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TUTKIMUKSEEN JA TUOTEKEHITYKSEEN?
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P Ä Ä K I R J O I T U S

Kädessänne on Vesitalouden ja Ra-
kennustekniikan yhteisnumero.  Tar-
koituksemme on tavoittaa näin kum-
mankin lehden lukijakunta ja tehdä leh-
tiämme tunnetuiksi nykyistä laajem-
min.

Vesitalous on johtava vesiasioihin se-
kä veteen liittyviin ympäristökysy-
myksiin ja -tekniikkaan keskittyvä am-
mattilehti, ainoa alallaan Suomessa.
Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa.

Vesikysymykset ovat olleet keskei-
sesti esillä Suomessa viimeisen kah-
dentoista kuukauden aikana poik-
keuksellisen kuivuuden takia.  Jossain
päin maailmaa on samaan aikaan ollut
suuria tulvia.  Kahden alkuvuoden nu-
meromme teemat olivatkin tulvat ja kui-
vuus. Tässä numerossa julkaisemme ve-
sihuoltoon liittyviä artikkeleita, jotka
perustuvat Valtakunnallisten vesihuol-
topäivien esitelmiin. Lisäksi mm. Olli
Variksen artikkeli Aasian vesitilantees-
ta, vientiprojekteja suunnitteleville var-
masti kiintoisa aihe.

Kuivuuden takia maatalouden ra-
vinnepäästöt vesistöihin ovat oletetta-
vasti olleet jonkin verran normaali-
vuosia pienempiä. Tämä toivottavasti
tuo pientä helpotusta siihen, että maa-
talouden vesistökuormitus ei ole laske-
nut aivan siinä tahdissa kuin EU-jäse-
nyyden alkaessa uskottiin. Alempien
lannoitustasojen, vesistöjen suojakais-
tojen ja muiden ympäristötuen edellyt-
tämien toimenpiteiden vaikutuksia ei

ollut riittävästi tutkittu suomalaisissa
olosuhteissa. Tämän ei kuitenkaan saa
antaa vaikuttaa käsitykseemme koti-
maisen maataloustuotannon välttä-
mättömyydestä. Tulevien vuosien maa-
taloustukien määrästä käydään tiukkaa
kädenvääntöä näinä päivinä Brysselis-
sä. Onko näillä pohjoisilla leveysasteil-
la ylipäänsä mahdollista harjoittaa maa-
taloutta tulevaisuudessa?  Mielestäni
omavaraisuus elintarvikkeiden tuotta-
misessa on hyvin verrattavissa puolus-
tusvoimien tarpeellisuuteen. Oletam-
meko, että saamme kriisin sattuessa
elintarvikkeita aina jostain muualta?  Il-
man ruokaa kansakunta on polvillaan
hyvin nopeasti. Oman elintarviketuo-
tantomme jatkumisesta meidän on saa-
tava päättää itse!

Lehdessä on myös Maa- ja vesitek-
niikan tuen apurahailmoitus. Maa- ja
vesitekniikan tuki on viime vuosina
myöntänyt noin sata apurahaa vuosit-
tain. Apurahoja on annettu  opinnäyte-
töihin, matkoihin, julkaisuihin, vesialan
opiskelijoiden ulkomaisiin opintoihin
sekä lukuisiin alan tutkimuksiin.

Vesitalous on viime vuosina uudis-
tunut niin ulkoasultaan kuin sisällöl-
täänkin. Nyt myös ilmoitusmyynti on
saanut uuden, ammattimaisen otteen,
kun monien tuntema Mikko Korhonen
ryhtyi kesällä hoitamaan tätä tehtävää.

Toivotan miellyttäviä lukuhetkiä van-
kan tietopaketin parissa sekä hyvää syk-
syä!

HYVÄT LUKIJAT!

Timo Maasilta
päätoimittaja
E-mail: timo.maasilta@mvtt.fi
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parannettavaa. Taajamissa on vesijoh-
toverkostojen ulkopuolella 40 000 
ja viemäriverkostojen ulkopuolella 
200 000 asukasta, joiden vesihuolto on
kiinteistöjen omien kaivojen ja sako-
kaivojen varassa. Vesihuoltolaitosten
palvelut tulisi vielä saada tällaisiin taa-
jamiin. Kuntien on vesihuoltolain mu-
kaan viimeistään vuoden 2004 maalis-
kuuhun mennessä laadittava vesihuol-
lon kehittämissuunnitelmat. Niistä tu-
lisi käydä ilmi, miten tämä tapahtuu.

Ilman poikkeuksellista kuivuutta-
kin vesijohtoverkostojen ulkopuolisilla
haja-asutusalueilla yli 300 000 asukkaan
talousvedessä on puutteita. Kaivovesi
voi olla hygieenisesti huonolaatuista tai
esimerkiksi rauta-, mangaani- ja fluori-
dipitoisuudet voivat olla liian korkeita.
Haja-asutus kuormittaa vesistöjä fosfo-
rilla noin puolitoistakertaisesti taaja-

V E S I H U O L T O P Ä I V Ä T

VESIHUOLTO
MEILLÄ JA MUUALLA

– NYT JA TULEVAISUUDESSA

Maailman mitassa vesiasioita pidetään yhtenä suu-
rimmista tulevaisuuden haasteista. Meillä Suomes-
sa tilanne on jo monessa suhteessa varsin hyvä. On-
han yhdeksän kymmenestä suomalaisesta vesijoh-
toverkoston ja yli 80 prosenttia viemäriverkoston-
kin piirissä. Vaikka kansainvälisessä vertailussa
vesihuoltopalvelut ja vesivarat ovatkin Suomessa
erinomaiset, myös meillä on vielä vesiasioiden hoi-
dossa paljon parannettavaa.

Kai Kaatra
Vesihallintojohtaja
Maa- ja metsätalousministeriö
E-mail: kai.kaatra@mmm.fi

Kansainvälisesti arvostettu World
Water Council ja brittiläinen Centre
for Ecology and Hydrology arvioivat
viime vuoden lopulla Suomen veden
suhteen maailman rikkaimmaksi maak-
si. Vertailuperusteena oli vesivarojen
runsaus, käytettävyys, voimavarat,
hyödyntäminen ja ympäristön tila. Ve-
sivarat ovat asukasta kohti arvioiden
hyvin runsaat ja varsin hyvässä tilas-
sa. Infrastruktuuri, lainsäädäntö ja hal-
linto sekä vesihuolto- ja ympäristö-
osaaminen ovat kehittyneet monen
vuosikymmenen työn tuloksena.

Meilläkin vesihuollossa vielä
paljon parantamista

Viime kesänä alkanut kuivuus osoitti
selvästi, että hyvästä sijoituksesta huo-
limatta Suomen vesihuollossa on vielä
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mista tulevaan kuormitukseen verrat-
tuna. Yli puolen miljoonan asukkaan jä-
tevesien käsittelyä tulisi parantaa.

Maassamme on vesihuollon paranta-
miseksi siis vielä paljon tehtävää. Eten-
kin maaseudun vesihuoltoa tulisi pa-
rantaa. Myös vesihuoltolaitosten va-
rautumista poikkeuksellisiin tilanteisiin
kuten poikkeuksellisiin luonnonoloihin
ja ympäristöonnettomuuksiin olisi pa-
rannettava. Tarvitaan kuntarajat ylittä-
vää yhteistyötä. Verkostoja tulisi yhdis-
tää ja ulottaa myös haja-asutusalueille.
Varajärjestelmiä tulisi rakentaa.

Vesi – avain kestävään
kehitykseen 

Kansainvälisesti vesikysymyksiä pide-
tään yhtenä vaativimmista haasteista.
Maapallon asukkaista 18 % , yli 1,1 mil-
jardia ihmistä, on vailla turvallista juo-
mavettä. Asianmukainen käymäläjäte-
huolto (sanitaatio) puuttuu 40 %:lta eli
yli 2,4 miljardilta ihmiseltä. Esimerkik-
si Afrikassa vain viidenneksellä väes-
töstä on vesihuolto. Kymmenen viime
vuoden aikana on lapsia kuollut enem-
män ripuliin kuin ihmisiä on yhteensä
menehtynyt aseellisissa selkkauksissa
toisen maailmansodan jälkeen. Puhtaan
veden sekä kasteluveden riittämättö-
myys ovat erottamaton osa satojen mil-
joonien ihmisten köyhyyttä, nälkää ja
sairautta.

Kestävän kehityksen Johannesburgin
huippukokouksessa viime vuonna ase-
tettiin tavoitteeksi vuoteen 2015 men-
nessä puolittaa vesihuoltoa ja käymä-
läjätehuoltoa vailla olevien ihmisten
määrä. Tämä niin sanottu vuosituhat-
tavoite (Millennium Development 
Goal) on hyvin kunnianhimoinen, sillä
maapallon väestön arvioidaan olevan
vuonna 2025 lähes yhdeksän miljardia
ihmistä. Suomen tulisi osaltaan sitou-
tua vesihuollon puutteiden vähentämi-
seen Johannesburgissa asetettujen ta-
voitteiden pohjalta.

Jos Suomi sitoutuisi YK-maksu-
osuuttaan vastaavaan osuuteen vuosi-
tuhattavoitteiden saavuttamiseksi,
maamme tulisi vuoteen 2015 mennes-
sä saattaa runsaan viiden miljoonan 
ihmisen vesi-, jätevesi ja käymäläjä-
tehuoltoasiat kuntoon. Vaikka luku
on suuruusluokaltaan sama kuin koko

maamme väestö, tavoite ei ole miten-
kään epärealistinen, sillä Suomen tuel-
la on jo tähän mennessä saatu tällaisel-
le ihmisjoukolle vesi- tai käymäläjäte-
huolto. Keskeisiä keinoja ovat kehitys-
ja lähialueyhteistyöhankkeet.

Onko vesi perusoikeus?

Juomavesi luetaan kiistatta ihmisen pe-
rustarpeisiin. Suomi on YK:n piirissä
monien muiden mukana hyväksynyt

kannanoton, jonka mukaan vesi ei ole
ensisijaisesti taloudellinen hyödyke
vaan myös sosiaalinen ja kulttuurinen.
Tämä kanta vaatii yhteiskuntaa huo-
lehtimaan niin veden määrästä ja laa-
dusta kuin saatavuudestakin.

Kansainvälisillä foorumeilla väitel-
lään kuitenkin edelleen siitä, mitä tar-
koittaa veden hyväksyminen myös pe-
rusoikeudeksi. Jos vesi katsotaan pe-
rusoikeudeksi, voidaan kysyä, ovatko
valtiot vastaavasti velvollisia turvaa-

VESITALOUS  4 20038

Vesiposti, kylä Lumbinin alueella, Nepal. (Kuva K. Kaatra)
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maan asukkailleen veden saannin? Esi-
merkiksi Belgian Flanderissa asukkaat
saavat ilmaiseksi 41 litraa vettä hen-
keä kohti vuorokaudessa. Eräissä muis-
sa maissa vesimaksut nousevat porras-
tetusti kulutuksen mukaan.

Suomessa ja yleisemminkin EU:ssa ve-
sihuoltoa pidetään välttämättömyys-
palveluna. Se on ihmisen hyvinvoinnil-
le ja yhteiskunnan toiminnoille välttä-
mätöntä palvelua, jonka saatavuus yh-
teiskunnan on turvattava kaikissa olois-
sa. Vesihuollon kustannukset katetaan
silti pääasiassa kuluttajilta perittävillä
maksuilla. Tämä vastaa yleisesti hyväk-
syttyä aiheuttaja maksaa -periaatetta ja
edistää veden säästäväistä käyttöä.

Julkinen vai yksityinen
vesihuolto?

Myös julkisen ja yksityisen sektorin yh-
teistyö vesihuollossa on vilkkaan kes-
kustelun aihe. Kansainvälisten kehitys-
tavoitteiden saavuttamisen katsotaan
vaativan yksityissektorin aktiivista osal-
listumista vesihuoltosektorin kehittä-

miseen. Tarvitaan ratkaisuja, joissa hyö-
dynnetään sekä yksityisen yrityskult-
tuurin että julkisen sektorin etuja. Sa-
manaikaisesti tulisi kantaa huolta sekä
vesihuoltolaitosten taloudellisista toi-
mintaedellytyksistä ja tehokkuudesta
että palvelujen tasapuolisesta saata-
vuudesta ja laadusta.

Koska vesihuolto on välttämättö-
myyspalvelu, yhteiskunnan on kiinni-
tettävä erityistä huomiota siihen, että 
vesihuoltolaitokset eivät käytä väärin
alueellista monopoliasemaansa. Siksi ve-
sihuoltolaki vaatii meillä, että maksut
ovat kohtuulliset ja tasapuoliset ja että
niihin saa sisältyä enintään kohtuullinen
tuotto pääomalle. Ruotsissa vesihuol-
tolaitokset eivät saa tuottaa voittoa.

Meillä eräät hyvin kannattavia vesi-
huoltolaitoksia omistavat suuret kau-
pungit pyrkivät rahapulassaan paik-
kaamaan talouttaan rahastamalla eri ta-
voin laitoksiaan. Vesijohtovesi on toki
Suomessa hinnankorotusten jälkeenkin
pulloveteen verrattuna hyvin halpaa ja
laadultaan kilpailukykyistä. Välttämät-
tömyyspalvelusta maksavalla asiak-

kaalla on silti oikeus vaatia, että vesi-
maksut vastaavat palvelun tuottamisen
todellisia kustannuksia.

Vesihuoltolaitostoiminta on kannat-
tavinta suurissa ja vanhoissa kaupun-
geissa. Ne kiinnostavat myös eniten yk-
sityisiä sijoittajia ja alan yrityksiä. Kes-
kustelua käydään siitä, tulisiko Suo-
meen perustaa erityinen viranomainen
valvomaan vesimaksuja ja vesihuolto-
laitosten taloudenpitoa. Englantiin ja
Walesiin tällainen viranomainen pe-
rustettiin samalla kun vesiteollisuus yk-
sityistettiin. Valvontaviranomaista toi-
votaan etenkin sijoittajapiireissä, sillä
maksujen viranomaissääntely helpot-
taisi laitosten markkina-arvon määrit-
telyä ja edistäisi epäsuorasti myös yk-
sityistämistä. 

Suomessa ja muuallakin tulisi päättä-
jillä olla riittävästi malttia ja kaukonä-
köisyyttä etsiä ratkaisut, joilla tasapai-
noisesti hyödynnetään yksityisen yri-
tyskulttuurin tarjoamat edut ja samalla
kuitenkin turvataan palvelujen laatu,
saatavuus ja toimitusvarmuus myös
poikkeuksellisissa tilanteissa.
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Yhtiön aloittaessa toimintansa so-
vittiin, että kukin osakaskunta laskut-
taa asiakkaansa ’’loppuun’’, eli tilan-
netta 31.8.2001 vastaavaan vedenkäyt-
töön. Laskutuspohjaa ei siis ollut ennen
kyseisen vuoden loppua. Kun lisäksi
toiminta aloitettiin tyhjällä kassalla, oli
lyhytaikainen lainoitus välttämätön.
Mallista oli asiakassuhteisiin nähden se
etu, että kunnille jäi perittäväksi vanhat
saatavat, ja tietyssä mielessä  ’’pöytä
saatiin puhdistettua’’.

Osakaskuntien kesken sovittiin, että
yhtiö pitää kunkin kunnan alueella toi-
minnan käynnistämisen jälkeen voi-
massa vanhat, kuntien aikanaan päät-
tämät tariffit yhden vuoden ajan. Oltiin
siis tilanteessa, jossa oli käytössä useita
tariffeja, ja yhtenäiseen hinnastoon siir-
ryttiinkin heti kun se tuli mahdollisek-
si 1.9.2002 alkaen. Tällöin yhdenmu-
kaistettiin kaikki maksut ja liittymis-
maksun määräytymisperusteet. Hä-
meenlinnan kaupungin vesihuoltolai-

V E S I H U O L T O P Ä I V Ä T
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KOKEMUKSIA ALUEELLISESTA
VESIHUOLTO-OSAKEYHTIÖSTÄ

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy aloitti toimintansa
1.9.2001 vesihuoltolaitoksena Hämeenlinnan kau-
pungissa ja Hattulan, Kalvolan ja Rengon kuntien
alueilla sekä jätevesilaitoksena Hauholla ja Tuulok-
sessa. Yhtiötä perustettaessa arvioitiin kunkin kun-
nan vesihuolto-omaisuuden arvot yhtenevin perus-
tein, minkä jälkeen yhtiön omaksi pääomaksi siir-
rettiin n. 24 % tästä omaisuusarvosta. Loppuosan,
noin 64 milj. euroa vastaavan omaisuuden, yhtiö os-
ti kunnilta ja teki kunkin kunnan kanssa kauppa-
summaa vastaavan velkakirjan. Yhtiö hankkii tu-
lonsa laskuttamalla vesihuoltopalveluista loppu-
asiakkaita. Henkilökunta siirrettiin yhtiöön osa-
kaskunnista vanhoina työntekijöinä.

Vesitalouden numerossa 4/2002 on julkaistu Hä-
meenlinnan kaupungininsinööri Jouko Kettusen kir-
joitus yhtiön perustamisvaiheista, tässä käsitellään
lähinnä ensimmäisen vajaan kahden vuoden koke-
muksia seudullisesta vesihuolto-osakeyhtiöstä.

Timo Heinonen
dipl.ins., toimitusjohtaja
Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy
E-mail: timo.heinonen@hsvesi.fi
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tos ei ollut perinyt liittymismaksua lain-
kaan, joten kaupungin alueelle tuli uusi
maksu.  Käytännössä maksut määräy-
tyivät niin, että Hämeenlinnan kau-
pungin jätevesimaksu (1,30 €/m3)
osoittautui tasoltaan oikeaksi jäteveden
käyttömaksuksi, ja vesimaksuksi las-
kettiin 0,90 €/ m3. Uusi hinnoittelu ei
aiheuttanut käyttömaksujen osalta
suurtakaan palautetta, mutta uutena
maksuna Hämeenlinnassa ja koko alu-
eella  tarkistettu sako- ja umpikaivo-
lietteiden vastaanottomaksu herätti voi-
makkaita reaktioita alueen haja-asu-
tuksen piirissä.

Laskutus ja kaikki muukin asiakas-
palvelu irrotettiin kuntaorganisaatiois-
ta ja siirrettiin yhtiölle. Asiakaspalvelu
toimii hyvin, mutta paikallisuudesta, 
johon varsinkin maalaiskunnissa oli 
totuttu, on jouduttu jonkin verran tin-
kimään. Sopimukset hoidetaan postit-
se.

Yhden mukaiset toiminta-alueet
ja kehittämissuunnitelmat

Yhtiö investoi vesihuoltoon osakas-
kuntien maankäyttösuunnittelun edel-
lyttämällä tavalla. Käytännössä tämä
tarkoittaa kaava-alueilla tapahtuvaa ve-
sihuollon rakentamista yhdessä kuntien
katuverkkoon suuntaamien investoin-
tien kanssa. Yhteistyö kuntiin kaavoi-
tusvaiheessa tuleekin olemaan tärkeä
osa yhtiön pitkän aikavälin investointi-
talouden turvaamista.

Aluerakentamisen kustannusten jy-
vittämisestä (katurakenne, kaivanto-
työt, pinnoitteet) on sovittu periaatteel-
lisella tasolla sekä uudisrakennuskoh-
teiden että saneerauskohteiden osalta,
mutta mallia voidaan soveltaa jousta-
vasti esimerkiksi silloin, kun koko
aluerakennuskohde annetaan ulko-
puoliselle urakoitsijalle. Mallissa on kui-
tenkin edelleen kehitettävää mm. sa-

neeraustöiden pintarakenteiden kus-
tannusjyvitysten osalta.

Palovesijärjestelmän osalta eletään
jonkinlaisessa odotusvaiheessa; on so-
vittu, että yhtiö laskuttaa täysimääräi-
sesti kunnilta palovesijärjestelmien ra-
kentamisen ja kunnossapidon kustan-
nukset, mutta ongelmaksi on tullut
kuntien pelastusyksikköjen laimea kiin-
nostus paloposteihin. Voikin olla niin,
että lähivuosina suurin osa palopos-
teista luokitellaan uudelleen huuhtelu-
posteiksi, jolloin niiden kunnossapito-
luokka muuttuu ja kustannukset vas-
taavasti alenevat. Lopullinen keskuste-
lu asiasta käydään, kun aluepelastus-
laitoksen organisaatio on toiminnassa.

Yhtiö laati toiminta-alueiden suhteen
yhdenmukaiset määrittelysäännöt, jois-
sa lähdettiin nykyisten verkostojen vai-
kutuspiireistä. Yhtiön perustamisvai-
heessa osakassopimuksessa ei huo-
mioitu mitenkään toiminta-alueiden

Verkostojen saneerauksen rahoitus olisi pystyttävä turvaamaan. (Kuva T. Heinonen)
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kattavuuksia. Nyt kun toiminta-alueita
on useassa kunnassa samaan aikaan hy-
väksyttävänä, on yhtiön tulevaisuuden
ja investointitalouden kannalta tärkeää,
että yhdenmukaisesti tehdyt esitykset
hyväksytään mahdollisimman muutta-
mattomina. Ajatus on, että jo alkanut ja
ensi vuoden alussa päättyvä kunta-
kohtainen vesihuollon kehittämistyö
antaa eväitä toiminta-
alueidenkin mahdollisel-
le tarkastelulle. Yhtiö teet-
tää – kuntien rahoittama-
na – kehittämissuunnitel-
mat yhdenmukaisin pe-
rustein kunkin kunnan
alueelle, ja kunnat sitten käsittelevät ne
ja tekevät lopulliset päätökset kehittä-
missuunnitelmista päätöksentekota-
pansa mukaisesti.

