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Lietteesu ja bi0jätteestä kä!'tettävjssä oleva iieto antaa aiheen
suhlautua näiden jätteiden hyödyntämiseen myönteisesti,
mikäli hyödyntämistä koskevat määräykset ovat riittävän tiukkojäja
asenneilmastoa saadaan muutetuksi tarjOamalla objektiivista ia
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Pertti Seuna
l\4aaiiman vesipäivän teemana tänä vuonna oli

Iymnruislo tesmäbalileeleilla

vesija vesralan
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Jussi Uotila, Lofta Ruokanery Gennadi Zaitsev,
Johanna Kallio ja Pirjo Rantanen

uesilat|[an iufidiil(an peru$lcila
Pekka Vihervuori

Jätevesien typen bl0l0giseen poistoon 0n kehitetty

Ves kaLpan 0ikeudelliset ongelmat liittyvät lähinnä

tavanOmaista teh0kkaam0 ra vähemmän lietettä

tuotlava

@

menetelma.

t,rt.|

vedenottoiupiin.
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uesialan loulutus lclmillisisse
lorlcal(0uluissa

Pintavesien laadm iall{wa minausmenetelmä

Heikki Kiuru

Antti Lindfors ja Kai Rasmus
Su0messa on kehitetty pintavesien laadun määittämiseksi

Vesitekniikan k0rkeimmassa koulutuksessa on tapahtLrnut muu-

mittauslaitteisto, 0nka avulla voidaan hankkia entistä

toksia

@

tarkempaa rnittaustietoa veden lämpötilasta, j0htOkyvystä ja
optisista ominaisuuksista erityisesti rannikk0vyöhykkeeltä.

lii|tenalemisto

Järjestelmä tuottaa jatkuvan kuvan mitaltavista suureista
aluksen llikkuessa.

tr

Uutisia

l(aslcluseltofin naiautffi ia
nalInla IGhity$maissa

Abstlacts

Tero Kärkkäinen

ucsilruoll0 ia paluelulu0lann0n

heh,lysmarssa veden puLte rajoifiaa y1ä enemmån

ruokaturvan saavuttamista. Valtiovetoiset suuret kastelujärjeslelmät 0vai useimmiten tehottomasti hallinnoituja ja

ui0risointi
Martti Sinisalmi

hu0n0stj ylläpidettyjä. Vahvistuvana suuntauksena 0nkin
hajauttaa kasteiusektorin hallintaa viljelijöille ja heidän
vhdistvksilleen.

Asiantuntijat ovat tarkastane€t lehden artikkelit.
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markkinapaikan kautta!
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KIERRATYSIA
Iauttäa 'uonfoon kä) lrämällä -'rJ lJn
noilteeno rJ' InrJnpdrannu -dineend
maataloudessa ja viherrakentamisessa.
qen -i-dltdml orgadnrnen aine-. ravin-

s! Marja Luntamo
E-mail: maria.luntamo@pori.fi

leel jr hr\ c'r.lineel JntJ\ åi srlle lä) itöJr\ oJ mone-\a \ohlees-d pdrdntdrndlla maaperän keniallisia ja fysikaalisia
omln,ri.uuGid. I rcHeellä on myö. Hnergiasisältönsä, jota voidaan hyödyntää
pollloå.neend. N4adärvlqe'.ä rnuodo.-

verran vahva muuti.
Nykyinen viemäröintijärjestelmä on
toimivuudessaan käyttäjälle huoleton,
se on ka.voton jäiteiden \ aslddnoLtaia.

tuvaa biokaasua kävtetää11 vihreån
encrgidn tuohamiceen. Lietedä \ oiJJm

ViemJrilåitolseL ottrvaL vd5Luun vastaanottamastaan. Liete on asutuksen ja

h) oJ)

nl;i

mvö- -d"La-arnelähleenä.

qen -r.ältäm; lo-fofl .aattaa
Jo.Lu:- oil" td\ oiieltud madpdllon laadullaiden
fu.forir.raka-a ineiclen elrtye,-ä. Jd I:yLteen orgaaninen aines voisi olla hyvä

hii :Iåhde poi.teitdessJ tvppeä lLrr
nallisista jätevesistä.
la lu rrenlir vJin hd rvdt hd ild ile\ dt
lietteen perä:in, vaikka tuotetta yleensä
luljrtetdd n Ldvl löLohtee-een r eloitul.setta, jos etäisvvs puhdistamolta on
Lol'tu ullrnen. luhd i\rä molrple on -aanuljåLleen leiman. ja vhd Lum'niflelv\ dt

illjni-ien ki.iq ksr.iä

>en 5r.ältänrät

rdsl.r-net.rllil, r,rilk.i näiden pitoi-uudet n\ L) r<ellään o!

Puhdistamoliete

on \'äi:Länrärö,,
.r! utuote.iind r e5i\ierro..a. jo'ia luonnon ja ilmisten elinolosulteet ja ten'e)'s
ovdt riippu\di5id. EU:n alueella lierella
Luotetaan Iurva-dineen.] v.. l2 mrlroLnaa tonnia vuodessa. Se on pieni osa
muusta jätteestä, jonka vuosittainen
määrä on .250 m iljoondd lunirid. T;te\ ( .ien Li.rHclyr lpho.fue-.a lieLteen mäårä tulee kuitenkin kaksinke*aistumaan
10 15 vuodessa.
luhd:sLa moliele ei I urlpnlddn ole jdte. r aan se r oidaan jå -e tu ee

hyödyntää. I ielLeen aine-i-ällcjä voidaan pa-

lå. Asenteita voidaan muuttaa vain to- d.iorhin peru<tu\ dlla jå ) n_mJrrelli
\ dllä ticdo"tamisclla. Tallä herlellä turl
tuu I uitenl in (ilu, etlä kLrnnrlli'ler ve

aI

vi-la hLonriot,j o\ dl

alhd i"et. Negdrii-.ranPel mvd. or-

gaaniset haitta-aineet ja hygieenisyys.
Oman ongclmansa tuovat säädösten
iallimal pienet le\ ih rmdiräl jd mdhdollr-et hdjLt. jorta rrylyarkana lam
mok\u ladn .u Lu-pssa määrin, \dilLd liL do..ä oli,i hdilan lJ hyta ika i-u u.kir.
Suurena e-teena lrctteen hyöLyl. äv
tö le o\ at d.enleel. \iinp" jnilul clintar\ iLLerden \ almi-tåJåt lå lauppalerjut EU:ssa ovat ilmoittaneet, etteivät
huoli raaLa-ainr-ck.een ta. m\,'\mfiin \ iljelyla-veld. jolLd o\ dt La.\ äneel pLrh
di(tdrnolietteellå lånncjleiLrilla pelloil-

srhuoltolarto-ten \ oimavardr jd moti
vaatio eivät tähain ditä, vastassa on sen

),ritvsten p?dvittäisen elzim?in tuote, ja se
sisältää lukuisia aineita. jotka poistetaan
käyiöstä heittämä11ä tai johtamalla ne
viemäriin. Päämääränä on jo pitkä:in o1-

'ut erlää haiialli"ten aineiden paa.1 viemJrii.1 jo jäteve'ic1 'r Lrodo-r u mi.pd rkd55a. lälunlin tdryiLddn Luilenlin ri*toa ja tiedottamista, asiakas ei aina tie
dä mikä onjätteen oikea sijoituspaikka.
Ollsn hdlunnut t;il in numeroon e5,
me'klcjä nnniitu misi.iJ. kJvLiiinön td

pauk.ia ;or<-a puhd i.la molietedä käs,
telläan ja hycjd)nnetaän laiLkren o.a-

luolten ilyd) tl lcel'i. Lukcri.ille 9u'
men ve5ihuoltol.ritoL>ille telem i.län i
kyselyistä huolimatta en iällaisia helrniä
lövtåryL. S tä va.toin nngelmid lö) t) i
runsaasti. Ongelmien ratkaisemiseen
tarvitaan vielä paljon työtä ja nykyistä
larlempia sääJol5id. Yh lei.b ö on kurlenkin se. jokd v'e eteenpäin. Yhtei.h o
lieHeen tuotldiien. potentraalr\ten kävttäJieo laitostoimittajien ja viranomaisten kesken. Kyseessä on tärkeä osa t;inä
päivänä tehtävää ymptuistötyötä, joka

meidän tulisi hoiiaa tyylikkåästi, joita
emne jJlläi-i iJn.uurrd rdsitetta fule-

ville sukupolville.
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Juhani Puolanne

dipl.ins.
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E-mail:

ju[ad=plqlamqgw[ti

Krrj0ittaja on l0iminut puhdistam0lietteeseen
liittyvrssä tutkimus- ja kehrtystehtävrssa vuo-

desta 19/3 alkaen. Tehtäv'n kuL'uvat nykyr'
sin myös muut jätealan asiantuntijatehtävät.

Yhdyskuntien

pu

hdistdmolretettä

on hvödynnettY lannoitteena ja maanpararurusaineena niin kauan kuin jätevesiä on puhdistettu. Pääasiallinen hvö-

dvniämistapa on ollut lietteen le! ittJminen pellolle. Lieiieitå ia niistä \'almi,,tettuia tuotteita on kä\'tcth m\ d5 \'iherrakentarr i.ta rloitu l-iir Uusra hvöcl\ ntimi:- jå loppusijoilu5låFoja etsitäärl, koska 1'anhat keinot eivät enäa
nä\'tå flittåvän lietterden maärln Ld:vaessa ja asenteidcn muuttuessa.

Lietteiden hVödyntämistä ryhdvttiin
edistämään ia sääntelcmään meillä
1970-luvulla. Lietemäiträ on noista ajoista kal\inLertaistunut la lictteen Idatu

parantunut huomattavasti varsinkin
ra.ka\metallien osdlta. Lielieen h\ öh kävttö on muutturlut ajan nlittaan:
rnJJnviljci\ -cä kävretriin alul'i \ ain
kolmannes. multå 1980-lu\ un puoli\ å
li-.ä lo vli FUolet. Hvcid\ nrdmisa-le olr
tillöin LåiLLiran noin 7J o.. Nvt maaFemää

12 "ä. Lietteen

käJ,tön yleis)'J's maanviljelvssä on

gffigrre

jokseenlin suoraan vcrrannollista maatalouden neu!onta- ta keskusjä4estöjen
esittämiin näkemyksiin lietteen kävtön
hln'äksv ttä\1.vdestä. Lietteen kävttö \-rherrakerltamisessa on lisääntvnvt ta-dise.ti ia on n\ t norn i5 "o lrelcmäJrästä. Saman Yerran lietettä mcnee tänäån nuuh J n l'\ öLl\ ntänriseen. kä\ l;innö((ä peitlämi\een ja mai.emointil r
kaatopaikoilla tai odottamaan lopullista hyödvrltåimistä kompostiaumoissa ja

lietevarastoissa.

ilyMila ia muutosraineet

!iljelvn osuus on

Lietteistä on tuotettu viime rnrosina pafon uutta eurooppalaista tutkimustietoa ja koosteita puhdistamolietedirektiiviä ja ns. biojätedirektiiviä koskevan
EY-säädösvalmistelun yhteydessä. Nämä tiedot antavat aiheen arvioida lietteen käsittelyn tarvetta ja
hyödyntämismahdollisuuksia osittain uudella tavalla. Suomessakin on tarpeen varautua muutaman
vuoden päästä muutoksiin.

ollut

Lierleelr \vödvntänl|secn kohdistuLr
monia muutospaineita. \binassa ole\ iJ sääddl.iä lictteerr h\ ödvntåmisest.r maanriljelvs:å 1282/ I9q+) ja lännorre\ älmistei\li t.l6/1qqlt ulrsr .rjarrta.dis!el l.rva, ioderlnälor-immin Luiter-

tettuja tuotteita. Biojäteclirektii\,i kes-

kitt\'l. \'apaasti markkinoitavien kompostituotteiderl laaLlun ja valnlistuksen
{kompostointi id mädJt\ s) sääntelvrn.
K.)dro|JiLkoJJ lo:L(\ Jt näärävLsel
1861r 1997) eLlell\ ttir åt. eltä [adto]\Ji-

koille t'r ricLl; ncstpmäi\ia jättcita
1.1.2002 alkaen, esikäsittelemätiömia

Jätteili l.l.200i Jllien { uu\illa

Odotetiavissa ovat lriohaioavan iätieen
e lliskeräilvn ja/tai erillisenkäsittelyn

ljn \astd Lun EY:n puhdistamolietcdrreltiir i ot'] uudjslehu ja uu-r biolrai,,-

lisäärtvminen.

avien iätteiden biologista käsittelvä kosle|a drrektiir i 1n>. biojäredrelhi\ il \ a,m i<tu "ru t. Uudi.Lertav.rna oleva puh

rektii\ i {1qqq/3

di:tamolretcdirelrrrvr loskee monia

lit-

telajeja ja erilaisia hyödyntänlistapoja

Bioiätcdireltri\ illä on merLitvslä lrctlecn lä\rth'l\'11 lannalta siLali, että dir.ktiiti Lo.lee myös lrettei<tå \almi--

k.r.1to-

paikoilla 1.1.2002 alkaen) eikä 1.1.2005
ålk.ren :elldi.i.r jätteilJ. ioidcn bi^hajo
rrttsta osuudesra suurin o.a on jiliell.r
iäirce.sJ. \i iLlen rni.rräv-len r.idaan
katsoa edelh ttä\'är lietteen stabilointia
Jd kui\ dusLa. miläli lieheit; \limdlLaJr
laatopniloille enar voidaan \'iedä.

KJJloFaiLkoja Losleva neuvocton dr|l

edell\ ttåd, että jisen-

mndt ldati\'al 16.7.200i lnennessä

tio-

haioavaa iätcttä koskevan kansallisen
strategiJn. jonld on tä_rtetlävä dtrektii
\ iss5 drurclul numceriset tavoitteet laatoparlalle menerdn biohdioa\ Jn \'h
Jtsk Jnlajättccn nräärän \ åhentärniseksi. Strategiassa joudutaan ottanaan

kantaa mvös kaatopaikalle menevi jn

pulrJ'-rarnol ellpi-i'n. qlrdlegrdd aålrmaan on perustettu vnlpäristöministe-

iiön lyörvhmä.

\; ldlLr, rd 1 * _,äre-u rnnrlFlnr,l.l
Ldrk>Lu: \ J.trn 2dLrl \ r r"ri-flrLr v 2nll.Z
I e\;ållä. \ nä on e-i(e v. c J lL rJ '.\

i-cllt.l-.ptJ.tiän er'rallJdn. SJurnity man t.rrli-tr r-1o

L.tc.r

oJ\ trt.t't

tukseen kaavailtiirl orgaanisen jätteen
\ ientrL.e.rc,r LJdtopaiL' i Ie. nrL..d lvoitteesta joucluttiin tinkimään.
l-lintår\.leperäi-e e jattee'-e nr a-c
trttu ki-. cl\ m;i;rär I -iJ FU n pr'1.'
n .nlin Ld-rlrrl\ ..; olr\ ei-a eläirrirtte,.a

lor\er ",..r r.elu-lu.rnJruL-(.-d.

Vd.

tirnukset ovat sen luontcisia, cttä niidcn

kirjaimellinen noudattaminen saattaa
romuttaa biohajoavien jätteiden erilliskeräilvjär jestelmien kehittärniserr ja

Li\ lloörolon -c(l \.rilJiiaå iäteluo
tojä r'je.rvlm irn r.-r 'trtaan ta e n.ot r t\.teollisuuden \.iemäröintijä4estelvilin.
\

".trmulsm loctetrJ

) -.r.lJJ

IruuloL

sia vielä viimeisissä käsittelvvaiheissa.

liian "nwää" tauaraa

P

luhJi't.moletteellä or u:eild o'r irrd.
.uul -ie. ,otla oulrLr\ rt -prr h\'öd\'rlri

ln:-el1 pLnlt'-tr. KJ-\ il ld r\ :l-c\ dt p;.ja hivenravinteita ja orgaanisen aineen
lisäänincn parantaa rnaan rakerxletta

ja .,'edenpidatvskvkyä. Liete sisältää
I r..Lertl n rirn pa.lon rc-iorir. efti 'p
teen lcvitvsmääriå on pakko rajoittaa
maåtalouden ympäristötuen perustuen
saarniseksi. Levit-vsnäärät jää\'äi niin
r jlr.i r-rk-., *lr" rr-a.nHn lev.t\'- \ d ikeL .
lu u,

-cn

Lr-rr\ r t l.r urB- r[Ji'rpFrrli'i\ - -ncnelld; mcrl rtrk\u. Lrmul

-' n.J.
ru

.er

\Jin I c rr-errpo- I

lel ijJ- ld o

r lLr'lu

\ tre\ta ldo

t -c r L;\ tlöä kå.

tånnössä cniten rajoittava tekijä.
H\ .J\ ll -le 1 orrir.di.uu\-ien

,

-

d-1.-

feinnt-i rcllc.-.; or' |lil\(.r -il.i -nrti \ iFrr:'i n llJrr'då_ .åijol'Je.Jrlr e.l
la uJ.rld iheL li"Jr". cfior iJr'-:r ,lpulrl ru\-iJ lerin i*-r 'J -Ld -melalleJd)

rd-un\lad piene-r.derr lierLeen l-\ öd) n-

-ånr-e.ti drlreufL\ ia r.-ke,ä turrrurd-h.
Riskien pienentämiseen tähtäävät rnyös

\droJ koj.1 lo.le\dt mJärJ)L-el r"d
lcir'.r ryötä\'ien v.h.rnn{.-Ler o-.r'..r -(
l; ro\nlul -rd jd LcnlilöLohtdr.t" h\sieniaa koskevat aiemmat suositukset
lietteen ldnssd trlLrnilr,,ä olev en he '
l"öiderr o'alL" EJeI i .rrJinr uill- l{'i
noilla on päästy hvviin tuloksiill, sjllä
lr"rrr.r \å. rreh -ra Jd L, öd\ rlt:im i-etä ei meillä tietiävästi ole aiheutunut
tautitapauksia.
Lläinten l'."-\ atJl-eerl liitt\ \ ierl iru
r.pn e.iirh minen. ertr\ i-F-ll Bqf [ruli
.uu ja -orll rruuti ur at. r aill a ciilIr
la ei ole
telenl,5tå lletteen

'uorarLar.t.
hyödvntåmisen kanssa, svm-rvttäneet
tarvetta maksimoida lietteen kävtön

trrr.'ll -rui.a. \'inp; lrl.leJrrektii\ irl
uudirta r -tr j.l bi.jJleJ''eLlri\ rä vdlIaudinaiheufl aiat l(ufi in lietlcen

[äsinelyllä
''L rl(( n l"uJrrrriLeuIl,ljie.l,ril cLLt.urUr
r"-keja orr5uone...r lorjutir ed.ll\. ..lnall- ,etr.rdt'ilorLa\ rl'-. I icllee_ n"-

,lih -j" \dll li.ldhil".nlr -pl r nr-rl'n-tointi \'ähentä\'äi oikein toteutettuina
rJ

Ld rn,r'heu

tiJlrc|r'ddrda

--lur ld Ler

r'r.le rap-.a o r lihJett\ -iitä. etU lierteet on (ä-iteltärJ n\\v -.J l.hoLLddmmin nirnenJmddn tdJd'd rleul
tJ,r-tr JillvL.Jrren r i'lien .limirroin.i
-cl-i. I i. leFn id brolåtlccn lä..ttel\ In-netelrnnt Jn nrä:1r. telt\ Jmpötiloinccn jd \ irl\ m'npFn el ..ä hlJhaj-J.in l,i ka-ti. n-enetelrn:it on le-lJllJ\ r ja loffrluollppn on lä\ tFtt: \; J_rPtul ldu-

dinaiheuttajia ja indikaattoriorganis-

raskasmetallikuormitus eliminoitaisiin,

teisön tutkimuskcskus (Joint Researcll

meja koskevat vaatimukset.

niin pohjaIuornralsi

Cenlre) orr sitä mjeltä, ettå orgaanisten
haitta-aineiden lälrtci5tä, lulkeutumisesta ja käyttäyt).nisestä pitäisi saada
nvkyistä parempi kokonaiskäsitvs enrlen kuin niidcn pitoisuuksiJ kosle! ia
m.iärävksiä qisiillvtetään direktii\ rin.
TämJ Lo.kee m\ös bromdttuja palonestodineita. ioicta on kohi*tu hiljan

Taudinaiheuttajien aiheuttamat ongelrnat ovat elimi.noitavissa varmirfumn

riittävän teholkaalla termi*ellä läsittclyllä. Samalla voidaan poistaa käsittelemättömistä lietteistä aiheutuvi.l mui-

jää elirr tarvikeperäinen kuormitus, kotitalouksien kern ikaa liluormitu. sekä vesihuoltove,lostoisla ja vedenläsittelvlemilaaleista liukenevat aineet.

Ke5Lustelussa on noslcttu esille myös

ta haittoja. Tekniikkaa siis lövtyv suuremmjlle lailolsille, muttd lv5) mys on

kvsvmvs siitä, millä epäpr.rhtauksilla on
eniten nrerlitvstä.lun lielettJ hyöd\ n-

kustannuksista. Suomen kaltaisia mar-

netään maanviljelvssä. Tatkuva Iietteen
käyttö saDralla peltolohkolla lisää maan

tr,ijdlellen Lysymvs on myöc sirtJ
kuinka vaatimukset voidaan tävttää
pienillä laitoksilla.

na$l0$metailillo uälstyu[
ongGIrn0p
I ietteiden rdskasrnetallien pitoisuudel
ovat laskeneet kaikkialla, missä niiden
l:ihteisiin on puutuhu määrä tieloiseslr.
Näin myös meillä Suomessa. Useimpien jäsenmaiden Lansall icet määrävlset ovat nykyisin niin tiukkoja ia lietteiden pitoisuudel niin dlhJi.ia, ellä
ne saa\ at \orm,rs5d olevJn lieleJirel-

liivin

nä\ ttämä;in huonoltJ

tit'iltå.

Lie-

tedirektiivin uudistaminen on siis
enemmän kuin tarpeellista efit,visesti
raskasmetirllien vuoksi. Keskustelua
kävdätu nyt siitä, kuinka tiukoiksi uudet ln,iaråvk5el pitää F \ ordaJn virihiä

niin, ettå lietteen kä,vttö maanviljelyssä
olisi pitkälläkin aika\,älillä mahdoliista
jd turvallist.r. Tässa ll sr ml ksessa nay'livät liettcen fuottajien, lutkijoidcn. lie-

icluotleiden vJlnri.lajien. cliniarvikp
leollisuuden, maanrilielijöitlen, kulut
tJjicn ja päätt:ijien l.i5it\ kset ja oJalukset mcnevän eri mai5sa melko ta\ dlla rirtlin. Niirlpä esimer|ll.i ran:lalaisel ilmoitlavdl, cttei miLään srkälåiner) Iietc tällå hetlcllJ iäylä lietedrrektiiviin vuodeksi 2025 kaavailtuja
tavoitearvoja. Englantilaiset tuntuvat
olevan mcllo t!.vh.,,Jisrä nvkviJin mdärävksiin. Hollannr-sa j.r Tanslrssa ri

lanne hallrtddn h\ vin tiukoillJ nlää
råvksrllä. S\ertsi<.ä ja ltatalla.sa on
dlueitå joilla lietteen kävttö määnvrllelvssä on kiellettv kokonaan ja asenteet
Saks.r..a ovd t kääntyma(sä samaan
suuntaån.
Lictteen raskasmetallit ovat nykyisin
peräisin pääasidssa haiarrJisistå lähtei.tä, joita on vaikea tunnistaa ja joihin
on usein mahdotonta puuttua. Vaikka
kaikki teollinen ja laskeumana tuleva

rd<Ldsmetallif itoisuulsra iola trpaukressJ luntuv.rstienen)rn;n lu in la ndir
t,ri väLilannoitteiden Lä\'ttö ldi Idsleuma. Ei ole mvöskään selvää, onko nykvinen seitsemän raskasmetallin luet-

Polrjoismaissa. Yleinen påätelmä on, että orgaåni\ten h.iilta-a ineiden kävttän1istä ja valmistusta pitäisi rajoittaa
mahdollisirnman paljon. Ongelmana on
lisä15i ruhinilävtlöä aidtellen Lohtuut-

toman kallis analytiilka ja rnalyy<rstandardien puute.

lelo ri i Hiivä. lahimpin,l rd(kn.metJlleipidelh kadmiumid ja elohopeaa,

nd on

mutta esimerkik.i hopean merlitv5til
oi arvioitu tuskin lainkaan. Silti kullan
l,r hopeJn pitoisuudet Inaåferå:cå lisäInrvvät pienillälin,alkuvilla licteannoksilla kaksinkertaisjksi alle :17 ja 40

vuodc\\a, Lun \ a.taava aika elolropealla (jok.r lrenee loisturld.5ä oleva
nngelmn) on 150 \ uotta ia nrurlla ra.LdsmeLdlleillJ ja rncl,rlleilla vlj 200 vuo la. Ja mitä 5iilä sitlen seuraisi, jos rnJdperär haitallistcn airlciden pitoisuudet
Lrksirkertdi:tuisi\ Jt ? Käsih Lret vaih
televat laidasta laitaan.

Liet.direktiiviJ uu(li.lettaec(a jnudutaan ottamaan huomioon se, etta
unionin eteläisi5.J iä.enmai".r ja vhteisöön pvrkivissä itäisen Euroopan
mai'-a iäte\esicn kiisrttelvn raso jJ li(teongelmat ovat aivan erilaisia kuin
meillä Pohjolassa. Siksi diiektiivi jä;inee
raskasmetallien osalta meikäläisittäin
LatsoLluna perin lövsäksi lLrkuun ('l1Jmatta Crlle, Cu:lle ja Ni:lle kaavailtuja
pitoicu usräjojluk-ia. jotka oval Iiian riu-

l.at. Näiden raslasmelallien pitoisuudetlran ovat .uomalaise-s.r maaperä..ä
jtr Jut'nnostaar'r kohonncrtd

muuiun

Eu-

rooppaan verrattuna.

Inlä oruaafisct hilna-ai||cet fl
Käsitvkset siitä, pitäisikö orgaanisille
harttr-aincille dscl taa pitoisuusrajoituksid lainlddn ja mihin Jrnei.rur rdjoitukset mahdollisesti pitäisi kohdistaa,
o\ät ristiriildisia. foiset pitärät kiinnr
riukoi.la raja-arvoi.ta ja pitli.tJ listor.lå, toiset Fitä\'ät njiden 5isäll\ itämistä
direkliiviin rivan larFeettomana. \ h-

lsennGilmast0
Lietteen h\'ödYnuimistä maan\ ilielvssä

rasittaJ FääJsiås.a huol' elintarvilLerden ja maaperän Fuhtdudestd. Eritvrcesli Lvse on tuoHcideF puhlautta kosle\ dsta imdgoqtd la \ astuusta siinä lårl.ruL-pcsr, .l!ä lretteen Läytö-tä JiheLtuisi jotakin peruuttamatonta harmia.
Kc.lLrstelLra asra.ta lä\ däån parhJillaan userrnmissd jiisenmaissa. Eteläisimlnässä ja lärltisi|r111ässä Euroopassa

le5lustelu ei ole kuilenkaan alkJnut
losla jäteveden läsrttel\ oD \ hä hp'en
kengissä.

Maatalouden etuiärje5tör ld luluttäiajärje<töt .uht,)utu\'at err mdrssd lietteeseen iossain määrin ed tavoin. Mvös
\ ähitlaisLauppa. maanomi,taiat jä p.ri-

kalli'et asukas\ hdich |.et su-htautuvat
liettPen h\öLl] ntJmiseen maan\ iljelrsså \'leenså \'arauL5ellrsestr. Mvönteisin näkemvs puolestaan on lietteen
tuottajilla, jätehuolto-organisaatioilla ja
hallinnolla iotla nikevät hallitun hyödvnlämisen toteuLtavan kesl.ävän lehifvksen penaJtterla. Suonres>a VTK ,, as-

lustad lietleen kä\ ttöä plintartiletuotnnnossa, mutta Ruot.i.sa ia Tarr.las<a on ollLlt roimacsa lietteen tuottJjien.
viranomaisten ja maatalousjä!jestöjen
\'äh.rä sopimuksiJ, ioiden mukaan [etlcen Lävttö on tieh in edelh n Lsin
"uo-

siteltavaa.

