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P Ä Ä K I R J O I T U S

Pertti Vakkilainen
professori
E-mail: pertti.vakkilainen@tkk.fi

Suomi on arvioitu vesivarojen suh-
teen maailman rikkaimmaksi maaksi.
Meidän ongelmamme eivät ole suuren
suuria, mutta niidenkään ratkaisemi-
seen eivät nykyiset tietomme taida riit-
tää. Emme pysty läheskään tarkasti ku-
vaamaan, miten sade muuttuu valun-
naksi ja vie vesiä rehevöittäviä aineita
mukanaan. Emme sanottavasti tiedä,
mitä puroissa ja jokiuomissa tapahtuu.
Voidaan kysyä, voitaisiinko jätevesien
käsittely hoitaa nykyistä luonnonmu-
kaisemmin menetelmin ja paremmin
tuloksin. Onko typen poisto jätevesistä
vesiluonnon kannalta järkevää? Tutkit-
tavaa riittää.

Me Suomessa olemme olleet nopei-
ta omaksumaan muualla tehtyjen tut-
kimusten tuloksia. Olemme olleet uu-
den tiedon siirrossa ja käyttöönotossa
tehokkaita. On kuitenkin hyvä muistaa,
että Suomen luonto on omansa. Kaik-
ki se, mitä vesiin liittyen on muualla
saatu selville, ei ole suoraan sovellet-
tavissa omiin olosuhteisiimme. Mate-
maattiset mallit, joilla kuvataan luon-
nossa tapahtuvia ilmiöitä ja prosesseja,
ovat todellisuuden yksinkertaistuksia.
Ne perustuvat mittauksiin, joten niiden
suora soveltaminen toisenlaisiin olo-
suhteisiin kuin mitä kuvaamaan ne on
kehitetty, johtaa virheellisiin lopputu-
loksiin. Oma mittaus- ja havaintotoi-
mintamme on siis kullanarvoista.

Suuressa maailmassa vesiongelmat
ovat suuria. Kehitysmaissa tilanteet kär-
jistyvät. Vettä ei tahdo riittää, sähköstä
on pulaa,ihmisten koulutustaso on ma-
tala, taloudelliset mahdollisuudet vä-
häiset ja vesivarat surkeassa kunnossa.

Eikö teollistuneen maailman tulisi nyt
näyttää, että kaveria ei jätetä? 

Suomalaisella vesialan kehitysyh-
teistyöllä on perinteitä. Se on kuitenkin
keskittynyt hoitamaan vain kapeaa osaa
vesikysymysten kentästä. Kun vesien
kanssa puuhataan, on sektoroitunut
ajattelu ja toiminta hylättävä. Vesiä ja
niiden käyttöä on tarkasteltava koko-
naisuutena. Vain näin päästään hyvään
lopputulokseen.

Tarvitaan osaajia, jos Suomi päättää
omalta osaltaan lähteä nykyistä vaka-
vammin mukaan kehitysmaiden vesi-
ongelmien ratkaisemiseen. Osaajien löy-
tämisessä ei liene ongelmaa. Korkea-
koululaitoksemme pystyy kyllä kou-
luttamaan tarvittavat asiantuntijat.
Edellytyksenä on, että meillä harjoite-
taan tutkimustoimintaa, jonka tulok-
sia voidaan viedä opetukseen ja käy-
tännössä soveltaa. Tällaista kehitys-
maihin liittyvää tutkimusta Suomessa
osataan. Erinomaisena esimerkkinä käy
dosentti Olli Variksen  ja hänen johta-
mansa tutkimusryhmän tekemä työ.
Teknillinen korkeakoulu arvioi viime
syksynä heidän tutkimuksensa tason
poikkeuksellisen korkeaksi. Tutkimus-
hanke ’’Vesi ja kehitys’’ nimettiin yh-
deksi TKK:n  neljästä kärkitutkimuk-
sesta.

Kysymys on tahdosta. Haluammeko
olla mukana auttamassa ja osallistu-
massa siellä, missä vesiongelmat no-
peasti kärjistyvät vai tyydymmekö
EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin so-
veltamiseen omiin oloihimme.

Pallo on Suomen valtiolla ja suoma-
laisilla yrityksillä. 

KOHTI PAREMPAA
MAAILMAA
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V E S I T I E D E

vavesien varastoimiseksi myöhempää
käyttöä varten. Suurin Egyptin teko-
järvistä oli kuitenkin faarao Amenhet
III :n noin vuonna 2200 eKr. Fayumin
hautavajoamaan rakennettuma Moi-
risjärvi. Tämä penkereillä ympäröity te-
kojärvi oli jotakuinkin meidän Pieli-
semme suuruinen.

Ala-Egyptissä kanavat muodostivat
tärkeän liikenneväyläverkoston. Eräi-
den tietojen mukaan muinaisessa Egyp-
tissä oli yhteen laskien 80 kanavaa, joi-
den yhteinen pituus oli noin 150 km.
Kuuluisin näistä on kanava, jolla Niili
oli yhdistetty Punaiseen mereen. Sen
kokonaispituus oli 60 km, se oli 30 m
leveä ja 13 m syvä. Kanavan kaivutyöt
aloitettiin vuonna 600 eKr, mutta lope-
tettiin 120 000 kaivajan näännyttyä.

Yksi varhaisimmista vesirakennus-
töistä on voitu ajoittaa Egyptiin ja noin
vuoteen 3200 eKr. Arkeologisissa kai-
vauksissa löytyneen maljakon kylkeen
on kuvattu kuningas, joka suorittaa kas-
telukanavan kaivun ensimmäisen la-
pionpiston. Parisataa vuotta myöhem-
min, noin vuonna 3000 eKr. faarao Me-
nes rakennutti pääkaupungikseen
Memfiin. Kaupungin suojaamiseksi to-
teutettiin mittava vesirakennushanke,
joka piti sisällään Niiliin rakennetun
500 metriä pitkän ja 15 metriä korkean
maapadon, kanavan ja kaivamalla teh-
dyn tekojärven. 

Kreikkalaisen historioitsija Herodo-
toksen mukaan Egyptissä rakennettiin
ns. keskivaltakunnan aikana eli vuosina
2160–1788 eKr. runsaasti tekojärviä tul-

VESIEN KÄYTÖN
KEHITYS

Pertti Vakkilainen
professori, tekn.tri
Teknillinen korkeakoulu
vesitalouden ja vesirakennuksen laboratorio
E-mail: pertti.vakkilainen@tkk.fi
Kirjoittaja on TKK:n vesitalouden ja vesiraken-
nuksen professori ja rakennus- ja ympäristö-
tekniikan osaston johtaja. Hän on aiemmin
työskennellyt mm. vesihallituksessa, Oulun yli-
opistossa, Cornell-yliopistossa sekä Wienin tek-
nillisessä yliopistossa.

Makeaa vettä on ihmisen kannalta usein liikaa, lii-
an vähän, väärässä paikassa tai se on vääränlaatuista.
Ihminen ainoana kaikista elollisista olennoista on
pystynyt muuttamaan veden kiertokulkua merkit-
tävässä määrin mieleisekseen, mutta tällä toimin-
nalla on taloudellisista, poliittisista ja ympäristölli-
sistä syistä johtuvat rajoituksensa. Väestönkasvun
seurauksena maapallon vesiongelmat tulevat no-
peasti kärjistymään.
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Persian hallitsija Dareios saattoi työt
päätökseen sata vuotta myöhemmin.
Keisari Trajanus saattoi kanavan käyt-
tökuntoon noin 100 jKr. Viimeisen ker-
ran se kunnostettiin käyttöön vielä noin
650 jKr.

Tulvien ennustamista varten egypti-
läiset rakensivat pitkin Niiliä veden-
korkeusasteikkoja, nilometrejä, jo 5 000
vuotta sitten. Asteikkoja seurattiin tar-
kasti ja lukemia verrattiin aiempien
vuosien lukemiin. Kun sitten havait-
tiin, että tulva alkoi nousta, nopeat sou-
tuveneet lähetettiin. Niilin varren ih-
miset saivat tällä tavoin tiedon vesi-
tilanteesta ja osasivat siihen varau-
tua. 

Kaksoisvirtojen maassa, Eufratin ja
Tigrisin alueilla, vesistönjärjestelyillä oli
ollut merkittävä rooli jo sumerilaisen
kulttuurin aikana. Tulvaa torjuttiin pen-
kereillä ja kastelukanavia kaivettiin. Tii-
lien valmistaminen ja niiden lasittami-
nen tunnettiin Babyloniassa ja polte-
tusta savesta osattiin valmistaa vesi-
johtoputkia jo 2 000 vuotta eKr. Myös
poltetuilla tiiliputkilla suoritetusta sa-
laojituksesta on säilynyt tietoja. Kunin-
gas Hammurapi valtasi Mesopotamian
noin vuonna 1760 eKr. Hän ymmärsi
niin kastelun, kuivatuksen kuin myös
sujuvan vesiliikenteen merkityksen yh-
teiskunnan hyvinvoinnille. Tunnettu on
hänen vahvistamansa lakikokoelma,
jossa on myös vesiin liittyviä säännök-
siä.

Kiinassa ensimmäiset tiedot vesira-
kennustöistä ajoittuvat noin vuoteen
2300 eKr. Näiden töiden suorittajana
mainitaan Jau Suuri, josta sittemmin tu-
li Kiinan keisari ja jota myöhemmin on
Kiinassa pidetty kaikkien vesitaloudel-
listen töiden suojelijana. Kiinalaiset luo-
kittelivat pitkään keisarinsa hyviin ja
huonoihin sen mukaan, miten nämä
vallassaoloaikanaan olivat edistäneet
vesitaloudellisia hankkeita. Jangtseen
nyt rakenteilla olevaa kolmen kanjonin
patoa ja mittavia vedensiirtohankeita
Jangtsesta pohjoiseen on ehkä syytä tar-
kastella myös tätä historiallista tradi-
tiota vasten.

Vesirakennushanke, jota Kiinan osal-
ta ei voi sivuuttaa, on Pekingin ja
Hangtsoun välinen Keisarinkanava,
joka valmistui vuonna 1283 ja jolla on
pituutta 1 450 km. Ensi vaiheessa ka-

nava yhdisti Jangtsen ja Keltaisen joen
ja tämä osa valmistui jo vuonna 486
eKr. Sitä korjattiin ja laajennettiin kol-
mannella vuosisadalla. Kanavaa jat-
kettiin Jangtselta etelään seitsemän-
nellä vuosisadalla ja Keltaiselta joelta
pohjoiseen vuosina 1280–1283. Kaiken
kaikkiaan Keisarinkanavan raken-
tamiseen tarvittiin siis lähes 1 800 vuot-
ta.

Euroopan vesiä hyödynnetään

Antiikin Kreikassa toteutettiin varsin
mittavia ja teknisesti vaativia veden-
hankintaratkaisuja. Niihin liittyi myös
paineellisia vesijohtoja, joiden käytössä
kreikkalaiset lienevät olleet ensim-
mäisiä. Kreikkalaisten ehkä merkittä-
vimmän annin myös vesiasioiden nä-
kökulmasta antoivat kuitenkin filosofit,
jotka pohtivat maailmankaikkeuden
synnyn ohella veden merkitystä ja jo-
kien alkuperää. 

Niinpä Thales, yksi antiikin seitse-
mästä viisaasta, päätyi siihen, että ve-
si oli perimmäisin alkuaineista. Toista-
sataa vuotta hänen jälkeensä elänyt
(500–430) Empedokles väitti alkuai-
neita olevan neljä, joista vesi oli yksi
muiden ollessa maa, tuli ja ilma. Pla-
ton  ja Aristoteles lisäsivät alkuainei-
den listaan vielä viidennen, taivaan.
Platonin käsityksen mukaan jokien läh-
teenä oli suuri maanalainen vesivaras-
to, Tartaros. Aristoteles ei voinut jakaa
tätä käsitystä, vaan päätteli, että jokien
virtaaman synnyttäjinä olivat sadanta,
ilman kondensoituminen maaperässä
sekä nousevien höyryjen kondensaa-
tio. 

Platonin aikaisessa vesiä koskevassa
laissa on mielenkiintoinen osio.  Siinä
säädetään nimittäin seuraavasti: ”Jos jo-
ku tahallisesti pilaa tai hukkaa jollekin
toiselle kuuluvaa vettä myrkyttämäl-
lä, kaivamalla tai varastamalla, hänen
on korvattava vahinko. Jos hän on pi-
lannut veden, hänen on se myös puh-
distettava.’’ Näin säädettiin siis jo lähes
2 500 vuotta sitten.

Rooman valtakunnan aikaisista ve-
siteknisistä rakenteista näkyvimpiä vie-
lä nykyäänkin ovat akveduktit, joiden
rakentaminen aloitettiin 312 eKr. ja joi-
den kokonaispituus ajanlaskumme al-
kuaikoina  oli noin 420 km. Käytetty

tekniikka, kivilaatoilla katettu vesi-
kouru, oli sama, mitä faarao Ramses
II:n rakennuttamissa vesijohdoissa oli
käytetty jo tuhat vuotta aiemmin Egyp-
tissä. 

Roomalaiset antoivat arvoa veden
laadulle, sillä isojenkin jokien varrella
sijaitseviin kaupunkeihin johdettiin pit-
kiä matkoja vettä vuoristopuroista ja 
-lähteistä. Vesijohdot päätyivät tavalli-
sesti kaupungin torille tai muuhun kes-
keiseen paikkaan, mistä rahvas saattoi
noutaa vetensä. Varakkaimmilla oli
mahdollisuus rakennuttaa yleensä lyi-
jystä valmistettu vesijohto taloonsa as-
ti. 

Rooman jätevesikysymystä alettiin
hoitaa noin vuonna 500 eKr. rakenta-
malla viemäröintijärjestelmä, jonka
tunnetuin osa oli kuuluisa Cloaca Ma-
xima. Viemäröinti ei ollut roomalais-
ten keksintö, mutta siellä se toteutet-
tiin laajassa mittakaavassa ensi kertaa.
Kreetalla noin 1 000 vuotta aikaisem-
min oli palatseissa jo  toteutettu vie-
märöinti, jonka toimintaperiaate ja 
toteutustapa olivat varsin nykyaikai-
sia.

Vesivoima tuli roomalaisten tietoi-
suuteen vuonna 65 eKr., jolloin Rooman
sotajoukot voittivat Mustanmeren ete-
lä- ja kaakkoispuolella sijainneen Pon-
toksen kuninkaan Mithridateen joukot.
Sotasaaliiksi saatiin tuolloin muun
muassa vesimylly. Kuuluisa roomalai-
nen arkkitehti ja rakentaja Vitruvius täy-
densi sittemmin vesimyllyä paranta-
malla vesirattaan rakennetta ja otta-
malla käyttöön hammaspyörät, joiden
avulla voima siirretään rattaan vaaka-
suorasta puuakselista jauhinkiven pys-
tyakseliin.

Keskiajalla kovin merkittäviä vesi-
teknisiä innovaatioita ei Euroopassa
tehty. Vedenhankinta perustui useim-
missa kaupungeissa kaivoihin ja pinta-
vesiin. Tarvittaessa kaivojen veden riit-
tävyyttä lisättiin johtamalla niihin pu-
rojen tai jokien vettä maahan upotettu-
ja puuputkia käyttäen. 

Maininnan ansaitsee Hollannissa yh-
deksännellä vuosisadalla aloitettu pen-
gerkuivatus, jota alkuvaiheessa toteu-
tettiin rakentamalla matalia penkereitä.
Niissä käytettiin jo ennen vuotta 1250
patoluukkuja, joiden kautta vesi pen-
gerrysalueilta voitiin juoksuttaa pois.

VESITALOUS  1 20048
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Tuulimyllyjen käyttö kuivatusvesien
pumppauksessa alkoi 1400-luvulla.
Hollannissa kehittyi senaikaisen huip-
putekniikan asiantuntijoita, jotka olivat
kysyttyjä eri puolilla Eurooppaa, eri-
tyisesti Saksassa.

Kanavarakentamisen alku Euroopas-
sa ajoittuu 1400-lopun Italiaan. Erityi-
sesti on kuitenkin mainittava Ranskas-
sa 1600-luvulla rakennetut kanavat.
Näistä merkittävin on Atlantin Välime-
reen yhdistävä, vuonna 1681 valmistu-
nut Canal du Midi, jonka pituus on noin
250 km. Sen antama esimerkki vauhditti
kanavarakentamista eri puolilla Eu-
rooppaa. 

Renesanssin ja uuden ajan aikana
luonnontutkimus alkoi edistyä. Jokien
syntyä oli pohdittu jo antiikin aikana ja
jotkut yksittäiset henkilöt kuten Aristo-
teleen oppilas Thefrastus ja aiemmin
mainitsemani Vitruvius lienevät ym-
märtäneet hydrologisen kierron pääpe-
riaatteen, mutta vielä 1600-luvun jälki-
puoliskolla Euroopassa esitettiin ja suu-
relta osin hyväksyttiin teoria, jonka mu-
kaan Niilin tulvan aiheuttajana olisivat
olleet sumunkaltaiset, ilmasta putoavat
pisarat, jotka synnyttivät Niilin vedes-

sä käymistilan, joka puolestaan aiheut-
ti tulvan nousun. 

Perrault oli ilmeisesti ensimmäinen,
joka mittausten perusteella osoitti
vuonna 1674, että sadanta ja lumen su-
lanta riittävät tuottamaan lähteistä ja
joista purkautuvat vesimäärät. Halley,
paremmin ehkä tunnettu nimeään kan-
tavan komeetan tutkijana, julkaisi vuo-
sien 1687–1715 välisenä aikana useita
haihduntatutkimuksia, joilla hän osoit-
ti, että hydrologinen kierto sulkeu-
tuu. Woltmannin (1790) kehittämä sii-
vikko mahdollisti vedennopeuden tar-
kan mittaamisen ja tätä kautta virtaa-
man määrittämisen. 1700-luvun satoa
ovat myös Bernoullin energiayhtälö
ja Chezyn  laskentakaava veden vir-
tausnopeudelle. 1800-luvun saavutuk-
sista voidaan poimia esiin muun muas-
sa Daltonin havainnot haihdunnasta ja
Darcyn pohjavesiyhtälö. Nämä ja mo-
net muut tutkimustulokset ovat anta-
neet tukevan pohjan vesien rationaali-
selle käytölle. 

Yhdyskuntien vedenjakelujärjestel-
mät sanan nykyaikaisessa mielessä al-
koivat vasta, kun painetta kestävät va-
lurautaputket yleistyivät 1700-luvun

loppupuolelta lähtien. Hyvälaatuinen
vesi paransi väestön terveydentilaa,
mutta huonolaatuinen vesi saattoi ai-
heuttaa suurta terveydellistä uhkaa.
Tunnetuin esimerkki viimemainitusta
on Hampurissa vuonna 1892 sattunut
koleraepidemia, joka vaati yli 8 000 uh-
ria. 

Viemäröinnin tarkoituksena oli joh-
taa jätevedet pois lähiympäristöstä.
Kesti varsin pitkään ennen kuin huo-
miota alettiin kiinnittää jätevesien vai-
kutukseen purkuvesistöissä. Edelläkä-
vijänä tässä oli Englanti, jossa 1800-lu-
vun lopulla käynnistettiin jätevesien
käsittelyn tutkimus- ja kehitystoimin-
ta. 1800-luvun lopulla tiedettiin tämän
työn perusteella suhteellisen hyvin,
millaisia perusvaatimuksia hyvin jär-
jestetyn vesihuollon tuli täyttää. Sa-
moin tunnettiin silloin lähes kaikki tär-
keimmät periaatteet niistä teknisistä
ratkaisuista, joilla vaatimukset voidaan
toteuttaa. 

Suomen vesitaloushistoriaa

Suomen vesitaloushankkeiden histo-
ria voitaneen aloittaa Halisten koskes-

Faaraoiden aikainen vedenkorkeuden mittalaite eli nilometri Assuanissa Egyptissä. (Kuva: Olli Varis)
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sa Aurajoessa sijainneesta myllystä,
jonka ruotsalaiset yrittäjät lienevät ra-
kentaneet koskeen 1200-luvun keski-
vaiheilla. Vanhin tätä koskeva asiakir-
ja on vuodelta 1352. Myllyjen jälkeen
vanhimpia voimankäyttäjiä olivat ve-
sisahat, joita perustettiin 1500-luvulla
monin paikoin kruunun ja aatelin ti-
loille. 1600-luvulta ovat peräisin vesi-
vasaroilla varustetut rautaruukit, jois-
ta vanhin rakennettiin Mustioon vuon-
na 1616. 1800-luvun puolessavälissä
vesimyllyjä oli nelisentuhatta ja ve-
sisahoja vajaa 200. Puinen vesipyörä
korvattiin Suomessa rautaisella en-
simmäisen kerran vuonna 1837 Tam-
pereella Finlaysonin tehtaalla, jossa
vuonna 1849 otettiin käyttöön myös
Suomen ensimmäinen turpiini. Siellä
myös syttyi vuonna 1882 maamme en-
simmäinen hehkulamppu.

Verrattain varhain on suoritettu
myös vesiväylien perkauksia kulku-
kelpoisten vesireittien aikaansaami-
seksi.  1600-luvulta lähtien uomia on
perattu myös niittyjen parantamiseksi
ja valtaamiseksi. Näiden töiden joh-
dossa olivat yleensä papit. Järvenlas-
kujen voidaan katsoa alkaneen talolli-
nen Lassi Nuutisen Enossa sijainneen
Alimmaisen Sarvinginjärven laskemi-
sesta vuonna 1743.

Merkittävää roolia järvenlaskuissa ja

vesistöjen perkauksissa näytteli Jaakko
Stenius nuorempi eli Koski-Jaakko, jos-
ta tuli isänsä Jaakko Stenius vanhem-
man eli Korpi-Jaakon jälkeen vuonna
1768 Pielisjärven kirkkoherra. Koski-
Jaakko oli monipuolisesti koulutettu
mies ja toimi muun muassa Turun yli-
opiston mekaniikan dosenttina. Jär-
venlaskuista merkittävin on Höytiäisen
lasku, jota Koski-Jaakko oli suunnitel-
lut jo 1800-luvun alussa ja jonka evers-
ti Stjernvall vuosisadan puolessa välis-
sä toteutti. Höytiäisen vedenpinta ale-
ni 9,6 metriä. Uutta maatalousmaata
saatiin 15 000 ha. 

Ensimmäiset yritykset kanavien ra-
kentamiseksi tehtiin 1500-luvun alku-
vuosina, kun Saimaa pyrittiin yhdistä-
mään Juustilanjokeen ja sitä kautta
Suomenlahteen. Seuraavan kerran yri-
tettiin 1600-luvun alussa, mutta tämä-
kin yritys epäonnistui. Näistä muis-
toksi jäivät ns. Pontuksen kaivannot,
joista myöhemmän kaivuyrityksen
merkit ovat vieläkin maastossa nähtä-
vissä. Vanhan Suomen liittäminen
osaksi Suomea piristi Itä-Suomen ta-
loutta merkittävästi ja viritti kiinnos-
tuksen vesiteiden kehittämiseen. Tai-
paleen kanava avattiin vuonna 1840 ja
Leppävirran Konnuksen kanava 1841,
jolloin yhteydet Kallavedeltä Saimaal-
le avautuivat. Kuopio-Iisalmi -reittiä

kanavoitiin vuosina 1845–56. Vuonna
1865 valmistunut Saimaan vanha ka-
nava avasi lopulta väylän Suomenlah-
delle.

Vesihuoltotekniikan voidaan katsoa
saaneen Suomessa alkunsa Helsingis-
sä, jossa vesilaitoksen ensimmäinen vai-
he otettiin käyttöön vuonna 1876. Lai-
toksen suunnitteli norjalainen insinöö-
ri Endre Lekve, joka oli aloittanut Hel-
singin teknillisen reaalikoulun eli ny-
kyisen Teknillisen korkeakoulun ra-
kennustaidon ensimmäisenä opettaja-
na vuonna 1859 ja jota näin ollen voi-
daan pitää suomalaisen rakennusinsi-
nöörikoulutuksen isänä. Helsingin en-
simmäinen jätevesien käsittelylaitos val-
mistui Alppilaan vuonna 1910.

Katse tulevaan

Maailmassa elää yli kuusi miljardia 
ihmistä ja ihmisten määrän ennus-
tetaan nousevan kahdeksaan miljar-
diin vuoteen 2030 mennessä. Jo nyt 
yli miljardi ihmistä kärsii puhtaan juo-
maveden puutteesta ja aliravittujen
määräksi arvioidaan noin 800 miljoo-
naa. Vesivarojen laadun heikkenemi-
nen supistaa käytettävissä olevien ve-
sivarojen määrää.  Kahdella miljardil-
la ihmisellä ei ole käytettävissään säh-
köä.

Väestönkasvu tulee tapahtumaan lä-
hes yksinomaan kehitysmaissa, joissa
vesivarat monin paikoin ovat jo nyt niu-
kat ja huonossa kunnossa. Noin puoli
miljardia ihmistä elää veden riittävyy-
den suhteen kriittisissä valtioissa. 25
vuoden kuluttua näiden ihmisten mää-
rä tulee olemaan jo lähes kolme miljar-
dia. On syytä korostaa, että kehitys-
maista käytetystä vedestä noin 90 % ku-
luu kasteluun, joten kastelun tehosta-
miseen tulee kiinnittää erityisesti huo-
miota.

Köyhyyden poiston eräs edellytys on
riittävä energiantuotanto. Kehitys-
maissa vain noin 15 % käyttökelpoi-
sesta vesivoimasta on valjastettu säh-
kön tuotantoon. Vesivoimahankkeet
ovat monesti kasteluvesihankkeita, joi-
den päätarkoituksena on ravinnon tuo-
tanto. On kiinnostavaa havaita, että
teollisuusmaissa, joiden vesivoimasta
on noin 70 % otettu käyttöön,  esiintyy
voimakkaita mielipiteitä Aasian ja 
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Hökkelikylä Phnom Penhin laitamilla Kambodzhassa. Taloudelliset, sosiaaliset ja veteen
liittyvät ongelmat kohtaavat. (Kuva Olli Varis)
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Afrikan vesivoiman kehittämistä vas-
taan.

Kehitysmaissa investoidaan vuosit-
tain noin 30 miljardia dollaria vesi-
huoltoon ja sanitaatioon, 30 miljardia
kasteluun ja 20 miljardia vesivoimaan.
On arvioitu, että asioiden saaminen oi-
keille raiteilleen edellyttää noin 100 mil-
jardin dollarin vuosittaista lisärahoi-
tusta. 

Vedellä on monta käyttäjää. Vesi-
varoja ja niiden käyttöä tulisi tarkas-
tella kokonaisuutena, sillä vain 
niin voidaan turvata tasapainoinen
lopputulos. Ratkaisumenetelmäksi 
vesitalouden järjestämisessä on esiin
nostettu suomalaisten vanha tuttu. 
Sitä nimitettiin meillä aiemmin ve-
sien käytön kokonaissuunnitteluksi.
Nyt sitä kutsutaan vesivarojen yhden-
netyksi hallinnaksi, jolla tarkoitetaan
valuma-alueiden vesitalouden järke-
vää järjestämistä ja jota muun muassa
EU suosittaa kehitysmaissa käytettä-
väksi.

