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ITT Suomi Oy / 
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Tervetuloa uuden ajan jätevesipumppauksen pariin.  
Nyt on sinun hetkesi siirtyä mullistavaan pumppaus-
kokemukseen nimeltä Flygt Experior. Sen 
lähtökohtana on, että kaikkein tehokkain ja luotettavin 
pumppaus saavutetaan vain, kun kolme kulmakiveä 
toimivat saumattomasti ja täydellisesti yhdessä, 
nimittäin hydrauliikka, ohjaus ja moottori. 

Me tarjoamme sinulle kokonaisuuden, jolla saavutat 
jopa 50% energiansäätöä, pumppaamo on 
luotettavampi ja yksinkertaisempi käyttää ja ottaa 
käyttöön kuin koskaan ennen.  

Luotettavin, yksinkertaisin ja energiataloudellisin.

Me olemme kuunnelleet tarpeitasi ja sen takia 
pystymme tarjoamaan sinulle Flygt Experiorin.

Flygt Experior™
Inspired by you. Engineered by us.

KOE UUDENLAISTA
LUOTETTAVUUTTA JA
ENERGIAN SÄÄSTÖÄ.
SINUN TARPEISTASI.
MEIDÄN KEHITTÄMÄÄ.
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Vesihuollon kehittyminen on alka-
nut yleisen terveyden ja paloturval-
lisuuden edistämisestä. Järjestetyn 

vesihuollon alkuvuosina kyse oli luksus-
tuotteesta, johon vain harvoilla oli varaa. 
Tästä kertovat tilastot, joiden mukaan 
vuonna 1910 Turun keskusta-alueen run-
saasta 24 000 huoneistosta vain noin kah-
deksan prosenttia sai hanavettä kotiinsa ja 
ainoastaan prosentilla oli vesikäymälä.

Ylellisyystuote muuttui kaupungistumi-
sen ja elintason kehityksen myötä hyvin no-
peasti yleistuotteeksi. Vesihuoltolaitosten 
haaste olikin 1970-luvulle asti huolehtia 
ennen kaikkea vesihuoltopalvelujen laajen-
tamisesta ja veden riittävyydestä kasvaviin 
tarpeisiin. Tämän jälkeen painopiste on ol-
lut toiminnan laadullisessa parantamisessa. 
Toimintavarmuus ja palvelun varmistami-
nen myös poikkeuksellisissa olosuhteissa 
on osa tätä laatutyötä.

Vesihuoltopalveluiden turvaaminen on 
nostettu esille vesihuoltolain uudistami-
sessa. Kehityssuunta on oikea, mutta on 
kuitenkin muistettava, ettei kirjaus laissa 
tai hyllyssä pölyyntyvä suunnitelma riitä. 
Toimintavarmuus ja laatu paranevat aino-
astaan määrätietoisella kehittämistyöllä, 
jatkuvalla riskienarvioinnilla ja poikkeus-
olojen harjoitteilla.

On myös osattava tunnistaa toimin-
taympäristön muutokseen liittyviä uu-
sia riskejä. Mikropollutanttien merkitys 
on noussut esille osittain myös siksi, et-
tä nykyisellä analyysitekniikalla pystytään 
havaitsemaan pitoisuuksia, jotka vielä 20 
vuotta sitten jäivät kokonaan huomaamat-
ta. Tieto on siis lisännyt tuskaa ja osa ”uu-
sista riskeistä” onkin itse asiassa vanhoja. 

Ilmastonmuutos on ollut keskuste-
luissa ja erityistilannesuunnitteluissa esil-
lä jo pitkään. Sillä on kiistämättä vaiku-
tusta vesihuoltoon, mikä on tänäkin syk-
synä konkreettisesti havaittu eri puolilla 
Suomea. Keskustelu mediassa vesilaitok-
sen varautumistarpeesta ja valmiudes-
ta on sitä kiihkeämpää, mitä lähempänä 
ruuhka-Suomea tapahtuu. Varavoimasta 
tai pikemminkin sen puuttumisesta on 
puhuttu huomattavasti enemmän Etelä-
Suomen pimentäneiden Tapanin ja 
Hannun päivän myrskyjen jälkeen kuin 
muutama vuosi aiemmin Asta ja Veera 
myrskyjen aikaan.

