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Integrfl af0stfl integmalio0n
Olli Varis

GlllllA - KansainuälistGn uGsien tilan aluiointi
Elina Rautalahti-Miettinen

GIWA projektin koordin0inti maapallon p0hj0isila Osilla. Vesien tilan

arvi0intiin tarvittavien alueellisten ryhmien perustamtnen,

arviointityön käynnistämien ja ohjaus. Arv 0lntimenetelmån la

raportoinnin kehittäminen.

Globaalien uesilrysymyslen 0pelus
Ieelfialit Mclong-ioen limlussa
Pertti Vakkilainen, Marko Keskinen, Ulla Haapala ja

Olli Varis

iMielenkiinto maailman aajuisin vesitaloude s n kysymyks ln la

iaajamittaisiin vesivafojen kehltyshafkkeisiin 0n tä ä hetkellå suur

[\4aailmalla 0n runsaasti hankke]ta käynnissä 0p ske l0 tak n aihe

vetää kursseiile k! n magneetti. Su0nralainen ves sekt0fi hakee

uus a uria m0nella tava a. K0rkeakoul! a tos kantaa k0rtefsa

kek00n muunmuassa srsällyttämä ä opetukseen g obaa n

vesitalouteen liittvv a kursseia.

Ionle sap -iärucn alueen lclritys
Kamhodza herää henliin
Jorma Koponen, Juha Sarkkula, Markku Virtanen

Suoma aiset ovat tutkineet kesäkuusla 2001 alkaen lvlekonq joen a noaa

merkittaväå alajuoksun tulvia tasaavaa allasta, TOnle Sap -läNeä.
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uGsihuolon instituutiot eläuät
muutoslGn ailma
Jarno J. Hukka, Tapio s. Katko, Hairi Mattila,
Mohammed Asheesh, Pekta Pietilä ia Osmo

Seppälä

Vesihuoltopalveluiden ja niihin liittyvlen pelisääntöjen kehittämrnen

0n n0usemassa keskeiseksi vesialan kehittämistarpeeksi.

Artikkelissa kuvataan tähän liittyviä tutkimushankkeitar yksityis-

sektorin osallisiumrsta palveluiden tuottamiseen, vesihuollon

visionäär stä j0htamista, jätevesihu0ll0n iärjestämistä haja-

asutusalueilla, vesihuOll0n kehittämistä Liettuassa, Kosovossa

ja Guyanassa sekä Lähi-idän vesivarojen käyttöä.

Riosta lohanncsbwgain
Dublinism Bonniin
Olli Varis

Iitalcrlinns ry rcrustcilu
Jukka Ilomäki, Timo Tirominen ia Hannu Vikmar

lläl(ölr0lttia uesinuofi0laitoKen
paildmiäf eslelmän nanlinnasta
Lawa Saiionmaa ia Kari Mikkonen

VesihuOltolaitoksen paikkatietojärjestelmän hankinia on laitoksen ja

0hjelmistotoimittajan yhleistyöprojeKi, jossa itse 0hjelmistotoimituk-

sen iälkeiset Dalvelut muodostavat merkitlåvän osan hankintaa. Jär-

jestelmän käy,ttöönott0 kannattaa tehdä projeKiluontoisesti, jonka en-

simmäisenä vaiheena rnuodostelaan laitoksen yhteinen näkemys t0-

teutetiavan järjestelmän tavoiiteista ja siloutetaan l0ppukäyttajät jär-

iestelmän kä!4töön. 
tr

0il(eudellisisla 0ngclmista
uesislöien
Hannu Maiud

Vesilain puuttuvat määritelmät aiheuttavat ongelmia

vesisiojen kunn0stuksessa.

Pofln laupunlialuecn
mniaucsic$iiltymän mallinnus
fussi-Pekka Kinlunen

P0hjaveden määrä ja virtaukset saadaan selvitettyä nykyaikaisilla

maliinnusmenetelmillä. Tulokset saattaval muuttaa merkittävästi ai-

kaisempia käsityksiä. 
En

liilenalemi$10

utrtisia

EI

A Absuacts

ulGrasl(ynä
Katri Saukkonen ja Alru Elina Tirunen !E

elit.

wwwuesital0us.com

Pyydä vesihuollon
tarviketarjous Vesitalouden

markkinapaikan kautta!
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i!ir.i!it.,::', PAAKIRJOITUS

IIIIEGRAAIIl|SIA
IIITTGRAATIl|OII

\ p-iprojeki.t lJ l ietecll'-ct \ hte.'r\ öl J

viot olivai eninmäkseen kahdenr'älisiä,

pohjoismaisia jne.

\l..'-'ktori J i täori'1 Jj.rn l J-\ dlU.

Ko.-maa ^ar lddLrirtiin \ e'i.a oudellr..t
kokon.ri--uunrilelnrat Yhd).1 u'1tien

\ e-'huoll^ jJ r;rH\ e-icn kä-itrelv lJ ilpr-

tirn \ rulr'iill- I unioon V.ral"louderr
\ e.irrlcrlrurroinr nlJ I ul oi-rr Anr
mattitaiLo ja vähintäänkin käytännön
luovuus o1i korkealla. Monessa asiassa

iehliin r,of,..-1. r ".r;r i" lr"rppruk-i,.
\\ t vuo-iL\ rrne|lcn näå-tä nr hd-

\ JilrJ\ i- -d \ mmärret(d\ id turlråLtLr'

rni'ta dire\lr'\ iell edc-.ä - InoneI J-iJI
ran un tel Ll .mil d ldvdlldnrne Jo.li
koja sitten.

Vesisektorjrl kotimaiset i,vömarkkinat
roppa-i\,ii. Seltor.rr inlegrdatio ruo-Lui

vähiiellen ja saavutetut asemat alkoivat
muodostua korostetun tärkeiksi.

\umo.n.rlaan \ hlPi.\rr'l.r jd \ rr-

-rnlin tdlou-elåT; alLni a\aJlr.r ja ir-
te[foitua nopeasti nuul, un maailmaal
Koulutuksessa " kansail-Ivälisiymincn"
oli "lu k-. -.u. .tt" lo.\Lr ( lJlrli\ dl liJltä
opiskelemaan ulkonlaille joksikin aikaa

jJ elld -u,,mdldi-rd r\hrr'i n ilv'\-n-
- rin r ali.r-..j longre..ei-.a. \ i*r.lilla
krelrllJ piti nppia Inm nu-iluin aar -
aLn.'Lin \uunlplem"ar - f iti.eu.a.a r'1i

ti murä1ld tehd;dn. 5Lome: rJl: n dlFl-

tiin ;irje-..,J \JnrJin\ ilr-iä Lur.-eiä ia

konErcsseja.

Tästä on siirrytty tilanteeseen, jossa

l;lre- jof ainen \e- dlrn Io L.dkou-
luopi'le rja oFr.lelpl. \ällinl;;rr rrru-
tamia kuukausia ulkonailla. Suomeen

lJlpe \ h,j er(-nm;- opi-lel.io.tJ fU-
'n;..ta jr nuua ta. Opintokielier r rli-
koina on laaientunut-

\nnä mLLloL.eL n\ dr rdpd rlunrrl

l_r r in irrall"arr nuurr \r..i-eklor'n loi

rinrd.ld jd l-dmrnä.t\ .ld\;n I'ienillJ
lan-r1 i-illJ fdro-rJL-.llr ".JL-i ldl-
InnhpnBp-.i. \1'. ra la r. Lorl erLoulutu:
on ollut jopa lakkautusuhan alaisena,

mJLLJ re or lu'lpnLin pvr.-tell\ | hp_-

gi-.ä p\ rlinällr niLdr.c-tr irriegr.ilu-
naJn Jn-Jirr\ rli-l..n ,lkateen r-epn \ lr-

teisöö11-

I inl it Inrl. a.or.ujen. rJrLirnLJdr-
tosten ja )'ritysmaailman välillä, samoin

kuLr .rr lrall-nnorra lojen r jlill;ior r h i-

punrci. \) r ld-r\ iL.r"m L uhJ Irrll-$ daLioia

jJ y\lei-ler cluJen \ mrnärr\'-li. \4uu-

turL ma.lmme r ctisel.or' on \ dara-rd
taantua kansallisten rutiinitehtåvien
p)'örittåjien riitaiseksi ryhn.Eksi.

A.ena.odrr .ilaan t"rr ir.ran reali.-
mia, eurooppalaisten ja globaalien
mdrll t-oiden .:.di.rjrni-rä,d -p ke.rJ

krt!een lJJn..rmi5lJ lulc\ J r-tru (eetl

Maailman- ja euroopanlaajuiset vesialar
l_dd-tcet u\ dr hLr.rrJ iJ l.r.vJ\Jt no-
ppd-t . läl-än t\ ökenLlåJn in.e8roitu-
mnen r urhi r uLnal. a-t.r pJno-. u -lJ uu-

teen, eflq rre-Li lorl eirnpddn l oulLruk-
-aen.,a .dmJllJ vJFL.rn n.dJmr-en Lun-
nioiiusta.

Suomalaisten vesiasianluntijoiden
mJJr; k.rn.Jurv.ili.i..ä jdjc.tn -..i .eli
\i npi.l. jJ ) riq --ndarlrndn madilntJn
(:;åc(r 

^n 
riali llvvin hipl1i

\ e>io.aami:e-rne rulp\ Ji-uLden \ r-

-io ror-r rarkkapa -i-illir vJ-lJ-ran-
lar.een p.a"nirn D:ä-vn nrr.rilm.rnl rJ

juisesti kuin mihirl kansallisesti päästiin

1,'(u r u,.-r(r rnrr. rr -i.lcrr. T;-tä -uu l

tauksesta alkaa olla jo merkkejä kuten
tästäkin Vesiialous lehden numerosta
ki\ il-nr. \lLtr,r it,e.tinrr.' .i lJDdlr-

du.
s

+i;* Olli Varis

E'mail: olli.varis@hut.f i

Integra atio... roneett:-e-li -e Lu u-

l..-tdd läh.nnå r oimr-analla ja .ir..r lie

neeLln \y-e.5'in; n;;iJU1 lJtJ lcrmiJ ! i-

li-ee.ilrri.-a jr \or\ r--a vu.de.ld .ni-

seen. Käsitteenä se ei tietenkään olc
uu-i. K.ril|j muuh'l-*t furkdva. jn'ldir-

rakenteiia ja muodostavat uusia.

Tinr.in Vp.il"lou--lehdc r leerT.rnJ

ovJ. \ edp". kehrn L-en ,r r ou rlu\-cr
11oninai-el l\ llenrrt. Maarnnre \'e-'
.el tori o i å emmi_ \r r in ".rrregrcifu

nut" kansallisten ongelmien hoitoon ja

pärjJ-i -iinä h) v'n. Tild.1re on kLiien
kin muuttunut Suomen integroituessa
Luroopparrr ja \ dhän rlJu.lleliI Ve

-.elIn-ipvr:-lelpe -nulana. nLtla \ Ji

Lulraa n\ I \ajanairelt. y'1, kF-lei-iä
linllpjd Inuuro.ien ldrrrlld,rin.r h r^
mdt,r. Alateerni-en \nulutuk-cn r L-i-
rrå:-v1- in dlidr\ o-tu- .Fl.nri11 pelil err-

u-.ä on eh-Lä tärkeir ru-la lr"lp tällä

hetkellä.
5uomalainer r hle.-kunta olr ai\.r'

1ailla erilainen 20-30 vuotia siLten. Maa
oli iår- r -Lrlie.ru. KorLerl.oLlul kou
lu lliv,,it ,,i.r,,rrru nhloria kotirnd'-illd kic-

'llä kotim" 
" 
r I\ örndrl linnil e l,.li-

1'Ji-el J rJhn'lul .e ld. \lri.Leriöljd vi-

',r.ro. \ dl\ or\dtld oL,a.ir a. vlttet.lur-
taa tiukasti. Ulkomaille suuntautuneet
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C00rdinator Gl0bal Internati0nal

Waters Assessment

E- mai I : e.lil@utalal!(?qiuai€l
Kirj0ittaja 0n työskennel yt projektissa Gl0bal

lnLer nationa Waters Assessment UNIP/GIWA

l0kakLusla 2000 alkaen vastuuålueenaan poh-

joisen pa lonpuolisk0n p.0jektin s0vel us-

alueet.

Global Environmental Facility.

el L rrrppunr.rrnrr l.ll)r,rDvälrnen ) nr-

fr.rri.lolr,rrrl..lei.lcn r.rllniH,ri,r, lcli \ uon-

11n lqoT.rloill,l n CIWAn Fe'u.lJmi-
-crt.r -.r.r(iJl -, l.u v*rt.rllulelpoi.lJ Jr
\'loilltltrcto.l r'rhcil uL.r-n su unraatni-

seen. Rahoituspäätöstä varten tarvitaan

Jr\ ioir'li. jnk.r kattaa I olo v.rlu rn'r 'rlu
, err 1.r 

.iihen Iiill\ !,rt nreri.rlueet Ar
viulru n tulee -i..lll,l,l \ älittömtl.n \ In-

I,rrr-h iL'ngelnr ipn olrellr Invö. lduslal-
l.r \'.ril ullJv,rl Idl"uLlelli-eL ir sn.iJ rli-
-et tpl ij.rt Prnj"lrIr tulep tJriolJ Jinei-
l^,r, 1,,|ll.r l*"u-l{.pll.r \.'iddarl a-eilaå

lrrr.rrrnu.rointet .rlueelli.ell.-r, I'.-rrlalli-
-ell.r j,r gln",rrlrlla rä.cllr lirle\.idric--
tvkseen.

\ lrki teken r o-i1'rulekti.t,.r qlob.r.rlin'

Vl.r .l'.rll', on j,rellLr 66 \ c.i-töJluee-een

i,r -o\, lt,rn.rllJ ni)i lc l -riLille -.rrn.ra In, -

neteLnä:i saadaan vertailtavaa iietoa

\lirnJ erilli.r'l .rlucct rr-;iltJv.rt cekJ mJ-

l.-rrr r,-Jen .rlucil.r , ttä m.ri.tlueit..r
K.',k.r CEJ: :uurrl,r,r r.rlrL'rlu-ta ninoa:.-

l,r.rr k,,n-ainviilr-illr. r nr'.rlucrllc, lar-
Lillr rrhillr .r-uille on \l'l.i.l:i \,rltrullr.-
terr r,rjni' || \ lilt:r\ iit vJil Lr lul.ol. CIWA

projekiissa keskitytään kansainvälisiin
l1.vm1 k*ii tJ luoLJ,rJn 1.o\i.rr krn-

'ainv:rli'ille rJll Ji.urlle. L.imerlil-i l.'
l.rcru\lävt:itu1öl merrdlueill.r. usran \ al

linn alucet \ litt:iviit jolrv.-i.lol tai rnr-
reerl johdclui iätp\eJpl civiit ole rrl-
Lar.tavi-.,r pelli.l;än karr-allr-in tol

rnur. Ei anrf a.tn :.illoin jo. hditJt Jd lr,ri-

tJn ailrcuttdl,it o\ JL t'ri punlillr rrjaa.
K.r.reluvndcrr riitlävvv. lolo v.rlurnJ-

alueelle tai juomaveden turvaaminen
lurrlin rn.ran vre.tölle on rn.rnillu
J Iucilla ) hä vailenrnnrrn rdll,rr.la\ 'r

kansairrvälincn kysvmvs.
CIWA frojeLr i vlittiiil raJ.r-artoi.r mo-

nr'lla eri t..rv.rll.r. Arviointi k,lttda jol i.r.

Iir\ rä. lo.reillojJ, inkrsurta. Inerraluei

lJ jJ jääirlöitä. OnAelmiJ lJrk.r.tclldnn

[..rir.i vrnl,äri-tör] orvn- ihnri.en n,iLo-

L u lmr.la. Cll\ A ei tvy(lv LJrlJ.ll-l, -

ntJJn Fel|Jcliän onFelnriJ v.tin pv'Lii
l.j\ iårnäärr rnvö\ l.ru5tatFkiiä1. Arrioin
lipro.c..i cdellvitJ.r r-ri ,rloicrr asiarr-

tuntijoiden yhteistyötä ja ammatillisten

r.rjojen \ lillärni.lä. Ar\ ioinn in yrnllä-
ristöosuuclessa tarkastel l.ran vesistöjä
\ rnpJri.lörr r.rloLulorn.tJ. nrLrtl,l -.-

.iot.llouLlellinen Lrrkd.lelu kc'l ittVV yl)

teisk unnrlli.iin ja taluutlelli-iin vaiku

tuksiin.

Aruiointimenetcfine

ulWA-drviL'iJrhnrenelelnu nn jdctru \ ri-

teen ympåristöalueeseen:

. makear, veden riittär'yvs

. päästöt vesrm

. vesiluonllon ntottimuotoisuus

. vesiluonnonvarojen käyttö

. ilmaston1uutos

\.rm:i ! I.r aluettJ j.rL.r uluvdt ylrh l.n\ä

22 ns:-alue".cen, e-'nrerl l.i relrer ör-

h nriner, rc-irJr''jcn vJheneminer). vir-
tJJrnien Inuulol-(.t. LiirlleJl j.irleel. k.l

lakantojen muutokset, lajimuutokset,
kernr.-rllinen raisLumirrl-n )Ilc. j,,tk.r lrL-
t.r vr t rn.rlrJ,'lli-immJIr lddjJ'likarl-
\r:n\:ili.lcn vr'sien ongelmJl. Ar\ IorrF

nin trrloitul.orr.r on lövLiiJ.v\ yl)lc\-
Llet vmpJri-lönn!.ilrnren iJ ihrnicen Ioi-

Drinlull virlilli. I:ilä v.rrten tJrL.l-lcl-
laan seitsemaiai sektoria:

Global International Water Assessment, GIWA, on
UNEPn johtama projekti, jossa arvioidaan kansain-
välisiä vesiä sekä ympäristön että taloudellisten ja
sosiaalisten vaikutusten näkökulmasta. Projektin
taustalla on tarve ohjata kansainvälistä rahoitusta
vesistöhankkeisiin ja vesistöjen parannustoimiin'



. kalastus

. maatalous

. matkailu

. kuljetus

. asuminen

. energiantuotanto

. teollisuus

Alla olevassa kuvassa on kuvaftu näita
te\ijöilä ja nrrden le-Lhåiisiä r uorovar-
kutuksia.

lruioinliffo$e$si

CIWA-proleltrn a rv ioin t ipro.e-.i iä

kaantuu kolmeen eri vaiheeseen:

. alueen ja arvioinnin rajaus; mitkä
o!,,rt md.m fie teelli.el rJjJ ul..set Jueerl
ongelmien kannalta, mitkä ovat ne

rajai ylittävät ongelmat, joita tulisl
analvsoida tarkemmin

. \,rr.indinen dn ioinh; mrtkä ovat on-
gelmjen vJil\J !u[.-et ympJr:rtöon. t.r

louteen ja esimerkiksi terveyteen

' -) yceurau'.uhte:den ånalvv-i: mil-
lä ovdt vdlillömdt jd välilli.et seu

rdukset iå -) ) l. e.teet pdr.r'1nuctoi-
mien toteuttamiselle

Fri \ aiheila \ drten on Lehileltv oma In( -

nettely ja ylltenäineir raporlornti. l'.un-
Lin alueen iulolset raportoidaan -äh-
köisesti ja ne ovat kaikkien ulottuvilla
projektin kotisivuilla.

\ ars.nainen dr\ iointi lehJään pd'
kdlli.ten J 'iJntuntijoiden loime-lJ. Jo-
kJiselle oo alueelle peru5lelaan a.idn-
tunfijJ,1,hmJ. jo\-d on edu-refruina ) m-

p:iri.töalojen, tdlouden. Lervevden j.i lJr'

viridecla e-'merlil.sr lala.tul.en"du--
lrjal. Asirrunfijai ovar paiLaJli-ten yli-
opFtojen, tuLkrmu.lditosten. k,tn-Jin
! ålr5ten jd ld"ls.rlli.ien dsidniuniilaor-
ganisaatioiden tai kansalaisjärjestöjen
cdu-tdjrd. A-irnluntiidryhmrä perus-
tedde--.J on r'åk.r huolehdilrL .r tJ, et

tä dlueen jol Jinen vdltto on edu>tellu-

na. l;hår meruri..ä ryfunät on pHru-

tettu suurir:nrnalle osalle alueista-

llffitauia tulolsia

Arvioinnin ensimm;inFn \ aihe on jo teh-

ry u-ear,lueon o<aliä. Alurjäv..r tulol-
sia ensirnmäisiltä 16 alueelta on esitetty
artiLlelin lopus.a oleva5.ä iauluLo..".
Tässä ensi vaiheessa asiantuntijat ovat
taila.tellpet cit;i, mitkä v des(ä CTWA

) rnp;r:.töaluee-lJ jå 22 on8plmd.la ovat

hpidJ'1 onrdn JlJeen-" karnalta mer-
liHiv'a ja edell) Hå\;t tdrlempäa anJ

l}Jrsra. T ivLi hc or rt mä:iritelleel ne.o
.i.jJli'el jJ tJloudellicel kycvmylset. jot-

ld cdell) tiävät li-ärdrla.relua Taulu
ko-\a on p\ile.ty nlL) lildn jd tulevd:-
5uuden ar v-o. NJma luv.rar a t ., 'ian-
tunhjoiden nilemyk<'J ja dnlävåt alus-

ta\ ia viitteitä lehitvl.e-tä. iota dnaly
<ord,rdn \ i.lä tarkernrln projektin teu

raavissa vaiheissa.

llaj(-}r ConcerI1i

Humar acti\ ities
e.g.

Fr.shNå(.. shorlrsc
o lu odifi.ation otstrcam tlon
o Pdn.i.nofdrisrin3surrllies
o Changes iD!h.s,t rbbh
Pollution

Habiiåt ino.lilicslion

o odilic,rionofecosrsenr

h\\x
I mp actslnpåcts on

the environnrent Humån societl

Dost.urrir. fi shing p.rcti..r
D.crerlrd'irbilirr df *ork
rn,pld un b r.!;car rnd godir

Clobrl.hanue

o lDcr.arcdu\-hrrdisiio'
o Chrns.! inocc!ncorvrurcchi.r

Los of biodn?Eft), or depleiion 0f
fish docls rnd lp.cics dnrFitr
Looeisro chån8r! in potiulåtion

Rcd!.€d \e8erurion.o\.,
Aqui.ic oryrniso infe(ions !!d

Chrigei in.cost $oD con,0unir\
nrucrur.. e.e, rh.Dees ii :p.cie'

R€prodlclne dlsf !nuion in iqurti.

I'rre!:rd nor.ålii otaq!rric
ory3ni5n..rsli,n spe(ios

o Inrrea:fd (on olnarrr:.prlisr
o Rcduc.dindu*ri!l!nd,gri.ul!urrl

Shorrconingsinclcchici( rph

orhåge ioj.tirnruduri

Conflird b(\rcn urersroups fo.

lnr.elscd ratc of inlicrioss disrusA

Lossollnod sourcer fo. Iunan rn'l

H€lrh risks fron ron!a in!rrd food
lns of oppodrni!\ inreim!n[
ln .trsed con of humin hul(h c{rt



Benguelan alueen tuloksena virtaamamuutokset ovat alueen keskeisin ongelma, koska suurimmassa osassa pad0'

tuista joista (yli 65 %) vettä on vain ajoittain. Virtaamien väheneminen on muuttanut jokiympäristöä ja eliöstöä hu0-

mattavasti. Sosioekon0misista vaikutuksista huomattavimmat ovat terveysvaikutukset. Nämä vaikutukset valittiin

tarkentavaan analyysiin.

Mustalla merellä rehevöityminen 0n alueen merkittävin ongelma ja sen seuraukset näkyvät haitallisina vaikutuk-

stna ekosysteemln eri tasoilla. Kalastus on taloudellisesti kärsinyt huomattavasti saaliiden ja kalalajien vähennyttyä.

Rehevöitymisen myötä matkailu on k0kenut tal0udellisia menetyksiä. Kalastuksen r0mahtaminen näkyy rannikko-

alueen työttömyydessä.

lonlo0äätöksiä

A r-. \', r'l- o-L' rl i' ru-1.*l .r 'r'' lr-
telnlä:i on testattu ja asialltuntijarl hntii
.\o\ ,.u,*l .i.nr.,'ll r -or. fu'rn fr'
.r\.r:rF, I ul-,.- . .r \ ,r.l.fu o eell lr
lr.*e.. j".lr..r,.rr-r.'. . -l'l' rrJn. \.r'

,.1 . . u.l. \,,r .rr\r, l-r'1.trl\r'. -i. I

tuntijoiden n:ikernlksiin ja ne t.rrken

tu\rt kun mukaan jatkossa otetaan alu

ecn lrlernass:r ole\'a tutkirnushcto ja an;l

lvrsiairreisio.

