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Kuva 1. Tutkimuskohteena ollut Wpillinen sinisen jään alue Etelämantereella.
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Kuva 2. Sinisen jään virtausmalli (mu0kattu, Naruse ja Hashimoto, 1982).
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Kuva 3. Tutkimuskohteena olevat viisi sinisen iään aluetta Kunin0atar l\4audin maassa.
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Kuva 6. Huippuvu0ret. Tutkimuskohteina olevat jäätiköt on merkitty karttaan mustilla
palloilla.
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Kuva 5. Polytermisen jäätikön pitkittäissuuntainen läpileikkaus.
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Kuva 7. Hansbreen, tyypillinen maatutkakuva 50 l\4Hzrn antennein mitatusta linjasta.
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LUMI. JA JÄÄTUTKIMUS

lUMIIUIKIMU$I[
SUOMT$IA
TTElAMAlITERTEllE
II

Lumen ja jään tutkijakoulussa selvitetään erityisesti Suomen lumipeitteen alueellisia ja ajdlisia eroja sekii Etelämantereen lumipeitteen ominaisuuksia.
Tåirkeäksi osaksi lumitutkinusta on kehittynyt myiis
lumen optisten ominaisuuksien havainnointi. Kuiva
lumi heijastaa jopa 90 7o tulevasta auringonsäteilystä, joten pienetkin muutokset heijastuskSrv5rssä
voivat olla energiataseen kannalta merkittäviä.

*

EiJa Kärkäs

fil.maist., tutkija

*. Tari Oksanen
fil.maist., tutkija

w Sirpa Rasmus
fil.maist., tutkija

a

Kai Rasmus

f il.maist.,

assistentti

Kaikki kirjoittaiat työskentelevät Helsingin yli-

Lumitutkimuksella

pitkät ja arvostetut perir-rteet (An-

kemästä lumitutkimuksesta antavat
Lepp;iranta et al. (2001) selä Vehvilai-

gervo 1952). Lumen vesiarvon parissa
on Suomessa lehty tutlimusta jo 1qOO-

nen (1992).
I umitutkimus oli viime vuosiin aslr

luvun alkupuolelta asti (Korhonen

[.e5Littynyt vesj talouteen Iijttyvien lv
symvsten vmp:irille. Vuonna 1999 Helsingin yliopiston geofysiikan laitoksella alkareen lumen ja jä:in tutkijakoulun
myötä hrtkimuL<en painopi(te on siirtvnvl lumen sisäisen rakenteen ymm:irtä miseen. futkiiakoul un ympiirille
on kasvanut nuorten lumitutkijoiden
sukupolvi, ja tehty lumitutkimus on
ulottunut arktisista oloista aina Etelä
manlereelle asli. Tällä hetkellä tutlimu.kohteina ovat Suomen ja Etelä
manlereen lumipeitteen rakenteen dlu-

sa

on Suomes

1914. Vesia'on tutkimuksen lisiiksi on
Suomessa tehty valuntam.rllien kehi
b 5b ötä sekJ nijhin liitry.vdä peru,ru rkimusta (Vall.ilainen ja Karvonen 1982.

Vehviläinen 1982 Kuusisto 1984, Virta
1987, Vehvilainen 1992), ja lumen kau
Lolartoituksen alalla on suomella kar-

sainvälisesti vahva

o5da

minen (mm.

Hallikainen et al. 1990, Kuittinen 1992)
llmdlieteen Iåiloksen ha! dinnot lumipeitteen tulo- ja lähtöajoista sekä lumen
syv\rydestä antavat hvvän pohjan lu-

opislon tysikaalislen tieteiden laitoksen geo-

mitutkimukselle (Simojoli I 947,

fysiikan osastolla. Sähköp0stit etunrmr.suku-

suo 1978, Solantie et al. 1996). Katiavan

nimi@helsinki.fi

hi5torian suomalaisten 1900-luvulla le-
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Kuva 1. Lumipeitteen rakenneprofiilit määrjtetään lumikuopan seinämästä, Kuva

Etelämantereelta kaudelta 2000-2001. (Kuva Kimmo Kanto)
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Kuva 3. LumiDeitteen rakenne metsässä eri

talvena.
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0
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(a)

rijaän pa;iilå l;ihellä mafferjaäiilön reunaa. Kauden 2000 2001 drlana n'ilt.rLl\>el roi.tetiiin ll edustd\ as-a pi--

30"

lees>a.

f nslmmäi.en lduden mittau:-

peru\teellä havaittiin iordenkrn suureiden korreloivan :e\ä pläicyf ieen m(resLä (lämpötilä -0.88, LideLoko -0,5q,
sähkönjohtokyky -{,52 ja jäåkerrosten
lukumä.irä 0,66) että pinna r&oikeuteen
(lämpötila -{.q1. pH 0,5oia iääkerroten lukumäära 0.70). Etäicyls mereqta
ja .amalla ko.teudestd n:ilvio'iHain -irnä, etLä mitdtut ar\ ol pienen ivä L ljikuttac.<a n1annei,rätilon reLrna<Lt lohti sisämaata. Tiltkimusalueella voidaan
erottaa viisi erilaista lumiympäristöa
t{.n

(Kärkäs 2000):

12A'

i

60'
I

Merijään påällä oleva ohut, vuosittainen lumikelros on, suolainen (2
ppl), j, \illd on lr) vä sähkoniohh
dielektrrlyLv r3,o m5, m ll ja

'uuri

50"

ii

slas (2,9).
Vänne4äätilön mereen oääLt\'\ ällä
j;:ii) ll! n reunalla ldpaituu kesälla
. u lan i.ta. ja samalla m uodo.t u u
paksuja jääkerroksia (1-5 cm) sekä

Kuva 4. Etelämantereella lumitutkimusta on tehty Kuningatar Maudin maalla Suomen
tutkimusasemalta Aboalta käsin sekä Etelä-Atrikan tutkimusaseman SANAE lV:n

isoja kideryppäiiä. Lumi on kovaa,
jd <illå on -icämaan Iumeen verraF

läheisyydessä,

tuna hyvä sähkönjohtokyky (99
(Scm rljd .uuri djeleLtrrsyls (2.1).
tällä alueella. Kahden <uomalairen (uF
[.imu5reLkikunnan, FL\NAI{' lqcq:n ja

l-lNtrARl

2000:n, ollessa siellä mitat-

liin \ uoden kulue:sa saianeen lumipertteen fy.ikadli-ia omlndi-uuk<ia
Lumipeifteel. yläo-ien rÅennetia mitattiin noin 350 km:n linjalla rannikolta
lohti <isämaata. MittausalLre Lä.ittää
lorkeudet merenpiman taso.ta aina 2
r00 melrim. Lum ikuopan -ernämä-iä

mitatut suweet olivat lämpötila, tiheys.
drelektri,lys.e6; Udekoko ta -muoto.
Sulatetuista nä).tteistä mitattiin pF{,siih'
t,önjohlolg/19 ja haper i5olooppien cuh
de. Mirdllujen lu'n iluoppien svvyydet käslttävät vfintä?in yhden vuoden
.adanran. jola mdl.'m i(5äanl in rannikkoalueilla oli alle metrin.
Etel;risen lesän 1 gqL2000 ail<ana mi i tau<.pi<.teitå

oli

I8, joi<tå yL<i siiaitsj me

iii

Meren pää]]ä olevanjäähylbn muissa osissa esiintyy paikoin paksuia

jääkerroksia.

iv Maarajan ja siihen liitq'våin vuoriston takana lumipeitteen yläosissa
esiintyi ohuita (0,5-2 mm) tuulen ja

.äteilyn'ynnyHänid iääkuoria. Vuo.ltiåinen lumen lerwmä vahenee lukuttaessa kohti sisämaata.

v

Poikkeuksenaympäristössäåinovat

paikalliset topografiset kohoumat
joiden lumipeitteen pinta oli tasaisempi ja lumen dielektrisvvs pienempi verrattuna läheisten laaksojen lumeen. Kohoumat jääväL osittåin tuulen kuluttavdn vaikuluksen
ulkopuolelle, ja lumikiteiden qåka-

ramainen muoto

sä

ilyy lumipeit-

teessä kauemmin.

levan auringonsäteilyn suhde, on suuri merkjt) > Etelåmdntereen lumipeileen energidtdseeseen. Lumella on hv
vin suuri albedo, jolen pienetkin muu
tokset siinä voivat olla energiataseen

vista arvoista.

kannalta merkittäviä. Kokonais- ja

Poikkeavind lumiy m päristö inä voidaan lisäksi todeta vi) sinisen jå;m alu-

lung| 0lbcdoninaulsla
TTGffimanIHtcIIa

eet ja

vii) nunatdkkien eli iååtiLöstä läpi työntyvien vuorien lumipeite.
Tau lukossa 2 nähdään vhteenveto
kahden kauden mit tau stulolsi>ta 11

Lumen pintalefioksen oprisiin ominai-

suukiin vaikuttavat

päädsiassa

lurniki-

lolo

ja Iumessa ole\ ien epäpuhtauksien mäårä. 5äteilv \ aimenee tehokkaasti jo ylimm:in 10 cm:n matkalla
Lumipeitteessl oleva kosteLrs kasvaLtaa
lumiliteen optistd kokod, sillå Jään ja
nestem:iisen veden taitekertoimet ovat
näkyvil lä aallonpiluuksilla l:ihellä torqiaan. Lumikiteen loko riippuu pailallisista olosuhteista ja lumipeitteen iästä
Epäpuitduksien mäiträn \ oi ajatella riippuvan
'iitä, milldinen etäislTs on epäpr.rhtauksien lähteeseen. Etelämanlereella tulee lum'peitteeseen mm. pölvä
teen

miftauspisteesqä. Kau<ien välillä on paljon vaihtelua, ioka todennålöisesti johtuu meteorologisista eroista. Kdudella
2000-2001 esiintyi voimalesta sulamista Lauempana sisämadssa kuin mvrskyi-ellä kaudella 199q-2000. Pintaläm-

pötilaeroihin vaikuttavat mittausten
aiankohdat. Vuorokausivaihlelut näkyi\ät Iämpötrloissa vlimmän J0 cm:n
matlalla, joka on jåtetty pois lämpötilågradientisla. Vuosikertvmä on arvioitu lumikuopan kelTostuneisuuden,

vuorilta ja tutkimusasemilta sekä kauLokulkeumana muualta mr;pallolta.
Albedolla, joka on heijastuvan ia tu-

sählönjohtok\ ! ).n vaihtehriden ja hapen isotooppiar! ojen perusteella. Ensimmäisen kauden tiheysarvot ovat
suuremmat/ mihin voi\ at olla syynå
tuulisemmat olot. Useamman vuoden
,rikasarja antaisi varmuutld alueen pvsvvistä lumipeitteen ralenteellisista
omina i'Lr uksistd ja aluetta luonnehti-

spektrisen albedon miftauksia on tehty
ttelämantereella kahtena kaulena: vuusina 199q 2000 ja 2000-2001. Ensim
mäisellä kaudella mittausalueena oli
vain Suomen tutkimusaseman Aboarr
ympäristö 200 km:n säteellä, mutta jälkinmäisellä kaudella mittauksia tehtiin
myös Etelä-AIrikan tutkimusaseman
SANAE lV:n (71" 40 5,02" 49'W) ym
päristössä (kuva 4).
Albedo on mitattu kahdella laittee,ld: LI1800UW spektroradiometrillä jo
La mittaa (äteilyä 300 ja 1100 nm välillä kuuden nanometrin resoluutiolla ja
Middleton EPl6 pyrdnoalbedometrill:r,
jossa on päällekkåin kaksi pyranometriä, jotka ovat herkkiä valolle välillä 300
ja 3000 nm.
Osa kokonaisalbedon aikasarjasta tor-
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160
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S.D.
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4,7

0,02

0,01

S.E.

1,4

1,4

0,005

0,004

65
20

Ka

-4,9

spesitlset albedot voisivat o11a puhtaan
lurnerl ja epäpuhtauk.ierr -pe.ifi5cl
"lbedut. Tällä rnenetehnålld L'n iuord !u\

rllus lteiämdrtereen laulolartoiful

sessa.
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säätiötä sekä Sohlbergin Delegaatiota
ryön rahallisesta tukernisesta. Lumen ja
jään hull ja\oLlun rahortuL5e-td \ Jst.).r

Kuva 5. SANAE lV:ltä milatun kokonaisalbedon aikasarjaa toiselta mittauskaudelta.

.elld milldu"l dudella on e-rtetty l Lr
vJ.sJ q 5.ir1J rJ\\ry >ela lr-Lla"n.ään
että pi.\ i-en 5ään

lJ

!diLuhi. Ke.kell; \i1-

\irl LrJllr

-åållä dlbedo prenenee äl
le 0,6:n- Tässä tilanteessa audnko onjo
h) vin malaldlld ja a bed.mirtJr:n ! cl

mijalan lakana, rnikå.r herll:rr Iuan
nollol.]dr fienell \ lö- kunrpuar an.äteilyvuon.
Ku! as.a o on e,'lprtv :pel lri-i; dlb, doja toiselta kaudelta. Siinä on kuvattu
-pekrrin InLodor1muuto. menlie--ä luInipertiei.c rå dlueel..r tuu] -,motu' e -in \en Jddn d ucellc. Sid-e|] iä:in äluee]
ld IndnncjdJfikön oirrla on Iu Iner-a \ .r
ldd. Sinirn laå r Lä\ rår 2 e-iiiämä mil

jd cinislä lääld. Kiyrä

1

opelu>n iri\lefl ö, f telämanrler' tutlimrlsen on ..rlouJelli>c-ti mahdolli-ta
nur Suonren AlaLemiJ. Hapen i.oloup-

kuraa puhda-

ta jäätä.

pianalyvseistä kuuluu kiitos Tönu

spelhinen rlbedo vo'd.r.rn j.-rla" lom-

VJ lrmdllc ja Tdllrnnå n Telnill iren \ li
opiston laboratoriolle.

ponentteihin:
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Ei nolla-asteista vaan jääkylmää
Käsitteistön samanaikainen yksikä-

sitteisyys, kaikenkattavuus ia suppeus ovat ihanteita alalla kuir alalla. Vesistön jääpeitteen arviointi sel-

keyty,

jos käsitetään, että iään kans-

sa kosketuksissa oleva vesi

voi olla

vain kolmenlaista: Iämmintai, jääkylmää ia alijäähtynyttä.
Lämmin vesi sulattaa jäätä. Alijäåihtynyt vesi edistää jäätJ.mistä. Jääkylmä vesi ei aiheuta iäälle sitä eikä
tätä.

Jääkylmän ia o-asteisen merk!
tysero on pienir! krm kyseessai on ma-

kea vesi. Nolla-asteisuus voi merkitä
yhtä hyvin 0,0, 0,00 jne. -asteisuutta.
Jos jokivesi on esimerkiksi 0,01-asteista, se on myös 0,0-asteista. Jääkylmää se ei kuitenkaan ole, koska se

pysiyy sulattamaan joen jäätä.
Murtovedestä puhuttaessa käsitteen jää-kylmä vesi' kåiyftökelpoisuus

on edtyisen ilmeinen. Jos vesi jäätly
vasta - O2 ... - 0,3 asteen liimpötilassa, kuten Suomen

rannikoilla enim-

mäkseen tapahtuu, ei veden nolla-asteisuus tumu ttukeältä asialta, mutta veden jäähtyminen jaakylmiiksi an-

saitsee täyden huomion.

