilpaileviin		
	 tekniikoihin		
	 nähden.

ActifloTM

Kompakti ja  

tehokas ratkaisu 

ohitusvesien  
kemialliseen  
käsittelyyn

www.aquaflow.fi
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Edward Burtynskyn uuden teoksen en-
simmäiset kuvat ovat kolmen vuoden 
takaisesta Meksikonlahden öljykata-

strofista. Hän ei yleensä kuvaa onnetto-
muuksia, mutta tässä yhdistyivät ikävällä 

KATRIINA ETHOLÉN
E-mail: ketholen@saunalahti.fi

KUVAT:
© EDWARD BURTYNSKY, 
courtesy Nicholas Metivier Gallery, 
Toronto / Flowers, London

 KIRJAESITTELY

tavalla Burtynskyn edellinen, öljyä käsittele-
vä projekti sekä työn alla ollut vesiprojekti. 

Viisi vuotta kestänyt hanke syntyi 2007, 
jolloin Burtynsky Australiassa ollessaan 
näki pitkäaikaisen kuivuuden seuraukset. 

Edward Burtynsky suuntasi 
katseensa kohti vettä

Edward Burtynsky on yksi merkittävimmistä Kanadan nykyvalokuvaajis-
ta. Hänen tunnusmerkkejään ovat isokokoiset värikuvat ja pitkäkestoiset 
projektit, joiden teemana on ihmisen toiminnan vaikutukset ympäristöön. 
Burtynskyn viimeisimmän hankkeen pääosassa on vesi. Tänä syksynä jul-
kaistiin kirja ”Burtynsky - Water” ja yhdessä elokuvaohjaaja Jennifer Baich-
walin kanssa tehty elokuva ”Watermark”. Myös teemaan liittyvät näyttelyt 
aloittivat kierroksensa syyskuussa. 

Xiaolangdi Dam, Yellow River, Henan Province, China 2011
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 KIRJAESITTELY

Hän halusi tehdä veden käytöstä ja väärinkäytöstä kertovan 
kuvasarjan. Burtynsky kertoi haastatellessani häntä Tukhol-
massa vuonna 2011 aloittaneensa hankkeen kuvaukset erään 
vesisodan taistelutantereelta, Kaliforniasta, ja jatkoi, että tuo 
Yhdysvaltain nopeimmin kasvava ja väkirikkain osavaltio on 
täysin riippuvainen toisista osavaltioista keinotekoisesti joh-
detusta vedestä, ja siksi se oli erittäin mielenkiintoinen paik-
ka projektin aloittamiselle.

Kirjassa kuvat on jaoteltu osioihin, joista ensimmäinen 
on nimeltään distress. Kuva maailman suurimmalta öljyesiin-
tymältä, Albertan öljyhiekkakentältä Kanadasta, on peräi-
sin öljyprojektin kuvausmatkoilta. Kaivuun jälkeen öljyhiek-
kaan lisätään kuumaa vettä bitumin erottamiseksi. Jokaista 
öljybarrelia kohden tarvitaan moninkertainen määrä vettä. 
Saastunut vesi varastoidaan jätealtaisiin, joista vettä kuiten-
kin pääsee vuotamaan pohjavesiin ja jokiin. Kaliforniassa si-
jaitseva Owens Lake puolestaan joutui edellä mainitun ve-
sisodan uhriksi. Järveen laskevan samannimisen joen vedet 
johdettiin Los Angelesiin akveduktia myöten. Akvedukti val-
mistui 1913, ja vuoteen 1924 mennessä järvi oli täysin kui-
vunut jättäen jälkeensä vain pölymyrskyille alttiin, saastu-
neen järvenpohjan. 

Myös Meksikossa Kalifornianlahteen laskevan Colorado-
joen suistoalueen rikas ekosysteemi on kadonnut. Taustalla 

on vuonna 1922 allekirjoitettu seitsemän osavaltion välinen 
sopimus Coloradojoen käytöstä. Hooverin pato rakennettiin, 
samoin maailman suurin kastelukanava All-American Canal, 
josta otettu otos on sijoitettu osioon control. Odotetusti tääl-
lä on kuvia Kiinan padoista, mutta myös vähemmän tunne-
tusta ja mielenkiintoisesta aiheesta: Intian ”porraskaivoista”. 
Niitä on rakennettu satojen vuosien ajan aina 1850-luvulle 

VeronaWalk, Naples, Florida, USA 2012

Thjorsá River, Iceland 2012
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 KIRJAESITTELY

saakka, jolloin brittien myötä saapuivat myös uudet veden-
nostojärjestelmät. Kaivojen erityispiirteinä ovat korkealuok-
kainen arkkitehtuuri ja syvälle veden ääreen johtavat geo-
metriset portaikot tai askelmajärjestelmät. Monet kaivoista 
on hylätty tai täytetty. Kuivuuden koettelemat yhteisöt ovat 
kuitenkin alkaneet arvostaa vanhaa tekniikkaa, ja kaivojen 
kunnostamistakin on alettu vaatia. Osa on suojeltuja, ja nii-

den toinen alkuperäinen funktio kokoontumispaikkoina on 
herännyt henkiin. 

Viljelymailta veden lähteille
Maanviljely on laajasti planeettaamme muovaava toiminta-
muoto, ja Yhdysvalloissa valtaosa vedestä käytetäänkin maa-
talouden tarpeeseen. Espanjan Aragoniassa Burtynsky kuva-
si niin sanottua kuivan maan viljelyä (dryland farming), jossa 
ei perinteisesti käytetä keinokastelua. Sateen ohella ainoat 
vesilähteet ovat suolalaguunit ja muut suolaiset vesilähteet. 
Vierekkäisten peltolänttien värierot syntyvät erilaisesta mine-
raalikoostumuksesta, kosteusvaihteluista tai pellolle eroosion 
estämiseksi jätetystä materiaalista. Eläimistö on mukautunut 
tähän erittäin suolapitoiseen, mutta monimuotoiseen ympä-
ristöön. Nykyinen tehomaatalous kaipaa kuitenkin uutta kas-
teluinfrastruktuuria, ja muualta tuotu vesi on uhkana nykyi-
selle elinympäristölle. 

Riisinviljelyn ohella vesiviljelyosiossa esitellään esimerkik-
si Espanjan Cádizin lahden pohjukan suolasoiden ”polykult-
tuurista” käyttöä. Maisemaa hallitsevat säännöllisenmuotoi-
set ”lammet” ovat alunperin olleet suola-altaita, mutta niitä 
hyödynnettiin myös muulla tavoin. Ansaan jääneet kalat, nil-
viäiset ja äyriäiset pyydettiin, kun altaat kuivattiin suolanke-
räystä varten. Viime vuosisadan puolivälissä suolan tuotanto 

Stepwell, Sagar Kund Baori, Bundi, Rajasthan, India 2010

Dryland Farming, Monegros County, Aragon, Spain 2010 
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väheni ja kalankasvatus lisääntyi, mutta teolliseksi kalankas-
vatus muuttui vasta 1990-luvulla. Perinteiset kalafarmit hä-
viävät tuottavuudessa nykyaikaiselle kalankasvatukselle, ja 
niinpä monet vanhat altaat on hylätty. Polykulttuurisen ka-
lankasvatuksen säilyminen nykyaikaisen kasvatuksen rinnal-
la ja sen luoman maiseman ja biodiversiteetin ylläpito vaatii 
kuitenkin huolenpitoa. Kalifornianlahdella Sonorassa Bur-
tynsky on niin ikään kuvannut suolantuotantoaltaiden (sa-
linas) monimuotoista käyttöä. Matalat altaat luovat hyvät 
olosuhteet suolantuotannon ohella suolalehtijalkaisten kau-
palliselle kasvatukselle. 

Waterfront-osiossa Burtynsky on keskittynyt keinotekoi-
seen vedenranta-asumiseen. Hollannissa on pakottavista 
syistä jouduttu rakentamaan poldereita, Floridan gated com-
munity -taajamat ovat puolestaan syntyneet puhtaasta mie-
lihyvän tavoittelusta. Huono suunnittelu ja nopea, laajalle 
leviävä rakentaminen tuhoaa ekosysteemiä ja ajaa alkuperäi-
sen eläimistön ahtaalle kuten on käynyt Floridan tunnuseläi-
mellekin, osavaltiossa omana alalajinaan elävälle puumalle.

Yllättäen espanjalainen turistikohde Benidorm tiheästi 
rakennettuine hotelleineen on esimerkki kestävästä massa-
turismista. Tiheään suunnitelluissa turistikortteleissa veden-
kulutus on pientä. Tällainen rakentaminen vaatii lyhyempiä 
vesijohtoverkostoja, mikä pienentää vuotojen määrää. Lisäk-
si maanviljelijöiden kanssa on tehty sopimus vedenvaihdos-
ta, jossa hotellien harmaat vedet käytetään kasteluun ja vas-
tineeksi saadaan puhdasta vettä. Benidormin hiekkarannan 
auringonpalvonta ja Intiassa Kumbh Mela -juhla, jossa mil-
joonat ihmiset saapuvat Gangesille peseytymään ja vapautu-
maan synneistään, edustavat kahta lähes vastakkaista syytä 
hakeutua veden ääreen. Rotterdamin Maasvlakten kontti-
satamasta ja teollisuusalueesta otettu kuva kirjavine kontti-
rivistöineen on esimerkki satamatoiminnasta eräänä veden-
rantarakentamisen muotona, mutta samalla sen voi nähdä 
kritiikkinä maapalloa tuhoavia kulutustottumuksiamme 
kohtaan, mikä on keskeinen teema Burtynskyn ajattelussa. 

Teoksen viimeinen osio kertoo siitä, mistä kaikki alkaa, 
vuoristojen jäätiköistä ja puhtaasta lumesta. Näitä näkymiä 
Burtynsky on kuvannut sekä Kanadassa Brittiläisessä Kolum-
biassa että Islannissa. Kirja päättyy erilliseen lukuun vuonna 
1993 Yhdysvaltojen Denveriin perustetusta jääkairausnäy-
telaboratoriosta (The U.S. National Ice Core Laboratory). 