Nl( )eLe t.r: j e r:tr rt.jc-..r ... lJ, -

1'rr uil u r.- h.-l .lrl rr'.rr oriei-lJIri-
-.c. r rurr.rrulLar.Lndr._ ja rote . ta-

r rrrJrrr rrl' 1". \le "l.lrn r J cr - -

re.iu.r, ri\kr".l. r, 'il n"''.r iro1,1 r-

-r.r. tulce rl ) \ n,rl ä rr.lJ\..r '.,ln.r I

taYalla. Vastil \,hienäinen sovellarrincn
t"\n' I rr.;irrr äl .cn \ rrl.rilt. \ LrJ,i' )

l<lnr\J:irr.uolr.J\Ji\, utta - .. r Lr -

r,'c. ... l.r\ Lu- \ drl,r.lce lJ.ri.'.r , ti

puolilla maarlmaa.

| .l n-..r rrr:lr -o d"nrr'\ il i jd 'PJ
rrri.i., --ku tc\:'ji ., lk. -\',r ' -tc.
na .r1., . " l .r . n.Jmr\cl -i \'r- a ri
r,rlr i.r ^ierr \.i,i.r'rtl ur_ r'lcll1 Lri

-.r,tdr',.-.,'r'r'i jr r" J rr kurr-. irl Jli'-
tä rahoitusta.
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&&*F. KEHITYS

* Pertti Vakkilainen
professori

E-mail; ov@water.hut.f i

* Marko Keskinen
tekniikan ylioppilas

E-mail: marko.keskinen@hut.f i

*' Ulla Haapala
tekniikan ylioppilas

E-mail: uhaaoala@cc.hut.f i

p Olli Varis
dosentti, akatemiatutkija

E-mail: olli.varis@hut.fi

Kaikki kirjoitt4at työskenteleväiTeknillisen kor
keakoulun vesitalouden ja vesirakennuksen la-

boratoriossa

GIOBAAIIT]I U[$I.
rff$YMYSTHI

OPTTU$
Teekkarit Mekong-

joen kimpussa
Globaalien vesikysymysten kurssi järjestettiin Tek-
nillisellä korkeakoululla toisen kerran syksyllä 2OO1.
Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat maa-
ilmanlaajuisiin vesivarojen kä5rttöön ja hallintaan
liittyviin keskeisiin asetelmiin ja kysymyksiin. Sa-
malla pohditaan myös kehityskysymyksiä yleisem-
minkin. Kurssiin liittyy ryhmätyö, jossa analysoi-
daan kulloinkin kohdealueeksi valitun alueen vesi-
taloudelliset strategiat. Vuonna 1999 kohteena oli
Kiina ja vuonna 2OOl Mekong-joki.

Kufssin opetusmetodiksi on valittu Oppimista varten opiskelijat jaetaan

ongelmalähtöinen lfiestymistapa, jos- 6-12 henkilön ryhmiill, joilla kullakin
sa opiskelijat saavat ruruaasti vapauk- on oma tehtävzinsä. Ryhmåillä on tutor
sia ohjata kurssin kulkua kurssin tee- Ioka tuntee opetettavan aihepiirinja aut-
man pohjalta. taa ryhmää talvittaessa kohdistamaan

Ongelmalzihtöistä oppimista on kiiy- huomionsa ongelman kannalta kes-
tetty viime aikoina menestyksellisesti keisiin kysymyksiin. Ryhmäi kokoon-
muun muassa lääkäreiden koulutuk- tuvat säännöllisesti ja ratkaisevat on-
sessa. Siinä tfidätäiinjonlin ongelman gelman seuraavia seitsemää askelta
ratkaisuuntaimuu}Iunkonkreettiseen käyttäen:
rulolseen. OngelmaJähtöisen oppijni-
sen teoieettisena taustana on konstruk- 1. kisitteiden seloentäninen. Tä11ä var.
tiivinen oppimiskäsitys, jonla mukaan meruretaarL että kaikki opiskelijat pu-
oppirninen mkenfuu aienmin opitulle. huvat samasta asiasta.



l\/lek0ng-j0en ranta-asutusta Kambodiassa. (Kuva 0lli Varis)

l . r.\l..r .l*l iri.
rr r r' J -' \ rr',rr", \p

lun kohcle.

.. .. \L. . 'J.. I Lr* I I r'

L .l ..r lr" l. \l r,. 'l r 
r

tä:i LrPlujä, jotka parxr.r.111 Pii\'L{:illc

^ ^1 .r, r.ll \ \::r 1..., \r , rr... .r-\
-. .\ '..i ,.' .-- ,1 . \-.r1.
jä.

L r r, r.. r, r '. . ll.lrr ..

- i lill | , ., i ri.-.r.,., -l

IcInniksi kokonåisLtulsiksi, joiLl.rl
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opitLu.
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0maehtoisla ryhmätyiitä
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.r I f.r I t.r. ., | \1,j. i,_r, .-
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.,,.,r: )f.J r' rl |-r\rllr r-



kavälillä. Tämä asetchna muistuttaa lä-

heisesti WUPin perustehtävää.

Aluk-r ryhmil lolo..\ at asidän liil-
tyvät peruskäsitteet yhdessä liitutau-
-rlle 

soveltaen 5e-t,cmin alleleen lne-
lodid. Tämän jäll cen lJ.'Ltect,Joipliiin
erilå:-ten ol:ilordpr dlleJa n der vdlr-
.et vllte) dei kartoiLetriir. T\ ö jalååntLi
lolmeo'r piJlohld.rn: 'rvL\ rildr) karloi
(ul.epn, \ eden eri käyttörnuotoien tar
kasteluur ja lopulliseen suunitelmaar.
Kun lähLölohia oli näir >adtu )hde-sä
selrille. jatkui iyö tä-tä eteenpäin rylr
mrttfun.

tnsmxndi.enå \ uoro.-a oli pdreidåin
suoritettu nykytilanteen kartoitus, min-
kä tarkoituksena oli antaa perustiedot
alueella valhtie\isLa olosuhtelstd.
Taustatietojen selvityksen jiilkeen kurn-
pikin rvhmä kokoontui mind-mappin-
gia .o,, eltaen po1-rin ddn \ eden eri Låyl-
tömuotoja, niiden välisiä yhieyksiä ja
tulevaisuuden kehitystä- Ensimmäinen

ryhmä kehitti kolme skenaariota, jotka

.,li p,ruroicttu eri ndLukulrni-ta (talou..
\ mpäri5lö. ihm'.et). Ku-saLin 5kenåa-
-io.'r Iiytlonruodol ja n'iden vdi\L
tukset oiettiin huomioon eri tavoilla.
Toinen ryhmä jJtloi lvdtJ lJytt,
muodorHäir. Joislå ! e5ivorn-ra noJsr l;iJ-

leLr-r niil-i. \'e-ir olrna lle lö) dethm Lo'-

me erilaista skenaariota, jojsta lopulta
valittiir se, jossa vesivoiman merkitys
oli suurin.

Kå) Itömuoloj{.n jd .Lenaarioiden tar-

kastelun jälkeen vuorossa oli lopullis-
ten johLopäätö.ten ja .Jun.utelrnien [c-

lo. \aiLka rvhmren lähe't\ mi-tavat
lehtå\ än rdtkdr.uun olivaLkrn errlar-et,

lopulliset johtopäätökset muistuttivat
suuresti toisiaan. Tämä johtuu ennen
kaikkea siitä, että molemmat r)'hmät
yrittivät ottåa mahdolli- imman moni-
puolisesii huomioon eri hankkeiden
r ailuml.elja .iJo.rl l1nxen tdrppet. Td-

man vuok.i Inyö. ldi\leirr rddikäd-
leinrrai,, ait toehdol ldr-iutui\ di Jou-
lo,ta poi.. Ke.tävä LehiD 5 nou-i mo

lemmissa töissä etualalle.

lontoffiätölscl
. xuk,.,rtai:rrul:it't hohtnalln tinot ctl (n-

si nru oi se11 t.i r keti ti.

Tzillaiset laajat vesihankkeet ovat niin
-uuriJ ja monirahoisiå. ..ttä niiden
9u u nrl itrelem inen lodpllakin vaalil

lllekong 0n Kaakkois-Aasian keskeinen liikenneväylä. {Kuva 0lliVaris)

pål]on ver I", h ileä jd k) ) ne eilä, \o-
konaisuuksien hahmottanista ja
olcnrrdi-' n l:ellor' /rolr.rr-ri-lJ {'p,

olennJi-e-rd. Opislelijoid e n val-
Tten la In inen v r'l rni rlä mdd r marr

dollt.rmrn;n lorlrl'pt ti\p\tr suun-
n it lelu lildnteide[ monirnuilais u ul

ta on hvvin tairkeää.
. KotIlttt ksessn vhdistettti.iä tekni et1

o-Fn tittptt. It'anttonIi, lt pllt't, rt Ivnt'
tieto j a tfuteiskunn nllisten reili teettiell

kanssa f1löskent'ellln iriikea f aif o.

Alateemista sektoia sn/tetä:in usein

yk-ipuoli'u u dc-ta ja Lapeude'la. So-

velta\ illa aloilla Luterl ver taloude:-
-J li mi o'1lin hvvin I ouriintunLL\ a

uhla j" -iihen on puLthutldva Lail i--
r; 1n611d6ll1.j-.s opi-kelun r arhers-

sa.
. RvhDlnlyölnttu l0t\, dti t rlln ratkc0,.

k"-Le''tn t', r,B l tn't Jh'p,.1pl!,1 I'1-

lr,lr,tti<l'1rntt jn , nrl,tt,tljnar selk! .

Op'-\elijdt ei\ ät normaali-ti opi to.

mimadr nJiI -uJri-.J ryhmi--ä .L-e-

rJisesti JJ ilma n t.rrllojr ohjeita.
\4vö. va.fuu n jå(dmrnen -aalraa ol-
la va'leanrpaa lar ereiden le-len.
loi.aa'r.r juuri täll.rinen ry d.lenlel)
laf,ä opelida pallo'r i\ öelåmää rar-
ten.

. Ticdaaltqakrnn0n j t k4.ilttltrn t.i,.k,!-.
lnterner Uola D hjnäi lä) rti\ ät pää-

".i.)-li,en; lJhteenär la!. 'da polrjdt-
lornan lielnpar)l ir jo-tJ oletulai-en
litsLlon ,.1\ i;nxnen on \ aikeda jd di-

I da \ ie\ Ja. lodeluJköi,e,ti tehoL-
kaammaksi osoittautuisi muutaman
hv\ äL-r toLlctun lähdereol.en Li) t

tärnincn runkomJLerirrlinr LLr |l
pelkki -nterneriin peru.tu ra fiedon-
hdLu. Tieiotulvan åikänä peru,å-ioi-
.len .,.aarninen Id olennaisen .uo-
dattamisen kyky korostuvat.

Ja sitten odottan-Ean kuinka teekkarien
rdporfil poiLle,r\ Jt miljooruen dollaflen
IVIJ]--hrnll een pJälinjoi-ta M u utamd
vuosi tävtly kestää odottelua...

Internet-linkkejä
httD: / / www'water.hut.filwrlkurs-
sit / Ytd-72.736 /
httD:/ / w ww.rnrcmekons.orp /
http:/ / w.wwmrcmekone.ore/ orocrJnr
me/ progr.rm0O4.hlm *
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#' Jofma Koponen
dipl.ins.

K joitTaja 0'r SJOmFr Ton e Sa0 ryhnår va-

ra.ohraja. virtaJsren ia veden laadut 3D na -

lien keskeinen kehittäjä (v:sta 1980)

E-mail koponen@eia.fi

l,*. Juha Sarkkula
f .tri

Kirjoittaja 0n Su0men Tonle Sap hankkeen

johtaia, m ttaustef ja laskelm en yhdiste yn ja

kaytänn0r sovellusten keskeiren keh'talä
(v:sta I974)

E- mai | : ju[atatKku]4gwhjli

:r*' Markku Virtanen
dipl. ns.

Krrloihaja 0'r viqaLsten ja n h 1 yfd sletyl ve-

0en laadLn laökennar p 0nee iSuomessa " 
-

kuaar nerkk a neL0kerder Ja prel0ismallitu

losten pohjalta (v:sta 1974).

E-mail virtanen@eia.fl

TOIITE SAP.IARUIII
AIUTEII KTHITY$

K ii nasta 1..r M \ a - rnJ ri.lJ erimrn il-
scen Thaimaan ja Laosin rajaa pitkin
l..dr nbod,a.r-m ,å \ refnJ r-T i'r \ -rlda\ d I Ie

In rB nn rn.la rln'a n Lr nrmen-__, L-
luolåinjoki. Aasian suudstajoista se on

\li\oinråi.e.ri\ihiren ih 1) -en -nuo-

! a.lm.l. AinonJ nerl ilr; ' :in; d ltadn.
alajuoksun tulvia tasaa laajimmillaan
I r rioLa r lrr,.rilen Tonl+ sJa Sp on o

lu- !Jonläl,ri.l{.r tuil iiLå\ dn.r ke.:
kuusia 2001 alkaen-

\1*kung. f,arl \ci. A.r.rJrr -uJr.n o.

ki, halkoo tai sivuaa kuuden valtion
rluF'.J:\ lijuok.LllJ 1.. inJ,ri.r \l-\"n
rn rka" \lr .rrnr'.-r. - rriiille* Ala-\fe
koneina vuoroin Laosia, ja L.rosin ja

ThaiDraan rajaa, sitten Kambodzaa ja

-ui.lo..r VicmJtrl-a. A-r \4pkorr"rin \d'
rella asuu noin 55 miljoonaa ihmistå,
valiaosa vielä maaseuLlulla.

Ve(ung -aa alkrttt'a Tirbql.r r llrl
gorllä i50n nrehrin l orleud.llä, 'o-.J np

r-rn.r-,ndl, JJ ltjörrl tr. \l.r-\l*kL'nb.ul

osallejåä mittaå 2.100 km ja korkeuseroa

350 metriä, Pluom Penhistä merelle on

.r20 kn. f lmum P..rh:- J eleliJr \ull c

Melorr;lrn -irrn.-r lla .irle \ltte\de-.
Bassac-joki. Suistossa joei håarautuvai

laaja11e alalle deltaksi. Valurnä aluetta

^. 7u( irUO kr: l'nom t.nhi-tå l.l'
taa Tonle Sap -joki 60-70 kn pohjoiseen

samanlimiselle suurelle jårvel1e.

Vel. 'råin r irraanra-ld trn'n 20 " on

pe'J'-r- r läjunl.r)t". I'aliulii -.rirtri.-
\e-.-iå Lro- -lJ \rrt\\ 1l .. .o I i--
lraima".ta 1a Ko rrhndT.-r-la rrulertr
Inr:t,J .:.5 j.r \ i.l-drn..ta ll " . Kc--

l \ irt.rdma on K.r'rbod,/dn pohroi-o.i.-
-- l: rl00 nr - cli 17\ \ n a rr hdel -ärr

LprlrJ \irll|r '. irLaama). \ li\ irlaantr
-J LJ,)0 m / -. Vtal?,.tm en \ un-'\ dihtelu

In;;r i\ L\ v rrnrr-uuni.atei-ir. TnuLo-

ku u lta loka l u ull" -joilru\ al loJ'.ri--
lJJlel lun\di vLo-.-Jte -rJ R0 'o, LJn

trr. n r, r-'r -ku u. r- rnral' 'l .L u lo r or ol-

l" kuukau '.r -Jlrndlld. qådFaJJn\rrlr

-dn rr r'\'jl r--irr ole p.tl;ke-Lo riJ ., '

\ht{.när-iä. \.r.,n \d ldo.ir, iltdpäi\iin lJ
dlluilLoi-ir n-u\ rd Jd alreirtrir 11 r\ä-l-
vaihtclcvia.

Tulvahu ipui osuvai KambodZaan
-r r - loLalurlL.. (en iäll er - tult.r' alo-

np\"tJ\ fk:-ti iouluLrull, la u.\'cmnrir
huLri\uullp a-ri, kul1e. uu-ien )dtrrde l
rnu^årld alkd\.rl rJd- ruulnkuL ld Ld.-
\ d,r. \ rrl ,,rrr'Fn Lr.\ ro.-u Tonle qaP

joen viltaus käänh-v kohti jän'eä, jonka

pinta laajenee 2 500:sta jopa 16 000

9å,;;iii],älj#*:ä



krn .iin. -v!\!) ka-r,aa rnetri-ta 8- | |

rrel-iin jd til,r uu. lal^Je.ra q8-Rl

Tonle Sap on ainoa alajuoksun tuh'ia
tr-rrr a -lla- Luko joe. a. -i1'a paa-

uomd--J ei f. 'ndrljJlleen ole Fdtota e'

lJ,ir u uomier rllarll: ole -uurta rner

litv-tä. Inr , \afi- | i000 km2:n li.aL -i
jolavuot...a LJ l\ å-alueild on dl.riuoL-

sulla suistossa 12 000 - 14 000 km2 ja

muuten Phnom Penhin eteläPuolella
2000-1000lm: lu la alueel orat ra.

ldi.c\.n tdrlertä alJeerl ld-dnluoldr,
nolle, josta jopa 90'lå on tuh a alueiden
varassa.

Ala-Mekongin kalantuotannoksi on

anroiru 0.5 0.qo miloonJa toruiJ \ uo

de"a.5i l.r I n l.r.lelJrn \uorndtr,rvå o.d.
\aJlllt l.rl.a\dL +0-60 "o, KanL,oJza--.r
jopa 65 - 75 ?; väestön eläinproteiinin
tarpeesia. Kalastuksesta saa elantonsa
neljärx1es maaseudun asukkaista.

Veden laatuun vaikuttavai ihmisten
Inim:-la pnilen l;*FetJa lJtntorhLr. I uo_,

tJr-rå \ Ji\LtLk- J ovrt rulr i, r j , ku ir a-

tu.r r,iennru-lma f.o lli--Tlaura.m -u.
f aattimailta huuhtoutuvat happamat ja

myrlyl i-el inrlil -ck; Ineri\eden tLn
keutuminen a11\'irtaama-aikoina kauas

merertannasta, mikä haittaa tuntuvas-
i. flrsrn\'r.,el) ä. Ka-r ar ru uhLi.-r or at
eroo> on li5äJnn'rri|en mei-;nhdLlur-
der 'J -uunnillelemdtlumdn mddnl;i\ -
tön r)ötJ jo Inirr uondl \or\,ri mädar-

tua, vedenjohtokyky vähetå ja pohjan
pieneliöt käIsiä.

loi5trisel'i liirtoJin"lld,,1 \4Plon
gi--a r irhår. Yä;uoGuitå - tJ \ irua vL,

sitlain 67 miljoonaa toruia. Laosista 1'10

ja lhnom lerhin lohdalla 100 rnilioa-
naa toruia- Kiintoaineesta huornattava
o(d,6-8 o, or eloperäi5il aLlcctJ m

lJ I oro-laa -er nprlih.rd tulr a-alu*i-
clen kd-\ ren d \c.iclä:)le| pril!i-{..li
ÄararPU'^drrcrL rd!x's i,o.

Ihuoincel ia tehtäuäl

lnrlc 5ap - urkrmu-len ke.kei-iä la

voitterta ovat
. keinojen .uomrnpn lonlp Srpin le.

li\ ipr olo-uhterden yl-äpitä m i-eL.i
. fysikaalisten ja biologistcll tckijöidcn

) 
Lrc\ den pdrerrPadrl ymn'ärtämi

.eer PerJ-luvJn lJJjcrncLur lielo-
pohjan, eritteh.välineiden ja ohjeiden
taloamnen

. paikallisten valmiuksien lisääminen
-eLi (e-tJr ih mrllin \i'rår luominerl

. mallikehikon laajennettavuuden ja

muumeliar -ruJen r arn'r)laminprr .,

sältämään vesiekosvsteemin, vesien

kåytön ja yhieiskunnallis-taloudellis-
len lui mlniojer monindi-ia yhteyl.'J.
Suomalaisten osa1le sovitut tehtävät

o\ ai alul.-i le.Lrttvneel I pnHämitlau\-

-iin j.r lJ.ken t,.! peru. td n luonr.ecn \ o-

lunra-alueelle, Tonle Sapin virtauksille ja

r ede- l:rdulle -elj kd\rtöl,itLvrnJrI,
hrtt:inr:epn nii der hdllrniddn. \äiderl
ohella ja fueksi on paneuduttu olemas-

rd olLvan hi>torialli.en dirlcr-ton koon-
I rirl jd er'lLel\ vn. I uo_non- Jd \ lrtei.
I unlåraloLden o iagno6-'.'LrojqlLrn.LrLm-

l.r\ ir! oj.n pohju-lJrr1]lren -e a pa I Jll
rren koulutus ovat mvös ohjelmassä

Hankkeen tilaajana on Mekong-joen
Konr..-iorr -.hteer.-lö \4Rac jd ral-o I-
lJjanJ 5uonl.r ulLomini-teriön l ehi
h -\ hlei.h öo5d-ln .ckJ suonhJJ r.r 5u,

mcr \ -noår-tLll p-kL- päd-opiidn 'l. 5un

Inen Ynpdr:-lovaiLutu<tprr .Arrio nli-
ke.lur- Ov jr eln'll'ner lork*aloulu
Hdnlleen Le.to on Ldlrr \ uu(d I elJ
kuusta 200:L lähtien.

tnsimmeiset kcnnäUlol$et

L -ä T illdul.el jän e]1i ja .rn r rn påri--
Lö--ii.r'oi pdiir rcli l.-äluun luolr\ä-
li--ä \ h.e:.1\ o-sä Karrbo.lz"rr r e'.r;-

rJ n ja rlrnanereen rrrni.leriön (\4WRM)

j; 'en aluekeJ J\.err l . n--J. Mara--
\LJhL r 'nenn.--r ^n 

50 hd\ dintopr'
ldlia lootiu-n.r c>ir \ |lLoiltai.i,i hn-

\ "intoja ja \ li 400 ruvl{'HJ. rolLa on Jnd

ly-oirur \ifWRV:r ja Kambod,zrn r mpä-
-i! löm in iltFriön laboratorioi..a.5uo-
'ne--d aralv-oilavik-i on kooHu ka-r i-
ja eläir.rplar*tonia.

VRC<:n lonJe 5apin .ir .]rol ten .ulo-
r in.r"nramrr-aul-i n ^r \Ldi-leltv \r -
d, n laadrm -.waria.,ollo r. -rddd. t,{-
I pru_efr-L-i \ Jlumd-dlJeelt.r jJrvecr lu-
levia ainevirtaamia. Järven räntaviivan
.ijr nfi n'r .Jrkpnn.tu \ lrdi-tä1]Jll; -d-

te)l ihcil uvien jr .-ri"mpien rnittau-.er ri' -
lojd omiin, rär|en vnpir' ulnlluner.rin
tarkistuksiin.

Jatkuvatoirlisilla niitareilla seurataan

\ pderpinnJn I cr t) -tä järr , n lo.lli-
Lulma.-a. le-l ir ail'eil'r j.r jelr-uulla
plpli.-; .eki -;ätilaå loillire...r JJ l {'--
lir aihcill-r. KcsLi\ drherlle or li'Jl -'
rcenrpllu .pdirnenlinkeräin jJ \ eden-

laadun rekisteröivä mitta .

\edenl.rJdJn n ifld uk"i-"a on er rfvi.
lä \uo r' old -urnndllu lulr "-.rlueillr,
j^illJ llli p rner.i ole liedo--d auroarr

kaan mittaustulosta. Järven aliveden
\ nrpJ rille nrL.su t rJFl.r 'l)el-il l ö nå\ I-

h,) rkä.h Ffl.Lävå' ke.l ij.iren ja rulr a-

dluept Loi. -tJar. K rn jrn ' ll; \ iden nä-

lö,r rrr. o l .) m re-i Lcrro-tuma-
iontJ. lirlid \ Jreilev.r.rjr hrpp fvlr)lrl-

Oxygen and Temperafure profiles within the Flood Forest
and in the Middle ofihe Lake degc, %

40 60 B0 100

+ Flood Forest Oxyg.

F ood Forest Temp.

+ Mddle Lake Oxyg

- 
Mddle Lake Temp.

Kuva 1. Hapen kyllästysasteen (%)ja veden lämpötilan degC) pystyjakaumat tulva-

alueella (kerrostuneina) ja keskellä järveä (kerrostumatta).



.äsLvn\ fl; pohiJdn ,o rn) J-li, oli meL'i-
kaistan takana näkösyvyys jopa'l m,

p ntr lJlrp- peilil\ \ rx. PJiloin trlreJ.li-
Lin pen r.lJurloier Feirlåmää, iJ hdPoi

j\ rkJsh kcrro-rurruH.rllijnmän 1.5 net-
nn 7a - 80'o -la alimrn.rrr 0- I0'o:irn
(kuvat 1ja 2).

Tulva aLueiden pohjan haPettomuu5

on dLrak.n -r.rcrxlJi-e"" ri'iiriid.r:'" ka-

lojen porka-iurotarutnn vdindluei\LJ (.r-

Itiin menn*..i e-iIe|rvji r a,n .oiJcn Ldlb
.a. Vdndol.inen sel.iv- \orulla al ve-

den aikaisen reunametsikön keskeinen

merkitvs kaloille, mitä hrkee kalastuken

ke:klltvminen uLrri -cn \dilreillp Reu

namel-ikön aineuitd raa I i.LdJ jd läoai

-ervyhå rherja-ldmdftrmJuHJ).pdi hir'

malrdoll..ek: .i vl-i myo- ruulen r aih-

telujen jälkiheilahtelujen puuttumiseen

vedenkorkeusaineistosta kokonaan.