Olipa vedessä suolaa tai ei, sen ylin

kerros alijäähtyy pakkasessa ja jakautuu kahteen faasiin, jääksi ja jääkylmäksi vedeksi. Jos lämmin vesi
pääsee kosketukseen jäär kaissa, se
sulattaa jäätzi. Jää on vakaata ja luotettavaa vain, jos
veden varassa.

se

kelluu jääkylrnåin

lyrki Hari
fil.kand.

#.;rp.::;:r.

LUMI- JA JÄÄTUTKIMUS

lt

rt

MTRITII IAAO1OI
Merten jääpeitteellä on kaksi keskeistä ominaispiirrettä. Merijää ajelehtii, minkä vuoksi jääpeite on
rikkonainen ja sisältää avovesialueita sekä jäälohkareiden kasautumia eli ahtojäitä. Suolaisesta vedestä muodostuvan jään sisään jää suolaliuostaskuja, jotka vaikuttavat niin jåiän ominaisuuksiin kuin
merten suolan kiertokulkuun.
Merissä j;;te

muodo'l!rLr ke-I i1räJ

rin {r0' LorkedmmillJ le\ e) -d.Leiiia
SLru.ena porlLeul-enå on Pohjoi- Al
lanl I i, jo.sa ColfvilTan \uljellåma läm
pcj dutlda pil.imå:in meren ar oima oohjoi-e-.a aind Hutppuvuorille rJ idJ-rj
ohi Murmanslilr alueen Alemmilla le
\ ey\arleilld j-äI- e-Unh \ pienillä merillä Lutpn il;meri, qaint T dr,'rencen l,lhtijd Ohorrnmeri. I dlxnnå päiväntd.ddjaa oJeva vuo- tlainjääh.vä meri on Bohainmerr. Keltai-enmeren pieni lahLi

Kiiran rannilolla

Jer ey.a.1p1116

16-46

Talvinen pinta-ala (milj. km,)

Kesäinen pinta-ala (milj. km,)
Jään paksuus (m)

iF
x"

Matti Leppäranta

professori, fil.tri (geofysiikka)
Helsingin yli0pisto, geofysiikan osasto
matti.lepoaranta@helsinkl.f
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Kirjoitt4a on väitellyt v. 1981 Perämeren jää
ol0istaja on t0iminut lumi- ja jäätutkimukse;sa vuodesta 1975.

Napamerten ja vcrtailun vuoksi ltä
meren (e.kirnJ;rJr:et 1a;pr'.teeL o' at:
Vuotta nuorempaa merijäätä sanotaan
alivuotiseksi ja sitä vanhempaa jääta
tdd. vli\ uot:.'-k<i Yleen ,r merijåä eiol.
20 vuotta vanhempaa. Merivedestä
muodoslLlneen merijdan li-iLsi napa-

merillä e'iinNy läävJo"ra lå Jää.aär'a.
jotka ovai lohjenneet mereen ulottuvis-

La

jäJ

L

iL.ti.tä Itämeren

muodo-Lunui jää
mirJ hrlee

o11

mLrrloveLleslä

merijä;in kaltai't.r

-eLijJjn rrlenlee-een

jJ

"uo
lairuuiee'1 l.uh teelli-eslil ellä djojrå
kenttien syntvmiseen.

Mcliuesi iäätyy
Meri\ eden j;äl)

m i.p i.te alenee liLimJin .uolai-uuieen r erra,'rnolli.ena Ja
on 1,8 oC, kun suolaisuus on 35 % (nor.
maali merivesi). Jää kiteywy vain vesi
mole\) \ le',tä. 15. ja;r) mrnen -eparoi

ArKis

Antarktis

Itämeri

11,7

18,8

0,2

qt

0-5

2,6

0

0-2

0-1

veden siihen liuerrneista aineista, mut
ta luoruronoloi.sa jaå ka.r aa nrin n,peasti, että jään sisään jää suolaliuos-

la.\uja. I ampi-näs-ä jaa-'a -uolaliuoL
.en 5uoldi.uu. on pieni eli .uola -itou
il-een.ä run.dd.li \ eHä.jd mcriiään huc,loisuu5 ! o' sen tdlid olld suuri. tsi'ne.k,\5i jo. 'ä n pölrla on -5 'C Jd .JoIrrquuc l0 ' ..uolJlruoqti on lt % jään

Oikeastaan valtamerten tuuletusta eh
.).vdi p\.h 5uoraa kiertoliikPllä ldpJIlfuu vain napa-alueilla, enien kaikkea
Crönlannm-;.-r Wedrlellinmerellä, 1a 1 l,i ilmd.totu tLimusten tårlei5tä meri-

jään paksuus on h = a!S, missä a = 2-3

l).ymyl.isLä on juuri tämän Luuletul.cn säil) minen. Jään -ulaminen puo-

terly suldttdd jäätä mJ.iJJn b . 0,5 m, iol
loin ciis ocd jiästä.äily1 Lesiin vlr. Jos

le-ld.in tuo maleJa vettä PinidLerrokmilJ ! dhviciaJ veden .labiliteet-

hn on jään prksuus n:nnen lal!en iäl
keery niin

seen,

cm/(d'C)1/2, ja S on pakkassumma
Talven aikana jää voi kasvaa yli 1 m:n
paksuiselsi Suome<'a ja napdilmJStocm:iin.r:ti. Ke<ällä äLrringonsä-

*a jo 2

lid.l;imä on biologisen tuotalrnon LdnnJltå hn in edulli.t.r.:illä LrsviplanLton pysyttelee ja kasvaa suhteellisen
ohue-sa PinLakerrolses\d. Jo\\a au ringonvaloa on runsaasti saatavilla. Jään
reunar 1 öh1 le onlin biologise(tr tuoltoisaa aluetta.
Mer ijään LiLleralennetta anJlycoilae>.J lö) detään .amJntyypPi.iä Ler
rortumir luin jårvis.ä (Ls. Leppärdn-

nuneros
sa). Näiden lisaksi avovesialueilla ja
nan ja

Arvolal

artiJckeli tässä

lcnv{.klio\ irtauk.i.sa r oi tnuudLr"tuu
hienokiteistä suppoa sekä maialilla
Kuva 1. Satelliittikuva Perämereltä 3,3.1990
(Resu rs-01 , läh i-

infrapunakanava).

.rlueilla pohjdJJJtä. Eriryise.h Antarl't;
lJ\ra cupPod muodo>luu Pdllon, al
vioiden mukaln suurin L'(d merijää\tå
on siellä suppojäätä.

l,lefiiään mlsuus

tilavuudesta; jos taas lämpötila on
-20

oC

ja suolaisuus 5 %, suolaliuosta

on2%.
\4erijään rn uodo.tu Ini-lr iJ -uolarsuuden kehitystä on tutkittu kolmen
! uoden ajar) lv;rminnessä lii})ella
koa. Uudenjään suolaisuus

on25

Har50

%

rnenveLien \uoldi.uude.lå. Jdän länr'
InJJTJ
mete'sä kevJällä
"uoliliuok-en
lå<vaä ja suoldla.kut lJriene\ Jl \ erkostoksi josta liuosta pääsee valumaan
merivclccn. f dellcer) PohldnprujJnlJhdelle mentäessä vesi muuttuu medve
JestJ mrle-rl.i.ja -en m\otd muutLLlu
myo. Jään hni u. Vuuto- näiJcn kdlr
denjäätyyph välillä tapahtuu, kun veLlen.uoldicuu\ on I 2 %.5ama.sa yltte\ de)cä on lutkittu nryo. r aJai-ru.olojä jää\sJ iJ jiJn JIIä. f.un lumr on lJJllJ
sLrlanul, åuringonv.rlu lunleuLuu iään

låpi valaistuksen puoliintuessa 1[!-30
cm:n matkalla; meidän oloissamme valoa tulee jään alle riittävästi biologisen

iuotannon käynnisiymiseksi.
Ko.kä jää on veltä rnJlcrmPdd, iää
t) minen li5ää pintJlerrok-en )uL,laisuutta. Pintaveden stabiliteetti heikkenee, ja s)'vät vesikerrokset uudistuvat

VerijJJn horrsoniaalislr laaiuutta vo,daan helposti seurata kaukokartoitus'dlelliithen a\ ulla, m ulid \ er tiLaålidi-

mension elijään paksuuden mittaus on
h)'vin vaikeaa. Reiän kairaus on tietys-

tiyksinlcrldinen la tarlla, mufla menjään paksuus vaihtelee ajan ja paikan
mukana liian palion (0 - 50 m). Paras
mittausmenetelmä on sukellusveneestä lair lurordu.ta d-ema'ta tehfy Lärkuluotaus ylöspäin jään pohjaan. Sen
sijaan vlhåältä påin katsottuna voidaan
sdadJ \ din epäsuorJn inlormJdtioLd
L:iytiåen lämpöl' Lr\ Ju.td, ) Iäpinndn topografian laser-profi lointia tai s:ihköisiä
m al mine l> in ld m e ne te lm iJ. jotka perus
tuvat mcrijään ja meriveden erilaiseen
s:ihlönjohtavuuteen. ltämeren alueella
on paljon tutkittu Paksuusmittausta ilma-aluksesta käsin, ja päätelmä1ä on
sclLrJ5ti lä) ttää mieluummin mene
telmien yhdistelmåä kuin yhtä menetelmää.

Lämpötalouden antana kasvu tuottaa maapallon olosuhteissa aina 5 m
pJksui.td jäälä. 5ilä r oidaar r L.urle
taisesti arvioida Stefanin lai.n avulla:

h2^=

fh".t

bl2 + a2S.

Ylivuorincn jäälin vielä pdlsLrntu
mutta muutaman vuoden kuluttua
saJvuLtdJ ne. lasapainopalsuuden

ht | =d'S/t2bt . b/2. \4

u.
se

\

m. Pohjoi*

navallakaan oleva meiijää ei ole tätä
palsumpaa (lilometrien pdL"uisia iäämassoja ovat vain maine4äätiköt). Jä.in

pal.uucLrsr u on tä.sd mDodoqsa hvvin ldskettd\ rs"a. muHa låmpötal'uc
ldrkarlelujen lddienLJminen kohv,r- ir
on vielJ hyruxssä. Koh
.iilan laitolseJsa erinomainen malli Tuomo S.r
Iorannan pro gradu -työstä v 1998.
Rannikon tuntumassa on tasaista ja
ehyllJ liinlojäälå Inut{a ulompand on

'uppojåahän

\ djäiongelmaan saaLiin geofl

rilLondisla jd epätacaicla aioiaaiä. Tdrfii I.-ra jemmalii

ld5lelt Je.ca ajoiäälent

nihdiJn, ettJ lä:imai\ema on vaihteleva jd monipuolinen Järvien jJapeittec.een \ errdttun.r. JiiLentät loosLuval
jadlåuloista. joidert pihrus ja leveys vaih
telee 1 m:n ja 100 km:n välillä. Niidcn
lomassa voi olla avovesialueita, ja osa
jäästä voi olla mekaanisten prosessien
m uoL[aa mJa. Jadololen Iur.-ruLseen
ta-rvitJJn nJ in ollen useita parametreia:
Jäälaatuia ominp pdlsuuksineen. iäälautat ja avovesialueet.
Avovcsidlueitd on Laita laafua. Ra'loja avauruu ja sulLeLrluu Luullen jr virtausten vJiLutuksesta. Rr iloL*i luon
nehditdan repe:imäi. jo'5a voidrff Lulkea laivalla eli repeämä on leveydeltiåin

aindkin yhden ja pifuudeltaan usc.mmdn Uop.i lymrneniä) kilometrin. lo
linjal lu1. folqnvdl ovåt Py.y\ dm Piä
d\ opaiLloja ja pyore;ir l'in muotoiqia.
Niitä pitävät avoimina l?impöä tuovat
verfilJdli'et konveltio\ irtdul5et. myös
Luulet ja \ irlduL.eL voivdl edi'tää nirden säilymistä. Polinjoita synqT' usern
samoille pailoille eri vuosina. tunnelfuja ova t esimerl.i Lsr l] hä n AJUlan polinja \ovaia Zemljrn pohioispuolella ia

u=uå+u\l
ra'on puhdas tuulen vaikutus,jor
2-3'L ja sttunta noin 30o tuulert -uu rna-la orkealle 1r a.ernrnalle)
pohjni.elJ.r fptelJ.-ellä) pallonpuoli*

jossa

le u^'/uu=

ollå Penäåtree..d kaikki kelluratkalpaleei ajr l*htir ar samdnldi-er lai I mu
kaa,r,
ur nn vairl omdl LrulenvaiI

^ulla"
kutusta kuvaavat parametrinsa.

Pcittävwden kasvaessa kasvaa jään
-isämpn litla. jo\a w>ikaalise-ti riheutuL jäälåLtLo,en ldrmdil) i.tå, hånl.rLrL
sista, rikkoutumisista ja ennen kaikkea

rö\ kl iöilvmi.e,ld. O pnndrnerl Lv>v

myr on reologi.l.n ) htålön kon..ruoinir: \ lp{.n.ä åioiaätä .drla-tpllåån rake.-pnJ rJi j.rtLu\ dna rnate.rarJ iJ -en r.iräm( n litl.r riifpuu vlei-e-ri venymJ.-

Kuva 2. Kenttätutkimuksia P0hjoisen jäämeren aiojäillä.

tä, venvmänopeudesLa, paksuudesta ja

ppitli\

) ) de.tä.

Viimel.i \ulunien

25

l-elli-

\ uoderr rj.1n on mello merrest\

.c-h .ä\ teil\ plJ.t.'tJ reologidr mdllrd.

li

qen muL"dn

\orleita ahiolårtä. le

\4/eddellinmeren polinja Eteläisellä jää

lq86 noiil

merellä. Tärkeä merij:atenttaa tuvaa-
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Kuva 3. Talvimerenkulku 0n ollut tärkein taustatekiiä suomalaiselle meriiään tutkimukselle.
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Suomalaiseen identiteettiin ja luontoon kuuluvat
erottamattomasti lumi ja jää. Järvijään tutkimusta
on tehty meillä pitkään, mutta melko pienellä panostuksella, mikä johtuu kriittisten ongelmien puutteesta. Viime vuosina tutkimus on saanut enemmän
jalansijaa: veden laadun, vesistöjen ekologian ja il-
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Matti Leppäranta

professori, fil.tri (geofysiikka)
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E-mail: matti.lepparantala.helsir*i.f

mastonmuutoksen takia järven vuotuista sykliä
pyritään ymmärtämään paremmin.
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Krj0it14a 0n väilelly4 v. 1981 Pe'ämeren-aäoloisra

ja 0r rOimirur luri- ,a jäärulkinLk-

sessa vuodesta 1975.

Kun auringon lämpö heikkenee misytirniä, joita on aina luonnonves)'ksyllä, negatiivinen sätcilvtascja k)'lsien kiintoaineksessa. Mvös veteen samääl ilmaan suuntautuva turbulentti tava luini voi käytulistää kiteytymisen.
nen lämrnönsiirto jååhdyttäviit jär- Jääkiteet luokitellaan nuotonsa puoviämme. Vertikaalinen s\ryskierto saa- lesta raenaisiin ja p)/1väsnäisiin.
vutetaan, kun veden lärnpötila or1r1'C, Jäätä muodostuu mvös joissa. Vir
ja sen jälkeen vesirunko stabiloituu. taavassa vedessä alijäähtymistä ei pääHeikki Sif-rojoki on esjttän,vt empii sen se paljon tapahtumaan, koska vesr sekaavan, jonka mukaan järvi jäätyy koiituu koko ajan eikä ohutta kylmää
56-5.10/ (syr'-yvslml + 9)päivää senjä1- pirltakerrosta n]uodostu. Turbulenttikeen, kun ilman länpötila on pysl,\,äs sessa virtauksessa muodostuu suppoa,
ti laskenut nollatason alle. Sen nukai- ioka voi kiimittvä kiinteän iään alasesti matalat järvet jäät)rvät aiemnin kanteen, rantoihin iai joen pohjJ!n.
ku
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Lauri Arvola

asemanj0htaja, fil.tri (kasvitiede)
Lammin biologif en asema
E-Mal : lauri.arvola@helsinki.f
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Kirj0lttaja 0n väitellyt v. 1986 järvien planktonek0logiasta ja 0n t0imirut vuodesta 1979
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pää11ysjää.

