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Artikkelissa kuvataan tähän liittyviä tutkimushankkeitar yksityissektorin osallisiumrsta palveluiden tuottamiseen, vesihuollon

kä!4töön.
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Vesilain puuttuvat määritelmät aiheuttavat ongelmia
vesisiojen kunn0stuksessa.
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Kirj0ittaja 0n työskennel yt projektissa Gl0bal

nationa Waters Assessment UNIP/GIWA
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Global Environmental Facility.
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Global International Water Assessment, GIWA, on
UNEPn johtama projekti, jossa arvioidaan kansainvälisiä vesiä sekä ympäristön että taloudellisten ja
sosiaalisten vaikutusten näkökulmasta. Projektin
taustalla on tarve ohjata kansainvälistä rahoitusta
vesistöhankkeisiin ja vesistöjen parannustoimiin'
projekiissa keskitytään kansainvälisiin
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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 hu0mattavasti. Sosioekon0misista vaikutuksista huomattavimmat ovat terveysvaikutukset. Nämä vaikutukset valittiin
tarkentavaan analyysiin.
Mustalla merellä rehevöityminen 0n alueen merkittävin ongelma ja sen seuraukset näkyvät haitallisina vaikutukja kalalajien vähennyttyä.
stna ekosysteemln eri tasoilla. Kalastus on taloudellisesti kärsinyt huomattavasti saaliiden
näkyy rannikkor0mahtaminen
Kalastuksen
Rehevöitymisen myötä matkailu on k0kenut tal0udellisia menetyksiä.
alueen työttömyydessä.
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Teekkarit Mekongjoen kimpussa

* Pertti Vakkilainen
professori
E-mail; ov@water.hut.f i

*

Marko Keskinen

Globaalien vesikysymysten kurssi järjestettiin Teknillisellä korkeakoululla toisen kerran syksyllä 2OO1.
Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat maailmanlaajuisiin vesivarojen kä5rttöön ja hallintaan
liittyviin keskeisiin asetelmiin ja kysymyksiin. Samalla pohditaan myös kehityskysymyksiä yleisemminkin. Kurssiin liittyy ryhmätyö, jossa analysoidaan kulloinkin kohdealueeksi valitun alueen vesitaloudelliset strategiat. Vuonna 1999 kohteena oli
Kiina ja vuonna 2OOl Mekong-joki.

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

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 autman pohjalta.
taa ryhmää talvittaessa kohdistamaan
Ongelmalzihtöistä oppimista on kiiy- huomionsa ongelman kannalta kestetty viime aikoina menestyksellisesti keisiin kysymyksiin. Ryhmäi kokoonmuun muassa lääkäreiden koulutuk- tuvat säännöllisesti ja ratkaisevat onsessa. Siinä tfidätäiinjonlin ongelman gelman seuraavia seitsemää askelta
ratkaisuuntaimuu}Iunkonkreettiseen käyttäen:
rulolseen. OngelmaJähtöisen oppijnisen teoieettisena taustana on konstruk- 1. kisitteiden seloentäninen. Tä11ä var.
tiivinen oppimiskäsitys, jonla mukaan meruretaarL että kaikki opiskelijat puoppirninen mkenfuu aienmin opitulle. huvat samasta asiasta.

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

rr

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

' t..l.r 'rd

r

l l

r

rc

ti r'r r,

.
' ir' ...t1 . '

r'

r' ll

kehit\ sstrat.ElioihtD.

lun kohcle.

-.1\1,,..r.::
ol \.-,cLr.
; r' i.i\. | ,.
'n.r'r r..r.r
rr

jä.

kr r'ttntenertrtksi srtufrrr ioki ja ,\asi.rll

r

L r r, r.. r, r '. . ll.lrr ..
- i lill | , ., i ri.-.r.,., -l
IcInniksi kokonåisLtulsiksi, joiLl.rl

.'' l. ^l' r.,..., . .r" | 'cr' I | | 1' ."r r-. l.rrr.-rill ,ri
L)||i,/ishii!rill.

iiTf

O.

'.1-

s.iticto.r os.rongclnl.lsla,
111\'arlnut

jol

.L

1nr,rir

jd katsoo, nrit:i orl

opitLu.

Melon g-ioen lchitysstralesiat

r '\i
Kr -'r'. r-l lr".L
.1 .r. r.'L
.', \',.

,

I

\lr.r r'.rr'
-...

..,1

.--rr,rl
'l

r.rrr

ii

u^tl u

-/.1 rL,'

Plarl) on t\'iln

.\' I, rr .llr'

\lckong-konrission
( .. | | i--',,r.l .' -r.r.

a11.r

dessa ia sen \.iatinr.rt hrtkimukscI

or1

r,., ,\\,,f 1lrl.rl
r'r" ,r .1. r'ir. -J r.r:-1 r r. La- tru- ,r. . r 'l , _l t'. \.l
\\l : .,1*..t ri,
Ltr\il
-.
l'\rr rL.r.,rt
.,1.'- l' '
aL tl -C..|
-., ,-r-.J.r-.,n,. .r'\"ll
''1. I ll. r"- - .. ..rrPr ( i'-- in :-j''

lrl. lr.\\.11
z.' . r' l t

.

let|iur \;i litön ki\'iärxriln k\,lkent:i.

|I

kinlm:iiscst:i se,.tt:i Kiina ja BLrIm.r
|

sclriltiiii.

hn:i kokoonluu

:i.| -'Il',I

'.lr

I

.a h:in orr

7. Ol.tlt l tit'tiolt drrnlLlroirii i,l n'',
11\

l,

ri rir;ii1-il htv.

..

1

.t,t..| :..,,r'r..ir .,,. lr .r,,rl
-"i ..r''i -,.rr r'..
I rr'
tr"r'r'l
||l'| rr'r',
rrl i
r,'rr.,i r,.ir.'l'.,rr'r.
r' r r.rr _ r nl I rr
l, '.1! ll.r' I
.

r.rr .l'., ru| ..r.'. 'r.-rltr..,. 1*.1 11c1r l,l,,.. ..
..,' l ,., tsUl.F. rrD',11rr'
I

r

.,r'.,
r,. .
l-tt:t |\r \l'I rt
r.' r rir . -. r,1, '| |.l.rl..l || Lor'..r, r.r....r''rr rl

.. .. \L. . 'J.. I Lr* I I r'
r
..r lr" l. \l r,. 'l
tä:i LrPlujä, jotka parxr.r.111 Pii\'L{:illc
rr... .r-\
^ ^1 .r, r.ll \ \::r 1..., \r ,
-. .\
'..i ,.' .-- ,1 . \-.r1.

L .l

r

rr-rr \l rlrr l

l

0maehtoisla ryhmätyiitä

I l r-L l.i .,rl i
l: l, ..1.1r'
.r'.|. 1.'tr..t1 r\ rI I
.t
l|
:.,rr
..r
,r
r '\,
|
1., l ' .
i. Lr' ,
i.
irll i
rr
lLt rr..- . ..li
\-l\-:
''r"r.r
i".l
l . r'.,.r||J1r'
t x -l i.. | 1
'r. .t. , ,. r1 , r' .r' - J. frt- , t ',i'
.r I f.r I t.r. ., | \1,j.
i,_r, .'' .. t
p
t
r
Ii-'rl.'r.l
-\ r'.r
rrl
|-r\rllr
.,,.,r:
)f.J r'
I

It.. t.r '-

kustelu\ hic\'(less:i \lek,lng komission

J "l'- -'
"'k''
T,'r.,.r "ttri n- ' . tnt ..1
'-l r' t.ri.r'.itLr''1,,- l...rl .: .' rrrrkrl..i\.
r. li \,lo -t\l r''r'-t r ir'r :i
lr.r .J,'r"| , , - l rr n.ll
'r. ..r.ö.1 .r I ..r. I,
. \
r

kavälillä. Tämä asetchna muistuttaa läheisesti WUPin perustehtävää.

Aluk-r ryhmil lolo..\ at asidän liiltyvät peruskäsitteet yhdessä liitutau-rlle
soveltaen 5e-t,cmin alleleen lnelodid. 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, minkä tarkoituksena oli antaa perustiedot

alueella valhtie\isLa olosuhtelstd.
Taustatietojen selvityksen jiilkeen kurn-

pikin rvhmä kokoontui mind-mappingia .o,, eltaen po1-rin ddn \ eden eri Låyl-

tömuotoja, niiden välisiä yhieyksiä ja

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

tulevaisuuden kehitystä- Ensimmäinen
ryhmä kehitti kolme skenaariota, jotka
.,li p,ruroicttu eri ndLukulrni-ta (talou..
\ mpäri5lö. ihm'.et). Ku-saLin 5kenåa-

ileä jd k) ) ne eilä, \okonaisuuksien hahmottanista ja
olcnrrdi-' n l:ellor' /rolr.rr-ri-lJ {'p,
olennJi-e-rd. Opislelijoid e n valTten la In inen v r'l rni rlä mdd r marr
pål]on ver I",

-io.'r Iiytlonruodol ja n'iden vdi\L
tukset oiettiin huomioon eri tavoilla.