Euroopan maatalousjärjestöjen kes.

kusjJrjcslön (COPA) lirkeim mät kri
teerit lietteen hvödvntän1iselle maan.
\ ilielv.sä ovat ti\:,i vJstuu\ dpaus maa
perän ja elintaruikkeiden mahdollises.
ta kontaminaatiosta liefettä käytettäes-

Kompostituotteiden valmistus viherkäyttöön on lisääntynyt.

sä, tiukat lietteen laatu-ja käyttökiteerit, lietteen laatutakeet ja maataloudelle aiheutuvien lisälu5tdrulusterl välitä-

ällllfiliillilXiä"111!Tiil;.i

mlnen_

reltiir iin, prljon li,rlyold

La

tulee,.iLäli lun.e.i-ällvtetään d,ja Lus lrn

vrlosiia tiensä päässä ia polttoa vastustetaan laajalti talous- ja vmpäristösyistä. Muita varteenotettavia vaihtoehtoja
ei ole näkyvissä.

Muutamdn lähivuoJen tähiärmellä

nuksla.

illilen lä$tä cleen[äin

I

luhdi.tamolietedirekrii\ in Jd biojåtedirektiivin valmisteiu keskeytettiin viime
r uoJen lopulla. I o-LJ E\:'le on pääter

Edellä on käsiteltv lähinnä lietteerr
hyöd\'rr lJ nl rctä maä nviljely-\i Ji viherrdLentamise(<J. T ietteen Lä\ Ltö maar\ iljel) -5i on ollut esilla loro.lelu5li siLsi.

edi

hyö

se tdrjoaa au1oJr reali5Li.erl

kannattaa satsata lietteiden käsittelyn
paiantariseen, laadun vannenlukseen
ja Lorledlaa lui.len lieleluollerden vdlmisfulseen. I\;iillä ev:iillä Lultaneen to,meen lonlur äilaa rnyös uusien direltiivien voimaan astuttua. Pidemmällä
tähtäimellä on viisasta varautua myös
suurempiin muutoksiin.

ty ensin laatia maaper:in suojelustrategia- Viivästvstä tulee arviolta muutama
\ uo.i. miLå on heradån\ t pa-jon N}ivmättömla irä foi.aalld lämJ dild p) r,
tä:in läydämä:in nllkrob ologi.lerl jJ or
gdani.ten hditta-d ineiden dndja orl) \ -imenetelmien
'tänddrdonLiur
gaanisten haitta-aineiden merkityksen

dyniänri.reirur .uuren Lapa-iteettinsa
vuoksi. Muusta hyödyntämisestä on
pLrhuttu suhtcelli-en \ äi:in Tul{.!äidrrektiivit tuskin suhtautuvat kovinkaan
.uop{.J.li lielleer) mel.i levil\ lseer.
villa tlrotteilla saatiaisilin olla maldolli.t,r. Lietettä !oidddn myö( lä!trää

Lietedirektiivin uudishminen

lisätutkimuksiirl.

maaper;in kuinostamisessa, mutta sen
ta4oan1a kapasiteetti tuskin ratkaisee
lietleen loppu-ijoitusla muu ld luin pa'kallisesti.
lulee elsjlnäLlä mjeleen, ettd jo. lielteen hyödyntämisestä tehdään oikein
vdi\e,ra, niin ciLten on lo),leHå!ä mui-

Biojätedirektiivin valmistelu (http//europa.e! int/

Uudet \ ddtinulset rne'LiL'evät lie,
l;sitrel\ n Jd Idddun varmennul

tcen

.en hlnruvJJ Lehosl.!mi5La, mikili lictteitä p) fltään iallo.sJlin hvödvnti
mään. Tarkkaa tietoa vaahmustasosta
er ole ! relå kd\ tertä\ rssä. Varmn.l on J,
nodctddn. etlä par,tnnuk.et rule\ ai lalliik.i. Racka-metalleja lo.le\ al vådl'

nuLcet ovJt meillå jo n)t

samaa

r

ailka

La

<e

joi"aLin

oJo.uhter5sä

Ja

loLrpLsijoihrs- j,i l1.ivitl;rmirtdpojd.

mä on Lurtenlin

Kirjallisuus

sop,-

T;-

!ä'iorn tY:n jäteFo-

Jiitl':ia linjauL-ia ja on rnuuipnlin lrel-

suuruusluokkaa kuin direktiivivalmis

Fommin \anottu luin teht). Lietteen

telu.sd on ehdotettu. joten se puoli

vientj LadLopaikoille caallad ollå
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PUHDISTAMOLIETE

AUMAKOMPl|SIt|IIIIIIlI

ymffifist0naiil0icn
uänentäminen
0ulussa
Oulussa puhdistamoliete hyödynnetään kompostoimalla se aumoissa maanparannusaineeksi. T\rotteen

menekki on ollut aina hyvä, Ajoittaiset hajuhaitat
ovat merkittävin ympäristöhaitta silloin, kun aumakompostointi tapahtuu lähellä asutusalueita. Hajuhaittoja voidaan kuitenkin merkittävästi vähentää varsin vähäisillä, mutta oikein kohdennetuilla
toimitapamuutoksilla sekä tehostamalla kompostoinnin tilankäyttöä ja kalustoa.
Oulun Vesi cn tunnallinen

I'ikela!

lä r.uomra 1998.

-10 000-00 000 Irr'. \ uonnd lq99
saa!utettiin mr!ntieruräh:, t)6 000 nli.
Kur,assa 1 on esitettv mv1'dyn maanparannusalneerl määrä vuoslna
199!2001.
Polrjui: Polriarrmaar \ mpäri>tdleskus on m\'öntänvtkompostointialueen
si jnriidmi.elle !mpå'isröl upamenetteh lain Inulaisen \ mpärislöluvan ruon-

JaletedenDuhdistukse-5d svnh v:i licte hvödvnnetään koinpostoimalla se

na 1998. Lupapäätös sisältää jäteluvan,
jrjoi.usluvdn i,r er årstii lraal.uruu-<Lrh-

tos, joka yastaa

Oulun kaupurrkialueer,
vesihLlollosta.'lasLilan jäie\ ede|'puh-

dista1nolla puhdistetaan Yuosittain
15-20 milj.mi täteYettä. Puhdistamo on

perustetru r uoruu l97l lernra,liseksi
suora5dosluslaitolselsijd sit.r on tå\ dennetn biologi-ella suod.rtinvl-ilö.-

i

.t-'I
tt*.

Eeva Heiska

fil.maist.
0ulun Vesi, puhdistamot-yks kkö
E-mail: eeva.heiska@ouka.f i
Kirj0ittaja toimii puhdistam0iden kä!.ttöpääl-

likkönä 0ulun Vedessä vastuualueenaan jätevedenpuhdistamo ja kaksi vedenpuhdistamoa sekä kaksi käyttölab0ratoriota.

qlEtrr€vffi

maJnparannusdineclsi. Maanparannu:a rteen rnertelli on ollut Oulu55r år
n.r h\1ä. Tähän o \'.rikuttanut mrn. se,
että kompostoinnin on toteultanut ja
tuotteen mdrlkinoinut O.rl un laupun8in \ iherra kenta m rsestd \ astaa\'d kdupungin vksikkö. Suurin osa rr\.vdystä
maanparannusaineesta onkin mennYt
laupungin onra.m \ lerrJlenrrni-eer_,.
mutta vilkkaan.rsunto- j.! lcollisuusraLentdmi-en mvölJ mvö. vksit\ i-et tahoI ovat alLancet r'iirnc r uosina kär rtää pntistå enemrnän kompostituotettJ.
l\ Iaanpara nnusainetrd on Inlvrv vuo-

sittrin

teista annetun Iain mukaisen sijoitusjä te\ cderrl.uhdr.t.lnroa ja aurnÅompostoinha kosler ia lup.rehroja on larLku.rn 21. \ ksi haa.tar imnrisra lullachdoi:ta on \'el\.oite hortaa aumaLornpo:loirrti siten, ettci sritä

ratl,r.un. trilaisra

ailreu Ju 1åter edenpuhJi.tdmoalueen
ulkopuolelle haju- tai pölvhaittaa.

Ueneenlflsineryä
sumal(0mm$t0innilla
Lietteen kunnostus kompostointia
\.arten aloileraJn jo puhdi,tarnolla li-

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

Kuva

L Lietteestä tehdyn myydyn maanparannusaineen määrä 0ulussa,

.ä; nällå lrngo'lle mene\ ään n. J-ndrnoprosenttiseen lietteeseen seulottua
turvetta noin 150 kg turvekiintoainetta
kg lieiekiintoainetta kohden. Lieteturveseos kuivataan liigoilla noin 25pdinopro.er' fin \u ird.aini"pi rni.u uleen.
1 000

Turvelieteseosta tulee vuorokaudessa
rtHU nt Jd <ltlr \drd<toloaan f anoe<sd
200 m3:n pystvsiilossa, joista se kuljete-

alLrl'iivi-ir Lompö.loinlr\l.nlillr..
f ri\o"rrFo-toilumista ei ."loir-a juur.kaan ehdi rdp,iltu,r. r-ulla lu-leer -(loirul.ella r oidaan Jnnkin ter ran er',Liisti hajuhaiian -\ n nri-ti. \ Lotura
raan

2000 tFlrd\ n .clvrh \cFn mulaan c< kompostoituminen vaatisi ko. siiloissa
5 6 vrk:n viipvmån. Lämpötilan nousu

\;än .uuripn lLrvelu. dnrrJ..en sela

eril-een jd-je-.eLlä\ dn :lrra.ful-en I Lr.tannusten vuoksi.
Kompostointi on Oulussa koko ajan
tehty aunlakompostointina. Kompostoi. J n:nerr
lntlrobien a\ ullå tåpali^n
tuvaa orgaanisen aineksen hajoamista

eflh i-lJ rdlDpaufla ja monen oln
suhdetekijän huomioimista, sillä låhe1
lä oleville asutusalueille ei saa aiheutua
viihtyis),-vttä alental'aa haittaa. Oulus-r IJhI å!uiu> L'n rr 500 merrin etdisvydellä kompostointikentistä\ uoden loqo lopu--a Oulun Veoella

lrapellrsis<a o o:uhtei.sd. qe

oli kävtössään v1-rteensä 4,6 hehtaaiia as-

or mor.-

mutlarnen -ni\robiclo8inen ja Lem'a

-

linr'rr pdl rnris apah..rnrd jr Jina pril.r,
rlen riilapLlerl rnuLdna olevi-ta a in, u.i.i i. fä ,rnr.elle ep,redulli'et olo.uhreel o! al onidä_ aiheutiamaan hajuhaitioia. io.la,rn tä\ -.n håjulontd L,.rnposioifuminen ei ole ns. edullisissakaan

olo-ul-rei--a. (ompo:lo:'1liin I ii tl\ \ ä
pal'r hr iu \ iiLldd \ leerlrä -iiherr. etra

esirn. +55'C:seen vaati kokeilussa aikaa

kompostissa ei ole dittäväsii happea ja

\ lr neljä \ uoroldu lrr. Kahden .irlon La-

aun'alompo.loLrnin \ohddllr l:]mä rdr
Inrllaa rur'encmlan .{.l'clo.1.J nLrn dr

pJ- leellie nJiF oller riil.r'-i e.ilnnpo.lointiir'. Seo'-uhteen tuli olla
vähintään :100 kg turvekiintoainetta /
I 000 LB liereliintodin( lta. iotta +55 'C
lämpöliln vl nä;l;Jn -ddvurelliin. Oulun Vede..ä \dl.utddn, että l:elelLr\ tsseoksen esikompostoiminen siiloissa
olemr--a oler alla lelnrrL"J a ja ra\. nteella (siilon korkeus 7,,1 m ja pohjan
pinta-ala 24,7 m2) ei ole jäkevää myös-

LäänLämi'iä.

fällöii

aLrma menee

nu-

l;nemi.lildar, jolle on orrLrdi.la \ ihihappinerl ja liian kostea olosuhde ja
vo'r

ndllddl hdruha'ldl iohlui.n dnde-o-

bisesta käymisestä.

AumalomDo$t0inti uaati

tiha

Kaupunkialueella aumakompostointr

vaäLu

faltoituiå iå \'emärö:hlå lompocl'Lp'rr
tiä. Jotta aumakornpostoilllrille saatiin

paren-'nar edell\ l\ l.el. .ri Innrp..l:LenttJaluce r laajerlaninen \ ällrän'äröntär \ uo,ina 2000-200-t ralennetriinkin uuila kenttää ]rhteensä-1,6 hehtaada
Ympäristöluvan mukaan vuoden 2003
lcpouun me[re(.J lomlo-iorntr tulcn
lopetlar lJhirnpärJ a-un.oJl Jelld ole
r alla l olmen hehtaJrin lompo-Lilen
lr''a. | ämän jälkeen Oulun \edellä orr
\ a rJ t tund lu I npl'- io ir tim \ hd el-ä r h.l F
jo>ld on raLcnlaiaarirr <uuruIre r
"lue.
matta noin 2,5 hehtaa a.
Yhden vuoden Lompo-tiau mo]en tilantan'e nykvisillä jätevesimääri11ä jå
J J Indko npo5roinnrn periddlteellJ toteutettuna on noin kolme hehtaaria ja
r

lolo lolmerr

\ uoJen LierLolLrlun li

lantarve on noin 12 hehtaaria. Vuode''r livletadn noin l0 000 n' l eietu"r e

Kuva 2, Aumakompostointia.

Hiell.l lri.itiJn Jurrr.tJ

rn;lnten- \'Lr\,nnd cli <eulonnJn \ htel des.;. \äin csretiJr md:5.rll,r,rr F.rind-

m'

lat siitä, että edellisen tal\'!-n aikana k(
r:itt|a lieleru rve5eoit.r tchtiin komFo.r Lsija .arrrlla fuul.n.uunla oli .rcurraluerlle p.rrn. AinJ ruoteen 2000 saal

hiekkaa seulonnan yhteYdessäOulussa kompostiaumoja työstetään

la luirrttu liete kuljetettiin jokL' m.r.rr rrar.iin a'rarsiin tai kornpo.tilenrållr

nlicn hdllettomien alueirlen sr rrtvm'r1{.11. Aicmnrin hiel\a olr lr-äliv Io dL,-

nlkvr.irr Lauhakuormdaialla i,i ti(li

id

p-'i,),
noin 20 000 ml turvetta (puhdistalnolseosta (kuiva-ainepiioisuus n. 25
lJ Iicän rr rurf.cen

li.ilsir.

noin o 00Ll r)l

parlkia jJ hdkettd selä noin

lr

000

lelrliin loml'o5til-i \'.rsrå rr u ul.1ll1tul

\'d-1.1

LL)

virnnran jakeerr Inähdolli.e5Li Jiheutt.r-

In.1n

I

\'öclimi:\'a rh,'cssJ. Hiclarl hå-

r'.rittiin litälsijo'Lus olleen suurentp -

mJt olivai jopa 20 50 m('trin letrlsin

Luu|JuLlcn I':iästä. Ensi nlmäinen läixl
tö tellliin heh aumaukien lopLritun Hå-

jr lol en metrin korlui;i.r. Ko.L..r.tu-

juhaittavalituksia oli tullut kompostin

k(hittva lråFettcm in rrloi.r,jurs.r aUr,-

mat oliYatniinkin korkeita ja leYeitä, oli
lldpettomien alueiden svnt\ mine'1 låher mJhdolon eslåä. TdsLi s] I .iä lra-

h ostårusen j.r lä;jnlöjen

aih.m tL)li pnnenlin, lo.lirr ne dioittui\ dt l\ ll\ err'-

Lriset

m.ille .ljalle F.rnu-pe-i.r.rttci-e-tr kor)l
postintekota!asta johtuen.

hake, turvc hrs.) sckoitetaan Draassa

\'uonna 2000 tilarrpuuileell tuoksi .ru-

juhaittoia pääsi syntlrmåän r:a6inkin
aumojen kääntel\ n yhtevtle'.a. KauhaLuolma.-rjuan peru5tLrtalla aumanlaanrelrllä dunlan rh,innelorlrudek5r
on osoiltdutunul em.nlä;in 2,5 m jå i}lanneleveyJeksi aurnan iLruresta e 8 m Ja

dunran päältä eDlniään Lolme inerrå.

\ruoden 1999 loppukesällä ja vuoelelt
1000 leräftal\'ella tuli niin \ mpärictör'.ucjelur ir.rnomaisille luin Ou ur V.dcllckin u.eita hajuhrifir\'ålitu|.iJ. \.)litukset ajoittuivat aumojen kä:intelvn
aj.mlolrtrin. VuoJen lqoq h,rjuhaildt iohlui\.at -itlJ, ettå läännettivi uulnd oli
ainakin osittain ns. hapettomassa tilas.a. \uurler 2000 hajulrairar raar johtui-

mikrobit ei\'äi voi toimiaLieletur\ es{o. ja :cosaineel {parkL

.

Lesleluan h\'\ ill ennen luin ne noslelIaan aumaan,

lumal(omnostointia teno$eniin
Yrnp.r r;r16nru,.,.t, t ir.lrlomdr\et \ el\ oitri\ at \ uodcl12000

ioulolu ur.d Ou-

lun \edcn rrlrtr rrään \ älittömi:-ri toin \ rnFå
r
JlrcnlJnrisek-i
i.r tt ke"r<töhJittojen
nr:i:rn Iielh i;j scl\ itvk.iå \'rnpiriirölu

menlitci\iin lietteenlasittel\
Haiunanat runufiuat

na kasoina. Näiden alle on mahdollista

paehtojen noudattamiseen liitt! en.

Kompo.toinnjn loimintdlapoia alett.1rl,r-tella id lo\ Llettiin urFrtJ uu-

tiIl

delleenjä4estel\.kohteita. Mvölrer1'rmin
huornJfliin, että rar.in r'ähäi.illJ rnutta oilein .uunn.ilui'l.r toi ninlJlafan-ruutoksilla on livstyttv \'ähentäriään
merlittår a.ti .rumaLomFo\toinrusta al
heutuvia vmpäristöhaittoja:

Kalkkia lisätään aumaan kä:intelyn
vhtevdessä siinä \'aiheessa, kun auma

on llrJcrr r uoJen rlärnen. K..rllki no:.
lJ.r \eol.irl l.H-lu\ua. Inrllä t.1.15 on
mullan laatua parantava vaikutus.
Au moid h o.lelä:in ns. lJtlu\'än Innrnoitornnin pcriaatteella. 5iiloi.t,r lom
Fostilentill( ajettu lretetu r\ e.eL's t\ ö-retään åumal.i \ älittiimå\ri \ nl[..rri
vuollen rnd.ln.rnldi.ta ;'erlonto n n,rkuunottanrJtt.r Jrk.pr h.rpirr iJ. \'ul.r'r
lopy'ur-rn ja .lrkrpvhirlä lieterur\ erec!arastoidaan siiloihin ja kuljetetaan

konrfo-lo'tnv,iL-i -curd(lrd'ld ärlipäivänä. Aiemrrin aumojen työstärlinen
Lesle\ lciiiin t.rlr ilr,rukausien ajaL'i ja

nraararaisiin.lltJlsirn Lerälh lretc teh

kailuohjelmassa oli esitettävä v:ihirtäåin

neljästä eri pisleestä 400 metrin elär-

.y) dplrä jäteveden pLrhd ictamoalueen
tontin rajdlla mitatut håiup loi.uudet
hajuylsikl'öinå. Ohtelmaän oli 5i>illytettä\ ä \ähintään merlaptddnien, rilki\ ed) n, anrmoniakin. dimetvvlisulf d imery1 lidi<ulfid in pitoi"uul.ien
millaaminen. Oulun \ e.i lddir halu

din ja

2-butanoni
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88, 1

0,3,2,0
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ia

400-l

ra yc le

320

5 500-45

0,5-0,6

0,8-3 400 000

hdjuhdit,rn anal\ \ ltinen

manäytteitä auman käännön aikaan
nellä<tä eri pistee>tä tuulen aldpuolel'
la cekä auman \ äliltömä.tä lJhpisyvdesti. Näyttepnolot aioiteit-'n riten. ertä joka nä) iteenottolerrdlla lä;innettiin
eri-iläislä aumrr: 25.1.2001 Lä;innettiirl
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1,0-8,0

E!4S

0,7-1,0

4 kk:n ikäistä, 2.4.2001 12 kk:n ja
5.7.2001 10 kk:n ikäistä aumaa. Kukin
auma oli kå;innetty aiemrnin vhden Ler-
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DMDS
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Llail uoh'el r aan s -

ja ympärisLöt'eteiden laitol(elta. Analn ttinen ldr klailu toleutettiirl ollamdlla r uoder 2001 aikana lolme kertd.i il-
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5,5,8,4

td. Tdr
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0,7-7,O
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tarllailu, ic"
la oslettiin Jyvä5lyla-n l liopislon bru-
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d

-älb i aistinvarai.en tärkkailun li.äk5i
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hepten-2-oni
0,3-0 ,7

ohjelman ympJ riciölu

n poh

200'300

2,0,10

6'meiyyli-5alfa-pineenl

rllailu
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0,2-0,6
0,5-3,0
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6,O-44

72
0,6
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0,4-3,0
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ran. Taulukossa 1 on esitetty kullakin
niytteenoLiolerrdlld t:lrkej 11Pien nävt'
tei<tä löytvneidpn haihtuvien ) hdister-

000

den piioisuudet ja mitattujen aireiden

hajukynnykset. Hajukynnys tarkoiitaa
yhdisteen pienintä pitoisuutta, jolloin
se on vielä aistittavissa. Yhdisteet on
tu1l-Ii.teLtu mar<.aspekLrien peru.leella.
llmJnä) llcet on anal) -oitu Laa-ulromato graJi/ massaspektrometrillä, johon
on yhdisfeiq kaksoislolonnisv,teemil1ä

tiin lompo.tik,r vart,:i 5euradvan vuo-

löitä on li{.dolettu ja \dli-tettu haiu-

den syksyllä.

haittojen to4untaan liittyvissä asioissa
jd an'1pllu olrieet lorpo.torrlnrn lä\
täru]ön roreufldmrse..a jd lompo-toin
nin ajankohdista.
Tehty]en toim inlaidpamu u to.len idlkeen hajuhaittavalituksia ei ole tullut

Aumojd ei käännellä peridniaisin eilä arkipyhäpäiviä ellelu\ Inä päivinä.
uuliolo.uh terta .euia taan enti.Lä ld-r
e tyisesti aumojen käiintelyn
aiLdna ja li:inlelyä pvriläzin \ tLt:imä:in
.'llorn, kun tuulen quLlnlJ on d.u tualucille påir PLrhdi-tamolia on fuulrpu-.i '. jo-td on lau,.Lin lrelPPo nii}ldä
I

kerunin

vallit.evd Iuulensuunta. I isäl-i puhmolla on jdtkuvJtoiminen tuulen
-uunnan jd -nopeuden mil.laus. Tuulitiedot päi\ iit) \ ät aulornddtii.e5tr raportointijä4e"telmään ia tiPdoi.ta voidr>ta

daan ryöctäå esimerLiksi ns. tuuliruusuja halutuille ajanjaksoille.
fiedoliåTi.tå on Ii.äti). KaiLkia liei
teen Lomposloinlrin

ocrlh-tut

ia

hen\i

) mpä nctön<uojelu ! iranomaj.ille eikä
Oulun Vedellc luluunoftdmatta ) l)l) illä rstä väl:tusia. 5clib s näille laiLille
on lci\ t) n ! t :r'lä, eträ du ma n k.iäntel) ä on tehn voimällaan, asutu.ålueel
le suuntaufuneen tuulen aikana.

ha

i:relu. Rikkive

\4itdtut pitoi5uudet ovät pieniä ia hajukynnyksen ylittivät 1ähinnä aldehyd iL. joilld on maiala hajul\ l1nvs. \4adlis- ja huhtikuussa otetuissa näytteissä
hajukynnys ylittyi vain nonanaalilla ja

delanaalilla ja heinäluun nåvttei5ti
näiden lisäksi heptanaalilla ja oktanaanilla. Aumojen vierestä otetuissa näyttei(eä ) littyi raiuLl mv' eoellisten lisäksi myös tolueenin, P-symeenin, alfa
pineenin. limoneedn ja Lam{erin osalta.

Haiuia mitattiin

ihtu\ jen thdi-rei.len nritdtLrl PItoisuudet ovat h''vin pieniä ja voidaan
Ha

Ou.u n Veden ympärislolupaan 5isålryi
myös hajupäästiien iarkkailuohjelman

laatiminpn. Lupaehdon mulaan

earnJnJildinen

d) n piioi5uudet on milalLu IR-LJ"
<uffJlyi.rdilorilld ia JmmonidkLi Dräger-ilmaisinputkilla.

ia

rL-

todeia, että niiden hajut eivät kokonaan
selitä mittauspisteissä ajoittain havait-

Kuva 3. Lähimmälle asuinalueelle on noin 500 metriäTaskilan jätevedenpuhdistam0n kompostointikentältä. (Kuva:Suomen llmakuva 0y)

tua pahda hajua. \4m. p-ke.olin (halurl
kuvaus "hevosen lanta") ja kkivedvn
hajul\ nnvksel ovat niin matalid, että
rriiden hajut voitiin ha\ aita. vailla niiden pitoisuuk\iä ei pv>tvttv millddmaan. Ammoniakkia ei lodettu mitIAUKS1SSA

,

Haiulaneelilla II$ää llotoa
Hajutdrkläilud tehostettiin \.uoden

2001

maaliskuussa perustamalla vhdessä
ympäristönsuojeluviranomaisen kanshajupaneeli, jolron luuluu l2 asukastd noin puolen kilometrin etJi\vvdellä komlrostointialueelta. He pitävät
päi\ äkiriaa havaitsemi5taan haiuhaitoistd. niiden ajankohdista, hajulrailan
laadusta ja häiritsevvydestä. Paneelin
jäsenet lähettävät kirianpitonsd lJLsi
sa

kerlad vuodessa vmp:i-ristönsuoieluviranomaiselle, joka tekee yhdessä Ouh.n
Veden Ldnssd niistå vhteenvedon r uoden 2002 alussa.