Aicmd aineisto

Digitaalisen korkeuskartan luomiseksi

ot) \oolru ntonelta tdholta -anta\ lld ol-

lL hr digil".lr-LJ PJ ll dhclra. io.Ld'uu-
len c!rn on MRCS:rr CTS-o-a-to r "l-
r- ii\.i mLrurrdaJ. ) htena'reen loor
dinaattijä4estelmään ja esitysmuotoon

I ri rinei'lnr-la vhdi..e'l); Lorker'
kJrit",r on Lä) lefh hilan luorri.epn.e-
kä valuma-alueelle että jata"'cllc (kuva 3)

L-,.rtiedol \t on .uJtu ( criczd.karto'-
tuk-er n-. l-ilippiir!-airrci-to. l.-10 000 -

m:rrdldaran ilmd ku\ ien,J -a-otar\i--
tusten yhdistelmä, jossa korkeuskävrät

ovat metrin \rälein.

Sää ja vesistötiedoiksi on koottu 48

-ää jr 'll \p-tä-PmJn \uororau.ihr
\ J in lot \ uo.'en 1o50-2000 eP;\ h le-

näisiltä, useirl lyh]'iltä jaksoilta. Tietojen

L.i) ftöJ 'djoiHdd Hn il-r1 'ddeaineiston ha-

janaisuus. Aukkojen paikkaaminen on

vaikeaa, koska rinnakkaisia, samojen

vuosien havaintoja cri asemien kesken

un vilrå1jJ rJ;denkn \ d.tar\ uu'l_eil -

"oJ. Haihduntå vJihrclee päivien. kuu-
hucicr. r uo.ier ja a.cnlpn I p.Len Pal-
jon -adantaa r.ihemm;in. inlen .en o-,r

ta suppeammatkin aikasarjat soPivat

aluksi laskennai oheistiedoiksi-
Kootut virtaamicn aikasarat ovat niin

ikddn lvh) ild jd ) l,revJcl vedenL^r
keuksiin hajanaisia. Silti vesimäärie11

-;ili r r y- ja yhlenii.\ y. rito\ at \ ie-

rer'tcnlohLien \ utJJnul ldhet.e.ti toi-
.iin.r ja aulravat n'uurenLin pJ'\kdd-
maan aukkoja.

Tonie sap -jolea piL\rn on l4 vuoden

lc.Lr rrr ona \ irrarutur jJr\ een iouf o
kuu-ta 5yv-kuuhun 50 | -n vettå -el;
j"n e.r- VeLongrrn lolal.lu.r, rarrurrr-

l.luh.lrr bE lm j.r lrelmiku-r.t.-r rul'ti-
luuhu r l0 kri-, erotu!.ena 1..|.jmJä
rin 25 Lm /J \4elong r. J;n e|| pinn,

r uu'i-adanta ja -lraihd-rnta ovatlrki-
Indrn td\dpJrro\!d lP.kenåJn l0 ja o.r'

km /a Kolmenlor-rd -ivujnP-l vlrld"-
m.!u'1rll.Jl-i on milallu noin ll,4
Lm Ia.lolloin muidnr toLerl iJ N4elon-

gi.lJ jirvecr ta. ioen yl"iu.rk'ulle tun

rJJrl fur'.Jutu\ an yli\ dlurLnån o.uLr-

deksi jää noin 10 km3/a.

Ualuma-aluenalli

Vrlun"-aluemalli or ILibr erklopol'j"'-
nen, mahdollr-rmman p'tlä lri Iv-iLaa1r

-e-l- yl'.lctitvthm vuorova'LuftÅ.iir pe-

ru.tu\ a. jola aiemm'r un ro\ elleftu mm.

I rjoen v?lum"-dlueclle pr"rlle 
Pienem-

miJle Poh;ni*sLr6rnpn io|JalL]edle td Tdr-

vastun valuma-alueelle Eestiin. EdtYis-

I'. ,r-l.rtd Iorlle qJp n o-dlLJ luo\ aI io
kren u)\opuolr.en pintat "lutuatt rut -
-au., pohlar.e-:i er'.1ä,ärl.d\ iLerrol -

sen rakoilu kuivina aikoina sekä järven

laajuuden tuntuvai vaihtelut. Huomio_

ta vaativat osakseen myös kasviPeitteen

\ JrI Lrruk-en tu rnu.lulu]en.o! itus p.i-
kallisijn oloihin, maaperän huuhtoutu-
misen yhteydet valuntaan, edusta\den

sadetietojen saatavuus sekä 1ämPötilan

ja säteilyn vaihteiuväli.

läruimalli

Järven ja joen virtaus- ja vedenlaatu-
mallina käytetä:in YVA Oy:n kolmiulot
lei-l.r (tDl ratlJi-ud l\u\å 4) i. d l;td
ennen on sovellettu yli 250 vesialueelle,

60 9i, Suomeen ja,lO % ulkomaille. Tälta
pohjalta ohjelmisto kuuluu naailman
edterr Ldvlctt\ rn JJ er-T piiri.e.h vJ"
rru.retu inrpiir r e.i.tömalleihin. Verta

,upohjaa lonle 5dPil.e..rJ 5uomen Doh

Jor. ll, I leloidr\ iltä, torr-d \ edFnl\or] eL

den vaihtelut ovat ajoittain olleet samaa

10 metrin luokkaa ja joissa Vuotson ka-

'::l:t::",'

Kuva 2, Tulvametsä nähtynä tulva-alueen sisältä (vasemmalla) ja järveltä (oikealla)20 km

Kompong Loungista pohjoiseen, 28. syyskuuta 2001.

Kuva 3. Monista aineistoista kootun 1 km;n erotustarkkuuden laskentahilan pohjan

korkeudet,, Punaiset alueet 20. l0kakuuta 2001 veden alla, muut kuivilla,

qffitrff



navan virtaussuur'rta vuodenaioittain
vailrtelec Por-ttipahdan sulamisvesien
\ J-J...ilue-- r le\ ii-'r' i u\\ddr rJd l rr-

kautuessa taas talvella takaisin voima

laitokselle.
Suomcn laajahkojen tekoiärvisovel-

lusten ajoilta laskel-rtaa on morlin tavoin
kelitetty. Portaittain tjhentv\rällä (nes-

leLr gr.Jr . hor-lp.\ l.:r nn 'ehlv mJhJol

li-el,l rlLle-rt,inel1 ^chJ:,.Jnrren. I i

s.rl,i kullcu unrislur -u>ra u-L erur..:
tään tarkennettu, aaltojen ja virtausien
vhtcisvaikutusten laskeniaa kehitetlv ja

clcrrklrrLr'ol, qi,l(.n r'ruuttJ.ien \.rlrl ri
naa loaj' ur.lru. T a-kermu-.'lii. tetti

\;t ]i- ddtteet r'\ dt -.ih r-el -r' ,r l.lr t.

loltjrl erLr rnrerr J rret,r..id, r j.r rlu' ir-
tain vaihtelevien tuulten \,aikutuksen
l.r-l' nr, c- ^ll rt InukJn Iln tLL^lJl
\,isovelluksissa.

Kartrapohjaisclla kä) ttöliith'mällä oh-
jataan sekä \'aluma-alue- että järvimal-
lin laskcntajakson, s\-öttötietojcn ja tu-
losteiden valintaa. Sanalla on monin ia

voir-r helpotettu svöttö- ja tulostictojcn

' dfia-turtd jJ \ er.dlLJ mif ru.fll oLlin.

SBminaafi t ia [aikallisynteydet

H rrrl \eerr fur.ter-.. c-l:irlc-r.th \o,-
rne iiloitusseminaada l;ihinnä \4RCS:lle
jr lhrom lenhn Le-l r-lul ilno'le. \.r-
Laa\ åL rlaalLnta-enunaJ"i. or järje-le

tr\ierr lilJpi*.r jr Pur.rlr-* pJ l.rlli-
hrllir rn.r ja eLUr\ hmie^ edu..aji le.

Vrr\ rrrl.r-"rr || rJripr l:r.il,r\Jil rl

Kuva 4. Tyynen tilan pintavirtaukset ja sedimentin kulkeutuminen joestajärveen

vahvimman sisäänvirtauksen (10 000 ms/s) aikoihin elokuun puolimaissa.

-Ird ^ r -ååJd LU nru raå fd I Jll - In \c
Iernrl . r'n. -rrnnitr'lri irrJ.r lo'!cn'u\-
siin, pohjusiaa tukea näytteenoioile ja

ler flinrrtdul -i le, \ d-rrru-l,ra h! lee.l
lu nlerni-t.r Jd j. r.l u\ uuitd pa rkällr.r,r -ol'
l;.-l; roJr i hter (-iJ lLronnorr- iä ) l,-
h r-lr'rrrlnl,,udpr I nn-lälll.lujåJn r Flo-

Jcn saantra \,arten.
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Mekong-joen valtuuskunta (Mekong River Commission, MRC) on perustettu 5. huhtikuuta 1995 kehittämään ja tur-
vaamaan vesien ja siihen liitwien luonnonvarojen kestävää käynöä, hoitoa ja suojelua Mekong-joen valuma-alueella.
Jäsenvaltioina siihen kuuluvat Ala-Mekongin varren maat KambodZa, Laos, Thaimaa ja Vietnam. Kiinaan ja Myanma-
riin on keskusleluyhteys. Historiallisena taustana 0n v. 1957 perustettu Ala-Mekongin tutkimusten yhleensovitlamis-

neuvottelukunta (Committee for Coordination 0f Investigati0ns of the Lower Mekong Basin - the Mekong Committee).
MRC:n pysyviå elimiä ovat kerran vuodessa kokoontuva (ministeri)neuvosto, käytännön toimia keskenään yhteis-

ymmärryksessä suuntaamaan valtuutettu (osastopäälliköiden) yhteinen neuvottelukunta sekä jatkuvasta toiminnasta
vastaava sihteeristö (MRCS), jota johtaa päätoimitusvirkailija (Chief executive officel CEO). Rahoitus ja valvonta ovat
paljolti ulkomaiden (d0nors) kehitysavun varassa, samoin CEO:n valinta. Su0mi voi halutessaan tariota CEo:ksi var-
teenotettavia ehdokkaita. Kunkin maan kansalliset Mekong-toimikunnat (NMC) kanavoivat MRCS:n ja sen ohjelmien
yhteyksiä keskus- ja aluehallintoon.

MRC:n toiminta painottuu kolmeen ydinohjelmaan: vesien käyttöön (Water Utilization Program), johon Tonle Sap -han-

kekin kuuluu jajonka koko Ala-Mekongiin ulottuviin pääosiinkin on Suomelle tarjottu tuntuvaa osuutta; valuma-alueen
kokonaiskehitykseen (Basin Development Plan) ja ympäristöön (Environment Program), jonka velvoitteita Tonle Sap
-hankkeessa on paljonkin paikkailtu ja hoidettu.

l::. - :::



KEHITYS

uIslHU0lL0ll
III$IITUUIIOT E1AUAT

MUUTO$TEII IIINA
Viime vuosikymmenen kuluessa on monissa yh-
teyksissä todettu, että vesihuollon ja laajemminkin
vesisektorin suurimmat haasteet ovat luonteeltaan
institutionaalisia. Tampereen teknillisen korkea-
koulun (TTKK) bio- ja ympäristötekniikan (BYT) lai-
toksella toimii CADWAS (Capacity Development in
Water Servicesf -tutkijaryhmä, jonka hankkeet kä-
sittävät institutionaalisia lrysymyksiä Suomessa, siir-
tymätalouksissa ja kehitysmaissa. Artikkelissa esi-

tetään kuvauksia meneillään olevista hankkeista.

Vesihuollon pittän aikavälin kehi- keinen kysymys on, missä määrin on

tystä tutkitaan historian, nykyisyyden j:irkevää ulkoistaa tukitoiminioia ja mis-

ja tulevaisuuden n:ikökulmista. Kesällä sä mä;irin ia minkälaisia ydintoiminto-

2001 pidetyssä pohjoismaisessa tutki- ja tulee Pitää julkisella sektodlla (SeP-

jaseminaarissa todettiinkin, etiä histo- Pälä, Hukka & Katko 2001) Samaan ai-

riarl ja tulevaisuuden tutkimuksella on hePituiin latinalaisessa Amerikassa ja Af-

paljon yhtgdikohtia. N:iitä nzikökulmia kassa Pureutuu äskettåiin alkanur EU:n

olisikin syytä liiitää toisiinsa (kuva). kehitysmaatutkimusohjelman hanke, jo-

ta f oordinoi O{ordin lliopisto ja io::a

yltsityissdilotil0salIistulninen cADwAgtutkijaivhmäonPaitneJinå

Julkisen ja yksityisen sektorin yhieisryö 
UG$ihU0[on Uisionäälinen

sekä yksityisen sektorin osallistumi ltGniläminen
nen vesihuoltopalveluiden tuottamiseen

on kansainvälisesti ajankohtainen aihe. Menesil'vät ).ritykset käyttävät liikeioi-

Parhaillaan on tekeillä kansainväliseen mimassaan yleisesti strategisen ja myös

jakeluun tuleva julkaisu, jossa tuodaan visionä?irisenjohtamisen työkaluja. Jul-

esille vesihuollon yksityistämiseen liit- kisella sektorilla visionätuinen kehittä-

t'.vää problematiitkaa (Hukka & Katko minen on vielä varsin tuntematon käsi-

2002). Samalla kuvataan suomalaista ja te. Vesihuoltolaitokset ovat tulevina Vuo-

useimmissa lzinsimaissa vallitsevaa käy- sina sellaisessa muutosPaineessa, että

tzintöä, jossa kuntien omistamat laitok- tarve vesihuoltopalvelujenja niistä vas-

set ostavat yksityissektorilta Palveluja taavien organisaatioiden visionäädsel-

tapauskohtaisesti tai varsir lyhyilla so- le kehiitämiselle ja tietojohtamiselle on

pimulsilla. \åin \ oida.!n parhairen suuri.

edistää kilpailua palveluista. Yksi kes- Organisaation päätöksentekomallit

ll .I
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Vesihu0ll0n menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus ja niiden väliset kytkennät (Katko,

Seppälä & Kaivo-oja 2001).

rå h.rl rLmrnin. Ntllu ( ul:crr ! ä lFn, -

nr..p -l; or o lL I .p lo-ilr:\ :r ( n rrL]J,r J-.

että jä4estelmien kapasitectii \'leensä
I rr.r; JJ lldil\.r I' llin nn rlil.,l'.r-iteel
tiakin. Toisaalta jär iestclmät ovainonin
pdikutn r rorolLn(oi.: r. iI ne \dird. \ "t
perusteellista saneerausta tai kokonaar-r

uusimista. Sekä juomavederr käsittelvs-
-ä pti; j i e\ pJ.r' l.Jl'J i-rL k-r-r.r on n!.
kuri ll( r| \ '( d nL'r!,r f L Ll dPit.r I o-idl -

\ .r, Orrdr\in:tu,-llr i \,.1,' nlilJ'\,
on lähes 1 000 miljoonaa euroa/ ennerl
luh trlla.rn tL:n \ da rmJ!Lel J-nll l

'n\ e-lo nr:lrrfcr-l.r \ I c0 f'o-er Ilid
kohclistuu verkostoihin.

Uesihuollon in$nuilonaalinen
lenifiäminen Kosouossa

Kosovon jälleenrakcrurusvaiheen alus-

" lL'd, friir_.. h.r -.ur,1 rrlla\ cn ld uu-ic.r
vesihuoltojärjestelnien toimivuuclcn
turvaamiseksi tarvittiin hanke, jonka

"rulla uodaanla \el.il*Uä1 .l.rn rn-l
r u r iorrr- li-r- -a kerrr' i-a ja I errli-ra r n -
-rrr .l ro a. (uorrn_ ull. 'tn.tU-rcn^tt fL

kema l{ater and Sarlitation Institution
Bu lJrn; rr Ko-o\o lrrrrlP rl^AqlBl
I rr rr i..ert ii lo\rlu r--r2000.Kolrn-
\ roLisen hrnJ.leen Ld\ oi.tcead or' \ dh-
r:-..r.r*rirr i.,. ive-ihuolrnL lo-lcn lral-

lLru ro11'-ta ja lt Lni-l.r u-aarni-ta .cl ä I . -

hittää alan vliopistotasoista opctusta ja

hltllnL'La. \\A>lB h.rnl.e koo'ruu ll
Je-ra ,rd.td \ --i- Jä \ er'l.dr rlailo-rh-
distvksen perustaminen ja ioiminnan
Lehitt,m.nen -elä \e-i jd \ lrp"fl-tu-
r1-rn,aLlol.oult.turl r'-.in lo.tsullJmi
.len lri-.rnrn r liopi.ton r.rl erru-tnl -

niikan tiedekunnassa.
YKirl väliaikaishallinto Kosovossä

(L niLerl \"tiorL, Ltter irn AJrmr-h abion

Vi..ion 'n Ko-or o. UWTK) n l i-t*rur
Ko-nrcn r. c-i j.rvicmJrilJ lo.\hJr.nl-
'en (SHl -KOS) kurr-,ldi,jurje-rok-r tou-

kol ru--r 200l.5uorren \ e.i jJ\icnrä
rilaitosyhdistvs (\\ry) on kosovolaisen

-\'hdist-vksen ns. tw inning kumppani, ja

-Fn n llädrl a -ld å.rårlfLnlenr r-ld lr\ ö-

d\nnplJJn \lr,lr.h- n .l ir'n n \ehinJ
Disessä Koso\rossa.

vL^.i|.J lool 02 -uu. rr o-.r \o-nvo-
hi-i-ir joutuijJLtimiiin r irr li-cn kou-
L'u.j:rjr.!e rärr lfå\ irrlli.l) \ ofi.
rn ole.r-.d Jnnell r_ il,.- ', un-ikr nr-

''re . f;r,; drlurdlli.li.-'pr-."" "1. eri.
tvksissä kansainvälisesiä akateenxsesta

r o'Jr. - j.rl rd I o-r'r--r1 rlllr'J ;n oP

porl Lr.li-l i-pl. -r-dtctt.-ct. i., v ricrrJd'i
-et nr.r' :l Ol,p.rlun .Lirr<n ioht.rrri erl

tåh(ää n\lvl'er-pc'r lr.lt\\;än t,i Jl i

lul, r ai-u r tta I u.Ler J., ol' rJrii\i-ccn
ioinintaan. Tulevaisuuden nluutoksiin

,. hrr.lei-i n \d mr-rdLlLm.nen clcl
l\ ll':, fiJerrrrd- dik,r\:ilin rtrrlPS.l,
suunnittelua ja pääiöksentekoa. Vi.
-i.'n,r;ruren johLdm tjtc't pu.l..ladn o_

F tl!rrd \.r\ilmerdr kn.rr.t.u.rt nt rr.

jolla voidaan hallita tulevaisuuteen liit
lrvä; enJ\,rflnrutL.r Tiini ' Ll.ll\ lliä
uusien mahdollisuuksicn luomista, or.

ganisaahon ja sen ydjr-rkompetenssin ke

rirhmr-r; -pLd uu-.er 'ernpr. r:ilnipn
ja voimavarcjen hankkinlisia.

\erihuoltol.rito.ten jJ n: dcn lohdon
tulisi ottaa kävtiöön visionåårisen joh.

tanisen ja kelittänisen työkaluja pvs-

l) -l-..- \ J -ldd t1d. n Iuler:i-ruden
haasteisiin. Meneillään olevissa tutki
rnr,hdr .Leis.d,o\elleLrrr' ru-e':'.u.r
denfuLklnrrl je-1 mcl cle-r'tt- ve-rltuol.
lola nu.Lel] jo '.dn] rren jJ pdl\ elujerr Le-

hrrtarn.-el-. f .tl i ll.r JII "rr l'llJ ..Li
Suomessa että kehiivsmaissa.

Ucsihuollon lchinäminen
uGnUaSSa

LiertuJ r L-\'nii-rvllrJ ruurur; loo0

mu.rr'lralliIlo o-8,-n -oitiirl LJde leerl.

Ke.l.l-Jo\loi-u ude--r -ii.n ttii^ h-ja.r

tettuun hallintomalliin, jossa kuntier

rul. ion nrprlilr:i\J. Uudi-lul 'err r lr-
tevdessä muodostettiin Liettuaan vh-
ll-etL!: 5 .. rxl d.. \a.fLL \e.il LolnrJd--
jcstärnisestä siiIIctiiin keskushallinnon
alaisilta yksiköiltä kunnille. Aiemmin
toimineiden 15 vksikön tehtä\'ät jaettiin

kLrrurJlli-ille vl liöillL ..-|ld Ferr-lelfiir
,12. Nämä uudet yhtiöt pe väl aiempien

vksiköiden iehtä\'ät, inhastiuktuurin ja

l\ orrrrlrt;i. . nu llJ n! | n rd*r *dPll\ le

Lää11 rdhcilLr\ ån toin_i_r"rr-.l Lp-ä.rni.

"d- n dk-Lrlld. LierrLdn \ p-i\ hfiö. n\J
cdn lecr lJr dnn pr \ elun taloid . .r o.r.

\ elujd o-letddn Lrl opLu '-ill, \ rrr\ l-r -

tä \ Jr5 n \ Jhun. A.i,:c-imorll i.d \ -,
ddon md nrla VdfljdTpolen \ e-i\ lrtio.
jol1a on 200 wöntckijää ja joka pah'elee

l0 000 .t.ul,.r:1.. VLrtJilur \ Lol:i Ko\
kolan vesilaitos hoitaa 35 000 asukkaan

r e-rlruol on .10 n .1. rLe\iii r \ o rr rr /l-i,

fll : 200r1 \äio, r lL.ur"lli-te.r \ htiö.
derr i-ål -i nn vlr 700 elupaa.-i ni.nta
r l -il lo" c.'r rpr Lil n l u-xrJllr-lcn l- | \ l -
.ir\'i-le'. \ r:l\.rHn. o-uu-kuntien. kou-
ujcn. lpirikc-ku-l.n\m \ ederil.rnJ in

iaa varten.
\ IrnFr.e ,\'l nrrnrrtrrodenail.ra

\ eLlerrl u LrusLiertud->åcrrla-lpnLl a"

lL-f K ulu lJl-er1 la-luun nn lJl -: ner
I ittä\;J rv\ .;: l) Neu\ o-r^li'ror haj, -
dJnr-enjillFen m,'np ! ritvk-pl JirLr.u

v,rl .uu-rLn talo.lJelli-rur r.l.kL uL.r-n jr
're joLruiva. .uFi-1.)m.rdn tu"tdnto"dn
tai kokonaan lopettamaan toinlintansa
ja 2t 

' 
eJen hicta .rn nou..u- i\ rL;-i. ,.'l-

l^in Lulutldidt ovrt J l d-wr k;\ H;; \ ri-



nd"il na-ld. lJllä r.ll ts'lä lri. ldn \ I -

op.-lo--J on Il -iedeLurrtaa. noir
lb (oLl ol'i-"clri.r.r .,v i I 600 hönt.!
jää. Yliopistolla toteutetaan parhaillaan

Bolognan julistuksen (The Bologna

Declaraiion 1999) hengessä koulutus-
j;rje-lFlmån m u u lo-.4. \'e-l- j.r r rrlU-
r rstöa h n ja lkokourlu .,r -ku rs- In ra I I o

. uk-cr d L'n . oLrlu ftdd d- iantunfijolld hdl-

linnon, vesihuoltolaitosterl ylioPiston ja

yritysten pah'elukseen. Kurssiila oPis-

lell.r.r,r e,in rr.ri I e. \.r-njen. \ Innåri-

lor jr \ p-ihuoltold l.-h ) iohtarii.ee.1.

lrloulcen ja llJll'nloon pdinnllLr\ iJ J:-

n.irr. OfelL"jr. o\ -iLo-oro:i.iu ia'uu-
t'ldldt-ta .t.iJrtunt JUrlJ. Of(.lu-ktrlir d

kävtetään englaitia ja albaniaa.

Haia-asulu$alueiden
iäteucsihuollon iädcsläminen

\4uulrunul) n_pirr.lör-uoielL, J i- -J--
dä1tö on tuonut uusia haasteita haia- ia
.otnå-drL lLr l-pr Jlie\ e-:e'1 ld.rrrcl\ \ n.

\ ler.erti U\ Lö--d ole\.rt iJ.'ierrl'i.rr -äå

dci-.e nuk.-rarr l,i- (le \ nr" releltnJL-'

':illdreer -do-tJ.l.ri\ or Ldipåa\ di j.rl-
L c--J -pu-Jk-een \eh'll\'recmoiJ i:il(.

\ e.ier puhdi-rL.nteneiclrriä. Vad I

.nrk-et .. rL {.nl||\ ar. lurl \ mpJri-t.l n.-
'5ier ''!-'' \ rlnri.t{.lt. \ JrJ o ' \'.1 J-efur

j.' lJnn.rllr-cl ) m FJ r'.1ö'1 -uoielu In;å
rd) ^\ei -Jdrrl 1,,'1'ullrs, rr nunl^r\d.