Suomei jzilvien jääPeitteen luonne on
>tdattinen. Airan alLu- ja loPPLltal\ed
lLrLuun oftdmaLta jiäPeite on ehyt yhienäinen jd ld.ainen. Jiän rikkoutumin'.n nc. ajoiääk"i rirppuu iir\en laaiuu-

merkiksi sade keräytyy iäälle pitkän
feen.uhteellisen nopeasti lyhyen <uldmisvaiheen aikana.

desta suhteessa paksuuteer! ja karkeash

otiaen.e lapdhtuu. lun 17ft >.\105, jossa L onjärven koko, h on jä?in Paksuus
on noin 2-4 jäiin lujuuden mukaan
5uomen suuret jdr\ et ovaL di\ an rik
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koutunisen raja114 kun sen sijaan esim
Laatokalla ja Vänern-järvellä ajojään
e5iint) minen on tryPrllr-Lä. Miläli ilmdsto lämpenee, iään pdl>uu. piene
nee ja suhde l,/h kasvaa, mikä voi Pian
johtaa järven Lal\ i(en Iuonteen mLlultum$een.

P.h,+Pihi=P..h-

ajan Luluessa (lumena) ia vaPautuu ! e-

lään laalu
En ijää on aliiä;ihtl'r]ees)ä vedessä muodostunut jääpeitteen varhai'in kerro.
llJ.nes5ä \ ede\5ä kiteet la.vavat veden

pinnalla alijä:iht1'r'nisen asteen mukaart
erim uotoisiksi ja -koloiqiksi neulasil-i
jd ohuil.i le!,viLsi. Aäritapdukqissd l'teet \ oivat olld melrin levyi.iä, mutta
vdin millimetrin paksuisia. Kun kiLeet
saavuttd! al torcensd, muodostuu yhtenäinen jaäkarsi. Jos vedcn pinLd on håi-

p* ovat lumen, iään ia veden trheys, I, ja hi ovat lumen ia iäan
palsuus ja å* on vedenpLnnan alapuoiossa p,, p,ia

lella olevan lumen ja jä:in paksuus. Krm
hi on suurempi kuin ft*,, jään pinta on

vedenplnnan alapuolellaj heii Lun iäähän tulee halleamia, ! esi pää>ee se'
Loittumaan lLmeen ja voi muodostua
kohvaiääiä. losp,/p on noin0.l. lriiltinen raia on å,/l1, 1/3: tållöin50cm:n
palcuinen iää Lantaa lorleintaån 15-20
cm lunta.
lääpeittee55å on mvos eP;PuhlauLsia kiteiden välis"ä. Tärleimp;inä ePäpu}ltautend ovat laa>ul, ioita vapdutuu
vedestä tai järr en pohidsta la Lerty\
teräsläähän. l'.ohväJäähän ldas yleensä

jää ilmakuplia lumisohjon jäätyessä
Kaasukuplien suhteellinen tilavuus on
yleensä 1-1 %. kohvaiäässä 5 10 %. Ja
ne vailu fta ! at jään omirais u r l'iin. Tamän ll"ilsijä:ihän iää Uterden \ äliin ve
de(.;i olevad liuennuita aine<ta ja kiintoainesta. Niiden määrä on kuitenkin

niin vähäinerL että likaisienkir järvien
jää näyttää puhtaan kirkkaalta.

läiin Dalsuus
Etelä-Suomessa jääsiä tulee 30-50 cm:n

pal<"d.Ld. kun laas Lapisca iäätä r oi tul
ld metrin verrdn. Jä;in pal'u uden kehitys on Llas.rnen geof crikan ongelma
johon on olemacsa likimääräisii dna-

ln,lli.ia ratkaisuja. lä:in la>!dessJ
Järvien jäätyminen 0n tärkeää myös talviselle liikunnalle. (Kuva M. Leppäranta)

Jääpeite vaiLuftaa enPrgian ja maieriar] radrfurmseen ilmarr ja veden r;lillä. Jos jääpeiie on Lijnleä, tuulen energiajr (iirfvminen veteen esf\,'\, miLä näesim. Suomen i:)J1ien ialvisis.a virtausoloissa. Jåä ioimii eristeenä, Jokå p\-

klJ

säytiää \ eden iäährvmisen i;iill mi-pi'
tee.een ja hidastaa huonon lämmönjohLavuutensa taLjd voimdkkåäsriläm-

mön siirtymistä vedestä ilmakehään
Jäälle satavd

lumi\ jelä parantaa eristä-

vy) ttä oleellisesti. lois.lalta jää heildstaa h) vin auringonsätei vä, milä hidaståa lämpenemi'tä leväällä ia Le'åillä. Jääpeite vail<uttaa puskurin tavoin
ilman ja veden väliseen mdteridn ierityise"ti kaasuien) vaihtumisePn. t\i-

döinen (veden liike, tuuli, lumisade)
muodostuu pienempiä raemaisia kiteil
lå. Alu.jää kas\ ad ensijäåi.tä ala.Päin ioko pylväsmäisinä kiteinä tai suurina
malrokiternä, jolLa ovat silä cuurempia, nxtä sy.",ernm;illä iäässä ne ovat tn.ijää ja dlusjää muodosiavat ) hde-'ä ns
teräsjään.

Påällysjää muodo5luu ensijään ) läpi,nnalle. 5ifä voi muodostua lumisoh

jostd,.ulamisvedestä tdi iäälle'atdneesta \ edestä. Lumisohjo"ta muodo'
tuvaa pienikiteisiä kohvajäätä on 10-50

jään lokona i-pal<u udesta. Lumipeitteinen jää kelluu Arkhimedeen lain
mukaisesti eli
%

jäå-

tymisessi \ apautu\ an lämmön on iohtumallå siirryftå\ ä jiän la lumen 1äpi i]makehään. Mitä paksumpi jää on, sen
hitaampi on lämmdn iohluminen ell
lasvaes.dan jää err(tää it)encä. Suldmisvaiheessajää taas sulaa, ku]1 siihen
siinetään lämpöä audngosta, ilmasta
tai vedestä.
Jään paksuuntumisen pemslatkaisu
on Stelanin laki vuodelta 18q8. Sen lähtöolefukseL o! ai seurdavat: terrnistä hi
tautta, audngonsäteilyä ja vedesiä tulevaa lämpöä ei tarvitse huornioida, ja
jään pin1an lämpöiila on tunnettu Ratkaisuna on kaava å [cm] = Cr! S, missä
5 on pakkassumma l'C dl ia c - 3 on

keroin. Esim. jos lämpötila on 40 Pälv:in ajan -10 "C.5' 400 "C vrl ia å on
Pintalämpöiila arvioidaan yleensä ilman lämpötilan perusteella, mikä
60 cm.

johtaa yliarvioon kun iäällä on lunta;
kaava siis antaa järvijään paksuuntumisen ä:iriormäisessä paljaan jäzin tapauksessa. Suurin Suomessa mitattu
jäåin palsuus on 120 cm, lun tdds lv lmimmille talvillernme Stefanin laLi dr F
taa jäiin palsuudelsi 135 cm. Useh kiytetäzin analogisia semiempiirisiä kaavoja, joissa Lerrorn c on l..orvattu havaintoihin sovitetuIla kertoimella o*, jo
ka on pienempi kuin q. Keltoimen 0*
pienin arvo on noin o/Z joka vastaa lumen tehollaintd eristvslykvä. Kohvdjäå lasvad heti lumen alla, mutta l:immön siirtyminen lumen läpi on vaikeata. Siksi kohvajää kasvaa hitaammin
kuin palias teräsiää. Tällöin o* on pienempi tai yhtä suuri kuin 07.
Ylsi j:ir} ijään h siildn t:irleitä Lä!ftinnöllisiä ongelrnia on jä?in kantokyky. Milloin esimerkiksi ihminen tai auto voi liikkua jää11ä? Vesialustalla lepää v;in jään pd ino ja jä:in pohiaan kohdistuva hydrostaattinen paine ovat ta
sapainossa. Kun jäåille ]isätäåin

9_l (0-

l0 5 cm)

.aadaan laboratorrocsa, joc ve.inåyiteit:i a]ri(tetdan mdtdla<cd lämpdtildcca eri-

laisille valon määrille. Keväällä lumen
sulaminen lisää suuresti jään ]äpi tunl,eulLrvJn vJlon rJäräJ ja levien yh
te) tläminen ja kas\ u kiihb vät. Yhte) F

kuoma,

iää painu u ja hydrostaattinen paine kas
vaa, lurnes ta"apaino saav.utetaar. Tiil-

lämi.Lyh isei Ievät esiintyvät tavalli
.esh h) \ in rihe:inä Lerrolsend herijää-

löin iäå laipuLr jd rill<outuu, kun sisär
set j;inni tylset yltävät lujuusarvoihin.
I yhytaikaisessa stadtliseösd luormi
lulsessa jää käyt läytyy lineaarikimmoi.saJr materian tavoin. Kåiliinnön laskuissa sovelletaan y ks in-[,.e rta is te t t u d
muotoa: jää kantaa krm Plkgl <kh2[crn],
jossa P on kuorma ja I on noin 5. To,
sin sånoen 5 cm:n jää Lantaa 125 Lg, 25
cm:n jää Lantaa 3 000l& ja l00cm:njäa
Lantaa 50 000 Lg. Kun kuorma on liilluvd (nopeus > l5 Lm/h), on huomiorlava myös hitausvoimal. Liikkuva ta'
puma aiheutfaa aalloliil<(een vesirunLoon, ja jos dallon elenemisnopeus ve
dessä on samar ainen kuin Luormar-r fi,

karmen alla. Syr, emmällä ve.irungo..,i elå; ! din o5dksi tdi lolonaar toiser

'varaisia (Il1iksotrofisia tai heterotrofisia)

93 ( 10.5-20.5 cm)

Jää lalvi mcrliiscP melloi'la muu
to.td veciJungon kaasupitoi5uLrk\issa.
Happrpitorsuu. voi elerlin rehe\ is"ä
ve.i.töi.rå huomdlld\ asti pienerfyä. jo'
'oin lopp.r laJvella uhkaa happikato.
Vastaavasti hiilidioksidin pitoisuus kas
vaa talven aiLana, ja dr\ oi ov,1t <u u-

rimprä lähellä pohjaa. 5iina, millai.iL.i

eli pitLän aallon
I on påi-

etenemisnopeus vedes\ä, krn

novoiman kiihtyqrys. Taipumar arr o
Lä)t:irmössä kalsin- tai kolninkerta istuu kriittisellä nopeudella liiluttaessa

lääDeileia dolo0ia
Jääpeitteellä on suuri vaikutus jiirvien

leviä ja alkueläimiä. Yhieistä jään alla
yheläville lerille näytiäi.i olevan
"uuri
tevHämicpigmenHien m;ärä jokd luon
nollisesti lisää niiden kykyä ilneä valoa.

olosuhteei leh ittyvä t on jäåpeitieen
merlrq c rdikdi>e\4. Aila'nen jäätl mi
nen voijohtaa \erralLdin -uuren Iäm
pövaraston säilymiseen järuessä, mikä
puolecta.rn vor prt;ä järven loisen\ a
rai.lpn brkleerien altii', isuuden suhreellr.en.uurr-nu låpi talven. PitLJ jJJ
perllei||en arld yhd:-q neenå ta\ alli'-

kenopeus,seuraa resonanssi. Kriittinen

nopeus on V8H

synteettisten eliöiden aktiivisuutta eli
tuotantoa ja kasvua. Talvella fotosynLeeLti\ten levien tuotaniojää tä.tä .yf,..
tä yleensä erittäin pienel'.i R,rvinLo
verlo"ton Lannalta k) s) m\ \ on \vöiåväksi kelpaavan vfiäisyydestä. Ennen
muulr rd\ into ketjLrn perustuottdi.rportaan larduntajille eli eläinplanLtoniJle ei
ole tarjolla kovirpaljon syötäväksi kel
Paavaa ravintoa.
Järvissä ja laboratorioissa tehdyt kokeet osoittavat, että koko planktonyhter.ön Ldnndltd fotosynleettiren valon
(400-700 nm) määrä on talvella ekologinen minimitekijä. Jos valon määrä
kasvaa esim. lauhdevesien sulattaessa
jään lo helmr maali.luu.'a. seurauLsena on yhteyttävien levien voimakas
lisäiintyminen, vaikka veden lämpötila
pysyy Llhella nollaa. Samailainen tulos

td'vilkkaampdan
9.1

(

l0

5-.1

I

crn

ba

kieeriloim in låa n

li-ää var"inLin rehe\ i.'ä järvis'ä hap)

ekologiaan. Erityisesli luminen iä;lan
si estää tehokkaasti valon hrnkeuLumi
sen vesirunkoon. Valon mä:irä ja laatu

Esimerkki jään kiderakenteesta Pääjärveltå
vuodelta 1993, kun jään kokonaispaksuus

puolesldan sääieleväl kaiLkien folo-

oli 31 cm. lKuvat Pekka Koslotf)

piLadon risliä. Jo hhelll pohjar olevien
\ esilerrosten hapeLtomuu. voi -aadJ
jär\ ei.ä ailddn lohtdlollddn tdpdhtumaletjrm. lun pohjaan lerrosLuneet rd-

!inteet (ennen muut.r fo'fori) \ apautuvat t.lkdisin veteen. qeurd uLscna \ oi olla veden ravinnepitoisuuden äkillinen

22

suurentuminen ja järven tuottal-uuden
hvppävksenomahen I jsäärtvminen kcväällä iJ Lc:ällä.

l;imii \'oijopa lduLaista

kroonisen rehevöitvmiskierteen, jonka
katkaiseminen saattaa olla hvvin vaikea
tehiJvä. M\ öh,iin.n iääl) m inen pu, '
lestaan merkitsee pielrtä lämpö\'arastoa
ia \ leensJ td!.1lli.tä lvhyemt :iii iäät eittcislä arkaa, ja rirki on r astaar .rsti Fiencrnfi. Polrlrn ja .itä lähellJ ole\ ien \ csikerrosren hJpprlrl.rrule on rärleä mi
nimitekijJ morlien pohjanlåinten ia k.r
lojen-rnm. järvierrr'ne reliktiävriäisien
sekä talvrkutuisten k.rlojen, Luten mLrkun ja siian - kamalta.
Biologisen dLtii\ r\uuden tilrenen)rnen ldlvellJ nåkv\ m\o- reJerr rarin

nepitoisu uL<issa: epäorgaanisen t\ 1.en ja io.iclin fitoisuuJet ovJt 5uL,
rcmpi.r kuir kesällä, jolloin rnilro-organismit ia muu ravirrioverkosto sitotal ne itsecnsi. Toiqa.]lr,r luDlen muu

do5'J kerh nL'en .rt(.err .i.:iltJrnJ nil
raalteina oleva t!ppi purlauLLru lc
\'äällä sulamisvesien mukana jokiin ja
jär\irn. Seuraul.ena \oi olln I\hvtJrLainerl nitrJ.!ltihuipFu ta \amanai|.rr
nerl

pH-mi !