Sen sijaan esimerkiksi palveluiden ul-
koistamisen riskeistä ja niihin varautumi-
sesta on toistaiseksi puhuttu vähän. Syynä 
tähän voi olla se, että valtaosa ulkoistami-
sista on arvioitu kumppanuussopimuksik-
si, joissa luotetaan asioiden hoitamiseen 
yhteistuumin, mikäli jotain tapahtuu.

Euroopan komissio on todennut vesi-
politiikan puitedirektiivissä, että vesi on 
elinehto ja luonnonvara, joka kuuluu ihmi-
sen perustarpeisiin. Turvallinen juomavesi 
ei ole itsestäänselvyys ja myös Euroopassa 
on vakavia veden pilaantumisuhkia, jot-
ka voivat vaarantaa myös vesihuollon. 
Suomen tilanne on sekä vesivarojen et-
tä vesihuollon suhteen hyvä. Suomalaiset 
luottavat hanaveden laatuun ja saatavuu-
teen. Siitä ehkä parhaimpana todisteena 
on pulloveden ostotilasto, jossa Suomi si-
joittuu poikkeuksellisesti häntäpäähän. Se 
ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei kö myös 
suomalaisilla vesihuoltolaitoksilla olisi ke-
hittämistarpeita vesihuollon ja laadukkaan 
juomaveden turvaamiseksi. 

Turvallista ja laadukasta 
juomavettä
IRINA NORDMAN
liikelaitosjohtaja, Turun Vesi
E-mail: irina.nordman@turku.fi
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Vesidirektiivi on tuotu Suomen lainsäädäntöön, ja 
meillä talousvettä koskevat määräykset ovat tervey-
densuojelulaissa ja sen pohjalta annetuissa asetuksis-

sa. Talousvedelle on asetettu laatuvaatimukset, jotka koskevat 
sellaisia muuttujia, joilla on välitön tai pitkäaikainen vaiku-
tus ihmisen terveyteen. Äkillisen sairastumisen ja vesiepide-
mioiden ehkäisyn kannalta tärkein asia on veden mikrobio-
loginen laatu. Laatuvaatimukset ovat luonteeltaan sellaisia, 
että niistä poikkeavaan talousveteen liittyy niin suuri sairas-
tumisen vaara, että veden käyttö sellaisenaan voidaan kieltää. 
Laatusuositukset puolestaan perustuvat usein teknisiin seik-
koihin eikä mitattaviin parametreihin liity välttämättä väli-
töntä terveysvaaraa. Järjestäytynyt yhteiskunta yrittää tietys-
ti tarjota kansalaisilleen laatuvaatimukset ja laatusuositukset 
täyttävää talousvettä, jolloin se myös täyttää terveydensuo-
jelulain mukaisen vaatimuksen olla haitatonta ja soveltuvaa.

Riittävä vedensaanti on elämän perusedellytys. Ihmisen 
vuorokautinen fysiologinen vesitasapaino on keskimäärin 
2,6 l, joka muodostuu erilaisista juomista (1,2 l), aineen-
vaihdunnassa muodostuvasta vedestä (0,3 l) ja loppu saadaan 
ravinnon mukana. Vastaavasti virtsaan erittyy vettä keski-
määrin 1,3 l ja toinen puoli poistuu hengityksen mukana, 
hikoillessa ja ulosteissa. Riittävän veden saannin turvaaminen 
kaikille kansalaisille onkin järjestäytyneen yhteiskunnan kes-
keisiä toimintoja. Talousveden riittävyyden lisäksi terveyden 
kannalta tärkeitä ovat veden laatukysymykset.

Itsestään selvää on, että talousveden tulee olla käyttäjäl-
leen turvallista eikä se saa aiheuttaa tauteja tai sairastumisia. 
Terveyttä uhkaavat monet tekijät: mikrobit, erilaiset luon-
taiset ja ihmisen tekemät kemialliset yhdisteet, veden kä-
sittelyssä, jakelussa ja desinfektiossa syntyvät yhdisteet sekä 
radioaktiivisuus. Terveysvaarat voivat olla akuutteja, jolloin 
kuluttaja sairastuu äkillisesti altistumisen jälkeen. Uhka voi 
muodostua myös vähäisen, mutta pitkäaikaisen altistuksen 
seurauksena. Vettä kulutetaan läpi koko elämän ja siksi talo-
usvedessä ei saa olla sellaisia tekijöitä tai yhdisteitä, jotka pie-