Uaiht0en|oialin soluiletään
oulun

Vedessä uskotaan dumakorr,

postoinnir mahdollisuuksiin selvitä täInänhetl jsistä \'mpäristölupa\.el\.oilleista ia edellä mainiturlla toimenpiteillä on påä5h hyvään alkuun aumakompostoinni n vmpärislöhaittoien \'ähen
tämisessä. Lisää toimia on kuitenkin
>uunnitelmi5sa. RiitLJv:in ammattrtaidon ohella tulee lruolehtia oikein mrtoitetun tilan ja kaluston hankinrasta

läällvste(tyja ja vi{'marciitiå lompotoirltikenttiä on rakennettu lisää parin
viime vuoden aikana ja vuonna 2002
Oulun Vesi aikoo hankkia tehokkaan
aLrmalr kääntelvlaiHeen. Hanliitava laile lienee j;rieswksessään lolmas Suomesså. Sen lchtävä on piiää åumat m!h
dollisimman hapellisina. Aurnojen
kräntelymäårä tulee moninlertaislu

Yhtenä tavortteena on myös luopua hie-

nolaatuisen ja normaalia kalliimman
turpeen lisäämisestä lietteeseen jo puhdista'nolla, milå toisadlld sääst,rd kuil,auslir*oja ja toisaalta rahaa. Mvöskään
Lailkea kompostointiin varattud tilaa
ei tdn Lnne rJLontda kompostoinnin nopeutumisen takia.
Siltä varalta, ett.i aumakomposlointi
ei oli.ikaan tulevrna aikoina mahdollista, on Oulun Vesi parhaillaan mukana paikalliseen jätteenpolttoon tähläävässä <elvit\ k.e-sä "KaiLki mundt 9amaan pesään" -periaatetta olemme rikkoneel mvös selvittämällä muita lietteen hävittä Ini.tapoja. niiden soveltuvuutta ja kustannuksia. Vuonna 2000
osnllistuimme selvitvkqeen, jossd tutkittiin kompo-{oirltia erillisessä lomposlorissa, lretteelr selapolttoa teol-

Iisuuslattilassa ja lietteen polttoa erilli-

maan Oulussa, mikä lyhentää suoraan

ses.å Iieiteenpolttolartoksessa sekä

lompo5lointia ikaa id parantad rnuu

Krepro-prosessia.

tenkin itse kompostointitapahtumaa

å

PUHDISTAMOLIETE

UTNHil
RUMPUKl|MPl|$I0ilil
HH1101A$SA
Heinolan jätevedenpuhdistamo käynnistyi vuonna
1976 kemiallisena suorasaostuslaitoksena, josta koneellisesti kuivattu liete kuljetettiin kaupungin ja
myöhemmin Päijät-Hämeen jätehuoltoyhtiön ylläpitämälle kaatopaikalle. Jätehuoltoyhtiö oli kuitenkin ennen pitkää haluton ottamaan lietettä vastaan.
Niinpä samoihin aikoihin koelaitokselleen paikkaa
etsineen Rumen Oy:n kanssa solmittiin \nronna 1993
sopimus, joka sisälsi täysimittakaavaisen rumpukompostointilaitoksen hankintaoption, mikäli koetoiminnasta saataisiin tyydyttävät tulokset. Hyväksyttävät tulokset saavutettiin, ja kaupunki haki ja
sai ympäristöluvan rumpukompostointilaitokselle
vuonna 1995. Kompostointilaitosta päästiin rakentamaan rinnan jätevedenpuhdistamon prosessimuutoksen kanssa ja nämä käynnistettiin lokakuussa 1996.
Kompostointilai toksen

rJ.,i.

l.roJhiLu luL'nnon Inu\d .e-lr p\ ör,
misliikkeen avulla, eli rurnrnuissa ei ole

iJ lu\iJi|cenr un lu\ Jpuur h.i\ ikurteri. KuiVaukscn jälkeen lictc ohjataan

erill''iå nta:.ar -rLrto.Il

Uhden J0 rn: v"ra-iu.ii.onjd ruu\'lulkauttr -clo lino-J-r jo..J l.r
DJlrtuu luL:Jrreen jä lietieen -oilldr-ri-

Mikko Kankaanpää

Hein0lan kaupungin vesihu0lt0iaitos
E-mai : mikko.kankaan0aa@he nola.f

i

le..;

ä lJi 'ruilJ lJi
Rurnmur lävl löd-le l;ivnni5-ä oror noin -0-80 o. Knrnfn.loi(u-

n-Lisprosessia seurataan

ncn. Sekortrirnelt,i md)!d :iirrctäan edel-

ru.tvell.' r iide.tJ eri pr.ree.lä mikiotieiokolleDohj"'.elld laillci.loll.l | ;Tpi.
tilamittaus tapahtuu kompostimassan

lirn rlld L

.lll.cn r' Jl

l.

r.rJrnnuun. joidcn mirr' ov.rl: \rlL:'- jd 1.5 rn. piluL- l5 m ja .il"' uu- rnin

I:0

m

run-l'1. Rurpujen mrre'i".rli

on Fe 37 B ja seinämävahvuus 10 mm
Niissä ei ole tähän mennessä havaittu

insinööri

Lcir.l.

jeLrinrierr

leen ru\ rl LlJ.r

;:r''

suoraan ja massarl siirwmä reaktodssa

dineena ovJL korekui\ ållu puhJ r-1"nroliete. kur\ d-d ilepitoi-u u - roin l0o .

.\'(ip\'n1:ä. A-cnnr- on tel

t\

v"åka-

lämpötilojen pe-

ilmastusjaksojen aikar1a, jolloin rllmmut
o\ åt p\ -JhJ\ L-i..i. \dlmi- luole pur,
tadn reaklorei-ld ruJ\ iLuljettirn{"lld L,-

lakuljettimclle, joka siirtää kompostin
valnistuotevarastool! josta sitä viedääin
kerran viikossa kauhakuonnaajalla kes-

Effitrffi

Kaaviokuva kom00stointilaitoksesta

Tukiainevarastot, 2. Kompostointirummut, 3. Valmistuotevarastot (tyhjennetään kerran viikossa),4. Lietesiil0t,5. Biosuodattimet
(poist0ilman käsittely),6. Lietteenkuivauslinko, 7. Sekoitin (liete/tukiaine)

1.

topäällvstetvlle varastokentälle, jonka
pinta-ala on noin 6 000 ml.
Komlmsloirrlila rttci'ton huoltoå \ aJtivir kohlt'it.l .\ dt lietekul]ettimct. -€LoiletuD Lutteri/liet(.rnassan \rrrtonru\ il. rumpujen .\ öitöru uvit .ekä kompo\iin lolaluljeiiil Foi.topJå*sä. Rumrnut fvöri\ ät molemmissJ piissä olevien kehloh,'\Tpi.telr lukirullien ja ldrtolehien fåällJ ja it:e pvoril\ \ tapahtuu harralra hanrDrJ.lehäll; kequ\ e-

dolla, joten ketjut ovat mvös tärkeä
huoliokohde.

l(0mDostoilumi$Drosossi
Proscssis-a komp6.161i1;rn 1,on"luivattua puhd i\tamolietettä. jota lertvv vuo.'iasolla |ajaat 4 000 m'';. luki.rinc. hövlälutteri. s,i,rdaan FJiLkdkururalla olevalta sahalta. Kävlrörnäärd

lietekuutiolJ kohden on likrrnain suh
tee:.d l:2, eli vhtä kompostoita\ aa lietekuutiota kohden kä\'tetään melkein
kaksi tu kiaineku utiota - Tukiaineen
käl,ttömäärä \:aihtelee jonkin verran
riiFFUen lietteen k u i\.a-a incp ito isLr rl
destd. Täslä -\'ötomäärä.tä s\ nt\'\' \ al-

rnista kompostituotetta vuositasolla
noin 7 500 nr. jok.r taråsloidaJn lritol

mFäri\lölu\an mukaiqe\tr \'rerer.ell.r \ drastolentälli \ ähintäiin luuder'
kuuLauden ajan. minkä jilleen se on
ntarLkinoitar is:a. Komposti sellaisenaan on liidn tuhrid la:,\'u\tolle, mutta
>ol.i\ J-ti e.im.hiel,,rJla tai peltomull.rl<en \

la .eoctetluna
\ uålu5ta esim.

sdadaan si'tå oira Ldsnunniloille. NJLn Her-

nolan kaupunginpuutdrhuri tdlmistdd
io läiken pLrisroien perustarnireen ia
lloitoon lan itseman.a mullan. Sarnoirr
orr n.enctel'yi pdi[ällinen rnaa-rincc-

vrittäiä, joka on saanut kompostjhrotetta
Luljetu.l Lrstannusten hinnalla. Koleilu luonlr-rse<ti konrposhiuotetta on lä\'-

leftv m\ ö\ \'iPrumien golRentän kunnossapitoon ja hoitoon- TukiaineeDa
k:ivtetrn hövlJkutterin anciosta lompo.tituole on Läsitellärtvdeltään tdsalaatuista

ja helppoa

tvöstää. Tuotteen

eriLor.ominai-uus on eriträin hv\ ä \'eden pjdätyskvk\,, mistä johtuu että se
:o\'cltuu rinnerakelltamireen lluomatta\'.rsti paremffin luin peltomulta, jola helpo.ti lruuJltoutuu sadeveden mukan.r.. Kdilerta huolimalla ei lopputuotteelle, ainakaan ilman voimakasta
markkinointia tai tuotteistamista, ole
Heinolan seud u lla n.ihtävi--ä kaup.rlli-

\esti h\'öd\ nneltä\ iä siioiluskohleita
KompnstoinLilaitol:.en \ rnpijri.tölu\'an \'daliman luuden kuuLauden varactoinhaiån j;lkeen lopputuotteen Läy-

lös>å ei e5iinny hajuhaitloja ainalaan
<iinä määr:n, etiä ne oli-:vat e<im. r iherrakentaInisen esteenä,

l(uslannul$el
Kä) itöLuctdnnu,len pääo.an muodo>-

ldvdl LuLiaine-. energia- jd huoltokustannukset. Heinolassa käyttökustan-

nuL.iin.i\älty\ ät ioi5taiselsi myöc laitoksen poistoilmarl käsittelylaitteiston
vuoLrJt. joika o\ ai iukräinelu.td,'lnU.ten 5uuruu.luollaa. Kävllcilu>lannuksista energia ja palkat on anioitu
eroitelun puutfu mi(en vuoLci5iten. että palkkoihin on laskettu kolmasosa ja
energiakustamuksiin neljäsosa jätevedenpuhdistamon kyseisisiä kokonais-

kustarxluksista. Näin kompostoinnin
kaiyttökustannukset olivat vuonna 2000
noin 726 000 n . siten JL(iLlöLu.iannus or1 181.50 mk/rn. Kun täh:in lrså-

lJän lailol-en hdnlinldmeno ja täydeluysinvestoinnit, saadaan 10 vuoden
Luoletusajan ja viiden prosenLin lorlolannan m ukaan la-keltujen pääomalusiannu"ten Lan>sa laitoksen r uoden 2000 kokonaisku5taruuksik5i hiemar lli360 ml/m'. Kaikli lu\tdffulcet on ld5lellu luivattud ( luivd-aincpitoisuus n. 20 % ) Iietei..uutiota kohden.
Vertailun vuoksi todeLtJkoon, eHä laatopa ilahtu lretelonr)l (noin Luutio) maLsaa Heinolassa 290

mk/tn

Mitä ldyflö 0n

+

alv

0rctunut

Vii leen käytiövuoteen on mahtunut.ekä h].vää että huonoa. H].vistä asioista

päällimm:isenä on kompoitoirnin toi-

Bumpujen purkuruuvit, joiden alla kolakuljetin, joka siirtää kompostin
valmistuotevarastoon.

rnivuus, vaikka lähtötilanteessa vuonna 1993 ei käyttökokemuksista, var
,inlaan hvvi-tä, juLui ollut tietoja 5uomes)a 5adlavi5sd. \4atktssd on m) ö( ol-

lul onnea, srllä aiun alLaen låito< mitoiteftiin.uLreru]rdlle Lietem.i:ir;ille, mitä p Lir d is tu \t oiminn

a s

td iodelLisuude:

ra lertv), ja näin \ rrp) mä lompo\loitu mi<pro-ecsisca voidaan pitää riittävän pitkänä. Käytäntö on nimittäin
opettanut, että viipymän merkitys on
ratkaiseva niin lopputuotteen laadun
kuin Lompoclointitnimil-tnan aiheuliamien hdjuhailtojenk in lanllalia. Riippumdttd lailosfy) pislä \ iipymä on re
laitoksen miioitustekijä, josta ei missätu1
olosuhteissa tai har-

kintatilanteissa tuli-

si iinkiä. Jos näin
kuitenkin tehdään,
tulee se todenn:iköisesti kostautumaan

tulevissa käyttötilanteissa hajuhait-

toina tai

muina

kompostin laatuvaikeuksina.
Huonoista puolisia voi jälkiviisaana
todeta, että joissain
materiaali- ja laiteRumpujen syöttöpäät

haikinnoissa ei olisi pitzinyt tinkiä hin-

nasta. Tällaisia kohteita ovat lähinnä
ruuvi- ja Lolaluljettimet. Spi-raalirryppiset ruuvikuljettimet tuntuisivat näin
jälkikäteen puolustavan paikkaansa
Ympäristön huomioon otto on myös
osa-alue, jonka merkitystä ei missään
lohdin pidä vähätellä, \ aan lompoc
toiniilaiio.td \uunnilellaessa lulee siioilu:pailalle ja maJrdollisille hajuhaiioille sekä r irdnomai.len päåslövdali
mul.ille sddda mahdoJlisimman laaja

hyv:ilsyni:j ia yksimielislf <
eluläreen.
Näiu sääsr) tä:in rnor ltd
io
lTnpåx-iclön

\ diLeillå ja

pitlälli5iltä r alitusLrerrok-

-rlid. l-rivisleftfau edelh olevan voi.i sa-

nod niin, etti lompostointilaitolseile
tulee >ddda jo elukäteen mJhdollisim
man hy'vä imago ja pailallinen h],väks) ntå päättäjien ja laitolsen l;ihinddpufien taholta.
Lopputuotteen, kompostin, laadulle
ru'i)' 5aadå selkeät Ja yLsi.elitteiset laatunormit. joiden perucleella voildi5jin
arviorda Iditocten ioimir uuHa ja LehiLtää prosesseja. Samoin Iaitosten aiheut
tanjlle haitoille pitäisi saada ) htenäiset
ohjeaJ\ ot. jotLd ohjai'i\ dl lomposloin-

ilormintdd järle\ äsli jd la\averlaire5li
ed puolilla maata.

Kuvat

kiloittajaf

PUHDISTAMOLIETE

1IETITEII IERMIIIE]I
KUIUAU$

r0HrsuussA
Mitä tehdä, kun puhdistamolietteen hyötykiiyttö nylrymuodoissaan ei aina suju? Onko terminen kuivaus
tie lopulliseen ratkaisuun? Joensuun Vesi toteutti
ensimmäisenä Suomessa lietteen termisen kuivauslaitoksen etsiessään vaihtoehtoisia ratkaisuja lieteongelmaansa.
Termisen

kuvauksen kä\'ttöörlotto

sai alkunsa pohclimroista, joilla

eisjttiin
mädättänösså sult\,\'älle metaa[ kaa-ulle li':iJ \\ cjt\ lii\ Hö.r. Tal\ i.in larlLi kaa:r raalrrrr hr orlr nnerLvi Kuh,r.Jlon läle\ e.lenpuhJrstJrnon IirnFo
energiJnJ, InuttJ rnuLrna aiLJnJ.uLlrin
o-d Lil,l,J-rä iourlJtLiirl hä\ ittänräJn \ l.-

iäåmåkaasupolttinossa. S\'ntvi a jatus
hröd\ ntää r liiäämäLaa.u lielleerl lLri
vauksessa ja saada näin l,r1yös lictteen
lr\ Li!\ ki\ tölle Fdremnl.rt cLlcll\ t\ lsfr.
Kon.ultin J\ ullJ et.ittiill sopi\.r.r menetrlr11.ji lrel tcen Lerriseen lLri\'aul-eer1 L -eita taihroehtolcid rdtL.ri:L
malleia \ertailLle-\a pääLl\ ttiin -<iks.
lri-ecn hrr rei:toon. TalouJelli'i.-J la.
kelDrissa osoittilutui l-r\'ötvsuhteeliaan
edullisimnrrksr ku itcnlin laasun energiankä\.tön tehostaminen sähkönä

4**

Erkki Kettunen

.a l.1nr;.6_2. rrrnpr roteutelrii'r ke:åLuuss.r 1000 r alnri.lurut laa.ugen( raatt(n i.

johtaja, insinööri
Joensuun Vesi

Milrsi teminen

E-mail: erkki kettunen@jns.li

Kil0 tia.a on ollut J0elsuJn Veden palvelLl.-

Tpfl rise-<å

sessa vuodesta 1971 alkaen.

.esn

Eå!ll;*€€=<.;iä

[uiu|[sp

Luilauk-essa ci melaarri-

lui\ aftuun

lrcftec.eeD

li!äli

\cl)5.x

neit.r

/JIlol.jslttel\

J

\Jrte . \.rkla

lret-

l

.rLuu: eiluu_iLran pienen. mekaanisesti kui!atun lietteen määrään
Ir.rhrle. 1'.r1.1nqq loppuluo," 1u',"n1.,n
tcerr

k;isiteltävvvdeltään olcellisesti. Kuutionetri lietettä ( I(A 8i"o) pain.r.r lain
rt. .itl0 Lg ia sc on

limpöldcitt..l\

n

a11'

.iosra hr gic, ni-t:1. Telrri-e.ti luir aturl Iietteerl kä\,tölle on osoitettavissa
Llseitd \ äihtoehtoi-r,r r,rtldi.uja. mm. \ i-

lrerrdlentan'i-e-.J, .rrnoiIle\'n.1 InaarvilielYksesså ia netsisså, koDlPostissa
tai tuqrePn veroi.el)a PolLlo.lineend Lal-

rilalailnl-r,sa Lrctteun Lui\.1-ainep.lorsuutr,r \ orJJdn lrelfo).i .äatäå krvrtötarpeen nrukaar 25''.:sta iopa 95 '":iin.
Tarvittaessa kuivavarastointi aumoissa
tai suuisäkeissä on nlahdollisia ja se on
siistiä ja !ai\.afonta.

l(uiuausDlose$si

ötetiin lä\ ttösuppilosta h\ drauli-e'lr l.uri.tirnellr matriisiler r c.a

Liete s\

olevien 8-10 rnm l;pimitaltr.rn ole\ ien
reikien lJFi "-paeetiksi rei'itet\ lle ldmellikLJlettrrn iJJe. Tällöin -a.rd.r:n -uuri haihdutuspinta-ala, joka edesauttaa

++

sh's+.

Kuhasalon jätevedenpuhdistamo

lie.l' cr lur\ u r'i-rd riL,'r-r Kur,r-,r uc uir ld. rlu rril..-iin kuir. u-\.r'nnuL'Ldr-. 1, ."r-c--.r kJnr 1r(.--J cl.jnr
kuuman kuivausilman vaikufu kserr
'iele I L
r-rL-r. Kr rr r rni-en jnl'd^-l.r

fu u
ala

Li.tur rnuoJn.r,rprr l. l'lutuL'rlectl

granulator

" uL-1,.-aal -e. tt tti-..rlt.trilrdf.'r'oilJ j^lL. Jolrd{.r.r.r' fL r\ \rilJclr'rL-1.4

timilla ulkona oleville latoille. Lämpö
c el..rn 'r. r'inl i-i rrrrr..r lJrL.-1. .rltc. rt jl llt.l, ' , -r cJc-l- | . r'or-lorl|'r.r-l.r

front view

dry sludge

kä\'icitä\'äksi edelleerT prosessissa. S;r
\ ukrr-ulj-.rl d\ trr,r.r r ., .'.Llr.li-t...r.'n
happopr'sur in ar.ulla.

I(äynökolemulsia

\.eJj.'-.r ilmp. i plr, .\;r lå|^urL,'.(l-r'.
e - )r, rr.).j- -Jlld nekå i-rl-irollec.
rniLcitrlrelt. rl rilrLä\ ä! Uulrr l tcirr:lt.r .l,r.rtu \Jlr'ri-lJr'r.r- r rru.lcr. \1' -o\

-.r i rn, ni rnr. - fJr,lJrrdjr rd HnjJ jol
I J (-'.L \'., JUn tl \;:ir'i-r'' l ,ri )ei-.Jk.e-.., f--r\ J lro.--a rurtirt aukl oj.
rir\ r-t(rt r. j.. n r.r Lr i rrr \ ifJril . r.r,

e

rrcrlii.) -1,

i111,1

l' t H.ri. ^,I'j.)l-

L'-,1-Lo Ptt pJ..lei.lLlrrrlJH rr ir -, d.ui(-n -n oterr roht.rltJ .)r
ra lr'n et ral rr'\-el l.-kettirrr tlud.-.,r,rrr. H.lrn"f\hrrrn \.ilrd,,n j; leFn uu-

\.ln--,t uuritrFri

hydraulic unit

top view

blower

exhaust air

Cross-section
Sevar-kuivausprosessi

intake air

HJihru\ ien orgJaristen r hdi:ieiden lolonrj.pitoi-uus ( rVOC) oli pienija
BT 1500/6 DB , Sevar GmbH
Lamellileveys 1500 mm

asettuu teollisuustilojen tavoitetasoissa

kpl
Lamellikuljettimia 2 kpl

lisuustaso).

Kammiolukumäära
Suora, polttoöljy
630

Raaka-aine:

Mädätetty jätevesiliete

Lietteen syöttö.

900

25 % KA- pitoisuus

Hdrke toteutettiin K\ R urallarra. Lopul lrsek.i inr estoirrtil Jstannul-eksi
muodostui håfipofesurin hrnLiman

270k9/h

karssa n.1 270 000

kglh

€ (7 550 000 mk ) alt
0 "". KävttöLustannuL.et en:.ilnm;1i-

85 -"/" KA- pitoisuus

24h/ vrk

Kåiyftöaika:

ni q.idliin a lipdineiselsi ja la.rsur hrllrtucti vesil.csLrrin l.rutla ulo.. PuhJisLr-

mon lähinaapurien valitusten takia
piil.pua j.ltkettiin viidel lä Drefrilli { lor-

leLrs tämJn jälLeen
m uu

2l

teol-

IftstannuI$€l

kglh

Vedenerotuskyky:

Granulaattien saaati:

II (h\\'ä

rlm.rrr laatuluolLaan

6

rn) ja pesuri

lettiin halpoFe'uriL5i. Alluv,ri-

keuksien iälkeen kuivain on toiminut
odotetulla tavdlld aulomatiilan ohJaa-

ailana ilm.rn l..raorn.rLuluclrr
27,,"1
€ / nr r1o-1.15 rrk/ mr r i.r
at
;r
I l0 € /rn TS (;70 nrl/tn TS) il\ 0 ",'.
sen \.uoden

musProjekti ternisesti kuivatun lietteen

\'alLutuksislr lnet.ä-. pelto- J.r purctclannoitteena. O11 nr\ öc leelettv lt}c

l0ht0näilölsct

poltot noin I00 torurin er;ille \ oimä1.1iloksessr hr\'rn tuloksrn. NeLrvot lelu I
\'Jrsirr,riscn energiJLäytön l'dell\ l\ k-

f uhrli'tarnolietteerr tcrmirlerl kuir.r u5
on osoilt.ru lu nu t rarteenolettavJksi
vr'htochJol.i lieticen h\ ötvlä) tön

sistä ovat meneilläån.

(Jislämise.\a. Perinleiceen LonrpociohrrLn \ errattuna liet.- on he'ppoa kJ-

mana. Matrii-in f uhdi.Lus on iouduttu
suorillrmaln lähec pärtittäm sLrunni-

tellun l-2 viikcrn qija.h liettce5så \ rrmc

ailoina ilmenneiden runsaiden nau
darlkdnojcn luk|ressJ reiläler vn. S\ \ tJ dsiaan tutkitaan \ erlostosta oletta\ ista nävtlerstJ. Lämmön\ aihtirnjen ja
luivaimen pesu suoritetaan lerran viikossa ir uunin imurojnlr luivapctlvstä

ilytyiset naiut
P|l f L|r tatkami.en ia happoF.e-urin
kävttöönoton jälkeen oYat naapurien
\ alitul'ct oleelli.rcti \ ähent\ ncrt. 5i-

\ilelli jJ silli on u\eampi.r kävttökohteiti \ m pä risti\la ir)siiåd innön \ hd Li
ri-tve.-j joudut..ran harkit.enraan rir la\ asti liettccn la\ ttöJ m\ ös polttoåincenr r oinralors>a. Asutul.en lihelle
joitetttura

si

olivat seu.
raa!ien aineiden pitoisuudct verrattuna kahdeksan tunnin haitalliseen ta.

t) i\t.r h uom iota. Sdadut ki\ ttolokemukset kuitenl<in o!at rohkaiscvia liet.
tcerl termi:en ku.\ auk.cn vleictvmi.el .

soon:

le

16.10.2001. Näiden mukaan

kerran kuukaudessa.
N\kvisin lietteet lävtetå.in \ iherrJkentamiseen. Meneillään on Joensuun

-

yliopiston kanssa viisivuotinen tutki

hiilirnonoksidi 7 9", hiilidiokidi < 20

ammoniaklie-t '". w1'piolsidi<

la

itolsen

juFäästöjen hal

säilnlasta teki Kuopion dlueh ötervevslPslu5 t\ öhvgieeni.et m itta L lcct

ha

lintaan joudutaan kiinnittämään eri.

jätevedenpuhdistanoilla.

{
%

www.separt6c.fi

a
waterr€<hnofogy

Talousvesisuoclattimet Käänteisosmoosiiananosuodatus
Teollisuussuodattimet Uv-sterilisaattotit
Kemikaalienannostelulaitteet Uraaninjaradoninpoistolaitteet
Ultrapuhtaanvedenlaitokset Uima-allaslaitteet
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TYPENPOISTO

TYPTIIPl|I$Tll
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I[SMIBAKIEEREIllA
BIO$UOTIMT$$A

*p Jussi Uotila
fil. tri, johtava tutkija
Juvegroup 0y
E-mail: jussi.u0tila@juvegr0up.fi

Typpi on fosforin ohella tärkein vesistöjen rehevöitymistä aiheuttava ravinne. Typen merkitys rehevöitymisessä rannikkovesissä ja osassa sisävesiä varmistui l99O-luvun loppupuolella. Vesiensuojelun tavoiteohjelman mukaan tällaisilla alueilla tulee poistaa typestä vähintään 50 % yli 10 OOO asukkaanjätevedenpuhdistamoilla vuoteen 2OO5 mennessä. Monissa puhdistamoissa pydtään jo nyt 70 yo:n tJt?en-

K.rjoittaja toimii ympäristöbiote (niikan yntyk-

Yhdyskuntajätevesissä

sessä kehitysjohtajana ja on väitellyt v. 1993

lähinr1ä amrnoniumtyppeä. Biologises

täsmäbakteerien kä!40stä maa-aineksen sa-

sa

neerauksessa.

srr

Lotta Ruokanen

typpi on

typenpoistossa mikrobit muuntavat
dmmoruuml pen en.in ritraaiil'i (nit.iliLd,lrio) ja eoel een ilmdlelrään va

pautuvaL:i LyPpilda.ul.r (denilrifi

dipl.ins., myyntipäällikkö

$uomenoian loB
ylrdysluilaiäteuedcllä

E-mail: l0tta.ruokanen@juvegr0up.fi

** Gennadi Zaitsev
PhD, johtava

tutkija

Clewer 0y
E-mail: gennadi.zaitsev@juvegroup.fi

s

Johanna Kallio

dipl.ins., tutkija
Suomen ympäristökeskus
E-mail: johanna,kallio@vyhp.ii

5uome.-d kehiler-t) d tunneltuurl bioi'lm.in Lanlo.r'neer pirura)la peru.fur aa
j ätevedenpu hdistustekniikkaa testattiin
5uomen ympäri.iökeslul sen Suomenojantutkimusasemalla Espoossa 20

viikon ajan touko-syyskuussa 2001
(7.5. 25.o.). lienpuhd i-h mo''sa rer-

7,2kwH/vrk.

(Kallio ym. 2001). Kokeen päätarkoitus

prnen)jd Ioi"een 5arna määrä fuJxlettllJ
biofilmil mppiä tP2). Ku'npddLn Puhd'ciarnoå [uo"mileLtiin -amalld j;teve.
dell; ja samanlai..lla virtd,rmilla \o-

oli selviHåä kahden biofilmin våliser

ikuo

au s j a I u i f f eist a

t

keen aikana.

dipl.ins., tutkimusinsinööri

erjail

Lu Llimu'a.em,tlld
tiin telniilan toimi\ Luila la\de..a r ii-

Suomenoj.m
i

ja toinen hdpeton tanok.inen). Jäte\ esi
pur-rpdthm aerobi-e-la oc.r(ia Vlö5 derobi-ee1 biocuotimeert, sela.tvur rtaSelä derobi
na anol'iseen
'uotimeen.
nen että anoksinen suodin oli täyteitv
muovi.illa tä) tek.rpprleilld. \4olem
p'en pL hd i-t"mojen energlan t,rr! e oli
\ erta ilupuhd::La moon (P l) lisältiin
tutkimusa5ernan dLtii\ ilretel lä fypenjd fosforinpor5loproce.-ista IUCT - t)}P-

P rosess

E-mail: pirjo.rantanen@vyh.f

lu hdi'ldmot olilaertu neljä.in o.dstoon:
alloksiseen osaan, johon hienovä1pätty

rdttiin tLnrettujJ milrobeia cisJlLävää
biofilmiä ja sekapopulaatio biofilmiä
) hd)'luntJjäteveden puhdr.tulses.".

suoiituselot.