Russell Lord New Orleans Museum of Artista ja antropo-
logi ja Explorer-in-Residence National Geographic Societystä, 
Wade Davis, ovat kirjoittaneet kirjan esseet. Davis kirjoittaa 
esseessään yleisesti vedestä, sen merkityksestä eri kansoille se-
kä veden hyödyntämisen valtavasta kasvusta erittäin lyhyel-
lä aikavälillä. Hän kirjoittaa muun muassa, että 80 prosent-
tia vedestä haaskataan teollisuun kasteluun, joka − kuten hän 
sanoo − on kiertoilmaisu yritykselle kasvattaa tiettyjä kasveja 
alueilla, joilla niitä ei ole tarkoitettu kasvattaa. 

Kirjan lopussa annetaan taustatietoa kuvauskohteista ja 
kerrotaan niihin liittyvistä ympäristöongelmista lähdeviit-
tauksin.

Teeman muuntelu
Burtynsky on kuvannut myös Floridan Polk Countyn fosfo-
rikaivostoiminnasta syntyneitä fosforijätelampia. Aiemmin-
kin hän on kuvannut vastaavaa teemaa. Australiassa vuonna 
2007 otetut kuvat avolouhoksista Lake Lefroyn suolajärvellä 
ikään kuin ennakoivat vesihankkeen ilmaisutapaa. Burtyns-
kyn kuvausprojektit näyttävätkin saavan sytykkeen edellisis-
tä hankkeista, ja uudet projektit muuntelevat teemaa, jonka 
punainen lanka − ihmisen toiminnan ympäristövaikutukset 
− pysyy samana.

Jo vesiprojektin alkuvaiheessa hän huomasi, että kuvatta-
vien kohteiden laajuus ja suhde ympäristöön ilmenisi selke-
ästi vain ilmasta käsin. Ilmakuvaus mahdollisti Burtynskylle 
tyypillisen graafisen ja abstraktin ilmaisutavan viemisen en-
tistä pidemmälle. Ilman selitystä teksasilaisen keskuskaste-
lujärjestelmän ympyröiden ja neliöiden leikki, jokisuistojen 
oksistoa muistuttavat kuviot tai dryland farmingin ameeba-
maisesti levittäytyvät muodot voivat jäädäkin arvoituksiksi.

Kysymys kauneudesta yhdistettynä ihmisen aiheuttamaan 
tuhoon nousee myös usein esille Burtynskyn kuvien yhtey-
dessä. Burtynskyn mukaan kyse on pikemminkin estetiikas-
ta, rakenteellisista elementeistä, joihin katsoja reagoi − väri, 
syvyys, rakenne, tunnelma. Hän pyrkii löytämään tasapai-
non muodon ja sisällön välillä ja toteaa, että hänellä oli ide-
oita, jotka olisivat puoltaneet paikkaansa tässä sarjassa, mutta 
kohteista puuttui visuaalisuus. Toisaalta hän oli laittanut it-
selleen haasteen kuvata Niagaran putoukset ilman, että lop-
putulos olisi kliseemäinen. Toistaiseksi hän ei ole löytänyt 
tähän keinoa.

Burtynsky jättää tulkinnat katsojalle. Hän on verrannut 
katselukokemusta Rorschachin musteläiskätestiin: ihminen 
tulkitsee niitä taustaansa vasten. Hän kuitenkin uskoo, että 
taiteella voidaan kasvattaa tietoisuutta ja opettaa tekemään 
oikeita kysymyksiä, vaikka sillä ei suoraan pystyttäisikään vai-
kuttamaan päättäjiin.

Euroopassa Water-näyttelyyn voi tutustua lokakuun puo-
livälistä marraskuun jälkipuoliskolle sekä Lontoossa että Köl-
nissä. Tarkat tiedot hankkeesta, näyttelyajankohdista ja -pai-
koista sekä Watermark-elokuvasta löytyvät osoitteesta http://
burtynsky-water.com/

Edward Burtynskyn muista projekteista löytyy tietoa 
osoitteesta: http://www.edwardburtynsky.com/

Burtynsky – Water. 
Steidl, 2013. ISBN 978-3-86930-679-7
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O lemme neljä Aalto-yliopiston Insi-
nööritieteiden korkeakoulun mais-
terivaiheen opiskelijaa, jotka olivat 

ikimuistoisella opintomatkalla Tansanias-
sa keväällä 2013. Opintomatkalle osallistui 
yhteensä noin 30 opiskelijaa Aalto-yliopis-
ton Insinööritieteiden, Kauppatieteiden 
sekä Taiteiden ja suunnittelun korkeakou-
luista. Opintomatka yhdisti opiskelijoita 
Sustainable Global Technologies Studio 
(SGT), City in Transition (Cit) ja How to 
Change the World -kursseilta.

SGT – Sustainable Global 
Technologies
SGT on valinnainen sivuaine Aalto-yli-
opiston Insinööritieteiden korkeakoulus-
sa. SGT:n keskeisinä teemoina ovat kau-

Monialaista oppimista 
Tansaniassa!

EPPU HENRIKSSON, 
AURA LISKI, ELINA 
LEHIKOINEN JA 
OLLI SAHIMAA 
Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden 
korkeakoulu

”Hassua huomata, miten päivämääristä ei ole mitään hajua... Päiväkirja-
merkinnät kulkevat vaan viikonpäivien mukaan. Ja muutenkin asiat saavat 
niin eri mittasuhteet täällä… Ja tavallaan myös ehkä oikeat mittasuhteet. 
Loppujen lopuksi vaan katto pään päällä ja ravinto merkitsevät.” Päiväkir-
jamerkintä keskiviikolta, Dar es Salaam

pungistuminen ja kestävät teknologiat 
köyhissä maissa. Vuosien varrella projek-
tikohteina ovat olleet muun muassa Ne-
pal, Etelä-Afrikka, Libanon, Kenia, Intia, 
Taiwan ja Tansania. Projektien aihepiirit 
vaihtelevat sanitaatiosta kaupunkisuun-
nitteluun ja energiaratkaisuihin.

 Keväällä 2014 kenttäopetusjakso jär-
jestetään Tansaniassa yhteistyössä Center 
for Community Initiative CCI-järjestön 
ja Aalto-yliopiston Creative Sustainability 
-maisteriohjelman kanssa.

Kurssin alkuvaiheessa meidät opiskeli-
jat jaettiin seitsemään eri projektiin, joihin 
valittiin opiskelijoita mahdollisimman mo-
nipuolisesti eri korkeakouluista. Projektit 
keskittyivät pääasiassa slummialueiden ja 
niiden asukkaiden olojen parantamiseen 
jätehuollon, asumisen, liiketoiminnan ja 

 KOULUTUS

KEKO MACHUNGWA: Alue mahdollista pilottiprojektia varten, mikäli projektille löydetään rahoitus
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sanitaation osalta. Yhteistyökumppaninamme toimi paikal-
linen voittoa tavoittelematon järjestö Centre for Commu-
nity Initiatives, joka jatkaa edelleen työskentelyä projektien 
parissa.

 Kurssi kesti koko kevätlukukauden 2013. Tammi- ja 
helmikuussa opiskelimme projektinjohtoa, opettelimme 
auttavasti muutaman sanan swahilia, tutustuimme omiin 
projekteihimme sekä opettelimme poikkitieteellistä ja moni-
kansallista ryhmätyöskentelyä. Kaksiviikkoinen opintomat-
ka ajoittui helmikuun loppuun. Loppukevään ahkeroimme 
projektien kimpussa ja esittelimme ne avoimessa tilaisuudes-
sa Aalto-yliopistolla toukokuun lopussa.

 Seuraavassa esittelemme lyhyesti projektit, joissa me in-
sinööriopiskelijat olimme mukana.

Keko Mwanga B – voimavara jätteestä
Keko Mwanga B sijaitsee keskeisellä paikalla Dar es Salaamin 
sataman ja vilkkaan Kariakoo-torialueen lähettyvillä. Keko 
Mwanga B:n asukasluku on reilut 10 000 henkilöä.

Projektiryhmämme sai tehtäväksi kehittää alueen jäte-
huoltoa. Keko Mwanga B:ssä toimii kekolaisista koostuva 
PHAST-team niminen ryhmä, joka huolehtii alueen jäte-
huollosta. PHAST-teamin työ on äärimmäisen raskasta. Ke-
rääjillä ei ole tarvittavia työvälineitä, jätteiden kuljetus kaa-
topaikalle on kallista ja harvat alueen asukkaat suostuvat 
maksamaan jätemaksua. Työn vaativuuden ja kannattamat-
tomuuden vuoksi koko tiimi uhkaa lopettaa toimintansa.

Me halusimme ennen kaikkea tehdä PHAST-teamin työs-
tä taloudellisesti kannattavaa. Arvioimme Keko Mwanga 
B:ssä syntyvän jätteen koostumuksen ja määrän ja suunnit-
telimme alueelle sopivan kompostilaitoksen. Kun orgaaninen 
jäte on eroteltu kotitalousjätteestä, on muitakin arvokkai-

ta ja kierrätyskelpoisia jätepartikkeleita mahdollista käsitellä 
ja myydä eteenpäin. Jäljelle jäänyt sekajäte voidaan polttaa 
ja polttoenergiaa käyttää esimerkiksi veden lämmitykseen.

Keko Mwanga B:n jätehuolto voi toimia vain, jos se on se-
kä sosiaalisesti, taloudellisesti että ympäristön kannalta kestä-
vää. Me uskomme löytäneemme ratkaisun, jolla on mahdol-
lista parantaa PHAST-teamin työoloja, luoda yhteishenkeä, 
parantaa radikaalisti alueen ympäristön tilaa ja asukkaiden 
terveyttä sekä synnyttää tuloja ja luoda vaurautta koko Ke-
koon.

Keko Machungwa – kestävää sanitaatiota
Keko Machungwa sijaitsee Keko Mwangan vieressä eli hy-
vin keskeisellä paikalla. Alueen asukasluku on noin 15 000 
asukasta.

Projektimme koski sanitaatiota. Alueellamme ei ollut kun-
nollista sanitaatiota juuri lainkaan, mutta Keko Machung-
wassa toimii paikallisista asukkaista koostuva sanitaatio-
ryhmä PHAST UJENZI. He kouluttavat ihmisiä ja ovat 
rakentaneet alueelle kaksi EcoSan-kuivakäymälää. Heidän 
rakentamissaan käymälöissä oli kuitenkin muutamia puut-
teita ja lisäksi kuivakäymälöiden rakentaminen oli ollut to-
della kallista. Päätimme yhdessä PHAST UJENZIN kanssa 
keskittyä projektissamme neljään päätavoitteeseen.