,

etenkh järvissä, joiden

talumn-alue on iärven \.l'sitilatuuteen
nähden suuri. LäpivirtJ uqjärvis.J I.Hminimi voi rajoittua aivan jääpeitteen
alapuoliseen vesirunton osaan Varsinkin hdppamissa j:i-rvissä, joissa puslu.
rildp.lsitcctti on huono. \ulÄ\ e.ien .r'heuftJma }rH-mu u Los voiolla huomJltava. Ääritapauksissa happamuus vor
aiheuttaa siihcu liittv\ ien Inuiderl lr
midllistcn muutosten lans.a ;qp6 1.1rkuolemiå.
1990-luvulr aikana eteläisessä ia keskisesså Ruotsissa keväinen jäidenlähtö
on ailaistunut jopd.H riikkoa \iitä. mi
kä tilannc oli ennen (195G-.1980). Koska

pvsv\'än lumipeitteen kesto on niin

iLiJr,

mm. Tukholrnan ja Uppsalar alu.
eella, jäänvL lvhvelsi, låltisel olosuh

0

z''

Lumen (snow), kohvajään (snow ice)ja teräsjään (lake ice) Wpillinen kasvu ja oheneminen

talven aikana.

q00-luvulla kc.kirnåärin läh.-- päivä.
leen viisi kuukautta, mutta Yiime talvena se oli vain kolme kuuknLrHd. Jirui
jääh ilopullise\tr {ast.r lammikuun 2..

ei\ ätlä j;rven L^ko jd Inunto ! äikula
jaänlahdon ajanLohldJn pdljonkdJn.
Tunturi-Lapin järvct vapautuvat jäistä
LesäLuun dlkupuolella. Suhrnislaute-

Fiirän va.taisena vdna, InullJ jo hul,
tikuun 20. Päi\ ånr iärri lajnehtijäl

na iäär ia lumen I:impötila on 0 "C, ja I sälJnrpö rnenee dina .ulanri'een. \ läpinnalta sulaa ensin lunrija <ittcn iJa.,
lumil'erte 5r.,., 15r,d -ularnr\elta. Auringonsäteily tunkeutuu lumen ia jään

1

lcr.n r aprara. 1ar a llistd arkJi.emlii \ dpautuminen jääpeitteestä ei kuiietlkaan
låi\isså jJrvissi nlcrlil.e sitä. että olosuhteet leväiuotannon nopealle' kastullc olisirrt 5uoluisJl. S\ \'i\.J jJ tum
mi-.d humusjär\ icså r \-i l.eru.cdellr
l\'\ on \'ccipnt5dan vläo..rn nopea Iän
pcnenriren. ku.kd vain läDrp.\lilaker ro\Lun]inen \.oi eslaä le\ icn ioutumiien
pineään Jlus\ eteen jå -iten pois tLroltavasta vesikefi oksesta.
\ Jilka talven \ailuLuksestä vcsistö
jen veden laatuunja eliöyhteisöihin on
pdljon vlsittäisrå tietod. tal\ i ol1 luitcnlul \h; edelleen 5elrästi huonoimrniJr tutlittu vuodenåila. U\crn on djdtelhi, etrei talvi ole vhtä LJrkcä jdLso jå ren elärnä\\ii kLrin kesä, iolloin monet
eliöt e\ dl dktii! isimrnillaarr jJ mvö. lisäänty\'ät. Toisaalta tarkastelukulma
voidadn Låäntää vastallaiselsi; eitr ö

juuri vuodenaika, jolloin olosuhteet
o\ Jt anld rin1m illaa n ja monen cliLln
lannaltd lriittisct, olc \ k-ittär.ten Iäjier
ravintoverkoston ja koko ekos-ysteemin
näkökulmasta keskeinen?

teet järvissä ovat muutfuneet suuresti

Vail'la esimerkilsi Hämeessi

ei ole ha-

vaitlu selleää jäöt,rlven IvhenenJstä, on
olereitJ\,r,r, cttä louuaisimma-.a 5uo
messa ja Ahvenanrnaalla olosuhteet
o\ dt muuftuneet. Poilkeavia talvia oh
tosin koctlu Håmpeqsäkin: Esimerkilsi
Lammin PääiäNen jäätalven kesto olr

låät lähtcuäl
Kpväällä Juringonpdi-lccn voimistup-

kä.inh.,, lads po5itii\ i5elsija iälin .ulaminen allrr. Jä:inl,ihtö Jl
laa Var5 inais-5u omes\a keslrmääri|l
! dppun,r. Rintdma elcnee pohjolseen.
sd >äteilvldse

.ulJlidrnall.r lt:urr.turraa jäälä sisäise*tr, rnuttä si(äinen \ularninen
kävnnisiw kutulolla vasta kun lumi on
sulanut pois. Sulamista arvioidaan
yleensä ns. länpösummakaavoilla
cicään JJ

d/l/df = AmilllT,0j
jossa T on ilman lämpötila, A = A(f) on

astepäivåkerroill, joka on noin 0,1
cm/("C \'rk). Valon vaimenemism.rtla
on iää.J l0-100 cm elipieru os,l $teilvst.i menee jop.r iä:in lJpija lämmittää
alapuoli>ta \eitJ. Jiär sisållä durinLo
sulattaa jäätä lähtien liteiden rajapurnoilta. lo. iåä on pylvä-[itei.tä (luten
usein Suomen jär1.issä), jään \anotddrl

L.lnsanl'elell; puilkouhr\ Jn. kun pvl\ äsnluodot rlldvai hJlmottua. Kun jra
on si:ällä s) öpvnvt 20-50 % (kideraLr-nreen mularn), <e menetläd lujuutEr,rd

Jd

Id,('dd vctcrrL.

ilå li ilmdrto Iampcnee, m\ös j;.ilaltet muutfuvdt. On arvioilu, etti vhM

den asleen lämpeneminen lvhcntää

jlJ-

ldlvca viilon molemmista Fdi\tä i.r pienentåä jJän vuotui-Ld mal.irn ipr [.suutta noin l0 cm. Jo5lämpenemrnen
on sadass.l \'Lrode.rd 2-3 "C, muutos
er ole \ ielä suurr jilatalven pituuteen
nähden. Etel.in suurilla järrillä ohene-

minen voi johtaa siihen, että jää rikkoutuu tah,irnlrskYiss;i, jolloin ei enää

'|.J(.do-.Lir

\ lrrJj.rL-.i.l.r er'\ pr, jJ.r-

."ll;.r'*' ;rr

pcitteen aikaa.

looulrsi
Irr\
tr

ip r

jJ.'pe lp, n \ 'i(urldiLI rn|o\. r!

ielarnrrrr''r, sr,rrr--.a Lr.t

ojen laL-

\ r-^<Lr rc :r orr 'Jir) q.lr- larr 'e-rr,i
JlJLrll. J;r--.i L.lloral |,iralnl al
.rr

ul-i,å lril err

ecn

.rf\

ii.r.r.

"r.r'rkr''

io--, o ) r'r rr'J.li

Suoness;r j:jrvien jääoloja ja niiden
r riku.ul. .ro lurLurL \ i. li rl., l\. '.1
1.än. Rrtiin-l.r.lo lu-1" I .JI -i un .eh

L rrlr .t1- i-uu -. J"".1.r1, n l. tkFrLJ \ . (le '
L rluur 1.-r ci,,1. g.rrir li-ää \ ,tt In rrr\ lJrr'Ie I.rf\ ie|' jr r i ,i, r ,lrir l-t.r-ölt ,t
.r..rn..lrJrlr. iutl ijr. .ri prroliJl.l polr-

joista, jääivvää, pallonpuoliskoa ovat
I't\ o- lr, r-nnrtnlJ\tlitr-e loi-en-r.S\\ pnF\ - vh rc -l, o rui\ , ti.,rd- li r) r\ Ll"-

r.r.l utl rr -iilre .-rtä tutl'irrt..,d -rr

tv enenxnän tai \'ähem]nä1 safllnluisia
g, orr -il -.l1..i" u ll inr:L -i. r lol0lu\ rl d l;hhp'. \r\r;.1 rerl.lh li -r lui-

Kirjallisuus

lrL. natL.r\ J-. \uu'cr'1l'J.r I)
In-lu-.r lrrLrrnul-e, rr lll-J.lol I L'

Leppäranra. l\,1.

rl|l(., i jJ nrorril \.-

fed Seas

-

si r-ipeästi-

L

\ r-teii.l\.',: Jn l uurrrdruk-rd -ilnl:illJ J
rier.. ur . lläpid.lrJ\i j, -ru I L-tdj.d la

r.ll ile te"

hajauhon alla sulamisenhiclastamiseksi. NvkYaikaa onjään kerääminen veisl.'-JnJlpri,r.llrl - . Tthin -uprr r

Ir nkirr
-

Iaitteet on mitoitettava jään loimat kestä\.iksi. Toisaalta jääpeitteestä on mvös
.i.Lenreell.-.1 I\ohJ.\ rr l.iJllc l-l.dJ:ijääteitä ja lentokeniiiä. Suomen järYien

l'\ \ J. rrJr'doll -ruJe. \ r.l . \-k;. ririt lJt{.rr lL - ' I r: r l rlt.o.rtt 1. Pil\\'rlr-** r. frrr'
Fh\ | liJp' rle i"ricda

aikaan jårvijåälä kerätiiin kylm:iverasloierljJJlrd\ Itd dl -i ir - lJ. r:l\.ph in -..-

r

cl nlusrdrr d'dn| , ,h.a.' I r.a,-1"-l irll\ .l" \ .i . clli t: | ",
r r*rr I nI c r uoLu i rprr .fl 'i n ' 1.r. r_ I. r|J.t.lLrn lol.ttrl.i lJl]öin lJ \ prr p"
l\ i-p.irl.el ku.et..r.r't,r lu rrctra lt.utianlat suorat ja epäsuorat ekologiset
\.1:kutul -ct, orr hLo'1ri. lJ\.r c-'n. rrd(clr.r.r. i ..-.d rrdllr.--d. jJr\ i,.ri.r tL.k.
muksen uutta suuntaa luonnchtivatkir
pojkkitieieellisvys ja rnaantieteellinerl
L

öd

oqg

DL o

' l: lectufe f0tes ironr
d.ol l' d ld tit '1 tL

Un versty ofHels

fk

Ashton, G.D. o8o

1q.

Fro

o oo4 !61

I

B30p

D."

a

r,o0 ,LF q"0.

eSDr0

Snumskii.PA. o - Dr pe ofS
o,oq,.Do.e P ord o' [t;d "

dr0r lB'

-

"lG"

"d

5-th lnternotionol Congress ond Trode Foir

&wffiffiffi-ffiffiffiffi
WATGl,ik KsQ)rcr@V å${iD ril(dtHjillOUt{9v

Moscow
4-7 ]une2OOZ

il()

.

a slrmm€f sch0ol

Exhibition Centre
Gostiny Dvor

VESISTöJEN KUNNOSTUS

ll

HY0llYllARUl0illil
:.....!

iiirr'

Hannu Majuri

tekn

tr

Maassamme on runsaasti järviä, jotka ovat kunnostuksen tarpeessa. Kuunostaminen on kallista ja rahaa tarvittaisiin lisää. Yhtenä mahdollisuutena olisi kerätä rahaa niiltä, jotka hyötyvät kunnostami-
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sesta. Lainsäädäntö ei tällä hetkellä velvoita hyödynsaajia osallistumaan vesistöjen kunnostus- eikä
hoitohankkeisiin. Yhtenä sy-ynä rahan Puutteeseen
on myös se, ettei ole ollut olemassa luotettavia hyödyn arviointitapoja, jotka soveltuvat vesistöjen kunnostushyötyjen arviointiin. Seuraavassa tarkastel-

laan hyödynarviointia juuri valmistuneen tutkimuksen perusteella'
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Hvödvt tai maksuhalukkuudet markkoina kiinteistöä kohti eri menetelmillä ia tutkimul$illa

Kohde/Arviointimenetelmä123-4-.56...
Liesiärvi
15820 40560
Lahden Vesiiärven Enonselkä 18000 47500 10920 40560
Kanoasalan Vesiiärvi
67500 10920 40560
18000 47500 10920 40560
Hattulan Lehiiärvi
Vihdin Enäiärvi
10920 40560
54000
10920 40560
Kanqasalan Kkkkoiävi 54000
15820 40560
Säkvlän Pvhäiärvi
10920 40560
Tuusulaniärvi 30000
Päiiänne
15820 40560
Mouhiiärvi
24000 47500 10920 40560
Kiinteistön maapohjan arvona käytetty

t

=

= Vuosimaksuhalukkuus kerrottu 20:llä,

150 000 mkja rakennuksen arvona

.-
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.
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6520.

.

.26080
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6520...26080
6520...26080

= 100 000 mk

=4

Taulukossa 2 numerot 1 - 6 tarkoitiavat seuraavaa:

=

Hyötyarvomenetelmä (lvlajuri2ool)

4

=

Maksuhalukkuusmenetelmä

(Bishop et al 1999)

2

=

Kaava luvussa 5.2 lähteessä l\y'ajuri 2001 ([rajuri 1997)

5

(lisalmen kaupunki el al 1999)

3

=

l\4aksuhalukkuusmenetelmä (fii]äntymaa 1993)
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=
=
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Vesihuoltopäivät 2002 \,esi ja viemärilaitosaian uusille ja vanhoille amrnattilaisille, tutkijoille, päättäjilie,
viranomaisille, vaikuttajille, tietäjille, taitajille.......
Valtakunnalliset vesihuoltopäivät jä4estetään 46. kenan. Ne ovat vuosien saatossa Vakiiruruttaneet paikkansa alan ammattilaisten suurimpana kotimaisena tapaamistilaisuutena ja uuden tiedon esittel_r.n 13pu11tumana. Päivien aikar.ra järjestetään mahdollisuus tutustua lähialueiden vesihuoltolaitoksiin. Lisäksi päiviin liitq'vä Pienoisnäytteiy tulee esittelemään tuotteita, matedaaleja ja palveluja vesihuollosta, sen suunnittelusta ja tekniikoista, koneista ja vatustuksista. Näyttelv toteutetaan Oulun Musiikkikeskuksen aulatiloissa ja ulkoalueilla.
Viirne vuosina on Vesihuoltopäivät toteutettu noudattaen call for papers -menettelyä. Vesihuoitopaivilla
on kaksi rirmakkain etenevää esitelmäsa{aa, yhteensä noin 30 alustusta. Näin ollen alustuksissa käsitellään vesi- ja viemärilaitostoimintaan ja sen kehittämiseen liitq.viä asioita tasapuolisesti. Korkeatasoisia

ehdokkaita on jouduttu jopa karsimaan, koska kaytettar.'issä on vain rajalliset aikaresurssit.
Tarkoituksenamme on edelleen kehittää vesihuoltopäiviä. Esitysten korkeasta tasosta tinkimättä, annamme myös nuorille ammattilaisille aikaisempaa enemmän mahdollisuuksia esiintvmiseen.