Suomen ympäristökeskus

joiden a'noa paaasiallinen ero oli puhd i-la moih in li.ä t) n bion a..a n laatu.

(2 mm) jäteves' pumpåttiin, anåerobiseen osaan. aerobiseen o.aanjo larleutu.o.aan lkuvd lt. I isälsi real.torei:.a
oli kdlsi br05uodintd, toinen derobinen

kaatio).

Clewer 0y

luution lF (tr'ckling filter eli biosuodin) -tyyppisessä puhdistamossa,

den

\

Prosessissa oli kaksi påäasiallista
muuttujaa: Tulovirtaama (Q / I d 1) 1a
lierråtJ .virtaama {Qr / | d I ), iota Lä\ -

pH

pH

T

RX

Anoxinen /
anaer0blnen

Anaerobinen

0sa

Selkeytys

a
Kuva'1. Reaktorin virtauskaavio ja online-mittauspisteet.

telLiin m\'ö5 ilnra,ldlni-eEr). En.Irlnrärviikon aik;rna LTiofil iä kasvatcttirn

nä\,ttect tulelasta ja lähte\'ästä \'edL'stä

sen

kal.i

ilmrrl I uormJi ia lulovirlaåma oli nollassa. Seuraavina

teel oli\Jt :l tunniJr loklorn.rni!tteiln.
Ne dr1.rl\ coilrm jolo Sunrnenoian tutl -

15.8. asti, ia 15.-25.9.

viikkoina iulof irtadrnd olijdk:otertu 50 Irtran Ful-reilll11

tiilo.r.l r.ni jr Lc) \ä\

Le.ta.r

.

pumppaus olijat-

lrlu-Jscm.rlld lil läheteitiin 5uunnlttL
lukeskukscen analvsoitaraksi (\,ILS5,

lu\ .l.r Tdldisin-\ ötlcifulli<sJ ole\ at

älkaliniteetti, pH, NHj-N, NO.-N,

venttiili säätelivät kierrätysvirtauksia.

P{l"k). f(liul.). coD, "{lokr, coD.,
(1iul.). \ (lol). N (liul.). BoD. r \l L .

Iunnenu biofilml

Li L' t te o t i o

tett\'ä bakteeria, josta nimiti's "täsmäbakteeri". Eristvstyö on kestänyt kymmcnen \'uolla. Trrstel\ t lJjit eiviit olc
taudirraiheulrijiå ei\ älkä \ nrpäri5töll(
vJJralli.ia. ASM:n lAmen.an Socieh oi

Lietteestä

Microbiology) luokituksen mukaan
kaikki nåmä nlikolrit ovat ns. l-luokaD
m krobej,r. lällä lJrLoitetdan .iti. eti,l
|Jnnat ei\'äl olc ifimiselle, elärmille, Laloille tai kasveille laarallisia.

kn

t t

ton

i

lu.t v.-rrlen. Jordenlrrr pJrdnrerrien välirr(n Lorrelaatio tcstJhrin nr\ iis learsonin korrel.rdlioll.r (),JH,-N ia COD,-,-

lietepintnien korLeus mitatiiirr lolecr,

kuorrna. pH ja aJLajinifeeni\ekä P(kok)

lopl'ue..a fJja-iJllirelt tarko:tus,.li
nrlärillrä bioillm in mJärå lanto.rine
Lieloirq la arvroid.r 1'1o(es\ei.\d 0lerJr) liclieen m.iärää. I r-äk-r tä\ lel.rl-

ia SS). Mr

n.r\ tteel

.5.-17 .5.

18.5.-19.6.

3

20.6.-1 .7.

4

7

.-22.1.
23.7.-14.8.
15.8.-24.8.
25.8.-26.8.

8

27.8.4.9.

5
6

10

kertaa viikossa.

11

Effigrtr&

7

2

N- ja PO.l-P-n1ittalaitteet tarkistcttiin
\:ihrldin lerran \ iilossa la kalibroftir
rarrittäcs5d. Tule\'än \ eLlen NHt-N eleltrodi tarkisteitiin vJhr.ltäan kal'i
Laborätorioanalvvseihin kerättiin

Tulol.ct anal\ *('itrin nlerI\ltiärien

lr tä\ iekapJlalerrta oretrii
25 26.9. j: re-rltorciden o,ien

1

ioniselektiivisellä elektrodilla, PO{-P
speltrofotometricesli jn NO1-\ .FekF
rofotometrisesti. Kaikki NHr-N-, NOr-

I lxr.U-jd\,, jrL.tt rr lvrrnenccn,'-a:r'
jop.rra metrrerr nrul,ran ltaululLo l).

lir
.r

l-6Jdb l0.Jdlsni.ta l.7iJ ll ei ollul
riitli\ ä5li .lir)p:stc.r tilJ.h\lli:!d \ crtai

tt k i ekkoj ttt

11(iVttcaitotlL)

Minaurccl ia alalyysil
JärjestelmJ5.ä oli k..riLLiaan 1l onlinemittausta (kuYa 1). NH.I-N anah'soitiin

Minau$tulostcn läsittcly ia
fl aslollinen analy$oinfi

cro]e l llava rt\eln r-el5r kal.isuJntdl
sella Ftestillä (SPSS-ohjelma) taksoille

kok), BOD'(ATU, liuk.)).

Puhdistusprose'-i perustuu tunrrctun
biofilmin kävttöön kantoailecssa. Biofilmi sisältää seitsemän luomosta eris-

palekiekoilla olevaa biofjlDiä tutkjttiill
nlikroskooPpisesti.

9
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lu0l$el
Nitrifkaation tehokku s ja
oir t a afi i m o aiht elu n si t o
e

Tulovirtaamar ollessa 1000l/d (al<so 3,

t ilrif ikaatio alkoi molempuhdirlamoissa (kuvat 2, 3 ja 4).
Kun virtaus kasvatettiin 2500 l/d:iin
tlalso 4,2.7.-22.7.) n rtrifikaatio heil20.6.- l.7.)
missa

keni, mutta P2 pusluroi muutosLa Parenmin ja våihenrys oli pienempi kuin
P1:ssä. Tällöin myös lähtevän veden

Kuva 2. Lähtevän veden NHa-N-pitoisuudet

kiintoa inemäärä, BODT(ATU, kok) ja
CODC, kdsvorvat molemmissa reaktc,reissa. NirriJilaaLio oli l2:s.a selväsfi fehoktraampaa kuin Pl:ssi, kLtnnes hår-

riinryi molernrni5sa rea-k toreissa j;;Ileen
23.7. (5. jakson alku, kuva 4) kun kierrätysvltaa kasvatettiin. On kuitenkin
epä5elvää, aiheuttiko låimä nousun am-

moniu m ty p pjpiloisuulsrssa. Edelleen
(aksolla 5, 23.7.-14.8.) sekä Lokonaistyppi että arnmoniu mtyppi olivat huo-

matfavdsti pienemmät P2tssd Luin
Kierlätysvirran kasvattaminen
ei vailuttanut anaerobisten osien olosuhteisiin, vesi oli edelleen anaerobista
rpdo\-mittausten perusteella. Suhteerlinen NH4-N kuormitus molemmissa

P1:ssä.

oli kokeen aian n.
1,46g/ NH4-N/m2/d. P1:ssä nitrifilaa tionopeus oli ia ksolla 2.7.-22.7. n.
puhdistamoi>ba

0,31/ NH4-N/m2ld jaP2:ssa 0,89g/
NH4-N/m2/ d. Vastaavasti jaksolla
23.7.-14.8. nitrifilaationopeu

0,7gl NHn-N/m2l
Kuva 3. Lähtevän veden N0"-N-pitosuudet ja tulovirtaama.

d.

s

oli PL:ssä

ja P2:ssa 1.,3g/

NH4-N/m2ld.
Ki errä rysv i rta ul€en LasvaLtaminen

Ii-

!äsi denj|riJikaatiota molenrmissa Prosesseissa (23.7. ja 17.9., kuva 3). Jaksolla
5 (23.7.-14.8.) oli reaktoreissa P1 ja P2
merLjlsevä ero kolonai!typen reduk-

tiossa

-

kolonaisry penpoisto oli Leskin-

kedaista kokeen alussa, mutta huonoa

lokeen lopussa (kuva 5). Tässä
ei kuitenkaan ole huomioitu syntyneen biomassan mää1ää, biomassaan
5u-hteu tettuu red uktioero on su urmPi.
Lietteen möärä ja laatu

Kuva 4. Nitrif ikaatioaste.

Aenobibista suotimista mä iirile ttiin s)}skuussa kaidentoista kantoainekiekon
lielemäälrät. fl:n Liekoilla oli 2-4 -ker'
tainen lietemää rä P2:een verratLuna
(taulukko 2).

Kokeen lopussa dr\ iuitiln lieltee'1
määrää eri osaslojen pohj.rlla. Lietettä
oli 0-60 cm P1:ssä ja 0-50 cm P2:ssa
os.r.tosta riippuen. Vaikutti siltä. että

vertailupuhdistamoon P1 oli kerlvrl\-t
enemmän lietettä.

Biomassan rnäårin ero tävtekaFpa
lerlla olireaktoreiden välilla silm irLnähtävä; liete oli sekä määrältäJn että ra
kenteeltaan toisistaan poikkeavaa (kuva 6). P1:ssä oli paksu 1-5 cm:n kerrcs
lima i.ta massda useimmilla kieLoill",

P2:n

kieloilla oli huomaltavasti v;-

hernmäI Iietettå ja vain jorden|n har
vojen lielkoien alapinnassa oleva li
mainen kerros oli ohuempi.
V ikroskoopprtarlastelLrun molempien realtorerden aerobisesta cuotrme'la oteHiin kdksi näytettJ, jotLå raJ
putettiirr lanlodnelreklojen pinnasta.
FlolLimainen kasvu oli vallitsevir mo
lemmissa suotimissa, ja molemmista
lövtvi laaja alLuelainlajisto. Pl:ssä ar-

Kuva 5. Kokonaistypen poistuma.

kueläimiä oli enemmdn ja rihmamalsia
balteereja oli enemmiin kuirt P2:-.a, j6.
sa rrhmoja oli vähin ia ne oli\ at Iy
hvempiå. Pl:'sä olr mvös suklulamdtoja (Nerintodr) ja muita matoja, mutta
P2:ssa ei näitä ollut.

Iul0srcn hlfia$Glu
Redox-mittaukset osoittavat molempien
realtorciden ensimmäisien osien olleen
vallaosan aiasta tävsin anaerobiqia eikä
nii.5d ollut happea tar nitrdattra. Anolsisen suorimen pohja oli elokuun happimrttau k\en mukaan hapetorr. AlLa
liniteetti oli nrtrifikantion ollessJ kävnnissä matalampi, muttei liian alhainen
hä iriteemäär1 nitrifilaatiota. A lkalin r-

teetti mvös korrcloi lähtevän |eden
ammonjumtvpen kdnssa luten odotel-

tiin.
Nitrifknntion tehokkuus jn
7,irtai nttfititien t 0ihtelui1

sieto

Låhlevån veden nitraattitvpen pitoisuuksis'a oli s\ sterr.rattinen ero Jaksojen 2-3 jälkeen nitrifikaatio P2:ssä
oli teholkaampaa luin Pl:ssa ja vleinitrifikaatio toimi paremmin P2:ssa
kuin Pl:-\å. Vaikullda mvds. et!ä f2
mvös puskuroi paremmin tulovirtäaman muutoksia ja toipuu paremmin

toainekiekot olivat paksun limaisen
massan peitämät, P2:n kiekot nä"4tivål

M[ul [ammdfit
I..un tulovirldaD)ra kas\ dtettiill,

myö5 CoDcr-kuormd.

Ku

ka.voi

itenldän

COD., kuorma ei lässä lapauk.esså ollähtevän jäte\eden korleiden am-

moniun1tvppipitoisuuksien syv, \'aan

delliin 12:n lielteen laskcutuvdn paremmin.

nitrifikaatiokapasiteetti ci ollut ittävain
5uuri liisitelläkseen ka5\'arufl J ammo-

Ongelntia jo lnontioita

lLrL

niumkuormaa. BOD'(ATU, kok) -,
CODcr- ia kiintoaineredultio oli molemmr..a Frocec.ei.sa h\ vä, muttd fosforinpoisto ei ollut lovin tehokdcta.
PuhJi-letuIl \ eden losfori ol. pJäa.ia5sa liukoista, minlä takia karlarva kiinloaine ei Lorrcloinut hvvin Lokonaisfosforin kanssa. Tulovirtaama Q ja

NH.I-N korreloir at merlitsevästi loko
koejakson ajan.
Licfc pioscssissri

Alkuperiiisiä Uerräh svirran venttiileilä oli vail ea säåtåä. j.i hienosäätöä varten asennettiin lisäventtiilit 25.6. P2:n

ilma.iu'pumpp,u r aihdeltiin 4.7. häiriön taLid, ia molernmät ilmastuspumput \ aihdettiin 10.8., Losld epäilhin virtau\mä:i-rien poikkeavan ioisistaan. P:ii

vittdinen ongelma oli piläd kierrätysvirtaus edes liLimain dsetetussa arvosså. Sen sijaan lahden pumpun ilmastu<\ irtau. åerobi5is.d suodattimisga oli

mittaustarkkuuden rajoissa sama (n

sesti

muutoksista.

lähes puhtailta (kLlva 6). frosessien va

paan lietteen laskeutuvuutta arvioitiin
kertamittauksella koLeen Jopu'sa ja to-

I ietellä muod05Lui selvästi enemmärr
Pl :n aerobisessa \uotimessa (2--{-Lerlainerr måärä) verrattunJ P2.n aerobi
\een suotimeen (taulullo 2;. Pl;n kar-

5,5r. mt/h) ennen jd lälleen pumppujen vaihdon.

Kun tulovirtaamaa kasvrtettiin 5000

l/d:aan, molemmat prcsessit alkoivat

-el\ d-ii h,ristd nrutLJ nr)3plm.r\Jvi.l
kun tulovirtaamaa pienemettiirl. Kun
reaktodt purettiin, P1:n aerobinen osa

Jlle .l 'C.cd (redlrlt

o 65 80

"

! ii

pvmä 1,5 \rrk).

h.ri,i r oim.rllaammin (u rr l2:- .rr'ro-

leoli.-uude..a iäiet er'en I nr\p.i I n:lraattiF:Lo -uudet ! r\r! at johtua e-imer-

binen osa-

lil-i

pro.e--r--.r \äviettärä-tJ l\ pfi

l^aposta. L urlella

l0lrl0päälol(set
u.i

pil lauikai-r.-a lrlotf of ei.s, denrtrrf i-

biori rrr il2) ruhifror r L.Jarndlln 2q00 l/d roin kdl.r kertar [e
hoklJdmrnr.l luirr dLlii\ rlrellee.lä p. L

rii-ir

Lururertu

o e\ a -e\JpopulaatiobiofiInri

Reaktorin

P-1

reboloBidll,r \ uorxr.r

2001 eräällå FretdIJitchLJrll.r tehJ\ i<.ä

ll'l

kantoainekiekoilla oli 2

,.
-,1

k.r,rcioropeu. on ollui rrelir crtainerr Ji

kri5cmr.lin lulmeltu

In nr, nerelmrirl

ilr

\errdttun.r. KehifyslJö

o,1

julllanLl tä-

män uuden denitriJikaatiomenetelmån

patentointiir.

lcrtaa rrrrn pallon lielerra lu'n red\to-

lelnolngira on kdupdlli(ei(a

rn

itta-

nn 12 Lieloilla. Tulol>el o5o:firvJl lunnptu n biof ilm r n reaBoi\ an m\ ö. er'
kuonnitusvaihteluihin nopearnmin ja

kaavassa jo sovelletfur mm. kaatopaikan

kestäv:in vir.taarnavaihteluita par€mnin

-äk.i teL rnloFd m:hdnlli.tra p.im. urmahallien, kv1py1öiden ja pesuloiden

kuin aktiivilietteen biofilmin. Biofilmin

-uolo\ e-iin .eL; nretJlli jJ elintdrvrketeollrsuuden jäter e.ien ld.illel\ ) n. T i-

\

Kuva 6. Kaksi tyypillistä kantoainekiekkoa
aerobisista suotimista kokeen päättyessä,

ld idrvriia\

kummastakin kantoainepatjasta.

pv.r v11. on todi-teLtu er'lli.i-.å molelvr lita-olla \uorteruc-J D\A -n;ärilvk-r-.d rUolild r rn. 2002). K.lecn lLrlol.i'ta rordaan arrio J.r >uLrri'1 lu'o-

eLlel{lefiol1 osiltaisen sulLpr .en. Yhdv-kunLajJte\ e.ien ld.iitplv.-i tekniikalla nrr reieren--ejä'raja-r-urus.:1uei1-

fro.e-.ir oi! dl
Ld-ilellä. Broloqr-et pro.e-\iL eivJl -lab li-nilunFpl 2,5 rr1:n iu.ovrrr.r.rmrlll.
joren In,r\.'-nikuorrna on lälla''elld q
m-:n putlcllstanlolta n. 1-z,r m

vksiköistä.

\ rrlddmtl, Jonla närnä

\

.

Biolihnin ma55ddrr suh leu leftuna .aa -

vutettiin .unnelulla hrofilmrllä nih.filaatio:.r rcir \uu.rnlertainen tehok.uuc ja kol,onai.h pen poi"to..d lährneUnLerlainer lehokkuu. aL t ii\' il'el
teeJlä

\ mpä Ilryn bioii'mr tr'ln illkaa

n

verratftlnaTehtyjen kokeiden pohjalta vojdaan
rrv'oidd. ell; fvpenpoi-loJ o11 nJhdol
li'ta ttho'taa uuJella bjof 'lmi telriiLallr iln dn -uurlJ r lmd.fu- lapa.ite*fin tå'
allastilavuuden lisäystä. Typenpoistoon
liiLh.\ in tuorp\ehih l-en tulol.ena \ htiö on tuomassa teknologiaa s!1urter1
ke-kitettvjen ji].e\ cdcnpul-d i-tärnoierl

toirniman tehostamiseen.
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* Antti Lindfors
fil.maist.
E-mail: antti.lindfors@helsinki.f i
Kirjoittaja on toiminut geofysiikan osaston tutkijana projeldissa Jääolot ja oseanografia'tä-

Luonnonvesien tilaa voidaan ja pitää määrittää monella tavalla. Kaukokartoitussovellukset ja erilaiset
numeeriset mqllit vaativat kuitenkin tarkkaaJa luotettavaa pintamittausaineistoa nliden tuottaman aineiston kalibrointiin. Perinteisellä plstemittauksella ei voida kuvata riittävän hyvin jatkuvasti muuttuvia vesiympäristöJä. Helsingin yliopiston geofysllkan osastolla on kehitetty laitteisto, joka mahdollistaa veden lämpötilan, johtok5rvyn Ja optisten
ominaisuuksien mittaustiedon laaja-alaisen keruun
ja hallinnan.

meren mnnikkovyöhykke€llä.Tällä hetkellä hiin
j0htaa Helsingin yliopiston rah0'fiamaa ympä-

Vedenlaadun

määrittäminen pe-

laolosuhteet, r'hdesså \ eden lddiua ku-

rustuu sekä Suomessa että muualla
maailmassa pitkälti pislemårsiin In iltauksiin, joiden toivotaan kuvaavan

suulsien Lanssa, ovat porrdsmaisia ja
äkilli.esti rnuuttuvia rrntamia ramik-

Iil.maist.

mahtlollisimman hr'r'in tutkitt,rvaa \ e>ialuet ta. Rannikloalueiden tilaa hallitsee vhteinen piirre. Niiden hvd-

koalueilla (Lindfors & Rasmus, 2000)
Täll.ri-essa ympJristörs; huonosti \ alittu monitorointipiste ei tuota edurta-

E-mail: kai.rasmus@helsinki.ti

rograaJiset olosuhteet ovat aina useiden

Kirjoittaja on osallistunut geotsiikan osast0n

dvnadmisten pdkotteiden vhleissumma, jr olosuhteel o!at nii.-å usern

vaa tietoa tutkittavasta lohteesLr. Jo alle 200 metin matkalla saattaa veden
.uol.ri>uu5 kohot,t 2-3 vksikko; ja vasidavdsti lämpötild -l-5 dstetta. Biologi-

ristöntufldmusprojehia

Inf

luence of f reshwa-

ter 0n coastal oceanography in the Baltic Sea

-

a multidisciplinary approach.

*

Kai Rasmus

Fterämanner {utkimukseen. Tällä hetkellä hän

on assistentlrna tutkimusalanaan luonn0nvesien, erityisesti lumen ja jään, 0ptiikka

Kirioittaiat työskentelevät Helsrngin yliopislon
geotysiikan osaston lysikaalisten tieteiden laitoksella.

muullulassa tilassa. Voimaklain vailutta\ a telrtä parkallt<een r e.lenlaatuun. tuulen ja päävirtauskenlän ohel1a, on jokir alunta. Perinreiset fistemittaukset iohtavat helposti kuvattavien
.uureiden rli- tai alrarr ioimr.een rarnrkkoalucella. Suolaisuus- ia lämpöl i-

vaavien luontaisten optisten ominai-

seen tuotantoon käytettävissä olevan
valon määrä vesimassassa voi muutfua
0.
iop.r c)q , joka vdstaa mittavksikköina

noin 40 mr muutosta mitattuna valon
vaimene:ni.lertoime:ra I1 hvi lla aallonpitu ukcilld. Vedcnlaatua on mahdollis-

Ep-F

ta futkia myös kaukokartoitusmenetelmin sekä erilaisin numeerisin mallein. Näiden luotettava tulkinta ia kalibrointi
vaativat kuitenkin aina pintamittauksia samalta alueelta.

lainclslo
Helsingrn yliopiston geofysiikan osastolla on kehitetty vuosien 1999-2001 aikana laitteisto, joka mä?tuittää vakiosyalTdeltä veden johtokyvyn, lämpötilan sekä 2T luontaista optista parametria yhdeksziltä eri näk]'vän valon aallonpituusalueelta. Mittaukset suoritetaan aluksen liikkuessa nopeudella 0-45 km/h. Mitattavat suureet talletetaan kefian sekunnissa yhdessä paikkatiedon kanssa tiedostoksi, Ioka soveltuu sellaisenaan numeedsiin anallJ,seihir tai karttatuotteiden valmistukseen. Biologlsta tai kemiallista vesinäytteiden ottoa varten alus voidaan pysäyttää ilman että tiedonkeruu h:iiriint)ry. Kuvassa 1 on esiktq.' laitteiston jiirjestelmät.
Laiiteisto toimii ilman vinansyöttöä aluksesta ja se voidaan asentaa eri kä)'ttöalustoihin nopeasti. Testikäytössä laitteistoa on kokeiltu vafitelevissa olosuhteissa soutuveneestä,
erilaisista nopeista moottodveneistä sekä satamahinaajasta
yhteistyössä Upsalan yliopiston limrologian laitoksen ja Vi-

Kuva 1. Läpivinauslaitteiston kokoonpanoja sen erijärjestelmät A)
veden sisäänotto, B) pumppu, C) kuplanpoistokammi0, D) mikroCTD lämpötilan ja johtokyvyn mittaamiseen asennettuna
akryylisylinteriin, E) AC-g mittari valon attenuaatio ja abs0rption

mittaamiseen, D veden poisto, G) ilmakuplien poistoputki, H)
virtalähde, l) DGPS vastaanotin tarkkaan paikanmääritykseen, J)
DGPS;n antenni, K) kenttätietok0ne Ac-g hallintaan, L)& M)
kiisitiet0koneet mikro-CTD ia DHPS datan tallennukseen.

Suolaisuusjakaunra Kymijoki'14.8.2000
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ron merentutkimuslaitoksen kanssa. Läpivirtauslaitteiston
tuottama aineisto sopii erilaistenluonnonvesien futkimiseen
ja sitä on käytetty sekä mei- että jtuvialueilla. Laitteistoon
voidaan kytkeä myös muita mittajä4estekniä, ja sitä on ko
keiltu mm. läpivirtausfluoromehin (Iumer Designs 10-AU)
sekä valon takaisinsirontaa määrittävän instrumentin kanssa (Hobi Labs HydroScat-6).

MinausuirlrGistä
Pumpun käyttö läpivirtaavan veden vttauksen tasaamiseksi voi johtaa suurempien partikkelien tuhoutumiseen. Erityisesti levät muodostavat tietyissä olosuhteissa löyhiä kolonioita ja aggregaatteja, jotka hajoavat kulkiessaan pumPun
läpi. Myös kuplanpoiston yhteydessä osa veden sisält?irnistä kiintoainespafiikkeleista kulkeutuu ei toivottujenkuplien
mukana ohi j:i4estelmään asennettujenirstrumenttien. KUPlien poisto on kuitenkin tzirkeää, sillå tehokkaira skottajina
ne väåiristävät optisia mittauksia. Veden sisäzinottosyqTden
on myös havaittu vaihtelevan hieman dippuen aallokon korkeudesta ja käytetystä nopeudesta. Koeajoissa kavitaation ei
ole kuitenkaan havaittu vaikuttavan tuloksiin edes suurilla
nopeuksilla (50 km/h).

HYöM ia haitat
Jatkuvaan mittaamiseen perustuva läpivirtauslaitteisto tuottaa suuren mäå{rän tarkkaan paikkatietoon sidottua mittaustietoa tutkittavasta kohteesta. Aineiston synoptisuus ja hori-

Longitudi ['1]
Kuva 2. Kymijoen Ahvenkoskenlahdelta ja sen edustan merialueelta

mitattu pintasuolaisuuskartta. Veden su0lapitoisuus on esitetty
promilleina.

sontaalisuuntainen resoluutio ovat useita kertaluokkia parempia kuin pednteisillä pistemittauksilla. Tutkimustietoa
saadaan kuitenkin vain yhdeltä sy\'f,ydeltä yhden ajon aikarla. Satelliittiaineistonkalibrointiin ja h1'vin sekoittuneiden
vesimassojen tutkimuksiin t?imä on yleensä riittävä tieto. ltämerestä satelliitit pystyvät tuottamaan tietoa vain hyvin

,'hue.lä l.inLalerrol.cs..r, rnil'.r iohtuu
\ ede.5ä ole\ ien oFlisesri .rklii\ isten.li

b

å. aS - Kuvaaia

lJisten

jite\

L

sien scki jokire.ien Ie\ iä

-!,2

3r{

.2

'

rtrerlittJ\ i.ri. Makcå
\'esi rnuodostaa r]lerivedei päälle ohenerrn Lalvon. J('t.r voidaån :.eurdtJ u>eiden kr.rnmenien kilometrien rnatkall.r
lLirrdiors & Rr.rnur.:000i Herler i&
LePpåranta, 1996). Kustannustehok-

l(ät[tö- la soucllrslonteet

10

absoptio 412nm

vle<rrsa

kuus mittausten kattavuuden kannalta
on l'rvvä.