Ensimmäinen tavoite on tehdä parannuksia nykyisiin kui-
vakäymälöihin. Toinen tavoite on suunnitella vastaava käy-
mälä halvemmista materiaaleista. Kolmas tavoite on kehittää 
kestävää yritystoimintaa kuivakäymälöiden tuotteiden ym-
pärille. Neljäs tavoite on kouluttaa paikallisia toimijoita sekä 
auttaa heitä verkostoitumaan ja kouluttamaan lisää ihmisiä.

Ideamme otettiin erittäin hyvin vastaan ja kaikille osapuo-
lille jäi todella hyvä tunne projektista. Projekti muuttui todel-

KEKO MWANGA: Olimme mukana PHAST-teamin työpäivässä saadaksemme mahdollisimman autenttista tietoa heidän työtavois-
taan. Välillä ehdimme poseerata kameroille.
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la konkreettiseksi ja myöhemmin saimme niin hyvää palau-
tetta PHAST UJENZILtä, että päätimme hakea rahoitusta 
ulkoministeriöltä projektin toteuttamiseksi. Projekti kestäi-
si kolme vuotta, jonka aikana rakennamme kuivakäymälöitä 
sekä koulutamme ihmisiä niiden rakentamisessa, huollossa ja 
ylläpidossa. Rahoitusta haimme Huussi Ry:n kautta.

Suna - haasteena tulvat
 Suna on viiden kilometrin päässä Dar es Salaamin keskustas-
ta sijaitseva alue, joka koostuu pääosin slummimaisesta asu-
tuksesta. Hyvä sijainti on saanut asukkaat palaamaan takaisin 
alueelle uudestaan ja uudestaan vuosittaisista, välillä ankaris-
takin, tulvista huolimatta.

 Esimerkiksi vuonna 2011 alue kärsi erityisen vakavista 
tulvista, mikä johti ihmishenkien menetyksiin, alueen raken-
nuksien pahoihin vaurioihin ja ihmisten omaisuuden tuhou-
tumiseen. Tuolloin Sunan alavimpien paikkojen asunnot oli-
vat kokonaan veden alla.

 Projektiryhmäämme kuului neljä opiskelijaa, joiden kou-
lutustausta on vesi- ja ympäristötekniikassa, maisema-arkki-
tehtuurissa, arkkitehtuurissa ja kestävässä kehityksessä. Ta-
voitteenamme oli kehittää Sunan alueelle keinoja tulviin 
sopeutumiseen niin, että ne olisivat käyttökelpoisia myös 
muilla samankaltaisilla alueilla.

 Lopputuloksena syntyi raportti, joka sisältää ideoita alu-
een vesi-infrastruktuurin, viheralueiden, asutuksen, ja sosi-
aalisen ympäristön kehittämiseksi. Kartoitimme raportissa 
myös alueen nykytilannetta laajemmin eri näkökulmista ja 
esittelimme pidemmän ajan kehittämissuunnitelman.

Mabwepande – alusta aloittaminen
Mabwepande on esikaupunkialue, noin 40 kilometriä luo-
teeseen Dar es Salaamin keskustasta. Enemmistö reilusta tu-
hannesta asukkaasta on siirretty Mabwepandeen Sunan tul-
va-alueelta vajaa kaksi vuotta sitten. Valtio antoi siirretyille 
perheille noin 400 neliön kokoiset tontit ja väliaikaisteltat 
uudelleenasutusta varten.

 Suurin osa asukkaista asuu edelleen väliaikaisteltoissa, sil-
lä oman talon rakentaminen on lähes mahdotonta kalliiden 
rakennusmateriaalien takia. Myös alueen julkiset käymälät 

ja suihkut ovat telttoja, jotka on jaettu useiden perheiden 
kesken.

 Projektiryhmämme muodostui insinööri-, maisema-ark-
kitehti- ja arkkitehtiopiskelijoista. Projektimme lähtökohta-
na oli inkrementaalinen rakentaminen, jossa keskityimme 
tonttien ja kortteleiden kehittämiseen, mutta myös Mabwe-
panden yleiskaavan tarkasteluun ja sen potentiaalin esiintuo-
miseen.

 Projektin tuotoksena oli ”Starting from nothing” -esite, 
jossa oli kuvin esitetty vaihtoehtoisia rakennusmateriaaleja ja 
–tekniikoita. Esitteen avulla asukkaat voivat toivottavasti al-
kaa rakentaa uutta elämää askel askeleelta Mabwepandessa.

Seuraavat askeleet
 SGT-kurssi jää mieleen opintojen jälkeen yhtenä haastavim-
pana ja työläimpänä, mutta toisaalta kaikista antoisimpana ja 
palkitsevimpana kurssina. Dar es Salaamissa suunnittelimme 
monesti myöhälle iltaan tulevien päivien työpajoja ja sama 
työrytmi jatkui joidenkin projektien kohdalla myös palattu-
amme Suomeen. Aito kiinnostus ja suuri motivaatio toimi-
vat energianlähteenä pitkille päiville.

 Projekteista tuli hyvin henkilökohtaisia, sillä pääsimme 
tapaamaan alueiden asukkaita. Saimme heiltä arvokasta tie-
toa alueiden nykytilanteesta ja kuulimme heidän omia toi-
veitaan projektien suhteen. Monet projektit olivat vasta läh-
tökuopissa, joten me opiskelijat saimme vapauden ajatella 
laatikon ulkopuolelta ja aloittaa tyhjältä pöydältä. Poikkitie-
teellisyys korosti opiskelijoiden erityistaitoja ja samalla roh-
kaisi ottamaan vastuuta omasta osaamisestaan.

 Toivomme, että myös tulevina vuosina kurssi järjestetään 
ja seuraavat opiskelijat pääsevät jatkamaan projektejamme. 
Kaikkien projektien suhteen on vielä paljon tehtävää sekä 
ongelmia erityisesti rahoituksen järjestymisessä, mutta niin 
kauan kuin on lähtijöitä, paljon voidaan myös saada aikaan.

 Kirjoitimme lisäksi blogia kurssin aikana, johon voi käy-
dä halutessaan tutustumassa osoitteessa http://welovewaste.
wordpress.com/  

Lisätietoja SGT-kurssista 
Suunnittelija Matleena Muhonen, matleena.muhonen@aalto.fi
Professori Olli Varis, olli.varis@aalto.fi
www.sgtprogramme.fi

Tansania
Pääkaupunki: Dodoma
Viralliset kielet: swahili ja englanti
Asukasluku: 47,78 milj. (2012) (World Bank, 2013)
GDP: 2825 billion US$ (2012) (World Bank, 2013)
Väestöstä 33,4 % elää köyhyysrajan alapuolella 
(2007) (World Bank, 2013)
Maaseudun väestöstä noin 44 %:lla on pääsy kehit-
tyneeseen vesihuoltoon (2011) (World Bank, 2013)
Inhimillisen kehityksen indeksi (HDI): 152 / 186 vrt. 
Suomi 21 (UNDP, 2013)
CO2-päästöt 0,2 t/hlö vrt. Suomi 10,0 t/hlö (2009) 
(World Bank, 2013)

Kirjallisuus
● Centre for Community Initiatives, Tanzania.  
 Saatavilla: http://www.cci.or.tz/

● UNDP, 2013. United Nations Development Programme. International  
 Human Development Indicators.  
 Saatavilla: http://hdr.undp.org/en/data/profiles/ [Viitattu 31.8.2013]

● World Bank, 2013. Data.  
 Saatavilla: http://data.worldbank.org/ [Viitattu: 31.8.2013]
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Suomen Vesiyhdistys ry:n puheenjohtaja Tapio Kovanen 
osallistui Suomen edustajana International Water Asso-

ciationin (IWA) edustajiston yleiskokoukseen (Governing 
Assembly) syyskuussa Istanbulissa. Kokouksessa oli edustet-
tuna 42 maata. Kokouksen alussa kuultiin järjestön presiden-
tin katsaus vuoden 2012 toimintaan. Presidentin mukaan 
kulunut kausi oli menestyksellinen sekä toiminnallisesti että 
taloudellisesti. Hän totesi, että IWA on vesialan johtava jär-
jestö maailmassa ja että tärkeänä lähiajan tavoitteena on li-
sätä jäsenkuntaa.  

Toimitusjohtajan katsauksessa todettiin ohjelmien (the-
matic programmes) päivityksen olevan hyvässä vauhdissa. 
Teemaohjelmia ovat mm. human resources, basins of the 
future, cities of the future, water supply and source, water 
climate & energy, urban sanitation. Toimitusjohtaja Berg-
kampin mukaan jäsenkunta on viime aikoina lisääntynyt 
erityisesti Kiinassa, mutta puolet jäsenistä on edelleenkin 
Euroopasta. Bergkamp tähdensi että Latinalaisessa Ameri-
kassa on panostettava espanjan- ja portugalinkieliseen toi-
mintaan. IWA:n nuorille jäsenille tarkoitettu Young Water 
Professionals (YWP) on organisoitu jo 100 maassa, meitä lä-
hinnä Ruotsissa. Jäsensegmenteissä uusi strateginen avaus on 
luoda vastaava mahdollisuus vesialalla toimivien naisten jär-
jestäytymiselle: Women in Water. IWA:n taloudellinen tu-
los vaihtelee siten, että ylijäämää muodostuu niinä vuosina, 

kun järjestetään IWA:n maailmankongressi. Toimitusjohta-
jan mukaan kulut ovat hallinnassa ja nyt on panostettava 
tulonhankintaan. Uusia toimintoja IWA:ssa aloitetaan vas-
ta kun rahoitus on varmistunut. IWA:n julkaisutoiminta on 
ollut tuottavaa. IWA:n  Water Wikissä (www.iwawaterwiki.
org) on jo yli 1000 artikkelia. IWA:ssa erityisesti YWP on tu-
kenut ja edistänyt Water Wikin kehittämistä.

IWA:n presidentiksi kaudelle 9/2014–9/2016 valittiin itä-
valtalainen professori Helmut Kroiss (s. 1944).  Avauspu-
heessaan Kroiss totesi IWA:n toimivan luontevasti siten, et-
tä jäsenistö nostaa esille asioita ja toimiva organisaatio sitten 
hoitaa niitä.  IWA:n tulee hänen mukaansa olla tasapuolisesti 
niin kehittyvien kuin varakkaidenkin maiden yhteisö. Vuo-
den 2018 maailmankongressin pitopaikaksi valittiin Tokio, 
jonka edustajat (mm. Tokion yliopiston professori) esitteli-
vät hanketta. Japanin IWA komitean muodostavat JSWE (Ja-
pan Society for Water Environment) ja JWWA (Japan Water 
Works Association).