VESIHUOLTOPÄIVÄT 2002 on tapahtun.ra, jolla voit välittää tutkimusten ja kelittämishankkeiden tuloksia, oivalluksia, keksintöjä, sovelluksia ja uusia ajatuksia toisten asiantuntijoiden arvioitavaksi. Päivillä
toivomme Sinun esittelevain uusinta tutkimustietoa sekä vesi- ja viemärilaitoksilla esiint).vien kävtännLin
ongelmien ratkaisuja. Olisi erinomainen asia, että mvös Sinä alan anxnattilaisena kerrot kollegoillesi
omalla vesi- ja viemärilaitoksellasi tapahtuvasta kehittämistoimimasta.
Ilmoita halukkuutesi esitelmän (15-30 min) pitämiseen \.iimeistään 01.02.2002. Liitä mukaan ehdottomasti
lyhyt sisältörunko (rnax. 1 A4Jiuska). Em]ne sisällvtä ohjelmaan esitelmåä, josta tiedossa on vain otsikko.
Meillå on vain rajoittuneet mahdollisuudet maksaa palkkiota esiintymisestäsi sekä kulukorvauksia matkasta ja majoittumisesta. Esitelmöitsijöille osallistuminen on kuitenkin Vesihuoltopäivät 2002 tapahtumaan sen moiempina päivinä maksutonta. Mikäli tämä jäiestel)'ei kuitenkaan vastaa tarpeitasi, ota
vhteys toimistoon, jolloin r.oimme erityisen painavista svistä poikkeuksellisesti sopia asiasta toisin.
Yhtevshenkiiöinä VVY:ssä ovat Mikko Korhonen, (09) 8689 0112, s posti; mikko.kor.honen@wyfi sekä
Vila Ron tr-r pulr. t0a) 8b8o 0114..-po.ti; maN aIlUlM.
Esitelmäehdotukset p1.vdämrne lähettämään 01.02.2002 mennessä osoitteella:
VESI- IA VIEMARILAITOSYHDIS TYS

Ratavartiiankatu 2 A 00520 HELSINKI tai
faksi (09) 1,+8 4750 tai
s-Posti: w]'@vvY.fi
kotisivu: http: ,/ ,/ www.wy.fi

Vesihuoltopäivierr esitelmiä on perinteisesti jul kaistu Vesitalouslehden svksyn eri r.tumeroissa. Lehden
toimitus ottaa erikseen yhteyden niihirr alustajiin, joilta se toivoo saavansa artikkelin. Vesitalousiehdeltä
saatte tarkemmat ohieet kirioitukser"L laatimiseksi.
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F Simo Laakkonen

Ympäristöhistoria selvittää yhteiskuntien ja ympäristön pitkän aikavälin vuorovaikutusta. The Sea
and the Cities -projektissa tutkittiin Itämeren alueen ympäristöhistoriaa paikalliselta tasolta selvittämällä kaupunkien vesien pilaantumisen ja suojelun historiaa 18OO- ja l9o0-luvulla. T\rtkimukseen
otti osaa kymmenen kaupunkia Itämeren alueella:
Pietari, Tallinna, Riika, Vilna, Gdansk, Kiel, Kööpenhamina, Oslo, T\rkholma ja Helsinki. Vesihistoriaprojektissa oli kolme pääteemaa: kaupunkien vesihuoltotekniikan historia, vesien rehevöitymishistorian rekonstruktio ja kaupunkien ympäristöpotitiikan vaihtoehdot, Tutkimukseen osallistui yhteiskuntatieteiden, ympäristötieteiden ja ympäristötekniikan opiskelijoita sekä varttuneempia tutkijoita. Itämeren alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen ympäristöhistoria odottaa vielä tutkijaansa.

valt.maist. (väitell!t)
Helsingin yliopisto,
yhteiskuntahistorian laitos

Ympäri stöh istoria tarla,tel." ,

E-mail: sim0.laakk0nen@helsinki.l;
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Yhdyskr"rnnat ja
haja-asutus
Vesitalous-lehden numerossa 4/O1 selostettiin Suomen oman kansallisen ltämeren-suojeluohjelman sisältöä, kohdentamista ja pääehdotuksia. Ohjelmaehdotuksen tehnyt työryhmä pitää eräänä Itämeren
merkittävimpänä ongelmana ravinnekuormituksesta aiheutuvaa rehevöitymistä. Seuraavien 1(F15 vuoden aikana toteutettavien kotimaisten investointien
kustannukset olisivat kaikkiaan noin 1,7-1,9 miljardia markkaa. Valtaosa käytettäisiin mm. yhdyskuntien typenpoiston ja haja-asutuksen vesiensuojelun parantamiseen.
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mituksen, vähentäminen
K,rj0ihaja 0n ympär,stöhrstorian tutkija. j0nka
pääteem0ja ovat ym0ä-istöpolif iikan.

Tuksen ja Jekniikan

h

storia

'800

Jutki-

a 1900-

uvLilla. Hän on lumeren pilaantunisen ja suojelun historiaa rutkivan kansa nvälisen ver-

koston vastuullinen johtaja.

Yhdyslunten rauinnclruomilulsen urilrefl äminen
\ hdl slurLni'la ltämereen tule\r vuo
tuinen ravinnekuormitus vuosina

lqol-lqoo oli ryörvhmän relr it)ksetr
mukaan ke-kimJJrin lo0 lornid fosfo
ria ja 11 000 tonr.ia typpeä eli fosforin
o-alta b o" ja typen ocalta 24 oo quome"ta
Itämereen tulevasta ihmisen toirninnall
ar]reutld md.Ld kokona''kuormi tuLe'td. ) hd) 5kurux.ia peräi"in oJer a fo'fo

rrLuormilur on Suome..a puolirtunu t
vuosina 1985-1998.
Ve5ihuoltolaito-ren viemäri\ erlo<
toiJtn lLir$me'den a.ullaiden ma:rr; on
JatkuvJ:ti lJr\ Jnut mJLrLLoliikleen ia

viemäriverLon låajentum'cen vailu11995 liittyjiä oli noin

tuksesta. Vuonna

3,9 miljoonaa asukasta,ja mätuän on ar-

-aJvLrttaa vähintäJn 50 %:n Lerlimää-

vioitu kasvavan vuoteen

rainen ivpen|oislo sinä uikana vuodesta, jolloin iäteteden kä\itteh låmpötila on vli 12 oC. Allc 10 000 asukkaan
puhdista moilla lulee sdavuttaa vahin-

sä 1,25

2005 mennes-

miljoonaan.

Vesiensuojelun tavoiteohjclman mu-

låinen tavoitc edell!ttää lorlearJ<oisIa fosforin poistod kaiLilla Fuhdisl.rmoilla. Iosforinpoiston on oltava enh isen teholastd silloin, krn fosiori orr
purkure.i.ton dinoa m in irnitek ijä.
kuormitus on suuri ja päästöt selvästi
heikentävät veden laatua. Tavoitteet
saavutetaan, kun vli 10 000 asukkaan
ldrtoksil ld fosforinpolstotehn on lerktmääräi5esti vli qo % ia puhLlistetun iäteveden fo.foriFi. oir uu. on keslimi.irur alle 0,3 mg/1. Alle 10 000 asulkaan
puhdistamoissa keskimääräisen fosforinFoislolehon tulee olh vliq2 ja Lii\i tellvn jäleveden leskim.rdraisen [osforipitoisuuclen alle 0,5 mg/1. Vesiersuoielun tavoiteohjelman toteuttaninen

vähentää fosforikuormitusta kaikilla
Suomen merialueilla. Fosforinpoisto tehostuu mvös teho\tettae$a tvpetrpoistoa Farhaalla

lä) ttökclpoisella teknii-

kalla.
Vesiensuojelun tavoiteohjelma edellyttää tli ppeä poisiettavaksi taajamien
jälevesi.lä \'hd\ .l u ntajJtevesiä lorle-

van valtioneuvoston

päätöksen

(365/1994) ja sen muutoksen (757 /1998)

edellvttämällä td!alla, jilloin kun t\'p-

li

on purkuvesislon rehe\ örh mistä cää-

televä ravinne. Typpikuormitusta on
taipeen \,ähentää lehostetusti niillä pu}ldi.tart1oilld. joiden purLupaikalld lai lärevesien \ aikutusdlueelld tvpen on todettu minimlra\ inteena aiheuttavdn re
hevöitvmistä larve ra tldi>ta,i n ta-

pauskohlaisesti johtami.lupaFäalolsessä kuormituksen ja purkuvesistör1
orrinaisu ulsien perusteellå. Tutl j mu:.ten mulaarl ratuikloalueet Merenlurkusta etelään ja itään Suomenlahden
pohjuklaan or at \okondän tai ajoittain
tvppirdjoitteisi,r, jd rehe\oih misen \ä-

henråmjnen edelll ttää tuille tLllc\ an h pen kuolmituksen \'ähent?imistä.

Tvpenpoiston Lehostamiqen tavoilvli 10 000 asukkaan laitoksilla on
\aåvuttJJ h pprherlille merialueille tulevan t],pen vähennvkseksi noin 70 'ln
niille tulevasta lvpFikuo-rna"ta. \ eteena

siensuojelun toimenpideohjelmas5a tohdrLindetaan, cttJ tapJ u

'kohlri.esti

nan mukaan tvppiherkillä alueilla alle
10 000 asukkaan puhdistamoilla tule€'

puhdistuksen tehon vlläpitämiseksi jaF
luvasti såneerdtta\a ja pidettåvä kunnossa.

Myö- -isäve.iin kohdi-tuvaa tvpg'i-

luonnitu.ta edellvtetain \'ähermeträ-

tään 50 90:n keskimääräinen poistoteho
sinä aikana vuodesta, jolloin jäteveden

r'äksi silloin, kun typpi on vesistössä

käsittelvlämpötila on vli 12'C.

kuitenkaan esitetä sellaisia tvppikuormitulsen våhentärnistoimia, jotld ovat
ldrl.een \ ksilrornanrr si.ävesien rehc\'öitvmisen chkäisemiseksi.

Merialueiden valuma-alueilla alueelliset ympäristökeskukset esittävåt johtamislupalausunnoissaan h penpoislon

ninimi-avinue. Itinreri-ohjelrna-.r

ei

Iehostarni.h In-Letia t"voitcär\ oja.
Näiden arvojen määrittelvssä \'oidaan
ottaa huomioon tvpen pidättvminen

'o.iorirajorttei,is.a vesisloicså jJ

me)"i-

dlueelld. T"imä tulkinta on !hd\''lunfipn jäte\ esidirektii\ in 191 /271/lY).o! cl tarni-en Lan"alli.td tulLintda. DirekliitistJ ei ole \ ielä EU:n oiLeuskJvläntöJ. jostd 'aatt.rr l-.rlla t.llå lullinlrd lihlempiLin. Ta\ orleårvon lulec olla \'.lr-

tioneuvoston päätösten (365/1 991 ja
757/1998) vaatimusterr mukainen, kun
lo\forirajoitteiseen purlu\ e<istödn jouLuva tvppi kr.rlLeutuu lähe< vähent\'nrJttörnänä tvpelle herLille ntcrr.-rluei,le. Jos pääosa lvpe\tä poistuu si\ä\ e-issä eilå aiauJu rvl.elle herkille mer -

dlueille. iavoitedrvo voi läl)estvi norma.rlisti loimi\ an biologr.en Fuhdista-

mon norn 30 0"rn tvPenPor-ton ta.oa.
[issä ltdmeri-olrjelmassa aqetetaan hpenpoi\ton os.rlla vesiensuojelun tä\ oiteohjclmåLauLla pidemmiin ai\a\ aIin tavoitteita, jotka ulotturat vuoteen
2015-2020.

Tämärietkisistä 560 puhdistamosta
suurimmalld on merkifuivä \'aiku-

100

lus v.lslddJrotta\ dn vesi5ton fila.rn. Ym-

lfi$annfiscl
Suomen vli 10 000 a<ullaan puhdi.tamoiden h penpotton tchostaniscn Lu5larurul-et ovat vhteenså noin 800 mirioonaa marklaa ll35 rniljoonal euroar.
Jo n\ t on lä\ nnrssä t.ri suunnrtteilla
puhdistuksen tehostamiseen tähtääviä
r.rkcnnu.- ia Ferurpard nnuchar)Lkeita,
joiden kustaNulset ovat vhteensä noin
150 miljoonaa n (59 miljoonäa euro.r).
Nåin ollen tielä dloitt.rmrftomien hdrl

leidcn. Joiden lolcutta mi\ecn toimcnpiteet eritvisesti Lihtäåvä1. Lustannulsct tulisivat olemaan J50 miljoonaa
rnarkkaa (76 rriljoonaa eurnd). NJ'ni j.rLdantu\ dr pääaijJssa SuorncnlahJell,
SelkJrneren ja lerameren valu maalueille lohJisLur icn hanLkeiJen kcs-

len: Lunliir.rlueen

o>u5

oil rlorn l5U

rniljoonaa marklaa (25 miljoonal euoroa).

Ehdotuksen mukaisen tvpenpoiston
leho5tJmi<cn \ uohristen kävttö- ia pää-

ornakusldlxruslen ol1 arvioitu uudisfusten osdlta olevdn 90 miljoonaa markkaa (15 mrljoonda euroa). Vuotllr\et kui-

pdristö\ iranomrin(rr ja lailolsvl th-

ldnlrul5et o\ at norn

dessä selvrhäral ldrtoslohtaisia v;ihen-

tvppitonnia kohden. Tämä on noin

ldmistJ\ o'tteira ve.iensuojelun t.r\ oitcohjclman iJ tämän kalrqallisen ltämeriohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi
Kull \ c'jensuojelur tor menFideohjelmaa tarlistetd.ln vuonnd 2001, otetdän
huomioon larto5ten lehii lJ rristavoitteet, tuela.rn ve.ihuoltolairostcn -ellJisl,i omdchtoista ja pitkajänleistä loiminiaa, joka vähentää kuormitusta, ja mvös
moti\ oidddn sellaiseen Loiminl.r,rn
Viemä rrverkostoihin loufuvien r uotovesien drheuttdlnat voimakkaat määrän ta l.rddun tdihtelut selä etenlLn iäteveden lämpolilan alenemincn haitiravat puhdistamoiden ioimintaa. Verkostoja ja puhdistamoita on jätevcsicn

30-50
5

-10

000 marlkaa

pemiä kuutiolta jätevettä eli noin

", Le\Limädrär\cstä iäle\ esim,iksu\ta.

Fosforir r poiston viem;fild itokselle .liheutt.rmJt ku.ldrurukset ovat rr\ kvi.ellä keskimaluäisellJ suoritustasolla

(les-

Limäärin q3 o,,:n pL'istoteho. iäJnnö\pitoisuus 0,54 mg/1) noin 60 000-70 000
marklaa poisteH ua fos[orilonni.r kohden. \ li qi' :rr fo-lorrnloi<totehon sa.1tuttamjnen ja jää nnöspiloisuuden pienentåminen.rlle drvon 0,3 mg/l edellvttä\ dt useilla lJitolsilla teho,teituja
telnisiä rdtk.ri'ujd. Fosiorurpoi\torr te-

hostamisen ma rginad lilustan n u lset
vnivai pulldr>tdnror) Loon m ukJan
nou5ta ll0 00H00 000 marklaan puis-

tettua f osf oritonnia kohdcn.

tä laajelDetaan vleistä

Tålli hell cllä | ie,lplidn -eil-e.ran vll
l0 000 .r.urLl .u|' l"ito-la. loll" \ "rmd--

r'rker]Jreräan Lirrrteistojcn \ htei-ia \ .e-

d tal rodeluåkö1'e5.i

tule\.rt

'iilt.rm.rI

rurlle ricmm rr jolrdetut lär, v. del mLu
.r1[ lå.iiLltä\ 1|'i. ,\:irdcl1 5ertscrn:in h-

lol,-rr | .äk"fr.iteel.rr r.rrpee-lr j

iJ

tevesien siirtoviemäreistä aihcutul'at
lu-lJn-lul-c. o\ al 20 rni-joonaa nrark
kaa (3,,1 miljoonaa euroa).
\ icrrJ rila ilo .-pt - rneea:rJvrl \ crl n. tojaan koko ajan, joien tärnän ohjelman
loinlcc )l,dl ro ci \ Jr.ur.ri.r.fi ri' er l.l l"itol'ille u u.'d lu-t,lnnul.i.r. q.rnecl

auskustannukset

vuoru1a :1999

olivat

koko maassa 184 miljoonaa markkaa (31
milioorrJd curod reli rroin I'uoletLd'Lt--

viemäiverkkoa,

märeiiä haja-asutusalueilia, rakenne
l.rJn uu:l.r lclr,,lLdrrd \irrlr -rö\rhldr-iJ r I i rte - öjer \htei.iä fulrJi-tu.
lJ LLeit.l J,r rLrJerlJil Ji-tetr.'n \ rnhoiJ.
huonokuntoisia puhclistuslaitteita.
L u'la t.r\ oitieird urr tdrlulrul5ennlLl ri-tr a.*rraa -eufJr)Ldlie(lorr l,i lelniik"J. kchiq l-"n rnuLadn \ erien-Lolclrn
ta\ L'itJr.lje.rn.ll dLJer'opullrr, \ unrlna 2005.

