ffiöEnlandGn lunnostusnanle enncn ia nvt
Pekka Kansanen
Huonokuntoisen Töölönlahden kunnostamiseksj 0n esitetty lisäveden

johtamista merestä tai vesijohdosla, ruoppaamista tai p0hjan käsittelyä
tai peittämisiä. 100 vu0den odotus 0n viimein päättymässä kaupungin

hwäksyttyämerivedenjohtamiseenperustuvansuunnitelman.

It
PäiiännG-trnnelin ge0l0gincn vmpäli$tö ia

ym[äfistöfislfit

Annukka Lipponen
Pääkaupunkiseudun tal0usvesi taydentyy Päijänne-tunnelissa
pohjavedellä, jonka mukana voi myös kulkeutua haitta-ainejta.
TunneliWöhykkeen ge0l0giaa ja riskit0imintoja 0n tarkasteltu
paikkatletomuodossa arkojen aluelden paikantamiseksi ja
maankä!.tön suunnittelun tukemiseksi.

ouatlo su0men pad0t luruallisiaf
Risto Kuusiniemi ia Timo Maijala
Suomessa pat0turva llsuutta 0n kehitetty järjestelmällisesti
vuodesta 1978 lähtien. Työn tul0ksena vOidaan arv 0ida Suomen
paioien turvailisuuden 0levan kansainvålisest hyväks!'ttäväilä tas011a

huollmatta muutamista sattuf eista pat0vauriOlsta.

ualol€a[eli valuoo ]alcntGiden lunt0a
Mada Englund
Valokaapeli 0n 0s0itautunut m0njpu0liseksi kunn0nvalv0ntamenetelmäksl, ioka paikantaa rakente den lämpötila- ja k0stelserot
sekä kehittyvät lämpö-, neste- ja kaasuvuodot.
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pohjaveteen ja vesistöihin. Puristeneste iärl$dtäå sekä
maaperän että pinlavesien ek0systeemiä melkitlävästi ja

l(aal0mitan dntalalcnleen loimiuuus
Matti Ettata, Pe*ti Hwänen ia Erkki Pesonen

vaikutus voi 0lla yllättävän pitkäaikainen.

Kaat0paikkojen pintakerrosten rakentamisen kustannusarvi0
Su0messa 0n kuluvan vuosikymmenen ajan 30-50 l\4euroa

uelu0itetallil€ilu ia iäruicn cl(ologisen
$lan aruiointi

vu0dessa. T0istaiseksi rakenteille asetetut vaatimukset eivät 0le

vakiintuneetja niiden toimivuuden valvonta on 0llut puutteellista
Investoinneilla saavutet!n hyödyn ja rakenteiden toimivuuden
selvittämiseksi 0n tarpeen mttata pintavalunnan ja kuivatuskeroksesLa puhtaana ympä1sröön jOndettavan veden rnäara.

Heidi Vuoristo
Vesistöien ve voitetarkkai,Johreimiin kduluu j0ssain määrin

EE

biol0gisia muuttujia. Artikkelissa tarkastellaan vesip0litiikan

puitedrreKiivin aiheuttamia lisäys- ia muutostarpeita nykyisiin

vesistötarkkailuihinbiologistenmuuttujienosalta.

PilaantuneidGn maa-alrcidGn

ilsldnarui0inli
Esko Rossi

lhsuidanlt0ntutldmustGn laadunuamistul(sGn 0ngelmista

Pilaantuneiden maa-alueiden riskinarviointia varten 0n

Iohanna Hakala, Heidi Vuoristo, Liisa Lepistö

(ehitetty laslelra'nalleja, iolka ottavai huomioon
haitta-alneiden kulkeulumisen ympäristön eri osien kautta.

EEl

EU:n vesipoliliikan puitedireKiivi edellfdää, ettai vesistö-

lvlallit toimivat hwinä apuvälineinå k0hdek0htaisissa riskien
arv 0 nnelssa, mutta mallien virheellinen käWö voituottaa

seurantojen kasviplanKontutkimusten laadunvarmistukseen
kiinnitetään entisiä enemmän huomiota. Vain keskenään
veriailukelpoisjsta luloksish on hyötyä vesien ekologisen

kovastl harhaisia tuloksia.

luokittelun suunnittelussa.

Rauinnetasc maatalouden
uesiensmielun apuuälinGenä

tiilenalcmist0

Inneli Alrtela ja Eija Lehtonen

uutisia

Ravinnetaselaskelmat antavat arvokasta tietoa maatilan ja
sen tuotannon eri osien ravinteiden kältön tehokkuudesta.

[[stlacts

Kehittämistoimia v0idaan k0hdentaalaseiden antaman

tiedon avulla vm0äristön kannalta edullisella tavalla

0nl(0 ymnäf stöuaotimustGn
aluGcllisiin el0inin enää rcrustGitap

Säiliörenm [uilstencsle 0n edelleen
todellincn uhlH uesistöillc

Esa

Tommila

Asiantutijat ovat tarkastaDeet lehden artikkeltt.

Kirsi J:fvenranta, Perttu Virkai iirvi,
Helvi Heinonen-Tanski ja Irmeli Taipalinen

l:t

Säjlörehun puristenesteen kerääminen on pakollista,
mutta puristeneslettä saattaa silti joskus pääslä vuotamaan

-t' "-t
www.uesital0us.Dom
Pyydä vesihuollon
tarviketarjous Vesitalouden
markkinapaikan kautta!
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o\ at myö. luoneet poik lcu L.Plli.ei fi
lanleet -eurarlnan ja fila"toinnin pririin.

Matti Ettala

Kokemuksia ympäristövahingoista
vfiältä piti -tilanteista on Suomessa
riitläIniin. Va.tilään .uuri joull(o Laupunkilaisia joutui kantoveden varaan

E-mail: matti.ettala@co.inet.f i

vonralla ja tarllailulla sel\ itetlä\ äL.i.
laatopaildn \ m pärislön.uoielu
j:iiestelmät toimivat täysin tarkoitetulettä

tai

la iavalla". Tällä mä:iräyksellä ei ole vie-

ve. rla

la lodelli-ta qr.äliöa ka) tännössa. Rakennusaikaisen iyön valvonta on vältldmätöntå, mLrtta rakenteille ja lartoktä asettaa m) os toim jnndlli5ille on
")J
.ia lakuu! daiimLrksia. KddtoPaiLl..ardkenteiden ohella toiminnalliset takuut

itol"ella tdpahtuneen h;iriön

vuoksi. Vahinkojen perimmäiset syyt
or at monhai-ia, ja ulhinillisten \ rheiden killentä on had>tei<ta epäilemätlä
\ aikeimpid. [u"Linpa vdhingot ovat lokondån \ ältetlävrssä, muhd ri.lien år
\ ioinnilla jd niihin perustuvilld \ åro

Järjectelmilla poi LLeu k.e'li>iin iilan-

ovat tarpeen myös esimerkiksi jätteen
käsittelylaitoksille, ja moni kesämökkrläinenkin on todennut markkinointipuheet kompostoreista ja kompostikäy-

teisiin voidaan varautua ja valinkojen
määräi \ ähentää. Riskiandl) ) .eistä ei

mä1öistä vähintäänkin silotelluiksr.

saa Luitenlaan tulla v;iJineitå. joilla tc-

mivuudesta on hiipinyt epäily mieleen.

Vyos teiden pohirve"i(uoja u'ien loiRakenieiden on py.) tiävä ioiminldvuosi\.mmeniä. Rakenteiden
korjaaminen ja ympäristön kunnostam inen jäl^rkJteen on i) ) prllt5esli hi-

kemättöm)ys perurtellaan ia vailuruLv:ihätellään. Ri"lianalylrsien perusteena olevaa l:iitöainei>loa jd meneielrniä on tdrlastelLavd kriittise.ti. Pohjavesi\enoLse"\å orgaanisen hiilen n äärän vaihtelu voi johtaa fiskitarkastelua
harhaan, ja vesien kLrlkeutuminen lalliorakoihin on slJlä ottaa nykyi.lå pai-

da.ta ja ldlli\ta. \ mpä ris lönsuoielu jä rjestelmien toiminnalliset tavoitteet,
mahdollisLludet j.i rdjoituLset on fuDistettava ja Lunnu.tetla! d jo.uunnit-

mpäristön kuormitus
lolonaisLr uLend lui ten-k i,n :a mana ila isesti pienenee. Vahinloten lukLrmairä

noLLaammin h uom ioon. Voipa ris-

teluvaiheessa.

kasvaa, koska entistä tehokkaamPien
ymp;iristönsuojelutoimenpiteiden takia
poikkeukselliset tilanteet määritellä:in
arempaa herkemmin r ahingolsi. Ai-

tunreeseen,

sra

Ympäristövah ingot
täi,id uutr>id.

o\ at pä ivil

Y

kurmossa

Viisastummeko vasta vahingon sa-

lianalyl.l tuudittaa lojminndrfi arloit-

tutual

ylläty.

On-Lo vahinlo koetla\'a it-e \ ai
voisimmeko ottaa opiksi jo muiden teLemistä \ i-rheistäl Holla-rlni<.a e.imerlilsi pilJ,inluneiden maiden ">pagetti-

emmin nofl daliin toim inidd n kuulu_
\ ak5i käsrtetty poilledmd on Länäärl

ellei alueelta löyd) mitä:in eniaklotutlimuksisla poiLkedvaa. Tiil.lö urlin mieltä jää lalvdmdan, eftä onl<o vah onta oi-

sijoitus" ympäd maata tierakenteisiin
on herätt;inyt epäilev'ä dn ioita. ia 5uo
messakin on slytä pysiihtyä miettimään

rictövähinko. cuunnitellun puhdisLustehon olle.sa q8 o; .a\ uldäsu]en

lut riittävån !Jlpa(ta. lnno..u' loppu5ijoittaa pilaantLrneel mdat iai Leolli-

) mpä

v

tdi jafeve<ien käsrdel) laitos ei kestä
kon torm Intåhä iriöld. ja lvhyeLlin poik-

keukselliset päästöt voivat jättää jäljet
puhdi,t unee+en ympäri.locjn. Ympä
nsiölupiin ki4atu l rlmoiitami'vel\ oitteet ja teollisuuden iaatujä!estelmät

iajat perusleel Lomdan fu r\ alli)uuden-

lilaa

n

lu nP

den maa-ålueiden Lun-

nosl u<had.keiqca on todell inen

.u uden 5ivuluolteet laatopail-kojen
pInlardLenieiqiin til\ r>ry-lerroLen ylä
puolelle voi aiheuftaa \ llätylsen. jokd
on ennakoitavissa jo tänään.
\ålrioneuvo.ton päärölses5ä
(8bt/ l9qR on mainiosh edel ytetfy val-

håla.ijoituksen ja ke.Liti:iJni.en eluia

id

hdittojd. Vdhingot lalosluvar pdrhaimmillaan liiketoimiruraksi. Vesi- ja ympä

riclöleln iikan o>aami.een liitt) vd

mitialaitieiden ja inJormaatiotekniikan
tietämys antaa edellytykset paitsi vienbtuotterden lehitlämi-een myö5 ympd-

ri-tövdlinlojen

toriunlaan.
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Pekka Kansanen

ympäristöj0htaja,

f il.tri,

dosentti

Helsingin kaupunki,
ympäristökeskus
E-mail: pekka.kansanen@hel.fi
Kirjoittaja t0imii Helsingin kaupungin ympäris-

töjohtajana. Hänen erik0isalansa 0n sedimenttitutkimus ja vesistöjen kunnostus.

Helsingir .ydame.sä -iiaitse\ an pi.kuisen (20,8 ha) ja matalan (max. Z5 m)
Töölörrl;rhden tila on ollul hel.inLiläi-ienhuolen aiheena aindLm l800lu! un
lopulta saakka (Laakkonen & Laurila
2001). Lahden tila heikkeni aikanaan
kal-rde>ta

'1.v-tä.

Toisdalta Nuuvin alu

een maantäytöt olivat johtaneet

lallden

pinia-alan huomdtldvdån supiclu m i.een aina 1700 lu\ un lopulld ållaen.
Lahdesta muodostui rautatiePenkereen

valmistuttua 185oluvulla varsirainen
pussinperä, jonka henkireikänä mereen
toimi vain 5 m leveä penleteen alittava

kanava. Toisaalta kaupunki ja lahden
rannan ) rih krt ia d-uklaal kohtelivai
kaltoin lahtea laskemalla sinne surutta
Jäteveriä. laiden tila olil.h 1o -t800Juvun lopulta alkaen surkea veden muistuilaes.a ajoiHain dildldi.ten h.t\,rinto
jen mukaan vihreää velliä. Vyo< halu

haiiat ja efltvisc.fi ma.5ii\i.et lala'
luolema t 1010-luvulla no.fivat lallden
tilan yleiseksi puheenaiheeksi.

Vesistöjen kunnostuksella on Suomessa tarpeeseen
nähden niukat resurssit. Töölönlahden historia osoittaa, kuinka vaikea on ollut toteutus silloinkin, kun
kohde käytettävissä oleviin voimavaroihin nähden
on ollut realistinen. Töölönlahdella ei ongelmana ole
ollut ideoiden puute, vaan niiden runsaus. Täyttämisen sijaan on viimein alkamassa kunnostus ja Helsingillä on mahdollisuus ottaa kaikki imagohyöty
kaupungin sydämessä sijaitsevasta uimakelpoisesta
kaupunkilaisten virkistyskeitaasta.
luvun vaihteessa oli esillä Lihes kaikkl
peru-raLldisut, loi|J tänäLin päivänå

I(unnostusideona

lJl,:*ffil;^j"tlx"5x;:
sut e5iin \ a.la viime \ uo-iLyrnm|.nin;
ldea r eden vaihtu \ uudPn pdrdntami
.esta ldivamalla Lanar a Hel"ingin nie
men poiLki Tdi\ ällahdesla iai HumalIahdesta Töölönlahteen esitettiin jo

o\ at -uunJ-rilclmien pohjara. l.ohian L:i
.en Peilldmi('illel) ä lemrlårlpirl tai
lä hipllalerrolsella ei-entään vielä e5i-

lefty nirin \ arhdin. ldea nou.i etijr Lui
tenkin jo 193OJuvulla.

PuhdisNamoita

1900-luvun vaihteessa (Laakkonen &
Lauila 2001). Myös rautahen alittavan
aulon leventämislä -uunnileltiin. Kokonaar lorsetrlarnen lähe5tymi.taPa P j-

Kaupunlr dloitti kunno.tämisen Päättämä llä r,rkeniaa jäle\eden puhdi.Ld-

laantumisongelmaan oli niillä, jotka

ko maJn ensimm:tinen biologrnen

esitti\ äi hai5evan lahden täytt:imistä

lo

konaan. Onneksi löyqri kuitenkin myös
runsddcti täyLlämisen vastu>tajia. KoJ-

md. \ dihtoehlo oli laiden ruoppaaminen joko osittdrn taj kolonaan Tärkpvimmät ]nmärcivät myös, että lahteen
tu le\ aa jä te\

e'ikuormaa Luli5i pienen-

iää ralenLamalla puhdi.ldmoia ia johtd malla parhad<ca iaPaul'e..ä kail'li
viemfit pois lahdecLa. Nän siis io lqof-

moja, joi<tå ensimlnåiren ia samalla ko-

pui-

di<tämo \ dlmistui v. lql0,foinenSaviIan puhdistamo v. lq14. läå oL näin 5aa
lu auki, mutta ede">ä oli kuilenlin r ielä vuosikymmenien ajanjakso, jolloin
Töölönlahden ve.i kuului .clkeästi huonoimpadn | ä vncikelpoi.u urlr,rolkaan.
Kuormitul5en \ .ihi tt:rinen pienenh mi
nen johti rain h\ vm hjlad'ri ldhden lilan paranemi5een.

Viimeiset.uuret La-

lakuolemat sattuivat ilmeisesti vuorna

2001). T alr
luormilu.Iä-Li merl iiiävd.li \

la;8 (l JakLonen & Lauri'a
den

lo3ojill,een. Lun Alppr'an p'eni ouh-

distano uusittiin ja Savilan tehoton
lu hd i.låno InuuleHirn pumoparmol'ri. jorrla avulh -datrLn io\delu15i 'uurin o-.r Jie'nmin lahicer jol Ljetui.td iäte\ c-i.t; RdJä.JJrpr uudelle irlcvedenpuhdi.tdmorle,a siti kaurlä LadiJldl--

tccn.I dölönlahden til,n \:ihiit:iiner paranp-n inen varen-i aind Io'0-lLlvu'lc
-aal L: l:ll dyn lJyttärrisle-Lu-telu
viimein kokonaan.

ft ölonlahf

uima[elnoisel(si

VuonnJ Iq7; lekr 4b larpungirraltrutcttuå aloitteer Iöölönlahden l unno.rdmisesta urI.1aLelpoi.eGi. Monella ta-

holla aloile otertiin itu-n.tLn.l.-ti \ d:
-åån. 11LrdJ \ JstustdliaLin lo\ n i li\rrni hdn^Leen lorLeina PiJell\jen Lu.tannusten vuoksi. Kunnostamishanke
rrr'u:i uuJelleen errir-lJ \ oim"r l.Jrm
min keskusteluun 1990-luvulla, kun
lauf LrnEin eri nallinLnLurmJt vuorol-

lJar lrctlival .r-i,r.rJ IUll imuL-i"

jd

suunnitclmia.
Kaupunkisuunnittelulautakunnassa

lunnu:tu'lrad,e nrhlru

I lärLe;inå

o'd-

nd Kamp!r lödlönldllden alueen m"arrLä) iön lehillämi"ld. lerLrrrd llJ i-uL.i

e,ileltiin v. lqSq vJlmi(tunees-d lonlllisel\ ityk.e.'ä li.äveden iohlanrr-'u
ta

\eurä-aarenselälla v.em; r.puLl iru n-

reliJ pilkin. vlyö- \e.i i" \.em:irilaitos
oli.r'ias:.r J\lir\ inen.5e leelti \. lqo2
Töö1önlahden kuorrnitusselvityksen,
jossa drvioihin myri. tedenrarhdnn liqäämiitJ
FJ.rfycn -uo-lltelemddn ve\ijohloveden kiytt.r,r lJ iml.r]l^ u.verenä.
Iuolloin nifi nn toi'aalld tdrvebtd hL uh
tL'd

vcrlo.to.r Jjoiltain erit\ i.e>ti

\ d-

heni) necn redcnkulutJk-en \ uo\5r.
loi5d,Jltd ldskeLr]at oroiftir at lra,tLleen
meflve>iva i\.oeh lod

telni- Låloudplli-

sesti edullisemmaksi.

Kuva 1. Tijölönlahden pohjasedimentin inkub0intia läpiviftauskoelaitteistossa Helsingin
ympäristökeskuksen vesilab0rat0ri0ssa (Kansanen et al. 1995).
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urI.r oif Töö-
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lön dhdelld. roiden a\ u lld \ oitiin sddda
kä..tv- ldhJen hi5loriå.La pd eo-imno-

lohJJ5ed rmenLh pinnd|r 'dvirlle'Llen -i-

logi-rn rrer'elelnl|n fT'L\anc_ ei. ll
loo7. likkanen 2001\. lulLrl-i Darnotti\d! | L nnoclrsva il)toehtord eril\ i-e<li
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mc een \ Lolcen. Ruoppau. a'r'iorliirt
hl r in hari aJal-i ja kall 'L-i loteutrr.r
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y mFä
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mpl-i.töle-Lur
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tulLi

malla.edimentin Lerro-pal. u ul.'a j"
kunloJ -elä rd\ interder vapdulunli5ta
ja sedirnentaatiota (Karsanen et al. 1995,

ruopPaåni5.å pe.1lsreend aL'lPn llol'Pd
,ed'menr,l,lrio jd mJdr llun inen. Jatko
LutlirnL l5i!>.) tehliin alla-\o\eita laimennu-r e,ill; ja eriLi,illr pohi..rn l e-
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Kuva 2, Meriveden johtamisen yleiskartta (SCC Viatek 0y)

-edirr*nLir ra-ka-mela llten ja pelli-rvneis).vden vuoksi. Läjittäminen rnaallc

lcenilmeisen r ailea>lr rätla:-td\ d r' r'
Jokai.".la hel.in Lilä:.-u ku Pol! elld on

vuttarniseen vaikuttaa laimennusvcden
.dotu. Vdrhtoehlor,ina t eJenol loPaik-

nosLaj:i Lu-t,rrrruk-id mer\lllä\ ä'ti
Yn1päristölautakunnan esityksestä
LäupLJnFudu-lItu- ieLikin periaaiepå.i

cllut \ iimei"pn 20n \ uoden ai\and

lojnä dr\ io'liin qpLr"_darell.elin

suunnilleen samanlainen keskustelu
-o'I
ödlonldhder lildn lJrrnl"mr.c\'i.

liro-d.-d ole\'ä Iai!dll,thtcd

tö\spr .dhde1 lLr-ocldmi-eL.i \ Lon
na lqqo. L.rutaLunnan e-it\ \-.slä oo:leler k"upLr'lginh.rll'lu' pääl\ i Hel

on nä\ llå11\ t lo'-nin'dHJ mitäar edeloPo
ircen;ii.e.h
neen
&
.i.illä (La"klonen L.lurila 2001\' Kov-n \ ähin on -adtu a.karr kuorm ru\-

.irrg,rr \ eder e-it(i"r'"in ve-:iohio
\ rri\ a lrloehdon ^,lnnJlle. ].er'daiepäätöl-en tuLeullaminer \ iivJ.tvi \ui
tenlin suunnitellusia. Tavoite oli saada
haJLe Loleurctul-i Hel'ingir ;uhlavu.oek.. 2000. \ ii\ d-t\ l.Pn eräänä .drkeimpänä svynä oli samaan aikaan
kå\.nnissä ollut Töölönlahden eteläpään
rraarkär'tör -r ut r ir telu. ionon \uulu'

lairer .ukupolvr

n\

edpnoflolai-

la. -i lairallahdenJa Frm"llanden ra-

I

oolorJ

"

hden-Ka mp in

"lueen

raLla'',

-

mattomiin maankäyttökysvmYksiif

m0lönlanden kunnostuksen
IElUStGet

5uunni.telLa. L r-t'i larkenr"rtu

Klrnno,lul-en ti åla\ olttccl'. måärr-

unnitelma valmistui

2000-2001. Viirdoin kaupunginhallitus
otti suunnitelman käsittehrynsä yleisten

.eltrrn kaupunginh"llrtuL.en r rim.
\ uoL:-es',:r Pä;töNies_J \ ederlrdluluukituksen luokka III (t-\.1'dvttävä). Tähän

e-in l-

v.