IWA:n strategisessa suunnitelmassa vuosille 2014–2018 
tuotiin esiin painopistealueet

1) ammatillisen kehittymisen edistäminen
2) muutosten moottorina toimiminen
3) olla luotettava tiedonlähde poliitikoille ja vaikuttajille
4) olla palveluiden tuottaja, joka antaa palkitsevia 
 kokemuksia

OHJELMA:

Vesihuoltojaoston excursio: 
Vesihuoltolaitosten yhdistyminen ja arvonmääritys

AIKA: Keskiviikko 29.5.2013 klo 9:30–15:00

Mukaan mahtuu 25 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Sitovat ilmoittautumiset 15.5.2013 mennessä 
tiina.oksanen@riihimaki.fi.

•

•

Tilaisuus on omakustanteinen. Osallistumismaksu on 20 €, 
joka kerätään käteisenä paikan päällä.

Maksu sisältää ohjelman, lounaan ja kahvin.

•

•

9:30 Kokoontuminen Pirkanmaan ELY-keskuksen edessä (Yliopistonkatu 38)

Aamukahvi

9:50 Tilaisuuden avaus / Vesihuoltojaoston pj. Jere Nieminen

10:00 Pirkanmaan ELY-keskuksen esittely / Hannu Wirola ja Kaija Joensuu

Laitosten yhdistymiset ja arvonmääritykset sekä valtion rahoitustuet / Henna Luukkonen ja Kaija Joensuu

Tutustuminen valtakunnalliseen asiakaspalvelukeskukseen / Kaija Joensuu

11:30–12:30 Lounas, Ravintola Attila (Yliopistonkatu 38)

Siirtyminen omatoimisesti Tampereen Vedelle (Viinikankatu 42 A)

13:00 Tampereen Veden esittely ja ”laitosten yhdistymisasiat vesilaitoksen näkökulmasta” / Pekka Pesonen

Mahdollinen tutustuminen vesihuoltokohteeseen

15:00 Kotimatka alkaa

PAIKKA: Tampere – ELY-keskus ja Tampereen Vesi

TERVETULOA MUKAAN!
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Logica

Logica on nyt CGI.

Logica on nyt CGI. CGI tarjoaa palveluja it:n ja liiketoimintaprosessien kehittämisen tueksi. Meitä on 71 000 asiantuntijaa yli 40 maassa. Lisätietoa cgi.fi.

Kuntaliitokset, vesihuoltolaitosten yhdistymiset, asiakkaiden itsepalvelu-
jen lisääntyminen, toiminnan automatisointi, etäluettavat mittarit...

Miten vastaat näihin toimialan haasteisiin?

UUSI KOLIBRI VESI NYKYAIKAISTAA JA PARANTAA 
PALVELUA

Kolibri Vesi on täysin uusi järjestelmä vesihuollon asiakkuuksien ja 
toiminnan hallintaan sekä ohjaukseen. Ratkaisu hyödyntää uutta 
Microsoft-teknologiaa sekä Microsoftin Dynamics AX ja CRM -ratkai-
sua. Kolibri Vesi mahdollistaa myös isojen asiakasmäärien hallinnan ja 
asioiden hoitamisen, sekä tarvittaessa useiden yhtiöiden hallinnoinnin 
samassa järjestelmässä. Siirtyminen vanhoista järjestelmistä Kolibri 
Veteen on helppoa ja sujuvaa.

www.cgi.fi

Lisätietoja vesi- ja jätehuollon ratkaisuistamme:
Markku Happonen, p. 050 414 3810
markku.happonen@cgi.com

Kari Heiskanen, p. 050 367 3129
kari.heiskanen@cgi.com
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Tänä vuonna Maailman vesipäivän teemana oli 
”Vesiyhteistyö”. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta yhteis-

työn lisäämisen luomista mahdollisuuksista ja vesien hallinnan 
haasteista veden tarpeen lisääntyessä. Suomen Vesiyhdistyksen 
yhteistyössä Porvoon Veden kanssa järjestämä maailman vesi-
päivän seminaari juhlisti samalla Porvoon Veden 100-vuotista 
toimintaa, josta kuultiin toimitusjohtaja Risto Saarisen esitel-
mässä. Seminaariohjelma koottiin Maailman vesipäivän tee-
maan ja Porvoon Veden juhlavuoteen sopivaksi. Tilaisuudessa 
kuultuja esityksiä on nähtävillä Vesiyhdistyksen www-sivuilla 
www.vesiyhdistys.fi. Seminaarin jälkeen jatkettiin iltatilaisuu-

della, jossa mm. jaettiin Suomen Vesiyhdistyksen kirjallisuus-
palkinto ja Juniorivesipalkinto.

Vuoden 2013 Suomen Vesiyhdistyksen kirjallisuuspalkinnon 
saajaksi valittiin professori Timo Huttula SYKE:stä. Professori 
Huttulan kirjallinen tuotanto käsittelee etenkin järviä, jotka ovat 
olleet hänen keskeinen tutkimuskohteensa koko hänen tieteelli-
sen uransa ajan. Tämänvuotisen Juniorivesikilpailun voittajana 
iltatilaisuudessa palkittiin Filip Soich Helsingin Suomalaisesta 
Yhteiskoulusta. Hänen työnsä aihe oli “Determining the 
Viability of Struvite Precipitation as an Alternative Method for 
Phosphate Ion removal from Wastewater”.

Suomen Vesiyhdistys ry:n vuosikokous pidettiin keskiviik-
kona 10.4.2013 klo 16.30 Suomen ympäristökeskuksen 

auditoriossa Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajana toimi 
Kaarina Vuorivirta. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 11§:ssä 
mainitut asiat. Yhdistyksen hallitukseen kaudeksi 2013–
2014 valittiin Riku Vahala, Kia Aksela, Veli-Pekka Vuorilehto 
ja Ville Keskisarja. Hallituksessa jatkavat kauden 2013 
Tapio Kovanen, Pirkko Öhberg ja Erkki Santala. Kesken 

kautensa ulkomaille siirtyneen Matti Ojalan tilalle valit-
tiin Pertti Seuna. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Tapio 
Kovanen.

Jäsenmaksuiksi päätettiin:
• henkilöjäsen 55 € (ilman Vesitalous-lehteä 40 €)
• opiskelijajäsen 10 €
• yhteisöjäsen 300 €

Suomen Vesiyhdistyksen logokilpailu julistettiin avatuk-
si Porvoon seminaarin iltatilaisuudessa. Yhdistyksen van-

ha järvi/valuma-aluemallinen logo kaipaa uudistamista. 

Tavoitteena on, että uusi logo julkaistaisiin vuoden 2014 vesipäi-
vänä. Tarkemmat kilpailuohjeet osoitteessa www.vesiyhdistys.fi. 
Voittaja saa määrättömästi kunniaa ja lisäksi 500 € palkinnon.

Maailman vesipäivän 2013 seminaaria vietettiin 22.3. Porvoossa

Suomen Vesiyhdistyksen logokilpailu, voittajalle palkintona 500 euroa

Vuosikokouksen päätökset

Maksut Suomen Vesiyhdistys ry:n tilille FI95 8000 1601 3156 00. Eräpäivä jäsenmaksuilla on 15.5.2013. Jäsenet, jotka haluavat BER:n 
(www.borenv.net) edulliseen jäsenhintaan 12 €, voivat maksaa sen lisäämällä ko. summan jäsenmaksuun. 
Uudet tilaukset sihteerille jari.koskiaho@ymparisto.fi.

Vesiyhdistyksen 2013 opintomatka tehdään 5.–8.9. Saksaan

Matkaohjelmassa on suunnitteilla torstaille ja perjantaille ammatillisia 
tutustumisvierailuja Bonnin alueella, lauantaina mennään Kölniin, josta 
siirtyminen jokiristeilyllä Remageniin ja sieltä bussilla Koblenziin. Sunnuntaina matka 
jatkuu Koblenzista Johannisbergin viinitilalle, josta siirrytään Frankfurtin lentokentälle. Paluulento Helsingissä klo 22:50.

Matkan hinta jaetussa 2-h huoneessa n. 900 €, 1-h huoneessa n. 1000 €. 
Muutama paikka vielä vapaana, ilmoittautumiset sihteerille (jari.koskiaho@ymparisto.fi).

Lennot
To 05.09. Helsinki–Düsseldorf AY2703 07:40–09:05
Su 08.09. Frankfurt–Helsinki AY826 19:30–22:50

Majoitus
Bonn 5.-7.9: Günnewig Residence Hotel Bonn**** (www.guennewig.de)
Koblenz 7.-8.9: Scholz Hotel Koblenz (www.hotelscholz.de)
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Nelipäiväisen opintomatkan reitti (Düsseldorf-Köln-Bonn-Koblenz-Frankfurt) seuraili Reinjoen vartta. Matkaohjelmaan 
kuuluivat tutustumiset Kölnin jätevedenpuhdistamoon ja sen yhteydessä toimivaan lasten ja nuorten vesialan opetuskes-

kukseen (Villa Öki) sekä kaupungin tulvasuojeluun. Bonnista käsin käytiin tutustumassa alueen vedenhankintaan (raakavesi-
laitos ja tekoallas Siegburgissa) ja vierailtiin Saksan (DWA) ja Euroopan (EWA) vesiyhdistysten päämajassa Hennefissä. Bon-
nista matka jatkui jokilaivalla Reiniä pitkin Remageniin, josta siirryttiin bussikuljetuksella Koblenziin. Siellä käytiin Mosel- ja 
Reinjokien liittymäkohdassa eli maailmankuulussa Deutsches Eck’issä ja tutustuttiin Moseljokeen rakennettuun kalatiehen ja 
sen yhteydessä olevaan mielenkiintoiseen museo- ja opetuskeskukseen (Mosellum). Matkalla Frankfurtin lentokentälle pistäy-
dyttiin Johannisbergin viinitilalla, jossa maisteltiin tilan Riesling-viinejä ja kuultiin paitsi asiaa viininvalmistuksesta myös tilan 
vaiheikkaasta historiasta, johon kuuluu mm. tilaa aikoinaan hoitanut Napoleonin kenraali ja Habsburgien hallitsijasuku. Mat-
kasää oli varsin kaksijakoinen alkupäivien helteestä viikonlopun koleaan vesisateeseen, mikä ei kuitenkaan laskenut kiinnos-
tavan ohjelman ja mukavan matkaseuran ylläpitämää tunnelmaa. Erityiskiitokset matkan onnistumisesta kuuluvat ohjelman 
pääosin laatineille DWA:n toimitusjohtaja Johannes Lohausille ja Pertti Seunalle sekä matkaan osallistuneelle, äidinkielenään 
saksaa puhuvalle Vesiyhdistyksen jäsenelle, Rolf Wilhelmille.   