Yhteydenpitoa tarvitaan myös kau-
pungin ja kuntien luottamuselinten
suuntaan, mikä tarkoittaa käytännös-
sä määräaikaisia informaatiotilaisuuk-
sia kuntien hallituksille ja teknisille lau-
takunnille. Kunnat ovat lain mukaises-
ti edelleen vastuussa vesihuollon jär-
jestämisestä ja kehittämisestä alueillaan
sekä omistajina myös tältä osin vas-
tuussa yhtiöstä.

Haja-asutusalueiden vesihuollon ke-
hittämiseen on toistaiseksi ollut niukalti
voimavaroja, vaikka varsinkin maa-
laiskunnissa haja-asutuksen vesihuol-
lon kehittämiseen asetettiin yhtiötä 
perustettaessa toiveita ja odotuksia, 
joiden kaikkien ei voida katsoa edes
kuuluvan vesihuoltolaitokselle. Nyt 
onkin haettu malleja lähinnä yhteis-
rahoituksesta, jossa pääosa haja-asu-
tuksen vesihuollon investoinneista ra-
hoittavat asukkaat, eikä mikään estä
kuntiakaan osallistumasta alueellaan ta-
pahtuvaan asukasrahoitteiseen ve-
sihuollon tukemiseen. Näin kunnilla 
on edelleen käsissään tämäkin instru-
mentti alueensa vesihuollon kehittämi-
seksi.

Kevyt hallinto

Yhtiön hallituksen kokoonpanosta on
sovittu osakassopimuksessa. Voitaneen
sanoa, että hallituksen työskentely on
ollut yksituumaista ja mutkatonta, ja
hallituksen panosta on viimeksi tarvit-
tu mm. yhtiön strategian määrittely-

työssä. Varsinaista mm. hallituksen ja
toimitusjohtajan välistä vuorovaiku-
tusta säätelevää toiminta- / johtosään-
töä ei ole ainakaan toistaiseksi laadittu,
vaan pyrkimys on ollut paremminkin
tiedottamiseen, avoimuuteen ja aitoon
vuorovaikutukseen. 

Yhtiö ostaa alueen kuntien tavoin 
taloushallinnon palvelut seudullisel-

ta yhtiöltä, joka
aloitti toimin-
tansa kuluvan
vuoden alussa.
Myös muita
seudullisia pal-
veluita pyritään

käyttämään tarpeen ja tilanteen mu-
kaisesti, jolloin oma hallinto ja or-
ganisaatio voidaan pitää kohtuulli-
sen vaatimattomana On tietenkin tar-
koin harkittava mitä avaintoiminto-
ja on syytä pitää omassa organisaatios-
sa ja mitä voidaan hankkia ulkoisin pal-
veluin. Tähän asti on pyritty tulemaan
toimeen jopa ilman omaa talouspääl-
likköä. Kuitenkin 9 milj. euron liike-
vaihdon yrityksessä taloushallintoa ei
voida riittävästi kehittää pelkästään 
ulkoisia konsultointipalveluita osta-
malla. 

Raskas tase

Yhtiön toiminnan järjestäminen on
osoittautunut perustamisvaiheessa teh-
tyjä arvioita kalliimmaksi. Osaltaan 
tähän on vaikuttanut se, että osake-
yhtiöpohjainen malli on selkeästi pal-
jastanut vesihuollon todelliset kustan-
nukset, kun kaikki toimintaan liitty-
vä ulkoinen palvelu – vaikka se tuli-
si osakaskunniltakin – on saanut mark-
kinahinnan ja sopimuspohjan. Min-
käänlaisia kaupungeille ja kunnille tyy-
pillisiä ’’keskitettyjä palveluita’’ ei ole
saatavilla – lähetti tyhjentää lähtevän
postin laatikon ainoastaan maksua vas-
taan.

Avoin talous ja selkeät sopimussuh-
teet kumppaneihin antavat mahdolli-
suuden etsiä säästökohteita toiminnan
järjestämisessä. Mielenkiintoista on
myös kuntarajojen poistumisen vaiku-
tus investointitalouteen: esimerkiksi
suunniteltu Hauhon jätevedenpuhdis-
tamon (yksi yhtiön kolmesta puhdista-
mosta) alasajo, ja jätevesien siirtäminen

n. 16 km pitkää siirtoviemäriä pitkin
edelleen Hämeenlinnan Paroisille puh-
distettavaksi, muuttui puhdistamon pa-
kolliseen saneeraukseen verrattuna kan-
nattavammaksi investoinniksi. Syynä
oli se, että jäteveden käsittely ja johta-
minen yhtiön Hämeenlinnan kaupun-
gin alueen verkkoa pitkin muodostaa
nykyisellään ainoastaan sisäisiä kus-
tannuksia, eikä laskutusta kuntarajalla
tietenkään enää ole. 

Yhtiöllä on raskas tase, yli 84 milj. 
euroa, ja vieraan pääoman, 64 milj. 
euroa, korkomenot ja kiinteän omai-
suuden vuokrat syövät suuren osan yh-
tiön tulorahoituksesta ( 29%). Ensim-
mäisen täyden toimintavuoden 2002 tu-
los oli 1,018 milj. euroa tappiollinen, ja
taloussuunnitelman mukaan tappiota
joudutaan tekemään noin vuosiin
2006–07. Korkomenoista joudutaan
neuvottelemaan lainat myöntäneiden
osakaskuntien kanssa vielä kuluvan
syksyn aikana. Myös korkotaakkaan
täytyy hakea helpotusta, jottei tilannet-
ta jouduta korjaamaan liian paljon hin-
nastoja tarkistamalla. Tuntuu, että ti-
lanne on osakaskunnissa ymmärretty.
Rahoituksen suhteen tilanne on pa-
rempi.

Raskaasta taseesta saattaa olla etuja-
kin; pitkällä aikavälillä poistopohja an-
taa toivottavasti mahdollisuuden pa-
kolliseen verkostojen ja laitosten sanee-
raukseen ja uusinvestointeihin. Poisto-
suunnitelmaa laadittaessa päädyttiin
omaisuuslajeittaiseen tasapoistoon, jos-
sa vanha kunnilta ostettu omaisuus on
omana luokkanaan, ja sitä poistetaan
keskimääräisen iän mukaisella tasa-
poistolla yhtenä omaisuuslajeittain eri-
teltynä massana. 

Kirjavaa tekiikkaa

Tekniikan haltuunotto tapahtui pitkäl-
ti ’’lennosta’’ ja selvää on, että kuuden
eri kunnan alueelta siirtyneen vesi-
huolto-omaisuuden taso ja rakentamis-
periaatteet erosivat ja eroavat vielä pit-
kälti tulevaisuudessakin toisistaan. Tä-
mä on tuottanut runsaasti päänvaivaa
mm. verkostojen kunnosta ja uudisra-
kentamisesta vastaavalle henkilökun-
nalle. Karttamateriaalit ja tiedot ver-
kostojen sijainnista ja ominaisuuksista
ovat vaihtelevat, materiaalit ja käytetyt
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Pyrkimys on ollut 
tiedottamiseen, 
avoimuuteen ja 
aitoon vuorovaikutukseen
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liitostyypit ovat kirjavia, kaivojen sijoi-
tukset ja jopa liittämiskohdatkin vaih-
televat kunnittain. Laitosten suhteen
päästään yhtenäiseen tasoon nopeam-
min, ja joitain laitosyksikköjä on jou-
duttu välittömästi saneeraamaan laa-
dun turvaamiseksi. Pahoilta vaikeuk-
silta on onneksi ainakin toistaiseksi väl-
tytty.

Kohtuullisen pitkät etäisyydet ai-
heuttavat kehittämispaineita mm. tont-
tijohtojen asennusjärjestelyille. Tällä het-
kellä henkilöstöä ei ole pysyvästi maa-
laiskunnissa. Parhaillaan käytävät neu-
vottelut Lammin kunnan liittymisestä
yhtiöön pistävät pohtimaan toimin-
nan alueellistamista.

Vaikka tekniikan kirjavuus aiheuttaa
jatkuvia keskusteluja teknisen henkilö-
kunnan keskuudessa, on kuitenkin näh-
tävissä tilanteen nopea selkiytyminen
ja sitä kautta vesihuollon tilan oleelli-
nen kohentuminen koko seutukunnan
alueella, mikä oli eräs keskeinen tavoi-
te yhtiötä perustettaessa.

Kokemukset ovat rohkaisevia

Kahden vuoden jälkeen yhtiön toimin-
nan organisoimisessa ja kehittämisessä
on vielä runsaasti tehtävää – eikä työ täl-
lä saralla koskaan lopukaan, niin kuin
vesihuollon ammattilaiset varsin hyvin
kokemuksestaan tietävät. Alueellinen
vesihuolto osakeyhtiömallilla järjestet-
tynä on perusteiltaan hyvä ja toimiva, ei-
kä siitä ainakaan sisältäpäin ole löydet-
tävissä oleellisia rakenteellisia heik-
kouksia. Suhteet asiakkaisiin ovat nor-
maalit, eikä asiakaskuntaa kiinnosta se,
hoitaako heidän vesihuoltoaan alueelli-
nen yhtiö vai kunnallinen vesihuoltolai-
tos, kunhan hinnat ovat kohtuulliset ja
palvelut toimivat. Suhteet omistajiin, eli
osakaskuntiin, ovat tärkeitä. Oleellista
on varmistaa mm. sellainen kuntakoh-
tainen maankäytön suunnittelumalli, jos-
sa vesihuollon kustannukset vakavasti
otetaan huomioon, eikä yhtiön taloutta
rasiteta sellaisilla toiminnoilla,  jotka ei-
vät vesihuoltolaitokselle kuulu.

Mallia kohtaan on osoitettu runsaas-
ti kiinnostusta ja vastaavia hankkeita on
vireillä useita. Ongelmana tuntuu ole-
va usein kovin tarkka alkuvaiheen ar-
viointi siitä, mikä kunnista mitäkin hyö-
tyy ja mikä jotain mahdollisesti häviää,
ja näin joudutaan päätöksenteossa on-
gelmiin. Lisäksi keskuskuntien vesi-
huoltolaitoksissa usein nähdään toi-
minnan laajentaminen maalaiskuntiin
sekä taloudellisena että toiminnallisena
taakkana. Myös pienemmissä kunnissa
on erilaisia uhkakuvia mm. sen suhteen,
että päätöksenteko siirtyy kunnasta toi-
saalle. Hämeenlinnan seudulla ollaan
kuitenkin seutuyhteistyön edelläkävi-
jöitä muillakin alueilla, ja kokemukset
myös seudullisesta vesihuoltoyhteis-
työstä ovat olleet rohkaisevia. Tuskin
Venäjän tsaarikaan olisi aikoinaan päät-
tänyt rakentaa rautatietä Helsingistä
Hämeenlinnaan, jos strategisten tavoit-
teiden sijaan olisi ajateltu yksinomaan
hankkeen alkuvuosien taloudellista
kannattavuutta.
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Talousveden hygieenisen laadun
tarkkailuun käytetään indikaattorior-
ganismeja, koska varsinaisten taudin-
aiheuttajien määrittäminen on työlästä
ja kallista. Indikaattoriorganismien läs-
näolo osoittaa, että vesi on mahdollisesti
ulosteiden saastuttamaa, jolloin tauteja
aiheuttavien organismien esiintyminen
on mahdollista. Hyvän indikaattorin
ominaisuuksiin kuuluu, että se on pe-
räisin samasta lähteestä kuin taudinai-
heuttajat ja että se säilyy kyseisessä ym-
päristössä vähintään yhtä hyvin kuin
taudinaiheuttajat. Koliformiset bak-
teerit ovat yleisimmin käytettyjä ta-
lousveden hygieenisen laadun indi-
kaattoreita. Koliformisten bakteerien
joukosta kuitenkin vain Escherichia coli
-bakteeria tavataan suurina pitoisuuk-

haavoittuvampi kuin suurilla. Verkos-
tojen ongelma-alueilta ja myös pieniltä
pohjavedenottamoilta eristettyjä  koli-
formisia bakteerilajeja ovat olleet mm.
Citrobacter freundii, Enterobacter aero-
genes, Pantoea agglomerans, Entero-
bacter cloacae, Enterobacter interme-
dius, Escherichia coli, Klebsiella oxyto-
ca, Klebsiella pneumoniae, Rahnella
aquatilis ja Serratia fonticola. Kolifor-
misten bakteerien esiintyminen talous-
vedessä ei aina liity suolistoperäiseen
saastumiseen, vaan koliformisten bak-
teerien arvellaan voivan lisääntyä ta-
lousveden jakeluverkostoissa. Vaikka
talousvesi ei vesilaitokselta lähtiessään
sisältäisikään koliformisia bakteereita,
on niitä havaittu talousvesiverkostojen
saostumissa. Häiriötilanteissa, esimer-
kiksi paineiskujen vaikutuksesta, nämä
saostumat bakteereineen voivat irrota
talousveteen. 

Koliformisten bakteerien ja E. coli
-bakteerin on todettu säilyvän useita
viikkoja elinkykyisinä klooraamatto-
massa talousvedessä. Merkittävim-
mäksi säilymiseen vaikuttavaksi teki-
jäksi on havaittu vuorovaikutus veden

V E S I H U O L T O P Ä I V Ä T
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Tarja Pitkänen 
filosofian maisteri 
Kansanterveyslaitos,
ympäristöterveyden osasto, Kuopio
E-mail: tarja.pitkanen@ktl.fi
Kirjoittaja tutkii kampylobakteerien sekä koli-
formisten bakteerien esiintymistä ja säilymis-
tä talousvedessä. Hän toimii myös Suomen
edustajana eurooppalaisessa vesimikrobiolo-
gian asiantuntijaryhmässä.

KOLIFORMISET BAKTEERIT
TALOUSVEDESSÄ

Talousveden laatu ja sen valvonta on saatettava ta-
lousvesiasetuksen 461/2000 mukaiseksi 25.12.2003
mennessä. Asetuksessa mainittu talousvesidirektii-
vin mukainen määritysmenetelmä koliformisille bak-
teereille ja Escherichia coli -bakteerille on todettu
useissa Euroopan unionin jäsenmaissa soveltuvaksi
vain desinfioiduille talousvesille. Suomi ja Ruotsi to-
teuttavat nyt vertailututkimusta paremmin vesil-
lemme soveltuvan vaihtoehtoisen koliformi-
menetelmän löytämiseksi ja hyväksymiseksi.

sina ihmisten ja tasalämpöisten eläin-
ten suolistossa. Muut koliformiset bak-
teerit voivat lisääntyä myös ympäris-
tössä, kuten maassa ja jätevesissä. Tä-
män vuoksi E. coli on muita koliforme-
ja parempi ulosteperäisen saastumisen
indikaattori. 

Esiintyminen ja säilyminen
talousvedessä

Koliformisten bakteerien määrittämi-
nen kattaa noin viidesosan vuosittai-
sista vesilaitosten jakaman talousveden
EU:lle raportoitavista valvontatutki-
muksista (Zacheus, 2002). Vuonna 1998
koliformisten bakteerien valvontatut-
kimuksia tehtiin näillä ns. suurilla ve-
silaitoksilla yli 10 000 kpl, joista vain al-
le yksi prosentti ylitti asetetun suosi-
tusarvon. Selityksenä näille ylityksille
olivat verkostojen paineenvaihtelut,
käyttöhäiriöt, puutteellinen vedenpuh-
distus, sääolot ja näytteenottovirheet. 

Pienillä vesilaitoksilla ja yksityisissä
kaivoissa veden mikrobiologinen laatu
on yleensä veden käsittelyn vähäisyy-
destä johtuen huonompi tai ainakin
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muiden bakteerien, alkueläimien ja vi-
rusten kanssa (Pitkänen et al., 2002). Ko-
liformisten bakteerien säilyvyys heik-
kenee merkittävästi, jos verkostove-
dessä on klooria. E. coli -bakteerin inak-
tivoitumisaika 0,1 mg/l klooria sisältä-
vässä  vedessä on 0,4 minuuttia. Bak-
teerien kiinnittymisen pinnoille on kui-
tenkin todettu vähentävän niiden herk-
kyyttä kloorille. Kloorin määrän lisäk-
si koliformisten bakteerien säilymiseen
talousvesiverkostoissa vaikuttavat mm.
ravinteiden pitoisuudet, lämpötila ja
korroosionestoaineet. Myös verkoston
ja sen käytön ominaisuuksilla, kuten
virtausnopeudella, lämpötilalla ja ve-
den säilytystankkien määrällä on vai-
kutusta koliformien säilymiseen.

Määritysmenetelmät

EU:n neuvoston direktiivin 98/83/EY
mukaan talousveden laadun tutkimuk-
sessa on käytettävä CEN/ISO -standar-
dien mukaisia määritysmenetelmiä tai
sellaisia menetelmiä, jotka luotettavuu-
deltaan vastaavat vähintään näitä me-
netelmiä. Suomessa talousvesidirektii-
vi on pantu täytäntöön sosiaali- ja ter-
veysministeriön asetuksella 461/2000.
Siirtymäsäännöksellä talousveden laa-
tu ja sen valvonta on saatettava talous-
vesiasetuksen mukaisiksi 25.12.2003
mennessä. Tämän jälkeen valvontatut-
kimukset tulisi suorittaa talousvesidi-

rektiivissä ilmoitetuilla menetelmillä tai
sellaisilla menetelmillä, jotka määritys-
tarkkuudeltaan ja luotettavuudeltaan
vastaavat vähintään näitä menetelmiä.
Direktiivin mukainen koliformi-
menetelmä (SFS-EN ISO 9308-1, Lak-
toosi TTC Tergitol-7) on todettu huonon
selektiivisyytensä vuoksi useissa jäsen-
maissa sopimattomaksi muille kuin de-
sinfioiduille vesille (Niemi et al., 2001;
Schets et al., 2002). Jos jäsenmaassa ha-
lutaan käyttää muuta kuin ko. refe-
renssimenetelmää, vaihtoehtoisten me-
netelmien vastaavuus on todistettava
komissiolle.

Vuoden 2003 aikana Suomi toteut-
taa yhteistyössä Ruotsin kanssa koli-
formisten bakteerien määritysmenetel-
mien vertailututkimuksen EU-komis-
siota varten ISO 17994 -standardin mu-
kaisesti. Tutkimuksen tarkoituksena on
saada talousvesidirektiivin mukaiselle
referenssimenetelmälle vaihtoehtoinen
menetelmä, joka soveltuisi paremmin
myös desinfioimattomille vesille. Tut-
kimuksessa verrataan rinnakkain Lak-
toosi TTC -referenssialustaa ja nykyisin
käytössämme olevia LES Endo- ja mFC
-alustoja sekä kaupallista kromogee-
nistä Colilert -menetelmää (IDEXX).
Vertailututkimuksen suorittavat viisi
suomalaista ja 13 ruotsalaista laborato-
riota. Tulosten tilastollisen käsittelyn
hoitaa Ruotsin elintarvikevirasto (SLV)

Koliformisia bakteereita
vertailututkimuksessa käytetyillä
elatusalustoilla. (Kuva T. Pitkänen)

Koliformiset bakteerit

Koliformisten bakteerien ryhmä koostuu monista Enterobacteriaceae -hei-
moon kuuluvista suvuista. Koliformisten bakteerien ryhmään kuuluvat bak-
teerit pystyvät fermentoimaan laktoosia tuottaen kaasua ja happoa 48 tun-
nissa 36 °C:ssa. Koliformisilla bakteereilla on myös b-galaktosidaasi-ent-
syymi. Koliformisten bakteerien lisäksi Enterobacteriaceae -heimoon kuu-
luu bakteerilajeja, jotka eivät pysty fermentoimaan laktoosia. Koliformiset
bakteerit eivät siis muodosta tiivistä systemaattista ryhmää vaan niiden
määritelmä perustuu käytettyyn menetelmään (laktoosin fermentaatio tai
b-galaktosidaasiaktiivisuus). 

Koliformiset bakteerit ovat fakultatiivisesti anaerobisia, gram- ja oksidaa-
si-negatiivisia sauvoja, jotka eivät muodosta itiöitä. Ne kuuluvat suoliston
normaaliflooraan niin ihmisillä kuin eläimilläkin ja ovat yleensä helposti vil-
jeltävissä. Koliformisten ryhmä jaetaan lämpökestoisuuden mukaan ns. ko-
konaiskoliformisiin ja fekaalisiin koliformisiin bakteereihin. Fekaaliset eli
lämpökestoiset koliformit pystyvät tuottamaan laktoosista happoa ja kaa-
sua myös 44 °C:ssa. E. coli -bakteerit kuuluvat fekaalisiin koliformisiin bak-
teereihin, jotka lisäksi tuottavat indolia tryptofaanista 24 tunnissa 44 °C:ssa
ja niillä on b-glukuronidaasi-entsyymi. 

suomalaisten asiantuntijoiden avusta-
mana. 

