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Metsät ja vesiPääkirjoitus

Pitkäjänteistä työtä metsätalouden 
vesiensuojelun hyväksi

LeenA Finér
Professori
Metsäntutkimuslaitos
E-mail: leena.finer@metla.fi
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Suomi on metsien ja soiden maa. Metsät ja suot 
vaikuttavat vesistöihin valuvan veden määrään ja 
laatuun. Ne voivat tasoittaa tulvia ja pidättää las-
keuman mukana ilmasta tulevia epäpuhtauksia 
kuten typpiyhdisteitä. Maaperästä huuhtoutuvat 

emäskationit pienentävät vesistöjen happamuutta. Suomessa 
metsiä ei käytetä aktiivisesti valunnan määrän tai laadun sää-
telyyn. Sen sijaan meillä harjoitetaan intensiivistä metsäta-
loutta. Metsätalouden toimenpiteitä kuten hakkuita, maan-
muokkauksia, lannoituksia ja ojituksia, tehdään vuosittain 
noin yhdellä prosentilla metsien pinta-alasta. Nämä toimen-
piteet lisäävät vesistöihin tulevaa typpi-, fosfori- ja kiintoai-
nekuormitusta. Toimenpiteiden vaikutukset erottuvat selvästi 
latvavesissä, mutta eivät juuri Itämeressä ja isoissa vesistöissä, 
joissa muun ihmistoiminnan aiheuttama kuormitus (maata-
lous, yhdyskuntien jätevedet ym.) peittää alleen metsätalou-
den kuormituksen.

Sotien jälkeen metsissämme toteutettiin useita puuntuo-
tannon tehostamisohjelmia, joissa lisättiin merkittävästi muun 
muassa metsien lannoitusta ja soiden ojitusta. Metsänviljely 
yleistyi ja maa muokattiin ennen viljelytoimia. Toimenpiteiden 
tuloksena metsävaramme ovat nyt suuremmat kuin kos-
kaan ja mahdollistavat ennätyksellisen puusadonkorjuun. 
Puuntuotannon tehostamisohjelmissa 1960–1980 -luvuilla 
vesiensuojeluun ei kiinnitetty huomiota, vaan lannoitus-, hak-
kuu- ja ojitusalat ulotettiin suoraan vesistöihin. Haitalliset vai-
kutukset havaittiin selvästi pienissä latvajärvissä ja -puroissa, 
joihin ei vaikuttanut muuta ihmistoimintaa. Vedet sameutui-
vat ja rehevöityivät sekä vesistöjen rannat ja pohjat liettyivät. 
Paikalliset asukkaat huolestuivat vesistöjen kunnosta.

Vesihallinto käynnisti 1970-luvun lopulla yhteistyössä 
Metsähallituksen kanssa Nurmes-tutkimuksen, joka oli en-
simmäinen laaja valuma-aluetasoinen tutkimus metsätalou-
den aiheuttaman vesistökuormituksen selvittämiseksi ja ve-
siensuojelumenetelmien kehittämiseksi. Heti tutkimuksen en-
simmäiset tulokset vahvistivat sen, että metsätalous voi aihe-
uttaa merkittävää kiintoaine- ja ravinnekuormitusta. Samalla 
osoitettiin myös se, että vesiensuojelulla kuormitusta voi-
daan vähentää. Käynnistyi vilkas keskustelu, ja sen seuraukse-
na tutkimus ja käytännön toiminta suunnattiin kehittämään 
vesiensuojelumenetelmiä.

Nyt lähes kolme vuosikymmentä myöhemmin tutkimus-
tietoa on karttunut tärkeimpien metsätaloustoimenpiteiden 
aiheuttamasta vesistökuormituksesta ja eri vesiensuojelutoi-
menpiteiden tehosta sekä ymmärrys kuormituksen synty-
mekanismeista on parantunut. Vesiensuojelu on vakiintunut 
osaksi metsätalouden toimintaa. Metsätaloudessa käytetään 
monipuolisesti vesiensuojelumenetelmiä, ja niiden käyttöön 
on olemassa oppaita ja organisoitua koulutusta. Hakkuualat 
ovat pienentyneet ja maanmuokkausmenetelmät keventyneet. 
Lähes kaikki metsänomistajat ovat sitoutuneet vapaaehtoises-
ti metsäsertifiointiin, jonka kriteerit edellyttävät suojakaistan 

jättämistä vesistöjen varsille. Uudisojituksesta on luovuttu ja 
valtion tukeman kunnostusojituksen rahoituksen ehtona on 
vesiensuojelusuunnitelman laatiminen ja noudattaminen. Nyt 
käytännön toiminnan suurin haaste on vesiensuojelutyön laa-
dukas toteutus - ei niinkään menetelmien puute.

Maailma muuttuu tietenkin koko ajan. Metsän-
käyttömenetelmiä kehitetään, metsille löydetään uusia käyt-
tömuotoja ja ilmasto muuttuu. Vesistöjen hyvä veden laatu 
on asetettu EU:n vesipuitedirektiivin keskeiseksi tavoitteek-
si. Vesiensuojelun tutkimuksen ja käytännön toiminnan tu-
lee pysyä muutoksissa mukana. Käytössä olevien ja käyttöön 
tulevien metsätaloustoimenpiteiden aiheuttama kuormitus 
ja vesiensuojelutoimien teho tulee pystyä luotettavasti arvioi-
maan ja kuormituksen tasoa on kyettävä seuraamaan ja enna-
koimaan. Lisäksi tarvitaan uusia innovaatioita vesiensuojelu-
menetelmiksi ja vanhojen menetelmien kehittämiseksi.

Suomi on sitoutunut bioenergian käytön lisäämiseen ja 
sen myötä metsäenergian korjuu lisääntyy huomattavasti. 
Kuitenkaan esimerkiksi voimakkaasti maaperään vaikut-
tavan kantojen korjuun vesistövaikutuksia ei vielä tunne-
ta. Ilmaston muutoksen on ennustettu lisäävän valuntaa ja 
kuormitusta sekä kasvattavan tulvariskejä. Metsien hoidon 
oikealla suuntaamisella voisi vähentää haitallisia vaikutuksia, 
mutta menetelmien kehittäminen edellyttää pitkäjänteistä 
tutkimus- ja kehitystyötä yhdessä kotimaisten ja kansainvä-
listen toimijoiden kanssa.
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Vesistöjen rehevöityminen eli 
ravinteiden, lähinnä typen ja 
fosforin runsastuminen ja siitä 

johtuva biomassan kasvu aiheuttaa ve-
den samenemista sekä vesikasvillisuu-
den lisääntymistä. Levien runsas esiin-
tyminen heikentää vesien virkistyskäyt-
tömahdollisuuksia ja aiheuttaa mm. ka-
lastomuutoksia. Ravinnekuormitusta 
tulee vesistöihin valuma-alueilta ja kau-
kolaskeuman mukana ja se lisääntyy ih-
mistoiminnan seurauksena. Valuma-
alueelta tulevaa kokonaisravinnekuor-
mitusta arvioidaan joissa ja puroissa 
tehtävien virtaama- ja vedenlaatumit-
tausten (kokonaisfosfori, kokonais-
typpi) sekä maankäyttötietojen avulla. 
Kokonaisravinnekuorman osittaminen 

eri kuormituslähteisiin (taustakuorma, 
maa- ja metsätalous, hulevedet, turve-
tuotanto, pistekuormitus) sisältää lu-
kuisia epävarmuustekijöitä, koska vir-
taama- ja vedenlaatumittauksia on ra-
joitetusti saatavilla.

Metsätalouden osuus ravintei-
den kokonaiskuormituksesta on 
suhteellisen pieni suurilla ja maan-
käytöltään vaihtelevilla vesistöalueil-
la. Metsätalouden merkitys on suu-
rin pohjoisessa ja idässä, missä sen 
haitallinen vaikutus kohdistuu herk-
kiin latvavesiin. Metsätalouden ai-
heuttamaa hajakuormitusta tutki-
taan Suomen ympäristökeskuksen, 
alueellisten ympäristökeskusten ja 
Metsäntutkimuslaitoksen ylläpitämillä 

pienillä valuma-alueilla. Tutkimuksissa 
on mukana myös luonnontilaisia valu-
ma-alueita, joihin toimenpidealueita 
verrataan. Koskemattomatkaan alueet 
eivät ole täysin luonnontilaisia, sillä nii-
hinkin kohdistuu ihmistoiminnan ai-
heuttaman kaukolaskeuman vaikutus ja 
niistä puuttuvat luontaisten häiriöiden, 
kuten metsäpalojen aiheuttamat vai-
kutukset. Valuma-alueiden purku-uo-
man virtaamaa mitataan tutkimusalu-
eilla yleensä päivittäin kun taas veden 
laatua seurataan selvästi harvemmin ja 
pääsääntöisesti suuren kuormituksen 
ajankohtina, eli lähinnä kevättulvan ja 
syyssateiden aikana. Pieni mittaustihe-
ys aiheuttaa merkittävän virhelähteen 
kokonaiskuormituksen arvioinnissa.

SirKKA TATTAri
Hydrologi 
Suomen Ympäristökeskus
E-mail: Sirkka.tattari@ymparisto.fi

LeenA Finér
Metsäntutkimuslaitos

TuijA MATTSSon 
Suomen Ympäristökeskus

jAri KoSKiAho 
Suomen Ympäristökeskus

Metsätalouden alueellisen 
vesistökuormituksen 

suuruus ja sen  
laskenta

Valtakunnalliset vesistökuormitusarviot lasketaan metsätalouden 

osalta toimenpidepinta-alojen ja toimenpidekohtaisten ominais-

kuormituslukujen perusteella. Vaikka eri tutkimusalueilta saadut 

ominaiskuormitusluvut poikkeavat paljon toisistaan, laskennas-

sa käytetään koko maassa samoja ominaiskuormituslukuja, koska 

aineistojen niukkuus ei salli viljavuus- tai muiden alueellisten ero-

jen huomioon ottamista. Tuoreimmat Kansallista metsäohjelmaa 

�0�� (KMO �0��) varten tehdyt kuormituslaskelmat sisältävät ole-

tuksen, että suositeltuja vesiensuojelutoimenpiteitä käytetään kaik-

kien metsätaloustoimenpiteiden yhteydessä. Kuormitusennusteita 

ei pystytä tutkimustulosten puutteen vuoksi tekemään kaikille ylei-

sesti käytössä oleville metsätaloustoimenpiteille (muun muassa 

energiapuun korjuu), joten näiltä osin ennusteet ovat puutteellisia.
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lisäksi tuloksia uusilta alueilta (Kuva 1; 
vasen). Päätehakkuun ja maanmuokka-
uksen osalta alueet sijaitsevat pääosin 
Itä-Suomessa, kun taas kunnostusoji-
tusalueiden osalta ympäri maata pai-
nottuen Pohjanmaan rannikkoalueelle. 
Kivennäismaiden ja turvemaiden met-
sänuudistamista käsiteltiin erikseen ja 
molempien yhteydessä oletettiin käy-
tettävän kevyttä maanmuokkaustapaa. 
Kunnostusojitukselle ominaiskuormi-
tusluvut määritettiin Joensuun (2002) 
41 kunnostusojitusalueen tulosten pe-
rusteella. Uudessa laskelmassa kun-
nostusojituksen aiheuttamaa kuormi-
tusta verrattiin ennen kunnostusoji-
tusta vallinneeseen pitoisuustasoon, 
eikä tasoon ennen uudisojitusta, ku-
ten Kenttämiehen (2006) laskelmis-
sa. Joensuun (2002) fosfori- ja typpi-
pitoisuuksien määritysmenetelmissä oli 
eroja Kenttämiehen käyttämiin, kos-
ka METLA:ssa vesinäytteet analysoi-
tiin suodatetuista näytteistä, kun taas 
SYKE:ssä käytetään suodattamattomia 
vesinäytteitä. Metsäpurojen kokonais-
fosforista keskimäärin 79 prosenttia ja 
-typestä 94 prosenttia on todettu ole-
van liuenneessa muodossa. Heti metsä-
taloustoimenpiteiden jälkeen partikke-
limaisen typen ja fosforin osuus saattaa 
olla suuri, jolloin suodatetuista näytteis-
tä määritettyjen pitoisuuksien perus-
teella lasketut tulokset aliarvioivat to-
dellista kuormitusta. Joensuun (2006) 
mukaan kunnostusojitusalueilta huuh-
toutuva typpi on lähes kokonaan sitou-
tunut liuenneeseen orgaaniseen ainee-
seen. Sen huuhtoutuminen pienenee 

laskelmien yhteydessä ominaiskuor-
mitusluvut tuotettiin erikseen kangas-
maiden ja turvemaiden metsänuudista-
miselle (päätehakkuu ja maanmuokka-
us), kunnostusojitukselle, kangasmai-
den typpilannoitukselle ja turvemai-
den fosforilannoitukselle. Vain lannoi-
tusten osalta ominaiskuormitusluvut 
olivat samat molemmissa laskelmissa 
(Taulukko 1.). Metsänuudistamisen ja 
kunnostusojituksen kuormittavan vai-
kutuksen oletettiin kestävän 10 vuotta. 
Turvemaiden fosforilannoituksen vai-
kutus arvioitiin viisivuotiseksi ja kan-
gasmaiden typpilannoituksen kaksivuo-
tiseksi (Kenttämies, 2006).

MESUVE –projektin ominaiskuor-
mitusluvut (Kenttämies, 2006) perustu-
vat päätehakkuun ja maanmuokkauksen 
osalta Kainuussa (Murtopuro, Kivipuro) 
ja Uudellamaalla (Yli-Knuuttila) sijait-
sevien valuma-alueiden monivuotisiin 
mittauksiin. Murtopuron ja Kivipuron 
aineistoja käytettiin voimakkaasti muo-
katun ja Yli-Knuuttilan aineistoa vas-
taavasti kevyesti muokatun päätehak-
kuun ominaiskuormituksen lasken-
taan. Kunnostusojituksen kuormitus 
arvioitiin Kainuun Suopurolla tehdyn 
uudisojituksen perusteella (Kuva 1; oi-
kea). Suopurolla vesiä ei johdettu suo-
raan luonnonpuroon, vaan väliin oli jä-
tetty 120 metriä leveä suotautumisalue. 
Vuotuinen ominaiskuormitus toimen-
piteen jälkeiselle ajalle saatiin käyttäen 
kalibrointikausi-vertailualuemenetel-
mää (Laurén ym., 2008).

KMO 2015:n laskelmien yhteydes-
sä käytettiin vanhojen tutkimustulosten 

Taulukko 1. MESUVE- projektissa (Kenttämies 2006) ja KMO 2015 –laskelmissa 
(Finér ym. 2008) käytetyt eri metsätaloustoimenpiteiden keskimääräiset ominais-
kuormitusluvut (kg/ha/a) jaksolla, jolla toimenpiteen vaikutus näkyy. Hakkuiden 
ja ojitusten vaikutuksen on oletettu jatkuvan 10 vuotta, kangasmaiden typpilan-
noituksen 2 vuotta ja turvemaiden fosforilannoituksen 5 vuotta. Oletuksena on, 
että vesiensuojelusta on huolehdittu.

Typpi Fosfori
MESUVE KMO2010 MESUVE KMO2015

Päätehakkuu (auraus ja mätästys)  0,48  0,016
Päätehakkuu (äestys ja laikutus)  0,75  0,035
Metsänuudistaminen kangasmaat  0,50  0,025
Metsänuudistaminen turvemaat  1,83  0,042
Ojitus ja kunnostusojitus  2,11  0,161
Kunnostusojitus  0  0,07
Lannoitus  1,5  1,5  0,23  0,23

Kahdenlaiset 
kuormituslaskelmat
Tuoreimmat alueelliset kuormituslaskel-
mat tehtiin vuonna 2006 MESUVE –
projektin (Kenttämies, 2006) ja vuon-
na 2007 Suomen ympäristökeskuksen, 
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion 
ja Metsäntutkimuslaitoksen yhteistyö-
nä KMO 2015:n laadinnan yhteydes-
sä (Finér ym., 2008). Molemmissa las-
kelmissa tulokset perustuvat alueellisiin 
toimenpidepinta-aloihin ja pieniltä valu-
ma-alueilta saatuihin toimenpidekohtai-
siin ominaiskuormituslukuihin. Käytetyt 
ominaiskuormitusluvut eivät ole suoraan 
vertailukelpoisia, koska ne perustuvat eri 
aineistoihin, ja jossakin määrin myös toi-
menpidepinta-aloissa on eroja. Erityisesti 
silloin, kun kuormitusarvio perustuu 
yhden valuma-alueen tuloksiin, arvi-
oon sisältyy huomattavaa epävarmuut-
ta mittausvirheistä ja alueen edustavuu-
desta johtuen. Tarkemmin tässä käytet-
tyjä aineistoja esitellään Kenttämiehen 
(2006), Finérin ym (2008) ja Laurénin 
ym (2008) julkaisuissa.

Metsätalouden toimenpiteiden pin-
ta-alat on laskelmia varten tuotettu 
metsäkeskuksittain. Valtakunnalliset 
kuormitusarviot on taas laskettu vesis-
töalueittain, joten laskennassa muun-
netaan metsäkeskuksittain ilmoitetut 
tilastotiedot maapinta-aloihin perus-
tuvilla suhteellisilla kertoimilla koske-
maan vesistöalueita. Kuusi päävesistö-
aluetta ovat Tornionjoen, Kemijoen, 
Oulujoen, Kokemäenjoen, Kymijoen 
ja Vuoksen vesistöalueet. Merialueiden 
kuormituksen arviointia varten on 
muodostettu lisäksi valuma-alueryhmät 
Jäämereen, Perämereen, Selkämereen, 
Saaristomereen, Suomenlahteen ja 
Vienanmereen laskevista vesistöalueista 
(Kenttämies, 2006).

Eri toimenpiteille on tuotettu valta-
kunnallisesti yhtenevät ominaiskuormi-
tusluvut. MESUVE –projektissa omi-
naiskuormitusluvut tuotettiin erikseen 
kangasmaiden päätehakkuille sisältä-
en voimakkaan (auraus ja mätästys) 
tai kevyen (äestys ja laikutus) maan-
muokkauksen, yhdessä uudisojituk-
selle ja kunnostusojitukselle sekä erik-
seen kangasmaiden typpilannoituk-
selle ja turvemaiden fosforilannoituk-
selle (Kenttämies 2006). KMO 2015 
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kunnostusojituksen jälkeen niin paljon, 
että vaikka mineraalitypen (nitraattityp-
pi, ammoniumtyppi) huuhtoutuminen 
lisääntyy, kokonaistypen huuhtoutumi-
nen pienenee. KMO 2015:n laskelmien 
mukaan metsätalouden typpi- ja fosfo-
rikuormitus on merkittävästi pienem-

pää kuin MESUVE laskelmien mukaan 
(Kuva 2). Erityisesti kunnostusojituksen 
typpikuormitus muuttuu uudisojituk-
seen verrattuna. Suurin osa metsätalou-
den aiheuttamasta typpikuormituksesta 
aiheutuu metsänuudistamisesta ja fosfo-
rin osalta myös kunnostusojituksesta.

Molemmissa laskelmissa oletettiin 
että metsätaloudessa vesiensuojelus-
ta huolehditaan metsänuudistamisen 
yhteydessä käyttämällä suojavyöhyk-
keitä vesistöjen varsilla ja kunnostuso-
jituksen yhteydessä rakennetaan kiin-
toainetta pysäyttäviä laskeutusaltaita. 
Mikäli näin ei käytännössä toimita, 
kuormitusarvot ovat liian pieniä.

Vertailu Ruotsissa tehtyihin 
kuormitusarvioihin
Metsätalouden toimenpiteiden vaiku-
tuksia on Pohjoismaista Suomen jälkeen 
eniten tutkittu Ruotsissa, jossa maape-
rä, maantieteelliset ja ilmastolliset teki-
jät muistuttavat Suomea. Ruotsissa ko-
keellinen tutkimus ajoittuu pääosin 
1970–80 luvuille, jolloin toimenpitei-
den voimakkuus ja laajuus sekä käyte-
tyt menetelmät poikkesivat nykyisistä. 
Kunnostusojitusta Ruotsissa tehdään 
vuosittain vain noin 200 ha, joten sen 
vaikutusta ei ole erikseen tarkasteltu. 
Ruotsissa metsänuudistamisala, sisältä-
en sekä päätehakkuun että maanmuok-
kauksen, on vuosittain noin 173 000 ha 
eli 1,4 prosenttia koko tuottavasta met-
säalasta. Suomessa se on vastaavasti noin 
183 750 ha eli 0,9 prosenttia tuotta-
vasta metsäalasta. Päätehakkuun kuor-
mitusta lisäävää vaikutusta on tutkittu 
mm. Sniptjärnin ja Kullarnan koealueil-
la Keski-Ruotsissa (Rosén ym., 1996), 
missä typpikuormituksen vuotuinen 

Kuva 1. Tutkimusalueet, joita käytettiin metsänuudistamisen ja kunnostusojituksen ominaiskuormituslukujen 
tuottamiseen KMO 2015 ja MESUVE-laskelmiin.

Kuva 2. Tämänhetkinen valtakunnallinen metsätalouden aiheuttama typpi- ja 
fosforikuormitus KMO 2015 ja MESUVE -laskelmien mukaan.
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lisäys oli toimenpidepinta-alaa koh-
ti 2,4…2,6 kg/ha eli samaa suuruus-
luokkaa kuin Suomessa Yli-Knuuttilan 
ja Murtopuron alueilla. Torvbratenin 
kunnostusojitusalueella (Lundin ja 
Bergquist, 1990) fosforinkuormitus li-
sääntyi toimenpidepinta-alaa kohti 
0,12 kg/ha vuodessa.

Mikä on  
taustakuorman suuruus
Taustakuorman suuruuden arvioimi-
nen on tärkeää, koska sen suhteellinen 
osuus vaikuttaa oleellisesti siihen, miten 
vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutuk-
set näkyvät vastaanottavassa vesistössä. 
Koska vähintään kaukolaskeuma kuor-
mittaa kaikkia maa-alueita, täysin koske-
mattomia alueita ei Suomesta enää löy-
dy. Taustakuormitusta on arvioitu 42:lla 
mahdollisimman luonnontilaisella valu-
ma-alueella, joita edustavat kansallispuis-
tot, soidensuojelualueet, luonnonpuistot 
ja pienet valuma-alueet ennen metsäta-
loustoimenpiteitä (Kuva 3). Turvemaiden 
osuus tutkittujen valuma-alueiden pin-
ta-alasta on keskimäärin 34 prosenttia ja 
alueet ovat puustoltaan mäntyvaltaisia.

Keskimääräinen kokonaisfosfori-
huuhtouma on 0,05 kg/ha ja typen 
vastaavasti 1,30 kg/ha (Mattsson ym., 
2003; Kortelainen ym., 2006). Suomen 
metsämaan pinta-ala on 26,3 Mha, jo-
ten edellä esitettyjen lukujen perusteel-
la koko valtakunnan tasolla fosforin 
taustakuorma metsämaalta on 1315 tn 
ja typen vastaavasti 34 190 tn. KMO 
2015:n arvio metsätalouden aiheutta-
malle fosforikuormalle vuonna 2006 oli 
149 tn, eli se vastaa noin 11 prosent-
tia taustakuormasta. Metsätalouden ai-
heuttama typpikuorma oli vastaavasti 
1991 tn, joten metsätalouden suhteel-
linen osuus typen taustakuormasta on 
näiden arvioiden mukaan 6 prosenttia.

Lopuksi
Eri tutkimusalueiden ominaiskuormi-
tusluvut poikkeavat paljon toisistaan ei-
kä erojen syitä tunneta tarkasti. Täten 
myös ravinnekuormituslaskelmien tu-
lokset poikkeavat toisistaan. Uusimmat 
alueelliset kuormituslaskelmat sisältävät 
oletuksen, että vesiensuojelusta huoleh-
ditaan kaikkien metsätaloustoimenpi-
teiden yhteydessä, mutta vesiensuojelu-
toimenpiteiden käyttöä tai toimivuutta 

Kuva 3. Taustakuorman laskennassa 
käytettyjen tutkimusalueiden sijainti 

sekä metsäkeskusten rajat.
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ei käytännössä pystytä todentamaan. 
Tulevaisuutta koskevissa laskelmissa ei 
pystytä arvioimaan kaikkien metsäta-
loustoimenpiteiden vaikutusta (mm. 
energiapuun korjuu), koska niihin liit-
tyvät tutkimukset ovat kesken.