Haja-..utul -en ve-icr.uoi"lun tavoitteita tukee valtioneuvoston päätös
JlueiLlen ki\ lor \ ll- -rJ\ urlleik.r. iunLd
,trulaan nnr. 'elinvrnlJri.lörr

IUrn r-

erko-tojen il rJrrl\(.--i. Tule\ di.uL
alessa vuotuiset \'lläpitoinvestointien
Äu5r.rnnul5et u\.rl \ :ihirllrJlr 1n0J00

\ uuLta j. rdlnudel''-uulid cdr-lelään
h\ öd\ ntänd lr olcm:'-- ulcr aa r hJ\ -lunlJrJkerureLiå,4 e\er.l,r|'rJllJ .rrjrm'"". lar oilrci--a r.'derdan rn!ör. et
ll mJ.rlunl-LJ.r\ ortul-es-a on oierLa
ru lr uo 1. ioon ve-r-,,1 råntJ lJ^nn^r'
suojclun tai virkistyskäytijn kannalta
erih i-tä .uojclLra \ rdtird | \ e.i-tot '. ld-

rniliooraa rn"rLlaa r undq-.2 ' 1s,n;-;r.r\\ojen l-djennu.in\'*-lo n l'en d'-

nikon luontoon ja vcsiin.

Ld

\ iemärciderr

I

rlpn

l.

rrn

-lu-ldrxluL-

sista.

\ i.märir e'lo-lor lo'jau.- ta kun
no-sdpitoioiminlJ r-äJr)l\ \ \ rernäri
\

r

\o tcl.f -o\ellelddn -n\ö.TUnrercn
\4ddrr\J\

heuttamien kustannusten lisäksi.

Rauinnelu0rmilul$En
uähenläminen haiaasutusalueella
oli r ronnr looS notr mrlluorra

15uh,Lr. Md. är or r"\ ioi.J \ uoleer.
1005 pienen.\:in ro n 100 0fl0 a-u\I urll;. H.-rj.-rl uorntiIul rerl o-uu.'rdmereen 5uomr-lJ tule\ J-l.r 'l'-rl'-.o'mrnnrr I d:ll.ullama.tJ I dvinnel uo--ni-

tJl.e-td rJo.ind

l-

l006 olr I e\ki
Inä;rLn 170 ro.rri.r fn-lori" ja 1000 to.t
niä tvppeä eli 13 % fosforin ja 6,5 l; iv
loo

pen kokonaiskuormituksesta.
Haja-asutusalueiden asuin- ja vapaa

rl
"Jd

im

re i-

töje D

l

nlc'-lnlol-tdr<en

llö- ,;

rrLenrru.Jal

r

ä

oLru)

-utJlren ile\p-:lruollön i"rr e-ihuol.nlrl i
20011
luo\,rr
t*nu,
låJn lJ'r-J:
illoT
lu-

Ha,a-a.utusalueil-" r r(m;rLlnixr I ull o
puolell.-r

',

haJa-J

jP-lårri-e-l; .e!;

dänniillisen perustan haja-asuiuksen
vesiensuojelun tehokkaalle ohjaukselle
jd L.1aj,r-d-LtJl-elr r uod o'l u n l.ellF

Tavoitteena on parantaa yhteensä 225

L .1""-

sevan kiinteistön ja vaPaa-aj;m asunnon

jälivF.ic- Puhdi.tu-la -eu-aar t"n \r
rne_en \ uolle'r

nr-

dlana. Vuliac..t-.r n.i.

teveden- ja jätteenkäsittelyn taso 1'aih.
te ee huontd d\ dstt ktmtc..töjen L.r\ I

tä | i:nLri:rö>lJ ld'Loilu\(ctun LLä |llerl
r.tkdr.u on liintei- töLohtr irrp- jJtp\e-

töönottoajan ja sitcn niiliä edelh'ietq/
jenkäsittely ja puhdistusneneielmien

sienpuhdistusjäiestehnä. Osa kiinteis(ör-lJ itelää r \ iernär.\'ed o-loon -ip lä, missä se on kr.rstannustehokasta tar
muista syjstä perusteliua.

taso

nukaan.

\e-ien.uuje.ur lo|_1eIpiJeollleln_d..r on e-ileth \e.icn.uo,elun ld\nirtccl
r.

unde

p

l00i -arvu.etL..\ Jl-: .it' -,

gffiffitrffi

el-

\.rlin.u,cn a.uru

rorr tai

1 500

ml

noLn l8 000

noin

mk.

\ lclnrrin rrlelltJlnl'e'r \Lr:lJrrnul-el hJjd-.-ulu.dlueellr \ dilrrele\ di olo
-LrhteiJcn InJl dar. mu lra o\ dr t\)frr-

l-'e.ri

r0

0ljunu 000 rrl

l inl.r.träkol.-

ii, vaikeissa olosul-rteissa jopa enenxn:in.
On rail.a drvioid.r, mrl; o-" \ akrrrdi.i-td r-urur,'i-l.r j.r vJPrr.rjJn dcurF
noista tulee liitettäväksi \.iemäriverkostoun jd mihin o'l Ldr\oiluL..rtnrukd.-tJ

rakcntaa kiin tei..öl o\'- incn j; t*\, Llerrfu rdr-lu.järje-le n a.l(,.kd päåtökset tehdään paikallisesti hankkeen

(uir'

!r I u..JI ru-r.n JJ rrurLlenl In
-.e11-uo,clLrrr l- \ o'r leio, rI p*ru-teell.r.
Alarajar: lu-r-r,'mu-an rolle \ Jrddd,r

p

tää tilannetta, jossa kaikkiin 225 000 325

I ::n'e -l.iön \ otJ"ar, ralenr.t.' \iirl*r-tö[olrlrrnen jJrje.Lc]r'T.i \c.\r'n;å

Ll0tl

V.-r'

tuisei invesiointikustannukset olisivat
tallcir 100-:80 miljoonåa rnJrll.,.,. \4 -

hli I ri.enl in \renrdfl\erlo-loor

li:l-

tvisi vuosittain 1 500 kiinteistöä hintaan
]n rru0-80 000 mdrkkar, cli.i\ dl vuutu,5et ln\ e'tointil r't.r n n Jl -.1 l8-ol mil
joonaa r_arllaa p-itFttvä .LL'etnn d

Niin ld'l ier' )dddddn \arkedk-i \ Lo.ui:eL- invp-l^inli.n LoLonai'l u.t.rr
nu.dr\:ol.i h nrmenpr't \ uoJerr drdll.118-673 miljoonaa

ma*kaa.

Haja-a.ulr-tL-en ja t a;aa-"jan a.u
tuksen kiinteistöistä karkeasti arvioiden
I'uuleL ri .rt-ec dlLrcill,, jo'11r un t Jl.

Kuslannulset
O00-r25 000 haja-.r-uLur-rluee

ru\:cl o!.ll \e-\'n;drrr

ja vuosittaiset kä).ttökustannukset

riiisrcrr l8 000 m.rrl.,rr I'inr-.-,r.

r.m

jd -d-etu. l8q5 ', laqo\. \ r,
päristönsuojelulaki (86/2000) ja -asetus
i loo/20001. r mprr.lor\-unjoluldr'r lq
! n tarl orllamJ r. rlni-lcill" olrr a a-eI | 12

liiniei-tölo1rrar-er rjJ lts\ e-ijårjp. rel n; r
uLJi-rJLrnl,rni-rn iri lå\ (lcll..er) pe
rL-PJr.rntJr'l.ircn rJ I er.J r-r i-l Li.l r n-

Lorledtd-o'-

sesti varustetun vapaa-ajan asunnon

ronrd \,:i.\ulu-lJ ltJaTerccr) \d illä
Jluellld \ uoiuriLL m\'e5.oif .ilu>ld rnuksct haja-asuiuksen ja vapaa-ajan
d.u ntojeI] jarer e-ihuu11u11* oli-it.r
2l0- llq Iniljnnn r,t Inrrll JJ 'cu.JJV:on
\vrrneIer vuod. r' .lrLln.r. Tos ar! io'daan norn l0 I'rn-errllid ailrrutut i-t.
kustannuksista nimenorna;rn ltämcrcrl
roJclun lu-t-rlnul-il.i .-r.rdalr lraiad-uluk-en Jd \ JPJJlt rn.r-urlrollle d heutuviksi vuotuisiksi invcstointikus-

-

rJru.uk-rk-i 70 .00 rniljoona-r rrarllaa.

VV. LAITO STOIMISTO

EKOTEHOKKUUS.

I
ANAIYY$I

Milloin ympäristökuormituksen vähentämiseksi tehtyä investointia voidaan pitää kannattavana? Riittääkö, että päästöt saadaan pienenemään edesjossain määrin? Maksoi mitä maksoi. Entä jos tuotteen
laatu samalla muuttuu ja luonnonvaroja kuluu aikaisempaa enemmän? Tässä artikkelissa esitellään
menetelmä, jolla voidaan tehdä kokonaisarvio investoinnin vaikutuksista ja saada selville, ovatko investoinnista saatavat kokonaishyödyt suuremmat
kuin investoinnin vaatimat panokset.
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lndikaattori

Yksikkö

Talousveden laadun parantaminen
Vesihu0llon toimivuuden parantaminen

KMn04-luku

K[/n04 mo/l

Vesilohtovuodot

kpl/vesrjohto-km

Veteen ja ilmaan menevien päästöjenväfrentärninen

Vaikutukset ympäristöön

LCA-haittapiste/m3

l\,4aaperädr menevien päästöjen väf enräminen

Haitalliset metallit lietteessä

Hg-ekv. mg/m3

Vedenkäytön vähentäminen

Talousveden ominaiskulutus

l/asukastvrk

Energiatehokkuuden parantaminen
Kemikaalien kä!4ön lehokkuuden paranlaminen

Energiankulutus

kwh/m3

Kemikaalien käyttö

Kg/m"

Verkoston rakenteen tehostaminen
Kustannusteh0kkuuden parantaminen

Vesijohtoverkoston pituus

m/asiakas

Kustannukset

mldm3

Iloleholdruu$mallin

lalelne

Lelmä (e.im.

l^interfelt & tdwards
ie'n;ri

lq86). Tutlimulses:d ve>i jd \

Suomen ympäri5töleslLrl.esca tehd1<sä Telecir ja 1 m p:lri.iöLl usterin ru t-

limu>ohjelmiin luuluvd.sd tuilimushanLl.ee"a lTenhu nen ym. 2000 ;a Tenhunen & Lohi 2001) ekotehokkuuden
låvoitteel .rnal) coiliin LJ) llien 'noni
tdvoilteistd h) öiyreor'ad. jola on erä.

h),vin runneH

u

päätö.a,nalnrin mene-

eloteholluuLta arvioitiin soellämdlla niin <anoitua SMART-telniikkaa (Simple Multiatribute Raiting
lai lo'Len
\

Teclnique).
Ve"r- jJ viemärilailok"cn l.LolehoLLuufta luv.rftrm lxerarlli.ella mallilla

jo.sa eloteholluudelle ä.etetrujå la\ ortteitd I u ! dtadn krrteereillä Ja dldlri-

ieereilla (Lu \ a | ). Elotehollu uden Lriteereiksi valittiill tuotteiden ja palveluien oaränlarninen, pää\löJen vähentäminen. Iuonnonvarojen layton vähenläminen ja lJloudelli-uuden parånla
minen. Nämä kriteerit kuvaavat ekotehokkuutta lisäävien toimenpiteiden
pJåtavoitte'ta. On hyv; huomJld, eliä
!esi- jd \ iemirildrloslen ioimulnalleen
asettamat yleiset tavoitteet ovat suurelta osin samat kuin ekotehokkuudelle
täs-i tutLimuL.e$a määriier) t Lriteerii. Ekoteholkuu'mdllissa Lriieenen eri

uloftu\ uul'ia Luvdtaan alalriteereillä.
E.rmerkrLci "iuotteiden ja palr elujen
pd-rantaminen " -Mteeriä kuvataan kahdella alakriteerillä, jotka ovat "talousveden laadcrn parantaminen" jJ "ves,
huollon toimir uuden paranta m inen
(kura l). Kriteerienja alaLriteerien fuli'i Luvaid riittävän kattavasti elotcholluuden lailli ulottuv uudet. Li
säL\i Lrileerien tuI i>i olld toi(iinsa n:i].
den erillisiä ja liippumattomia. Tämä
\äatrmu\ loslee tiery.li myöc alakiteereitä.

fkotehoklu usmallissd tdr\ itadn in
dilaattoreita (tauluklo l), joiden ar ul1a py.ty 1;;n år! ioimadn numeerisesti
alalri teereitä. Indilaattoreiden tuIisi Lu
o'in alakiLeerin sisåll!,.
Indilddttor it ei\ ät m) ö.1ää n
Lu !,1
"aa
ta samoja asioita. Ekotehokkuusmallia
kehitettäessä tavoitteena oli selkeys ja
helppol'ä) ttöi5)f Vdlitui-t., rndiLrri
".
toreicrd tuliolla kä) tössä pitlåt aila
.arjdt kaikilta ! esi- ja \ iemärilaiLoksilta. P:uo<in n:ijstä syisu mallisca on l:ivteity vain \htä indikaattoria kutakm alakriteeriä kohti.
vata oleellirilta

Kuva 1. Vesi- ja viemärilaitoksen ek0tehokkuuden hierarkkinen malli.