Perinteisiä menetelmiä käytettäessä
kestää kolme vuorokautta ennen kuin
E. coli -tulos saadaan. Ensin näyte suo-
datetaan bakteereja pidättävän kalvon
läpi ja kalvo asetetaan valikoivalle agar-
kasvualustalle. 24 tunnin kasvatuksen
jälkeen tyypilliset pesäkkeet lasketaan.
Suomessa yleisimmin käytetyllä LES
Endo -alustalla (SFS 3016) tyypilliset ko-
liformit kasvavat metallinkiiltoisina tai
punaisina pesäkkeinä. Tyypillisistä pe-
säkkeistä valitaan kaikki tai ainakin 10
kpl jatkotunnistuksiin, joita varten puh-
dasviljelmiä kasvatetaan yön yli vali-
koimattomalla alustalla. Varmistustes-
teistä oksidaasi -tulos saadaan välittö-
mästi, mutta E. coli -bakteerin toteami-
seksi tehtävän indolitestin valmistumi-
nen vaatii vielä 24 tunnin kasvatuksen. 

Valvontatutkimuksille asetetut mene-
telmävaatimukset eivät koske vesilai-
tosten itse suorittamaa käyttötarkkailua,
ja siksi koliformi- ja E. coli -määritysten
ei tarvitse olla talousvesiasetuksen mu-
kaisia näissä tapauksissa. Markkinoilla
on nykyisin useita ns. kromogeenisiä
menetelmiä, joissa E. coli -tulos saadaan
yhden vuorokauden kuluttua, eikä var-
mistustesteille ole tarvetta. Koska nämä
uudet nopeat menetelmät perustuvat ko-
liformien ja E. coli -bakteerien tiettyihin
entsyymiaktiivisuuksiin, niillä saadaan
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hieman erilaisia tuloksia kuin perin-
teisillä laktoosin fermentaatioon perus-
tuvilla menetelmillä. Kromogeenisten
menetelmien antamia tuloksia voidaan
kuitenkin pitää oikeampina, sillä lähin-
nä Klebsiella oxytoca -bakteerin aiheutta-
mat ns. väärät positiiviset E. coli -tulok-
set ja laktoosia fermentoimattomien ko-
liformien aiheuttamat ns. väärät nega-
tiiviset koliformitulokset jäävät pois.

Toiminta ongelmatilanteissa

Jos koliformisia bakteereita löytyy ta-
lousvedestä, on syytä muistaa, että ne
indikoivat jotakin normaalista poik-
keavaa. Koliformisten bakteerien esiin-
tyminen voi kertoa esim. vaarattomas-
ta mikrobikasvusta verkostossa tai pin-
tamaakerrosten läpi imeytyneestä ve-
destä. Tosin  koliformiset bakteerit saat-
tavat olla myös ainoa havaittu merkki
ulostesaastutuksesta. Jos talousvedestä
havaittu koliforminen bakteeri osoit-
tautuu E. coli -bakteeriksi, on välittömiin
toimenpiteisiin ryhdyttävä poikkeuk-

setta. Tämä tarkoittaa veden keittoke-
hoituksen antamista kuluttajille, konta-
minaatiolähteen paikantamista, likaan-
tumisen lopettamista, laajennettua näyt-
teenottoa sekä veden kloorauksen aloit-
tamista. E. coli -bakteereita itsessään ei
pidetä tässä yhteydessä taudinaiheut-
tajina, tietoa muista mikrobeista ei vain
ole sillä hetkellä saatavilla. 

Todellisten taudinaiheuttajien analy-
soimista ja kontaminaatiolähteen pai-
kantamista varten vesinäytettä tarvitaan
useita litroja (suosituksena 10 litraa /
näytteenottopiste). Näytteet suositel-
laan otettavaksi sekä raakavedestä, ve-
silaitokselta että verkoston eri osista en-
nen tehokloorauksen aloittamista. Kon-
taminaatiolähteen määrittämiseksi voi-
daan käyttää DNA -sormenjälkiteknii-
koita, jos kontaminaatiotilanteessa on
otettu näytteitä riittävän kattavasti ja
näytteistä on saatu talteen erilaisia bak-
teerikantoja. Aivan kuten ihmiset voi-
daan tunnistaa heidän DNA:nsa perus-
teella vähintään yhtä varmasti kuin sor-
menjälkien perusteella, myös jokaisella

bakteerikannalla on perimässään tietyt
toistoalueet kyseessä olevalle kannalle
tyypillisesti hajautuneena. DNA -sor-
menjälkianalyysissä epäillystä konta-
minaatiolähteestä eristettyjä ja eri puo-
lilta verkostoa eristettyjä bakteerikan-
toja verrataan toisiinsa.  
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Tämän artikkelin taustalla on
EU:n yhdyskuntajätevesien puhdistus-
ta koskevan direktiivin ja siitä muo-
toillun valtioneuvoston päätöksen
(365/1994) mahdollinen tulkinta (tau-
lukko 1): neljännen lisälauseen mukaan
typenpoistovelvoitteet on mahdollista
asettaa ilmastolliset olosuhteet huomi-
oon ottaen. 

Suomen ympäristöministeriöllä on eri
tulkinta yhdyskuntajätevesidirektiivin
toimeenpanosta kuin komissiolla. EU:n
komission tulkinnan mukaan direktii-
vin vaatimukset täyttyvät Suomessa ai-
noastaan 11 puhdistamolla 85:sta. Syy-
nä komissio pitää Suomen riittämätön-
tä typenpoistoa jätevesistä. Ympäristö-
ministeriön näkemys asiasta on, että yh-
dyskuntajätevesidirektiivin mukaan
Suomen oloissa jätevedestä on poistet-
tava vaihtoehtoisesti joko fosforia tai
typpeä tai molempia. 

Suomessa typenpoistovelvoite anne-
taan puhdistamokohtaisesti ympäris-

töluvassa. Vesihuoltolaitos hakee ym-
päristölupaa määrävälein ympäristölu-
pavirastoista. Lupa myönnetään ta-
pauskohtaisesti paikalliset olosuhteet
huomioon ottaen. Valitusmahdollisuus
on.

Suomen sijainti on EU-maiden poh-
joisin,  ilmasto täällä on kylmä ja jäte-
vedetkin ovat oletettavasti kylmiä. Jä-
teveden lämpötilaan vaikuttavat monet
ilmastolliset tekijät, esimerkiksi ilman
lämpötila, sateet, lumen sulaminen ja
maan lämpötila.

Typenpoisto kylmistä vesistä on tun-
netusti hankalaa ja vaatii isot allastila-
vuudet. Sen ohjaaminen on vaativaa.
Kylmien vesien takia lietteen ikää jou-
dutaan pidentämään ja tämä taas suo-
sii rihmamaisia bakteereja. Rihmojen ai-
heuttama huono lietteen  laskeutuvuus
ja pintaliete voivat aiheuttaa toiminta-
häiriöitä puhdistamoilla. Suomen yh-
dyskuntajätevedenpuhdistamoilla ty-
penpoistoaste oli vuonna 2001 44,8 % .

V E S I H U O L T O P Ä I V Ä T

JÄTEVESIEN
LÄMPÖTILAT
SUOMESSA

EU-komission tulkinnan mukaan typenpoisto on riit-
tämätön Suomen jätevedenpuhdistamoilla eikä täy-
tä yhdyskuntajätevesidirektiivin vaatimuksia. Di-
rektiivin mukaan olisi mahdollista ottaa ilmastolli-
set olosuhteet huomioon typenpoistovelvoitetta mää-
rättäessä. Jätevesien lämpötiloja on nyt selvitetty
tätä silmällä pitäen. 
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Vesistöihin joutui yhdyskuntapuhdis-
tamoiden kautta typpeä noin 12 000
tonnia. 

Ympäristöministeriö tilasi Suomen
ympäristökeskukselta tutkimuksen, jol-
la selvitettäisiin jätevesien lämpötilat
puhdistusprosesseissa. Tavoitteena oli
antaa jokin yleispätevä sääntö, jonka
avulla ilmastolliset olosuhteet otettaisiin
huomioon typenpoistovelvoitteita an-
nettaessa. Selkein ja direktiivissäkin
mainittu mahdollisuus on antaa typen-
poistovelvoite vain yli 12 asteessa. Tä-
mä aiheuttaisi kuitenkin vuosittaisia on-
gelmia velvoitteen  voimassaolon mää-
rittämisessä jokaisella puhdistamolla,
jolle tällainen lupa olisi annettu. Vesi-
huoltolaitoksen ja viranomaisen kesken
syntyisi helposti erimielisyyttä siitä, 
onko velvoite ollut voimassa. Siksi 
säännön soveltaminen vaatisikin yk-
sinkertaistamista. Tässä selvityksessä
otettiin lähtökohdaksi yli 12 asteen jak-
son sitominen kalenteriin maantieteel-
lisillä alueilla tai puhdistamokohtai-
sesti.

Puhdistamoiden
prosessilämpötilat

Selvitystä varten kerättiin jätevesien
lämpötiloja yli 9 000 asukasvastinelu-
vun (avl) puhdistamoilta vuoden 1999
tilastojen perusteella. Avl:n rajaksi otet-
tiin 9 000 eikä 10 000, koska ne vaihte-
levat vuosittain. Avl määritetään Suo-
messa vuoden suurimman päivittäisen
kuorman perusteella biologisena ha-
penkulutuksena. 

Selvitystä varten pyydettiin puhdis-
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Kuva 1. Mikkelin puhdistamon prosessilämpötila vuosilta 1997–2001 ja ilman lämpötila Mikkelin lentokentän havaintoasemalla (Ilmatieteen
laitos 2003). 

tamoilta päivittäin kerättyjä jätevesi-
prosessin lämpötilan vuorokausikeski-
arvoja vuosilta 1997–2001. Lämpötilat
olivat puhdistamoilla mitattua tietoa.
Lämpötilat kerättiin erikseen tätä selvi-
tystä varten, niitä ei ollut valmiina mis-
sään rekisterissä.

Aineisto oli jossain määrin kirjavaa:
mukana on jatkuvatoimisen mittauksen
tuottamia keskiarvoja, kertamittauksia,
joka päivä mitattuja, vain näytepäivinä
mitattuja arvoja sekä viikko- ja kuu-
kausikeskiarvoja. Kaikilta puhdista-
moilta ei saatu viiden vuoden tietoja ja
joiltakin puhdistamoilta ei ollut tietoja
saatavissa lainkaan. Tämän takia yksit-
täisen puhdistamon tietoihin ei voi kai-
kissa tapauksissa nojautua kovin pal-
jon. Joillakin puhdistamoilla ei ollut
prosessissa tai lähtevässä vedessä läm-
pötilamittausta, vaan ainoastaan tule-
vassa vedessä. 

Kuvassa 1 on esimerkki jäteveden
lämpötilakäyrästä viiden vuoden ajal-
ta (Mikkelin keskuspuhdistamo). Mu-
kana kuvassa on ilman lämpötila Mik-
keliä lähimmältä tarkkailuasemalta
(Mikkelin lentoasema, Ilmatieteen lai-
tos 2003). Mikkelissä kesän lämpimim-
pänä aikana ilman  ja jäteveden lämpö-
tilat ovat hyvin lähellä toisiaan. Talvel-
la jäteveden lämpötila on ilman läm-
pötilaa selvästi korkeampi; jäteve-
den lämpötilahan ei voi olla alle nol-
lan. Ilman ja jäteveden käyrät kul-
kevat silti hyvin samantapaisesti. Suo-
malaiselle on itsestään selvää, että jä-
teveden lämpötilat voivat olla pitkiä-
kin aikoja alle kymmenen asteen.
Yleiseurooppalainen käsitys jätevesien

lämpötiloista lienee kuitenkin hiukan
toinen. 

Lämpötilojen jakaumat kaikilta niil-
tä puhdistamoilta, joilta saatiin vuoro-
kausikohtaisia arvoja vähintään yhdel-
tä kokonaiselta vuodelta, on esitetty ku-
vassa 2. Kuvassa puhdistamot on jär-
jestetty kylmimmästä lämpimimpään
mediaanin (keskimmäisen arvon) mu-
kaan. Jokaista puhdistamoa kohti on
kuvassa ’’laatikko’’ ja ’’viikset’’; laatik-
ko kuvaa 25 %:n ja 75 %:n kvartiilien vä-
liin jäävää lämpötila-aluetta ja viikset
osoittavat matalimman ja korkeimman
mitatun lämpötilan. Kylmintä tämän
mukaan olisi Kempeleellä, josta oli saa-
tavissa vain tulevan veden lämpötila-
mittaus. Kylmin prosessilämpötila on
yllättäen niinkin etelässä kuin Vamma-
lassa. Lämpimintä on Lahden Karinie-
men puhdistamolla. Teollisuuspaikka-
kunnilla jätevesi on yleisesti lämpi-
mämpää kuin muualla. Laajat verkot ja
sekaviemäröinti taas kylmentävät jäte-
vettä. Pintailmastimet ja suuret altaat
jäähdyttävät jätevettä myös prosessis-
sa. 

Prosessilämpötilojen yli 12
asteen jakso

Kunkin puhdistamon 12 asteen jakson
alku ja loppu vuosilta 1997–2001 mää-
ritettiin yhtenäisen yli 12 asteen jakson
perusteella. Esimerkiksi keväällä voi
lämpötila vaihdella 12 asteen tuntu-
massa pitkäänkin. Tällaisessa tapauk-
sessa 12 astetta katsottiin täyttyneeksi
vasta kun lämpötila ylitti rajan pysy-
västi. Joidenkin puhdistamoiden ai-

VT0304 s06-22  29.8.2003  07:04  Sivu 18



neisto oli niin harva, että 12 asteen alun
ja lopun määrittäminen oli jossain mää-
rin epätarkkaa. Epäselvissä tapauksis-
sa pyrittiin määrittämään alku- ja lop-
pupäivämäärät niin, että lämpötila var-
masti olisi ylittänyt 12 asteen rajan ky-
seisenä päivänä. 

Alku- ja loppupäivistä viideltä vuo-
delta laskettiin puhdistamokohtainen
mediaani, eli keskimmäinen arvo. Alun
ja lopun mediaanit eivät välttämättä
osuneet samalle vuodelle. Näistä ar-
voista muodostettiin kartat, joissa on ta-
sa-arvokäyrät (kuvat 3 ja 4).  Käyrien
laskenta perustui painotettuun etäisyy-
den käänteiseen neliöön.

Kuvista 3 ja 4 havaitaan, että muo-
dostuneet alueet ovat melko yhtenäisiä
ja maantieteellisesti loogisia. Joissakin
tapauksissa tasa-arvokäyrät kulkevat
jopa lähes aluekeskusrajoja pitkin. Yli
12 asteen jakson alku (kuva 3) näyttäi-
si olevan toukokuussa Uudenmaan,
Hämeen, Pohjois-Savon ja eteläisen
Lounais-Suomen ympäristökeskusten
alueella. Muualla Suomessa Pohjois-
Pohjanmaata ja Lappia lukuun otta-
matta 12 astetta näyttäisi täyttyvän 
kesäkuussa. Pohjois-Pohjanmaan ym-
päristökeskuksen alueella alku oli-
si heinäkuussa ja Lapin vasta elokuus-
sa. 

Yli 12 asteen jakson loppua (kuva 4)
kuvaavasta kartasta näkyy, että eteläi-
sen Suomen poikki kulkee lounaasta
koilliseen raja, jonka pohjoispuolella
loppukuukausi on lokakuu ja lähes ko-
ko eteläpuolella marraskuu. Pohjois-
Karjalasta Kymenlaaksoon kulkee vyö-
hyke, jonka alueella loppukuukausi on
lokakuu edellisestä poiketen. Lapissa
loppukuukausi on syyskuu. 

Yli 12 asteen jakso
aluekeskuksittain

Edellisessä tarkastelussa havaittiin, et-
tä voitaisiin muodostaa suhteellisen yh-
tenäisiä alueita, joissa 12 asteen jakso al-
kaa tiettynä aikana. Tätä mahdollisuut-
ta tarkasteltiin alueellisten ympäristö-
keskusten jaon pohjalta. Aluksi aineis-
tosta poistettiin aluekeskuksittain muis-
ta lämpötilaltaan selvästi poikkeavat
puhdistamot, yhteensä yhdeksän kap-
paletta. Poistettavien joukossa oli sekä
selvästi ympäristöään kylmemmissä et-
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Kuva 2. Lämpötilojen jakaumat kaikilta niiltä puhdistamoilta, joilta saatiin
vuorokausikohtaisia arvoja vähintään yhdeltä kokonaiselta vuodelta. Kuvassa puhdistamot
on järjestetty kylmimmästä lämpimimpään mediaanin (keskimmäisen arvon) mukaan.
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tä lämpimämmissä oloissa toimivia
puhdistamoita. 

Aluekeskuksittain laskettiin yli 12 
asteen jakson alulle ja lopulle kolme 
eri tunnuslukua: mediaani, 75 %:n kvar-
tiili ja 90 %:n desiili. Mediaani on 
näistä tunnusluvuista tiukin, se ot-
taa huomioon viisi puhdistamoa kym-
menestä ja 90 %:n desiili löysin, se ot-
taa huomioon yhdeksän puhdista-
moa kymmenestä. Näitä tunnuslu-
kuja on havainnollistettu kuvassa 5, 
jossa on piirrettynä yli 12 asteen jak-
so aluekeskuksittain. Alussa ja lopus-
sa on otettu huomioon edellä esite-
tyt tunnusluvut. Yli 12 asteen jakso 
on pisimmillään Uudellamaalla, mut-
ta sielläkin vain viiden, kuuden kuu-

kauden luokkaa. Etelä-Savossa ja Hä-
meessä jakso kestää noin viisi kuu-
kautta. Kainuussa, Pohjois-Savossa ja
Lounais-Suomessa jakso kestää noin
neljä kuukautta. Muualla Suomessa jak-
so kestää noin kolme kuukautta Lappia
lukuun ottamatta, jossa jakso on lähes
olematon. 

Mitä 12 asteen säännön soveltaminen
tarkoittaisi puhdistamoiden käytössä? 

Monilla nyt jo nitrifioivilla laitoksilla
kokonaistypenpoiston aiheuttamat
muutokset olisivat varsin vähäisiä, jos
sovellettaisiin 12 asteen sääntöä. Lai-
toksia voitaisiin ajaa kesä- ja talviajota-
voilla. Kesällä lieteikää pidettäisiin riit-

tävänä sekä nitrifikaatioon että denitri-
fikaatioon. Ilmastusaltaan alkupää oli-
si ilmastamattomana denitrifikaatioal-
taana ja ilmastetun osan lopusta kier-
rätettäisiin nitraattipitoista lietettä il-
mastamattoman osan alkuun. Denitri-
fikaatioaltaaseen tarvittaisiin myös se-
koitus. 

Kylmänä talviaikana koko aktiivi-
lieteallasta pidettäisiin ilmastettuna, 
joko nitrifioivana tai ei, ympäristö-
luvasta riippuen. Laitoksella ei tarvit-
sisi pitää isoa lietemäärää kokonais-
typenpoistoa varten ja lietteen kar-
kaamisen vaara pienenisi sekä BOD:n
poisto olisi varmempaa. Kokonais-
typpeä poistuisi myös kylmänä aika-
na jonkin verran biologisen toimin-
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Kuva 3. Jätevesien prosessilämpötilojen yli 12 asteen jakson
alku. Kartassa puhdistamokohtaisista arvoista määritetyt
tasa-arvokäyrät. 

Kuva 4. Jätevesien prosessilämpötilojen yli 12 asteen jakson
loppu. Kartassa puhdistamokohtaista arvoista määritetyt
tasa-arvokäyrät. 
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nan myötä. Keväällä denitrifikaatio-
ta (ja nitrifikaatiota, mikäli laitoksella 
ei ole nitrifkaatiovaatimusta) alettai-
siin ajaa ylös muutamaa viikkoa en-
nen kuin kalenteriin sidottu typen-
poistojakso alkaisi. Niillä laitoksilla, 
joilta ei nyt vaadita nitrifikaatiota ja 
jotka eivät ole muuten tarpeeksi väl-
jiä, tämä ajotapa saattaa silti vaatia 
allaslaajennuksia. Joillakin riittävän 
väljillä nitrifioivilla laitoksilla olisi kus-
tannussyistä silti järkevää pitää yllä 
kokonaistypenpoistoa ympäri vuo-
den. Denitrifikaation ylläpitäminen 
pienentää kemikaali- ja ilmastuskus-
tannuksia.

Hallinnollinen päätös – miten se voi-
taisiin toteuttaa?

Mikäli Suomessa päätetään soveltaa ko-
konaistypenpoistovelvoitteita määrät-
täessä 12 asteen sääntöä, voidaan yli 12
asteen jakso määrätä puhdistamokoh-
taisesti (kuvat 3 ja 4) tai aluekeskus-
kohtaisesti (kuva 5). Siitä, mihin vaih-
toehtoon päädytään täytyy käydä kes-
kustelua laitosten edustajien ja viran-
omaisten välillä. Ainahan on myös
mahdollista asettaa ympärivuotinen ty-
penpoistovelvoite. Tämä selvitys tar-
joaa pohjan keskustelulle. 