Koko maassa käytetään yhtene-
viä ominaiskuormituslukuja, kos-
ka aineistojen niukkuus ei salli alu-
eellisten erojen huomioon ottamista. 
Kuormituslaskelmissa ei oteta huomi-
oon eri vuosien välistä hydrologista vaih-
telua eikä ilmastonmuutoksen vaikutus-
ta, jotka aiheuttavat hajakuormitukseen 
merkittävää vaihtelua tai trendiä. On 
tärkeää tiedostaa, että suuret erot eri 
tavalla laskettujen kuormitusarvioiden 
välillä johtuvat lähtötietoihin liittyvis-
tä oletuksista. Ei ole kuitenkaan perus-
teltua pitäytyä käyttämään vanho-
ja ominaiskuormituslukuja silloin, 
kun on mahdollista saada lasken-
nan pohjaksi uutta aineistoa tai sil-
loin, kun toimenpiteiden tekotapa 
oleellisesti muuttuu.
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Kunnostusojituksen vaikutus 
vesistöjen fosforikuormituk-
seen vaihtelee riippuen erityi-

sesti siitä, missä muodossa esiintyvän 
fosforin huuhtoutumista tarkastellaan. 
Koska ojitus lisää selvästi kiintoaineen 
huuhtoutumista, suodattamattomista 
näytteistä määritetyn kokonaisfosforin 
pitoisuudet yleensä nousevat ojituksen 
jälkeen. Sen sijaan suodatetuista näyt-
teistä määritetyn liuenneen kokonais-
fosforin pitoisuudet voivat jopa laskea 
(Joensuu ym. 2006). Arvioitaessa kun-
nostusojituksen kokonaisfosforikuor-
mitusta koko valtakunnan tasolla tai 
eri vesistöalueille, tuoreimmissa laskel-
missa on käytetty oletusta, että ojitus 
ei aiheuta lainkaan liuenneen fosforin 
huuhtoutumista, mutta kiintoaineen 
mukana fosforia huuhtoutuu vesistöi-
hin 0,1 prosenttia kiintoaineen koko-
naismäärästä (Finér ym. 2008).

Ensimmäisissä turvemaiden lannoi-
tustutkimuksissa päädyttiin siihen, että 
lannoitus on hyvin vähäinen vesistöjen 
fosforikuormittaja (huuhtoutuminen 
alle 0,5 prosenttia annetusta fosforista; 
esim. Karsisto 1970). Myöhemmät lan-
noitustutkimukset kuitenkin osoittivat 
päinvastoin, että fosforin huuhtoutu-
minen lannoitusalueilta voi olla hyvin-
kin suurta ja pitkäkestoista (esim. Ahti 
1983), ja jopa 5…15 prosenttia fosfo-
rista voi olosuhteista riippuen huuhtou-
tua vesistöihin. Lisäksi lannoitusalueen 
alapuolisessa vesistössä voi tapahtua sel-
vää rehevyystason nousua. Turvemaiden 
tuhkalannoitusaloilla (Piirainen ym. 
2005) ja käytettäessä uusimpia kaupalli-
sia lannoitteita (Nieminen 2005) on jäl-
leen havaittu vain hyvin vähäistä kuor-

mituksen lisäystä (huuhtoutuminen 
0…0,5 prosenttia lisätystä fosforista).

Myös päätehakkuiden aiheutta-
ma kuormitus on vaihdellut suuresti. 
Kivennäismaiden metsien ja ojitettujen 
turvemaakuusikoiden hakkuissa fosfo-
rihuuhtoumat ovat yleensä olleet ver-
raten vähäisiä (20…40 g ha-1 a-1; esim. 
Nieminen 2004), mutta joissakin olo-
suhteissa ojitetuista turvemaakuusikois-
ta on huuhtoutunut suuria määriä fos-
foria (Ahti 2001). Ojitettujen mänty-
valtaisten turvemaa-alueiden päätehak-
kuut ovat nykyisin kuitenkin todennä-
köisesti kaikkein merkittävin vesistöjen 
fosforikuormittaja metsätalousalueilla 
(Nieminen 2003). Karkeasti arvioiden 
kokonaiskuormitus voi enimmillään ol-
la jopa yli 3 kg ha-1.

Tässä artikkelissa tarkastellaan fosfo-
rin huuhtoutumiseen vaikuttavia pro-
sesseja metsävaluma-alueilla ja niiden 
perusteella etsitään selityksiä eri tutki-
musalueilla havaittuihin hyvin erilaisiin 
kuormitusmuutoksiin. 

Fosforin sitoutuminen 
maaperään
Maaperän fosforinpidätyskyky riippuu 
ennen kaikkea maassa olevien rauta- ja 
alumiinihydroksidien ja -oksidien mää-
ristä. Tyypillisesti metsämaa on kangas-
mailla jakaantunut podsoloitumispro-
sessin seurauksena syvyyssuunnassa ker-
roksiin, joilla on hyvin erilaiset fosfo-
rinpidätysominaisuudet. Kangasmaan 
pintakerros muodostuu vaihtelevan 
paksuisesta orgaanisesta humuskerrok-
sesta, johon enimmillään voi pidättyä 
vain muutamia kiloja fosforia hehtaa-
ria kohden. Heikko pidätyskyky johtuu 
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Fosforin huuhtoutumista 
säätelevät prosessit 
metsävaluma-alueilla
Metsätalouden toimenpiteistä kunnostusojituksen, lannoituksen ja 
hakkuiden on tutkimuksin osoitettu voivan lisätä fosforin huuhtou-
tumista vesistöihin. Kuormituksen suuruus on kuitenkin vaihdellut 
suuresti eri tutkimusten välillä. Tämä johtuu fosforikuormitukseen 
vaikuttaviin ympäristötekijöihin liittyvistä eroista eri tutkimuksissa 
ja osaksi myös eroista tutkimusmenetelmissä. 
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osin humuskerroksen alhaisista alumii-
ni- ja rautapitoisuuksista ja osin alhai-
sesta tiheydestä. Humuskerroksen alla 
on huuhtoutumiskerros, josta alumiinia 
ja rautaa on kulkeutunut maaprofiilissa 
alaspäin pidättyen lopulta huuhtoutu-
miskerroksen alla olevaan rikastumis-
kerrokseen. Alhaisista rauta- ja alumii-
nipitoisuuksista johtuen myös huuhtou-
tumiskerroksen fosforinpidätyskyky on 
huono, kun taas rikastumiskerrokseen 
fosforia voi pidättyä jopa useita satoja 
kiloja hehtaaria kohden, mikä on huo-
mattavasti enemmän kuin esimerkiksi 
kangasmaiden lannoituksessa lisätään 
tai päätehakkuussa vapautuu hakkuu-
tähteistä ja pintamaasta. Periaatteessa 
fosforia voikin huuhtoutua kivennäis-
maiden hakkuu- tai lannoitusaloilta 
vain tilanteissa, joissa fosfori kulkeutuu 
vesistöihin pintakerrosvaluntana rikas-
tumiskerroksen yläpuolella. 

Kivennäismaiden metsänuudistamis-
ta ja lannoittamista merkittävästi suu-
rempi fosforikuormitusriski syntyy, kun 
samoja toimenpiteitä tehdään ojitetuissa 
turvemaametsissä. Turvekerrostumien 
alumiini- ja rautapitoisuudet ovat usein 
vain murto-osa kivennäismaan rikastu-
miskerroksen pitoisuuksista ja pinta-
turpeen maksimaalinen fosforinpidä-
tyskyky voi usein olla jopa alle 5 kg ha-1 
(Taulukko 1). Turvemaiden heikko fos-
forinpidätyskyky voi johtua myös siitä, 
että erilaiset turvemaille tyypilliset hu-
musyhdisteet kilpailevat samoista pidä-
tyspinnoista fosfaatin kanssa. Edelleen 
huonoon fosforinpidätyskykyyn vaikut-
taa se, että suon vedenpinnan noustes-
sa esimerkiksi hakkuun vaikutuksesta 
rauta pelkistyy ja sen sitomaa fosforia 
vapautuu liukoiseen muotoon. Koska 
suot tyypillisesti ympäröivät vesistöjen 
reunamia, joillakin alueilla fosforikuor-
mituksen lisäys kivennäismaiden hak-
kuiden jälkeen voi enemminkin johtua 
hakkuiden aiheuttamasta pohjaveden 
noususta ja raudan pelkistymisestä ve-
sistöjen reunasoilla kuin siitä, että it-
se kivennäismaa-alueelta huuhtoutuisi 
fosforia vesistöön. Kunnostusojituksen 
yhteydessä joillakin alueilla havaittu liu-
enneen fosforin huuhtoumien vähene-
minen (Joensuu ym. 2006) voi taas ai-
heutua siitä, että pohjavesipinnan ale-
nemisen myötä rautaa hapettuu ja sen 
fosforinpidätyskyky paranee.

Vaikka turvemailla fosforinpidätys-
kyky on kivennäismaita selvästi hei-
kompi, erilaisten turvemaiden välillä on 
huomattavaa vaihtelua (Taulukko 1). 
Turvemaiden alumiini ja rauta ovat pe-
räisin pääasiassa ympäröiviltä kivennäis-
mailta ja siksi niin sanotuilla reunavai-
kutteisilla, ympäröiviä kivennäismaita 
alempana sijaitsevilla turvemailla on 
yleensä enemmän alumiinia ja rautaa 
kuin niin sanotuilla keskustavaikuttei-
silla kohosoilla, joille alumiinia ja rautaa 
voi tulla lähinnä vain laskeuman mukana. 
Rautapitoisuudet turpeessa voivat vaih-
della välillä 400…30 000 mg/kg ja alu-
miinipitoisuudet 300…13 000 mg/kg. 
Huuhtoumien riski kasvaa selvästi silloin, 
kun alumiinin ja raudan yhteenlaskettu 
pitoisuus jää alle 2 000…4 000 mg/kg. 
Mäntyvaltaisilta soilta hakkuun jäl-
keen havaitut suuret fosforihuuhtou-
mat (Nieminen 2003) ja toisaalta vä-
häiset huuhtoumat kuusivaltaisilta soil-
ta (Nieminen 2004) johtuvat juuri siitä, 
että mäntyvaltaiset suot ovat useimmi-
ten alumiini- ja rautaköyhiä kohosoi-
ta, kun taas kuusivaltaisilla korpisoil-
la alumiinia ja rautaa on usein paljon. 
Näin ei kuitenkaan ole aina, vaan kuu-
sivaltaisillakin soilla fosforinpidätysky-
ky voi joskus olla heikko (Taulukko 1). 
Tämä yhdessä hakkuualueen vettymi-
sen ja raudan pelkistymisen kanssa on 
ollut syynä suuriin fosforihuuhtoumiin 
Ahdin (2001) tutkimalta korpiojitus-
alueelta. Fosforia heikosti pidättävissä 
turvemaametsiköissä hakkuun aiheut-
tamaa huuhtoumaa voitaisiin ehkä vä-
hentää korjaamalla runkopuun lisäksi 
runsaasti fosforia sisältävät hakkuutäh-
teet, mutta tätä ei ole tutkimuksin näy-
tetty toteen.  

Fosforihuuhtoumat 
lannoitetuista suometsistä
Lähes kaikki fosforilannoitteiden huuh-
toutumiseen liittyvät tutkimukset on 
tehty viljavuudeltaan karuilla soil-
la, joissa on niukasti alumiinia ja rau-
taa. Siksi erot turpeen fosforinpidätys-
ominaisuuksissa eivät ole todennäköi-
nen syy eri tutkimuksissa havaittuihin 
suuriin eroihin fosforihuuhtoumissa. 
1970- ja 1980-luvuilla tehdyissä tutki-
muksissa erot johtuvat pääasiassa lan-
noitteiden liukenemisominaisuuksista 
ja tutkimusten kestosta. Ensimmäisissä 

turvemaiden lannoitustutkimuksissa 
(esim. Karsisto 1970) jätettiin ottamat-
ta huomioon se, että fosfori liukeni käy-
tetyistä raakafosfaattilannoitteista niin 
hitaasti, ettei muutaman kuukauden 
mittaisilla kokeilla saatu todellista käsi-
tystä vesistöihin päätyvästä fosforikuor-
masta. Myöhemmin samoilla lannoit-
teilla tehdyt pitkäkestoiset kokeet (Ahti 
1983) osoittivat, että fosforin huuh-
toutuminen voi alkaa 1…2 vuoden ku-
luttua lannoituksesta ja jatkua pitkään 
(yli 10…15 vuotta). Huuhtoutumien 
vähentämiseksi suometsien lannoitteis-
sa siirryttiin käyttämään eloperäisten 
raakafosfaattilannoitteiden sijasta näi-
tä vielä paljon hidasliukoisempia, apa-
tiittimineraaleja (Siilinjärven ja Kuolan 
apatiitti), mutta niistäkin fosforia alkoi 
huuhtoutua 1…2 vuoden kuluessa.

Suometsiä varten kehitettyyn uu-
simpaan fosforilannoitteeseen (Rauta 
PK) on lisätty hieman rautaa turpeen 
fosforinpidätyskyvyn parantamisek-
si ja huuhtoumien vähentämiseksi. 
Tehdyissä tutkimuksissa erilaisista rau-
tapitoisista lannoitteista ei ole huuhtou-
tunut fosforia vesistöihin ensimmäisen 
viiden vuoden aikana edes alumiini- ja 

Suotyyppi Fosforin
pidätys,
kg ha1

Lettoräme 184
Ruoho- ja heinäkorpi 15
Ruohoinen sararäme 17
Ruohoinen sarakorpi 29
Ruohoinen saraneva 43
Ruohoinen sarakorpi 104
Mustikkakorpi 21
Mustikkakorpi 16
Varsinainen sararäme 0
Varsinainen sararäme 200
Varsinainen saraneva 161
Pallosararäme 2
Korpiräme 0
Isovarpuräme 3
Isovarpuräme 27
Tupasvillaräme 1
Tupasvillaräme 8
Lyhytkorsiräme 24
Lyhytkorsineva 32
Rahkaneva - Tupasvillaräme 3

Taulukko 1.  Pintaturpeen 
(0…15 cm) maksimaalinen 
fosforinpidätyskyky 20 ojitusalueella.
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rautaköyhiltä soilta (Nieminen 2005, 
Kuva 1). Yksi vaihtoehto suometsien 
lannoittamiseen on myös puun poltos-
ta syntyvä tuhka. Paitsi puun kasvatuk-
sen kannalta tärkeitä ravinteita tuhka 
sisältää aina myös merkittäviä määriä 
alumiinia ja rautaa, eikä yli 10 vuotta 
käynnissä olleissa tutkimuksissa tuhka-
lannoituksen ole todettu lisänneen fos-
forihuuhtoumia vesistöihin (Piirainen 
ym. 2005). Tuhkan sisältämän alumii-
nin ja raudan lisäksi fosforin pidätty-
mistä edesauttaa kalkitusvaikutus, jon-
ka seurauksena alumiini- ja rautahyd-
roksidien ja -oksidien sekä humusyh-
disteiden väliset sidokset purkautuvat, 
ja alumiinin ja raudan fosforinpidätys-
kyky paranee. 

Vaikka tutkimusalueilla Rauta PK:n 
ja tuhkan käyttö ehkäisee fosforin huuh-
toutumista, käytännön lannoitusalueil-
la fosforia voi huuhtoutua vesistöihin. 
Tähän on syynä se, että tutkimusalueilla 
lannoitteen joutuminen levityksen yhte-
ydessä suoraan ojiin on kaikin keinoin 
pyritty välttämään, mutta käytännön 
lannoitusaloilla tätä ei ole yleisesti käy-
tetyn helikopterilevityksen vuoksi voitu 
kokonaan estää. Helikopterilevityksessä 
on periaatteessa mahdollista säätää lan-
noitettavan kaistan leveyttä niin, että he-
likopterin lentäessä saran keskellä ojan 
reunaan jää muutaman metrin levyinen 
suojakaista. Vaikeat tuuliolot, epäsään-
nölliset ojaverkostot, poikkiojat ym. olo-
suhdetekijät kuitenkin aiheuttavat sen, 
että käytännössä lannoitteesta 2…3 pro-
senttia leviää ojiin. Vesiensuojelun kan-
nalta olisi toivottavaa, että maalevityk-
sen käyttö suometsien lannoituksessa 
lisääntyisi. Talvella lumelle tehty levi-
tys on vesistöjen kannalta parempi le-
vitysmenetelmä kuin helikopterilevitys. 
Tutkimusten mukaan tuhkalannoitus 
maalevityksenä lumelle ei lisää fosforin 
huuhtoutumista (Piirainen ym. 2005).

Johtopäätökset
Fosforin huuhtoutumisessa vesistöihin 
esimerkiksi päätehakkuu- ja lannoi-
tusalueilta on huomattavaa vaihtelua 
maaperä- ym. olosuhdetekijöistä joh-
tuen. Jotta metsätalouden merkitystä 
vesistöjen fosforikuormittajana voitai-
siin arvioida nykyistä tarkemmin, näi-
den olosuhdetekijöiden vaikutus kuor-
mitukseen tulisi ymmärtää ja kyetä ar-

Kuva 1. Valumaveden fosforipitoisuus Parkanon Rihkusennevalla ennen ja 
jälkeen Rauta-PK -lannoituksen. Koko valuma-alue lannoitettiin ojia ja 
ojamaita lukuun ottamatta.

vioimaan kvantitatiivisesti, esimerkiksi 
mallinnusta apuna käyttäen. Fosforin 
huuhtoutumista ojastoihin ja luonnon-
uomiin esimerkiksi hakkuun yhteydessä 
tuskin pystytään kuitenkaan täysin tor-
jumaan. Siksi käsittelyalueen yhteys vas-
taanottaviin vesistöihin tulisi aina pyrkiä 
katkaisemaan jättämällä käsittelyalueen 
ja vesistön välille riittävän suuri (yli yksi 
prosentti valuma-alueen pinta-alasta) jo-
ko luonnontilainen tai ennallistettu suo-
puskuri (Väänänen ym. 2008). 
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Typen kierto metsässä on lähes 
suljettua, jolloin metsäalueel-
ta purkautuu puhtaampaa vet-
tä kuin sadantana tullut vesi. 
Metsätaloustoimenpide aihe-
uttaa typpivirroissa muutoksia, 
jotka näkyvät toimenpiteen jäl-
keen useita vuosia. Suuretkaan 
häiriöt metsän sisäisissä typpi-
virroissa eivät välttämättä näy 
suurina eroina valumaveden 
typpikuormituksessa.

Typpi on vesistöissä ja erityisesti 
merialueilla perustuotantoa ra-
joittava ravinne ja sen lisäys aihe-

uttaa rehevöitymistä (Vitousek ja Howard, 
1991). Metsätalouden toimenpiteistä pää-
tehakkuun, maanmuokkauksen, lannoi-
tuksen ja ojituksen on osoitettu lisäävän 
typpikuormitusta eli typen kulkeutumis-
ta vesistöihin. Metsätaloustoimenpiteiden 
aiheuttama kuormitus on seurausta maas-
ta ravinteita ottavan puuston poistami-
sesta, pintakasvillisuuden häiriintymises-
tä sekä ravinteiden vapautumisesta hak-
kuutähteistä, lannoitteista ja maaperästä. 
Metsätaloustoimenpiteiden aiheuttama 
typpikuormitus on yleensä voimakkaim-
millaan 2…3 vuoden ajan toimenpitei-
den jälkeen ja vaikutukset voivat jatkua 
yli 10 vuotta.

Typpikuormituksen haitallisia vai-
kutuksia voidaan vähentää erityyppisillä 
vesiensuojelutoimenpiteillä (Ahtiainen 
ja Huttunen, 1999). Ilmaston lämpe-
neminen lisää typpikuormitusta, kos-
ka orgaanisen aineksen hajotus lisään-
tyy kasvukauden ulkopuolella, jolloin 
ravinteiden otto on vähäistä (Andersen 

ym., 2006). Lähitulevaisuudessa met-
sätaloustoimenpiteet lisääntyvät tur-
vemailla, kun ojitettujen turvemaiden 
puustot saavuttavat harvennus- ja pää-
tehakkuuvaiheen. Turvemailla hakkuu 
synnyttää kuormitusta suhteessa enem-
män kuin kangasmailla.

Valtakunnallisesti metsätalous on pieni 
vesistökuormittaja verrattuna esimerkiksi 
maatalouteen. Vuonna 2005 metsätalo-
uden arvioitiin aiheuttavan koko maassa 
5 prosenttia vesistöjen typpikuormituk-
sesta (Leivonen, 2005). Valtakunnallisten 
ja alueellisten laskelmien arvot ovat kui-
tenkin epävarmoja, sillä kokeellisia tutki-
muksia on melko vähän ja kuormitusvai-
kutus vaihtelee koealueelta toiselle sade-
määrän, typpilaskeuman, alueen rehevyy-
den ym. ominaisuuksien ja metsätalous-
toimenpiteiden mukaan. Lisäksi pienten 
kuormitusvaikutusten luotettava havait-
seminen on vaikeaa.

Typen huuhtoutumista 
säätelevät prosessit
Metsän typpivarastot ja siitä metsäs-
sä kiertävä osa ovat hyvin suuria ver-
rattuna huuhtoutuviin typpimääriin. 
Typen kierto metsässä on lähes suljet-
tua, sillä typen niukkuus rajoittaa pe-
rustuotantoa. Siksi kasvillisuus ja eliös-
tö hyödyntävät tehokkaasti käytettävis-
sä olevan typen. Typpikuormituksen 
määrään vaikuttaa sekä veden kulkeu-
tumisreitti käsittelyalueelta vesistöön 
että ravinteiden kyky pidättyä reitin eri 
kohdissa. Kuormituksen syntyyn johta-
vat tekijät voivat vaihdella alueelta toi-
selle. Rehevillä kasvupaikoilla maan 
typpivarasto voi olla niin suuri, ettei 

eliöiden typenotto kykene täysin estä-
mään typen huuhtoutumista vesistöön. 
Toisaalta rehevät maat eivät ole kovin 
happamia, ja nitrifikaatio voi muuttaa 
heikosti huuhtoutuvan ammoniumty-
pen helposti huuhtoutuvaan nitraatti-
muotoon. Valuma-alueen pinnanmuo-
dot ja maalaji säätelevät valunnan jakau-
tumista pintakerros- ja pohjavesivalun-
taan, mikä vaikuttaa typpikuormituksen 
syntyyn. Mikäli hakkuu, maanmuokka-
us tai lannoitus osuu valuntaa synnyttä-
välle alueelle, toimenpiteiden seurauk-
sena vapautuva typpi kulkeutuu herkäs-
ti vesistöön ja typpikuormitus kasvaa. 
Kuormitusta pyritään pienentämään 
jättämällä käsittelemättömiä suojavyö-
hykkeitä käsittelyalueen ja uoman väliin 
(esim. Ahtiainen ja Huttunen 1999). 
Suojavyöhykkeiden kuormitusta vähen-
tävä vaikutus perustuu siihen, että hak-
kuualueelta kulkeutuvaa typpeä pidät-
tyy maahan kemiallisesti, kasvit ja mik-
robit voivat käyttää typpeä ja että suoja-
vyöhykkeen perustamisella vältetään va-
luntaa synnyttävien alueiden käsittelyä. 
Nitraatti voi suojavyöhykkeellä myös vä-
häisessä määrin denitrifioitua eli muut-
tua kaasumaiseen muotoon, etenkin re-
hevillä alueilla.

Metsäalueilta tulevasta typpikuor-
mituksesta valtaosa on liuenneessa or-
gaanisessa muodossa. Pääosan siitä 
muodostavat biologisesti melko passii-
viset humusaineet, mutta mukana on 
myös pienimolekyylisiä typpiyhdisteitä, 
kuten aminohappoja. Ne hajaantuvat 
helposti ja voivat johtaa vesistöjen rehe-
vöitymiseen. Metsänuudistaminen, oji-
tukset ja lannoitukset eivät yleensä lisää 
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liukoisen orgaanisen typen huuhtoutu-
mista, vaan lisäys on ensisijassa nitraat-
ti- ja ammoniumtyppeä.

Ominaiskuormitus
Metsätalouden kuormitusta on hiljat-
tain käsitelty MESUVE -projektin lop-
puraportissa (Kenttämies & Mattsson, 
2006) ja Kansallista metsäohjelmaa 
2015 (KMO 2015) varten tehdyissä 
metsätalouden vesistökuormitusta kos-
kevissa laskemissa (Finér ym., 2008). 
KMO 2015-laskelmissa tarkasteltiin 
erikseen kangasmaiden ja turvemai-
den metsänuudistamisen, kunnostuso-
jituksen sekä lannoitusten aiheuttamaa 
kokonaistyppikuormitusta.