\,litit

Kompronr-.rnJ

Ongelrran.l ei ole ollut elldoru'ten pL Lr
'p, \ ddn ruiden rLn.au-. YhLenäi-tä nä
kemystä on ollut todella vaikea saada
aikaan. Toinen viivästvstä aiheuttanut
tekijä on ollui harkkeen kytkeytyminen

nu.lu-ha-l \een \ L-ih.-\ohtdrsiJ l.Lhankesu

.Lri,td k".lellä.elläJ, In u ttJ o'-äal.d
pitempi otioputki nostaa kustannuksia

sen vähentämistä lukuun ottamatta

osana Töö1önlahden puisio ja siihen
-ldkennu-\ ku r ur .rr laaja \ e.iåihe
r,-ton,ohdo.lJ ir rkeltiin lu ilen-l i I LJr-

[,'tå

\.il-

Jd Hun"dllrl'le" -e^ä kauempana oler'.-r.-r ke-f t' a
Seu -"-a r re- -ellää (Al-onen 2001) Vedpn laarL or jon^ in \ orrar paremprlJa-

lö'den jr \ n'pårictölautJlul1nan
muutti aienPaa päätöstään ja
pääq'i merivesivaihtoehdon kannalle

f ää-tä;in johtarr.i lld mer.\ el-lr \ ienr,iri-

sestä ja

pJ

TöölönlJl-den Lunno'ru-Lanl' pprt
monir'Iaiser \.rih{., t J-oiH"\ al r'idn ol

taessa. Tavoite on p)'rittv arvioimaan

ll pd lrlf ir \l.ura.aaren-elälli la Lemiln ioimalla pinla.edinenttiä tan il

rcdlr-.r-l'rti. Rdtlai.e\ d-t. tam;n

sad

hnen :alrr i. \ ederrorto rodelu-rälöi-P'ri

parantaa veden vaihtoa rnuutenkin
näissä lahdissa ja laskelmissa

arvioitiin

rede- laadur r hde-sä pohjart k'mi
laalikä-rL-eh r \an-'d riittJr.rr lJ\ olt
.äavutt,rm.5ekci. KemikJd ikä-itrelr n .-rrr ioiri.n dpuioirTenPiteenå h hostavan ja nopeuttar'arL vedenvaihdon
po-rtr.ri.tJ ! d i.J tu.ta lällclen ti'dar'
Toolönlahden 1äptvirlru. Daralllaa m. ren lrldä nr,rhdo li.e.ti m\ö- El;lrläl
Leen

han ja Kaisaniemenlahdessa.
Toinen tårkeä tekijä on johdettavan

meri\, den mdåri. \että Johdelaai Töa
,önldhleen .ulan \ ede.l dikddn loul ukuu-ra lol rkuuh.-rn purnpfau.virlddman ollessa 0,5 ml/s. Mitoituksessa on
otettu huomioon myös mahdollisutls
kasvattaa virtaarnaa 1,0 mr/s saakkaja
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Kuva 3. Merivesikierrätyksen periaatepiirustus (SCC Viatek 0y).

toisaalta johtaa 0.5 mr/. viJiaa mr m) ö.
Iair alluodon LaakLoi-pLr"

lauempa,

lelta asti (Ahonen 2001).

Merivesilinjan.uunniuelu.ta on hyödynneH) md hdollicimmrn palyon olema5sd ole\ id rdkente'la. Hel-rngir Ve:r
aikoo korvata nykyisin käytössä olevan
Rdja.aåri Savila \ iemäritrnnelin uudella vuoteen 2005 mennessä. Tällöin
lunnpli vdpdutuu meri\ eden iohLami.een. \ anhoista rakenteicta käylelään
sellaisenaan tai muutostöiden jälkeen
tunlrelir1 lisäksi paineviemåiriä Savilan

py.-yluilu-ta

>rd d

ion

in etulentän

itäreunalle (130 m) ja ylivuotoviemuiriä
Mäntymäe>tä föölönlahteen ( 160 m).
_l
ärleinlmät uudel ralenteet ovaI me

'ivedenolloputLi låivallahdesld f4l0
m), uu-i maanalainen pumppaamo Sd
vilddn, pameviemärid q0 m ia eroosio-

vardulua torctamaan pohjan lenxLaalikå.itiely riittävän monta lertra. M) ö.
\ edpnoton parLlaå voiddän ioutua
\aihtdmaan. jo< oLloprikdn \eden laafu ei o.oittaudu rijHivän hv\äL.i Pii-

olevat taloudelliset vaikeudet, jotka uh'
kaavat viivästyttää useita investoillti
hanLleild. Toivottd\ a-ti löölönlahli ei
kuulu näihin hankkeisiin, on-han se ol.

källä ailavälillä on sel\ ää, että ahden
madaltumJnen ja mahdolli.e.ti I ijhfy
! ä umpeenlåsvu edellvtläväl pohialietteen lddJamitta i.Ld ruoppdusla. Ar
\ ioiden muldan r;td ei Lu:tenl'aan ldr\ ittaisi v elä par'inL) mmeneen ! uoteen Mprivpden pumppauk.en vailuru. ma hdolli-een pohjareden alenemJseen tunne ihnjalla on.trvioitu h) virl
preneLsi rislilci. Tunneli tullaan tiivi*
tämä:in h)'vin tämän estämiseksi.
Suunnitelman toteutuminen on nyt
lähempän; ltun ko.Lran. Suuri r L-

pä:in.

'ii-

<imieli.)

).

\

allit.ee nyt perLl.rdl\ai-

,ustd. I öölönlahden säilyminerl

me-

lut "jonossa" keskimääräistä pidem.
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Pääkaupunklseudun talousvesi ja teollisuuden kä5rttämä vesi virtaa 12O km matkan Asikkalasta Silvo-

laan kallioon louhitussa Päijänne-tunnelissa. Virtausyhteys pohjaveteen kallion rakojen kautta voi
toimia mahdollisestl myös kulkeutumisväylänä haitta-aineille. Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:lle tehdyssä selvityksessä on tarkasteltu PäiJänne-tunnelia
suhteessa geologiseen ympäristöön ja potentiaalisiin riskitoimtntoihin. Tietokoneavusteisesti on mahdollista tehokkaastl yhdistää paikkatietomuodossa
eri aineistoja. T\rnnelivyöhykkeen maapeitteen, kallion rikkonaisuuden Ja hydrogeologian kuvaus palvelee maankä;rtön suunnittelua Ja riskinarvlointia.
Paikannetut haitta-alneiden kulkeutumiselle geologian ja hydrogeologlan perusteella aroiksi anrioidut
tunnelivyöhykkeet on hyvä huomioida maankäytössä vesihuollon tunraamiseksi.

*

Selvityksessä on koomu ja muokattu paikkatietomuotoon Päij;ime-tun-

Annukka Lipponen

nelin suunnittelun ja rakentamisen

suudesta ja pohjaveden virtauksesta on

yhdistetty tunnelivyöhykkeen geologian ja hydrogeologian kuvaämiseksr
sekä tuJuFlin vaiLuh.rsa,ueen drvioimi-

fil. maist.

1967-1982 tuottamaa geologista (Niiru
1968, ja teknistä aineistoa Pääkaupun-

Suomen ympäristökeskus

kiseudun Vesi Oy:n lisäksi konsulteilta,

Aiemmassa kartoituL<essa (Haar is-

kaupunteilta, ympäri5töhallinno\td,

to 1998) turmistettuja riskitoimintoia on
geologista taustaa vasten arvioitu uudelleen. Paikkatietomuotoinen aineisto

E-mail: annukka.li0oonen@vm0aristo.f

i

Kirjoittaja on vanhempi tutkija pohjavesiryh-

tutkimuslailoksista ja Lorkealouluisla.

mässä alanaan kalliopohjavesi.

Tietoa madpeitteestä, Lallion rikkonai-

qE@tg@

seksi.

helpoltd,r ri-krtoiminloien. liikenne
v;\ lien. geologi.ten o'o.uhleiden jd PJj
j;nne-' rnnelin Le.Linäi.len -uhleiden
andl).o ntia -ekä llr!dinnollistd \ isuali.orntra (luvd

I) Meneielnrä

mah

dolli.lad 'nyo- r hdi-.elyn \ mpäri.töhallinnon. Ceologion tu tLimucLe.l ul:en ja V a amitl.r u sla itol-e n alueelli.ih

mdd \åylrö

.

nr.raperd- ld topografia-ai-

1er-loih in. Pohjar eden mahdolli"ina
viridu5\a'1a\ md lLrnneliin loinrtval kdllion ril,lonar.u u.r yöh) lleel on naildnnel fu gpologrdjr pe-u-tce]1a. Ruhievr oh1 lkeiden ved enlohto-ont irr i
suuksien huomattavan vaihtelun takia
maanpintatieto on pyritty yhdistämään
lutrelis-.r teht\ ilrin havaintoihirl Lå lron rLl lorlaicuudp.t" (t.r !ålil'i-e-lilujiiuksesta) ja vesivuodosta tunneliin

Kunkin tunneliosuuden maastoa,
madpeitteen laa tua ja pal.uurta, Lall'opr.råä. topogråfiaa ia polriar e-iolo
)uhtpira on kLrvJllu rdporhsra (Lipponen 20011. I -ityi.rä huom ora

o11

kiin

tutetiy hvdrogeologi-e.ti herl liin lohh in. joi.la voi olld \ inJus) t'lc). tu r1neliin, sekä mahdollisiin riskitoimintoihin
lunnelilinjdlld sdatavilla oler an iredon
epätåcainen iaLaantuminen on \.riLutt.rnut o.altaan lu\ ruslen yf sih i-lohtaisuuteen,
Digitaalinen korksusmalli , tiestö,

Pohiaueden uinaus lalliossa
Kallioon louhittu Päijänne-tunneli on
paineel incn vesrfunneli. iola on rur'ku oetonoirujd ri\Lonäi-u u>r'vohyLlPrtä lul run olld m" lld \ erhoi_ema lon
Suurin luonnollirerr haiLta-arneer kulleutumisen ri'\i on nii..J kallion nlkona i<u u.vyöhvkler-sä, ioihin on läij?iine-tunnelin rakemusaikana mitattu
lijtf)'v:in rl\ ä ve'ivJolo. Kdlloruhie vo'
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Kuva 1. Reliefimaastokartta Päijänne-tunnelivyöhykkeestä Vantaan jaTuusulan rajalla.
missä maisemaa hallitsee lounas-kaakk0suuntainen Tuusulanjärven kalli0ruhje (Lipp0nen

2001). K0rkeusmalli

-

lvlaanmittauslaitos (lupa 7/MYY/02), maaperäaineisto

-

Geologian

tutkimuskeskus.

kLrljeflår \ eftd Låuempaalin Luin air ar

tunnelin ylåpuolelta. KulLeu

lu m isia

pohjaveden lJu Hd \oi todennåLöi.emmin iapahLud rinleiltå ruhieen rPUna-

milld,

m

is'ä pohjävellä muodostuu.
ri.vpimmiir mao-

kuLn pal>uimma,r ja

peiftpen läpr varsinai5en -) vään rapdutuneen kallioruhjeen kohdalla.

Vaikka pohjaveden virtaus kalliossa
on LanavorLunul l;hinnJ ruhjevl ohykkeisiir. vor paikallise-tr -nerlJttäväå \ e-i\ uoion li:ll) ä myöi er:l) I<c.ii LarLear.-r Leiqten granii tlien vaaLarakoiluun. F-'me'LiLci lundkallron ja I(on

Hyvinkäällä vuotovesimäälät ovat suhteellisen korkeat, vaikka kallio ei olekaan erityisen ikkonaista.
Useimmilla tunnelin pohjoisilla tunneliosuuksilla on lokakuussa 2001 tehdyissä mittauksissa havaittavissa, että
vrlotoveden määrä on pienempi kuin
rakennusaikana. Tämä johtuu lähinnä
konkallion tunneliosuuksilla

paine-eron vähenemisen

aiheuttamas-

ta hydraulisen gradientin pienenemisestä käyttöönoton jä1keen. Syks),llä
2001 tehty ko4aus tunnelin pohjois-

osassa (Hirsto 2001) on myös

tiivistänyt

tunnelia vähäisessä mäzirin.
Täsmällisempää tietoa tunnelin vaikufusalueen laajuudesta on saatavlssa
iakentamisen ja tunrlelir tyhjennyksen
yhteydessä tehdystä Pohjavesiseurannasta. Pohjaveden pinnan aleneminen
antaa viitteitä virtausyhteyden laadusta ja ulottuvuudesta. Tunnelin ko4aus
ja siihen liittyvä seuranta syksyllä 2001
ovat tuottaneet uutta tieioa tunnelista
ymPärisiössä. Aineiden kulkeutumisrjskin arviointia vaikeuttaa tiedon vä-

hai,n.

I u lleu

tu

rni-matLoi.la ja aioi--

mdllavdn rikLonainen Ldllio (tar taclä

l"

välrllisesti kertova raudoiLettu ldi ver
LoLettu rui5kLrbelonointil, varsinLin jorillonaisLluteen on n'ittauk('n tai havainnoin todettu liittyvän pohjaveden
vuotoa tunneliin j 2) ohut lai h)'vin \ ettäläpäisevä. larkei5ld laiiftunei:la maa-

ta erityi5e,li Lalliopohiaveden osa

llilaapeincen meililys

uiflausyntcydelle
RiippLr u mddpeiHeen läpäi5e\'J) dest:,

lajei.rå koo.ruvd md,rpeile lai vettä ioh
tar a maÅerros: 3; .uhteellisen ohr I La]-

'io\allo:

4) potenfiddli>ia ri\kitorminjo
ja luten leolli.uutta. huoltd no. kaatopaikka tai liikenteen valtaväylä sijaitsee
rLrnnelin v;littönra-sj iäheicy) de..ä.
I

unnelrvyöhv\kee.een lohdi'iuvat

5aåvuiLaako haitLa-aine -nahdolli'e>sä

onnettomuustaPauksessa maaperän
pohjaveden. fi iviLn, hienorÅei:en pintdmadn dlla voiolld vettd parernJnin iolF
Lavia maaLerroksia. joiden PaiLantami.een idJVilaan kairru'fietoja. Kallion rdkoihin verraLl una lajiituneet mäaPerJm

uodo>lu m,lt ovdl merkrtlä\ ä mPiå

pohjdveden vdrd(loia. Maaperneen la"-

tu kdllion pJällä ja lallion pinnan ril Londi'uus vailuttJ\ at :iihen, mrs.a
mäirin pohjaveltä painuu kallion r"koihin rnaapprä.iä. l iukkd pohiamoreeni lrrvi.iää rajdPintda, mutta iäå.ilköjoLimuodo-tunien

Lu ten hariLlien

d'-

la Idjitfuneel, hyvrn \ etläläpälse\ dr
mdakerrol.et \ oivai jailua Lällion pina'tj. Harujen ) dino(is'a Pohidvettä
virlaa r arsin laulaa, suhleellisen:uutäan

rella nopeudelJa ia maaperäan ioutuneet

hailld-drneet \ oi\ at pohja\ eden 'aavuttaessaan edetä noPeasti. Hiekka- ja

:ora[errok'el ovät h]^ ir vettäläpä.eviä ja tieiyt haitta-aineet voivat omalla

pairollaan pdinuä cyvälle r ar'in ly\ye..ä aids-d. Hrriut liittyvät mvou.pin lallion riLkona i<u ur:vyohvl keisiin.

AlAt tunneliwonylxeet
lunnelin veden paineta"on muuios Ka]liomäen voimalan kohdalla vaikuttaa
nerkittävästi ympäristön pohjaveden
tason ja tumelir väliseen hydrauliseen
gradienttiin. Tunnelilinjalla pohiaveden
ja iunnelin painetason välinen ero on

suurimmillaan Kalliomäen voimalan
eteläpuolella, Tuusulan, Hyvinkään ja
Hausjärven kunhen alueilla. Tunnelin
ollessa käytössä painetaso eteläisimmillä 15 kilometrillä on monin Paikoin
lähellä maan pinnån Ldsoa. mili herleniää v;-ldu.ia Lohfi lur.nelia laantäen virtaussuunnan joPa ulospäin tunnelista.
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u rn
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arork-r arvioiduissd lunneliv) öh) l.
lers.ä ) hdistw u.eiia -euraaviita omrnaisuulsista: 1) tumelista todettu huo-
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Kuva 2. Potentiaalinen riskitoiminta Päijänne-tunnelivyöhykkeellä on painottunut sen
eteläosaan ja valtaväylien varteen (Lipponen 2001). Tiestö, vesistöt, teollisuus- ja
asuinalueet - Maanmittauslaitos (lupa 7/MYry/02).
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OIKAI$UIA
Vesitalouden edellisessä numerossa 2/02 sivulla 36 oli virhe:
hallintoneuvos Pekka Vihervuoren toimipaikka ei ole Pirkanmaan
ympäristökeskus, vaan hän 0n korkeimman hallinto-

oikeuden iäsen. Hänen sähköpostiosoitteensa oli myös
virheellinen, oikea on pekkavih@dlc.ti
Tero Kärkkäisen aftikkelissa sivu la 33 0lleen tietolaatikOn
viimeisen linkin olisi pltän)4 olla:

http://www.water.hut.f i/-tskarkka/WorUWork.htm

kallion tai läp:iise\'än naapeitieen

Jussi Uotilan et al, artikkelista sivulla 2'1 0lijään!'t pois ingressin

6L1sill6 luftrslir,'yöhykkeellä.
Uusien pohja\,että iai naaperää mah-

viimelnen sana "typenpoistotasoon",

do .r.e..r uhL rd\ ier l.,.nrn.oje^ .ijoi rdmisr.r.rrolllL .'luri le tur nelr' r ä i,
.ömJar lJhei-\ \ tcer' luli\r \JllldJ.ldi
\uo p'll.d dLnaL n 'iilrd\ irrd foh,J\ e.i
suojauksesia ja valvonnasta. Tunnelin
Jlillrrirld 1'olr1a r e.ir lueilla rr-rnl är
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ssN 0788 6209.
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plee lahinna rav r.pJ"i.lor \u\
"u- p.rlr
.e rldni-lJ. .unnplirr lorjaLr-lp_ .uunnillelua, I r.kirr..r\'oinl." t,lr onncltomuustapauksissa toimenPidetarpeen
.rn'n'nl ia. I\o.ka Sydroge^)ogi-et onr-naisuudet yksittäisissä kohteissa ovat
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0Lg r"\d.i a o Göoret .p o.'o'
dot€ 80. 103 s +

iöstä kohti tunnelia. Vinot ajotiet alas
ruru_e i n ov-l lot.rrriaal:-ir !irt"u"kdnavia pintavedelle.
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Valitamme tapahtuneita virheiiä.
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IURUAllISN?
Suomessa patoturvallisuuslain ptiriin kuuluu lähes
5OO patoa. Padot ovat jatkuvan turvallisuustarkkailun sekä määrävälein tehtävien tarkastusten kohteena. Kuitenkin patosortuman riski on - vaikkakin

*,. Risto Kuusiniemi

pleni - alna olemassa. Artikkelissa tarkastellaan
Suomen patoturvallisuuskäytäntöä sekä vuosina
L97O ja l99O sattuneita llljuan patovaurioita.

tutkimusinsinööri, tekn.lis.
Suomen ympäristökeskus
risto.kuusiniemi@vmoaristo.f i

Vuonna

1978 maa- ja metsätalousministeriö asetti pa toturvallisuustoimikunnan tekemä2in ehdotuksen Suomen
patoturvallisuusla insääd;innöksi. Patoturvallisuuslaki ja -aseLus tulivat voimaan vuonna I98 L Ensirnmäiset patutur\ allisu u5ohjeei annettiin vuonna
1985 vesihallituksen toimesta. Nykyisin voimassa olevat ohjeet artoi maa ja

metsätalousministeriö vuonna 1997
(MMM:n julkaisuja 7 /1997,
http: / / r\-w\ .ymparisto.fil hoilo/ palo/
Dato.htrn). latoturvallisuuiohieet on tdr koilettu paloturvallisuuslain ja -ase-

tuksen täytäntöönpanoa ja valvontaa
kehitysinsinööri, dipl.ins.

veuten,

Suomen ympäristökeskus

Laissa padolla tarkoitetaa.n pys''vään
käyttöön ta-rkoitettua pdfoa siihen kuuluvine rakennelmineen ja laitteineen,
riippumaha siitä, mistå aineesld tai mil-

timo.maiiala@vmoaristo.f i

Kirjoittajat t0imivat Su0men ympärislökeskuksessa patoturvallisuuden kehittämis- ja

lä tavalla pato on rakennettu taj mitä

asiantuntijatehtävissä. Tehtäviin kuuluvat asian-

netta padotusaltaassa padotetaan. Siten

tuntijapalvelut alueellisille ympäristökeskuksille. erilaiset patoturvallisuuden kehityspr0-

å-

jektit sekä patoturvallisuuslain nojalla annet-

vesistöpatojen lisäksi myös jätepadot
kuuluvat lain piiriin. Laki ei kuitenkaar
koske sellaisia patoja, joihin sovelletaan

tavien maa- ja melsätalousministeriön ohjeF

kaivoslain määräyksiä. Kaivoslaissa esF

den valmistelu.

tett) huvallisuusvaatimus va<taa pato-

Lu

rva ll

is Ll

Ll s

la

in vaatimuksia. Kaivo'-

lpl) valvonta kuuluu Turvatelniikan Leslu lcelle. latoturval-

pdto,en (12

liquus\äådökiä sovelletaan patoon, jon
La korleus on vähirtä:in Lolme metrid
0askettuna patorakennelmal ulkorajan

alimman kohdan ia padotun aineen
ylimmän pinnan viilisenä korkeusercna). Suomes* patonuva lliquusld in piiriin kuuluu 476 patoa, joista vesistöpatoja on 418 kpl ja jätepatoja 58 kpl.
Patohnvallisuuslain sekä sen nojalla

annettujen säännösten ja määräysten
noudattamisen valvonta Luuluu pelastustointa lukuun ottamatta alueellisille
ympåiristöleskuksille sekä ylin valvonta ja ohjaus maa- ja metsätalousministeriölle. Pelastustoimi luuluu sisäasiainministe ölle ja sen hallinnonalan
vi-ranomaisille (läåininhallitukset, kuntien pelastu -vira nomai>et), Suomen
ymp:rristökeskuksen tehlävänä on kehittää patotuJvaLlisuutta ja osalli.tua pa
toturvallisuuslain nojalla annettavien
maa- ja met\äialoucmini.leriön ohjei
den valmisteluun sekå antaa tanrittavat

Kuva

1.

Voimalaitoksen alakanavaan purkautuvaa sameaa vettä 15.5.1990. (Kuvat R. Kuusiniemi)
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pat0luluallisuusmDneneuistä

lddot Iuolilpll.rJn

p,rd o-rd onneLt,.
muuden sattuessa aiheutuvan vaaran
ldadun lai prdo'r \iliri\.ri.uuoer rivö

paio) perusteella:

- l-prdoL'i luokltcllaar

pato, joka

or-

udcn )J l. ue))r ]åatrdd ai
heuitdd ilrTei-e1 vaJ rJ n In m i- hen
gelle idr lcrveyLlelle ruikk" i rei.er
hLL,rndfldvdi vaarån rmpärr-iolle tat
umai-uudelle f-pdto,.o' olla matalampikin kuin em. kohne metriä
ne[ [om

u

- N parlol,iluoki.ellJdn pato.Jo(d o-net [om u uden cdltue>>a >aatrdd di
heuttdd \ Jhäi5empää vdarda <uin lpdto. rnull.r ioiJ eikJitenlddn vo pi
tää O-patona.