Kehitysmaiden vesiongelmien rat-
kaisemisella on kiire. Tarvittavat mas-
siiviset vesirakennustyöt eivät synny
hetkessä, vaan niiden toteuttaminen
saattaa kestää useita vuosikymmeniä.
Rakennuspäätöksiä on kuitenkin ta-
loudellisista ja ympäristöpoliittisista
syistä usein vaikea tehdä ja näin aika
käy yhä niukemmaksi.  

Ilmaston mahdollisen muutoksen
vaikutuksista vesivaroihin ja vesivaro-
jen riittävyyteen ei ole olemassa luotet-
tavaa selvitystä. Useita arvioita on ole-
massa, mutta ne ovat epävarmoja ja ris-
tiriitaisia. Tulvien ja kuivakausien en-
nustetaan kuitenkin jokseenkin yhtäpi-
tävästi äärevöityvän. Kaiken kaikkiaan
näyttää siltä, että ilmaston lämmetessä
alueet, joilla jo nyt on vaikeuksia veden
riittävyyden kanssa, tulisivat entistä
kuivemmiksi.

Teollisuusmaiden tilanne on luon-
nollisesti parempi, sillä niissä ei väestö
juuri kasva, koulutustaso on korkea ja
taloudelliset mahdollisuudet ongelmien
ratkaisemiseen ovat olemassa. Ihan
helppoa kaikilla niistäkään ei tule ole-
maan, sillä monin paikoin niin pinta-
kuin pohjavedetkin on pilattu sellaiseen
kuntoon, että tarvittavat taloudelliset
uhraukset tulevat kasvamaan merkit-
täviin summiin.

EU:ssa vesitaloutta tulee ohjaamaan
vuonna 2000 voimaan astunut vesipo-
litiikan puitedirektiivi. Tavoitteena on
parantaa vesiensuojelua ja vesiekosys-
teemien tilaa ja turvata pinta- ja pohja-
vesien riittävä saanti. EU:n toimesta ke-
hitysmaille tarjotut vesitalouden jär-
jestämisen periaatteet eivät siis näytä
kelpaavan toimintaohjeiksi EU:lle it-
selleen.

Suomessa on aihetta tyytyväisyy-
teen. Pari vuotta sitten julkaistussa kah-
dessa kansainvälisessä vertailurapor-
tissa maamme arvioitiin veden suhteen
maailman rikkaimmaksi maaksi. Vesi-
huoltomme on hoidettu hyvin. Ta-
lousveden laatu on korkea ja  jäteve-
sien käsittely tehokasta. Lisääntyvässä
määrin huomiota tullaan kiinnittä-
mään hajakuormituksen vähentämi-
seen ja huonokuntoisten vesialueiden
kunnostamiseen.

Vesivoima on erityisen tärkeä säätö-
energiamme tuottajana, vaikka sen
osuus sähkön tuotannosta on vain va-
jaa viidennes. Aikoinaan lähinnä voi-
mantuotantoa varten toteutettuja sään-
nöstelyjä pyritään muuttamaan ny-
kyisiä käsityksiä paremmin vastaa-
vaksi. Kehittyneen vesiliikennever-
kostomme suuri kysymys on Saimaan
kanavan tulevaisuus. Maankuivatus-
ja tulvasuojelujärjestelmämme ovat toi-

mintakuntoisia. Niiden kunnossapitoa
ei saa kuitenkaan lyödä laimin. 

Tilanteemme on hyvä. Toisin on mo-
nissa muissa maissa. Täydellä syyllä
voidaan arvioida, että veteen liittyvät
ongelmat tulevat olemaan eräitä ihmis-
kunnan vaikeimmin ratkaistavia on-
gelmia.
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Varhaisimmat sivilisaatiot syntyivät jokien varrelle, joissa virtaavan veden
varaan. Maan kastelu turvasi ravinnon saannin ja kun päivät eivät enää
kuluneet pelkästään  elämän perustarpeista huolehtimiseen, jäi aikaa
henkisen viljelyn, kulttuurin, kehittämiselle. Kaupunkiasutus sai alkunsa
ja yhdyskuntien keskitetysti toteutettavat vesijärjestelmät alkoivat kehit-
tyä. Kautta historian juuri vesitaloudelliset työt ovat tehneet sivistyksen
syntymisen mahdolliseksi. 
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Pintavesien rehevöityminen on yk-
si hankalimmin ratkaistavista ympäris-
töongelmista Suomessa. Valtaosa pin-
tavesiin kohdistuvasta kuormituksesta
on hajakuormitusta, jonka määrä vaih-
telee vuosittain paljon, sillä maa-alueil-
ta tulevan ravinnekuormituksen mää-
rä riippuu suuresti vuotuisesta hydro-
logiasta, sademääristä ja sateiden ajoit-
tumisesta. Lisäksi ihmisen toimenpi-
teillä on merkittävä vaikutus sekä ty-
pen että fosforin kiertoon. Hajakuor-
mitusta on nykyään mahdollista tar-
kastella määrällisesti vain kokonaisuu-
tena laskemalla valuma-alue- tai vesis-
tökohtaisia ravinnevirtaamia. Eri maan-
käyttömuotojen kuormitusosuuksien

mittaamiseen ei ole olemassa kattavaa
seurantajärjestelmää. Valtioneuvosto
antoi vuonna 1998 periaatepäätöksen
vesiin kohdistuvan kuormituksen vä-
hentämisen tavoitteista. Pyrkimyksenä
on vähentää vuoteen 2005 mennessä ih-
misen toiminnasta aiheutunutta fosfo-
rikuormitusta 45 % ja typpikuormitus-
ta 40 % 1990-luvun alkuvuosien tasos-
ta.  

Miten arvioidaan
vesiensuojelutavoitteiden

vaikutus?

Erityisesti maatalouden aiheuttaman
hajakuormituksen vähentämiseen on

V E S I T I E D E
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Tuomo Karvonen
professori
Teknillinen korkeakoulu
vesitalous ja vesirakennus
E-mail: tuomo.karvonen@hut.fi

Ravinteiden huuhtoutuminen
valuma-aluetasolla:

MALLINTAMISEN
KEHITYSTARPEITA

Mikä on veden todellinen reitti sadannasta ja su-
lannasta valunnaksi? Entä sama ravinteiden osalta?
Onko olemassa keinoja arvioida eri maankäyttö-
muotojen vaikutus valuma-alueiden kokonaiskuor-
mitukseen?  Miten voidaan ennustaa eri vesien-
suojelutoimenpiteiden vaikutus ravinnehuuhtou-
miin?  Miten hyvin olemassa olevat matemaattiset
mallit selviytyvät tästä vaikeasta tehtävästä? Mihin
suuntaan mallien kehittämistä tulisi suunnata?
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olemassa erityyppisiä keinoja, joilla ta-
voitteena on pienentää valumavesien
ravinnepitoisuuksia maatilatasolla. On-
ko olemassa keinoja, joilla eri vesien-
suojelutavoitteiden vaikutus ravinne-
huuhtoumiin voidaan arvioida? Ku-
ten edellä mainittiin, kattava kuormi-
tusten seurantajärjestelmä puuttuu ja
hajakuormituksen luonteen takia pel-
kästään havaintoihin perustuvaa kei-
noa arvioida eri vesiensuojelutoimen-
piteiden vaikutusta kokonaiskuormi-
tuksiin ei liene mahdollista edes kehit-
tää. 

Matemaattiset mallit näyttävät ole-
van ainoa keino ennustaa esimerkiksi
se, kuinka paljon lannoitustason pie-
nentäminen 20 %:lla vaikuttaa kuor-
mitusta vähentävästi. Tai kuinka pal-
jon eri metsätaloustoimenpiteet – met-
sien hakkuu, kunnostusojitus – vai-
kuttavat ravinnehuuhtoumiin. Mate-
maattisia malleja voidaan myös käyt-
tää apuna kohdennettaessa vesien-
suojelutoimenpiteitä valuma-alueta-
solla.  

Suomessa on pyritty laskemaan va-
luma-alueelta tapahtuvaa ravinne-
huuhtoumaa ja hajakuormitusta eri
menetelmillä jo 1950-
ja 1960-luvuilta alka-
en, mutta huuhtou-
man mallinnusta dy-
naamisilla, alueelli-
silla prosessipohjai-
silla malleilla on jul-
kaistu toistaiseksi vä-
hän (Bilaledtin ym. 1991 ja 1994, Ala-
saarela ym. 1995, Rankinen ym. 2002 ja
2003). Rankinen (2003) on tehnyt typen
osalta erittäin kattavan kirjallisuustut-
kimuksen tähän mennessä laadituista
mallisovellutuksista. Ennusteongelma
on erittäin vaikea ja haastava. Jos kri-
teerinä pidetään sitä, että veden ja 
ravinteiden todellinen reitti on mallin-
nettava, niin voidaan perustellusti väit-
tää, että mikään tähän mennessä teh-
dyistä sovelluksista ei laske kuormi-
tuksia oikein. Mallit voidaan kalibroi-
da niin, että ne toimivat melko hyvin,
mutta edes vesien liikettä ei vielä osa-
ta valuma-aluetasolla laskea fysikaa-
lisesti riittävän tarkasti. Kyse ei ole
niinkään siitä, että mallien tarvitsisi
välttämättä olla monimutkaisempia,
mutta niissä olisi oltava mukana kes-

keisimmät ravinteiden pidättymiseen
ja huuhtoutumiseen vaikuttavat pro-
sessit.  

Maatalousalueet

Maatalouden osuus hajakuormituk-
sesta on kutakuinkin puolet, joten tut-
kimustietoa valunnan ja ravinteiden
huuhtoutumisen mekanismeista on
paljon tarjolla. Peltoviljelyssä vuotui-
nen typpitase on keskimäärin seuraa-
vanlainen: lannoitus 80–120 kg/ha/a,
typen nettomineralisaatio 30–70
kg/ha/a, viljakasvien typen otto
80–130 kg/ha/a, ilmalaskeuma 5–10
kg/ha/a, denitrifikaatio 10–30
kg/ha/a ja huuhtoutuminen 10–20
kg/ha/a. 

Vuosien välinen vaihtelu on erittäin
suuri ja hyvin keskeinen rooli on kas-
vustolla ja sen ottamalla typellä. Ve-
siensuojelutoimenpiteiden vaikutusten
arviointiin tarkoitetussa mallissa on siis
ehdottomasti oltava mukana viljakas-
vien sadon muodostusta ja typen ot-
toa kuvaava osamalli. Muutoin ei ole
mahdollista arvioida esim. pienenty-
neen lannoitustason vaikutusta ravin-

nehuuhtoumiin.
TKK:n vesitalou-
den laboratorion
tekemissä kent-
tätutkimuksissa
Sjökullassa on to-
dettu, että sadan-
nan ja salaojava-

lunnan välinen viive savipellolla on pie-
nimmillään vain muutamia tunteja sil-
loinkin kun maanpinnalla ei ole silmin
havaittavia kuivumishalkeamia (Paa-
sonen-Kivekäs ym. 2000). Perinteisten,
Darcyn lakiin perustuvien mallien avul-
la näin nopeaa valunnan syntymeka-
nismia ei pystytä selittämään. Todelli-
nen syy ovat erilaiset makrohuokoset –
madonreiät, juurikanavat – jotka ovat
pysyviä. Ilmiö etenee niin, että kun kyn-
tökerros kostuu riittävän paljon niin
pohjamaassa olevat makrohuokoset al-
kavat johtaa vettä ja ravinteita oikovir-
tauksena maamatriisin ohi. Kun huo-
kosilla näyttää olevan yhteys ojastoon,
niin salaojavalunnan maksimiarvo saa-
vutetaan Sjökullassa 5–10 h sateen hui-
pun jälkeen. Tämä mekanismi kuljettaa
kyntökerroksessa olevan nitraatin  hy-

vin nopeasti salaojiin ja sieltä edelleen
vesistöihin. Uusitalon (2000) ja Pelto-
vuoren (2000) mukaan savimaalla sala-
ojavalunnan kuljettama kiintoaines ja
sen sisältämä fosfori olivat pääosin pin-
tamaasta peräisin olevaa hienorakeista
maa-ainesta. Makrohuokoset on tässä-
kin tärkein selittävä tekijä. 

Pintavalunnan mukanaan kuljetta-
ma kiintoaines ja sen sisältämät ra-
vinteet – erityisesti fosfori ja liukoinen
orgaaninen typpi – ovat tärkeä osa
maatalouden ravinnekuormitusta. Pin-
tavalunnan aiheuttaman eroosion las-
kenta on Suomessa toistaiseksi tehty
pääosin USA:ssa kehitetyillä malleilla,
joiden perustana ovat empiiriset, sikä-
läisiin ilmasto-oloihin sovitetut käyrät.
Jatkossa on ehdottomasti tarpeen laa-
tia uusia menetelmiä, joiden perusta-
na ovat kiintoaineen irtoamisen ja kul-
keutumiseen vaikuttavat mekanismit
ja jotka testataan perusteellisesti suo-
malaisten kenttätutkimusten avulla.
Yksi mahdollinen kehityssuunta on
käyttää soveltuvin osin samoja mene-
telmiä, joilla lasketaan kiintoaineen
pohjakulkeumaa tulvatasanteilla ja jo-
kiuomissa (Falconer ja Chen 1996, Wal-
ling ym. 1996). 

Metsäalueiden erityispiirteitä

Metsätalouden kuormitusvaikutuk-
sia arvioitaessa on oleellista erottaa
pääosin mineraalimaalla olevat kalte-
vat rinteet (hillslopes) ja metsäalueita
ympäröivät suot. Suomalaisten metsä-
maiden tyypillinen piirre – vedet pur-
kautuvat hyvin usein suoalueille – ai-
heuttaa sen, että metsätalouden ravin-
nekuormituksen mallintaminen edel-
lyttää prosessien kuvaamista sekä mi-
neraalimailla että niitä ympäröivillä
suoalueilla. Tämäntyyppistä mallinta-
mista on valuma-aluetason mittakaa-
vassa kansainvälisestikin tehty hyvin
vähän. Mineraalimailla keskeisin puu-
te tuntuu olevan puutteellinen käsi-
tys vaakasuunnan oikovirtausten mer-
kityksestä sekä veden, että ravinteiden
kuljettajana (Weiler ym. 2003). Eri puo-
lilla maailmaa tehdyissä tutkimuksis-
sa on havaittu, että metsämailla on
myös paljon makrohuokosia, jotka kul-
jettavat veden ja ravinteet hyvin no-
peasti vaakasuunnassa kohti suo-

’’Perinteisten mallien
avulla ei pystytä selittä-
mään savipelloilla tapah-
tuvaa nopeaa valunnan
syntymekanismia.’’
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aluetta tai pieniä puroja. Näiden vaa-
kasuuntaisten ’’putkien’’ on kuitenkin
yleensä todettu olevan hyvin lyhyitä,
pituudeltaan muutamia metrejä (Uchi-
da ym. 2002, Weiler ym. 2003), eikä yk-
sikäsitteistä teoriaa putkien jatkuvuu-
desta vaakasuunnassa vielä ole.  

Mineraalimailla typen prosessien
osalta keskeisiä epävarmuuksia ovat
aluskasvillisuuden rooli, karikkeen ja
hakkuutähteiden merkitys typen kier-
rossa, sekä bakteerien osuus typen si-
donnassa. Aluskasvillisuuden merkitys
kasvaa oleellisesti silloin, kun päällä ole-
va metsä hakataan ja halutaan arvioida
hakkuun vaikutus ravinteiden huuh-
toutumiseen. Puuston typen oton mal-
lintamiseen on olemassa työkaluja (mm.
Kellomäki 1993). Hakkuun jälkeisessä
tilanteessa aluskasvillisuus voi osin
kompensoida puuston typen oton ja ty-
pen oton kuvaus on näiltä osin puut-
teellinen.  Tilannetta monimutkaistavat
hakkuutähteiden hajoamisessa tapah-
tuvat prosessit (Piirainen 2002, Palviai-
nen ym. 2003). Eri-
tyisen haastavaa on
liukoisen orgaanisen
typen prosessien
mallintaminen.  Jo-
ensuun yliopiston,
metsäntutkimuslai-
toksen, geologisen
tutkimuslaitoksen, TKK:n vesitalouden
ja vesirakennuksen laboratorion ja Ou-
lun yliopiston yhteistutkimuksissa  ol-
laan kehittämässä työkaluja metsäta-
louden ympäristövaikutusten arvioin-
tiin (Laurén ym. 2002 ja  Koivusalo ym.
2003).

Suoalueiden typen prosessit

Suomalaisten metsämaiden tyypillinen
piirre – mineraalimaiden vedet pur-
kautuvat hyvin usein suoalueille – ai-
heuttaa sen, että metsätalouden ravin-
nekuormituksen mallintaminen edel-
lyttää erityisesti ravinneprosessien ku-
vaamista mineraalimaita ympäröivillä
suoalueilla. Näissä olosuhteissa liu-
koisen orgaanisen typen prosessit ovat
vaikeimmin mallinnettavissa. Denitri-
fikaatiolla on keskeinen rooli nitraa-
tin osalta. Kenttäkokeissa on myös ha-
vaittu nitraatin muuttumista liukoi-
seksi orgaaniseksi typeksi, jos metsä-

alueilta purkautuva nitraattipitoinen
vesi virtaa suon hapellisissa pintaosis-
sa (Burt ja Haycock 1996). Suoalueella
myös bakteerien vaikutus typen sito-
jana voi olla erittäin suuri. Kasvustol-
la on tärkeä rooli sekä ravinteiden ot-
tajana että denitrifikaatiolle suotuisan
hiili-typpisuhteen ylläpitäjänä. Liu-
koinen orgaaninen typpi voi hydro-
lyysissa vapautua ammoniumina, joka
puolestaan voi tietyissä olosuhteissa
muuttua nitraatiksi (Hill 1991). Suo-
alueiden typen prosessien mallintami-
nen on siis erittäin haastava projekti ja
lisävaikeutena on se, että soiden kuor-
mitus on valtaosin peräisin ympäröi-
viltä metsäalueilta, eli suoaluetta ei voi
tarkastella itsenäisesti.  

Taajama-alueet

Kaupungistumiseen ja asutuksen le-
viämiseen liittyvät maankäytön muu-
tokset vaikuttavat oleellisesti aluei-
den vesi- ja ravinnetalouteen. Näiden

muutosten laa-
jempia vaikutuk-
sia mm. ympäröi-
vään luontoon on
tutkittu vähänlai-
sesti Suomessa.
Kun halutaan en-
nustaa valuma-

aluetason kuormituksia ja taajamien
osuutta, on taajama-alueiden hydrolo-
gian, ravinteiden kierron ja hydraulii-
kan tietämystä lisättävä.  Mallintamis-
ta tällä alueella on toistaiseksi tehty
vain vesimäärien osalta (mm. Metsä-
ranta 2003). Hyvän pohjan ravinteiden
kulkeutumismallien kehittämiseen tar-
joaa Kaupunkivedet ja niiden hallinta
-projekti eli RYVE , joka on neliosainen
tutkimus- ja kehityshanke. RYVE:ssä
tutkitaan rakennetun ympäristön ai-
heuttamia hydrologisia muutoksia ja
vesistökuormitusta sekä valuma-
alueissa tapahtuneita muutoksia. Va-
lunnan ja ainekuormituksen muodos-
tumista rakennetuilla alueilla kuvaa-
van osaprojektin tuloksia ovat esitel-
leet Kotola ja Nurminen (2003). 

Purot ja avouomat

Maatalousalueilta, metsäisilta alueilta,
soilta ja taajamista tuleva valunta ja sen

mukana liikkuvat ravinteet kulkeutu-
vat ensin pieniin puroihin tai ojiin ja
niistä edelleen kohti isompia jokia.  Pu-
roissa ja jokiuomissa tapahtuvia ra-
vinneprosesseja on tutkittu maassam-
me harmillisen vähän. Ei ole olemassa
kunnon mittausaineistoja, joilla voi-
taisiin arvioida kuinka paljon esimer-
kiksi nitraattia haihtuu kaasuna ilmaan
denitrifikaatiossa tai kuinka merkittä-
vää on uomien kasvuston typen si-
donta valuma-aluetasolla. Kevätaika-
na valuma-alueelta poistuvasta fosfo-
rista tai typestä osa on varmasti läh-
töisin uoman pohjassa olevasta sedi-
mentistä ja siihen aikaisempina vuosi-
na pidättyneistä ravinteista. Kenttä-
mittausten lisäksi tarvitaan myös mal-
lien kehittämistä siihen suuntaan, jos-
sa ratkaistaan samanaikaisesti veden,
ravinteiden ja kiintoaineen kulkeutu-
minen (mm. Falconer ja Chen 1996,
Walling ym. 1996). 

Erityisenä haasteena voidaan nähdä
kasvillisuuden vaikutuksen huomioi-
minen muuttuvan avouomavirtauksen
malleissa. Nykyisin käytössä olevat
mallit perustuvat Manningin kertoimen
n arviointiin ja kasvillisuuden vaikutus
otetaan mukaan lisäämällä karkeus-
kertoimen arvoa.  Häviötarkasteluissa
on kuitenkin mahdollista siirtyä käyt-
tämään Manningin kertoimen sijasta
yleistä kitkahäviökerrointa f. Tällöin
käytettävissä ovat mm. Järvelän (2002
ja 2003) tutkimukset, joilla on mahdol-
lista arvioida kasvuston aiheuttamaa
virtausvastusta fysikaalisesti perustel-
luilla menetelmillä. Liikemäärän vaih-
to pääuoman ja tulvatasanteiden välil-
lä pienentää pääuoman vedenjohtoky-
kyä (mm. Helmiö 2003), mikä on syytä
ottaa huomioon erityisesti silloin, kun
virtaaman lisäksi on ennustettava myös
ravinteiden kulkeutumista jokiuomas-
sa.  

Mallintamisen vaihtoehdot

Kun tarkastellaan valuma-aluetason
kuormituksia ja tavoitteena on arvioi-
da eri  vesiensuojelutoimenpiteiden
vaikutus, tarkoitukseen soveltuvat vain
dynaamiset mallit.  Niissä veden ja ra-
vinteiden kiertoon vaikuttavia proses-
seja pyritään jäljittelemään ajan suh-
teen muuttuvina suureina mahdolli-
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’’Tietämystä taajama-
alueiden hydrologiasta, ra-
vinteiden kierrosta ja hyd-
rauliikasta on lisättävä.’’
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lisikin tutkia yksittäisen parametrin si-
jasta mallin herkkyyttä koko para-
metrikombinaatiolle. Eräs keino tähän
on GLUE-menetelmä (Beven ja Binley
1992, Freer ja Beven 1996, Romanowicz
ym. 1996), jolla voidaan laatia sekä
mallin parametrien todennäköisyysja-
kauma, että ennusteiden luotetta-
vuusjakauma. GLUE-menetelmää voi-
daan käyttää myös mallin rakenteen
hyvyyden arviointiin tai vaihtoehtois-
ten mallien vertailuun. Valuma-alue-
tason huuhtoumamallien yhteydessä
olisi normaalin herkkyysanalyysin li-
säksi tutkittava mahdollisuudet käyt-
tää monimutkaisempaa, mallin raken-
teen hyvyyttä arvioivaa analyysiä.

Johtopäätös

Ravinteiden huuhtoutumisen laskenta
valuma-aluetasolla on erittäin haastava
ja paljon poikkitieteellistä tutkimusta
vaativa tehtävä. Jos tavoitteena on li-
säksi ennustaa vesiensuojelutoimenpi-
teiden vaikutukset, niin käytettävissä
olevien osamallien on laskettava veden
ja ravinteiden reitti mahdollisimman to-
denmukaisesti. Erityisesti makrohuo-
kosten osalta kehitystarvetta on erittäin
paljon.  Seibert ja McDonnell (2002)
esittävät omana arvionaan: ’’We, as a
hillslope hydrology community, seem
to be in a position, where we often ha-
ve hillslope models that ’work’ but for
the wrong process reasons.’’ 

Edellinen tarkoittaa käytännössä si-
tä, että mallit voidaan kalibroida niin,
että ne toimivat melko hyvin, mutta ve-
sien liikettä ei vielä osata ainakaan va-
luma-aluetasolla laskea fysikaalisesti oi-
kein. Siitä kai väistämättä seuraa se, et-
tä  toistaiseksi tehdyt mallit laskevat va-
luma-aluetasolla ravinteiden huuhtou-
tumisen väärin.

Artikkeliin liittyvän kirjallisuusluettelon 
saa kirjoittajalta:
tuomo.karvonen@hut.fi
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simman todenmukaisesti. Periaattees-
sa käytettävissä on kolme selkeästi eri-
tyyppistä lähestymistapaa:  1) ns. kon-
septuaaliset mallit, 2) alueellisesti täy-
sin hajautetut mallit ja 3) näennäisesti
hajautetut mallit. Konseptuaalisissa
malleissa kukin osavaluma-alue tar-
kastellaan itsenäisesti, mutta eri maan-
käyttömuotojen vaikutusta kuormi-
tusten jakautumiseen ei pyritäkään
erottamaan. Valuma-alue on näissä
malleissa kuvattu varastoina, joiden
välillä tapahtuu veden ja ravinteiden
vaihtoa. Varastoille ei ole olemassa
tarkkaa fysikaalista tulkintaa.  Tämän-
tyyppisiä malleja on käytetty myös en-
nustamaan mm. ihmistoimintojen vai-
kutusta ravinnehuuhtoumiin.  Kon-
septuaalisilla malleilla ei kuitenkaan
pystytä jäljittelemään veden ja ravin-
teiden tarkkaa kulkeutumisreittiä va-
luma-alueella, joten näiden mallien
käyttöön vesiensuojelutoimenpiteiden
vaikutusten arvioinnissa  tulisi suh-
tautua erittäin varauksellisesti. 

Täysin hajautetut mallit ovat vaihto-
ehto, jossa valuma-alue jaetaan ruu-
dukkoon (solmuihin) ja veden ja ravin-
teiden vaihto lasketaan ainakin peri-
aatteeessa fysikaalisesti perustelluin
menetelmin. Näiden mallien ongelma-
na on se,  että mallien vaatimia solmu-
kohtaisia lähtötietoja (mm. maan ve-
denpidätyskäyrä, vedenjohtavuus, ra-
vinteiden kiertoon vaikuttavat para-
metrit) ei ole ole käytettävissä edes pie-
nillä valuma-alueilla. Puutteelliset läh-
tötiedot käytännössä palauttavat alu-
eellisesti hajautetut mallit konsep-
tuaalisiksi malleiksi, mutta paljon mo-
nimutkaisemmalla tasolla.