Kangasmaiden metsänuudistamisen 
(päätehakkuu ja maanmuokkaus) vaiku-
tusta typpikuormitukseen on Suomessa 
tutkittu enemmän kuin ojituksen ja lan-
noituksen kuormitusvaikutusta. Sitä on 
mitattu kuudella eri valuma-alueparilla, 
joiden pinta-alat, käsittelyt ja havain-
nointijakson pituus poikkeavat toisis-
taan. Aineistosta laskettiin keskimääräi-
nen vuotuinen ominaiskuormitus (eli 
toimenpiteen aiheuttama kuormitus-
lisäys) ja keskiarvoja tasoitettiin laske-
malla niistä viiden vuoden liukuva kes-
kiarvo (Kuva 1). Laskelmat on tehty ko-
konaistypelle, joka sisältää ammonium- 
ja nitraattitypen, liuenneen orgaanisen 
typen sekä partikkeleihin sitoutuneen 
typen. Laskelman mukaan kangasmai-
den metsänuudistaminen lisää vesistö-
jen typpikuormitusta kymmenen vuo-
den aikana yhteensä 5,0 kg ha-1.

Turvemaalla tehtävä metsänuudis-
taminen lisää typpikuormitusta enem-

Kuva 1. Päätehakkuun ja maanmuokkauksen aiheuttama typen ominaiskuor-
mitus kangasmailla ajan suhteen. Vuotuinen keskiarvo edustaa kaikkia valuma-
alueita, joista ominaiskuormitusta on mitattu. (Finér ym., 2008).

män kuin kangasmaalla (Lundin, 1999, 
Nieminen, 2004). Tämä johtuu ensi-
sijassa turvemaiden suuresta typpiva-
rastosta, maan häiriintymisestä kor-
juun ja maanmuokkauksen yhteydes-
sä sekä siitä, että turvemaat ovat usein 
vesistöjen välittömässä läheisyydessä. 
Valuma-aluepareja, joilla on tutkittu 
turvemaiden metsänuudistamisen ve-
sistövaikutuksia, on vähemmän kuin 
kangasmaiden tutkimusalueita ja aika-
sarjatkin ovat lyhyempiä. KMO 2015 
-laskelmissa typen ominaiskuormitus 
laskettiin neljän ensimmäisen vuoden 
ajalle Niemisen (2004) ja Lundinin 
(1999) esittämien tulosten perusteella 
(Kuva 2). Turvemaiden hakkuiden typ-
pikuormituksen kestosta ja kuormituk-

sen suuruudesta viidennestä vuodesta 
eteenpäin ei ole mittaushavaintoja, jo-
ten kuormituksen arvioitiin olevan kan-
gasmaiden ominaiskuormituksen suu-
ruinen. Tämä voi aliarvioida todellista 
typpikuormitusta. Laskelman mukaan 
turvemaiden metsänuudistaminen lisää 
vesistöjen typpikuormitusta kymmenen 
vuoden aikana yhteensä 18,2 kg ha-1. 
Metsänuudistamisen yhteydessä turve-
mailla tehdään lähes aina kunnostuso-
jitus, jonka aiheuttama ominaiskuormi-
tus arvioitiin erikseen.

Turvemailta huuhtoutuva typpi on 
lähes kokonaan liuenneessa orgaanises-
sa muodossa. Joensuun (2002) mukaan 
kunnostusojitus ei vaikuta liuenneen 
typen ja fosforin huuhtoutumiseen. 
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Kunnostusojitus lisää jonkin verran 
mineraalitypen (nitraattityppi, ammo-
niumtyppi) huuhtoutumista, mutta ve-
teen liuenneen orgaanisen aineen huuh-
toutuminen pienenee siinä määrin, et-
tä huuhtoutuvan kokonaistypen pitoi-
suudet jopa pienenevät muutamaksi 
vuodeksi kunnostusojituksen jälkeen. 
Koska liuenneen typen huuhtoutumi-
nen ei lisäänny kunnostusojituksen jäl-
keen, eikä typpikuormituksella ole sel-
vää yhteyttä kiintoainekuormitukseen, 
kunnostusojituksen ominaiskuormi-
tus (vertailukohtana kunnostusojitusta 
edeltävä tilanne) voidaan katsoa nollak-
si. Kaivuun yhteydessä ja jonkin aikaa 
sen jälkeen ojista voi kuitenkin irrota 
typpeä sisältävää orgaanista kiintoai-
netta. Mikäli kiintoainetta huuhtoutuu 
paljon, eikä se pidäty laskeutusaltaisiin 
tai pintavalutuskentille, niin kunnos-
tusojitus lisää typpikuormitusta. 

Kangasmaiden typpilannoituksen 
aiheuttamasta kuormituksesta on tehty 
vain yksi tutkimus Suomessa (Saura ym. 
1995), jonka mukaan typen huuhtou-
tuminen keskittyy kahteen lannoitusta 
seuraavaan vuoteen. Ensimmäisenä ja 
toisena vuotena typen huuhtoutumat 
olivat kahdeksan ja kaksi prosenttia lan-
noituksessa annetusta typestä. Näiden 
prosenttien ja 150 kg ha-1 typpiannok-
sen perusteella lannoituksen ominais-
kuormitus on ensimmäisenä vuotena 
12 kg ha-1 ja toisena vuotena 3 kg ha-1.

Sama käsittely, eri kuormitus
Koska eri valuma-alueilla samastakin 
käsittelystä koituva kuormitus voi ol-
la hyvin erisuuruinen, metsätalouden 
aiheuttaman typpikuormituksen luo-
tettavaan arviointiin tarvittaisiin suu-
ri joukko pitkään ja tarkasti mitattu-
ja valuma-aluepareja. Epävarmuutta 
vaikutuksen määrittämiseen aiheutuu 
myös kokeen sisäisistä tekijöistä, ku-
ten valunnan ja valumaveden typpi-
pitoisuuksien mittausvirheistä ja va-
luma-alueparin kalibrointikauden ai-
neistossa olevasta muusta hajonnas-
ta. Valuma-alueparien keskinäisistä 
eroista hyvä esimerkki on itäsuomalai-
nen Kangasvaaran ja eteläsuomalainen 
Rudbäckin valuma-alue. Molemmilla 
alueilla on tehty kangasmaiden uu-
distamishakkuita. Pienen typpilas-
keuman (noin 3…5 kg ha-1 a-1) alueel-

la Kangasvaarassa vuotuisen typpikuor-
mituksen perustaso ennen hakkuita oli 
noin 0,5 kg ha-1 a-1, kun taas korkeam-
man laskeuman (noin 6…15 kg ha-1 a-1) 
alueella Rudbäckillä kuormituksen pe-
rustaso oli 2 kg ha-1 a-1. Kangasmetsän 
uudistamishakkuu ja maanmuokkaus 
lisäsi Kangasvaaralla typpikuormitusta 
0,1 kg ha-1 a-1 ja Rudbäckillä 1 kg ha-1 a-

1. Ero ei selity pelkästään laskeumalla, 
valuma-alueen maalajeilla, topografial-
la eikä kasvillisuudella. Esimerkki osoit-
taa, että kaavamainen ominaiskuormi-
tuksen keskiarvojen käyttö alueellisissa 
kuormitusarvioissa voi johtaa harhaan, 
kun havaintovaluma-alueiden lukumää-
rä on pieni.
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Eroosio ja kiintoaineen kulkeu-
tuminen metsäalueiden luon-
nonuomissa on tavallisesti vä-

häistä, mutta metsätalouden toimet li-
säävät eroosiota. Koneiden ajourat ja 
maanmuokkaus rikkovat kasvipeitet-
tä ja altistavat maan eroosiolle. Veden 
virtaaminen paljastuneissa kohdissa 
mahdollistaa kiintoaineen ja sen sisäl-
tämien ravinteiden kulkeutumisen ve-
sistöihin. Suojavyöhykkeiden käyttö 
ja kevyet muokkausmenetelmät, joissa 
vältetään vesistöön asti johtavien pin-
tavaluntareittien muodostumista, vä-
hentävät kiintoaineen kulkeutumista 
vesistöihin.

Metsätalousalueilla kiintoaine-eroo-
siota tapahtuu merkittävimmin oji-
tetuilta turvemailta. Turve kulkeutuu 
suspensiona, joka voi edetä veden mu-
kana pitkiä matkoja ennen sedimentoi-
tumista. Ohutturpeisilla soilla ja pak-
suturpeistenkin soiden reunoilla ojat 
ulottuvat usein kivennäismaahan asti. 
Ojien pohjilta kivennäismaan partikke-
lit irtoavat helposti ja sedimentoituvat 
edelleen kohdissa, joissa virtausnopeus 
pienenee. Tulevaisuudessa turvemail-
la kasvavia metsiä hyödynnetään yhä 
enemmän ja lämpenevässä ilmastossa 
hakkuita joudutaan tekemään talven 
routajakson ulkopuolella, jolloin kiin-
toainekuormitusta syntyy aikaisempaa 
enemmän.

Vesistökuormitustarkastelut keskit-
tyvät tavallisesti kasviravinteiden kuor-
mitukseen eikä kiintoainekuormitusta 
tarkastella erikseen. Silloin kun kiinto-
ainetarkastelu on mukana (esim. Metsä- 
ja turvetalouden..., 1987), kiintoaineen 
laatuun ei useinkaan kiinnitetä huomio-
ta. Kiintoainekuormituksen ymmärtä-
minen edellyttää kitka- ja koheesiomai-
den erottamista ja erityyppisten kulkeu-
tumismekanismien tarkastelua.

Metsätaloustoimenpiteiden aiheut-
tama kiintoainekuormitus on sidok-
sissa tarkastelukohtaan ja siinä vallit-
seviin veden virtausolosuhteisiin. Mitä 
kauemmaksi kiintoaineen lähdealueel-
ta siirrytään, sitä todennäköisemmin 
karkea kiintoaine on sedimentoitunut 
kulkeutumismatkalla. Vallitsevan käy-
tännön mukaan metsätalouden ympä-
ristövaikutuksia tarkastellaan toimen-
pidealueen sisältävän latvavaluma-alu-
een tai ojitusalueen purkupisteessä 
(Joensuu, 2002).

Veden virtaus määrää 
kiintoaineen kohtalon 
Uomassa maa-aineksen irtoaminen ja 
kulkeutuminen ovat sidoksissa veden 
virtausnopeuteen ja virtaaman suuruu-
teen. Uoman hydraulisten prosessien 
kuvaaminen ja valunnan määrittämi-
nen ovat edellytyksenä uomaeroosion 
laskennalliselle tarkastelulle. 
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Miten metsätalous 
vaikuttaa kiintoaineen 
kulkeutumiseen?

Soiden uudisojituksia ei enää tehdä, mutta kunnostusojitusten 

määrä kasvaa.  Kunnostusojitus aiheuttaa merkittävimmän 

osan metsätalouden kiintoainekuormituksesta. Sen suuruutta 

ja vaihtelua on mitattu useilla valuma-alueilla Suomessa. 

Kiintoainekuormituksen syntyä sääteleviä tekijöitä ja niiden 

tärkeysjärjestystä voidaan arvioida mallintamisen keinoin.
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Virtaamaan vaikuttavat sääolosuh-
teiden lisäksi tarkastelukohdan yläpuo-
lisen valuma-alueen koko sekä tarkaste-
lukohdan ominaisuudet, kuten uoman 
pohjan ja reunojen karkeus, uoman kal-
tevuus ja alapuoliset virtausolosuhteet. 
Ojitusalueet ovat usein alavia, jolloin 
alapuolisen uoman vedenkorkeuden 
kohoaminen saattaa padottaa ja hidas-
taa veden virtausnopeutta yläpuolisessa 
uomassa. 

Veden virtaus luonnonuomassa, ku-
ten myös ojassa, on tavallisesti turbu-
lenttista ja virtauksen pyörteisyyteen 
liittyvät hydrodynaamiset voimat irrot-
tavat maa-ainesta. Kitkamailla eli kar-
keilla maalajeilla, painovoima vastustaa 
irtoamista ja koheesiomailla, jotka sisäl-
tävät huomattavan määrän esimerkiksi 
savea, silttiä tai turvetta, eroosiota vas-
tustavat lisäksi maarakeita yhteen sito-
vat koheesiovoimat. Jos hydrodynaami-
set voimat ovat pienemmät kuin par-
tikkelien liikettä vastustavat voimat, ei 
eroosiota synny. Eroosion laskennassa 
määritellään tavallisesti kriittinen leik-
kausjännitys, jolla partikkelien irtoa-
minen alkaa. Kun kriittiset olosuhteet 
on saavutettu, eroosion voidaan olettaa 
olevan verrannollinen leikkauslujuuden 
suuruuteen. Eroosion prosessipohjaiset 
laskentamenetelmät on kehitetty lähin-
nä kitkamaita varten. Koheesiomaille ei 
ole olemassa vastaavia yleisesti hyväk-
syttyjä laskentamenetelmiä, koska eroo-
sioon vaikuttavia tekijöitä ja niiden vä-
lisiä suhteita ei vielä tunneta riittävästi. 
Kitkamaiden eroosio tapahtuu partik-
keli kerrallaan, kun taas koheesiomailla 
sidosvoimat voivat johtaa irtoamiseen 
partikkeliryppäinä. 

Maapartikkelien kulkeutuminen 
riippuu veden virtausominaisuuksis-
ta ja partikkelien ominaisuuksista. 
Karkeammat partikkelit kulkeutuvat 
pohjakulkeumana ja pienemmät par-
tikkelit sekoittuvat virtauksen pyörtei-
syyden seurauksena veteen suspensiok-
si. Kaikkein hienojakoisimmat partik-
kelit voivat kulkeutua pitkiä matkoja 
veteen suspendoituneena siten, etteivät 
ne laskeudu käytännöllisesti katsoen 
ollenkaan. Virtausnopeuden pienene-
minen saa aikaan veden kuljetuskyvyn 
eli kuljetuskapasiteetin pienenemisen, 
mikä johtaa kulkeutuvien partikkeli-
en laskeutumiseen eli sedimentaatioon. 

Kiintoaineen kulkeutumismuodot ja 
kuljetuskapasiteetti vaihtelevat virtaa-
van veden eri kohdissa ja siten kiinto-
ainekonsentraatiolle muodostuu pys-
tysuuntainen jakauma, jossa kiintoai-
nekonsentraatio pienenee kun etäisyys 
uoman pohjasta veden pintaa kohti 
kasvaa. 

Eroosioprosessi on stokastinen ja 
irtoamista sekä kulkeutumista ja se-
dimentoitumista tapahtuu jatkuvasti. 
Fysikaalisperusteisissa malleissa laske-
taan keskimääräistä eroosiota ja kiin-
toaineen kulkeutumista, jolloin usein 
käytetään nk. tasapainotilan oletusta. 
Tasapainotilassa tarkastelukohdan het-
kellisen virtausolosuhteen ja maalajin 
ominaisuuksien perusteella lasketaan 
kiintoaineen konsentraatioprofiili, jol-
la partikkelien irtoaminen (eroosio) on 
yhtä suuri kuin yhteenlaskettu partik-
kelien sedimentoituminen, pohjakul-
keuma ja suspensiokulkeuma. Eroosio 
pienenee yleensä ajan kuluessa, sillä syö-
pyminen vähenee virtausolosuhteiden 
tasoittuessa, ojien umpeutuessa ja poh-
jamateriaalin muuttuessa karkeammak-
si hienojakoisen aineksen erodoitumi-
sen jälkeen.

Kunnostusojituksella suuri 
välitön vaikutus 
Pelkästään kunnostusojituksesta aiheu-
tuvan vesistövaikutuksen erottamisessa 
ei vertailukohtana pidetä luonnonti-
laisia, ennen alkuperäistä uudisojitusta 
vallinneita olosuhteita, vaan tilannetta 
ennen kunnostusojitusta, jolloin kun-
nostettavien ojien ikä on tyypillisesti 
yli 20 vuotta. Kunnostusojituksen omi-
naiskuormitus tarkoittaa kunnostuksen 
aiheuttamaa vuotuista kuormituksen li-
säystä verrattuna tilanteeseen, jossa toi-
menpidettä ei tehdä. Ominaiskuormitus 
tietyltä alueelta on suhteutettu toimen-
pidepinta-alaa kohden ja ominaiskuor-
mituksen suuruus vaihtelee toimenpi-
teestä kuluneen ajan suhteen. 

Metsätalouden kuormitusta on 
vuonna 2006 käsitelty MESUVE-tut-
kimusten loppuraportissa (Kenttämies 
& Mattsson, 2006). Kuormitusarvioita 
on sen jälkeen päivitetty uusimman tut-
kimustiedon perusteella KMO 2015:n 
(Kansallinen metsäohjelma 2015) yhte-
ydessä (Finér ym., 2008). KMO 2015 
laskelmia varten laadittiin ensimmäis-

tä kertaa myös kunnostusojituksen ai-
heuttaman kiintoaineen ominaiskuor-
mituksen arvio (Taulukko 1). Arvio 
perustuu Joensuun (2002) tutkimuk-
siin kunnostusojituksen kuormituk-
sesta valtaojassa ennen vesiensuojelu-
rakenteita, sekä Joensuun ym. (1999) 
ja Niemisen ym. (2005) tuloksiin ve-
siensuojelutoimenpiteiden vaikutukses-
ta kiintoainekuormitukseen. 

Taulukko 1. Kunnostusojituksen 
aiheuttama kiintoaineen 
ominaiskuormitus.

Vuotta 
toimenpiteestä

Kunnostusojitus
kg/ha/a (1)

1 300
2 100
3 80
4 60
5 50
6 40
7 30
8 20
9 10

10 5
Yhteensä kg/ha/10 a 695

(1) Joensuun (2002) aineistosta laskettu 
kiintoainekuormitus, josta on vähennetty arvioitu 
vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutus (50 %) 
(Joensuu, 2002; Nieminen ym., 2005)

Ominaiskuormitusluku on varsin 
karkea arvio kiintoaineen kulkeutumi-
sesta kunnostusojitetulta alueelta, sillä 
kiintoaineen kulkeutuminen vaihtelee 
mm. erodoituvan maan koostumuksen 
ja tarkastelukohdan virtausolosuhteiden 
mukaan. Esimerkiksi ojien kaivaminen 
turpeen alaiseen eroosioherkkään poh-
jamaahan voi johtaa kiintoainekuor-
mituksen tason pitkäaikaiseen (> 10 
vuotta) ja huomattavaan kohoamiseen 
(Kenttämies & Mattson, 2006), kun 
taas paksuturpeisilla alueilla kiintoaine-
kuormitus lisääntyy vähemmän ja voi 
pudota lähelle toimenpidettä edeltävää 
tasoa jo 1-2 vuoden kuluessa. Yhteen 
ominaiskuormituslukuun perustuva 
kuormitusten arviointi toimiikin hyvin 
vain siinä tapauksessa, että kuormitus-
luvun laskemiseen käytetty tutkimusai-
neisto edustaa keskimäärin hyvin kaik-
kea sitä vaihtelua, jota käytännön oji-
tusalueilla esiintyy.
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46 % kahden vuoden (1993-1994) ko-
konaiskulkeutumisesta. Uoman pohjan 
korkeustason ja virtausnopeuden muu-
toksista (Kuva 2) havaitaan, että eroo-
sion esiintymiskohdan määrää virtaus-
nopeuden muutos siten, että eroosiota 
tapahtuu virtausnopeuden kasvaessa ja 
kiintoaineen laskeutumista virtausno-
peuden pienentyessä. Mallin perusteel-
la laskettu kiintoaineen kulkeutuminen 
on herkkä myös maalajiominaisuuksil-
le (kiintoaineen partikkelikoko) ja uo-
man ominaisuuksille (kaltevuus ja uo-
man karkeus). 

Eroosioon ja sedimentaatioon vai-
kuttavien tekijöiden, kuten veden vir-
tausominaisuuksien, maalajin ja kalte-
vuuden perusteella voidaan tehdä kar-
keita arvioita eroosioriskistä eri koh-

dissa uomastoa ilman eroosioproses-
sien dynaamista laskentaa. Valuma-
aluetason paikkatietotyökaluja (esim. 
RLGIS, Alahuhta ym., 2007) on kehi-
tetty virtaustilanteiden laskentaan uo-
maverkostossa. Käyttäjä voi määrätä 
esimerkiksi keskimääräisen kevättulva-
tilanteen perusteella hetkellisen yliva-
luman, joka kuljetetaan laskennallises-
ti uomaverkoston lävitse. Virtaustiedon 
yhdistäminen maalajikarttojen kanssa 
mahdollistaa eroosio- ja sedimentaa-
tiokohtien paikantamisen uomastossa. 
Eroosioriskiä voidaan edelleen arvioi-
da määrittämällä kaltevuuden, maala-
jin ja virtauksen ominaisuuksia, jot-
ka ovat kriittisiä kiintoaineen irtoami-
sen kannalta. Tämäntyyppisen paik-
katietoanalyysin tulokset ovat suo-

Mallien tarjoama selitys 
Veden virtauksen ja kiintoaineproses-
sien laskennallinen tarkastelu antaa 
mahdollisuuden erotella systemaat-
tisesti eroosioon, sedimentaatioon ja 
kulkeutumiseen vaikuttavia tekijöitä. 
Lappalainen (2008) kehitti van Rijnin 
(1987) esittämiin laskentaperusteisiin 
pohjautuvan kiintoaineprosesseja ku-
vaavan matemaattisen mallin. Mallin 
avulla tutkittiin ojitusalueen valtao-
jassa tapahtuvaa kitkamaan kulkeu-
tumista käyttäen aineistoa Karvian 
Alkkiassa sijaitsevalta vuonna 1992 
kunnostusojitetulta valuma-alueelta 
(Joensuu, 2002). Valuma-alueen hyd-
rologiset prosessit kuvattiin FEMMA 
mallilla (Koivusalo ym., 2006), jolla 
tuotettiin päivittäinen valtaojaan pur-
kautuva vesimäärä vuosille 1993-1994. 
Ojaan purkautuva vesimäärä kuljetet-
tiin ojaa myöten 1,2 km pituisen mat-
kan jakamalla oja laskentasolmuihin 
ja ratkaisemalla veden virtaus uomas-
sa hydraulisella mallilla. Mallissa uo-
man vesipinnan kaltevuus vaikuttaa 
veden virtausnopeuteen, jolloin malli 
ottaa huomioon veden patoutumisvai-
kutuksen ja hidastaa virtausta kohdis-
sa, joissa vedenpinnan kaltevuus pie-
nenee. Hydraulisen mallin avulla tuo-
tettiin veden virtausnopeudet ja veden-
pinnan korkeudet valtaojassa kiintoai-
ne-eroosion laskentaa varten.  

Kiintoaineen laskennassa eroosion 
oletettiin tapahtuvan idealisoidun suo-
rakaiteen muotoisen uoman pohjasta. 
Pohjalla olevaa kiintoainesta kuvattiin 
yhdellä partikkelikokoluokalla, joka 
vastasi mitatun raekokojakauman me-
diaania. Van Rijnin (1987) tasapainoti-
laa kuvaavat yhtälöt parametrisoitiin 
pohja- ja suspensiokulkeumalle, jot-
ka laskettiin uoman jokaisessa lasken-
tasolmussa. Kiintoainekulkeuman pe-
rusteella päivitettiin pohjan korkeusta-
soa, jonka muutoksen perusteella eroo-
sio- ja sedimentaatiokohdat valtaojassa 
voitiin paikantaa. 

Lappalaisen (2008) mukaan eroosio 
ja kiintoaineen kulkeutuminen tapah-
tuu valtaosin yksittäisten virtaushuip-
pujen aikana (Kuva 1). Esimerkiksi 
kevättulvan 1993 aikana kahden vii-
kon kuluessa tapahtunut kiintoaineen 
kulkeutuminen vastaa laskennallisesti 

Kuva 2. Laskettu valtaojan pohjan korkeustason muutos alkutilanteeseen 
nähden, sekä hetkellinen veden korkeus (uoman pohjasta) ja veden 
virtausnopeus kevättulvan aikaan (26.4.1993).

Kuva 1. Laskettu päivittäinen virtaama ja kiintoainekuorma Karvian 
Alkkian valuma-alueella. Kiintoainekuorman yksikkö on tilavuus 
ojanleveyttä ja aikaa kohden.
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raan hyödyntämiskelpoisia kun-
nostusojitusten suunnittelussa 
(Kuva 3). 