-

tijan tekemään. Vahingonvaaraschdtvs
koo-tLU pd (om r rfu ndn .u l\ J-ddltol.rr
Lenna.ta J" -en avulla lplr l. vä-tä \"

hin8on\.rJrJn dr\ io'n.1i-u pddor nla
rLolclld d-u!dlle \ ;e-lolle ja.iellä o,.valle omaisuudelle.
la ior.l rr a lliru u tta losker a -a,n'åäd,ntd iJ pJlorur\ alli.LJ-ohleer mäir.ttelevät patojen omistajien tai haltijoiden

\cl,oll -uudet lddor rdkr.r.rttdJd \d--

\ iiden \ Lroderr

taa, että padon suunnittelu tapahtuu

maa \

oiJrdn n'\ öhe'nmir 'nLLttda tar

iittäl'än pätevän ja kokeneer'r henlilön
jo\dolla,a r a-lr-ulL. fatlcn ra^enn: h ö on {olcu rettd \ d -iten. pl.i raLel Lnel-

peen

nu\Jdn

Le.Lu- , oi m\ örriJ o-rttai- tdi I ol o

ke-tä\ \ ) delt.jän,d rd\erli.ellJ.,
täyrtä; silldr.et \""timuk.el. el.ei -iirä
tar -en kd\ llåmt-.-t;
!äarJr
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Lurvallisuudelle.

"theJdLr

tnnen padon Lä! ltöönoLlod un pii l äv-iööno(tot,rrkr5tu-.,ohun

osallistuvat padon suunnittelija tai muu

heuttaa vain vähäistä vaaraa.

oJle\J lrrrrkilo. alueelli-F

T-paJoksi luo\ite l"dn väliaiLainerr

keskuksen patoturvallisuusvastaava ia

lädon luoliLtelu l-pddol -i mJä-iiptäAn vdh,ngur ! dd rd.el\ rb I -ell;. jonlå
dlLrpelline'r ) mpäriclö(e. u- voi rirvit
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idc.-J rnJJrilä padon om -td]dn rdihdl-

p"Jon'a-ll ailuolrjrlrr"-La alucke-kuksen on kuitenkin ensin hankittava
quL'rner1 v m pd r'>löl
e-Lu k.pn a-ian
tuntijalausunto. Ohjelma voi sisältää
\ dr-inai.rd ra-LLailua, uu-it rrla-Lul'.
sia ja määräaikaistarkastuksia enintään

O-padol.i .uo^jtell""n pdlo,joku onnetiom u uden )JltLcssd ).uttdd dt-

pato (iyöpato).

padon omistajarl tai haltijan laadittava
tun'allisuustarkkailuohjclma, jonka alueellinp'l \ moår..ö\e.lu- hl.v;l>vy. I .
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\n-p;r.ln-
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Ennen padon käyttöönottoa on jo.
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tdi enq i.e-lä

n.rdn \ dpdulul -en
suudesta.

InL"r-elle

D

lar

kL"iluorjel
:\ ).tä dlue

tdrl\d'lLrvei\ olli-

prdolle on onnerlomLu<-
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^-rneltomu
on pidetiä\'ä ajan tasalla ja sitä voidaaf
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Kuva 2, Uljuan pad0n ja vauriokohdan sijainti, 1 = kraatereita altaan pohjalla,2 = avokallio,3 = samea vuotokohta,4a = sortuma,4b
painuma, 5 = yläkanava, 6 = voimalaitos, ja 7 = alakanavan tunneli ja avouoma. (Kuvar R Kuusiniemj)

lådon omr5taj,t on \el\olline.1 Pil;mään padon sellaisessa kunnossa, että
se on tuNallinen ja ettei siitä aiheudu

vaaiaa. Patotuivallisuuden kannalta
merkr tl l.ellinen ainei.to on <JllvielU\ J erit) ite5:d rurv.rlli:uu.Lansio-.".
Uuuan mlouaufiol
Uljuan tekoallas sijaitsee Pulkkilan ja
Kestilän kuntien alueella valtatie n:o 4
varrellaC)Ulu-ta noin80 Lm etelään. Altaan rakentaminen alkoi syksyllä 1965

ja ryot -aarrut pJälöl.pen le<ällä 1q70.
Aliaän pinLa-.ilå on 28 km2 ! li nmällä
veoenpinnar ta.olla HW -7q.00 ia tilu

vuu-

150

milj m-. Allaån Pääa.ralli

nen merl ib c on lu l! a.uoielu5-d ia sen
.äånnö.tel) \ äli on 8 melri;, mutta s''
lä on m)ös Ldld5tu* ,d virki.hslä\ ttöä.
Maapatoja on rakennettu kaikkiaan
.;ihe> l0 Lm jJ pdLoihjn on tai'v:ftu maamale.iaalid lai\liaan I { milj. m'. Iul.
cäaren pälo on loLlho.pdto. lonla le.lpinen tiir isle\) dän on raLerettu moreenista ja sen molem]l1ir puolin ovat

=

suoclaiinker-ok.et.ord-rd -eLä uloin
pana tukiosa louhoksesta. Tulisaaren
padon .uurin lorl.eu. on ll m. AJLLuhonogeenrner noree-adr{'n pdto

^n
n.pdro. lddoi on peru\teliu Pi,ro\ln
pohjamoreeni le ia raLn roima a:lol.en

kohdalla peruskalliolle.
qllaan ensimmä -en tä) tön jålleen
Le-Jllä lo70 har artliin Tuli'aaren pa-

do..".

L

ljuanojan Lc'hdalla tähäi'lJ

suotoa. Kuukauden kuluttua havaittiin

ä\'l
\

inen. paikallinen vuoto. ioka ha-

aitliin Uljudnnjdn \cden samentumi-

Kuva 3. Uljuan patovuodon ryöstäWminen estettiin toukokuussa 1990 n0pein k0rjaustoimenpitein.
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Kuva 4. Vauriokohdan poikkileikkaus.'l = tiivistesydän, moreenia,2 = suodatin, hiekkainen sora,3 = karkeampi suodatin, 4 = tukiosa,

l0uhosta,5=pohjamoreeni,6=rapautunutkalli0,T=kraateri,S=sortuma,9=sementtisäkkejäjainjekt0intikalusto,jal0=s0ran
täyttiimä eroosiokanava.

sekunnissa. nittelurylxnä päätyi 13. 7.1990 kallioin- päirl tii\.isiesydämerl läpi kulkeva suoPtitolnurtulnan \,aralta pelastusvi- jektoinnin lisäksi padon osittaiseen uu- datinsoran täyttämä eroosiokanava.
ranomaiset varoittivat alapuolista \'ä- delleen rakentamiseei noin 200 olet- Kor,austöidcn pääsuumittclijara toimi
estö:i ia olivat varautuneet myös \,äes- rin matkalla voimalaitokselta alkren. VTT, koska alkuperäisenkin padon
Päätös osoittautui myöhemmin aivan suunnitehnat oli laadittu sie1lä.
tön evakuojntiil't.
Silloisen vesi- ja vmpäristöhallituk- oikeaksi, sillä padon purkutr'ön aikana Korjaust\,ön toteuttaminen ns. kuisen ko4aus4'ötä varten asettama suun- lovclettiin vauriokohdalta \.inosti alas- \'atvönä edellvtti tl,öpadon rakentanentynyt 30 litraan
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Kuva 5. Uudelleen rakennetun pato-osan poikkileikkaus. 1 = tiivistesydän, moreenia,2 = suodatin, hiekkalnen sora,3 = karkeampi

suodatin,4=tukiosa,louhosta,5=kaivinpaaluseinä,6=bentoniittimatto,T=suodatinkangasjaS=louhosverhous.
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RAKtltililrrlr KUllr0A
Tietoliikenteestä tuttu valokaapeli mahdollistaa rakenteiden lämpötilan ja tiiviyden valvonnan sekä rakenteessa olevan lämpö- tai nestevuodon paikantamisen 25 cm tarkkuudella. Menetelmää voidaan
soveltaa monipuolisesti erilaisten rakenteiden valvontaan. Alkavat vuodot voidaan havaita Jo h1ruin
varhaisessa vaiheessa, jolloin vaurion etenemlnen
voidaan estää tai rajoittaa pienelle alueelle.

Kaatopa ikkojen valvontaa ia tarl
kailua koskevat uudet ohjeet sekä },m
päristön valvontaan ja turvallisuuteen

tä valokaapelia pystytään käyttämään
satoia metreiä täi iopd Lymmeniä kilo-

tehtävät invcstoinnit luovat tarvettd
uusille monitorointijäieslelmille. Näi-

profiilia, JiikkeiLä tai tiivivttä mittaa-

den rakenteiden kunnonvalvontaan ja
vianpailannukseen tan itaan tehokla'ta menetelmiä, jotta vuoto tai vaurio
saadaan nopeasti paikannettud ja väl
tytäJn turhdlta Ldi\ ami.r'lta seu saadaan korja uskustannu kset pidettvä
mahdollisimman pieninä.
Vastaavasti tiheä kaupunkirakenta

minen lisää kaukolämpöverkkojen,
kehityspäällikkö, fil. lis (fysiikka)

maahnn asennettavien s.ihkönsiirto-

Fortum Service 0y

kaa peleiden, vesijohtojen. viem;iJeiden

E-mail: marja.englund@f ortum.c0m

ja tiedonsiirtoverkkoien rakentamista.
Toisiaan lähellä olevien rakenteiden
kunnossapidon tueksi lai|atadn kattdviaia nopeasti vauriokohdan osoittavia
menetelmiä.

KirJoittaja on toimrnut vuodesta 1988

'ähren

Fortumissa kuituoptisten valvontamenetelmien

turkimus- la kehitystyöstä vastaavana ja vuodesta 2001 lähtien erikoisteknologioihin pe-

rustuvien palveluiden kehityspäällikkönd.

metrejä pitkänä rakenteen

lä

mpötild-

vdJra anhirina. Valolaapclin avulla vordaan valr oa l,rajoja kohteitd sekä parlantaa putkien jd maårakenleiden vaudo- tai vuotokohdat (kuva 1). Se soveltuu mvös såihkösiirtokaapeleiden kuormitettavuuden ja kuumien kohtien valvontaan sekä vian pail.antamiseen. fiheäcså ka upunLirakentamises-a ia laajoissa måa-ralenfeissa 1,ksi valokaapeli
voi toimia monipuolisena rakenteen
kunnosla tietod välittävånä anturina.
Sdmanaikaisesti se voi olla osara nopeaa tiedonsiirtoverkkoa.

Ualo lGltoo

lämfiUill

Uuden v.llvontamenetelmän peru.-

lokaapeliin perustuvan monito-

komponentti, tiedonsiirrossa käytetty

roinlirnenelelmän vahvuus on siinä, et-

valokaapeli, on korkealaatuinen ja edul-
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Vuodon paikka [m]
Kuva 1. Valokaapeli paikantaa maarakenteessa 0levan vaurio- ja vuotokohdan. Noin viikon aikana vu0don havaitsemisesta alkaen rakenne
oli kastunut noin 10 metrin matkalta kummassakin vuotokohdassa.

nit-

linen rnassafuote, jota on saatavilla suo-

jon optista kuitua pitää olla kahden

taan maa-asennukseen sopivana. Mit-

tauspisteen välillä, jotta laite pystyy
erottamaan mittauspisteet toisistaan.

tausiarkoitukseen valittu valokaapeli
voi 5i-ålrdd ) hdpn lri u.l.rrln'dn optisen kuidun. Valokaapelin käyttö vuo
don valvoniassa perustuu ajatukseen,
ellå ryrlt\ ncel rdi dlkd\dl tJodot voidaan havaita rakenteen lämpötilaeroja
iai liimpötilamuutoksia mittaamalla. Va-

loldape-ia anturind kä) tt;! å limpöLi
lamiiiausläite mitt"a valon lrla i:in:ironldd. \[:Hau-la ire lä\eltää l) h\ {.n \ alopulssin optiseen kuituun. Piet-d osa
kuidL--a etene\ ä.li v.rlo.ld >irodd tkai-in lu'rlun alLupäåhän. l;m; l"

lai.in -Loru ut vdlo.,gn.rJ iriilpLu ofLise|| LLidu- lämpöLild-La. ldrkkå .rrontapaikka määritetåän valopulssin
kulkuajan perusteella.
V.rlol.r.rpelin piruu. voi olla u.prta L
lometrejä. Låmpötilan mittausLarkkuus
on 0,5o4. Mr t t.ru.la itteen lämpdtjlan

paikar erotrerr-rkyl y Lerloc kuinkä par-

I

d'nlölilån mrtiddnlr.e{.n Ld\ lcll;vär

laiheen paildn eroneluk

k

voi olla e'i-

merLi\-, metri. Miträu<ldr .cn r.ryl
ieenoHo\ ålil !i \ oldaan luiienlin u.eir'
val la 25cm. jolloin lä..npöli.dHeroJ -Jadaan kuidusta 25 cm välein.

maarakenteen lämmönjohtavuuden ja
korleJdcn Inuulo\.ir -el:i pLtl. en pääl-

lä olevan eristeen kastumista. Näin
päästään rakenteiden

ennakoivaalkun

nonvalvontaan.
Yhdistämä11ä optinen lämpötilamit[aus r.rLentei"e o nindl-.m j.l ) mp;ri.-

töteliiöi.iä r.iopuviin

l; mpotilar ieLoi

hin voidaan valvontalaitteelle asettaa
enndLloon hdlytv-rrjat poiklea\ i.ra ri-

Länpötlaelot lcrtouat uaulioi$ta

läntei-lr lri ennaLoida kunno.."p'rot,r-lpi.d .euraåtndlld r aurion lelrilLr

Valokaapeli sovelfuu rakenteiden sisään

mistä-

a.enneltarak.i

pintåan \iinnilellå
vik-i un.uril-i tdrjoten mdhdolli- L Lden koko rakenteen samanåikaiseen
! al\ n'l lad r. I\vpilli(ii ! dl|olldv:a
r-ioird ovål räkcnteiden l:i npötilJcro..
Lehill\ \ Jl lämpö-. nesie- jd kdd.u
\ uodot ia kuumål iai lvlrnJl Lohdd.
Venelelrnaa r u Jar n \;yttää pdiLdlli:Lai

ten \ uotojen elsiniäär. ja seLUantaän. Li-

säksi valokaapelilla voidaan mitata

Monta lama asenma
Vuodon valvontaan voidaan käyttää
errlar.ia ulLo ia -i.älä) tiöön t,rko'Leirujd \ JlolJJpeleitJ. \,r.okddpel
Po rkkeJ ! J t ioi-i.råån muun mud--a ormen.iorJen.a. painon.J. oplr-tcn lu luien t\''\ pin. LJitujen lu(umaärår' ja...äi-cn .JLenteell ouole-ta. Kaapeli-

gWXWffi

tyyppi valitaan asennuskohteen muLaan. Maa- ja vesistöa'ennuksjin tar-

koitetut metallinlenteella vahvistetut
valokaapelit sopivat hyvin vaativiin
aseruluskohteisiin. Mittaustarkoituksiin
kåiytettävät valolaapelit voivat sisältää
varten tar vittavien optisten kuituien lisäksi tiedonsiiltoon käytettäviä kuituja.
Valvontakaapelin asennustapa dippuu kohteestaja mittau starpeesta. Mah.
dollisia acermustdpoid anturikadpelille
esimerkilsi muovisuojakuorellisia kaulolämpöjohtoja valvottaessa ovat suojakuoren päälle kiiruritt?iminen tai vapaasti samaan kaivantoon laittaminen
(kuva 2). Valokaapeli voidaar asentaa
myös kaapeliaurauksena, jolloin valoLaapeli mittaa maakerroksessa tapa}|tuvia låimpötilan muutoksia.
kurmonvalvontamittauksia

Maarakenteen valvonnassa valokaå

pelin on kestettävä muun muassa nor-

Kuva 2. Valokaapeli asennetaan muovisuojakuorellisen johtorakenteen pinnalle taisamaan

kaivantoontohtorakenteen vaereen.

maalia maantäyttötöitä, kosteutta ja
roudan aiheuttamia madperän liikkeitä, ioten luonnollinen valinta kaapelin

kestäilydenkannalta on vedenedstys- mittausmenetelmä asettaa vaatimuksia

keroksin suojattu maakaapeli-

Myös

kaapelin valimalle.

Vuodon aiheuttama lämpötilan nousu

Lämpötila ['C]

LämDötila klo 11:47 +17.2"C

Lämpötila klo 10:06 *f

s.s'c .-*.-=-)

oC
Lämpötila klo 9:36 +14.1
oC
Lämpötila klo 9:15 +'11.1

Paikka [m]
810

woto aiheuttåa ympäröivässä maarakenteessa lämpölilan nousun. Valvottavan johtorakenteen kokonaispituus
oli 2 km. vuotokohta paikannettlin 0,5 m hrkkuudella

Kuva 3. Kaukolåmpöverkon

Kuva 4. Betonielementtikanavassa 0leva vuoto

kastelee lämpöeristeet. Maarakenteeseen
betonielementtikanavan päälle aurattu
valokaapeli havaitsee kastuneen eristeen.
(Kuva:T' Lappalainen, Fortum)

ta -o\ellur m)o> \.]nhoi--d betorikdnav:s-d oievrpn johlord ken teide n vdlvonladn. Betonil dna t ajohdoi--a i ler-

,imr1.rl vJuriot diheutuvdl \ uotavi-ld
elemen Irird umnistd tai madnPd In" umasta, jotka estävät kanavarakenteen
-'-äl'e lertyneen vl'den poi'tumi-en rdI entee-rd. I lomentin -i'älleläänyL ve-i
la.telee låmpoeri.teet id diheuttaa Ior
roo-tota \ irtJu.pulkr.-ä. Yle{'n.ä våu
r:ol .ynM;t useåmmJn <vvn ceurauLsena. Tällaisia syy-yhdistelmiä ovat
m-n. r irheelli-ten pohjalöiden ldi mdan
pa mau man aiheuttdma johdon r irlreel-

UaloItaarcli hauaitsee l€$uneen

ralenleen
vd l\ on la
menelelmiä voidadn lä) tldä Ldulo
lämpöverl on ä-ennu[-en Iaudun rai

linen kaltevuus tai kondenssiveden ia

Vrlolaa peliirr fpru-luvJd

jolltoraLenleen tarLJ-tamiceen.

Uu'l'-

rd Johtordkenlers.d vJurioltd,liheLlllJ
\Jt u -erm m iten h uono muo\ i.uoj.1
kuodliitos tai jokin ulkopuolinen syy,

lutelr \,)'\ inkoneen kauhan kolhri--.
Vuita rlrypilli-iä \durio-\itä ovdl virIdu.puLlen hil.du-r'rh. j" puLtleellinen Liito.ericty. l.impöiilJProfiili" nr
raamrllr r oidaan vJrmr.tad lii.o-kohtien eristyksen onnistutninen. Mittaus
I

-ämPajeripdiNdnraa mvö- | d.tLneer
lel-n (luvd 4/. Rrkentdmi.en i;lLer.ellä
IniLlduksp.ld ld väliHöm;llä loiduL.elld \ o'dddn

e-lä; myöl'e"nrnin.) nL\\ :i

vaurioitd jd -ddda eluläteerl Lietod iohtorakpnleen eliruläin \ JrLuttavi.ld lp
kijöisiä.

l{o[ea uuodon 0ailtannu$
\rlokaapelilla tehl;\ d \ uodo.1val\ on-

nitt:imärdn tuu lpfu ksen aiheuttdm,i Lor
roosio. \dma valokaapeli, jola havart.ep ka\tuneen lamPderi-ieen. voi m ila-

ta myd- rd\enlPiden'"Llumt.ta

ia

maan parnumlsta.

Kdul olämpöverkon r alvorlaan Lehrtetr) ä Inenelelmää \ oidådn Lä\ ltää
m\ ö. erildi.len rÅerlLeiden \ dl\ onta4n
(kuva 5). Tutkimuskohteina ovat olleet
madrdkenteidcn jäJl\ mi.en iJ .u dmi\en -errdnld (kurd o). Vc.i\ olmalai-

tok-en

m.rd

Kuva 5. Valokaaoelin asentaminen vesivoimalaitoksen maapadon painuman valvontaan (Kuva: Kemijoki 0y)

pddon \alvnnnd\.d -iän

Lämpötila ['C ]

MAAPADON LÄMPÖTILAT (kevääilä ja kesällä 2000)
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r
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02.03.2000 Kaapeli 2

*

05,04.2000 Kaapeli 2
24.06.2000 Kaapeli 2

---.- 04.07 2000 Kaapeli 2

,.'
-3 -4 -5
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-7 -8 -9
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-12 -13 -14 -15

-16

-17

Etäisyys maan pinnasta [m]

Fed-*
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Kuva 6. Valokaapelilla mitattu maapadon lämpötilajakauma syvyyssuunnassa. Pohjois-Su0mer* otau"

ta.puft frn*

on

*r t t

syvyydessä kylmimmillään kesällä.

vuotoja (kuva 7). Epähomogeenisissa
rdkenLeis5a ja ralcnteissa, joiden läm-

toa rakenteiden kunnosta ja mahdollis-

pötilaerot. Valokaapelin avulla voidaan

nlöntohtavuusominaisuuksia ei tunne-

ta.

seurata veden virtaamista rakenteessa
ja arvioid.r mahdolJisen vuodon ja vau-

ta, on eritvisen tärkeää suunnitella huo-

Muit.t tulevaisuuden lävttolohtei ta
katta\.rlle I;impötilä\'al\ onnalle ovat iätepenkereiden prosessinohjaus sekä biokaasun hallitun keräykscn ja hyötyLävtön tarkldilu jd val\ onta la.rtopdrLalla. Kaatopailall.r kaasun muodostu.

nölli,ill;i nxrtnuls:lla löydetään rakenlertotat paikalIser l;im-

teen \ duriorsta

dokohdan laajuutta (kuva 1). Valvonnan edellytvksenä on. etlJ vbtaavan veden lzimpötila poikkeaa rakenteen l:impötild.ia tdi, että raLenteeseen py.ty-

tJån svnn\ ttämään hallrtusti lämpötilaeroja.