Näennäisesti hajautetut mallit tarjo-
avat kolmannen tavan laskea valunnan
ja ravinteiden huuhtoutumista valuma-
aluetasolla. Näissä malleissa pääperi-
aate on se, että kutakin maankäyttö-
muotoa varten laaditaan oma mate-
maattinen malli. Kunkin maankäyttö-
muodon sisällä on mahdollista laskea
useita ns. tyyppiprofiileja, jotka voivat
edustaa eri maalajeja, kaltevuussuh-
teita, viljakasveja tai metsätyyppejä.
Metsäalueilla tyypillinen profiili on
ns. kalteva rinne (hillslope) ja maata-
lousalueilla sala- tai avo-ojitettu profii-
li. Suomessa metsäiset rinteet päättyvät
harvoin suoraan ojaan tai puroon, vaan

purkautuvat vesistöön suoalueiden
kautta, joten käytännössä metsäiset rin-
teet ja suo-alueet tulisi tarkastella yh-
dessä. 

Näennäisesti hajautetut  mallit tun-
tuisivat olevan järkevin keino yrittää ar-
vioida valuma-aluetason ravinnekuor-
mituksia ja vesiensuojelutoimenpitei-
den vaikutusta typen ja fosforin huuh-
toumiin. Näiden mallien etu on se, et-
tä ongelma voidaan pilkkoa pienempiin
osiin, joita voidaan sekä mitata että mal-
lintaa tarkemmin. Käytännössä hajau-
tettujen mallien kehittäminen edellyt-
tää koetoimintaa kaikilla keskeisillä
maankäyttömuodoilla ja mieluiten
usealla erityyppisellä kohteella kunkin
maankäyttötyypin sisällä. TKK:n vesi-
talouden laboratoriossa on mitattu eri-
tyyppisten maatalous-, metsä- ja taaja-
maprofiilien valunnan määrää ja ravin-
nekuormituksia (Paasonen-Kivekäs
2000, Kotola ja Nurminen 2003), sekä
laadittu malleja, joilla eri maankäyttö-
muotojen valuntaa voidaan ennustaa
(Koivusalo 2002, Kokkonen 2003, Met-
säranta 2003). 

Mallien  oikeellisuus?

Matemaattisia malleja on käytetty eri-
tyyppisten ongelmien ratkaisussa jo
kymmeniä vuosia. Siitä huolimatta
alalle ei ole pystytty kehittämään yh-
tenäistä menettelytapojen joukkoa, jol-
la voitaisiin arvioida sitä, kuinka hy-
vin mallintamisessa on onnistuttu
(Refsgaard ja Henriksen 2004). Malli
kalibroidaan havaintoaineiston perus-
teella ja mallin oikeellisuutta arvioi-
daan pääasiassa ns. hyvyysluvun pe-
rusteella. Korkea hyvyysluku ei vält-
tämättä takaa sitä, että mallia voitaisiin
käyttää ennustamaan vesiensuojelu-
toimenpiteiden vaikutus, jos malli ei
fysikaalisesti kuvaa ilmiötä oikein. Pe-
rinteinen tapa tehdä mallien herk-
kyysanalyysi on poikkeuttaa yhtä pa-
rametria kerrallaan ja katsoa kuinka
suuri vaikutus sillä on mallin tuloksiin.
Käytäntö on kuitenkin osoittanut, et-
tä on olemassa suuri joukko para-
metrikombinaatioita, joilla saavutetaan
lähes sama hyvyysluku. Toisin sanoen
ei ole olemassa yhtä parametrijoukkoa,
jonka voisi kiistatta väittää olevan op-
timaalinen. Herkkyysanalyysissa tu-
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Tunnettu suomalainen biologi K.M.
Levander kirjoitti 1890-luvun puolivä-
lissä kansanvalistusseuran kalenterissa
vesistöjen tutkimisesta. Kuvauksessaan
hän esitti, kuinka on tutkittu paitsi ve-
sien eliöitä ja niiden levinneisyyksiä,
myös eliöiden ja ympäristötekijöiden
välisiä vuorovaikutussuhteita, järvien
ominaisuuksia ja olosuhteita sekä jär-
vien syntyhistoriaa. Tämä limnologian
tutkimusalojen kuvailu kuitenkin teh-
tiin jo noin kymmenen vuotta ennen
limnologia-käsitteen käyttöönottoa, mi-
kä puolestaan tapahtui 1900-luvun en-
simmäisellä vuosikymmenellä Forelin
Geneve-järven (Lac Leman) limnologi-
aa koskevien kirjojen ilmestyttyä.  Suo-

men vesistötutkimuksilla on kuitenkin
vielä pidemmät perinteet, sillä esimer-
kiksi säännöllinen havainnointi järvien
jään paksuudesta aloitettiin vuonna
1833, vedenpinnan korkeuden seuran-
ta vuonna 1847 ja virtaamien seuranta
vuonna 1862. 

Vesiin kohdistunut tutkimus oli pit-
kään varsin hajanaista ja satunnaista. Yk-
sittäiset biologit tutkivat vesien eliöitä
kukin erikoisalansa mukaan.  Meillä oli
useita kansainvälisestikin tunnettuja ve-
sibiologeja kuten esimerkiksi Alexander
Luther, myöhemmin myös hänen poi-
kansa Hans Luther, K.M. Levander, Sven
Segerstråle, Kaarlo Linkola, Ernst Häy-
ren, Rolf Grönblad, T.H. Järvi, K.J.Valle

V E S I T I E D E
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VESITIEDE JA
VESISTÖ-

TUTKIMUKSET
Aikanaan 1960-luvulla valittu fysikaalis-kemiallisen
seurannan linja jätti biologiset analyysit ja niiden
sovellukset taka-alalle, mikä aiheuttaa nyt EU:n
vesipuitedirektiivin toimeenpanossa ongelmia tie-
tojen ja taitojen puutteen vuoksi. Limnologisen tut-
kimuksen suuntautuminen lähinnä järviin on jättä-
nyt virtavesitutkimukset taka-alalle. Tämä puute pi-
täisi saada mitä pikimmin korjatuksi.
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sekä Ernst Palmen. Varsinaisena Suomen
limnologian tutkimuksen vahvana mie-
henä voidaan kuitenkin kiistatta pitää
Heikki Järnefeltiä, joka toimi Helsingin
yliopistossa sovelletun limnologian hen-
kilökohtaisen ylimääräisen professorin
virassa aina vuoteen 1961, eläkkeelle siir-
tymiseensä saakka. Vaikka Järnefelt oli-
kin alunperin eläintieteilijä ja kalatutki-
ja, hänen kiinnostuksensa laajeni no-
peasti koskemaan järvien oloja koko-
naisuutena, niiden pohjaeläimistöä, kas-
vi- ja eläinplanktonia, kalastoa, vesikas-
villisuutta sekä eliöstön lisäksi myös ve-
den fysikaalisia ja kemiallisia olosuhtei-
ta. Järnefeltin kiinnostus kohdistui jo
varhain myös vesistöjen likaantumiseen,
erityisesti puunjalostusteollisuuden ai-
heuttamiin ongelmiin mm. Etelä-Sai-
maalla ja Lievestuoreenjärvellä. Hänen
lukuisia järviä koskevat tutkimuksensa
eri puolilta Suomea ovat olleet arvok-
kaana taustatietona tarkasteltaessa ve-
sistöissä sittemmin tapahtuneita muu-
toksia. Vesiin liittyvät tutkimukset olivat
silti aina 1960-luvulle saakka pääosin jo-
honkin yksittäiseen tekijään tai eliöryh-
mään keskittyviä kuvailevia selvityksiä. 

Vesistöjen seurannan alku

Kun 1960-luvun alkupuolella viran-
omaiset aloittivat säännöllinen valta-
kunnallinen vesien tilan seurannan pää-
vesistöissä virtahavaintopaikoilla ja seu-
raavaksi myös talvisin merkittävimpien
järvien syvännehavaintopaikoilla, alet-
tiin saada parempi käsitys päävesistö-
jemme ominaisuuksista ja tilasta. Virta-
havaintopaikkojen neljä kertaa vuo-
dessa toistettu näytteenotto alkoi jo
tuottaa tietoja myös vesien tilan vuo-
denaikaisvaihteluista suhteessa vesi-
määriin. Pian saatiin myös tuloksia jo-
kivesien tilan ja valuma-alueiden omi-
naisuuksien sekä kuormitusten välisis-
tä suhteista. Suurempien vesistöjen seu-
rannan ohelle perustettiin myös ns.
pienten valuma-alueiden havaintover-
kosto, jolla on seurattu intensiivisesti
hydrologisten tekijöiden lisäksi myös
mm. aineiden huuhtoutumista maan-
käyttömuodoiltaan erilaisilta alueilta.
Näin on voitu arvioida mm. ravinteiden
huuhtoutumismääriä ns. luonnonti-
laisilta alueilta ja toisaalta kuormituk-
sen suhdetta mm. viljelymaiden, met-

sätaloustoimien tai suomaiden suhteel-
liseen osuuteen.

Syvännehavaintopaikkaverkosto kes-
kittyi hyvin vahvasti Järvi-Suomen reit-
tivesistöjen suuriin järviin. Näistä sy-
vännepaikoista näytteet otettiin aluksi
pitkän aikaa ainoastaan kevättalvella.
Tuloksista saatiin
kuitenkin esille
suurjärvien ve-
denlaadun alue-
eroja ja samalla
perustietoja jär-
vien oloista aika-
na, jolloin erityi-
sesti kunnallisten
jätevesien ja teollisuuden jätevesien ai-
heuttamat kuormitukset alkoivat mer-
kittävästi vähentyä ja sitä kautta vesien
tilassa tapahtui muutoksia parempaan.
Valtakunnallisten syvänne- ja virtaha-
vaintopaikkaseurantojen panos-tuotos-
suhteesta on aika ajoin käyty keskus-
telua, samoin aikoinaan valittujen mi-
tattavien tekijöiden valikosta uusien
menetelmien kehittyessä ja uusien tar-
peiden ilmaantuessa.  Kuitenkin vasta
1980-luvulla aloitettiin systemaatti-
sempi pienten järvien valtakunnallinen
havainnointi, vaikka sitä ennenkin ve-
siviranomaistyönä oli vesien laatua ha-
vainnoitu satunnaisesti myös pienve-
sistä. Happaman sateen kuormituksen
haittavaikutusten ja samalla myös ve-
sien happamoitumisen tultua todetuk-
si myös Suomessa aloitettiin mittava
HAPRO-projekti. Sen yhteydessä selvi-
teltiin monien osaprojektien puitteissa
myös vesien happamuuteen liittyviä
kysymyksiä. Fysikaalis-kemiallisten
seurantojen tarpeisiin luotujen labora-
torioiden ja standardoitujen menetel-
mien ansiosta fysikaalis-kemialliset olo-
suhteet saatiin selvitetyiksi melko hy-
vin. Valitettavasti projektin biologiset
selvitykset jäivät monelta osin keveik-
si. Näytteiden määrä jäi useissa ta-
pauksissa pieneksi.  Saatettiin ottaa vain
yksittäisiä näytteitä, ehkä vielä eri vuon-
na kuin minä taustoina käytetyt vesi-
näytteet oli otettu. Biologisten näyttei-
den ottajilla ei välttämättä ollut käsi-
tystä  näytteidensä menetelmällisistä
vaatimuksista. Esimerkiksi litoraalin
pohjalevänäytteiden osalta ei ollut kir-
jattu mitään näytepaikkoja koskevia pe-
rustietoja päivämäärän ja järven nimen

lisäksi. HAPRO-projektiin liittyen to-
teutettiin myös ns. 1000 järven tutki-
mus, jossa koko maan alueelta valittiin
tietyllä otannalla pieniä järviä alueelli-
seen selvityk-seen. Tämä toteutettiin
syystäyskierron aikana, joten esimer-
kiksi kasviplanktonnäytteitä ei ollut

mielekästä ottaa. Pro-
jekti jäikin fysikaalis-ke-
miallisia tekijöitä kos-
kevaksi selvitykseksi.
Seuraava, vielä parem-
pi askel valtakunnalli-
seen järvien fysikaalis-
kemiallisten olojen ku-
vaamiseen oli ns. poh-

joismainen järvitutkimus, jossa oli mu-
kana edustava otos kaikenkokoisia jär-
viä koko maan alueelta. Täten Suomes-
ta on tällä hetkellä erittäin hyvä järvien
fysikaalis-kemiallisten olojen alueellinen
yleiskuva. Nykyinen vesien tilan seu-
rantajärjestelmä osa-alueineen pitää var-
sin hyvin ajan tasalla tietomme vesis-
töissä tapahtuvista muutoksista, jotka
koskevat järvivesien fysikaalisia, ke-
miallisia ja hydrologisia oloja. Tämän
tarkastelun hyväksi työkaluksi on luotu
eri seurantasektorien tiedonhallinnan
järjestelmät, jotka paranevat ja täyden-
tyvät vuosi vuodelta. Kuitenkin ympä-
ristön tilan hallinnon jakautuneisuutta
kuvastaa osaltaan huomio, että kun
luontomme edustavina alueina on muo-
dostettu kansallispuistojen verkosto, on
niiden alueella olevista järvistä ja virta-
vesistä vain melko harvoista otettu edes
yksittäisiä vesinäytteitä, puhumattakaan
että niihin olisi kohdistettu systemaatti-
sempaa ja myös eliöstöä koskevaa tut-
kimusta.

Kuormitusten vaikutuksia
koskeneet projektit

Myös erilaisten kuormitteiden vesistö-
vaikutuksia koskevien tutkimusten
osalta on edistytty merkittävällä taval-
la. Puunjalostusteollisuus koettiin pit-
kään merkittävimmäksi kuormittajaksi
ja sen jätevesien toksisia vaikutuksia
tutkittiinkin jo 1970-luvulta asti melko
intensiivisesti. Sittemmin koko teol-
lisuudenalan teknisen kehityksen ja ve-
siensuojelutoimien ansiosta kyseisen
kuormitussektorin merkitys vesistöjen
tilan kannalta on merkittävästi vähen-

’’Vasta 1980-luvulla
aloitettiin systemaatti-
nen pienten järvien val-
takunnallinen havain-
nointi.’’
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tynyt. Samaa voidaan sanoa myös ns.
asumajätevesien kuormitusvaikutuk-
sista. Vielä 1970-luvulla orgaanisen ai-
neen aiheuttamaa primaarista BHK-
kuormitusta pidettiin vesistöjen kan-
nalta haitallisimpana ja sen vähentämi-
seen pyrittiin mm. lammikkopuhdista-
mojen avulla. Jopa vesiviranomainen
saneli erään kunnan jätevesihuollosta
vastaaville, että lammikkopuhdistamo
riittää ja ettei silloinen vesipiiri tulisi ke-
miallista saostusta ja sen rahoitusta
puoltamaan. Lammikkopuhdistamois-
sa perusajatuksena oli, että orgaaninen
aine hajoaa biologisen hajotusprosessin
tuloksena. Näin tapahtuikin, mutta
muutaman vuoden käytön jälkeen lam-
mikoista alkoi vesistöihin purkautua
vettä, jonka ravinnepitoisuus oli suu-
rempi kuin lammikoihin tulevan jäte-
veden. Vasta sitten tiedostettiin myös
käytännön sektorilla ravinteiden kaut-
ta tulevan rehevöittävän vaikutuksen
ensisijaisuus ja puhdistamoissa alettiin
panostaa ravinteiden poistoon. 

Vesistöjen kuormitusten selvittämi-
sessä ja myös niiden vähentämisessä
merkittävän lisän ovat tuoneet maa- ja
metsätalouden vesistövaikutuksia sel-
vittäneet MAVERO- ja METVE-projek-
tit. Näiden monet osa-alueet ovat edel-
leenkin jatkuvan tutkimustyön kohtei-
na.  Suuri työ on myös saadun tiedon
hyödyntäminen täytännön toiminnois-
sa, onhan etenkin maatalouden aiheut-
tama ravinnekuormitus valtakunnalli-
sesti merkittävin vesistöjä rasittava te-
kijä. Samalla kun suurten reittivesien ti-
la on teollisuuden ja asutuksen kuor-
mitteiden vähenemisen ansiosta pa-
rantunut, ovat monet pienemmät järvet
merkittävästi rehevöityneet. Näiden jär-
vien tilan kääntäminen paremmaksi on
usein hyvin vaikeata, koska järvien va-
luma-alueet ovat pieniä, veden vaih-
tuvuus huono ja valuma-alueiden maa-
perä on jo luonnostaan runsasravin-
teista. Hyvin monien järvien tilaa kui-
tenkin pyritään parantamaan aktiivi-
sesti ja parhaillaan näiden kunnostus-
ten tueksi ollaan valmistelemassa kä-
sikirjaa.

Biologisten seurantojen
jälkeenjääneisyys

Kun Suomessa vesilain uudistuksen

myötä 1960-luvulla alettiin vesien seu-
ranta, menetelmiksi otettiin fysikaalis-
kemialliset analyysit ja näitä varten pe-
rustettiin alueelliset laboratoriot. Bio-
loginen seuranta jäi käytännössä lähes
kokonaan viranomaisseurannan ulko-
puolelle, vaikka 1960-luvulla otettiin-
kin parina vuonna yksittäiset kasvi-
planktonnäytteet syvännehavainto-
paikkaseurannan järvistä. Valitettavasti
samanaikaisia vesianalyysejä ei tehty,
joten tulokset jäivät lähinnä alueellis-
ten vertailujen ja biomassojen tarkas-
telun tasolle. Myöhemmin näytteenot-
toja on lisätty, mutta näytemäärät ovat
jääneet kuitenkin suhteellisen vä-
häisiksi. Varsinaisia seurantoja, mitkä
edellyttäisivät riittävän taajavälistä ja
jatkuvaa avovesikauden ajan tapahtu-
vaa näytteenottoa, on tehty viran-
omaisseurannan puitteissa vähän. To-
sin myös näihin suunnatut voimavarat
ovat vesikemiaan verrattuna hyvin pie-
net. Kasviplanktonin lisäksi viran-
omaisten tekemistä biologisista ha-
vainnoista voidaan mainita järvien
pohjaeläimistöä koskevat selvitykset.
Niidenkin määrä on toistaisesti vielä
pieni. Biologisia seurantoja voidaan sa-
noa tehtävän ns. velvoitetarkkailuissa,
missä jätevesien laskulupaan on liitet-
ty velvoite tutkia kuormitusaluetta
määrätyn ohjelman puitteissa. Näiden
tarkkailujen vesikemiallinen osa on
pääpiirteissään asianmukaista, mutta
biologiset ohjelmat kuvastavat liian
usein jo ohjelmia laatineen viranomai-
sen asiantuntemattomuutta. Sitä ku-
vastavat mm. pienille virtavesille mää-
rätyt kasviplanktontutkimukset, mi-
nimiravinnetestit tai järvivesien ula-
poille määrätyt päällyslevästötutki-
mukset.

Organisoidun biologisen seurannan
vajavaisuus on tullut vakavasti esille
vesipolitiikan puitedirektiivin toi-
meenpanon yhteydessä. Kun järvien,
jokien ja rannikkovesien ekologises-
ta tilasta pitäisi pystyä tekemään tyy-
pittely tai antamaan tyyppeihin si-
joitettujen vesistöjen tilan kuvaus ja 
arvio, meillä ei olekaan siihen val-
miuksia. Jos kyseisiin tehtäviin ei ole-
vassa organisaatiossa ole asiantun-
temusta, sitä pitäisi kiireesti lisätä rek-
rytoinnin ja täydennyskoulutuksen
kautta. 

Perustutkimuksen projekteja

Vesiviranomaisten tekemien seuranto-
jen ja velvoitetarkkailujen lisäksi maas-
samme on tehty merkittävää limnolo-
gista tutkimustyötä monella muullakin
taholla. Helsingin yliopiston Lammin
biologisella asemalla tehtiin 1970-luvul-
la Pääjärveä koskeva opinnäytetöiden
sarja. Nämä muodostivat aikanaan hy-
vän perustan järven koko ekosysteemiä
koskeville tarkasteluille ja malleille. Ase-
malla on sittemmin tehty mittavaa lim-
nologista perustutkimusta koskien mm.
pienten metsäjärvien limnologiaa ja hu-
muksen merkitystä vesiekosysteemissä.
Pääjärvi-tutkimusten kanssa samoihin
aikoihin tehtiin Päijänteellä mittavaa pe-
rustutkimusta erilaisten kuormitusten
vaikutuksista suurjärven ekosysteemin
eri osiin, veden laatuun, kasvi- ja eläin-
planktoniin, kalastoon ja pohjaeläimiin.
Erillisen osansa muodostivat laajat tut-
kimukset erilaisten myrkkyjen kerään-
tymisestä ekosysteemin eri trofiatasoil-
le. Luettelematta eri projekteja, joita on
viime vuosikymmeninä maassamme
limnologian saralla toteutettu, voidaan
sanoa, että tietämys järviekosysteemien
rakenteesta ja niiden toiminnasta on mit-
tavasti parantunut kolmen viime vuosi-
kymmenen aikana. Siten on entistä pa-
remmin voitu suunnata esimerkiksi ve-
siensuojelua palvelevia toimenpiteitä oi-
keisiin kohteisiin järvien tilan ja ekosys-
teemin tasapainon palauttamiseksi. Täl-
laisia mittavia projekteja, joissa pohjana
on vankka perustutkimus, ovat olleet
esimerkiksi Lahden Vesijärvi, Säkylän
Pyhäjärvi sekä Vihdin Hiidenvesi. Näi-
den projektien tulosten julkistamisten
myötä on valitettavasti usein saatu kä-
sitys, että samat mekanismit ja toimen-
piteet soveltuvat kaikkiin järviin ja että
samat positiiviset tulokset saataisiin ai-
kaan myös ranta-asukkaiden talkoilla.
Tiedon nopeasta lisääntymisestä huoli-
matta on vesistöjemme erityispiirteistä
johtuen vielä lukuisia selvittämättömiä
kysymyksiä, jotka kaipaavat tutkimista
ja siten myös panostuksia.

Unohdetut virtavedet

Suomessa järvet ovat hyvin leimallinen
sisävesien muoto, joten ei ole ihme, että
limnologia on jo varhain mielletty ja pu-
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hekielessä käännetty järvitieteeksi. Jär-
viin liittyivät jokseenkin täysin myös
varhaisemmat tutkimukset, joita Järne-
felt ja hänen aikalaisensa tekivät. Myös
limnologien koulutuksessa sisältö on
keskittynyt vahvasti järvivesiin, vaikka
limnologian käsitteseen sisältyvät kaik-
ki pintavesien muodot, järvet, joet, pu-
rot, lähteet ja jopa pohjavedet sekä näi-
den lisäksi vielä murtovedet. Joet tulivat
1960-luvulla mukaan vesien tilan seu-
rannan alkaessa, kuten edellä totesin,
mutta niiden merkitys on näihin aikoi-
hin asti nähty lähinnä kuormitteiden siir-
tymistienä paikasta toiseen, joko järves-
tä toiseen tai sisämaasta rannikkovesiin.
Muuta ekologista funktiota niillä ei ole
nähty olevan. Tämä on
johtanut samalla siihen,
että virtavesiemme eliös-
tö tunnetaan huonosti,
vaikka Suomessa tunne-
taan esimerkiksi maa-
ekosysteemien  eliöiden lajistot ja le-
vinneisyydet poikkeuksellisen hyvin. Si-
ten uhanalaisten eliöiden luetteloissa on
hyvin niukasti vesieliöitä, minkä yhtenä
syynä on juuri puutteellinen tietämys
esiintyvistä lajeista ja niiden yleisyydes-
tä. Virtavesissämme on  mm. eurooppa-
laisittain poikkeuksellisen paljon ma-
keiden vesien punaleviä, mutta vain yk-
sittäisiä lajeja on voitu liittää uhanalais-
ten luetteloon, koska niiden harvinai-
suudesta ei havaintojen vähäisyydestä
johtuen ole tietoa. Melko vaatimatonkin
havainnointi on tuonut esiin lajeja, joita
ei ole tavattu ennen koko Euroopassa. 

Myös virtavesiin liittyvien menetel-
mien kehitystyö on Suomessa jäänyt pa-
hasti jälkeen. Keski- ja Etelä-Euroopas-
sa, missä jokivedet ovat tyypillisin pin-
tavesien muoto, niihin liittyvien mene-
telmien kehittelyä on tehty jo sata vuot-
ta ja biologiset menetelmät ovat mer-
kittävässä osassa. Täten myös vesipoli-
tiikan puitedirektiivin säännösten taka-
na näkyy selvästi Ison-Britannian sekä
Ranskan ja Benelux-maiden käyttämät
jokivesien seurantamenetelmät. Onnel-
lista kyllä, tehtyjen tutkimusten mukaan
kyseiset menetelmät näyttävät hyvin so-
veltuvan myös Suomen oloihin, joten
meillä on EU-maiden kanssa yhteismi-
tallisia menetelmiä jokivesien tilan ar-
viointiin, kun ne vain otetaan käyttöön
ja koulutetaan tarvittavat osaajat. 

Mistä osaajat tulevaisuudessa?

Limnologian on tieteenalana hyvin laa-
ja, joten kaikilla sen sektoreilla ei voida
kuvitellakaan olevan asiantuntijoita
Suomen kokoisessa maassa. Ennen tois-
ta maailmansotaa suuri osa vesistötut-
kijoista oli eri aloihin suuntautuneita
biologeja kuten esimerkiksi Heikki Jär-
nefelt. Toisen maailmansodan jälkeen
analyysimenetelmien ja etenkin mitta-
laitteistojen nopea kehitys muutti myös
tutkimusten luonteen hyvin nopeasti.
Eliöyhteisöihin perustuvat tulkinnat jäi-
vät taka-alalle, varsinkin kun monissa
tutkimuksissa nuo tulkinnat jäivät hy-
vin köyhiksi. Energia näytti loppuvan

työlääseen mikros-
kopointivaiheeseen.
Siinä lienee yksi syy
myös siihen, ettei
biologisiin menetel-
miin viranomaista-

holla juuri panostettu. Koulutussekto-
rilla on ollut helppo huomata viimeis-
ten 35 vuoden aikana, että hyvin har-
voin opiskelija lähtee panostamaan
mikroskooppisten eliöiden lajintunnis-
tukseen, sillä tuolla sektorilla ei apura-
hoja tai myöhemmin työtäkään ole juu-
ri löytynyt eikä löydy nykyisinkään.
Sama ilmiö on ollut havaittavissa useis-
sa Euroopan maissa, ei ainostaan Poh-
joismaissa, joissa on perinteisesti ollut
hyvin vankka alan osaaminen. Ollaan
lähellä tilannetta, jossa pian ei löydy
enää kouluttajiakaan. Vesiekosysteemin
toimivina osina ovat kuitenkin hyvin
monenlaiset eliöt, joiden yhteisöt ker-
tovat paljon olevista oloista, mutta sitä
kirjaa pitää osata lukea. Tässä tullaan
taas vesipolitiikan puitedirektiiviin. Sii-
nä tulisi vesien tilaa arvioida ja seurata
nimenomaan yhteisörakenteiden ja nii-
den muutosten pohjalta. Direktiivin
puitteissa ei enää kuka tahansa saakaan
analyysejä tehdä, vaan niihin on oltava
sertifiointi ja akkreditointi. Tämän sys-
teemin luominen on meillä kuitenkin
vasta alkutaipaleellaan.