Lopuksi
Kunnostusojitukset ovat mer-
kittävin kiintoainekuormitus-
ta synnyttävä metsätaloustoi-
menpide. Kunnostusojituksen 
kiintoainekuormitusta voidaan 
arvioida tehtyjen valuma-alue-
tutkimusten perusteella, mut-
ta arvioihin sisältyy hajontaa 
ja epävarmuutta monimutkais-
ten vuorovaikutusten johdosta. 
Kiintoaineprosesseihin vaikutta-
vien tekijöiden merkitystä voi-
daan verrata toisiinsa laskenta-
mallin avulla. Uomaverkoston 
valtaojaa kuvaavan mallin tu-
losten perusteella erodoituvan 
maa-aineksen ja uoman omi-
naisuudet, sekä veden virtaus-
nopeuden hidastuminen tai no-
peutuminen uomassa nousevat 
esiin tärkeimpinä eroosiota se-
littävinä tekijöinä. Jos merkit-
tävimpiä kiintoaineprosessei-
hin vaikuttavia tekijöitä kuva-
taan paikkatietona, eroosioris-
kin arviointiin voidaan päästä 
ilman eroosion dynaamista las-
kentaa. Kiintoaineen laadulla ja 
raekokojakaumalla on huomat-
tava merkitys eroosion ja sedi-
mentaation kannalta, mitä tuli-
si selvittää uusissa tutkimuksissa 
syvällisemmin. 
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luokittelu eroosioriskin suhteen (va = 
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Luonnonhuuhtouman lisäksi ve-
sistöihin tulee kuormitusta useis-
ta ihmistoimintaan kytkeytyvistä 

lähteistä. Maataloutta pidetään suurim-
pana yksittäisenä ihmistoiminnasta joh-
tuvana vesistöjen typen ja fosforin kuor-
mittajana. Valtakunnan tason kokonais-
arvioissa metsätalouden typpikuormi-
tuksen osuus on noin viisi prosenttia ja 
fosforikuormituksen osuus noin kah-
deksan prosenttia. Metsätalouden kuor-
mitusosuus kuitenkin vaihtelee suuresti 
ja erityisesti latvavesistöjen, kuten pien-
ten lampien ja jokien sekä purojen valu-
ma-alueilla metsätalouden kuormitus-
osuus voi olla merkittävä.

Valumavesien kiintoainekulkeumat 
ja samentuminen ovat metsätalouden 
osalta näkyvin haitta. Metsätaloustoi-
menpiteistä kunnostusojitus, maan-
muokkaus, uudistushakkuut, ener-
giapuun korjuu ja jossakin määrin 
myös metsäautoteiden rakentami-
nen aiheuttavat kiintoainekuormaa. 
Metsänlannoitus ja hakkuut aiheuttavat 
lähinnä ravinnepäästöjä. Suomessa teh-
dään hakkuita vuosittain noin 450 000 
hehtaarin alalla (Metsätilastollinen vuo-
sikirja 2007). Tästä noin kolmannes on 
uudistushakkuita ja kaksi kolmannesta 
harvennushakkuita. Metsämaata muo-
kataan keskimäärin 125 000…130 000 
hehtaaria vuodessa. Koko valtakunnas-
sa metsänlannoitusta on tehty 2000-

luvulla keskimäärin 24 000 hehtaaria 
vuodessa ja lannoituspinta-ala on nou-
sussa. Kunnostusojitusta tehdään val-
takunnan tasolla tällä hetkellä pääosin 
yksityismailla 60 000…70 000 hehtaa-
ria vuodessa (Metsätilastollinen vuosi-
kirja 2007). Metsätaloudelliset ojitukset 
ovat nykyisin yksinomaan kunnostuso-
jituksia, jolla tarkoitetaan vanhojen oji-
tusalueiden kunnostamista perkaamal-
la olemassa olevia ojia sekä kaivamalla 
täydennysojia.

Kunnostusojitus lisää kiintoaineen 
huuhtoutumista, kun kaivutyön yhtey-
dessä maa-ainesta irtoaa ja sekoittuu 
veteen. Ojaluiskat ja kaivumassat ovat 
alttiina virtaavan veden aiheuttamal-
le syöpymiselle. Irtonainen aines, jota 
kasvillisuus ei peitä, saattaa huuhtou-
tua ojiin sateen ja lumensulamisvesien 
mukana. Kunnostusojituksen aiheut-
tama kuormituksen lisääntyminen on 
suurimmillaan noin kahden vuoden 
ajan toimenpiteen jälkeen (Joensuu 
2002). Kunnostusojituksessa kiintoai-
neksen huuhtoutuminen on vähintään 
samaa suuruusluokkaa kuin uudiso-
jituksessa, joskus jopa suurempaakin. 
Kunnostusojituskohteilla syöpymis- ja 
liettymisherkät kohdat voidaan todeta 
vanhojen uomien muodonmuutoksis-
ta. Uudisojituksen aiheuttama turve-
kerroksen ohentuminen lisää kunnos-
tusojituksessa ojien syöpymisalttiutta, 
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Metsätalouden vesiensuojelumenetelmiä on kehitetty ja niiden toi-

mivuutta parannettu ���0-luvun lopulta lähtien. Menetelmät pe-

rustuvat joko veden mukana kulkevan kiintoaineen laskeuttami-

seen altaiden pohjalle tai suodatukseen kasvillisuuden tai turpeen 

läpi. Uusia innovatiivisia vesiensuojelumenetelmiä pyritään otta-

maan käyttöön, ja paikkatietotekniikkaa hyödynnetään menetel-

mien suunnittelussa jatkossa monipuolisesti.

Metsätalouden 
vesiensuojelu
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Kuva 1. Kaivettujen ojien 
penkat voivat sortua.

Kuva 2. Perkauskatkoissa oleva kasvillisuus hidastaa 
veden virtausta ja estää ojasyöpymiä.

koska aiempaa suuremmalla osalla ojaverkostoa kunnostuso-
jat ulottuvat kivennäismaahan saakka (Kuva 1).

Vesiensuojelumenetelmien yhdisteleminen 
lisää puhdistustehoa
Hakkuiden yhteydessä vesiensuojelu toteutetaan tavallises-
ti jättämällä suojavyöhyke hakkuualueen ja vesistön väliin. 
Suojavyöhykkeen leveys riippuu maanpinnan kaltevuudes-
ta ja maaperän eroosioherkkyydestä. Vesistöjen varteen jä-
tettävän suojavyöhykkeen maanpintaa ei rikota koneilla. 
Suojavyöhykkeen rikkomaton pintakasvillisuus vähentää kiin-
toaineen ja ravinteiden kulkeutumista hakkuualalta vesistöön. 
Ravinnehuuhtoumien välttämiseksi myös hakkuutähteet kor-

jataan pois suojavyöhykkeeltä. Vesistön läheisyys ja hakkuu-
alueen maaperä määräävät metsäkoneiden ajourien sijoitta-
misen. Eroosioherkillä mailla painumat ja liettymät syntyvät 
helpommin, jolloin ajourat sijoitetaan kauemmaksi vesistös-
tä. Maaperän lisäksi korjuuajankohta vaikuttaa olennaisesti 
koneiden aiheuttamien painumien syntymiseen. Sulan maan 
aikana urapainaumia syntyy talviaikaista korjuuta enemmän. 
Nykyisen käytännön ja voimassa olevien suositusten mukaan 
hakkuissa vältetään purojen ja norojen ylityksiä.

Kunnostusojituksessa vesiensuojelutoimenpiteisiin kiin-
nitetään nykyisin erityistä huomiota jo hankkeen suunnit-
teluvaiheessa. Kunnostusojituksen yhteydessä kiintoainekul-
keumaa voidaan vähentää jättämällä ojiin kaivu- tai per-
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Kuva 3. Pohjapadot vähentävät ojien syöpymistä ja 
keräävät karkeinta veden mukana kulkevaa ainesta.

Kuva 4. Pintavalutus on todennäköisesti tehokkain menetelmä 
pysäyttämään veden mukana liikkeelle lähtenyttä kiintoainetta.

kauskatkoja (Kuva 2). Kaivukatkon pituus (vähintään 20 
m) riippuu virtaaman määrästä ja maalajista. Yksittäisiä ojia 
perattaessa vesi voidaan maanpinnan kaltevuuden salliessa 
johtaa sivuun alkuperäisestä ojasta; vesi palautuu johteen 
alapuolella pintavalutuksena takaisin ojaan. Tarvittaessa voi-
daan kaivaa veden keräämiseksi niin sanottu haarukkaoja 
kaivukatkon alapuolelle.

Kunnostetuissa ojissa veden virtausnopeutta voidaan hi-
dastaa ojien pohjille rakennetuilla pohjapadoilla tai rum-
pujen yhteyteen tehdyillä virtaamansäätöpadoilla (Kuva 3). 
Syöpymisen vähentämisen lisäksi pohjapadot pidättävät poh-
jakulkeumana liikkuvaa karkeaa kiintoainetta. Peräkkäisillä 
pohjapadoilla eli putousportailla säädellään ojien pituuskal-

tevuutta siten, että patojen välillä veden virtausnopeus ja oji-
en syöpyminen pienenee. Settipato on metallista tai muovis-
ta valmistettu, yleensä rummun yhteydessä oleva kehikko, 
jossa veden virtaussuuntaan nähden poikittain asetetuilla 
lankuilla tai levyillä säädellään veden padotusta ja virtausta. 
Tilapäisratkaisuina yksittäisiin sarkaojiin voidaan rakentaa 
havupatoja vähentämään syöpymisherkän aineksen liikkeel-
lelähtöä kaivun yhteydessä.

Pintavalutus on oikein järjestettynä yksi tehokkaimmista 
vesiensuojelukeinoista vähentää kiintoaineshuuhtoumaa ja 
sillä voidaan vähentää myös liuenneiden ravinteiden, muun 
muassa liukoisen fosforin kulkeutumista vesistöön (Silvan 
2004, Väänänen 2008). Kunnostusojitetun alueen alapuo-
lelle voidaan jättää ojittamaton alue pintavalutuskentäksi, 
jonka läpi valumavedet virtaavat. Pintavalutukseen sovel-
tuu mikä tahansa tasainen alue, jossa vedet saadaan suodat-
tumaan kasvillisuuden läpi ja jossa veden liike hidastuu ja 
vedet leviävät laajalle alueelle (Kuva 4). 
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Kuva 5. 
Laskeutusaltailla pystytään 
vähentämään valumavedestä 
kiintoaineen määrää ja siihen 
sitoutuneita ravinteita.
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Pintavalutuskenttänä on käytetty osaa vanhasta 
ojitusalueesta, kunnostusojituskelvotonta ojitus-
alueen osaa tai kunnostusojitusalueen välittömäs-
sä läheisyydessä olevaa soistunutta kivennäismaa-
ta tai luonnontilaista suota. Luonnontilainen suo 
ei kuitenkaan saa olla metsälain 10 §:n mukainen 
erityisen tärkeä elinympäristö (Laki kestävän met-
sätalouden rahoituksesta 1094/1996, Metsälaki 
1093/1996).

Pintavalutuskentän toiminnan kannalta on tär-
keää, ettei sen rakentamisvaiheessa rikota maan-
pintaa ja aiheuteta oikovirtauksia, jotka heikentä-
vät kentän puhdistustehoa. Johdettaessa vettä pin-
tavalutuskentälle, kentän yläpuolelle suositellaan 
kaivettavaksi kamman muotoinen jako-oja, jotta 
ojitusalueelta tuleva vesi saadaan jaettua tasaises-
ti kentälle. Ennen jako-ojaa suositellaan kaivet-
tavaksi laskeutusallas, johon veden mukana kul-
keva karkein aines jää. Pintavalutuskentän koko, 
kentälle tulevan veden määrä, oikovirtaukset sekä 
kentän kaltevuus, kasvillisuus ja turvekerroksen 
paksuus vaikuttavat kentälle tulevan veden puh-
distumiseen. Pintavalutuskentän suositellaan ole-
van vähintään yksi prosentti valuma-alueen pin-
ta-alasta. Valumaveden riittävän pitkäaikainen vii-
pymä pintavalutuskentän kasvi- ja turvepeitteessä 
on edellytys ravinteiden pidättymiselle. Hyvin toi-
miville pintavalutuskentille jää 70…90 prosenttia 
kiintoaineksesta.

Kunnostusojitetun alueen sarkaojissa noin 
100 metrin välein sijoitetuilla lietekuopilla voi-
daan vedestä poistaa ojan pohjaa pitkin kulkeu-
tuvaa kiintoainetta. Lietekuopat ovat tilavuudel-
taan 1…2 kuutiometrin suuruisia syvennyksiä. 
Kiintoainetta voidaan kerätä myös leventämällä 
ja syventämällä esimerkiksi kokoojaojaa 10…100 
metrin matkalla.

Laskeutusaltaat ovat tärkein vesiensuojelutoi-
menpide sellaisilla kunnostusojitusalueilla, joilla 
pohjamaa on keskikarkeaa tai karkeaa kivennäis-
maata (Kuva 5). Laskeutusaltailla voidaan pois-
taa veden mukana tulevasta kiintoaineesta 30…50 
prosenttia, parhaissa tapauksissa jopa 60…70 pro-
senttia. Laskeutusaltaan yhdistäminen pintavalu-
tuskentän tai suojavyöhykkeen kanssa, tai purku-
vesien johtaminen perkaamatta jäävään kasvipeit-
teiseen laskuojaan tehostaa vesiensuojeluvaikutus-
ta. Tällöin laskeutusaltaaseen jää karkein kiintoai-
ne ja pintavalutuskentälle suuri osa hienojakoises-
ta kiintoaineesta ja ravinteista.

Kosteikolla tarkoitetaan aluetta, joka on run-
saamman virtaaman aikana jopa veden peittä-
mä ja pysyy muun ajan märkänä tai kosteana. 
Toimiva kosteikko sisältää syvänteen ja matalan 
veden osan, joka on kasvukauden aikana kasvilli-
suuden peitossa (Kuva 6). Laskeutusaltaan ja pin-
tavalutuskentän yhdistelmää voi pitää rakennet-

Kuva 6. 
Hyviä luontaisia kosteikkojen paikko-
ja ovat esimerkiksi vanhat sammaloi-
tuneet mutahaudat tai järvikuiviot, 
joiden hyödyntämisellä vältytään kei-
notekoisen kosteikon rakentamiselta 
ja rakentamisen aiheuttamalta kiin-
toaine- ja ravinnehuuhtoutumiselta.
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tuna kosteikkona (Joensuu ym. 2007, 
Ruotsalainen 2007).

Miten tästä eteenpäin?
Paikkatietoaineistojen saatavuuden pa-
raneminen ja teknisten laskentaresurssi-
en lisääntyminen ovat luoneet mahdol-
lisuuden kehittää ohjelmistoja, joiden 
avulla voidaan mallintaa kustannuste-
hokkaasti tuhansien hehtaarien kokois-
ten valuma-alueiden ominaisuuksia. 
Paikkatietoanalyysien tavoitteena on 
tuottaa kunnostusojitusten suunnittelus-
sa tarvittavaa, maastossa tapahtuvaa suun-
nittelua täydentävää ja tehostavaa tietoa. 
Tämän kaltaista tietoa ovat esimerkiksi 
ojien valuma-alueiden pinta-alat sekä ar-
vio ojien eroosioriskin suuruudesta.

Paikkatietoa voidaan hyödyntää 
muun muassa vesiensuojelurakentei-
den mitoittamisen ja sijoittamisen op-
timoinnissa valuma-alueelle sekä en-
nen kaikkea kuormituksen syntymisen 
ehkäisyssä välttämällä eroosioherkkien 
uomien tarpeetonta perkaamista. Kun 
tietyt ojien eroosioriskin muodostavat 
ominaisuudet voidaan yksilöidä, pysty-
tään vesiensuojelu toteuttamaan juuri 
tietylle paikalle kustannustehokkaim-
malla tavalla. Yksinkertaisimmillaan tä-
mä voi tarkoittaa kaivukatkon jättämis-
tä kaltevalle pätkälle ojaa.

Paikkatietojärjestelmien avulla voi-
daan hallita massiivista tietomäärää ve-
siensuojelun suunnittelussa. Tieto on 
myös helposti päivitettävissä sekä jaet-
tavissa. Kansallisessa metsäohjelmassa 
vuoteen 2015 yhdeksi tavoitteeksi on-
kin asetettu, että vuoteen 2010 men-
nessä on käytettävissä paikkatietojärjes-
telmä, jonka avulla eroosioriskiä sekä 
siihen vaikuttavia valuma-alueen omi-
naisuuksia voidaan arvioida. Tämän 
tavoitteen toteutuminen edistää myös 
vesipolitiikan puitedirektiivin toteutuk-
sen yhteydessä tapahtuvaa vesienhoidon 
suunnittelua (Maa- ja metsätalousmi-
nisteriö 2008).

Mallinnuksen keinoja käytetään tu-
levaisuudessa myös entistä enemmän 
hyväksi arvioitaessa metsätalouden ve-
sistökuormitusvaikutuksia. Mallinnusta 
tarvitaan EU:n vesipuitedirektiivin alu-
eellisen toteutuksen yhteydessä, kun 
arvioidaan toimijoiden aiheuttaman 
kuormituksen osuuksia ja kuormitus-
lähteitä eri vesistöalueilla. (Kuva 7).

Kuva 7. Mallinnuksella voidaan tuottaa tieto uomapisteiden yläpuolisen valuma-
alueen koosta, mikä helpottaa vesiensuojelurakenteiden sijoitusta ja mitoitusta.

Maastoseurantaan perustuvaa veden 
laadun mittaustietoa tarvitaan jatkos-
sakin, sillä ilmaston muuttumisen sekä 
toimenpiteiden ja vesiensuojeluratkai-
sujen kehittämisen seurauksia ei voida 
luotettavasti ennustaa. Lisäksi suunnit-
telussa käytetyt paikkatietomenetelmät 
ja kuormituksen laskentamallit tarvit-
sevat laadukkaita aineistoja tulosten to-
dentamiseksi ja tarkentamiseksi. Metsä-
taloustoimenpiteiden vaikutusten arviot 

valumavesien laatuun perustuvat tällä 
hetkellä käytännössä suhteellisen harva-
lukuisen seurantapisteverkon tietoihin 
ja niistä laskettuihin ominaiskuormi-
tuslukuihin. Mikäli metsätalouden toi-
menpiteistä halutaan luotettavaa ja kat-
tavaa kuormitusvaikutustietoa, hakkui-
den, maanmuokkauksen, kunnostusoji-
tuksen ja lannoituksen havaintoverkkoa 
pitää laajentaa valtakunnallisesti katta-
vaksi (Kuva 8).
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Kuva 8. Metsätaloustoimien vesistö-
kuormituksen seuranta voidaan auto-
matisoida ja lisäksi kuormitusarviota 
tarkentaa jatkuvalla valumavesien laa-
dun seurannalla.
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Olen koulutustaustaltani vesita-
lousinsinööri, mutta olen pää-
tynyt sattumien summana töi-

hin kansainvälisen järjestön (Maailman 
Luonnonsuojeluliitto IUCN) metsä-
ohjelmaan. Siitä huolimatta, tai ehkä 
juuri sen takia, olen seurannut kiin-
nostuneena kolmen viime vuoden ajan 
asiantuntijoiden ja tieteellisten toimit-
tajien ajatustenvaihtoa metsien roolista 
tulvansuojelussa. 

Keskustelu on silmiinpistävästi pyö-
rinyt metsät vai vesi –vastakkainasette-
lun ympärillä. Tämän sai osaltaan aikaan 
Maailman elintarvikejärjestön (FAO) ja 
Kansainvälisen metsäntutkimuslaitok-
sen (CIFOR) vuonna 2005 julkaisema 
raportti (CIFOR & FAO, 2005), joka 
kyseenalaisti laajalti omaksuttuja teo-
rioita, kuten sen että metsät toimisivat 
pesusienen tavoin varastoiden vettä sa-
teen aikana ja päästäen sitä pikku hil-
jaa luontoon kuivina kausina. Vaikka 
raportti ei antanut niin mustavalkoista 
kuvaa metsien roolista kuin sen otsikon 
perusteella voisi päätellä (”Metsät ja tul-
vat. Hukummeko fiktioon vai keskitym-
mekö faktoihin?”), päätyivät julkaisun 
tulokset kansainvälisen lehdistön lainaa-
miksi. Vaikutusvaltaiset ja laajasti luo-
tettavina pidetyt toimitukset kuten The 
Economist ja BBC raportoivat toimit-
tajille tyypillisen suoraviivaiseen tapaan: 
”Metsienhakkuulla ei ole vaikutusta 
suuriin tulviin” (BBC, 2005) ja ”Hiiteen 

metsät! Metsien hakkuu ei ole tulvien 
perussyy” (The Economist, 2005) 

Mutta FAO ei ollut raportteineen 
ainoa vastakkaista ja uutta näkökul-
maa edustava laitos. Samoihin aikoi-
hin ilmestyi DFID:n (Department for 
International Development of the U.K.) 
toimittama raportti (DFID, 2005), joka 
myös päätyi kritisoimaan metsänhoita-
jien vallitsevia pinttyneitäkin käsityksiä 
metsien ainutlaatuisesta roolista veden 
kiertokulussa. Myös eräät muut kan-
sainvälisesti arvostetut tutkijat halusivat 
kiinnittää huomiota metsien ”yliarvos-
tettuun” rooliin veden kierrossa (Calder, 
2006). Vastakkainasettelu oli valmis.

Välittäjien aika
Maailman Luonnonsuojeluliitto sekä 
useat muut tahot ja tutkijat ymmär-
sivät, että väittely näkökulmien välil-
lä oli ehkä paisunut tarkoitustaan suu-
remmaksi kärjistettyjen tulkintojen ja 
huolimattoman lehtikirjoittelun vuok-
si. Seurasi uusi kierros julkaisuja (mm. 
Bruijnzeel, 2006), sivutapahtumia ja 
sessioita kansainvälisten kokousten yh-
teydessä. Yhteistä näille oli kokonais-
valtaisen näkemyksen korostaminen; 
vesitalousihmiset puhuivat kokonaisval-
taisesta vesistösuunnittelusta (Inegrated 
Water Resources Management, IWRM), 
luonnonsuojelijat Ecosystems Approach 
-lähestymistavasta ja metsänhoitajat 
metsämaiseman entisöinnistä (Forest 

Landscape Restoration) – kaikki ajoivat 
samaa asiaa, mutta ilmaisivat sen omalle 
ammattikunnalleen tuttuun tapaan. 

Taistelu jatkuu
Kiivas keskustelu metsät-vesi asetelman 
tiimoilta tuntui jo laantuneen kunnes 
viime vuoden lopulla Global Change 
Biology –lehti nosti metsien kiistel-
lyn roolin esiin uudelleen julkaisemalla 
Bradshaw’n ym. (2007) artikkelin glo-
baalista tutkimuksesta, jossa metsien tul-
vansuojelullinen tärkeys väitettiin kiistat-
tomaksi. Bradshaw kokosi ja analysoi 56 
kehitysmaan kansallista aineistoa metsä-
pinta-alaan ja tulvien esiintymiseen liitty-
en. Artikkelin mukaan luonnollisen met-
säalan väheneminen 10 prosentilla voi li-
sätä tulvien esiintymistä 4…28 prosentil-
la. Laurance (2007) ylisti artikkelia arvo-
valtaisen tieteellisen lehden (Nature) si-
vuilla läpimurrolliseksi. Lähes välittömäs-
ti artikkelin julkaisun ja Nature-lehden 
esseen jälkeen kansainvälisistä tutkijois-
ta koostuva ryhmä kirjoitti vastineensa 
(Bruijnzeel et al. 2007), joka kyseenalaisti 
Bradshaw:n ja hänen ryhmänsä tulokset. 
Bruijnzeelin ja hänen kollegoidensa mu-
kaan Bradshaw päätyi virheellisiin johto-
päätöksiin jättäessään huomioimatta ih-
misten määrän ja asumistiheyden tutki-
millaan alueilla. Saman ryhmän mukaan 
tulvien esiintymiseen vaikuttaa eniten se, 
miten maata käytetään metsien hakkuun 
jälkeen. Tähän puolestaan vaikuttaa suu-

Kirjoittaja on valmistunut vesitalouden diplomi-insinööriksi (2001) ja lisensiaatiksi (2002) Teknillisen 
korkeakoulun Vesitalouden laboratoriosta. Hän on työskennellyt sen jälkeen Maailman luonnonsuojeluliiton 
(IUCN) metsäohjelmassa Burkina Fasossa ja Sveitsissä. Elokuusta 2008 lähtien Stucki on toiminut 
biodiversiteettiasiantuntijana Shellin päämajassa Haagissa osana IUCN:n ja Shellin välistä henkilöstövaihto-ohjelmaa.

Kumpi voittaa - 
metsät vai vesi?