ninäkin pitoisuuksina esiintyessään voivat kertyä elimistöön 
ja lopulta vaarantavat terveyden. Useille haitallisille yhdis-
teille on olemassa kynnysarvo, jota pienempinä pitoisuuksi-
na aine ei aiheuta terveysvaaraa. Eräät muuttujien arvot ovat 
taas johdettu vastaavista accepted daily intake –(ADI) arvois-
ta, jakamalla ne turvakertoimella. Poikkeuksena ovat syöpää 
aiheuttavat yhdisteet, karsinogeenit, joille ei voi määritellä 
turvallista saantia, vaan altistus on aina pidettävä mahdolli-
simman pienenä.

Kemikalisoitumisen myötä ympäristöön ja lopulta talous-
veteen pääsee yhä kasvava määrä erilaisia kemiallisia yhdis-
teitä. Nykyaikaisten analyysimenetelmien ansiosta pieniäkin 
pitoisuuksia pystytään mittaamaan tarkasti ja siten saamme 
ympäristöstämme lisääntyvästi kemiallista tietoa. Jotta tieto 
koituisi ihmisten hyväksi, vaaditaan ainekohtaisesti kattavaa 
ja osaavaa riskinarviointia. Tämänkin jälkeen toimenpiteisiin 
ryhtyminen edellyttää paikallisten mahdollisuuksien, olosuh-
teiden ja kulttuureihin liittyvien asioiden huomioonottami-
sen. Riskinarviointi on niin vaativaa työtä, että sitä tuskin 
enää voidaan tehdä maakohtaisesti. Tästä syystä Maailman 
Terveysjärjestö WHO:n keskeinen tehtävä on arvioida talo-
usveden terveydellisiä riskitekijöitä ja antaa niistä suosituksia. 
Uusin suositus on vuodelta 2011.

Euroopan yhteisö on antanut direktiivin (98/83/EY), 
joka koskee ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatua. 

ERKKI VUORI
FM, LKT, professori (emeritus)
Hjelt-instituutti
E-mail: erkki.o.vuori@helsinki.fi

Talousveden laatuvaatimukset 
ja laatusuositukset
Ihmisen vesipitoisuus on keskimäärin yli 60 prosenttia ja olemme riippuvaisia jatkuvasta vedensaan-
nista. Riittävän määrän lisäksi veden tulee olla laadultaan sellaista, että se ei aiheuta sairastumista. 
Saastunut vesi aiheuttaa vakavan uhan ihmisen terveydelle ja talousveden kautta leviävät epidemiat 
ovatkin veden puutteen lisäksi suurin kansanterveyden uhka. Tästä syystä Maailman terveysjärjestö 
WHO on antanut ohjeistuksen, joka koskee talousveden laatua. Euroopan yhteisö on vastaavasti anta-
nut direktiivin, jota kaikki jäsenmaat ovat sitoutuneet noudattamaan.
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Kukin yhteisön maa on harmonisoinut kansalliset määrä-
ykset tämän direktiivin ohjauksen mukaiseksi. Kansallisten 
määräysten osalta on tiettyä liikkumavaraa, mutta muuttu-
jien arvot eivät saa olla huonompia kuin direktiivin ohjear-
vot. Siten Suomessa annettiin terveydensuojelulain muutos 
(441/2000), joka koskee talousvettä ja soveltaa direktiivin 
ohjeistuksen Suomen oloihin. Terveydensuojelulain mukaan 
talousveden tulee olla terveydelle haitatonta ja soveltuvaa. 
Lain perusteella sosiaali- ja terveysministeriö on antanut kak-
si asetusta, jotka koskevat isoja (461/2000) ja pieniä veden-
toimittajia (401/2001). Molemmissa asetuksissa annetaan 
laatuvaatimuksia (quality standards) ja laatusuosituksia (osoi-
tinmuuttujia, indicator parameters).

Talousveden laatuvaatimukset
Laatuvaatimukset perustuvat EY direktiivin ohjeistukseen ja 
ne käsittävät kaksi osaa: mikrobiologiset muuttujat ja kemi-
alliset muuttujat. Näissä listoissa mainitut mikrobit ja kemi-
alliset aineet ovat sellaisia, jotka esiintyessään jo pieninäkin 
pitoisuuksina aiheuttavat selkeän sairastumisen vaaran. Siksi 
annetut raja-arvot ovat sitovia. Talousveden ylitettyä laatu-
vaatimukset ei talousvesi ole enää tarkoitukseensa sopivaa ja 
sen käyttö sellaisenaan voidaan kieltää.