Lisääntynyt perustieto, uudet instru-
mentit ja menetelmät sekä jatkuvasti
muuttuva ympäristö antavat uusia
haasteita myös vesistötutkimuksille.
Yhä harvemmin nämä tutkimukset ovat
tehtävissä yksittäisten tutkijoiden pro-
jekteina, vaan tarvitaan monenlaista eri-

tyisosaamista aina suunnittelusta ja
kenttätöistä tuloskäsittelyyn. On tietyl-
lä tavoin vahinko, että meillä perus-
tutkimusta tekevä asiantuntijajoukko
on hajaantunut moniin yksiköihin eri
puolille maata. Vankkojen yhteispro-
jektien luominen on hankalaa. Vaikka
yhtäälle suuntautuisikin projektira-
hoitusta muutamaksi vuodeksi, usein
siinä on aloitettava melko kokematto-
man joukon kanssa, jonka pätevöidyt-
tyä rahoitus onkin lopussa eikä jatkoa
löydy. Yhteisprojektien luomista jarrut-
taa myös nykyinen korkeakoulujen ra-
hoituspolitiikka, missä suoritteilla mi-
tataan kuinka paljon rahaa jatkossa voi
saada eli käydään mustasukkaista kil-
paa siitä, kenelle mikäkin ‘piste’ kuu-
luu. Myös yleinen tutkimuksen rahoi-
tuspolitiikka on yhä enemmän suun-
tautunut tutkimuksiin ja selvityksiin,
joissa melko lyhyellä aikavälillä voidaan
nähdä ’tuotteistamisen’ mahdollisuus.
Tämä on heikentänyt vesistöihin koh-
distuvan varsinaisen perustutkimuksen
mahdollisuuksia, etenkin kun samois-
ta tutkimusrahoista kilpailevat mm. yli-
opistojen tutkimusryhmät valtion tut-
kimuslaitosten hankkeiden kanssa. 

Sisävesien limnologiassa on edelleen
lukuisia aukkoja, joiden perustutki-
mukseen kaivataan vahvoja resursseja
osaajien lisäksi. Edellä olen maininnut
merkittävät puutteet biologisen limno-
logian sektoreilla. Fysikaalis-kemialli-
sella sektorilla tunnetaan Suomessa hy-
vin huonosti, vain yhden esimerkin mai-
nitakseni, vedenalaiset valaistusolot eri-
tyyppisissä vesissä ja valoilmaston mer-
kitys ekosysteemin toiminnalle.  Monet
limnologiset ongelmat niin järvi- kuin
virtavesissäkin kaipaavat erilaisia ko-
keellisia tutkimuksia, mitkä myös edel-
lyttäisivät pysyvämpää tutkimusrahoi-
tusta jo puitteiden luomiseksi ja töiden
jatkuvuuden turvaamiseksi. Toivotta-
vasti jonain päivänä sisävesien seuran-
nan lisäksi niiden perustutkimukseen
saataisiin edes lähelle samanlaisia voi-
mavaroja kuin mitä meillä nyt suunna-
taan merialueiden perustutkimukseen.

’’Virtavesiemme
eliöstö tunnetaan
huonosti.’’
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Asumisjätevesien puhdistuksen
yleiseksi ratkaisumalliksi muodostui
meillä 1970-luvulla  tavanomainen eli
matalakuormitteinen biologinen käsit-
tely jätevedessä vapaasti uivan bio-
massan avulla. Sen yhteydessä toteu-
tettiin meillä yleisesti fosforin tehokas
kemiallinen poisto ns. rinnakkaissaos-
tuksena.  Lähes yksinomaan näin asu-
misjätevesiä käsiteltiin Suomessa  aina
1980-luvun lopulle saakka. Tuolloin
alettiin puhua myös sellaisesta fosforin
kemiallisella rinnakkaissaostuksella va-
rustetusta aktiivilietekäsittelystä, jossa

6–10 kg MLSS/m3 ja suurimmillaan ai-
na tasolle 15 kg MLSS/m3. 

Kysymyksessä oli ns. täydellinen nit-
rifikaatio. Aktiivilietelaitoksia, joissa
näin meneteltiin, ei tarvinnut yleensä
lainkaan laajentaa tällaisen tehokkaan
biologis-kemiallisen puhdistuksen to-
teuttamiseksi. Nämä puhdistamot toi-
mivat vakaasti, ja niiden operointi oli
hyvin helppoa. Ongelmana oli vain se,
että puhdistamoiden käyttömenot nou-
sivat noin kaksinkertaisiksi asumisjäte-
veden tavanomaiseen matalakuormit-
teiseen biologis-kemialliseen aktiivi-
lietekäsittelyyn verrattuna. 

Tästä syystä alkoi esiintyä lisäänty-
vää kiinnostusta muuttaa asumisjäte-
veden biologis-kemiallinen käsittely
edelleen sellaiseksi, että jäteveden nit-
raattitypeksi hapetetusta typestä pel-
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ASUMISJÄTEVESIEN
PUHDISTAMINEN

Asumisjätevesien järjestelmällinen puhdistaminen
aloitettiin Suomessa 1960- ja 1970-lukujen vaih-
teesta lähtien, kun siitä säätänyt vesilaki oli tullut
voimaan vuonna 1961. Siihen asti asumisjätevesien
puhdistamista oli jo järjestelmällisesti toteutettu
maalaiskuntien kaikissa niissä taajamissa, joissa oli
nykyaikainen yhteisesti järjestetty vesihuolto. 1970-
luvulla mukaan liittyivät  myös kaupungit. Tähän
toimintaan tuli varsin pian mukaan myös tehokas
fosforinpoisto.

asumisjäteveden typpisisältö saadaan
samalla hapetetuksi nitraattitypeksi. 

Tämähän tarkoitti asumisjäteveden
erittäin matalakuormitteista biologista
käsittelyä. Siinä  asumisjäteveden koko
orgaanisen hiilen Ckok sisältö hapete-
taan ensin biokemiallisesti orgaanisek-
si hiileksi CO2, ja sitten myös sen koko
typpisisältö Nkok hapetetaan samalla ta-
valla nitraattitypeksi NO3-N. Näin voi-
tiin eliminoida koko asumisjätevedestä
aiheutuva välitön hapenkulutus. 

Suomessa tällainen asumisjäteveden
biologis-kemiallinen käsittely toteutet-
tiin useimmissa tapauksissa siten, että
aktiivilietelaitosten ilmastusaltaissa ole-
van biologis-kemiallisen lietteen pitoi-
suus nostettiin sen siihen saakka ta-
vanomaiselta tasolta 3–3,5 kg MLSS/m3

kaksin-kolminkertaiseksi eli alueelle
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kistetään myös se osuus ilmakehään
poistuvaksi typpikaasuksi, ts. alkuai-
netypeksi N2, joka on helposti toteutet-
tavissa asumisjäteveden oman orgaa-
nisen hiilen sisällön avulla. Näin alet-
tiin meillä tulla vähitellen nykyisin jo
yleiseen kokonaistypen poistoon. Sekin
oli suhteellisen helppoa, koska edellä
kerrotunlaisilla suurilla biologis-ke-
miallisen lietteen pitoisuuksilla ope-
roiduilla erittäin malakuormitteisilla
puhdistamoilla saavutettiin samalla val-
miiksi myöskin yli 50 %:n kokonais-
typpireduktio. 

Tämä saavutettiin sen ansiosta, että
puhdistamoiden jälkiselkeytysaltaissa
tapahtui ns. spontaania jälkidenitrifi-
kaatiota, joka tuotti tällaisen typpire-
duktion. Kysymys oli siitä, että lietteen
biomassan heterotrofiset bakteerit käyt-
tivät siinä ns. nitraattihengitystä. Liu-
enneen hapen O2 puuttuessa jäteve-
destä ne hajottavat nitraattimolekyyle-
jä NO3 kaasuiksi eli alkuainetypeksi ja
-hapeksi sekä käyttävät sitten lopuksi
näin jäteveteen vapautuneen liuenneen
hapen hengitykseensä. Tässä bioke-
miallisessa tapahtumassa aina kahdes-
ta nitraattimolekyylistä syntyy yksi typ-
pimolekyyli ja kolme happimolekyyliä.
Altaissa vallitsevat aina anoksiset olo-
suhteet. Bakteerit käyttävät hyväkseen
pääosin vain omia solunsisäisiä orgaa-
nisen hiilen varastojaan. Päinvastoin
kuin happikaasu, typpikaasu ei liuke-
ne lainkaan jäteveteen, joten se poistuu
siitä välittömästi ilmakehään.     

Tehokkaan biologisen ravinteiden
poiston toteuttaminen 

Tästä lähtien oli hyvin selvää, että mei-
dän oloissamme järkevästi toteutetta-
vassa tehokkaassa asumisjäteveden ty-
penpoistossa tulee käyttää hyväksi se-
kä näin ilmaiseksi saatu jälkidenitrifi-
kaatio että sen lisäksi tietysti myöskin
esidenitrifikaatio, joka toteutetaan jäte-
veden biologis-kemiallisen käsittelyn
reaktoreiksi muuttuvien entisten il-
mastusaltaiden alussa jäteveden hel-
posti hajoavien liuenneiden hiiliyhdis-
teiden avulla myös anoksisissa olosuh-
teissa. Ulkomaisen mallin mukaisen eli
pelkän esidenitrifikaation hyödyntä-
minen ei näissä oloissa ollut siis lain-
kaan tarpeeksi tehokasta, eikä näin ol-

len myöskään suositeltavaa. Teknillisen
korkeakoulun vesihuoltotekniikan la-
boratorio toteutti vuosina 1991–93 asu-
misjäteveden typenpoistoa koskeneen
laitosmittakaavaisen tutkimus- ja kehi-
tysprojektin Savonlinnan Pihlajaniemen
jätevedenpuhdistamolla. 

Siellä täydellinen nitrifikaatio oli to-
teutettu vuosina 1978–90 edellä kuva-
tulla tavalla. Puhdistamon ilmastusal-
taat (2 kpl) nyt vain modifioitiin jäteve-
den biologis-kemiallisen käsittelyn
reaktoreiksi. Niiden alkuun muodos-
tettiin mekaanisesti sekoitetut jäteveden
anoksisen biologisen käsittelyn vaiheet,
joiden koko voi olla tarpeen mukaan jo-
ko 0 %, 25 % tai 50 % altaiden tilavuu-
desta. Loppuosat altaista toimivat aina
jäteveden perinteisen ilmastetun eli sen
aerobisen biologisen käsittelyn vaihei-
na. Näihin altaisiin järjestettiin myös nii-
den sisäinen jäteveden ja sen seassa ole-
van lietteen kierrätys niiden lopusta nii-
den alkuun.  Tätä voitiin säätää por-
taattomasti alueella 50–250 % käsiteltä-
vän jäteveden virtaamasta. Näin voitiin
helposti päästä keskimäärin yli 75 %:n
typenpoistotehoon pelkästään asumis-
jäteveden oman orgaanisen hiilen si-
sällön avulla. 

Fosforin tehokas eli yli 95 %:n tehol-
la tapahtuva poistaminen puhdista-
molla suoritettiin silloin vielä kemialli-
sen rinnakkaissaostuksen avulla. Jäte-
veden biologis-kemiallisen käsittelyn
käyttömenot alentuivat näin n. 40 %
pelkästään tehokkaan denitrifikaation
ansiosta siitä tasosta, millä ne olivat
olleet yksinomaan nitrifioitaessa. Heti
tämän jälkeen ryhdyttiin tutkimus- ja
kehitystyötä jatkamaan puhdistamolla
siten, että fosforin kemiallinen rinnak-
kaissaostus korvattiin vuosina 1994–95
biologisella fosforinpoistolla. Myös se
tapahtui niin, ettei puhdistamon jäte-
veden biologis-kemiallisen käsittelyn
reaktoreita tarvinnut laajentaa siitä, mil-
laisina ne olivat olleet toimiessaan il-
mastusaltaina puhdistamon käynnistä-
misestä lähtien.

Myös tämä tapahtui hyvin yksinker-
taisesti. Edellä esitetyt jäteveden biolo-
gis-kemiallisen käsittelyn reaktorit vain
muutettiin nyt jäteveden biologisen kä-
sittelyn reaktoreiksi. Niiden alkuun ero-
tettiin vielä jäteveden anaerobisen bio-
logisen käsittelyn vaiheet jakamalla

kahtia niiden alussa olleet jäteveden
anoksisen biologisen käsittelyn 1. osas-
tot, joiden koko oli ollut 25 % altaiden
tilavuudesta. Näin muodostuneista
kahdesta uudesta osastosta voitiin vain
joko ensimmäisiä tai  molempia yhdes-
sä käyttää jäteveden anaerobisen biolo-
gisen käsittelyn osastoina. 

Pian kuitenkin kävi selville, että mo-
lempia yhdessä tarvittiin tähän tarkoi-
tukseen. Jäteveden anaerobisen biolo-
gisen käsittelyn vaiheen suurin koko
reaktoreiden alussa oli nyt 25 %, ja sen
anoksisen biologisen käsittelyn vaiheen
koko biologisen käsittelyn reaktoreis-
sa voi olla enää 0 % tai 25 % altaiden
tilavuudesta. Lisäksi reaktoreiden lo-
pusta erotettiin vielä pienet erilliset
osastot eli 12,5 % altaiden tilavuudesta.
Niitä voidaan operoida joko mekaani-
sesti sekoitettuina tai ilmastettuina. Ty-
penpoiston tehokkuus ei näistä toimis-
ta huonontunut laisinkaan. 

Asumisjäteveden biologisen käsitte-
lyn käyttömenot olivat nyt enää n. 40 %
siitä, mitä ne olivat olleet yksinomaan
nitrifioitaessa,  sekä suunnilleen samat
kuin asumisjäteveden tavanomaisessa
matalakuormitteisessa biologis-ke-
miallisessa käsittelyssä. Näin syntyi
HUT/Savonlinna-prosessi. Asumisjä-
teveden biologista ravinteiden poistoa
on Suomessa toteutettu lähes pelkäs-
tään sen avulla. Kysymyksessä on pe-
rinteisen aktiivilieteprosessin suurilla
biomassan konsentraatioilla operoitava
sovellus. Tämä prosessisovellus on ke-
hitetty nimenomaan sitä varten, että sen
avulla asumisjäteveden tehokas biolo-
ginen ravinteiden poisto voidaan to-
teuttaa Suomessa tyypillisillä, alun pe-
rin matalakuormitteisilla jäteveden-
puhdistamoilla, joilla fosforin tehokas
poistaminen on tapahtunut kemiallisen
rinnakkaissaostuksen avulla. Puhdista-
moja ei tarvitse laajentaa, koska niissa
on hyvin suuret jälkiselkeytysaltaat.
Merkillistä on se, ettei tätä suomalaista
prosessisovellusta ole vielä käytetty
lainkaan suurimmilla asumisjäteveden
puhdistamoillamme, vaikka sen kehit-
tämisestä on nyt jo 10 vuotta. Vaikka
monella näistä on jo toteutettu koh-
tuullisen tehokas typenpoisto,  fosfori
kuitenkin yhä edelleen poistetaan pe-
rinteiseen tapaan jätevedestä kemialli-
sen rinnakkaissaostuksen avulla. Asu-
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misjäteveden tehokkaan biologisen
puhdistuksen kehittäminen Suomessa
ei kuitenkaan vielä päättynyt vuonna
1995, jolloin HUT/Savonlinna-proses-
sin kehittäminen päättyi. 

TEKESin vuosina 1998-2001 toteutet-
tuun teknologiaohjelmaan Vesihuolto-
2001 tuli mukaan YIT-Rakennus Oy:n ja
Kiuru & Rautiainen Oy:n yhteinen yri-
tysprojekti. Siinä kehitettiin työnimellä
Carmen kokonaan uudenlainen asu-
misjäteveden puhdistamo,  ensimmäi-
nen teollisesti toimiva aktiivilietelaitos
maailmassa. Puhdistamoon on otettu
mukaan kaikki HUT/Savonlinna-pro-
sessin keskeiset ratkaisut asumisjäteve-
den biologisen ravinteiden poiston osal-
ta. Sen lisäksi siinä on päädytty ratkai-
suun, jossa asumisjäteveden puhdista-
minen tapahtuu kuivana aikana aina ly-
hytaikaisesti vakio-olosuhteissa, ja se
muutoinkin tapahtuu jatkuvasti halli-
tusti. Ratkaisu on hyvin yksinkertainen
ja teknisesti helposti toteutettavissa. 

Alueellinen keskittäminen

On selvästi nähtävissä, että tiiviisti to-
teutetun asutuksen vesihuolto Suo-
messa tulee tällä vuosikymmenellä
muuttumaan valtaosin perinteisestä
paikallisten vesihuoltolaitosten hoita-
masta toiminnasta alueellisten vesi-
huoltolaitosten avulla hoidettavaksi toi-
minnaksi. Tämä tarkoittaa käytännös-
sä myös sitä, että asumisjätevesien puh-
distaminen valtaosassa Suomea voi-
daan nyt toteuttaa alueellisesti keskite-
tysti suurilla asumisjäteveden keskus-
puhdistamoilla. Näitä tullee olemaan
33–35, joista valtaosa eli noin 25 täysin
uusia puhdistamoja.

Olennaista on se, että asumisjäteve-
sien puhdistaminen voidaan toteuttaa
näillä puhdistamoilla tehokkaasti bio-
logisin keinoin. Puhdistamisen käyttö-
menot voivat helposti laskea noin puo-
leen nykyisestä. Tähän tehtävään meil-
lä on  käytettävissä kaksikin Suomessa
kehitettyä ratkaisua. Uusia asumisjäte-
veden keskuspuhdistamoja varten on
olemassa täysin uusi ratkaisu, nykyisin
YIT-Environment Oy:n hallussa oleva
uuden sukupolven aktiivilietelaitos. Se
mahdollistaa puhdistamojen toteutta-
misen teollisesti ja edullisesti toimivi-
na. Ratkaisu on sopiva juuri hyvin suu-

rille asumisjäteveden puhdistamoille. 
Vanhat puhdistamot, joista tulee alu-

eellisia keskuspuhdistamoja, voidaan
myös helposti saneerata tehokkaaseen
biologiseen ravinteiden poistoon kyke-
neviksi HUT/Savonlinna-prosessia
käyttäen. Nämäkin puhdistamot voi-
daan muuttaa teollisesti toimiviksi var-
sin pienillä toimenpiteillä. Tätä varten
TKK:n vesihuoltotekniikan laboratorio
kehittää parhaillaan Savonlinnan Pih-
lajaniemen jätevedenpuhdistamolla tar-
vittavia rakenteellisia muutoksia. Puh-
distamon tehokkaaseen biologiseen ra-
vinteiden poistoon käytettävä kaksilin-
jainen aktiivilieteprosessi on nyt tätä
varten jaettu kahtia eli kahdeksi rin-
nakkaiseksi ja identtiseksi aktiiviliete-
prosessiksi. 

Näistä toinen toimii perinteisellä ta-
valla eli jatkuvasti vaihtuvalla virtaa-
malla ja jäteveden laadulla, ja toinen
taas toimii kuivana aikana vakio-olo-
suhteissa. Jäteveden virtaaman ja laa-
dun tasaukseen toisen aktiivilietepro-
sessin edellä käytetään kahta puhdista-
mon neljästä rinnakkaisesta esiselkey-
tysaltaasta niiden allasryhmän toiselta
reunalta. Loput kaksi esiselkeytysallas-
ta taas toimivat tavalliseen tapaan toi-
sen aktiivilieteprosessin edellä. Erot va-
kio-olosuhteissa toimivan aktiiviliete-
prosessin eduksi ovat olleet merkittä-
vät sekä prosessien operoinnin että
myös puhdistustulosten kannalta. 

Ratkaisu tällä puhdistamolla tulee ole-
maan se, että sen aktiivilieteprosessi saa-
tetaan tutkimuksen jälkeen toimimaan
taas yhtenä kaksilinjaisena prosessina.
Sen edessä olevista esiselkeytysaltaista
kaksi muutetaan jäteveden anaerobi-
sen biologisen käsittelyn reaktoreiksi.
Toiset kaksi tulevat säilymään jäteveden
tasausaltaina näiden edellä. Puhdista-
mosta tulee Etelä-Savon maakunnan itäi-
sen alueen eli Itä-Savon keskuspuhdis-
tamo. Sinne tulevat jo nykyisin myöskin
kaikki Punkaharjun kunnan jätevedet ja
osa Kerimäen kunnan jätevesistä. Puh-
distamolle johdetaan jatkossa kaikki Ke-
rimäen ja Enonkosken kuntien sekä
myöskin kaikki Rantasalmen ja Sulka-
van kuntien jätevedet. Ratkaisun ulko-
puolelle jäävät vain Savonrannan kun-
nan jätevedet alueen koillisnurkassa.
Puhdistamon kapasiteetti riittää varsin
hyvin nykyisellään.

Tällä tavoin, eli käyttämällä kahta
Suomessa kehitettyä ratkaisumallia,
voidaan asumisjätevesien puhdistami-
nen keskittää tapahtuvaksi 33–35 suu-
rella maakunnallisella tai muuten alu-
eellisella keskuspuhdistamolla erittäin
tehokkaasti ja edullisesti. Puhdistetut
jätevedet voidaan nyt johtaa vesistöis-
sä ja merialueilla sellaisiin paikkoihin,
joissa niistä ei aiheudu mitään ongel-
mia. Tästä hyvän esimerkkinä on juuri
Itä-Savon alueen ratkaisu. Sen avulla
saadaan puhdistettujen jätevesien joh-
taminen erittäin kirkasvetiseen, suureen
Puruveteen lopetetuksi kokonaan. Ve-
det johdetaan Saimaan Pihlajaveteen
paikassa, jossa vallitsevat täydelliset se-
koitusolosuhteet ja jossa erittäin tehok-
kaasti puhdistettujen jätevesien lai-
mennussuhde on vain luokkaa 1: 5 000. 

Merkittävää edellä selostetussa Sa-
vonlinnan Pihlajaniemen jäteveden-
puhdistamon tapauksessa on se, että
asumisjätevesien käsittelykonsepti suu-
ressa mittakaavassa on nyt kokemassa
siellä perusteellisen muutoksen. Me-
kaaninen esiselkeytys tulee siis jäämään
kokonaan pois käytöstä. Puhdistamon
lietteenkäsittely yksinkertaistuu samal-
la merkittävästi. Olennaista on se, että
asumisjäteveden koko orgaanisen hii-
len sisältö hapetetaan kaasumaiseksi
hiilidioksidiksi ja valtaosa sen typ-
pisisällöstä hapetetaan myöskin samal-
la tavoin alkuainetypeksi eli typpikaa-
suksi. Ne molemmat siirtyvät näin suo-
raan niiden suureen kiertoon luonnos-
sa. Loppuosa typestä jätetään jäteveteen
nitraattityppenä. Luonto pelkistää myös
sen nopeasti typpikaasuksi samaan ty-
pen suureen kiertoon. 

Sen sijaan fosfori on pelkästään
maankuoren ja sen vesien alkuaine. Sil-
lä ei ole samanlaista suurta kiertoa
luonnossa kuin orgaanisella hiilellä ja
typellä. Fosfori  poistetaan asumisjäte-
vedestä sitomalla se käytännössä lähes
kokonaan biologisesti biomassaan ak-
tiivilietekäsittelyssä. Lopuksi se poiste-
taan massan mukana ylijäämäliettee-
nä aktiivilietekäsittelystä, ja tämä liete
käsitellään asianmukaisesti. Tällä tavoin
fosfori voidaan kierrättää takaisin sin-
ne, mistä se on lähtöisinkin eli maape-
rään. Näin pääsemme helposti kestä-
vällä tavalla suoritettavaan asumisjäte-
vesien puhdistukseen. 
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Ympäristön tila heijastaa luonnon
omia ilmiöitä sekä ihmisen toimintaa. Ih-
misen toiminnasta johtuvia ympäristön
muutoksia ja paineita pyritään vähentä-
mään tai estämään ympäristönsuojelu-
toimilla. Ympäristönsuojelutoimien
suunnittelu on jatkuva, kiertävä ja vähi-
tellen tarkentuva prosessi (kuva 1).

Ympäristönseuranta

Hyvin toimiva ympäristönseuranta pe-
rustuu käytännön tarpeisiin. Seuranto-
jen kehittämistä ohjaavat sekä niiden tu-
lokset että yhteiskunnan muuttuvat tar-

peet. Ympäristönseuranta on itseään
korjaava järjestelmä, joka luo edelly-
tyksiä kestäville ympäristöratkaisuille
ja jonka  on oltava riittävän pysyvää
vertailukelpoisen tiedon tuottamiseksi
(kuva 2). 

Ympäristöministeriöllä on ympäris-
tönseurannan ylin kansallinen vastuu.
Ministeriössä on laadittu vuoteen 2010
ulottuva ympäristönseurannan strategia
(Ympäristöministeriö 2003).  Sen mu-
kaan seurantojen koordinaatiota tullaan
edelleen kehittämään. Maa- ja metsäta-
lousministeriö sekä muut ministeriöt oh-
jaavat omien alojensa seurantoja.

S E U R A N N A T

YMPÄRISTÖN-
SEURANNAT

Ympäristönseuranta on pitkäjänteistä toimintaa, jo-
ka tuottaa paljon tietoa. Tietoa analysoimalla pyri-
tään selvittämään, onko ympäristön, esimerkiksi ve-
sien, metsien, ilman tai maaperän tila muuttunut.
Muutokset voivat johtua luonnon omista mekanis-
meista tai ihmisen toiminnasta. Parhaimmillaan seu-
rantatieto paljastaa ympäristönmuutokset, ohjaa ym-
päristönsuojelutoimia ja kertoo niiden onnistumi-
sesta. Lähitulevaisuudessa vesistöseurantoja muo-
kataan EU:n vaatimusten mukaisesti mm. Vesipoli-
tiikan puitedirektiivin vuoksi.

Jorma Niemi
tutkimuspäällikkö
maat. metsät. tri
Suomen ympäristökeskus
E-mail: jorma.niemi@ymparisto.fi
Kirjoittajan päätehtävänä on ympäristön-
seuranta.
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Mitä ympäristön lohkoja
seurataan?

Ympäristönseuranta jaetaan tyypillisesti
luonnonvarojen, ympäristöön kohdis-
tuvien paineiden  ja ympäristön tilan
seurantaan.

Luonnonvarojen seuranta on ihmisen
hyödyntämän luonnon seurantaa. Se si-
sältää elottoman luonnon, esimerkiksi
maa-aineksen ja kallioperän sekä elol-
lisen luonnon kuten metsien, vesien ja
niiden eliöstön seurannan. Nämä seu-
rannat sisältävät sekä luonnonvarojen
määrän että laadun. 

Ympäristöön kohdistuvien muutospai-
neiden seuranta on luontoon kohdistu-
vien, yleensä ihmisen aiheuttamien hai-
tallisten toimien seurantaa. Tällaisia

ovat esimerkiksi ympäristön mekaani-
set muutokset, veden otto, jätevesi-
kuormitus sekä luonnolle vieraat aineet
ja melu. 