VirPi STucKi
tekn.lis.
E-mail: virpi.stucki@gmail.com

Mikä on metsien rooli tulvansuojelussa tropiikissa? 
Aiheuttaako metsien hakkuu enemmän ja suurempia tulvia 
kehitysmaissa? Mikä on asukasmäärän ja –tiheyden rooli 
tulvien aiheuttajana tai niiden raportoinnin uutiskynnyksessä 
niin sanotussa poliittisessa etelässä? Muun muassa näihin 
kysymyksiin etsitään vastauksia kansainvälisellä taholla. 
Tutkijat ovat asioista vielä edelleen hyvinkin eri mieltä. 
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resti juuri ihmisten määrä ja heidän mah-
dollisuutensa harjoittaa elinkeinojaan. 

Bradshawn, Laurancen ja Bruijnzeelin 
artikkelien ristiriitaiset sanomat vaikut-
tivat aluksi ikään kuin ”toiselta erältä 
samojen ottelijoiden kesken”. Onneksi 
ensivaikutelma ei pitänyt paikkaansa. 
Uusimmissa artikkeleissa on selvästi 
huomattavissa enemmän yhteistä kuin 
”ensimmäisen erän” artikkeleissa, joissa 
metsien ja vesien vastakkainasettelu pais-
toi osasta kirjoituksia läpi jopa tarkoitus-
hakuisesti. Loppujen lopuksihan kyse ei 
ole siitä, tarvitaanko metsiä tulvansuoje-
luun vai ei. Metsiä tarvitaan paljon muu-
hunkin, kuten luonnon monimuotoi-
suuden ja veden laadun ylläpitämiseen, 
virkistyskäyttöön, eroosion torjuntaan ja 
marjojen, sienien, lääkekasvien sekä mui-
den elinkeinojen (ml. puutavara metsäte-
ollisuuden tarpeisiin) tarjoamiseen. 

Loppu hyvin kaikki hyvin?
Keskeinen viesti metsänhoitajien ja ve-
sitalousihmisten keskuudessa tulisikin 
olla, että metsien ja vesien välisen vuo-

rovaikutuksen kiistelyssä ei ole voitta-
jaa, vaan eri näkökulmia tarvitaan osa-
na laajempaa kokonaisuutta. CIFOR 
on halunnut viime aikoina viestittää 
vastauksena yksinkertaisia kyllä tai ei -
vastauksia metsien hakkuun ja tulvien 
välisille yhteyksille vaativille päättäjil-
le ja pehmentääkseen vuoden 2005 ra-
portin aiheuttamaa kohua: ”Yläjuoksun 
maanviljelijöiden syyttäminen valtavis-
ta alajuoksun tulvista voi johtaa tarpeet-
tomaan kärsimykseen heikompia sorta-
vien päätösten johdosta. Samalla met-
säalan suojelun puute johtaa huomatta-
viin taloudellisiin tappioihin lisäämällä 
ainakin jossain määrin tulvia ja niiden 
ankaruutta. Saisimmeko välitettyä tä-
män vivahteikkaan sanoman tieteellisen 
ja poliittisen keskustelun yhtymäkoh-
tiin vaikkakin tieteellinen väittely asias-
ta jatkuu edelleen ?” (CIFOR, 2007)
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Metsienhakkuun rooli tulvansuojelussa oli kiistaton hirmumyrsky Stanin iskiessä Meksikon ja Guatemalan rajalle 2005. 
Alueet, joissa metsät olivat koskemattomia kärsivät lievempiä tuhoja kuin alueet, joissa metsät oli hakattu. Tutkijat eivät 
kuitenkaan aina ole yhtä mieltä ilmiön yleispätevyydestä tropiikissa. Kuva: Virpi Stucki/IUCN.
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Pohjaeläintarkkailuissa käytetyt 
näytteenottomenetelmät ei-
vät vaihtele kovinkaan paljoa, 

vaan erot tarkkailuohjelmien välil-
lä syntyvät nimenomaan suunnitte-
luvaiheessa. Pohjaeläintutkimuksissa 
rinnakkaisnäytemäärä on eräs merkit-
tävimmistä tarkkailuaineistojen luo-
tettavuuteen vaikuttavista tekijöistä. 
Panostus tarkkailututkimusten mui-
hin työvaiheisiin voi valua kokonaan 
hukkaan, jos tulokset jäävät alhai-
sen näytemäärän vuoksi kovin epä-
varmoiksi. Tarkoituksemme on tällä 
artikkelilla hälventää sitä epäselvyyt-
tä, joka leimaa näytemäärän merki-
tystä pohjaeläintarkkailuissa ja -seu-
rannoissa. Esimerkkiaineiston avul-
la esittelemme lisäksi menetelmiä 
riittävän rinnakkaisnäytemäärän 
arvioimiseksi.

Rinnakkaisnäytteillä hallitaan 
tuloksiin liittyvää 
epävarmuutta 
Pohjaeläintutkimuksissa kiinnostuk-
sen kohteena olevaa aluetta ei käytän-
nössä koskaan voida tutkia kokonai-
suudessaan, joten on tyydyttävä pie-
nempään määrään näytteitä, joiden 
oletetaan edustavan tutkittavaa aluetta. 
Yksittäisten näytteiden lajisto ja yksilö-
tiheydet eroavat aina toisistaan, johtuen 

eliöiden laikuttaisesta esiintymisestä se-
kä ajallisista ja paikallisista muutoksista 
lajistossa. Näin ollen tarvitaan useam-
pia näytteitä, jotta tietyn elinympäris-
tön (esim. järven syvänteen) lajistosta ja 
lajien keskimääräisistä yksilötiheyksis-
tä saataisiin luotettava kuva. Koska rin-
nakkaisnäytteisiin perustuviin tuloksiin 
liittyy aina epävarmuutta, tulisi tuloksia 
esittää vain todennäköisyyksien valossa.

Kun kerätyn pohjaeläinaineiston 
perusteella arvioidaan ihmistoimin-
nan vaikutuksia, saattaa tutkija tehdä 
periaatteessa kahden tyyppisiä virhe-
päätelmiä. Tilastotieteen termein näi-
tä kutsutaan tyypin I ja II virheiksi. 
Tyypin I virheessä tutkittavien eliöyh-
teisöjen välillä havaitaan merkitse-
vä ero, vaikka todellisuudessa eroa ei 
olekaan. Tyypin II virheessä eroa taas 
ei havaita, vaikka todellisuudessa ero 
on olemassa. Perinteisessä tilastollises-
sa päättelyssä pyritään minimoimaan 
I-tyypin virheen riskiä. Tällöin lähtö-
kohtana on, että virhepäättelyä, jonka 
mukaan jokin ilmiö esiintyy aineistos-
sa, vaikka näin ei todellisuudessa olisi, 
ei voida hyväksyä. Sen sijaan II-tyypin 
virheeseen kiinnitetään yleensä vähän 
huomiota, vaikka sen todennäköisyys 
voi usein olla hyvinkin suuri.

Ympäristövaikutusten havainnoin-
nissa II-tyypin virheen seuraukset voi-

jAnne rAunio 
Kymijoen vesi ja ympäristö ry
E-mail: janne.raunio@vesiensuojelu.fi

Janne Raunio toimii tutkijana Kymijoen 
vesi ja ympäristö ry:ssä. Hän työskentelee 
jokien ja järvien pohjaeläin-, pohjalevä- ja 
kalataloustarkkailujen parissa.

heiKKi MyKrä 
Suomen ympäristökeskus, Oulun 
toimipaikka 

Heikki Mykrä toimii vanhempana 
tutkijana Suomen ympäristökeskuksessa. 
Hänen tehtävänsä liittyvät sisävesien 
ekologisen tilan arviointiin ja 
arviointimenetelmien tutkimus- ja 
kehitystyöhön.

TiMo MuoTKA
Timo Muotka hoitaa Oulun yliopiston 
ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistä 
akvaattisen ekologian professuuria. 
Hänen erikoisalansa on virtavesiin 
painottuva sisävesien luonnon 
monimuotoisuustutkimus.

rinnakkaisnäytemäärän arviointi 
ja merkitys vesistöjen 
pohjaeläintarkkailuissa

Jokien ja järvien biologisten tarkkailujen ja seurantojen 
kehittämisessä on viime vuosina otettu merkittäviä 
edistysaskeleita. Euroopan laajuisesti on käynnissä 
näytteenottomenetelmien standardisointi, jolla pyritään 
takaamaan tutkimustulosten luotettavuus ja vertailukelpoisuus. 
Suomessa vesistönäytteenottajilta edellytetään jo yleisesti 
henkilökohtaista sertifiointia, joka osaltaan takaa tulosten 
luotettavuuden. Näytteiden lajinmäärityksessä kokemukselle 
ja osoitetulle pätevyydelle annetaan Suomessa yhä liian vähän, 
mutta kuitenkin kasvavassa määrin arvoa. Biologisten tarkkailujen 
suunnittelussa ja aineistojen analysoinnissa tutkijan koulutukseen 
ja pätevyyteen on sen sijaan kiinnitetty vain vähän huomiota.
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vat kuitenkin olla paljon dramaatti-
semmat, koska tällöin voidaan tilas-
tolliseen päättelyyn nojaten väittää, et-
tä ihmistoiminnan vaikutusta ei esiin-
ny, vaikka sen havaitsematta jääminen 
johtuisi vain aineiston riittämättömäs-
tä tehokkuudesta (mm. Underwood 
1993). Ympäristötutkimuksessa on-
kin usein pyrittävä välttämään ensi-
sijaisesti II-tyypin virhettä, joka on 
suoraan yhteydessä rinnakkaisnäyte-
määrään. Tämä johtuu siitä, että näy-
temäärän ollessa alhainen on sattuman 
vaikutus tuloksiin usein merkittävä ja 
aineistoon liittyvä epävarmuus suuri. 
Suomessa pohjaeläintarkkailujen rin-
nakkaisnäytemäärät ovat tyypillisesti 
alle kuusi, usein vain kolme, rinnak-
kaisnäytettä, vaikka suositellut näyte-
määrät ovat selvästi suurempia (mm. 
Veijola ym. 1996).

Näytemäärän arviointi yleensä 
osa esitutkimusta
Rinnakkaisnäytemäärälle ei voida esit-
tää mitään yleispätevää lukua, koska 
luotettava tai riittävä näytemäärä riip-
puu muun muassa pohjaeläinten yksi-
lötiheyksistä ja lajimäärästä, mikä taas 
on suhteessa esimerkiksi vesistön re-
hevyystasoon. Yleisesti ottaen voidaan 
kuitenkin sanoa suuremman näytemää-
rän kuvaavan luotettavammin tutkitta-

via eliöyhteisöjä. Yleensä näytemäärän 
arviointi liitetään osaksi esitutkimusta, 
jossa samalla kerätään aineistoa ennen 
ympäristöä kuormittavan toiminnan 
alkamista.

Suomessa tarvittavan näytemää-
rän arviointi on biologisiin tarkkai-
luihin liittyen valitettavan harvinais-
ta. Vesistöä kuormittava toiminta on 
usein ehtinyt jo alkaa, ennen kuin bio-
logisia aineistoja ryhdytään keräämään 
ja pohjaeläintutkimuksien näytemäärä 
valitaan ennemminkin kustannusten ja 
tottumusten kuin tulosten luotettavuu-
den perusteella. Samalla kuitenkin teh-
dään, joko tiedostamatta tai tietoisesti, 
ratkaisu siitä, täyttääkö tutkimus vain 
lain pykälän, vai pyritäänkö sillä oikeas-
ti selvittämään ympäristövaikutuksia.

Rinnakkaisnäytemäärän 
arviointiin tarjolla erilaisia 
lähestymistapoja
Rinnakkaisnäytemäärän arviointiin on 
yleisesti käytetty menetelmää, jossa esi-
tutkimuksessa kerätyn normaalia suu-
remman rinnakkaisnäytemäärän lajiker-
tymää kuvataan logaritmisella käyrällä 
(Kuva 1, ks. myös Raunio & Anttila-
Huhtinen 2008). Riittävä näytemäärä 
voidaan katsoa saavutetuksi, kun lajiker-
tymä kasvaa enää vähän suhteessa lisät-
tyyn näytemäärään. Mackey ym. (1984) 

ehdottivat, että riittävä näytemäärä on 
70 prosenttia siitä määrästä, jonka jäl-
keen keskimääräinen lajikertymä on al-
le yksi lajia jokaista uutta näyteyksikköä 
kohden. Esimerkkiaineistossa havaittu 
lajimäärä oli 25 näytteellä 29 ja tilastol-
lisen estimaatin (ei-parametrinen Chao 
1 estimaattori, mm. Colwell 2004) pe-
rusteella tutkitun syvännealueen koko-
naislajimäärä oli 35. Tutkittavan alueen 
todellinen lajimäärä on yleensä aina 
suurempi kuin näytteissä havaittu laji-
määrä, joten kokonaislajimäärän arvi-
oinnissa käytetään tilastollisia menetel-
miä, kuten edellä mainittu Chao 1.

Esimerkkiaineistossa yhdentoista rin-
nakkaisnäytteen jälkeen keskimääräinen 
lajikertymä oli alle yksi lajia jokaista li-
sättyä näytettä kohden. Näin ollen kah-
deksan rinnakkaisnäytettä olisi vähim-
mäisnäytemäärä kyseisen alueen pohja-
eläintarkkailuissa. Esimerkiksi kolmella 
rinnakkaisnäytteellä tavoitettiin arvioi-
dusta kokonaislajimäärästä keskimäärin 
vain 29 prosenttia (10 lajia) ja viidel-
lä näytteellä keskimäärin 40 prosenttia 
(14 lajia). Valtaosa alueen lajistosta jäi-
si siis havaitsematta velvoitetarkkailuille 
tyypillisellä alle kuuden rinnakkaisnäyt-
teen näytteenottopanoksella.

Tässä lähestymistavassa ei kiinnitetä 
huomiota siihen, mitä ympäristön tilan 
mittareita tutkimuksessa käytetään ve-

Kuva 1. Riittävää rinnakkaisnäytemäärää voidaan arvioida lajikertymäkäyrän avulla. Katkoviivat kuvaavat 95 
prosentin luottamusväliä havaitulle keskimääräiselle lajimäärälle. Chao 1 on tilastollinen estimaattori tutkitun alueen 
kokonaislajimäärälle ja se arvioi kokonaislajimäärää näytteissä esiintyvien harvinaisten lajien määrän perusteella.
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sistöjen tilan arviointiin. Lisäksi EU:n 
vesipolitiikan puitedirektiivin mukai-
sessa vesien tilan arvioinnissa keskei-
senä lähtökohtana on lajikoostumuk-
sen ja lajien runsaussuhteiden tarkas-
telu suhteessa vertailuolojen yhteisöi-
hin. Velvoitetarkkailujen aineistoilla 
katetaan myös osa ns. perusseurannan 
kohteista, joten tarkkailumenetelmien 
ja -käytäntöjen tulisi olla yhdenmukai-
sia suhteessa vesipuitedirektiivin mukai-
seen lähestymistapaan. Näytemäärä, jo-
ka ei kuvaa tutkittavia pohjaeläinyhtei-
söjä riittävällä tarkkuudella, ei voi vas-
tata tähän vaatimukseen.

Vaihtoehtoinen tapa rinnakkaisnäy-
temäärän arvioimiseksi on laskea vali-
tulle biologisen tilan mittarille (esim. 
kuormitusta ilmentävien pohjaeläin-
lajien yksilötiheys) testin voimakkuus, 
eli todennäköisyys, millä näytepistei-
den välinen todellinen ero tulee ha-
vaituksi. Vaikutuksille voidaan esimer-
kiksi asettaa raja siten, että vertailu-
olosuhteisiin nähden kaksinkertaisen 
pohjaeläinten yksilötiheyden katsotaan 
osoittavan merkittävää vesistökuormi-
tusta. Esimerkkiaineistossa, joka edus-
taa kuormittamatonta vesialuetta, poh-
jaeläinten keskimääräiseksi yksilötihe-
ydeksi arvioitiin 25 näytteen perus-
teella noin 25 yks./m², ja näytteiden 
väliseksi keskihajonnaksi saatiin 13. 
Varianssianalyysiin perustuen voidaan 
laskea erilaisten näytemäärien tilastol-
linen voimakkuus havaita kaksinkertai-
nen ero kyseisen vertailualueen ja kuor-
mitetun alueen yksilötiheyksissä. 

Esimerkkiaineistossa seitsemällä rin-
nakkaisnäytteellä saavutetaan suositeltu 
90 prosentin todennäköisyys sille, et-
tä kaksinkertainen ero yksilötiheyksien 
keskiarvoissa tulee varsinaisessa tarkkai-
lussa havaituksi (5 prosentin merkitse-
vyystasolla). Sen sijaan kolmella rinnak-
kaisnäytteellä jopa näinkin merkittävän 
eron havaitseminen on käytännössä ar-
papeliä, sillä testin voimakkuus on sil-
loin vain noin 44 prosenttia (Kuva 2A). 
Keskimäärin siis noin joka toinen kol-
men näytteen otos jättäisi olemassa ole-
van eron havaitsematta. Jos sen sijaan 
1,5-kertaisen muutoksen yksilömääris-
sä katsotaan osoittavan jo kuormitus-
ta, olisi seitsemänkin rinnakkaisnäytet-
tä esimerkkitapauksessa selvästi liian vä-
hän (Kuva 2B). Kun vielä huomioidaan, 

että Suomessa vesistökuormitus on sel-
västi pienentynyt viimeisten vuosikym-
menien aikana, ja siten erot kuormitet-
tujen ja kuormittamattomien alueiden 
välillä ovat pienentyneet, on riittävän 
näytemäärän merkitys oleellinen, jotta 
vähäisetkin erot voidaan luotettavasti 
todeta.

Tilastollisia menetelmiä 
hyödynnetään vähän 
velvoitetarkkailuissa
Rinnakkaisnäytemäärään, testin voi-
makkuuteen ja aineiston analysoin-
tiin liittyvät kysymykset olisi huomi-
oitava jo tarkkailuohjelmaa suunnitel-
taessa. Tehokkaimmatkaan tilastolliset 
menetelmät eivät voi korvata aineiston 
puutteita, jotka ovat pohjaeläintutki-
muksissa usein sidoksissa näytemää-
rään. Käytännössä kuitenkin tarkkailu-
aineistoihin harvoin sovelletaan mitään 
tilastollisia tarkasteluja. Niinpä tark-
kailuja suunniteltaessa tilastolliset ky-
symykset, kuten testin voimakkuuden 
arviointi, saatetaan sivuuttaa kokonaan. 
Varsinaisten tilastollisten menetelmien 
sijaan pohjaeläinaineistojen analysoin-
nissa sovelletaan yleisesti erilaisia vesis-
tökuormitusta kuvaavia indeksejä (mm. 
Wiederholm 1980). Mikään indeksi ei 
kuitenkaan ole riippumaton näytemää-
rään ja tulosten luotettavuuteen liitty-
vistä kysymyksistä. Näytemäärän mer-
kitys korostuu entisestään vesistöissä, 
joissa indikaattorilajit ovat harvalukui-
sia, kuten karujen järvien syvänteissä. 
Toisaalta indekseihin sisällytettyjen la-
jien vähäisen määrän vuoksi rinnakkais-
näytteiden välinen hajonta indeksiar-
voissa voi olla vähäistä (Johnson 1998). 
Näin ollen näytemäärän kasvattaminen 
ei välttämättä juuri muuta yksittäisen 
indeksin tulosta. Näytemäärää lisäämäl-
lä saadaan kuitenkin lajistosta kokonai-
suudessaan kattavampi kuva, ja muut 
pohjaeläinyhteisöjä kuvaavat mittarit 
tarkentuvat.

Indeksi voi olla hyvä renki 
mutta huono isäntä
Indeksien käyttö on perusteltua vesis-
tön tilaa arvioitaessa, ja erityisesti, kun 
tuloksia halutaan esittää maallikolle-
kin helposti ymmärrettävässä muodos-
sa. Indekseihin liittyy kuitenkin joitain 
merkittäviä heikkouksia, minkä vuok-

si niiden ohella olisi suositeltavaa käyt-
tää muitakin menetelmiä. Indeksit on 
yleensä suunniteltu tietylle maantieteel-
liselle alueelle, ne pyrkivät mittaamaan 
yleensä vain jotakin tiettyä kuormitus-
vaikutusta, ja lajeille annetut painoar-
vot saattavat perustua subjektiivises-
ti määritettyihin indikaattoriarvioihin. 
Pohjaeläinindeksit perustuvat yleensä 
painotetun keskiarvon menetelmään, 
jonka heikkoutena on, että se perustuu 
vain yhteen gradienttiin (esim. rehevyys 
tai happamuus). Kuitenkin esimerkik-
si jätevesikuormituksella voi olla vesis-
tössä muitakin kuin rehevöittäviä vai-
kutuksia, ja pohjaeläinyhteisöjen vaste 
saattaa ilmetä useammalla kuin yhdellä 
gradientilla.

On myös havaittu, että esimerkiksi 
vesistön säännöstelyllä voi olla yllättä-
vän monitahoiset vaikutukset pohjaeläi-
mistöön (Petts 1984), ja tietyllä häiriöl-
lä voi olla erilainen vaikutus erityyppis-
ten jokien pohjaeläinyhteisöihin (Miller 
& Golladay 1996). Indeksit perustuvat 
yleensä vain pieneen osaan näytteiden 
lajistoa, joten valtaosa pohjaeläinaineis-
tosta saattaa jäädä hyödyntämättä, jos 
tarkkailuissa keskitytään vain indeksi-
lajeihin. Näin ollen merkittävätkään 
muutokset yhteisökoostumuksessa ei-
vät välttämättä tule havaituiksi. Vähän 
on myös arvioitu sitä, kuinka paljon in-
deksilajien yksilöitä tulisi olla näytteis-
sä, jotta tuloksia voitaisiin pitää luotet-
tavina. Pahimmassa tapauksessa indek-
silajit puuttuvat näytteistä kokonaan, 
jolloin koko näytepisteen tila saattaa 
jäädä arvioimatta, tai vesistön tilanar-
vio voi perustua vain muutamaan in-
deksilajin yksilöön.

Pohjaeläinindeksit lasketaan yleensä 
yhdistetyistä rinnakkaisnäytteistä, ja yk-
si ainoa lukuarvo saatetaan esittää näy-
tepisteen ympäristön tilan ilmentäjänä. 
Samanlainen arvio voitaisiin periaattees-
sa esittää yhden yksittäisen pohjaeläin-
näytteen perusteella. Indeksiarvojen 
ajallisia ja paikallisia muutoksia saate-
taan myös esittää vailla tilastollisia ana-
lyysejä, ikään kuin kyseessä olisi tutkit-
tavaa yhteisöä tai ympäristön tilaa ku-
vaava absoluuttinen arvo. Tosiasiassa 
indeksiarvoissakin tapahtuu vaihtelua 
pelkästään sattumaan perustuen. Ilman 
rinnakkaisnäytteistä saatavaa tietoa la-
jiston luontaisesta vaihtelusta, useimpia 
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tilastollisia menetelmiä ei voida sovel-
taa aineistoon ja siten arvioida, ovatko 
havaitut ajalliset trendit tai näytealuei-
den väliset erot todellisia vai tutkimuk-
sen virhelähteiden aiheuttamaa harhaa. 
Tämän seurauksena tulosten luotetta-
vuus ja virhemarginaalit jäävät arvailu-
jen varaan. Alueelliset ja ajalliset erot 
voidaan tulkita yhtä hyvin sattuman, 
vesistön tilassa tapahtuneen muutoksen 
kuin otoskoonkin aiheuttamaksi.

Toiminnanharjoittajien ympäristö-
vaikutuksiin liittyvät valitukset eivät ole 
harvinaisia, ehkä pikemminkin päinvas-
toin. Tarkkailutulosten luotettavuus ja 
painoarvo tulevat viimeistään punnit-
taviksi ympäristölupavirastoissa tai eri 
oikeusasteissa. Jotta pohjaeläimistön pe-
rusteella tehtävien vesistötarkkailujen 
luotettavuus saataisiin toivotulle tasolle, 
tulisi tarkkailuohjelmittain arvioida riit-
tävää rinnakkaisnäytemäärää ja tarkis-
taa tarkkailuohjelmia tämän mukaises-
ti. Käytännössä tarkkailuohjelmien laa-
timisesta vastaa yleensä tarkkailua suo-
rittava konsultti. Pohjaeläintarkkailujen 
käytäntöjen yhtenäistämisessä tutkijoi-
den koulutus ja pätevyys ovat siten kes-
keisessä roolissa.