\e-ipn-uojelun .d\,, llecl i;ri\ e-

I rormituk-en iil ertär)r-F.lä Jå ro

..rJllr \iirrlci-töncn 5Laj'{'rr \ ddtinluL

set edullisista jätevesien käsittelviäries-
lelni-td\oi\dllJ\tn i r a,n. rniUli"la.-
le -r nryn ur-ra t.'n:nlJrdfoid id i. 't

JoiLa. lar-\ .ta.!) o-gani-aJtio t.'. ioll d hor-

l"vd t n"a-Hud Lrrr l; ler e<rlruoltor rn
nrtliTJr.c-li(\4aLfila l00l\. Mar-.. n -

me ! remå-\ erlo-loi r-n lL lUn1J..öm; I

noin 250 000 taloutta ja noin
450 000 kesäasuntoa taannevat uusille
orgrrr ."atioi.le':illä! d-tr t\ LlkrnttJ.r

lhnsainuälistcn uesiuaruicn
räfiö ia Icniftämincn

länFidässä

I Jlri iJ".-; jd eIn i-r.li l.r.relur Ja l"
lp-tiina,r alueilla r r.-i,. d-ro]cn I ä\ t1ö ntd r

n.a alLreerr rdulrJnpro-.--l-jJ I r (onn t
ricn elJ.;is\ J. Hrnlk'e.-a rurLl'lurn r r-

-iv-u oren j:k,rr'.ta.rrLeudetrnu\ri'e'-
fi ja \ hryr-h on kehrht;rirrä. Sdntdlld hLrl-

liLaan rnrhJcl .uul.ta telto.ter r e

clen käyttöä ja vesilaitosten toimintaa
lduJdl" on li'jirry\J td-\ejd nriell.r

lii rLo rrr-rirr .ilr..ii rJ;Jve-;-rdj.j jd \ ( -
.11-r,1,r kshL.r_. Ka lk atn rnrai--na--

sa on tillaisia, v:ihintään kahden valtion

a ueelleulotrurir re-i-rö,J no'n 270. N-
Na lr,r\ al -+ ' P-u.enl...l mJd l,dllon Pntd-
rh-.,. \ii.-ren "lueellJ 

d.uu l0 pr.J.cr l-

tia rnaailman väestöstä ja niiden kautta

rrrL.rJ o0 pro.e.rttiJ lranollotr iol r r:-

sistä.

Suomi cll Jl li \r-e-ti l-ornJ"J n-
H.l-rnarn -JJrlcjid. ,otl I \) vdl-\ Mr-
\ uurlnd 19l)0. \d;rr1öl .:-nll; \ ä I lrn
- .in\; :-ten \ c-i\ dr.jer LJ\ ldn k' .l ei

-pl fHriJJllcer mrn. vla- j.r alaprunli.err

vesistön osalta. Ne muociostavat mYös

ldn-dir\ ä li-er r e-ic Leud,'n ]a raj.r

vesisääntöjen perustan. Osin njiden
pohjJlt.r rJl'ni.lui LJn.J:n\ ;lllren \'(

sistöjen yleissopinus, jonka YK:n vleis-
i okou. r.ltrrro. r'uo'rna InnT.jor-rluLuu-

hurl 2JJl nr(r|l]e.-ä | lj.j.l]rr!dlhnt I on

rJ t'lioiru I l\ -Fr-cn -olil'luL-en. TotLu I

tnaat kuten Turkki haluaisivat vaihtaa

\ .lpuJli-rd \ er'\ JroJJar rlapuolella o1, -

vien maiden ölj).varoihin.
\e.i\drole JJlJr.,ri.cn iJ lä\ lön rl'

tcisten pelisääntöjen ohella on eritvisen

tJr\e;lJ n.ukluj.r \ e-ivrro1" orn"d\ i lr
r ueil-d tcho>ljJ \ t'den L;\ ttöJ T rrnr

.dell\ lldJ rn\ o. IJirL'-la.o11 ia -i'hen liil-
l\ \ ie ir_tiiJfionrdli_t*n.e I (nierr L, _

hittämistä (Asheesh 2001).

Muut hanlfieel

\,Jvaluiiä cn rcL, illä ole\ d Lenll-tLl-
kimus maaseudun vesi-, sanitaatio- ja

ter\ e\ -k\ -\ rT \ k-iin lr.Lt\ \ r.li | .Ll.i-
la. d-rr'l{'i5lJ. \Jvlärnör.lä rd J.lo-
nLGi-1, tRru'"rFn 'rl)l) YhlpnJ hdJ -

leen" orrrurliTu- j" leLiillJ olv\.r Lil

;a \e-'tonaur (.lrlvk'e.L 'rl erurctel

niil.ln. _Jke-rncturr vntPäri-lon jd \e..-
lruo..on nJ | ö\ u lmt -t.-r 1A.nla 2002

Mr ö- ve-ilrunlltrn ru..orirJ ir prll ån Jr-

LrvJlirr lehit\ -lä on lurLiltu rnm \ h-

lpi.h il-- , Tr1'ncrcer \ l..F .lor hi-1,-
rian laitoksen kanssa (Juuti 2001).

\ e.rh.].rllor ulur-elli-L n \ hlPI-h örl ke-

\' I l. rr"r i- lJ on -el\'rle.. \ Lotirlaic-qu.

rr*-.a j., lc\jo ---atJl.unnd-.d \e-
iruo lor alueell'.crt nlleroirfln mahdol

.'-u u ksia on Lu t\r ll u \ hde..; TKK:n t, -

sihuoltotekniikan laboratorion kanssa
qrrro n fulkil,ran \ eden Ld\ rlnön liirh
\ iä \v-\ -n\ k-rJ. O-r n llmdn tutl ioi-

ta tekee hankkeitaan muissa laitoksissa

ja tcollisuudessa.

Ko^unai!Lr Lr lend nåft.Jd ilr.tituLin
naali-ell; tut.ir nr-rL-ella ;a o-aami.e]1.r

olF\ d , 'i-i:inl\ väå L\ -/ lä; LJn-- | -

\Jl .i--ä \e- ^drLkei-\.r j,, nri--ä \dd

dittavassa osaamisessa. Viime vuoslna

un LotcLrlcllu o-ttt truiJcn kortrerkou-
lujL rjr vlioFi-roren lrrr--a karrirt Jli-

- in vr-- .r -r rrr I -iin jä Ln ninlJpoli-
liiklddn p.rino(ruvrd Nr-r.-eid. qdtlto r

pvl inxne osaltamme olemaan mukana

kan-"rnr Jli-i-så rc-ialJnjd In"kea- \,
den ptosesseissa.
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Rion ympäristö- ja kehityskokouksesta tulee tänä
vuonna kuluneeksi kymmenen vuotta. Paljon on ko-
koukseen viitattu ja sen periaatteisiin vedottu mitä
moninaisimmissa yhteyksissä - niin paljon, että oi-
keastaan on yllättävää että kokous oli vasta vuosi-
\rmmen sitten. Vedestä on tulossa yksi lrJrmmenestä
painopistealueesta Johannesburgissa. Rioon verrat-
tuna vesi tulee siis oleman huomattavasti enemmän
esillä.

*iiu Olli Varis
tekn.tri, akatem atutkija, dosentti

Teknl linen korkeakoulu

Vesiväen lo.LuuJc--a or,ollu I'J
jon \e-ku-lelur -iila. että \ p-ijd'Jolen-

I ir lal.l-.rL'l, Rro.-a. Y-npiri-lo-jd \, -

hi .J-i^i-t,t,ää rnoner \e-i.pe-., .-tirl
'n'p p.lJ pLlull Lr'lJrt cru- k--lei.'rr r I

di-td\r tel.jä. i^- \edpr Inerliiv- åa

vmlnärtämättä.
Samanhenkisiä mielipiteitä kuulee

alar räerr Le.lrrude-i jJll' u\ a-h InJi--
sakii vhtevksissä. Miksi on niin vaikea

) "r n:]-ti;. elt; \ . dcn n rc-l itr ' " 
rrci-

den l-ller'in luonnosiJ on rJ.l.ri>ev.L

- niin hvcidvlli-ten I Ji- lJonnolle \'e-
raitlenkin ainieiden. Tai se, cttä ilxnisen
pa:villa.en ,r\.rxron."rl'e, h \ d\ lr;-
m nL r \.r.r[]- | ltltl lr-JJ \ chr. I -'1rL 'l
kcj" un lrelppu Lel ..I r r k l; t u'n L
patlon.

lt.e-ld;n.el\ \ \ l.r; or r "ile" r nr-

n1ärtää. Teollisuusmaissa ruokaa saa

\Jupa-ln. .Jhkoä löp-e i-lJ \ etti \.r-
rrd-ld. rrl'ul'n korkein..'. n lnrrrnrr.La -

ta- Hanasta tåi suihkusta tuleva \'esi on

tuttua, muut veclen funktiot ei\'ät.
Kcr)ilv-Lv,\ mr.ten l.rrrn.rl.; r L -i

lv.lee ni.' rrnrrrd r- ^ | . rLrl'" n ni _

monellr r.-lr r-lr NJlr Lr llo\-c. r.-r

I \ \ .,t .(.l\ r -l. 're.li m r\\;i ninrä r'erL --

ä.råt rr\ ät olF it.{.-t;ä -el\ v11.,; r.ru t-

ta missä ne ovat, on niitä valitettavan
!diLc" \rnr1ärtäå. \'l\\ tl \ilometrejå
laelt.rvr,.a .rInl|rlJr'nJi,e,tJ \ Lden-

hrlum r ll rlla orr \ iel: helpfo mieltäå
mutta se ei riitå: käsitcrnaailmi:r kaipaa
rajua laajentanista.

Rion kokouksen pcriaattcct vcdcn
:ur'leen n.r.r -iteltiin Dubli.i r (cl uu (.

sessa. Päälinjai olivatl

. \c-i on "JjJ'linen. luJ\ ciftu!.r jJ olcr

n rnr r uonnon\ d-J jn.d lul'-r lrn: ,iJ
inte$oidusti.

. K.h ilvk-en jr \ e-'\ rroj, r hoido r lr
cr. peru.l.r.r pril.rlli-ecn o-.rll.-tu|
-ren. \iJcr Li\ |tdjien. -JLrx)ittelijoi
,ler iJ päätLä,ic.r iulr.r ratlai-la un-
gelmat vhdessä, kaikilla tasoilla.

. \dr:ct o\ dr Leslei'e':" osa's" t e'i-

. \-edellä o,r ialoLdelli|en dr\ oja .e ru-

li-i m ipllää raloud.lli.prra lrr ödr l-
kc._;, Lu'.enlir) r::n ett.r ld)d-dr\o-
jn \ drdl.i-uu-J-iat tule\ Jl rr. turL-

Onko näissä pe aatteissa ollut sitien
jurair r il..ra. \o-ka tuon ja1\cerr r, -i ei

ole rrllul rtrclen r-ie e-lJ rår peel-i e.il
; l.e- | h * jd \ tnp;di.rö\r -r rnr -terr rr -

.c\ de5,:il \ Jfln.lit- ,nonet rnLLl teli



jåt vaikuttav.t tähän, rnutta or1 kuiten-
kin ilnreistä ettcivät vllä olevat peria.lt-
teet \åt.r \'.lc('n. l.hit\ k-cen lJ ) Inl':i-
ri.löön lrith.\ ii .r.ioit,r luur joiltrin osirl
Itsest:iänseh,yvksiä, \'oisi sarkastiscsti
sJno,r. Ja drl.rlailld (.rpea.14 t 1,1L1*,t.-

tä katsottuna.
Näihi r'rrelipite'5iin tu.ee tuled kurl

!llä olev.ra li5t.rJ \ crlad joululuussa
2001 Boru- <sa ijrie-tetry.vn DublLnll ko
kouksen 10-r'uotisseurantakokoukserr
tuottatr'raan \,.1staavaan listaixt, iota kut-
sutaan Bor'rnin availniksi (The Bonn
Ker-s, rvrv$. ntrter-2001 .de):

. fn\itnmiiincn .r\ Jirr on lJ.rta lörlli,
le v,rrrnuui veden sulllcc)t J>Jti
\ lrtersölen, t(r\ c\ den ja h\ \ invotn.
r) in. tuoldnnor jJ r.r\ Inn^11\JJnnift,
\ekä krtJ.lrofvihin liith \ ärl h,r,)\'oii-
tuvuu!-len \'ähentämisen suhteer
Kö\ hii -Josi\ J \ ( jiFolitrrlLd llerLr:-
fuLr kö\hi(\r luuntelenx\een milii tu-
lee h(,idJn vcteen iitr\viir t.rrpei-irn-
.J i.r Flnoriteetlprlunsa On ark.t citou-
tuJ kän-Jlli:.e.lija la n-rin \'i Ii:-r s t r

juornar eden ia .anilaation FuuH(.'.-
td Lärsi\ ren ilrn.tL'n mJJran luolit
tanlisccn.

. DescnlrdlisJnlio nrr .rr airr. Yhleisö-
ien tarpccl ia ldn*rllinen l.ol't'ikk.r
lohtaa \ d t fdil.rllistrsolld. Pdila llicct
r ir.rnornai.ct - e,lell\ lrden elt:' helllc
tdrjotådn fiittä\ äi t.rloUdc.lli.et, arn

mdtfitJiJollisct ta l,oliil li.et nrdlrJol
li-uudet r oir ar L('hittä:i hnllirutol-
Ii.en \ rnpiirrstön jola on vnstuullinen
id läpinäl rvJ. Jd iokr li5.r.i ndr"len i..
rnicsten, nla.rn\ iljelijöiden F kalasta.

iien, vanhoicn ja nuorien. sckå rn.r.r

lJistcn iä läuPUnkilai\ten ordllistu-
mista vesiasioihin.

. Kolnt.ts .rv.rin Loostuu uust-Lr i Ir-
te\ lsistä (pdrtnershiF\). Tar\ it.er)tme
uu.iJ loålitinihr \ et<en 'iitl\ \ än \ ii-
saudc'rl kehittämisecn, r'esistöjen tilan
parantamiseen ja yhtcisöjen tavoitta-
misec'n. EnerS;iset, organisoidut vh-
tei\dt lö\ li\ äl uuci.r rJtkaisuia. Tie-
,lo-trr'.rl k-tn:.rlaiset o\ Jt n)uurino
kolruptiota vastaan. Uusi tcknologia
auttaa vhdcssä pelinteisten kanssa.

Borrrrirr clurvhrn.:lcckuctelu oli osJ
tätä prosessia.

. fitkJarl.ri.rcll lt\ \ icn \ älren (h.rrmr-
nv) .lrrin - olr \vscc.-r lLlonto t.li
rl.r.rFUIi -on \ lrleist\ ö \(si:.lölJsor-
la, rnul.rrrrlukien l.rnj.rl \ e'inluect.
T"rvit,.nr|rra \ hderlllctt\.l,irtcp,
roitua) \ e5i\'nrojpn hoiio.) tuomJnn
lrikli vl..ren Li\ ttäiät 5dman polJän
ääree]l ja antamalla kaikille kävttiiön
5.1mnn ir hrm.tation. \rrkla meillä orr

-u r rria ,. aileul-ia l,1in-Jidinrron 

'äsol,inluslen rnuoloilun lanssn. nn ol€.

nlassa laaja vllteisyfimärvs siitä että
jolr('n tdluma-.rlu(tasolla tulee li<ätå

! h teist\ ou. i.r . iit.j ctrJ olcfi,r-.J olL'-

\ jl.rl sol)inrusk'n loirnr\ uutfu tuL c li-
sätä.

. OlennJincrr J\ rirr on se, eit:i hrlli-
tul\ct toimir.rl lJrcnlln in. Krn\nllr-
.et vesitdlourlc li,et.t-arcgiat or-ll
\'älttäm;itrömiä hallitusten tehtä\'ierr
määrirrämi.e lsi. T;lm.r l,osluc \ htä
lailla Jakej.r, sirnnöl-iä ja stJnd,rr-
deja, myös siirtvmistä pal,,,eluidcn tar.
joajåsta aktiiviseksi sääteli jäksi. Te.

hoklaJt -äiir)tel\'rnel.ini5mil jotl.i
,)\ dt l.ifrnJk\'\ iJ jJ joita vni moniro-
roid.r ovJt teholl.rän, redgoi\ an ja tJ.
loude.lliscsti kestävän järiestelrnän
edellvtvksenä.

Näiden viiclcn avairnen jälkeen seu-

raa tekstinpätkä, joka vapaasti suo-
Drt'rxrrttun.r kuuluu: "\'e. on oletulai-
nen asLl ter\Jevtemne, henkis-uskorr-
nollisten tarpeidemme, muka!uuiem-
nre, asuinvmpäristömDle ja ekosvstee-
miemnle kanialta- Kuitenkirr kaikkial-
la veden laatu l'reikkcnee ja veden ih-
!nisyYdel le ja ekosYsteemeille aiheutta-
Utn --rec{l l,J.\.1,r. Yltä JreJntl.t .'tmi-

nen asuu haavoittuvassa I'mpåristössä.
Tulvat ja kuivuuciet koskettavat kasva-
vaa ihmismä:irää ia veclcn niukkuus sa-

moin. C)lemmc vakuuttuneita siitä että
voimme toimia ja siitä että niirl täytw
tehdä. Meillä on a\:aimet."

O- .a olt,rvn et t.i .rlkuperäinen ent-
lanninkielinen versio on sellaista kapu-
I.rkieltä että tulee menneiderr aikojen
Suuret j.r Mdlri.irJl mieleen. Kääntänli-
nen ei ole helppo asia. Suurena huole-
na onkirl se, että huippukokousten asia-

ki4at alkalat olla täynnä \,oimakkaas-
ti tuntcisiin vetoavaa populistispoliiG
tista sanailua, jonka tarkan tulkinnan
mahdottomuuden huoInaa viimeistään
kurl \'rittää käär1tää tekstiä toiselle kie-
Ielle. Tär'nä suurltaus ci ole hv\'ästä ve-
sialan arvostukselle tulevina vuosin.r.

Toisaalta Bonnin avaimct ovat eittä-
rrättä lähemp:inä toclellisia vesialan
haasteita kuin Dublinin pe attcct ml-
kä on hvvä asi.t. Mutt.l todellinen uu-
hnen on se, että \'edestä tulee vksi kvnt-
mene.tii pdinopi5tealuee. la Johannes-
burgissa. Jos vesijäi taka-alalle Riossa

- nr In kuin vesi\ äki on valitcllut - t)-
lanne olr muuttumassa ia nJrt valittelurl
\.oi kohdistaa itse \ esi\'åleen, jos tila,-
suuteen el tartuta.

&

wat€r re<hnotogy Talousvesisuodattimet Keänrcisosmoosi ja nanosuodatus
Teollisuussuodattimet Uv"sterilisaattorlr
Kemikaalienannostelulaitteet Uraaninjaradoninpoistolaitteet
Ultrapuhtaanvedenlaitokset Uima-allaslaitteet

ftflsepartec ov - 
^\ 
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KEHITYS

WAIER]I]II{$ RY

PERUSIEIIU
Viime vuoden lopulla perustettiin uusi vesialan kan-
salaisjärjestö WaterFinns ry. Yhdistys pyrkii muun
muassa edistämään vesialan ammatillista osaamis-
ta kehitysmaissa ja siirtymätalousmaissa, rakenta-
maan yhteistyösuhteita ja -verkostoja näissä mais-
sa toimivien kansalaisjärjestöjen kanssa sekä tuke-
maan suomalaisten nuorten asiantuntijoiden kan-
sainvälistymistä.

*" Jukka Ilomäki
dipl.ins., WaterFinns ry:n sihteeri

E mail: jukka.il0maki@suunnittelukeskus.f i

*. Timo Tuominen
dipl.ins., WaterFinns ryrn

hallituksen puheenjohtaja

E-mail: timoa.tuominen@k0lumbus.f i

** Hannu Vikman
dipl.,ns.. WaterF nns ry:n hallituksen varajåsen

E-mailr vikman@megabaud.fi

Ajatusta \e-irlrl e le.kitry \ d-u \"
paaeh toi-toinr rn.r- la i,i -en Lphrilärri-
sestä k rsalaisjiiiestön voimin on jo pit
l.iln h.rudoLtL erih i-e-ti \e-i\ hJi-t\ -
11:r ke\.lr -raajro,to-..r i. !lei-crn
minkin alan amrnattilåisterl ja asiasta

muuten kiinnostuieiden paissa. Viime
\ undcn 

" 
ikdnr lu u Ina:ta 11 Irrlvtriin .oi

meen j., .rlLrvalm'.teluJcn J;l\' ..r na-
le"rl.i-Ja rekr..erihdllrtJ. h\ \äl-ri WJ-

l.rl uur. r) :n ml--LiLtä\ ä\-i vhdi-tv-rp-
kisteriin s]-vskuussa 2001.

Ki nn^-lJ. ) hJ i-h k5er touruntaåtlot1

ollul JlJrlJ IihLien \ illd-ld \tdi.h.ll!-
le-tJytvi J \.! oLoLr\v--.aa t I8.12.2001

run.ddn 10 o\dnoll,rj.1|| \nimin crv-
kokor-rkser-r osallistujalistan perusteella
laadiitiir såihlöpostilista, joka osaltaan

d u llJa \ e. ir lån "-iantunrijurrl*n r.r-
kostoitunisessa. Tammikuun 2002 alus

sa listalla oli jo noin 70l.renkilöä.

\ hdi<ry\-r.n LJrloiiJl -enr on edi-
tää ja tuleJ vp-iä'ån dmmar'lli-ta osaa-

mista kehitvsmaissa ja siiri.vmätalous
maissa. Yhdistys haluaa kehittää näis-
-ä mJ:-cJ loirn i\'i.n a-rrntuntijorLlcrl
lcslinäi'tä \ uorora,LuLut'ta 'el ä Lei-

d:]n yhtevksiä;in suomalaisiin ja muun-
nradlai-Lin d.idnrunhjoihin Y]'di.h - hu-

luaa myös tukea kansalaisten ja kansa

laisjåirjesöjen osallistumista vesialan ke-

uli:inx-per I ja -uuilrirtcluur. Ve-i"la .r-

sältää tässä vhteydessä laajasti mm. r,e-

sihuollon ja sanitaation, vesisiöt ja ve-
-r\ JrJl) -\ m) \-cl. m:aralouden r e..
asiat ja kastelun sekä jätehuollon.

\ lrdrciv- h\ild\ nlää Jä-enten.ä l,rn-
sainvälistä kokemusta ja koniakteja ja

p\ | kri n)d- lJkernaatr re.'rl.rn nunt-
.p1 J-iJ n tu rllijoidpr L.m.uinr äli.en ko-
.emul rpn lranlkimi.ta. Kdn-JlJi-jJr
je-tön ja riippumn.to'n er J\rdntunrr-
joiderl pano- r oi o la mcrlir.ava j" ta-

r.rnornai-.a lL \itv-\ \l(''-n ohd .Lcrtd

r;i\ dentä\ å. Kehin -naide- ol-ella .a-

1)J nl,. _.r .J"\ o a \ hrei.q Llhön on e..
Inerki\-i TtJ FuroopJn nlui--". e-'t) r-

-e.li fu-.'L'pdn u[orin JJ-en\\ lla hd-

kevissa maissa.

VJr-'n.li-e-li Wart rI-rln- r):n .uirLn
td lä\ rxrirt) ) en-imnä'.pn tui-n.nta-
vuoden 2002 aikana. Syvskokouksessa

h\ \ äk-) tyn to.m:nlJ-Lrurrrileln'-rn mL-
kaisesti vuonna 2002 tullaan pitämään
jä-cnlolo.rl.rr rei.r.n \.rlrr \ uode--
:.r. |..oluul.iir voird. o-Jlli-lud J;-en-
krr i.äl-i jä-je.lun roinrirln.r-t,i lr' -

ro-rune{.t. Kokou[. --a pidelidn l\ -
nr.to alu-ruk..a aiarrloh.a'.i>rr ir krLr-

nostavista aiheista.

qdreifrffi



O.i.la'r'ja-enh n o-rlli-tu m i- ra 1.,

nd\ oiJlln i\ ör\ h'n ien ,.r lo nriLun

hpn kautta. l0 pelu(etruja 0\ Jt [art)-
jer)lerr\ -toinr.l un..-r ia lr"n\.to..tr -

lu_td. Jålr irnm;rr-rr toinlil Jnt.r -rur'
nittcleL vhJ'-n \-err en.i|.unäi-tä l.r'rr
1.,. rnrkelld Aiatul.-era on. ell; l;ll,rr-
nen kansalaisjä4esiöl.lanke olisi jotain

erilaista veIIattuna hallitustcnväliseen
l, hirr-rlrtei.tyc\atr. f-i nerkil. .rr

vcstointipainotteiset hanlkcct civät ole

kar1salaisjä4estitlle luontevia. Sen sijaan

-upr\ ir \ ui. i\ JI o.ld ' e-r.el .u-ir I e\i.-
lJnri-eprr ldl-tåä\:iL L^L,lulu-- j.r 'u-kr-

mu-tphLå\å'. f.rrl .lli-h I Ldn-,rldi'Jr

jts-h,jHn ,rn--a \hd.-.J lorcLl- 1.\JI
h .nll e"t p;ilrJ'i-t!n iJn-r'ri.iJri!--

t0len (åpa(lrperrn keh flJmrnen ja 0vr-
listumismahdollisur-rksien tukcrninerL.