15

20

denalaisen valon spektrineJl n1uoto
.nuuttuu. Tänrä Lertoo teden si<ält.r-

män kehih -rvötä {l'ierson et al..2001).
Vzinernin lisäksi laitteistoa on kävtetty

mien ofti\esri dklii\ isren JinerJer, e.i-

Ännsjön- jär\'ellä Lc.li-Ruotqi.s.r

merkiksi maalta pintavesicn mukana

>r'n

tö.sJ lu(\tetta\.aJ la larLl.)i1 nrrrtaus- la

siInassassa,

Jäät),mis- ja suistoaluetutkimuksiin
a tielo seloittunlisrintamien *ijdir)nistd vordddn mi.lrittäå tarld(ti. Jäte- ja iolivcsierr ,. aikutusrlueiJen laa-

minen luluirld. PJiL\atierocn sidottu
tla läpir irtausldilterston fuolt.tmasta ai

ncislo<tJ on helppo ruorr,la prntdLarttoja tai siirtäå nittausarnot e laisiinCIS
-Lietolantoihin. Kuv.! 2 e.itläJ Kvmijo.
en Ahlenkoskenlahdelta ja sen edustan
merialueelta rnitattua pintasuolaisuuskarttaa.
Satelliitharneiston Lalil'roiJltr ja |alr
doilrti [.erustuval \ lee'rsä listernilt.tuksi:n. JatlLrvaJn mitLJam i:een p(
rLr<tuvalla laitteistolld \ oiLlaan Luiter'

Lirl lds\ attaa kalibrointllnittaLrstcrL
InJärdå iopr :JtdLertdiseksi ilmJn eLl:i

tulosten tarkkuus kärsii. Mitattavien
luonlai.ter) ol.ti.ren oDrinrisu uk,ien La
nrvdt -iiait5evdt näLv\'år rdlon dållonpituu.alueelld jd o\ dt 5dmoja luin sJtelliitteihin asedrettu jen irstrlrmenttien
havaitsemat aailonpituudet.
Erilaisten lpul'ara6etrien lcriämi-

tutkinrulsrin. e5imerliksi valolasojcn mä:irih s err leqi\ rr'-

ldn ift.)\

juuden määrittämi\ek\r nofedl prnlamiltaukset ovat luotettavarnlria kuin
vksittäiset pistemittaukset, sillä usein
muutokset e Yesimassoien \'äiillä o\'at

olti-

\'eJerrlaltu mallrn kehittärnisper

r.

So\ ellul.i\sa. jois{ l.i\temitLruksia

tJ^ itadn, on rtiderr sijaurtipailloien \.alintdal) kiinnitettävä eritvi.tä huomiota. \4ittauspisteet \'ordaan e'imcrliksr

\.alita telemällJ alueelta ensur läpivirtau.Jjo, jorlla fulal.ien perustecll.r \ oi.laan n;ihJJ, nrilen rc<imd.sJl kä\ ttä\ t\.\'åt tutkittavalla alueella.

Kirjallisuus

nopeita ja kertaluonteisia.

Herlevi A. & Leppäranta l\4. 1994. ERS-l SAR

Pintavesien luokitteluun voidaan
La\ li.iä selä \'eJen oFti.ia omin.ri.uulciÄ tdi suolaisuLr(-lärnpötila pareja.
Kuvissa 3a ja 3Lr on esitetty vertailuna
!esimassoien luokittelu, joka perustuu

opef water in ihe Baltic Sea. EARSeLAdvances in
Bemote Sensing

3:2

Uli64-70.

LindforsA. P& Rasmus K E.; 2000.Flowthrough
system for dlst nguishing dynamic features

if

the

Ballrc Sea. Geopiysca 36 {1.2):203 214. lSS,,

oPtisiin orninaisuuksiin sekä suolaisuus

0367-4231.

- lämpötilamuutoksiin.

LindforsA., Rasmus, K. & Strömbeck, N. 2002

Isimeillilufiimiltsia
Suomen nreri.rlueilla laittei\toa on läyictlt Pohtanpitäj:inlahdella. Kr rnijoella, Pairrionlahclella ja Salon edustalla

cela Oulu-, Tomion- jd siiläjoken edu:
tälld (l irrdfors el al., 1002). Jär\ imitlaul.i,l on rehtv LaDrmin Piäjarvellä.
Viro::a lditteistolla on miäritettv Pärrrun-lalrJen hr drogra.rtrsrr prrrteitä ce-

nerr brologisiin

L;i måaritettv ioliveden le\'iänri'tå.

pärislöissä, tapdhtuu hclposri. Lditteislolla \ oidåarr nähdd rnvös, milen ve

Ruotsin Vänern-jäivellä laitteistoa on
k;i\ leth mittduk5iin osalra satelliittikutiin Ferusturdn molr Loro intijä rjcstel-

4Gffigtrtrt

lämpötila ['C]

suolaisuuskuvaaja ja (b) perinteinen lämpötila-suolaisuuskuvaaja.

vertailuaineistoa. Erilaiset karttatuotnalta helpommin tulkitta!ia kuin pel5Lrurelle rl,'isölle i icdortaniseen ne soveltuyat ml ös paremmin
Luin pellLrcr millru.ar'\'uJl.n e-rttå

å

012345

Kuva 3a. ja 3b. Läpivirtauslaitteistolla tehtyjä vedenluokittelukuvaajia, (a)absorptio-

kulkeutuvan kelta-aineksen, konsentr.ralion rnuutoksi.ti lutLilldtds(a \ e-

lät t.rululot.

"4 _

lmj]

Vcsjen.uojelua j: r e-iraLentamistr ko.
kevien päätösten tekoon pitää olla kä\'-

teet o\'at yleensä lopPukä)'ttäjien kan-

,-'\

t

5

.J'

.J

f;r - F

51

\'c.in)drsojen opLiseL oulinaisuuder iJ tilrer poillear .rt meri\ eden ('mirlni-

ul.i.la

JT

T

-

-

ä

mi\en scurdnrldssa l.rittcislon on hJ!aittu toinliYan h\'\'in, sillä seur.ltta\,ien

:,r.r

lIi

. öö,

neiden runsaudesta. Esrmerkiksi 20 cur

sv\,\,vdeltä kerättv pintamittausaincisto ta-t.ra hvvin k.1u Lold rtorlusn Inei.ton si\ält;im.iå Lietoa.l.r on siten \ ertiilukelpoista. Rannikkoalueilla \'ähäsuo
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KASTELU

Kasteluseffiofin
haiaulu$ ia
hallinla
Irchitysmais$a
w Tero Kärkkäinen
tutkija, dipl.ins.
Teknillinen korkeakoulu

vesilalouden ja vesirakennuksen laboratori0
E-mail: tero.karkkainen@hut.f i
Työ 0n osa Gl0baalit muut0kset ja vesivarat

-projekiia. Tutk.musta tuhevat Suomen Kulttuurirahasto ja lMaa- ja vesitekniikan luki r!.

Kastelu

on luonut pohjan ihmisen

kLrlttuu rille ja kehih k"elle {rgriculture).

AjadasLuamme edeJtäneinä neliiinä tuhdnlena vuolend Leliltyi "inÅ11 Puol'-en fusinäa ld"feluLrn peru5runuita si

vili'aaiiota.' \4oderni Lasielu toimil

Kehitysmaissa suurimittakaavaiset valtion hallinnoimat kastelujärjestelmät ovat useimmiten huonosti ja tehottomasti ylläpidettyjä. Osana vedenkiyttöä tehostavaa "sinistä vallankumousta" on nähtävissä kastelusektorin hallinnan hajauttaminen'
missä vastuuta ja valtaa annetaan viljelijöille ja heidän yhdistyksilleen. Mistään yksinkertaisesta asiasta ei ole kyse, maataloudella kun on perinteisesti
tärkeä asema kehitysmaiden koko taloudessa ja kastelulla pitkät perinteet.
Kuva 1 maailman kastelhn peltoalan
ld>vusta ilmenLäd'\ ihreää \ alldnkumousia". lälä to"in edelsi jo mdärähetoinen lasvu .iirtomaiden patohanLkeiden ja kdnåvien rakentaiusen muodossa (britit Intiassa jne.).'

va väe.lömä;i-rä vaaLj lrsää ruoLaa j,r häl

liiu lset in\ pqioivat ldsteluun. M\ ds
kansainvälistä rahoitusta oli saatavilla
ja patoja rakemettiin tiuhaan tahtiin
I a-nnoitteeljr h)'vril sdtoå tuotta\ al uudet hybridilajiLleel oli\ at osa Lumou'td. lJmå johli ennen Lailkea Aa.iasca
cu

rx.iin .dtokasvuihin, mul lr Le5tämJ

iömällä lavalld. Vuosien

1950-Q5

I

ailai-

nen 2,4-Lertainen \ iliasadotl La.r,'u

''

ti 2,2-kertaicen mäar:in laslelu\ että

aa-

usein tenotonta
5uurissa ka. ielu jfieilelmi.sä vettä loislnaan pÅ\o>) ötetä;in . \ ni\lci .itä pel-

loille haluttaisikaan.

Jos kyseessä

on

löyhä viljelijä tai yhdist\,. ei pdk-

Luitenlin aivan oma..a n itialuola<saan. Sen räjähd1.måinen Ld-\ u [aprhtui lq50-80 lu\uilla. vihreän rallanJ.umouLsen' ailana. ;olloin lasr a-

s[wtcn iädcstelmiil na[inta

suulet lastcluiädcstElnät lsein
huonos[ ylläildcwiä
1980luvulla suurten rahoittajien lainat
a lLoi!,rt hu \ etd ja \ dllar umou5hiipui.
N1t, useiden vuosien tar r uo:ikymmenlen jiilkeen. 50-70 "o maailmankds
ielujJ rjeclelmsiä tan itci-i kiPeä5ii Lor
jau.td. Keslimådrn koriau. maksaisi
viidesosan uusien rakentamiskuluista,
ja vailla Loriau( nJi'r ollen u-e:rnniten
olisikin taloudellisesti järkevää, rajoittaa
Lorjåustdr\ e uuden Ld(telur raLentamista, varoja kun on rajallisesti-r'

locyöttöa norn \ ain vallion tai osavallion taholta LaLlai.ta.' Jr toiraalta vil
jelijöilli. jotka eivi I mak.a ve5imaL.uaan. ei nyl\ ään u.ein p\ (tytä edes
latlaisemaa,r \eden loirrutusta. 0 LisäL.i Ld.lelu ja Luiv,rfus on usein h.il-

limoifu eri t,rhoiltr. TuntuJ, eHå i:rrje.Lelmät on rakeffrettu suuriL5i "maa
tdloustehtdiksi' kart-alumar otnavarai.ta ruorntuotantoa vdrten ja eLlä niiden suutulittelu on tapahtunut suuan
ja idealisti:in r iir a-nvedoin. Nll'lä ei pidetä riittävästi huoltar ne eivät kuulu
kenellekäåin.

IoisGcn \rinrcään
uallanlnmoulscefl" ei olo uana
Kuten muillakin pääon'laintensii\,isil1ä
aloilla (sähkö, liikenne jne.), o\'at suuret kasteluhankkeet vaatineet valtiorr
budjeteilta paljon. Byrokratia, lukiaiset
jne. o\ at johtJ neet laloudelli<eerr Lesl.r-

InJtlörr\ v(een. Kehitr -nrarlla ci enui
kalliita jä4cstelniä.'
Eivätkä \'ilielijätkään ole tvyt\'\'äisrä
epäluotettaviilr järjestelmiin. Useil]
ole varaa vlläpitää

Inyös vmPär-istö kärsii tämänkaltaisissa suuren mittakaaran ratkaisuissa,

vleensä suolaanturriserl muodossa.
Toiseen "\'ihreään vallankumoukseen" ei ole riittä\'ästi !ettå. Clolraaiisti
kasielu I'astaa 70 % ihmiskunnan veclerlkiivtöstä (kövhimmissä maissa luku
or-r noin 90 ""). Maailmanlaajuisesti kas,10 uo.

Kuva 1. Maallman kasteltu peltoala."536

suurten patojen ja kastelujärjestelmiei

H,rJdutulc(n tårleinrrndr ,)\int o\ nt tre-

raKerltamlnen.

[\'-Lr cnlrrsid eri ioirni,oiJcn rtaLölr.mrst.r ro-n.l\'.lrdiSlaloudecsd elä\ Jl Fien

tö\'aikutusten arvioinnin luonnoksessa
kä\'lctl\'liedorl r\ hmitlelv eri tietoldtegorioihrn
Ldc\ rlli<Lru
"ddemäärien.
rlen 1re. rrrulaan. A rt ioiltiluonnokse'
-n un sel|iil ohjeel tiilä \'årlen. \dmrtrian kokemusien perusteella kategon:ointi luonni.rui .ek:r alueelliselld ( ltä
ministeriön tasolla. "'Yhteinen kieli
on pelkistettv ku\,aitn 3, missä näkvy
m\ ö\ tirkej ulottuvuu. hdJautulceen
ja koko kastelusektorin tehokkaaseen
toimintaall: \,esi- jä maataloLls\'il anomaisten välinen vhteist\'ö. Tällainen
r'l<irlerlaincn tieJ onjdottclLr, jolJ toiiiai eri tasoilla voivat tulkiia, osoittaa
m\ ö. tåflcilä lähtölohtia: \4i*l;i \ ol
daan lcslustell.r errsin.' Mitå iiedetäär
eri tJsoill.rl Mitä tiedetJ;in Lailill.l Lå
.orlldl Miten r\ hmitellä tietoal \li\cä

!iljelijät, \'altion kasteluviraiomaiset,

tar!itaan tulkkausia ja ulkopuolista

ulLonrdi-et loinrijdt jnc.). lu! a 2 1ä\ .t;i.i J<iJd et:iållii ld vlei-esti Tottd lrajrLttus !lipä'ltään !o s olxlistua, tan'itaan
vhlersr\ nt.l jd \ mrrärn -!J. Fiimcrlrk.
si Andhra Pradcshi.in ocavaltroril lntiassa hajautettiin kastelutoinlintaa ja
kJ--(lu\ cJen hir ld no-tetl:i'1 lolmm-

aPua?

telur'r ichokklrus on nloin

Jos Uimä

countries) r'naatalouden osuus on noin

luku nostettaisiin.lS ".:iin, sääshisi \.et-

koln-rannes bruttokans.lntuotteestd

tä karkeasti ottaen kotitalouksien ja teollisuuden tällä hetkellä kävttämä määrä. :

(1cqq) ja \e h ölli:räa \irllJos.m \ Jl-.tö-rä

Tosin näillä globaaleilla keskianoilla las-

kemincn on erittäin arvcluttavaa, sillå
\'e.itnr.r. nvrl iJ|JanlLrnecl hv\.n epj-

\'lsl

ertaitasdi<esti. JoLd tapJulsecsa
nen ld:lu o5oittaJ 5err to.rasldrl, ertä la.lel Lr nn å\'ainJ.en'.rssJ vottd .a:l:lcttJe-vett;i on säästettä\'ä. Puhutaankin
"sinisen vallarrkumouksen" tarpeesta.
Tämän vallankumouksen kastelu on
nähtä\'issä pienempimittakaavaiselr1pasä. Ja

na, hajautetunlPana ja vksitvisen]päIrä

kuin vihreän vallankumouksen kiihkea

llaiaulus (desefl r0lisaatol
Ka'telu-eLtorin halautt,rrninen merli see laajasti ottaen vastuun ja \'allan
(osar1 tai

kaikelr) siirtämistä valtiolta er-

valtiollirille roir ioille kuten viljclijö'clen vhdistvksille." Tärkeiinä tausta-aja-

tuksena tuntuu viljelijöiden ja heiclän
yhdistvksiensä pitärninen asiakkaina,

iorlle toirni(etaan |etiJ

|\

-vntään fr -

rLrstucn.

HaiaLrtuqtd ei norn r'.rin maasl.r Pol-

kai.ta. N\'l\ icillJ Lärtäturöillä o11 P:rkäl pcrinteet. lJ uudisrul:-ill.r on t,i--J[.in tdp.tuLses:..r jdrrutt.liansa. I isäL.i
maatalous on erittäi11 tärkeä tvöllisiäjä

i.) lJloLrderl,ulijdlkJ lehit!srnri-sa:

HIPC-naissa (heavilv indelrted poor

r70"". 1qoo).' KriLissa kehitysmais.a
ma.)lJlous höllish tuorur.r 2000 noin ti

o

h ii\

ointa\tJ.

K,r.telu

-cltorin

lra-

jautus on nähtä\.ä osana koko valtiontaloutta ja +allintoa. Joka taPauksessa
ka.Lelus.Lrorin haj.rutu5, lurcn nruun

lin

elinkeinot

lJmin hajautu.. o

ctpnemii\qå \'dJr\ir5h. Kura.rn : on Lootru Ld{telLrn

hai,luH.dni-e(n liitN! id le.-

keisiä asioita.

Daalogi on

uämämilön

lerl.riselci. Reformi onnistui, lo*ka s.
h\\,äksvttiin poliittisesti ja eri osapuolet
vn- r-.rr-i\ ät nlil-i hirtoiJ läytvi no-tan. \ lrler\rrnrniirr\ k\en lelritt\ minen vaarrr dialogra efl iasolen ia loinrrjoiden kesken.

Tosin \ nrsinnisld ailod

l( \kuslelun

ci

lnikään ticclon iaottclu korvaa. Per usedellvtvs vhteistyölle ja kasielullc on
halu konrrnurriloida.5e kuin[.d en tahol l.rhän Dloli\ oidaan, vaihte,ee suure-li. KJksi e-imcrkhiaPa u-ta |.irndn
j.1 FiliPpiinien llaiautusohjelnrista:

Kiina
Valrr i:.tar aD"r porllcu[:cna err tasojcn
drdlogin tJrpeesl.r on l..iind, jossd \ elt;

Dialogi taas vaatii "vhteisen kielen'',
jorrla luomirren r or olla hddcta\ J,i. I .i-

mr tdään tullukaupan

rDcr ll.in;i vhteise-tä [i,lest] L:i]nee \antibi.rn pientert \'e.iFisteitlerr r ml.äris-

Nämä huolehti\ at ka\teluleden iaostJ
ja laskutuksesta.' Lisäksi Kiinassa on

tlvlrin I'ull-

kimJarirä ! ilielijorden vhrlisrvksill,.

Rahoitus

Kansain\'ätinen

\-nltio? Kansam\alisc

Poliittin€n

\lissä \åiheessa
\ ;llcliiij;den la$rulle?
lahol?

prosessi

Kö\'h\\

Tahlo. dånkohtål
Nopcasli Hilaasli?

Jt

!':

\-altion rooli

. PFOSESSI

hajauluksenl Kulia

'lirrha b\rokråriå pors
Dialogi:

\ al1tun \'iräs1()ille?

Onko rilj clij öi de|
\hdisrls \ksn\trren rar
julknlrn to;mija?

Siimeläänkö \'.r1n

tiset kasteluviranornaisei kunnostaYat

jä4e-Lelm'J.rrr,r.l,r J-\u'rdd

) Jd

srlli

vat viljelijöiden karssa vesimaksuista.l

l.rrranldpd ile.l p.Pnin u,
"1tr

r

nLr

II

l''i.rll vl .i
\ l.J Kiinä.-

-r \ uoden l"7d j;jll

ccr'. kLrr' ;,-ire'
jelrnille rLrnl iin io'lak.n rrr'll inar"ltruden r n1'3ri"- a I r''J orr kulrenk n åi
\ dn onra tap. u\.P_.a. \ erler' luL\um\rynti ja osuuskuntatoirinia on ehkä
lu^nle\ JJ jiH'l;i-nru.rt.rh.r'-r .l-lto--a
qJrrJ ci onni-lure \ rrtii ltell'c-t' muu
rll.r. Kiin..,rr e-.nrerkrt o\ åt j^ld l.r
päuk-p--J mrelcn(iirlloi-iJ ia nle-1. lläviä koko maailnan

1

ka

ralta.

tilipniinit
\ uo.i.aiojen rj rr \ ilt-lrid.d" r \ \le 'ol
huolehtivai kastelusia ja järjestelmien
I unno-.apioo-.J I iliPoiirrFil J lJ'le
lusektorin mr:iln'rr dåju.-en rå,åhd\ nrJi,cn |.r5\ ulr d-l.r'a lo50-lur ull.r Fi

rfp||l|ren llJ .Lr- P;åtti rJke.1(J.r -Lluria kastelujärjestelmiä ja otti haltuunsa
murua

'

iljeljn:dc- cnnerr hallit'pnia j"r-

jp-l.ln;i

lob0- uvu- alkuouolelL pe
ru5Leltrir kd1-4..-nen \a-r, uc I all-nto
elin National lrrigation Administration
t\lA) puo idutonomi-eG. r lrdi-n LeLi
rJl entd-rddrr,J hJlli__oIradn ka.Lelujä4estelniä. Kuten monien nluidenkin
\ rrl.alole'-lolen Lnl'drlla \TA *i

-aa-

nut fitää leriimrä;n kdrtelun rl.ut:.
\ JJn rahal

merr! Jt \ lei<pen r alrion La.-

saan. Ajan 1nyötä

naksujen keräYksen

-

Yhteinen kieli:

Vedenkiilttäjäråteisö

Kuva 2. Kastelusektorin hajautukseen liittyviä keskeisiä

aleltr \L-Il\rstdä ld-lel r-{.\lorr.r i..-nin mälrir, e-irrpr\ik.i -.ten. elrJ .r-

_
\Lrrlilous

,I,

|esi

OI.qapisaåtiot

Laki

on

Alueellin€n

:

tjudel t.htä\'äl

r-

i

[.nnen !aijälkeen

Taloudelhnen apu:
Iah,onla: Ohjaus:

r\ i-vrilrJj\

;
4""""!r"""

.räriest€lnien
kunrostus?

HsU{+rIUSlr

]

asi0ita.r6

Kuva 3. Yhteinen kieli eri tasojen ja toimijoiden kesken?
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\''uo1111a 197-1

täinrtll"r. länu lal.r'u-li koiklra o..r
lrnliJ \lA:i r leräirrJJrr rrÅ-uiå.ln\d nc mucoo.ti\ I | -crr ld tl I i tJl.l vil
l.ljoi J -r-J\-r r'ddr lä-LLr.r. Lo-Ld ld\ut k i\ Lc.ti..r .rci,iJrrkd-telu'ärie.lp
miensä \.lläpitoon ja kunnostamiseen,
sekä valtiota, joka pvrki hillitsemään
paisu\,aa bud jeiti\:ajetta.r

Taloudellisten uudelleenjärjestel,\ien
r.ik-. \l \ alLo. r i5rlcllerrantaa r ij"
lijo.lle \ J-luuu kd-leluiåie-.elm'. r r'oido-1" ld r"l.rnr,i-(.r Pitldnri-tä\ kre.1
t.\ o:llcenJ vrll;oll" un \ l -irvi-lä; pienel ,1 I erl iruurel kJ-lelu'äric-Lelmdl
..r\-r- jä rålöilldä NTA tt r.'ol ra.n re
derljJ\e ujarjP-.plnrån le-ler'lcn,r-rt' l
hallintaan.r :::l

Kun vastuu on annettu viljelijöi]le,
e-inrerlrl., eleldr<.,\-J LL,/cni.-" lakujen keräyksen kattavuus on noussut

prn-en. -ta r li90:eei. Li-äl -. \ ''ie-i
Jär oval F\'.rvneel lrillaa,nran i.t"ip'
telrnrn I Jvl lölu-l rrlnuL.rå r'e-iånnek-pllå jä \ J.-itLdin"- l ud,eth\.'e orr l;20

h.. kaJunrrul. N4\.- \,r I'onlr.tlli-1,'
on tchn-lunul.,;rie-telnrår Fari.-d h ö\.i NIA:-1 ren k.lökutr.r orr r i-

^eniele\
lrenlv.ry. -5 pro.e'rlilla. nrilJ o- u-altJ.'n pnr-lJ_ur 'u'haa bvrol rdtiää.
lrr-riruLe ol lLulil'pir re Culture nn .u
lirrur +b jå4i-lHlmi.r. ioila \T A oli l urrlto-tJ mJ-sa la80-lur un al\upuolella.
\å.-ra jarje-telnrr.lJ 2.1:*a t ilieliiir olt-

\.at osallisina. Kui\,an kaurlen aikainel-I
I r-LL lu r 'ljelijrir,rcrr 1;rie-trlrni-.J k-.-

\.'i i:

u.t tJJ. r'ii--d t.jrlr-t, lrni5..r
1ni*a r rljcl iäi cii;ri nllee. ^-.rlli- na. kdo, -

vu oli vairl 18 l;. Riisisadot nousivat
kurr ara l"ulerrr \. jL lilo Jcr) l;rJe-tcl
nri--i 2l ". j, d-Lr\åt InLr.-r irriP5t.lmi-.J r I^d, r pro.enh r liri"-lclrnåt ulr\ Jt Frprr'r' r r.rkl.rrnutturd. kJ r Pd'kallinen tieiotaito oli kivtössäja tarpeet
otptLrin h uc'r". \,n. VrlJeliiordcn c-Jllr-lunrncn e.lF-drJllo' In\ö- \edr n o.
l erder rnu I r i- l.-r J- tehold.ld jäLdmi-ta.'_

Ongrlrn.alin or. On Jf\ r.'itu. eltd
l\. A ;o r. ui-i |.i\ ärnään l0' L\öp"noksestaan laskujen perimiseer Onkin
e.:ielh ellJ ka-lelu l;\ h l-i m,rf-rr(.lu

käteen kuten Meksikossa ja Kiinassa
tehdään ja rnissä a 'iolta vain noin 5 %
tropan,'l.e-ta kuluu lu-k.-rter prrim -

-een. L.-Jl -i \l A:1j,'lrld a or1 \ d'hlurrul \ lirne \ uolierr nil,rl.d muut,t.nJn
L.n Lu:Lar.lerr vJ-p n, nli-rä orr -eu
rJ Itnu I poukloiluå lo rinrafd\oitlPi--d. O-d L-ntäll.i n ölJ l.L.\ r-tå \ i'kr
r'lr,'hr-tJ t.'r'nri varle-lJhloi-r.li Pl.låtc--ä;n menel l\ rr-.r l\ öfa Ll ån-J.
l\orLlutulsen rdhc lu- or u-e.n ri:.llnätöntä.r'
Haiaulus on Iaaia uyyhtip
Pienissä kastclujä4estelmissä (100-300
\r1 mm. hdone..a.-.r, Tlrarm.rr--.t i.r f 'lrpprr-e.llä or .rt lr licr iLmi-er huolelrfinFel \d.lelu-ta jo .a loien \ uo..en didn.

\3:--,1 1lpiLrkq.-.a o-a la.rFl tmJL.U--

lisuuelelle ja kotitalouksillc.

lrl.i

f ir r'ir t,'ir'ri\ a \ Lj:i.jr..tHlrr1i.-.r I rrl00 l0 Utlr I l1,r j \ hd ict\ kvt lJrvil.e\.1t u-( i
trlkcrpuolista tir'totaitoapu.l (N,leksiko,
Kolumbi.r, Albarria). \leksikossa pienct
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lrJiitil -r. l,"l.rr.rr lLr-ldnnul-'.1 d'i(l,,ulu\ nl -na\JJk.ccl' rtitt i!.iJ Inl,,JJr'llisLr pohjaa ulkopuolista ammattiapu.l
vJrlen. l-:i r.r.') [l! l\-tr erittäir tJ
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)ht.lisld. T:rh,rrr liiLl\ \.il l1.rl\i p<rrrr,rlrk.i f,,,r urL. in rirl(:tel rrin lrlnt.\ \.. nt\ n- \ ll.ltrt\'[.en iunlti,,l: ,'n-

l'.ru-l

ko nruutn loilllintaa ja leiPätvötä kuirl
rnaanviljelr-?