Mikäli päädytään soveltamaan sään-
töä aluekeskuskohtaisesti, voidaan ede-
tä niin kuin tässä artikkelissa on esitet-
ty: 
• Otetaan huomioon viiden aiemman

vuoden prosessilämpötilat puhdis-
tamokohtaisesti

• Määritetään yhtenäisen yli 12 asteen
jakson alku ja loppu joka vuodelle
puhdistamokohtaisesti

• Lasketaan viiden vuoden mediaani
aluille ja lopuille puhdistamokohtai-
sesti

• Aluekeskuksittain mediaaneista las-
ketaan 90 %:n desiili aluille ja lopuil-
le

• Typenpoistojakso määrättäisiin lu-
vissa alkamaan kuukauden tarkkuu-
della (kumpaan suuntaan pyöriste-
tään, jää päätettäväksi)

• Sääntöä tarkistettaisiin tarvittaessa,
jos laitosten lämpötilat muuttuvat

Aluekeskuskohtainen soveltaminen
olisi selkeää sekä viranomaisen että lai-

Taulukko 1. Typpeä koskevat vaatimukset valtioneuvoston päätöksen
365/1994 liitteestä 1. Ravinteita koskevat vähimmäisvaatimukset,
jotka asetettiin päätöksen 5 §:ssä tarkoitetuista
jätevedenpuhdistamoista johdettavalle jätevedelle. Pitoisuuden ja
poistotehon vaatimukset voivat olla vaihtoehtoisia. Yhtä tai kahta
muuttujaa voidaan soveltaa riippuen paikallisista olosuhteista.

Muuttuja Pitoisuus Poistoteho1) % Määritysmenetelmä2)

Kokonaistyppi3) 15 70 Molekyyliabsorptiospektro-
(10 000-100 000 avl) fotometria

10 
(yli 100 000 avl)4)

1) Poistoteho lasketaan puhdistamolle tulevasta kuormituksesta
2) Määritysmenetelmä voidaan korvata toisella menetelmällä, mikäli sen tässä

mainitun menetelmän antamien tulosten suhde voidaan määrittää
3) Kokonaistyppi tarkoittaa Kjeldahl-typen kokonaismäärän (orgaaninen N +

NH4), nitraattitypen (NO3) ja nitriittitypen (NO2) summaa.
4) Typen pitoisuusvaatimukset koskevat biologisen käsittely tulosta ajankohtina,

jolloin prosessilämpötila on yli 12 ºC. Taulukkoa lievemmät typpipitoisuuden
vaatimukset voidaan salia tapauksissa, joissa vaatimusten täyttäminen on
erityisen vaikeaa kylmän ilmaston vuoksi.

Kuva 5. Yli 12 asteen jakson kesto aluekeskuksittain eri tunnuslukujen perusteella 
(50%, 75% ja 90%).
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toksen kannalta. Puhdistamoita ajet-
taessa tiedettäisiin tarkkaan, milloin 
typenpoisto pitää aloittaa. Sääntö 
ohjaisi myös laitoksia tekemään in-
vestointeja verkoston parantamisek-
si. Etuna on myös se, että puhdis-
tamoilla mitattujen lämpötilojen 
tarkkuudella ei ole niin suurta merki-
tystä. 

Joinakin vuosina joillakin puhdista-
moilla jouduttaisiin poistamaan typpeä
myös alle 12 asteen lämmössä. Toisaal-
ta sääntö olisi melko löysä laitoksilla,
joilla prosessivesi on lämmintä. Tätä
voidaan silti pitää myös säännön hyvä-
nä puolena, koska silloin ne laitokset
hyötyisivät, joilla verkosto on kunnos-
sa ja vuotovesiä vähän. 

Mikäli päädytään soveltamaan sään-
töä puhdistamokohtaisesti, voidaan
edetä seuraavasti:
• Otetaan huomioon edellisen lupa-

kauden prosessilämpötilat puhdista-
mokohtaisesti

• Määritetään yli 12 asteen jakson alut
ja loput yhtenäisen yli 12 asteen jak-
son perusteella joka vuodelle puh-
distamokohtaisesti

• Lasketaan mediaani jakson aluille ja
lopuille puhdistamokohtaisesti

• Typenpoistojakso määrätään luvissa
alkamaan kuukauden tai kahden vii-
kon tarkkuudella

• Sääntö tarkistettaisiin seuraavalla lu-
pakaudella

Tällä tavalla jokaisen puhdistamon
olosuhteet tulisivat otetuiksi huomioon.
Laitoksen ajaminen olisi ennustettavis-
sa, koska typenpoistovelvoitteen aloi-
tuspäivä olisi sidottu kalenteriin.

Puhdistamokohtaisen jakson määrit-
tämisessä on erityisen tärkeää huoleh-
tia, siitä, että lämpötilamittaus näyttää
oikein. Mittauksen luotettavuudesta  ja
arkistoinnista täytyisi antaa säädöksiä
luvan yhteydessä. Tämä toisi lisää vel-
vollisuuksia laitoksen käyttöhenkilö-
kunnalle ja myös viranomaiselle. Hait-
tana voidaan pitää sitä, että näin taval-
laan rangaistaisiin niitä laitoksia, joilla
verkosto on kunnossa tai joille tulee
teollisuusvesiä  ja prosessivedet ovat
lämpimiä. 

Yli 12 asteen säännön soveltaminen
olisi suhteellisen helppo tapa toteuttaa

yhdyskuntajätevesidirektiivin vaati-
mukset, mikäli päädytään sellaiseen ti-
lanteeseen, että EU-komissio edellyttää
EU-tuomioistuimen päätöksellä Suo-
men puhdistamoilta typenpoistoa di-
rektiiviin vedoten. Tilanne, jossa Suomi
joutuisi maksamaan sakkoa direktiivin
rikkomisesta, olisi kestämätön. Siinä ta-
pauksessa tarvittaisiin nopeita toimia. 

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

Ilmatieteen laitos, 2003. Mikkelin lentoaseman
lämpötilan vuorokausikeskiarvot. http://www.fmi.fi/.
Valtioneuvosto, 1994.Valtioneuvoston päätös ylei-
sestä viemäristä ja eräiltä teollisuudenaloilta vesiin
johdettavien jätevesien sekä teollisuudesta yleiseen
viemäriin johdettavien jätevesien käsittelystä. An-
nettu Helsingissä 19. päivänä toukokuuta 1994.Vnp
365/1994.

VESITALOUS  4 200322

11.–12.9.2003 Kuntamarkkinat 2003
Helsinki, Kuntatalo

25.-27.9.2003 Workshop on Changing Climate and 
Northern Aquatic Ecosystems
Lammi

1.–2.10.2003 Valtakunnalliset Jätehuoltopäivät
Tampere, Vapriikki 

9.10.2003 Rakennusinsinööripäivät 2003
Helsinki, Wanha Satama

13.–14.10.2003 1st WEKNOW Drinking Water Conference
Kuopio

22.–23.10.2003 Valtakunnalliset XXIII 
ympäristötutkimuspäivät
Kuopio

11.–12.11.2003 8. Valtakunnalliset 
Jätteen Hyötykäyttöpäivät
Lappeenrannan kaupungintalo

17.–19.11.2003 8. Pohjoismainen Jätevesikonferenssi / 
8. Nordiska Avloppsvattenkonferensen
Espoo, Hanasaari

20.11.2003 VVY:n alueellinen vesihuoltopäivä
Pälkäne

8.–9.12.2003 4th Nessling Symposium on 
Environmental Problems and 
Policies in Growing Urban Areas
Espoo, Hanasaari

Kotimaan tapahtumakalenteri:
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rakennuksen laboratorio, Helsingin yli-
opiston luonnonmaantieteen laborato-
rio ja Suomen ympäristökeskus. Yh-
teistyötä tehtiin Espoon kaupungin ja
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n
kanssa. Ympäristöministeriön, tutki-
musryhmän ja Espoon kaupungin li-
säksi hanketta rahoitti Maa- ja vesitek-
niikan tuki r.y.

Hulevesiin ja kiinteistöjen kuivatuk-
seen liittyvän lainsäädännön ja hallin-
non kehittäminen -hankkeessa selvitet-
tiin hule- ja kuivatusvesien hallinnoin-
nin ja lainsäädännön nykytilaa ja kehit-
tämismahdollisuuksia sekä ympäris-
tönsuojelullisen kontrollin tarvetta. Teh-
tyjen selvitysten perusteella laadittiin
suosituksia hulevesiin liittyvän hallin-
non ja lainsäädännön kehittämiseksi.

VESITALOUS  4 200323

V E S I H U O L T O P Ä I V Ä T

RYVE:n neljässä osahankkeessa tut-
kittiin taajama-alueiden hulevesihuuh-
toumista johtuvaa hajakuormituksen
määrää Suomessa, kaupunkirakenta-
misesta johtuvia muutoksia pienillä
suomalaisilla valuma-alueilla ja raken-
nettujen alueiden hydrologiaa pintava-
lunnan määrään, laatuun ja ainehuuh-
toumiin keskittyen sekä laadittiin esite
vesistöystävällisestä rakentamisesta ja
hulevesien hallintamenetelmistä. RY-
VE-hankkeeseen liittyvässä diplomi-
työssä selvitettiin mahdollisuuksia ra-
kennettujen alueiden hydrologian luon-
nonmukaistamiseen kaupunkisuunnit-
telun ja luonnonmukaisten huleveden-
käsittelymenetelmien avulla. RYVE:n
tutkimusryhmään kuuluivat Teknilli-
sen korkeakoulun vesitalouden ja vesi-

KAUPUNKIHYDROLOGIA JA
HULEVEDET

Ympäristöklusterin tutkimusohjelman toisella kau-
della tutkittiin kaupunkihydrologiaa ja hulevesiä
kahdessa erillisessä ympäristöministeriön rahoit-
tamassa hankkeessa: Kaupunkivedet ja niiden hal-
linta (RYVE) sekä Hulevesiin ja kiinteistöjen kuiva-
tukseen liittyvän lainsäädännön ja hallinnon kehit-
täminen. Tämä artikkeli on yhteenveto tutkimus-
kokonaisuudessa tähän mennessä saaduista tulok-
sista.

Jyrki Kotola
dipl.ins.
Teknillinen korkeakoulu
vesitalouden ja vesirakennuksen laboratorio
E-mail: jkotola@water.hut.fi
Kirjoittaja on toiminut tutkijana RYVE-hank-
keessa.
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Kaupungistumisen vaikutukset
sadantaan, haihduntaan ja

valuntaan

Isoissa kaupungeissa sademäärien on
havaittu olevan keskimäärin 10 % suu-
rempia kuin ympäröivällä maaseudul-
la. Yleensä kaupungistuminen vähen-
tää haihduntaa. Kasvillisuuden vähyys
ja vedet alueelta nopeasti pois johtavien
päällystettyjen pintojen suuri pinta-ala
ovat rakennetulla alueella haihduntaa
pienentäviä tekijöitä. Haihdunnan vä-
hentyminen merkitsee kokonaisvalun-
nan lisääntymistä. Kaupungistuminen
lisää pintavaluntaa voimakkaasti, mut-
ta toisaalta yleensä vähentää pintaker-
ros- ja pohjavesivaluntaa. Kaupunki-
alueen päällystetyt pinnat vähentävät
veden imeytymistä maaperään ja edel-
leen pohjaveteen. Tällöin pohjaveden
pinta tavallisesti alenee ja pohjavesivir-
taus uomiin pienenee. Tämä saattaa ai-
heuttaa uoman virtaaman pienenemis-
tä kuivan kauden aikana.

Pintavalunnan määrä
rakennetuilla alueilla

Mitä enemmän alueella on päällystet-
tyä pintaa, sitä nopeammin ja tehok-
kaammin sadanta muuttuu pintava-
lunnaksi. Sadanta-valuntatapahtuman
valuntakerroin (välittömän valunnan ja
sadannan suhde) vaihtelee suuresti sa-
mallakin alueella ja on yleensä sitä suu-
rempi, mitä suurempi on tapahtuman
sademäärä. Toisaalta, paljon päällystet-
tyä pintaa sisältävillä alueilla pienikin
sade voi aikaansaada suuren valunta-
kertoimen. Selvimmin kaupunkiraken-
tamisen pintavaluntaa lisäävä vaikutus
ilmenee kesäisin ja kuivana aikana se-
kä erityisesti pienten sateiden yhtey-
dessä.

Suomalaisilla kaupunkialueilla sa-
danta-valuntatapahtumien keskimää-
räinen valuntakerroin vastaa suuruu-
deltaan noin puolta alueen päällystet-
tyjen pintojen osuudesta. (Kun päällys-
tetyn pinta-alan osuus on 40 %, niin kes-
kimäärin noin 20 % sateesta muodos-
tuu välittömäksi valunnaksi.) RYVE:n
osahankkeen Kaupunkialueiden hydrolo-
gia – valunnan ja ainekuormituksen muo-
dostuminen rakennetuilla alueilla (Kotola
& Nurminen 2003a ja b) tutkimus-

alueilla sadanta-valuntatapahtumien
valuntakerroin oli Laaksolahden pien-
taloalueella keskimäärin 0,04 ja Valli-
kallion kerrostaloalueella keskimäärin
0,18. Vastaavasti päällystettyä pinta-alaa
alueilla on noin 20 % ja 50 %, ja katu-
jen keskimääräiset kaltevuudet ovat
noin 4 % ja 2 %. RYVE:n osahankkeen
Kaupunkirakentamisen aiheuttama valu-
ma-alueiden ja vesistöjen muuttuminen se-
kä sen seuraukset Suomessa (Kuusisto
2002) kohdealueilla pintavalunnan
osuudeksi arvioitiin 14–32 % sadan-
nasta päällystettyjen pintojen osuuden
ollessa 17–24 % koko pinta-alasta. Tar-
kastelun alkutilanteessa 1930–50 -lu-
vuilla päällystettyä pintaa oli 2–3 % ja
pintavalunnan osuus oli 7–22 % sadan-
nasta.

Pintavalunnan laatu ja
ainehuuhtouma rakennetuilla

alueilla

Yleensä kaupungistuminen heikentää
pintavesien laatua. Kaupungissa vesiin
pääsee lika-aineita mitä moninaisim-
mista lähteistä, minkä lisäksi kaupun-
kialueen vesien laatua heikentää luon-
nollisten vettä puhdistavien element-

tien vähyys. Hulevedet voivat sisältää
haitallisia ja myrkyllisiä yhdisteitä. Hu-
leveden laadussa on vaikea havaita
maankäyttömuodoista johtuvia eroja,
mutta esimerkiksi asuinalueiden hule-
vedessä on yleensä enemmän fosforia
ja bakteereja kuin muiden kaupunki-
maisten alueiden hulevesissä. Yleensä
hulevesi on sitä huonolaatuisempaa,
mitä tehokkaammin alue on rakennet-
tu.

Valumaveden keskimääräiset koko-
naistyppi-, kokonaisfosfori- ja kiinto-
ainepitoisuudet sekä kemiallinen ha-
penkulutus olivat Vallikallion kerrosta-
loalueella korkeammat kuin Laakso-
lahden pientaloalueella. Valumaveden
sähkönjohtavuus oli sitä vastoin keski-
määrin korkeampi Laaksolahdessa.

Huleveden laatu vaihtelee myös sa-
massa tarkastelupisteessä muun muas-
sa sadeoloista ja vuodenajasta johtuen.
Laaksolahden ja Vallikallion tutkimus-
alueiden valumavesien suurin kiinto-
ainepitoisuus oli noin 2 000-kertainen
pienimpään havaittuun pitoisuuteen
nähden. Usein huleveden laatu on huo-
noimmillaan sateiden alussa, jolloin ve-
si huuhtoo päällystetyille pinnoille ker-
tyneen lian. Varsinkin keskusta-alueil-
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Kuva 1 Kaupunkirakentaminen muuttaa veden luonnollista kiertokulkua. Ukkoskuuron
jälkeen tulviva katu Espoon Otaniemessä. (Kuva J. Kotola)
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la huleveden laatu on sulamiskaudella
monesti huonompi kuin sulan kauden
aikana. Sulan kauden aikana ainepitoi-
suudet ovat useimmiten suurimmillaan
rankkojen sateiden yhteydessä. Laak-
solahden ja Vallikallion tutkimusalueil-
la valumaveden sähkönjohtavuus oli
korkein talvella ja keväällä. Valumave-
den kemiallinen hapenkulutus, koko-
naisfosfori-, kokonaistyppi- ja kiinto-
ainepitoisuudet vaihtelivat suuresti.
Suurimmat CODMn-arvot havaittiin
molemmilla alueilla kesällä, Vallikal-
liossa keskimääräinen kokonaistyppi-
pitoisuus oli talvella ja keväällä kor-
keampi kuin kesällä. Molempien aluei-
den huleveden   kokonaisfosfori- ja kiin-
toainepitoisuudet olivat keskimäärin
korkeammat loppukeväällä ja kesällä
kuin lumikaudella.

Kaupunkirakentaminen lisää valu-
mavesien aiheuttamia ainehuuhtoumia.
Joissakin tapauksissa kaupunkialueen
hulevesihuuhtouma voi olla merkittä-
vä vesiympäristön kuormittaja. Mitä
suurempi osa alueesta on päällystetty
vettä läpäisemättömäksi, sitä suurempi
on yleensä ainehuuhtouma. Huuhtou-
mat ovat suuria sekä sulantakaudella
että sulan kauden sateiden aikana. Val-

likallion kerrostaloalueella huuhtoumat
olivat suurempia kuin Laaksolahden
pientaloalueella. Alueiden vuosihuuh-
toumat olivat: kiintoaine 20 000 ja 10 000
kg/km2/a, kokonaisfosfori 40 ja 20
kg/km2/a, kokonaistyppi 900 ja 500
kg/km2/a sekä orgaaninen aines,
CODMn, 4 000 ja 3 000 kg/km2/a O2.

Suomalaisilla kaupunkialueilla on
mitattu seuraavia ravinnehuuhtoumia:
tot-N 200–1 000 ja tot-P 20–200
kg/km2/a. Kiintoaineen huuhtouma on
suomalaisissa kaupunkialueiden hule-
vesitutkimuksissa vaihdellut laajasti: al-
le 10 000–120 000 kg/km2/a. (Kannala
2001, Kotola & Nurminen 2003b, Mela-
nen 1982)

Rakentamistoiminta huonontaa pin-
tavaluntaveden laatua ja lisää aine-
huuhtoumia. Varsinkin kiintoaineen pi-
toisuudet ja huuhtoumat voivat olla ra-
kentamisen aikana moninkertaisia ra-
kennettuun alueeseen nähden. Kau-
pungistuvan Saunalahdenrannan tut-
kimusalueen valumavedestä mitattiin
maanrakennustöiden aikana korkeita
ainepitoisuuksia: esimerkiksi huhti-
kuun 2002 keskimääräinen kiinto-
ainepitoisuus oli 11-kertainen ja koko-
naisfosforipitoisuus 5-kertainen Valli-

kallion valumaveden pitoisuuksiin näh-
den. Huuhtoumat (kg/km2) olivat vas-
taavasti 15- ja 7-kertaiset.

Kaupunkirakentamisen myötä pin-
tavalunnan mukana vesistöihin huuh-
toutuvat raskasmetallikuormat ovat
kasvaneet. Sen sijaan ravinnehuuhtou-
mat, varsinkin typen osalta ovat pelto-
alueilla usein suurempia kuin kaupun-
gissa. RYVE-tutkimuksessa arvioitiin
sinkki- ja kuparihuuhtoumien 2–4 -ker-
taistuneen 50–65 viime vuoden aikana
voimakkaasti kaupungistuneilla koh-
dealueilla (Kuusisto 2002).

Kaupungistumisen vaikutus
pieniin vesistöihin

RYVE:n osahankkeessa Kaupunkiraken-
tamisen aiheuttama valuma-alueiden ja ve-
sistöjen muuttuminen sekä sen seuraukset
Suomessa (Kuusisto 2002) tutkittiin kau-
pungistumisen vaikutuksia pieniin ve-
sistöihin. Taajama-alueilla purojen uo-
masto pysyy vain harvoin luonnonti-
laisena. Päällystetyn pinnan määrät
ovat esikaupunkialueillakin niin suu-
ria, että vesistöjen fysikaalisissa tai eko-
logisissa tekijöissä tapahtuneet tai ta-
pahtuvat muutokset ovat todennäköisiä

Kuva 2 Päällystetyn pinta-alan kasvu lisää pintavaluntaa ja ainehuuhtoumia. Kahden hulevesitutkimuksen (Melanen 1982, RYVE/Kotola &
Nurminen 2003b) tutkimusalueiden keskimääräiset valuntakertoimet ja fosforihuuhtoumat.
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ja saattavat olla paikoin jopa voimak-
kaita.