Eritvisen ar\.okasta tä11ainen toiminta
r oi-i olL a .li--a jo -ra l Jrcrlr:-jr-j, .-
to\ \tpi.tvö nn "inod r"hdollinerr larr
sain\'älisen yhteistyön muoto.

) hJ'.i\ I -ell{- nrr t.ir.ci; rJkent.rd tn.

mivia vhteistvösuhtelta ja -\'erkostoja

sekä kehitvs- jå siirtymätalousmaissa
loirnir ie- I a,rsalai-jarje-röJP'l l drr--d c -

tä kotirnaassa muiden kansalaisjärjes-
töjen kanssa.

l"r ",rnn.lr-en r hJ i-n -lniTlnr"r lLr-

lut l{aterFinns r,v kattäa jäsenmaksui

l'l. V-hJc i.r- L.ln(ctoim'ntar e. r oi-

dd dJdtelld rdh0rt{,lfdr akii i;j.enilti pe-

rilr,l\ In ].Jk-Ll rr \a,rrl ldhärl Ldrl u -
lul5een nr rl rlilirra r r",rl rnu i la ke.-

rroin. \aloje rlerär -toim.LunLa .clr i -
t:iJ \ äilrioehtnjJ lra \ernimirnan -a.

hoittamiseksi.
Nuorterl asiantuntijoiden fu keminen

on vksi \\iaierFinns rl'in tavoitteista.
VLoJprr )nnl iL I.r'ull.rd rjirjp.l;-
mäån lil ri-uL5,c--.r ('t.t-iJdi-e-lt nuo

rille keIIotaan suomalaisten vesialall.r
to|ri\ re_ \ _ilv-l.n loimi u',r-ta ,,r \ e-
rlan pro]el tersta.

Vesiyhdistys ry
Maa-ja vesitekniikan tuki ry

MAAI1MAN UT$IPAIUA 2OO2
Seminaafi 22.3.2002, SääMalo, Snellnaninlalu 9-11, Hclsinki

VESI JA VESIALAN OSAAMINEN KAUPPATAVARANA

o.00 q.10 ll.n.i.tdu'x|'i r"n jr krh\.
9.30 - 9.40 Seminaarin a\,aus, V€'siJ4rdistvs rJ:n lTuheenjohtaja Peitti Seuna
9..10 - 10.00 Vcsialan tutkimuksen nvkvtila ja tulevaisuudennäkvmät, professorl Jaakko Puhakka,

Ta pereen teknillinen korkeakoulu
10.00 10.20 Vesialan koulutus teknillisissä korkeäkouluissa, professori Heikki Kiuru,

Teknillinen korkeåkoulu
10.20 - 10.40 \'esiålan koulutus vlioPistoissa, professori \reli-Pekka Salonen, Turun vliopisto
10.,10 11.10 Tauko
11.10 11.30 V'esialal koulutus alnmaltikorkeakouluissa, koulutuso\elmajohtaja Mar kku Raimovaata,

Hämccn aln]nattikorkeakoulu
11 30 - 11.50 Kuka hoitaa vesi- ja \'iemärilaitokset jatkossa? toimitusjohtaja Ilauno Piippo,

Vesi ja viemäiilaitos\rldistYs rv
11.50 - 12.10 Keskustelu
tl l,- I J Jt, Lounaståuto
13.30 - 1,1.30 Vesi kauppatavarana

- Vesikaupan juridiikkaa, hailintoneuvos Pekka Vihervuori
Tekiiset toteultanismahdollisuudet ja ka raita\.uus, diplomi trlsinöijn

Ar1atoli Korelin
1,1.30 - 15.00 Kahvilauko
15.00 - 15.20 Suomalainen Yesiosaaminen kauppatavarana, diplod-insinööri Esa Ovaskainen,

Maa ja Vesi Ov
15.20 - 15.40 Pohjavesitutkimuksen nvkytila ja tietotaidor vienti, filosofian lohtori Esa Itiinkä,

Suomen ympäristökeskus
15..10 16.00 Keskustelu

Iliaohjelnla
16.00 18.00 luniodvesipalkiruronjako

Kilpailun suojelijana Eduskunnan Puhemies Riitta Uosukainen
Palkinlon saajat
\resivhdist_rrksen ki4alllsuuspalkinnon 2002 jako
Palkinlon saaja
Taioilua ja våpaata seurustclua
Kalevan Låulajat

Osallistxrnismaksu on 90 euroa (sis. alr.) (Vesivhdish ksen jäseniltä 70 euroäi samälta tvönantajalta kolme osallistujaa
kahden hinnalla). Ilmoittautumincn 15.3.2002 ncnnessä osoitteella Vesivhdist_\'s, PL 721, 00101 Helsinki, tai sähkalpostrl-
la: jouko.saarelaltivyh.fi.



VESIHUOLTO

II
PAIKKAilETO.

II

IARIE$TElMAII

HAr{K1l1lA$TA
Vesihuoltolaitoksille räätälöidyt paikkatietojärjes-
telmät ovat Suomessa aktiivisessa kehitysvaihees-
saan. Kilpailukykyisiä ohjelmistoratkaisuja on syn-
tymässä useita, ja niissä toteutettu laitosten suun-
nittelua, kunnossapitoa ja asiakaspalvelua tukeva
toiminnallisuus on jo niin pitkällä, että näitä järjes-
telmiä voidaan hyvällä syyllä alkaa kutsua toimin-
nanohjausjärjestelmiksi. Tuotteet eivät kuitenkaan
ole vielä valmiita tuotteita, vaan toimittajien ja lai-
tosten yhteistyöprojekteja, joissa hankinnan jälkei-
set palvelut muodostavat tärkeän osan järjestelmän
hankintaa.

Pa ik ka tietojäriestelmän I r. r

tiiiln,,l',, \-.rhu^llotr \ .fNn-t,,J* '
liiurJ:: ' on \ r-(il'.r .rr r \.-rrnu...-r u-r rl

1.1 !rL,rr. .ri.Ll-,1 r ' - ^uullul.rrl.' --l -
H\ ': rli.r'r. r.l: 'J-',r lr\l r.rr'*lrn,'rl
l;r alkaa olla valn, irrsasleeltåan riittäyäl1
hrrr.ik.r'..ilu.rtr -u -u' r-.ll- -.r oh-

jelmisto ja. Oh jellnistoloimittajat ovat
r\\rii li-p.l in l rl. I' c':\o.-lJrert.r
vrit\' ksiä, jotka kelittä\.ät jäicstelniä:in
, hle -. r o--a \ e-'l..iio-tclr I Jlr-. 1. Tr lot-

LeLt e-\ äi : .\ rllr nle \J'rItd'-n lP

la, \'aan toinriilajiL-n ja laiioslerl \'htcis-

rr.p .j, Lcjd 'or,-a rr. rLr-r.ln i.r'lc -

set palvelut mLlodostavai tärke:in osan

jJric.lF.'l J^ h. nkirrr.r. \.,,li\.,1 .l

toksilta suuria panostuksia järjestelniin
perust.rrnls- ja kävttijönottotaiheessa

I(anankäsine|ystä miKotiedon
hallintaan ia l0iminnan

ohiauksecn

\i''l\ -nin,'r NarLr.rlt.'J :rl.-rli l-

1 ,,r 1.ri-.-.a IieLlnrlr.. Ijnn.r-Ld n.ri\lJ
Ii' rojJ4e.lel"r;irr L..,\ Loon.d. l\ird;-.

'!:* Laura Saijonmaa
0rpt. ns.

Ympäristörnln steriö

E-mail: larra.saiionmaa@wh.f i

h j0 haja 0r " rf0 slJnLt vesifJOll0la toster

verkostOih n, tietOjärjestelnriin ja mal eih n

':ir'' Kari Mikkonen
dipl.ins., projektipää kkö

E mai : kar .mikkonen@loyrv.f

{r!o,ttaiar er,k0isålaå Ovat 0ar" "arrelo arjes-

telmät ja systeemisuunn ttelu



l j rj. rn,I rtJ\ "m ed.i n on ufE U i-Jllni l

]nuutoksia. Karttatietojen digitoiminen

,aLn \enointi r'rl,\1,,n-irinl i.rnl rr-

nri-uu-rr-Joil...i, r. ra-Lr j. 'c.l-lrnärl
perustamiscn ensirnnl:iincn aske1. Sen

rJJlir'r.r l"rrc.r l- \'' 'llJ rpr\'rlJ\;.
ri.ffue lil-rnn-.r1, - J-l nLoJo.l.
laädusia ja krtiavuudesia. Karttatiedon

Lun\ert^ rrl p.rr\\ariei,,j;i(. elri;r ru-

polo;i-e-t rr t.nii.-l.r r er(Lun "llik
si L:rnnJrlJ le.it:1., ulL.i-on, l,'tn'pl
-r.rrror.r. O jeln -.oloirnrrt . ai iel-\ J.

iätä ryökseer1, ja heillä on kävtössään
- I en .or nlrur ia l\ ö.J rlol\P rhd\ id (ei

noja. Laitokselle itselleen jää t:imän työn

i.rlke-r arr rn .lrr-.ek.r tHk. rai-l.j fLr tt-

r J \ .eir t.HLoje ) Id \ dcntJ m i-eplr. TJ' -d

vaiheessa siirrvtää11 2- tai 3-ulotteiser-r

U.drL ur .ur ;..t.el\ - r \, -1 . -roh, datr

IrnllrI.t. cn. l\ in ndinol'l-r, - -l\ \ L.rr-

..rn ul\na-u-lr licloi.rr dj .rrtd-Jirc' j.l

kattavaan vlläpitoon ja tiedon ehevden

1" ' ,rl , clli-u -d' r ' d rmi-Lårrr i-ppr' /\.r-
kon topologinerr \.htenäisyYs, vesijohto

ei saa liittyä \'iemärii11 jne.).

Verkostotiedon rnuokkaustvökalut
ur.rt L.cdon r lli;pi.lcrr r nrrJll- .;r\e -

rä. Hr r å. 6'a-'i-rn r J.1,'int' tt , \a -

tankäsittelvn tvökalut hL-lpotiavat nuu-
.05.en tcl.m'.tä li, Jor l '-dun r.rr-
mistamisen kannalta käsiiieh,sääx1öi1
'' o.r \Lrr,- rn, r( l\\ {rlinfnl jJ-r--Jl;r-

j.r.,lrni-.r:r- lohtr.'iin -.-a'\r l"r -

tä\ n mr--J:Jr.ojd. uilld \ dn rL-.etJJ ' i'-
dor l:, .L.rjr \olter.rFn oil e'LJ \p.\l
nd !i., 5ulrl' ird. \ irh- tl er'lJ:-c\Jr
.1r\'1- ^\i :k.cer.ol|c rrcid:'.rl i*

tusruiiinit, joilla void.ran csirr. \'an-nis-

iaa, ettei kaivoon k\,tketä \,ääräulaista

putkea.
\ a-ra I r n , c-ku-ton . ij. rir ti_ jd o.r

rra:Lru.l elot r'\Jl \d rL'-:lidJr liFl' -

kannassa, r'oidaarr järjestelmåä alkaa

k.r\ tt:lJ kJnr' '-,rPr.lo.1 .uutdttlt- ln.
clrJnn Jä.itcl .enlPorl iJ J-i. lJ-l'd '.-
lur' luk{.r.' .rlli .r.rrn.r r,'irn r'r'r"' l,ll
\ritscvat katia\:ia, ajantasaisia j;\ oikeitrl

\.'-ln. .tr.tl tllt-t"n-nt||d.ur.-.,.nid.
\rrlo- on Lu rnn--dpil^loinl.nl\ol un

.r\ Jl -uur" rl.ln ^-Jr lJlc. r, lnlårl Ii
pahtLrmatiedoista, kurr lähdetään iois

taiseksi !allitsevasta kävtä1'rnöstä pit:iä
\, rl^-t^n Iilldu-Uiru (1 arlot.r to r-

ta ja auionaatiojä4estelmät) cr illiscnä
ja itscnäisenä jä4estelmänä-

Millaasla toiminnallisuuna
laruilaan p

Jäiestelmät tit4oa!at toisistaan hicrnarr

p".kk-.'r r t\.\l ) ut- I u n.r-..rfido'
su u nnittcluun ja toinjrtlanohjaukseen.
låll.ji.id o\Jr \u.rrn,-dpi.o j. ut( -

1n.l-nl1jolln e_ laari n |len. r i].ri rro
.L-.c.1 Iä-.ilel\. r\orn;:rJ\ l.el ,J l. -

r" rp l. Li' c k.riJJf i err. Ki\ ll.liilh-
rr.r- lulee r\' d d "l\ \ tt.'tJ hi-.o''"

r .lu \ ,- ltelr ä rJI\n'loir,tid id \
sualisointia sillä se tnuodost.t.l tärkcän
toi1IrinnanolT jaukscn tvökalun. Järjes
lilm;r rulp. -i-Jl "a - "n,lardronr r r
-itJd -rdpurht. e-i'r'. rnj'l] - i\Ji- --J l,ut-
Li--d on ltara: lu pilr_ \ uul.JjJ lir.\
.ä a u--l.a t.' I I "p. rroJrll. t.li-t\

neempiin analvvseihin ja raporiieihin
j"rr,lulaa^ N.r\.(Jtn;; .ril i-t.i tlol a-

ui '. .r -.1-i drl,.r'r r r,*. \ . .1J LJ:.r-ta

.J-i" -. n-\ o- In'-c .'-.rfuol. n oh;e

ri-i,,, r '.iIr.i eJell\ ll.iJ pait-:L i\ l-
.ol....v r':i-.'Jkd iukec \ä...JiJll crniJ

kvseh'jä ja iiedonsiirtoruiiineja, mvös

selkeää tjetorakennetta ja sen tarkkaa

dokumcnk)iniia.
\- -\.1-1'.1 1p , \nt lr\ör\ä,ncrl:Hl'

\,ästi palkkarietojärjestelmastä lieLlon
kävitäjänä ja as ia kaspalautteen \ras-

.rJ r.hri-!r-. \.i;l a-prlr elLrn rulee r c .

J.r \'. -lJ- .lr,lJ l,l . rrjr.; r il -ilrru.tu1
-Fl -r k; JnL.rJ \Jl'r',r,rä dsiJl.r-p- rL,-

tctt.r\rr^('-.c-lJ.-'--t- -- \.1 .rl lJ1-
l-i--a r r er\n-.o--- t.lltJ\ i-l ; .Jr', ' -

r.-- .r lLrrIc.-dLr lorii.L: l1-i_el, -

-.'r-'r jJ nru -ld \ crl,,-lnr I '\ llöli'
ooi-1.I l^ n\ k\ i'el prrl l.lric .r- ,lr.L

rr -1". r'.)lrd.lli-!r\.ir .- rr\r.l'clojd r-

je. t.lrrre.' Lretl. et' litrl'tldmt-Fn FJ:\
katictojärjestelmijn niin, eiiä asiakas

lrcJ.l -JlrJåän \ hJ(.rr jJ -"rndr lä\ LlI
liitlvrnän kautta.

Paikkatietojärjestelmän tulisi toirnia

I r'. r, :-ri o-anJ ;or'dor iielo,ärje.te
mää. Vuosittaiset verkostosaneeraukset

o\ri\l-i ner\idJ\'r-un.-t:i\e-i iJ \ i.-
nrarild,Iul:rn \ .o:il lJ'.'-ld'n\ F-l.il.
-.kohtci-t.r j.' .,lln\-en \ luI iuhLo i.,r\ :l-

.c' I rl p-älök.*nieorl luel'- rFlud\er'
-n- on \u-rru-1" ,l lul, \'.ri-JUdcr -J-

n--a.lu-tJ.p.:-., . T , ruJ Jr\ i.JJ.t t"l-n.

\ crl.^-1l- r i.i-1.r. l"\ fi r\ rst:j r'i,1 ' -

.i.rJ -i-l.r \ un,io -l,r I'a.ne\ 'li-r.Flri-lJ.
saneerauskustannuksista jr1e. Tåmän

l; \Jrr l'rJlök-. rrr(l o rer\n lo-" r. -

r.ruk-i-i.r P.rJteH.re--d l\'ru\ruJ \ lri \'J

lltrrLd\ "r r.-e n puullp{.lli-iin tipL.rlrt,l.
t.iik.dliet., ärie-le f i, r rli- \i I ehil

l-J -r.cn. ellä aitol-en \l'-nndll-l.'l'-
clolle \.oitaisiin esittää systemaattinen

1- \u't" r-uk-i.-r optimoi\J \c"(o-ron
r.r leerJLl55uunnitc Jr. \ u' '.il.i eteen

Pä1r1.

ncdonnallinta ia ldynöffi ttymä

IrelolJ'1. -t-lnån rLlce p. lr cr-r .cl - -.r-
r1rn.r.\di-r,r ett; an.Jr-ir lJ. llij'd. TI, -

oorl."llu rn rll.r - rl \dllu(La\dl '
r< r. rrilenjirjp-l"lm.r trrL.< ronp- -.r

nr.r.lrilJi-er' lJvll;J:in t\L;-LenLel\ii i-
n]uiden ohjelmistojen ja sovellusten
\ r i\l.rpJ r.rl orto-nti.o\ ellu\.en) kä\ l-
l^i licln\dnr,l,ln.J.l(.urelLn.'.donLr-

i

:)t

Tallinnan vesilaitoksen paikkatietoratkaisu perustuu räätälöityn ohjelmisto0n.



tJI -ikd\ ro--;. \1r ö- cri larLl"i-rrl-
.l rpn 'J'P(.' IP^rkled\Jt.'lerlnd.ella ld-

\ J | - lo -i. r-.rn. Kä ''hoo_ohol\ nc\. url

-ilii .Jrl , dn-pi nritd \ dike,in,fi o r iir-
je. i*lman kd) fiö Il\ nlä. N.(eree'
lJ\ irä äL ,,.|.irrl l clpu-.. monirru.l.r -

-pnLin l"\ tr('l illvnlJn.dlol. r ru ll.r o.d

k;\ h:rii-rr t.,r\ l.ie \.rii Prcnlä o.d i i:u
jestelmän ominaisuuksista. Useimmat

l; !c-ieln rä.' rJ lc\ d' \.i\ llätät I i\ tlJ\ . rr

i irj( -lr lmuJ -u'lleplliqen hJrvotn t. l\ -

lrr'ra arLola. Ki\'ttörulrrrlrn \erL\ \ \'å

hrr. \"'llo .;\ rläJrllp.r.ll Pa l d\ ilulrrr-
n r',r Jd idrii. elrn:in lr' ll pokar trJr.r ' -

ovat hvvin iärkeitå.
\r k. i-ten j)r'jc-lc nrie.r .icJorh. I

. nnJ ',rlkdi-utfu. k,J\'lloi-l ri-Fk-

>r ! relä o-Lcl.i>cllJ lJ\ dllJ i^r-r-L.rJ -. fe
ru.r,t ..r'-rr r.l roio l r;ul' nCAD -uLrn

rriltcluJdr]c-tL lrri r(Lr\ rtieJo-tn lL
In\J-tdJ \ l. npn pJr\l "li.lo-ohi,lmi-
to | ,ilJ nhlt( rL' a.r tkk.licl,,L.r'l ra.-al La.

to.nr..JJJloarJ nen iarie-Lelm.r. Yl'r n-

-J Lr*.nldFld-dlu-ldrr.r k. \ le.i ;n -. rl'
dardiiietokantoja (NIS SQL Server,

Ur,r(1.. ) ld LkJlie o-u.ninar-uul -:ll.r

| -pdtr.. I \drLrlelluj.r,liclold tl1rrI
lelr"h 11r.n lu e.. älritule\di-uudc.-
-J kå\'H11LåmaJn rr kr i-r"rlirr Jår'e--
.clr'rrcrr lreJorJrdJ Lnulli.ir ero.lr u rL
.iJ .ill.r jrrje.lclrniloim.Ltai.lld on lJr
-in nralrou lisuu"-ra villn i n-il.pr r" -
tokanta-alustojen käVttöönotolta.

lädcstelmän ualinnasta

l:irje-le'nrJr \,r'rn.d lulc* t hd; l,l|rol -

:e11 orni-l.r brr olorrJr. ta \ rlu rtart r'r.

kuttavat mm. jolrtokarttatiedon nykyF

rrrn rlrnrc olt'nd.-J olP\dt muulj.l_
le-telrn.,L i.r rri.del. LJ\ ilitlåidol, .i.lo--
Nhnricn iä4cstclmät sekä ohjelmiston

"mdi orninJi-f ..rll.pl. K rruro--,rn.Jon.
.åneer,rrl..r' j.r .df.erltarl'i-el' -rluruI l-
telua sekä kurxlossapitoiietojen hallirl-
r,rä jJ J-i.l.r...rl\ c ud lukevJ loirrirr-
nall.rrJU.. -J\ ron lr, lpnou. -eli flclo-
jen analysoillti- ja raporiointinahclol-
lisuudet ovat tällöin avainasemassa.
fdr-rr L-ell - nrmrl l"ric-re nl;l nt rlt-

dollista\,at jo nyt rcaaliaikaisen tiedon
p-'h"r1i-cn. \Lrnn,'--rp Jnrr l'l-lai.rl ld -

lonro|l|l.c|' kerrrä lr jd w.bl ;\ ttrll..tt\
rnän.

JJrip-lclrT ln \.r.intJ l. e r'In -oL-i
r- -k-r. l o.l l \\'-e orr -LUri-I- Iierr'-

määristä ja vrnnärretää11 uuden järjes-

Leln.irr ruornrL nLuur! l -, | ..r11r_lJ.J-
poihin. Hämrnennystä lisää se iosiasia,

että kävttökokemuksia järjestelmistä
1ö\'ty\'\'ielä varsirl \'ähär-r, ja nämäkin
kukonrul --L \ uri.rl ' r lld l,\ \ inL.r I er r-

| '-i.1" lJ rr rrrJ-lJ .re.1onh.rll'rlr\rr-
p;fl-lö -lä. lln apiiri^,r -'1.-'vielJ, J"r-
tava. Kuitenkin suomalaisia käyttöval-
nirra jarie..elnriä lor t\ ! ln n\ L qunrn.t-

lainenjä4estelmåto ittaja, jokapyst\1/
tarjoama äidjnlieljserljå4estelmätuen
ja -kehitvksen, joka on mvös lähellä, orl

useimniten turvallisirl \'alinta.

läilestclmän perustaminen ia
Iäynöönono

Jä4estelmån perLrstamistvöhön kuuluu
jol'loLJrl loj"n Jig'loirr' tai l..rr crtuL,-

U. lopo oti dn lu.rrti iJ f.rrr"nelruirti.
\ ai"l d d'tnf-er iolrruka riar ol.-.r a.\i-
jo \'ålniiksi di€iitaalisessa muodossa,

i.u,lul.r"r np L;vidnni--å I ri-pnk.r
Inn\'e-Lnin,rJ_r ulrd(-n Jd-lF-lel.rr:in tu

^ernaarl rnLo.coll. lJ--J \ dil "e--J l. r
.oi l- ole\dl o ninri-urr- ieJet lputl .

Loot. m.,.priJ.rl l....l r;\ len 'e.idn id ldr-

lp.r1"t.tJ rr liernl n rrdän. \ erl n'l l, 'p' 'lu-
gian luonnissa toieutetaan johtojen ja

cillpiden til' ' li In nr npr lo'.iLn'/ \;i I

.irni m.Lhdol i:l rd r'r,,rlin \erlon Ln

minnallisen anah vsir1 suor-Ltiamisen

r, -ur. n;\ tJ \ - ,rr1 .rli{.dLro-,r.kL.nti--

yl r e rt ^\ Jr I rinrl. lararnenot t

ri--. m i.r"'lel a,- jarjc.irlrrri-rl li\
tc. .r\ .l on.tn ti-uJr 1r raprah..Lrr.l.i. -

.ol -tdt LcpiLl.r\l.Jjil lull-c.llda Inu-
J.rrfJr.rrLrci 'r ir .il ;lr..d,rrl'itJd

\ m Ind rl id lr-rorlla .1, \ 'L rr i( | r1 e' - -

..iltö ir lotiiL\.r. I' ranr. truirr. r ri\u.
taa siihen, niten nonipuolisesti jä4es-

telmästä saadaan analvsoiiua erilaista
r.ka- korlau- jJ I urr-n-.JPrtut.lud.

Penlstanistvö11 osuutia järjestelmän

Lj\ lrJör olJ--,r c ulp -rrt.r rrlrrlel i.