Ympäristön tilan seuranta on ympäris-
tön tilaa kuvaavien fysikaalisten, ke-
miallisten ja biologisten tekijöiden jat-
kuvaa tai säännöllisesti toistuvaa ha-
vainnointia. Tyypillisiä ympäristön ti-
lan seurantoja ovat mm. veden laadun
seurannat sisävesissä, rannikkovesissä
ja merellä, metsien tilan seurannat sekä
ilman laatua ja luonnon monimuotoi-
suutta koskevat seurannat. 

Vesistöseuranta

Suomessa vesistöjä on seurattu jo 1800-
luvulta lähtien. Ensimmäisinä aloitet-

tiin hydrologiset seurannat, joista van-
hin on Lauritsalan asteikolla vuonna
1847 aloitettu Saimaan vedenpinnan ha-
vainnointi. 

Vesistöjen veden laatua on seurattu
huomattavasti lyhyemmän aikaa. En-
simmäiset vesien tilan seurannat aloi-
tettiin vuosina 1911–31.  Ne keskeytet-
tiin kuitenkin lamavuosina  (Holmberg
1935). Säännölliset koko maan kattavat
vesistöseurannat alkoivat 1960-luvun
alussa vesilain tultua voimaan ja sen
mukaisen vesiensuojeluhallinnon aloi-
tettua toimintansa. 

Maassamme on runsaasti järviä ja jo-
kia. Sen vuoksi seurannat on keskitetty
toisaalta isohkoihin järviin ja jokiin ja
toisaalta sellaisille alueille, joilla ihmi-
sen aiheuttamat muutokset ovat olleet
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Kuva 1.
Ihmisen toiminnan
vaikutus
ympäristöön,
toiminnasta
aiheutuvat paineet,
muutokset
ympäristön tilaan,
toimenpiteiden
suunnittelu ja
toimenpiteet
paineiden
pienentämiseksi
(Euroopan
ympäristökeskuksen
mukaan).

Kuva 2.
Seurannat
ympäristötiedon
tuottamisessa.
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huomattavimmat. Tällä hetkellä jokien
ja järvien veden laatua seurataan Eu-
roopan ympäristökeskuksen (EEA) oh-
jeiden mukaan laaditun ns. Eurowater-
net -seurantaverkon avulla (Niemi ym.
2001). Samoihin periaatteisiin perustu-
va seurantaverkko on pian käytössä
noin 40 Euroopan maassa. Maat toi-
mittavat  tulokset vuosittain EEA:lle, jo-
ka tekee niiden perusteella selvityksiä
Euroopan vesien tilasta ja kehittymi-
sestä (esim. Nixon ym. 2003). Suomi on
osallistunut aktiivisesti tähän työhön
toimittamalla säännöllisesti EEA:lle ve-
denlaatu- ja virtaamatietoja noin 500 jo-
ki- ja järvihavaintopaikalta sekä lisäksi
rannikkoalueilta.

Mitkä laitokset seuraavat
ympäristöä?

Maassamme vuosina 2003–05 tehtävä
ympäristönseuranta on koottu julkai-
suun ’’Ympäristön seuranta Suomessa
2003–2005’’, joka on myös saatavissa in-
ternetistä (Niemi ja Heinonen 2003).
Se koottiin yhteistyössä seuraavien lai-
tosten kanssa:

● Geologian tutkimuskeskus
(www.gsf.fi)

● Ilmatieteen laitos (www.fmi.fi)
● Kansanterveyslaitos

(www.ktl.fi/ytos/)
● Kasvintuotannon tarkastuskeskus

(www.kttk.fi)
● Luonnontieteellinen keskusmuseo

(www.fmnh.helsinki.fi)
● Maa- ja elintarviketalouden

tutkimuskeskus (www.mtt.fi)
● Merentutkimuslaitos (www.fimr.fi)
● Metsäntutkimuslaitos

(www.metla.fi/)
● Maa- ja metsätalousministeriön

tietopalvelukeskus
(http://tike.mmm.fi/info.htm)

● Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitos (www.rktl.fi)

● Säteilyturvakeskus (www.stuk.fi)
● Tilastokeskus (www.stat.fi)
● Suomen ympäristökeskus ja

alueelliset ympäristökeskukset
(www.ymparisto.fi)

Alueelliset ympäristökeskukset teke-
vät suuren osan valtakunnallisista ve-
sistöseurannoista. Tämän lisäksi niillä

on omia alueellisia seurantaohjelmiaan,
joista esimerkkinä Pohjois-Karjalan ym-
päristökeskuksen ohjelma (Niinioja
2003). 

Vesistöseurannat ja EU 

Monet kansainväliset sopimukset ja vii-
me aikoina erityisesti EU:n direktiivit ja
neuvoston päätökset edellyttävät kan-
sainvälisesti harmonisoitua vesien tilan
seurantaa. Direktiiveistä tärkein on Ve-
sipolitiikan puitedirektiivi, jonka mu-
kaan jäsenvaltioiden on huolehdittava,
että niiden vesistöt ovat ekologiselta ti-
laltaan hyviä. Vesistöjen veden laatua
on seurattava. Direktiivin mukainen
seurantajärjestelmä edellyttää, että bio-
logisia muuttujia seurataan nykyistä
enemmän. Tästä syystä nykyisiä seu-
rantajärjestelmiä onkin kehitettävä tä-
hän suuntaan. Direktiivin mukaiset seu-
rannat on aloitettava vuonna 2006, ve-
sistöalueiden hoitosuunnitelmat on laa-
dittava ja julkaistava vuoteen 2009 men-
nessä. Vuoteen 2015 mennessä toimen-
pideohjelmat on laadittava ja pantava
käytäntöön ja saavutettava vesistöjen
hyvä ekologinen tila. 

Vesipolitiikan puitedirektiivin lisäk-
si muita ympäristöalan keskeisiä seu-
rantoihin vaikuttavia direktiivejä ovat
mm. eurooppalaisen luonnon suojelua
ja sen seurantaa koskeva luonto- ja lin-
tudirektiivi sekä uudistuva uimavesi-
direktiivi. Raportoinnin kehittäminen
EU:ssa tulee koskemaan myös seuran-
tatulosten esittämistä.

Ympäristönseurannan kansalliset
tulevaisuudennäkymät 

Koska ympäristönseurantaan käytettä-
vissä oleva rahoitus tuskin kasvaa, on
seurantojen tehokkuuteen ja koordi-
nointiin kiinnitettävä erityistä huomio-
ta lisäämällä laitosten välistä yhteistyö-
tä. Esimerkki yhteistyöstä on Geologian
tutkimuskeskuksen ja Suomen ympä-
ristökeskuksen tekemä pohjavesien seu-
ranta. Kaikissa seurannoissa yhteistyö
tiedon hankinnassa ei kuitenkaan ole
mahdollista, sillä monilla seurannan
lohkoilla tarvitaan erikoistumista. Sen
sijaan tietojen yhteiskäyttöä ja muuta
yhteistyötä tulee pohtia.

Erityisen tärkeää olisi laatia järjestel-

mä, joka tukisi olemassa olevan seu-
rantatiedon saatavuutta ja käyttöä tie-
toa keräävien ja tietoja tarvitsevien ta-
hojen välillä. Tämä voisi tapahtua tut-
kijatasolla laitosten johdon kannusta-
mana. Yhteishankkeita, joissa käytet-
täisiin ympäristön eri alueilta kerättyjä
seurantatietoja laajempien ongelmien
tutkimiseen ja selvittämiseen olisi roh-
kaistava. Ilmastonmuutokseen liittyvät
tutkimukset voisivat olla yksi tällainen
laaja yhteistyöalue. 

Ympäristönseurannan strategian val-
mistelun yhteydessä keskusteltiin yh-
teistyömahdollisuuksien selvittämises-
tä laitosten välillä (Ympäristöministe-
riö 2003). Pohdittiin, olisiko yhteistyö-
foorumiksi perustettava ympäristömi-
nisteriön johdolla toimiva eri laitosten
seurannoista vastaavien henkilöiden ja
asiantuntijoiden muodostama työryh-
mä. Sen tehtävänä olisi suunnitella seu-
rantojen järjestämistä pitkällä aikavä-
lillä ja tukea seurantatiedon yhteis-
käyttöä. Tätä keskustelua olisi hyödyl-
listä jatkaa.

K i r j a l l i s u u s

Holmberg, L. 1935. Ergebnisse optisher und che-
misher Analysen 1911–1931. Hydrografisen toi-
miston tiedonantoja, Meddelanden från Hydrogrfis-
ka byrån V. Helsinki. 54 s.
Niemi, J., Heinonen, P., Mitikka, S., Vuoristo, H.,
Pietiläinen, O.- P., Puupponen, M. ja E. Rönkä.
2001. Vesien tilan seuranta euroaikaan. Vesitalous
5/2001:29–32.
Niemi, J. ja Heinonen, P. (toim.). 2003. Ympäris-
tön seuranta Suomessa 2003–2005. Extended
Summary: Environmental Monitoring in Finland
2003–2005. Suomen ympäristö 616. 176 s. Suo-
men ympäristökeskus.
http://www.ymparisto.fi/palvelut/julkaisu/elektro/sy6
16/sy616.htm
Nixon, S., Trent, Z , Marcuello, C and Lallana, C.
2003.Europe’s water: An indicator-based assess-
ment. European Environment Agency, Topic report
1/2003. 97 s.
Niinioja, R. (toim.). 2003. Ympäristön seurantaoh-
jelma vuosille 2003–2005. Alueelliset ympäristö-
julkaisut 305, 57 s.
Ympäristöministeriö. 2003. Ympäristön seuran-
nan strategia. Ympäristöministeriön moniste 114.
23 s.

VT0401 s04-25  24.2.2004  05:54  Sivu 25



Taajama- ja kaupunkialueiden
erityispiirteitä luonnontilaisiin alueisiin
verrattuna ovat läpäisemättömän pinnan
suuri osuus ja alueiden tehokas kuiva-
tus- ja viemäröintijärjestelmä. Näistä
ominaisuuksista aiheutuvat taajamien
suurimmat hydrologiset muutokset, pin-
tavalunnan määrän lisääntyminen sekä
valuntahuippujen kasvu ja valuntakäy-
rän äärevöityminen. Urbonasin ja Roes-
nerin (1993) mukaan valuma-aluehyd-
rologian periaatteita ei yleensä voida suo-
raan soveltaa taajamahydrologiaan. Esi-
merkiksi sateen ominaisuuksien vaiku-
tus valunnan muodostumiseen muuttuu.
Luonnontilaisilla alueilla valuntatapah-
tumia syntyy, kun sadejakso on pitkä tai
sen intensiteetti on suuri. Paljon lä-
päisemätöntä pintaa sisältävillä alueilla
alentunut vedenpidätyskapasiteetti voi
johtaa tilanteeseen, jossa kaikki vesi pois-

tuu pintavaluntana sateen pituudesta tai
intensiteetistä riippumatta (Herricks
1995). Taajamissa lumi poistetaan aina-
kin päällystetyiltä pinnoilta, mikä myös
aiheuttaa eroja valuntaan taajamien ja
luonnontilaisten alueiden välillä. Luon-
nontilaisilla alueilla tulvat syntyvät Suo-
messa lumen sulannasta, kun taas pie-
nillä taajama-alueilla tulvahuippu ai-
heutuu todennäköisesti rankkasateista.
Kaupunkialueella tulviminen voi käyn-
nistyä muutamien minuuttien kuluessa,
kun taas luonnontilaisilla alueilla aika sa-
detapahtuman ja valuntavasteen välillä
voi venyä tunneista jopa vuorokausiin.
Tarkasteltavan vedenkuljetusjärjestelmän
paikalliset etäisyydet ja yhteys uomaan
sekä valunnan syntynopeus muuttuvat
siis olennaisesti kaupunkialueille siir-
ryttäessä. Hulevesien määrään ja laatuun
liittyvien ongelmien ymmärtämiseksi ja
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MUODOSTUMINEN

RAKENNETUILLA ALUEILLA
Veden kiertokulku sadannasta valunnaksi rakenne-
tuilla alueilla on mielenkiintoinen ja monivaiheinen
prosessi, joka poikkeaa monin tavoin luonnontilais-
ten alueiden hydrologiasta. Taajamahydrologian tut-
kimus on Suomessa vasta aluillaan ja tutkimustar-
ve alalla on valtava.
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ratkaisemiseksi tulee ensin tuntea taaja-
ma-alueiden valuntaprosessi.

Sadannasta valunnaksi

Taajamavaluma-alueiden hydrologis-
ten prosessien mallintamisessa valun-
taan liittyvät prosessit jaetaan usein
kahteen osa-alueeseen: tehoisan sadan-
nan erottamiseen ja valunnan kulkeu-
tumiseen valuma-alueella sekä viemä-
röintijärjestelmässä. Tehoisa sadanta on
se osa sadantaa, joka muodostaa väli-
töntä eli pintavaluntaa. Tehoisa sadan-
ta saadaan, kun valuma-alueelle sata-
vasta vedestä poistetaan häviöt eli in-
terseptio, haihdunta, imeyntä ja pai-
nannesäilyntä. Pintojen päällystäminen
ja vähäinen kasvillisuus pienentävät
usein sadannan häviöitä luonnonti-
laisiin alueisiin verrattuna, jolloin sa-
dannan häviöt saatetaan usein jättää vä-
hemmälle huomiolle taajama-alueiden
tarkastelussa. Kuitenkin pitkällä aika-
välillä esimerkiksi haihdunta on mer-
kittävä osa vedenkiertoa myös kau-
punkialueilla, joten hydrologisen tar-
kastelun tulisi kattaa kaikki sadanta-va-
luntaprosessin osatekijät.

Pinnan merkitys valunnan
muodostumisessa

Hulevesivalunnan muodostumiseen
vaikuttavat useat eri tekijät: sateen in-
tensiteetti ja kesto, sadetapahtumaa
edeltävän kuivan ajan pituus ja muut
valuma-alueen ominaisuuksiin liittyvät
tekijät, kuten maanpinnan kaltevuus,
maaperän ominaisuudet, maankäyttö-
muoto ja läpäisemättömän pinnan pin-
ta-ala (Herricks 1995). Erityisen vahvasti
valuntaprosessin erityispiirteet liittyvät
läpäisemättömän pinnan osuuteen va-
luma-alueilla.

Yleensä valtaosa, n. 60–70 % taaja-
mavaluma-alueiden läpäisemättömästä
pinta-alasta koostuu kadut ja pysäköin-
tialueet kattavasta liikenneverkosta
(Schueler 1995). Liikenneverkko on
yleensä suoraan kytkeytynyt aluetta kui-
vattavaan viemäröintiin. Läheskään
kaikki läpäisemätön pinta ei kuitenkaan
aiheuta pintavaluntaa, vaan vesi voi pää-
tyä kaduilta viereisille läpäiseville pin-
noille. Yleensä 80–90 % suoraan viemä-
röintiverkostoon kytkeytyneestä aluees-

ta tuottaa varsinaisesti pintavaluntaa
(Boyd et al. 1993, Chiew & McMahon
1999 mukaan). Tätä aluetta kutsutaan te-
hoisaksi läpäisemättömäksi pinnaksi.
Edellä esitettyjen lukujen perusteella voi-
daan arvioida, että valuma-alueen lä-
päisemättömästä pinnasta vain noin
50–60 % aiheuttaa varsinaista pintava-
luntaa. Melanen (1982) esitteli Valta-
kunnallisen hulevesitutkimuksen tulok-
sissa, että suomalaisilla asuinalueilla
50–80 % läpäisemättömästä pinnasta ai-
heuttaa varsinaista välitöntä valuntaa.

Rakennettujen alueiden valunnan tar-
kastelussa pelkkä karttojen ja kuvien
avulla tapahtuva läpäisemättömän pin-
ta-alan suuruuden määritys ei välttä-
mättä ole riittävä. Esimerkiksi mallien
käytössä tulee läpäisemättömän pinnan
kokonaismäärän sijasta ottaa huomi-
oon, kuinka suuri osa valuma-alueesta
varsinaisesti muodostaa pintavaluntaa.

Mallit apuna taajama-alueiden
tutkimuksessa

Valuma-alueen käyttäytymisen tutki-
muksessa matemaattinen malli on kor-

vaamaton apuväline, sillä valuma-alu-
een käyttäytymistä voidaan simuloida
useissa eri olosuhteissa. Mallin avulla
pyritään vastaamaan kysymyksiin, joi-
ta ei olisi mielekästä tutkia pelkästään
mittausten ja havainnoinnin avulla.

Taajama-alueiden valunnan lasken-
taan on tarjolla useita kaupallisia mal-
leja. Taajamahydrologian mallien ke-
hittämistä ja testaamista suomalaisilla
valuma-alueilla ei juurikaan ole tehty.
Tästä syystä TKK:n vesitalouden ja ve-
sirakennuksen laboratoriossa tehtyä
taajama-alueiden valuntaa koskevaa
diplomityötä (Metsäranta 2003) varten
oman laskentamallin kehittämistä pi-
dettiin tärkeänä. Työssä kehitettiin kon-
septuaalinen sadanta-valuntamalli (ku-
va 1), joka osoittautui yksinkertaisuu-
destaan huolimatta hyväksi valunnan
määrän laskennan työvälineeksi. Malli
pohjautui osittain Vehviläisen (1992)
esittelemään, alunperin ruotsalaisen
HBV-mallin maankosteusvarastoon ja
siihen perustuvaan imeynnän ja haih-
dunnan laskentaan.

Diplomityössä malli sovitettiin RYVE-
tutkimuksessa (Kotola & Nurminen

Kuva 1. Taajama-alueen valunnan laskentaan kehitetyn konseptuaalisen mallin rakenne.
Mallille lähtötietona annettava sadanta kuljetetaan erikseen läpäisevällä ja
läpäisemättömällä pinnalla sijaitsevien varastojen läpi.

VT0401 s26-35  24.2.2004  06:03  Sivu 27



pinnan osuus valuma-alueen kokonais-
pinta-alasta oli Laaksolahdessa 11 % ja
Vallikalliossa 29 %, eli hieman yli puolet
valuma-alueen läpäisemättömästä pin-
ta-alasta tuottaa pintavaluntaa. Pintava-
lunnan osuus kasvaa siis jyrkästi lä-
päisemättömän pinnan lisääntyessä.

Suuremmasta tehoisasta läpäisemät-
tömästä pinta-alasta sekä tehokkaasta
hulevesiviemäristöstä johtuen Vallikal-
lion valuntaprosessi on Laaksolahtea
nopeampi ja äärevämpi. Vallikalliossa
valuntakäyrä reagoi nopeasti sadannan
intensiteetissä tapahtuviin muutoksiin.
Vallikalliossa huippu tapahtui välittö-
mästi sadannan suurimman intensitee-
tin jälkeen, kun taas Laaksolahdessa
huippu saavutettiin puoli tuntia myö-
hemmin. Saman sadantatapahtuman ai-
heuttama valuntahuippu voi Vallikal-
liossa olla kuusinkertainen Laaksolah-
teen verrattuna. Vallikallion parempi-
kuntoinen asfalttipäällyste pienensi va-
luma-alueella tapahtuvaa painannesäi-
lyntää, jolloin jo pienikin sadetapahtu-
ma aiheutti välitöntä valuntaa.

Lyhyt laskennan aika-askel, tässä ta-
pauksessa kymmenen minuuttia, mah-
dollistaa valuntavasteen lyhytaikaisten
muutosten tarkastelun. Tunnittaisten tai
sitä pidempien aika-askeleiden käyttö ei
riitä valuntavasteen tarkasteluun pienillä

taajama-alueilla. Esimerkiksi neljän mil-
limetrin sademäärä voi sataa valuma-
alueelle 10 minuutin tai tunnin kulues-
sa. Tällöin tunnin aika-askelta käyttä-
mällä menetetään tuntuma valuntavas-
teen todelliseen käyttäytymiseen.

Tutkimustarve tulevaisuudessa

Taajamahydrologian tutkimusta on teh-
ty vähän ja tästä syystä emme tunne it-
seämme lähimpänä olevien alueiden
hydrologisia prosesseja. Ulkomaisten
tutkimustulosten suoraan soveltamiseen
suomalaisille valuma-alueille tulee suh-
tautua kriittisesti, sillä tutkimukset on
usein toteutettu maissa, joiden olosuh-
teet poikkeavat selvästi Suomen olo-
suhteista. Luonnontilaisille alueille so-
velletut laskentamenetelmät eivät vält-
tämättä sovellu taajama-alueille, joten
taajama-alueiden mallien kehittäminen
on edellytys valuntaprosessin kuvaami-
selle kokonaisilla valuma-alueilla, jotka
sisältävät useita erilaisia maankäyttö-
muotoja. Olisi myös tarpeellista kehittää
malleja, joilla esimerkiksi rakentamis-
toimenpiteiden vaikutukset voidaan en-
nustaa jo suunnitteluvaiheessa. Erilais-
ten imeyntää lisäävien rakenteiden, ku-
ten läpäisevien päällysteiden ja imey-
tysalueiden, vaikutus valunnan määrään
ja huippuihin tulisi myös pystyä ennus-
tamaan. Tälläisiä malleja olisivat fysi-
kaalisesti perustellut, alueellisesti ha-
jautetut mallit, joissa mm. pinnan omi-
naisuudet ja viemäriverkosto voidaan
antaa mallille karttapohjan avulla mi-
tattuina lähtötietoina.

Hulevesistä on maailmalla tutkittu
haitta-aineiden pitoisuuksia sekä myös
niiden vaikutuksia vastaanottaviin ve-
sistöihin. Tutkimus on tähän mennessä
keskittynyt metalleihin ja orgaanisia yh-
disteitä on tutkittu vaihtelevasti. Emme
tunne riittävästi tutkituimpienkaan ai-
neiden kulkeutumisprosesseja lähtees-
tä hulevesien kautta vesistöihin.

On ilmeistä, että hulevesien haitta-ai-
neiden pitoisuudet voivat olla niin kor-
keita, ettei niitä voi johtaa vesistöihin
puhdistamattomina. Jotta vesiensuoje-
lu olisi mahdollisimman tehokasta, hu-
levesien vaikutus ympäristöön tulisi
kartoittaa suhteessa muihin vesistöjä pi-
laaviin lähteisiin. Suomessa olisi tärke-
ää paitsi kartoittaa oma hulevesitilan-
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2003) suoritettujen mittausten avulla
kahdelle espoolaiselle valuma-alueelle,
jotka edustavat erityyppisiä taajama-
asuinalueita. Laaksolahden tutkimus-
valuma-alue on noin 31 hehtaarin pien-
taloalue itäisessä Espoossa. Laaksolah-
den pinta-alasta noin 20 % on päällys-
tetty vettä läpäisemättömillä pinnoilla.
Alueen valumavedet kerätään pääosin
avo-ojien avulla. Vallikallion valuma-
alue on noin 13 hehtaarin kerrostaloalue
Leppävaaran kaupunginosassa. Koko
alueen pinta-alasta noin 50 % on vettä
läpäisemätöntä pintaa ja alueella on te-
hokas sadevesiviemäristö.

Vertailulla tietoa valuma-alueiden
ominaisuuksista

Valuma-alueen kaupungistumisasteen
vaikutus valuntaprosessiin tulee selväs-
ti esille erilaisia valuma-alueita verrat-
taessa (kuva 2). Mitä rakennetumpi alue
on, sitä enemmän valuntaa ja etenkin
pintavaluntaa alueella muodostuu. Ke-
sä-syyskuun 2002 aikana Laaksolahdes-
sa mitattiin valuntaa 26 mm (sademää-
rä 184 mm) ja Vallikalliossa 48 mm (sa-
demäärä 162 mm). Pintavalunnan osuus
kokonaisvalunnasta oli mallilla lasket-
tuna Laaksolahdessa 44 % ja Vallikal-
liossa 85 %. Tehoisan läpäisemättömän

Kuva 2. Erityyppisten taajama-alueiden valuntakäyrissä on selviä eroja. Kuvassa on myös
esitetty vielä rakentamattoman metsäalueen valuntakäyrä (Saunalahti Espoossa).

VT0401 s26-35  24.2.2004  06:03  Sivu 28



Metsäranta, N. 2003. Valunnan muodostuminen
taajama-alueilla – laskentamallin kehitys ja sovel-
taminen. Diplomityö. Espoo, TKK, Rakennus- ja ym-
päristötekniikan osasto. 108 s.
Schueler, T. 1995. Site planning for urban 
stream protection. Washington D.C., Metropolitan
Washington Council of Governments. 188 s.
http://www.cep.org/pubs_download.htm
Urbonas, B. R. & Roesner, L. A. 1993. Hydrolo-
gic design for urban drainage and flood control.
Julk.: Maidment, D. R. (ed.) Handbook of Hydrolo-
gy. New York, McGraw-Hill. S. 28.1–28.52. ISBN 0-
07-039732-5.
Vehviläinen, B. 1992. Snow cover models in ope-
rational watershed forecasting. Helsinki, National
Board of Waters and the Environment. Publications
of Water and Environment Research Institute 11.
112 s. ISBN 951-47-5712-2.

VESITALOUS  1 200429

teemme, myös tutkia pohjoisten kyl-
mien olosuhteiden sekä lumen vaiku-
tusta hulevesien aiheuttamaan kuor-
mitukseen vastanottavissa vesistöissä.

Tärkeä näkökulma on myös kaupun-
gistumisen luomat paineet kaupunki-
suunnittelun uudistamiselle. Taajama-
hydrologisen tutkimuksen ja mallien
avulla voimme vertailla erilaisia valu-
ma-alueita ja tuoda esiin taajama-aluei-
den valuntaprosessin erityispiirteitä. Tut-
kimuksesta saatava tieto auttaa kehittä-
mään uusia teknisiä ratkaisuja ja me-
nettelyohjeita, joiden avulla voidaan ke-
hittää yhdyskuntasuunnitteluun liitty-
vää käytäntöä ja päätöksentekoa.
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Magneettinen ioninvaihtoproses-
si (MIEX) on uusi liukoista orgaanista
hiiltä (DOC) vedestä poistava menetel-
mä. Prosessi perustuu perinteiseen io-
ninvaihtomekanismiin, mutta eroaa sii-
tä siten, että MIEX-massa on suspen-
siona vedessä; perinteisissä prosesseis-
sa ioninvaihtomassa on sidottu kiinte-
ään rakenteeseen. Massan ja orgaanisen
aineen kontakti tapahtuu sekoittimella
varustetussa säiliöissä, minkä jälkeen

massa laskeutetaan selkeyttimessä.
Massan pinnalla oleva positiivinen va-
raus mahdollistaa negatiivisesti varau-
tuneiden orgaanisten molekyylien sito-
misen. Massa on magneettista, joten
granulat keräytyvät ryppäiksi laskeu-
tuessaan, jolloin laskeutumisnopeus
kasvaa. Erottuminen on tällöin hyvin
tehokasta. Laskeutettu massa palaute-
taan pääosin kontaktialtaisiin; pieni
määrä (5–10 %) massaa poistetaan jat-
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Soveltuuko MIEX-ioninvaihtomassa liukoisen or-
gaanisen hiilen (DOC) poistoon Helsingin Pitkäkos-
ken vedenpuhdistuslaitoksella ja onko sen käyttö
kannattavaa?  Tutkimus oli laboratoriomittakaavan
esiselvitys, joka toteutettiin astiakokein talviolo-
suhteiden kylmällä vedellä talviajalle tyypillisellä or-
gaanisen aineen kuormituksella.
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kuvasti ja regeneroidaan 12-prosentti-
sella natriumkloridiliuoksella, jolloin
DOC erottuu. Prosessin etuna on, että
samaa ioninvaihtomassaa käytetään
useiden adsorptio/regenerointisyklien
ajan. 