Ilinlaarcn ailalnen ualuonta
Valolaapeli .oveltuu monipuolise5tl
kaatopaikan \'alvontaan kolo sen elinkaarr.n ajak.i. Kdatopdikan täytfö\ drheessa sade- ja sula mis\ edet

imevtwät

lella valvontakaapeleiden asennukset.
Kaatopaikan saavutettua lopullisen
korkeutensa iätepenter peitetään tirviillä pintdralenieeila. Sade- ja sulamis\ edet ohjataan prntavalunidna lddtopaikan ullopuoJelle. lätetä\ löstä tuIevat suoto\edet ohjataan edelleen -dldoiitukscn Lautta iåteredenpuhdi5tamolle. Valolaapelrin perustuvaa \ alvontamenctelmää voiddan kå\ ttää seuraamassa suotovesien kulkeutumista
sekä v.ilvomassa pinta-rakenteen ja sdlaojituksen Loimintaa. Valoldapelirta
muodostettu mittaus\ erkko antaa lie-

ten vau!ioiden laajuudesia ja sijainnis-

miseen vailuttaa jdtteen Loostumus, jåtepenkereen ja jätteen rakenne, kosteus
rekä \ htenä t;irleänä tekijäna ldmpbfila. Eri kaatopaikoilla olosuhteet voivat
olla hvvinkin erilarset. Varsinlin matalat kaatopaikat saattd\ at olla vuosi-

kausia scllai:essa tilas5d, jossd biokda>un muodosLuminen on \ Jhäi.tä. Useil-a kilometrejä pitLään valoLaapeliin pe-

iatteececn. Tiiviin pohjaeristeen tarLo;tuksena on estää suotoveden pääsv \qnpäristddlr. Suoto\ edet ohjatadn esimer -

kiksi -alaojituskerrostd pitkin vmpärysojaan. josta ne johdetaan jdtevedeI.puhdistamolle. Valokaapeliin perustu-

optinen kuitu on ohutta, halkaisiialtaan 0,1-1 mm vahvuista lasi- tai muovikuitua. Valo etenee heijastumalla ja taittumalla optisen kuidun sisäisistä

valla lämpötilamittauksella voidaan

raiapinnoista. Kuituun kohdistuvat ulkoiset tekiiät, kuten lämpötila, kosteus,
paine ja venymä, vaikuttavat valon etenemiseen. Mittaamalla esimerkiksi
takaisin siroavan valon voimakkuutta saadaan selville lämpötila.

ceurdta Suotoveden virtdamistd raLenlee5.d, val\ oa p^hjln tji\ istv.rdlenleerl

mahdollista jäätvmistä, sulamista ja

aal'.ir,'..r

i,,:,'.

r :. . ',,-

la:ti-Jesttl: jr i. ' ,,,.-::
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Kuva 7. Va 0kaapeLin asentam ren kaatopaikan p0hjarakenteen valv0ntaan.
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KAITOPAIKAII

PlltrARAKtltftHl
Tl|IMIUUUS
Ympiiristökuormituksen minimoimiseksi satoja kaatopaikkoja on suljettu valtioneuvoston päätöksen
tultua voimaan vuonna 1997 ja suljetaan kalkklen
määräysten tullessa voimaan vuonna 2OO7. Jätepenkereiden pintakerrosten rakentamisen kustannusanrio on 3G-50 Meuroa rnrodessa. Jätepenkereen
pintakerroksen vesitaseen oslen mittaukseen perustuva järjestelmä osoittautui toimivaksi tavaksi
varmlstaa investoinneilla saavutettu hyöty ja rakenteiden toimivuus.

s

Matti Ettala
i

Kirjoittaja on tutkinut ja suunnitellut kaat0paikkoja yli 20 vuoden ajan.

m Pertti Hrrvönen

u us vuosikymmenien aian on varmislettava vesi-

toimivat täysin tdrkoitetulla tavalla".
PäätöLsessä on määritelty pinta-, lurvatus ia tiivisfyskerroksen paLsuus se-

toiminnallisia tavoitteita ei ole esitetty.
i

Kirj0ittaja 0n erik0istunut anturitekniikkaan ja
säätölärjestelmiin.

n. Erkki Pesonen
fil.lis., tulkija
E-mail: erkki.oesonen@metla.fi
Kiri0ittaja on fyysikk0 erikoisalanaan ympäris-

tömithusmenetelmåt.

Kirj0ittajat työskentelevät EHP-Tekniikka
0y:ssä.

delly tetään valvorulalla j a
/
tarkldilulla qelvitettäväksi, että " kaaiopailan ympfi \tönsuojelujårtestelm:it
19 99) e

Lij keinotekoisen eristeen ja kaasunkeräyskenoksen tarve, mutta ratenteiden

dipl.ins.
E-maiL 0ertti.hwonen@pvthaooras.f

vistyskeIroksen vedenläpäise!ryyden

10 49

tekn.tri, dosentti
E-mail: matti.ettala@co.inet.f

Valtioneuvoston päätöksessä kaatopaikoista (86^I/-1997, muutos

KåJloparkan pintarakenteen

ta

rLoi-

rakmnusaikainen valvonla on tarpeer"
muLta ralerlteen toirnir

tasemittauksin ja -ldskelm in. Pintara
kenteen larkoitus ei toteudu, ellei pir
tavdluntad ja luivatuskerroksesld pru
kautuvaa vettä saadd puhldana kaatopaiLkavesien käsittelyjä4estelm:in ulkopuolelle.
Seuraavassa on esitetty M-real Oyi:n
Simpeleen tehtaan Konkdmäen laato

tus on drvioitava tapauskohtaisesli. Jätepenl<ereiden aiheuttdmien hajuhdiF

paikan pintarakenteen toimivuuden

tojen vuoksi pinnan tiivistys jopa keinotekoisella eristeellä voi osoittautua
tdrpeelliseLsi. T)l,pillisesli mä;i-räävä tekiiä on kuilenkin vesiensuoielu, ja l'-ra-

tausvuoden 1.12.2000-31.1 |.2001 hrlolset. Koeral<enieen {0,5 hal toteutti s} k-

topaiklojen lopettamisoppa.rssa {5uomen vmpäristökeskus 2001) on tarkdsteltu leknislä vailtoehtoja imelrnän rajoittamiseksi 5-25 %:iin sadannasta. Tii-

sewartajarjestelmiin ensirnmäi5en mi t-

syllä 2000 Ekokem-Pålvelu Oy, ja seuranlajä-riestelrnan toirnitti ja tulolset käsitteli El-tP-Telniikka Oy. l; tepenlereen
iyrkka luiska ja heilko kantavuus huomioon ollaen pintardkenteen tijvist) 5kerrokiena kiytettiin bentoniittimatto4

500

Kumulatiivrnensadanta mm
l/min
Pintavalunta

l/min

mm

l\
{

00:00

09.09.2001

24:OO

Kuva 1. Kumulatiivinen sadanta ja pintavalunnan hetkellisarvot.

jonla l.rslcnnallinen vhJislettv tii\ i.t\,svaikutus vastaa lupamääräyksen

tataar liiDrpölilaa, i('tta veJen jJäl\ mi-

m;ärå

nen ei rdhingoilJ FumppauslJlurloa.

dannasta 505 mm/a (taulukko 1).

vaatimuksia. Pintarakcnteelle asetettiirr
tavoitteelcl, ctiJ ime\ rlta ji teperlere( seen on enintään 20 "o sadannasta.

LJiftei<ton lävtlöen(rgia olela.rn.rkui.
ta, joita ladataan aurinkokennoilla.
\ esi t.rsccn hdlli t:,emrselsi säätietlot
ovat tärkeitä. Maa-alueelta tapahtuvaD
toJrl|:etr h.rihJunnan suorJ rllid.1u5 ci
ollut teknis-taloudellisesti mahdollista
H.rihJuntd-ar\'nina oD låvtettv I appee.rrJruldn ienlokentJn .iähåvaintojen perusteella ilmaticteen IaitoLen ldsLemr,r ruohopinta.r vJ\t,rJtia .rr\ oJ,r.

Hrrhd u nnan tlsmållinen årliointi
Loe.rlueella orr orrgel maJli"ra. lorenfiadlista llrihduntad loslc\.a an o ci sov{'llu pintaralenteen ir 'im iru uden ar-

Ue$itaseminaulsct talDcen
Konlamåen kJJlopaikdn pintarålenteen Ioimivuuden varlni)l.ill. inen pe
rustuu imevnn:in (l) .rrrioiniiin sadannan (P) ja haihdunnan (f).el:i FiniaValururar rSrja ku ivatLlslerroL\estJ (D)
purlautuvan \ e-rmäärån mrttaulsl|n
seurddvasti: l= l-f-9-D (mm/a). Pintakerrol.en ve!i\ dr.rston muutostJ ei
otetJ huomioon, -illä lrtlållå dildrälillä se on merkiwksetön.
KonLJmäen ladioFaikalla nrittau<lairrei5Loorl kuuluu saLler)r ittJri, Fintataluruan ja lu i\ atuskerrol'en ralunnan \ irtaamamrttdus crrk,een lämlö-

eristetvilli svlirterimaisillä ..)'liöillä re
kä lämpötilan nittaus, mittaustulosten
tallennus ja tiedonsiirto CSM-yhteyttä
lävrtJen. Mitiau.säiliö on \Jrustcttu V
aukolla ia paineanturilla. Kalibrointia
iä pienten rirtdamien millddmistJ rdrten särl,ö cn \ aru-tettu uI'pofumFulld.
Mittaus tehdään li minuutirl \'älein
Laitteislon torm inndn \ armi\tdmi:.elsi
mvös talviolosul'rteissa säiliön sijiillä mi

fiiuislyslcrrolscn ylä0uolelta
pundash uenä
Pinla\,rlunn. r nlaärä \ aihtelce \ojmJ[.lna<h säåolosuhteiden mulaan (ku-

Ia l). Fsrmerlil.i

q.9.2001 sade.l,Jmu-

völlä ja illalla aiheutti suuren (150-300
l/min) r'alunnan. Mittausten mukaan
Finta\ dlunnJn IuotettJ\ d ar! ioinli ei ole
mahdollisra manuaalisesti keuan vuorolaudessa teht\'len nrittdusten perucleella. Kuir atu-Lerrokse-ta Furlautur'a
vesimåärä vaihtelee vähemmän kuirl
IrinlJvdiunld (Lur a l). KurVrtuskerroksen \,alunta oli t\'\'pillisesti 3-5 l/min
Ku mulatiivi.e5li finravdlurltd on vdIl
l5 o" lui\ atuskerroksen \'åluNlastJ (luva 3). Pintavalunnan ja kuivatuskerroksesia purkautuvan veden yhteis.

or1 27+

mnr/a. joka on

54

ia-

\ ioinliin. losl.r loealueella er ole jatLutasti dlitiin,r ko5teuttJ kute \dpaa.cä ! e\ipiJul(lss.r. \,h lisliän ruoho-

pu]l]alt.r lrpal rruvd pnlentidJlinen h.rihdunta (357rnfi/a) ei sovellu vesitaseen

la\Lentaan. ja laslcruralliset haihdunndL VlittJ\ ät I e.;lluukdu<iltn -addxrar
TaulLlkossa 1 pintarakenteen koealueen
toimivuuden arvioimiseksi l1aihduinan
,lrvolsi cn drvioitLl cnintääI1 kLlukausi-ddahtJ, jnl'oil] haihJ LrnlamäåråL.i saadddn 15-l mm/a (taululko l). finta\aIun na rr. Luivatu'Lerros\ älunn.ln ja

haihdunnan sumnrd on J2a mm/J elr
saJarurasta. lme\'rulän mdäräksi
voidaan an'ioilia 76 mm/a eli 15 lå sa-

8i ",

da r]]1ast.r. iold tävttää FinrarJlenteelle
asetetut \'aatimukset.

Konlamren laatopailalle rakennet
ru mittdu.jJrjcstelmd on Suome:rd en.immäinen f intårJ[entccn toimituuden \'armistdmiseen tdrloilellu. 5vk
.yllä valmisLuneella pintakcrrol.ella e

ollut ka'vrlli<uuttr, ja ranllasateider
,rihcuttama eroosio aiheutti hieno.lincksen kerääntyrnj.tJ pinta\ alu lvrar.

EW'f,ffi

500

Pintavalunta

l/min

Kuivatuskerr.valunta l/min

l/min

#\ N \\ti\
A

nL\

t

Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Keså

Heinä

s)rys

Marras

Kuva 2. Pintavalunnan ja kuivatuskenoksen valunnan päiväkeskiarvot.

mittauskaivoon. Ongelma on vältettävissi varustamalla pintavalunnan miF
tausjärjestelmä hiekanerotuksella lai
huolelliselld kunnossapidolla. f intavalunnan mittdl<aivon vesipinta jääWi talvella, mikä diheutui mittåkaivoa lämmittävän virtaaman loppumisesta kokonaan selä kylmäslä ilmavirrasta V-

aukosta säiliön kautta luiskan alareunan piniavalurtaojaan. Aurinkokennot

ja akut riittivät täyttämä:in mittausj:irjestelmän enelgiatajpeen.

l0htoDäätö16el
Konkamäen kaatopaildn piniaraken-

teen koealueen toiminnan varmista
miseen tarkoitettu mittausjärjestelmä
toimi 1.12.2000- 31.11.200 I mittaustehtävään nähden riittävän luoteftava5fi.
Mittaustulosten perusteella pintaker roksen läpi imeytyvän veden rnäärä on
noin l5 oo sddannasta, joka täyttää räkenteen tiiveydelle asetetut vaatimuL-

Joulukuu 2000

62,7

8,2

68

0

Tammikuu 2001

247

ID

0

Helmikuu 2001

40,9
42,7

0
1,6

17

0

0

1,7

23,4

0

0

58,6
8,4
11 2

0

0

'18

'18

11 ,7
40,1

87

Maaliskuu 2001
Huhtikuu 2001

52,1

Toukokuu 2001

36,9

12,3
4

Kesäkuu 2001
Heinäkuu 200'l

11 ,7
40,1

0,3

t,c

Elokuu 2001

31 ,4

0

S),yskuu 2001

70,5

1A

Lokakuu200l

55,6
35,8

4

Marraskuu 2001

Yhteensä
1

505,1

0,6

35,7

) kuukausittainen haihdunta on oletettu olevan enintään kuukausisadanta

10,5
7,7
6,7
9,4

238,7

31,4
43
10
0

154,2

0
0

87
43
10
0
357
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Kuva 3. Kumulatiivinen sadanta, pintavalunta ja kuivatuskerroksen valunta

>et. \y'ift.1usjä[.o on

\uitenlin ]iian ly-

hyt rakenteen lopullisen toimivuuden
a-r\ iointiin, losla e(imerkiLci jalepenLereen mahdolli.el epäia-aiset pd'numi<et \ oi\ dt aiheuttad lii\ i<t) -raken
teen rilkoontumi>en vuo<ien lulu ftud
rakentamr(ecta. Li>äksr vesi\ ardston
muutolsel oval .uurimmillaan heti rakenteen vallnistuttlla.

Kirjalllsuus
SLomel yr

&

sÖkesk-s 2001 FddtopdikLopr l0-

kaatopaikka-alueen puhtaat pintavedet pidettävä erillän iätteestä ia kaatoDaikkavesiståi
2. kaatopaikan ulkopuolelle johdettavien kaatopaikkavesien märä ia niistä aiheutuva kuormitus minimoitava
3.iäyttöalueen saavutettua lopullisen korkeutensa on sen päälle rakenneltava pintakerros, jossa on vähintään 0,5 m tiivistyskerros ja ongelmaiälteen kaatopaikalla myös keinotekoinen eriste
1.

4.

r0utimisesta iohtuva kaatopaikkarakenteiden vauri0ituminen estettävä

5.

ympäristönsuoieluiärjestelmien toimiminen tliysin tarkoitetulla tavalla selvitettävä.

peha- s00ds SLoner )n 0åtstdkeskJS vraoars
töopas 89 Helsifki. I09 s

1.1.10.1997 käytettyihin kaatopaikkoihin sovelletaan valtioneuvoston päätöksiä (861/1997 ia 1049/1999)
2.teknisten määräysten soveltaminen 1.11.2007 alkaen kaikkiin käytössä oleviin kaatopaikk0ihin merkitsee vuonna
1998 käytössä olleiden 366 jätepenkereen sulkemista
typpikuormitus vesistöihin on valtakunnallisesti merkittävä
kaatopaikkojen
3.
4. vesistökuormitus iatkuu vuosikymmeniä tai -satoia jätepenkereen sulkemisen jälkeen
5. valtioneuvoston päätösten mukaiset pintakerrokset merkitsevät 30-50 Meuron vuosi-investointia
6. rakenteita koskevien vaatimusten fulkinnat eivät ole vakiintuneet,ia rakennevaihtoehtojen yhdenmukainen arviointi
edellyttää luotettavia mittauksia
pintakerrosten
rakentamisen työnaikaiset vedenläpäiserysmittaukset eivät osoita rakenteiden toimivuutta
7.
pitkäaikaisen toimivuuden seuranta.iäriestelmät perustuvat pintavalunnan ja kuivatuskerroKespintarakenteiden
8.

ta purkautuvan puhtaan veden mittaamiseen.
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Kirjoittaja 0n ympäristö- ja turvallisuusriskien
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Vaikka

riski.tar"'iointimalleissa käy-

tetä:tn laajasti h)'väksyttyjä kemikaalien
kulkeutumisen ja hajoamisen sekä altistumisen laskentaperiaatteit4 eri malleilla

la'Letut tulolset voivat poiketa toisistaan huomattavasti (esim. Mills vm.
1997). Tämän

selvitvlsen tavoitteena oli

verata kolmea eri mallia, testata niiden
kaiyttäytvmistä ja soveltuvuutta suomalaisiin olosuhteisiin ja antaa suosituksia
mallien soveltamisesta pilaantuneiden
ma iden riskina rvioinnei"sa. Vertailtdvilsi valittiin kolme r'leisesti lävtettvä

Pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallinnassa on
tarpeen tarkastella kaikkia mahdoUisia leviämis- ja
altistumisreittejä kokonaisaltistumisen määrittämiseksi. Kemikaalien käyttäytymistä ympäristössä, altistumista ja haittojen muodostumista pyritään ennustamaan tietokonemalleilla. Vanhimmat mallit
on kehitetty yksittäisiä ympäristönosia varten, mutta viime aikoina on kehitetty laaja-alaisempia monireitti- eli ns. multimedia-malleja. Multimedia-mallit
laskevat kemikaalien pitoisuudet ympäristön eri osissa ja käyttävät laskettuja pitoisuuksia kokonaisaltistuksen ja tenreysriskien määrittämiseen. Laskettuja
pitoisuuksia voidaan kåiyttää myös ekologisten riskien arviointlin. Malleja on useita ja ne poikkeavat
toisistaan kattavuuden, vaadittavien lähtötietojen sekii kiiytettyjen laskentamenetelmien suhteen.

malle- (advektio) lisåksi laskelmassa otetaan
ym- huomioon svvy,-vssuuntainen haiaantu-

ja helposti saatavill,r olevåa mallid:

sen ym. 1995) ovat DOs-pohjaisia

MMSOILS{.0, Multimed 2.0 ja CdITOX
2.3. Jotta tulokset olisivat mahdollisimman hyvin käytäntöön sovellettavia,
mdlleja testattiin todeliisrssa kohieissa.

ja, jotka on kehitetty Yhdvsvaltain

Tutkimulsen lavoitteena ei ollut esittää
rrdllien pdremm uu siä riestvstä, koska t;illainen oli.i mahdollista esittää vain tar kasti rajatuille kohteille.

Tc$latul mrllil
MMsOILS.l.0 Ohe Multimedia Contdminant l-ate, fransport. and E\posure
Model. EPA 1996) ja )\lultimed 2.0 (Multimedia asse5srnent model, Sharp-Ha-n

päristöviranomaisen (EPA)

toimesta.

minen eli dispersio.

PolT

javesimalJi on 1-

Niissä käytetään sekä numeerisesti että ulofteinerr jossa 3-ulotteinen levi?imrnen
yleisessä muodossa ratkaistuja virtaus- otetaan mLrkaan dispersiokertoimilla.
ja kulkeutunisyhtilöitä. Kulkeutuminen CaITOX 2.3 (Unive$ity of Califomia 1993
vajovesivyöhykkeessä lasketaan 1-ulot- ja 1994 on rakennettu Excel-taulukkoon
teisella elementtimallill4 joka mtkaistaan ja siinä kemikaalien jakautuminen ymnumeerisesti. Numeerisen laskennan päistön eri osien kesken ennustetaan ns.
käyttö antaa mahdollisuuden ottaa huo- fugasiteettipedaatteella. MMSOILS ja
mioon esimerkiki erilaiset vaakasuun- CaITOX laskevat massataseen, iotenesitaiset maakerrokset. Vajovesilyöhykkeen nerkiksi kemikaalin kulkeutuminen velaskentamalli on 1-ulottuvuuksinen eli sien mukana, haihtuminen ia hajoamivedenja haitta-aineen liiketiä oletetaan nen pienentävät pitoisuutta pilaantutapahtuvan vain swwssuumassa. Ve- neessa maassa.
den viriauksen mukana kulkeutumisen Taulukossa 1 on esitettv yhteenveto

mallien perusominaisuuksista. Kaikis-

pohiaveden piJxtalt gradren ; jJ pinråvesiuomien vidaamat.

sa vertailtavissa malleissa on satun-

Vallien.or eltami<ta

naisotannan simuloinnin (Monte Carlo) mdhdolli,u u.. joid lij) rlden voidadrl
Jnalv.oidd l:ihtöhplojen epiva rnuuden
\ ril ulu-t,r tulok.iin. \4onet Carlo-srmuloiniid kä! tetLäe.-ä tuiok.ek.i .dd
löisr.v.ja ka : ma r e<rmer
kil'i haitla-aineiden piloi.uuksillr i mpäristön ed osissa. Testatut mallit ovat
n...eulontdrdcon (.( rcening level) ryö-

perän laatu jne.). Senjälkeen määritettiin mahdolliset altistumisreitit ja altisru\ at Lohteet. Kä-itteelli.en md'lin pe
ru!teelld looLtiin lLretrelot eri laslenLa-

kaluja eli niissä kiytetäi:n pääasiassa ta-

ma

salaatuisia ominaisuuksia ympäristön
eri osil1e.

Suurin o:a lJhtötiedoi.ta. I uten påä.-

jokdi\eta kohteesta muodostettiin käsitteelll-

mahdolli.imma,r nn in Loi-iadn va-taä.
\ ind. ne eivat olleet idenLh.rä, Lo.la e.i
mdllei..d

la rviLia \

at l:ihtötiedot Porkle-

p;i-

sivat toisistaan. Esimerkiksi CaITOX'illa

piirle.l (li\adrru mdr ld,rjuu., haittd-ai-

ld\lettae--a rl man d io(siinipiioi.uureen

neet, pohja- ja pintavesiolosuhteet, maa-

vailutli eniren orgaanrseen hii,een .i
toutumista kuvaava kerroin. MMSOIL9

nen malli. AluLsi

daa n tod ennä

\ d-rpn

mien lähtötiedot pyrittiin antamaan

l.

uvaLtiin lohteen

llei..d tdrvitld\ isla lählöliedoijt.r.

lölJhdpllJ In.ldperää, pohja\ ettå. pirF

mallilla lacLettae-.a ilman diol,iiniprtoisuuteen vaikutti orgaaniseen hiileen
"irou tumi'lertoimen

h'älri r oimal

.eloirturni>:yry .. laiä pdramelria ei ole Cal lO\ i..a o ler-lddn Lo\la.iinä -ovelleiäan läysselo
Laasti pintamaa,r

rar esiä ja

tuspedaatetta.

Malleja \ ertdiltrin neljä.s; e"imerk[,

ka.villi.uu Hd Lo-Le\ al liedol,
koottiin kohdekohtaisten tutkimusten
tuloksi-ta. T arlelrnis.d tdr\ ilul >däliedol må;rileltiin lähimpien havaintu-

Lohlnc..a. joi.ta

asenien pitkäaikaiskeskiarvoista.