Koko \ e.i- ja viemä"ila iiok.en elote-

hokluutta kuvaavan tunruslur un laskeminen edellyttr el olehokku u'tndPl-

Talousveden laatu/KMnOa-luku

:ien päinottJmi>t,r. \esi- ia r iemäril.ri
Iok-en ioiminna n tävoitteidel priori
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ilrn,ian joulu\ ien y rpJ ri.tövdilu tuk,et dn rorriin elinlddrrarvioinnin menetelmiä h).v;iksi käyttäen (Tenhunen ym.
2000, Cepp;la lqqo). 5uomen olocuh-

teis'in.ovel.etulld

r

ail

u

tusa

tu n

fijaa r a.tasi

rviointr-

mdllillä la'f etliin päästöi.ti dilleutu! ar
haittapisieet. Maaperään menevien
päästöjen indikaattodksi valittiin jätevesilietteen sisält?imien haitallisten metalhen rnäärä. Liettepn .r<ältämäl hai-

ren tehneilla nenlilöillä oli ma\dolliid

ly'ymvlsii

e-i-

täimellä. Indeksin aNo 100 merkitsee

k).ei<elle indikdditorille d<etetun l"voilearvon säavLltldmi.Ld. Arr oiurrltioiden määritys Peru.tui rnvcjc ind rkaattoreiden kehitykseen 1990luvulla.
Arvofunllioiden d\ Jlld -Ladldtut'ndildditoreiden arvot ovdL \ert,lllukel

jaul si,tJ. A.ianrunhioiden antamal paF
noarvot normalisoitiin siten, että niiden
.rmma on ) k.i. Taulul.o>'a 2 on e'itelty lol o \ e>'- jd vremärila itok-en el ol( hokluuden Lrileereiden saamdt PJhcarvot vastaajaryhmittäin.
\esi- jd \ iernärilaitok.en eLolehol-

luuder lLrnr)uslulu f lasLetrrn
va11a

poisia ke.kenään, ia ne votdadn !hdr.ldd pamolerloimia käyHäen elotehol-

Luu d kLt\ aav,.![.i tunnu5lu\ uikci.
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llii la5leftiin ) hteen Paino

tettuna niiden haitallisuudella. (Valtioneuvostonpäätös 282/1994 maanviljel)L>es-ä Lå) tetlävan lielleen,uurim

mi.la sallitLrista ra,Lasmelallipiloisuuksia).
\ esi- jå \ iemär'ld itol sien toimir]nd.
sa

kv-

merkik'. krrteerien määritlel) istd ia 'a-

Kuva 2. Talousveden laadun arvofunktio,

metd

Hel..ngin Ve-

-el)'vn. ionld Peru.teel la Plotehokluuden eri Lriteereille määrilelliin painoarvot- Arvottaminen toteutettiin noin
kaksi tuntia kestävissä tilaisuuksissa,
joissd ehrlätee'l l:ihetetq rinci-to id tul
limu5mencrel må eci lelliin. AJvoHdmi-

,uu- lehdd tarLenla\

tJll'.el
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den rekå lan pereen ia Turun ve:ilailo.len aciäntunrijaa ia vesihuoltoa Lun-

tapahtuvan vuosittaisen vaihtelun

vaikutuksen poistamiseksi ia laitosten
\ älisen vertd r lta vu Lrdcn mahdollisrami'eLsi ndildattoreiden diLd.arlat normalisoitiin eli jaettiin toiminnan laa-

Tuotteiden ja palvelujen parantaminen
Talousveden

.sl \ dlmi.iehrn taloust eden mää_
rällä). lndildalloreiden normalicoidu
aikasarjat muutettiin ekotehokkuutta
kur aavik:i indek'oiduiksr aila.arjoil si välille 0-100 arvofunktioiden avulla.
Kuvassa 2 on esimetkki mallissa käyte-

tystä alvo{unktiosta. Arvoiunktioiden
laadinta perustui indikaattoreille aseteiruilin t.r\ oifteisim l5-20 vuoden r;ilr
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Päästolen väheniäminen
Päästöt veteen ja
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juLrl la tai
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laaiu

Vesihuollontoimivuus 0,16

Päästöt
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maaperään

Vedenkulutus
Energiankulutus
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Kustannukset
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Helsinsin, Iampcreen ia Turun
uesF ia uiemäillaitoslen

eloteh0lr'lruus
Lkotehokkuusmallia sovellettiin Helsingin Veteen sekä lampcrcen ja Turutl
Iesilaitoksiin. Nlalliss.r k;ivtctvt .rr'\ o
turlktjot ja kriteerien painoarrot (taulukko 2) oli\'.ri sam.li kaikille laitoksil
le. Indikaattoreiden aikasarjut kerät
tiin luosilt.r 1991-1 1999. Ekotehokkuutta kuvaa\,trt tur-muslu\,ut laskettiin si1-
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kaattorit sclittä\'ät suurimman osarr
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csitett\.jä tuloksi;r .rr-\ joitaessa c)n sv\,t:1
huonat.r, cttä ckotchokkLlus.lnah vsirl
tuloksia ei \oi suoraan kävtiää laiiosten
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Kuva 3. Ekotehokkuuden tunnusluvun kehitys Helsingin, Tampereen ja Turun vesi- ja
viemärilaitoksilla 1990-luvulla. Laitosten väliset erot i0htuvat mvös niiden erilaisesta
toim intaympäristöstä.
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vertaamincnekotehokkuusmalliltaon
rnahcl(rllista. koska vesilaitoksen ta-
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Tenhunen, J., 0inonen, J. & Seppälä, J. 2000
Vesihuollon eiinkaaritulkimus:Tampereen vesilai

e,lrrlä.il-

nctelmli \,esil.ritosterl toirninnai ia serl

toksen va kLrtukset ympärstööf. Helslfki. Suomen

telvn ekotehokkuus vuorsina 1997 ja
lc)9b niiLlen ir).likJnttorei\tn o-.lltJ. joihin t\ penpoi.ton iellost.' nr incr r (\ \ JrLutta Fut. lniestomtrku!Lnnllul\er oll |\äl!i kohdenncttu kolon,r.rn r uodellr
lq9q flote\oLlu urllrnll'lla Le\l\ n J.-

Itlritl,irni.en arr roitni'elsi, kurr kaik\i le-Lr.i.et lailo.Len ioinr||lJan !,ri-

vroarnokesiLs Su0me. yr.pansto 434 107:
Valt oreJ /0slo1 paolo. pL di,rd-o "neer hålds-

kundvnt tcbl,rt olct.r.rn huomioon. fLo-

ta maanvije yksessä. Suomen saådöskokoelma

\ ion ferLr*teella pkotcholluu. ol .clviistr lisiänt\ r)\ l In\ c.toI|rli or ollut
kilnn.rlLl\d jo \ lrLien \ uod(n trhr.inmaksuajalla.

f ;irr\löin\ c.toinlel,r lelrt.ie..,r
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VESTTALOUS
ifmestyy vuonna 2OO2 edelleen kuutena numerona.
Vuosikerran hinta on 40 euroa (samaan laskutusosoit-

teeseen tulevat lisätilaukset å 33 euroa). Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen ja Vesiyhdistyksen jäsenille vastaavat
hinnat ovat 33 euroa ja 2A euroa. Tilaukset toimituksesta:

E-mail: vesitalous@mvtt.fi
puh. (o9) 412 5530
fax (Og) 412 5207
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C O S T-EFFECTIVE
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PUMPING

pumppaamot

. jätevesipumput

. kaukolämpöpumput
. biokaasukom oressorit
. epåkeskoru uvipu m put
. työmaauppopumput
. potkuripumput
. tyhjöpumput
. sekoittimet
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Autonråauiset suorimcr \edenkäsiticl) \ n

. EilJ \er \r i,,r \J hrele\In p, \e\.erhrn
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Salpakula 9. 01200 Vaniaa, puh. 09 350 BB 140, tax. 09 875 T47g
Emai: dcsfil@tuomiteam.fi Antti Jok r'rei cS Nl 0400 224777

TOKAPATVETU

H. EEROIA OY

ABS Pumput Oy
Höyläämötie '16, 00380 Helsjnki
puh. (09) 506 8890, {ax (09) 558053, www.abspumps.com

Monipuolisio viemörihuollon polveluo

- PUHTAAN VEDEN
*
*-

koivon tyh jennyksestö viemöreiden
kuvouksiin lo soneerouksiin
osiqnmukoisello erikoiskolLrstollo t
OTA YHTE\TIÄI

vedenottamoille 10-1000 m3/vrk

Puh. {09) 852 1600, (09) 852
Fox (09J 852 1616

omakotitalouksiin, maatiloille. laitoksiin
suodattimia mvös vesjoistekohtaiseen

1

l7e

vedenpuhdisttkseen

-

painesäiliösuodattimia ia suodatusmateriaaleja raudan, nianqaanin,
orgaanisten arneiden, rasliasmetallren,
kloodn pojstoon sekä veden

-

suunnittelua ia palvelua vli30 vuoden
kokemuksellå

,lt

pL 33, 1 9650 Joltsa
puh. (014) 883 521, fax (0j4),883 522

AIfl/A FILIER oy [1ålii:fflili$glP,Y,*""*
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. Jätevedenpuhdistamot . FINN-CLEAN -rumpusiiv
' oe'heestä 5 000 dsLras- . VIVA -por.asvälpdt

vastrkkeeseen
bioroonor I

. HUFO

. BIOTF<

.
.

.

BIOCLERE -biosuodattimet

äitrlit*g&rnr,:!irr!åi!åa!!

tf fi $r'Fät'åri*"F#8'

.

'r!d5 e

Iät

suodatinmateriaali.
ntarvikeraalL

DRA|VAD -säkkkuivatmet

OY EKOFINN AB
R! tak.ru

{&'

puh (03)751

6 c, 15900 LAFTI
3171, iåx 103)751 3306

964-424 7580, fax 424 7588

. Akkreditoitu testaus aboratorio

.

T153
Julk sen valvonnan alainen vesi aboratorio.
EELA:n hyväksymä vesilabof atorio.

.
. Sosiaali ja terveysm nisteriön hyväksymä vesilaboratorio.

->>

BIOPERT-ohjelmistot jätevedenkäsittelyn ohjaukseen
sekä raportointiin. Myös erlllisiä raportointijärjestelmiä
lähinnä WINDOWS-Vmpäristöön.

Enviro Data Oy,

Tekniikantie 21,02150 Espoo,
puh. 09-437 5246, fax A9-437 5247

JATEVESIPUMPPU UUTUUS FLYGTILTÄ!

N-PUMPUT
.

.

TUKKEUTUMAToN JUoKSUPYÖRÄ
. sÄÄSTÄÄ ENERGIAA
SÄILTTTÄÄ KoRKEAN HYöWSUHTEEN
KOKO PUMPPAUKSEN AJAN

Oy
Yrittäjäntie 28
01800 KLAUKKALA
ITT Flygt-Pumput

@ffiffffiffi

JäteYeden puhdistamot:

\r.wrw.greenrock.fi

Puh. 09-8494111
Fax 09-8524910

www.flygt.com

TeoLli\uurrje

9ll0O

Ii

I

Puh. +158

Frx:

(0)E

Irt9t

+158 (0)8 8191

tOt
ll I

F-mait:

inibar:gr.cru.ock.fi

Inrenr.| *$s.srcetuock.fi

Clewer@ Clean Water
Tunnettuun biofitmiin petustuvia jöteveden
puhdistusjörjesteLmiä teolLisuudel!e ja yhdyskunnille.
Ctewer Oy Ltd., Raidetje 1, 96900 Saarenkyta
p!h. (016)ll2 550, fax (016) 312 5522

inio@ctewer.com, !r'ww.ctewer.com
Myryntrkonttori: KoetrLantie 7, 00710 Hetsrnkr
p!h. (09) 15 05 960, 040 7033 294, fåx (09) 35 05 9650
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]

kulututou.

+ vesistötutkimus

*

UrurnEtct

vedenhankinta

Luotsikaru ll 001
Puh. (09) 692 7l 00 Fax (09) 692
www.silakka.pp.fi
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Oy HV-TURBO SUOMI Ab, PL 49, 02211 EsPoo
Puh (09) 884 5500, Faksi (09) 884 5600

/r.

HV-TURBO kompressorit

STAMO
LANDIA

sekoittimet
upposekoittimet ja pumput

OV KART AB

- urakoiva ia valmistava

konepala

pu h distamot, -pumppaamot
Välppeenkäsittely
Raakavesipu m ppaamol
Kalkkirouhesäiliöt, -siilot, -suodattimet
Suodatussäiliöt

Jäteveden

Kivenlahdenkatu 1, 02320 Espoo
puh. {09) 8190 440, fax {09) 8190 4410

LäNGE
a Reagenssit
I Analysaattorit

a

Laboratoriolaitteet

PL 16 04261 KERAVA. puh (09) 417 4500 raks ,1174 5100

VESIKEMIKAALIEN
YKKONEN
o

rauta- ja alumiinipohjaiset koagu-

lanlit. polymeeit. hiililähfeet sek:l
näiden yhdistelmätuo1{eel

rcuAlvrsTus

oY

a
a

ruotteiden sovellutukset veden- ja jä!evedenkäsitfeiyyn
asiakaskohtaiset. räätälöidyt koaguläntil

a järvien

kunnostukset

. Belonisoneerdus
mm. vesifornif . ferroohoot. sillal

Kemira Chemicals Oy
Kemwater
PL 330. 00101 Helsinki

.Perusluslen vohwislus
mm. poropoalul, onkkuroinli, esiiännilyksef

.Mco- io kolliorqkenteiden tiivistys io sfqbilointi
mm tntekbtnu. tutsKuoetonotn

Puh. (017) 554 4216, fax (017) 554 4217
Kaivostie, 71 470 Oravikoski
Hatanpäänvaltatie 34 A, 33100 Tampere
puh. (03) 273 2212, tax (o3) 273 2213

puh.0l0 861 2u

:{}z
6F-

I{ET[IAA
KEMWAIER

fax 010 862 196E

hltp:/,kemwater-li.kemira.com
kemwater-fi@ kemira.com

KMV-tuotteet
KAIKKEA VEDEN PUMPPAUKSEEN
JA SUODATUKSEEN,

Kirkkonummen N,4etallivalmiste
Pippurintie 122
024OO KIFKKONUMI\,1I

NOPOL' DDS JA O.K.t.,
ILMASTUSJARJESTELMAT

Puhelin: 09-298 2141

Fax:

-,,

09 298 5860

Nopeasti
asennusvalmiit
:

fii,

L

.

N,la r,

YHDYSKUNTA- JA TEOLLISU US JATEVESIEN
PUHDISTUKSEEN

nopon

/\0KK0 S t0

Puh.09 351 730
Fax. 09 351 5620

75 mm:stå a aspäin

E@E

POmltTEt

BETON]IUQTEIETDAS

PL

NOPON OY
Turvekuja 6
00700- Helsinki

INTERNATIONAL LTD OY

202'67107 KOKKOLA

LUOTIITAYAA JÅTEWDEN KASITTETYÄ

I'LI
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WODEN KOKIMUKSEIIÄ

PUHDÄS\TSI i JÄTEIESILAITOSLRÄKOINNIT
JA KÄTTAVAT LÅITTEISTOTOIMITUKSIT

-hydråulisctporrasv,ilp:ir -hieLLaptsuril
-hydrauliset rälpepuristimer -tiete.- katkki- ja AVR siitol
-suotonauhåpuristimet -selklaahakoncistot
-rumpusiivilät
-Ilo(aatiolaitteet
-pollmeerilaitteistot -rnuviknlj ettim€t

TANNEN

AIITUSPAIVEIU
OY
Läpikäytäväntie
103 28400 Ulvila
53$m3

puh, (02) 538 3655 GSill 0400-593928 fax (02)

puh: 06 4240700
$1t*.poniltek.fi
1
Ilnåjoki e-nuil: inf0(!i poniltek,fi faI: 06 12{0750

Varikorli€
60800

VEDEN LAADUN MITTAUSANTURI
HYDROLAB DATA -TAI MINISONDI

VAATIVAA VED EN KÄS ITTE LYÄ

Yhdellä sondilla voit mitatå jopa 12 eri suurettå
yhtäaikais€sti pohja-, järvi., meri- tai jätevesistii.

Pr Minefit'

lämpötilå

johtoktkl
pU
liucnnut håppi

ProMinent Finland Oy
Orapihlajatle 39 (HPY sivu 20 79149), 00320 HELSINKI
Puh. (09) 477 7890, Fax (Aq 4777 8947
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RoVATT ves atospumput
PUIVIPEX Jyhiennys-

i SPECK

Jmpärillå vallitscvå !ålo
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-les[ipakopumplt

neenkoroiusasemåi
:i: Erikoissä öt
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GPS
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OY LABKOTEC AB

VEDEN JA JATEVEDEN

Labkotie

- kottalouksile - kunn lie
- vesiosuuskunri le- teol isuudel e
Yrittäiäntie 4,09430 SAUKKOLA
puh. 1019) 3/1 000
1019) 371 011
www.oumooulonta.ll-{ax.