Toinen ryhmä

jJtloi lvdtJ lJytt,

muodorHäir. Joislå ! e5ivorn-ra noJsr l;iJleLr-r niil-i. \'e-ir olrna lle lö) dethm Lo'me erilaista skenaariota, jojsta lopulta
valittiir se, jossa vesivoiman merkitys

oli suurin.
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tieto j a
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suuresti toisiaan. Tämä johtuu ennen
kaikkea siitä, että molemmat r)'hmät
yrittivät ottåa mahdolli- imman moni-
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tfuteiskunn nllisten reili teettiell

1n611d6ll1.j-.s opi-kelun

r

lontoffiätölscl
si nru oi se11 t.i r keti ti.

een

Internet-linkkejä
httD: / /

Ticdaaltqakrnn0n

pJälinjoi-ta

M u utamd

vuosi tävtly kestää odottelua...

RvhDlnlyölnttu l0t\, dti t rlln ratkc0,.
k"-Le''tn t', r,B l tn't Jh'p,.1pl!,1 I'1-

ten.

.

IVIJ]--hrnll

arhers-

loi.aa'r.r juuri täll.rinen ry d.lenlel)
laf,ä opelida pallo'r i\ öelåmää rar-

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

sitten odottan-Ean kuinka teekkarien
rdporfil poiLle,r\ Jt miljooruen dollaflen

Ja

sa.

.

lemmissa töissä etualalle.

9u u nrl itrelem inen lodpllakin vaalil

et1

Ivnt'

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-erJisesti JJ ilma n t.rrllojr ohjeita.
\4vö. va.fuu n jå(dmrnen -aalraa olla va'leanrpaa lar ereiden le-len.

leinrrai,, ait toehdol ldr-iutui\ di Joulo,ta poi.. Ke.tävä LehiD 5 nou-i mo

niin

vhdistettti.iä tekni

Alateemista sektoia sn/tetä:in usein
yk-ipuoli'u u dc-ta ja Lapeude'la. Sovelta\ illa aloilla Luterl ver taloude:-J li mi o'1lin hvvin I ouriintunLL\ a
uhla j" -iihen on puLthutldva Lail i--

lopulliset johtopäätökset muistuttivat

-uuriJ ja monirahoisiå. ..ttä niiden

ksessn

i;nxnen on \ aikeda jd di-

kanssa f1löskent'ellln iriikea f aif o.

lehtå\ än rdtkdr.uun olivaLkrn errlar-et,

Tzillaiset laajat vesihankkeet ovat

KotIlttt

'da polrjdt-

jo-tJ oletulai-en

lodeluJköi,e,ti tehoLkaammaksi osoittautuisi muutaman
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#' Jofma Koponen
dipl.ins.
K joitTaja 0'r SJOmFr Ton e

\li\oinråi.e.ri\ihiren ih 1) -en -nuo! a.lm.l. AinonJ nerl ilr; ' :in; d ltadn.

Sa0 ryhnår vana -

ra.ohraja. virtaJsren ia veden laadut 3D
lien keskeinen kehittäjä (v:sta 1980)

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

E-mail koponen@eia.fi
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\1*kung. f,arl \ci. A.r.rJrr -uJr.n o.
ki, halkoo tai sivuaa kuuden valtion

Juha Sarkkula

rluF'.J:\ lijuok.LllJ

.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
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Markku Virtanen

dipl.

ns.

Krrloihaja 0'r viqaLsten ja

0en laadLn laökennar

kuaar nerkk

alajuoksun tulvia tasaa laajimmillaan
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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-.

losten pohjalta (v:sta 1974).
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Tonle Sap on ainoa alajuoksun tuh'ia
tr-rrr a -lla- Luko joe. a. -i1'a paa-
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q8-Rl
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\LJhL r 'nenn.--r
^n
ldlia lootiu-n.r c>ir \ |lLoiltai.i,i hn-

sältämään vesiekosvsteemin, vesien
kåytön ja yhieiskunnallis-taloudellislen lui mlniojer monindi-ia yhteyl.'J.

\
ja \ li 400 ruvl{'HJ. rolLa on Jnd
"intoja
ly-oirur \ifWRV:r ja Kambod,zrn r mpä-i! löm in iltFriön laboratorioi..a.5uo-

Suomalaisten osa1le sovitut tehtävät
o\ ai alul.-i le.Lrttvneel I pnHämitlau\-iin j.r lJ.ken t,.! peru. td n luonr.ecn \ olunra-alueelle, Tonle Sapin virtauksille ja
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alueel orat ra.
tdrlertä alJeerl ld-dnluoldr,

ja rlrnanereen rrrni.leriön (\4WRM)

j; 'en aluekeJ J\.err l . n--J. Mara--

l\ å-alueild on dl.riuoLsulla suistossa 12 000 - 14 000 km2 ja
muuten Phnom Penhin eteläPuolella

jolavuot...a

rJ

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

n

'ne--d aralv-oilavik-i on kooHu ka-r ija eläir.rplar*tonia.

VRC<:n lonJe 5apin .ir .]rol ten .ulo-

in.r"nramrr-aul-i n ^r \Ldi-leltv \r d, n laadrm -.waria.,ollo r. -rddd. t,{r

I pru_efr-L-i \ Jlumd-dlJeelt.r

jJrvecr lu-

ohella ja fueksi on paneuduttu olemasrd olLvan hi>torialli.en dirlcr-ton koonI rirl jd er'lLel\ vn. I uo_non- Jd \ lrtei.

levia ainevirtaamia. Järven räntaviivan
.ijr nfi n'r .Jrkpnn.tu \ lrdi-tä1]Jll; -d-

I unlåraloLden o iagno6-'.'LrojqlLrn.LrLm-

lojd omiin, rär|en

tarkistuksiin.

jopa 65 - 75 ?; väestön eläinproteiinin
tarpeesia. Kalastuksesta saa elantonsa

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-

neljärx1es maaseudun asukkaista.

lJjanJ

Veden laatuun vaikuttavai ihmisten
Inim:-la pnilen l;*FetJa lJtntorhLr. I uo_,
tJr-rå \ Ji\LtLk- J ovrt rulr i, r j , ku ir atu.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 tuntuvasi. flrsrn\'r.,el) ä. Ka-r ar ru uhLi.-r or at
eroo> on li5äJnn'rri|en mei-;nhdLlurder 'J -uunnillelemdtlumdn mddnl;i\ -

h -\ hlei.h öo5d-ln .ckJ suonhJJ r.r 5u,
mcr \ -noår-tLll p-kL- päd-opiidn 'l. 5un
Inen Ynpdr:-lovaiLutu<tprr .Arrio nlike.lur- Ov jr eln'll'ner lork*aloulu
Hdnlleen Le.to on Ldlrr \ uu(d I elJ

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

tön r)ötJ jo Inirr uondl \or\,ri mädartua, 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 rnilioanaa toruia- Kiintoaineesta huornattava

kuusta

5uonl.r ulLomini-teriön l ehi

200:L

lähtien.
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plpli.-; .eki -;ätilaå loillire...r JJ l {'-lir aihcill-r. KcsLi\ drherlle or li'Jl -'

rcenrpllu .pdirnenlinkeräin jJ \ edenlaadun 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\ Ih,) rkä.h Ffl.Lävå' ke.l ij.iren ja rulr adluept Loi. -tJar. K rn jrn ' ll; \ iden nä-

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

Oxygen and Temperafure profiles within the Flood Forest
and in the Middle ofihe
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. keinojen .uomrnpn lonlp Srpin le.
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. fysikaalisten ja biologistcll tckijöidcn
Lrc\ den pdrerrPadrl ymn'ärtämi
)

lnrlc
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Kuva 1. Hapen kyllästysasteen (%)ja veden lämpötilan degC) pystyjakaumat tulvaalueella (kerrostuneina) ja keskellä järveä (kerrostumatta).

rJJrl fur'.Jutu\ an yli\ dlurLnån o.uLrdeksi jää noin 10 km3/a.

'::l:t::",'

Ualuma-aluenalli

Kuva 2, Tulvametsä nähtynä tulva-alueen sisältä (vasemmalla) ja järveltä (oikealla)20 km
Kompong Loungista pohjoiseen, 28. syyskuuta 2001.