Suomessa voimassa olevat laatuvaatimukset ja laatusuo-
situkset on saatavissa verkosta [1]. Elintarviketurvallisuus-
virasto Evira on julkaissut vastikään uudistetun painok-
sen elintarvikkeiden ja talousveden kemiallisista vaaroista. 
Julkaisu on saatavana myös sähköisesti pdf –muodossa [2]. 
Teoksessa on kattavasti annettu tiedot useiden laatuvaatimus-
ten mukaisten yksittäisten yhdisteiden terveysvaikutuksista.

Laatuvaatimusten mikrobiologiset muuttujat käsittävät sel-
laisia indikaattoribakteereja (E. coli ja Enterokokit), jotka 
esiintyessään osoittavat tapahtuneen ulosteperäisen konta-
minaation ja sitä kautta tarttuvien tautien leviämisen vaaran. 
Talousveden mikrobiologisen laadun valvonta onkin tärkein 
tehtävä estettäessä akuutteja sairastumisia ja vesiepidemioita. 
Siksi edellä mainittuja indikaattoribakteereja ei saa esiintyä 
talousvedessä lainkaan.

Kemiallisten muuttujien joukossa on useita karsinogeenisia 
yhdisteitä, kuten akryyliamidi, bentseeni, bentso(a)pyreeni, 
arseeni ja polyaromaattiset hiilivedyt, joiden saanti tulisi olla 
mahdollisimman alhainen. Laatuvaatimukset koskevat myös 
tunnettuja myrkyllisiä kemikaaleja kuten syanidia, torjunta-
aineita ja kloorifenoleja sekä kloorauksen yhteydessä syntyviä 
trihalometaaneja. Listassa on mainittu niin ikään toksisia me-
talleja kuten kadmium, kromi, lyijy ja elohopea, joilla kaikil-
la on kyky kumuloitua elimistöön ja aiheuttaa elinvaurioita. 
Mukana on myös pieninä pitoisuuksina elämälle välttämät-
tömiä hivenalkuaineita kuten fluori, kupari ja seleeni, jotka 
kuitenkin esiintyessään suurina pitoisuuksina ovat toksisia.

Hyvä esimerkki laatuvaatimusten muodostumisesta ja sen 
yhteydessä käytetystä päättelystä on fluorille annettu enim-
mäispitoisuus. Riittävällä fluorinsaannilla tiedetään olevan 
suotuisa vaikutus hampaiden terveyteen. Epidemiologisissa 
tutkimuksissa on todettu, että alueilla, joissa talousvesi si-
sältää fluoria on väestön hampaiden kunto parempi kuin 
alueilla, joissa fluoria on vain niukasti. Hampaiden kuntoa 

mitataan ns. DMF –indeksillä, joka pienenee väestössä ta-
lousveden fluoripitoisuuden kasvaessa ja saavuttaa minimin 
fluorin pitoisuudella 1-2 mg/l. Toisaalta tunnetaan myös lii-
allisen fluorin saannista johtuva sairaus, fluoroosi, jonka to-
dennäköisyys alkaa kasvaa veden fluoripitoisuuden ylittäessä 
1,5–2,0 mg/l. Lievässä muodossa fluoroosi ilmenee hampai-
den laikkukiilteisyytenä, mutta voi aiheuttaa edistyessään va-
kavia luuston ja pehmytkudosten luutumishäiriöitä. Näiden 
tietojen perusteella on sitten johdettu talousveden laatuvaa-
timus fluorille 1,5 mg/l.