Maailman ensimmäinen täyden 
mittakaavan MIEX-laitos Wanneroos-
sa Australiassa (mitoituskapasiteetti 
110 000 m3/d) on ollut käytössä noin
kahden vuoden ajan. Prosessi poistaa
yhdessä saostuksen kanssa käytettynä
noin 75 % Perthin suurkaupunkialueen
raakaveden sisältämistä orgaanisista
yhdisteistä. MIEX-prosessin käyttöön-
oton jälkeen saostuskemikaalin annos-
tusta on vähennetty kahdella kol-
masosalla samalla kun käsitellyn veden
laatu on parantunut.

MIEX-prosessin toimintaperiaate on
esitetty kaaviona kuvassa 1.

Tutkimuksen tavoite

Tutkimukselle asetetut tavoitteet olivat:
– määrittää MIEX-käsittelyn soveltu-

vuus Päijänteen vedelle

– määrittää optimiannostus ja kontak-
tiaika sekä vaikutus orgaanisen ai-
neen poistoon

– määrittää saavutettavissa oleva
DOC:n poistoteho, kun MIEXiä ja sa-
ostusta käytetään peräkkäin

– todeta MIEXin vaikutus orgaanisen
aineen koostumukseen

– antaa yleisarvio MIEXin vaikutuk-
sesta seuraavien yksikköprosessien
vedenlaatuun. 

Koejärjestelyt

Tutkimus suoritettiin astiakokein Pit-
käkosken vedenpuhdistuslaitoksella.
MIEX-prosessin astiakokeet suoritti
Black&Veatch Ltd, joka vastasi tulos-
ten analysoinnista yhdessä Helsingin
Veden kanssa. Tämä artikkeli perustuu
osin Black&Veatch Ltd:n tutkimukses-
ta laatimaan loppuraporttiin. Kaikki
näytteet analysoitiin Pitkäkoskella lu-
kuun ottamatta TOC-  ja DOC-näyttei-
tä, jotka analysoitiin käyttölaborato-
riossa Vanhassakaupungissa. Mole-
kyylipainojen fraktiointikokeet suori-

tettiin Helsingin yliopiston metsäntut-
kimuslaitoksessa (METLA). 

Pitkäkoskella suoritettiin koesarja, jol-
la pyrittiin määrittämään MIEX-pro-
sessin tehokkuutta orgaanisen aineen
poistossa. Raakavetenä käytettiin kai-
kissa kokeissa Pitkäkosken laitoksen
raakavettä. Koeohjelma jaettiin kahteen
eri vaiheeseen. 

Ensimmäisessä vaiheessa suoritettiin
alustavat MIEX-annostuskokeet, joiden
tarkoituksena oli haarukoida sopiva an-
nostusmäärä ja kontaktiaika. Ensim-
mäisessä vaiheessa käytettiin neljää
eri MIEX-annostusta (5 ml/l, 10 ml/l,
15 ml/l ja 20 ml/l), ja jokaiselle annos-
tukselle käytettiin kahta kontaktiaikaa
(10 ja 20 min). Jokaisen kokeen jälkeen
vedestä, johon oli lisätty MIEXiä, ana-
lysoitiin TOC, DOC, UV254-absorbans-
si (10 mm), väri (näkyvä ja todellinen),
rauta (kokonais- ja liukoinen), pH ja sa-
meus. Samat analyysit tehtiin myös raa-
kavedestä.

Ensimmäisen vaiheen tulosten pe-
rusteella valittiin sopiva MIEX-annos-
tus ja kontaktiaika saostuskemikaa-

Kuva 1. MIEX-prosessin toimintaperiaate.
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tettiin rinnakkainen astiakoe raaka-
vedellä ilman MIEXiä ja laitoksella 
käytetyllä saostuskemikaaliannos-
tuksella (45 mg/l). Kun saostuske-
mikaalin optimiannostus MIEX-kä-
sitellylle vedelle oli määritetty, ko-
keet toistettiin MIEXin ja saostuske-

mikaalin yhdistetyllä optimiannostuk-
sella. Eri vesistä tehtiin samat vesiana-
lyysit kuin ensimmäisessäkin koevai-
heessa.

Lisäksi jokaisesta koevaiheesta otet-
tiin näytteitä, joista määritettiin mole-
kyylipainofraktiot. Rinnakkain näiden

lin annostuskokeita varten. Valittu-
jen arvojen mukaisesti valmisteltiin
suuri määrä MIEX-käsiteltyä vettä sa-
ostuskemikaalin (PIX-322) annostus-
kokeita.varten. Tätä vettä koaguloitiin
useilla saostuskemikaaliannostuksilla
(10–45 mg/l). Samaan aikaan suori-

Taulukko 1. Raakaveden laatu alustavissa MIEX-astiakokeissa.

Massa-annostus ml/l 5 10 15 20
Kontaktiaika min 10 20 10 20 10 20 10 20
Lämpötila °C 5,6 4,5 4,6 4,5 4,6 3,6 6,7 4,0
pH -log10[H+] 7,35 7,20 7,24 7,20 7,21 7,28 7,16 7,22
Sameus NTU 0,21 0,23 0,20 0,20 0,18 0,24 0,21 0,18
Väri (näkyvä) Hazen 10–15 10–15 10–15 10–15 10–15 15 10–15 10–15
Rauta (kokonais-) mg/l 0,03 0,026 0,028 0,029 0,028 0,03 0,029 0,029
UV254-absorbanssi cm-1 0,155 0,156 0,158 0,155 0,155 0,156 0,155 0,156
TOC mg/l 5,9 5,9 6,1 6,1 6,2 6,0 5,8 5,9
DOC mg/l 5,9 6,1 6,2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,2

Kuva 2.  UV254-absorbanssin vähenemä (UV254-absorbanssi raakavedessä [1/cm] ja MIEX-käsitellyssä vedessä) vs. MIEX-annostus [ml/l],
kontaktiajoilla 10 ja 20 min.
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kokeiden kanssa kerättiin näytteitä ko-
ko laitokselta molekyylipainojen frak-
tiointia varten. Näin voitiin vertail-

la MIEX-käsiteltyä ja täysikokoises-
sa prosessissa käsiteltyä vettä keske-
nään.

Tulokset ja tulosten analysointi

Ensimmäisessä vaiheessa (alustavat
MIEX-annostuskokeet) käytetyn raaka-
veden laatu on esitetty taulukossa 1 ja
MIEX-käsitellyn veden laatu on esitet-
ty taulukossa 2. Kuvissa 2–3 on esitetty
UV-absorbanssin ja DOC-pitoisuuden
tulokset eri massa-annostuksilla ja kon-
taktiajoilla.

Kuvien 2–3 käyristä havaitaan, että
jokaisen MIEX-käsittelyn yhteydessä
analysoidun raakaveden DOC- ja
UV254-absorbanssiarvot säilyvät lähes
vakioarvoissa 6,1 mg/l ja 0,158 1/cm
koko koejakson ajan ja että näiden ar-
vojen vähenemä riippui sekä MIEX-an-
nostuksesta että kontaktiajasta. Kon-
taktiajan kasvaessa DOCin ja UV254-ab-
sorbanssin vähenemä kasvaa. Samalla
tavoin MIEX-annostuksen kasvaessa
myös orgaanisen aineen poistuma kas-
voi.

MIEXin sopiva annostus näyttää si-
joittuvan välille 15–20 ml/l 20 minuu-
tin kontaktiajalla. Näillä parametreilla
saavutetaan suuri DOCin ja UV254-ab-
sorbanssin vähenemä. Merkittävin ha-

Taulukko 2. MIEX-käsitellyn veden laatu alustavissa MIEX-
astiakokeissa (kontaktiaika 20 min).

Massa-annostus ml/l 5 10 15 20
Lämpötila °C 8,8 7,4 7,9 8,2
pH -log10[H+] 7,24 7,41 7,30 7,19
Sameus NTU 0,96 1,00 0,94 1,70
Rauta (kokonais) mg/l 0,023 0,025 0,03 0,03
Väri (näkyvä) Hazen <5 <5 <5 <5
UV254 absorbanssi cm-1 0,046 0,029 0,017 0,009
TOC mg/l 3,5 2,5 1,9 1,6

0.45 µm suodatettu
Väri (todellinen) Hazen <5 <5 <5 <5
UV254 absorbanssi cm-1 0,043 0,022 0,013 0,004
Rauta (liukoinen) mg/l 0,01 0,01 0,011 0,01
DOC mg/l 3,3 2,4 1,8 1,4

Kuva 3. DOC-pitoisuuden vähenemä (DOC raakavedessä [mg/l] ja MIEX-käsitellyssä vedessä)  vs. MIEX-annostus [ml/l],
kontaktiaika 20 min. 
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Orgaanisen aineksen poistuma jokai-
sessa prosessivaiheessa todettiin teke-
mällä raakavedelle, MIEX-käsitellylle
vedelle sekä MIEXillä- ja saostuskemi-
kaalilla käsitellylle vedelle molekyyli-
painojen fraktiointianalyysit. Vastaavat
analyysit tehtiin vertailun vuoksi myös
täysikokoisen laitoksen kaikista pro-
sessivaiheista otetuille näytteille. Tu-
lokset on esitetty kuvassa 5.

Tuloksista nähdään, että MIEX pois-
taa tehokkaasti orgaanisen aineksen ha-
panta, hydrofiilistä fraktiota (PHiAc).
Tämä on yhdenmukaista MIEX-massan
toimintateorian kanssa, sillä massa pois-
taa negatiivisesti varautunutta orgaa-
nista ainesta. Tämäntyyppisen orgaa-
nisen aineksen poisto riippuu veden
pH:sta. MIEXin pinta on positiivisesti
varautunutta useimmilla pH-arvoilla,
jolloin se poistaa negatiivisesti varau-
tuneita orgaanisia happoja. Alhaisem-
man pH:n vallitessa nämä hapot voi-
vat protonoitua, jolloin niiden negatii-
vinen varaus vähenee. Tämä heikentää
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den kokeiden kanssa suoritettiin vas-
taava koe raakavedellä ja laitoksen sen-
hetkisellä kemikaaliannostuksella (45
mg/l). Veden alhaisen lämpötilan vuok-
si saostuskemikaalin kontaktiaika oli 30
min. Kokeiden tulokset on esitetty
DOC-pitoisuuden osalta kuvassa 4.

Tulokset osoittavat, että MIEX-käsit-
tely ja sitä seuraava pieni (10 mg/l) sa-
ostuskemikaaliannostus poistavat yh-
dessä enemmän orgaanista ainesta kuin
laitoksella käytetty saostuskemikaa-
liannostus 45 mg/l poistaa yksinään.
Tulokset osoittavat myös, että MIEXin
ja saostuksen yhdistelmä parantaa 
DOCin poistoa vain vähän verrattuna
pelkkään MIEX-käsittelyyn. Syynä tä-
hän on, että MIEX poisti tehokkaasti
suurimman osan orgaanisesta ainek-
sesta ja jäljelle jäävä osuus ei soveltunut
saostettavaksi ferrisulfaatilla. Tämä viit-
taa myös siihen, että suurin osa 
DOCista on negatiivisesti varautunut-
ta ja soveltuu siis poistettavaksi MIEX-
käsittelyllä. 

vainto on UV254-absorbanssin vä-
henemä, 0,156 1/cm:stä 0,004 1/cm:iin,
mikä vastaa 97 %:n reduktiota (20 ml/l
20 min kontaktiajalla). Pelkällä saos-
tuskemikaalilla päästiin vain 78 %:n re-
duktioon. 

Veden lämpötila kohosi hieman as-
tiakokeiden aikana. Vaikka lämpötila
vaikuttaa merkittävästi reaktionopeuk-
siin, sen vaikutusta ei ole tässä tutki-
muksessa huomioitu. Käsittelyssä ve-
den sameus kasvaa hieman, mikä ai-
heutuu käsiteltyyn veteen jääneestä io-
ninvaihtomassajäämästä. Veden pH
muuttuu kaikilla MIEX-annostuksilla
vain vähän. MIEX-prosessi ei vaikut-
tanut veden rautapitoisuuteen.

Saostuskemikaalin merkityksen ar-
viointiin käytettiin vettä, johon oli li-
sätty 15 ml/l MIEXiä 20 minuutin kon-
taktiajalla. Tähän MIEX-käsiteltyyn ve-
teen lisättiin saostuskemikaalia erilaisi-
na annostuksina, tavoitteena todeta
MIEXin ja saostuskemikaalin mahdol-
linen yhteisvaikutus. Rinnakkain näi-

Kuva 4. DOC-pitoisuuden poistuma (vasemmalta lukien) saostuksella, MIEXillä ja näiden yhdistelmällä. Vasen pylväs = raakavesi, oikea
pylväs = käsitelty vesi
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kemikaalia (myös optimoidulla pH-
alueella), veden alkaliteetti säilyy
korkeampana, jolloin verkostoon las-
kettavan veden pH:n nostoon tarvit-
tava kemikaalimäärä vähenee. 

• MIEXin mahdollistama DOCin vä-
heneminen voi mahdollisesti vähen-
tää otsonin tarvetta ja annostusta.

• MIEX-käsittely ennen aktiivihiili-
suodatusta voi vähentää aktiivihiilen
regenerointitarvetta.

• MIEXin käyttöönoton ja DOCin pois-
ton oletetaan parantavan monoklo-
ramiinin stabiiliutta verkostossa.
Yhteenvetona voidaan todeta, että

MIEX-prosessi antoi erittäin lupaavia
tuloksia orgaanisen aineen poistossa.
Hyvän orgaanisen aineen vähenemän
lisäksi muita prosessin selkeitä etuja on
mm. se, että prosessin pH:ta ei tarvitse
voimakkaasti säätää niin kuin saostus-
kemikaaleja käytettäessä. On muistet-
tava, että saostuskemikaalien käyttö ve-
denpuhdistuksessa on alun perin tar-
koitettu veden sameuden poistoon ja
niitä on sittemmin ryhdytty käyttämään
varsin menestyksellisesti myös veden
orgaanisen aineen poistoon. Pitkäkos-
ken raakaveden sameus on hyvin al-
hainen (<0,30 NTU), joten saostuske-
mikaaliannostus määräytyy Pitkäkos-
kella nykyisin orgaanisen aineen mää-
rän, ei sameuden perusteella. MIEX-
prosessi tarjoaa lupaavan, nimenomaan
orgaanisen aineen poistoon räätälöidyn,

vaihtoehdon/täydennyksen nykyiseen
vedenpuhdistuksen prosessivalikoi-
maan. 

On toki huomattava, että tämän tut-
kimuksen tulokset perustuvat yksin-
omaan astiakokeisiin, ja moni prosessin
(ja käytännön) kannalta merkittävä asia
on jäänyt tutkimatta. Prosessissa on kui-
tenkin potentiaalia vähintäänkin riit-
tävästi. Australiassa sijaitseva Wanne-
roon laitos ei varmasti jää maailman ai-
noaksi MIEX –laitokseksi.

Kuva 5. Molekyylifraktioinnin tulokset Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksella ja MIEX-astiakokeissa.

MIEXin kykyä adsorboida pääasiallis-
ta kohdettaan hapanta, hydrofiilistä ai-
nesta. 

Johtopäätökset

Tutkimuksen perusteella tehtiin seu-
raavat johtopäätökset:
• 20 ml/l MIEX-annostus 20 minuutin

kontaktiajalla vähensi raakaveden
DOC-pitoisuuden arvosta 6,2 mg/l
arvoon noin 1,4 mg/l. Pelkällä ferri-
sulfaatilla, annostus 45 mg/l, suori-
tetuissa astiakokeissa DOC-pitoisuus
väheni arvosta 6,4 mg/l arvoon 2,7
mg/l.

• MIEXin käyttö vähensi UV254-ab-
sorbanssia 97 %. Tällä voi olla vai-
kutusta muiden yksikköprosessien
orgaanisen aineen poistoprosessien
tehokkuuteen.

• Pitkäkosken nykyiseen prosessiin
verrattuna MIEX-prosessi poisti eri-
tyisen tehokkaasti orgaanisen aineen
hapanta, hydrofiilistä fraktiota.

• MIEXin käytön avulla saostuskemi-
kaaliannostusta voidaan mahdolli-
sesti vähentää tasolta 50 mg/l tasol-
le 15 mg/l tai tämän alle ja silti pääs-
tä nykyistä vastaavaan DOCin pois-
toon vaarantamatta veden muita laa-
tutekijöitä.

• Kun MIEX-käsittelyn jälkeen suori-
tetaan saostus, jossa käytetään ny-
kyistä alhaisempaa määrää saostus-
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Luotsikatu 8 00160 Helsinki
Puh. (09) 692 71 00 Fax (09) 692 71 24
www.silakka.pp.fi

✳ kalatalous

✳ vesistötutkimus

✳ vedenhankinta

Jäteveden puhdistamot:

www.greenrock.fi
Green Rock Oy
Teollisuustie 2 Puh. +358 (0)8 8192 200 E-mail: info@greenrock.fi
91100 Ii Fax: +358 (0)8 8192 211 Internet: www.greenrock.fi
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L I I K E H A K E M I S T O

Puh. (06) 424 2800, fax (06) 424 2888
• Akkreditoitu testauslaboratorio T153
• Julkisen valvonnan alainen vesilaboratorio.
• EELA:n hyväksymä vesilaboratorio.
• Sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä vesilaboratorio.

BIOPERT-ohjelmistot jätevedenkäsittelyn ohjaukseen
sekä raportointiin. Myös erillisiä raportointijärjestelmiä

lähinnä WINDOWS-ympäristöön.
Enviro Data Oy, Tekniikantie 21, 02150 Espoo,

puh. (09) 2517 5246, fax (09) 2517 5247
www.envirodata.fi

Höyläämötie 16, 00380 Helsinki
puh. (09) 506 8890, fax (09) 558 053, www.abspumps.com

ABS Pumput Oy

• pumppaamot
• jätevesipumput

• kaukolämpöpumput
• NOPOL/OKI ilmastimet
• epäkeskoruuvipumput
• työmaauppopumput

• potkuripumput
• tyhjöpumput
• sekoittimet

• Automaattiset suotimet vedenkäsittelyyn
• Erilaiset säiliöt vaihteleviin prosesseihin
• RO-laitteistot ja Nanosuodatuslaitteet
• UV-lamput ja Otsoninkehityslaitteistot
• pH-, Cl2- ja johtokykysäätimet uima-allas- ja vesilaitoskäyttöön
• Vedenkäsittelyjärjestelmien komponentit
• Vedenkäsittelyn prosessisuunnittelu
• Aqua-Dos vesiautomaatit
Harkkoraudantie 4, 00700 Helsinki, puh. 09 350 88 140, fax. 09 350 88 150
Email:  dosfil@dosfil.com, internet: www.dosfil.com, Antti Jokinen GSM 0400 224777

– Vedenkäsittelyn hallintaa –

24 h (09) 855 30 450
Monipuolista viemärihuollon palvelua

kaivon tyhjennyksestä viemäreiden
kuvauksiin ja saneerauksiin

asianmukaisella erikoiskalustolla!
OTA YHTEYTTÄ!

Puh. (09) 8553 0450, fax (09) 852 1616
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KMV-tuotteet
KAIKKEA VEDEN PUMPPAUKSEEN
JA SUODATUKSEEN.

Kirkkonummen Metallivalmiste Oy
Pippurintie 122
02400 KIRKKONUMMI
Puhelin: 09-298 2141
Fax: 09-298 5860

● Alitukset junttaamalla 50 mm – 2000 mm

● Alitukset kiveen ja kallioon 168 mm – 1020 mm

●  Putkistosujutukset (Grundoc räck)

LÄNNEN
ALITUSPALVELU OY

Läpikäytäväntie 103 28400 Ulvila
puh. (02) 538 3655 GSM 0400-593928 fax (02) 5383093

OY KOKKOBE AB
PL 202, 67101 KOKKOLA
PUH. (06) 8242 700
FAX (06) 8242 777

Nopeasti asennusvalmiit
KOKKO-painot >
KOKKO S-10
Lukkopaino 90mm:stä ylöspäin
KOKKO S-20
Sidos 75mm:stä alaspäin

www.kokkobe.fi

Ympäristö

Paineputken valurautaosat
Huot vetoa kestävät liittimet
Huot laajatoleranssi liittimet
Nova Siria laajatoleranssi liittimet
myös isoissa kokoluokissa
Service-Line korjausmuhvit
ja -vanteet

Multipipe Service Oy,
Vuoripojankatu 13, 15300 LAHTI
Puh. 03-7563 260, fax 03-7563 270
E-mail Multipipe@pp.phnet.fi
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Yhteistyöllä luontoa säästäviin tuloksiin
◆ Laaja valikoima kiertomäntäpuhaltimia:

Hibon, Hick Hargreaves, WKE ja Roots
◆ Elmacron-näytteenottimet ja pH-laitteet
◆ ProMinent-pumput, hoito- ja valvontavälineet
◆ Mukavat ja hajuttomat BioLet-kompostivessat
Kysy lisää! Meiltä saat asiantuntevaa palvelua!

Launeenkatu 67 Puh. (03) 884 080
15610 LAHTI Fax (03) 884 0840

Internet: http://www.y-laite.fi Sähköposti: info@y-laite.fi

UV-LAITTEET
♦ JUOMAVEDET ♦ JÄTEVEDET
♦ UIMA-ALTAAT ♦ PROSESSIVEDET

PINNINKATU 53 B PUH. (03) 35 95 400
33100 TAMPERE FAX (03) 35 95 444
www.sk-trade.com
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PL 20, 00981 HELSINKI
PUH. (09) 343 6200, TELEFAX (09) 3436 2020

PL 333, 90401 Oulu (Tuotekuja 4)
puh. (08) 5620 200, fax (08) 5620 220
www.slatek.fi

Pumppaamot 

Keskipakopumput

Paineenkorotuspumput

Säiliöt 0,01–30 m3 

Mäntäpumput

PUMPUT JA VEDENKÄSITTELYLAITTEET
TEOLLISUUTEEN JA KUNNALLISEEN VESIHUOLTOON

www.pumppulohja.fi www.watman.fi

Vedensuodattimet

Puhdasvesilaitteet ja -laitokset

Öljynerotuslaitteet ja -laitokset

Neutralointilaitteet ja
-laitokset

ProMinent Finland Oy

- UV-desinfiointi
- Mittaus- ja säätötekniikka
- Annostuspumput
- Kemikaalisäiliöt
- Otsonointi
- Polymeerilaitteet
- Klooridioksidilaitteet
- Käänteisosmoosi (RO)

MYYNTI : HUOLTO : VARASTO

Orapihlajatie 39, 00320 HELSINKI
puh. (09) 4777 890  fax (09) 4777 8947

www.prominentfinland.fi

Flotaatiotekniikkaa yli 35 vuotta
Vesilaitokset
Jätevesilaitokset
Jäähdytysvesilaitokset
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SUOMEN KONSULTTITOIMISTOJEN LIITON JÄSENET

INSINÖÖRITOIMISTO
Hiihtomäentie 39 A 1, 00800 Helsinki, puh. 09-7552 1100

• Vesihuolto, vesirakenteet
• Suunnittelu, työnjohto

Vesi- ja ympäristötekniikan asiantuntemusta ja suunnittelua

TRITONET OY
Pinninkatu 53 C, 33100 Tampere

Puh. (03) 3141 4100, fax (03) 3141 4140
E-mail pertti.keskitalo@tritonet.fi

Maa ja Vesi Oy • PL 50 (Jaakonkatu 3), 01621 Vantaa
Puh. (09) 682 661 • e-mail: sw@poyry.fi

Maa ja Vesi

maajavesi.poyry.fi

Competence. Service. Solutions.

maajavesi.poyry.fi

• Jyväskylä • Kuopio • Lahti • Lappeenranta
• Lapua • Oulu • Tampere • Turku • Vantaa

Sibeliuksenkatu 9 B 00250 HELSINKI
Puh. 09-447 161 Fax 09-445 912

Vesilaitokset
Jätevesilaitokset
Flotaatiolaitokset

NEUVOTTELEVIA INSINÖÖRITOIMISTOJA

Terveystie 2, 15870 HOLLOLA
puh. (03) 52 351, faksi (03) 523 5252

Aluetoimistot: Jyväskylä, Savonlinna, Vantaa
proy@ristola.com

www.ristola.com

Ympäristötutkimus ja -suunnittelu
Vesihuollon suunnittelu
Yhdyskuntasuunnittelu
Mittaus- ja laboratoriopalvelut

RK&RK& Kiuru & Rautiainen Oy 
Vesihuollon asiantuntijatoimisto 

Laitosten yleis- ja prosessisuunnittelu 

Vesihuollon kehittämissuunnitelmat 

Talous- ja organisaatioselvitykset 

Taksojen määritysennusteet 

Ympäristölupahakemukset 

SAVONLINNA (015) 510 855            
HELSINKI (09) 692 4482      www.kiuru-rautiainen.fi 
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Vesipolitiikan puitedirektiiviin si-
sältyy suuntaviivoja vesien ekologisen
tilan arvioimiseksi eri vesistötyypeis-
sä. Hyvän ekologisen tilan määritel-
män lähtökohtana on, etteivät eliöyhtei-
söt ja vesien laatua kuvaavat keskeiset
muuttujat poikkea merkittävästi vertai-
lukohteena olevista vesistötyypistä. Ran-
nikkovesissä tarkastellaan erityisesti kas-
viplanktonia ja pohjaeläimistöä ja jär-
vissä näiden lisäksi kalastoa. Puitedi-
rektiivin toimeenpanoa ja pintavesien
ekologisen tilan luokittelumenetelmiä

suunnitellaan kansallisissa ja kansain-
välisissä työryhmissä. Sen vuoksi on
aiheellista esittää joitakin näkemyksiä
tästä vesien hoidon ja suojelun ja vesien
tilan seurannan kannalta keskeisestä ai-
heesta.

Mitä järven ja rannikkovesien
hyvä ekologinen tila voisi

tarkoittaa?

Vesistön tilan arviointi ekologisin pe-
rustein ei ole mikään uusi tarkasteluta-

Vesistöjen hyvästä
ekologisesta tilasta

EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteena on,
että kaikissa EU:n jäsenmaissa saavutetaan pinta-
vesien hyvä ekologinen ja kemiallinen tila sekä poh-
javesien hyvä määrällinen ja kemiallinen tila vuo-
teen 2015 mennessä. Vesistöjen tilaa arvioidaan ve-
siekosysteemien rakenteen ja toimivuuden perus-
teella. Arvioinnin tulisi perustua biologisten, fysi-
kaaliskemiallisten ja hydromorfologisten tekijöiden
kokonaistarkasteluun. Pääpaino on ihmisen toi-
minnan vaikutuksissa vesiluontoon eli eliöyhteisö-
jen rakenteeseen, tuotantoon ja yhteisöjen elinym-
päristöön kokonaisuutena. Vesiluonnon muutokset
puolestaan vaikuttavat vesistöjen käyttöön virkis-
tykseen, kalastukseen, vesihuoltoon ja muihin käyt-
tötarkoituksiin.