Uoman muokkausasteella on havait-
tu olevan selkeä yhteys uoman vir-
taukseen ja habitaattityyppien määrään,
mutta muokkausten ekologisista vai-
kutuksista ei ole vielä tarpeeksi tutki-
mustietoa. Purojen maisemallinen ja vir-
kistyskäytöllinen arvo kuitenkin tukee
niiden säilyttämistä avoimina myös taa-
jamaympäristössä. Lähellä luonnonti-
laa olevissa uomissa vesieliöstön elin-
olosuhteet ovat monipuoliset, virtauk-
set vaihtelevat ja särkkien määrä on
suuri. Voimakkaasti muokatuissa uo-
missa eliöstön elinolosuhteet ovat yksi-
puoliset ja uoman muutoksilla voi olla
ratkaiseva merkitys muun muassa pu-
rojen kalastolle.

RYVE:n kohdealueiden kaupungis-
tuessa uomapituus 2–4 -kertaistui
1930–50 -luvuilta nykypäivään. Pääosin
uomapituuden kasvu selittyy putkite-
tuilla hulevesiviemäreillä. Nykypäivä-
nä uomapituudesta yli puolet on put-
kitettu, kun taas alkutilanteessa uomat

olivat kokonaisuudessaan avouomia.
Kohdealueiden purojen uomastosta

0–50 % on säilynyt täysin tai lähes luon-
nontilaisena, voimakkaasti muokattua
tai putkitettua uomastoa on 0–54 %. Voi-
makkaimmin muokatut uomaosuudet
sijaitsevat pääosin teollisuusalueilla tai
hyvin tiiviillä kerrostaloalueilla. Suurin
osa luonnontilaisena säilyneistä uo-
mista sijaitsee kohdealueiden rakenta-
mattomilla osilla ja osin myös pientalo-
alueilla.

Hule- ja kuivatusvesien sääntelyn
ja hallinnon nykytila sekä

uudistustarve

Hule- ja kuivatusvesien johtaminen ja
hallinta on kokonaisuus, jonka osa-
puolina ovat kiinteistöt, kunta (osin
myös valtio) ja vesihuoltolaitos. Kuiva-
tuskysymyksiin liittyvät vastuut ja vel-
voitteet ovat viime aikoina nousseet
esille erityisesti rakennusten kosteus- ja
homeongelmien takia. Sääntelyssä hu-
levedet ja kiinteistöjen kuivatusvedet

ovat kulkeneet pääasiassa viemärive-
sien yhteydessä. Tämä ei välttämättä ole
perusteltua, sillä hulevesien ja kiinteis-
töjen kuivatusvesien synty ja luonne
poikkeaa huomattavasti viemärivesis-
tä. Suomessa uutena asiana on noussut
esille kysymys hule- ja kuivatusvesien
pilaavasta vaikutuksesta ja ympäris-
tönsuojelullisen valvonnan tarpeesta.
(Nordic Envicon Oy 2003)

Tutkimushankkeen Hulevesiin ja kiin-
teistöjen kuivatukseen liittyvän lainsää-
dännön ja hallinnon kehittäminen (Nordic
Envicon Oy 2003) osana toteutettiin eri-
tyyppisissä kunnissa omaksuttujen käy-
täntöjen ja kuntien vastuuhenkilöiden
mielipiteiden kartoittamiseksi kunta-
kysely. Kyselyn ja tehtyjen selvitysten
perusteella on ilmeistä, että hule- ja kui-
vatusvesien johtamiseen ja hallinnoin-
tiin on muodostunut toimivia, jonkin
verran toisistaan poikkeavia käytäntö-
jä eikä merkittäviä puutteita koeta ole-
van. Lainsäädäntö on kuitenkin haja-
naista ja osin päällekkäistä, mikä ai-
heuttaa sekaannusta ja riitoja varsinkin

VESITALOUS  4 200326

Kuva 3 Kovasojan (Turku) ja Joutjoen (Lahti) valuma-alueiden uomasto on kaupungistumisen myötä muuttunut. Luonnonuomaa on
tuhoutunut ja maanalaisia hulevesiviemäreitä on rakennettu runsaasti. (RYVE/Kuusisto 2002)
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tontinomistajien välille. Vedenjohta-
misoikeuksien eli rasitteiden perusta-
misen osalta päällekkäisten ja vaihto-
ehtoisten menettelyjen karsiminen on
tarpeen. Myös johtamisesta aiheutuvan
haitan ja vahingon korvausmenettely
tulisi yhtenäistää. Tulevaisuudessa hu-
le- ja kuivatusvesien keruu ja johtami-
nen tulisi suunnitella asemakaavoituk-
seen kytkettynä kokonaisjärjestelmänä,
jossa huomioitaisiin mm. mahdolliset
haitta-ainepäästöt.

Kaupungistumisen aiheuttamien
hydrologisten muutosten sekä
hulevesiin liittyvien ongelmien

vähentäminen

Kaupungistumisen aiheuttamien hyd-
rologisten muutosten ja niiden synnyt-
tämien vesistövaikutusten ehkäisemis-
tä kaupunkisuunnittelun avulla tutkit-
tiin RYVE-hankkeen yhteydessä laadi-
tussa diplomityössä (Ahponen 2003).
Hydrologiset tekijät huomioivassa kau-
punkisuunnittelussa kohdealuetta tar-
kastellaan valuma-alueena, josta kar-
toitetaan vesitalouden kannalta tärkeät
imeytymis- ja kerääntymisvyöhykkeet
sekä rakentamista parhaiten kestävät
rinnealueet. Suunnittelun avulla luon-
nolliset hydrologiset olosuhteet pyri-
tään säilyttämään mahdollisimman hy-
vin ja rakentaminen kohdentamaan
alueille, joilla hydrologiset vaikutukset
ovat vähäisimpiä. Luonnonmukaisia
hydrologisia olosuhteita voidaan yllä-
pitää minimoimalla rakennettavan alu-
een läpäisemättömän pinnan määrä,
säilyttämällä maaperän luonnolliset
imeytymisominaisuudet sekä alavat
maastonkohdat ja painanteet. Huleve-
den syntymistä voidaan vähentää mi-
nimoimalla päällystetyn ja vettä lä-
päisemättömän pinnan määrä.

Diplomityössä ja RYVE-hankkeessa
laaditussa esitteessä (Luukkonen & Pel-
tola 2001) tarkasteltiin huleveden luon-
nonmukaisia käsittely- ja hallinta-
menetelmiä. Päällystetyillä pinnoilla
muodostunut hulevesi voidaan imeyt-
tää maaperään, jolloin vesistöihin koh-
distuva hulevesikuormitus pienenee.
Imeyttämisen lisäksi hulevettä voidaan
käsitellä erilaisilla luonnonmukaisilla
johtamis-, viivyttämis- ja laskeutus-
menetelmillä. Näillä menetelmillä voi-

daan parantaa hulevettä vastaanotta-
van vesistön tilaa vähentämällä hule-
veden määrää, tasaamalla virtaama-
vaihteluita ja parantamalla veden laa-
tua. Lisäksi voidaan ylläpitää sekä poh-
javesi- että pintavesivarastoja ja maan
kosteustasapainoa ja parantaa asuin-
ympäristön viihtyisyyttä. Luonnonmu-
kaisia käsittelymenetelmiä ovat muun
muassa läpäisevät pinnoitteet, avo-ojat,
kasvillisuuspainanteet, viivytys- ja
imeytysaltaat sekä kosteikot.

Loppusanat

Kaupunkihydrologiaa on harvaan asu-
tussa Suomessa tutkittu melko vähän.
Kaupunkirakentamisen hydrologiset
vaikutukset ovat koko ajan lisäänty-
mässä, sillä Suomen väestö keskittyy
kaupunkeihin. Vuosina 1980–1995
maamme taaja-asutusalueiden pinta-ala
kasvoi yli 40 prosentilla ja asukasmää-
rä 19 prosentilla (Suomen ympäristö-
keskus 2002).

Ympäristöklusterin tutkimuskoko-
naisuuden tuottama tieto on pohjana
jatkotutkimuksille ja avuksi pohditta-
essa mahdollisia toimenpiteitä, joilla
kaupunkirakentamisen hydrologisia
vaikutuksia voidaan estää.

Lisätietoja tutkimuksesta: http://
www.water.hut.fi/wr/research/urban/
ryve/, Suomen ympäristö-sarjassa il-
mestyvästä loppuraportista, tutki-
musosioiden raporteista ja Vesitalous-
lehden artikkeleista.
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keinen merkitys. Onhan esimerkiksi Pa-
kistanissa maatalouden osuus kaikesta
vesien käytöstä 97 %.

Viimeisen vuosikymmenen aikana
kehityksen painopiste on siirtynyt maa-
seudulta kaupunkeihin. Talous vapau-
tuu, ja investointeja ohjataan teollisuu-
teen ja palveluelinkeinoihin. Samalla
kaupunkien ongelmat infrastruktuurin,
sosiaalisen rakenteen ja ympäristön
suhteen kärjistyvät. Kaupungit ja maa-
seutu kilpailevat vedestä, koulutetusta
työvoimasta ja monesta muusta elin-
tärkeästä tuotannontekijästä.

Krooniset vesiongelmat ovat valtavia.
Massiivisten kastelujärjestelmien ai-
heuttamat veden riittävyyteen sekä

ETELÄ-AASIAN
VESITALOUDELLISET

HAASTEET
Etelä-Aasiassa asuu yli viidennes maailman väes-
töstä. Heillä on käytössään kuitenkin vain 1,9 %
maailman bruttokansantuotteesta ja 9 % vesiva-
roista. Etelä-Aasia on yksi tämän päivän keskeisim-
mistä kriittisistä vesitaloudellisista ongelma-alueis-
ta, ja monet muutosvoimat ajavat ongelmia kasva-
vaan suuntaan. Tässä artikkelissa luodaan katsaus
näihin muutosvoimiin ja pohditaan erilaisia ratkai-
suvaihtoehtoja vesitaloudellisten haasteiden me-
nestyksellisen kohtaamisen kannalta.

Olli Varis
akatemiatutkija, dosentti
Teknillinen korkeakoulu
vesitalouden ja vesirakennuksen laboratorio
E-mail: olli.varis@hut.fi

Intia, Pakistan, Bangladesh, Bhutan,
Sri Lanka ja Nepal muodostavat maan-
tieteellisen ja taloudellisen kokonaisuu-
den, joka on yhtäältä ristiriitojen repimä
ja toisaalta hämmästyttävän yhtenäinen,
kun otetaan huomioon, että alueella
asuu viidennes maailman väestöstä. Alu-
een maat ja jopa suurin osa pienemmis-
tä hallinnollisista yksiköistä ovat ravin-
nontuotannon suhteen omavaraisia. Tä-
mä on seurausta pitkästä kehitystyöstä
(kuva 1), joka sai alkunsa vihreästä val-
lankumouksesta 1960-luvulla. Aliravit-
semusta on saatu huomattavasti vähen-
nettyä väestön räjähdysmäisestä kas-
vusta huolimatta. Vesitaloudellisilla rat-
kaisuilla on ollut tässä kehityksessä kes-
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maaperän ja vesien suolaantumiseen
liittyvät ongelmat ovat vakavia Pa-
kistanissa sekä Pohjois- ja Keski-In-
tiassa. Kaupunkien ja maatalouden 
aiheuttamat pohja- ja pintavesien laa-
tuongelmat aiheuttavat huolia. Vesi-
poliittiset asetelmat ovat alueella ol-
leet vanhastaan kansainvälisiä johtuen
vesivarojen luonteesta – suuri osa alu-
een väestöstä saa vetensä Himalajan
suurista joista, jotka virtaavat valtioiden
rajojen poikki. Suunnitellut padot, kas-
telujärjestelmät, vesiympäristön pi-
laantuminen ja laajat vedensiirtohank-
keet lisäävät ongelmien kansainväli-
syyttä.

Vesivaroihin liittyy suuria intohimo-
ja. Nepal haluaa kehittää ennen kaikkea
vesivoimaa. Sillä on yhtä paljon vesi-
voimapotentiaalia kuin Ruotsilla ja Suo-
mella yhteensä, mutta se tuottaa vain
1,3 % siitä mitä Ruotsi ja Suomi tuotta-
vat. Nepal on jatkuvasti vastakkain In-
tian kanssa, joka ei hyväksy, että Gan-
gesin ja sen sivujokien virtaamaan puu-
tutaan. Kuitenkin se halajaa sähköä.  Sa-

manlainen asetelma on Kiinan ja Intian
välillä. Kiina suunnittelee Brahmaput-
ran patoamista, josta se saattaisi saada
kaksin-kolminkertaisesti sen voiman-

tuotannon mitä Kolmen solan padosta.
Mailla ei ole vielä edes rajasopimusta
olemassa; molemmat pitävät kriittisiä
patoalueita omanaan. 

Kuva 1. Puolet maailman suurpadosta ruokkii Aasian köyhyyden vaivaamien maiden
väestöä (WCD 2000).

Etelä-Aasian kaupunkien väkiluku kaksinkertaistuu tulevan 20 vuoden kuluessa. Historiasta on vaikea löytää vastaavaa demografista
muutosta. Yhteiskunnat joutuvat kovalle koetukselle, vesisektori muiden mukana. (Kuva O. Varis)
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Intia puolestaan käyttää Gangesin
virtaamasta jo niin suuren osan kaste-
luun, että kuivan kauden aikana Bang-
ladeshiin tuleva vesimäärä on vähen-
tynyt kolmanneksella. Bangladeshin vit-
sauksina ovat lisäksi huonolaatuinen
pohjavesi, lisääntyvät rajojen ulkopuo-
lelta tulevat saasteet ja vakavat tulvat.
Pakistan on puolestaan jo suolannut
huomattavan osan viljelysmaastaan, ja
tilannetta kuvataan aikapommiksi. Alu-
een vesirakennushankkeet kuten Ne-

palin padot ja Intian Narmada-joen ra-
kentaminen ovat saaneet osakseen laa-
jaa kansainvälistä huomiota, joka on
osaksi oikeutettua, mutta ei ilmeisesti-
kään ota riittävästi huomioon alueen
valtavia vesivarojen kestämättömään
käyttöön sisältyviä ongelmia.

Alueen vesitaloudelliset haasteet

Yllä olevan palapelin keskeiset haasteet
voi kiteyttää kuvassa 2 esitettyihin kym-

Kuva 2. Etelä-Aasian 10 vesitaloudellista haastetta.

meneen asiakokonaisuuteen. Alla esi-
tetään päälinjat, ja yksityiskohtainen
analyysi on esitetty toisaalla (Varis 2002,
Kajander ym. 2002). 

Väestötilanne. Etelä-Aasian väestönti-
heys on suunnaton, erityisesti Gange-
sin ja Indusin tasangoilla ja eräissä
muissa jokilaaksoissa. Bangladeshissä
ihmisiä on keskimäärin 1 000 neliökilo-
metriä kohti, kymmenkertaisesti se mi-
tä Ranskassa. Väestön kasvunopeus on
ollut suuri, mutta Intia ja Bangladesh
ovat saaneet hillittyä väestöräjähdystä
jonkin verran. Ongelma tulee alueella
kuitenkin kasvamaan entisestään; Pa-
kistanin väestön on ennustettu kasva-
van nykyisestä 140 miljoonasta 285 
miljoonaan vuoteen 2025 mennessä. Tä-
mä ennuste herättää monenlaisia aja-
tuksia. 

Kaupungistuminen. Nepalin kaupun-
kiväestön odotetaan kolminkertaistu-
van vuoteen 2025 mennessä. Bangla-
desh ja Pakistan ovat lähes samassa ju-
nassa. Intian kaupunkiväestö ’’vain’’
kaksinkertaistuu. Yhteiskunnat – ve-
sisektori mukaan lukien – ja jopa 
valtioiden stabiilius joutuvat kovil-
le. Etelä-Aasiassa on nyt yli 400 
miljoonaa kaupunkilaista. Tämä lu-
ku on pieni verrattuna vuodelle 2025
ennustettuihin 900 miljoonaan kau-
punkilaiseen. Todellisuudessa Etelä-
Aasian kaupungit ovat jo kestokykyn-

Kuva 3. Etelä-Aasia on selvästi muita alueita vähemmän kytkeytynyt maailmankauppaan ja sen saama kehitysapukin on erittäin alhainen
(Maailmanpankki 2001). Potentiaalia kuitenkin on. 
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sä äärirajoilla monessa suhteessa mu-
kaan lukien vesi, ravinto, talous ja ym-
päristö. 

Hidas globalisaatiokehitys ja alueellinen
integraatio. Alueen taloutta on liberali-
soitu viimeisen vuosikymmenen aika-
na. Kuitenkin alue on integroitunut
maailmantalouteen todella huonosti
(kuva 3). Omavaraisuus ravinnon ja
muiden perusasioiden suhteen on tä-
hän kytköksissä. Maatalous vastaa yli
90 % alueen vedenkäytöstä, joten ta-
louden ja kaupan linkit vesitalouteen
ovat erittäin voimakkaat. Alueen vas-
taanottama kehitysapukin on muihin
verrattuna pientä.

Desentralisaation ja vallanjaon ongelmat.
Alueen maissa ja kulttuureissa on vah-
vat perinteet vähäosaisista välittämi-
seen ja heidän aktivoimiseensa. Gand-
hin, Amartya Senin, Grameen Bankin ja
muiden esimerkki tunnetaan kaikkial-
la. Maaseudun kehitys on ollut keskei-
nen asia vuosikymmeniä. Kuitenkin to-
dellisuudessa alueen maat ovat poik-
keuksellisen keskusjohtoisia kaikista

hyvistä ajatuksista huolimatta, ja yh-
teiskunnalliset vastakohdat ovat kärjis-
tymään pain. Bangladeshissä pääkau-
pungin ulkopuolella pyörii vain 3 % jul-
kisista rahavirroista, kun esimerkiksi
keskusvaltaisena pidetyssä Kiinassa lu-
ku on 50 %. Tämä vallan ja talouden
keskittyminen yhdessä yhteiskunnan
hierarkkisuuden kanssa estää tehok-
kaasti tasapainoista kehitystä ja polari-
soi maita huolestuttavassa määrin. Ne-
palin levoton nykytila on vakava esi-
merkki tästä kehityksestä.

Inhimillisen kehityksen tila. Inhimil-
lisen kehityksen alhaisuus on krooni-
nen ongelma alueella. YKn kehitys-
ohjelman mukaan alue on jäänyt 
reilusti jälkeen Kiinasta ja Kaakkois-
Aasiasta, ja alkaa muistuttaa enem-
män Afrikkaa kuin muita Aasian osia.
Jos inhimilliseen kehitykseen on tui-
jottaminen, ei Etelä-Aasialla ole sa-
manlaista kasvupotentiaalia kuin
Kaakkois-Aasiassa ja Kiinassa. Kasvua
tapahtuu mutta se ei lähiaikoina ime
mukaansa suuria köyhyydestä kroo-

nisesti kärsiviä massoja. Naisen huono
asema näkyy selvästi; Nepalissa mies-
ten lukutaidottomuus on 40 % , nais-
ten 75 %.

Hallintoon ja politiikkaan liittyvät 
ongelmat. Hallinto on tehoton ja kor-
ruptoitunut. Bangladesh on vuodesta
toiseen Transparency Internationalin
korruptiovertailun peränpitäjä. Lain-
säädäntö on sekava, osittain vanhen-
tunut ja epäjohdonmukainen. Lakien
ja vesipolitiikan toimeenpano ontuu.
Epävirallinen sektori pyörittää arviol-
ta kahta kolmasosaa talouselämäs-
tä. Desentralisaatio ja yksityistämi-
nen ovat paljon esillä mutta niiden toi-
mivuus on suureksi osaksi toiveajatte-
lua. 

Taloudellinen kehittymättömyys ja laa-
jamittainen köyhyys. Pakistan on perin-
teisesti ollut alueen vahvin talousmah-
ti mutta viime aikoina Intia on painel-
lut ohi Pakistanin kylpiessä omissa 
ongelmissaan. Nepal on nauttinut 
mittavasta kehitysavusta, mutta maa 
on ajautunut sekasortoon. Bangladesh

Keskeisessä Nepalissa sijaitsevan Trisulin padon pahasti syöpyneitä rantoja. (Kuva O. Varis)
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yrittää pikkuhiljaa saada talouttaan
kuntoon. Palveluelinkeinojen osuus 
on lähes puolet BKT:sta, mikä näin al-
haisen tulotason maissa kielii valta-
vasta tehottomuudesta. Talouden moot-
torit eivät saa kunnolla vauhtia, ja 
talouskehitys ontuu. Maailman köy-

histä asuu alueella yli kolmannes. 
Köyhyys- ja vesiongelmat kulkevat 
käsi kädessä: aliravitsemus, puutteel-
linen vesihuolto, sanitaation ja kan-
santerveyden ongelmat, alhainen kou-
lutustaso ja muut yhteiskunnalliset 
ongelmat kasautuvat huonosti pär-

jäävien taakaksi. YKn Vuosituhan-
nen julistuksen tavoitteiden mukaan
alueen tulisi puolittaa köyhyys vuo-
teen 2015 mennessä. Talouskehityk-
sen ja tulonjaon tulisi kehittyä suu-
resti jotta tähän tavoitteeseen pääs-
täisiin. 

Taulukko 1. Fyysiset ja inhimilliset tekijät integroidun vesitalouden näkökulmasta. Molempia tarvitaan 
Etelä-Aasiassa huutavasti.