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

p ntr lJlrp- peilil\ \ rx. PJiloin trlreJ.liLin pen r.lJurloier Feirlåmää, iJ hdPoi
j\ rkJsh kcrro-rurruH.rllijnmän 1.5 netnn 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 (.rItiin 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 aihtelujen jälkiheilahtelujen puuttumiseen
vedenkorkeusaineistosta kokonaan.

ta suppeammatkin aikasarjat soPivat
aluksi laskennai oheistiedoiksiKootut 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 \ ierer'tcnlohLien \ utJJnul ldhet.e.ti toi.iin.r ja aulravat n'uurenLin pJ'\kddmaan 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, rarrurrrl.luh.lrr bE lm j.r lrelmiku-r.t.-r rul'tiluuhu r l0 kri-, erotu!.ena 1..|.jmJä
rin 25 Lm /J \4elong r. J;n e|| pinn,

km

Digitaalisen korkeuskartan luomiseksi
ot) \oolru ntonelta tdholta -anta\ lld ollL hr digil".lr-LJ PJ ll dhclra. io.Ld'uulen c!rn on MRCS:rr CTS-o-a-to r

ii\.i

Paljon -adantaa r.ihemm;in. inlen .en o-,r

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

Aicmd aineisto

r-

un vilrå1jJ rJ;denkn \ d.tar\ uu'l_eil Haihduntå vJihrclee päivien. kuu"oJ.
hucicr. r uo.ier ja a.cnlpn I p.Len

/a

Kolmenlor-rd -ivujnP-l vlrld"-

m.!u'1rll.Jl-i on milallu noin ll,4
Lm Ia.lolloin muidnr toLerl iJ N4elongi.lJ jirvecr ta. ioen yl"iu.rk'ulle tun

Vrlun"-aluemalli or ILibr erklopol'j"'nen, mahdollr-rmman p'tlä lri Iv-iLaa1r
-e-l- yl'.lctitvthm vuorova'LuftÅ.iir peru.tu\ a. jola aiemm'r un ro\ elleftu mm.
pr"rlle
I rjoen v?lum"-dlueclle
PienemmiJle Poh;ni*sLr6rnpn io|JalL]edle td Tdrvastun valuma-alueelle Eestiin. EdtYisI'. ,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

tu rnu.lulu]en.o! itus p.ikallisijn oloihin, maaperän huuhtoutumisen yhteydet valuntaan, edusta\den
\ JrI Lrruk-en

sadetietojen saatavuus sekä 1ämPötilan
ja säteilyn vaihteiuväli.

läruimalli
Järven ja joen virtaus- ja vedenlaatumallina 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-

mLrurrdaJ. ) htena'reen loor

dinaattijä4estelmään ja esitysmuotoon

I ri rinei'lnr-la vhdi..e'l); Lorker'
kJrit",r on Lä) lefh hilan luorri.epn.ekä 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 lenäisiltä, 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

qffitrff

Kuva 3. Monista aineistoista kootun 1 km;n erotustarkkuuden laskentahilan pohjan
korkeudet,, Punaiset alueet 20. l0kakuuta 2001 veden alla, muut kuivilla,

navan virtaussuur'rta vuodenaioittain
vailrtelec Por-ttipahdan sulamisvesien
\

J-J...ilue-- r le\ ii-'r' i u\\ddr

rJd
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rr-

kautuessa taas talvella takaisin voima

laitokselle.
Suomcn laajahkojen tekoiärvisovellusten ajoilta laskel-rtaa on morlin tavoin
kelitetty. Portaittain tjhentv\rällä (nesleLr gr.Jr . hor-lp.\ l.:r nn 'ehlv mJhJol
Ii
li-el,l rlLle-rt,inel1

^chJ:,.Jnrren.
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'

loltjrl

erLr rnrerr J rret,r..id,

,r

l.lr t.

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 ohjataan sekä \'aluma-alue- että järvimallin laskcntajakson, s\-öttötietojcn ja tulosteiden valintaa. Sanalla on monin ia
voir-r helpotettu svöttö- ja tulostictojcn
' dfia-turtd jJ \ er.dlLJ mif ru.fll oLlin.

Kuva 4. Tyynen tilan pintavirtaukset ja sedimentin kulkeutuminen joestajärveen
vahvimman sisäänvirtauksen (10 000 ms/s) aikoihin elokuun puolimaissa.
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Mekong-joen valtuuskunta (Mekong River Commission, MRC) on perustettu 5. huhtikuuta 1995 kehittämään ja turvaamaan 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 Myanmariin on keskusleluyhteys. Historiallisena taustana 0n v. 1957 perustettu Ala-Mekongin tutkimusten yhleensovitlamisneuvottelukunta (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 yhteisymmärryksessä 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 varteenotettavia 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 -hankekin 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.
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Viime vuosikymmenen kuluessa on monissa yhteyksissä todettu, että vesihuollon ja laajemminkin
vesisektorin suurimmat haasteet ovat luonteeltaan
institutionaalisia. Tampereen teknillisen korkeakoulun (TTKK) bio- ja ympäristötekniikan (BYT) laitoksella toimii CADWAS (Capacity Development in
Water Servicesf -tutkijaryhmä, jonka hankkeet käsittävät institutionaalisia lrysymyksiä Suomessa, siirtymätalouksissa ja kehitysmaissa. Artikkelissa esitetään kuvauksia meneillään olevista hankkeista.
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Tampereen teknrllinen k0rkeak0ulu (TTKK).
bio- ja ympäristötekniikan laitos {BYf)
E mail: tapio.katko@tut.fi

Vesihuollon pittän aikavälin kehitystä tutkitaan historian, nykyisyyden
ja tulevaisuuden n:ikökulmista. Kesällä

keinen kysymys on, missä määrin on
j:irkevää ulkoistaa tukitoiminioia ja mis-

a Harri Mattila

2001 pidetyssä pohjoismaisessa
jaseminaarissa todettiinkin, etiä

sä mä;irin ia minkälaisia ydintoimintoja tulee Pitää julkisella sektodlla (SePPälä, Hukka & Katko 2001) Samaan ai-

dipl.ins., projektipäällikkö

riarl ja tulevaisuuden

tutkihistotutkimuksella on

hePituiin latinalaisessa Amerikassa ja

paljon yhtgdikohtia.
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(kuva).
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Julkisen ja yksityisen sektorin
sekä yksityisen sektorin
nen vesihuoltopalveluiden tuottamiseen
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yhieisryö
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tekn.lis., erikoistutkija

s

yltsityissdilotil0salIistulninen

Af-

kassa Pureutuu äskettåiin alkanur EU:n
kehitysmaatutkimusohjelman hanke, jo-

UG$ihU0[on Uisionäälinen

ltGniläminen
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Uesihuollon in$nuilonaalinen

lenifiäminen Kosouossa
Vesihu0ll0n menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus ja niiden väliset kytkennät (Katko,
Seppälä & Kaivo-oja 2001).
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Rion ympäristö- ja kehityskokouksesta tulee tänä
vuonna kuluneeksi kymmenen vuotta. Paljon on kokoukseen viitattu ja sen periaatteisiin vedottu mitä
moninaisimmissa yhteyksissä - niin paljon, että oikeastaan on yllättävää että kokous oli vasta vuosi\rmmen sitten. Vedestä on tulossa yksi lrJrmmenestä
painopistealueesta Johannesburgissa. Rioon verrattuna vesi tulee siis oleman huomattavasti enemmän
esillä.
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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 tta missä ne ovat, on niitä valitettavan

!diLc" \rnr1ärtäå.

n

inte$oidusti.

päätLä,ic.r

-JLrx)ittelijoi

iulr.r ratlai-la un-

gelmat vhdessä, kaikilla tasoilla.
o\ dr Leslei'e':" osa's" t e'i-

. \dr:ct

. \-edellä o,r ialoLdelli|en dr\ oja .e ruli-i m ipllää raloud.lli.prra lrr ödr lkc._;, Lu'.enlir) r::n ett.r ld)d-dr\ojn \ drdl.i-uu-J-iat tule\ Jl rr. turL-

mutta se ei riitå: käsitcrnaailmi:r kaipaa
rajua laajentanista.

patlon.

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

lt.e-ld;n.el\ \ \ l.r; or r "ile" r nrn1ärtää. Teollisuusmaissa ruokaa saa

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

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 kuitenkin ilnreistä ettcivät vllä olevat peria.ltteet \åt.r \'.lc('n. l.hit\ k-cen lJ ) Inl':iri.löön lrith.\ ii .r.ioit,r luur joiltrin osirl

Itsest:iänseh,yvksiä, \'oisi sarkastiscsti

tei\dt lö\

Näihi r'rrelipite'5iin tu.ee tuled kurl
!llä olev.ra li5t.rJ \ crlad joululuussa

äl uuci.r rJtkaisuia. Tie-

Borrrrirr clurvhrn.:lcckuctelu oli osJ
tätä prosessia.
\ älren (h.rrmrolr \vscc.-r lLlonto t.li
\ lrleist\ ö \(si:.lölJsor-

nv) .lrrin

-on
la, rnul.rrrrlukien
rl.r.rFUIi

.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-

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

tuvuu!-len \'ähentämisen suhteer
Kö\ hii -Josi\ J \ ( jiFolitrrlLd llerLr:fuLr kö\hi(\r luuntelenx\een milii tulee h(,idJn vcteen iitr\viir t.rrpei-irn.J i.r Flnoriteetlprlunsa On ark.t citoutuJ kän-Jlli:.e.lija la n-rin \'i Ii:-r s t
juornar eden ia .anilaation
FuuH(.'.-

5.1mnn

-u r rria

ir hrm.tation. \rrkla meillä orr
,. aileul-ia l,1in-Jidinrron

sol,inluslen rnuoloilun lanssn. nn ol€.
'ä
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-

r

re<hnotogy

nen asuu haavoittuvassa I'mpåristössä.
Tulvat ja kuivuuciet koskettavat kasvavaa ihmismä:irää ia veclcn niukkuus samoin. C)lemmc vakuuttuneita siitä että
voimme toimia ja siitä että niirl täytw

. fitkJarl.ri.rcll lt\ \ icn

. fn\itnmiiincn

wat€r

li\

kolruptiota vastaan. Uusi tcknologia
auttaa vhdcssä pelinteisten kanssa.