\4yö- haittd-areidpn prtoi.uudet pohjJ! ede--ä \aihte,r\ai huomdrtdvd*ri eri
mallien kesken. Eriiyisesti CaITOX'illa
lasketut pitoisuudet poikkesjvat muilla

Ieslauslonteel ia menelclmät

lal5i oli

kloorr-

lenoleilla <cLä droLsrinerlla ja Iur"aneilla pilaantuneita entisten sahojen

Indlleilla la5LelJisLa prtoisuu[-i.ta.

ill0ksissa 0alion c10ia

dlueila, )Lsi oli polttoainepäåstöllä l,Laantu nu t polrja ve.ia lue ja vLsr JäteörIyn puhd i.lu -lai lolsl'n laalopd'll å.
Tornen -aha-alupi.la .rjail.i hieLla
maalla

lun

toi5en saha-alueen maapt -

'ä oli 'rlttid. Mallintdmr\td \ arten esi-

merllilohteiiia rnääri letriin hdittd aineiden kulkeutumiseen vaikuttavi.L
muuitujia Luien eri maålerrosten \edenläpäi-e\ y\ det, pH-ar\ ot. orgddni.en hiilen pitoisuudel ja lo(teudet rkä

MMSOILS- ja Multimed-mallit laskevat

eleme riiimeneielmää so\ eltaen lemi-

lin kulleuruni.en !djovesi\)öhyl

Ld-Letut hditl J-aineiden le)LimäJrJ iset
pilorsLrLrdet ilmassa \ äihteli\ dr mdllcir'
rair) \Lromåfia\ d5ti. litoiguugero oll 5uurimrnilaar nom kolme I ertaluolkaa. I u-

lee55ä ia -en peru.teel.a arla-arja-n pohjdveleen ,rirty\ ä lle leruLaaliv-rralie. Cal-

lol.'el vai}reLivai eri kohterden \:ili.la siten, että mikään malleista ei tuottanut
i;ne,tclmålli*e,li pienimpia ldi -uurimpia pitorsuuL'ra. fulo-tpn herlhry. eri

milddlin oleietddn seloiLLu\ dn välittömä5ir ja tdsdrse-ti kolo Lerrol.en md5-

ldhtotiedoille \ aLhteli er. aineiden, kohlerden Ja mdilien le.len Vailka laslel-

OMINAISUUS

I aa

TO\ Li)

l;y..e\oihJsperiadtetta. jol
loin ! djove. ivvöhyllee5een tu le\ an leHäå

raan Td) -.eloilu>periddtleen ldlid CalTOX laskee hyvin hitaasti kulkeutuville
kemikaaleille (esimerkilsi diokiinit, PCB

MALLI
MMSOILS

Mullimed

CalT0X

ohjelmoiniikielj

Fotltan 77

Fodtan 77

Ael

lVonte'Carlo simulointi

Mailin a lohjelrna

Mallin aliohjelma

Erillisellä ohjelmalla

Kemikaalien kulkeutumisen

tualD4tiset ia n!meeriset
advektio la dispersioyhtälöt
Kaatopaikka, jälealue, ammikko,

Analj4/ttiset ja numee set

Flgasiteettiperiaate sekå analll1tset

adveKlo- ia dispersioyhtälöt

adveKio- ja dispersioyhtälöt

Kaatopa kka, likaantlnut

Likaantunut maa, suora paåstö

imewskaivo, säiliö, suora påuistö

maa (annetaan suotovedef

p

pintaveteen

pitoisudena)

pintaveteen tai ilrnaan

Valittavissa aralylttrnen

AnalJ4,ttinen

lasl€ntapefaate
lvlahdolliset päästölälrteet

Vajovesiwöhykkeen

ta

ilmaan

Nume€inen

laskentamenete mä
Pinlavesireitin laskenta

Halhtumisen laskefta
menetelmän va

taulukko

ntamaahan, juuristo\ryöhykkeeseen,

GL nLtmeennen

Jokl (pohjavesi, plntavalunta,

Joki (pohjaveden

Plef l vesistö (vldaama voldaan antaa),

eroosio) +pieni järvi (eroosio)

purka!tuminen jokeen)

eroosio, pintavalunta+f ugasiteettitasapaino

2

Yl$i malli, korjauskertoimief

Ei,

kä!4tömahdol isuus

f ugasrteettrperiaatetta

vaihtoehtoa

ifia-

soveltaa

mahdollisuus

llmakukeutumser

Laatikkomalli +

laskentaperiaate

gauss arnen

Ga!ssilaiflen

Laatikkomalli+ ykslnkertaistettu qaussllainen

Säätilan valhtel! ilman mukana

Tuulen nopeuder, suunnan

Lrulen nopeuden, s!unnan

kulk€uiumisen lökennassa

ja stabiliteetin vaihtelu

ja stablliteetin valhtelu

EI

ja lyijy) suhteellisen korkean pitoisuuden
pohjavedessä jo lyhyelläkin aikajaksolla.
CaITOX ei laske pohiaveden pitoisuuden
ailasarj,ta. joten ajallinen muutos jouduttiin laskemaan epäsuorasti muuntelemalla altistumisjakson alkamisajanlohtaa. EsrmerLilsi lyiivn pitoisuus poh-

--a-

javedessä 100 m:n päässä öljvnpuhdr<tamon k.iatofåika(ta nousi VMSOILS- ja

Multimed-malleilla laskethrna
noin 0,1m9/l

Mrr.lSOlLS

--r-CalTOX

vfitellen

tasolle ja pitoisuusl'ruipl'ru

saavutettiin noin 2000 vuoden kuluttua
Fäästön alLamiqesta. CaITO\ laski pitoisuushuipuksr vain 1.1 r 10r mg/lja
se esiinwi noLr 50 vuoden kuluttua päästön alkamisesta. CaITOX'illa laskettu
enimmäispitoisuus iäi pieneksi, koska
malli ldski lvijvn selorttuvän tasaisestl
\ åjovesi- ja pohja! esivvöhvkleisiin. Lvrjyä alkoi siksi poistua kohteen ulkopuolelle heti päästön alkamisen jälkeen.
MMSOTLS- ja Multimed-mallit lasLi\ rl
lyijyn kulkeutuvan päästölähteestä eteneviinä aaltona, jossa enimmäispitoisuus
oli suuri verraltuna LoLo dluecn leslrmäärä jseen

pitoisuuteen.
Mal[ien \ äliset erot osoittautui\ at sdmdntwppisiksi mvös laslettaessa herkästi kulkeutuvan ja nopeasti hajoavan
tolueenin pitoisuuksia pohjavesialueella. CaITOX'illa laskettu pitoisuushuippu iäi pienelsi ia se esiinwi l;rhes valiltömästi päästön alkarnisen jälkeen (kuva l). MMSILT ja Nlulhmed-malleissa käytettiin pientä syvyyssuuntaisen
dispersion kerrointa, koska käytännön
kokefi usten mukaan polttoaineperär-

sel päästöt sekoittuvat huonosti s\ v\ yssuunnassa. CaITOX'issa tähän ei
ollut mahdolli"uuttd. ko\ka .iinä käytetään dispersiokerrointa pelkästään
vaakasuuntaisen leviiimisen laskentaan
ia pohja vesivyöhy lLeen syv\ryssuun
nasså sekoi ftumisen oleletaan tapahtu'
van täydellisesti.
Pinravesireitin lasLenlatuiosten vertailu on vaikeaa, koska mallien laskentamahdollisuudet ja lähtötiedot porlkeavat toisistaan ptjon. Merlittävimpiä eroja ovat, eHä M.-rltimed laskee pin-

taveden pitoisuuden vain pohjaveden
perusteelld kun taas CaITO\ ei otd pintaveden pitoisuudessa ollenlaan huomioon purkauluvan pohjaveden vaikutusta. MMSOILS voi ottaa huomioon
se[ä eroo5ion että plntavedek>i purkautuvan pohjaveden.

Alka vuosla
Kuva'1. Eri malleilla lasketut tolueenin pitoisuudet pohjavedessä ajan suhteen

ft$anuifl

melftm
kf, yllölel0oisuus clilai$issa

maa. Malli kävttää vajovesi\.vöhvkkeen

Irontoissa

mää jJ ioissalin tilantcissa Fortran-ohjelman taulullo\.d raulset \ oi|dt vlittvä, m;Lä leslevttää aion Monte CdrIo-simuloinni5sa nu meerinen laskentd-

Testauskohteista saatujen kokemusten
perusteella ATK-malleista on paljon hyötyä pilaantuneiden maa-alueiden kohdekohtaisissa risl-harr ioinneisca. MaF
leilla saadut hrlokset voivatpoiketa huomatt.rvd5ti ennalkoläsitvLsistä, lo.la
mallit p\ \f\,'vät ohamddn huomioon h\'-

vrn suuren joukon erilaisia riskin.uuruuteen vaikuttavia tekitöitä. Toisaalta
eri malleilla saadut tulok5et \ oitat porLeta cam,rssd lohtees)d toisistaan usela lertaluoLlia. trot aiheutuvat mdlle:
hin sisälq.vistä erilaisista kohteen laatua
kosler ista olettamuksista, erilaisista lasLenlatavoista ia m,rllien epätäydellrs)^ desiä. Taulukossa 2 on esitetty yleisoiirieinen arvio testattuien mallien co\ eltuvuudesta eri t\''vppisiin kohdekohtaisijn

riskinarviointeihin.
MMSOILS on vertailussa mu Lana olleista rndlleista laajin ja 5oveltuu mo
nenl,risten lohteiden ja tilarlteiden laskentaan. Malli soveltuu hyvin mvös
ajallisten muutoslen larkasteluun. Koska påästölähteen laskerulassa on monia

laskennassa aina numeerista menetel-

menetelmå lisää.rroaikaa j.r laskenta r oi
kestää useita tunteja.

Multimed on vertailluista malleista
(uPpein, kosla siinä ei ole pintavesrreittiä lukuun ottamatta ravintokegujen
laclcntao(a.1 eik,l ollen-Laan altr.tum,
sen laskentaa. Multimed-rnalli soveltuu
pohjdtesitaiLutulsen laslent.tdn monenlaisissa tilanteissa. Mallin erityisominJisuuksirn luulu\ at eFälincaari<en pidättymisen cekä Lernialli.en hajoamisen ldglentdmdidoll j,uudet. Mal-

Iiin si.ä]t\,'v lähtötietojen muoklausohjelma seka kemikaalien tietokanta.
CaIIO\ malli on helppolävttöinen ta
-e soveltuu h\ \ in alu.ta\ ff nikem\ lsen halllimi.een. Val'in r ahr in puoli
on kattala ja monipuolinen altistumisen
laslentno5uu.. Fugasiteettimall i sovcltuu periaaftee.\d huon()5ti mptal[ien lu]I eutumisen laclentddn mutta CdITO\mallia on muolatlu silen, etlä sen pitdi5i sovelrua

ei-haihtuvien raskasmetall

ier

r

eri mahdollicuu ksia, mallisoveltuu eri
laisten kunnostuctoimenpiteidelr vai
kutusten laslenlaan. Alti5tumisen laskenrus.a on puufteita. joLl.d voivat vaatia täydentäviä lårkelmia muilla mene-

laslentaan. I vijyllä ldskeiut lulokset
osoittaYat kuitenkin, että CaITOX'in
Lä\'l lö rnska.merallien muodo\taman

telmillä. MMSOILS on suhteellisen hanLald kävltää, ko.ka ohielmistoon ei si-

\ esi\ dikutuslen la5lenlaan eika :itä \ oida LJvttaa pitkall.r dilavälillä lapahlu-

säll) Iählötiedoslojen muoklausohjel-

vien muutosten ennustamiseen. Mallirr

ri5Lin l.r'Lenldan on lyseenalai.l,r. Calmvcts pohia-

TO\ soveltuu huono5li

K0hteen erityispiirteet ja arvioinnin tavoitteet
Keskeisiä haitta-aineita ovat:

. 0rgaaniset haihtuvat kemikaallt
. orgaaniset heikosti haihtuvat kemikaalit
. epäorgaaniset
Haitta-aineiden pidättyminen maaperässä on epälineaarista
Keskeisin laskentakohde onl
p0hjavesireltti

.
.lmareitti
. pintavesireitti
. ravintoketjut
. altistun'rinen
. vaaraosarnäärä+. syöPäriski

+-

+

+

Arvioinnin tavoitteena on:

.
.
.

nopea alustavan näkemyksen hankinta
pitkän aikavälin muutosten tarkastelu
kunnostustoimenpiteiden vaikutuksen testaus

1) Edell\,ttäen, että tavoitteena on pitoisuuKien laskenta

soveltamisessa on

kiiruitettävä eritl'istä

ettd ) n'Färiitö 1o-ier
"iihen.
jd dlli-lu\ d rl kol-ieen räl .et \ hte\ del ia

hron-iold

erdi-v) det \ dct,l,lvat Inrl in nlplul.iJ.

Epävannuustekijöiden takia mallit

,orellu\.rl huono'tr åb'oluutti.en'i[rn.a-kentaan,illoin, kur lohde\ohrar(ra Plror\uus- vm. miltJu.tietoid on

niLlI.å.li lai nJllipn peru.oletuLsei toteutuvat kohteessa huonosh. Parhaiten
mallit soveltuvat:

eri kohteiden välisten suhteellisten
riskien arvioiltiin,

-

eri aineiden suhteellisen merkitvksen
arviointiin sanassa kohteessa,

eri Jlli-lu -'r'.reillien rnerLiqksen Jr
vioir-rtiin sekä

-

e"ilärsler \urxrostu.ralLaisujen \ dikutusien aruiointii11.

Malleja r o.d;.rn lal'broida tarlenta\ ien leniLäLu ll'mLr -lulo.ren lerusteel-

rc':ur uJe-ra mallila.Lelrn illa r ordaan
dr\ ioidd puurluvdl tiedoL -uhleelli.er
tarkasti.
ATK-malleja käytettäessä on tärkeää,
ctid kävdJjä runtee mrlleihin -i.a'Drål
oleluL5ei. md llil"n Läyttärnäl la.lenro
periaaL(eeL celä rrdllipn f,arrar uuden.
Ainoastaan silloin voidaan varmistaa,
että kå]rtettä\'än mallin perusoletukset
loleulu!al l\)ee..å ole\a.-,i Lohtee..a. Mallien käyttö hrli.r.uunnilella riiitävän ar ka'>e,,n \dihee<(d kenttätutLimuksiill nähde4 jotta kohdekohtaiset

tiedoL ol'-ir al mdhdolli.rmman laajat.

\,'ldllin lä\ ttdjdllä tulee ollr riilråvi
lenH Jko\Fmu,. jott,i teoreetti.ien laskelrnien jJ Lä\ t:innön tapdhlurnien !alr-et vhtevdet ) mmarrelaän lunnolld

Oll t:irleää muistda, eLi; md lilo\al hcilalujd jd lä! ltåja -nddräå lonputuloksen laadun suurelta osin.

Lä lr-ä; h-Lcnnar tarkkuuha huoldvd.li. L.rmerkrl-i pinlrvpLlen p'
.oiiLruLrien J.kenrd on ilnran lohde

[olrtai5ia ana]\.,rcejä erift:iin epä\ armaJ.
Kurl läyLeLtävir>d on murtJnriJ JnJln.iru lok-ia e'inrerki15' .cdimentin pi-
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APUUAlIlITTlIA
Ravinnetase on laskelma, Jossa pellolle tai maatilalle lannoitteiden ja rehujen mukana tulevien ravintelden määristä vähennetään tuotteissa poistuvat
ravinnemäärät, Vesiensuojelun kannalta on edullista, jos pelloille jää mahdollisimman vähän typpeä Ja
fosforia kasvukauden Jälkeen. Lohkokohtaisten ravinnetaselaskelmien avulla vtljeltjä voi arvioida ja
seurata ravinnehuuhtoumien riskin suuruutta.

Maatalou den vmpärislönsuojelu
tehostui Suomessa merkittävästi vuonna 1991 kun viljelijöille alettiin malsaa
tuLea \ "npäri9tön hoitoon ja erityi'esti

vesiensuoieluun liittvvistä loimenpiteistä. Yli 90 % vilJelijöistä on tehnvt ym-

* Irmeli

pä ristö(itou muk5en, jossa he ovat sitoutuneet rnm. suoiakaistoien peruqtamiseen ja lannoitusraioituksiin. Ympä-

Ahtela

ristötuen on todettu merkittävästr
muuttaneen viljelymenetelmiä ] mpåristön kannalta palempaan suuntaan
(falva vm.2001). Vesistöjen tila ei kuitenkaan ole parantunut odotetusti ja
pelloilta vesistöihin tuievan ravinnekuormituksen osuus on edelleenkin
usein noin puolel kokonaisluormituk-
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Pelloilta valuvien ravinteiden ja maa-

Uudenmaan ympäristökeskus
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aineken pääsyä \esistöihin vordaan \'åhentää perustamdllå lo<teikkoja ia kal-

Eija Lehtonen himi projeKinjohtajana ja lrmeli

Ahtela projektisihteerinä Kestävä maatalous

Vantaanjoella - Lile
1998-2001.

-projektissa vuosina

poistua pelloilta pääasiassa sadon mukrna. H 1'vä k Lrn toisilla pelloilla lannoitteiden ravinteet sitoufuvat varmirnmin
sdtoon ja huuhtoutumisriski pienenee

Vilielijä voiarvioidd ia sewata ravinteiden hyväksiläyttöi tildllaan ia pelloillaan ravirmelaselaskelmien avulla. Laskelmissd tarvittavat tiedot löytyvät tilan kirjanpidosta ja

).mpfistötuen sdan-

nin edellytt:imästä Iohkokiianpidosta.

nsuimebse on monon loliiän
summf,
Kestävä maatalous Vantaanjoella -Life
-projektissa (bqlltu$a.y:rpads@1y'
r

mpsuo/uroiekti/lilcuvl/kemar a/Le-

mava.htm) laskettiin ravimetaseita 129

maatilalle ja kaikkiaan 3 700 peltolohlolle vuosien 1997 - 2000 aikaua (Ahtela 2002). Peltoia tiloilla oli yhteersä 7 000
ha, ioka on noin viiderures Vantåanjoen

teville rantapelloille suojavyöhykleitä
l\äihin toimenpiteisiin viljelijä voi saada maa talouden ymp:iristötuen eri tyis-

valuma-alueen kokonaispeltoalasta

tukea. Ravinteiden pi Läisi kuitenlin

ta oli kasvinviljelytiloja.

f ääosa laskentaan

osal bstuneista

tilois-
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Viljelyka'vit käyttiväl Le'Limä.irin 70
fo'forr.ta ja r) pe.tä hwäkseen -åä

oloiltaån normaaleina vuosinä. Keski
määräinen b pen vliiäämä pelloilla oJi

kg/ha/v ja fosforin ylijäämä 4
kg/ha/v (taulukko 1). Vuosien väliset
28

erot olivåt kuitenkin suuria (tauluLko
2). AJkuke(ån (ääolot (iaululo.-a 2 sa
danla ioulo-kesäkuu; r aiLu|tivat olennai>esti 5adon määrään jd ravinnl-ld-

(ei.im.5ddot olivdt pieniä ia ravinteiden ylijääma peJloilla suurr niin runsdSSateiiena \ uonna lgq8 kuin 5euraa-

mddtildlld td>eet ja h1r åk<iLayrioprosentit voivat vaihdella merkittävästi

laslenta lcnittyy ia yleistyy

lohkoittain sääoloiltaan hyvänäkin

Ravinnetaseita on Suomessa laskettu
muu ld'n i-,a hanklei5sa, I u len erimerliL,: ISO-\ ILJA@-tutlimul.e<>a (Ah

vuonna (kuva 1).
5äJolojen ohella ravrnteiden hy\

äl
5iLiyllöön va il u lliva I viljelyLasr r.
maan raleme. lu ir dfustila ja happdmuus. T annoiLLr5 kdnndllaa 5uunnite,
la odotettavissd olevan 5aiota5on mu

jolloin pello le jää mahdolli.im.
man vähän ylijäämäravinteita. Sadon
'rä:i-rän aiviormincn lohloittain oli munelle viljelijälle hanl..alaa ja vail..eutti
kaan.

J

lohkojen välisten erojen havaitsemista.

HanLLees'a laadittiin ravinr-reia'ei
den tullintd-avain (Rrjah 2001). jola
peru<tuu pääosin voLmassa oleviin vm

lellota-e lur aa hyvir kasvnviljelyLilan rdvinleiden Lä) lcin leholkuutta.
5uurin osa viljafilojen sadoista on Lurtenkin rehuviljaa, jola menee Larjanre-

vdn vuoden poilleul.seLlisen kuival
kukesän jälkeen.

päristöfuen.iloumulciin ftäulull<o

|

).

Taseavain soveltuu tilakohtaisten pel-

tota5eiden tullintaan viljoilla. ryp-ill;
ja nurmilla. Sä,ioloiltadn normddleind
vuosina noin puolet Vaitaanjoen valu.
ma-alueen peltolohkoista sijoittui ra.

vinleiden hy\ äk.iLä) tö.sä luoLlaan
välttJvä tri ,en alle. M) ös ylsitt;iisellä

huLsi. Kaiat oilla ravjnteiden hä! iLir
ovat suurimpia ruokinlassa ja lantaa
pl"llollelevitl.Häp-sä Kariatiloilla LoLo
tilJl'a liyletyistä ravintei.la hyöd) nneiä:in ) leensä vdir noin 25 l5 %. \äi'
lä tiloilla porni-, Larjdf ja Idntatase an-

tavat tärleäa tieLoa ravinnehär ikkierl
suuruudesta ja niiden lfiteistä.

tela 2000). I uonnonffuLJi.cn luolannon koulutuksessa ravinnetaseita on
ldsl.ettLl jo u.eiden vuo,ien ajan. Rdvinne taseiden tila-Lohtainen

tullinta

vi

jelijälle on t:irleå;. \ antaa-njoeJla tulol

sisla kesLu5lelliin neuvojan Lan...
Lappajärvi - Life -projeLlis'a ja 5iuruanjoki kuntoon -hankkeessa viljelijät
ovat saaneet ki4allisia lohkokohtaisia
arvroiia ja toimenprde-ehd otuk"ia. TaLkossa taseiden fulkintaa tulee edelleerr
Lehittää \ iljelijöille helpo.ri ) rnm:irrerid! ddn muotoon. Tojmenpjteiden

"uunniHeluun Lulisi liitia; myöc laloudpllinen tarkastelu.

YmpäristötuLi- ja laatujå rje.iel mä-

koululuksissa 5eLå moni!sa maatdlou-ålån oppilailoL\ie.a ja vesiensuojt luprojekteissa taselaskenta on havaittu
hyödylli.ekri iavaLsi lähestyä \ mpäristöasioita. Vantaanjoki-hankkeessa
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Kuva 1. Ravinteiden hwäksikäyttö-% ja tase Vantaanjoen alueen maatilan peltolohkoilla

v 2000.

r innetJtcld.lclmJ-

.ittrinpn l.r-lerrinen ld lrct.Jer) h\ ö-

esitteellä (Uuclenma.rn Ympäristökcs-

Jrrrldnrilren r iljp r.u.rnrritr, lu.c.r tcrlenna\uise-tr tehost.lr-i nr(rlill.l\ i).li

r

aln i.ielluilla

Rd

kus 2001 r ja R.r\ rruletd.cnFlddll(r rRdj,rl,i :0n1) on ollul laaja I,r sr ntJ. Srrl r,.

0-rarinnerrcerden Ia.lerrtaohjelmaa
kelttettiin hankkeen aikana etcenpäin
Ja :en l.lj\ ih. ull uu larlcer mulrdr
Ra\'innetase on mvös olennainen osa
Ia2

A.ito \ mFäri.tö.hdrlkkeen (Aito

\

In-

Färist.i ilJnle :000) lolcrnu.ten I'olrJrltJ kehilel\ r:r \ nrfåri.tonr'llari--a.

lnf .lri\kra\roita l.d-LJ\lellann låånJ
lokondicuutcrr-r.
Ker.ru'lir 2001
JJ
losr,J \

kä\'nnistli Karjaanjoki -l-ife ianke
rhrto./ /\rrr N l.rrr".lrroLrlrfe.iil. io.s.r
rn\ i n nel.r5elaskr'r)l.r Iiileliiin nrååiJlou.n.uvonnalla r lclsr'str k:i\ rö.c;i oler'an r, rl;elr -uunn il tcluohlelrn i-toon.