Fyysinen Inhimillinen

Paradigma ’’Laitetaan heille paikat kuntoon’’ ’’Mahdollistetaan se, että ihmiset laittavat itse paikat 
kuntoon’’

Toiminnan suunta Ylhäältä alas (’’top-down’’) Alhaalta ylös (’’bottom-up’’)

Keskeiset Hallintokoneisto, viralliset toimijat Myös epäviralliset toimijat ja ei-vesiekspertit
yhteiskunnan osa-alueet

Vesitaloudelliset Rakennetaan fyysistä infrastruktuuria; Vahvistetaan inhimillistä kapasiteettia; hallinto,
toimenpiteet patoja, kaivoja, kanavia, satamia, jne. suunnitelmat, koulutus, instituutiot, NGOt

Minimitekijä Rahoitus, investoinnit Ihmisten ja organisaatioiden kyky hoitaa asioita

Etelä-Aasian Investointitarve valtava, yli prosentti BKTsta. Alueella on lähes puolet maailman lukutaidottomista.
vesiongelmien olemus Yksityistä pääomaa investoinnit eivät Vesiongelmat käyvät käsikönkkää köyhyysongelman 

houkuttele koska kannattavuus on huono. kanssa. Hallintojärjestelmä on tehoton ja 
Talous on liian heikko mahdollistamaan korruptoitunut.
vaaditun suuruiset investoinnit.

Vuoristopuron
raikkautta
Katmandussa. 
(Kuva O. Varis) 

VT0304 s28-41  29.8.2003  07:15  Sivu 32



Laatu syntyy
kokemuksesta
Laatu syntyy
kokemuksesta

• Sähköistys, instrumentointi ja automatisointi • Valvomoratkaisut • Paineenkorotusasemat
• Jätevesipumppaamot • Ohjauskeskukset • Grundfos-pumppujen huolto

Vesihuollon teknologia,
sähkötekniset palvelut ja

toimitukset.
Tuotekuja 4, PL 333, 90401 Oulu

puh. (08) 5620 200, fax (08) 5620 220
www.slatek.fi

SLATEK

VESITALOUS  4 200333

Puutteellinen ruokaturva. Alue on ol-
lut vihreästä vallankumouksesta lähtien
omavarainen ruuan suhteen ja aikai-
semmin yleisiltä nälkäkatastrofeilta on
vältytty. Krooninen aliravitsemus on
kuitenkin yleistä. Se ei ole pelkästään
maatalouteen liittyvä ongelma, vaan pi-
kemminkin yhteiskunnallinen – köy-
hyyden yksi ilmentymä. Lasten alira-
vitsemus on alueella vielä niinkin suu-
ri kuin 45 %.

Ilmasto. Alue on riippuvainen mon-
suunisateista; Etelä-Aasian joet saavat
80–95 % vedestään monsuuneista. Eri-
tyisesti pohjoisosa on ilmaston suhteen
hankala, koska se sijaitsee monsuunien
rajamailla. Siellä vuosittaiset vaihtelut
ovat suuria ja alue on altis tulville ja kui-
vuuskausille. Ilmastomuutoksen suh-
teen lisääntyvät kuivuuskaudet vai-
kuttavat vakavimmalta uhkalta alu-
een luoteisosille, ja tulvat Banglades-
hille.

Ympäristön pilaantuminen. Suuresta
väestötiheydestä ja kestämättömästä
luonnonvarojen käytöstä johtuen alu-

een ympäristö on poikkeuksellisen
stressattu. Myös elinkeinorakenne 
on ongelmallinen; Pakistan käyttää
enemmän vettä tuotettua vaurautta
kohti kuin mikään muu maa maail-
massa. Niukkoja luonnonvaroja tuh-
lataan. Talouselämän tulisi löytää 
uusia tuulia ja kyetä luomaan vau-
rautta muustakin kuin luonnonva-
rojen tuhlaavasta käytöstä. Vettä tuh-
laava maatalous kaipaa uudistuksia 
ja tehostamista. Teollisuus ei ole kyen-
nyt vastaavaan investointien haalin-
taan kuin mitä idempänä on tapahtu-
nut. 

Haasteista eteenpäin

Miten Etelä-Aasian maat voivat par-
haiten vastata näihin valtaviin haas-
teisiin? Periaatteessa voidaan tehdä sel-
keä ero fyysisen ja inhimillisen kapasi-
teetin kehittämisen välille (taulukko 1).
Kaivojen kaivaminen, patojen rakenta-
minen ja vastaavat toiminnat kuulu-
vat edelliseen kategoriaan ja ihmisten

kouluttaminen, hallinnon kehittäminen
ja sen sellaiset jälkimmäiseen. 

On selvää, että molempia lähesty-
missuuntia tarvitaan. On kuitenkin syy-
tä korostaa inhimillisen puolen ongel-
mia Etelä-Aasian suhteen. Fyysinen inf-
rastruktuuri on siihen verrattuna koh-
talaisen hyvässä kunnossa. Puhdas juo-
mavesi on maasta riippuen 85–95 pro-
sentilla väestöstä, kun esimerkiksi Af-
rikassa taso on tyypillisesti 20–50 %.
Etelä-Aasiassa on 10 % maailman suur-
padoista, kun koko Afrikassa on vain
0,2 %. Mutta koulutustaso on Etelä-Aa-
siassa samalla tasolla kuin Afrikassa ja
hallinnon ongelmien suhteen painitaan
jumbofinaalissa. 

Massiivisia investointeja ja
inhimillistä pääomaa tarvitaan

Investointeja tarvitaan. GWP-SASTAC
(2000) arvioi että vuoteen 2025 asti ve-
sialan investointien tulisi Intiassa olla
viisi miljardia euroa vuodessa, jotta
Haagin vesifoorumissa vuonna 2000
asetetut tavoitteet pystyttäisiin saa-
vuttamaan. Summa tarkoittaa yli pro-
senttia maan BKT:sta ja sitä, että inves-
tointien pitäisi yli kaksinkertaistua ny-
kyisestä. Koko alueella on vastaava tar-
ve.

Varmasti kansainvälistä pääomaa kai-
vataan; tähän mennessähän sen osuus
on poikkeuksellisen pieni. Yksityistä-
minen on monien huulilla, mutta GWP-
SASTAC ihmettelee perustellusti niitä,
jotka muuta kuin hyvää hyvyyttään oli-
sivat valmiita investoimaan rahojaan In-
tian kastelu- tai vesihuoltosektoriin, jois-
sa investointien kannattavuus on erit-
täin huono. 

Jos investoinnit toteutuvat edes osak-
si kaavailluista, on kyseessä valtava
markkina-alue. Alue, jossa tulee toi-
meen mainiosti englannin kielellä. Suo-
malaisilla vesialan toimijoilla on ollut
toistaiseksi vähänlaisesti jalansijaa kan-
sainvälisesti avoimella sektorilla, pois
lukien Nepalin ja Sri Lankan kehitys-
yhteistyöhankkeet. 

Inhimillistä pääomaa kaivataan vä-
hintään yhtä paljon kuin taloudellista.
Alueen maiden koulutus on saatava laa-
jemmalle pohjalle – peruskouluista ai-
na yliopistoihin asti. Maiden pitää kye-
tä itse ottamaan ongelmiaan  sarvista
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kiinni, ulkopuolisille ne ovat liian mit-
tavia. Ulkopuoliset voivat toimia kor-
keintaan katalysaattoreina. Esimerkik-
si Suomen antama vesialan kehitysapu
keskittyy voimakkaasti maaseudun ve-
sihuoltoon. Laskennallisesti tarkastel-
len noin yksi kymmenestä tuhannesta
alueen  kunnon vesihuoltoa vailla ole-
vista on mukana ansiokkaiden suoma-
laisten hankkeiden piirissä. Muista ve-
siongelmista kärsivistä sadoista miljoo-
nista ei juuri kukaan.

Etelä-Aasian konsulttimaailma,
NGOt ja vesihallinto-organisaatiot se-
kä alueella toimivat kansainväliset jär-

jestöt osoittavat tällä hetkellä aika lail-
la mielenkiintoa eurooppalaisia kump-
paneita ja asiantuntijoita kohtaan. Työ-
kenttää ainakin riittää. 

Vesiongelmat eivät ole pelkkiä
vesiongelmia

Alueella korostetaan vesiongelmien in-
tegroitua kehittämistä ja hoitoa. Ongel-
mat tulee nähdä laajasta näkökulmasta
ja esimerkiksi edellä kuvatut fyysiset ja
inhimilliset tekijät pitää ymmärtää yh-
tenä kokonaisuutena. Vesihuoltajien ja
maatalouseksperttien, samoin kuin pa-

torakentajien, ympäristöihmisten ja
muidenkin tulee katsoa ongelmia yh-
dessä ja suhteuttaa omat taitonsa ja ar-
vomaailmansa muiden arvoihin ja tai-
toihin. 

Yhtäältä hallinto, talous ja politiik-
ka, toisaalta vesialan pirstoutuneisuus
ja kapea-alaisuus, ja vielä ihmisten huo-
not mahdollisuudet parantaa omia olo-
jaan ovat Etelä-Aasiassa kaikki kes-
keisiä pullonkauloja vesiongelmien 
ratkaisussa ja niihin kaikkiin pitää 
tulla muutos, jotta asiat lähtisivät pa-
ranemaan kestävästi (Biswas & Va-
ris 2003).
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V E S I F O O R U M I

Kiotossa Maailman kolmannessa ve-
sifoorumissa julkistettu World Water
Development Report (WWDR) on kol-
men  vuoden välein julkaistava 23 YK-
järjestön muodostaman UN Waterin
World Water Assessment -ohjelman
(WWAP) yhteistyön tulos. Ensimmäi-
sen raportin jälkeen ohjelmaan on liit-
tynyt International Fund for Agricultu-
ral Development (IFAD). WWAP koko-
aa, analysoi ja raportoi WWDR:ssa tie-
toja maailman vesivarojen tilasta ja nii-
den käytöstä. Ohjelmalla pyritään tun-
nistamaan ja edistämään hyviä, toimi-
via menetelmiä ja hoitostrategioita, se-
kä koulutuksellisena ulottuvuutena 
rakentaa valmiuksia kansallisella tasol-
la.

Raportista työstetään parhaillaan CD-
rom- ja verkkoversioita. Nyt käynnissä

olevassa toisessa vaiheessa raportin pai-
nopisteenä on vesivarojen, niiden käy-
tön ja hoidon mittarien kehittäminen,
jotta muutoksia jatkossa pystyttäisiin
entistä luotettavammin ja yhtenäisellä
tavalla arvioimaan. WWDR:n arviossa
oli herättänyt huomiota Belgian vesi-
varojen laadullisen tilan alhainen sijoi-
tus vertailussa muihin maihin. Tämä
kuvastaa vertailussa käytettävien mit-
tareiden eli indikaattoreiden valinnan
merkitystä.

WWDR:a käsitelleet noin 500 tiedo-
tusvälineraporttia 60 maassa antavat
kuvan laajasta kansainvälisestä mie-
lenkiinnosta vesiasioihin. WWAP pyr-
kii ajankohtaisuuteen, mistä on esi-
merkkinä sotatoimien runteleman Ira-
kin vesivarakatsauksen esittäminen oh-
jelman verkkosivuilla.

YK-JÄRJESTÖT
KANSAINVÄLISESSÄ
VESIYHTEISTYÖSSÄ

Veden lisääntynyt poliittinen merkitys YK:n vuosi-
tuhattavoitteiden myötä on rohkaissut järjestöjä ak-
tivoitumaan vesiasioissa. Perustamisvaiheessa YK-
järjestöjen mandaatit olivat toisiaan täydentäviä,
mutta nyt mm. järjestöjen lisääntyneen itsenäisyy-
den ja rahoituksen muuttuneen rakenteen vuoksi vas-
tuualueet ovat vaikeammin määriteltävissä. YK-per-
heen vesiasiantuntemuksen kokoavan WWAP-ohjel-
man vesivarakatsaus lisää tietoa vesivarojen tilasta
ja UN Water tuo toimintaan kaivattua koordinointia,
mutta vesihuollon rahoituksen yleiseen vähenemi-
seen tarvitaan vastaamaan muita toimijoita.

Annukka Lipponen
hydrogeologi
UNESCO, Division of Water Sciences, Pariisi
E-mail: a.lipponen@unesco.org
Kirjoittaja tutustui kansainväliseen järjestö-
kenttään maailman kolmannessa vesifooru-
missa Kiotossa.
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Vastuualueet

UN Water perustettiin parantamaan yh-
teistyötä, kun aiemmin makean veden
kysymyksiä YK-järjestöjen välillä vuo-
desta 1979 koordinoinut UN Admi-
nistrative Committee for Coordination’in
(ACC) vesivarojen alakomitea lakkau-
tettiin 2001 lopussa. Koska useilla jär-
jestöillä on vesivarojen hoidossa ajan-
kohtaisiin teemoihin kuten valtioiden ra-
joilla olevien vesivarojen hallintaan liit-
tyviä hankkeita ja tapahtumia, on kan-
sainvälisen koordinoinnin tarve ilmei-
nen. WWAP osaltaan tukee tätä kokoa-
malla hyödyntämällä ja täydentämällä
jäsenjärjestöjen olemassa olevia tieto-
kantoja ja ohjelmia. WWAP:n Data Ad-
visory Group -ryhmän järjestöistä
(UNECLAC, FAO, UNEP, UNU, WHO,
WMO ja UNESCO) useimmilla on hal-
lussaan merkittäviä vesiaineistoja, mikä
lisää niiden vaikutusvaltaa WWAP-oh-
jelmassa.

Vastuu WWDR:n ’’elämän ja hyvin-
voinnin’’ 11 haastealueesta lankeaa eri
järjestöille (taulukko 1). Haasteista seit-
semän perustuu Haagissa 2000 pidetyn
maailman toisen vesifoorumin minis-
terijulistukseen ja toimintasuunnitel-
maan ja loput on lisätty täydentämään
näitä. Vastuun jakaantuminen eri jär-
jestöjen kesken ilmentää niiden paino-
pisteitä vesisektorilla, aktiviteetteja ja
asiantuntemusta. Tosin myös politiikka
vaikuttaa vastuunjakoon. Erityisesti
budjettien ulkopuolisen rahoituksen

muutosten ja usein projektimuotoisuu-
den takia YK-järjestöjen voimasuhteet
vaihtelevat. Seuraavassa on esitetty sup-
pea katsaus vesiohjelmiin. Lisätietoja
löytyy mm. WWAP:n kotisivulta
(http://www.unesco.org/water/wwap
/partners/index.shtml) ja järjestöjen
omilta sivuilta.

UNESCO ja sihteeristöt

Näkyvimmin rooliaan on vesisektoril-
la viime vuosina nostanut YK:n kasva-
tus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO,
joka isännöi päämajassaan Pariisissa
WWAP:n sihteeristöä ja jossa jo van-
hastaan sijaitsee UNESCOn kansainvä-
lisen vesiohjelman (International Hyd-
rological Programme, IHP) sihteeristö.
Vesi on UNESCO:n omassa keskipitkän
aikavälin strategiassa (2002–2007) pai-
nopistealue. Uutena kehityksenä Kio-
tossa allekirjoitetun sopimuksen mu-
kaan vesitieteiden instituutti IHE Insti-
tute Delft’issä Alankomaissa tuli osak-
si UNESCO:a. YK:n makean veden tee-
mavuoden 2003 tapahtumat lisäävät
myös järjestöjen näkyvyyttä erilais-
ten tapahtumien ja julkaisujen kautta.
Myös veden vuoden sihteeristö on
UNESCO:ssa. Vierailijamäärä teema-
vuoden verkkosivuilla oli runsaimmil-
laan vesifoorumin aikaan noin 45 000
kuukaudessa. UNESCO:n vesiportaa-
lista (http://www.unesco.org/water)
on linkit kaikkiin näihin ohjel-
miin.

Muut YK-järjestöt

Muista WWAP-yhteistyöhön osallistu-
vista järjestöistä World Meteorological
Organisation (WMO) pyrkii edistämään
meteorologisen ja hydrologisen ha-
vaintotiedon keräämistä ja vaihtamista.
Varsinkin ohjelmien tieteellisissä kom-
ponenteissa WMO tekee läheistä yh-
teistyötä UNESCO:n kanssa. Kioton ve-
sifoorumissa julkistettiin pohjavesitie-
tokeskuksen (IGRAC) perustaminen
Hollantiin WMO:n ja UNESCO:n ala-
isuuteen. UNICEF, joka toimii laajasti
ihmisten parissa, keskittyy lasten oi-
keuksiin ja perustarpeiden –- kuten
puhdas vesi – tyydyttämiseen. Sen ve-
si-, ympäristö- ja sanitaatio-ohjelman
teemoja ovat mm. hygieniakasvatus,
naiset ja kaupunkiköyhälistö. YK:n ke-
hitysohjelma UNDP:n rahoitus on ve-
sisektorilla(kin) vähentynyt, mutta sen
tukema Global Water Partnership on
hyvä tiedon välittäjä yhtenäistetyn ve-
siasioiden hoidon alueella (Integrated
Water Resources Management). Kan-
sainvälinen vesijaosto osana Global En-
vironment Facility’a (GEF)on YK:n ym-
päristöohjelman UNEP:in, UNDP:n ja
Maailmanpankin yhteinen aloite. Nä-
mä kolme järjestöä tekevät GEF:n puit-
teissa yhteistyötä tukeakseen maail-
manlaajuisia ympäristöhankkeita.
UNEP:in vesihankkeisiin kuuluu mm.
Global International Waters Assessment
(GIWA), joka pyrkii tuottamaan katta-
van ja kokonaisvaltaisen arvioinnin
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Taulukko 1. World Water Development Report’in eri haastealueiden johtavat YK-järjestöt ja yhteistyöjärjestöt.
Lyhenteet: WB - Maailmanpankki, UNECE – YK:n Euroopan talouskomissio; Muut lyhenteet on esitetty tekstissä.

Perustarpeet ja oikeus terveyteen WHO UNICEF

Kaupungit: kilpailevat tarpeet urbaanissa ympäristössä UN-HABITAT WHO,UNDESA

Ruoan turvaaminen kasvavalle populaatiolle FAO WHO,UNEP,IAEA

Puhtaamman teollisuuden edistäminen kaikkien hyödyksi UNIDO WHO,UNDESA

Energian kehittäminen kehitystarpeiden täyttämiseksi UNIDO WHO,UNEP,al.talouskom.,WB

Veden jakaminen: yhteisen intressin määrittely UNESCO alueelliset talouskomissiot

Veden monien puolien tunnistaminen ja arvostaminen UNDESA UNECE,WB

Tietopohjan varmistaminen: yhteisvastuu UNESCO & WMO UNDESA,IAEA,WB,UNEP,UNU

Veden viisas hoito kestävään kehitykseen UNDP FAO,UNEP,UNCBD,al.talouskom.

UNDESA,UNESCO,WHO,UNEP, 

ISDR,CCD,CBD,al.talouskomissiot

Ekosysteemien suojelu ihmisten ja planeetan hyväksi UNEP

Riskin vähentäminen ja epävarmuuden sietäminen WMO

Johtava järjestöHaastealue Yhteistyöjärjestöt

UNECE,WHO,UNCBD,UNESCO, 

UNDESA,UNU
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ABS:n kehittämä CB-
(Contra-Block) järjestelmä
Estää tukketumisen pumpat-
taessa erittäin vaikeita, kiinto-
tai kuitumaisia aineksia
sisältäviä jätevesiä.

Höyläämötie 16, 003080 HELSINKI • puh. (09) 506 8890, fax (09) 558 053, www.abspomps.com

                Kestävät ja luotettavat AFP-uppopumput
kattavat erittäin laajan alueen. Tuotto jopa 11.500 m3/h.
Puhtaan ja likaisen veden sekä kiintoainespitoisen
jäteveden pumppaukseen.

AFP + ContraBlock – lyömätön
yhdistelmä jätevesien tehokkaaseen
ja tukkeutumattomaan pumppaukseen

Virtahepot rakastavat
vedessä möyrymistä. Niin
myös Dublin’in eläintarhan
virtahepot altaassaan. Joka
ilta kun virtahepot jättävät
altaansa, ABS:n voimakak-
sikko tyhjentää altaan kaik-
kine epäpuhtauksineen jotta
hepot pääsevät mellasta-
maan puhtaaseen veteen
seuravana ammuna.
Vaikki sinulla ei ole omaa
virtahepoallasta, on rajat-
tomasti muita kohteita missä
ABS:n tuotteet voidaan
hyödyntää.
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kansainvälisistä vesistöistä (lähinnä pin-
tavesistä). FAO:n päävastuu on ruoan
tuotannon vedentarpeen turvaamises-
sa, ja sen toimintoihin kuuluukin mm.
maatalouden vedenkäytön seurantaa ja
vettä säästävien kastelumenetelmien
edistämistä.

Muita vesialalla toimivia YK-järjes-
töjä ovat High Commissioner for Refu-
gees (UNHCR), International Atomic
Energy Agency (IAEA), teollisen kehi-
tyksen järjestö (UNIDO), Habitat, YK-
yliopisto (UNU), UN Department of
Economic and Social Affairs (UNDESA)
ja kestävän kehityksen komissio (CSD).