Velvoitetarkkailuja valvovien viran-
omaisten tulisi myös tarkkailuohjel-
mia hyväksyessään edellyttää, että valit-

tu rinnakkaisnäytemäärä perustuu luo-
tettaviin arvioihin. Jatkossa pohjaeläin-
tarkkailujen haasteena on kiinnittää ny-
kyistä enemmän huomiota yhteisötason 
erojen ja muutosten tarkasteluun sekä 
tulosten tilastolliseen analyysiin. Yhtenä 
ratkaisuna voisi olla myös todennäköi-
syyspohjaisten arviointimenetelmien 
kehittäminen (esim. Smith ym. 2002). 
Tällöin esimerkiksi pienen yksilömää-
rän tai vähäisen rinnakkaisnäytemää-
rän aiheuttama epävarmuus voitaisiin 
huomioida vesistön tilaa tai kuormi-
tusvaikutuksia arvioitaessa. Tämä me-
nettelytapa toisi tilan arviointiin kai-
vattua läpinäkyvyyttä, koska epävar-
muus näkyisi silloin suoraan esimerkik-
si eri tilaluokkien (huono-erinomainen) 
todennäköisyysarvoissa.
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Kuva 2. Testin voimakkuus on suorassa suhteessa rinnakkaisnäytemäärään. Kun ero pohjaeläinyhteisöjen koostumuksessa 
on suuri, voidaan vähäisemmälläkin näytemäärällä havaita luotettavasti vallitsevat erot (Kuva A). Mitä pienemmät 
erot tutkittavien pohjaeläinyhteisöjen välillä on, sitä enemmän rinnakkaisnäytteitä tarvitaan erojen luotettavaan 
havaitsemiseen (Kuva B) (α = 0,05, b = 0,90).
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Keuruun vesilaitoksen työnteki-
jä Teemu Otava lähti marras-
kuussa 2006 mukaan AEL:n 

järjestämään Vesihuoltoalan ammatti-
tutkintoon valmistavaan koulutukseen. 
”Mielenkiinto vesihuoltoalaa kohtaan 
sai lähtemään mukaan – olihan kyseessä 
uusi tutkinto ja minulle uusi ala.” ker-
too alun perin sähköasentajaksi valmis-
tunut Teemu. Tiedon mahdollisuudesta 
suorittaa vesihuoltoalan tutkinto Teemu 
sai esimieheltään vesihuoltopäällikkö 
Seppo Väliaholta, joka kannusti siviili-
palvelusmiehenä vesilaitoksella aloitta-
nutta uutta työntekijää opiskelemaan: 
”Koulutukseen kannattaa panostaa, 
motivoituneista työntekijöistä joudu-
taan jopa kilpailemaan.” 

SiLjA PieTiKäinen
DI, koulutuspäällikkö
AEL 
E-mail: silja.pietikainen@ael.fi

Vesihuoltoalan 
ammattitutkinto  
– case Teemu otava

Kuva 1. Vesihuoltoalan ammattitutkinnon rakenne.

Vesihuoltoalan ammattitutkinto on suunniteltu vesihuoltolaitosten 
työntekijöille, esimerkiksi putkiasentajille ja vesilaitosten tai jäteve-
denpuhdistamojen hoitajille. Sen tavoitteena on antaa valmiudet 
toimia vesihuoltoalan työtehtävissä. Kyseessä on uusi tutkinto, sillä 
sen perusteet tulivat voimaan vuonna �00�. Tutkinnon suorittami-
nen on virallinen todistus ammattitaidosta ja osaamisesta. Nyt sel-
lainen on jo noin neljälläkymmenellä vesihuoltoalan työntekijällä.

Tutkinto ja  
valmistava koulutus
Vesihuoltoalan ammattitutkinnossa on 
kaksi pakollista osaa sekä kolme valin-
naista osaa, joista valitaan yksi (Kuva 1). 
Halutessaan voi suorittaa myös vapaaeh-
toisen yrittäjyys-osan. Tutkinto suorite-
taan yleensä valmistavan koulutuksen yh-
teydessä, johon kuuluu lähiopetuspäiviä, 
verkko-opiskelua sekä työssäoppimista. 
AEL:n ensimmäinen vesihuoltoalan tut-
kintoryhmä aloitti marraskuussa 2006. 

AEL:ssä järjestettäviä lähipäiviä on yh-
teensä noin 14 suunnilleen puolentoista 
vuoden aikana, yhdestä viiteen päivää ker-
rallaan. Välillä tehdään tehtäviä verkko-
oppimisympäristössä sekä opitaan käytän-

nön työntekoa työpaikkaohjaajan opas-
tuksella. Tutkintoon kuuluu myös työtur-
vallisuus- ja tulityöosaamisen sekä laitos-
teknisen ja talousvesihygieenisen osaami-
sen (ns. vesihygieniapassi) osoittaminen. 
Käytännössä osaaminen osoitetaan luo-
tettavasti suorittamalla kyseiset kortit tai 
osaamistesti. Vesihuoltoverkostot –osan 
valinneet osoittavat lisäksi tieturva I –kor-
tin vaatimusten mukaisen osaamisen.

Pakollisten osien valmistava koulu-
tus on kaikille tutkinnon suorittajil-
le lähes sama. Teemu Otavan valinnai-
nen osa oli vesihuoltoverkostot, mutta 
hänen ryhmässään oli myös jäteveden 
käsittely –osan valinneita. Valinnaisten 
osien valmistava koulutus suunniteltiin 
henkilökohtaisesti hyödyntäen AEL:n 
muuta vesihuoltoalan koulutustarjon-
taa sekä yhdistäen eri tutkintoryhmien 
opiskelijoita. 

Työssäoppiminen on iso osa ammat-
titaidon hankkimista (teoriassa noin 80 
prosenttia). Teemun työpaikkaohjaajana 
toimi miltei 40 vuotta vesihuoltoalalla 
työskennellyt Seppo Ahonen. ”Ennen 
koulutuksen aloittamista olin oppinut 
pohjatiedot, Ahonen työpaikkaohjaaja-
na opetti ja opasti lisää.” Teemu Otava 
kommentoi. Ammattitutkinnon suo-
rittamisen kannalta muutaman vuoden 
työkokemus alalta ennen tutkintoon 
hakeutumista on hyödyllistä. 

Verkko-opiskelu tukee lähipäivillä 
opittujen asioiden ymmärtämistä sekä 
valmistaa osaltaan tutkintotilaisuuk-
siin. AEL:n tehtävät vaihtelevat ly-
hyistä monivalintatehtävistä vaativiin 
ryhmätöihin.
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Näyttötutkintojärjestelmä

Rahoitus ja tutkinnon 
suorittaminen
Valmistavan koulutuksen ja tutkinnon 
suorittamisen rahoitus vaihtelee opiske-
lijan ja ryhmän mukaan. Valtio tukee ai-
kuisten ammatillista koulutusta eri ta-
voin, ja usein koulutus on osittain tai ko-
konaan valtion tukemaa. Opiskelija voi 
tehdä paikallisen oppisopimustoimiston 
kanssa sopimuksen. Teemun tapauksessa 
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä järjes-
ti hänelle mahdollisuuden suorittaa vesi-
huoltoalan ammattitutkinto ostaen val-
mistavan koulutuksen ja näytöt AEL:ltä. 
Myös muita rahoitusvaihtoehtoja on ole-
massa, niissä valtio tukee opiskelijan itse 
tai yrityksen osittain maksamaa koulu-
tusta tietyllä osuudella. 

Tutkinnon pakollisten osien osaami-
nen näytetään osittain kirjallisin tehtä-
vin ja osin käytännön näytön yhteydes-
sä tutkinnon suorittajan työpaikalla. 
Teemu teki Vesihuoltoalan prosessien 
tunteminen –tutkinnon osan kirjalli-
sen näytön elokuussa 2007 ja Toimialan 
tunteminen –osan kirjallisen näytön 
joulukuussa 2007. Kirjalliset näytöt 
voivat sisältää ”koekysymysten” lisäksi 
haastatteluja sekä etätehtäviä.

Kuva 2. Teemu Otava tekemässä 
tonttijohtoliitosta paineelliseen 
runkolinjaan.

Valinnaisen osan osaaminen näyte-
tään aina aidossa työympäristössä teh-
den oikeita työtehtäviä. Tekemistä arvi-
oi kolmikanta, eli työnantajan, työnte-
kijän ja oppilaitoksen edustaja. Veden 
hankinta ja puhdistus sekä Jäteveden 
käsittely –valinnaisissa osissa käytännön 
näyttö kestää noin yhden päivän, jon-
ka aikana tutkinnon suorittaja näyttää 
osaamisensa veden laadun tarkkailussa 
(mm. näytteenotto ja pH-mittaus), ke-
mikaalien annostuksessa ja riskien hal-
linnassa (esim. lipeän tai polymeerin an-
nostelu prosessiin) sekä laitoksen käy-
tössä ja kunnossapidossa (esim. proses-
sin säätäminen tietokoneen avulla). 

Teemu Otavan valinnainen osa oli 
vesihuoltoverkostot, jossa pitää näyttää 
kymmenen eri työtehtävän osaaminen, 
muun muassa vesijohtovuodon korjaus 
sekä kaivannot ja putkilinjan rakenta-
minen (Kuva 2). Tämän osan suoritta-
minen jaetaan usein useammalle päiväl-
le ja järjestellään työpaikan normaalien 
töiden mukaan. 

Arviointi ja valmistuminen
Arvioijat eli kolmikanta arvioivat tutkin-
non suorittajan osaamista verraten sitä 

tutkinnon perusteisiin (OPH:n määrä-
ys 8/011/2006). Ammattitutkinnossa ei 
anneta arvosanoja, vaan arviointiasteik-
ko on hyväksytty tai hylätty. Kun tut-
kinnon suorittaja on näyttänyt osaami-
sensa kaikissa tutkinnon osissa, kolmi-
kanta pitää arviointikeskustelun ja tekee 
arviointiesityksen tutkintotoimikunnal-
le. Vesihuoltoalan tutkintotoimikunta, 
johon kuuluu työnantajien, työntekijöi-
den ja oppilaitosten edustajia, lopulta 
päättää tutkintosuorituksista. 

Teemun tutkintoa olivat AEL:n Silja 
Pietikäisen lisäksi arvioimassa Keuruun 
vesilaitokselta Seppo Väliaho ja Seppo 
Ahonen. Teemun arviointikeskustelu 
pidettiin syyskuussa 2008, ja tutkinto 
hyväksyttiin tutkintotoimikunnan ko-
kouksessa lokakuussa 2008. Tämän jäl-
keen Teemu sai postitse tutkintotodis-
tuksen, todistuksen osallistumisesta val-
mistavaan koulutukseen sekä hakuoh-
jeet ammattitutkintostipendiä varten.

Työntekijän ja  
työnantajan hyöty 
”Opin paljon teoriaa, etsimään tie-
toa, ymmärtämään vesihuoltoalaa ko-
konaisuutena ja näin kuinka muual-
la toimitaan”, Teemu vastasi kertoes-
saan oppimastaan. Erityisesti valmis-
tavan koulutuksen aikana tehdyt tu-
tustumiskäynnit, tehtäviä varten teh-
ty tiedon etsiminen sekä tutustumi-
nen muihin tutkinnon suorittajiin eri 
puolilta Suomea ovat olleet opiske-
lijoiden mielestä erinomaisia asioita. 
Kehitettävääkin toki löytyy, ja näistä ko-
kemuksista ja palautteista hyötyvät var-
masti AEL:n seuraavat Vesihuoltoalan 
ammattitutkintoryhmät. 

Teemulle koitunut konkreettinen 
hyöty oli varmasti myös työpaikan vaki-
naistaminen. Vesihuoltopäällikkö Seppo 
Väliaho kokee myös työnantajan hyöty-
neen huomattavasti: ”Koulutuksen ai-
kana vesihuoltoalan kokonaisnäkemys 
kehittyy, työntekijä voi ja osaa nyt tehdä 
myös vaativampia työtehtäviä osallistu-
en jopa uusien hankkeiden suunnitte-
luun.” Väliahon mielestä työn yhteydes-
sä oppisopimuksella opiskelu on myös 
erinomainen tapa kouluttaa motivoitu-
neita ja osaavia työntekijöitä vesihuol-
tolaitokselle. Tutkinnon suorittamises-
ta hyötyvät varmasti molemmat, sekä 
työnantaja että työntekijä. 

- ammatillinen aikuiskoulutus perustuu 
näyttötutkintojärjestelmään

- lähtökohtina työelämälähtöisyys sekä 
ammattitaidon tunnustaminen sen 
hankkimistavasta riippumatta

- Kolme eritasoista tutkintoa: perustutkinto, 
ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto 
(vesihuoltoalalla vain ammattitutkinto)

- tutkinto suoritetaan näyttämällä osaaminen 
tekemällä eri työtehtäviä käytännössä, 
haastatteluin sekä kirjallisin tehtävin

- tutkinnon suorittamisessa tarvittava ammattitaito 
hankintaan usein valmistavassa koulutuksessa, 
jonka yhteydessä suoritetaan myös tutkinto

- Henkilökohtaistamisessa ohjataan ja neuvotaan 
tutkinnon suorittajaa hakeutumisvaiheessa, 
valmistavan koulutuksen suunnittelussa sekä 
tutkinnon suorittamisessa

- tutkintotilaisuuksissa arvioijana toimii kolmikanta, 
johon kuuluu työnantajan, työntekijän ja 
oppilaitoksen edustajat

- Jokaisella alalla on oma opetushallituksen 
asettama työnantajia, työntekijöitä ja opettajia 
edustava tutkintotoimikunta, joka mm. 
johtaa tutkintojen järjestämistä sekä antaa 
tutkintotodistukset

- lisätietoa näyttötutkintojärjestelmästä löytyy mm. 
opetushallituksen sivuilta:  
www.oph.fi/nayttotutkinnot
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IWA:n viikon kestävä maailmankonferenssi järjestettiin 
tänä vuonna Wienissä �.-��.�.�00�. Osallistujia tässä val-
tavassa tapahtumassa oli lähes kolmetuhatta henkeä. 
Esitelmät ja workshopit olivat jatkuvasti käynnissä yhtä 
aikaa kuudessatoista luentosalissa. Tilaisuuden aikana 
IWA:n asiantuntijaryhmät pitivät omia kokouksia. Lisäksi 
konferenssitiloissa oli esillä lukuisia näytteilleasettajia. 
Suomesta tähän vesialan osaajia ympäri maailmaa koko-
avaan konferenssiviikkoon osallistui noin kaksikymmen-
tä henkeä.

Ilmastonmuutos oli selkeästi yksi konferenssin pääteemoista. 
Monessa maassa ilmastonmuutokseen sopeutuminen on merkit-
tävä haaste, joka edellyttää mittavia toimenpiteitä ja muuttaa ih-

misten elinolosuhteita ja elämäntapoja. Sopeutuminen edellyttää veden 
kierrätystä, varastointia ja säästämistä.

MAri heinonen
prosessipäällikkö  
Helsingin Vesi

KirSTi LAhTi
toiminnanjohtaja  
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys

riinA LiiKAnen
vesihuoltoinsinööri  
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys

SAijAriinA ToiViKKo
vesihuoltoinsinööri  
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys

jyri rAuTiAinen
toimitusjohtaja  
Kiuru & Rautiainen

iWA:n maailman 
kongressiin Wienissä

Wienin kaupungin vedenhankinta perustuu Alpeilta kalliotunneleissa ja akvedukteissa johdettavaan kalliopohjaveteen. 
Kaiserbrunnen vedenottamolla sijaitsee myös vesilaitosmuseo.

Ajankohtaista
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Vesihuoltosektori joutuu ilmaston-
muutokseen sopeutumisen ohella tar-
kastelemaan myös omaa vaikutustaan 
siihen. Vesihuollon osuus kasvihuone-
kaasuista on Englannissa arvioitu yhdek-
si prosentiksi ja USA:ssa kahdeksi pro-
sentiksi. Maailmanlaajuisesti vesialan on 
arvioitu aiheuttavan noin 5-7 prosenttia 
kasvihuonekaasupäästöistä. Englannissa 
Ofwat, laitosten regulaattori, on aset-
tanut vesihuoltolaitoksille vaatimuksia 
energian käytön säästölle ja seurannal-
le. Myös Kaliforniassa vesisektorille on 
suunniteltu vaatimuksia esimerkiksi ve-
den käytön sekä järjestelmien energian 
kulutuksen tehostamiseksi. Veden kier-
rätystä on tarkoitus lisätä, samoin uusiu-
tuvien energialähteiden käyttöä.

Konkreettinen esimerkki ener-
gian säästön toimista oli Saksassa 
Ruhrverbandin alueella tehty jäteve-
denpuhdistamoiden energiankulutuk-
sen analysointi. Laitoksilta kerättyjä 
energiankulutuksen tietoja verrattiin 

laitteisto- ja prosessiyksikkökohtaisesti 
erikokoisille laitoksille laadittuihin ta-
voitearvoihin. Yksikkönä näissä vertai-
lussa oli kWh/PEa. Tavoitearvoja muu-
tettiin vertailukelpoisiksi käyttämällä 
korjauskertoimia, joiden avulla voitiin 
ottaa huomioon esimerkiksi veden laa-
tuun, puhdistusvaatimuksiin tai allas-
syvyyteen liittyviä eroja. Mukana olleil-
la laitoksilla tehtiin tutkimuksen seu-
rauksena aktiivilieteprosessin hallintaan 
muutoksia muun muassa muuttamalla 
lieteiän ajoa lämpötilan ja kuorman pe-
rusteella tapahtuvaksi, säätämällä palau-
tuslietteen kierrätyksen ajoperiaatteita ja 
optimoimalla ilmastusta. Tulosten poh-
jalta useissa laitoksissa päädyttiin myös 
tehostamaan mädättämön toimintaa tai 
siirtymään yhdistettyyn lämmön ja säh-
kön tuotantoon.

Workshopin keskusteluissa kunnian-
himoisena tavoitteena mainittiin useas-
ti energianeutraali vesihuoltolaitostoi-
minta. Esille nousi myös jätevedenpuh-

distuksen energiankulutuksen ja puh-
distustuloksen välinen jännite eli tarve 
tarkastella puhdistamotoiminnan ym-
päristövaikutuksia kokonaisvaltaisesti. 
Konferenssissa kävi selväksi, että ilmas-
tonmuutokseen liittyvät asiat ovat kan-
sainvälisesti jo arkipäivää ja ne ohjaavat 
myös vesialalla tapahtuvaa teknistä ke-
hitystä voimakkaasti.

WSP - juomaveden laadun 
kokonaisvaltaista hallintaa
Vesilaitosten riskinhallinta oli kon-
ferenssissa vahvasti esillä. Maailman 
terveysjärjestön (WHO) 2000-luvun 
alussa lanseeraama Water Safety Plan 
(WSP), eli veden laatuun liittyvien ris-
kien hallintajärjestelmä, on laitoksilla 
käytetyistä riskinhallintajärjestelmis-
tä tunnetuin. Sitä käsiteltiinkin useis-
sa esityksissä niin yleisellä kuin käytän-
töön soveltavalla tasolla.

Riskinhallintajärjestelmässä selvi-
tetään veden laatua uhkaavat tekijät 

Ekskursiolla oli mahdollista tutustua Wienin jätevedenpuhdistamoon.
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ja määritetään uhkiin liittyvien riski-
en suuruus lähtien raakavesilähtees-
tä ja päättyen vedenkäyttäjän hanaan. 
Riskeille, joiden suuruus ei ole hyväk-
syttävissä valitaan tarvittavat riskinhal-
lintatoimenpiteet ja pyritään siten en-
naltaehkäisemään toimitetun veden laa-
tupoikkeamat. Tärkeä osa veden turval-
lisuuden takaamisessa on järjestelmän 
jatkuva kehittäminen, päivittäminen se-
kä riippumaton auditointi.

Talousveden laatuun vaikuttavat te-
kijät eivät ole yksin vesilaitoksen hallin-
nassa, vaan ketjussa on useita osapuolia 
lähtien raakavesialueen toiminnoista ja 
päättyen kiinteistöjen vesijärjestelmiin. 
Kaikki nämä veden laatuun vaikutta-
vat osapuolet pitää saada kytkettyä ris-
kinhallintajärjestelmään, mitä pidettiin 
konferenssin esityksissä ymmärrettäväs-
ti suurena haasteena.

WSP-järjestelmän kehittämisessä mu-
kana ollut Jamie Bartram WHO:sta to-
tesi, että järjestelmän rakentaminen vaa-
tii panostusta ja resursseja. Hän painotti 
kuitenkin, että pitkällä tähtäimellä en-
naltaehkäisyyn perustuva lähestymistapa 
tulee vähentyneiden laatuhäiriöiden ja 
hallitumman prosessin kautta laitoksille 
perinteistä lopputuotteen valvontaan pe-
rustuvaa tarkkailua edullisemmaksi.

Riskinhallintajärjestelmien käyttöön-
otto on vielä monessa maassa esimerk-
kitapausten asteella. Innokkaimmin ris-
kinhallintajärjestelmiä on otettu käyt-
töön siellä, missä veden laatuun ja riittä-
vyyteen liittyvät ongelmat ovat suurim-
pia. Esimerkiksi Australiassa järjestelmä 
on jo laajamittaisessa käytössä.

Konferenssissa tuli esiin monia hy-
viä esimerkkejä WSP:n soveltamises-
ta käytännössä. Vähintään yhtä paljon 
tuli esiin tutkimustarpeita, jotka edis-
täisivät WSP:n laajamittaista käyttöön-
ottoa. Esimerkiksi kustannukset, hyö-
dyt ja tehokkuus erilaisissa järjestelmis-
sä niin laitoksille kuin valvoville viran-
omaisillekin tulisi selvittää tarkemmin. 
Riskin arviointiin tarvitaan lisätietoja, 
esimerkiksi todellista numeerista tietoa 
yksittäisten laatuarvojen ylitysten tihe-
ydestä tai prosessin totaalisesta pettämi-
sestä eri käsittelymenetelmissä. WSP:tä 
käyttöön ottavat laitokset tarvitsevat 
kansallisesti laadittuja käytännönlähei-
siä oppaita oman järjestelmänsä raken-
tamisen tueksi.

Esiin tulleista haasteista huolimatta 
koko tuotantoketjuun pureutuvaa ris-
kinhallintajärjestelmää pidettiin kaikis-
sa aiheen esityksissä tarpeellisena. EU:n 
jäsenmaissa tällainen järjestelmä tullaan 
uusittavan juomavesidirektiivin myötä 
hyvin todennäköisesti myös edellyttä-
mään ainakin suurimmilta laitoksilta.

Kehityssuunnat 
jätevedenpuhdistuksen alalla
Perinteinen jätevedenpuhdistuksen tutki-
mus oli Wienin kongressissa esillä laajalla 
rintamalla. Mielenkiintoisia esityksiä oli 
mahdollista kuulla muun muassa puh-
distamoiden prosessien kehittämiseen ja 
uudistamiseen liittyen. Esimerkkeinä voi-
si mainita selkeytysaltaiden mallintami-
sen, rejektiveden erilliskäsittelyn ja erilai-
set täydenmittakaavan laitteistotekniset 
muutokset. Lisäksi perinteiset ravintei-
den poistoon liittyvät teemat saivat an-
saitsemansa ajan kongressiaikataulusta.

Kalvotekniikoiden hyödyntäminen 
jätevedenpuhdistuksessa on myös tie-
teen mittakaavassa arkipäiväistynyt il-
miö, vaikka Suomessa ei kalvoteknii-
kan tutkimus ja soveltaminen olekaan 
saanut suurta jalansijaa. Esitykset kes-
kittyivät kalvojen osalta ratkomaan 
niiden vakiintuneempaa käyttöön ja 
soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. 
Kalvotekniikan parissa tehdään edelleen 
myös kehitystyötä uusien innovaatioi-
den löytämiseksi. Jätevedenpuhdistus 
on globaalisti myös osa raakaveden 
tuottamisprosessia ja yhden jätevesi 
on toisen raakavesilähde. Veden nope-
aan kiertoon liittyen paljon esitysaikaa 
Wienissä oli annettu jätevedessä olevien 
haitallisten aineiden käsittelyä ja poistoa 
käsitteleviin aihealueisiin.