Ker-s, rvrv$. ntrter-2001 .de):

lJistcn iä läuPUnkilai\ten ordllistumista vesiasioihin.

nen asLl ter\Jevtemne, henkis-uskorrnollisten tarpeidemme, muka!uuiemnre, asuinvmpäristömDle ja ekosvsteemiemnle kanialta- Kuitenkirr kaikkialla veden laatu l'reikkcnee ja veden ih!nisyYdel le ja ekosYsteemeille aiheuttaUtn --rec{l l,J.\.1,r. Yltä JreJntl.t .'tmi-

,lo-trr'.rl k-tn:.rlaiset o\ Jt n)uurino

2001 Boru- <sa

td Lärsi\ ren ilrn.tL'n mJJran luolit
tanlisccn.
. DescnlrdlisJnlio nrr .rr airr. Yhleisöien 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 hnllirutolIi.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

Näiden viiclcn avairnen jälkeen seu-

raa tekstinpätkä, joka vapaasti suoDrt'rxrrttun.r kuuluu: "\'e. on oletulai-

parantamiseen ja yhtcisöjen tavoittamisec'n. EnerS;iset, organisoidut vh-

sJno,r. Ja drl.rlailld (.rpea.14 t 1,1L1*,t.tä katsottuna.

ijrie-tetry.vn DublLnll ko
kouksen 10-r'uotisseurantakokoukserr
tuottatr'raan \,.1staavaan listaixt, iota kutsutaan Bor'rnin availniksi (The Bonn

Kolnt.ts .rv.rin Loostuu uust-Lr i Irlsistä (pdrtnershiF\). Tar\ it.er)tme
uu.iJ loålitinihr \ et<en 'iitl\ \ än \ iisaudc'rl kehittämisecn, r'esistöjen tilan
te\

sätä.

.

OlennJincrr J\ rirr on se, eit:i hrllitul\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,rrdeja, myös siirtvmistä pal,,,eluidcn tar.
joajåsta aktiiviseksi sääteli jäksi. Te.

hoklaJt -äiir)tel\'rnel.ini5mil jotl.i
,)\ dt l.ifrnJk\'\ iJ jJ joita vni moniroroid.r ovJt teholl.rän, redgoi\ an ja tJ.

loude.lliscsti kestävän järiestelrnän

tehdä. Meillä on a\:aimet."

O- .a olt,rvn et t.i .rlkuperäinen entlanninkielinen versio on sellaista kapuI.rkieltä että tulee menneiderr aikojen
Suuret j.r Mdlri.irJl mieleen. Kääntänlinen ei ole helppo asia. Suurena huolena onkirl se, että huippukokousten asiaki4at alkalat olla täynnä \,oimakkaasti tuntcisiin vetoavaa populistispoliiG
tista sanailua, jonka tarkan tulkinnan
mahdottomuuden huoInaa viimeistään
kurl \'rittää käär1tää tekstiä toiselle kieIelle. Tär'nä suurltaus ci ole hv\'ästä vesialan arvostukselle tulevina vuosin.r.
Toisaalta Bonnin avaimct ovat eittärrättä lähemp:inä toclellisia vesialan
haasteita kuin Dublinin pe attcct mlkä on hvvä asi.t. Mutt.l todellinen uuhnen on se, että \'edestä tulee vksi kvnt-

mene.tii pdinopi5tealuee. la Johannesburgissa. 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.

edellvtvksenä.
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Talousvesisuodattimet Keänrcisosmoosi ja nanosuodatus
Teollisuussuodattimet Uv"sterilisaattorlr
Kemikaalienannostelulaitteet Uraaninjaradoninpoistolaitteet
Ultrapuhtaanvedenlaitokset Uima-allaslaitteet
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KEHITYS

WAIER]I]II{$ RY
PERUSIEIIU
Viime vuoden lopulla perustettiin uusi vesialan kansalaisjärjestö WaterFinns ry. Yhdistys pyrkii muun
muassa edistämään vesialan ammatillista osaamista kehitysmaissa ja siirtymätalousmaissa, rakentamaan yhteistyösuhteita ja -verkostoja näissä maissa toimivien kansalaisjärjestöjen kanssa sekä tukemaan suomalaisten nuorten asiantuntijoiden kansainvälistymistä.
Ajatusta \e-irlrl e le.kitry \ d-u \"
rn.r- la i,i -en Lphrilärri-

laisjåirjesöjen osallistumista vesialan keuli:inx-per I ja -uuilrirtcluur. Ve-i"la .r-

rsalaisjiiiestön voimin on jo pit

sältää tässä vhteydessä laajasti mm. r,e-

paaeh toi-toinr
sestä

k

l.iln

h.rudoLtL erih i-e-ti

\e-i\ hJi-t\ 11:r ke\.lr -raajro,to-..r i. !lei-crn

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

minkin alan amrnattilåisterl ja asiasta

asiat ja kastelun sekä jätehuollon.

muuten kiinnostuieiden paissa. Viime
\ undcn ikdnr lu u Ina:ta 11 Irrlvtriin .oi
"
meen j., .rlLrvalm'.teluJcn J;l\' ..r nale"rl.i-Ja rekr..erihdllrtJ. h\ \äl-ri WJl.rl uur. r) :n ml--LiLtä\ ä\-i vhdi-tv-rp-

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-

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-

Jukka Ilomäki

kokor-rkser-r
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

osallistujalistan perusteella

laadiitiir såihlöpostilista, joka osaltaan

i

llJa \ e. ir lån "-iantunrijurrl*n r.rkostoitunisessa. Tammikuun 2002 alus
sa listalla oli jo noin 70l.renkilöä.
\ hdi<ry\-r.n LJrloiiJl -enr on editää ja tuleJ vp-iä'ån dmmar'lli-ta osaamista kehitvsmaissa ja siiri.vmätalous
maissa. Yhdistys haluaa kehittää näisdu

-ä mJ:-cJ loirn i\'i.n a-rrntuntijorLlcrl

** Hannu

Vikman

lcslinäi'tä \ uorora,LuLut'ta 'el ä Lei-

dipl.,ns.. WaterF nns ry:n hallituksen varajåsen

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

E-mailr vikman@megabaud.fi

luaa myös tukea kansalaisten ja kansa

\ lrdrciv- h\ild\

nlää Jä-enten.ä l,rn-

.emul rpn lranlkimi.ta. Kdn-JlJi-jJr
je-tön ja riippumn.to'n er J\rdntunrrjoiderl pano- r oi o la mcrlir.ava j" tar.rnornai-.a lL \itv-\ \l(''-n ohd .Lcrtd
r;i\ dentä\ å. Kehin -naide- ol-ella .a1)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 hdkevissa 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 mLkaisesti vuonna 2002 tullaan pitämään
jä-cnlolo.rl.rr rei.r.n \.rlrr \ uode-:.r. |..oluul.iir voird. o-Jlli-lud J;-en-

jä-je.lun roinrirln.r-t,i lr'
ro-rune{.t. Kokou[. --a pidelidn l\

krr i.äl-i

-

nr.to alu-ruk..a aiarrloh.a'.i>rr ir krLrnostavista aiheista.

qdreifrffi

O.i.la'r'ja-enh

n

o-rlli-tu

m i- ra 1.,

jts-h,jHn ,rn--a \hd.-.J lorcLl- 1.\JI

lut l{aterFinns r,v kattäa jäsenmaksui
l'l. V-hJc i.r- L.ln(ctoim'ntar e. r oi-

i\ ör\ h'n ien ,.r lo nriLun
hpn kautta. l0 pelu(etruja 0\ Jt [art)-

.nll e"t p;ilrJ'i-t!n iJn-r'ri.iJri!-t0len (åpa(lrperrn keh flJmrnen ja 0vr-

dd dJdtelld rdh0rt{,lfdr akii

jer)lerr\ -toinr.l

listumismahdollisur-rksien tukcrninerL.
Eritvisen ar\.okasta tä11ainen toiminta
r oi-i olL a .li--a jo -ra l Jrcrlr:-jr-j, .-

rroin. \aloje rlerär -toim.LunLa .clr i -

nd\

oiJlln

lr"n\.to..tr irnm;rr-rr
toinlil
Jnt.r -rur'
lu_td. Jålr
un..-r ia

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-krmu-tphLå\å'. f.rrl .lli-h

I Ldn-,rldi'Jr

h

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 kansalaisjärjestöjen kanssa.

l"r ",rnn.lr-en

r hJ

i-n -lniTlnr"r lLr-

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

- 9.40
- 10.00

Seminaarin a\,aus, V€'siJ4rdistvs rJ:n lTuheenjohtaja Peitti Seuna
Vcsialan tutkimuksen nvkvtila ja tulevaisuudennäkvmät, professorl Jaakko Puhakka,
Ta pereen teknillinen korkeakoulu
10.00 10.20 Vesialan koulutus teknillisissä korkeäkouluissa, professori Heikki Kiuru,
9.30
9..10

Teknillinen korkeåkoulu
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,
10.20

-

11.50

- 12.10

Vesi ja

tl l,13.30

-

IJ

viemäiilaitos\rldistYs rv

Keskustelu

Jt, Lounaståuto

1,1.30 Vesi kauppatavarana

Vesikaupan juridiikkaa, hailintoneuvos Pekka Vihervuori
Tekiiset toteultanismahdollisuudet ja ka raita\.uus, diplomi trlsinöijn
Ar1atoli Korelin
15.00 Kahvilauko

-

1,1.30

-

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
15.00

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

PAIKKAilETO.
II

II

IARIE$TElMAII
HAr{K1l1lA$TA

'!:*

Laura Saijonmaa

0rpt. ns.