1

36240 KANGASALA 4
Puh. 03-2855 111
Telelax 03-2855 320
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RADIOMODEEMIT
SALMETEK OY TOIMITTAA
Langattomåanlredon.iinoonlainrita.joilla
voir sriflää RS 232. laiRS 485-deloå.

a.
\:'*".
l: ';: I
iii -,, '
{
3
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ON/OFF-rieroa,4-20mA-viestejä,pulsseja.

SALMETEK OY
PL l0l.0l80l

Langalliseen siirtoon modeemeja sekä
valinnaiseen ved(koon el1ä kiinteille
yhteyksille. myös opdseen k-uituun.
Kysy meiltä ELPRO- ja WESTERMO
tuotteita.
www.salmerek.fi
ioto@s"1

Klaukkaia
Puh. Q9-2166 250
FLt. 09-2766 2550

.
.
.
.
.
.
.

"erek-fi

SALMETEK OY

IT

SU0I'/IIN
PUIKISTO
TARVIKT OY
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\'littäusj:iricslcIrär puhtaille.ia vieoriiIivesille
Korjruslnuhvit.ia laippapolahaarlt
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PE srihköhitsausnruhvit ia -pistoliittnnet
Vaihtotie 9, .1.1.170 Ylöjärri. Puh. (03) 3{ 81688. far

e-

(0-3) .118.{699

ail:

Vesilaitokset
Jåtevesilaitokset
Jäähd\,'tvsvesilaitokset
3o vuotta erikoisalana flotaatiotekniikka
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BUIVPUS]IVItÄT .

KONEVÄLPÄT .
BUUVIKUtJETTIIVET
DEKANTTEBILlNG0T
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SUOTONAUHAPUBISTIIVET
NESTESUODATT

NI ET

.VALPEPUFISTItVET
.P0LYIVEERILAITTEET

FJIhA[i]ElX an
PL 20, 00981 HE LSIN KI

PUH. (09) 343 6200, TELEFAX (09) 3436 2020

"Jos kaikki
Suomen järvet...
VESISTOJEN KUNNOSTUS JA HOITO
SUUNN TTELU

MODERNIA TEKNIIKKAA \'ESIHUOLIOON
. Auromatisointi -

.
.

sähköist1's - r'alvomoratk:risur

Paineenkorotusasemat

Suunnrttelu - asennus - huolto

1!)SLATEK

PL 333, 90401 Oulu (Tuotekuja 4)
puh. (08) 5620 200, fd (08) 5620 220
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Yhteistyöllä luontoa säästäviin tuloksiin
Laaia valikoima kiertornäntäDuhaltimia:
Hibon ja Roots / Holmes
a Elmacron-nävtteenottimet ia pH laitteet
I ProMinent pumput, hoitol ja-valvonta\,älineet
a Mukavat ja l.rajuttomat BioLet kompostivessat
Kysy lisääl Meiltä saat asiantuntevaa palvelua!

I

Puh. (03) 884 080

Fax

156] O LAHT

(03)88,1 0840

maailmdn huipulta
Dynasand'
s!odätlimet
Noxon'
ierteenkuivauslingor
Johnson Lamella amellse keyn met
DynaDisc
suodatt met
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Laadulkaat a neel ia l etota lo puhtaan veden
kästlelyyn. jälevedei käsl1eyy. ja leor suuden

Pyydä vesihuollon

Ota meihin yhteys,
Lupaamme hyvän palvelun.

Nrijamieieflie

3 B,0400 He s

tarviketarjous
Vesitalouden
markkinapaikan kautta!

nl

puh 109)4r31 9300, tåksi109l 4l3r 9330
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Kiuru & Rautiainen
Vesihuollon
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57130 SAVONL NNA
Puh.fax: (015) 510 855
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VESIHUOLTO 1. YMPÄRISTöNSUOJELU
UANruTÄYTTö ! TIE. JA LIIKENNE

a prosessi-

suunnttelu

LVI *: SÄHKö
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PL 453, 33101 TANTIPERE P1 52, 20781

Puh

103)2442111

\ t

Puh

AUTOMAATIO

KMRINA

102)5159500

Sepånkatu S A7, 90l00 0ULU

Puh (08)883030

lrr:;tnööntormrsto

B. OY VAYLA

Joensuu

Vesitekn iikka

Nurmijärvi

Jätevesitekn iikka
30 vuotta flotaatiotekn iikkaa
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130 Kajaani 08 628 373
8022 Pori
02-6339 454

013-120
Og 216

. kunnallistekniikka ja vesihuolto . geotekniikka
' tie- ja liikennesuunnittelu . vesitiet ja satarnat
. jätehuolto ja kompostointi
. rakennesuunnittelu
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Vesihuolto. vesirakenteet
Suunnittelu, työnjohto
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Helsingin Veden 125 vuotinen historja
on saatu kansien \'äliin. "\iettä ja elä-

lJi\ ui'tJ. KJI\ o\ eden laaLu
vrihreli rnell oi.e-trj.r p lrdnlunut iuo

md\ rten'J

e.i .e\J

m
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å*S vaas**a
laitos valmistui vuonna I959.
Päijänr1e tunncli valmisiui vuonna

rtlcellu lPn \ lerr: roinli
ar.reutlir"l u-e'La rdkd\ ra ePrJerioilr.
Hel-irrgin en.inrmä'rrn \ edcnpuh

Tunnr.lin rn\ örä lLrr\ rrliin l-Ulr.
Lr.ur i,r I v\ dl-dtur-( l| rJJL.rvedl-n -d"n.

distuslaitos sijaitsi Vantaanjoen suulla

vuosikvmmenen aikanä kehitys ve-

Kr[rinlaarLLananor!.r.r'pllJ. <.ltä

\ e-

der]puhdistuksen saralla on ollut muu-

- pump-ttrin \lppilar nJellJ -ijdinllee)eei quL'n en en-irnrii-ecn ! e-i-

reho5iet.-in oL'or)oirmilla r ut-'rura lqTo

mutusveden saanti tuolloin vielä iu
lenarassa puutalovaltaisessa kaupun-

toiniin. Ensimmäiset vcdenjakelupostit

Veden laatu parali entisestään, kun ve-

-rJ"rt-irJt AlbcriinL.lJun Lulnta.'.r

denpuhdistusprosessiin liitettiin

gissa. Alkuslsäykserr vesilaitokser-r pe

frolldj.rll.l \e-i In.rl.clliin iok.' miL
lauk-vn tni lt-rurreiJen J.l koiielälI1te11

mää" -nimiserl teoksen on ki4oittanut
valtiotieteen tohtori Tin1o Herranen.

mar

Vesilaitostoiminta käynnistyi Suo
messa viime vuosisaclan loppupuolella. Ensirrmäinen vesilaitos perustettiin

Helsinkiin vuorura 1876. Vesilaitokser-I
ensisijaincn tarkoitus oli turvata sam-

rustamiselle antoi Suomen keisarillinen senaatti, joka oli huolissaan pää
kaupungin palofurvallisuudesta.

oli$il(o Hclsinkiä ilman loimiuaa
uesihu0ll0afl
Säännöllinen vedenpumppaus aloitet

tiin

L.L2.1876. Se on myös Hclsingin

Veden virallinen perusiamispäivä.
Kaupungin asukasluvun kasvaessa
puhtaan veden merkitys iuli yhä tär
kcämmäksi. Etu1en vesilaitoksen perustamista helsinkiläiset hankkivat juo-
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kur-riärän muLarrr. Jo\ar-.1t" her, -el.J, lehrn;.t; rJi h.irillJ ve-' mal.oi
viisi markkaa vuodessa.
Vcden kemiallinen puhdistaminen
dlorL( ttii" jo \'uonna lo0o. Ku.t VanJ'ankdLrl'urgin vpdFn pu hJ i.lLr.la'lo\JIn_r-lJr \ Jonnd q2h Hl-l-ln8in \(lu

JenpuhJi.ru" oli \Jir5aiirv.rli-enl in rruliapuun mukran I orkrJid-o.-1,r. He'
-mgrn a-rLJ. u\ un |.r.\.rc..J ia LLr- erl
lrhrördcn -r nir cssa o50-lur ulla lar-

1o82.
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pä-kaupunki.euJrlle. lat

Len in In( rl

ir r'irne

il.ä!iJ Vcdcnpulrdi-ru-t

aktii

vihiilisuodatus vuomra 1998.

Uc$inuonolalueluia 125 uuoden
aian
Tänä päi\,änä Helsingin Vesi on kun

ndllirer lrilpldito-

Jd

rehok.r. pdl\ elu

lTitvs, jolla on takenaan 125 vuoden koI erru! he :i1\'l.r'.len \ *.rhLol-oslr.

Hel-irrgln \ e-i paIr elee
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pääkaupunkiseudun asukasta vedenpuhdisiuksen, jakelun ja jätel'esienpuhdistuksen osalta.
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NHFiF eli Pohjoismaisen Hydrologiyhdistyksen Suomen jaosto
Jär'iestää 23.1,.2002 alkaen 12.30 seminaaritilaisuuden

"Hydrologian haasteet kansainvälisessä kentässä"
Puhujiksi ovat lupautuneet
vesihallintoneuvos Risto Timonen Maa- ja n.retsätalousministeriöstä
tutkimusjohtaja, professori Juha Kämäri Suomen yn-rpäristökeskuksesta
ympäristöasiantuntijaneuvos Pertti Seuna Suomen ympäristökeskuksesta
Odotamme tilaisuuteen myös ympäristö- ja ulkoministeriöiden edustusta sekä muutamia muita
lyhyempiä alustuksia.
Tilaisuus järjestetään Physicumissa (os. Nils Hasselblomin katu 2) Fysikaalisten tieteiden laitoksella Geofysiikan osastolla eli yliopiston uudella karnpuksella, johor.r samalla osallistujat voivat
tutustua.
Tilaisuuden avaa laitoksen esimies prof. Juhani Keinonen.

Tilaisuuden järjestelytoimikunnan puheenjohtajana toirnii prof. (vms.) Timo Huttula
(Timo.Huttula@Helsinki.fi)
Lisätietoja myös Aija-Riitta Elo (NHFiF:n puheenjohtaja)
Ilrroittautumisia toivotaan viimeistään viikkoa ennen tilaisuutLa osoitteeseen
Aiia-Riitta.Elo@Helsinki.li

ohieila uesitalous-lehden ldil0ittaiillc
lehclen toimitussihteerille sähkopostiosoitteeseen vesitalous@ln1ytt.fi Käsiki!oituksen toivottava enimmäispituus o11 noin 12 000 merkkiä. Teksti kiioitetaan 1,5 ivin\'älillä raakatekstinä. Asetuksia

Artikkelit toimitetaan

(esim. tabulointia) ei siis käytetä. Pakollinen rivinvaihto ainoastaan kappaleiden \-älillä. Otsikoiden tulee olla
lyhyitä, \'äliotsikoita ei numeroida. Ki!oitusten tulee olla Viimeisteltvjä. Artikkelin ensimmäiselle sivulle merki
tään tekijän r.rimen lisäksi oppiarYo ja tvöpaikka sekä ]'hteystiedot, myös sähköpostiosoite.

Kirjoittajan valokuva julkaistaan artikkelin 1'htevdcssä, mieluimnin \'ärikuvana. Toimitetaan joko sälrköisesti
tai postitse (toimituksen osoite: Tontunnäcntie 33 D 02200 Espoo, puh. (09) 412 5530)

Kirjoittajan odotetaan laati\.an myös:

.

Tiivistelmän. Artikkelista julkaistaan sisällysluetteloaukeamalla kirjoittajan tekemä ytimekäs tiivistelmä,

jonka pituus on korkeintaan 250 merkkiä. Kirjoittajan tekstissä tiivistelmä siioitetaan ennen artikkelin otsikkoa
. Ingessin. Artikkeii aloitetaan kirjoittajan laatimalla ingressillä, jonka tarkoitus on heråttää lukijan kiinnostus
Pituus 200-100 merkkiä. Se sijoitetaan otsikon jälkeen Leipätekstiä ei aloiteta väliotsikolla.
. Kirioittajan taustatiedot. Lukijalle ta4otaan hieman taustatietoa eli noin 100 merkillä kiioitta]an työhistoriaa
tai r.nuuten artikkelin kannalta olcnnaist.r tietoa. Taustatiedot sijoitetaan kiioittajan tekstissä yhtevstietojen jälkeen.

. Taulukoita

ei aseteta tekstiin, \'aan tekstin loppuun numerojä4estyksessä. Taulukor] otsikon tulee kertoa mah-

dollisimman lyhvesti taulukon olennainen sisältö. Desimaaliluvuissa käytetää1 Pilkkua.

. Kuvia ei mvöskään

sijoiteta tekstiin, \'aan tekstin loppuun ja ne nurneroidaan juoksevasti. Kuvia ei kehvstetä
viiyoin. Kuvien tulee olla sellaisenaan painovalmiita ja niiden kaikkicu osien iulee olla luettavissa myös pienennetvssä koossa. Kuvatekstit kirjoltetaan yhtenä ryhmänä, ei siis kuvien vhteyteen. Valokuvista mahdolliset
rajausohjeet. Taulukoiden ja kuvien sijoituspaikoista voi ki4oittaja antaa ohjeet

. Kiriallisuus. Kävtetään nimenomaan sanaa kirjallisuus (ei lähteet, viitteet tms.) Ki4oittaja voi antaa m)'ös kirjallisuusviitteittensä internet-osoitteet lrvpertekstikohdassa mainitulla tavalla

.

Englanninkielinen lyhennelmä julkaistaan osasta artikkeleita.

Se saa olla enintäi:in

noin

100 sanan

pituinen.

Kääx1ös ja kielentarkastus tehdään lehden toimcsta.
Sähköisessä muodossa tulevien kuvien osalta huomattavaa:

.
.
.
.
.
.

Kuvan tarkkuus rral.rintään 300 dpi
Kuvan koko vähintään lehteen tulevan todellisen koott suuruinen
Kuva CMYK-muodossa
Kuvan tallennusformaatti .EPS tai .TIF
trVorld-, Pon'erPoint vm. kuyat tulostuvat 72 dpi:nä eli ne ei\'ät pääsääntöisesti toimi lehdessä
Toinitus 100 Mb Zipillä tai CD-ROM;i11a

Koska lehdestä tulee m1'ös vetkkoversio, on huomattava seuraavaa:

.

Hyperteksti, Verkkolehteä \'artcn iekstiin suositellaan liitettäväksi myös ns. h]'pertekstejä. Sanat, joista kirjoittaja haluaa linkin asiaa lisää r'alaisevaan internet-osoitteeseen, merkitään alleviivauksella ja sen jälkeen sulkuihin osoite ivyliin: Tilanne Baikal-i:irvellä (http:/ /r'wr,.baikallake/ index,/pollution.html) ei voi jaikua r1äin.
Ki4oittajan tulee tarkistaa linkin osoite niin, että se osoittaa suoraan oilertr ww\,r -sivua. Tämä osoite näk}'v mm.
selaimcn osoitepalkista. Hypertekstilinkkejä voi siioittaa tekstiin korkeintaan viisi kappåletia.

. Taulukko. Ki4oittaja voi valita taulukon, johon haluaa skaalausominaisuuden. Tämä tarkoittaa sitä, että lukijan klikatessa taulukkoa se aukeaa verkossa tarkemmassa koko ruudun koossa. Ki4oittaja voi näin antaa kaksi
taulukkoa, joista ioisessa on vain perusasiatja toisessa enenrnän ja tarkempaa tietoa. Taulukot nimetään tyyliin:
Perustaulukko 1 ja Tarkeimettu taulukko 1. Lehdessä julkaistaan Vain perustaulukko
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Unknown environmental
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