IAEA toimii ydinalan tieteellisen ja
teknisen yhteistyön foorumina ja sen
erityisalaa vesisektorilla ovat isotoop-
pitekniikat ja niiden soveltaminen ve-
sivarojen alkuperän ja uudistumisen
selvittämiseen. UNIDO:n vesihankkeet
tukevat puhtaamman tuotannon kehit-
tämistä ja teollisuuden päästöjen vä-
hentämistä vesistöihin. Habitat edistää
yhteistyössä UNEP:n kanssa yhdys-
kuntien ympäristöllistä kestävyyttä ja
sillä on käynnissä kaupunkien sani-

taatio- ja jätehuolto-ohjelmia. YK-yli-
opiston (UNU) vastuualuetta vesikysy-
myksissäkin ovat tutkimus ja vesialan
toimijoiden toimintakyvyn kehittämi-
nen (’’capacity building’’).

UNDESA:n näkyvimpiä tehtäviä on
kestävän kehityksen komission (CSD)
sihteeristönä toimiminen. CSD on vas-
tuussa YK:n 1992 Ympäristö- ja kehi-
tyskonferenssin (UNCED) Agenda 21
toteuttamisen seurannasta. UNDESA
on ympäristö- ja kehityskysymysten ko-
konaisvaltaisen huomioon ottamisen
puolestapuhuja.

WWAP-yhteistyöhön osallistuvat
myös YK:n pääosin mantereittain ja-
kaantuneet viisi alueellista talousko-
missiota, joilla on alueellisia vesihank-
keita, sekä YK:n konventtien ja teema-
vuosikymmenien (aavikoituminen
CCD, biodiversiteetti CBD, ilmaston-
muutokset CCC sekä luonnonkatastro-
fien haittavaikutusten vähentäminen
ISDR) sihteeristöt. Tärkeitä kumppa-
neita ovat myös valtiot, jotka tukevat
ohjelmaa aineistoilla, tapaustutkimuk-
silla tai antamalla rahoitusta.

Yhteistyöstä

Johannesburgin huippukokouksen hen-
gessä YK-järjestöt pyrkivät verkottu-
maan ja muodostamaan kumppanuus-
suhteita. Mm. monet jäsenvaltiot tuke-
vat WWAP-ohjelmaa. Yhteistyön tär-
keys korostui Kiotossa erityisesti vesi-
huollon rahoituksesta keskusteltaessa.
Tärkeitä kumppaneita ovat mm. Global
Water Partnership (GWP) ja World Wa-
ter Council WWC. GWP on lähinnä ke-
hitysyhteistyöjärjestöjen rahoittama ja
sen alkuperäinen painopiste on köyhän
etelän vesikysymysten ratkaiseminen.
WWC, jonka jäsenistöön kuuluu mm.
YK-järjestöjä, on kansainvälisen vesi-
politiikan ’’think tank’’, joka pyrkii li-
säämään tietoisuutta vesikysymyksistä
kaikilla tasoilla, myös osallistamalla
kaikkein korkeimmassa asemassa ole-
via päätöksentekijöitä. Tässä WWC:n
keinoina ovat mm. maailman vesifoo-
rumit, joiden järjestämisestä se on ollut
päävastuussa.
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Suomi on saanut äskettäin merkittä-
vää kansainvälistä tunnustusta hyvin
hoidettujen  vesivarojensa ansiosta.
World Water Council ja brittiläinen
Centre for Ecology and Hydrology va-
litsivat Suomen ykköseksi 147 maan
joukossa, ennen mm. Kanadaa, Islantia,
Norjaa, Itävaltaa, Irlantia, Ruotsia. Ta-
soa mitattiin indeksillä, jossa vaikutta-
vina tekijöinä olivat vesivarojen mää-
rän ja laadun lisäksi saatavuus, kapasi-
teetti, käyttö ja ympäristövaikutukset.
Suomi sijoittui kaikilla näillä mittareil-
le lähelle kärkeä ja oli paras kestävää ke-
hitystä mittaavalla ympäristötekijällä,
jossa ovat mukana veden laatu, ympä-
ristöstrategiat ja -lainsäädäntö sekä
uhanalaiset lajit. Voimme siis kaikki ol-
la tyytyväisiä vesihuollossamme ja ve-
siensuojelussamme mukana olevien
työhön, unohtamatta kuitenkaan val-
litsevien ulkoisten olosuhteiden vaiku-
tusta. 

Vaikka asiat meillä on vesivarojen
suhteen hoidettu hyvin, se ei ole kui-
tenkaan estänyt sitä tosiasiaa, että myös
Suomessa poikkeuksellisen kuivuuden
takia on alueita, joilla on koettu varsin
ankaraa vesipulaa, pahinta miesmuis-
tiin, viimeksi kuluneen talven aikana.

Vesipula ei ole kaikilta osin vieläkään
helpottanut. Parhaillaan monissa kun-
nissa tehdään uuden vesihuoltolain mu-
kaisia vesihuollon kehittämissuunni-
telmia.  Vallinneesta kuivuudesta joh-
tuen tullaan varmasti esittämään vaati-
muksia vesijohtoverkostojen laajenta-
miseksi myös laajoille haja-asutus-
alueille. Tulisi kuitenkin pitää mieles-
sä myös se seikka, että verkostojen koh-
tuuttoman laajentamisen sijasta asian
hoitaminen suunnitellusti paikallisin
ratkaisuin on monessa tapauksessa se-
kä taloudellisesti että palvelun laadun
suhteen mielekkäämpi ratkaisu. 

Viime vuoden merkittävimpiä saa-
vutuksia Vesi- ja viemärilaitosyhdis-
tyksen toiminnassa oli hallituksen hy-
väksymä ’’Vesihuollon tavoitteet ja
suuntaviivat vuoteen 2020’’ -asiakirja,
jossa esitetyillä linjauksilla pyritään vas-
taamaan nähtävissä oleviin tulevaisuu-
den haasteisiin. Tarkoituksena on, että
em. vesihuollon tavoitteet ja suuntavii-
vat ohjaavat yhdistyksemme toimintaa
edunvalvonta- ja kehittämistyössä, mut-
ta esitettyjä periaatteita voidaan tietys-
ti  ottaa huomioon myös yksittäisen lai-
toksen toiminnan kehittämisessä uuden
vesihuoltolain mukaiseksi palvelulai-

V E S I H U O L T O P Ä I V Ä T

VESIHUOLLON TAVOITTEET
VUOTEEN 2020

Kari Ratinen
toimitusjohtaja
LV Lahti Vesi Oy
Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen hallituksen
puheenjohtaja
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tokseksi. Koska tässä yhteydessä ei ole
mahdollisuutta käydä läpi kaikkia  ta-
voitteita, otan seuraavassa esille mie-
lestäni keskeisimpiä.

Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on toi-
mittaa asiakkailleen hyvää talousvettä
ja huolehtia asiakkaiden viemärivesien
poisjohtamisesta ja käsittelystä. Hyvä
palvelutaso tuotetaan ympäristön kan-
nalta kestävällä tavalla ja kohtuullisin
kustannuksin, ei mahdollisimman edul-
lisesti. Vaikka taloudellisuutta on syy-
tä korostaa myös vesihuoltotoiminnas-
sa, on kuitenkin tuotteiden laadun ja
toiminnan varmuuden mentävä pelkän
taloudellisuusajattelun edelle, sillä se-
kä asiakkaidemme että  ympäristömme
terveys riippuvat palveluidemme ja  toi-
mintamme laadukkuudesta. Lainsää-
dännön mukaan kunnan tulee huoleh-
tia vesihuoltopalvelujen saatavuudes-
ta, mutta kunnan ei tarvitse varsinai-
sesti itse hoitaa ko. palveluita, vaan se
voi antaa niiden tuottamisen muille.
Tärkeintä on, että kunta säilyy ainakin
pääomistajana, jolla on mahdollisuus
puuttua tilanteeseen, mikäli muut ta-
voitteet kuin palvelujen laatu ja var-
muus saavat liian suuren huomion.

Suoritettujen selvitysten mukaan
puolet vv-laitosjohdosta ja teknisestä
henkilökunnasta jää eläkkeelle tai pois-
tuu muuten työelämästä seuraavan
kymmenen vuoden kuluessa. Myös
muista alan ammattityöntekijöistä lähes
puolet siirtyy vastaavasti eläkkeelle.
Mistä löytyvät seuraavan kymmenen
vuoden aikana ne osaajat, kaikkiaan
noin 2 000–2 500 henkeä, jotka ylläpitä-

vät verkostojamme ja laitoksiamme?
Meidän on kehitettävä vesihuoltolai-
toksesta tulevia työntekijöitä ajatellen
kiinnostava ja houkutteleva työpaikka,
joka tarjoaa arvostetun työn ja koh-
tuullisen palkan lisäksi myös mahdol-
lisuuden urakehitykseen. Sen lisäksi ko-
ko vesihuoltoalan kiinnostavuutta on
lisättävä. Myönteinen julkisuuskuva
edistyksellisestä, asiakkaitaan palvele-
vasta ja ympäristöstä huolehtivasta or-
ganisaatiosta luo nykyistä paremmat
toimintaedellytykset laitoksille. Näiden
tavoitteiden saavuttamiseksi on Vesi- ja
viemärilaitosyhdistys tehnyt kuluvan
kevään aikana opetushallitukselle esi-
tyksen vesihuoltoalan ammattitutkin-
non ja vesihuoltomestarin erikoisam-
mattitutkinnon perustamisesta. Tutkin-
not olisivat aikuisille tarkoitettuja näyt-
tötutkintoja, joista päätettäneen kulu-
van vuoden syksyyn mennessä. Lisäk-
si yhdistys on aloittanut vesihuoltolai-
tosten viestinnän kehittämisprojektin
laitosten toiminnan ja tavoitteiden tun-
netuksi tekemiseksi ja laitosten positii-
visen imagon vahvistamiseksi.

Vesihuoltolaitosten alueellista yh-
teistyötä tulee edistää ja mahdollisuuk-
sien mukaan lisätä. Tämä ei tarkoita si-
tä, että vesihuolto-organisaatiot välttä-
mättä yhdistetään, vaan että vesihuol-
toa hoidetaan yhteistyössä yli kunta-
rajojen ainakin poikkeusoloissa. Yh-
teistyöllä hoidetaan tehokkaasti useita
tehtäviä. Lisäksi yhdistyminen useiden
kuntien alueelliseksi yhtiömuotoiseksi
vesihuoltolaitokseksi luo edellytykset
vähenevien henkilöstöresurssien mah-

dollisimman tehokkaaseen käyttöön.
Mielestäni varsinkin pienten laitosten
etuna on pyrkiä omistajina yhteistyö-
hön alueellisten laitosten kanssa.

Vesihuoltolaitosten talouden perusta
on asiakkaille tarjottavista palveluista
saatavat maksutulot. Viime vuosina on
useilla paikkakunnilla tapahtunut las-
kua vedenkulutuksessa, mistä on ollut
seurauksena laitoksen talouden heik-
keneminen, mikäli laitos ei ole tehnyt
vastaavia  käyttömaksujen korotuksia.
Laadituissa taksasuosituksissa esite-
täänkin kulutuksesta riippumattoman,
perusmaksulla kerättävän maksutulo-
osuuden kasvattamista huomattavasti
nykytasosta, joka on yleisesti tasolla 
2–5 %, tasolle 15–25 %. Tällöin pienet
kulutusheilahtelut eivät vaikuttaisi ny-
kyisellä tavalla maksutulokertymään.
Perusmaksuosuuden korotukselle on
selkeänä perusteluna se, että vesihuol-
tolaitoksen menoista n. 80 % on kiintei-
tä kustannuksia, jotka eivät riipu mil-
lään tavalla kulutuksesta. Perusmaksu
on ymmärrettävä eräänlaiseksi verkos-
tojen ja laitosten ylläpitomaksuksi, jol-
la ostetaan mahdollisuus saada vesi-
huoltopalveluja. 

(Ote Valtakunnallisten vesihuoltopäi-
vien avauspuheenvuorosta Jyväsky-
lässä 4.6.2003.)
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Tarjouspyyntöjä?
Pyydä ne kerralla

Internetin kautta.

Vesitalouden portaalilla ovat LV-alan
toimittajat, Vesitalouden verkkolehti

sekä hyödylliset linkit.

Haun avulla löydät sadasta LV-alan
tuotteiden toimittajasta ja palvelun

tarjoajasta sinulle sopivat.

tai helpompi tapa: www.vesitalous.com

LV-alan

sähköinen
markkinapaikka

LV-alan

sähköinen
markkinapaikka
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sähköinen
markkinapaikka

Tulvasuojelun, tulvavahinkojen
johtamisen, ilmaston ja jokivesien
säännöstelyn kansainväliset 
messut ja kongressi

aqua alta 03 on maailmanlaajuisesti ensimmäinen erikoismessutapahtuma 
ja kongressi, joka tarjoaa kansainvälisen foorumin kaikille tulvasuojelun ja 
tulvavahinkojen johtamisen osa-alueille.
Yhdessä kaikkien alan järjestöjen ja viranomaisten kanssa työskennellen 
päättäjät, käytännön torjuntahenkilökunta, tutkijat ja tuotteiden valmistajat 
esittelevät innovatiivisia ratkaisuvaihtoehtoja ja tehokkaita ehkäisykeinoja
koskien tulvavesi-teemaa. 

Järjestäjä
Messe München GmbH, 
Puh.  (+49 89) 9 49-1 15 98, 
info@acqua-alta.de
Kongress-Hotline
ConTrac GmbH, Berlin, 
Puh. (+49 30) 27 58 28 09  
tai (+49 30) 27 58 28 10  

Lisätietoja:
Suomen Messut INTERFAIR
Puh. (09) 1509 270
Faksi (09) 1509 231
e-mail:interfair@finnexpo.fi

Münchenin uusi Messukeskus
24.-27. marraskuuta 2003
www.acqua-alta.de
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Rullakatu 6 C, 15900 LAHTI
puh. (03) 751 3171, fax (03) 751 3306

• Jätevedenpuhdistamot • FINN-CLEAN -rumpusiivilät
• 1 perheestä 5 000 asukas- • MEVA -porrasvälpät
• vastikkeeseen • HUFO -suodatinmateriaali,
• BIOTEK -bioroottorit • myös elintarvikelaatu
• BIOCLERE -biosuodattimet • DRAIMAD -säkkikuivaimet

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

FINNISH CHEMICALS OY

Vaihde 0204 31 11
Fax 0204 31 0431
www.finnishchemicals.com

Jälleenmyyjä:
Bang & Bonsomer Oy
Vaihde (09) 681 081
Fax (09) 692 4174
www.bangbonsomer.fi
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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

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

VESIKEMIKAALIEN

YKKÖNEN
• Rauta- ja alumiinipohjaiset koagulantit, poly-

meerit, hiililähteet sekä näiden yhdistelmätuotteet

• Asiakaskohtaisesti räätälöidyt koagulantit

• Veden ja jäteveden käsittelyn tuotesovellutukset

Kemira Kemwater

PL 330, 00101 HELSINKI

Puh. 010 86 1211, Fax 010 862 1968

http://www.kemira.com
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RADIOMODEEMIT

SALMETEK OY
PL 103, 01801
Klaukkala
Puh. 09-2766 250
Fax. 09-2766 2550

SALMETEK OY TOIMITTAA:
Langattomaan tiedonsiirtoon laitteita, joilla
voit siirtää RS 232- tai RS 485-tietoa,
ON/OFF-tietoa, 4–20 mA-viestejä, pulsseja.

Langalliseen siirtoon modeemeja sekä
valinnaiseen verkkoon että kiinteille
yhteyksille, myös optiseen kuituun.

Kysy meiltä ELPRO- ja WESTERMO-
tuotteita.

www.salmetek.fi
info@salmetek.fi

PL 20, 00981 HELSINKI
PUH. (09) 343 6200, TELEFAX (09) 3436 2020

❊ ROVATTI -vesilaitospumput
❊ PUMPEX -tyhjennys- ja lietepumput
❊ SPECK - keskipakopumput
❊ Paineenkorotusasemat
❊ Erikoissäiliöt

VEDEN JA JÄTEVEDEN
KÄSITTELYLAITTEET- JA LAITOKSET
❊ kotitalouksille ❊ kunnille
❊ vesiosuuskunnille ❊ teollisuudelle
Yrittäjäntie 4, 09430 SAUKKOLA 
puh. (019) 357 071 fax. (019) 371 011
www.pumppulohja.fi
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ProMinent Finland Oy

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

VARASTO : MYYNTI : HUOLTO

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

Flotaatiotekniikkaa yli 35 vuotta
Vesilaitokset
Jätevesilaitokset
Jäähdytysvesilaitokset

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

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

PL 453, 33101 TAMPERE PL 52, 20781 KAARINA Sepänkatu 9 A 7, 90100 OULU
Puh. (03) 2442 111 Puh. (02) 515 9500 Puh. (08) 883 030

VESIHUOLTO ✭ YMPÄRISTÖNSUOJELU

MAANKÄYTTÖ ✭ TIE- JA LIIKENNE

LVI ✭ SÄHKÖ ✭ AUTOMAATIO

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

Yrittäjäntie 12
70150 Kuopio
Puh. (017) 279 8600
Fax (017) 279 8601

NEUVOTTELEVIA
INSINÖÖRITOIMISTOJA

Stemco Oy
PL 5 40701 Jyväskylä
Ylistönmäentie 26 40500 Jyväskylä
Puh: 014 4451 320
Fax: 014 4451 320
Email: toimisto@stemco.fi
Web: www.stemco.fi

Tarjoamme biologisten prosessi- ja jätevedenpuhdis-
tamojen prosessisuunnittelua vesien käsiteltävyysko-
keista prosessin käynnistykseen ja henkilöstön koulu-
tukseen saakka. Teemme myös neste- ja ainetaselas-
kelmia tuottavalle teollisuudelle sekä ympäristönhal-
lintaan liittyvää konsultointia.

RK&RK&

www.kiuru-rautiainen.fi 

Laitosten yleis- ja prosessisuunnittelu 

Vesihuollon kehittämissuunnitelmat 

Talous- ja organisaatioselvitykset 

Ympäristölupahakemukset 

Kiuru & Rautiainen Oy
Vesihuollon asiantuntijatoimisto 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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USA:n vesihuolto vanhenee
Vanhenevat vesijohdot ja vedenkä-
sittelylaitokset ovat ongelma USA:n ve-
sihuollossa. Äskettäin ilmestyneen sel-
vityksen mukaan osissa kaupunkeja
vettä käsitellään ja kuljetetaan yli sata
vuotta vanhoissa systeemeissä. 

Huolimatta vanhoista rakennelmista
suurin osa kaupungeista pystyy tuot-
tamaan asukkailleen hyvälaatuista juo-
mavettä. Kärkipäässä hyvälaatuisen ve-
den listalla olivat mm. New Orleans ja
Detroit. Heikompilaatuista vettä tuotti-
vat mm. Boston ja San Francisco. Ko-
konaisuudessaan kuluttajille tarjotun
juomaveden puhtaus on parantunut sel-
västi viimeisen 15 vuoden aikana. 

Selvityksen mukaan arseeni, kromi ja
mm. rakettipolttoaineena käytettävä
perkloraatti ovat merkittävimmät juo-
maveden laatua uhkaavat tekijät. Kaik-
kia näitä joutuu veteen pääasiallisesti
teollisuuden päästöistä. Tuholaismyr-
kyt, vesiperäiset loiset ja vanhoista put-
kista irtoava lyijy aiheuttavat myös on-
gelmia. Ympäristöjärjestöjen mukaan
USA:n vesihuollon nykyaikaistami-
nen seuraavan 15 vuoden aikana tulee
maksamaan lähes 500 miljardia dolla-
ria. 

Environmental News Network hei-
näkuu 2003

Bangladeshin kaivot
heikkolaatuisia

Arseenipitoinen kaivovesi ai-
heuttaa Bangladeshissa vuosittain 
125 000 ihosyöpää ja 3 000 kuolemaa.
Arseeniongelmasta olisi poistettavissa
jopa 70 % syventämällä kaivoja riittä-
västi, arvioidaan äskettäin valmistu-
neessa brittitutkimuksessas. 

Bangladeshin ja Länsi-Bengalin kai-
vojen arseenia pidetään yhtenä maail-
man suurimmista vesiongelmista ja
noin 36 miljoonan ihmisen arvioidaan
altistuneen arseenille. Ongelmat juon-
tavat juurensa 1970- ja 80-luvuille, jol-
loin alueelle rakennettiin runsaasti ma-
talia kaivoja turvaamaan puhtaan juo-
maveden saantia. 

Brittitutkimuksessa havaittiin arsee-
nin esiintymisen kaivovesissä olevan
hyvin paikallista ja ajallista. Jopa saman
kylän kaivoissa pitoisuudet saattoivat
olla hyvin erilaisia ja eroja saatiin myös
eri ajankohtina otetuissa näytteissä. Tär-

kein selittävä tekijä arseenin esiintymi-
sessä oli kuitenkin kaivon syvyys eli mi-
tä matalampi kaivo oli, sitä suurempia
pitoisuuksia havaittiin. 