-ill" rr'ic Lu.rr \u in ldprnmuoLoi.(i
la al o\.rl I cln.i.älldl.dän fdrenrpid.
\ :'heeLLdm.rnrpiJ iri r)ell'pul 

"\ rtLjr-

-.rpr,. J Brrr"lr-ra jä4e-telrn.j.j * .1,

l.r I i\'llcon. eil,r - 'n'n -JJd. m\ i -
h( nxnir \J\ Ho\,lpJi-ra hrruj"kaarr lal-

tecn.
IaIje. tplr r" r \.) lrocjrui.rn ,'nnr-rJ

-niren'iil'puu eJ' lli m"inrllJjpn.eil.
lolen )'-a\-' hprl ilo-rön nrL'fl\ ' 'ri r m.-
-e-la. O l.r_ -JLnnartu ,d InrtortcttJ
L;\ ttuunL'itu\L'L lu tu - ,d Ld \ tL iiä . Lki

Nykyisten järjestelmien tiedonhallinnan ratkaisut poikkeavat 0leellisella tavalla t0isistaan. CAD-järjestelmien vahv0-

ia puolia ovat hyvät geometriatiedon muokkaustyökalut ja kolmiulotteisen tied0n sujuva käsittely ja visualisointi. GIS-

ohjelmistoihin p0hjautuvat järjestelmät ovat vahv0ja tied0nhallinnassa ja geograafisissa ja top0logisissa analyysejssä.

Useimmat GIS-ohjelmistot tallentaval 0maan tietorakenteeseensa siiainnin lisäksi kohteiden ns. topologiatietoa eli
tietoa kohleiden välisistä esim, alueiden naapuruussuhteista- ja putkien Mkewmisestä toisiinsa suhteista. Tämä

helpottaa tietomallien rakentamista ja paikkatietoanalyysien tekemistä. Useimpien GIS- ja CAD-järjestelmien ohjel-
mistojen rajoituksia ovat toimittajakohtainen ratkaisu ja se, etteivät järjestelmät hallitse kunnolla tilannetta, jossa

usea käyttäjä muokkaa sijaintitietoa samanaikaisesti.
Viime aikojen kiinnostavin kehitys paikkatietojen hallinnassa ovat paikkatietopalvelimet (mm. 0racle Spatial, In-

formix DataBlades, ESRIn SDE, Maplnfon Spatialware). Ne tallentavat sekä sijainti- että ominaisuustiedot relaatio-
tietokantaan, iohon 0n rakennettu laajennusosa paikkatietojen käsittelyä varten. Ne sallivat myös tiedon samanai-

kaisen muokkauksen monen käyttäjän ympäristössä. Nämä tietokantaratkaisut ovat avoimia ja mahdollistavat sen,

että useat erimerkkiset ohjelmistot käyttävät yhteistä paikkatietotietokantaa. Laajimman suosion ja ohjelmistotoi-
mittaiien tuen 0n saavuttanut Oraclen Spatial-laajennus.



madirltåa kivttöailottokvnnvstä, rnutttr

Lnr cn ldilIea jj-je-reln ;n lu ,. l-u -

follrd ilör.j - li-ir.i Lri rrilr rr La,-i
ti l:.-i I J\ .. iifl\'IJ i rnFrl iL\ -,''
r..tI.ri-e\.r. L r.I. n iårie-l* rn ) li\ l-
lcorrol.n \ ol kurrJrL n:Ulo-v".l.rrtrr-
taa, sillä se nerkitsec uusia t!iiiapoja ia

nor' l c |'rri - ATK r lt'ru-rJilujrn otet
l-lu,r l;rlp-rplrnJ Inr-"J ld cJcll\ ll ii
\;\d;t lt; urll\,ä rJfi.npr.r. toi.-dlt, -q

rutL.r., lrJ l:l-e11r.rn liel^J ir .it, _ !Lr

\, c lJ rollu-ldl h- J: r n ol. Jn r'lcrlil-
1.,\.r:li. Vuulo\-FPr' krttnL...r., r'.''.ru
tua, t\ontekijöiden on s\.\'tä vnmärt:rå
rrr.] u ruk- r rr r .rilu. u\ 'cl. KL l.rÅur, tr,

l.'kuni.-taInir'cn i.r n od-rrr.t t i

,1r(rrcL( n: l n-lJ\ . lr' rlli iLL.rl '

osaamista ja vesihuoltolaiioksen ima[ioa

-.k r lroul uL.ple, uulrd r\. drrl'id r..

l(ustannul($ista

lirlr-r' l rln Lä\ tLoo|o((o,'_ In \ llif -

rrJn li.Ll\\ er' .ri- r ku-ra rnrrk-r.'. in.

kd nruooo-lu\ ..t d Lc rart.inttn -.r, oh

iplm -rnrr lir rt-- -'.r leh rl rr rr.lu.t.r'r-
nuksista (määritielvt\'ö), koulutus-,
k ivttiiilnoli' r rlnnr.rruLrn. tcrolcgi"n
Lr._l i. lr L lt1r\ rF|| hel' ';err leru ri I . -\ jl-

riJ. lJ\ hii jJ \ lliLJ.tof J.LJ.nLr\.r-l. r -c-

Ll uu,r.t.-r he-Åilore)u r--c | -l.r l.tLJ .

r'",rr - illr tnu '.lo-ttlu r'\ n- dll n r"l-
nakoilnattornLl kustannuksiå.

t udon IteI.rrI-:i:i.in l-.rl- ntJ \J.ltii
uusi.r resursseja, suurei laitel-E1-Ikinna t
\ äfii, r t,r II .rl il prl ,Lurrraa. T^r-

saalta iehostunccsta toirrinnasia koifu u

-lJ.t.J I pl.,r r,c-irl rJn...,\li, r' o-

l. rl r.l. r (Lr-lrru L-lc I 'r L\-l\i.ll -r-
\,uinl, on .ri J hr . n r ' ril' .ra. Ylc -e-lr

\ ur\rJJ l. \LleL. . \'.lr neJo r \prJ u Ji I I

ldlih'. n I'illJll:; til t:jin(. J i,r''. -lF -

rr,r" \'l r^im.|l.--lr - rL|| l kLr..Jrlnu-.

C)hje1n-istokustar1l1ukset InuodostaVat
u-r'it dn .-t \, t lrl ),10. pdcr rllal.r-
don kustannuksista, lnutta o\'at siltr

\' epn-j n ..- r .e|l.,i..r Iri lpr-l^ku--
tarxluksiin veIIattuna.

PaillatietoUoielilin
0nnisluni$en l(ulmaliuiä

\;lrr-' l -e'l)r rl- rul r?n rlric-'r' -ru-
\- r-l-, r.i lL,r i.- l\,il \J lrilojår e-tel-

n ;lr-.jel fin orlnj-Lur'ri-l- \Lxr heh . Dc-

I rr-r,Jll,l.-L. nrrl I ul.r'.,--... \r kr'. -ell.r

lr(.rnlen .n-lrr.,l\ lpln.r$l ; r.larrd.r' li.

t -Lol.r rn,r JJ I'd.\kJlieJon F-'l\.-
InuodoLl lJil^-r.n l.rrpL cl j,r iuif irrnn.

L\ ' .JJ r lo.. J Ld Inr..r. - | iiFFU Inr l. 1 \.r-
lill,\ .l.r 

J .rjr-lclrrii-l: . l i .lorrhll n

').|l krlri(rdrn r-p-ojvllpi--d r'rn{. l"rtol'
-cl u\dr fJJl, rcel rr\ r'n .rlr\ \ l Pi- rr

fPr--r'J.1, '-rll\ln iJhlurn ll Llprr.r'lJi-
-i-rd lählnlolrLl'-.J. ldil \dl irrof .orcl
rin oldrrstLrnrlen lr,lr'rr\ir i e rr larrol.-
-p' \ r cin, rr n;l, rl\- loteLtehJrJr iir-
lr-lclr.; I i i\ oillp'.ld jd "l,rJk;\ ltJ.Pn

1.l l.lrt',.-n1 h.lo.r-i.nJluri In riärie.-
-lnr.j- \J\ Ino . clloutLtnin, r' .,rfJLr
(uL offLrld\llJji.-,,.Jllr-lL ||i-'r
. rL lln | .pfLl .r\ t.Jj.r' -ulr-i JlrJd dlLl.

ta asti mukaan järjestelmän valintaal-I,

hankintaan ja perustamiseen-

Paikkatietojäiestelmän käyttöönotto
u fr'rJrr(r. Jrlror lLr'een' nrtJ l,',rPL
. iLJ r åd rr i -J d r in. .l.e rrr r.tr.l'r l.rr i.r

-Je lr lr l.' I lroil.r l '||e,.elrrJn \ r\ r-

.ö, r'ollo Ird..rru-F Iii!e- elr"rJ.nr'l.ittd-
ji-ld fr l.pJnrrLlonJ ' I on-ulrir JaJJ
r. rda"rr rr-r itr frn,.\lrn orqdrri-oin
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#**.;*:. VESISTÖJEN KUNNOSTUS

OIKTUIIHlI$ISTA

OlIGElMISTA
s a €4 6 4wssåsesEem å€äås}3Rffi sEEås*&f

fuaxakKseåssa
Vuonna 1734 vesioikeudelliset säännökset koskivat
vesien käyttöä liikenteeseen, vesien käyttöä voi-
mavetenä ja ojitusta. Vuodesta 186O lähtien on ve-
siin, vesistöihin ja vesilain sisältöön vaikuttavia
tai niitä sivuavia komitean- tai toimikunnan mie-
tintöjä valmistunut noin 35 kpl. Vesilaitosasetus
vuodelta 1868 sisälsi säännöksiä vesistön sulke-
miskiellosta, valtaväylästä, pilaamiskiellosta, vesis-
tön järjestelystä, käyttövesihuollosta, rakentami-
sesta ja ojituksesta. Vesioikeuslaki vuodelta L9O2
täsmensi vanhaa lainsäädäntöä. Se ei kuitenkaan si-
sältänyt säännöksiä vesistöjen positiivisesta kun-
nossapitovelvollisuudesta (= vesiuomien perkaami-
sesta niiden luonnontilaisen purkausk5rv5rn säilyt-
tämiseksif , jollaisia oli esiintynyt edellä mainitun
vesilaitosasetuksen L8 g:ssä, (Paavolainen 1989, Pie-
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Vesilaki (2b4 / lob l) on tu llu t \ oi-
m.rdn Jprillrpä rvän; \ uo']Jra 1q62. Lali
<vntvr peru"leelli-en valnri.telun jil-
lecn. Verrla r<.r on tallå hetl ellä 4R4 py-
kJlJJ. Kun ,e tuh \ oimaan,lrä sdnot-
lrin tu roopa n moderneim nt.rk. i vesiä

Lo-ler al-i laik:i. \e on ed.llccn Jd

limoia Jalejamme. <iinä näln !hJ voi

makkaana maatalouden(kuivatus) ja

metsätalouden (uitto), säännöstelyn ja
resi\ oimdldiLo.ten tarpeel. 5iihen on
lehl) nuutok.ra 4q L|-rtdd. cii- cn.m
m:in I uin vLi mLuto. \ uotid kohh. le-
-u-Leellinen muuroc on myö. Juuri nyl
meneillään. A5iaa valmi5telläan toimi-
kunnassa, jonka määräaika päättyy
1.6.2002. Määr;a i\d,r joudutran ilmei
sesti jatkamaan.
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Voidaan siis todeta, että maamme vesi- tumista kiintcistör1 rajoja koskcviin lain 8 luvun-l Stssä. Oikeuskä]'täru1ös-
asioita on hoidettu Paljolti kaiden tain, sä:innöksiin ja pefiaatteisiin tai puuttu- sä on äänestäen tultu tulokseen, jossa
vesioikeus-ja vesilain avulla koko 1900- mista kiinteistiin käyttöön. Tänrä siis kiinieällä, muotoillulla padolla tapah-
luvun ajan. Vesilakia on useilla muu- tarkoittaisi puuttumista omistusoikeu- tu\'aa vesistön vedenpiman nostamis-
toksilla pyritw modemisoimaan. Muu- teen. ia ei ole katsottu säännöstelyksi. Ää-
toksista juuri mikäain ei ole koskenut vc- Vesistö on määritelw käänteisesti \'e- nestvksessä \,oittancclla puolella on ol-
silarn perusrrrääritelmiä. silain 1 luvun 2 $:ssä. Määritelmää kivt- lut vksinomaan lainoppineita. Laki-

Vesistöjen kunnostamiseen liittyy täen voidaan vesistö määritcllä seuraa- miesäänin on siis kävtössä säännöste-
useita eriwisongelmia. Ongelmista suu- vasti: lvkäsittcen laitrtulkinta, jota (säärurös-

ri osa liittyv vesilaista puuttuviin ta i Vesistö tai sen osa tävttää jonl<un seu- telv)tekniikan asiantuntiiat eivät ole kat-
epätäsmällisiin määritelmiin. Seuraa- laavista ehdoista: soneet tarkoituksenmukaiscksi. (KHO
vassa on käsitelty seitsemää ongelmal- a) oja, norc, ja sellainen vesiuoma, jos- 1995). Lopputulos on outo, koska kiin-
lisinta kohtaa: vesialue, vesistö, järvi ja sa virtaa jatkuvasti vettä tai teällä padollJ tapahtuva säätely muis-
lampi, säännöstely, pysyvä kävttöoi- b) ola, noro, ja sellainen vesiuoma, jos- tuttaa vcsistö\'aikutustcn osalta auto-
keus, vesijättöalue, kosteikko, vesistön sa pääsee kulkemaan runsasve- matisoidun säärxlöstelypadon toimin-
kunnostus ia hoito. tisimpänä aikana veneellä tai siinä taa. Asialla on merkitvstä vesistiien ve,

Vcsialue on määritelty vesilain voidaan toimittaa uittoa tai denpintojen nostohankkeissa. Maas-
(264/196'l)'l luvunl S:ssä: c) oja, noro,ja sellainen vesiuoma, jos- sammcon arviolta 700 järveä, ioiden

Vesialueella tarkoitetaan aluetta,joka sa kala voi kulkea sanottavasti. mataluus koetaan ongelmana (Turunen
muutoin kuin tilapäisesti on veden peit- Vesilaissa ei ole määriteltv käsitteitä ja Aystö 2000). Mikåli kiinteällä, muo-
tämä. järvi, kluuvijärvi, flada ja lampi. Vesi- toillulla padolla tapahtuva vederlpin-

Vesistöjä ovat avopintaisel sisä\,esi- lain 1 luvun 15 a $:ssä (1105/1996) vii- nan nostaminen katsottaisiin saarutös-
alueet luonnollisine ja keinotekoisine tataan termeihin: enintään kymrrcnen telvksi, voitaisiin nettohyötyä saavat
osineen niitä vesiä lukuun ottamatta, hehtaarin flada ia kluuviiärvi sekä enin- vclvoittaa osallistumaan hanlkeeseen
jotka iämän luvun 2 S:ssä mainitaan. tään hehtaarin suuruinen lampi. Vesi- vesilain 8 luvun 11 $:n perusteella.

Vesilain 1 luvun 6 s:ssä mainitaan ve- lain 6 luvun 1 $:ssä (1105/ 1196) maini- Vesilain 2 luv un 7 $:n 1 momentin
sistön yleiskäyttöoikeuden olevan voi- taan termi pienehkö järvi, jonka merki- mukaista pvswää kävttöoikeutta ei ole
massa myös vesialueen ulkopuolella sil- tvs vesistönä on vähäinen ja jolla ei olc mä:iritelty vesilaissa eikä muualla kaan
loin, kun alue on veden Peittämä. Toi- I luvun 15 a Srssä tarkoitettua tai muu- Suomcn lainsäädännössä. Ydirrkysvrnys
sin sanoen ],leiskävttöoikeus on voi- ta eritvistä luonnonsuojeluan oa. Kar- on vesistöjen kunnostushankkeissa ja
massa tulva-alueellakin tulvan aikana. keaksi jiirven ja pienehkön järuen rajaki erityisesti vesistöjen vcdenpinnan nos-
Vesialueen omistajalla on oikeus har- on esitettv pinta-ala 10 ha (VH 1970). tohankkeissa se, \,oidaanko suostu-
ioittaa kalastusta ja määrätä siitä myös Käyiännössä olisi hyödyllistä ja usein muksia ja sopimuksia piiää edellä mai-
tulva-alueella kalastuslain (286/1982) 5 v:ilttämätöntäkin tietää ainakin lammen nitun lainkohdan edellyttäm;inä pvsv-
S:n perusteella. ja järr en ero vänä käVttöoikeutena. Vuoma 1985 \'!

Ruotsissa on kävtössä erilainen mää- Edwinen ongelma liittyv oian ja pu- hcrvuori esitti, etteivät sopimukset ia
rjtelmä \'esialuccsta kuin Suomessa. ron kåsitteisiin. Asiaan liitiyen on teh- suostumukset tuota vesilain 2luvun 7
Ruotsin määritelmän mukaan vesialu- W aloitteet ympziristöministeriölle vuo- $:n 1 momentin mulaista pys!-vää kåyt-
eeksi katsotaan alue, joka todennäköi- sina 1990 ja 1995 (Hevy 1990, HAM töoikcutta. Vihervuoren mukaan oi-
sesti jää tulvaveden alle (Strömberg 1995). Aloitteissa esitettiin vesilakia keuskäytäntö oli vaihtelevaa jo vuonna
1984, Miljöbalksutbildningen 2000, Ma- muuteitavaksi siten, että ojan ja puron 1985. (Vihervuori 1985). Oikeuskäytän-
juri 2001a). Suomessa määritelmän tar- raiaviivaa selkeytettäisiin. Viimcksi mai- tö on vaihdellut kimän i?ilkeenkin. Ää-
kistaminen ainakin hieman samaan nitussa aloitteessa esitettiin määritel- ricsinerkkinåi voidaan tässä todeta pää-
suuntaan saattaisi helPottaa rantara- täväksi vesistöksi (siis puroksi) aina sel- tös, jolla annettiin lupa nostaa järven
kenrånlisen ohjausta, pienentää tulva- laista uomaa, jonla valuna-alue on vä- kcskivesipintaa 1,2 metrillä 20 vuodek-
vahinkoja pitkällä tähtäimellä sekä li- hintäan 10 km2 (15 km2 rai 20 km2). si (L SVEO 16/7990/2; 13.3.1990).
sätä suojakaistojen tchoa. Näin ollen Aloitteet eivät toistaiseksi ole johtaneet Vuonna 1997 kirjoittaja esitti oikcus-
määritelmän täsmentämisellä tai sen vcsilain taikistamisecn. Asialla on ka1'- kävEinnön ja kirjallisuuden perusteel-
laajentamisella olisi merkitystä nlyös tännössä erittäin suuri mcrkitys esi- la, ettci suostumuksinja sopimuksin
vesistöien kuntoon ja sitä kautta kun- merkiksi jätevcsilupakäsittelyissä, ve- voida hankkia pysvvää kävttöoikeutta
nostamiseen. Oleellista olisi rnääritellä sitalousasioissa, suojakaistoissa ja -\,ryö- (Majurj 1997, 1998a). Videosemrnaaris-
todennäköisvvden aste tulvan esiintv- hykkeissä sekä kuntien ympäristön- sa vuonna 1998 asiasta keskusteltiin pe-
nisclle tai teoreettinen tulvan toistu- suojeluviranomaistcn toimivallan laa- rusteellisesti. Seminaärin yhteenvedos-
misaika, mikäli pyritään samantapai- iuudessa. Käsitettä selverulettåessä on sa tultiin samaan tulokseen kuin edellä
seen säältclyyn kuin Ruotsissa. Asia or1 syytä ottaa huomioon Eu-säännökset. (1998b). Ki4oittajan väitöski4assa tar-
kuitenkin vaikea, koska määritelmän Vesistön "jatkuva sääteleminen tai kasteltiin kysymystä seikleperäisesti ia
muuttaminen saattaisi edellyttää puut- muu säännöstely" on määriteltv vesi- tultiin edelleen samaan tulokseen (Ma-
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jop,r loiellJmdrr ne kä) tärmö-.4 lL'-
konaan. Kun oteLaan huomioon edellä
mdin ttL mida\ d tdr\ r \ edcnln-l .u\-
sien nostamiseen, on ainakin tämä asia

liqoirtrj; n Lr.itvl -cn mulaln.el\'lel-
tävå kiireellisesti.
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&'1$r'{;F' POHJAVESI

Forin kaupunkåalueen

POHIAUISI-
TI

t$illtrYMAll
MAlllltltU$

Porin keskusta-alueella on vanhastaan tiedetty ole-
van pohjavettä, jota on myös hyödynnetty. Koska
alueen teollinen toiminta ja Iiikenne aiheuttavat ris-
kinsä veden laadulle, on kaupunkialueella tehty poh-
javeden riskikartoitus, joka valmistui kesäkuussa
2OOO (Lindfors 2OOO|. Tätä työtäjatkettiin pohjave-
den virtausmallinnuksella (Kinnunen 2OOlf , jonka
tulokset toivat uutta tietoa pohjaveden muodostu-
misesta, sen virtauksista ja pohjavesialueen laajuu-
desta. Työn aikana koottiin yhteen suuri määrä ai-
emmin alueelta kerättyä maaperätietoa, jota käy-
tettiin hyväksi alueen kolmiulotteisessa maaperä-
mallintamisessa. Maaperän kolmiulotteinen malli on
toiminut puolestaan pohjana pohjaveden virtaus-
mallinnukselle. Vastaavankaltaisia mallinnuksia ei
Porissa ole tiettävästi aikaisemmin tehty.

w Jussi-Pekka
Kinnunen

fil.yo.

E-mail: jllek@XqmaIlgn0
Kirj0itlaja on 0piskeilut Turun yli0pisl0ssa geo-

l0giaa ;a GIS-paikkaiietoa. P0rin tulkimuspro-
jeKissa hän työskenteli p0hlavesi-ja 3D-mal-

linnuksessa.

Porin kaupungin Kokemäenjoen
l-telänpuoleinen leslu.td-dlue on rd-

kennettu hiekkaharjulle, joka on ollut jo
ermertäan tunnetu:fi anioi>d pohjd\ e-

den suhteen. Alueella on Ka{arannan
ja \ ähära uma-Ulasoorin pohjavesialu-

eet. Ka rjarannan pohjd ! eciä lul' läcittää
muutåman. joen välittömässä l:iheisly-

dessä sijaitsevan, teollisuuden tarpeisiin
rdkennetun laivon \ ähärauma-Lla-
.oorin pohjrve:ralue silart,ee ke.lu,-
lasta pari lilometriä Meri Porin tietä
länteen. forin Vedellä on V:ihärauma-
L la.oori,r pohjaverralueella kal.si ve-

denoiiamoa. \ämä ei\ ä t ole jatlu ! a>-

(d läylö.\;. \aan loimtval vdrave-



denottalnoina, Tutkimusaluecksi otet-

tiin neljä pcruskarttalehteä kattava alue,

jonka keskellä Porin keskusta sijaitsee.

|I|aaoerän synlyhislofia

Porin alueen geologia on monessa mie-
lessä erikoinen. Kaupunki siiaitsee pro-
terotsooisella hiekkakivialueella, jonka

ikä on noin l,.l mrd. \ uoHa. Hielk.lli-
vion paljon rluorempad luin \ nrpiroi
vä peruskallio, jonka ikä on noin l,9
mrd. vuotta. Orninaisuuksiltaan hiek-
kakivi on peruskalliota huokoisempaa
ja helpommjr'r raPautuvaa. Siksi mrn.
jääkaudet ovat kuluttaneet hiekkakiveä
syvemmälle kuin ympäiöiviä kivilaje-

la, ja nåin Porin kJupungin Loirdalle ja

pidemmällekin sisärraahan on muo-
dostunut ynlPäröi\'ää kallioperää noln
20 - 80 m syvemmällä siiaitseva laak-

somainen ura, jonka luoteis-kaakko-
suuntaus näkyy kartaltakin. Uran syn-
tvyn ovat mvös vaikuttaneet ennen jää-

kausiaikaa alueella l ilranneet io-
kiuomat, joika ovat kuluttaneet hiek-
laliteä. Tdhän urd,rn viimei.en jää.

kauden vetäyty\'än mamrerjäätikön
pol-rjaan keriostui ha4u.

Haiun synwaikaan, noin 9500 vuot-
ta sitten, alue oli Yoldia-meren peittä-
mä, 150 - 200 m merenpinnan alapuo-
1e]la. Harju ei sijaitse vain Porin alu
cella, vaan .e ulottuu 0,5 - 2 lm lcreä
nä jaksona Kokemäeltä Poin kautta al
na Meri-Poriin saalka jd se jatluu pai

koin \,ielä meren pohjassakin. Porin alr-r-

eella harjun paksuus vaihteiee 10 - 70

m:n r,älillä, keskipaksuuden ollessa n.

20-40 m. Koska harju sijaitsee "kuo-
pas\a", sen laki on r'ain n. 5-15 m n\ -

k\ i-pn nrerenpinnJn yläpuolella. io.-
trin s\r,,stä harjun påksuin Lohta ei kui-
tenkaan kasautunut "hiekkakiviuran"
s\n'impäärl kohtaan, hiekkakiven ja pe-
ruskallion pohjoiskontaktiin, vaan hie-
man sen eteläpuolelle. Kontaktissa on
vain harjun lieve 1a pohjamoreenia

Harjun slrulvn jåilkeen pohjoispuolen
svvånteL'seen alloi Lerlosfua savia. En-
sin kerrallisia Ancylus-järuen savia ja

mvdhemmin homogceni\ia Liiorina-
meren aikdi.i,t s.rvia. Alue koho-'jat-
ku\ dcli merectä, lun jäälauden dikai
sen jäätikön painäma ma,rnkuori hi-
taa.ti palJU fu i irc(taa fticeen tasaparno-

asemaansa jäätikön sulattua.