\lrl*r lriltJutLra'\ lecn-i I,r.rnlolii\
Kuva 4. Viljelijöitä työssään Intiassa,"
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"rTT.rksuksi". Keksit:iänkij jo olluita

-.r\:i:irr \ c.lerh\

ostrksi uudelleen? Nlitä \'oida.rn oppia
rrelrrtr e-tii ra nriL.r rurrruiii lrrontr\ inl-

r, |l Inr'n.

mdlt, rnrllL'k.n .rlu(.'llel \lil:iärr \ k.r l.l
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\räksi toisissa maissa ja kLLlitlrufeiss.l",
hul(.n K.rtko. joL.r 'nr lu lkrui rilä.)i\c-

l. iIi.r ju,'rnd\ a.lcn hrrtn.ritLelttn \.trt
nalh, kitelttää::

Suuriakin kan.rvavcrkosioja t.ln ita,1l1
ja re \'oivat toirnia tehokkaasti, kutcll
I'IIl.rIl, .rrldLrulLrL'ttu \\ar Jlr.rIrdi-l.ir
:.r-ie.tr'l r J lu I rrl'i n ('5.r\ .' ltins-.r ll n'
sa j.1 Pakistanissa). KLrinka kLltlrlostaa
r\ l\ l\er :.uu'cl i:n, -lelrnnlJuu-ld\ anlpa.u1 ja h.'rjaut(.tumpaan kä\'ttciön?
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l\llfacle Last? Ne\!'Y0rk. Vy'.!!. Norton & Conrpany
320 p. SBN 0 393-31937'7

Suomen kehitysyhteistyöhankkeissa on kastelua mukana Etiopiassa, Nepalissa, Elelä-Afrikassa la Vietnamissa. Pääasiassa toimitaan valtionhallinnon konseptilla. Tosin Vietnamissa, Burkina Fasossa ja Senegalissa tuetaan kansalaisjäriestöjä, iotka auttavat ja kouluttavat paikallisia köyhiä pienviljeli.iöitä." Suomen strategiana on köyhyyden vähentäminen ja siihen liittyen maaseudun tukeminen. Paikallishallinnon tukemisessa kädenvääntöä on paikallisten eri
seKoreiden toimijoiden sekä vafsinaisen paikallisen keskushallinn0n välillä. Kuinka ohittaa perinteinen byrokratia?'?3

The Wolrd Bank Group, Decentralization net:

wwww0rldbank.0rg/publicsector/decentralization/water.htm
International Water Management Institute. Dial0gue on Waier, Food and Environment:
http://www.cgiar.org/iwmi/dial0gue/
The Land and Water Division of the Food and Agriculture 0rganization (FAo) ot the ljnited Nations and the
lnternational Network on Participatory lrrigation Management (lNPlM), Kesäkuu 2001 - 22.11.2001,International

.

E-mail Conlerence on lrrigation Management Transfer:

http://www.fao.org/aglagl/aglw/waterinslitutions/
FAo / Land and Water On-line Documents (Water Topics), ks. Transter of irrigation management services
Guidelines, FAo krigation and Drainage Paper 58:
http://www.f ao.org/waicenvfaoinf 0/agriculVagl/aglMoldocswasp

.
.

-

liitwää tutkielmaa: FAo / Land and Water on-line Documents (Water Topics), ks.
irrigation management services - Guidelines, FAO lrrigation and Drainage Paper 58:
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MAAILMAN VESIPAIVA

MAAIlMAN
at
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UESIPAIUA

2002
Maailman vesipäivää vietettiin 22.3,2OO2 kyrnmenennen kerran, Ensimmäinen YK:n yleisko-

'llt'.

kouksen päättämä Maailman vesipävä oli 22.3.L993.
Helsingin Säätytalossa noin 60 asiantuntijan voimin
pidetyn Maailman vesipäivän valtakunnallisen seminaarin teema oli 'Vesi ja vesialan osaaminen kauppatavarana". Tällä Vesiyhdistyksen järjestämäIlä vesipäivällä on jo yli 3O vuoden perinne, sillä ensimmäinen vesipäivä pidettiin vuonna 197O, Tilaisuuden toisena järjestäjänä ja tukijana oli Maa- ja vesitekniikan tuki ry.

Pertti Seuna

Vesiyhd styksen puheenjohtaja

E-ma li Dertti.seuna@wh.fi

Vesi kehitystekijänä - turcn u-

r.rU\-ierr \'uoL<i. jJ noin neljänn$ nraä-

nl;ln vuodcn lrlr,Jin\ älincn |c5ip:ii\;in
leern.r Luuluu ('r 1ji.r .;irleJ, ettJ krLn
nolli-en kä\ Iiö\ ( den .äald ! uutlå \ ordaan pita5 p;;5, 11tt'ula vhteiskurlllan

I'allon \ äestöstJ a-uu lroonisen !r-.il.ulrn -lueilld. Tule\ ai.uuJen Lehil\ r

tJlou.ll.llr.cen i.t -o<iJrlriepn lehit\ \-eLn.lLllcrl rnm. \esirhdish lsen tiimp
le\ dän kehil rsrna dscm in.r. rrin lecm,
osoitti. Vesi kehitvstekijänä rreikitsee
I

fnrtsr \ hterslunndn \ Ici.en elrnld'on jd
j.r errt\ ite-ti \ r rtci.lurr lJlli:(n hr-r-dn on l1Jr.'lntanista. Onl-lan kunnollinen kå\'ttö-

h\'\'irl\'ornnrn c.lrsr.ini:,tJ. m\ o-

vesi lohtuLll|sell.1 saat.rr uuclella entvisesti lasten ja naisten asenlaa pitrarl
Lrvd telijJ lehih -nr.li.\d \\ kväänkirr
\ iiiiscrl miljoonåd l.rsl.r Luolee rr,o-ri
iain veden puutteen tai huonolaatui.
.e5l,r juomJvcJcsiä .rih+uturien s,rr'

qffitrffi

riertönl,rs\ un jd re*irarojen osalh

ei

rU\ t.r tuo\'an helpotu.r.t lildDler-seer1.
V,i>lJs.a ol{rvJt luJstcel Lorosta\.tt leiIloien lclrittJmr\etl tJrle\ tt,r. T.n itJrl
urri-tii pdrprnp.la la rJrlernldr lietr,.l ia
osaamisia, taNitaai Lrusiä teknisiä ia ta.

loudelllsi.l rdlkai.uia ja tarvitadrl run

\.l.r.ti lolirlii.ta

LJhroJ

ralhi5ujen to

teJll.rrnisel-r. M'tä ' ailr.arnmrL.i

j.

rnoninrutlai.emmiksi on8elmit tule\ at.
-ilä \rrlitarrrlan luorrnon lrcteellistå i.
tl'lrustå o.aJnlistd t.ln ita.rn. PelLkä oc"
gclnran r.lcnliirointi ei riit;. \ dan srlle
pltärci lo\ t\ i ntr oc te|Irise:ti ja talou-

.lellisc:.ti roteu!la mi.lel[.oinen ritla isu. TämJ tosi,rsiJ on \ iim(ailJisils,r

keskustcluissa ia !oimavarasuuntauksissa jäainvt ehkä liian \'ähålle huoD1iolle.

Täm:inlertaise'..r \ e'iPärräsen1|naarissa tarkasteltiin lesialan kouhrtus- ja
tutkilnusnäkvmiä sekä vesiosaamisen
ia itse r eden kaupallr.ia. tcklisrä ir jutidisia edellvtr ksiä ja mahdollisuuksia.
PJitiin JilJn.t lucvutettiin rn\ ö: luniori\ esipalkinto Loululairlen Iesil ilpailLrn Yoittaialle ja jaettiin Vesivlldistvksen vuotuinen ki4allisuustralkinto.
5enr inaarin ohtelmassa

erikoi5tutLrja

Pcrlti \ uorrrantd iarl,i'!eli ! esidl.:Ir rutkimuksen nvkvtilaa ja tulevaisuuderl
nåL!nriä. Frofcs.orr Heilli Kiuru resrtel,niilarl loulurusta teknillisir:ä lorledLouluisid. protessori \ eli-Pell.r 5dIonen jJ \'t. profe.\orr Timo Huttula r€-

-ialan kouluhrsta y iopistotr>a .ekä kou
lu tu.ohjelmrjoh ta id Varkl u Ra'nro\ rard \ e5ialal.

louluiu-La dmmalrilol -

kealou lu r- -a. loimitusjohuiJ Rauno
Piippo valoiti vesi- ja vienäIilaitosten
tuler a i.uudennaLyrn ii erirvi.e.Li henkrlö-tör1 -uhteen, ha-lintoneur o' lelka
\ ihervLrorr ve-ikaupdn iufldi-rd,d diPlor-'1'-in.mööri A narolr Korelir Laupalli-ia edellr n k-ia. lo\laid Ari Mdllonen
tarlastel i -uorndldi.en veqiosad'nisPn

Juniorivesipalkinnon
saaja Susanne
Salovius kertoo

kilpailutyöstään.
([,uva
P

psa Poiko a nen)

kdupålli.lJ \ ientiä .el; filoqofian tohtori Esa Rönkä pohjavesitutkimuksen
n\ \) lildd jä tietolaidon vientia. qeuräävassa esitetään muutamia Poimintoja

alustu\c.l.r. Laajemp'na \rqorlul'in"
ror.ralld lJ-.; lehde:sä or at prole.'orr
Kiurun jd lrallinloneu\ o- \ iher\ uoren
esitelmät.
KoulLrnrk.r.n o.d.ta pideftiin rrr I vt'ia

cpiskeliianlääflä \ leice:li orläen riiltd\'rri. \ lioprstojen jd teLni li-rerr kor

lealoulujen pLrolella

InääräL

o\.rl .ul'-

teellisen pieniä. mu.ta kovin -uJr.a \'å-

li.onfä \ Jo-il. ur.-ien .uu'e'lldmi.lar
vetlJ er nihr) olerdn. Arnmattilorleakouluissa vesialaan erikoistuneiden
mäJräL o\ dr noJ<us:d. \4ones.a )

hiev-

luilp{in

todeftiin, el1ä voimala.
sukupolvenvaihdos koko vesialalla on
.lihe-h mä-.å. t.imprkilci ve'i ia tiernå-laito>Len a mmaitihenlrlö-tö-tä arvio'daan lihe- puoler Jää\ än elälleele lu 5euraa\.u1 vuooen a.lJnd. (Js,rdji.ld n; \ ttäi-i o P\ an oLlJa In\ öc \ ienrialdn iehtä\ i'5ä. \.iilrn han-re'-iin \ d*
lddrruneF cJelll h:inee jorl.jnd.lei-i. pr
no:luL.ia, Nute. mm. tohtol inloulutu-ohjelmier) \ hteydes>ä on Iapah(u
nur\rr. M) ös lie\ Jl opi-keliia-näånen li-ää11i-ldr\ ettd ve.ldldlle nävtläi
si olevan lähivuosina.
Ve.' kaupan telni>iä Ja talouLlel'i.rJ
toteuttami'nd l^dolli.u ulsrd ldrkd-t( li
dip.urd in-ircjdri Anaioli Korelrn Hcl'
sing'n \ edectä. Hän tote-i lähtöl ohldna olevary että on sopiva vesilähde ja
siihen \eJenollolupa. I upa on hdelldva lupa\'ranomairellå. iold edell\ ttäå
lausLrntoja \e-'dlueiLa h"lliruroir alLa ia
lo.Lrrxlalla. pdr^äl r.l.lrd rrnpär'51ö\ irrnonrai<e.ta -pLi kr -e scn Lunnan
pääitåviltä elimiltä. Vesi on johdettava
joko käsiteltäväksi tai raakavetenä laslaHd\ dl-i. lJnrd cdellvllaä \ leensä -Lru
ria hvestonteja ja edelleen lrpomener
telyjJ. I ogi.liikan telninen ratkai5emide-sJ

nen nuodo<IJJ urndn ongelmal-a, ko'ka suurien vesintassojen liikuttelu on
lallista ja pJilon Lalu-toa vaalivdd. Ve-i vordaar luljetlra tan-Lkilaivoi''a. iorden on olr.tv.t eril) r-e.ti tihirr lJrkoilulqeen -opiviå, lo-l'r lv.\ mvl<es-ä

or

..rlou-r

c-i. lullo\e-i edpllvllJi

r leen-r eJen puhdi.LJmi-ld (ekä rJ lIolldr-od, jonLd in\..11'.nnii o\ dl mclko suuret. Korelin arvioi tanlkivederl
inve'toinril r'tamu ksrL'i rcirr 7 Veuroa. ja logi-r irlk.r\u
'tannuL-il.r Poientiaali'i le I Jlu ucälLreille e-i nerLiL,i Kunairiin r0 M<uroa. lullovedcr rnr

I

I

vestointikustamuksiksi hiin arvioi noin
-.
2 Ve"rror j" logi-trrklalr-r

'.arrnul.il
. i.kl oi, I
n 20:entriä/pul.o. t
"-'"itu
ld\ irn Iä nk\ilu l,etu\:iin lirltvvåt hr -

gieniaonge

mal voi\ dL ldmPrnlillä

alueilla muodostua nerkittäviksi.
Ve.ipå r än arlana idettiirr JLr|.iori\ e-

.ilalkrnto. ioka o.l pcru.teltu ldru-Ls-

\Jl.. linin

,.r.rnc

Sd

kilpailur \oith

lo\ iu. Md l.lid"t rn

lul

o-tu

nri-tä Ja .e ' -vila k;.rttelevJllJ holl;år'
\uJri ,.Lr\\oe-iIrt\ rrä la\ "llrln T-or

voonjoe.-a \ uun|.,t loo-. friloi.lun
nir.r'ririnnrn -aivJl l\ or\hrnå \4ee'l
Honkancn. Heta l'.ri-lo jJ Lli-a I aaL-

:dmo OJlu>td 'pL" letrn Koir u-alu
Kurpiu-ta. luiorive.i lpailLIJ o\ dr ruIeFee( \y'dn-jd \c-itplri'\"n tuk. rv:'l
. -äk.r Kemira Cher-r621.. Iponnrslr6-

rri. FLo\err;a Hel.ing r)\e-i. Suomer
kilpa

ilr"Ln

.rojella-na to.mii edu-kLurn,tr

I'ulrem p- Rirtta Lo'uLairen. ia Irtt
sainvälisen kilpailun, johon eri rnaiden
\ urirdldt osJlli>.u\ al. -uoieli.a on RuL't-

-irr lruurunfrinse--a \ rcloria. Ve.ivlr-

di.iyl.en

"r

rJa

tl..r.r-pa l\rr to luorr-r

j" ilrna,Lonrruuto-tuL

leiLiin rlrna,ton-

k'id. rilo-oiian Lol rori \4år! lu Rurnmukaiselle, joka tällä hetkellä toimir

RJ.t-.-.

lddjon

ve.äjJ n; jd on ju

\\\ tCLl\4

lka'--r

I

d

-ohrelmJn

ld ll,,r lu ku

i-dr

Su

joukon tieteel i:ii ia mrö. pnpulaarr'
kirjoituksia. Palkintojenjaon jälkcen
luullirn Inolernpipr palk.LLJierl r -lrel-

f.-

måt.

trmadn alle 20-\ uotiärta nuo-id tL'imimäån n) L\ i-en jd fll P\ dn \ l.\ivmPJri'ton h\

poo-lr I J f'u lrr1" -Larr iouLLoe.i.ni\

#

gere.trru

MAAILMAN VESIPÄIVÄ

UE$IKAUPAII

fuRililtKAtl
PTRUSITIIA
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Veden m1rynti Suomesta ulkomaille on etenemässä
konkreettisiin hankkeisiin. Asiaan liittyy kuitenkin

Pekka Vihervuori

hallintoneuvos, dosentti
Pirkanmaan ympärisiökeskus
E-maili pcklKa.vihervu0ri@dlc.f

Kirj0ittaja on k0rke mman hal ift0-0ikeuden

jäsen. A enmrn ha'r on 0llul Tm. la ouso

-

keuden ja ympäristö0ikeuden profess0rina ja
lainsäädäniöne!voksena

eräitä oikeudellisia ongelmia. Vesikauppatarkoituksessa tapahtuva veden ottaminen vesistöstä tai
pohjavedestä edellyttää yleensä vesilain mukaista
lupaa. Sen myöntäminen on paljolti tapauskohtainen k5rsymys. Yhdyskuntien jo voimassa olevien vedenhankintalupien nojalla kaupallinen veden myynti ei yleensä ole mahdollista ilman luvan muuttamista

Vesi crr, rL.rr.l.lli-.

lta l.rrrrralt.r r.rrsin omala,rtLrinell nine. PerimIn:iisen.r
-\ \ n.r ,, )A"lrI iirl ,'r1. I .rii -i r o.i.rt nt, r Lltr:- tr JInIl...tc.r ;'r r u.i,rr ;.er, .rr llrc-

nalta, mvijs vesiainecn kiertokulku
lu,,n|lu--.] trr rrr riLlcrroilLrr.i;,rin-trl
-er ',\.I 11.tl.in h -1,' i, ll.,rr!cl'il\L-crr
tuloksena lrr,r'in erilaisia s('n sul'riL'er.,

ntil<n

vlrlr\

i )cn

'\lr'-llr-"ikclr-

r rl

'nlrLr_ r'{ 1 ,' lcL-l\ l l'ir ul.'ttl|\ 'r lri. nrr.'.-,r nlcr'rrrr r*-i'rt lul'utla*.-,t firt
t.r\'csisiä olr lilamrc rnaailmnlLr Ylct'nsä
.i. ( J iD tl:i :n \.rh.,l',,'iit.it't-t- il uc

\,lr \ k. il\ i-. rr o|lli-trrklur) l.r.r. . irr.)kirr j.cl i.l i. rr-

r,).rt t.r ,rlr,r.rl ,
-crr

lo

rlF.n.r.

!e1 rnuuioin o!at nruodostuneet joko
kdrLl rrn \ hlvr\ l-i r. i -ilrcn - l.-r'r f'.rl
jolh.dnrd.r (.rrko ll.\1r -hJ lrl-rt.ut. ttr,i-

h"Ilrr

rt r'.rlti,'n,,'nr. rULtLlck.:. \1u..-

o\'at Iähinnä Pohjoismaat ja
tt:it-t i eftl\ i-( -ti Ruot-i ta Suon]L 'l)t-..r
r.- -löi.rr ia n-tr Inp*:., Lrepnlrrt rk.rtå er-o,r\'i.r

l\ rr.r .'nl'-or- o J:irlc<telrnin l:ll)till,'ht.rn.1. Llmist.ridnr. n u-eirr r hrei,rl,r.crr , -.ll,r-llrnl.r .lr i)i rh i-crr r)r,r.rr'rritt.rLrsmateInatiikkans.r muk.risesti nc
Li..'t,'-r"l \ hJ.'-:r, ioill.' un ^:1.,.1-i.,
kr län-.t v, -raltrcr-r'n T,'i-aJlti rn\ ilsuoraan kiinteistöjen omia rcsialueit.r
esiint\'\, pa ikoin runsa.rstikin. Osin
rr\ ö- \..lrro L'n l-1in Inr.tlla Irrtr-t.tra \i
-..r.ur.t.l lJ o-ut.l-i t tr'ihin \ oi.1.t.r.l \. liaasti rrr\'\ d.'i
\:eslrlueen onlisfus ci kuitenkaan ole
Lllre-\:i:irr \ llri .vl\ äf lirl, r-r.) .r l.ltdotonlJ luirr rn.r.r-rlueiJcn o11r-lu:. Jrrtr-

n tJ--: iln.er(.( \'eJerr

i.rllJ\nr'\ic'h-

krlun \'.rkutu-. \arll.r re-' luorrnnn.

\.,r.lnä lii.t.itr.r orrlin.lrrevn a-r',
\

arkuttJ\ I tclrlä. .(

()rr t

j

lij r.r'rr ,,rf

orr
ir

I

e' 'rrri.rd \k.rrl;i-t,, \.-rnrol, l\ \ li.i sillorr\c.iraj,'rr'r'L.'.tn. krn.c
'.r.tuu hänp
..r -i'alu,'1.'11- lq,I'rnin \:in er orni.i.l
l.rurth r-cll.r t.tr.rlla.ttt. Otni-t.r1r

\ e-r r.rj, ,jl.rr-.r

n,r

-i-r ll.r trir.'a l.rh, r c-'rr.e-

lritlå L.rl.rslL-^rkcu.,'n.ill' \ c.i-

"rura

n dr\,,k'kiiä.1 Vcsil.rLr pulrurrlirr
c_ \ .rll rx).1:lJ. O rri:

\.-ritöll i, ri.rrr,

taja siis omistaa k\llä alueerlsa, nlutta
lain valliise.t'r esi.rineita, jollei kvsr' ole

-ulirtL- d -:iilio-l:i. l"ir".l.r rur r, denottamostn.
Vallinnar tarkemy'i sisältaj

nt:irävh.,

tihnrlelol)t.1i.e'li \ luu r,'hell.r rallint rd r.r'nrlt.r\'-lt låai.rt \ lei-l.r\ ttöoil(ud( 1. tnr-h n.,u"jålrrl ''rLcJ-.1:-cIrrJt. \'v

:i-löi

nruLrtt.lrien loirnit.n lu\ Jnv.lr-ri-

lupal.arkiud-.a huomioon otel

.LrLi. ja

td\ at irlcle,5iL )dr'loin I u'n .e r-rdhdollisuus, että muille myönnetääl heidän
ldi.id lupid ;orJla puuharÅkei-.Lr-a
'e
tutdan tierdd.een otnt-tu-piiriin. E.i-

merkiksi vedenjohtamisluvar tarvitsee

vähänkään merkittävään ottamiseen
kävtännössä rliin onlistaja (tai häneen
usein rinnastuva vhieisen vesialueen
o-,rf.d, kuin uilopJolLnenllr. olipa Lr -e yl<ifvi-e.lJ ottdra-rJ lri \ irärlomdi
-e.ir eikå lupJ \.rlh:lmätti edell\ rä håkijalta mitään ennalta hanlittua omis-

ru.tä Lupdj;lrle.teli -n\ ö( -LoiJd \ divd.ri loi-ra \ I,r:l\ i-rä. Void.rarr kvllalh

v.y; kuka kulloin].in oll romi-ldidi:otlopu(Len lulokohdan om i.taid ! k'rn
r aiko laikl'i ne, jotla o||ri.tavaL e'imerkiksi iärvialtaan osia tai osuuksia
l ihin. Olennal-l.i Iu'linLin or', ellei \esidlueen lJi -cn o.an omi-t,1minen -eLlai5endan . i-dll; orf eLr lu.ld \ Fden .lldmiseen vJhår)kiän me'LiHi\ ä Inmä"J
määrir. Lu \ antarveLvnn\ . I vllJ on eromistajien harkkeissa vielä alemPi kuin
'u\ rrnt'rl
omistzrjren hankkei.-a. oi.td
ve riippuu ennen rnuuta vaikutuksista.
l.

tdellJ ve-islcii.tå.rnol.u

pdiee

prl

kolrtid \e-i.rlupen lldi pohlar e.len o-;l
ld -nd"-åluee J onrr.lu\-een pohiJUl u
or rl näi-tä le:\ei-ra-lrröl\ puolellJ. haittdpuolell.r t.ti u-eir rnolernmi"d. On-i.IäjJ ei kyllä lävLärurci'sä pystv pelkä11 omistuksensa noialla

\at u1tre-.il

r.tämä.rn u!dn m)önlärni.td loi.ell,.
Mvö.\iål \, .iåin.rn Incl)efli ru-tä'el
ldi.endan er oni.trjalle kor\

-

mJ.lä on .amar'taPaiser va linnd Lohrecna. MJar)oml.laja ei cii< o11i.td Jlu

- L\ -

sehän on pelkästä vallitu1asta - rnutta
e,imerk'k-r r cJenl, anliffdr r \ aikpu lu-

minen.rrlrrr olld Lo'\alla\

dd.

Hi'lo-

riallisista svisiä vesialueeseen sisältvvä
lucrmollinen r e.ir oima on \ e.idlueen

t.fltLeeI] si'ä ltv\ :5li eiuu k-i-tr -pl
\ d-lr \ oirnal låirnrnin .uojdu u. td .iihen
otn

h.l e'mallinen
me_pl\ s on todenrJ\ör.e-ti kor\ dttd\J.r. jo. olpllu !,.-i. Loisin Luin olc..r-!rr\ oi\e-ti tJ\ ännn,1t-i>id tedenotto
hankkeissa, päätvy aikanaan pääosin
rnLJallc kurn lakai-'n -amalle r';lu'rraaluee e. llcriadhee.'a Lorr atLa|u u- ei
riipu siitä, onko vesivoima rakennettu
vai ei, mutta kävtännössä tällä saattaa
olla merk'1y.1;. Kor\ atuvid meneh l.
'
sia voi olla muunkinlaisia, hankkeen
vaikutusten mukaan.
I ohd r.tu\ d v;i]1ä ine rrkin

Vesilain lupanorrnistolle on mYös

jolti m\ o. pohia\ eteel. Kilnteistön mdJperåän .,iltJVa o.d PohiavP-re'rint\

JLa

luonteenomaista, että sen sol,eltafi[seen
vriluttd\ dl kegt er-ech alueelli-r-en n -

aalivesitalouteen

liitf'\'ät iekijät, oliPa

\\

ee 'ddn kulloinlin o'evåa Pohjdveft; arnppna. mutL.r nauttii Lurfl'nlrn foltid-

-e \ hdv-luntien räi vr.h -to'mi,'xran
vedenhankintatarpeista. Toisin sanoen

reden tuoftama5.a -uhleeilise-tJ .iuL,desta sekä omierl hanl<keidensa tukena
eitä muiden hanLLeiLd !.r.tddn. säån'

pu omistussuhteista.

lu\ dn .dam-nen \ oi o.,lltaan Peru-tud
esimcrkiksi siihen, että vetiä tarvitaan
rierq.\n ko{J€efhteen hdrrllPe(een j;rr
Le\ i.l; etä isv\ del'J \ e<ie.iint\ rT j.r;
dlueen muut rrr \vi-et i.r tulp\ dt kävtlt
ld'peer huomioo'l ottaen lj1'a'nen perinieinen tarkoitusperä \'oi olla mvös

5rl\ åJ rok.r ldpduL.es-a on. e ä luon
non vesiarne ei vesilain kannalta ole sel-

e.imerLil.. \'.rvoitu5Juomien vdL'ru(tut"i r a.lk.rpr juonar ederl PLrlloltdm -

lai-pr)ddn kduPFalr\ draa io -il.iLain
ettei lulddn .ili omi-ta. A'ia LuilenlLn
m uu ttu u. lLl 11 \ e.i on rn otcttu clt eto
Letlu !e\i\iö\tä .ar pohja\ede-Lä. Olennaicla on .ilen. millä eoe.l\ tvl-illä rdmä erottaminen voi taPahtua ja miten

nen.

nör1 mu kddn vähanLä:in ladjem"rla I

vh-

d\.kLniien lai teollisuude" r edenhatr
kintdlranlleel

e'\ ät enää

jLuri\ddn riF

aioitu kiyttötdrloifu< räh:in vai

\ eden

kuttaa.

Ucdonoton

edcllwltsct

Vedenhanlinran lupå a-ioita \ e'ildrn
rrukaice'ti rdika r<L"re.-a joudutdan ottdmddn huomioon va_-in monid nä\ö

vaikkapa aluksen avulla tai olisiko
mv) nniF Inl-t..err.r tJrr\cr-ca ole\ J ldi
t aiLLapa -uoraarr io \;lrittäiiir\ \ nli-

pakkauksiin pullotettu vesi. Kysymys
!e-ild upa.ld on ve-ioi\euJ.l L-el -r L.rnnalta niin Lru-i. ettc. ld:n-dälJj; -itä ai
kanaan ole nimenomaisesti ajatellui,
lnulia ta-\ilir lälenee -e \ dnhJ hn
vdinro, eitä ve-ilårn jou.laval ! lPr.Län_ukdutu\ åt rnonenlarsiin lelri-

:illeel

tvskulkuihin.
Viime kädessä kvse on ennen muuta
låpd u. koh

td

ise-ia ''1lr.-,i\ ertailu.l.