Iulca lauinndaseillG
I

ohlokohtaisten rat rnneta5eiden r uo-

\'Inpäristötuen toimenPiteitä rnonella
tilalla. Ravirulet.lseet anta!at r,iljelijälle
h\'Lidr llistä LretoJ \ uotu i(cn \ rliel\ -

-uunriltelLrur. järle\ JJn tdlou(lenf

i

lo(\n ja \ e5jpnsuujilua edisti\ ien l.rmenpiteiden kohclentamiseen. Kainuun
Artn YrnFäri-t\) -l.rol(lt,..a un jo saatu
\ iitieitii <iilä, cträ r ar inteirlcn lrr r ,r k-ik.r\ tln pJrdnee la5kelnri-.d Inulan.r ole-

ja (kuva 2). Jokeen lule\'.ul \-aluman
r'.rrhielur r arluttir ar tl(lenLilL !uurc!l
lu llcutLr\rm dinum;iJrun. \'uonrt.t 199i
ei ollut voimakkaita sateiia eikä paljoa
Iurncn .ul.rmi.r c.iJ. jotLr o'isiLat huu\:

dellver r'.rr intrir,t jol..ecr. (rto

^,i

h\ \

i.

Ke<ällä lqqq \ätci poikLeu kscllr-eu I'aljorl ja sadot olivat heikkoja. Ravirlteita

huuhLoutui m.rrilta pclloill.r kol.o Le.än

ajan. Seuraavana \'uonna kårsittiin
poikkeuksellisesta kui\-uudesta ja sadot
olir at errttäir .rllrai-i.r. Pelloille 1äi pal-

r

jor \ lijä:irnJr.l\ inieita dlttrI|rd huuh

.o\

loLltum,t.ln \ ielä seuril.lvall,tlin \.uo[\ uonnn 2000 I etiJllä j,i errtvisc5ii
s\,ksvllä \,että oli paljon ja ra\,inteita
hu uhtou tui vesistöön suuria mäåriä

ill.r m.r.rtrloilLr. Rd\'innet.1:,eld.lcrrtd
{.ll ursrkn \rnpän:töiu[.rtr'rmEnl'rtecksi viljelvsuunnitelman tueksi.

YIiiäämärauinlciden mefiitys

ueslslöicn ll|olminaiinap
\ nnlddnjoelld tJrlasteltiin \ irr.rårnJrl
\uu l.-rusike-ki.rrr oja. nereen \ulI eulurra rarinieita jä lcsLInäiiräi.iä sälo

nd.

\lereen kLllleLrtur Jr iirnemäaråi olr\.11
Itn run-ina looTja 2r\r0 Jir an eri luok
lJi. \ arll.r saLiot Ja ta-iet oli\ dt lr\ \ rä
(taulukko 2).
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Kuva 2. Vantaanjoen vidaaman kuukausikeskiarvot, mereen kulkeutuvien ravinteiden määrä ja keskimääräiset viljasadot vuosina

väksikävtön tehostamisen vaikutukset

rp-i-lojen polenria"li.een I urrnrrtuLreen !o:\'J. ollJ mcr\ittä\ rä Våntaan
joella ar \ io.trin \ uoder lqoT ld-eld-l elmien perr-lee lr -nuulo-len -uLru L lla rRäJalä 2001 I. la\ oirlcel-'
"-eLeLLi'n Ld'\'lle dlueen fello lle t\ vd\ I

li\

J rJ\ inleidpn lr\ \,rl - Lä) tön ld-n.
lvperr hr r ä..r1ä r rLö o'r.i -: err r ahirläär'-0 o jr lo.forrn h\ \ äk.rkä\ ilö \ ähinLåin 80 " ltau uklo l). \loi.-åhppiylijäämä pelloilla olisi vähcntvn,vt 270
i r ja fo-forir lijJårnå o0 t/\. \.rrlr"n
joer, valurna alucclla se olisi merkinnYi
poterrtiaali-en LvpprLuorrr rluk-cn \ åhenLvmi-tä ncliä.o-.rll: j r o-lorrl uor-

ln'tul.en puolellr diemrnd-td N;ide r
edcilä mainittujen ravinne\'lijäämien
hinta olisi yhteensä noin 0,3 mi1j. euroa
vuodessa. Em. arvio tehtiin pelloilta,

joissa ravinteiden hvl'äksikäyitö vaihteli 1-100 :6:n välillä. Typen peltolase oli
r.railla pelloilla keskimäärin 36 kg/ l.la ja

crhil. pello ld huulrtuuhr\.rdrr,a .l naan

huuhtoutu\,ien ravinteiden määr'åän.

haihtuvaan inerttiin ja'\,aikuttavaan'
typpeen. Iosforil-ruuhtouma arvioitiin
r'lr'1.':-J.\ n lo-iorir mu.lr io-forrp.lo'-uulla I ol'ol.d\ an r ai\uluk-en pcru5teelh. Ar\ lolntinref e (elm:cn LFI'i'iärxnen on toJpltu ldrleelli-ek-i jr tyo
rä Iehdådn Suon-er \ Inpåfl>lökc5kJl
.e--a jr M.rr j.r PlinL.n ilPla .uden tu -

l.il.

kimuskeskuksessa.

fo-for.n Lr-e 7 kB h r. \ lriJJnrii.r\ inlp'
clen an'o oli noin 3'1 enroafhafv.
Mielenkiintoista olisi tietää, miten
edellå kuvattu ravinf eiden tehokkaarnpi hwäksikävtiö vaikuttaisi vesistöihin

".1\.n-reta-e.rf U\ ;lrnc{-l-r lil .-

Rrr rnncta,clasleLnilla ioi'i oll"
ttod \ e-i.tö-eurdntojpn I.1u-I.1-ar-

InrrL r-cn -"r'tnneraluudrn.rpli nointiin vai syntYisikö siitä mliös toimiva

k;\

vesiensuojelun tvökalu?

neistona ja apu\'älineenä aIvioitaessa
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an ioifu tila-
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maatalouden ravinnekuorrnituksen
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5ia \dnLlerta. Vil,elijöiden koLemulsista rantapeltojen suojavvöhvkkeiclen
peru.tdrrx.e.ta jJ \oido-LJ lr,ldiniin esr-

kuormitus (Villa 2001):

te (Kärkkäinen l99ti). Matcmaattisten

kokonaistyppi

mallien käyttökelpoisuutta kokciltiin
,rrrioitaessa \ rljel\'loilrlenl'iteiJen tJi
kutusta pelloilta huuhlouluviin ra\'in-

kokonaisfosfori Ya
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72

orin h\/ödvntämis-o/o
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l\4aatalouden ravinne'

teisiin ja maa-ainekseen (Bärlund et al
\ mparistotuLiehtojen Inul.rister r
toir .lenfilc rd (r1 Lu.lann uLsia ja hvöt\
jä drviortiin nrdatiloilla (Ollas 2000)

ta

2000).

'Kestävä maatal0us Vantaanjoella' -projekti:
http://www.vyh.f i/ympsuo/projekti/lifeuyUkemava/kemava.htm

Projekl'dlue lä.ittr Vantaantoen va
lumd-alueen etelå5esså Suome..a. Alu
een pinta-ala on I ö80 km', josta pelto.r

Vilieliiän ympäristötietosivut:
http://www.vyh.tilpalveluVmaaseutu/maaseutu,htm

on 40 000 ha. Ppltoien Inaal.lji on Fääosin savea- Maatiloja alueella on noin 1
300. joista -uurin osa hiriorttad Ld.vin\ ilielvä. Mdatdlouden osuus joen ra\ innekuormituL)esta luonnon huuhtouma mukaan lukien on tvpen osalta
noin-10 % ja fo:forin osalta noin 60 o..
Joen veden laatu on pääosin \ ålttävä.
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Kirjoittajan tekee väitöskirjaa aiheesta' Lai-

Rehuaumojen pohjan suojaaminen ja puristenesteen
talteenotto on nykyisin pakollista ja kuuluu itsestään selvästi hyvään maatalouskä5rtäntöön. Vuoteen
1995 saakka rehuaumojen päästöt muodostivat kuitenkin merkittävän riskln sekä pohja- että pintavesien laadulle eikä vieläkään ole kaikilta osin s54rtä
huokaista helpotuksesta. Järvessä, Jonka pinta-ala
on 1O ha ja pintavesikerroksen paksuus kesäaikaan
kolme metriä, puolet keskikokoisen 172 tl rehuauman puristenesteestä riittää nostamaan pintaveden
P-pitoisuutta yli 1O pg l''t Vanhojen aumojen jäljet
näk1ruät maassa edelleen ja myös talteen kerättyä
nestettä saattaa päästä nrotamaan ympäristöön.

tumen ravinnekierto ja ympäristövalkutukset"

*" Perttu Virkajärvi

Puristenestettämuodosruu,kun

vanhempl tutkija, maat.metsiit.maist.

panta såilöntäainetta ia rehu puristetaan
mahdollisirnman tiiviiksi paakuksi. Ha-

MTT, Pohjois-Savon tutkimusasema, Maaninka

E-mail: 0erttu.virkaiarvi@mtt.f

i

Helvi Heinonenqe Tanski
lehtori, maat.metsät.tri
Kuopi0n yli0pisto. ympäristötieierden laitos
E-mail: helvi.hein0nentanski@uku.fi

w. Irmeli Taipalinen

silputtuun ruohomassaan lisätään

ha-

Puristenesteen huuhloutumisreitti riippan säilöitäaine saa aikaall silputunre- puu maaperån koostumuksesta, maan
hun solunesteen osmoottisen siirtymi- kosteudesta selci kaltevuudesta. Tiiviillä

sensolutenulkopuolelleväkev)'vseron

savimailla pintavalunta muodostaa

tasaamiseksi. Solurreste sisältää runsaasti helposti hajoavaa ja mikro-organismeille käyftökelpoista ainesta kutcn
sokereita, proteiineja ja muita liukoisia
ravinteita. Puistenesteen ravimepitoisuus on esitetty oheisessa taulukossa-

suuremrnan uhan kuin karkeilla kivennäismailla, missä suuri osa nesteestä

imevtw maaperään. MTT:n Pohjois-Savon tutkimusasemalla Maaningalla tehd)'ssä kokeessa neste imeytvi maahan.
Asemalla sijaitsevalle lvsimetrikentälle

Nesteenkoostumukseenvaikuttavat perustettiinpohjamuoviton säilöre-

Pohjois-Savon ympärislökeskus, Kuopio

kasvilaji, kasvuston kehit_vsvaihe niittohetkellä, säätila, lannoitustaso, säilöntäaine ja rehun silppukoko sekä re-

E-mail: irmeli.tai0alinen@vmparisto.fj

huun kohdistuva

ylitarkashja, maat.metsåt.maist.
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huauma vuosina 1993 ja 1994 lysimeirin päälle (kuva 1). Vuonna 1993 aumaan ajettiin 1.2,8 ja vuonna 1994 60,1
tonnia rehua. Yhteensä mäiilä vastaa 30

Maanpinta

Kuiva-aine

pH

1,8 m

uovikangasseinät

BoD mg 0,

%

4,7

{j

90 000

4,3

Kokonaisvppi g

10 m

2,00
0,17

Fosforig

0,50

tehtyjä altaita, joista johtaa putki keräysrakennukseen. Lysimetrin päälle satava vesi

lj
Kalium g ir
Kalsium g li

suotautuu maakerrosten läpi, ja huuhtoo mukaansa maaperässä olevia liukolsia aineita.

Magnesium g

Kuva 1. Pohjois-Savon tutkimusaseman lysimetrit 0vat tiiviitä maan sisään muovikankaasta
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(Kuva P Virkajärvi)
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Kuva 2. Rehuaumat tehtiin lysimetrin påälle vuosina 1993 ja 1994. l\4aaperän olosuhteita rehuauman alla kuvastaa se, että nitraattityppi

hävisi huuhtoumavedestä täysin, vaikka samalla kokonaistyppipitoisuus alk0i nousta. Tavallisessa peltoviljelyssä 0lleilla lysimetreillä 0n
ollut muita k0keita, j0ista riippuen niiden typpitas0 vajhlelee jonkin verran, mutta lähes kaikki huuhtoulunut typpi on ollut
nitraaftimuodossa.
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Kuva 3. Rehuauman alta on huuhtoulunut enimmillään yli tuhatkertaisia pitoisuuksia fosloria tavallisessa viljelyssä

olleeseen peltoon verrattuna.
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(esim. rautåan sitrlutunut losfori.) \.rpdulu\ at liukoi-ecn muoloor]. Fn im-

vasld$ottaji5td muuttuu \elvästi hailalli-enxnrksi ) hdi*teiksi kuin normaalitilanteessa esim. nihaatista tulee nitriittiä

tamaa pohjavetta kåvtettäLiin tJlous\ elenä, t)dlfeerit aiheur lni5r!Jt ru n5asta Iimanrnuodostu\ta. Lrman ld m01.

jasuliaatista kl<ivetvä.

rilkivcJyn lJhden mclJllil.ulkel. purnput ja mm. pesukoneet svöpyisi\'ät ia
I ukleutuisivdt. Maitotilalla tälld;5en \.e-

ktecrien aineenvaihduntatuotteet
ed(n hJiseDlaJn jd mai5tumddn
tvm peältå. Jo\ puristcre(teer1 sddstut-

den kävtlJ mrnen tildldnkin tdilvpsy[oneen ]luuhtelurctenä \ orsi nopeurtaa rnaidon pilaantumista.
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millään maaveden fosforipitoisuus
nousikjrr rehuauman dlla \ li tuhatkertaiseksi verrattuna normaalissa pelto-

viljelr --J ollcrsrin lysirnciriru uru ih in
lkur a i). \uoden 20t10 loppuun mcnnessä rehuauman alta on huuhtoutunut pohiavereerr rt. l gPm.kun tavallisessa viljelvssä olleista ruuduista
on sarnala aikana lerh n\ t vain 0,002 g
P

m'.

Raud.rn ja mang..r.rrrir'r ,,.aitd Lai\ o\ eden enimmai5pitoiluussuosrtuksel \lrt-

tyivät kokecs.ä reilusti rautäa huuhtoutuieninrmrllään vli 1000 nrg L lu
suositelta\'a enrmmJlsprtor<uus on 0,5
mg lr ja margaania 20 mg

lrsuosituken

ollcssa alle 0,2 mg Ir. Veteen liuennut
rauta saostui silmimäItåvästi uudestaarr
kcruulaitteistossa (kuva.l). Pohjaveden
laadLUr kdruldlld rdutä ja mdngaarli oval
haitdlli5ia, rduld r arja.r vcderr ru:leaksija antaa sille melallisen mdLUr ia mangaani \aa veden mdiSfumda.l lant.lmar-

Kuva 4. Maaperästä huuhtoutunut liukoinen rauta saosluu uudelleen keruulaitteistossa.
Kuvassa rehuaumalysimetrikeräin sekä tavallisessa peltoviljelyssä olleen lysimetrin keräin.
(Kuva; P Virkajärvi)

Pufistene$een vailutulset

fiiltuGsiin
Sisä-Suomen pintavesien levien kasvua
rajorttå\ r ra\ rnne on id\ alli.esti fo.forr, iotr puristene.ic <i5ältäJ run.då.ti
Rehua tehdään vleensä kahdesti vuodessa, kesäkuussa ja elokuussa. Ensim-

mdisen rehuerJn f uristcne\tcpuls:i
ajoittuu juhannuksen tienoille, jolloin
! Jrsinkin pi"ntcn iiirr ien "fo:-forinsie

.1-6

h)'vin va1995-1998 aiheuttanut
ka!aksi I uokite'ltua saastumisonnettomuutta vuosittain. Mvös Irlannissa puri*tenesieen vuotarninen \'esistöil n a,
heutti \'uonna 1995 eniien vJln\ id olF
nettomuuksia verrattuna maataloudcn

muihin pistemäisiin kuormituslähtci.iil. Vuotojen lokondismä:i-rJ on Luitenlin ollut laslussa Q0-iur un.rlu'l.r
sJr(|']. lsos-a-Britaru]ids..1 f urictFne,ilecn kerå,imi.tJ \ Jlvolddn \ mpJri*tö-

tokvkv" on he ko mmillaan. Valoa ja
länrl.öä on lå4olld Iähc' rajatlomn.li'r
iärYi on vleensä jo Iämpötilakerrostunur, miLJ \ ähentJ.r sen Finlare-ilel
roksen tila\ uutta. johon puri\leneslc .e

\ ir.!nomaislcn toimesta j.! mJan\ iljclijrr (\vJl joutuneel mäk-amnan saLkola

loirtuu. VJilutustJ

r'tluuKsrsta,

tehostaa edellecrL

ja kulul.rrr auksia riitlänrJttömä\fi iar.
je.let\ r ulteenotun t.ri ruolävien -är-

liöiden takia aiheutuneista onnetto-

le-kikesJllä villuman vihenfve5.J l.i
derrt\ nvt \ ||p\ orJrika. loi:aalta puls.i
Yaikutusalue ei ulotu kovin laajalle,
rnuttr :aatlJJ !r-ittaa c.im. pussimnista lahtea

huomattavasti. Puristenesteen
\u uri haperllulu luck kr ei losirr kecällå ole ve.i.tölle yhtä tuhoi.aa lurn:.(
olisi tah'ella iääpeitteen aikaan.
Puristeneste(,n vaikutusta voi an/ior
da laskemien avulla. Järvessä, jonka
pinta-ala on 10 ha, fosforipitoisuus 20
ug lrja pintavesikerroksen paksuus ke-äailaan 3 m, puolet em. koloisen (72
l) rehudumdn furistenestee(iä riittäi.l
nostanlaan pintaveden fosforipitoisuu
Jerr jo r li l0 ;g | . Nurrrilla tc)rdyissa
Iannoituskokeissa puristenesteen tbsforin lävttölelpoi\uus on ollut jopa parpmpi luin vä kildJrnoite fosfo rin (Kemp
painen ja Haklola 1986), jolen fosfori
lienee täysin kä) tiökelpoisld my.i. jär
\ iekosysteemis\ä. Tillainen pulrsi li
säisi leväkukintojen mahdollisuutta ja
saattai.j pahimmillaan laukdista pvs) vän rehevöitvmiskehituksen lisäämällä
järven sisäistä kuomlitusta yli kriittisen

tilan ym-

pä stötukea tai periä sitä takaisin. Vakavissa tapauksissa voiLlaan tehdä
mvös rikosilmoitus-

lopult$i
Vaikka rehuaurnan prcittämä pinta-ali1
on pieni, ja sen aihelrttama kuormitus
laäjJs.ä mill.rkaav.r:.sa on melko merlih kselön, paikrllisesriauma toi pilatJ -cLä FohjJ\ cJen ettJ pinrd\ e-rstör)
useiden vuosien ajaksi. Vaikutusta tehostaa

lielä

se, että

usein auma sijaitsec

joka vuosi samassa paikassa ia vleensä
lähellä navettarakerlnuksia ia kaivoja.
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lain$äädillflii Smmcssa

purkautuu yleen^sä pistemäisesti ja näin

selle, ioka voi s:urktiona leikata

Ma.r- jd melsätalousnrnistcriön ohjeen

mukJan sdilörchu1 puristrncste vordäanjohtaJ liet{lanLr5äiliöön lJr \ irtsalaivoon, ei luitcnlaan lietreelle tai \ irF
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mjan. Vuodesta toisc€n toistuvana päästö rehevöittäisi jäirven melko varmastj

Myös v irtaavd\sa redessä puristenestepul-.i saaLlda aihcuttaa todella
vakaviakin seurauksia ermen kuin serr
vaikufus laimence. Purossa t.ri pienessä

joessa nesteen hapenkulutuskyky

saattaa kuluttaa kaiken hapen tietvltä
matLJltn ja kurl Lällainen tulppd etenee \ iltauk.en mul.xra, se tdppad mennessätr hcrkimf iJ hloja ja muitd eliö-

ldjeji. Tä{ti on e.rmerlleia mm. [:osta
Bri[anniasta, missä puristeneste on

@IEIgitg@

o/o

kaikesta säilörehusta tehdään esikuivattuna, iolloin puristenesteen muodostuminen on vähäistä tai sitä ei muodostu 0llenkaan.
Jos kuitenkin osa eslkuivatusta rehusta on edelleen kuivatuksesta huolimatta liian kosteaa tai sade paiåisee sitä kastelemaan, puristenestettä muodostuu ionkin verran. Tuoresäilönnässä, jonka osuus on edelleen 40 %,
puristenestettä muodostuu rehun kuiva-ainepitoisuudesta riippuen 1S-30
Nykyään noin 60

0/o

rehun massasta. Näistä syistä säilörehunteon kanssa on edelleen syytä

0lla huolellinen, iottei nestettä pääsisi vuotamaan pohja- tai pintavesiin.
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STöTARKKAI LU

ueluoilGtaftfiailu ia iäruien
eftologisen tilan arulointi
EU:n vesipolitiikan

siemme tilaa on ryhdyttävä arvioimaan biologisten
tekijöiden avulla. Tähän saakka valtaosa vesien tilaa koskevista arvioista on tehty veden laatutietoihin perustuen. Vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpano merkinnee vesistötutkimuksissa huomattavaa biologisten muuttujien lisäystä erityisesti kuormitetuilla tai muuten muutetuilla vesialueilla, Näiden alueiden tilaa seurataan velvoitetarkkailujen avulla. Kirjoituksessa esitetään taustatietoja
nykyistä tarkkailuista sekä suuntaviivoja järvien biologisiin tarkkailuihin mahdollisesti tarvittavista muutoksista.

$' Heidi Vuoristo
maat. metsät. maisteri
Suomen ympäristökeskus

e-mail: heidi.vu0risto@vmparisto.f

puitedirektiivin myötä pintave-

i

lailu

Kirjoittajan te rtävänä 0n vesistöjen velvoite-

tarkkailujen k00rdin0intija ohlaus. Hän osal
hstuu myös vesipolitiikan p,ritedrreklivin edel-

lytlämän ehol0gisen lu0kitukser kehittämisen.

attannee suurelld o.in toininnalli5en .eur,r'lnan larPeirirn. Vei\ oiietarll ailu..a Läytetään io nv|\ i'in selä
veden ladtu- ettJ biologrsia muLlttui'd.
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EIJ:n vesipolirii[dn puitedireltj'\
{hlP:/ /\\ !\ v\.\ th.filvmp\uo/ \ e-i/ ve-

i.esti valittuja. ldrkldilldanko niitä
tarpeeL.i usein, rirttävan mon'lla paikoilla ja ovatko näyiteenottojä4estelyt,
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r

.'puiI| inde\.htm) edellyllJd. enä pmta-

nessä ekologisin perustein. Ekologisen
luokituken lriteent rullaar kehitLimiiä '
kansalli<e:tr. Iähån Iiilryen on parhail
ldan lreno..,r u-eita Lu tk,mu.prolekteja.