Ympäristörnln steriö
E-mail: larra.saiionmaa@wh.f
h

i

j0 haja 0r " rf0 slJnLt vesifJOll0la toster

verkostOih n, tietOjärjestelnriin ja mal eih

n

Vesihuoltolaitoksille räätälöidyt paikkatietojärjestelmät ovat Suomessa aktiivisessa kehitysvaiheessaan. Kilpailukykyisiä ohjelmistoratkaisuja on syntymässä useita, ja niissä toteutettu laitosten suunnittelua, kunnossapitoa ja asiakaspalvelua tukeva
toiminnallisuus on jo niin pitkällä, että näitä järjestelmiä voidaan hyvällä syyllä alkaa kutsua toiminnanohjausjärjestelmiksi. Tuotteet eivät kuitenkaan
ole vielä valmiita tuotteita, vaan toimittajien ja laitosten yhteistyöprojekteja, joissa hankinnan jälkeiset palvelut muodostavat tärkeän osan järjestelmän
hankintaa.

Pa ik ka tietojäriestelmän I r.
tiiiln,,l',, \-.rhu^llotr \ .fNn-t,,J* '

r

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

':ir'' Kari Mikkonen

jelmisto ja. Oh jellnistoloimittajat ovat

dipl.ins., projektipää kkö

vrit\' ksiä, jotka kelittä\.ät jäicstelniä:in
, hle -. r o--a \ e-'l..iio-tclr I Jlr-. 1. Tr lotLeLt e-\ äi : .\ rllr nle \J'rItd'-n lP

{r!o,ttaiar er,k0isålaå

Ovat 0ar" "arrelo arjes-

telmät ja systeemisuunn ttelu

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

r\\rii li-p.l in l rl. I' c':\o.-lJrert.r

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

-

.l

toksilta suuria panostuksia järjestelniin
perust.rrnls- ja kävttijönottotaiheessa

riittäyäl1

hrrr.ik.r'..ilu.rtr -u -u' r-.ll- -.r oh-

E mai : kar .mikkonen@loyrv.f

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

set palvelut mLlodostavai tärke:in osan

I(anankäsine|ystä miKotiedon
hallintaan ia l0iminnan
ohiauksecn

\i''l\ -nin,'r NarLr.rlt.'J :rl.-rli l1 ,,r 1.ri-.-.a IieLlnrlr.. Ijnn.r-Ld n.ri\lJ
Ii' rojJ4e.lel"r;irr L..,\ Loon.d. l\ird;-.

lj

]nuutoksia. Karttatietojen digitoiminen

tusruiiinit, joilla void.ran csirr. \'an-nisiaa, ettei kaivoon k\,tketä \,ääräulaista

,aLn \enointi r'rl,\1,,n-irinl i.rnl rrnri-uu-rr-Joil...i, r. ra-Lr j. 'c.l-lrnärl
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Nykyisten järjestelmien tiedonhallinnan ratkaisut poikkeavat 0leellisella tavalla t0isistaan. CAD-järjestelmien vahv0ia puolia ovat hyvät geometriatiedon muokkaustyökalut ja kolmiulotteisen tied0n sujuva käsittely ja visualisointi. GISohjelmistoihin 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 ohjelmistojen 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, Informix DataBlades, ESRIn SDE, Maplnfon Spatialware). Ne tallentavat sekä sijainti- että ominaisuustiedot relaatiotietokantaan, iohon 0n rakennettu laajennusosa paikkatietojen käsittelyä varten. Ne sallivat myös tiedon samanaikaisen muokkauksen monen käyttäjän ympäristössä. Nämä tietokantaratkaisut ovat avoimia ja mahdollistavat sen,
että useat erimerkkiset ohjelmistot käyttävät yhteistä paikkatietotietokantaa. Laajimman suosion ja ohjelmistotoimittaiien tuen 0n saavuttanut Oraclen Spatial-laajennus.
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fuaxakKseåssa
Vuonna 1734 vesioikeudelliset säännökset koskivat
vesien käyttöä liikenteeseen, vesien käyttöä voimavetenä ja ojitusta. Vuodesta 186O lähtien on ve-

siin, vesistöihin ja vesilain sisältöön vaikuttavia
tai niitä sivuavia komitean- tai toimikunnan mietintöjä valmistunut noin 35 kpl. Vesilaitosasetus
vuodelta 1868 sisälsi säännöksiä vesistön sulkemiskiellosta, valtaväylästä, pilaamiskiellosta, vesistön järjestelystä, käyttövesihuollosta, rakentamisesta ja ojituksesta. Vesioikeuslaki vuodelta L9O2
täsmensi vanhaa lainsäädäntöä. Se ei kuitenkaan sisältänyt säännöksiä vesistöjen positiivisesta kunnossapitovelvollisuudesta (= vesiuomien perkaamisesta niiden luonnontilaisen purkausk5rv5rn säilyttämiseksif , jollaisia oli esiintynyt edellä mainitun
vesilaitosasetuksen L8 g:ssä, (Paavolainen 1989, Pie-

tilä
#Hannu Majuri

19731.

Vesilaki
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ft rkanmaan ympäristökeskus

<vntvr peru"leelli-en valnri.telun
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lecn. Verrla r<.r on tallå hetl ellä 4R4 pykJlJJ. Kun ,e tuh \ oimaan,lrä sdnotlrin tu roopa n moderneim nt.rk. i vesiä
Lo-ler al-i laik:i. \e on ed.llccn Jd

Kirjoittaja 0n r0rminut vesialar valv0ntatehtävissä ympäristöhallinnossavuodesta 1974 läh-

Iien. Hanen v. 2001 hniäksltyn väitöskirjansa
aiheena

01,

IUKSeSSa.

hyödynarvr0inlr vesrstöjen kunn0s-

Lali

jil-

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 toimikunnassa, jonka määräaika päättyy
1.6.2002. Määr;a i\d,r joudutran ilmei
sesti jatkamaan.

q{Etrrgru

Voidaan siis todeta, että maamme

vesi-

tumista kiintcistör1 rajoja

koskcviin

asioita on hoidettu Paljolti kaiden tain, sä:innöksiin ja pefiaatteisiin tai puuttuvesioikeus-ja vesilain avulla koko 1900- mista kiinteistiin käyttöön. Tänrä siis

lain

8

luvun-l

Stssä. Oikeuskä]'täru1ös-

sä on äänestäen

tultu tulokseen, jossa

kiinieällä, muotoillulla padolla tapah-

muu- tarkoittaisi puuttumista omistusoikeu- tu\'aa vesistön vedenpiman nostamisMuu- teen.
ia ei ole katsottu säännöstelyksi. Äätoksista juuri mikäain ei ole koskenut vcVesistö on määritelw käänteisesti \'enestvksessä \,oittancclla puolella on olsilarn perusrrrääritelmiä.
silain 1 luvun 2 $:ssä. Määritelmää kivtlut vksinomaan lainoppineita. LakiVesistöjen kunnostamiseen liittyy
täen voidaan vesistö määritcllä seuraa- miesäänin on siis kävtössä säännösteuseita eriwisongelmia. Ongelmista suu- vasti:
lvkäsittcen laitrtulkinta, jota (säärurösri osa liittyv vesilaista puuttuviin ta i
Vesistö tai sen osa tävttää jonl<un seu- telv)tekniikan asiantuntiiat eivät ole katepätäsmällisiin määritelmiin. Seuraa- laavista ehdoista:
soneet tarkoituksenmukaiscksi. (KHO
vassa on käsitelty seitsemää ongelmal- a) oja, norc, ja sellainen vesiuoma, jos- 1995). Lopputulos on outo, koska kiinlisinta kohtaa: vesialue, vesistö, järvi ja
sa virtaa jatkuvasti vettä tai
teällä padollJ tapahtuva säätely muislampi, säännöstely, pysyvä kävttöoi- b) ola, noro, ja sellainen vesiuoma, jos- tuttaa vcsistö\'aikutustcn osalta autokeus, vesijättöalue, kosteikko, vesistön
sa pääsee kulkemaan runsasve- matisoidun säärxlöstelypadon toiminkunnostus 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 peitVesilaissa ei ole määriteltv käsitteitä ja Aystö 2000). Mikåli kiinteällä, muotämä.
järvi, kluuvijärvi, flada ja lampi. Vesi- toillulla padolla tapahtuva vederlpinVesistöjä ovat avopintaisel sisä\,esi- lain 1 luvun 15 a $:ssä (1105/1996) viinan nostaminen katsottaisiin saarutösalueet 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) mainiVesilain 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 siltvs 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 nosVesialueen omistajalla on oikeus har- on esitettv pinta-ala 10 ha (VH 1970). tohankkeissa se, \,oidaanko suostuioittaa kalastusta ja määrätä siitä myös Käyiännössä olisi hyödyllistä ja usein muksia ja sopimuksia piiää edellä maitulva-alueella kalastuslain (286/1982) 5
v:ilttämätöntäkin tietää ainakin lammen nitun lainkohdan edellyttäm;inä pvsvja järr en ero
S:n perusteella.
vänä käVttöoikeutena. Vuoma 1985 \'!
Ruotsissa on kävtössä erilainen määEdwinen 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 kåyteeksi katsotaan alue, joka todennäköi- sina 1990 ja 1995 (Hevy 1990, HAM
töoikcutta. Vihervuoren mukaan oisesti jää tulvaveden alle (Strömberg 1995). Aloitteissa esitettiin vesilakia keuskäytäntö oli vaihtelevaa jo vuonna
1984, Miljöbalksutbildningen 2000, Mamuuteitavaksi siten, että ojan ja puron 1985. (Vihervuori 1985). Oikeuskäytänjuri 2001a). Suomessa määritelmän tar- raiaviivaa selkeytettäisiin. Viimcksi mai- tö on vaihdellut kimän i?ilkeenkin. Ääkistaminen ainakin hieman samaan nitussa aloitteessa esitettiin määritel- ricsinerkkinåi voidaan tässä todeta pääsuuntaan 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 vuodekvahinkoja pitkällä tähtäimellä sekä lihintäan 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 oikcusmääritelmän täsmentämisellä tai sen vcsilain taikistamisecn. Asialla on ka1'- kävEinnön ja kirjallisuuden perusteellaajentamisella 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). Videosemrnaaristodennäköisvvden aste tulvan esiintv- hykkeissä sekä kuntien ympäristön- sa vuonna 1998 asiasta keskusteltiin penisclle tai teoreettinen tulvan toistu- suojeluviranomaistcn toimivallan laa- rusteellisesti. Seminaärin yhteenvedosmisaika, 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 tarkuitenkin vaikea, koska määritelmän Vesistön "jatkuva sääteleminen tai kasteltiin kysymystä seikleperäisesti ia
muuttaminen saattaisi edellyttää puut- muu säännöstely" on määriteltv vesi- tultiin edelleen samaan tulokseen (Maluvun ajan. Vesilakia on useilla
toksilla pyritw modemisoimaan.