 

IWA Governing Assembly 
14.9.2013 Istanbulissa

Vesiyhdistyksen 
2013 opintomatka  
tehtiin Saksaan
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OHJELMA:

Vesihuoltojaoston excursio: 
Vesihuoltolaitosten yhdistyminen ja arvonmääritys

AIKA: Keskiviikko 29.5.2013 klo 9:30–15:00

Mukaan mahtuu 25 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Sitovat ilmoittautumiset 15.5.2013 mennessä 
tiina.oksanen@riihimaki.fi.

•

•

Tilaisuus on omakustanteinen. Osallistumismaksu on 20 €, 
joka kerätään käteisenä paikan päällä.

Maksu sisältää ohjelman, lounaan ja kahvin.

•

•

9:30 Kokoontuminen Pirkanmaan ELY-keskuksen edessä (Yliopistonkatu 38)

Aamukahvi

9:50 Tilaisuuden avaus / Vesihuoltojaoston pj. Jere Nieminen

10:00 Pirkanmaan ELY-keskuksen esittely / Hannu Wirola ja Kaija Joensuu

Laitosten yhdistymiset ja arvonmääritykset sekä valtion rahoitustuet / Henna Luukkonen ja Kaija Joensuu

Tutustuminen valtakunnalliseen asiakaspalvelukeskukseen / Kaija Joensuu

11:30–12:30 Lounas, Ravintola Attila (Yliopistonkatu 38)

Siirtyminen omatoimisesti Tampereen Vedelle (Viinikankatu 42 A)

13:00 Tampereen Veden esittely ja ”laitosten yhdistymisasiat vesilaitoksen näkökulmasta” / Pekka Pesonen

Mahdollinen tutustuminen vesihuoltokohteeseen

15:00 Kotimatka alkaa

PAIKKA: Tampere – ELY-keskus ja Tampereen Vesi

TERVETULOA MUKAAN!
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Logica

Logica on nyt CGI.

Logica on nyt CGI. CGI tarjoaa palveluja it:n ja liiketoimintaprosessien kehittämisen tueksi. Meitä on 71 000 asiantuntijaa yli 40 maassa. Lisätietoa cgi.fi.

Kuntaliitokset, vesihuoltolaitosten yhdistymiset, asiakkaiden itsepalvelu-
jen lisääntyminen, toiminnan automatisointi, etäluettavat mittarit...

Miten vastaat näihin toimialan haasteisiin?

UUSI KOLIBRI VESI NYKYAIKAISTAA JA PARANTAA 
PALVELUA

Kolibri Vesi on täysin uusi järjestelmä vesihuollon asiakkuuksien ja 
toiminnan hallintaan sekä ohjaukseen. Ratkaisu hyödyntää uutta 
Microsoft-teknologiaa sekä Microsoftin Dynamics AX ja CRM -ratkai-
sua. Kolibri Vesi mahdollistaa myös isojen asiakasmäärien hallinnan ja 
asioiden hoitamisen, sekä tarvittaessa useiden yhtiöiden hallinnoinnin 
samassa järjestelmässä. Siirtyminen vanhoista järjestelmistä Kolibri 
Veteen on helppoa ja sujuvaa.

www.cgi.fi

Lisätietoja vesi- ja jätehuollon ratkaisuistamme:
Markku Happonen, p. 050 414 3810
markku.happonen@cgi.com

Kari Heiskanen, p. 050 367 3129
kari.heiskanen@cgi.com
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Tänä vuonna Maailman vesipäivän teemana oli 
”Vesiyhteistyö”. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta yhteis-

työn lisäämisen luomista mahdollisuuksista ja vesien hallinnan 
haasteista veden tarpeen lisääntyessä. Suomen Vesiyhdistyksen 
yhteistyössä Porvoon Veden kanssa järjestämä maailman vesi-
päivän seminaari juhlisti samalla Porvoon Veden 100-vuotista 
toimintaa, josta kuultiin toimitusjohtaja Risto Saarisen esitel-
mässä. Seminaariohjelma koottiin Maailman vesipäivän tee-
maan ja Porvoon Veden juhlavuoteen sopivaksi. Tilaisuudessa 
kuultuja esityksiä on nähtävillä Vesiyhdistyksen www-sivuilla 
www.vesiyhdistys.fi. Seminaarin jälkeen jatkettiin iltatilaisuu-

della, jossa mm. jaettiin Suomen Vesiyhdistyksen kirjallisuus-
palkinto ja Juniorivesipalkinto.

Vuoden 2013 Suomen Vesiyhdistyksen kirjallisuuspalkinnon 
saajaksi valittiin professori Timo Huttula SYKE:stä. Professori 
Huttulan kirjallinen tuotanto käsittelee etenkin järviä, jotka ovat 
olleet hänen keskeinen tutkimuskohteensa koko hänen tieteelli-
sen uransa ajan. Tämänvuotisen Juniorivesikilpailun voittajana 
iltatilaisuudessa palkittiin Filip Soich Helsingin Suomalaisesta 
Yhteiskoulusta. Hänen työnsä aihe oli “Determining the 
Viability of Struvite Precipitation as an Alternative Method for 
Phosphate Ion removal from Wastewater”.

Suomen Vesiyhdistys ry:n vuosikokous pidettiin keskiviik-
kona 10.4.2013 klo 16.30 Suomen ympäristökeskuksen 

auditoriossa Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajana toimi 
Kaarina Vuorivirta. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 11§:ssä 
mainitut asiat. Yhdistyksen hallitukseen kaudeksi 2013–
2014 valittiin Riku Vahala, Kia Aksela, Veli-Pekka Vuorilehto 
ja Ville Keskisarja. Hallituksessa jatkavat kauden 2013 
Tapio Kovanen, Pirkko Öhberg ja Erkki Santala. Kesken 

kautensa ulkomaille siirtyneen Matti Ojalan tilalle valit-
tiin Pertti Seuna. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Tapio 
Kovanen.

Jäsenmaksuiksi päätettiin:
• henkilöjäsen 55 € (ilman Vesitalous-lehteä 40 €)
• opiskelijajäsen 10 €
• yhteisöjäsen 300 €

Suomen Vesiyhdistyksen logokilpailu julistettiin avatuk-
si Porvoon seminaarin iltatilaisuudessa. Yhdistyksen van-

ha järvi/valuma-aluemallinen logo kaipaa uudistamista. 

Tavoitteena on, että uusi logo julkaistaisiin vuoden 2014 vesipäi-
vänä. Tarkemmat kilpailuohjeet osoitteessa www.vesiyhdistys.fi. 
Voittaja saa määrättömästi kunniaa ja lisäksi 500 € palkinnon.

Maailman vesipäivän 2013 seminaaria vietettiin 22.3. Porvoossa

Suomen Vesiyhdistyksen logokilpailu, voittajalle palkintona 500 euroa

Vuosikokouksen päätökset

Maksut Suomen Vesiyhdistys ry:n tilille FI95 8000 1601 3156 00. Eräpäivä jäsenmaksuilla on 15.5.2013. Jäsenet, jotka haluavat BER:n 
(www.borenv.net) edulliseen jäsenhintaan 12 €, voivat maksaa sen lisäämällä ko. summan jäsenmaksuun. 
Uudet tilaukset sihteerille jari.koskiaho@ymparisto.fi.

Vesiyhdistyksen 2013 opintomatka tehdään 5.–8.9. Saksaan

Matkaohjelmassa on suunnitteilla torstaille ja perjantaille ammatillisia 
tutustumisvierailuja Bonnin alueella, lauantaina mennään Kölniin, josta 
siirtyminen jokiristeilyllä Remageniin ja sieltä bussilla Koblenziin. Sunnuntaina matka 
jatkuu Koblenzista Johannisbergin viinitilalle, josta siirrytään Frankfurtin lentokentälle. Paluulento Helsingissä klo 22:50.

Matkan hinta jaetussa 2-h huoneessa n. 900 €, 1-h huoneessa n. 1000 €. 
Muutama paikka vielä vapaana, ilmoittautumiset sihteerille (jari.koskiaho@ymparisto.fi).

Lennot
To 05.09. Helsinki–Düsseldorf AY2703 07:40–09:05
Su 08.09. Frankfurt–Helsinki AY826 19:30–22:50

Majoitus
Bonn 5.-7.9: Günnewig Residence Hotel Bonn**** (www.guennewig.de)
Koblenz 7.-8.9: Scholz Hotel Koblenz (www.hotelscholz.de)
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VESIHUOLTOJAOSTON SEMINAARI: 

SOPIMUKSET VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMISTILANTEISSA
Aika:  Keskiviikko 6.11.2013 klo 16:00 - 20:00
Paikka:  Aalto-yliopisto, TUAS-talo, Otaniementie 17, Sali AS1 (1. krs)

OHJELMA:
16:00 Vesihuoltojaoston vuosikokous
 ● toimintakertomus 2013
 ● toimintasuunnitelma 2014
 ● työvaliokunnan valinta vuodelle 2014

Kahvitarjoilu

17:00 Seminaarin avaus
 Vesihuoltojaoston puheenjohtaja Jere Nieminen

 Maa- ja Vesitekniikan Tuki ry:n tervehdys

17:10 Varautumiseen liittyvät sopimukset 
 ● Hannu Pelttari, Johtaja - perustuotanto, Huoltovarmuuskeskus

17:40 Uusi vesihuoltolaki ja vesihuoltolaitosten yhdistyminen
 ● Anneli Tiainen, Lakiasiain päällikkö, Vesilaitosyhdistys

18:10 Vesilaitosten ja vesiosuuskuntien yhdistymistilanteet ja verkoston arvonmääritys
 ● Jyri Rautiainen, Ramboll Finland Oy

18:50 Avainasioita jaoston jäseniltä

19:00 Seminaarin päätös ja loppuyhteenveto

Viinitarjoilua ja laadukasta keskustelua

Tilaisuus päättyy klo 20:00 mennessä.