Kyösti Jumppanen
fil.tri, dosentti
E-mail: kyosti.jumppanen@auriamail.net
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pa, vaan järvien, rannikkovesien ja vir-
taavien vesien tilaa on Euroopassa ar-
vioitu lähes vuosisata yksittäisten lajien
ympäristövaatimusten, eliöyhteisöjen
ja veden laadun perusteella. Esimerkiksi
Suomessa Valle määritti jo 1927 järvien
morfologian, veden laadun ja pohja-
eläimistön koostumuksen ja määrän pe-
rusteella eräiden Karjalan järvien tuo-
tantotyypin ja arvioi ihmisen toiminnan
vaikutuksia järviluontoon. Hän sijoitti
tutkimansa järvet pohjaeläinyhteisö-
jen perusteella eutrofiseen, mesotrofi-
seen ja oligotrofiseen tyyppiin, mikä ja-
ko vastaa nykyistäkin järvityyppien
luokitusta. Välikangas (1927) tutki sa-
maan aikaan Helsingin lähivesien kas-
vi- ja eläinplanktonin koostumusta ja
ekologiaa sekä arvioi planktonyhteisö-
jen perusteella vesien tilaa ja likaantu-
misastetta. Järnefelt (1952) kehitti kas-
viplanktonyhteisöön perustuvan järvien
tilaluokituksen trofiatason mukaan sil-
lä perusteella, että eräät planktonlevät
suosivat runsasravinteisuutta, toiset
viihtyvät pääasiassa karussa luonnon-
tilaisessa ympäristössä. Hän julkaisi
myös pohjaeläinyhteisöihin perustuvan
järvien tyyppiluokituksen (1953). Näi-
den pioneeritöiden, samoin kuin viime
vuosikymmeninä tehtyjen tutkimusten
perusteella ekologisen tilan arvioimi-
seen Suomessa on olemassa varsin hy-
vät aineistot järvien ja rannikkovesien
ekosysteemeistä ja niissä tapahtuneista
muutoksista. Vesiekosysteemien ko-
konaistarkastelut vesipuitedirektiivin
tarkoittamalla tavalla ovat kuitenkin ol-
leet melko harvinaisia. Silti esimerkik-
si Saimaan Pihlajaveden ekologista ti-
laa on arvioitu vesistön morfologian, ul-
koisen kuormituksen, hydrologian, ve-
den laadun, kasviplanktonin, eläin-
planktonin ja pohjaeläimistön ko-
konaistarkastelun perusteella jo 1960
-luvulla tehdyistä tutkimuksista (Jump-
panen 1976), joten asia ei ole täysin uu-
si.

Vesipuitedirektiivin ehdotusten
tulkintaa

Vesien tai vesiekosysteemien ekologi-
nen tila on hyvin laaja ja monista ul-
koisista ja sisäisistä tekijöistä riippuva
käsite. Vesistön ympäristötekijöiden ja
elinyhteisöjen tutkimiseen ja seurantaan

on kehitetty kansainväliset vertailukel-
poiset tieteelliset menetelmät ja niillä
saadut tutkimusaineistot ilmentävät
varsin hyvin vesistön kokonaistilaa,
ekosysteemin rakennetta ja kalojen ra-
vintoverkostoa sekä jossain määrin
planktonlevien tuotantoa ja hajotus-
prosesseja. Kaikkia tuotanto- ja hajo-
tusprosesseja ei valitettavasti pystytä
jatkuvasti ja kustannustehokkaasti mit-
taamaan pitkäaikaisen seurannan tar-
peisiin riittävän luotettavalla tavalla.
Seuraavassa esitän joitakin näkemyk-
siä, mitä tulosten arvioinnissa pitäisi ot-
taa huomioon.

Vesistön morfologian ja veden laa-
dun tulee vastata vesistötyypille omi-
naisia piirteitä ja eliöyhteisöjen raken-
teen ja toiminnan tulee olla niiden
kanssa sopusoinnussa. Ravinnepitoi-
suudet eivät saa ylittää enempää kuin
20–25 % vastaavan vesistötyypin taus-
tapitoisuuksia. Koska monien lähes
luonnontilaisten vesistöjen ja Itämeren
rannikkovesien ravinnepitoisuudet,
eliöyhteisöjen rakenne ja biologinen
tuotanto ovat kasvaneet hajakuormi-
tuksen ja ilmasta tulevien laskeumien
vaikutuksesta viimeisen sadan vuoden
aikana ja muuttuvat jatkuvasti, on eko-
logisen tilan arvioinnin kannalta aika
ratkaisevaa, minkä ajanjakson tila va-
litaan vertailukohdaksi. Aikaisemmin
mainituista töistä ja lukuisista Järne-
feltin järvitutkimuksista saa käsityksen
luonnontilaisten järvityyppien eliöyh-
teisöistä vuosikymmeniä sitten. Ver-
tailukelpoisen ja monipuolisen tutki-
musaineiston saatavuuden takia pitäi-
si kai vertailuvesistöksi muuttuneille
vesille valita sellainen saman tyypin
vesistö, johon ei kohdistu merkittä-
vää ihmisen toiminnasta johtuvaa
kuormitusta ja joka on siis tällä hetkel-
lä mahdollisimman luonnontilainen.
Näin on menetelty jätevesikuormituk-
sen vaikutusten velvoitetarkkailussa,
jolloin on mahdollista seurata myös
taustan muuttumista. Ravinnepitoi-
suuksien ajallinen vaihtelu tuotanto-
kerroksessa ei saa olennaisesti poiketa
vesistötyypille ominaisesta vaihtelus-
ta. Veden happipitoisuuksien tulee riit-
tää yli 90 %:ssa vesimassasta lohensu-
kuisille kaloille (happea vähintään 7
mg/l), mikäli nämä kuuluvat vesistö-
tyypin kalastoon. Pohjanläheisessä ve-

dessä ei saa esiintyä niin suurta ha-
penvajausta, etteivät vesistötyypille
ominaiset vaateliaat pohjaeläimet tule
toimeen niiden elinympäristöksi muu-
ten soveltuvilla pohjilla pienialaisia, ha-
pen vajauksesta kärsiviä syvänteitä lu-
kuun ottamatta. 

Eliöyhteisöjen kokonaisbiomassa ei
saisi olla merkittävästi suurempi kuin
luonnontilaisten vertailuvesistöjen pi-
temmän aikavälin keskiarvo keskiha-
jontoineen. Miten suuri poikkeama ver-
tailuvesistöistä hyväksytään, on lähin-
nä sopimuskysymys. Mielestäni poik-
keama ei saisi olla 50 %:a enempää. Ve-
sistön perustuotannon, sen kulutuksen
ja hajotuksen tulisi olla tasapainossa
niin, ettei vesistöön sedimentoidu ka-
saantuvia määriä orgaanista ainetta, jo-
ka muuttaa haitallisesti pohjan elinym-
päristöä, aineiden ja energian kiertoa se-
kä pohjan eliöyhteisöjen koostumusta
ja tuotantoa. Ravintoverkostojen tulee
olla monipuolisia ja luonnontilaisten
eliöyhteisöjen avainlajien pitäisi muo-
dostaa merkittävä osa yksilömääristä ja
lajistosta. Avainlajeilla on suuri merki-
tys ravintoverkostoissa ja ainekierrois-
sa. Eliöyhteisöjen biologinen moni-
muotoisuus ei saa ihmisen toiminnan
vaikutuksesta merkittävästi vähentyä
pitkälläkään aikavälillä.

Eliöyhteisöjen rakenteen ajallinen
vaihtelu ei saa ulkoisen kuormituksen
tai muiden systeemin ulkopuolisten tai
sisäisten häiriöiden vaikutuksesta ylit-
tää merkittävässä määrin luontotyypil-
le ominaista vaihtelua. Systeemin tuli-
si palautua myös entiseen tilaansa ul-
koisen häiriön jälkeen kohtuullisessa
ajassa, mikä osoittaa, ettei systeemin sta-
biliteetti ja joustavuus poikkea olennai-
sesti vesistötyypille ominaisesta ja että
systeemin sisäiset säätelyjärjestelmät
ovat kunnossa.

Muita hyvään ekologiseen tilaan
kuuluvia piirteitä

Vesistön ravinnetaseiden tulee olla ta-
sapainoisia pitkällä aikavälillä niin, et-
tei vesistön sisäisiin ainekiertoihin tai
pohjasedimentteihin kasaudu ylimää-
räisiä ravinteita, jotka johtavat vähittäi-
seen rehevöitymiseen. Ulkoisesta kuor-
mituksesta johtuva biologisesti käyttö-
kelpoisten ravinnevarojen jatkuva kas-
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haaseen ympäristökäytäntöön vesiin
vaikuttavissa toiminnoissa auttavat saa-
vuttamaan tavoitteen.
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vu ei kuulu vesistön hyvään ekologi-
seen tilaan.

Eliöissä tai pohjasedimenteissä ei saa
olla ympäristölle haitallisia tai vaaralli-
sia aineita tai yhdisteitä merkittävästi
taustapitoisuuksia enempää. Taustapi-
toisuuksina käytetään samaan vesistö-
tyyppiin kuuluvan luonnontilaisen ve-
sistön pitoisuuksia. Ympäristölle hai-
talliset yhdisteet tai elinympäristön
muuttuminen eivät saa haitata kalaston
ja muun eliöstön lisääntymistä ja poi-
kastuotantoa tai muuttaa merkittäväs-
ti eliöyhteisöjen rakennetta eikä ai-
heuttaa haittaa vesistön monipuolisel-
le käytölle.

Vesistön valuma-alueen maankäytön
ja vesistöön tulevan kokonaiskuormi-
tuksen sekä vesistön veden laadun ja
ekologisen tilan tulee olla pitkällä aika-
välillä tasapainossa. Muutoin ei vesis-
tön tilan ja käyttökelpoisuuden heikke-
nemistä pitkällä aikavälillä voida estää.

Näytteiden edustavuus ja aineiston

riittävyys ovat tärkeitä ekologista tilaa
arvioitaessa, koska arvosteluperustee-
na käytetään eliöyhteisöjen rakennet-
ta ja toimivuutta. EU:n vesipuitedi-
rektiivin mukaiset vesistötutkimuk-
set tuottavat monipuolista aineistoa 
vesistön ekologisen tilan arvioimiseen.
Toisaalta esimerkiksi pohjaeläinaineis-
tojen edustavuutta on testattu aika vä-
hän. 

Vesistöjen hyvä ekologinen tila käsit-
tää monia aspekteja, joista veden ja ve-
siluonnon hyvä käyttökelpoisuus ja mo-
nipuolinen kestävä käyttö suuressa
määrin riippuvat. Vesivarojen hoidossa
ja suojelussa pitäisi korostaa nykyistä
enemmän ekosysteemipohjaista lähes-
tymistapaa, toisin sanoen vesiluontoa
pitäisi käyttää ja hoitaa vesiluonnon eh-
doilla. Kun vesiensuojelun tavoitteek-
si asetetaan vesien hyvä ekologinen ti-
la, ekosysteemipohjainen lähestymista-
pa yhdistettynä parhaaseen käyttökel-
poiseen teknologiaan ja kulloinkin par-

Ohjeita Vesitalous-lehden kirjoittajille
Artikkelit toimitetaan lehden toimitussihteerille sähköpostiosoitteeseen vesitalous@mvtt.fi Käsikirjoituksen toi-
vottava enimmäispituus on noin 12 000 merkkiä. Teksti kirjoitetaan 1,5 rivinvälillä raakatekstinä. Asetuksia
(esim. tabulointia) ei siis käytetä. Pakollinen rivinvaihto ainoastaan kappaleiden välillä. Otsikoiden tulee olla
lyhyitä, väliotsikoita ei numeroida. Kirjoitusten tulee olla viimeisteltyjä. Artikkelin ensimmäiselle sivulle merki-
tään tekijän nimen lisäksi oppiarvo ja työpaikka sekä yhteystiedot.

Kirjoittajan valokuva julkaistaan artikkelin yhteydessä, mieluimmin värillisenä. Toimitetaan joko sähköisesti
tai postitse (toimituksen osoite: Tontunmäentie 33 D 02200 Espoo, puh. (09) 412 5530). 

Kirjoittajan odotetaan laativan myös:
• Tiivistelmä. Artikkelista julkaistaan sisällysluettelon yhteydessä ytimekäs tiivistelmä, jonka pituus on kor-

keintaan 250 merkkiä.
• Ingressi. Artikkeli aloitetaan ingressillä, jonka tarkoitus on herättää lukijan kiinnostus. Pituus 300-500 merk-

kiä. Se sijoitetaan otsikon jälkeen. Leipätekstiä ei aloiteta väliotsikolla.
• Kirjoittajan taustatiedot. Kirjoittajan työhistoriaa tai muuten artikkelin kannalta olennaista tietoa, n. 100

merkkiä, sijoitetaan kuvan yhteyteen.

Taulukot sijoitetaan tekstin loppuun numerojärjestyksessä. Otsikon tulee kertoa mahdollisimman lyhyesti tau-
lukon olennainen sisältö. Desimaaliluvuissa käytetään pilkkua.

Kuvat sijoitetaan tekstin loppuun ja ne numeroidaan juoksevasti. Kuvia ei kehystetä viivoin. Kuvien tulee olla
sellaisenaan painovalmiita ja niiden kaikkien osien tulee olla luettavissa myös pienennetyssä koossa.
Kuvatekstit kirjoitetaan yhtenä ryhmänä, ei siis kuvien yhteyteen. Valokuvista mahdolliset rajausohjeet.
Taulukoiden ja kuvien sijoituspaikoista voi kirjoittaja antaa ohjeet.

Englanninkielinen lyhennelmä, 400-500 merkin pituinen, julkaistaan osasta artikkeleita. Käännös ja kielentar-
kastus tehdään lehden toimesta. 

Sähköisessä muodossa tulevien kuvien osalta huomattavaa:
• Kuvan tarkkuus vähintään 300 dpi
• Kuvan koko vähintään lehteen tulevan todellisen koon suuruinen 
• Kuva CMYK-muodossa
• Kuvan tallennusformaatti .EPS tai .TIF
• World-, PowerPoint ym. kuvat tulostuvat 72 dpi:nä eli ne eivät pääsääntöisesti toimi lehdessä

Toimitus 100 Mb Zipillä tai CD-ROM:illa
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Miksi ei odotettu vielä 10 vuotta?
Björkell toteaa, että 90-vuotiaana jaksaa
vielä juhlia. ’’Täytyy muistaa, että väki
tulee vaihtumaan lähes kokonaan. Sil-
loin kun Porvoon vesi täyttää 100 vuot-
ta, hyvin harva näistä, jotka ovat nyt
töissä joko laitoksessa tai yhteistyö-
kumppaneina, on enää mukana.” Por-
voon veden työntekijöiden keski-ikä lä-
henteleekin jo viittäkymmentä.

YIT:n ensimmäinen urakka

Viemäröintiä oli kaupungissa alettu to-
teuttaa jo 1800-luvun lopulla. Tuolloin
oli ehdotettu, että tutkittaisiin myös
mahdollisuutta rakentaa vesijohto ko-
ko kaupunkiin. Ehdotus hylättiin. Vas-
ta vuonna 1909 alkoivat selvitykset ve-
silaitoksen perustamiseksi. Alustavan
arvion suoritti Helsingin vesijohto-
konttorin johtaja Albin Skog ja juuri hä-
nen ehdotuksestaan myös turvaudut-

tiin pohjaveteen pintaveden sijasta.
Myöhemmin ratkaisu osoittautui oi-
keaksi. 

Ruotsalaisella Allmänna Ingeniörs-
byrålla oli haarakonttori Suomessa. Por-
voon vesilaitoksen suunnittelu ja ra-
kentaminen olivat myöhemmin itse-
näistyneen yrityksen, YIT:n, ensimmäi-
nen varsinainen urakka Suomessa. Kau-
punginhakaan rakennettiin aina vuo-
teen 1966 asti toiminut vedenottamo ja
kaupunkiin vesitorni. Porvoon vesilai-
tos on toiminut perustamisestaan asti
kunnallisena liikelaitoksena. Vuonna
1913 toimintansa aloittanut laitos oli jär-
jestyksessä yhdestoista Suomessa; asu-
kaslukuun nähden perustaminen ta-
pahtui suhteellisen varhain. Viemäri-
laitos liitettiin organisaatioon 1975. 

Joissakin asioissa Porvoossa on oltu
edelläkävijöitä. Mm. Linnanmäen ve-
denkäsittelylaitoksen laajennustöiden
yhteydessä vuonna 1971 rakennetussa,

K I R J A T

Porvoon veden 90 vuotta

Porvoon veden johtaja Karl-Gustav Björkell muiste-
lee helpottuneena takana olevaa kiireistä aikaa.
Vuonna 1997 tapahtunut kaupungin ja maalaiskun-
nan kuntaliitos oli iso asia sinänsä, mutta sen jäl-
keen eteen tuli vielä useita suuria hankkeita, joista
merkittävin oli Hermanninsaaren uusi jäteveden-
puhdistamo. Lisäksi vesilaitokselle rakennettiin uu-
det toimitilat ja Saksalan vedenottamo saneerattiin.
Kiireiseen aikaan osui myös merkkipäivä: Porvoon
vesi täytti 90 vuotta viime vuonna. Tapahtumaa juh-
listettiin käsiteltävänä olevan historiikin julkaise-
misella, uudella nimellä ja logolla sekä avoimien
ovien päivällä.

Katriina Etholén

fil.maist.
E-mail: ketholen@saunalahti.fi

Esittelyssä kirja:
Petri Juuti, Riikka Rajala

ja Tapio Katko:
Aqua Borgoensis – Lähteet

kertovat. Källorna berättar. 
467 s. ISBN 952-91-5020-2.

Hinta 25 €.
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tuolloin maamme suurimmassa maa-
han kaivetussa putkikaivossa, otettiin
ensimmäisenä käyttöön ns. IKF-siivilä-
putki. Lisäksi Porvoossa tehtiin vuon-
na 1974 ensimmäisenä  järjestelmällinen
vuotovesitutkimus vesijohtoverkossa.

Muhkea tietopaketti

Kirjassa on runsaasti kaavioita ja tau-
lukoita.  Laitoksen toiminnan laajentu-
minen, muutokset, ongelmat veden laa-
dussa ja niiden ratkaisemiseksi käyte-
tyt keinot käsitellään. Jokaisen päälu-
vun jälkeen on yhteenveto, mikä hel-
pottaa runsaan tietomäärän omaksu-
mista. Teos kiinnostanee ensisijaisesti
vesihuollon ammattilaisia sekä kau-
pungin historiasta kiinnostuneita paik-
kakuntalaisia. Varhaisempaa historian-
katsausta lukuun ottamatta teksti on
tarkkaa teknistä tietoa, jota keventävät
vesilaitoksen palveluksessa olleiden
työntekijöiden haastattelut.

Porvoolaisena jäin kuitenkin kaipaa-
maan esimerkiksi mainintaa uuden ve-
sitornin suunnittelukilpailuun tulleis-
ta, kilpailun sääntöjen vastaisista kalli-
oon louhittavista ratkaisuista. Kirjaan
olisi voinut lisätä myös maininnan tu-
levan Aleksanterinkadun sillan raken-
teiden tieltä poistetusta yleisestä kai-
vosta. Kaivo siirretään uuteen paikkaan,
mutta onko kaivo ennen siirtoakaan ol-
lut alkuperäisellä paikallaan, on kysy-
mys, jota jouduttiin jo lähes vuosikym-
men sitten tutkimaan kaivoa koskevan
suojeluanomuksen yhteydessä.  Jon-
kinlainen kartta yleisten kaivojen si-
jainnista eri aikoina olisi ollut niin ikään
oiva lisä paikallisia lukijoita ajatellen.

Kirjan tekstiin on jäänyt muutamia,
varsinkin nimien kirjoitusasuun liitty-
viä pieniä virheitä. Slätbergetin vesitorni
on sijoitettu Gammelbackaan, kun oi-
kea kylä on Hamari.

Tulevaisuus?

Karl-Gustav Björkell mainitsee, että Por-
voon vesi joutuu tulevaisuudessa jos-
sain määrin järjestämään kylien ja haja-
asutusalueiden viemäröintiä. Hän toi-
vookin, että alueen vesiosuuskunnat
laajentaisivat toimintaansa enemmän
myös viemäröinnin puolelle. Näkyvin-
tä  tulee kuitenkin olemaan varautumi-
nen tulevaisuuteen vahvistamalla hen-
kilökuntaa nuoremmalla väellä.

Tulevaisuuspohdinnoissaan Björkell
mainitsee myös ulkoistamisen. Hän viit-
taa englantilaisiin ja ranskalaisiin yri-

tyksiin, jotka ostavat laitoksia tai otta-
vat niiden operoinnin haltuunsa. Hän
ei kuitenkaan usko tämän tulevan ajan-
kohtaiseksi lähitulevaisuudessa Por-
voossa tai Suomessa yleensäkään. Mut-
ta ajankohtaiseksi sen sijaan lähimmän
kymmenen vuoden aikana tullee kysy-
mys alueellisista vesilaitoksista. Tosin
Björkell ei näe tätä Porvoon seudulla ko-
vinkaan mullistavana asiana.

Kirja on myytävänä Porvoon kirja-
kaupoissa sekä Porvoon veden ja kau-
pungin kassoilla. Kirja on täysin kaksi-
kielinen, lopussa on englanninkielinen
tiivistelmä.

VESITALOUS  1 200444
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Suomen Vesiyhdistys ry

MAAILMAN VESIPÄIVÄ 2004
Water and Disasters

Vesiyhdistyksen valtakunnallinen 35-vuotisseminaari

ONKO SUOMEN VESIRATTAISSA HIEKKAA?

Aika 22.3.2004
Paikka Säätytalo 

Snellmaninkatu 9-11, Helsinki  

Puheenjohtajina Meeri Palosaari ja Tapio Kovanen

Ohjelma

12.00 Ilmoittautuminen
12.15 Avaus, Pertti Seuna
12.30 Maailman vesijaon kuumat kysymykset, Olli Varis
13.00 EU:n antamat mahdollisuudet, Timo Mäkelä
13.30 Suomalainen vesiosaaminen ulkomailla, Jyrki Wartiovaara 
13.50 Kahvi 
14.15 Onko Suomen vesiasioissa kipupisteitä?

– lainsäädännön ja -käytön ongelmia, Kari Marttinen
– vedenhankinta kilpailun kourissa, Irina Nordman
–  jätevesi- ja jäteasiat kunnossa?,  Timo Kulmala ja NN/auki,
kommentti NN/auki
– vesientutkimuksen suuret tuntemattomat, Suomen Akatemian arviointi, NN/auki
–  vesienhallinta ja –hallinto,  Kari Kinnunen; kommentti Birger Yli-Saukko-oja

16.30 Yleiskeskustelu

16.45 ILTATILAISUUS 
Avaus ”Suomen Vesiyhdistys 35 vuotta”
Juniorivesikilpailun 2004 tulokset
Kirjallisuuspalkinto 2004
Pro Aqua-palkinto 

19.00 Tilaisuus päättyy

Juhlavesipäivään osallistuminen on maksuton, mutta ennakkoilmoittautumiset pyydetään käytännön järjestelyjä varten
16.3.2004 mennessä sähköpostilla jouko.saarela@ymparisto.fi. Tilaisuutta tukee Maa- ja vesitekniikan tuki ry. 

VT0401 s40-48  24.2.2004  07:04  Sivu 45



VESITALOUS  1 200446

04.03.2004 Vesilaitoshoitajien koulutuspäivä, Vaasa
10.03.2004 Vesihuoltolaki, Jyväskylä
24.03.2004 Teollisuusjätevesisopimukset, Helsinki
30.–31.03.2004 Sähkö- ja automaatiotekniikka, Mikkeli
01.04.2004 Vesihuoltopäivä, Rauma
21.–22.04.2004 Jätevedenpuhdistamon käyttöpäällikkö-

päivät, Jyväskylä
27.–29.04.2004 Vv-laitosten asentajien ja työnjohdon 

koulutuspäivät (laivaseminaari),
Helsinki–Tukholma–Helsinki

28.–29.04.2004 Vv-laitosten hallinto- ja talousseminaari, 
Helsinki

29.04.2004 VVY:n vuosikokous, Helsinki
09.–10.06.2004 Vesihuoltopäivät 2004, Espoo
08.–10.09.2004 Vv-laitosten johdon neuvottelupäivät 

(Laivaseminaari), 
Helsinki–Tukholma–Helsinki

29.–30.09.2004 Vv-laitosten toimistohenkilöiden 
koulutuspäivät, Helsinki

12.–14.10.2004 Jätevedenpuhdistamonhoitajien 
koulutuspäivät (Laivaseminaari), 
Helsinki–Tukholma–Helsinki

18.–20.10.2004 Vesilaitosten vastaavien hoitajien 
neuvottelupäivät (eli 4. Pohjoismainen 
juomavesikonferenssi), Espoo

18.–20.10.2004 4. Pohjoismainen juomavesikonferenssi, 
Espoo

20.–22.10.2004 Jätevedenpuhdistamonhoitajien 
koulutuspäivät (Laivaseminaari), 
Helsinki–Tukholma–Helsinki

03.11.2004 Vaihtoehtoiset palvelujen tuotantotavat, 
Helsinki

10.–11.11.2004 Suunnittelu, rakennuttaminen ja 
hankinta vv-laitoksilla, Helsinki

16.–17.11.2004 Vesilaitosten asentajien ja työnjohdon 
koulutuspäivä, Rovaniemi

17.–18.11.2004 Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät, 
Rovaniemi

23.11.2004 Vesihuoltolaki, Oulu
24.11.2004 Kirjanpidon ajankohtais- ja 

taloushallintopäivä, Oulu

Lisätietoa: www.vvy.fi, Vesi- ja viemärilaitosyhdistys,
puh. (09) 868 9010

Vesihuoltoalan tapahtumia vuonna 2004:

Vesihuolto 2004 -päivät
ESPOO, Teknillinen korkeakoulu

9.- 10.6.2004
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys järjestää 48. Valtakunnalliset vesihuoltopäivät 9.–10.6.2004, Espoossa, Teknillisen korkea-
koulun tiloissa. Vesihuolto 2004 -päivät on tarkoitettu vesi- ja viemärilaitosalan tietäjille ja taitajille, vanhoille ja uusille
ammattilaisille, tutkijoille, päättäjille, viranomaisille ja vaikuttajille. Päivät ovatkin vuosien mittaan vakiinnuttaneet
paikkansa alan suurimpana kotimaisena tapaamistilaisuutena ja uuden tiedon esittelyn tapahtumana. Vesihuolto 2004
muodostuu tälläkin kertaa esitelmistä ja tukeutuu osaltaan alan johtavien yritysten rakentamaan monipuoliseen pie-
noisnäyttelyyn. Päivien aikana järjestetään mahdollisuus tutustua lähialueiden vesihuoltolaitoksiin.