Talousveden laatusuositukset
Laatusuositukset perustuvat terveysvaikutusten sijasta pi-
kemminkin teknisiin seikkoihin kuten vesijohtomateriaalin 
syöpymisen vaaraan (kloridi, sulfaatti, happamuus ja säh-
könjohtavuus), esteettisiin seikkoihin (sameus, väriluku, 
haju ja maku) tai vedenkäsittelyn tekniikkaan (alumiini). 
Hyvän talousveden tulee toki täyttää myös laatusuositukset. 
Suositusten mukainen vesi on tältä osin turvallista eikä aiheu-
ta muita ongelmia mitä esimerkiksi korroosion johdosta put-
kistosta irtoava materiaali voi aiheuttaa. Liika rauta tai man-
gaani aikaansaa veteen saostumia sekä maku- ja värivirheitä, 
vaikka niistä ei sinänsä ole terveysvaaraa. Laatusuosituksissa 
on mukana myös veden laatua kuvaavia muuttujia, jotka ei-
vät mittaa mitään yksittäistä tekijää, vaan täydentävät veden 
laadun kokonaiskuvaa. Siten esim. KmnO4 –luku kertoo ve-
den kemiallisesta hapen kulutuksesta, joka voi olla lisäänty-
nyt monesta eri syystä ja poikkeaman aiheuttajan selvittämi-
nen vaatii lisätutkimuksia.

Direktiivin mukaisesti, jos talousvesi ei täytä laatusuosi-
tuksia on ”…jäsenvaltioiden tarkasteltava, liittyykö poikkea-
maan riski ihmisen terveydelle. Niiden [jäsenvaltioiden] on 
toteutettava korjaavat toimenpiteet veden laadun parantami-
seksi, jos se on tarpeen ihmisten terveyden suojelemiseksi.” 
Tältä osin on siis tiettyä harkintavaltaa, jos poikkeamaan ei 
liity terveysvaaraa. Siten esimerkiksi direktiivin mukaisesti 
talousveden hajun tulee olla ”kuluttajien hyväksyttävissä, ei-
kä epätavallisia muutoksia”. Se mikä on kuluttajien hyväksy-
mää, riippuu kovasti olosuhteista. Esimerkkinä Reykjavikissa 
hanasta tuleva rikinkatkuinen vesi ei herätä paikallisessa vä-
estössä ihmetystä, mutta vastaavan hajuinen vesi Helsingissä 
nostaisi varmasti vastalauseiden myrskyn.

Talousveden laatuvaatimukset ja laatusuositukset eivät ole 
ikuisia ja kiveen hakattuja, vaan elävät ja muuttuvat tiedon ja 
tekniikan kehittyessä. Ympäristöä kuormittavien kemikaali-
en määrän lisääntyessä ja käytön kasvaessa on myös varaudut-
tava uusiin uhkiin ja muuttujiin. Tämä on myös direktiivin 
hengen ja yleisten velvoitteiden mukaista, koska direktiivin 
vastaavassa kohdassa on mainittu, että veden tulee olla ter-
veellistä ja puhdasta.

Kirjallisuus
Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat, uudistettu painos, Eviran jul-
kaisuja 15/2010.
Neuvoston direktiivi 98/83/EY.
WHO Guidelines for drinking-water quality, Fourth Edition, World Health Organi-
zation 2011. 

•

•
•

[1] www.finlex.fi/data/sdliite/liite/4136.pdf
[2]  www.evira.fi/portal/fi/evira/julkaisut/?a=view&productId=198
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Vesihuollon kuuluessa yhdyskunnan toiminnan tur-
vaaviin peruspalveluihin on riskienhallinta oleelli-
nen osa toimintaa. Vesijohtoverkostojen riskienhal-

linnan tavoitteena on vaikuttaa riskien toteutumisen toden-
näköisyyteen sekä siihen kuinka laajat ovat riskin toteutu-
misesta seuraavat haitalliset vaikutukset. Riskienhallinnan 
merkitys korostuu, kun rapautuvien verkostojen omaisuu-
denhallintaan on käytössä niukat resurssit. Tilanteessa, jos-
sa on valittava useista vaihtoehtoisista kohteista, on tärkeää 
kohdentaa toimenpiteet siten, että niiden vaikuttavuus ver-
rattuna kilpailevien kohteiden vaikuttavuuteen on suurin.