ILMOITTAUTUMINEN:
Ilmoittautumiset viimeistään 22.10.2013 Vesihuoltojaoston puheenjohtajalle: 
nieminenjere@hotmail.com. Seminaariin mahtuu enintään 60 osallistujaa ilmoittautumisjärjes-
tyksessä.

TILAISUUDEN JÄRJESTÄMISTÄ TUKEE MVTT RY

Muistathan Suomen Vesiyhdistyksen jäsenille julistetun 
logokilpailun! Tavoitteena on, että uusi logo julkais-

taisiin vuoden 2014 vesipäivänä, joten lähetä ehdotuksesi 
(logon hahmotelma riittää) perusteluineen Vesiyhdistyksel-

le 31.1.2014 mennessä joko sähköpostiliitteenä jari.koski-
aho@ymparisto.fi tai postitse (Suomen Vesiyhdistys ry, PL 
721, 00101 HELSINKI).

Suomen Vesiyhdistyksen logokilpailu, 
voittajalle palkintona 500 euroa
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AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT

INFRA JA YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU

JÄTEVESIEN-JA LIETTEENKÄSITTELY

Ratkaisut vesi-, 
energia- ja jäte- 

huoltoon

fi.cgi.com

Logica on nyt CGI

Energiatehokkaita
automaatio- ja 
sähköistysratkaisuja 
vesihuollon tarpeisiin

www.schneider-electric.com/fi

WASTE WATER Solutions

Hydropress Huber AB
Puh 0207 120 620

info@huber.fi
www.huber.fi

Ympäristötekniikkaa - Maailmanlaajuisesti

Olisiko tässä paikka 
sinun ilmoituksellesi?

Pyydä tarjous
ilmoituksesta 

suunnittelusta

ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi tai 
soita Eeva Vartiainen 0400-773 833





AIRIX (80 x 60)

Ramboll (80 x 60)

Berner (130 x 58)

Pöyry (80 x 70)

Puhdas vesi ja ympäristö kaikille 
 
Suunnittelemme kokonaisvaltaiset 
vesihuollon ratkaisut. Palvelemme 
ympäristötutkimuksessa ja konsul-
toinnissa. Tavoitteemme on luonnon-
varojen kestävämpi käyttö – projektin 
koko elinkaaren ajan. www.poyry.fi

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

Älä ota riskejä! Testaa vesi Colilertillä.
 E.coli, koliformit

Enterolert - DW
 Enterokokit

vain parasta

Lisätietoja:
Aimo Savolainen: 0500 670685, aimo.savolainen@berner.fi
asiakaspalvelu: 0206 90 761 (ark. 9-15) Colilert®

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

Colilert®

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

Suunnittelutoimisto 
Aluetekniikka (80 x 40)

Asemakatu 1
62100 Lapua
Puh. 06-4374 350
Fax 06-4374 351

VESIHUOLLON 
SUUNNITTELU-, 
ASIANTUNTIJA- 
JA ANALYYSI-
PALVELUJA
WWW.RAMBOLL.FI
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 SUUNNITTELU JA TUTKIMUS
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SUUNNITTELU JA TUTKIMUS

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

Älä ota riskejä! Testaa vesi Colilertillä. 
• E.coli, koliformit

Enterolert - DW 
• Enterokokit

vain parasta

Lisätietoja:  
Aimo Savolainen: 0500 670685, aimo.savolainen@berner.fi 
asiakaspalvelu: 0206 90 761 (ark. 9-15) Colilert®

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

Colilert®

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

VESIHUOLLON 
SUUNNITTELU-, 
ASIANTUNTIJA- 
JA ANALYYSI-
PALVELUJA
WWW.RAMBOLL.FI

Puhdas vesi ja ympäristö kaikille 
 
Suunnittelemme kokonaisvaltaiset 
vesihuollon ratkaisut. Palvelemme 
ympäristötutkimuksessa ja konsul-
toinnissa. Tavoitteemme on luonnon-
varojen kestävämpi käyttö – projektin 
koko elinkaaren ajan. www.poyry.fi

Asemakatu 1
62100 Lapua
Puh. 06-4374 350
Fax 06-4374 351

VEDENKÄSITTELYLAITTEET JA -LAITOKSET

Pyörreflotaatio
Tehokkain flotaatio maailmassa
Flotaatiolaitossuunnittelua
ja toimituksia yli 45 vuotta

SIBELIUKSENKATU 9 B 00250 HELSINKI
PUH. 09-440 164 www.rictor.fi

www.kaiko.fi 

•  Vuodonetsintälaitteet 
•  Vesimittarit 
•  Annostelupumput 
•  Venttiilit 
•  Vedenkäsittelylaitteet 

 
Kaiko Oy 
Henry Fordin katu 5 C 
00150 Helsinki 

 

 

 
Puhelin (09) 684 1010 
Faksi (09) 6841 0120 
S-posti: kaiko@kaiko.fi 
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VESIHUOLLON KONEET JA LAITTEET

                         

 Ruuvipuristin FW 400/1250/0.5, Q = 150 kgDS/h 

Lastausväylä 9, 60100 Seinäjoki 
Karjalankatu 2 A 17, 00520 Helsinki 
Puh. 06 – 420 9500, Fax. 06 – 420 9555 

www.fennowater.fi 

TUOTTEITAMME:

Välppäysyksiköt 

Hiekanerotus- ja 
kuivausyksiköt 
Lietekaapimet 
Sekoittimet 
Lietteentiivistys- ja 
kuivausyksiköt 
Kemikaalinannos-
telulaitteet 
Flotaatioyksiköt 
Lamelliselkeyttimet 
Biologiset
puhdistamot

Ruuvipuristin FW250/750/0.5, Q= 60kgTS/h 
hydraulinen kapasiteetti 4m³/h

Kokonaisratkaisut vesihuoltoon
Puhdas- ja jätevesipumput, uppopumput, 
pumppaamot, upposekoittimet, venttiilit ja 
käynnissäpito

KSB Finland Oy
Savirunninkatu 4, 04260 Kerava
Puh. 010 288 411, www.ksb.fi

Paanutie 8, Keuruu p. 0207 199 700Paanutie 8, Keuruu p. 0207 199 700

The Heart of Your Process

www.sulzerpumps.fi

Vesihuollon  
huippuosaamista

VESIKEMIKAALIT
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Water is the connection

Kemira Oyj
PL 330

00101 Helsinki
Puh. 010-86 11
www.kemira.fi

Nordkalk-kalkkituotteet
vedenkäsittelyyn

kalkkikivirouheet 
kalkkikivijauheet

sammutettu kalkki
poltettu kalkki

Nordkalk Oy Ab
puh. 020 753 7000
www.nordkalk.com/watergroup

       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
 

VERKOSTOT JA VUOTOSELVITYKSET

Viemärisaneeraukset

VPP SUJU –pätkäputkilla

Vaakaporauspalvelu VPP Oy

Puhelin (02) 674 3240 www.vppoy.comRaiskionperäntie 64, 86870 Vesikoski 
Puh. 0400 228 318   jarkko.huttunen@vppoy.com

AIRIX (80 x 60)

Ramboll (80 x 60)

Berner (130 x 58)

Pöyry (80 x 70)

Puhdas vesi ja ympäristö kaikille 
 
Suunnittelemme kokonaisvaltaiset 
vesihuollon ratkaisut. Palvelemme 
ympäristötutkimuksessa ja konsul-
toinnissa. Tavoitteemme on luonnon-
varojen kestävämpi käyttö – projektin 
koko elinkaaren ajan. www.poyry.fi

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

Älä ota riskejä! Testaa vesi Colilertillä.
 E.coli, koliformit

Enterolert - DW
 Enterokokit

vain parasta

Lisätietoja:
Aimo Savolainen: 0500 670685, aimo.savolainen@berner.fi
asiakaspalvelu: 0206 90 761 (ark. 9-15) Colilert®

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

Colilert®

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

Suunnittelutoimisto 
Aluetekniikka (80 x 40)

Asemakatu 1
62100 Lapua
Puh. 06-4374 350
Fax 06-4374 351

VESIHUOLLON 
SUUNNITTELU-, 
ASIANTUNTIJA- 
JA ANALYYSI-
PALVELUJA
WWW.RAMBOLL.FI

55Vesitalous 3/2013

LIIKEHAKEMISTO LIIKEHAKEMISTO

 SUUNNITTELU JA TUTKIMUS

VT1303.indd   55 2.5.2013   10:00:48

VT_Liikehakemisto_2013.indd   49 10.10.2013   8:46:14



Kirsi Hiillos, Raisa Kyrönseppä, Mikko Kiirikki and 
Joose Mykkänen: Continuous quality monitoring in the 
water pipe network

The aim of the study was to determine whether the con-
tinuous measurement of water quality in network con-

ditions operates reliably and whether it yields usable data on 
variations in the water quality in the network. The results 
obtained proved that quality monitoring is suited to the as-
sessment of water quality in the network. It is also of use in 
determining the need for renovation, as one of the grounds 
for renovating a water pipe network is deteriorating water 
quality.

Riitta Kettunen, Eliisa Toikkanen, Tuulikki Laaksonen, 
Jarmo Koljonen and Pekka Onnila: Taking the quality of 
storm water into account in extracting groundwater and in 
environmental protection

Storm water may contain harmful quantities of impurities. 
Particularly in groundwater catchment areas, the quality of 

storm water should be checked to minimise the risk to water 
extraction at the same time as the formation of groundwater 
is safeguarded. There are several ways to reduce the risk.

Jyrki Laitinen and Jenni Nieminen: Best available 
technology at municipal wastewater treatment plants

A BAT study of municipal wastewater treatment plants 
was carried out by a team of specialists under the leader-

ship of the Finnish Environment Institute SYKE. In carrying 
out the study, analyses based on previously collected material 
were examined by a team, and on the basis of these and the 
opinions and experiences of the specialists, the actual con-
clusions concerning BAT were drawn. The conclusions were 
made first and foremost to facilitate and guide the work of 
permission-granting authorities and designers. The report 
has a comprehensive review of Finnish wastewater treatment 
as well as perspectives on the application of best available 
technology both today and in the future.