Kokemäenjoki s) nt\ i Lun Lieko!e.r
kuroutui Litorinamerestä 7000 vuotta
sitten. Samoihin aikoihin kuin harjun
hkr Porrn lohdalla alkoi prlja.tur n1i-

restä, Kokemäenjoen suu sijaitsi suu n

Fiinein L lvilan I ohdalla. Harlun poh-

Joi.puolelle svnh i mcrenlahti, iol,r ma

tJlortui nopeasti Kolemäenjoen kulleF
tae\\a ja L.r\dtessa sedimenttejä ja teh-
den itselleen kulku-uran suistoon. Myös
orgaanisen aineksen määrä lisäät1tv j

Lopulta ha4u peittyi 1ähes kokonaan
mvöhel]llnin syntvneiden sedimenttien
sekddn ja vrin spn lorkeimmal Lohdal
o\ dt paljJ"tuncind. M\ ö- nrcrcn rantr-
toimdt ja tuuli tasoitti\ å1, levitri\ Jt, krl
jcltivat, lajitti\ dt j.r kas,r.irat mcresld
palja*tunu ltd harjua,.dmoin lu ln ta
pJhtuu lännemp;ina tamän päivJn Yv

teri.-ä. (Alhonen l9ql Kejonerr \rn.
1988, Kukkonen vm. 1q88. Pihlai.i 19c1.

Pihlaja ja Kujala 1994, Vuorela 2000)

MaapeHn onlnaisuudet

KJir.rusail|eiston. geof\.ik,rali-ten nril-
tauksien ja alucen geologisen histo an

tu nlemul<en perusteella maJl.rjit voi
Juar p.,rhja|eden e,iinh nxsen ldnnaltd

iJldJ karkeasti lahteen päärvhmädn.
Er1-immåi.en, Fohiävettd lry!rrr läFäise

\ Jn ir kallionpinnin päällisen pohjJ-
kerroksen muodostaa harjuaines, joka
on peräisin pääasiassa rapautuneesta
hiel knlivc<tä. Raekooltr.-rn se on koh-

talaisen karke'aa hariuhiekkaa tai hiek-
kamoreenia, joka on ainakin pintaosil-
taan pääsääntöisesti laiittunutta (kuYa

r).
Ha4un painanteissa esiinh'y paikoin

ohuita hienorlkei-ia silrli- ja ..rviker

ro'tumia, iotka o\ at muodostuneet en-

nen ha4un kohoamista vedenpinnan
r l;puolelle. foinen, pohiarehä huono.ti
läpJiscvä pintalerro: harjun pohjoi:'
liepccn liällä, -i.ältåä pohi.ro<issaan

ltämeren eri vaihcrden aikadn \vntv-
neitä tiiviitå savia ja niiden pää]]ä joen

kuljettamia ja kasaamia hiesuja, hietoia
jr hickloj.r. jotLa..rattav.rr olla krrkei-
talin, muttd ne ei\'.lt srltr ole \'hte\ -
dessä harjuun (kuva 2).

PoniauesiolosunleEl

Porin alueella polrlaveden pintd on rnd-

taldsta ropo8rafiä.ra Johluen h) vin lä-

hellä merenpintaa. Tutkimusta varten
mitattiin pohjavedenpirura n korkeus e

puolilta tutkimusaluetta 80 kohdassa,
joissa se vaihteli 0 - +7.76 m välillä
Pohjatcden Pinnar korkeuttd verrata.ln

keskimerenPintaan, jonka korkeuden
oletetaån ole\ dn 0 . lorin Ldupun-
gin leslusta-alueella pohi.rvedenp;n-
nan pinnan korkeus on keskimäärin
0.1-2 rn. Pohlar edenpinld vhhr'/ Kole
nräenioen pintå,1n. jonld Lorleus Tåm

pereentien cillan loh,lalla, n. lo km me
reltä, oli mittauspäivänä, 13.11.2000,
+0,32 m.

Kuva 1. Pohjavettä sisältävän hiekan ja moreenin paksuus.



rret I irr pi. rerJl.tn. Tu,.J rr; ll n r u (
-c--.r li\ te iin hr r äk- (orL eu-rnall,
25 lJ Vurra t:irLiit; nrdd )p.nnd- (L'"

Ler-ri.do| lähtcrlä ol \.1 mrn. fori .

kuuallisten tietokantojen takvmetr
pr-tl.el, perL.ka.tdn korleu-pr.tect. j,
pe-L-\d-tdr LofLeL"\ä\ r; t. Kdtut,.-J
kertvy vuosittain valiava måärä teknl-
siä, senttimetriiarkkoja rnittauspisteitä,

Joista osa oli suoraan käytettä\'issä
nJ.rnPinlr-nJllinrul -s..a. fs1x...1,.
roilla n nerkrr\' .i.lc.ntrn"t r'-.ri.u--
pisteet, jotka voidaan liittää paikkatie-
toaineistoon joko digitoimalla skarma-
tLlsta kartasta tai paperikartalta mittaa-
rnallu,r LretoLar lroperdd t:oi.lHn kdu t-
ta.

Kal , 'u-ri,n -ijri lr. rrl\ ited .n tFot\ -
-i\Jr'irten tull in- u. tn, trclel.nt-^ pe
rusteella. Geologian tutkimuskeskus
- Jor'l ll .rlu.p-l I UP\-grrvirretrimit
Ldul -cn fvldll.o_ laoot. iolJ 'r \ö rem-
min tävdenncttiin Turun yliopiston
ldrr-ra -uoritetLrJJd.ei-mi-illi luc
tauksilla.

Uinau$mallin laatimincn

\.rrJU.ntal,tFrul-e-så li\ tc .iin PtL'-
c,..ing Mndl'o!^ 5.0 -\ irtJU.mållrn-
nusohjelmaa (Chiang ja Kinzelbach

Maa[erän kolmiuloncincn
mallinnu$

\ilJapcri->i Lapahiu\ Jn nc-.evirtJUR-
sen kulkeuturniseen \raikuitavat påä-
asialliset tekijät ovai maa-aineksen laa-
tu ja geologiset fasiekset l. tietvissä olo-
suhteissa svntvneiden kerrostuma-
t\ \ l'fien e.iinr\ r.tinpn. TJnlän pcrL-
teella maaperät tuntemus on tairkein te
\iiå onlrlJ\ e-i nalli,'rlrukse.\J. \Lorne--
-d rnaaperär f ntåosat on Ldn-J:n\ äli-
reen rd-oon rräJ_den er tlåir 'r1r in ka-
toitettu Geologian tutkimuskeskuksen
roime-.r ja lutl rrr:-lu-o\-cl "r.al k"ik
kien saatavilla joko paiiettuina maape-
räl.rrtto.na ra r almiirra pa .l åftelodi
rpi-loird l;nl; aine -to vhd.stetr\ni
muuhun tutkimusalueen paikkaiieto-
aineistoon ja maaperän korkeusmalliin
antoi vahvan perustan lä1-rdettäessä sel-
\ i.tårnäär mddFer;in r.tLe nct(.i. KL-
vassa 3 on esitetty yksinkertaistettu
m.rJpFriikd. ra luikimu-a, lee.la. Ln
pullr'en ko rriuio.te.-e.r mdllin rele
lrL-een kd) lettiirl li-ä k-i åier.llaa lu ll 

'
rrrr.ra lRrroppa looTr ma"perJn Lar-

"dL-rielojd jd Seol -iLååli-id mil ld.r-h
loksia.

V.trper; rr lolrniLrlol pi.td m" llin-
nu-td äiälc'len prrha..en IL ln' tlu ri\
ro or tr:-rnpiruran \or\eu-l p.,'. \4.r.Ir-
mittauslaitos on julkaissut koko maan
ldll-\ Jn korker.,r.nii-tur 200 ja 2;

Kuva 3. Tutkimusalueen maaperäkartan maalajitteet esitettynä kolmessa luokassa. lvloreeni

on esitetty vaaleanpunaisella, yli 0,06 mm lajitteet sinisellä ja alle 0,06 mm lajitteet
vihreällä. Avokalliot on merkittv 0unaisella

Kuva 2. Hiekan- ja moreeninpinnan päällä olevien hienoaineskerroksien oaksuus.



lqoq,.jo\.r peru.tuu I'SC< n \IODF
I O\\-1..r-k, nianal.rin tHrrbru;L ia

VrDorralJ looo) Mrll: 'nul'rr'., lJr-

\ irt.\ iprr prnt.jpn .r,1.-Pnloi-lr li-le
ltcJo-lni.lJ .LrnfrlelLrin curfer 7 Pitr-
,nr.,' 1;.11-nhje rnall.r l'ij nq-.ttt"rp' -
loJrtiJ k-\ Lt.ie1. ltrLerFn ouull"r r'atal-

la.rno r r rert. r'r t.ltt.rlorl Pin ankol

I,eu.l,.-t. iden j,'ukorr rr u llu rnucdo.-

teiaan tasavä1inen pisteverkko I gridi

Processing Modflorv ohjelma pvstJ'\'

lrLema"rr.-o_aar "url( | f irr.r'rrllin-
nL-ohle.nJrIrrde a. I- prPtrlorJul PL

L.r:rr.lil -iirfer r, r'l rnr u- Ar, \ rerr'CTq

PJrkl di re.o_n'ric'-nd,rn ni-lPlPenro'\'i
\r' \ rerr:ll.r vl-:.täi-rrr pi'Le Jrn J--

, ojr o'helppc r r rlu'll" iä | cri .l' n-ur-

clcn kartta-aineistojen tietoien pohjalta

f. r:l l r t relo,l nd.\ \ ll -ln l.r l:, luL.1'l l r-

operationaalisin keinoin. Tarkastetut ia

kurlåLLrr I i-tHli' ou-1,'l -::rrelliill ldla:
sin Surtcr-grideiksi. KriginE! -interpo-

laatio olisi voitu suoriitaa m\'ös

Af.\ reh:r -r- ld \P"t:J Anrlv' l.l"-
jel]nusosan avulla.

\ irta u-rnr llirrnuk. *-ra 1)daPP-J e-l-

Itst,j-n lr ld\e-\kond jonka pre-in rL
.rkkö or, -.lLr T:.-;i m,Jl.r-.- \L-iLtii
sen solun koko XY -koordinaatistossa

oli laiL \r"ll" cu \ i0 In \olu en Pn\-
-uuder \ drhtpl'\ dt IndrlJjitte den oin-

nan\nrkeu,.iprr nLlL l-r. Mdl in_l.l
scssa mitkä tah:usa ,vksittäiselle solul-

le amefut an'ot kuten vedenjohtavuus,

poh'ar edenpi-rur.rl t-| In,larPinndll I'nr -

keus \.astaavai mallilaskerxlassa koko

-olun kv-\i.-rIr u.r. H-. d I o -c r lrgr.rafi-ef

1. vettä johtavat rnaalajiYksiköt esitettiin

kahtena pääkerroksena, joiden sisållä

\ ..oenjol,t.r \ L J..r -\ ol \ Jilr(c'i\ al \\o-
hvkkeittäi11.

Malliru rr- rlorlethin 1ri;r.ltelHr.1åll"

rr ,llir LrlotiurLrudcr .olLje- JJ 
rerro--

lerr r';;rd -Fli \ \.itlä -en -olun nLJL

Sen jälkcenjoka solulle mäåriteltiin seu-

raavat tiedot jokaiselle solulle: pinnan
ja pohjan korkeus, kerrostyypPi, osal-

li.Luullr.olu m.ll lJ'l.n tcd r \J'ci
ajalliset parametlit, pohjavedenpilxlan
j.r v.rLior eJenp.n.o,err .,llulor'l euder.

r eJenjolrtolr lv i.r hrol o -uJ' lolu'-
si malliin lisättiin \,ielä imcYLvminen,

ojat,lähteet, joet ja kaivot. MODFLON"

-nalli kävttä;] kaikkia annethrja alku-

tietoj , nr.l.rr la.kemi-e".r. Lol'uk'i
nalli ajettiin käyttäen MODFLO\N:n
PCG2 -ratkaisurneto.lia.

Aiettu malli kalitroitiin eli toisin sa on lähes kaikkialla jokilaaksossa + 0,5

noen simuloitu pohiareder-rpinta pYrit - + 2 n] korkeuLlclla merenPinnan kor

tiin saamaan mahdollisinmarl hyvin keuteenvcrratluna. PohjavcdenPinta

vastaamaan todellisia mitattuä Pohia- vhtvv Kokemäenjoen Pintaan, Jonka

vcdenpintaa muuttamalla maalajien vc- korkeus vaihtelee suurestikin, mutta on

denläpäise\1'vsala/oja, Jos maaPerän Ye- koko tutkimusalueella keskimäärin al

clenlåpåise1,\.vttä laskctaan, niin Pohja- le + 0,-1 m melelrpinnasta Pohia\ etta

\'' der,prntJ ou'ee.J Pdin\r-loill. ourl,r'l1luu lr'ni_ l\drloi^ nlaannil -

Kalibrointi suoritettiin \.aiheittain nalle ja jokeen lähteinä Sadeveden

Processing Modflow -ohjelmal muka- inevtvminen on heikkoa, koska maa-

na t!levalla PESTlite kalibrointiohiel- perä on lähes pintaan saakka vodellä

malla (Dohertv vm., :1994). Kalibroita kvllästYnvt ja pjntamaa on varsirrkin

vina suurcina olivat vedenjohtavuudet, alavilla paikoilla huonosti vettä läPäi-

koska tuikimusalueen suulen koon seväå savea tai silttiä. Alueen maaPer:in

huomioon ottaen ne olivat tuntemat- korkeusolosuhteista ja pohjavedenpjn-

tomimmai parametrit (\'rt. Brikou'ski, l-un gradientin puutteesta Johtuen poh-

2000). Kalibroidurl mallin perusteclla iavesi eijuuri liiku syvemmä11ä rnaape-

laskettiin malllnnusalueen vesiiase, jon- rässä Alin pohjavcsi onkin reliktist;
ka pcrusteella saaiiin käsitys Pohja\-e- suolaista vettä, jonka tilrkkaa esiintv-

den muodostumis jå Pulkautumis- mistä ei tunneta (Kinnunen 2001).

alueista. Lopullisia pohjavedenpinnan Käsitls Porin Pohjavesialueesta on tä-

arvoja kävtettiin n)'ös apuna mm teh män tutkirnuksen kuluessa muuttunut

tåessä erilaisilla jälkiprosessointiohiel- suuresti. Tutkimusaluecn maaperän ko-

mi11a pohjaveden pimrankorkeuden sa konaisrakenne on mallinnettu kohta-

nlanarvokävriä. laiscn tarkasti maanPinnasta kallion_

pintaan saakka. Pohjaveden virtaus-

lliflau$mallinnutsen ul0l$et ia mallii avulla on puolestaan sehriiettv
- 

niiden tadfaStelU pohjavedenpitulan korkeus ja pohlare-
den \ irLdL"uu_nal. Krlrhroid-rr t i_

Malliinusalueen kokoon n2ihclen (n. 150 tausmallin avLrlla kyetääl simuloirnaan

km2) kalibroitu pohjavedcnpinta aset- Pohia\reden pinnan kolkeuden ]a vir-

tuu hv\.in paikalleen. MaaPerän Pak- taussuunnan n-Iuutoksia olosuhteiden

suus tutkirrusalueella on keskimäärin muuttuessa, csimerkiksi vedenoton

30- -10 m. mutta suur in osa aluccsta on määriell muuttuessa Samoin kalib-

alle kolmen mehin korkeudella meren- roidun virtausmallin avulla kyetaan 5i

p innasta. Pohiavedenpinnan korkcus muloinaan maaP-orään ioufuneiden ai-

Kuva 4. Valkoisella viivalla 0n raiattu tärkein osa Porin pohjavesialuetta



neiden kulkeutumista. Processing
Modf low -ohjelman käyttöliittymän
avulla on helppo simuloida erilaisia tr-
lanteita tarpeen mukaan.

Aiemmin eri pohjrvesialueikci luoki-
tellul Ulnsoori-Vähäraumdn pohjavesi-
alue ia Kararannan pohjavesi.rlue (Fors-

ten ym. lq97) ovdlmaaperämallin mu-
kaan selvässä hydraulisessa yhteydes-
si loislen:a lanssa. Mallinnuksen myö-
tä muutaman kaivon käsittävä Ka4a-
rannan pohjavesialue or1 muuttunut
kvmmenien neliölilometrien ladjui5ek-

si yhtenäiseksi pohjavesialueeksi, joka
on osa monimuoloictd j.l Jinutlaatuis-
ta Pori - Ha4avalta -harjujaksoa ja sen

ljevealueita. Kuvassa + on rajattu alus

tavacti tärkein oca Porin pohiJvesr-
dluefla. Aiernmissa selvityl.issä on epä-

määräisesti todettu, että pohjaYesialue

siiait.ee harju(sa, joka on iäysin hau-
tautunut seisovan veden sedimenttierL
savien, hiesujen ja liejun alle. Tämän
mallinnuksen nyötä vettä johtavien
kerrosten (ijainti meri- jd iolisyntyi.ten
hienorakeisten sedimenttien alla ja kes-
kellä on opittu tuntemaan.

TehLvien pohlavesitutkimu5len pL-

rusleella porilaisrlla on krupunkinsa al-
1a ja.en liepeilJä eriltäin rLrn"a. pohjd-
vesivarasto. \eden laatu on tode|tu lol-
trlaisen hyväl\i, eikä tutkitui.rJ pohjJ
vesinäytteistä ole löytynyt merkittäviä

haitallisia ainepitoisuuksia (Kinnunen

ia Lindfors 2000).
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UUTISIA

Vuoclen alussa iehtiin I cklilliscssä kor-

keakoulussa ivl.ra- ja vesitekniik.rn tu-

ki rv:lle seh,itvstä siitä, milTin-1980- ja

90-]ur,ui]la Vesilaboratorioille dil.lo
mit\'önsä tehneet ovat tviielätnässää11

mvöhernmirl sijoittuneet. \ialn]istunei

den mä:ir:it o\'at vaihdelleel kor.astikin

vuosiiiain. \''ii1re Y u osikvnxr-rel-Iellä \'e

sitaloutta tai vesirakennusta p:iäainee-

naan lukcncidcn valmistuneiden mää-

rä putosi puolet'n 80-lukuun vedattu

ru ja sarnaar aikaan nlaistcn rnäärä kak-

sinkeriaistui. \'esihuollon puolelia val

risful-reiden naisten määrä on n\'ös li
säänil]lyt ia miesten \'ähentvn\,t, t'l-Iut

ta ei yhtä paljon. 90-luvulla kummas-

takin laboratoriosta \ almistuneiclen

määrä oli suunnille€.n salr1a,53 ja 55

henkilöä.

Vuosien 1990 ja 2001 \'älisenä aikana

!csihuoltoiekniikkaa, \rcsiialouita iai

vesirakennLrstii opiskelleiden r,alm js-

tuleiLlen cliploni-insirliiöricn mä:irä on

288, joista 121 on tehrlJ't diplomiiaön-

sä r,esihuoltotekniikan labor atoriolle ja

167 \'esitalouden tai vcsirakennuksen

laboratorioille. \:esitaloutta ja Yesira-

kennusta ei eroteltu, sillä ne on Yuo

tlesta 1991 asti merkitt\' samalla vesi

rakemrukser-r koodilla korkcakoulun

tiedostoissa.

Vesihuoltoa opiskelleita oli hiukan

vaikcampi jäljittää kuirl vesitaloLrtta

oplskelleitå. Ensir mainituista E0 "i,:lle

1ö\,dettii11 tvöpaikkatieto, kun taas ve

siialouden ja vesirakelx-ruksen puolel-

la päästiin 90 :å:iin. Vesihuoltoa opis-

kelleei olivat sijoittuncet pieniin vri-
tvksiin. Kirksi suurinta t!öllistäjää, yln
päristöhållinb ja korkeakoulut, tYol-

listävät hejstä \'ain 22 "., \'esitalous ja

\.csirakennusväesiä puolestaan \'li 30

. \,.tr. lolt.i..-inJ.ir, r..j ^n t).\ö.
enemm:in ulkomaalaisia ja r-rlkomaille

ri<Lrä. J:l nrJtL.r '.i'.r -u"n rl i. K^

konaan poissa t\'ajelämästä tictojcmne

mukaan on seitsem;in henkilöä.

\ rrnl- \ -o-rk\.1'l'l{.lrcl .r \ -.ll l^1.
jr ' . .. \, rn r- - i.ör', n l\ illli ..J,i

nä on asenaansa kohottarlul Suolnen

rrl r-. \" rioll- l, f;n-ä.'r-r:1.-, '. -

-.(J cu- - rp- rr\,n-rr-n.nlel rr.r
r r-iur r .-tu r lrl ru.ctjr\ l-r\ 'l-1 : '-L
tcri lr -l; . \.-lirr'r:-t"rrrr rt -trn

kurrnan p.rlrc..lJ p-..r ..ri l,rrr._rl.-rl
l, n , lle. \*- lruolrnpu-l< . r alrr -ru-

neistå puolct o11 ]'ksitvisellä sektorilla,

kuntien palveluksessa on 1'1 "o. Täällä

naisten ja miesten sijoittun1isen \'älinen

ero crr rnelln - l-, .r: lL l. r- llJ -el n'il-
'r rri-i-l: orrEi Jnr(Li-l '-+0 .\i-
- lrr.n.lcl'unl, la vun. kr ruren.r'rr'lr-
te-n jo (e-norrI. L\r_(-rl *\l^r rt,,*

Id rur,r-' rrdån julli-cl l'lp.r lr.rn-.r

k!staniuksella.
ftrl,t.i..lle r.rk rrrrr:,r-all",'rr r.-i-

Vesitalous ja -rakennusinsinöörien suurimmat
työllistäjät
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in-r'röörerctä Pdät\ nvl noi { ii\e-nä.

pro\entti.r ia . iLl' er nl-le\n-ildn p'Lrdrl on

?j.r r lu nut DJr pro-e_tr'd. K.r'Le,rsli

olt.ren o na lle d dlle, n ' on \ e'ihJollo-

in-indörer-ti pJäh n\ t o I o" id \ P''la-

lou- ja r c.iralennu.\ äe-.4 5ll o Tli-

LoLel niilJ-lJ le.Pin-ä ån'JII'ee ve-ild-

Inu.- j; r'c-rr alennucilrmr-i-tJ'eil'e
-n;n prn..nttiJ i.-r en.rgru-alalla Luu-i

pr.'enltic \4el-ä-clto-illalir nn r irii-

le ä \e.i-rn-rnöoretä Prn'.ntil ve-_an

Ylivoimaisesti suurimmat tvöllistäjät

o\ ,rt olle.r v rrpi ri-Löhd llrn Lo ir Lur -

leakoulur. Ve.ilJitok-r n or sijoirtu'1ut

t llärijv.'rr \ åhrn \ c-il'Lr^ lon ih mi'i;
\ k-ir\ iri-iä f irmoFla suurirunrL h cil-

i.iäjät nvdt Var la Ve- Ov 5uun-r'itle-

l.r! e.\u. Oy jo I or.Lrrn O\ I. Urd\oit5i

jrlirrratlic o\,rt vhoc.-å -Lruri h ölli-
täjäjoukko.

suufimmat työllistäiät ia niiden

0arueuksessa työslenteleuien
osuus tunncluista

Vcsi- Vesitalaus
ltuolfo in

aaken1lu5

Ympäristöhallinto 10 9å 21%

Korkeakoulut 12% 9 '/"

Maa ja Vesi Oy 9 qi, 2 9"

Yksitl iset urakoi tsijat 1% 6'ri,

Suunittelukeskus Oy 6 :1" 2'/.

Vesilaiiokset 5'1, 3 'i'

lortum q.j 1 ''" 5 %

Merenkulkuhallinto 0 9å 5 'lb

, "l:iTi J:li: l:t ,::il;llT:
ldupun"'.eJdulle 5eudun'uo-:n \o-

l'prilk"ra url iräärlt\ n\ t q0 luvullJ

merkittävästi.

K irjoil.]k-en lähdpJinei-to or l.erJl

ty Tekniikan Akateemisten Liiton ja

Suomen Rakennusinsinöörien Liiton se-

lJ \ esildboråtori^iden hpnLtlökrnrrdn

avulla. Tiedot voivat olla osittain van-

hentuneitd. ,nLLt.t jurlLinldinPn (\ ö-

pJikkdtieto.dJtiin 25 lrent ilöl'e. Ar-

vokkaita tietolähteitä olivat Professorit
lertli Vdkkrlar^en jd Heikki Krr ru 'eka
Rl L:n lo i minn r nlo ht a iJ J) rl I Kein:jl ren

Anu Eli a Turutetl

tekn4o

TKK

E. n ail : n t, r ut1 en(4:t c.hu t.li

Jo 1E0OJuvun lopulla oli Joensuun vdif
\c-^u-låJn rdkennertr rlkeellinc- pu
nen v ( ntJt i\ {.rlo-to. mulld jäne.lJ) -

i_vneen vesi- ja viemtuilaitostoiminnan

katsotaan alkaneen 10.2.1927, iollo\n
tehtiin päätös sckä pohjavedenotiamon

rakentamisesta Vaiaslammen itäPä:ihän

että Niinivaaran 500 n-r3 vesitornista.