Nature kesäkuu 2003

Rantabongareilla kiireitä
Kuluva kesä on ollut Yhdysvaltain
länsirannikolla poikkeuksellinen. Nor-
maalisti merivirrat ja tuulet kiertävät
rannikon suuntaisesti, mutta 10–20 vuo-
den välein vallitseva tuulen suunta
kääntyy kohti rannikkoa. Nyt tällainen
tuuli on puhaltanut viime vuoden ke-
säkuusta lähtien ja alkanut kerätä ran-
nikolle tavaraa, jota Tyyneen valtame-
reen on vuosikymmenien aikana joutu-
nut. 

Suuri määrä vanhoja renkaita, sty-
roksia, muovia, muovipulloja, vanhoja
leluja, kumitossuja ja muuta hylkyta-
varaa ajelehtii Tyynellä valtamerellä
pyörien merivirtojen mukana Havaijin
ja Yhdysvaltain länsirannikon välissä.
Tavaraa alueelle on ajautunut rannoil-
ta, laivojen jätteistä sekä  mereen huuh-
toutuneista rahdeista.

Ajelehtiva roska- ja hylkytavara ei ole
ainoastaan ulkonäköhaitta, vaan se vaa-
rantaa myös merieläimistöä. Biologit
ovat havainneet kilpikonnien, kalojen
ja merilintujen syövän alueella suuria
määriä muovia, joka muistuttaa niiden
luontaisia saaliseläimiä. Osa muovista
on hajonnut hyvin pieniksi partikke-
leiksi, jotka kerääntyvät myös ravinto-
ketjun alapäähän. 

Rantabongarit siis odottavat hyviä
saaliita tänä kesänä. Aiemmin USA:n
rannikoille on ajautunut mm. seuraa-
vaa: Niken lenkkareita (lastista pudon-
neita kenkiä meressä noin 130 000 kpl),
muoviankkoja (meressä 29 000 kpl), le-
goja (meressä miljoonia kpl) sekä auton
renkaita (lukumäärä runsas). 

ABC News heinäkuu 2003

Ympäristörikkeitä Britanniassa
Ison-Britannian ympäristöviran-
omaiset julkaisevat vuosittain listan yri-
tyksistä, jotka ovat saaneet kyseenalais-
ta mainetta heikosti hoidetuista ympä-
ristöasioista. Ympäristönpilaajien lis-
talla vesiyhtiöt ovat kovassa kurssissa;
viiden suurimman pilaajan joukossa on
ollut säännöllisesti kolme yksityistä ve-

siyhtiötä. Saarivaltakunnassa vesiyhtiöt
huolehtivat alueen asukkaiden juoma-
vedestä ja jätevesistä. 

Kolmea vesiyhtiötä (Anglian Water
Service, Welsh Water ja Thames Water)
on saanut ympäristörikkeistään viime
vuosina sakkoja yhteensä yli miljoona
puntaa.  Se on suuri rahamäärä, mutta
suhteutettuna  yhtiöiden tuottamaan
voittoon kuitenkin vähäinen. Britannian
ympäristöviranomaiset vaativatkin nyt
kovempia rangaistuksia ympäristön pi-
laajille. 

Suurin koskaan ympäristörikoksesta
annettu sakko Britanniassa, 750 000
puntaa, annettiin vuonna 2000 öljy-
tankkeri Sea Empressin karilleajon oi-
keuskäsitellyn yhteydessä. 

The Independent’s heinäkuu 2003

Kiinassa vesipulaa ja 
likaista vettä

Yli puolet Kiinan seitsemän suu-
rimman joen vesivaroista on luokitelta-
vissa saastuneiksi ilmenee paikallisten
ympäristöviranomaisten julkaisemasta
raportista. Suurimmat vedenlaatua hei-
kentävät tekijät ovat teollisuus, maata-
lous ja asutuksesta tulevat jätevedet.
Kotitalouksien tuottamista jätevesistä,
joita kertyy vuosittain 21 miljardia ton-
nia, vain yksi neljäsosa kyetään nykyi-
sellään puhdistamaan. 

Kiinan toiseksi suurimman joen, Kel-
taisen joen (pituus 5 400 km), veden-
laatua on seurattu 185 havaintoaseman
avulla. Tulosten mukaan yli puolella
asemista vedenlaatu on erittäin huono
alittaen kiinalaisten oman heikoimman
luokituksen raja-arvon. Saastumisen
ohella Keltainen joki kärsii myös veden
runsaasta käytöstä johtuvasta kuivu-
misesta. 

Maan hallitus on luvannut nyt sulkea
pahimmin saastuttavia tehtaita ja suun-
nittelee käyttävänsä 32 miljardia dolla-
ria seuraavien vuosien aikana jäteve-
denpuhdistamoiden rakentamiseen.
Vuoteen 2005 mennessä kaksi kol-
masosaa suurkaupunkien jätevesistä
kyetään puhdistamaan, paikalliset ym-
päristöviranomaiset lupaavat. 

Environmental News Network ke-
säkuu 2003

M A A I L M A N  V E D E T
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Uutiset kokosi Jukka Hartikainen
E-mail: jukka.hartikainen@skvsy.fi
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Ismo Asola on kirjoittanut ja Suo-
men Rakennusinsinöörien Liitto kus-
tantanut laajan teoksen ’’Vesitorni – yh-
dyskunnan maamerkki’’. Kirja on oi-
vallinen kertomus insinööritaidon so-
veltamisesta erääseen oleellisimmista
yhdyskunnan perustarpeista – hyvän ja
laadukkaan juoma- ja käyttöveden
saantiin ja sen turvaamiseen. Kirjassa
on esitelty laajasti Suomessa eri aikoina
rakennettuja vesitorneja sekä kuvin et-
tä teknisin tiedoin. Mukana on myös
tornien suunnitteluun ja rakentamiseen
liittyvää taustatietoa, paikoin hyvinkin
herkullisesti kerrottuna. Kuva-aineisto
on runsas, noin 150 valokuvaa ja muu-
tamia piirroksia ja ne näyttävät epäile-
mättä sangen tyhjentävästi Suomen ve-
sitornien kirjon ja kehityksen eri aikoi-
na. Runsas ja korkeatasoinen kuva-ai-
neisto onkin yksi kirjan suurimmista an-
sioista. Jo sen kerääminen monista eri
lähteistä on muodostanut suuren ja his-
toriallisestikin arvokkaan työn. 

On mielenkiintoista, että torneja on
usein aluksi vierastettu hyvinkin voi-
makkaasti, mutta vuosien mittaan mo-

ni torni on koettu jopa paikkakunnan
imagoon erottamattomasti kuuluvaksi
maamerkiksi. Niin lienee käynyt aika-
naan ainakin Lauttasaaren vesitornille
ja oletettavasti monille muillekin tor-
neille. Asenteiden ja suhtautumisen
muuttumista vesitorneihin olisi voi-
nut tarkastella esimerkkien kautta hiu-
kan enemmänkin. Vaikka tornimaisten
vesisäiliöiden rakentaminen lähtee sel-
keästi käytännön tarpeista ja näkökoh-
dista, kuvastanee se osaltaan myös ih-
misen yleisempää korkeiden rakentei-
den tavoittelemisen halua. 

’’Vesitornit’’ -kirjan toinen erityisan-
sio liittyy historiaan. Kirja tarkastelee
monipuolisesti ja laajasti vedenhankin-
tarakenteita eri maissa lähtien Rooman
vallan ajoista akvedukteineen. Tämä
osa on avartavaa ja ainakin historiasta
kiinnostuneelle erittäin kiintoisaa luet-
tavaa. Se peilaa samalla mielenkiintoi-
sella tavalla kyseisen yhteiskunnan toi-
mintaa ja prioriteetteja yleisemminkin.
Vesi on aikaisemminkin ollut välttä-
mättömyyshyödyke, jota ei kuitenkaan
ole ollut kaikille tasapuolisesti saata-
villa. Ennen etuoikeutettuja sen saan-
nissa olivat vain keisarit ja ylimykset,
nykyään vauraat ja kehittyneet kansat.  

Valmiin kirjan ulkoasu tulee olemaan
edustava. Runsas ja korkeatasoinen mo-
nivärikuvitus on seulottu moninkertai-
sesta kuvamateriaalista ja mukaan on
valittu parhaimmisto. Myös piirrosku-
vat ovat tasokkaita ja havainnollisia.
Taitto palvelee hyvän ulkoasun tavoi-
tetta. Kuvat on myös onnistuttu yleen-
sä sijoittamaan kyseisen tekstin lähelle.
Kuvaviittausten puuttuminen tekstistä
kuitenkin hiukan hankaloittaa sujuvaa
tekstin ja kuvien vertailua ja yhteenso-
vittamista, mikä useissa tapauksissa on
oleellista kokonaiskuvan muodostami-
seksi. Kuvanumeroihin viittaaminen

tekstissä olisi selventänyt ja helpottanut
lukemista. 

Lähdeaineistoa on käytetty runsaas-
ti. Tässä suhteessa teos täyttää myös tie-
teellisen julkaisun vaatimukset, vaikka
lähdeaineistoon ei tekstissä – ilmeises-
ti tyyliseikoista johtuen – ole yleensä
suoraan viitattukaan.

Kaiken kaikkiaan ’’Vesitornit’’ -kirja on
ansiokas ja arvokas teos ja erityisen sopi-
va lahjakirjaksi. Tätä korostaa myös kir-
jan tietty ajattomuus. Teoksessa on run-
saasti historiallista aineistoa, joka ei van-
hene. Perustellusti voidaan jopa sanoa,
että sen arvo ja merkitys nousee vuosien
mittaan. Myös kirjan osittainen kaksikie-
lisyys on merkittävä ansio. Englannin-
kielisten kooste- ja kuvatekstien muka-
naolo nostaa kirjan käyttöarvoa varsin-
kin lahjakirjana oleellisesti. ’’Vesitorni –
yhdyskunnan maamerkki’’ tarjoaa asias-
ta kiinnostuneille maukkaita lukuhetkiä
ja asiaan vähemmän vihkiytyneillekin
avartavan katsauksen yhteen vedenhan-
kintaketjun peruselementeistä. 

K I R J A U U T U U S

Pertti Seuna
tekniikan tohtori
E-mail: pertti.seuna@ymparisto.fi

Esittelyssä kirja:
ISMO ASOLA: 

Vesitorni
– yhdyskunnan maamerkki

AJATON KIRJA
VESITORNEISTA

Kuvassa on Porvoon vanha vesitorni.
Valmistunut 1913, ja räjäytetty 1970
’’rauhallisen kaupunkikuvan
aikaansaamiseksi’’. (Kuva: Ismo Asola)
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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, myös sähköpostiosoite.

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

Kirjoittajan odotetaan laativan myös:
• Tiivistelmän. Artikkelista julkaistaan sisällysluetteloaukeamalla kirjoittajan tekemä ytimekäs tiivistelmä,
jonka pituus on korkeintaan 250 merkkiä. Kirjoittajan tekstissä tiivistelmä sijoitetaan ennen artikkelin otsikkoa.
• Ingressin. Artikkeli aloitetaan kirjoittajan laatimalla ingressillä, jonka tarkoitus on herättää lukijan kiinnostus.
Pituus 200-400 merkkiä. Se sijoitetaan otsikon jälkeen. Leipätekstiä ei aloiteta väliotsikolla.
• Kirjoittajan taustatiedot. Lukijalle tarjotaan hieman taustatietoa eli noin 100 merkillä kirjoittajan työhistoriaa
tai muuten artikkelin kannalta olennaista tietoa. Taustatiedot sijoitetaan kirjoittajan tekstissä yhteystietojen jäl-
keen.

• Taulukoita ei aseteta tekstiin, vaan tekstin loppuun numerojärjestyksessä. Taulukon otsikon tulee kertoa mah-
dollisimman lyhyesti taulukon olennainen sisältö. Desimaaliluvuissa käytetään pilkkua.

• Kuvia ei myöskään sijoiteta tekstiin, vaan tekstin loppuun ja ne numeroidaan juoksevasti. Kuvia ei kehystetä
viivoin. Kuvien tulee olla sellaisenaan painovalmiita ja niiden kaikkien osien tulee olla luettavissa myös pienen-
netyssä koossa. Kuvatekstit kirjoitetaan yhtenä ryhmänä, ei siis kuvien yhteyteen. Valokuvista mahdolliset
rajausohjeet. Taulukoiden ja kuvien sijoituspaikoista voi kirjoittaja antaa ohjeet.

• Kirjallisuus. Käytetään nimenomaan sanaa kirjallisuus (ei lähteet, viitteet tms.) Kirjoittaja voi antaa myös kir-
jallisuusviitteittensä internet-osoitteet hypertekstikohdassa mainitulla tavalla.

• Englanninkielinen lyhennelmä julkaistaan osasta artikkeleita. Se saa olla enintään noin 100 sanan pituinen.
Käännös ja kielentarkastus 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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Water supply in Finland
and elsewhere – 
now and in the future
by Kai Kaatra

Water poses one of the greatest challenges
facing mankind. Here in Finland the situation is
fairly good, as nine out of ten inhabitants are
covered by the water distribution system and
over 80% by the sewerage system as well.
Internationally speaking, Finland’s water supply
services and water resources are excellent and
yet here, too, water management could be
improved. The internationally highly esteemed
World Water Council and the British Centre for
Ecology and Hydrology estimated that at the
end of 2002 Finland was the richest country in
the world in terms of water. The assessment
was based on the amount, availability, capacity
and exploitation of water resources and the
state of the environment. The amount of water
available per inhabitant is very high and its
quality is excellent. Thanks to efforts conducted
over many years, Finland’s water supply infra-
structure, legislation and management and also
its expertise in water and environmental issues
are highly advanced.

Coliform bacteria in 
household water
by Tarja Pitkänen

The quality of household water and its monitor-
ing must meet the requirements of the statute
on drinking water 461/2000 by 25 December,
2003. Many EU member states have pointed
out that the analytical method for coliform bac-
teria and Escheria coli bacteria given in the
drinking water directive, and mentioned in the
statute, is applicable only to disinfected house-
hold water. Finland and Sweden are currently
undertaking a comparison study to find an
alternative method better suited to Finland’s
waters.

Challenges facing 
water management in 
South Asia
by Olli Varis

More than one fifth of the world population lives
in South Asia, and yet only 1.9% of the world
GNP and 9% of water resources are at their
disposal. South Asia is a key critical area in
terms of problematic water management, and
many of the changes currently under way only
serve to aggravate the situation. Nevertheless,
a number of options are available to help us
successfully meet the challenges posed by
water management.

Other articles

Experience of a regional
water supply company
by Timo Heinonen

Wastewater temperatures
in Finland
by Pirjo Rantanen, 
Matti Valve and 
Lauri Etelämäki

Extracts from the 
opening speech at the
National Water Supply
and Sewerage Days on 
4 June 2003
by Kari Ratinen

The water tower – 
a landmark of the 
community (book review)
by Pertti Seuna

The world’s waters –
news column
by Jukka Hartikainen

Urban hydrology and
storm water
by Jyrki Kotola

UN organisations: 
international cooperation
in water issues
by Annukka Lipponen

Nature challenges the
legislator
by Eija-Riitta Korhola
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Euroopan parlamentin ympäristö-
valiokunnan jäsenellä on se ilo, että hän
saa vaikuttaa asioihin, joissa EU:ta to-
della tarvitaan. Ympäristöongelmia ei
voi tehokkaasti hoitaa jäsenmaiden ta-
solla. Yksittäinen maa ei kykene nou-
semaan lyhyen tähtäimen etuaan vas-
taan katsoakseen kauemmas, ellei se
luota muiden olevan samassa rinta-
massa. EU on parhaimmillaan siinä, et-
tä se luo yhteisiä pelisääntöjä eikä pääs-
tä vapaamatkustajia yhteismarkkinoil-
le.

Mutta paitsi keskinäisiä pelisääntöjä
vahtimaan, ympäristölainsäätäjää tar-
vitaan myös miettimään, miten raken-
teita voisi muuttaa niin, että emme jat-
kuvasti menisi väärään suuntaan.

Kun rautakaupan hyllyssä rautanau-
la ja kuparinaula maksavat suurin piir-
tein saman verran, ei tavallisen kulut-
tajan mieleen tule helposti, että tosi-
asiassa yhden kuparinaulan ekologinen
rasitus vastaa yli kahtakymmentä rau-
tanaulaa. Tuottajaa tai myyjää on turha
moittia, sillä poliittiset päättäjät ovat tä-
hän asti olleet vastuussa siitä, että nau-
lan ympäristövaikutusten osuus sen yk-
sikköhinnasta on jäänyt täysin sen val-
mistamisen, kuljettamisen ja myymisen
henkilöpanosten kustannusten ja vero-
jen varjoon.

Ekologista hintaa havainnollistamaan
on kehitetty ajatus tuotteiden ja palve-
luiden ekologisesta selkärepusta: kuin-
ka paljon orgaanisia ja epäorgaanisia ai-
neita, mineraaleja, vettä ja ilmaa on tar-

vittu tuotteen tai palvelun tuottamiseen.
Kuluneimpia esimerkkejä ovat kulta-
sormus, jolloin repun paino jopa 3000
kiloa, tai farkut yli 300 kg.

Jotta joku ei erehtyisi luulemaan, et-
tä on ekologisempaa ostaa farkut kuin
vihkisormus, saksalainen Wuppertal-
instituutti kehitti 90-luvun alussa mit-
tayksikön MIPS (Material Input per Ser-
vice Unit). MIPS-mittari vertaa tuotteen
materiaalinkulutusta (material input =
MI) tuotteen tarjoamaan palvelujen
määrään (service unit = S) eli saatuun
hyötyyn nähden. Selkärepun taakkaa
arvioidaan siis hyödykkeen käyttöker-
toihin nähden – tästä näkökulmasta pit-
kät avioliitot tekevät kultasormuksesta
hyvinkin ekotehokkaan.

Mipsaus on erityisesti PKT-yritysten
käyttöön riittävän yksinkertainen väli-
ne, mutta suuretkin voivat sen avulla
helpottaa päätöksentekoaan: esimer-
kiksi BMW:n kerrotaan valinneen uu-
den automallin materiaalin alumiinin
ja teräksen välillä mipsaamalla. Polii-
tikko taas voi tyytyväisenä todeta, että
mips on vapaa ekologian trendivir-
tauksista. Se on kvantitatiivisena mit-
tarina epätäydellinen, mutta sellaise-
naankin tervetullut lisä päätöksenteki-
jän työkalupakkiin.

Makrotasolla on samassa Wuppertal-
instituutissa kehitetty materiaalivirta-
tilinpitoa, jotta voitaisiin selkeämmin
ymmärtää tuotantoprosessien dyna-
miikkaa ja trendejä, mikä on perusläh-
tökohta sille, että muutosta voidaan
edes yrittää. Keskipitkällä aikavälillä
(20–30 vuotta) tavoitteena on tuottaa
palvelut vain neljänneksellä nykyises-
tä materiaali- ja energiakulutuksesta
(Factor 4), ja pitkällä aikavälillä (50 v)
tuotanto pitäisi synnyttää vain kym-
menysosalla nykyisestä (Factor 10).

Edellä esitetty ekotehokkuus ja mip-
saus kiteytyy kolmeen R-kirjaimeen: Re-
duce, Reuse and Recycle – vähemmän,
uudelleenkäyttäen ja kierrättäen. Näin
voidaan kiteyttää myös mm. EU:n jäte-
hierarkia. Se on loistavaa, mutta riit-
tääkö se? Kysymyshän on oikeastaan
vasta siitä, että hidastamme vauhtia,
mutta jatkamme samaan suuntaan. Jä-
tettä syntyy vähemmän, resursseja käy-
tetään vähemmän, myrkkyjä tulee vä-
hemmän, ja kaikki tämä vaikuttaa ter-
veyteen ja turvallisuuteen hitaammin.
Yhtä kaikki, kielteinen vaikutus on kiis-
taton.

Kriitikot ovat myös huomauttaneet,
että teollisuus todennäköisesti tuottaa
enemmän vähemmällä, mutta yhä
enemmän ja yhä kiihtyvällä vauhdilla.
Myös kehitysmaat, joita ajatellen glo-
baalia oikeudenmukaisuutta edistävä
Factor X -ajattelu lanseerattiin, ovat esit-
täneet huolensa siitä, että niiden mark-
kina-asema raaka-aineiden tuottajana
heikkenee.

Poliittinen ambitio ei siis voi jäädä täl-
le asteelle. On käytettävä hidastumi-
sesta syntyvä aikalisä todellisen muu-
toksen synnyttämiseen.

Luonto antaa kiinnostavan haasteen
sille, joka olettaa että ratkaisu löytyisi
niukkuudesta ja askeesista. Luonto itse
on äärettömän tuottelias, luova ja jopa
tuhlaileva – mutta samalla kertaa teho-
kas ja tarkoituksenmukainen. Siinä
tuoksua siitä, millaista on todella luon-
nonmukainen tuotantotalous ja mihin
tähdätä ekologisella tuotesuunnittelul-
la. Luonto ei huolehdi yhdennetystä
tuotepolitiikasta alusta loppuun – vaan
sille kaikki on aina uuden alkua.

LUONTO HAASTAA
LAINSÄÄTÄJÄN

Eija-Riitta Korhola
fil.lis.
Euroopan parlamentti
E-mail: ekorhola@europarl.eu.int.
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