Heidi Ekholm: Wastewater treatment plants – design, 
implementation and operation

In a study entitled “Wastewater treatment plants – design, 
implementation, operation”, ten wastewater treatment 

plant management and operational staff as well as three 
company water supply engineers were interviewed in au-
tumn 2012. The method was a themed interview without 
preset questions; instead, the interviews consisted of dis-
cussions on themes. The themes of the interviews for the 
plants concerned the plant’s design and implementation 
project as well as the running of the plant. The themes of 
the interviews for the engineers covered the design process 
and factors affecting design. The survey’s thematic materi-
als were further augmented at a joint seminar of the plants 
and the engineers.

Other articles:

Osmo Seppälä: Water services legislation 
changes reshape the water utilities environment 
(Editorial) 

Leena Sänkiaho: Risk assessment of overflows 
at wastewater pumping stations by the 
geographic information system

Christoph Treskatis and Päivi Puronpää-
Schäfer: The ageing and revival of filter pipe 
trenches

Harri Mattila: Will the scattered loading concept 
end up on the junk heap?

Henna Luukkonen: A guide to cooperation in 
water supply

Hanna Yli-Tolppa: Design and procurement 
guidelines for water supply networks

Päivi Peltonen: Water supply in Wikipedia

Jaakko Gustafsson: On the parties in cases 
dealt with under the Water Services Act

Kirsi Rontu: Water utilities need owner policy

Finnish journal for professionals in the water sector
Published six times annually | Editor-in-chief: Timo Maasilta | Address: Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki, Finland

Aninka Urho: Wastewater emissions eliminated on the 
Vantaa River by cooperation between waterworks

In Finland’s most densely populated region, a joint project 
by waterworks has been drawn up to eliminate wastewater 

emissions. The equipment, operation and maintenance of 
wastewater pumping stations were reviewed from the perspec-
tive of eliminating overflows. The work also included ideation 
of new methods for managing overflows. Also, cooperation 
with stakeholders and communications are to be developed.

Sanna Marttinen, Kimmo Suominen and Marja Lehto: 
Chemical and pharmaceutical residues in recycled 
nutrients – is there cause for concern?

Organic wastes, treatment plant sludge and various bio-
degradable by-products are refined at biogas plants into 

recycled nutrients. They may contain, for example, residues of 
harmful chemical used in households and industry. According 
to the results of the Safe Fertiliser Products from Biogas Plants 
project, using biogas plants’ end products in agriculture does 
not involve an immediate hazard to the safety of foodstuffs. 
However, efforts should be made to cut back on the amount 
of harmful chemicals and pharmaceuticals going into waste-
water and organic wastes in order to reduce the environmental 
chemical loading.
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Milla Mäenpää and Juha Aaltonen: Towards holistic 
water management through collaboration

Water management and flood-risk management play a 
central role in protecting our water and in reducing 

the risk of flooding. Collaboration even in the planning stage 
is essential from the perspective of design and implementati-
on. In the best cases, good condition for water and reducing 
the risk of flooding can be promoted by the same measures.

Anne-Mari Rytkönen and Mika Marttunen: Multi-
criteria decision analysis to support flood-risk management 
planning
Flood-risk management demands the integration of the mana-
gement and use of different kinds of waterways. Multi-crite-
ria decision analysis offers tools for a comparison of alternative 
measures and for figuring in the viewpoints of different parties. 
The article describes experiences from applying the method on 
two pilot projects and gives recommendations for assessing ac-
tions and for the practical implementation of collaboration by 
stakeholders. 

Sini Olin: Environmental flow rate – securing the 
ecosystem of a built-up river 

Throughout history, people have used flowing waterways. 
The flow rate of a river can be altered in many different 

ways, such as flow regulation and channelling water to anot-
her waterway. Worldwide, the natural state of flowing wa-
ter has been changed most by means of structural alterations 
to riverbeds (including clearance and submerged weirs) and 
flow regulation. These have been recognised in water mana-
gement plans as major factors in the deterioration of the hyd-
romorphological state of waterways. Regulation may be us-
ed either to restrict the flow rate by storing water upstream 
or in a reservoir, or to increase it by releasing stored water 
back into the bed in a larger flow rate than the natural one. 

Olli-Matti Verta and Lauri Ahopelto: Water shortages 
and drought in Europe and Finland

Water shortages, defined as the excessive use of water 
by humans relative to water supplies, are a fairly new 

concept in Finland, which is rich in water. Drought, unlike 
water shortages, is a natural phenomenon caused by a short-
fall in precipitation. A plan to ensure water supplies, issued 
by the European Commission, is enhancing the role of wa-
ter shortage prevention and preparations for droughts as part 
of water resource management in Finland.

Laura Alakukku and Pirjo Peltonen-Sainio: Will 
climate change force the development of agricultural 
irrigation systems in Finland?

According to model calculations, drought in the early sum-
mer is already limiting the crop of spring grain. As the 

climate changes, management of the water budget for arab-
le farming will become more challenging. A response to this 
challenge will require the development and deployment of new 
solutions. Readiness to irrigate growing crops when necessary 
will probably be an important agricultural action in the future. 

Julia Talvitie, Mari Heinonen and Jari-Pekka 
Pääkkönen: Wastewater treatment plants’ impacts  
on the quantity of microscopic waste plastic in the sea  
off Helsinki

The Water Services department of the Helsinki Region En-
vironmental Services Authority, together with the City of 

Helsinki’s Environment Centre, has started to investigate the 
amount of microscopic waste plastic in the effluent from the 
Viikinmäki wastewater treatment plant, in the various stages 
of the treatment process, and in the sea off Helsinki which re-
ceives treated effluent from Viikinmäki and Suomenoja.

Olli Varis: Challenges of water in Central Asia  
– looking ahead

Probably everyone today knows that the once great Aral Sea 
is now almost dry and that this environmental catastrophe 

is unprecedented in history. No doubt almost as well-known 
are the photos which have spread since the collapse of the So-
viet Union, showing big ships rusting in the desert where the 
sea has receded from the shore. Contrary to what these ima-
ges communicate, there is indeed water in the region, but vast 
quantities of it are wasted. Water use should be made more ef-
ficient, but first and foremost the economic structures should 
be enhanced to be less dependent on natural resources.

Other articles
Kai Kaatra: The climate is changing – do we understand 
we have to prepare? (Editorial)

Minna Kukkonen, Sirkka Tattari and Sauli 
Jaakkola: Monitoring water quality in drainage basins 
through continuous measurement

Petra Ihanamäki: A local authority protects 
groundwater – the example of Hausjärvi

Katriina Etholén: Edward Burtynsky turns his gaze on 
water

Esko Kuusisto: Many will lose, few will win
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V aikka huhuja joskus liikkuu, ilmastonmuutosta ei ole 
peruutettu. Tutkimus on vilkasta, tulokset tarkentuvat 
koko ajan. Silti epävarmuutta on yhä niin ilmassa, ve-

dessä kuin muuallakin.
Moniko maailman seitsemästä miljardista ihmisestä tu-

lee kärsimään entistä pahemmista tulvista tai kuivakausista? 
Monenko elämä veden kanssa muuttuu turvallisemmaksi?

Tutkitaanpa asiaa viipaloimalla maapallon väestö leveys-
asteiden mukaan. Tämän tiedon löytää Matti Kummun ja 
Olli Variksen artikkelista, joka on ilmestynyt Applied Geo-
graphy -lehdessä.

Leveysasteen 60N pohjoispuolella asuu vain noin 30 mil-
joonaa ihmistä. Ellei kotimaamme sijaitsisi näillä leveyksillä, 
tämän marginaalisen ihmisryhmän voisi jättää käsittelemät-
tä. Lumi hupenee, kevättulvat pienenevät. Rankkasateiden 
aiheuttamat taajamatulvat voivat sitä vastoin paheta. Kui-
vuus koettelee ani harvoin. 

Leveysasteiden 30N–60N välillä asuu peräti 2,8 miljardia 
ihmistä. Tähän sisältyvät lähes kaikki jenkit ja eurooppalai-
set, miljardi kiinalaista, kaikki japanilaiset. Kuivuus niuken-
taa monen vesivaroja etenkin Välimeren seudulla, Keski-Aa-
siassa ja myös USAssa. Kiinassa kuivuus voi hellittää, mutta 
tulvat pahenevat.

Lähes puolet ihmiskunnasta – 3,3 miljardia – asuttaa päi-
väntasaajan ja 30N latitudin väliä. Heistä yli kolmannes on 
intialaisia. Pakistan, Nigeria ja Bangladesh kurkottavat kohti 
kahtasataa miljoonaa, sadan miljoonan liepeillä ovat Meksi-
ko, Filippiinit, Etiopia, Vietnam ja Egypti. Tulvien pahene-
mista ennakoidaan etenkin Aasian suunnalle, samoin Afrikan 
maihin Saharan eteläpuolelle. Aasiassa voivat myös kuivuus-
ongelmat paheta, mutta hälyttävin ennuste tältä osin koskee 
Väli-Amerikkaa. Siellä myös luonto joutunee kuivuuden ta-
kia kovalle koetukselle.

Koko eteläisen pallonpuoliskon väestö on vain 900 mil-
joonaa. Indonesian ja Brasilian osuus tästä on lähes puolet. 
Lähes koko Brasiliassa kuivuus voi paheta, mikä uhkaa sekä 
vesihuoltoa, maataloutta että energiantuotantoa. Andien jää-
tiköt hupenevat. Mutta tulvatkin saattavat paheta lähes koko 
päiväntasaajan eteläpuolisessa Amerikassa.

Myös Afrikan puolella näkymät ovat synkät. Jo nyt vesiva-
rat ovat niukat etenkin eteläisimmissä valtioissa. Indonesiassa 

ESKO KUUSISTO
johtava hydrologi
Suomen ympäristökeskus
E-mail: esko.kuusisto@ymparisto.fi

Moni kärsii, harva hyötyy

vettä on runsaasti ja muutosennusteet ovat melko maltilliset 
sekä tulvien että kuivakausien osalta. Australiassa puolestaan 
vesiolojen äärevöityminen voi olla merkittävää, tästä on jo 
tällä vuosituhannella saatu rajuja esimerkkejä.

Nyt olisi sitten edessä ynnälasku. Kuinka moni kärsii ny-
kyistä enemmän, kuinka moni hyötyy?