Vesihuolto 2004 -päivien ohjelmaa viimeistellään ja päivillä on pääosin kaksi rinnakkain etenevää esitelmäsarjaa,
yhteensä noin 30 alustusta. Näin ollen alustuksissa käsitellään vesi- ja viemärilaitostoimintaan ja sen kehittämiseen liit-
tyviä asioita tasapuolisesti. Vesihuolto 2004 -päivät on oiva tilaisuus tutustua viimeaikaisten tutkimusten ja kehittämis-
hankkeiden tuloksiin ja sovelluksiin ja tavata kollegoja. 

Ilmoittautuminen: 14.5 2004 mennessä VVY:n toimistoon puh. (09) 868 9010, tai s-posti; vvy@vvy.fi
Osallistumismaksu: Jäsenet 180 euroa/osallistuja + alv 22 %, muut 240 euroa/osallistuja + alv 22 %. Maksuun sisäl-

tyy ohjelman mukaiset kahvi- ja lounastarjoilut sekä ohjelmallisen ’’Vesiväki’’ -illanvieton. Alennus: Jos samalta työn-
antajalta tulee vesihuoltopäiville kolme tai useampia henkilöitä, osallistumismaksuun annetaan 50 %:n alennus kol-
mannelle ja jokaiselle seuraavalle osallistujalle. 

MAJOITUSVARAUKSIA tehtäessä mainittava ’’Vesihuolto 2004’’ -päivät
• Radisson SAS Espoo, puh. 020 1234 700, faksi 020 1234 740,

s-posti; reservations.finland@radissonsas.com, varaukset 29.4.2004 mennessä
• Sokos Hotel Tapiola Garden, puh. 020 1234 600, faksi 020 1234 646,

s-posti; sales.helsinki@sok.fi, varaukset 11.5.2004 mennessä
• Hotelli Presidentti, puh. 0400 – 536 690,

s-posti; mika.merilainen@restel.fi, varaukset 11.5.2004 mennessä.
Lisätietoja: Mika Rontu puh. (09) 8689 0114, s-posti; mika.rontu@vvy.fi taikka 

Mikko Korhonen puh. (09) 8689 0112, s-posti;  tai Eeva Hörkkö puh. 8089 0118, s-posti; eeva.horkko@vvy.fi  
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Vesi vastaan Coca-Cola Intiassa

Intiassa sijaitsevan Keralan osavaltion
korkein oikeus määräsi joulukuussa
paikallisen Coca-Cola -tehtaan lopetta-
maan pohjaveden käytön pullotuslin-
jallaan ja etsimään käyttöönsä vaihto-
ehtoisen vesilähteen. Syynä oli alueel-
lisen viranomaisten valitus siitä, että yh-
tiö käytti suuria määriä rajallisia pohja-
vesivaroja. 

Valituksen mukaan tehdas johtaa pul-
lotuslinjalleen kahdestatoista eri vesi-
lähteestä noin 1,5 miljoonaa litraa vettä
päivässä, mikä uhkaa pohjaveden riit-
tävyyttä kuivuudesta kärsivällä alueel-
la. Vaihtoehtoisia vesilähteitä alueella
on vain rajallisesti, joten tehtaan tar-
vitseman veden riittävyydestä tulevai-
suudessa ei ole täyttä varmuutta. Coca-
Cola on kiistänyt tehtaansa vaikutukset
pohjaveteen. 

Environmental News Network, jou-
lukuu 2003

Pullovesi pannaan pannaan
Michiganissa

Paikallinen tuomioistuin on kieltänyt
pohjaveden käytön suositun Ice Moun-
tain -pulloveden tuotantoon Michiga-
nissa USA:ssa. Ympäristöaktivistien
mukaan pohjaveden runsas käyttö on
laskenut läheisten järvien, jokien ja kos-
teikkojen vedenpinnan aikaisempaa al-
haisemmaksi. Vettä pullottavan yhtiön
mukaan kyseessä on ollut vain luontai-
nen veden pinnan vaihtelu. 

Pullovesiyhtiöllä on ollut lupa käyt-
tää pohjavettä 1 500 litraa minuutissa
tai noin kaksi miljoonaa litraa päiväs-
sä ja tuotantoon vettä on käytetty kes-
kimäärin 800 litraa minuutissa. Nyt an-
netun oikeuden päätöksen mukaan pul-
lotus on vahingoittanut ympäristöä ja
se on siksi keskeytettävä. 

Kiista ympäristöaktivistien ja pullo-
vesiyhtiön välillä on saanut välillä va-
kaviakin piirteitä. Eräältä yhtiön pump-
puasemalta löydettiin rutiinitarkastuk-
sessa aikaisemmin syksyllä omatekoi-
nen pommi, joka ei ollut kuitenkaan rä-
jähtänyt. Liittovaltion poliisi tutkii 
asiaa. 

Environmental News Network ,mar-
raskuu 2003

Sitkeitä bakteereita 

Tiedemiehet ovat löytäneet elämää Chi-
cagon alueella sijaitsevan Calument-jär-
ven pohjavedestä. Poikkeuksellista ta-
pauksessa on se, että järven vesi on erit-
täin emäksistä ja mitatut pH-arvot ovat
olleet ajoittain jopa 12,8. Pohjavedessä on
kuitenkin kukoistava bakteeriyhteisö. 

Pohjavesi pilaantui alueella toimi-
neen rautasulattamon takia.  Lähes sa-
tavuotisen  toimintansa aikana tehdas
pumppasi arviolta 600 triljoonaa litraa
teollisuusjätevettä, josta noin puolet oli
rautakuonaa, läheiselle kosteikkoalu-
eelle ja järveen. Ilman, veden ja rauta-
kuonan reagoidessa keskenään muo-
dostui runsaasti kalkkia, joka nosti ve-
den pH:n hyvin korkeaksi. 

Erittäin emäksisissä olosuhteissa elä-
vät bakteerit ovat läheisiä Clostridium-
ja Bacillus-suvuille. Tutkijat ovat vielä
epävarmoja, mistä bakteerit ovat pää-
tyneet alueen pohjaveteen, sillä vastaa-
via on löydetty aiemmin vain muuta-
mista paikoista maapallolla. 

BBC News, marraskuu 2003

Australia haluaa karpin ulos
maasta

Australia haluaa karkottaa eurooppalai-
sen karpin.  Laajalle levinnyt laji koetaan
uhkaksi maan omalle, luonnontilaiselle
kalakannalle. Operaationa karpin kar-
kotus on kuitenkin kallis, sillä kokonais-
kustannusten arvioidaan kohoavan lä-
hes 20 miljoonaan paikalliseen dollariin. 

Suunnitelman mukaan tutkijat kehit-
tävät geneettisesti käsitellyn karpin, jo-
ka ei pysty tuottamaan lisääntymisky-
kyisiä jälkeläisiä luonnossa. Istuttamal-
la muunneltua kalaa karppivesistöihin
uskotaan lajin hiljalleen taantuvan.
Kenttäkokeet muunnellulla lajilla ovat
alkamassa lähivuosina. 

Myös Uusi-Seelanti ja Yhdysvallat
ovat olleet mukana käynnistämässä
karppiin kohdistuvaa tutkimustyötä.
Molemmat maat ovat kiinnostuneet hä-
vittämään alkuperäiseen lajistoon kuu-
lumattoman kalan omista vesistään. 

ABC Online, tammikuu 2004

Uutiset kokosi Jukka Hartikainen
E-mail: jukka.hartikainen@skvsy.fi

M A A I L M A N  V E D E T

Kiina tuo vettä pohjoiseen

Kiina jatkaa mittavia vesiprojektejaan.
Nyt suunnitelmissa on johtaa pohjoi-
selle alueelle, jolla myös pääkaupunki
Beijing sijaitsee, runsaasti lisävesiä ete-
läisestä Jangtse-joesta. Joulukuussa 2003
esitetyn suunnitelman mukaan Jangt-
se-joen virtausta kääntämällä siirretään
alueelle uutta käyttövettä vuosittain lä-
hes 45 miljardia kuutiometriä. Pääkau-
pungin on tarkoitus olla uudistetun ve-
sihuollon piirissä jo vuonna 2007 ja ko-
ko projektin valmiina vuonna 2010.

Kiinan pohjoisosaa on jo pitkään vai-
vannut krooninen vesipula, mikä on
vaikeuttanut kaupunkien vesihuoltoa
ja rajoittanut alueen taloudellista kehi-
tystä. Pääkaupungin alueella vettä on
voitu tarjota asukkaille keskimäärin
vain noin kolmasosa kiinalaisten mini-
mitavoitteesta. Mittavan vesiprojektin
hinnaksi on arvioitu noin 60 miljardia
dollaria ja se on yksi suurimmista lähi-
vuosina maailmassa toteutettavista ra-
kennuskohteista. 

Environmental News Network, jou-
lukuu 2003

Eteläisessä Afrikassa
virkistyskäyttöongelmia

Etelä-Afrikan tasavallan KwaZulu-
Natal alueen joet ovat terveysriski niis-
tä virkistystä hakeville. Tämän sai huo-
mata paikallinen seurue, joka oli lo-
mailemassa suositulla retkeilyalueella
Umsunduzi-joen rannalla.  Joessa uineet
kymmenen henkilöä sairastuivat kaik-
ki ripuliin ja oksennustautiin. 

Syytä sairastumisiin selviteltäessä
ilmeni, että joen hygieeninen laatu oli
heikentynyt voimakkaasti. Paikallinen
vesiviranomainen kehottaakin välttä-
mään uimista jokivesissä ja suosimaan
näiden sijaan merta ja uima-altaita.
Kaikki joet eivät vedenlaatunsa puo-
lesta sovellu täysimääräiseen virkistys-
käyttöön. Heikon hygieenisen laadun
ohella ongelmia uimareille voi aiheut-
taa vedessä esiintyvä bilhartsia-loinen.
Vedenlaadun heikentyminen keskittyy
erityisesti kuivalle kaudelle, jolloin jo-
keen johdettavien epäpuhtauksien lai-
meneminen on vähäisintä. 

The Mercury, tammikuu 2004
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Uusi vanhentumislaki (728/2003)
tuli voimaan 1.1.2004.  Yleinen vanhen-
tumisaika lyheni kymmenestä vuodes-
ta kolmeen vuoteen. Velka vanhentuu
uuden lain mukaan kolmen vuoden ku-
luttua, jollei vanhentumista ole sitä en-
nen katkaistu. Laki ei koske veroja, jul-
kisia maksuja tai vastaavia julkisoikeu-
dellisia rahasaamisia. Laki koskee vesi-
huoltolaitoksen vesi- ja jätevesimaksu-
ja ja muitakin vesihuoltolakiin perus-
tuvia maksuja, koska ne ovat  yksityis-
oikeudellisia. 

Velan vanhentuminen tarkoittaa sitä,
että velallisen ei tarvitse enää maksaa
velkaa. Vanhentumisaika alkaa kulua sii-
tä päivästä, jona velka sopimuksen mu-
kaan erääntyy tai kun velkojalla on muu-
ten mahdollisuus vaatia velan maksua.
Vanhan lain mukainen yleinen kymme-
nen vuoden vanhentumisaika alkoi ku-
lua jo velvoitteen syntymisestä. 

Kysymys:

Kunnan vesihuoltolaitos kysyy, on-
ko sillä oikeus veloittaa lisäliittymis-
maksua, kun asiakas on rakentanut
uusia tiloja liitetylle kiinteistölle.
Asiakas on jo maksanut liittymismak-
sun liittymisen yhteydessä. Vesihuolto-
laitoksen taksan mukaan liittymismak-
sua peritään kiinteistön käyttötarkoi-
tuksen, kerrosalan ja palveluiden käy-
tön perusteella. 

Vesihuoltolaitoksella on käytössään
Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen ja Suo-
men Kuntaliiton  mallin mukainen liit-
tymis- ja käyttösopimus, jonka 5 §:n mu-
kaan liittyjä vastaa mahdollisesta lisä-
liittymismaksusta laitoksen taksan mu-
kaisesti. Kysymyksen esittäneen laitok-
sen taksassa ei mainita lisäliittymismak-
sua eikä muullakaan tavoin viitata mah-
dollisuuteen veloittaa lisää liittymis-
maksua olosuhteiden muuttuessa kiin-
teistöllä maksun määräämisen jälkeen.

Vastaus:  

Asiakas on  liittymis- ja käyttösopi-
muksessaan sitoutunut suorittamaan
laitoksen kulloinkin voimassa olevan
taksan tai hinnaston mukaisia maksu-
ja. Vesihuoltolaitos ei voi periä lisäliit-
tymismaksua pelkästään edellä mai-
nitun liittymis- ja käyttösopimuksen 
5 §: n nojalla. 

Lisäliittymismaksun veloittamiseen
ei myöskään riitä, että laitoksen taksas-
sa on mainittu varsinainen liittymis-
maksu ja sen perusteet. Aiemmin jäte-
vesiviemärin liittymismaksua voitiin
veloittaa lisää  suoraan lain nojalla, kun
maksun perusteena olevat olosuhteet
muuttuivat kiinteistöllä.  Koska jäteve-
simaksulaki on kumottu, laitoksen tak-
sasta tulee käydä ilmi, että liittymis-
maksun perusteena olevien olosuhtei-
den muuttuessa kiinteistöllä asiakas
joutuu maksamaan lisää. Taksasta tulee
myös näkyä, mitkä ovat lisää makset-

tavan erän (lisäliittymismaksun) mää-
räämisperusteet. 

Ensin lisäliittymismaksun käyttöö-
notosta ja perusteista on kuitenkin teh-
tävä asianmukainen päätös vesihuolto-
laitoksen hallinnossa. Vasta sen jälkeen
lisäliittymismaksu ja sen perusteet il-
moitetaan vesihuoltolaitoksen taksassa
tai hinnastossa. Lisäliittymismaksun
käyttöönotto on maksujen muutos, jo-
ka voi tulla vesihuoltolain mukaan voi-
maan aikaisintaan kuukauden kuluttua
siitä, kun muutoksesta on ilmoitettu
asiakkaille. 

Anneli Tiainen
lakimies

Vesi- ja viemärilaitosyhdistys
E-mail: anneli.tiainen@vvy.fi

Vanhentuminen voidaan katkaista pe-
rimällä velkaa tai muistuttamalla velal-
lista tämän velasta. Näyttövelvollisuus
vanhentumisen katkaisemisesta on vel-
kojalla. Katkaisutoimi voidaan tehdä va-
paamuotoisesti. Velkojan kannattaa säi-
lyttää katkaisutoimenpiteestä  jokin luo-
tettava todiste. Sitä saatetaan tarvita, jos
vanhentumisen katkaiseminen joudu-
taan osoittamaan jälkikäteen. Kirjallisen
maksusopimuksen lisäksi esimerkiksi
velallisen tilisiirtona tekemä osasuoritus
on helposti todistettavissa.  

Uudesta laista ei saa sopimuksin poi-
keta velallisen vahingoksi. Tämä tar-
koittaa, että sopimusehto, joka rajoittaa
velallisen oikeutta vedota velan van-
hentumiseen, on tehoton. Kuluttajave-
lallista ja muuta velallista ei kohdella
tässä eri tavalla, vaan oikeus vedota ve-
lan vanhentumiseen kolmessa vuodes-
sa koskee kaikkia velallisia. Uusi laki

merkitsee vesihuoltolaitosten kannalta
sitä, että palveluista tulisi laskuttaa ja
erääntyneistä maksuista muistuttaa
mahdollisimman nopeasti riippumatta
siitä,  onko kyse kuluttajasta vai yhtei-
söasiakkaasta. 

Vanhentumislain säännöksiä sovelle-
taan myös niihin velkoihin, joiden oi-
keusperuste on syntynyt ennen lain voi-
maantuloa. Lain voimaantulo ei kui-
tenkaan automaattisesti  vanhenna nii-
tä velkoja, jotka eivät vanhan lainsää-
dännön mukaan vanhentuisi lain voi-
maantullessa. Niitä koskee kolmen vuo-
den siirtymäaika. Tällainen velka van-
hentuu velan luonteesta riippuen ai-
kaisintaan  kolmen vuoden  kuluttua
uuden lain voimaantulosta, jollei se jo
sitä ennen vanhentuisi vanhojen sään-
nösten mukaan. 

U U T I S I A
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YLEINEN VANHENTUMISAIKA LYHENI 

LISÄLIITTYMISMAKSUN
VELOITTAMISESTA

VT0401 s40-48  24.2.2004  07:04  Sivu 48



VESITALOUS   1  200449

A B S T R A C T S

Finnish journal for professionals in the water sector

VESITALOUS

Published six times annually Editor-in-chief Timo Maasilta                  Address Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki, Finland

The changing use of
waters
by Pertti Vakkilainen

Humankind learned to irrigate the soil about

6000 years ago. Crop yields increased in irri-

gated fields, and the resulting surplus gave

society the opportunity to develop civilization.

Cities were founded and centralized water sys-

tems constructed. The article looks briefly at the

history of water resources management since

ancient times and discusses the early develop-

ment of water science. Humans have been able

to modify the hydrological cycle, but efforts

have been restricted by economic, political and

environmental factors. Population growth will

exacerbate water problems, particularly in

developing countries. Today, about 500 million

people are living in regions of severe water

stress and their number is predicted to reach 3

billion in 25 years. The only way to overcome

water problems is through careful, integrated

water resources planning and management We

must find technological solutions to help us

reduce water consumption. If we genuinely

want to eradicate poverty, we have to construct

more hydropower in developing countries.

Finland has abundant water resources.

According to recent assessments, Finland may

indeed be the water-richest country in the

world.

Need to improve the
modelling of nutrient 
fluxes at catchment scale
by Tuomo Karvonen

Diffuse load is the primary cause of surface

water problems in Finland. Lack of information

about lateral preferential flow may be the great-

est impediment to progress in catchment mod-

elling. Nitrogen processes in swamps areas and

in streams and rivers should be addressed

more thoroughly.

Hydrology and 
waterway studies
by Pertti Eloranta

Thanks to a number of monitoring programmes

launched by the water authorities since the

early 1960s, the physical and chemical charac-

teristics of Finnish lakes and rivers are known

fairly well. Unfortunately, however, despite sev-

eral valuable projects carried out by academic

research groups, research on the biology of

inland waters has not made such good

progress. More research is also urgently need-

ed on running waters, whether in larger rivers

or small streams.

Treatment of household
wastewaters
by Heikki Kiuru

Responsibility for the water supply and sewer-

age of densely built-up areas in Finland is

expected to shift in the present decade from

local to regional water and wastewater works.

The treatment of municipal wastewater will

then be concentrated in large regional treat-

ment plants instead of conventional local

plants. It has been estimated that the total

number of these large plants will be in the

region of 33-35, and that some 25 of these will

be new plants.

Finland has two options to undertake the total

renewal of the treatment of municipal waste-

water through the activated sludge method and

so to ensure that municipal wastewater is treat-

ed cost-effectively exclusively by biological

means. Existing treatment plants can use the

HUT/Savonlinna process for biological nutrient

removal, in which case there will be no need for

extensions of the plants. New plants can apply

the solution known tentatively as the Carmen

plant, whereby municipal wastewater is treated

biologically on industrial scale.

Other articles

Towards a better world
by Pertti Vakkilainen

Environmental 
monitoring
by Jorma Niemi and 
Pertti Heinonen

Formation of runoff in
built-up areas
by Nora Metsäranta

Experiments to remove
organic matter with the
MIEX process
by Eira Toivanen and 
Ville Härmä

Good ecological state 
of waterways
by Kyösti Jumppanen

Ninety years of 
Porvoon Vesi
by Katriina Etholén

The land from 
which we live
by Helinä Hartikainen
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V I E R A S K Y N Ä

Ensimmäiset kulttuuriyhteiskun-
nat syntyivät vanhimmille pysyvän
maanviljelyksen alueille Niilin, Kak-
soisvirtain ja Induksen varsille. Sivis-
tyksen perustan loi tuottava maaperä ja
kasteluun sopivan veden saanti. Maan-
viljelyksen aloittaminen vapautti osan
väestöstä ravinnon hankinnasta tieto-
jen ja taitojen oppimiseen, keksintöjen
tekemiseen ja muuhun henkiseen toi-
mintaan. Maan arvoa onkin totuttu mit-
taamaan sillä perusteella, miten hyvin
se kykenee tuottamaan ravintoa ja raa-
ka-aineita ihmisen tarpeiden tyydyttä-
miseksi. 

Maaperän merkitys ja tehtävät ovat
saaneet uusia ulottuvuuksia, kun luon-
nonläheinen elämäntapa on muuttunut
nykyaikaiseksi teknistyneeksi elämän-
tyyliksi. Teollistuminen, nopea kau-
pungistuminen ja hyvätuottoisten maa-
alueiden jääminen kasvavien kaupun-
kien alle, maaperässä olevien raaka-ai-
neiden käyttö, teiden ja kaatopaikkojen
rakentaminen, ympäristön kemikali-
soituminen ja jätteet sekä maailmassa
tapahtunut köyhien ja rikkaiden mai-
den välisen eron syveneminen ovat esi-
merkkejä globaaleista kysymyksistä, joi-
den käsittelyssä punnitaan ympäris-
tönsuojelijoiden, yhteiskuntatieteilijöi-
den ja poliitikkojen käsitykset maape-
rän roolista hyvinvoinnin rakentami-

sessa. Ruoan ja raaka-aineiden lisäksi
maaperä tuottaa ihmiskunnalle luke-
mattomia muita palveluja. Sen laatu,
toimintakyky ja käyttötavat ovat kyt-
kennässä esim. ruoan turvallisuuteen,
juomaveden laatuun, vesistöjen rehe-
vöitymiseen, kasvihuoneilmiön mah-
dolliseen kiihtymiseen ja köyhien mai-
den sanitaatio-ongelmiin. 

Maaperän laadun ja ihmisten hyvin-
voinnin välisestä syy-yhteydestä alet-
tiin päästä selville vasta varsin myö-
hään tieteen ja tutkimusmenetelmien
kehittyessä. Kun päästiin selville eri al-
kuaineiden biokemiallisista rooleista,
alettiin myös ymmärtää maaperän ke-
miallisten ominaisuuksien yhteys eläi-
millä ja ihmisillä esiintyviin sairauksiin.
Nyt näiden syy-yhteyksien tutkimus on
synnyttänyt oman erityisalan, geolää-
ketieteen. Toisaalta luonnon monimuo-
toisuuteen kuuluu, että on olemassa
tuottokyvyltään ja muilta ominaisuuk-
siltaan erilaisia maaympäristöjä, joista
kaikki eivät ole ihmisen toimeentulon
kannalta suotuisia.

Maaperä on kiinteässä vuorovaiku-
tuksessa ilmakehän ja hydrosfäärin
kanssa. Siihen on varastoitunut aurin-
gon energiaa humuksena, jonka hiilen
määrän on arvioitu ylittävän muissa
biosfäärin osissa olevan hiilen koko-
naismäärän. Myös maaperän eliöyhtei-
sö on määrältään ja diversiteetiltään val-
tava verrattuna muihin biosfäärin osiin.
Mikrobiologiset prosessit ovat keskeisiä
ainekiertojen kannalta ja ne ohjailevat
osaltaan myös kemiallisia reaktioita ja
vaikuttavat maan fysikaalisiin ominai-
suuksiin. 

Maakomponenttien pinnoilla tapah-
tuvat kemialliset reaktiot säätelevät pit-
kälti aineiden liukoisuutta ja biologista
käyttökelpoisuutta. Aineiden kulkeu-
tuminen maaperästä edelleen ilmake-
hään, vesistöihin ja pohjavesiin on puo-
lestaan sidoksissa maan fysikaalisiin
ominaisuuksiin kuten huokoisuuteen,
vedenläpäisykykyyn, liettymistaipu-
mukseen ja eroosioherkkyyteen. Moni-
puoliset prosessit tekevät maasta suo-
dattimen tavoin toimivan puhdistus-
laitoksen, jonka arvo selviää usein vas-
ta siinä vaiheessa, kun järjestelmä tuk-
keutuu tai käy muuten tehottomaksi. 

Maaperänsuojelulla ja -hoidolla tur-
vaamme viime kädessä oman elämi-
semme edellytykset. Ympäristöonnet-
tomuus- ja rikostapauksia lukuun otta-
matta maaperällä näyttää kuitenkin ole-
van suhteellisen heikko julkisuusarvo.
Syynä voi olla, että tavalliset kansalai-
set ovat varsin huonosti perillä maape-
rän toiminnoista ja tehtävistä sekä nii-
den vaikutuksesta jokapäiväiseen elä-
mään. Näihin asioihin perehdyttäminen
pitäisikin aloittaa jo peruskoulussa.
Huolestuttavaa on myös, että merki-
tykseensä nähden maaperä on saanut
vähän huomiota päätettäessä tutki-
muksen suuntaamisesta. Näyttää siltä,
että esim. aallonharja-aiheeksi nousseen
biodiversiteetin tutkimuksessa on kyt-
kennät geodiversiteettiin sivuutettu. Ve-
sistöjen rehevöitymisen jarruttamises-
sa on olennaista, että osataan puuttua
kuormitusta synnyttäviin prosesseihin
valuma-alueella. Siksi ne olisi tunnet-
tava. 

MAA
JOSTA ELÄMME

Helinä Hartikainen
professori
Helsingin yliopisto
Soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos
E-mail: hhartik@mappi.helsinki.fi
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WehoPuts -
pienpuhdistamon edut:

Joustava mitoitus: yhden perheen tai
useamman kiinteistön yhteinen puhdistamo
Helppohoitoinen ja vaivaton,
automatisoitu prosessi
Erinomaiset puhdistustulokset
Sallii hyvin kuormitusvaihteluita
Alhaiset käyttökulut
Hajuton
Kestävä, tiivis ja pitkäikäinen rakenne

Oy KWH Pipe Ab
PL 21, 65101 Vaasa

Puhelin (06) 326 5511
Telefax (06) 315 3088

www.kwhpipe.fi

Pienpuhdistamot
kotiin ja koko kylään

WehoPuts-pienpuhdistamot käsittelevät kirkkaiksi
yhden kotitalouden tai koko kyläyhteisön jäte-
vedet. Kotitalouksien lisäksi pienpuhdistamoon voi
liittää myös kyläkoulut, loma-asunnot ja muita kiin-
teistöjä. Pienpuhdistamo soveltuu myös maitotilo-
jen, pienteurastamojen, kuorimoiden yms. jäte-
vesien käsittelyyn.

Toimitamme kyläkohtaisen järjestelmän, joka si-
sältää kaikki tarvittavat komponentit jätevesien
puhdistamiseksi. WehoPuts-pienpuhdistamon
lisäksi esim. paineviemäri- ja viettoviemäriputket,
kiinteistökohtaiset jäteveden pienpumppaamot,
mittauskaivot, venttiilikaivot ja tarvittavat liitososat.

WehoPuts-pienpuhdistamolla toteutettu kyläkoh-
tainen järjestelmä on varmatoiminen ja vaivaton
käyttäjälleen. Käyttömukavuudeltaan se on ver-
rattavissa kunnalliseen viemäröintiin ja hallitun me-
netelmän ansiosta puhdistustulokset ovat erittäin
korkealuokkaiset.
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