jur 200lrr. \.ra
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KHO:2001:62j 1 2.1 2.2001, joissa muun
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jien suostumuksct ,vksinäär voi tuottaa
vesilain 2 luvun 7 $:n mukajsta pys\'1'ää
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lain n1uutoksista. (Majuri 1997, 1998a,
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perro..r ia nrun\in ri-n p\ -\ \ In-l*rna Ko.le'l ol.e on h^p'lli-l r, etl; -ii|'J
\.n \, -i iJ L,r-lerl Lo\r-r llr-uutla
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lo,le,\lo nar t.ar.r .rlp\ "n o-dL,i \ p-'
|,:n I rrl.illJ r-..r ro.i..luetr", toi.aalLa
Invö- lu lv. r-r'Lcll- J" -ri- r e-.lr.n L r koittamaa maata.
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In.rrr'lplq \.-ilri--1 Ternrpi lr nn u-e'

Yhteenuelo

f.o.\a

r

e-ilatr ia ollaan JUUri nvt

r,rm,r--d . i.i edcllä e.iteth ihrn o'rgeln iin -) \ lä p\ rkiJ leh'Hi-n;än ratL.ri

.uJr O'" L,nBelmi.lJ on helpP^'Jl
N,r.rtJ errmerlil-i edellä e-.Lelvilli ldvoilla. Pysl'vää käyttöoikeutta koskeva
asia on erittäin merkittä\'ä ja vaikeakin

KHO.n vuo-ikirj"rJtL.ri.ul 2001:60:

jr

KHO:2001:t2; 12.12.2001
nrLr I ddn oikpilr ja jn-dL'runLkdi-..r. \e -.lLr\ Ilä\ dl \ d \lelevdd orLHLr-L J\ länlLld. liJ
tökset vhdessä vesilain 2 Iuvun 2 5:n 4
rrn.lrr. rfin lqq 2000; La-n .; tulevat Lui28.11 2001
ovJL

lirjoil.djrn Ld.rt) k-en

ter ir oleelli:e!tr \ "iLeullarna;n r c'i--

iö,e 1 vederpirxrJn no-rohånLl. etlJ IJi
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\'leltävå kiireellisesti.

ta toisistaan poikkeavia määritelmiå
U.eiss-r l.rhJin l-|ra on \ Ll.rL!:i r\,
sistön kunnostamisclla aikaansaataviin
iai pyrittäviin seLrrauksiin. Vesilakiin on
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POHJAVESI

Forin kaupunkåalueen

POHIAUISITI

t$illtrYMAll
MAlllltltU$
Porin keskusta-alueella on vanhastaan tiedetty olevan pohjavettä, jota on myös hyödynnetty. Koska
alueen teollinen toiminta ja Iiikenne aiheuttavat riskinsä veden laadulle, on kaupunkialueella tehty pohjaveden riskikartoitus, joka valmistui kesäkuussa
2OOO (Lindfors 2OOO|. Tätä työtäjatkettiin pohjaveden virtausmallinnuksella (Kinnunen 2OOlf , jonka
tulokset toivat uutta tietoa pohjaveden muodostumisesta, sen virtauksista ja pohjavesialueen laajuudesta. Työn aikana koottiin yhteen suuri määrä aiemmin alueelta kerättyä maaperätietoa, jota käytettiin hyväksi alueen kolmiulotteisessa maaperämallintamisessa. Maaperän kolmiulotteinen malli on
toiminut puolestaan pohjana pohjaveden virtausmallinnukselle. Vastaavankaltaisia mallinnuksia ei
Porissa ole tiettävästi aikaisemmin tehty.

w Jussi-Pekka
Kinnunen
fil.yo.

jllek@XqmaIlgn0

Porin kaupungin

Kokemäenjoen

l-telänpuoleinen leslu.td-dlue on rdkennettu hiekkaharjulle, joka on ollut jo

dessä sijaitsevan, teollisuuden

tarpeisiin

rdkennetun laivon \ ähärauma-Lla.oorin pohjrve:ralue silart,ee ke.lu,lasta pari lilometriä Meri Porin tietä

jeKissa hän työskenteli p0hlavesi-ja 3D-mal-

ermertäan tunnetu:fi anioi>d pohjd\ eden suhteen. Alueella on Ka{arannan
ja \ ähära uma-Ulasoorin pohjavesialueet. Ka rjarannan pohjd ! eciä lul' läcittää

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

linnuksessa.

muutåman. joen välittömässä l:iheisly-

(d

E-mail:

Kirj0itlaja on 0piskeilut Turun yli0pisl0ssa geol0giaa ;a GIS-paikkaiietoa. P0rin tulkimuspro-

länteen.
L

forin

Vedellä on V:ihärauma-

la.oori,r pohjaverralueella kal.si ve-

läylö.\;. \aan loimtval

vdrave-

denottalnoina, Tutkimusaluecksi otettiin neljä pcruskarttalehteä kattava alue,
jonka keskellä Porin keskusta sijaitsee.

Kokemäenjoki s) nt\ i Lun Lieko!e.r

talaisen karke'aa hariuhiekkaa tai hiek-

kuroutui Litorinamerestä 7000 vuotta
sitten. Samoihin aikoihin kuin harjun
hkr Porrn lohdalla alkoi prlja.tur n1i-

kamoreenia, joka on ainakin pintaosiltaan pääsääntöisesti laiittunutta (kuYa

restä, Kokemäenjoen suu sijaitsi

|I|aaoerän synlyhislofia

Fiinein L lvilan ohdalla. Harlun pohJoi.puolelle svnh i mcrenlahti, iol,r ma
tJlortui nopeasti Kolemäenjoen kulleF
tae\\a ja L.r\dtessa sedimenttejä ja tehden itselleen kulku-uran suistoon. Myös
orgaanisen aineksen määrä lisäät1tv j
I

Porin alueen geologia on monessa mielessä erikoinen. Kaupunki siiaitsee proterotsooisella hiekkakivialueella, jonka
ikä on noin l,.l mrd. \ uoHa. Hielk.llivion paljon rluorempad luin \ nrpiroi
vä peruskallio, jonka ikä on noin l,9
mrd. vuotta. Orninaisuuksiltaan hiekkakivi on peruskalliota huokoisempaa
ja helpommjr'r raPautuvaa. Siksi mrn.
jääkaudet ovat kuluttaneet hiekkakiveä
syvemmälle kuin ympäiöiviä kivilajela, ja nåin Porin kJupungin Loirdalle ja
pidemmällekin sisärraahan on muodostunut ynlPäröi\'ää kallioperää noln
20 - 80 m syvemmällä siiaitseva laaksomainen ura, jonka luoteis-kaakkosuuntaus näkyy kartaltakin. Uran syntvyn ovat mvös vaikuttaneet ennen jää-

Lopulta ha4u peittyi 1ähes kokonaan
mvöhel]llnin syntvneiden sedimenttien
sekddn ja vrin spn lorkeimmal Lohdal
o\ dt paljJ"tuncind. M\ ö- nrcrcn rantrtoimdt 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)

kiuomat, joika ovat kuluttaneet hieklaliteä. Tdhän urd,rn viimei.en jää.
kauden vetäyty\'än mamrerjäätikön
pol-rjaan keriostui ha4u.
Haiun synwaikaan, noin 9500 vuotta sitten, alue oli Yoldia-meren peittä1e]la.

-

200 m merenpinnan alapuo-

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-reella harjun paksuus vaihteiee 10

-

histo

Ha4un painanteissa esiinh'y paikoin
ohuita hienorlkei-ia silrli- ja ..rviker
ro'tumia, iotka o\ at muodostuneet ennen 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 \vntvneitä tiiviitå savia ja niiden pää]]ä joen
kuljettamia ja kasaamia hiesuja, hietoia

jr hickloj.r. jotLa..rattav.rr olla krrkeitalin, muttd ne ei\'.lt srltr ole \'hte\ dessä harjuun (kuva 2).