\ uoden

alniira
(.elle. lähän d-ti

2002 lopu lla tu lisi ol-a r

peridaLteet luo I ilu

maassamme on ollut yleisessä käytössä
r ain r eden läadun Lå) tiolelDoi\uu--

Ld

lajimää

myksiin ei vielä ole selkeitä vastauksia,
mutta asiaa valottanee katsaus tämän
heLki5een tilanlee'een. lämä lirjoitu.
keskittly järvien velvoitetarkkaiiuihin,
murtd monet esille tule\ i.lä *eikoistd

lo>ler ai ml tis joki- jd rdnnillod'ueii,,i.

mien mulaar. larllarlun loord'noimise[:i on annettu i lei*iä oh]eita (2, 1,4. 5).

VeIIattuna ympiiristöviianomaisten ylläpitämiin seurantoihin on nykyisen velvoitetarkkailun laajuus huomattavan
suuri: e.'m. veden laadun navaullopailkoja on velvoilelarklarlu<-a noin 2 60
loLj-. | 700j:irvi-ja I 000 -dnn'Llodlueen
har aintopa

illaa, Lur \ altal unndl'i.r."d

perus\eu -an.]d -\d \ d(taavat luvuI

olal

lo7,25r (o) ja 100. Sanalla dlueellä toimi\ at ldrlldrlu\ el\ olli-et ovat u'einrmiien laadituttaneet yhteisen tarkkailuohjelma n. Laair mmat vh leisld rLLd iiualueet on esitetty kuvassa 1.

Vesistötarkkailuissa on yleisimmin
käylelq \euradvia biologiria ta' niihi-n
rinnastettavia muuttujia: pohjaeläimet

kiieeiit (1).
Ve\ipolirii\an puitedi.eltiiv n mu

luokituksen

laar, a lueille.;otla e'\ äl todennäLöice-li .davutd h) \ än elolo8isen tilan tavoi
tetta, on j:irjestettävä ns. toimirarallinen
<euränta. 5uome.sa ymparistö- ja ve'ildin.iädäniöön peru5tu\,,i \ elvoiteta-rl-

vesitutkimuslaitokset alueellisten ympäri5töke.Lu5ten hyväL.ymien ohie'

Uesistöicn ucluoilelallilaih
Ympäristölainsäädäntöön perustuvia

rllailu velvoitteila on å-nnettu aiviolLd
noin | 700 toi-rnnnan}arjoi,'taja11e. V*ien
ta

tilaan liittyvän tarkkailun suorittavat
yleensä aina julkisen valvonnan alaiset

La,viplankton, eläinplanllon, La.v'-

plal to{n

ppructuotanto

id

kyll.

a-Llo-

rofylli. ma k roflf? fil, periJvlon, pohjale! å.io, Lalanp) yd).len lil aa.l luminen

.eki rrnlojpn limoittuminen

iå

lielry-

minen. EriLtain han oin låyLeafin;i mainittaloon nlrn. vesistön vesioloista ip-

I
I

Rannikkoalueet
Sisävesialueet

.l9q-!4_-,
Lähds: Dlgital Chart of th€ W.old
1:l 000 0@, oaln odnoru
Kuva 1. Laajimmat vesistöjen velvoitetarkkailun yhteistarkkailualueet

puvan rdntakas\ilIi5Lruden selvittäml-

dempiin heikentävät kuitenkin mones-

nen tar \ esilinnuslolaskenta. Tarkkai
Iuohjelmasta dippuen tutkimuksen ta-

ti mm. nä\'tteenottopaiLkojen vaihtuminen, eril..rinen määrrh starkluu. .e-

voite, näytteenottomenetelmä, näyt-

kä puutteellisesti

kiiatut taustatiedot.

teenl,äsittel); mä:irtvctarlluu\ ine. o|aI

voineet vaihdella huomattavasti

Alla olevassa \ hdistelnrä'sä on

lu

vattu biologisten muuttujien vleisvvHä
1990-luvulla järvien velvoitetarkkailuohjclmi'sa. Tiedot on keräth l5 vhtei'tarkkailuohielmasta. Kaikkiin niistä sr-

sältyv yksi tai useanpia biologisia
muuttujia Enimmillään \ hleen tarl.
kailuohjelmaan on sisållvtettv neliä biologista muuttujaa.
Biologiset

muuttujat

25 suuressa järvia ueen
velvo tetarkkailussa:

Pohjaeläimet

200hjelmassa80%:ssa
ohjelmista

Kasv

pld14o1

Pentyton

-

ol'jelmassa 6/90
13 ohjelmassa 52"k
6

ohjehassa
N/akrol!,tit 4 ohje massa
[läinplanKon

B

32"1
16%

Näiden 25 tarkkailun lisäksi on useF
la alueellisesti suppeampid

j;r\

ien

tJrl-

kailuohjelmia, joihin sisällvv biologisia
muuttujia. Kailkiaan iär\ ien velvoitetarkk..riluissa on noin 220 pohjaelJin-.
100 ka,r iplankon , 50 elåirlplankronja 90 perifvtonha\ aintopaikkaa. Ves,lasvilli'uutta on tdrlkailtu rnuuiamas-

sa kymmenessä järvessä. Vertailun
vuolsr voidaan mdinita, ettå \ altälunnalliseen järr isr r änteidcn pohiael;inseurantaän kuuluu l5 kohderta. Valtdkunnallisen kasviplanktonseurannan
havaintL,pdikloja on vuode.ta 2000 allaen 253 havainropaikkaa f nivfteenol
to ioka 3. vuosi); sitä cnnen paikkojen
mädri oli \'ähäi.empi. Valtakunnalli-

Biologisten sclullysten

fl

näuyys

ia lchit$miner
Alueellinen dittä\''ys
Biologisia <pl! iivlsiä on nvr tehtv
'Lrurimrtlla r eh oitetarllailualueilla. Riirtääkö tämå r ai onko biologisia .elvrtyksiä lisättävä myös muilla alueillat
Vastdusta \ oi et<iä arvioimalla, missä
saattai.i olla \ esialueitä. joidcn el.ologinen tila todennäköisesti ei täytä hyvän lildn Lrileereitä. Viimeisimmän vedenlaadun I uoUtuskJrtoituksen (4 peru.ieella maamme sisä\ erien ongelmana on eritvisesti laaja-alainen Iievä rehevöib,minen, mikä näkyv käyttökell.oi'uu.luollien h\ vJ jd ivyd) ttavä
suurena osuutelra. Voidådn oletlaa, ertä osd näistä alueista ei läylä hvvän elologisen tilan kiteerejä. Maassamme on
edelleerr mvö' \ oinraLLaastl muuttrrneild dlueita, joilld vcden ldatu on vål'tävää tai huonoa. Lisäksi on otettava
huomioon, että esim. metsäojitusten
vaiku tuket er\ ät vleensä nJv ko\ in servinä veden laadussa, mutta voivat olla

merkittäviä ekologisesti. Tällaisilta
alueilta on harkittava ekologisen tilan
ar\ roimiseen td'\ ittä\ rd biologi.td rirtoa. Verratrunå nykvtilanteeseen puuiteita lövtunee rnln. haiakuormitettuien
alueiden seurannasta.elå eräiden fienien, mutra ongelmalli- ten kuormiLeltujen tai muuten muuletlujen ve5ialueidcn seu rd nnasta. larkemmin nJma Jlucet tullddn karrorlt,rmaan d rek-

tii\ i\\ä mainilun vesipirfln omindispiirteiden kartoituksen ) htevdessJ vuo-

mioon otettavia seikkoja ovat mm.
muutosta aiheuttava tekiiä, vesistön
ominaisuudet sckä sen käytto. f.imerkiGi säännöstelvn v.!iLutulset kohdistu\ at vleensä selvinunin rantd!'\'öhylleelle - on sii( hanl:tlava tietoJ esinr
Lasvillisuuden rnuulolsista seLä ehkä

myös rantavyöhykkeen eliöstöstä.
Muutokset veden laadussa ia biologis>a muuttujis>J \.oi\ ai tapahrua eri aikaisesti. Esim. kasviplankton osoittaa
usein alkavan rehevöitymisen merkit
aikaisemmin kuin ne nåk),vät veden
laadussa. loisaalta vesislon toipuminen
.aattaa jo näLvå vapdan veden eliössa
ja vedcn laadusså kun pohjaeläimistö
vielä osoittaa häiriintvneen tilan iatkuvan. Useimmiten onkin vaikea osoittaa
vhlä ainodd biologi.rd laatutekjiää. ioLå

luv,risi muutta\..ln toiminlun raiku
luk.ia riitlävästi. Våin yhdislJmällä eri
ml'netelmien dvulh )darava injorma"
tio muodosfuu käsitvs muutolsen \.ormakkuudesta ja muutossuunrista.
Ekologisen tilan yhtenä kuvaajana
kävtetään mvös kalastoa. Kalatalous-

larkkailul on hoideltu maa- ja metsätalou:mirri-teriön hallinnonalalla ja vtsistötarkla ilur yrnpäristdmini\tenör)
aJaisuudessa. Ohjelmien vhteensovittå-

minen ja lulosten lä\ itö lokL,nriskuai luomisel:.r ei\.it ole ollevt riittäviä.
Vesipolitiikån Fuitedirektirvin m\'öta
Lalasto- ja vesistötiedon vhdi.iäminen
tulee välttämättömäksi.
\

Menetelmien ja raportoinnin yhdenrnukaisuus
Tarlkailusla armetuirsa ohjeissa on lorostettu tapauskohtaista harkintaa. Sen
\ uoksi vesistöoloilraan ja kuormitulseltaan \d m årlla lta is ten alueiden tarkkdilut saåHavat poiLeia huomdflavasfi! in torsr:tdan. Taululos5.r I on \crtail-

.e55d .eurdrurassa kerätään myös eläiJ.-

teen 2004 mennessä.

plankton- ja perifvtonnävtteitä, mutta
niiden määrirvs on loistai5eL.i ollut \a
tunruisld Leskitt) cn muuramaan errlli-

Muuttujien dittävlys
Ve5ipoliiijldn puitedirelrrivissä maini-

seen tutkimukseen.

tdan, ettd toirlrnnallisessa seuranna\sd

.el! itvksis.ä kävtertyja menette'Iä. Verlailuun on valittu tarkkailuja Luuden

on muutosten ilmaisemiseen kä\ tettävå niilJ biologi.in laåtuielitciti, jolla

cri alucelli.en vmpiirictökeskuksen alueelta TarllaiJujen suorittajina orr kuu-

ovat herkrnrpiä paineille. joitd \e\imuodoqtumiin kohdistuu TarviladJrlu
sii- Lr.camFid biologi5id rrruutlujid ia

vesiiutkinuslaitosta.
Tarklailujen vksitvi\kohdissa on erojå. jotka \ dikeuttavat järvien lildn \ er-

mitLä ovat lulloilrkirr herkrnrmat muutoslen ilmaisrjal? Kvsvmvkseen er olc
yk.isehtteistä rålkaisua. \ aan jolainen

tailua. Esimerkiksi haluttaessa vertailla
lasr iplanLtonin Lasvukauden Leski-

Biologisia muuttujia tarkkaillaan
vlecns; ko-men \ iiden ! uoden väle.n.
Useilla tarlkailualucilla [.ioiogiset selvitvksel ovat alkaneet va.ta 1980- tai
lq90-lur ulla. Mor'li,r alueiltd on låy
tettåvissä vesioikeudcllista hakemusta

vartcn tehtvjå biologisid selvitv15iä
1960- tai lq70-lu\ uilta. Vanlempien ai-

neistoien

lii\

tös.ä \ ertailia\

u

utta uu-

lu muutamien iär\ ialueella olevien

iapauc on harkittavå eriL(eeD. Huo-

'uurten r hterstarlla iluien biologisiss.!

si

määräistä biomassaa on sen laskemista
rarten kä\ iettä\'is.a lolme5tå seitse-

Tarkkaihr
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3
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kvantitatiiinen

kvantitatiivinen
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kvantitaliivinen

92,95,98
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Kasviplanldon
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Kasviplankton
Nåltteenottokuukaudet
Kasviplankton
l\,iåädtystaso
Pohjaelämet

92,96

s2,95.98

90,93,97,00

91,94,97

93, 98

kevät ja

syxsy

reilin alaosa:

93: kevåt

kevät

98: syksy

9H0

Vuodet
Pohiaeläirnet

syksy

S4(sy

Nättteenottoaika

sYksy

92la

951

kevät

reitio yläosa:

98:

Eksy

syksy

lajitaso

lajitaso

lajitaso

14itaso

92, 98

vlosittain

v!osittain

98

97

3x2vk.

2x3uk.

2x3vk

3x3vt(

2x3vk.

Vq

v-vltl

ULVIll

ut-]x

vt-v[l

vll-Mll

Peritton

lasikuitu-

muovilew

m!ovrBvy

muov evy

lasikuitu

muovtle\ry

l\4enetelmä

suodattl

Pohjaelämel

lajihso

lajitaso

lajitas0

[4ääritystaso
PedMon
Vuodet
Perifyton

21uk.

2x

lnkuboimiial(Sot
PeriMon
Inkubointiajat

suodatin

Iom, q92tpqo'aFIrero

mään havainto.l, osalla "llueita ha\.ainnoi alkal,at toukokuussa, osalla vasta

h ksei arvioimista.
Kun L'ioloä'ten -clvih sten l'rekven.n

ta

hernäkuu!.4. K.riki.\ä t.trkka ilursid ei
ole ollut tar oitteena lajitaso.n(n miJr.-

on h.rrr.r ja h.l\,rintofaiLkoien :ekä

12. Hesrnki 36 sivua

trstarkkuus. Biologisten nä\-tteidei otos.a ja lnjim;:iJit\'l.e*'.r on rnontJ tckic
i; .erkk.r-, io.--.r er.låiiet nrenettel\ t \ ur

\'at aiheutiaa hLlomatia!ia !ajhteluja
lopfutulol-ecn. F -inrr'rk il..i La:r

pl"Dltoula-lc urr-,a kavLen'.lj levJr

-

lar uuksr-ta rrrl'['uen Lolonaisbionras-a
ror poikel.r jop.i u.pirJ lvnrreniä p.o-

rcnrreia verrdtturrd dr\'.ilrin jollJ -rataisiin kä\'ttäei Suomen Impäristökeskuksen kasviplanktonrekisterissä olevia
lilr!uusar\ oja (6). O tgclrtrana on rnr ool lLrl erär..ä ldt'aLrL)is<a menclelmien
muuttuminen vuosien välillä esirn. jos
tarkkailua suorittava tutkimuslaitos on
\ arl'funur. Tällilr5er -cikar teLe\ ät ell^jer \ hdrsråm'.cn lddje nl'ia Jluctarl d--

nJ) llciJc|| m.iiirätlin vähå.>ia, un tut
kirnusten suorituksen vksitviskohdilla
merlit\ slä tulosten tullinta.rn. lilar'
iolli.esli pitevJn nävtön 5a.lrnlncn
lnuutoksista \'eh'oitetarkkailuaineistorr
a\-ulla oxistuu han'oin (9). Yhtcnäisen
kuvan luominen koko Suomen vesien
tila.i.l t,iie\inl \ (.srpuitedireLhrrIn mu-

l.rirl

ta r esienhrritoaluc,ilta \ oi olld r ai-

lea.r. Bro.oåict..n .pltit\ -ier yhtcnäis\ \ ltä. 'n prr.lnnt,tl.lta erim. larLlaiiu.r
lo'Levl r uhjc'rr j; I oulutuk-en lcrnoL.
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0ngclmista
Biologisiin tutkimuksiin liitt5r5z monia ongelmia, jotka aiheuttavat suurta vaihtelua lopputuloksiin. Ennen kuin tutkimuksista saatuja tietoja voidaan luotettavasti vertailla keskenään, tulisi tutkimusten
laadunvarmistuksen olla kunnossa. Velvoitetarkkailujen kasviplanktontutkimusten laadunvarmistus ei toistaiseksi ole toteutunut, vaikka asia on tullut aikaisempaa tärkeämmäksi vesipolitiikan puitedirektiivin astuttua voimaan vuonna 2OOO.

Kasviplanktontutkimukselle
on aselettu suuria odotuksia Euroopan

*

Unionin vesipolitiikan puitedirektiivin

Johanna Hakala

fil.maist.
Helsingin yliopisto
biotieteiden laitos
E-mail: i0hanna.hakala@helsinki.f

i

Kirjoittaian pääaine yliopistossa oli ympäristo-

tiede. Hänen pro gradu -työnsa

0li

Kasvr-

planK0nyhteisöt kuormitettujen velvoiletarkkailujärvien tilan arvioinnissa".

*

vuosinJ. Nykyään tutkilaan velvoitetarkkailun puitteissa kasviplanltonia

Heidi Vuoristo

maat. melsät.maist.

Suomen ympäristökeskus
E-mail: heidi.vu0risto@vm0aristo,f

m Liisa Lepistö
lil.tri, (hydrobiologi)
Suomen ympäristökeskus
E-mail: liisa.le0isto@vmparisto.f i

mukaisessa vesien ekologisessa luokittelussa. Kasviplanktonsolut ovat pieniä ja nopeasti lisääntyviä, ja siksi kasviplankton ilmentää herlästi veden laådussa idpahtuvja mu utoksia. Valtakururallisessa seurarurassa kasviplanktontu lkimuksia tehtiin melko laaja.ti ;o
1960-luvulla, mutta ve lvoiteta rl.kailuissa ne ovat yleistvneet vasta viime

i

noin 100 havaintopaikalt4 joilta otetaan
nåytteitä tarkkailuohjelmien mukaisin
väliaioin. Pääsä?intöisesti tark.kailun toteuttaa julkisen valvonian alainen vesientutkimuslaitos, vaikka tarkkailuohielmisså sitä ei suoraan edellytelä. Varsinkin pienet vesientutkimuslaitokset
loutuvaf usein ostamaan biologi5iln hrF
kimuksiin vaadittavaå erityisosaamista ullopuolisilta ympärjctökon5ulteiF
ta, joiden ammattitaito ja Lokemus saat-

lavat vaihdella. Muutoksel kasviplanktonin lajistossa jä kokonar(bioma55assa

kertovdt valitettdvan usein vain tutkijan vai}ltumisesta, eivät[ä niinkään veden laadun muutoksista. futkijar vaihtumisen vaiLutusta kasviplanktonlaskennan tuloksiin hdvainnollistetaan kuvassa 1, joka kuvaa kahden Etelä-Suomessa sijaitsevan velvoitetarkkailuun
kuulur ajl iärven lasviplanktonnäyttei-

den tuloksia 1gqo-luvulla. Tutkijd I on
tehnyt lasviplarJ<tonanalyysin kailkina tarkasteluvuosina paitsi vuosina
1992 ja 1996. Vuonna 1992 tutkta 2 mikroskopoi järvien näytteet ia näyHeissä

havaithin run5aa.ti eläink untaan

luL

luvia Snlpingoet n-siimaelröitä, ioitd ei
huomioitu lainkaan muina vuosina.
Vuonna 1996 puolestaan järvien ldsvr
planktonin kokonaisbiomassa sekä havaittulen lajien Iukumäärä olivat hLlomatta\ asti muila vuosia alhaisempia,
mikå arvattavasti iohttru uudesta ar|alysoijasta, tutkijasta 3.

Valtalunnallisen seuranrran lasvi-

planL tonn:i\. tteil.r r)n \ uoJestJ

I96i dr-

kaen mikroskopoinut \,iisi eri tutkijaa.
Heid.rr :nrlv-oirttui.r nävLt!.ct o\ :l rir'
\ iin \ lrtcist\ on ansro.lr \ erLrilukelForsid kc.kenailr. \'el\

oileldrlkdiluun LuL.-

lu\ ien ;irtien kds\ ip dn\tonia andlv>ojdJJn usei:,s.r eri iartok.is..r, ntÅä \'a,-

keuHrJ tutkijoiden \ ili.tä \'hte\ Jenfrtor. A.idän voita rsirn \ a rt u ttaa järie.rånrdllä \ htei.iä loulutu>tilaisuuksia lar-

kille kas\'iplarktonanalvvsejä tekcville

henkiloillc Jildiccmpdd
Md

hJnlli5ir lJhitulc\'-

Lrsc,rnrrri'1.

isu uJen

lraa-le,-

ta \ el\ oitetnrkldrlullc urJt tutLrmush il....n l.ile! yvJcn o.o|lu< tutkiFrusl.rilo-ten ilLriditollrjrl .r j.r ru\ | l{.err.rtajien henkilösertif ikaateilla. Ympäris-

tonrinrctenö\-ä r'n ,,.rlmi.leill.r r mf j ristönsuojclulain 108 S:ään pelustuva
.r\elus, joqsd tullain a.eLt.)mddn pJte\.\ \ c\ d.rtimu k'et vlJsiir liittvville tu lkrrru\.i11... nr:laarr lukrpn hioloEiset Lurkimukset.
Vdltnkunndlliscn .eLrrJnnan k.r'\''n ktnrrrd vlteiJL,n rulolrcL r.rllcn retrarl 5uorllcn !mfJri-iöLe<luL.en \ lldpitJmJiln la.\ ipl,rnllonrelisteriin. T.1L-
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Järvi A

Järvi B

Kuva 1, Kahden velvoitetarkkailujärven heinäkuun kasviplanktonin koostumus vu0sina

1992-2000, Tutkija

1

on mikroskopoinut kaikki muut kasviplanktonnäytteet, paitsi vuoden

1992 näytteet, joika tutkija 2 on mikroskopoinut ja vuoden 1996 näytteet, jotka tutkija 3 on

mikroskopoinut.

pld

lennu:,tv.)n he lort.rnr'-el.i hri"llisur,teen la 5uomen !mfan-lokcslulsen fut-

I'joiJen omiin l(rdnmillJushr\ a int, "llin perustu'.rl lericn le-ki.rlrolild\ ur,der on rallerrtelru ka.\ iplrnltorrrelirleriin. Relisteriin on tallennettu tor<t, 5ek-i \',rir muurämren \ el\ oitctärlLnrIrru n luulu r ien ;In icn La-\'iFldlrl tor'närtteiclen tulokia. Ympäristöhallinno!l
LlkoDLrolislen lu!lilr,rJcn anah sormien

kd)ripl.rnkroru lävhur lelr tulolsren rlllenlamist.r rclisterirrr \ dileutldd tutlijoiderl ld\ tt.rmåt eril.ri-et le\'.itilaruuslucttelur. [,un \ elroltetarllai]u un \.rulur an larr err las!rplanllonnä\ tleen tLrlokset tallerrnetaan rekisteriin, nä\'tteen
r \ nr-

h -tä. E\imerliksr Lohjnrljär\ eI. \ el\ o.

tetarkkailuohjelmissa 1990lululla on
nrinittu \ di1 krsviplarktonrn r alt.rlrjLmäårih .. Valtalajien m;iärih lsella saa

(ia.Il !ain \uurltaa anl.rraa fielo,r j.in cn
irl.rstn, :illä vJltaidj:t o\.1t \ lpe'1-;i lajr
ja. iotkJ .opeuru\ di p.rrhaiten nruuttu
Yiin olosuhteisiin. Valtalajitarkastelu
ei dnna läinkadn riclor h.rr! indisemmista lajeista, joiden lisääntvminen tal
rähentvminen sJ.rl tda ollJ ensirnmJinen merlll .1l|Jva'ia mLlutok.esra
Mvös näytteenoton tihevs vaihtelee

tarlkailuoh;elmis.a. L-seirr onlin mahdolonta \ ertailla l.r-r'if'lanllonin La.
vukauden keskinT ääråistä biomassaa
ri5crssa eri relvoitetdrlkailu un Luuiu
\ issa ha ! .iin topaikoissa, silh ovlla pai

lolon.ris['ioma:.sa voi nuuttJJ
oreniä prospniteja rerrdttun.l alluperär-

koista havair ot alkavat toukokuussa,

teen. kunLin tutkilan lä\ ttämillä leväti-

Kailliin kdsviplanLt('ntutkirnuksiirl
li'tt\ v rnoni.r orrBelmia. iotkd vaikeut
tav.lt tu.o-lin ajålii'td rertdiluä. 1070luvun alussa \ el\ oitetarLldrlututki-

l-r uuksill- 1a'lettuun b:omn5!atu ok-een (Lura 21. [uler ai-uudes-" ler åiila\ uusluellelot tulisi \ htcnaist.rd. \ dr5ink.n jos k"-\ iD anlton-rekistcri-ld aiot,rdn

tehJi lailLi scurJntdohlelrndi l.tF

tara kokon.risuus,

Tarkkailuohjehlat vailltelevat muun
muassa kuornituksen määrä1 ja veden
kä\,ttötarkoituksen mukaan. Joissain
rarl kriluohjplmr..a edcll\ tr'tään dinod.laal. Las\ ipldrrltor. in \ dlr.rldiirn.iåri-

osalla vasta heinäkuussa.