Eväät eivät riitä tarkkaan laskentaan. Joka tapauksessa on 
selvää, että hyötyjiä on vain pieni vähemmistö. Ilmaston-
muutos jakaa maailman vesivarat entistä epäsuotuisammin, 
kun vertailukohtana on se, missä ihmiset asuvat.  

Hyvin ei mene myöskään valtamerten äärellä. Vuonna 
2050 lähes puoli miljardia ihmistä on alttiina kerran sadassa 
vuodessa toistuvalle meritulvalle. Kuivuuteen toki löytyy lää-
ke läheltä, jos rahat riittävät. Meriveden suolanpoistolla voi-
daan ainakin asutuksen vesihuolto turvata.

Hyviäkin uutisia on. Tulvien ennakointi on parantunut 
merkittävästi viime vuosikymmenten aikana. Vuonna 1990 
tappoi tulva Bangladeshissä 180 000 ihmistä, vuonna 2007 
yhtä ankara tulva vaati ’vain’ 10 000 uhria. Ennustemallit 
olivat kehittyneet, tulvasuojia oli rakennettu ja varoitukset 
menivät nopeasti joka kylään. Myanmarissa vuonna 2008 
sitä vastoin kuoli 140 000 ihmistä, kun tulvainfra oli yhä al-
keellisella tasolla.

Kuivuudenkin ennakoinnissa kehitystä on tapahtunut. 
Brasilialainen viljelijä voi jo jossain määrin luottaa pitkän 
ajan sade-ennusteisiin – jos kuivuus näyttäisi uhkaavan, kan-
nattaa kylvää sitä sietävää viljaa. 

Euroopassa tulvaennusteita on kehitetty voimallisesti 
etenkin 1990-luvun puolivälistä lähtien. Sitä ennen oli sat-
tunut useita pahoja tulvia, muun muassa Reinissä vuosina 
1993 ja 1995. Nykyään EU:n tulvadirektiivi ohjaa tulvasuo-
jelun kehittämistä ja kaikki jäsenmaat ennustavat ainakin sa-
devesitulvia. Kuitenkin esimerkiksi taajamien äkkitulvat ovat 
yhä paljolti mallien ulottumattomissa.

Tulviin kuoleminen on Euroopassa harvinaista. Vuosi-
na 1990–2010 tulvauhreja oli vain 2980, heistä puolet Itä-
Euroopassa ja runsas kolmannes Etelä-Euroopassa. Yksi ai-
noa tulva kehitysmaissa vaatii helposti enemmän uhreja kuin 
kaikki Euroopan tulvat kahden vuosikymmenen aikana. 

Suomessa tulvien ennustaminen on hyvällä mallilla. Silti 
yllätyksiä sattuu – eivätkä ne koskaan lopu. 

Vesihuoltolaitokset 
tarvitsevat omistajaohjausta

Vieraskynä

KIRSI RONTU
dipl.ins., yhdyskuntatekniikan päällikkö
Suomen Kuntaliitto
E-mail: kirsi.rontu@kuntaliitto.fi

Usein väitetään, että vesihuoltolaitoksen järkevin or-
ganisoitumismalli on yhtiöittäminen, koska täl-
löin kunnan vaikuttamismahdollisuudet toimin-

taan ovat vähäiset. Tällainen ajatusmalli, jossa omistaja tie-
tää omistamansa vesihuoltolaitoksen toiminnasta mahdol-
lisimman vähän, johtaa pidemmällä ajalla vesihuollon tilan 
huononemiseen.

Vesihuoltolaitoksen etu on, että kunta omistajana tie-
tää mitä omistaa. Kuntien tulisikin laatia omistajapolitiikka 
kunnalleen. Kunnanvaltuuston hyväksymässä omistajapoli-
tiikassa määritellään se, mitä kunnan on perusteltua omis-
taa. Kunnan vastuu vesihuollon järjestämisestä vaikuttaa 
suoraan kunnan omistajapolitiikkaan siten, että kunnan on 
järke vää omistaa vesihuoltolaitoksensa nyt ja tulevaisuudes-
sa. Omistajapolitiikassa asetetaan myös kriteerit, joilla arvi-
oidaan omistuksen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. 
Omistajapolitiikka kattaa koko kuntakonsernin eli myös yh-
tiöt ja kuntayhtymät.

Omaisuuden arvon säilyttäminen on tärkeä osa omistaja-
politiikkaa ja tämän tulee olla omaisuuden hoidon lähtökoh-
tana. Peruskorjausten laiminlyönti on erittäin epätaloudellis-
ta vaarantaen kunnan vesihuoltopalvelut. Kunnan vesihuol-
topalvelut luovat mahdollisuuksia kunnan elinvoimaisuudel-
le ja kuntalaisten arjen sujuvuudelle. Näitä palveluita ei saa 
vaarantaa huonon omaisuuden hallinnan takia.

Kunnassa omistajaohjaus eli omistajapoliittisten linjaus-
ten toteutus kuuluu konsernijohdolle eli kunnanhallituksel-
le ja kunnanjohtajalle. Osissa kuntia omistajanäkökulmaa 
on terävöitetty kunnanhallituksen alaisella konsernijaoksel-
la. Omistajaohjaus merkitsee kunnan mahdollisuutta oh-
jata yhteisön toimintaa lainsäädännön asettamissa rajoissa 
niin, että koko kuntakonsernin omistajapoliittiset tavoitteet 
ja edut otetaan huomioon. Konserniohjeessa eli omistajaoh-
jeessa määritellään menettelytavat, joilla ohjaus toteutetaan. 
Konserniohjeella pyritään luomaan puitteet mm. yhtiöiden 
ja kuntayhtymien toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, 
kunnan yhteisöistä saamien tietojen laadun parantamiseen 
ja tiedottamisen tehostamiseen.

Konserniohjeella voidaan ohjeistaa kunnan toimielimiä 
ja viranhaltijoita. Ohjeessa voi olla sellaisia pysyväisluontei-
sia ohjeita, joita kunnan omistajavaltaa eri yhteisössä käyt-
tävien tulee yhteisöjen yhtiökokouksissa ottaa huomioon. 
Konserniohjeissa saatetaan antaa toimiohjeita suoraan tytär-
yhteisölle tai sen johdolle tulevien yksittäisten päätösten poh-
jaksi. Yhtiölainsäädäntö ei velvoita yhtiötä noudattamaan 
konserniohjeita, vaan niiden noudattamien perustuu siihen, 
että tytäryhteisön johto toimii kuntakonsernin luottamuk-
sen varassa. Yhtiömuotoisissa tai kuntayhtymävesihuoltolai-
toksissa tulisi kunnan luottamushenkilöiden tehdä päätök-
siä muistaen konserniohjeet ja toisaalta myös se, että tytär-
yhtiön johdolla on velvollisuus toimia tytäryhtiön edun 
mukaisesti.

Kunnan toinen tapa vaikuttaa kuntakonserniin kuulu-
vaan vesihuollon yhtiöön tai kuntayhtymään on ennakko-
käsityksen pyytäminen. Konserniohjeessa voidaan edellyttää, 
että kuntakonserniin kuuluva yhtiö tai kuntayhtymä selvittää 
ennen omaa päätöksentekoaan konsernijohdon ennakkokäsi-
tyksen asiaan silloin kun päätettävä asia merkittävästi vaikut-
taa yhtiön tai kunnan toimintaan tai taloudelliseen vastuu-
seen. Ennakkokäsityksen hankkiminen on konsernijohdon 
keino ohjata ja valvoa konserniin kuuluvan yhtiöiden ja yh-
tymien toimintaa ja taloutta. Ennakkokäsityksen selvittämi-
sen yhteydessä tulee erityisesti huomioida yhteisön omistaji-
en yhdenvertaisuuden periaate ja tytäryhteisön etu.

Kuntien vesihuoltolaitosten omistajina tulee määritellä 
vesihuollon palvelutaso ja ohjata laitoksen taloudellisia toi-
mintaedellytyksiä varmistaen tehokkaan toiminnan sekä uus- 
ja korjausinvestointien rahoituksen. Omistaja määrää myös 
lain salliman kohtuullisen tuoton laitokseen sijoittamalleen 
pääomalle. Määrittäessään vesihuoltolaitoksen tuloutus tason 
kunnan tulee aina huomioida vesihuoltolaitoksen edellytyk-
set – tuottoa ei tule maksaa uus- tai korjausinvestointien 
kustannuksella.

Vesihuollon etu on omistajan kiinnostuneisuus omaisuu-
destaan – tällä ja vesihuoltolaitosten ammattitaitoisella hen-
kilökunnalla varmistetaan hyvä vesihuolto Suomeen. 
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Vesihuoltolaitokset 
tarvitsevat omistajaohjausta

Vieraskynä

KIRSI RONTU
dipl.ins., yhdyskuntatekniikan päällikkö
Suomen Kuntaliitto
E-mail: kirsi.rontu@kuntaliitto.fi
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politiikkaa ja tämän tulee olla omaisuuden hoidon lähtökoh-
tana. Peruskorjausten laiminlyönti on erittäin epätaloudellis-
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Uponor Infra Oy Puhelin 020 778 7111  
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Weholite-säiliöissä on ainutlaatuinen, kestävä ja joustava kaksikerrosputkira-
kenne. PE-muovinen säiliö ei syövy, murru tai ruostu. Weholite-säiliöt valmiste-
taan mittatilaustyönä kunnallis-tekniikkaan, teollisuuteen ja maatalouteen, niin 
sisä- kuin ulkokäyttöön. Weholite-rakennetta sovelletaan myös kiinteistö- ja 
kyläkohtaisissa WehoPuts-jätevedenpuhdistamoissa. 

Weholite – viisas valinta

Aidot ja alkuperäiset
Mittatilaustyönä tehty Weholite-säiliö tuo 
tilaajalle selvää säästöä asennuksesta alkaen. 
Säiliön nerokas rakenne takaa pitkän käyttöiän.

Esimerkkisovelluksia
•  alavesisäiliöt 
•  alkalointisäiliöt
•  kemikaalisäiliöt
•  lietteen vastaanottosäiliöt
•  saostussäiliöt
•  tasausaltaat
•  tulvavesien keräilyaltaat
•  ylivuotosäiliöt

Uponorin ja KWH Pipen yhdyskuntatekniikan yhteis-

yritys Uponor Infra tarjoaa infra- ja maarakentamiseen 

erittäin kattavan valikoiman innovatiivisia ja 

laadukkaita tuotejärjestelmiä ja palveluita.
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