Jätevedenpuhdistuksen osalta 
Wienissä uusia tuulia edustivat esimer-
kiksi tutkimus granuloituneen lietteen 
tuomista eduista jätevedenpuhdistuk-
sessa ja sähkön tuottaminen jätevedestä. 
Raemainen, granuloitunut liete on erit-
täin nopeasti laskeutuvaa ja kestää olo-
suhteiden muutoksia paremmin kuin 
perinteinen flokkimainen liete. Saman 
rakeen eri osissa voi tapahtua kaikki 
biologiset pääreaktiot eli orgaanisen ai-
neen hajotus, nitrifikaatio, denitrifikaa-
tio ja biologinen fosforinpoisto. Näin 
on mahdollista toteuttaa biologinen jä-
tevedenpuhdistusprosessi pienempään 

tilaan matalammin kustannuksin.
Yksi energian kulutuksen vähentä-

miseen liittyvistä tutkimushankkeista 
oli tekniikka, jolla jätevedestä tuote-
taan sähköä. Erityisesti Australiassa on 
tutkittu jäteveden kemiallisen energian 
muuttamista sähköenergiaksi mikrobi-
en toimiessa biokatalyytteinä. Bakteerit 
ottavat substraatteja esimerkiksi lika-ai-
neista jätevedessä, hapettavat ne ja siir-
tävät elektronit elektrodille anodille. 
Anodilta elektronit voidaan siirtää voi-
man käyttäjän yli katodille, jossa pel-
kistyy elektronin vastaanottajia, kuten 
happea. Tällainen laitteisto toimii pi-
lot-mittakaavassa panimon jätevesien 
käsittelyssä.

Mikrobien avulla jäljitetään 
kuormituksen alkuperää
Wienin konferenssin mielenkiintoi-
simpiin esityksiin kuuluivat isäntä-
maan tutkimukset, joissa ulosteis-
sa runsaina esiintyvien Bacteroides –
bakteerikantojen välillä oli löydetty 
geneettisiä eroja ihmisillä ja märehti-
jöillä. Eristämällä ulosteista DNA:ta 
löydettiin spesifiset geenialueet, joi-
den avulla voitiin erottaa siis märeh-
tijöiden ulosteet ihmisten ulosteis-
ta. Tätä kvantitatiivista reaaliaikaista 
PCR -menetelmää oli sitten testattu 
ulostekuormituksen alkuperän selvit-
tämiseksi Alpeilla karstimaiden läh-
dealueilla ja toisaalta Tonavalla ja sen 
sivujoissa.

Käytetty menetelmä oli herkkyydel-
tään 100 tai 1000 kertaa herkempi kuin 
perinteinen E. coli-määritys ulostekuor-
mituksen osoittamisessa eli sillä voitiin 
osoittaa noin 30 pg ulostetta. Tällainen 
herkkyys on tarpeen lähdealueiden hy-
välaatuisille pohjavesille. Lähdevesissä 
esiintyi huomattavasti useammin mä-
rehtijöiden ulostetta kuin ihmisten. 
Varsinkin voimakkaiden sateiden yh-
teydessä eläinperäisen kuormituksen 
geenipätkät olivat vallitsevina ja korre-
loivat perinteisten ulosteindikaattorien 
esiintymisen kanssa. Tonavan sivujoil-
la puolestaan ulosteperäinen kuormitus 
oli selkeästi enemmän ihmisistä kuin 
märehtijöistä peräisin.

Myös bakteerivirusten eli bakte-
riofaagien käyttöä ulostekuormituk-
sen alkuperän osoittamiseen esitel-
tiin. Muniesa kollegoineen oli eristä-
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nyt Bacteroides isäntäkantoja, joita in-
fektoivia faageja esiintyi spesifisesti si-
kojen, kanojen, lehmien tai ihmisten 
ulosteissa. Tällaisista geneettisistä kuor-
mituksen jäljitysmenetelmistä on apua 
arvioitaessa mm. juoma- ja uimave-
sien laatua uhkaavia riskejä ja niiden 
suuruutta.

Virusten osoittaminen geneettisin 
menetelmin erilaisista vesistä oli tutki-
musaiheena useissa maissa. Norovirusten 
osoittamisessa jokivesistä on edelleen 
ongelmia. Väkevöintikäsittelyssä mene-
tetään viruspartikkeleita ja PCR-reakti-
oissa on havaittu inhibitiota.

Suomalaisten osallistuminen
Konferenssissa kuultiin myös suoma-
laisia esiintyjiä. Jätevedenpuhdistuksen 
tiimoilta Suomi oli onnistunut saa-
maan maailmankongressiin kaksi esi-
tystä; DI Anna Mikola esitteli väitös-
kirjatutkimukseensa liittyviä tuloksia 
jäteveden tasauksen vaikutuksista bio-
logiseen ravinteiden poistoprosessiin. 
TkL Tommi Fred Helsingin Vedestä 
luennoi jätevedenpuhdistuksen hai-

tallisten aineiden ilmapäästörekisteriä 
(PRTR) varten kehitetystä Suomen las-
kentamallista. Laskentamalli pohjautuu 
Viikinmäen puhdistamon ilmanvaih-
toilman analysointiin.

Esitysten lisäksi Suomea edus-
ti Jarmo Sallanko Oulun yliopistos-
ta, jonka poster-juliste esitteli lume-
tusta hiihtokeskusten jätevesien kak-
kosvaiheen käsittelymenetelmänä. Vesi 
ja energia workshopissa Tommi Fred 
esitelmöi lämmön talteenotosta kä-
sitellystä jätevedestä Helsingissä. FT 
Markku Lehtola Kuopion Vedestä esi-
telmöi Kansanterveyslaitoksessa teh-
dyistä tutkimuksista kupari- ja muo-
viputkien biofilmien bakteerien kas-
vusta. FM Tarja Pitkänen Kuopion 
Kansanterveyslaitokselta puolestaan 
johti puhetta mikrobiekologian sessi-
ossa. Lisäksi hänellä oli poster kupa-
ri- ja polyeteeniputkiston vesien hete-
rotrofisten bakteerien lajistosta. Minna 
Keinänen-Toivolan, Vesi-instituut-
ti, posteri käsitteli johtomateriaaleja, 
huuhtoutuvia yhdisteitä ja biofilmien 
muodostusta. 

Anna Mikola esitelmöi konferenssissa 
tasauksen vaikutuksesta 
jätevedenpuhdistukseen.
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Vesitalouden tehtäväkenttä on 
periaatteessa hyvin yksinkertai-
nen; tasapainottaa ihmisen ja 
luonnon tarpeet veden suhteen 
niin, että negatiiviset vaikutuk-
set ja veden aiheuttamat on-
gelmat jäävät mahdollisimman 
pieniksi. Vesi on niin montaa 
kautta kietoutunut sekä ihmi-
sen että muun luonnon toimin-
toihin, että käytännössä tehtä-
väkenttä on kuitenkin kaikkea 
muuta kuin triviaali.

Ihmisen toiminnot ovat muuttaneet 
ja häirinneet veden kiertokulkua 
massiivisesti, monella tavalla ja kas-

vavasti, mutta ei koskaan yhtä voimak-
kaasti kuin näinä päivinä. Pelkäänpä, et-
tä nykytilanne on vasta alkusoittoa sille 
mitä on tulossa. Nyt jo monet suuret 
valuma-alueet eivät tuota käytännössä 
valumaa meriin ja vesipula on valtava. 
Esimerkkejä ovat Niili, Keltainen joki 
ja Indus. Pohjavesiin liittyvät muutok-
set ja pilaantuminen kasvavat vieläkin 
jyrkemmin kuin pintavesiin liittyvät. 
Jäätiköt ovat muutosten kourissa ja mo-
nin paikoin ne sulavat paljon nopeam-
min kuin ennen. Veden laatuun liitty-
vät haasteet ovat vieläkin tiedostamatta 
suuressa osassa maailmaa. Veteen liitty-
vät katastrofit kuten tulvat, hirmumyrs-
kyt, kuivuudet ja kontaminaatio-ongel-
mat lienevät kaikki pahenemaan päin.

iWrA:n 13. Maailman vesikongressi 
Montpellierissä ranskassa

oLLi VAriS
M.a. professori
TKK, Vesitalous ja vesirakennus
E-mail: olli.varis@tkk.fi

IWRA
International Water Resources 
Association (IWRA) on maailman joh-
tava vesitalouden alan kansainvälinen 
ammatillinen järjestö. Sen perustaja-
na oli legendaarinen, kiinalaissyntyi-
nen Professori Ven Te Chow, joka teki 
uransa Illinois’in yliopistossa Urbana-
Champaignissa Yhdysvalloissa 1940-lu-
vulta lähtien aina 1970-luvun lopulle. 
IWRA on toiminut keskeisenä vesiam-
mattilaisten kansainvälisenä linkkinä 
useiden vuosikymmenten ajan. Toimin 
järjestön yhtenä kymmenestä johtajasta 
kauden 2003-2006 ja olen tällä hetkellä 
järjestön varapresidentti.

Yhdistyksen keskeiset toiminta-
muodot ovat kongressit ja julkaisut. 
Kongresseista tärkeimpiä ovat kolmen 
vuoden välein järjestettävät Maailman 
vesikongressit, joita ei pidä sekoit-
taa International Water Association’in 
(IWA) samannimisiin, vesihuolto-
painotteisiin kongresseihin. IWRA:
lla on myös muuta kongressitarjon-
taa; Suomessakin järjestettiin IWRA:n 
sponsoroima 3rd International Congess 
on Climate and Water syyskuussa 2007 
SYKE:n, TKK:n ym. toimesta.

Julkaisuista tärkein on Water 
International -lehti, joka on peer-re-
view –käytäntöä noudattava tieteellinen 
lehti. Aloitin syyskuussa 2008 tehtävät 
lehden yhtenä kolmesta toimittajasta. 
Suomesta tähän lehteen on tullut hyvin 
vähän artikkeleita ja rohkaisenkin täs-
sä yhteydessä suomalaisia ammattilaisia 
aktiivisuuteen sekä IWRA:n että Water 
Internationalin suhteen.

IWRA:n Maailman 
vesikongressi
IWRA järjesti siis tämänkertaisen maa-
ilmankongressinsa Montpellierissä 
Ranskassa. Ajankohta oli 1.- 4. syys-
kuuta 2008 eli hyvin lähellä sekä 
Tukholman vesiviikkoa että IWA:n 
maailmankongressia.

Tämän raportin alussa kuvasin kon-
gressin käsittelemää ongelmakenttää, jo-
ka oli siis hyvin laaja. Teemana oli Vesi 
kasvavien, maailmanlaajuisten muutos-

ten kourissa (Global Changes and Water 
Resources: Confronting the Expanding 
and Diversifying Pressures). Toimin kon-
gressin tieteellisen toimikunnan johtaja-
na. Tämä oli hyvin työläs, mutta amma-
tillisesti ainutlaatuisen antoisa tehtävä.

Kongressin tieteellisten tulosten tii-
vistelmäni julkaistaan pian alan joh-
tavissa kansainvälisissä lehdissä ja foo-
rumeissa (mm. Water International, 
Water Resources Development, IWRA 
Newsletter) ja mainitsen tässä vain lyhy-
esti joitain päälinjoja.

Ihminen painopisteessä; 
monitieteellisyyttä yhä lisää
Vesitaloudellisten ongelmien monitie-
teellisyys on jatkuvasti kasvamaan pain. 
Aiemmin painopiste on ollut fyysisessä 
rakentamisessa, informaatioteknologias-
sa ja mallinnuksessa, managementissa – 
miten tämä sitten suomeksi käännetään-
kään, taloudellisten ja ympäristövaikutus-
ten arvioinnissa ja ohjausmekanismeissa. 
Nyttemmin keskeisiksi ovat kasvaneet 
myös sosiaaliset kysymykset, vesipolitiik-
ka (sekä valtioiden väliset että sisäiset ky-
symykset), rahoitus, koulutus, institutio-
naaliset kysymykset ja kaiken kaikkiaan 
ihmisen organisaatioiden ja käyttäytymi-
sen analysointi ja kehittäminen.

Montpellierissä oli hyvin mielenkiin-
toista seurata, kuinka alussa hahmotta-
mastani tasapainottelusta veden ja ih-
misen välillä on siirrytty aimo askel ih-
misen toiminnan tutkimisen ja ohjaa-
misen suuntaan, joka tarkoittaa ’kovi-
en’ insinööri- ja taloustieteiden kasvavaa 
täydentämistä ’pehmeillä’ tieteillä kuten 
sosiologialla, käyttäytymistieteillä ja val-
tiotieteillä. Tämä ei tarkoita kuitenkaan 
kovien tieteiden merkityksen vähenty-
mistä vaan moni- ja poikkitieteellisten 
toimintatapojen muodostumista entistä 
keskeisimmäksi osaksi vesitalouden alan 
ammattitaitoa.

Ilahduttavaa oli, että suomalaisia 
kongressissa oli lähes kymmenen ja ak-
tiivisuus esitelmien, puheenjohtajuuk-
sien, keskustelupuheenvuorojen ja luot-
tamustehtävien suhteen oli erinomaisel-
la tasolla ja tiukasti ajan hermolla. 
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Harald Velner syntyi 15.12.1923 
Narvassa, jossa hänen isän-
sä August Velner toimi hyd-

rotekniikkainsinöörinä. Myöhemmin 
August Velner oli Viron sisävesiviras-
ton johtaja ja loi Viron vesistöjen hyd-
rologisen järjestelmän. Hän oli kan-
sainvälisesti tunnettu tiedemies ja 
Tallinnan Teknillisen yliopiston (silloi-
nen Tallinnan Polyteknillinen instituut-
ti) professori. Haraldin äiti Katarina oli 
syntynyt vanhaan venäläispuolalaiseen 
aatelissukuun ja vietti lapsuutensa vi-
ron-. venäjän- ja saksankielisessä ym-
päristössä. Harald Velner kävi koulua 

Tallinnan Ranskalaisessa lyseossa, jossa 
opetus oli hyvin korkeatasoista erityi-
sesti kielten alalla. Tämä professorin eri-
koislahjakkuus, vieraiden kielten osaa-
minen, on säilynyt nykypäivään saakka 
ja se on tehnyt syvän vaikutuksen hä-
nen oppilaisiinsa ja kollegoihinsa. Hän 
aloitti opintonsa Tarton yliopiston oi-
keustieteellisessä tiedekunnassa, mut-
ta joutui keskeyttämään ne sotavuosi-
en aikana.

Vuonna 1945 Harald Velner aloitti 
rakennusinsinöörin opinnot Tallinnan 
Teknillisessä yliopistossa (TTY). 
Opiskelua ja vesitutkijan työtä yli-

opistossa kertyi yhteensä yli 60 vuot-
ta. Lehtorina hän toimi jo opiskelunsa 
loppuvaiheessa luennoiden vesi-, sani-
teetti- ja ympäristötekniikasta. Vuonna 
1954 hän suoritti lisensiaatin tutkinnon 
ja sitä seurasi väitöskirjan tekeminen 
Leningradissa. Vuonna 1958 hän väit-
teli tohtoriksi, ja hänet nimitettiin vuo-
den päästä professoriksi. Hän oli myös 
rakennusteknisen tiedekunnan dekaani. 
Velner oli hyvin selvillä opiskelijoiden 
moninaisista murheista ja useat entiset 
opiskelijat muistavatkin kiitollisina pro-
fessoria, jonka diplomaattiset taidot ja 
kyky ratkaista monimutkaisia ongelmia 
auttoivat heitä valmistumaan.

Teollistumisen ja kaupungistumi-
sen myötä sekä puhtaan veden käyttö 
että vesistöjen saastuminen lisääntyivät 
Virossa 1950-luvulla. Harald Velner oi-
valsi heti ympäristöriskien merkityksen 
ja tästä tulikin hänen tieteellisen tut-
kimustyönsä kohde. Hänen aloittees-
taan perustettiin vuonna 1962 TTY:n 
saniteettitekniikan tutkimuslaborato-
rio. Samanaikaisesti kehittyi yhteistyö 
Tarton yliopiston tutkijoiden kanssa, 
joista mainittakoon professori Mihkel 
Kask, tohtori Helle Simm ja professori 
Astrid Saava.

Harald Velnerin aloitteesta jär-
jestettiin ensimmäinen Viron ja 
Neuvostoliiton yhteinen vesialan sym-
posio, jossa aiheina olivat jätevesien se-
koittuminen ja vesien itsepuhdistumi-
sen ongelmat. Viron vesitutkijoiden 
työtä arvostettiin ja TTY:n tutkimus-
laboratorio nousi johtavaksi alallaan. 
Tieteellisiä symposioita Neuvostoliiton 

MAre PärnAPuu
Kiitollinen entinen oppilas ja 
myöhemmin kollega.

Professori Harald Velner,  
Tallinnan Teknillisen yliopiston ar-
vostettu opettaja ja tunnettu vesitutki-
ja sekä Vesitalous-lehden monivuotinen 
toimituskunnan jäsen viettää 85. syn-
tymäpäiväänsä 15. päivänä joulukuuta.

Professori  
harald Velner  
85 vuotta

Itämeren vesiensuojelun valtiosopimuksen jäsenvaltioiden vuosikokouksessa (1986) 
osallistuneiden delegaatioiden johtajat: vasemmalta Hans Lindner (DDR), Göte 
Svensson (Ruotsi), Boriss Štepa (Neuvostoliitto), Pjotr Baginski (Puola), Peter Ehlers 
(Länsi-Saksa), puheenjohtaja Harald-Adam Velner ja Holger Rotkirch (Suomi).
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kanssa järjestettiin säännöllisesti ja syn-
tyi yhteistyötä tutkijoiden välillä. Nämä 
kontaktit ovat säilyneet nykypäivään 
saakka.

Harald Velner on ollut väitöskirjojen 
tieteellinen ohjaaja tai opponentti useis-
sa maissa. Hän on ollut monien valtiol-
listen ja kansainvälisten toimikuntien 
jäsen ja hänen esiintymistään on arvos-
tettu sekä kotimaassa että ulkomailla. 
Hän on myös ollut kontaktien ja yhteis-
työn luoja Suomen ja Viron välillä, sillä 
hän johti ensimmäisenä Neuvostoliiton 
ja Suomen yhteistä Suomenlahden ve-
siensuojelutyöryhmää. Voimme ylpeä-
nä sanoa, että Harald Velner on Viron 
ja Suomen sillanrakentaja.

Tärkeä yhteydenotto tapahtui, kun 
suomalaisia vesi-insinöörejä Maa- ja 
vesitekniikan tuki r.y:stä tekn.lis. Aimo 
Maasillan johdolla vieraili vuonna 
1965 Tallinnassa luodakseen kontakteja 
Teknilliseen yliopistoon ja vesitutkijoi-
hin. Siitä sai alkunsa nyt jo yli 40 vuotta 
kestänyt yhteistyö, ja syntyi myös per-
heiden välisiä ystävyyssuhteita.

Suomenlahden vesiensuojelutyöryh-
män toiminta oli perustana Itämeren 
maiden yhteistyölle, joka vahvistettiin 
virallisesti vuonna 1974 Helsingissä, 
kun allekirjoitettiin Itämeren maiden 
välinen vesiensuojelusopimus. Vuonna 
1980 aloitti toimintansa Helsinki-ko-
missio HELCOM. Vuodesta 1984 
Harald Velner oli HELCOM:n pää-
sihteeri. Hänen johdollaan esitettiin 
vuonna 1988 julkilausuma Itämeren 
saastekuormituksen vähentämisek-
si. Hänet valittiin HELCOM:n pu-

heenjohtajaksi kaudeksi 1990-92, jol-
loin saatiin vuoden 1992 ministeriko-
kouksessa aikaan uusi Helsingin so-
pimus ja Itämeren valtioiden välinen 
ympäristönsuojeluohjelma.

Opettajantyönsä ohella Harald 
Velner osallistui vuonna 1988 uudel-
leen perustetun Viron Insinööriliiton 
(VIL) toimintaan ja oli liiton presi-
dentti vuosina 1988-94. VIL oli perus-
tettu vuonna 1921, mutta lakkautettiin 
vuonna 1940. Hän myös aina suosi ja 
tuki nuorten urheiluharrastuksia TTY:
ssa. Nuorena hän itse harrasti yleisur-
heilua, hiihtoa ja koripalloa ja myöhem-
min pelasi yliopiston veteraaniopettaji-
en koripallojoukkueessa.

Harald Velneriä opintoihin ja tie-
teelliseen työhön kannustava voima 
tuli kotoa, jossa arvostettiin opillista 
sivistystä ja kielitaitoa. Ammattitaito 
ja kokemukset karttuivat työssä lomi-
en aikana koululaisena ja opiskelija-
na. Harald Velner oli suurenmoinen 
kumppani rakennusharjoittelijoiden 
ohjaajana vesivoimaloilla Gruusiassa ja 
Armeniassa 50-luvulla ja myöhemmin 
monilla tutkimusmatkoilla Virossa. 
Kenttätöihin otettiin mukaan opiske-
lijoita myös yliopiston vanhemmilta 
vuosikursseilta. Oli unohtamattomia 
nuotioiltoja ja tulisia väittelyitä mo-
nista aiheista. Harald Velner opetti ja 
johti nuoria arvostamaan luontoa ja 
puhdasta vettä ja oli esikuva ja ohjaaja 
ammatinvalinnassa.

Menestyksekkäästä työstä Itämeren 
suojelun puolesta on Harald Velnerille 
myönnetty Ahvenanmaan Säätiön ja 

Hansakaupunkien Liiton vuosipalkin-
not. Vuonna 2004 Suomen tasavallan 
presidentti palkitsi hänen elämäntyön-
sä Suomen Valkoisen Ruusun I luokan 
ritarimerkillä.

Professori on aina ollut ahkera ja hy-
vä kirjoittaja. Hänen lehtiartikkeleitaan 
ja kirjojaan on julkaistu viron, venäjän, 
saksan, englannin, ranskan ja suomen 
kielillä. Viime vuosina hän on käsitellyt 
artikkeleissaan vesiteknisten ongelmi-
en ohella etenkin ympäristöystävällisen 
energian käyttöä. Professorille ovat sy-
dämenläheisiä Viron Viljannin kaupun-
gin ja sen ympäristön suojeluongelmat 
ja niiden ratkaisemiseen hän osallistuu 
aktiivisesti.

Mutta mitä olisi professori ilman 
Laine-vaimoa! Tänä vuonna he juhli-
vat yhteisen elämänsä 65. vuosipäivää. 
Heillä on kaksi lasta, poika Raul ja ty-
tär Kristin-Mari ja paljon lapsenlap-
sia ja lapsenlapsenlapsia. Vuonna 1991 
palautettiin Lainelle kotitila Paistussa 
Viljannin maakunnassa, ja he ryhtyivät 
sitä entisöimään valtavalla innostuksel-
la. Professori on hyvin perhekeskeinen, 
ystävällinen, huumorintajuinen ja vie-
raanvarainen. Lainen ja Haraldin ko-
dit Tallinnassa ja Paistussa Murin tilalla 
ovat aina avoinna sukulaisille ja ystäville 
molemmilta puolilta Suomenlahtea.

Harald Velner on Viron vesitalouden 
Grand Old Man ja hän on arvokkaas-
ti seurannut kuuluisan isänsä August 
Velnerin jalanjälkiä.

Toivotamme Harald Velnerille on-
nea ja hyvää vointia ja monia kauniita 
yhteisiä vuosia Laine-rouvan kanssa. 

Ensimmäinen Etelä-Viron tutkimusmatka vuonna 1961. 
Harald-Adam Velner oikealta neljäs.

Laine ja Harald 22.6.2008 Paistussa 
Murin tilalla 65. kihlauspäivänä.
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Yhdyskuntatekniikka 
Infratech 2009

Tampereen 
Messu- ja Urheilukeskus

27.–29.5.2009

• Energiahuolto • Jätehuolto • Katu-, tie- ja liikennetekniikka • Konekalusto • Mittaustekniikka ja laboratoriopalvelut
• Satamat ja väylät • Informaatiotekniikka • Työmaavarusteet • Urheilu- ja virkistysalueet • Vesihuoltotekniikka 

• Yhdyskuntasuunnittelu • Ympäristönsuojelu

www.yhdyskuntatekniikka.fi Varaa osastosi heti syyskuussa 2008.
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HawleHawle VarioVario
Teleskooppinen laippaliitinTeleskooppinen laippaliitin
mahdollistaa myös 10mahdollistaa myös 10 ºº
kulmapoikkeamankulmapoikkeaman

HawleHawle AA
MonokokkirakenteinenMonokokkirakenteinen
linjaventtiililinjaventtiili
sisäänrakennetuillasisäänrakennetuilla
sähköhitsausmuhveillasähköhitsausmuhveilla
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Nro 1. TKK 100 vuotta • Vesi • Olli Varis
Olli Varis:  

Teknillinen korkeakoulu 100 vuotta.
Pertti Vakkilainen:  

Vesitekniikkaa Teknillisessä korkeakoulussa 1861-
2008.