Frtlpä -ilien \edpn ottaml_er'uu-

jossa tämänkinlaatuinen kaupallinen
h) öL\ voilaneen ntlaa cLromioon. Toi

rddn InJuJlle luljetettd\ aLi id m) \ Idr äl-i lenlre- \ ielä ulkondille: Ylecn-

-rJllr prilJllinen iulevalin vedenh.rn
kiliaran e pa'naa aina lahva.ti intre-

.ä

-i\ rrtärlus-J. \c-:.io]e11 o-alLd \ d.tak-

tr

\:e

lei-la,

l'enpp -en nr'lldluok,rn hanl-

että ) mp:iri.r ölu pavfa -ton

1u

pa

jola L.rpaul:es-a vaadildan. Ym oår'.
löllrsten edell\ l\.ten on li\ t\ iiävJ
Muita ro'daanko lLrpJ lJl di.een l,il
koitu k.een pe ria.r ttee(caLa

JUl

m\ cintåä-

t Jli ei tähän annd \uorJJ vr5tdusta,
TUltä ei d-eLd \ lei'elli ld-ollä e'iell;-

liän. Olenilai-la ei nJhllvå-ti

ole

'p'

k;iän, tapJrLLirilo otiaminen iohdorl ldi

L.ri-een r ralakupp.in tulee IdDJU'
ö- .u u -i Joul Lo mu u n"orlä i.e.ti m\
laisia kuin vedenhankintaan liittwiä
kä\ trörnrres-ei;. se.r'imrrtn r edenn\ \ nnm tähtää\ i ortdrni'h,rl c nJvLtäisi kaiutuvan, jos vettä haluaf ia on
samaan aikaan useita eikä lupaa voida
lailille hpi.ti myönlåa. lällöin Påi\Jlli-et |JytlölarpFHi .u.rrdan di.1\ ål Prior'-

teell isäännö.te11 noralla }.elLäIr nl\ \ ntitarkoituksen edelle. Myös cräät suojeluLohteei .aattd\ äi DluoLloctu.l sJo-

ranaisestikin esteiksi.

uoima$sa oleuat onamisluuat
Rcaliteettr on, että \ edcnhar inta lne:lla fääo.in ldfrilhtuL olern,,r.-a ole\ i( n

vesioikeudellisten lupien noialla. Lu\'at

on.äälx1önmukJi-c-ti nryönnett\ lr( lt!'\ n li\ tlötarloitul-ecu, ! aÅlalh sc.
millä ta\ oin tärnå seilk.l päälöksistä il
nrcnce. \'.r ihtclec. l.,ka t.rpauk.e.-:
.r:ianonrainen korrlreettinen Larttölarkoituc,{.:,rmerkilsi tiettvjen vhd\ 5kuntien vedeniankinta, or'r .likanaan ollut
lur an oileudellisia edell\ h Lsrä hnrkF
tde...r ni\ dn keskemen seikl.r. olipa I y

Edell;i sanottu on johdonmukaista
mvos siihen n:ihden, ett.i oltdtnislu
pasäänielvn taustalla orr :ricmrnin jo
Indrnittu olellanrJ ciit.l, että lutan nojallå otctlu \ c.i p:iä()5in 1.rsrr srrnalla
valun1a-alueella, mikä on vapauttanui
e.inrerl'.ik*i r esir oima.rn liill\ \ istä ongelmist.i.
q'rrd er luitenl.lJn ol< s<lr aa, rrrilla'set krirninnol ('\ Jt Iu\ ,r1 puitteiss.r sita
mu Lr tta mJ ttå s.llliltujJ. \ hJ).lunnan
alueella tapahtuva juoDlieD vahnistus
on perinter\e\ti kuulunut niilrirr In\ ltötarkoituksiin, joilin siellä jårjcsletvn
vleisei Yedenhankiman piiissä olel'aa
r(ltä r(rillaan ottJmr.td ko5le\ dn rc-ioiLeuJulli.en .ää!1re \ n r.srånJlrJ lä\ r
tää. JuoorJ\ eden

pullohlrniler in\oi

iJnecn \'lcen.å rinla.lJa tähän. eiLJ J.i
ad rnuuilane :ckJdn, ctt.t l'ullott.lrni-

finta- lri fohjJ\ (desti. Lu\'.ln nrukai(e5tJ lä\'ttötarkoitulse5ta poiklea
minen ci siten ole sallittua ilman luvarr

\e'ln (hlä rJsLln vl.silaitolserl n:idl-

muuttamisia vmpäristölupaviraston

!astoin nävttä:i, että säiliöiden avulla

uudelld fJatökspllå. Asia ilmenee.elleä-ti te.i-arn 9lur urr 22 5:n.äånnöL5i5tii. L\ht.tloht u on sidonnaisuu\ lu
\ J-s.r tarloilettuLrn LJ\ ttökohteeseen.
Tästä \'oidaan ilman luvan mur.rlosta

tdp,rhtu\ d r erlcn nrvlnti muualle or,
sellaincn kävttötarkojtuksen muutos,
iold (.'l(ll\.ll,ri rlirnenornar.ra rlsiloin-

5e

poilet.l p_rlilas\d mäarilell\'issJ

\ e-

clenhank.nnrn Lrii.r- j,r h;i irioliLul tc'-sa, ei r'nuulloirl.
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l\l\ vntiLlvr-tä rrilpumdtta

\ or-

taisiin aldlellJ, cttä \ hd\'slunnJn utLa
Ini.lur.rs.,r Ldrkoitetun "pcri.ltel5en
ld\ ttotdrkoilu lser r ullotiuolrlle iI5 ! eden m\'\ ti <en tekni<cstä loh'utuitd

v..td riifpum,rtt,l .illoin, kLrr rrvvtä\

d

ve.i muodo5laa merlittävJn oian lu-

menomaan siltä osin kuin kvse on itse
vedenoton edellytyksistä. Eräiltä osln
näihin k\41ä \'aikuttavat n\'ös vhteisöoikeudelliset vaatimukset, muun ohella luonnonsuojelu:r koskeva säär'rteh',
\'npä ristö\'a iku tusten ar\,ioiminen
eräiss:i tapauksissa sekä edellä rnainittu vesiPolitiikan puiiedirektiivi.

Puitedirektiivin tavoitteisiin kuuluu

lurtJt.r h\'\'inl.rårLi5en

pinLd- i.r Fohjavederl riittå\'ä saanti kestävää, tasapainoista ja oikeudcnmukaista veden
kJy.löii \ a rtcn. A.nrkarn lovrn nre-kittä\,iä muutoksia direktiivistä ei kuF
tenla,rn nivltäi:i .riheutuvdn verlenottua kcslcr aan siranrel\'\'-1. vaiLL.r tLIe
\ J(\a LolunarsLrudisfulses5a m\'ös te
srlain nvlr r.el vcJerrh.)nkinlJ{iitxröL

:cl on !irloiLus nv|\ di].li:lJd. Jireltii\'inkin vaatimukset huoIr1ioon ottaen.
Luvaniar\,ekynnvs saattaa direktiivin
seuraukscna kyllä tulla nvkvistä suoraviivaisemnaksi ia kävtärurössä alentuaToisaalta moni direktiivin säännös on

In\ in tulLinndn\

drdrncn, cilä erilaisia
hcijastumia Yesikauppaankaarl \,oida
ennalta sulkea kokonaarl pois. Tällaiset
r ailutukset oli:ir al ehkä toderulälö,semmin rajoittavia kuin edistä\'iä.
\hrsinaisen kaupan osalta on otettava huomiuon esimerkiksi LU:n sisamarkkinakauppaa koskeva sääntely,
rt'ruun ohella luontaisten kivennäisvesien kauppaa koskeva clirektiivi vuodeltJ 1980. Jo |eLleDnIlor,riheen saäntel\ -cä olr mvos huumatta\.r, l'llciollr-

pddn feru. Lur.tstd k,'Lonii.\ edenoto\-

rni.ld,rilo\

lr. Sillälin -rrttai"i dinaLin rriJrdpJul .rrsa olla merkrt\ .tå, etui \ dnhJ<ca lu-

taa

\ d...r ei

ole\ksrlöih *elleä.ri

reclentr-

ton e 1ilnnr,1i.l.1,rJuLllJ. ja uu-r L;i\ {tö
ldrkortu5 jolrtai5i to5rasrJ:.d rol\'\'rnirr
lisää11t\.miseen.

lahseädänniin lchinämiren
\e, l;hLlctäär)Lö IJin.ddddnlod Lertie.
kehittänrään Yedenm\.\'ntihankkeita sil
mällä lrtaen. on a\ or1 Lvs\ rnv.. Mrtäå'
r menomarsesti \ eden nl\ \ nr rä lo5ke.

rrr

109)

,rilla r edenoton voln mi

pääosin kar15alliseen päätös\,altaan ni-

l.rinuudi.tuslranLetta ei tietojen

ia lahtölohhisesti \a.i nse.
eri asemaan sillä perusteella, onko

asianomaisen henkilön tai vritvksen kotrpdrkl.r Suonrc5:,.r tdr rnuudlla Euroo-

pdn tJiou.dlueella. l.rik.llli.ren \ eJcntai
omi.fu 55ulrleirlen huomioon oLtaminer r
edellvtvssääntelyssä ja lupaharkirrrras-

lä\ ttötJrl,erJcn prroricormrnen

sa on

kuilenkin efi asia.

Perustavanlaatuisina oikeudellisina

reuna(htoinJ seLä ldirrsåäJännör)'r\'eltamisessd että lehittälni5ccaa tJ:luttJtJr omali.l 0.d t.].ln Perustuil?
kirnme perusoikcussää11nökset, nluul1
ohella omaisuuden suojaa koskeva 15 S
\.nl'iri-lo.j ko:Ler a 2tl 5.

mukaarr ole vircillä, r,aikkakin vesilair
\ lernen tdrkistanrnerr orr r almisteilla.

jJ \ astuLt.r

osin vuoclelta 2000 olevaan Euroopar

pauk.e:sa ! eden riittävv!. parkJlli
.irn jr >euJulirsiirr t.-rrpeisiin. nvkvrsih

vhteisön vesipolitiikar puitedirektiiviir
liittyen. \'esikaupan sääntelY kuuluu

Merlittä\ älsi lnuodostunce joLJ ld-

jd tule\

iin.
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TEK]il11l$l$$A
KORKTAKOUlUI$SA
{Artikkeli perustuu Maailman vesipäivän
seminaarissa pidettyyn esitelmään)

Kun puhutaan

vesialan koulutuk'

sesta teknillisissä koikeakouluissa Suo'
me55a. puhufaan ve.ileLniilan alalla
ainettavasta korkeimmasta koulutuk'
sesta. Vielä viisi vuotta sitten tätä kou'
lLlhl"Ld ännetti in kahdesca teknillise(<ä

lorledloulus"d eli Teknillisestä Lorkeakou lusla ja lampereen lelnillrses
sä lorLeakoulussa ja näiden lisäl.i
myös Oulun yliopjslo.cd. iossa on lelnillinen tiedekunta. Vesitekniilan kor-

2OO2

nut siirtzimällä osastolla työskenieller
tä profes(oreiLa ia muutalin henLilö-

luntaa feknillisen korlealoulu n ra
kennus- ja ympäristötekniikan osastolle. Oulun profe'<oreita on .iirtvnvl
myö. Tampereen telnilliseen korked-

kouluun. Rakennusosaston toiminta
Oulun ) liopistossa päättyi slL.\llä
2001.

OLllun yliopiston vesi lelni ikan Pro
fessorit (2 kpL) ei\ ät lu iienkaan ole siir

leinia koulusta annettiin 'iis lolrnessa

tyneet Teknilliseen korkeakouluun,
vaan nämä professorinvirat on siilretty

nainmaalla.

yliopi<ton qaman tiedekunnan pro<essitekniilan osastol le. foinen professo
leista on jo siirtynyt eläkkeelle, javfuan
iä) ttämjrlen on tietoien mukaan alo,

eri paikassa eli Espoon Otaniemessä,
lampereen Her-vannarsa ia Oulun Lin
Sen

jälleen vesitelniikan korlpim-

mas>a kouluruksessa on luitenlin ehtinyt tdpdhtud huomattavid mu utoksia.
Vuonna lqqb tehtiin pziätös Oulun yli-

opislon leknillisessä tiedelunna-5a
la50-luvun lopulta astr toimineen ralennusosa>lon lopettami5ecta. Tåmä
päätös peru\tui iarpeereen \ ähentäJ

w Heikki Kiuru

quome\ca raLennusalarl ja siihen I iit
b en myös ve5ileknii[an alan korkea

lutusta.

lö.

professori

louluin"inöcirien

Teknillinen korkeakoulu

pantiin tävtäntöön \ ähiiellen viiden

vesihuoltotekniikka

vuoden .rirtvmäaialla.

Lou

Se

Pää

on tapahtu

tettu å(kett:iin. Toinen ryöskenlelee erF
koi.tehtävissä Venäjän M u urmanskis
sd, ja tälä virl.ra hoitaä loinen henlilö.
lämän li5älsi iälle osa5toile on peru.tettu vuoden 2000 alussa Kemira Oyj:n
Iahjoitusvaroilla m) ö< uusi kemialli(en
vedenläsittelyn professuuri, lola on
myös täytettiin saman vuoden syksyllä.
Samaan rakennusalan korkeimman
loulutuksen jäiesteiypaLethm kuului

nr\ ös i.rrjestel\.itä [.rnrp.ereen telrrillrsessn LorLe.rlou lu

\\,r. Serr råkennu\-

telniihn c.Jstcn re.ihuoltotekniilar
( n\ir)rIn;irrr ia drIloJLsiJääneL'lr
l,role.sorirl .iirr\ tt\ J \ uonnJ IgqE elakkeelle hänen johtamansa Vesitekniikan

lailoksen nirni muutcttiin pian t'io- ja
vrnpän5tötekniilJn lditoL-plci. LJito.
-ilrrettirn -åmnn tien LolkeåLoulun \ mpäristötekniikan osastolle, ja siihen peru5tettirn kaksr professorin virkna, joislJ torner) o t:i\'sin LrLrcr \ rrLJ. Molqnrm.rl virat on tä\ tefh nirniflämällJ tirloiLrin filo.ofian rohtorit. \äiJen prof+suurieD lohdalla ei toitanelddn enäJ
lovin ponnr-kl.t.r.h puhua r esitclniilan koulLlflkse-la. Vahrli.tu\ Jr Lliplo-

mi-insinöont o\ at vmpån5töteh ilan
insinöörejä.

Uesildniilan lodutus
Iel(nillises$ä lroilGaloulussa
lelnillisessä kor[edkoulussa tesiteLniikan korkeinta koululusta on a)lnettu

keskevtlksettli vuodesta 1908 lähtien
Nvkvisin siellä on kaksi vesitekniikan
ope I usohle lm.r.r

eli l\ \'!.sitJl.Lls

ia ve

-L..rlennus .el:i 2) r'e.ihuoltorelnirkl a.
Näissä opelusolrjel mrssit l\'ö\lentelee
\ hteerlsä lolrne l.roies:oria, n'i>tä vJnhimmas'a eli \ ecildlouJes'd l.rksi, toi'
.in \anoen \'csit.rlouJen jJ ve.ir,rlennulsen professorit. ia rluorenLnrassd eli
\ esihuollotelnilkd.\a orna prof\'ssori.
Kailki näma profe-sorinvirat orat \ d

Lindi:(-t: li\ i"!lvjd

1.1.2002

lähtien.

Ongelmana Teknilliscn korl!'alou

lun vcsihuoltotekriikan opctusohjc-ma:sJ on ollut \ iime \.uo.ina FerLrrrrpisleli;orden hr r in vih;iinen mnJrä
\ e.ihuoltoteknii|J n pa;i.rineel.een \dlinneiden.1. vuoden trpiclelijoideD ftiärä läänh i Luitenlin selv,rJn Ldsvuun
\ uorlna 2000 ia onjal\anut rdld InsvuJ
\ uonna 2001. jolloin \'e5ihuoltotclnii-

kan opetuso)rjelmaan tuli kahdeksan
uu tt.r ol.i-LelliÄJ. Ve\italuudell l.Lrolel'
la tilJnne on ollut 5uhteelli'en h\ \ i loko JJJn. rli Leckimäärin seitremär opir

kelijaa on valmistunut vuosittain.

Kun larlc.rsti Jr\ ioitu \ uotuinerl
uusien vesilekniikkaan erikoistuneiden
Jrllomi-rn-iröörien tårve Suomessa on

luolkaa I5-10, tJlle dlueelle tultrrn
I Kk:ss.r jn \ i'r'rc vuorllrr. Hvvin todennäköisesti siliä mvös pvsvtään iatko..a .rin,rl in lähimpina vuocind. I i-;L.i on oteLtnva hLromio,,n rn\ ö' ulkomJan lehtä\'ien tdrjoamat mahdollisuuelet vesiiekniikkaan erikoistuneille

Jrplorni-in-rnöörciJle. Ilrnej-e.ri ve.
tekniikkaan erikoistuneiden uusien diplomi-insinöörin kokol].ristarve Suomessa oll alucella 20-25 vuodessa.

){ä\'ttiJ scl\'ålt,r.

että TeLnillinen

lor-

keakoulu yksinään pvstvisi helposii
kouluttamaan kaikki Suomessa tarvittavat vesitekniikkaan erikoistuneet diplon-i insinocj-it. T;ltä polrjdlta runtuisikin iärke\'ältä, cttä \'esitekniikan
lor lcin loLrlutu5 Suomesso keskilettäi'ril Telnlliseen lorkealoLrluuD. Tåtä aiatusta tukee nm. se, että TKK:lle
\almistuv.tl cn:i le.an alu.-d uudel
Jld,'rmula i.et ia riittävit toimitilat \ e.rtalouden ia !esihuoltotckniikan laboratoriolle, ja näiden vhteydessä ovat nlyös

\'r.låavicn ol.l.ituolirrl hen|Ilöstörll.
ldn ittavrl lvöhuon{'et. \'esiraLerrnuk
sen ldLroratori\, j;iä enfcir,'1

fliiläv:in :uL

riin tiloihinsa TKK:n Lail,atalossaKun oll,rr huomioon Oulun vliopi.ton ja fanrpcreen lelrrilli.en lorLe"koulun kä\'tännöt resitekniikan koulutu l. 5essa, jou tuu lv.vm.r.rn, onko järkevää, että niisså molenlnissa jatketaan
\

esitekniildn lorlcmta loulutusta, Lu

le'r 'r\ t !Jpahtuu. llmerse-ti Lunrrna.sakin tapauksessa kvsc on alueellisesta

koulutuspolitiikasta, jonka kuvioille
5uomes:.r prede! \ dltaLunnan t.r(ol
päätöksil1ä voida mitään.
(uomen kansa on niin pieni, \ ailld
to-in \ ärsin -uurcs..r maa5.d, että läil
U rneilli tan ittd\ al \ esrtekniilkaan er,

Vesihuollon teknologia,
sähkötekniser palvelur i.

toimitukser.

LUr.tuneet d iplom i-in:inöörit kann.!ltai-i ilmarr muuta [ouluttda yhdes5i
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LATE

paikassa. Oftamalla huomioon väestön
:ijdinnin ! dlt.rosin Etelä-SuLrfiessd in

K

Tuxekujr 4.1)L 333,90401 Oulu
tuh. (08) i620 200, ta\ (0tj) i620:10
hnp:i /peronrrl. inet.fi
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Silrköisrrs, insrru'rcDroinrija.rutomarisoinri'!alwnoratkaisur' l']åinccDkororusdsemåt
. Järelesipumppir]nror. Ohiauskcskuksrt . Puhdrs'esipumpur

eJellå rnainrtut in\ c'toirnit Otani.
messä eli pääkaupunkiseudulla lienee
.elvijä, ellJ lJmä voi"i Fårhditen tapdhtua Teknillisessä korkeakoulussa.
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Monipuolislo viemörihuollon polveluo
koivon tyhiennyksestö viemöreiden
ku'Ju[siin io sqneerouksiin
osionmukoisello erikoiskolustollo I
OTA YHTEYTTAI
Puh. {09)

8s2 r 600, (09) 8s2 r r 78

Fox (09) 852 1616
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ABS Pumput Oy
Hövläämötie 16. 00380 Helsinki
puh. (09) 506 8890, fax {09) 558053, wwwåbspumps.com
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HUFO -suodatinmateriaa i,
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-suunnitieluaja palvelua yli 35 vuodcn kokemuksella.
-\edeirlä. ne yr,irkd..ul Ja suoda usr.r'e1.rdlil

Fulakaru 6 C.15900 LAHTI
103) 751 3171 fäx 103)151 3306

raudan. mangaanin, orgaanisten ainejden, ras-

kåsmetallienja kloorin poistoon sekä veden
neutralointiin.
-suodaft imet manuaalisena tai nroottori\,enttiitauiomaliikalia varusrertuina.
-vedenottåmoille l0-1000 nf /vrk.
-omakotilalouksiin. måatiloille, laitoksiin.
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myös vesjpistekohtaiset suodattimet.
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F-mail d[\d
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PL 33.
19650 Jouisa

Puh.014-883 521

Fax 01,1-883 522

Clewer@ Ciean Water
Tunne t tuu n bi of i lmi i n pe rustuvi a j ötevede n

puhdistusjörjestelniö teollisuudelle ja yhdyskunnille.
Ctewer Oy Ltd., Raidetie 1, 96900 Saarenkylä
puh. (016) 332 550, fax (016) 312 5522

info@ctewer.com, \|\w.clewer.conr
Mrryntikonttori: Koetilantie 7, 00710 Helsinki
puh. (09) 35 05 960, 040 7031294, fax (09) 35 05 9650
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Puh. 964-424 7580, lax 424 7588
Akkreditoitu testauslaboratorio T153
Julkisen valvonnan alalnen ves aboratorio.
EELA:n hyväksymä vesilaboratorio.
Sosiaali- ja terveysminlster ön hyväksymä vesilaborator o.

ffosäil oy-

håUintåa
Automåattiset suotinet \'cdcntii\iftel)yn
Erilaisel siiiliöt \.aihteleriin prosesseihin
RO laitleistot ja Nanosuodatuslaittect
UV-lampur jI Olsoninlehi!,vslailleisloi
pH . C12- ja johlokykysiätinlet uinr.r rlhs ja veilaitoskä)'t!öön
Vedenk:isift el)a:irjeslelnicn komponen!rI
Veden]{äsiltelyn prosessisuunnittelu

- Vedenk:isitteltn

Sa pakuja g. 01200 Vantaa, puh. 09 350 BB 140, fax. 09 875 1478
Email: elgstil@1lgl0 j&anli Antii Jokinen GSM 0400 224777

BIOPERT-ohjelmistot jätevedenkäsittelyn ohjaukseen
sekå raportointlin. Nlyös eri lisiä rapodointijärjestelmiä
lähinnä WINDOWS-ympäristöön.
Enviro Data Oy, Tekniikanfle 21 , 02150 Espoo,
puh. 09-437 5246,Iax 09-437 5247
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Oy HV-TURBO SUOMI Ab, PL 49, 02211 ESPOO
Puh {09) 884 5500, Faksi (09) 884 5600

HV-TURBO komoressorit
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sekoittimet
upposekoittimet ja pumput

KMV-tuotteet
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KAIKKEA VEDEN PUMPPAUKSEEN
JA SUODATUKSEEN.

Kirkkonummen Nretallivalmiste
Pippurintie 122
O24OO

KIRKKONUIVMI

Puhelin: 09-298 2141
Puh. (09) 692 71 00 Fax (09) 692'7
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Fax:

24

09-298 5860

rvs.silakka.pp.fi

OY KARI AB
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urakoiva ia valmistava konepaia

Jätevedenpuhdistamot, -pumppaamot
Välppeenkäsittely
Raakavesipumppaa mot
Kalkkirouhesäiliöt, -siilot, -suodattimet
Suodatussäiliöt
Kivenlahdenkatu 1. 02320 Espoo
puh. (09) 8190 440. fax (09) 8190 4410

.
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Nopeasti
asennusvalmiit

LANNEN
AUTUSPAIVETU OY
Liipikäytiiväntie 103 284{10 Ulvila

puh. (02)538 3d55 GSM 0400-593928 fax ((n)5383093

NOPOL'D.DS JA O.K.t...
ILMASTUSJARJESTELMAT
YHDYSKUNTA. JA TEOLLISU US JATEVESIEN
PUHDISTUKSEEN
NOPON OY

nopon
:

33i:%$8,;19å.
Fax. 09-351 5620

ffi+w,rölili;f
75 mm:stä alaspäin

a

(06) 822 3123
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Nordkalkin lalostamat

tuotteet toimivat

ympäristön
elinvoimaisuuden

li:

Er ko

ssäilöi
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Yrittä äntie 4.09430 SAUKKOLA '
puh. {019) 371,000.fax. (019) 371 011
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hWäksi.

Nordkalk oyj abp
21600 Påralnen
Puh.0204 55 6999
Fax 0204 55 6038
!,rww nordkalk.corn

Vesi aitokset
.Jälevesilaitokset

Jäähdvtvsvesilaitokset
30 vuotta erikolsaläna flotaatiotekniikka
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{$Nordkalk

Ympäristö

I

Lrngirnomrantiedon'rifioonlattleild.joill"
voir si;ndä RS 2J2- lär RS 485 rielua,
ON/OFFJietoa. .l 20 n1A-viestejä. pulsseja.
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Langalliseen sii(oon modeemejr sekä
valinnaiseen verkkoon efiä kinteille
yhteyksille, myös optiseen kuituun.
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SALMETEK OY
PL loj. Ljl8or
Puh. 09-2766 250
Fax. 09-2766 2550

ja kattavat laitteistotoimitukset
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Puhdasvesi / iätevesilaitosuråkoin]tit
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RADIOMODEEMIT
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LUoTETTAVAA JÄTEVEDENKÄSITTELYÄ
YLI 15 VUODEN KOKEMUKSELLA
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txstxööRtrorrrsro oY RlctoF

Kysy meiltä ELPRO- ja WESTERMO
tuotleila.
w$ w.salnerek.fi
inj]].r,i .ä Lr.e rL. fi

SALMETEK

-hydrallisetpo..asvälPät'hiekkaPesurit

-hydråqliset välpepuristimet -liete,' kalkki' ja AVR siilot
-selk. laahakoneistot
-rumpusiivilåt

-ruuviväl!ät
-suotonau hapu.istimea
-polymeeri laitteistot
1
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Va.ikonlie
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-flotaåtio laitleet
-.uuviku ljettimet
{yPen Po istolaitteistot

www,podillek.ti
infoopomiltek.fi
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MODERNIA TEKNIIKKAA \'ESIHUOLTOON
. Autonatisoinri - sähköisws - valvomorarkaisut

. Paineenkorotusascmat
. Suunnirtelr,r asennus - huolto

gISLATEK
PL 333, 90.101 Oulu (Tuolekuia a)
puh. (08) 5620 200, fd (08) 5620 220

SK-TRADE
OY
1.. r I T^....
. \^v,.,a...
t clt

c

Oa-211

A16.4 lat OJ :11".:t15

YIT ENVIRONMENT OY

r';Afi Sl-lriala.acrrl

PL 36. 00621 HELSINKI

Käyntiosoite: Panuntie 6
Puhelin 020 433 111
Faksi 020 433 2066
såhköposti etunjmi.sukunimi@yit.fi

UV-LAITTEET

I

JUOMAVEDET
PROSESSIVEDET
O JATEVEDET
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WORLD LEADERS IN ULTRA VIOLET TECHNOLOGY
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VESISTOJ EN KUNNOSTUS JA HOITO
SUUNNITTELU JA

.E
K.