PoniauesiolosunleEl
Porin alueella polrlaveden pintd on rndtaldsta ropo8rafiä.ra Johluen h) vin lä-

puolilta tutkimusaluetta 80 kohdassa,

KJir.rusail|eiston. geof\.ik,rali-ten nriltauksien ja alucen geologisen

r).

hellä merenpintaa. Tutkimusta varten
mitattiin pohjavedenpirura n korkeus e

MaapeHn onlnaisuudet

kausiaikaa alueella l ilranneet io-

mä, 150

suu n

an

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

Er1-immåi.en, Fohiävettd lry!rrr läFäise
\ Jn ir kallionpinnin päällisen pohjJkerroksen muodostaa harjuaines, joka
on peräisin pääasiassa rapautuneesta
hiel knlivc<tä. Raekooltr.-rn se on koh-

joissa se vaihteli 0 - +7.76 m välillä
Pohjatcden Pinnar korkeuttd verrata.ln
keskimerenPintaan, jonka korkeuden
oletetaån ole\ dn 0 . lorin Ldupungin leslusta-alueella pohi.rvedenp;nnan 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.

70

m:n r,älillä, keskipaksuuden ollessa n.
20-40 m. Koska harju sijaitsee "kuopas\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 kuitenkaan kasautunut "hiekkakiviuran"
s\n'impäärl kohtaan, hiekkakiven ja peruskallion pohjoiskontaktiin, vaan hieman sen eteläpuolelle. Kontaktissa on

vain harjun lieve

1a

pohjamoreenia

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

mvdhemmin homogceni\ia Liiorinameren aikdi.i,t s.rvia. Alue koho-'jatku\ dcli merectä, lun jäälauden dikai
sen jäätikön painäma ma,rnkuori hitaa.ti palJU

fu

i irc(taa fticeen tasaparno-

asemaansa jäätikön sulattua.

Kuva 1. Pohjavettä sisältävän hiekan ja moreenin paksuus.

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 teknlsiä, 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 paikkatietoaineistoon joko digitoimalla skarmatLlsta kartasta tai paperikartalta mittaarnallu,r LretoLar lroperdd t:oi.lHn kdu tta.

Kal , 'u-ri,n -ijri lr. rrl\ ited .n tFot\ -i\Jr'irten tull in- u. tn, trclel.nt-^ pe

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

rret I irr pi. rerJl.tn. Tu,.J rr; ll n r u (
-c--.r li\ te iin hr r äk- (orL eu-rnall,

Maa[erän kolmiuloncincn
mallinnu$

lJ Vurra t:irLiit; nrdd )p.nnd- (L'"
Ler-ri.do| lähtcrlä ol \.1 mrn. fori .
25

\ilJapcri->i
sen

Lapahiu\ Jn nc-.evirtJUR-

rusteella. Geologian tutkimuskeskus
- Jor'l ll .rlu.p-l I UP\-grrvirretrimit
Ldul -cn fvldll.o_ laoot. iolJ 'r \ö remmin tävdenncttiin Turun yliopiston
ldrr-ra -uoritetLrJJd.ei-mi-illi luc
tauksilla.

Uinau$mallin laatimincn
\.rrJU.ntal,tFrul-e-så li\ tc .iin PtL'5.0 -\ irtJU.mållrnnusohjelmaa (Chiang ja Kinzelbach

c,..ing Mndl'o!^

kulkeuturniseen \raikuitavat påä-

asialliset tekijät ovai maa-aineksen laatu ja geologiset fasiekset l. tietvissä olo-

suhteissa svntvneiden kerrostumat\ \ l'fien e.iinr\ r.tinpn. TJnlän pcrLteella maaperät tuntemus on tairkein te

\iiå onlrlJ\ e-i nalli,'rlrukse.\J. \Lorne--d rnaaperär f ntåosat on Ldn-J:n\ älireen rd-oon rräJ_den er tlåir 'r1r in katoitettu Geologian tutkimuskeskuksen
roime-.r ja lutl rrr:-lu-o\-cl
"r.al k"ik
kien saatavilla joko paiiettuina maaperäl.rrtto.na ra r almiirra pa .l åftelodi
rpi-loird l;nl; aine -to vhd.stetr\ni

muuhun tutkimusalueen paikkaiietoaineistoon ja maaperän korkeusmalliin
antoi vahvan perustan lä1-rdettäessä sel-

\ i.tårnäär mddFer;in r.tLe nct(.i. KLvassa 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.Irmittauslaitos 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
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teiaan tasavä1inen pisteverkko I gridi
Processing Modflorv ohjelma pvstJ'\'

| f irr.r'rrllinI- prPtrlorJul PL
L.r:rr.lil -iirfer r, r'l rnr u- Ar, \ rerr'CTq
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nL-ohle.nJrIrrde

a.

PJrkl di re.o_n'ric'-nd,rn ni-lPlPenro'\'i

\r' \

rerr:ll.r

vl-:.täi-rrr pi'Le Jrn J-r r rlu'll" iä | cri .l' n-ur-

ojr o'helppc

,

clcn kartta-aineistojen tietoien pohjalta
f. r:l l r t relo,l nd.\ \ ll -ln l.r l:, luL.1'l l roperationaalisin 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

mitkä tah:usa ,vksittäiselle solulle 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
scssa

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

Kuva 4. Valkoisella viivalla 0n raiattu tärkein osa Porin pohjavesialuetta

Aiettu malli kalitroitiin eli toisin sa
noen simuloitu pohiareder-rpinta pYrit

tiin saamaan mahdollisinmarl

hyvin

on lähes kaikkialla jokilaaksossa + 0,5
- + 2 n] korkeuLlclla merenPinnan kor
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

ourl,r'l1luu lr'ni_ l\drloi^ nlaannil Pdin\r-loill.
Kalibrointi suoritettiin \.aiheittain nalle ja jokeen lähteinä Sadeveden
Processing Modflow -ohjelmal muka- inevtvminen on heikkoa, koska maa\'' der,prntJ ou'ee.J

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-

na t!levalla PESTlite

kalibrointiohiel-

koska tuikimusalueen suulen koon
huomioon ottaen ne olivat tuntemattomimmai parametrit (\'rt. Brikou'ski,
2000). Kalibroidurl mallin perusteclla

seväå savea tai silttiä. Alueen maaPer:in
korkeusolosuhteista ja pohjavedenpjn-

l-un gradientin puutteesta Johtuen pohiavesi eijuuri liiku syvemmä11ä rnaape-

laskettiin malllnnusalueen vesiiase, jon- rässä Alin pohjavcsi onkin reliktist;
ka pcrusteella saaiiin käsitys Pohja\-e- suolaista vettä, jonka tilrkkaa esiintvden muodostumis jå Pulkautumis- mistä ei tunneta (Kinnunen 2001).
alueista. Lopullisia pohjavedenpinnan Käsitls Porin Pohjavesialueesta on tämän tutkirnuksen kuluessa muuttunut
arvoja kävtettiin n)'ös apuna mm teh
tåessä erilaisilla jälkiprosessointiohiel- suuresti. Tutkimusaluecn maaperän kokonaisrakenne on mallinnettu kohtami11a pohjaveden pimrankorkeuden sa
laiscn tarkasti maanPinnasta kallion_
nlanarvokävriä.
pintaan saakka. Pohjaveden virtausmallii avulla on puolestaan sehriiettv
ul0l$et
lliflau$mallinnutsen
pohjavedenpitulan korkeus ja pohlareniiden
den \ irLdL"uu_nal. Krlrhroid-rr t i_
Malliinusalueen kokoon n2ihclen (n. 150 tausmallin avLrlla kyetääl simuloirnaan

ia
tadfaStelU

asetpaikalleen. MaaPerän Pak-

Pohia\reden pinnan kolkeuden ]a virtaussuunnan n-Iuutoksia olosuhteiden

on
alle kolmen mehin korkeudella merenp innasta. Pohiavedenpinnan korkcus

määriell muuttuessa Samoin kalib-

km2) kalibroitu pohjavedcnpinta

tuu hv\.in
suus tutkirrusalueella on
30-

-10

keskimäärin muuttuessa, csimerkiksi vedenoton

m. mutta suur in osa aluccsta

roidun virtausmallin avulla kyetaan 5i
muloinaan maaP-orään ioufuneiden ai-

neiden kulkeutumista. Processing
Modf low -ohjelman käyttöliittymän
avulla on helppo simuloida erilaisia trlanteita tarpeen mukaan.
Aiemmin eri pohjrvesialueikci luokitellul Ulnsoori-Vähäraumdn pohjavesialue ia Kararannan pohjavesi.rlue (Forsten ym. lq97) ovdlmaaperämallin mukaan selvässä hydraulisessa yhteydessi loislen:a lanssa. Mallinnuksen myötä muutaman kaivon käsittävä Ka4a-

haitallisia ainepitoisuuksia (Kinnunen
ia Lindfors 2000).

rannan pohjavesialue or1 muuttunut
kvmmenien neliölilometrien ladjui5ek-
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Vuoclen alussa

iehtiin I cklilliscssä kor-

. \,.tr. lolt.i..-inJ.ir, r..j

^n t).\ö.

keakoulussa ivl.ra- ja vesitekniik.rn tu-

enemm:in ulkomaalaisia ja r-rlkomaille

ki rv:lle seh,itvstä siitä, milTin-1980- ja
90-]ur,ui]la Vesilaboratorioille dil.lo

ri<Lrä.