Laura Kuismin, Elina Heikinheimo,  
Marko Keskinen ja Matti Kummu:  
Vesijalanjälki – mittari todelliselle vedentarpeellemme.

Ilona Bärlund, Lucas Menzel ja Martina Flörke:  
Globaali hydrologinen mallinnus.

Olli Varis:  
Lähi-Itä: tulenarkaa vettä?

Ulla Heinonen:  
Vuosituhattavoitteet toteutumassa Phnom Penhissä.

Matti Kummu:  
Vesivarojen hallinta muinaisessa Angkorissa.

Esko Kuusisto:  
Ilmastoahmatti vie vettä, mutta myös tuo.

Juha Järvelä:  
Voivatko vesistöjen rakentaminen ja ekologia kohdata?

Mikko Martikka, Ari Järvinen ja Timo Laukkanen:  
Yhdyskuntien ja teollisuuden vesitekniikkaa –  
teoriaa ja käytäntöä.

Riku Vahala ja Björn Klöve:  
Suomen vesisektorin tulevaisuudesta.

Sakari Kuikka:  
Pitäisikö maailman kalakannat yksityistää?

Tapio Katko:  
Vesihuollon tulevaisuudenkuviin oppia historiasta.

Heikki Kiuru:  
Asutuksen yhteisesti järjestetty vesihuolto.

Timo Maasilta:  
Onnea Teknilliselle korkeakoululle.

Matti Pursula:  
Satavuotias TKK ja vesi.

Nro 2. Padot ja vesivoima •  
Leena Westerholm

Timo Kotkasaari:  
Vesivoima taas esillä.

Birger Ylisaukko-oja:  
Vesivoima ja yhteiskunta.

Ari Aalto:  
Vesivoiman lisärakentamisen tarve  
ja mahdollisuudet Suomessa.

Kaj Hellsten:  
Vesivoimalaitosten tehonlisäysten tekniset 
mahdollisuudet ja oikeudelliset edellytykset.

Anne Laine:  
Kalatiet rakennettujen vesistöjen elvyttäjinä.

Risto Kuusiniemi ja Timo Maijala:  
Suomen patoturvallisuudesta.

Riitta Heikka:  
Kivijärven – Valkealan reitin tila heikentynyt.

Richard Windischhofer:  
Kunnallinen yrittäjyys ja Suomen vesisektorin 
kaupallistaminen.

Juhani Kettunen:  
Vesikeskuksen johtaja.

Turkka Myllykylä:  
Vesivoimalaitokset kulttuuriperinnön vaalijoina.

Nro 3. Vesihuolto • Saijariina Toivikko
Mika Rontu:  

Suomiko vesihuollon mallimaa?

VeSiTALouS 2008 • SiSäLLySLueTTeLo

Heidi Kauppinen:  
Helsingin Vesi panostaa verkostosaneeraukseen.

Markku Lehtola, Kirsi Tähti, Vilho Taskinen,  
Marja Stjerna, Pentti Keränen ja Helena Partanen:  
Jänneniemen vedenottamo turvaa  
Kuopion vesihuollon pitkälle tulevaisuuteen.

Annina Takala, Jarmo Hukka,  
Tapio Katko ja Pekka Pietilä:  
Vesiyhtymien toiminnan kehittäminen.

Jari Silander:  
Rankkasateet ja hulevesien hallinnan suunnittelu.

Timo Laukkanen:  
Manometrisen BOD-laitteiston  
käyttö jätevedenpuhdistamolla.

Mika Marttunen ja Jyri Mustajoki:  
Monitavoitearvioinnilla kohti kokonaisvaltaista 
vesistöjen käytön ja hoidon suunnittelua.

Eila Varjo ja Aaro Närvänen:  
Tammelan Mustialanlammi kipsillä kuntoon.

Irina Nordman:  
Maailman paras vai Suomen huonoin?

Nro 4. Kuivatus ja kastelu • Helena Äijö
Pertti Vakkilainen:  

Maatalouden vesirakennusta tarvitaan.
Helena Äijö ja Rauno Peltomaa:  

Pelloista vielä yli neljäsosa avo-ojissa.
Liisa Laitinen, Lasse Järvenpää ja Jukka Jormola:  

Maatalouden peruskuivatus  
ja purojen luonnontilan parantaminen.

Heikki Pajula:  
Oikeus maankuivatukseen  
ja kuivatushankkeen toteuttaminen.

Liisa Maria Rautio:  
Maaperän happamuus vesienhoidon suunnittelussa.

Maija Paasonen-Kivekäs, Pertti Vakkilainen                   
ja Tuomo Karvonen:  
Salaojitus ja savipeltojen ravinnekuormitus.

Samuli Joensuu:  
Metsien kunnostusojituksen tulevaisuus.

Pirjo Peltonen-Sainio:  
Veden merkitys kasvintuotannolle kärjistyy ilmaston 
muuttuessa.

Juha-Pekka Triipponen ja Osmo Purhonen:  
Kastelun menetelmät ja mahdollisuudet Suomessa.

Rauno Peltomaa:  
Peltojen vesitaloudesta huolehtiminen on välttämätön 
edellytys globaalin ruokapulan ratkaisemiseksi.

Kimmo Rasa, Helinä Hartikainen ja Tommi Peltovuori:  
Uudet liukkaudentorjunta-aineet  
pienentävät ympäristöriskejä.

Tuuli Myllymaa, Pirjo Rantanen, Jyri Seppälä ja 
Helena Dahlbo:  
Jätevesilietteiden hyödyntämisen vaihtoehtojen 
vertailua elinkaariarvioinnin avulla.

Pekka Virtanen:  
Vesi ja kestävä kehitys – EXPO 2008 Zaragozassa.

Unto Huttu:  
Kuka huolehtii tonttini kuivatuksesta?

Nro 5. Erityistilanteisiin varautuminen 
• Riina Liikanen

Hannu Pelttari:  
Vesi on huoltovarmuutta.

Klaus Munsterhjelm ja Heini Auvinen:  
Vedenhankinnalla haastava tulevaisuus.

Olli Keski-Saari:  
Talousveden standardisoitu turvallisuus.

Matti Heikkinen:  
Vesihuoltoverkostojen saneeraus  
osana erityistilanteisiin varautumista.

Petri Juuti ja Riikka Rajala:  
Tautia hanasta.

Ari Nevalainen ja Elina Rautio:  
Vesihuoltolaitoksille yhteiset kriisiviestintäohjeet.

Tuula Tuhkanen ja Petri Keskinen: Poikkeusolojen 
kenttäkäyttöiset vedenkäsittelylaitteistot.

Pasi Valkama, Kirsti Lahti ja Asko Särkelä:  
Fosfori- ja typpikuormituksen muodostuminen 
Lepsämänjoessa kevät- ja syystulvatilanteissa.

Merja Ahonen ja Tomi Kekki:  
Vesijohtoverkostojen käyttöikää voidaan pidentää.

Eija Vinnari:  
Vesihuoltosektorin organisaatiouudistus Tanskassa.

Tuula Tuhkanen:  
Mikä vedessä kuohuttaa – kaksikymmentä tapaa 
suututtaa kuluttajat.

Nro 6. Metsät ja vesi • Harri Koivusalo
Leena Finér:  

Pitkäjänteistä työtä metsätalouden vesiensuojelun 
hyväksi.

Sirkka Tattari, Leena Finér,  
Tuija Mattsson ja Jari Koskiaho:  
Metsätalouden alueellisen vesistökuormituksen 
suuruus ja sen laskenta.

Mika Nieminen, Erkki Ahti, Samuli Joensuu,  
Harri Koivusalo, Sirpa Piirainen ja Sirkka Tattari:  
Fosforin huuhtoutumista säätelevät  
prosessit metsävaluma-alueilla

Ari Laurén, Tuija Mattsson, Pirkko Kortelainen,  
Harri Koivusalo ja Mari Lappalainen:  
Metsätalouden aiheuttama typpikuormitus vaihtelee.

Harri Koivusalo, Mari Lappalainen, Antti Leinonen, 
Erkki Ahti, Samuli Joensuu, Ari Laurén, Mika 
Nieminen ja Raimo Nevalainen:  
Miten metsätalous vaikuttaa kiintoaineen 
kulkeutumiseen?

Samuli Joensuu, Timo Makkonen, Martti Vuollekoski, 
Mika Nieminen, Antti Leinonen ja Sakari 
Sarkkola:  
Metsätalouden vesiensuojelu.

Virpi Stucki:  
Kumpi voittaa - metsät vai vesi?.

Janne Raunio, Heikki Mykrä ja Timo Muotka:  
Rinnakkaisnäytemäärän arviointi  
ja merkitys vesistöjen pohjaeläintarkkailussa.

Silja Pietikäinen:  
Vesihuoltoalan ammattitutkinto – case Teemu Otava.

Mari Heinonen, Kirsti Lahti, Riina Liikanen, Saijariina 
Toivikko ja Jyri Rautiainen:  
IWA:n maailman kongressiin Wienissä.

Olli Varis:  
IWRA:n 13. Maailman vesikongressi Montpellierissä 
Ranskassa.

Mare Pärnapuu:  
Professori Harald Velner 85 vuotta.

Pekka Kauppi:  
Elämän suolaa metsästä. 
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Composite
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Putket maahan. 
Kaivamatta.

Vaakaporauspalvelu VPP Oy

Puhelin (02) 674 3240 www.vppoy.com

Ympäristöystävällinen vaihtoehto avokaivuulle

viemärisaneeraukset
VPP SUJU-

pätkäputkilla

putkistoasennukset
ohjattavalla

vaakaporauksella

 Verkostot jA VuotoselVitykset
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HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT 1-200 taloutta        WWW.RAITA.COM

Tulkinkuja 3, 02650 ESPOO,
puh. 0207 120 620, fax 0207 120 625

info@hydropresshuber.fi, www.hydropresshuber.fi

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

RK&RK& Kiuru & Rautiainen Oy 
Vesihuollon asiantuntijatoimisto

Laitosten yleis- ja prosessisuunnittelu 
Vesihuollon kehittämissuunnitelmat
Talous- ja organisaatioselvitykset
Taksojen määritysennusteet
Ympäristölupahakemukset

SAVONLINNA (015) 510 855            
HELSINKI (09) 692 4482      www.kiuru-rautiainen.fi 

 suunnittelu jA tutkimus

SITO on suomalainen infran, liikenteen ja 
ympäristön suunnittelu- ja asiantuntijapalveluja 
tuottava moniosaaja. 

Palvelutarjontamme kattavat vesihuollon 
suunnittelun ja selvitykset:

•  Vesihuollon yleis- ja kehittämissuunnitelmat
•  Verkosto- ja linjasuunnittelu
•  Laitos- ja prosessisuunnittelu
•  Pumppaamosuunnittelu
•  Haja-asutusalueiden vesihuolto

www.sito.fi

Espoo – Turku – Tampere – Kuopio – Kouvola – Rovaniemi
Puhelin 020 747 6000

Pöyry Environment Oy
PL 50, Jaakonkatu 3 

01621 Vantaa
Puh. 010 3311

Faksi: 010 33 26600 
www.environment.poyry.fi

Vesi- ja ympäristötekniikan 
asiantuntemusta ja suunnittelua
Tritonet Oy
Pinninkatu 53 C
33100 Tampere
Puh. (03) 3141 4100
Fax (03) 3141 4140
www.tritonet.fi



Liikehakemisto

Vesitalous 6/2008 ��

Liikehakemisto

www.veela.fi

info@veela.fi

puh. 044 091 77 77

Hitsaajankatu 4 c
00810 Helsinki

VESIHUOLTOPALVELUA
•vesihuollon projektinhoito
•palveluhankintojen kilpailutus
•ympäristölupapalvelut
•osuuskuntien isännöinti
•osaamistestaus

• Automaattiset suotimet vedenkäsittelyyn• 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

– Vedenkäsittelyn hallintaa –

Salpakuja 9, 01200 VANTAA, puh. 042 494 7800, fax 042 494 7801
Email: dosfil@dosfil.com, internet: www.dosfil.com, Antti Jokinen GSM 0400 224777

AIRIT™-ilmastimet
MIXIT™-sekoittimet
• Kunnallisen ja teollisen jäteveden käsittelyyn
• Luonnonvesien hapetukseen
Waterixilta kokonaispalveluna järjestelmien 
suunnittelu, asennus, huolto, etävalvonta ja 
tarvittaessa vuokraus.

Kotimaiset, energiaa säästävät

WWW.WATERIX.COM

 VedenkäsittelylAitteet jA -lAitokset

Flotaatiotekniikkaa yli 40 vuotta
Vesilaitokset
Jätevesilaitokset
Jäähdytysvesilaitokset

ProMinent Finland Oy www.prominent.fi
Orapihlajatie 39 puh. 09-4777 890 
00320 Helsinki fax   09-4777 8947

Experts in Chem-Feed and Water Treatment

Laadukasta annostelua

Lisää luotettavuutta

Taloudellisuutta

www.prominent.fi/delta

DELTA® KALVOANNOSTELU-
PUMPPU optoDrive® teknologialla

Kaikki ominaisuudet yhdessä laitteessa
– ProMinentilta

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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EDULLISET JA LUOTETTAVAT
VENTTIILIT VEDENKÄSITTELYYN 

KEYFLOW OY
Paalukatu 1 

53500  LAPPEENRANTA 
Puh. (05) 614 6400, fax (05) 614 6464 

info@keyflow.fi 
       www.keyflow.fi  

VENTTIILIT - KARANJATKOT

KAIVOT - PALOPOSTIT - SÄHKÖHITSAUS

VEESEADMED    Oy, LAHTI       010–424 4000
Info@veeseadmed.fi           www.veeseadmed.fi

Turvekuja 6, 00700 Helsinki
puh. 075 324 0300, fax (09) 558 053, www.absgroup.com

ABS Finland Oy

• pumppaamot
• jätevesipumput

• kaukolämpöpumput
• NOPOL/OKI ilmastimet
• epäkeskoruuvipumput
• työmaauppopumput

• potkuripumput
• tyhjöpumput
• sekoittimet

- pumppaamot
- uppopumput
- kuiva-asenteiset
  pumput KSB Finland Oy

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

- venttiilit
- pumppuautomaatio
- käynnissäpito

www.flygt.fi

Pumput 

Sekoittimet 

Ilmastimet 

Pumppaamot 

Myynti 

Vuokraus 

Huolto 

ITT Flygt 50 vuotta
Suomessa! 

ITT Water & Wastewater Suomi Oy 
Mestarintie 8 
01730 Vantaa 
Puh (09) 849 4111 
Fax (09) 852 4910 

 Vesihuollon koneet jA lAitteet

Vesilaitokset, urakoitsijat, 
vesiosuuskunnat

Paanutie 8, Keuruu p. 0207 199 700

yhdyskuntatekniikka
.fi

- pumppaamot
- mittauskaivot
- ilmanpoistokaivot
- paineenkorotusasemat
- panospuhdistamot
- muut vesihuoltolaitteet
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ESIKÄSITTELYKEMIKAALIT • PINTAKÄSITTELYKEMIKAALIT • PERUSKEMIKAALIT
VEDENPUHDISTUSKEMIKAALIT • SAOSTUSKEMIKAALIT • RASKASMETALLIEN SAOSTUS

 Algol Chemicals Oy • Karapellontie 6 • PL 13, 02611 Espoo • Puhelin (09) 50 991 • Faksi (09) 5099 254

www.algol.fi

Ciba Specialty Chemicals Oy

Puh. 020 380 022
customerservice.finland@ciba.com
www.ciba.com

Raisionkaari 60
PL 250
FI-21201 Raisio

Kemira Oyj
Kemira Water

PL 330, 00101 HELSINKI
Puh. 010 861 211, fax. 010 862 1968

http://www.kemira.com/water

Vesikemikaalien
ykkönen

 VesikemikAAlit
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Abstracts Vieraskynä

Sirkka TaTTari, Leena Finér,    
Tuija MaTTSSon, jari koSkiaho 
Magnitude of regional load on 
waters from forestry and its 
evaluation

Nationwide, the load from for-
estry is not great, but in head-

waters, where other human activities 
are minor, the load may be harmful. 
National load assessments are based 
on regional treatment areas and the 
specific loads of certain treatments. 
It is important to understand that 
the calculated load values depend to 
a large extent on assumptions con-
cerning the basic data. 

Mika nieMinen, erkki ahTi, 
SaMuLi joenSuu, harri koivuSaLo, 
Sirpa piirainen, Sirkka TaTTari 
Processes controlling 
phosphorus washout in 
forested catchments

Investigations have shown that the 
forest treatments likely to increase 

phosphorous washout into water-
ways are improvement ditching, fer-
tilising and felling. The magnitude of 
the load has, however, varied greatly 
from one investigation to another. 
This is due, partly, to the different 
environmental factors affecting the 
phosphorus load in the various stud-
ies and, partly, to the different re-
search methods used. 

ari Laurén, Tuija MaTTSSon, 
pirkko korTeLainen, harri 
koivuSaLo and Mari LappaLainen 
Variation in nitrogen load due 
to forestry 

The nitrogen cycle in the forest is 
an almost closed system, and so 

the water discharging from forests is 
purer than the water falling as pre-
cipitation. Forest treatments cause 
changes in nitrogen flows that are 
visible for years to come. However, 
even major changes in a forest’s in-
ternal flows are not necessarily seen 
as major changes in the nitrogen load 
of the runoff. 

harri koivuSaLo, Mari 
LappaLainen, anTTi Leinonen, 
erkki ahTi, SaMuLi joenSuu,      
ari Laurén, Mika nieMinen       
and raiMo nevaLainen 
How does forestry affect solids 
transport?

First-time ditching is no longer 
carried out in bogs in Finland, 

whereas improvement ditching is on 
the increase. The bulk of the solid 
load in forestry is due to improve-
ment ditching, and its magnitude 
and variation have been assessed in 
several catchments in this country. 
The factors controlling the forma-
tion of the solid load can be estab-
lished by modelling.

SaMuLi joenSuu, TiMo Makkonen, 
MarTTi vuoLLekoSki, Mika nieMinen, 
anTTi Leinonen and Sakari SarkkoLa 
Water protection in forestry

Major improvements have tak-
en place in both water protec-

tion methods and their performance 
since the late 1980s. The methods 
are based either on the settling of 
water-transported solids onto the 
bottom of basins or on the filtra-
tion of water through vegetation or 
peat. Efforts are being made to in-
troduce innovative water protection 
methods, and full use will continue 

to be made of positioning technol-
ogy when planning new methods in 
the future. 

virpi STucki 
Which will win  
– forests or water?

What is the role of forests in 
flood protection in the trop-

ics? Will timber felling give rise to 
more and larger floods in developing 
countries? What is the role of popu-
lation size and density as a cause of 
floods or in making the news in the 
so-called political south? Answers to 
these, among other, questions are be-
ing sought at the international level. 
Currently, however, there is little or 
no agreement among researchers.

Leena Finér 
long-term efforts to promote 
water protection in forestry

janne raunio, heikki Mykrä     
and TiMo MuoTka 
the importance and 
determination of sample size 
when using benthic macroin-
vertebrates in biomonitoring of 
surface waters

SiLja pieTikäinen 
Further Qualification in Water 
Management and Sewerage – 
case teemu Orava

pekka kauppi 
Multiple benefits from forests
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Vieraskynä

elämän suolaa 
metsästä

Puu varjostaa talven kinoksia kevään auringolta. 
Tulvahuippu madaltuu. Kesällä puu haihduttaa vettä 
ja raikastaa ilman.

Suomessa on noin 65 miljardia puuta - joulukuusta suu-
rempaa - kymmenen kertaa enemmän kuin ihmisiä maail-
massa. Jokaiselle on siis kymmenen nimikkopuuta. Puita on 
niillekin, jotka eivät joulua vietä. Käykö heille koivu, mänty 
tai pihlaja? Sopiiko, että me kristityt varaamme kuuset? Mitä 
määrää uskonnonvapaus ja tasa-arvon etiikka? Entä jos palvoo 
metsän jumalia? Kenelle käy kataja?

Metsätalous ei ole hävittänyt Suomesta puita. Hakatun 
tukin tilalle on ehtinyt kasvaa kaksi uutta. Joko olemme 
kypsät suomaan armon metsänhoitajillemme?  Miten Erno 
Paasilinna kirjoitti 1970-luvulla? Muistinvaraisesti se meni 
jotenkin näin: Jos kaikki Suomen metsänhoitajat nousevat tois-
tensa olkapäille ja muodostavat korkean tornin ja jokaisella on 
metsänhoitajan kultainen sormus etusormessaan, sormusten välke 
nousee korkeuksiin yhtä ylös kuin Hitlerin valonheittäjien kiila 
Nürnbergin valtiopäivillä.

Vesiä voidaan suojella metsiä hoitamalla. Kaikki 
maailman metsähoitajat: Liittykää suojelemaan vesiä! 
VASTAKKAINASETTELUN AIKA ON OHI.

Metsä vähentää läpivirtaavan veden määrää ja muuttaa sen 
koostumusta. Koska metsä on kasvipeitteellinen, ravinteita va-
luu hyvin niukasti metsästä vesistöön. Toisin on pelloilla, jot-
ka ovat vuosittain sadonkorjuun jälkeen paljaat.

Kaltevat rantapellot voidaan istuttaa kasvamaan vaikkapa 
tammea. Ravinnekuorma vähenee ja luonnonkirjo runsastuu. 
Tammien juurella viihtyy valkovuokko. Riistalle ja sienille 
syntyy elintilaa. Ilmakehästä poistuu hiilidioksidia ja hiili pak-
kautuu kasvavaan puustoon. Tammi elää kauan ja lopulta, jos 
niin halutaan, saadaan tammilautaa.

Voidaanko bioenergiaa tuottaa kierrättäen metsän ravin-
teet ja estäen niiden pääsy vesiin? Päätehakkuussa, kun puut 
hakataan, jäljelle jäävät risut, hakkuutähteet. On tutkittava, 
voidaanko ne viedä tarkkaan pois ja siten estää ravinteiden va-
luminen risuista maahan ja siitä veteen. Kun risut poltetaan 
energiaksi, tuhka jää jäljelle. Se voidaan palauttaa metsään, ei 
hakkuuaukiolle vaan nuoren puuston alle. Näin maa ei köyh-
dy vaikka risut poltetaan energiaksi. Ravinteet palaavat puus-
toon eivätkä joudu vesiä rehevöittämään. Kestävä metsätalous 
edistyy, jos ravinteet pidetään kierrossa eikä niitä lasketa vesiä 
pilaamaan. Eikö tämä ole hyvää metsänhoitoa?

PeKKA KAuPPi
Ympäristönsuojelun professori
Helsingin yliopisto
E-mail: pekka.kauppi@helsinki.fi

Kaivos antaa malmia, pelto ravintoa ja molempia tarvit-
semme. Postmoderni ihminen hankkii matkapuhelimen ei-
kä uhraa ajatusta sille, että puhelimen harvinaiset metallit on 
otettu kaivoksesta. Luulottelemme lume-elämää.

Metsämme kanssa olemme vielä melko lailla sinut. 
Mukavasti sihahtaa puilla lämmitetty kotisaunan kiuas. Tässä 
istun ja kirjoitan keväistä metsää kaivaten marraskuun pimey-
dessä, puinen katto pään päällä, puulattialla, puisen pöydän 
ääressä. Mieli lennähtää tuttuun paikkaa, minne kalasääski on 
saanut uuden pesäpohjan. Asian voi ilmaista keskikaupunki-
laisittain: ”Metsä sisältää biodiversiteettiä ja tarjoaa suuren lu-
kumäärän erilaisia ekosysteemipalveluja”.

Metsä auttaa silloinkin, kun tulee tunteiden tulvahuip-
pu: Rakkauskirje täyttää tarkoituksensa paremmin kuin 
tekstiviesti.
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Alla Konginkankaan kylän alavesisäiliö. Weholite-säiliö on sisämitaltaan 
2400 mm, pituudeltaan 25 m ja tilavuudeltaan 100 m3. Sisähalkaisijaltaan 
2200 mm:n pumppuhuone on liitetty säiliön päähän.

Varma ja kestävä 
Weholite-säiliö

WehoPuts-
pienpuhdistamot 
• Laaja mallisto: kiinteistö- ja 

kyläkohtaiset puhdistamot 
• Tutkitusti parhaat puhdistustulokset
• Vähäinen huollontarve

Weholite-säiliöt 
kokonaistoimituksina
Esimerkkisovelluksia:
• Alavesisäiliöt 
• Alkalointisäiliöt
• Kemikaalisäiliöt
• Saostussäiliöt

• Tasausaltaat
• Ylivuotosäiliöt
• Tulvavesien keräilyaltaat
• Lietteen vastaanottosäiliöt
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