Puh. (03) 884 080

Fax

S:,u*

Suomen järvet... "

Yhteistyöllä luontoa säästäviin tuloksiin
o Laaia valikoina kiertomäntäpuhaltinlia:
Hibon, Hick Hargreaves, WkE ja Roots
a Elmacron-nä\'tteellottiDret ia DHlaitteei
,f ProMinent-pirnT put, hoito- jir.ah orlta\'äliicet
a Mukavat ja ha juttomat BioLet-k(nrpostivessat
Kysy lisää! Meiltä saat asiantuntevaa palveluä!
15610 LAHTI

kaikki

(03) 881 0840
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VESI-EKOov
WATER-ECO

70150 Kuopio

Puh. 017-580 0050
Fax 017-580 0051

w,vw vesieko fi
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gUV*TTELEVIÅ

F{SI}åö ö RT?OI ryTä$TS-'A

Kiuru & Rautiainen

Oy

Vesihuollonasiantuntiiatoimisto

Puh./fax: (015) 510 855 tai 0500-705
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vesF ja /mpäfistötekniikan asianluntemLrstå ja suunniftelua

*^*

TRTTONET OY
Pr.n,..atu 5J C ll100 TamDe
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Puh. (0ll
E-mail
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4100. fax (01)
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VESIHUOLTO

*

YMPARISTONSUOJELU

MAANKÄYTTö
Vesitekn iikka

LVI

Jätevesitekn iikka
30 vuotta flotaatiotekn iikkaa

t

*

TIE. JA LIIKENNE

SÄHKÖ --t AUTOMAATIO

Pt 453, 33101 TAI\4PE8E PL 52, 2078r KAARTNA sepänkaru 9A7, 90t000ULU
Puh. (03)2442111 Puh 102)5159500 Puh. {08)883 030
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. Vesihuolto, vesirakenteet
. Suunnittelu, työnjohto

AVoy vesira.kerrlaia
H hlonåent e 39 A 1. 00800 He s nki. ouh. 09-7552 1100
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{F*F.*l::. VESTHUOLTOPÄIVÄT

Uesihuolto 2002 -[äiuät, 0ulu
OULUN MUSIIKKIKESKUS, Lintulammentie 1-3

0hielma
iltsrAl 4.6.2002
MADETOJAN SALI

TULINDBERGIN SALI
Puheeniohtaja; prct'essori Mika Sillnnpiiii, Oulun fliopisto

13.30 Mikrobit työhygieeninen dski iätevedenpuhdistamoilla?
Dosentti Helvi Heinonen-Tanski, Kuopion ylioPisto,

8.30 Ilmoittautuminen jatulokahvi
8.45 Musiikkiesityksiä
Oulu1 seurakuntien ja konservatorion
puhallinorkested
9.30 vesihuolto 2002 ?äivien avaus
W) :n hallrrul.en puheenjohLdjd
9.45 Oulun kaupungin tervehdys
Apulaiskaupunginjohtaja Matti Pennanen
10.00 Ansiomerkkien ia Etipendien iako
*
VvYn numeroidut kultaiset ansiomerkit
*
Kemwater-palkinto
WY:n40-vuotisjuhlastipendi
"

10.25 Musiikkiesitys
10.

10

Monopoli ja asidkdsomistajat
Toimittaja Jaakko Okker

11.10 Vesipolitiikan puitedirektiivin edellyttämät
taloudelliset selvitykset
Toimialapää1likkö Markku Maunula,
Lounais-Suomen ympäristökeskus

11.40 Varautuminen uusiin uhkiin
Apulaisjohtaja Hannes Kulmala,
Huoltovarmuuskeskus
12-00 Lounästauko ja tutustuminen näyttellyn

MADETOJAN SALI

ymp:iristötieteiden laitos

13.50 Giardia ja Cryptosporidium - uhkia vesihuollossa?

Professori Marja-Liisa Hiinnhen, Helshgin ylioPisto,
elinta ike- ja ympäristöhygienian laitos

14.10 Fosforin poiston tehostaminen iälkisuodatuksella
Toimitusjohtaja Risto Saadnen, VodaPro Oy

14.30 Biologinensuodatinyksikköiätevedenkemiallisen
puhdistuksen iälkeen
Käyttöpäällikkö Eeva Heiska, Oulun Vesi
14.50 Biologisen ravinteiden poiston oPtimointi
vuorokausivaihteluitå tasaamalla
Suunnitteluinsinööri Niko Rissanen,
lnsinöö toimisto Paavo Ristola Oy

15.10 KantoaineaktiivilietelaitoksenkaPasiteetin
tehostaiana
DI Pi4o Rantanen, Suomen ympäristökeskus

15.30 Kompostikäymälätkunniaan!
Projektipäälliktö Harri Mattila, Hämeen
ammattikorkeakoulu
15.50 Loppukeskustelu

16.00 Ohjelma Tulindbergin salissa päättty

rcslfluilfio 5.6.2002

Puheenjahtaja; prcfessori Esko Lnkso, Oulufi vliopisto

8.30-10.30 Tekniset exkursiot

13.30 Luontovaikutusten arviointi pohiavesi- ia

1

seulannassa
TkT Heikki Vaniala, Geologian tutkimuslaitos

) Taskilar jätevedenpuhdistamo

2) Hintan vedenpuhdistuslaitos

vesistömallien avulla: case Viinivaara
Geologi Esa Hintikaineq Maa ja Vesi Oy
13.50 ceofysiikan mahdollisuudet pohjaveden laadun

Linja-autokuljetus lfi tee hotelli Radisson
SAS:n edestä. Paluu Musiikkikeskukseen.

9.00

Tirtustuminen nä]ttellyn Musiikkikeskuksessa

14.10 Pohjavesienkalkkikivialkalointi
Kehitysinsinööri Satu Antola, Oyj Noidkalk AbP

14.30 Humuksen hapettuminen vedenkäsittelyprosessien
aikana
DI Tiia Myllykangas, Kuopion yliopisto,
ympäristötieteiden laitos
14.50 Orgaaninen äine tekopohiaveden muodostanusessa
Dosentti AnitiJussi Lindroos, Metsäntutkimuslaitos

15.10 Mikrobien ravinteettekopohjavedessä
Fil. tri Ilkka MieftineD Kansanterveyslaitos,
ympäristöterveys

15.30 Talousvedenradionuklidienpoistomenetelmät
Tutkija Pia Vesterbacka, Säteilyturvakeskus

15.50 Loppukeskustelu
16.00 Ohjelma Madetoian salissa päättly

TULINDBERGIN SALI
Puheenjohtajn; professori latmo Sallanko, Oulun yliopisto

10.00 Verkosto- ja asiakastietoien yhdistäminen
Johtava konsultti Pekka HämäläineD Tekla Oyj

10.20 Asiakastietojtujestelmien valintakriteerit

Osasiopäällikkö Harry Piirainery Maa ja Vesi Oy

10.40 Paikkatiedotvesihuollossa:Vespa-projekti
FM Kaisu Harju ja DI Erkki Etelämäki, Suomen
ympzidstökeskus

11.:10 Päijänne-tunnelin ympäristödskien tarka5telu
paikkatietoia hyödyntäen
Vanhempi tutkija Amukka Lipponen,
Suomen ympäristökeskus

'11.30 Raakaveden varaiäriestelmän käyttö Helsingissä
Kä\'ttökenristi Eira Toiranen, Hclsingin \-esi

puhdistus
Tutkija Taia Nissjnen, Kansantcrvevslaitos, Kuolrio
Lounastauko ia tutustuminen näyttelyyn

11.50 Verkostoveden laatu ia verkoston
12.10

TULINDBERGIN SALI
Ptlrcenioltnia; VVY cdtstajn
13.00 Vesi- ja viemäriiohtoien saneerauksen
Puheenjohtajå Mikko lsako$',

13.20 Kiinteistöjen tonftivesijohtojen ja -vi€märeiden
saneerauksen jåriestäminen
Toimitusjohtair N,{atti Oiala, lnfiatec Ov
13.50 Kokemuksia matalapaineviemärijärjestelmästä
lsännöitsijä Robert DoDn('r,
Suvisaariston Vesiosuuskunta
11.10 Viemäröinti järjestelmän toiminnan arviointi ia

simulointi

kehitys

Dl Timo Nikuiairren, Suurxlittelukeskus C)\'
1-1.30 Loppukeskustelu
1-1.50 VESIHUOLTO 2002- PÄIVÄT päättyvät

Suonlerl Kai\'.rrnattoman Tekniikan rhclisfvs

mennessä
tai
fil kouh hpr'/ r,hpr,/ ilrnoit.hhr

ILMOITTALTTUMINEN
faksi (09)

1-18 -1750

http:/ /rrrtn,.r'r'v

MAJOITUSVARAUS 3.5.2002 mennessä
Varattaessa mainittava Vesihuolto 2002 -päivät

14.5.2002

Lri s-posii \,\'\'Lg \'\'\,.fi

1
2
3

OSALLISTUMISMAKSUT
*Jäsenetl1s€ (113.96 € sis. ALV)
*l\luut 1t0€ (195.20 € sis. AL\')

Radisson SAS Hotel Oulu,puh. (08)887 7666
Hotelli Cumulus, rruh. (08) U82 7111

Hotelli Rdmacia, l.uh. (08) 883 9111

Muita hotelleja

-l Hotelli Apollo, puh. (0E) 52211
Maksuun, joka Jaskr.rtetaan noin 3 \'iikkoa erulen tilajsuutLl, 5 Club Oulun Eden, puh. (08) 550{100
sisälR v ohjclman ilukaisiin luentotilaisuuksiin osalljstumi- 6 llotelli Turisti, (08) 375 233
sen ja nåvtteh-vn tuiustumisen lisäksi tulokah\,i ilnoittautu- Huom! Ks. Kartta \4vös Musiikkikeskuksen parkkipaikat
misen \fitevdessä sckä ohjelmaar merkih't loun,rat.
rDerkittä\'ä k.rrttaan.
\1ikäli s.tmasta orflanisaatiosta osallistuu vesihuoltopäiville
kolmetaiuseamPiähenkilijit:i,osallistumismaksuunanne-

ta;m -0

i,:n alennus koli-lar'rlelle

listujalle.

ja jokaiselle selrtaavalle

KOHDERYHMA

os.rl- . V\' -laitosten henkilatkunta
Taskilar jäteYcden. h.rllintoeliiten luottaDlushenkilöt pruhdistamo
. kurltien ja valfion vL.si-, ).mp;iristö- ja Hintan vedenteNcvshallirlnon henkilöstö
rruhdistuslaitos
. iliur \ rii!stcn rdu\r.rr-lt

VESI- JA VIEMARILAITOSYHDISTYS ILMOITTAUTUMISLOMAKE
VESIHUOLT O 2OO2 -PÄIVÄT +_5.6.2002
Oulun Musiikkikeskus
FAKSI (09)118

-1750

tai s-posti vaTi4 vly.fi tai kotisi\ u http://$'n'\'.r.r r.fi/ kouh hp\'/vhpr'/ilmoit.htnr

14.5.2002 mennessä

OSALLISTUN EXKURSIOON
(X) RUUTUUN
OSALLISTUTAT

LASKUTUSOSOITE

PAIVAYS JA ALLEKIRJOITUS

J

2002

Palautusosoitei

@#1G;i;?då3

Vesi-iaviemärilaitosyhdistys
Ratavartijankatu 2 A
OO52O HELSINKI

YHDYSKUNTATEKNIIKKA'O3
Yhdysftunlatekniift[a -näyttely lruuluu mafi[inaiohtaiiin
luin

YhdysluntJtelniilan rlalla loimiv.ri vh

me muille vierailijoille tarkoitettuja näyl

niin nJytteilleasetlaiien

Ji.tvlsel jirje-lä! äl seuraavan Yhdyslur)lJleLr)iildn - r iilon Jvvä.Lvla:sa

telyyn osallistuvien yhdistysten peri11LeisiJ mJk.ullisi,r rleLrvottelu- jd Loulutu.Fäiviä. joille odotamrne erilLJin run-

raiJenkirl puolella. SJJmdlnrne myönLeiner) pJl.lute ldnnuslad meitä toteultamaan tämän yhdyskuntatekniikan

kerran jä4estetlävän viikon näyttävim-

\åacti o<anottajia. Omaa loulutustarjon-

suurtapahtuman myöskin

pänä tapahtumana on YT03 -näyttely.

taamme tä) dentämään \ araamme

3.-7.6.2003 J1wäskylä Paviljongissa. Jo

1'J

YTo3 -näyttely toteutetaan 4.-6.6.2003.

tret) n

\ät

taan teemapäiviin liittyen.

iel) n kä\ ijäLuntaa Näyttelyn tehtävälta

dildtaulun rajor<.a uutLru\tuotte'-

Ny'damme yhd)

-

tulevaisuudessa.

Yhdyskuntatebiikla

teillcdqettdjille malrdollisuuden ecitellä

Voimiä keskittämällä yhdi"tyk.et pyrL,rnoripuolistamaan jä lisäämään nä) F

I]ävl-

nä) Hel) ! i,

2001

-nävtlelv to-

teutettiin Tampereella. NäyttelvssJ oli

johtJvi.ta vhdy.kuntatelniikän älan ) ritvlsiqLä jJ nJvt

200 osasioa rnaamme

(kuntateklriilar cekto-

on näyttä; alän märLlrnäuutuulcien Lo-

rin ammattiväen lalenterei<\a YT -nä) l-

telvpinta-alaa oli käytettv sisällä 3692 m2

\o lir;o

ajadohtainen, "elleä kokonaiskuva inJrasfuktuurin markkinois-

ielyllä on viimei5et 20 ! uotta ollul liinteä merkintånsä. Yhdyskuntatekniikka

ja ulkona 3187 m2. Sr.änäyttelytila oli tä-

ta. Tavoitteena on, että YT03 -näyttely on

on vuoden 2003 merkittävin, laaja-alaisilr

ensistaisesli aldn ammdttildisten kohlad-

ja monipuolisin sekä kävijämäärältää1.r

Jmmattilaisten lohtdJrni.-, neu! ottelu-

mis-, neuvolielu- jd marlkinapailla.

ehka suurin yhdyskunld- ja kunnalli:-

ja rnarkkinapaikka sekä merkittä1'ä osa

ja antaa

YT0l -niylLelyn luoleryhmäl ovat:

hår asfi jä iestety istä YT -ruyttel) istä suurin. YT2001 -näyttell oli en(i(ijaice-tialan

tekniilarl alan tapahtuma Suome'sa. JJr

alan arvoketjussa.

energiahuolto, jåtehuolto, latu-. tie- ja Iir-

jestäjät hnluavat yhJ enemm;in tuodd esil-

kennetekiik|J, kunn.rlli:lekrinen ja kiinteistön koneknlusto, mittJuslelniilka, s.,
tamat, tietojenki5ittely ja automan

le kaupan merkitystä tässä arvokequssa

Yhdyskuntatekniilan räytLelyn to-

Näyllely! ierdita oli avajai<- ja kut<uvierastilaisuus mukaan lukien noin 10
000. He edustivat alan keskeisimpia

teLrttavat alalla toivat sektorijärjestöt: Ve-

nsiantuntijoita, luottamu>henkilöitå, ! i-

tiotekniikka, työmaavarusteet urheilu- ja

si- ja

riernärilaitosyhdisty5, Suomen Maa-

ran- ja toimenhaltijoita, suunnittelijoita,

virkistysalueet. ve5ihuoltotelniikkn, yli

ralentaiien Keskusliitto,Suomen lunta-

dyskuntasuunnitlelu j.l ympäristön5uo
ielu. Y 103 -näyttely knttaa siis koko irlf

tekniikan yhdistys, Suomen Tieyhdistys

uraloitsijoita seli lJyliö- ja vdl\ onldhenkilöstöi. I isälsi vesi-ja ympäristöviranolnai"ten edustajia oli todella rurr-

ia Jätelaitosyhdistys.

saJsti. NJylteilleasettnjien edu.ldjai mu-

rastuktuudn sektorin.
YT03 -näyttelyä täydentämään järjes-

kaanlukien näyttelyyn tutustui kolmen

rrrHr$flr($rniis Yr2001

tämme näyttelyvieraille tarkoitettuja

päivän aika'ra
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malsuttomia, .ljankohtni"a,ioihin paneutuvia teemapäiviä. Lisilsi toteutarn

Iuål;Jf,: li:

.;:iT.

;#

*

tekniikka

-näyttely koettiin myönteice.ti

T;J', j",l

tutkimuksen tulokset:
Tuoteryhmien kiirmostavuus
* vesihuolto
* jätehuolto
" energiahuolto
* katu-,tie- ja liikenne-

Y 12001

* ympäristönsuojelu 6,4 %
* kunnallistekniset koneet ja
työmaavarusteet 1,4,2%

fiiuulinmoilus

Ketä näyttel)'vieraat edustivat

78,0

%

8,1, %

3,'I
20,6

%

%

AIK-, automaatio-,
mittaus- ja tietojenkäsittely-

tekniikka
7,9 %
* satamat
4,0 %
* urheilu- ja virkistysalueet 9,2%
* yhdvskuntasuunnittelu 8,5 "/.

yli l2 000 ammatLihenli

löä.

*
*

kunta/kaupunki
valtio

+ yksityinen yritys
_ muu

Matkan Dituus Tamoereelta mitaten

* alle 100 km
* 100-250 km
* 250-500 km
* yli 500 km

20,4
48,8

%

27,5
3,3

%

21,3
34,7

%

43,9

%

%

%

74,6 %

6,3

%

75,8 %

3,3 %

Näyttelyvieraiden ikä

*

älle 35

.

yli45v

v

.35-45v

%

Näyttelyvieraiden asema organisaaNäyttelyvieraiden sukupuoli

tiossa

*
*
"*
*

ylempi johto
keskijohto

toimihenkilö
luottamushenkilö
muu

9,8

%

20,9
47,8

%

5,3
22,2

%

'
"

mles
nalnen

88,0 7.
72,0 %

%

%

Mikko Kothonefl

ohieira uesiralous-lehden fiiiloittaiille
Artikkelit bimitetaan lehden toimitussihteerille sähkripostiosoitteeseen vesiialous(r n.rvtt.fi Käsikirjoituksen toivottava enimmäispituus on noin 12 000 merkkiå. Teksti ki4oitetaan 1,5 rivin\'älillä raakatekstinä. Asetuksia
(esim, iabulointia) ei siis käytetä. Pakollinen rivinvaihto ainoastaan kappaleiden \'älillä. Otsikoiclen tulee olla
l)'h)'itä, \'åliotsikoita ei nurneroida. Kirjoitusten tulce olla viimeisteltvjä. Artikkelin ensimnräiselle sivulle merkitään tekijän nimen lisäksi oppiarvo ja fvöpaikka sekä yhteYstiedot, myös sähköpostiosoite.
Kirjoiftaian valokuva julkaistaan artikkelin vhtevdessä, mieluimmin r'ärikuvana. Toimitetaan joko sähköisesti
tai postitse (toimituksen osoite: Tontunrnäentic 33 D 02200 Espoo, puh. (09) 412 5530).

Kirjoittajan odoletacn laatj\ an rn) ö':

.

Tiivistelmän. Artikkelista julkaistaan sisällvsluetteloaukeamalla kirjoittajan tekemä vtimekäs tiivistelmä,
jonka pituus on korkeintaan 250 merkkiä. Ki4oittajan tekstissä tiivistelmä sijoitetaan ennen artikkelin otsikkoa.
. Ingessin, Artikkeli aloitetaan kiioittajan laatimalla ingressillä, jonla tarkoitus on herättää lukijan kiimostus.
Pituus 200-400 merkkiä. Se sijoitetaan otsikon iälkeen. Leipätekstiä ei aloiteta \'äliotsikolla.
. Kirioittajan taustatiedot. Lukijalle ta4otaan hienan taustatietoa eli noin 100 merkillä kirjoittajan työhistoriaa
tai muuten artikkelin kannalta olennaista tietoa. Taustatiedot sijoitetaan kiioittajan tekstissä )'hteystietojen jälkeen.

. Taulukoita

ei aseteta tekstiin, vaan tekstin )oppuun numerojäiestyksessä. Taulukon otsikon tulec kertoa mah-

dollisimman h'hvesti taulukon olemainen sisältö. Desimaaliluvuissa kävtetään pilkkua.

. Kuvia ei mvöskään sijoiteta tekstiin, \'aan tekstin loppuun ja ne numeroidaan juoksevasti. KuVia ei kehystetä
viivoin. Kuvien tulee olla sellaisenaan painovalmiita ja niiden kaikkien osien tulee olla luettavissa myös pienennetyssä koossa. Kuvatekstit ki4oitetaan yhtenä ryhmänä, ei siis kuvien ylltevteen. Valokuvista mahdolliset
raiausohieet. Taulukoiden ja kuvien sijoituspaikoista voi ki4oittaja antaa ohjeet.

. Kirjallisuus. Kävtetään ninenomaan sanaa kirjallisuus (ei lähteet, \'iitteet tms.) Ki4oittaja voi antaa mvös kirjallisuusviitteittensä intemet-osoitteei hypertekstikohdassa mainitulla tavalla.

' Englanninkielinen lyhennelmä julkaistaan osasta artikkeleita. Se saa olla enintään noin 100 sanan pituinen.
Käännös ja kielentarkastus telrdään lehden toimesta.
Sähköisessä muodossa tulevien kuvien osalta huornattavaa:
. Kuvan tarkkuus \'aihintä:in 300 dpi
. Kuvan koko r'ähintään lehteen tulevan todellisen koon suuruinen
. KuYa CMYK-muodossa

.
.
.

Kuvan tallennusformaatti .EPS tai .TIF
World-, PowerPoint vm. kuvat tulostuvat 72 dpi:nä eli ne eivät päåsä:intöisesti toimi lehdessä
Toimitus 100 Mb zipiuä tai cD-RoMrilla
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ABSTRACTS
Reducing the environmental stress caused by
windrow composting in
Oulu
by Eeva Heiska
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*r.Martti Sinisalmi
hallintotieteiden tohtori
kaupunginjohtaja
Porin kaupung jnjohtaja

Olcn saanut Rauhanlähettiläskau
punkicn edustajana osallistua kokouksiin Afrikassa ja keskustella paikallisen
\ äe\tön
teestä

Hyvien ulkoistcr cclellvtvsten

ra

kentan'incn .llkJJ qrirtct.t", n n,rt rr,,
ir' h u pu ngrrt orLe.rrt.i;ainnrn valrnnasta; huomioon on otetta!a puolusruksellr.er seilat. muttd {.ntviscn tär-

lerrr.r han l.itJ; ter\ e\.näLdlohtrd
Kaupunki on mieluusti rakennettava
niiu. elt,r :L'on J\ oirl ter\ eellise.ti puhdlla\ rlle ilätuulillc nrulta .uoja:,sa l.rl\ erl h\ \ t:itiltä rohioi.r iimoilta. I'uh-

li,rr,

eritvicestr jLrolse\ an \ eLlelr saJLd-

vuus on

tirleä;

\eLä puolustuLqellisr'sti

ettii tcr\ ev.lelli.eiti. Sc, Init.i ruurnr )rIne

eritpn l.i u-l-inrnlrler iJrvitser. on

tärkeintä terve\,den kannalta. Sellainell
vallutus ol1 luonnosraJn \ cJellä jr il
lnalla, tii!istää AristotelesViime vuosina kärjistvneet Afrikkaa

vnivJJvJl ongelmat o\ al ludctLJnccl
k'ko maanos.rn lelrrtr kscn kellactJ.
Syitä syvään ahdinkoon lö),tV) monia
Kchin -anu Iiencrl(.1'ja 5en kä\ ttö on
lcholonld, in\ e.tointrtoirnrnta on \'Jhäistä, kansallisvaltiot ovat heikkoja,

dcrrolrllia|aJe

orr

.\'\

ä,

lövh\

\ 5 rnii-

l,iaDtdtlomalt iuu rtd, luonnonliata5l ro-

iit o\ a. toi.tuvia. \ Fd<stä on fulaa,

Jid

j

Ltl\'ää \uulIrJlorltd tuhodarl alerrlJcrl

ellä lule\ i.la näk\ mi.ti. Luor

tojåan on esille noussut kvsYnvs, Dlitä

hr itse tildnt(.en Lorjdami.eLqi

l,rrlki uruut

ongelrnat. Tånrä vlsinker-

tainen talallisilta A6ikan kansalaisiltd
saatu ja Aristoteleen ajattelun kanssa
\'htene\ diren vJ.rJU- or nrerLittä\'J.li
diLuttanul m\ o< forin l.rupungilr toi
mint.r-rj.r lLrl\en nruoloiluun id F.rlve\

teltäessä oll oteLl,rva lLuomioo[ sekii ih-

misen tarpeet että kaupuDgin tehtävä
siinä jårjestelmässä, jossa Yksilö omia
tJrpertaan h \ d\ ttäJ. ToirnintJ-djåtuLsen mLrlaJll .e räflorttnr .itä, etlä Lau-

Fungin oma pa lvelutuolanto mJhdollist.r.r .r.uklaiden lrrr in\ olnnxr ld ruf.cc
omaloirnisr,r .el\

i!tl

m'ctd. Täsca lar-

koitulsessa kaupungin FJh elul on iactru Lahteen n lxnään: ) clinllal\ elu ihin
ia Perus!.alveluihin.

Ydinpal\-elut oikeutta!at kaupungin
olcnra.saolon. \iiJen ferusln.on turYaaminen on m\,ös ehtona kaikkien
muiden l'il\ elujerl jiiie.rintselle. Ydin-

peru"tar-

frl\

-'".vilrm:in ldmalr l vnnvlsellä ]-oriscalin nronen nrurun Laupungrn ia lurxrarl
lr\ oirl oltiin totisen pdikan ede.<ä. Korarr p.rineen rlla pohJitriin ar draiti-ilJ, rnrtcn lauFunkivhleisö elin\ ()inraF

l-1i.iin jd (rvat vdlttJmättornii joldp.ii-

.end iohdett.risiin l;pi svnLeiden vuosien. Omin voiI11in tehtiin kaupungin
hi(toriarr laii<sadn ensimmäinen s\ \ älle luohlJ\ id .trategisir v.rlintola si-åltänvt Pori 2000 -olrjelnra. Kaupungin-

ralluuston \ ah\'15tanl.Il lonn ensrmmäisen lLrurlinta-a jJtuken keskersin sanoma olr lailkien lauFunlildicten 11\.

d.rtLacn.

lestå\

h.ten tur\'.lnminen

in lehlt\'l*en Felirdtetta llouNälölulma lr\'\ ärr elämän

edellvr\ lsrl|r Iö\ h

\

io maitutun

Ari.-

elut tvvdvHäväl

ihn

1utuoiatulon Priorisoirltjin.
1990-lul un alussa, \'iime l uosisadan

loukataan ja kaiken lisäksi heimosodat

qffi##ffi

kcstä

oi-i\ dl. Vd5ld u. eli ifja
joln
misrltä
|\ läs\ä on tullul ernpimättåj. Jos h€illä olisi pysyl'; 1ur1-ru;u
iittä\'ästi puhclasta Yettä, he k\,11ä itse
kvkenisi\'ät ratkomaan ajan kanssa
\ ällii t.r\ Jll.r toi\

\ än cläm;in eLlelh

Lonrli\tii LuuIutit Jrkcen.

Palvelutuotantoa suulxliteltaessa j.l

\'l.iriäisen pal\.elun tårle|ttä mä:iri-

kJnc'i sckJ \ dllitse! d.td til.r,

hu('lcstutl.l\'alla vduhdil h vr+t<;n k".Lin)ddrär.tå (lirrkii:1, ilrm r-('ikeu k.iJ
j.r aser.llr.et

toteleen poliittisesta filosofiasta.

cen

Fcila, kohrli\lu\ at L.rillrur Laupunli\ Jrccrcä elJmä<(ä Naill; Lriteere lä ve-

sihuolto nou5i rlirrtrnäLsi Porin paheI

Lltuotalxlon piorisoinnissa,

Ve'ihuollon oitaminerr vdinlralveluicn Lärkeen on helppo perustellJ. Ensir!räkJän rlman YettJ er elårnå \ leen-

s;iläår, särlih\ \ä (limä, ole mahdol
listn. Toisel.i. on!'a e\im. terve\ (lenhuoltojårjestelmä miten hvvä tahansa,
ei .illa ole mit,iin merlih stä. jos Lnupunkilaisilla ei ole riittävästi h)'\'älaa.

tui\ta tetta tai jos kaiLli \ edel jdtetäårl
puhd istilmJ

itd. Voin lertod.

etta

kansalaiset ovat hyväksvneet sekä teh.

dr'n r alinrran että sen perustelut va-

rauksetta-
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