mit\'önsä tehneet ovat tviielätnässää11
mvöhernmirl sijoittuneet. \ialn]istunei

mukaan on seitsem;in henkilöä.

den mä:ir:it o\'at vaihdelleel kor.astikin

jr ' .

vuosiiiain. \''ii1re

Y u

osikvnxr-rel-Iellä \'e

sitaloutta tai vesirakennusta p:iäaineenaan lukcncidcn valmistuneiden määrä putosi puolet'n 80-lukuun vedattu
ru ja sarnaar aikaan nlaistcn rnäärä kaksinkeriaistui. \'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 diplomiiaönsä r,esihuoltotekniikan labor atoriolle ja
167 \'esitalouden tai vcsirakennuksen
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Vesitalous ja -rakennusinsinöörien suurimmat

työllistäjät
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n Suunnittelukeskus
tr Maa ja Vesi Oy
&rnerenkLr kuha into

.

korkeakou

Lrt

B Fortum

n urako tsijat

I

muut

laboratorioille. \:esitaloutta ja Yesirakennusta ei eroteltu, sillä ne on Yuo
tlesta 1991 asti merkitt\' samalla vesi
rakemrukser-r koodilla korkcakoulun

Vesih u oltoin s inöörien suurimmat työllistäjät

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 puolella päästiin 90 :å:iin. Vesihuoltoa opis-

kelleei olivat sijoittuncet pieniin vritvksiin. Kirksi suurinta t!öllistäjää, yln
päristöhållinb ja korkeakoulut, tYollistävät hejstä \'ain 22 "., \'esitalous ja
\.csirakennusväesiä puolestaan \'li 30

tr ymp.ha
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Suunnittelukeskus
Maa ja Vesi Oy
merenkulkuhall nto

korkeakoulut
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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;
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merkittävästi.
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ty Tekniikan Akateemisten Liiton ja

Vcsi- Vesitalaus

Suomen Rakennusinsinöörien Liiton se-

in
aaken1lu5

lJ \ esildboråtori^iden hpnLtlökrnrrdn
avulla. Tiedot voivat olla osittain vanhentuneitd. ,nLLt.t jurlLinldinPn (\ ö-
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Korkeakoulut 12%
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Maa ja Vesi Oy
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Merenkulkuhallinto 0 9å
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0arueuksessa työslenteleuien
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tevedet johdeitiin kiinteistökohtaisten

-

1970-luvulla rakemrettiin Raniakylään

viemtuilaitostoiminnan

4 000 m3 alavesisäiliö, Erolanniemen ja

-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

lopulla oli Joensuun vdif
\c-^u-låJn rdkennertr rlkeellinc- pu

Jo 1E0OJuvun

nen v ( ntJt i\ {.rlo-to. mulld jäne.lJ)
i_vneen vesi- ja

s å fu ts

taan

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

r

vede'loildtnol 'c\; Onl
to J"r rll.jloinri ja pdineen\orolu.,l.L
ru. oaO-luvun lopun lärledl 'n\e_

jätevedenpuhdistamolla. Puhdistamon
lddjennus i.r -JneerdJ, vuon-na 1q67. iå-

toinnit olivat Kerolan ja Aajeenmäen

tevesilietteen termisen kuivauksen ja

not. l'.ero'ar patneer
kurotu-- ja a l.a lojn. il.l ito. vlär e'i'a i-

LyL r nv.rrra,n

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'-

liöineen ja sieltä kaupunkiin johtava

kdd.ugene -ad ltorin loleu tu> ruo-ln.l
2000 ovrr ma rrdolli-ld neet puhdr<tar"roloimInndn pil; nisen oJelleen lär-

påäjL,hlL' -"1 J RdnidJ.\ län dla\ e.rsäliö

r

kipäässä maassanxne.

-

hetf e li Joen-uur \esi loirnil
lunnalli-enr liikela itol-erra, jonkr lir-

kokonaisliittvjämäärän ollessa

Init.anr"r ve-r on raikd-ld pohjJ\ chJ. jo
lron on li-ättv r ain rremar La Lkra ve

ke\ dihru on 7.o miljoonr.l eurtra L.-tr-

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-

nan ja jakelun, viemäröinnin ja jäteve-

sa 1929,

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-

pohjd \ {.Jpn.lla

kal

lillå

kkikivialkalointilaitos.

loen-uur \eder lu.urtJjil eon lo

keen rakennettiin uusi pohiavedenot-

laisista-

iamo Ji'nkkään ja sieltä pääjohto kau
punkiin. Vuonna 1957 r'almisiui uusj 2
400 m3 ylävesisäiliö Niinivaaralle ja

Viernäril raLennelllul .e\.rr ie märeinä 1960-luvulle saakka, jonka jälkeen
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sade- ja jätevesille

aleitiil rakentaa omat

lok.en

pd

l\ elul LJtt.rr at r ede[hanlir-

denLJs'ltel\ n Joer-uu-..r -{'Lä yhtei\ rernJr^:n li'opimu-len PerurlPelld jätevedenkåsittelyn myös joidenkin naapudkuntien osalta.
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Helsingin Ve(i ja Piplarin ve.i- ja viemä rila ito<

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!

allekirjoihiva

L

20. | .2001
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pallin to oli SiJja Linen ricteil) Tu Lholmadn. Voittajr Ralf Heikkilä He .
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Helsingin kaupungin telninen l.lutakunta påätti

koLoukse..a

5.2.2002

rottaa \ eden hinldJ Helsingis.ä le.limäärin 8 %:lla huhtikuun alusta lzihtien.

naista ja pohjoista jätevedenpuhdistus-

\uurinvestoirmeista. Helsingin Veci pdnoslaa jälevesien teholkaampaan lä-

Ve.imalsujen korotus johtuu uceista lå-

hivuosina tapahtuvista vesihuollon

ta, lretteen kompostointia, vedenjakelujärjestelmien parantamista ja tiedo-

sittellTn, talousveden laadun edelleen

tusloimintaa. Merkittävin hanke on lou-

pJranl.rmjseen.eLä vedenjaleJu- ja vit -

naisen idlevedenpuhdi<tamon rakentd

mJriverkostojen kunnon kohentami-

minen. Puhdi.tamon r almistuttua Suomenl.lhden tila tulee paranemaan huo.

seen.

mallJvnsti.

den hinnat ovat olleel voimaqsa \ uode\ta lqqT alkaen, jolloin veden kolo
rl.li.hintaa laskettrin noin luudella pro-

Ptrhd ista mon

rakentami

seen osallistuvat monet kansainväliset

tahot. Suomen osuus tässä hankkeessa
on noin 10 rnilj. euroa, josta r a<tad vm-

Hel.ingin nykyiset veden

ja jäteve

sentilla.

s

päristöministeriö.

BEIONIPAINOIA PEH.PUTKIEN VESISTOIHIN
UPOIIATNISTA VARTEN
FLEXIPAINO

MAAKAASUSATUIAPAINO

MUOilI?OJå\T Jå\ SIMII\TTI OY
Puh.

lo-

tvöohjelman. Yhteistyö kaitaa n]m. henlilöslön. j.l taloushallijrnon
Lehittämisen selä Jsiantuntijavaihtoa.
Tavoitteena on kehittää lietarin louLlen 2002

03 7531393,7532375 Fox 03 7535796

0hieita uesitalous-lehden

[ifoiltaiille

Altikkelit tojmitetaan lehden toimitussihteedlle sähköpostiosoitteesccn ycgltaleug4lxllt li Käsikirioituksen toivottava 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 merkitään 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 jälkeen.

. Taulukoita

ei aseteta tekstiill, \'aan tekstin loppuun numerojä4estyksessä. Taulukon otsikon tulee kertoa mahlyhyesti
taulukon olennainen sisältö. Desimaaliluvuissa kävtetään Pilkkua.
dollisimman

. Kuvia ei nyöskään

sijoiteta tekstiin, \'aan tekstin loppuun ja ne nun.reroiclaan juoksevasti. Kuvia ei kehvstetä
sellaisenaan painovalmiita ja niiden kaikkien osien tulee olla luettavissa myös Pienerltulee
olla
viivoin. Kuvien
kirjoitetaan vhtenä ryhmänä, ei siis kuvien vhtel'teen. Valokuvista mahdollisei
koossa.
Kuvatekstit
ne\,ssä
ja
kuvien
sijoituspaikoista voi ki4oittaja aniaa ohjeet
rajausohjeet. Taulukoiden

. Kirjallisuus. Kävtetään nimenomaan sanaa kirjallisuus (ei 1ähtcct, viitteet tms.) Kirjoittaja voi antaa m,vös kirjallisuusviitteittensä 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 jäätikkijtutkimusta 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 tutkjjana 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 Akatemialta, joka rahoiitaa myös Oulun ja Helsingin yliopistojen sekä Arktisen keskuksen Yhteistä Lumen ia jään tutkijakoulua

qffiffiffi

Finnish journal for professionals in the water sector
i:itr: prrJirj,,eri

.i

r

r,,r.es rr

rr

jiiit

u:irr

Edridf

,i./r.f Timo Maasilta

:li!;i. Äd,lf.ss

Annanketu 29 A 18.

Finland

OO1OO

ABSTRACTS
GIWA - World water
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