.oja 1o70'lu r uD rlun L'romd.coihin \ el
rattuna. Nä\'tteiden kestä\'öilxlissä on
.iirrr tir 1970-luvun lopu.ca lä) ttamå;in formrliinin l'lalla lraparta Lugolliuo5t.r. rnil:r on helpottalrul useiden ld-

jicil tunnistustJ. rsi'nerliL.i nielule\ äsolut r.k:l C,.,/,/os/rr,, r,? >r,,rall limdler'ä hajtrsirat formaliinillr lestå\ oi-

J\:-J n"i\ llee..d. Le\ ;isv5temJ fiikld Le
hittw jatkuvasti, Inikä sekilr vaikeuttaa
tulo.ten rullintaa. Morrien lajren ilmes
h'mir-ren kasviplanl<to|ltuloksi in saattaa

jchtua vL-iuomrrr'.iitå, eL.a uu:ia lajeja on opittu tunnistamaan tai niiden
kohJdllä on telrlv lnksonomi(ra muLr
toksra. eilå niinL:iJn muuln\ci:rJ \ mpäristössä.
Le! ät.rksonien jJ -lajien lukumJJrå
kuvJJ jJr\ en ka.r ifla rr lr o rirt elolo-

gista moniDluotoisuutta- Keskimäärin
talsonien ia ldjien lukumJir.r suonr.r
l.1i.c.ia

jirvcitä

oLetussa näydecssä on

liJleys cn -v\'\'vk.is-d vaihlpl.e, ko:kd

norn 70-120 LJJI^rcsa LJ(\ iplanlrontutkimuksissa tunnistcttujen taksonien
'ulurnääräå ei kuitenkaän \oida prtäå
luolptrd\'åra veden la.rdun urdrLadl lorinr. Tunnj5tcl rujpn idksonicn ln.rirä:in
.n,rttda \'.rikutta,r \ hLä h\ ! in fu tkijoid{.'r

k".viplanlton keri;ntv\

arnnlJ.lild

musten alkaessa kasviplanktonnävtteet

oletriir) huornil*a\ ä.ti _\_k\ i.rä .\'\'emmäst:i vesipatsaasta. Kas!iplanktonin
11\

\ in

\.rldi.-

tuun Pintdveteen. \ä\ltcenottos\'\\\dcn muuto, 0-2 mefriin on luu ltd\ ast,
kJ:.vahdnur nrk\ l-Ln mitartuia bior)rJ.-

Ilo,

LJ\

retvt

turkrmu.-

menctehtlät se|"i nou.lJtetut larklallu
ohjelm.,t luin J.rrren di\ er.rieettl. \;..
tä LJilLierl tulkimuksepn lrittv\ ier roi-

Tutkija

f

I

t

utkijå

l

oo,

;
E
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Tutkija

Tutklja

'1

Tutkija 6

5
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I

Kuva 2. Saman kasviplanktonnäytteen k0k0naisbiomassa muuttuu käytettäessä erilaisia levätilavuusluetteloita, Kuvassa on esimerkkinä
kuusi eri tutkijaa, jotka ovat mikroskopoineet velvoitetarkkailujen kasviplanktonnäytteitä. Suora kuvaa Su0men ympäristökeskuksen

levätilavuuksilla laskettua k0k0naisbi0massaa, ja pisteet tutkij0iden 0milla tai ympäristökeskuksen vanhoilla levätilavuuksilla laskettua
k0konaisbi0massaa, jonka arvo luetaan y-akselilta Huomaa osakuvien eri skaala.
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UASIUU11ISTA UT$IAIA]I
KORKTIIITA KOU1UruSIA
Professori Heikki Kiuru TKK:sta esittr

lehtenne numerossa 2/2002, että vesialan korkein koLllutus tulisi keskiltää
Otan iemeen. Lsrtystään hän peru.leli
statuksensa huomioon ottaen vähintä:inkin arveluttavin näLökohdin. Ensinnäkin hän ljrjoituk+.saarr luten aikaisemmin muissakin yhfeyksissä pyrkil luomaan käsiwstå, että muissa korkeakouluissa \ esitekniiLan opelu. on
toisrijaista, sen dntamiseen ei ole riittävän päteviä henkilöitä ja että ainoastaan
TKX:ssa on "oikea perusta" alan opetukselle. Toisena perusteena håin käytuiä TKK:hon valrnistuvid uusia tiloja ve.
siteLniikkaan. Hänen lolmas lempiaja-

tuk.ensa on, etiå suomdlaisen \ ecihuollon tulevaisuus voidaan turvata

vat yhdyskuntien ja teollisuuden kayttöveden valmistuksen ja jakeh-rn uudet
hdasteet selä vastad\ asti jätevesien käsittelyssä puhdistustehon nosto ja
uusien haittakomponenttien poistaminen. Johtopäätöksemme oli, ettli uudm

su\upolven akateemi.pt vesialan asiantuntijat tarvitsevat ajempaa huomattavasti tukevafiman luonnontieteellisen
perustan teknisten prosessien suunnittelun ja kä) tön ohiauksen perustaksr.
Myöskään tieteen nimissä tapahtuvan
tutkimus- ja kehitystyön jatkamista vain

niin sanottuihin käyttöparametreihin
pitäytyen ei nähty riittåväksi suomalaisen vesihuolto-osaamisen turvaa-

jå tutkimuken kehitt:imjs tarpeista. Tar-

misessa. Osd.rricn on kyettävä myös ilmiötason teoreettisiin tarkasteluihin ja
niistä saalavdn tiedon siirtämiseen käylånnön raLlaisuihin nykyajan matemaattisia ja tietotelnisiä menetelrniä sor eltaen. Otimme myös huomioon jo
tuolloin orastavan anrmattikorLeakoulujariestelmän, jolle luonnollisesti istuu
paremmin puhdas praktinen soveltamis- ja testaustoiminla. Olirnme myös
käyruist:imässä jätehuoltoalan opetusta ja tutkimusta, jonkd osaltd hdvaitsimme monen peru5tieteellisen ia järjestelmäosddmisen asian olevan yhteneväistä vesihuoltoalan kanssa. Siksr
perustimme vesi- ja jätehuoltotekniikan
pääaineen. Tällä tavoin varmistimme
myös opiskeliioilleolme riittävän tutkintolaajuuden ja tuen työmarkkinoita

kastelun ensisijaisina lli}]tökohtina oli-

ajatellen.

vain sellaisella opetuksen ja tutkimuksen.a strategialla, joka johdetaan sanasla vesitekniikkä ja sen historiallisesta ky,lkermåstä

ra

kenn

ustekniilan lou-

lutusohjelmaan. Muut korkeakoulut
hän haluaisi poistaa markkinoilta myös
sil.si, kun ne ovat alueelIsen koululus-

politiikan ilmentymiä. Viimeksi mainittud perustetta voi pitåä häpeåmättömåinä loukkauksera. Lisäksi håinen kirjoiluksissaan eqiintyy myös jatLuvasti
suoranaisia vi-rheitä muitd korLedlouluja koskien.
TTKK:n bio- ja ympäristötekniikan
laitos suoritti lq80-1990l ukujen varhteessa arvion vesihuoltoalan opetuksen

Tånään TTKK:scä voimme o)la ylpeitä strdtegisistd vålinnoistamme.
Olemme saaneet lahjakkaila ja motivoituneria opisleliioita riittävåsti. Val-

mistuttuaan he ovdt sijoittuneet työ-

markkinoille erittäin hyvin. Olemme
valmiil kansainvåliseen tai ldnsalliseel
arviointiin, joLa Lohdistuisi seka kou-

lutettuihin asian tuntiioihin että opetuksen jd tutkim u(toiminna n sisältöi
hin. Tämä olisi ainoa asiallinen menettely, jonka professori Kiuru ilmeisesti
haluaa unohtaa. Otaniemeä emme koe
uhkaksi, vaan olemrne valmiit iloitsemaan heidän puolestaan iokdisesta uudesta opiskelijasta, viiitöskirjasta ja kansainvälisesti arvioid usta tutki musartikkelista. lllaa on kdikelle korkeatasoille
rutkimu5- ja opetustoimimalle, jonla
perustana on om.i vältvaja ajånmulai-

nen perustä laajoine kansainvälisine
vuorcvail<utuspintoineen. Suomen yliopistojä iestelmä n autonomia on perustuslaillinen oikeus ja sijLä voimme
olla ylpeiti. Tåimåin oikeuden viisaus on

siinä, että se vaatii tieteen objektiivisuutta ia ohjaa yliopistot kilpailemaan
osaamiselle eikä sekundaarisilla olemisen perusleilla. Toivotan professori Kiurulle menestystä ja keskittymisrä vesialan opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen Otaniemessä.

Simo Isoaho
Tampereen teknillinen korkeakoulu
bio- ja ympäristölekniikan laitos.
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Ympäristölajrsäädännön n1uutta jseksi Yesipolitiikai pui-
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Iurun seudun lelr0ruhiauesihanftctta
kosfteua tutfiimu$$eminaafi 28.8.2002
Turun seudun tekopohjavesihankkeeseen ljittyy

runsaasti 9.40-10.00
esitelläänTurun Seudun \resi Oy:n järjestämässä tutkimussemi10.00-11.00
naarissa keskiviikkona 28 elokuuta 2002 kello 8.00-16.30 Lie
don valtuustosalissa

Kohtiulotteinen mallinnus Virttaankankaalla

poikkitieteellistä tutkimustoimintaa. osa tutkjmustyösiä

FM Aki Artimo, tuikiia, Tulun yliopisto, ceolo-

Seminaai o1maksutonja Turun Seudun Vesi Oy ta4oaa sekä aamu että iltapäiväkahvit osanottajille Liedon valtuus-

Ph. D Richard Berg, Senior Geologist, Illinois Sta-

tosalin yhteydesså toimiva ravintola taioaa
hintaan

7

€

merilohilounaalt

81an

Thee-dimensional Ceological -\'Iapping {or
Groundu'aier Protection and Resour'e Evålua
t]on
te Geological SuNey

11 00-11

20 Pohiavesimallinr-rus

IM

henkilö]tä.

internetsivujen
.w-turunseudunvesi.fi), sähköpostitse eira.heiku-

Ilmoittautumiset seminaariin

15.8. meturessä

laitos

11.20-11.50

Jukka lkäheimo, hydrogeologi, Maa- ia Vesi

Kokemäenjoen pohjasedimentit ja niiden laatu.
FT Veli-Pekka Salonen, professod, Helsingin yli-

kautta ($'
ra(qturunseudunvesi.fi tai puhelimitse 02-2 777 650 Lisätretoja seminaarista antaa tutkimuspäällikkö Juha Kääriä 0u-

11.50-13.00

ha.kaaria(iJurunseudunvesi.fi, 02-2 777 653).

13.00-13.20 Kokemäenjoen vedenlaafu

oprsto

Lounas

FM Reijo Oravainen, toiminnanjohtaja, Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdisi.vs

Tervetuloal

13.20-14.00 TEMU-tutkimukset

Seminaadn ohiclma,

8.00-

llmojttautuminenjakahvitarjoilu

FT Heljä-Sisko Helmisaari, erikoistutkija, Met-

sältutkimuslaitos
14.00-14.20 Raakaveden esikäsittelytutkimukset vuosina
2000-2001

Puheenjohtajat:
Aamupäir'ä11a prof essoti Vcli-Pekka Salonen,

Helsingin )ilioPisio
Iltapäi\'äI]å tutkimuspäällikkö Juha Kääriä, Turun Seudun Vesi OY

9.00- 9.05 Tervetuliaissanat

FM Jorma Pääkkönen, suunnittelupäällikkö,
Suunnittelukeskus Oy
14.20-:L4.40 Luontoseh'itykset
IM Jvrki Matikainen, toimitusjohtaja, Suomen
Luontotieto Oy

Jaakko Juntilren, Hallituksen Puheenjohiaja, Tu-

14.40-15.10 Kahvitauko

run Seudun Vesi Ov

15.10-15.30 Virttaankankaan maaperän kaibonaatiiPitoisuus

9.05- 9.20 Tutkimustoirninta Turun seudun tekoPohja-

kimuskeskus

vesihankkeessa
FT Juha Kääriä,
dun Vesi Oy

FM Kristian Lindqvist, geologi, Geologian tut-

tutkimuspäällikkö, Turun Seu-

9.20- 9.4A Virttaanha4unrakenteesta
FM Joni Mäkiner; tutkija, Turun yliopisto, Maa]ltieteen laitos

1s.30-15.50 Isotooppitutkimukset Virttaankankaalla

FM Nina Kortelainen, tutkija, Geologian tutkimuskeskus
15.50-16.20 Loppukeskustelu

Lounais-suomen ympäristiikeskuksen levätiedottaminen alkaa pyöriä kesäkuun alusta.
Lisätietoja osoitteesta
Suomen ympäristökeskus vastaa valtakunnallisesta tiedottamisesta (lisätietoia SYKEn sivuilta.
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ABSTRACTS
Environmental risks
associated with the
Päijänne tunnel
by Annukka Lipponen
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Are Finland's dams safe?
by Risto Kuusiniemi and
Timo Maijala
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t0 improve emergency

by Irmeli Ahtela and
EUa Lehtonen
Silage ellluent still poses
a real threat to waterways
by Kirsi Järvenranta,
Perffr r \/i rlzqi Ä nri

Problems related to
quality assurance in
ph5rtoplankton research
by Johanna Hakala, Heidi
Vuoristo and Liisa Lepistö
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Nutrient balance as a tool
in agricultural water
protection

Helvi Heinonen-Tanski and
Irmeli Taipalinen
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0n[o umpäristöuaatimustcn
alueellisiin etoihin enää [e]usteita?
mää ttely liittyy näet ilmiötasorl soveltamrseen eli

lihinnä epåpuhtauLsien liule

nemisen, uutfumisen ja kemiallisen nruuntumisen välitiömien ympä störiskien eh-

käisyvn. Pohjana olevat luonnonlaii ioteutuYat tunnetusti kaikkialla samoin.
lutultå luntuu, ctLä kaaropdiLålle ol -i
aihetta hwäksvä öljvisiå jätteitä vain tiulan kriteerin peru5Leella jr eltä kloori
fenolrFiioi\elle Fuujilleelle vååJittai5iin
myrkyn tuhoava poltto. Kuiienkin vah-

toimitusjohtaja

\'åsti öl,rpitoisin iätteit i kelFuutetaan Låå
topaikalle ainakin erään ympäristökesluksen alueella, ia eräällä naåpuriålueell.r
r oidaan lloorilenolipitoista puujäteHä 5iioiHda suruttd tJvdlli\en jätteen kaatopai

0y Ekokem Ab

kalle.

*. Esa Tommila
E-mail: esa.tommila@ekokem.ti

Tunnefu sti io uzoluvulla keskustelliin siitä. millå ta\ oin ) mpäristövaalirnuksia asetettaessa tulisi painoitaa luonnonymp;irirtön p.dldllisia piirreitä, luor
mittavan laitoksen tai muun yksikön teknisiä mahdollisuuksia ja yleistä tasapuohsuuttå. KJn vanhorhin laitol.irn ja niiden

Luormittu neeseen !mpårislöön oli r\'hd) liy so\ eltdmaan uu"ia ymDäristövJafimuksia, nämä olivat keskeisiä kysymyksrä.

Sittemmin ympäristönsuo;elussa on
edistyiiy useirnnilla sektoilla lyhvesti sanottuna valtavasti- Siinä missä pienikin
vanha teollisuuslaitos ennen saattoi olla
ruuri kuormituslähJe, aiheJttaa uusi tudella suuri prosessiteollisuuslaitos nvk\ä:in yleensa vain muutamän pro.entin epi
puhtau-lUormitulsen rerattunJ 1 970-luvun alun laitoksiin.

Uudet vmpäristö\'aatimukset asetetadnkin f rljon aiLåi*mpaa td>dveroi\em-

mista lähiölohdr5ir. loisaalta useimmat
nykyiset ympäristö\,aatimukset seuraå\'at
5uordan tdi \ovelleltuina EU:.r yhteisi'ta
lnääråVksistå. Ajan hengen ja komission
tarkoituksen mukaan kaikilta toimiioilta
ed puolilla EU:ta tulisi vaatia jotakuinkin
-a 11anra-oi-id vrnpåri(rön"uojelua. Mu -ten sisämarkkinatkin vinoutuisivat.
Miltä sitlen nävtlää \uom.rlaincn nvky
kd) täntöl SeuraJ\ Jsca rnuuL.rmia e-imcrlkejä, joila ei hå ifltse sidonnaisuus en
ikaiisiin päästölähteisiin tai tuotantolaitos
ten teknologiaeroihin. Näissä suojeluiason

Kaatopaikkoien rakentamiselle on EU:n

kaatopaikkadirektiivin ja valtioneuvoston
kaatopaikka-asetuksen pohjalta yksikäsitteiset kriteerit. Niinpä esimerkiksi Outokummun kaupuiki on &-kennuttanut kaupallisen ongelmajätekaaiopaikan, ja sinne saa sijoittaa vain tämän luokituksen

mukaisen kaatopaikkakelpoisuuden
omdavla jåtteitd. Periddtteesrd sris asrån
mukainen tilanne. Toisaalia Suomesta taas

ldyh v tavanomaisen jäneen ladtopailaksi luokiteltu paikka, jolle salliiaan mm.
PCB:llä pildäntuneita maitå iijoiiettaviLi
rakennekerroksiin epäorgaanisen tåtteen

'tabilointitclrtiiloilla

käsrtelq

inä Kaato-

fårkan råLenteet to.in ei\ äl rävlä aivån

kaikkia tavallisen jåfteen kaatopaika-r&aan
määräyksiä. Tälle kaatopaikalle sallitaan
ryanideillaUn .aa.tuneita mai td pysyvä\ti sijoitettaviksi.
Uudenmaar ia Lounai:,-Suomen ympäri"löleslu-ten alueelld käytelään öli] ) ntvneen maan laa topaillÅelpol*u urJen ra-

jaia ainakin enimmäkseen öliypitoisuufta
300 1000 mg/kg: ben-iinrFiro.ia ei lp.puuteia. Lövfly kuilenldn toinen alue, jo,

la sallitaan melko ),leisesti noin 1000
n g/lg dljvpitoisuu. bensiinrrlJ riippLmatta. Erä:in toisen ympä stökeskuksen
alueella käytetään raja-arvona jo 5000 mg
öljyä kiloa kohti.

Vyös hallrrrnol)i>een harlintdarr liill) viä eroja ilmenee. Siinä missä vakiintunut
madmas,ojen tr.rminen kåsiftelijä on srr
nul luvan lä.iftelymåfille 6000-q000 tor
nia vuodessa tiukoin päästörajoin, voi toisen leslul5en myönt;miillä loeLoimrnlå
luvalla käsiiellä pofttorummussa 20 000

tonnia kahdeksan kuukauden aikana ilman minkäänlaisia päästörajoja-

Tarkkailuvelvoite näkyy eräissä taldu\cissa flippuvan -Itä. onlo håkrjå 5e låiclå esrttän\ t: eråät :uuehkot pååstöläh
teet seh'iävätympäristöluvassaan ilman
tarllailuvel\ oitetta, I ur erval o e sellar-ia esitiäneet. Huolellisesh hakemuksensa
Iaativa rakiinhinut k:isiltelijå taå5 esrttäå
tarkkailuvelvoitteen ja myös saa sellaiseen.
Tä\5å ku\ aftujen ecimerkkien mulai.ra
alueellisia erojd \ mp;inslö\'aatimuksissa ei
sii. ole perurleltu es.merkik!r kuormittdvan toiminnan iällä tai taloudellisella kestokwl'llä. Toisaalta nyk)'isen )'mpäristönsuoieJulain mukaan pJisldjen ehl;iisemi'tä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustlla parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan.
Nämä esin1erkii varsin olennaisista alueellJista vaatimuseroista merkilse\'åt myös
olcnnaisia kuslarnuserojd. Nc pdnevat vastuuta tuntevan ynpäristöydtyksen jol'rdon
mieH rmåän lujdsti sitä, millai.epn liiketoimintaan on aihetta panostaa. Onllan niin,
ettd I mpärislöriskin li-äksi liiletornintd-

risli

nousee *uurel5i,

jor lilparlrjdt voivdt

saadJ tastad\ iin toimintoihin ympårislö
ILr prn$ olennaisesti lievemmin määräyk
sin.
NJissä olur55a lchiWsnakrmä on vm'
päristön kannalta varsin kielteinen: Uudet
toiminnot painottuvat ajan mittaan niille
ålueille,,oilla selviåä lierimmin lupamää

räyl5rn. \an}lat toiminnot tuslin mihinkian \iir}^ ä1. mutta niiden lehi åmispanokset ohiautuvat samaan tapaan kuin uu
det toiminnol. Tiuka5la omasta \ aJtimusta-o-laan liin nr Fitå\ å ] rity. ldas ei ir-

vesloi iuurilaan toimintoihin, joiden vn,Färi\lövaatimulsrssa joLin toinen tai to
sen a lueen \ rityi vL,i .pl! ilä le\ yin velvoittein. Nåin vastuullisimman toiminnatr
sulteellinen o.uus ajdn mittadn våhenec
To' ongelmån iau5t.rnd olevr lupakä)
t:inlöien ero d rhcutuu ympäristonruojelu
lain sellaisista kohdista, joiden katsotaan
rajoid.lvan ) mpåristdmini)teriön tai val
tioneuvoston mahdollisuukia antaa yleisia

ohieita tai mä.iräyksrä, on aihettd lain tarLi.tamiseen Liireellise:ti. Muuten ympäri<tci lårsii varmasti. Joc raas Jcrå on oikaistavissa sopitin yle|srn ohjein jo nyl kirjavuuden ko4aus on påråstå rehdä piån.
L