Vuoden 1927 loppuun mennessä jo ;trO

taloLrllJ ld.i-i rJulli||rda11 \ e>iio'lJo l

tatoatnista mukavuuksista. Nykyisen

\ leniri\ crko-Lon rdNerltdn_ircn dlol

telli'n -amandik,lise.ti. K. -\iLauPL r -

gin jolrlor erko-lo t alrni-tu' toulrkru'-
sa 1929, kokonaisliittvjämäärän ollessa

tä]Iöin 231 taloutta.

1940luvu1la tehdYn aktiivisen uuden

pohjavesialueen etsinnän ja vuoden

lo-+7 *å Ltu nepn l.1vJ -r tr u hep.demla n jä1-

keen rakennettiin uusi pohiavedenot-

iamo Ji'nkkään ja sieltä pääjohto kau

punkiin. Vuonna 1957 r'almisiui uusj 2

400 m3 ylävesisäiliö Niinivaaralle ja

# d3 # åä s aa eå * * *' 
-$ 

ä rj * s q. åå-g tilr r: 3F * ä *ä v * s å fu ts * å å sc -

€:*åå3ååffiä{åä ?' €rEå*C*åå

vanha r e.illnrra jir rua\'admd. rdiroJ'
taan le'lu..air arI tn r eden'aantta.

1970-luvulla rakemrettiin Raniakylään

4 000 m3 alavesisäiliö, Erolanniemen ja

LyL r nv.rrra,n vede'loildtnol 'c\; Onl

to J"r rll.jloinri ja pdineen\orolu.,l.L

ru. oaO-luvun lopun lärledl 'n\e_
toinnit olivat Kerolan ja Aajeenmäen

pohjd \ {.Jpn.lla not. l'.ero'ar patneer

kurotu-- ja a l.a lojn. il.l ito. vlär e'i'a i-

liöineen ja sieltä kaupunkiin johtava

påäjL,hlL' -"1 J RdnidJ.\ län dla\ e.rsäliö r

kal kkikivialkalointilaitos.

loen-uur \eder lu.urtJjil eon lo -

Init.anr"r ve-r on raikd-ld pohjJ\ chJ. jo

lron on li-ättv r ain rremar La Lkra ve

den pH:n säätämiseksi. Vedenkulutus
_ _^--^ 1,,.

on n\ L) ään n. lu,/5um 'J ra loel'uur
Vedcrrpa.velu .dllJa c)8 o \auounl r-

laisista-

Viernäril raLennelllul .e\.rr ie märei-

nä 1960-luvulle saakka, jonka jälkeen

sade- ja jätevesille aleitiil rakentaa omat

r erko-.onsa. \ uoteen lq74 -a"Lka jli

tevedet johdeitiin kiinteistökohtaisten

-aLo|J'vo]en LdLrlld -uorJar Pieli'ic

kecrr. \ uode.la lqT5alkaenlail\r .vn

t] \ dr Järe\ ed.l o'r lä' lelD KuL.r-dlnn

jätevedenpuhdistamolla. Puhdistamon

lddjennus i.r -JneerdJ, vuon-na 1q67. iå-

tevesilietteen termisen kuivauksen ja

kdd.ugene -ad ltorin loleu tu> ruo-ln.l

2000 ovrr ma rrdolli-ld neet puhdr<ta-

r"roloimInndn pil; nisen oJelleen lär-
kipäässä maassanxne.

lillå hetf e li Joen-uur \esi loirnil

lunnalli-enr liikela itol-erra, jonkr lir-
ke\ dihru on 7.o miljoonr.l eurtra L.-tr-

lok.en pd l\ elul LJtt.rr at r ede[hanlir-
nan ja jakelun, viemäröinnin ja jäteve-

denLJs'ltel\ n Joer-uu-..r -{'Lä yhtei-

\ rernJr^:n li'opimu-len PerurlPelld jä-

tevedenkåsittelyn myös joidenkin naa-

pudkuntien osalta.

@Äretrffi
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Vesitalouden portaalilla www.vesita

lous.com I 9.9.-Jl.1 2.ZOOf otteeseerr f.it-
pailuun osallistuttiin vilkkaasti. Vas-

tanneiden keslen ;rvottiin lolme par-

kintoa:

I . pallin to oli SiJja Linen ricteil) Tu L-

holmadn. Voittajr Ralf Heikkilä He -

singistä.

2. palkinto oli 24 \ 0,5 I lähde\ että,

voittaja Hans Wilianen Helsingistä
3. pJlLinto oli Vesitalouden r uosi

kertr 2002, voittaja Lauri Tusa Vallea

koskelta.

Onnea voittaiille ja kiitos kaikille
kilpailuun osallistuneille!

3:i*lsingån Ve*å
j :,1 1.,1.i+.+,1. *Xt.ht 

g å+" "

; € ;iF €:iå :-'uåe tat"i rr
qr".ei !* rrsT l !nm

i*c å:. ! å'å. *.s:ri s e: å<s å

Helsingin Ve(i ja Piplarin ve.i- ja vie-
mä rila ito< allekirjoihiva L 20. | .2001 vuo-

Llen 2002 tvöohjelman. Yhteistyö kai-

taa n]m. henlilöslön. j.l taloushallijrnon

Lehittämisen selä Jsiantuntijavaihtoa.

Tavoitteena on kehittää lietarin lou-
naista ja pohjoista jätevedenpuhdistus-

ta, lretteen kompostointia, vedenjake-

lujärjestelmien parantamista ja tiedo-

tusloimintaa. Merkittävin hanke on lou-

naisen idlevedenpuhdi<tamon rakentd

minen. Puhdi.tamon r almistuttua Suo-

menl.lhden tila tulee paranemaan huo.

mallJvnsti. Ptrhd ista mon rakentami
seen osallistuvat monet kansainväliset

tahot. Suomen osuus tässä hankkeessa

on noin 10 rnilj. euroa, josta r a<tad vm-
päristöministeriö.

Xresi ?.::-'t-:L+rs

ai.-;*:..- "=: .... ;;Å t G åS3" å.?-€*-:. i"i 3 r3-

ia !'r "'a 4{ !-"-"'*,.
t

Helsingin kaupungin telninen l.luta-
kunta påätti koLoukse..a 5.2.2002 lo-
rottaa \ eden hinldJ Helsingis.ä le.li-
määrin 8 %:lla huhtikuun alusta lzihtien.

Ve.imalsujen korotus johtuu uceista lå-

hivuosina tapahtuvista vesihuollon
\uurinvestoirmeista. Helsingin Veci pd-

noslaa jälevesien teholkaampaan lä-
sittellTn, talousveden laadun edelleen

pJranl.rmjseen.eLä vedenjaleJu- ja vit -

mJriverkostojen kunnon kohentami-
seen.

Hel.ingin nykyiset veden ja jäteve

den hinnat ovat olleel voimaqsa \ uo-

de\ta lqqT alkaen, jolloin veden kolo
rl.li.hintaa laskettrin noin luudella pro-

sentilla.

s

BEIONIPAINOIA PEH.PUTKIEN VESISTOIHIN

UPOIIATNISTA VARTEN
FLEXIPAINO

MAAKAASUSATUIAPAINO

MUOilI?OJå\T Jå\ SIMII\TTI OY
Puh. 03 7531393,7532375 Fox 03 7535796



0hieita uesitalous-lehden [ifoiltaiille
Altikkelit tojmitetaan lehden toimitussihteedlle sähköpostiosoitteesccn ycgltaleug4lxllt li Käsikirioituksen toi-

vottava enimmäispituus on noin 12 000 merkkiä. Teksti ki4oitetaan 1,5 rivinvälillä raakatekstinä. Asetuksia

(esim. tabulointia) ei siis kä).tetä. Pakollinen ivinvaihto ainoastaan kappaleiden \'ä1i11ä. Otsikoiden tulee olla

lyh)-itä, \'åliotsikoita ei numeroida. Kirjoitusten tulee olla viineistelqiä. Artikkelin ensimmäiselle sivulle merki-

tään tekijän nimen lisäksi oppial!o ja tvöpaikka sekä vhte)'stiedot, myös sähköpostiosoite.

Kirjoittajan valokuva julkaistaan artikkelin vhtel'dessä, mieluin.rlnin r'ärikuvana. Toimitetaan ioko sähköisesti

tai postitse (toimituksen osoite: Tontunmäentie 33 D 02200 Espoo, puh. (09) '112 5530).

K rloill.rjJn odolel,rdn lJati\ar m\ö-
. Tiivistelmän. Artikkelista julkaistaan sisällvsluetteloaukeauralla kirjoittajan tekemä )'timekäs tijvistelmä,
jonka pituus on korkeintaan 250 merkkiä. Kiioittajan tekstissä tii\.istelmä sijoitetaan etu1en artikkelin otsikkoa.
. Ingressin. Artikkeli aloitetaan ki4oittajan laatimalla ingressillä, jonka tarkoitus on her'ättää lukijan kiinnostus.

Pituus 200-400 merkkiä. Se sijoitetaan otsikon jälkeen. LeiPätekstiä ei aloiteta \'äliotsikolla
. Kirioittajan taustatiedot. Lukijalle taiotaan hieman taustatietoa eli noin 100 merkillä ki4oittajan tvÖhistoliaa

tai muuten artikkelin kannalta olennaista tietoa. Taustatiedoi sijoitetaan kjioittajan tekstissä vhteystietojen jäl-

keen.

. Taulukoita ei aseteta tekstiill, \'aan tekstin loppuun numerojä4estyksessä. Taulukon otsikon tulee kertoa mah-

dollisimman lyhyesti taulukon olennainen sisältö. Desimaaliluvuissa kävtetään Pilkkua.

. Kuvia ei nyöskään sijoiteta tekstiin, \'aan tekstin loppuun ja ne nun.reroiclaan juoksevasti. Kuvia ei kehvstetä

viivoin. Kuvien tulee olla sellaisenaan painovalmiita ja niiden kaikkien osien tulee olla luettavissa myös Pienerl-
ne\,ssä koossa. Kuvatekstit kirjoitetaan vhtenä ryhmänä, ei siis kuvien vhtel'teen. Valokuvista mahdollisei

rajausohjeet. Taulukoiden ja kuvien sijoituspaikoista voi ki4oittaja aniaa ohjeet

. Kirjallisuus. Kävtetään nimenomaan sanaa kirjallisuus (ei 1ähtcct, viitteet tms.) Kirjoittaja voi antaa m,vös kir-
jallisuusviitteittensä intenet-osoitteet hypertekstikohdassa mainitulla tavalla.

. Englanninkielinen tyhennelmä julkaistaarl osasta artikkeleita. Sc saa olla enintään noin 100 sanan pituinen.

Kääx1ös ja kielentarkastus tehdään lehden toimesta.

Sähköisessä muodossa tulevien kuvien osalta huomattavaa:
. Kuvan tarkkuus vähintään 300 dpi
. KuYan koko \,ähintään lehteen tuler,an todellisen koot1 suuruinen
. Kuya CMYK-muodossa
. Kuvan tallernusformaatti .EPS tai .TIF
. \\torld , Pon'erPoint vm. kuyat tulostuvat 72 dpi:nä eli ne eivät pääsääntöisesti toimi lehdessä
. Toimiius 100 Mb Zipillä tai CD-ROMrilla

0ikaisu
Pahoittelemme, etiä Vesitalous 6/01:ssä julkaistusta Aina Sinisalon ja Ada Pällin artikkelista "Suomalaista jäätikkijtutki-

musta Etelämantereella ja Huippuvuorilla" oli seuraava ieksti Jäänyt Pois:

Kiitokset
Kiiiänme FINNARP - ja SANAP -organisaatioita logistiikan hoidosta Etelämantereen tutkimusnatkoilla. Thr e-instituutti

on rahoittanut osan mittauksiin kävtetvstä maatutkasta. Projekteja johtaa Dr. J. Moore, joka t\'öskentelee vanhempana tut-

kjjana Arktisessa keskuksessa. Etelänarxler projektin kenistinlä tvöskentelee Jari Vehviläinen Kemian laitokscsta Helsin

gin vliopistosta. Kemialliset analll.sit tehdään Metsäntutkimuslaitoksessa Rovaniemellä. \{ihurin lvsiikan laboratorio on

mahdollistanut kirjallisen !vöskentelyn laboratorion toimitiloissa. Taloudellinen tuki tulee päåasiassa Suomell Akatemial-

ta, joka rahoiitaa myös Oulun ja Helsingin yliopistojen sekä Arktisen keskuksen Yhteistä Lumen ia jään tutkijakoulua

qffiffiffi
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GIWA - World water
assessment programme
uJ D'\tLa

Miettinen

C 0llä' .t"a alOra Wa-Fr( Assessne- L, GWA

ls a project sel up by the lJnted Natiofs

Envrronment Programme UNEB t0 study inter

nati0ra waters n terms of environmental eco

nomic and soclal irnpacts. The prOject has

q'Ow- out 0f I're reed o drect i'tlpr'latiora

fundlng to watef pf0jects afd remed al actOns

in water bodies.

Teaching global water
issues - engineering stu-
dents come to grips with
the Mekong River
by Pertti Vakkilainen,
Marko Keskinen, Ulla
Haapala and Olli Varis

Gl0bal water nranagemenl issues and large-

scale water-resource development pr0lects are

currenly arousing great lnterest and numerous

prqects are under way n varous pads ol the

globe. The feld is aflracting students too. The
ri-r-rsi water secto' searnl -g for 'tel

approachFr ,n a vaaety 0l ways. Tl e unrversr-

l es 0f lecu r0l00y. fo, e,amp e are 0w inc,J.

rg rourse. 0n globa wate' rat agere-t I

their curricula.

Lake Tonle Sap needs
protection in the new
Cambodia
by Jorma Koponen, Juha
Sarkkula and Markku
Virtanen

jiiit Edridf ,i./r.f Timo Maasilta :li!;i. Äd,lf.ss Annanketu 29 A 18. OO1OO

tiors are in the plpelne. In these the actons

supp0rting planning, maintenance and cus,

10rf6 servces "ave reacfed slc" a level lhal

th""y cou d already we I be called pfOcess con

trol systems. These are nOt yet iinal products

however, but c00perat0n projects between

supplers and nstitutes in whch the servces

availallle after ihe acqulsiion constilule an

important part of the purchase

Other articles:

From one integration to
the next
by Olli Varis

From Rio de Janeiro to
Johannesburg, from
Dublln to Bonn
by Olli Varis

WaterFinns establlshed
by Jukka llomäki, Timo
Tuominen and Hannu
Vikman

Modelling the Pori
groundwater aquifer
by Jukka-Pekka Kinnunen

Juridical issues in the
restoration of water
courSes
by Hannu Majuri

Giving publicity to water
engineering
by Katri Saukkonen and
Anu Elina Turunen

Finland

ABSTRACTS

The N4ekong B ver rises in China lt i ows alOrg

lhe b0rde lleMeen l\,4yanmdt and I aos and

-osr 0[ Il e bo 0e' Oenveel Läos ard -l d lar 0

llefore L'ossrrg anb00.a ard soJlhe l

Vielnan a1d evpnLaly ellering lhe Soulh

China Sea lt is the tenth largest river I the

world. 0f the great rivers n Asia, lt s lhe One

least restruct!red by man. Tofle Sap, a lake the

size of Ladoga at its largest is the 0nly rnajor

basrr l0 ' Ontrol floods 11 lhe owereactes 0l

the river Finns have been lnvestigatng t since

June 2001

Water management insti-
tutions in a time of
change
by Jarmo Hukka and Tapio
Katko

ll lras been pointed out on numerols occasi0ns

i1 'ecerl yea's ll-al rhe grealesl challerges'ac-

ng water management, and indeed the wh0le

water secto( afe institutional in character A
.esear.F gro.rp 'ras bepr set Jp al the Ins|tule

of Environfirenta Engineerlng and TechnOlogy

oi Tanpere Ll,versitV oi TeLrnOl0gy sper itira,-

ly t0 tackle this prob em. Kn0wn as CADWAS

loapacity Development ln Water S€rvices). t is

concerned w1h institutional pmjects in Finland.

ene'9.'0 C0-'rftes dld devel0pi"g Cour t"S.
-5e a1. tp 0esc t0e5 s0Te o- l1e cLret - p-0

jects.

The acquisition of a GIS
for waterworks
by Laura Saijonmaa and
Kari Mikkonen

Geographic informaton systems tallored for

walel'/o \s are be,rq acl'vpry deveoped r-

Fnlar d dr0 seve'dlc0-tperrtive sonurar":olt
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Uesituö tunnclulsi
luliol.L,len .r"r ir -r-' m plikur rtr l rul .rr

erilaisist.r insinööriteht:ivistä luorxlon.

*lenentn 1.,rr--r.lolr.r hi r \ oi-i irlr^-
lJd encr'1r'1i'r t-lni.l.r.r j. r., 'nrron
I rlotJ.r of -kclJ-ta TL, e\',rn in-in.o'i
rr..r'r 1'.r'(k.'arri-een rdidindl.r' p (

' er'la. -,r' r,'rnrnrel. iLL' jo r'rl r.r'-
kutt.iå.

Meidän tulisi panost.t.r kansain\,äli
-r r tc*r'. Vrn*- , \.'..'nLl-(.l rt-r]u'Jt
onnistumiscn elämvksistä maailmalta

houkuttelcvat nuoren, åina vain kan-

-. r.r\JIi-rmrrå r .r\upol\e^ r')nL'.lL

ln iI "lJ-la \;- lel '] d r I'o-rlli\ r-r|
jL lki-u rJen l'-1.Inr\.--.. rruurr' 

'td kirn

nitettäisiin mvös opetukseer-r ia sel] ra

hoitukseen. Tällä hetkellä Suomen kof

kcakouluja rasittaa kasva\'a resurssipu
'a jola lr'da-raa lrrlprlJ -tr ] l.Lifl . J

K,'rL.rloulr.r -..r.r'. j"elrrn \li l0
r'il -rrrarr iL -Lf.-c r olclLl-c.n l uic

OLr D- n.r.--.r I e-(irr"år r ja r.. "la la

riLnr'p r .riL .r dr.l crrh r-* r huorr.'ltr al.li
julkisellc sekiorille painotturniscn vuok.

si.

lel ullinerr \orler\oulu dr\''-lel Jrl

korkealle kansainr'älisessä yliopisto
rr-.li rr:--a. <c pr rl rr r r.1å 1'r-crr1. r.rn

ja iähiää EurooP.rn kymmcncn par-

haintnan tekrillisen korkeakoulun jouk-

loon. \t'rt:rlouJerr l.-rbo_.rtot o r arn"-
l lLrJlui-ik.rr jo \.j-L L,r.trur. r'uLta ul

lomdalar' lle Suomc'l., Iunrro'turr, l--
r.aihto-oppilaille sopiva;r opetusta tarjo-

taan edttäin v:iiän.
Kx l5-li n\ :il1cn LunnehJv Lr J e-nne.r -

-dd -Ir i, ' lU -cl J lJhder-r-p i.-c .1-d-

'r" c.ll; r!ö- Jrlrlrrnmc nrahJnl- -

.uuJrn ul^om.ral.ii>il-c lu lr Iu ru -ru -

lnJ-n t.lnne rt5een-Lnte. He \ eiri\ J. \ ie!
lri o .rr, J-.r L.Ln-d-r.r,' ne jä LJmä \ ie.

h ,,.. 'i p.r|en rl'a: .u'L,-r, uHu \.ri,n -e rni-

tä osaam]Ire ltse kefioa.

>ut'nr.rhirtrn re.r. L'I otN r In .liol-
tdr ldtluva-ri e.lern n.' r '.rl-rn-ij:.r 1r r,r1-

tad nJ-(linoilJ n..rnilrn.rll.r, n uli" l - r-

-"ir \dl -\\- L,',rlurLl."--'Lr, 1r'rIrlli-

junassa. Hiljattain opetusrllir-risteri Mat-
ja Ra.Lille jrtetr n -plonleon mul dd l

suomalaisten korkeakonlujen ja vliopis
tojen tulce lisätä ulkomaalaisien opiskc-

lijoidcn rn:.-r'.ra lruorrdita\å-h T\ön \
I r; ,.'lrJi- 1'..ri(rla ulkunr,al"i-e1L ni'
\ oirr rlld 5ul telr rlål-rollten e1J\Lcc'l-

veiävtvmiser'r jälkeistå qövoimavajetia,

jJ . i'nr loir1i' .rir u"-lddi rriin. enJ .rJ-n-

rr re ihn u- iä J,, ^pi.\e ur .l il r-c-".r t) nnr

1el.r il npr l or'\caL.ulu e-.nrerl il-i

^lldd \ d-tdd0 ,d ||n nJ-l.i _.l-r1'ur'Lo-

keakoulustaan Tallinr'rasta ncljä \'aihto
. l i-lcL,a" r u,*inrin. Mjl-- . urluu ndL-

rpftd\ "ur pie 'ell, r. I un rj:fl' h e TKK:n u"
rt.- f i-lelij,'n,',r'.ir jJ.lJ Luu*ap.'l
jorr v-i rrc'lil-i -uor-.ld -rl oLt.rrJL -u( -

m.lLr. ra r o-l.rart unt..rr I op -ro hrr - 
'.

Rucr-ll.r'.r.lrarr n\ ! (ehilLärä. ullo-
n J-lJr-polrhil f .rår-.i mu.l.enlm pallu r

a\-oimenu n kuin ne suomalaiset, ja he

tajuaval myös asian tärkeyclen. He tu-

f.r rt ullon.'aLi.ra .li-kclrlJ , Lrerrll
racrr ra.roja Id.]-.t.n\'. -.pn v.-rrrrru-oll-

je -nren k-utI- t,, \ eU\ itt Di l.el lollln-
sa. He saavat lähes ilmaiseksi "Ruotsl-

konsulttcja" maailmallc ja jokunen t_vö-

p,r.krn -.r, nul^-.r.r1.r -"rltåa jäädä RLro

-iir \.r. nd\-,rJdl-r L.rlmelle l.uurru'-
le.

5ut'-rLen .rli:i r altr i.la- ko-Le. lor.
lutuksen ja tutkimuksen kansain\'älistä

kilpailukvkl'ä osana yleistä taloudellis-

tJ k:lp.r'lu\\ l) Lin. Orux-tudk -e, n 5Jo

n r-rrprlaa rtrinja okf.\.-e-ri euroopp.'-

ldiren I orlp jlolrluiu. l" r rtlimu-alr -

cen ralcn-anri'ess. Ko'k r rlh. ci rill"
hetkellä ole halukas laiitanaan rahaa

ko-\e. r\.ru lu rJ Lrn. r ur-r L:lou- Jr e ir\p'
noellmJ ruvelJ rul en ddn <uorrce t lta

lualaa opiskelijaa- Esimerkiksi meidän

l.rlrialuei r-nne. rJa-ti j.r ete rrL-. ör

h \ -.ll.ri.t r' ^J,rtu-L.r,.r lirjJ:nr -crr hJ-

lud. j.lJ \ oi-inune lr\ , m qu^nle-.a h\ , -
dvntää tar.joamaila diplomitvöpaikkoja
i, olr-l' lL-lipenJeiä nuorille reekl.r

rcrllc. &

*iiu Katri Saukkonen
tekn. yo

TKK

*' Anu Elina Turunen
teKn. y0

TKK

Vedestä puuhataan k:iinvkkäkar.$al-

le uutta vientiartikkelia. Vesialan lienti

lrl.ir-' r)-n nkcrL.ri.L.rd .ill i \ e.' ol eld-

tnää ylläpitälä \'oima ja siksi äarcttöntin

l:irLcJ--J o-a-.J ep,t.r-d.-e-l Lu fL-
\ rlla j,r tulri\ Jlld pa]lul "r-rnr. Vc-r-.n

sinööit kuitenkin tuixletaan ai\,an liian

lrJono-tr '\oLrd-in r iöjtri' \'hd...ä.r ilr-

nx-lä,lnirj LJ li. no-rrr rr. r-urr Lilt-
tvvässä kontakiien luomisen tahdissä

ruuan hanlirulan tärkevs unohtuu.

Yle'ccc kå-ili - ,.'r.nc(-ri^ In;nerL L-

vasia, työiehiä\'istä ja koko persoonas-

ta on h,vvin homogeerllnerl. Insinöörin

ppr nrei-iJ ..ru,u-n..rLl eiir':lobr:lien
re-ior5elnr.err l-n--.-l '.riri-l o crr t.
r rt-Lt.ör r'ijru.rkuitcrL"dll ti\ tä. \i
.16-- rjr't o1 .i l'.Llel':i' J encm.rr,,n r r'r-
r i -p-lJJrr J^it rrieLl,'n lc'.le--.r lr \ i ..
''c:luGc r La.,. ae.-.r.ri -ir-T,re rlJlc uu -

l.l i-.o-turllrlrn \;1./J VJr-:rrl.In u"ri