Riskien lähteet ja niiden hallinta
Inhimilliset tekijät

Inhimillisistä tekijöistä lähtöisin olevat riskit voidaan jakaa 
kolmeen luokkaan: fyysiset ominaisuudet, ympäristöolosuh-
teet ja verkoston operointi. Fyysisten ominaisuuksien puut-
teet materiaaleissa, toimilaitteissa ja varusteissa voivat johtaa 
odottamattomiin toimintakyvyn alenemisiin tai odotettua 
lyhyempään elinkaareen. Toimintakyvyn alenemisesta esi-
merkkinä toimii venttiili, joka ei suljettuna pidätäkään vettä 
nuoresta iästä sekä järjestelmällisestä huollosta huolimatta. 
Lyhyemmästä elinkaaresta esimerkkinä on putkimateriaalien 
ennenaikainen rapautuminen, joka johtuu putkien valmis-
tuksessa tapahtuneista virheistä tai valmistuksessa noudate-
tun standardin puutteista. Mainittujen riskien toteutuessa 
kohdataan tilanne, jossa verkoston osan eristämiseen tar-
vitaan suunniteltua laajempi alue tai jossa putkien vikati-

heys johtaa suunniteltua elinkaaren pituutta aikaisempaan 
saneeraustarpeeseen.

Ympäristöolosuhteiden vaikutuksesta verkostoon klas-
sisimpina esimerkkeinä mieleen nousevat tahattomat kai-
vinkoneen sohaisut putkilinjoihin tai onnettomuudet. 
Toisaalta ympäristöolosuhteisiin luetaan myös kuormitus-
olosuhteet ympäröivästä maaperästä sen sisältäessä esimer-
kiksi liuottimia, jotka siirtyvät muovisten putkien seinämi-
en läpi ja edelleen veteen. Näiden seurauksena on riski joh-
tojen toimintakyvyn ennenaikaisesta alentumisesta.

Verkoston operoinnista lähtöisin olevista riskeistä esi-
merkkeinä ovat turhien paineiskujen aiheuttaminen ver-
kostoon ylläpito- ja huoltotöiden yhteydessä tai huolimat-
tomuus muun muassa hygieniaan liittyen yllättävissä ja 
suunnittelemattomissa ”tulipalo” töissä. Toisaalta asennus-
töiden yhteydessä laadukkaasta alkutäytöstä tinkiminen 
lisää verkoston vuotoja. Myös väärät toimintatavat kulje-

Vesihuoltoverkostojen 
toiminnallisten riskien hallinta

KIA AKSELA
vesihuoltoverkostojen asiantuntija, 
projektipäällikkö
WSP Finland Oy
E-mail: kia.aksela@wspgroup.fi

Motivoituneiden ammattilaisten suorittama verkoston ja varusteiden ylläpito sekä ennakoiva kunnos-
sapito ja huolto ovat perinteisistä riskienhallinnan keinoista tärkeimmät. Näiden rinnalle on tarpeen 
nostaa kattaviin analyyseihin pohjautuva saneerausten yleissuunnittelu. Riskien toteutuessa kauko-
käyttöjärjestelmän välittämien hydraulisten ja laadullisten mittausten järjestelmällinen, automatisoi-
tu algoritmeihin perustuva tarkkailu mahdollistaa varhaisten häiriöiden havaitsemisen ja edelleen to-
teutuneiden riskien vaikutusten minimoinnin. Erilaisten varautumisjärjestelyiden merkitys laajavai-
kutteisten haittojen minimoinnissa on selvä. Riskienhallinta viimeistellään tietoturvasta ja tietojen oi-
keasta kohdentamisesta huolehtimalla.
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tuksessa ja varastoinnissa johtavat verkoston osien ennen-
aikaiseen rikkoutumiseen mikäli putkien tai varusteiden 
seinämiin on kuljetuksen, varastoinnin tai asennuksen ai-
kana tullut vaurioita. Samalla tavalla toimintakyvyn alen-
tumiseen liittyvän riskin kasvamista tapahtuu, jos aurin-
gonvalon vaikutuksesta hapertuva putkimateriaali jätetään 
suojaamatta kuljetuksen tai varastoinnin aikana.

Inhimillisten riskien hallinta on mahdollista huolehti-
malla siitä, että verkostossa käytettävät materiaalit ja va-
rusteet ovat laadukkaita, soveltuvat käytettäväksi asennus-
ympäristössä ja täyttävät tavoitellun elinkaaren pituuden ja 
toisaalta siitä, että vesihuollon parissa työskentelevät vain 
motivoituneet ammattilaiset. Perustason vaatimus tulisikin 
olla voimassa oleva vesityökortti kaikilla verkoston parissa 
toimivilta henkilöiltä. Huolehtimalla koulutuksen tasosta 
voidaan minimoida etenkin verkoston operoinnista lähtöi-
sin olevien riskien realisoitumisen todennäköisyyttä.

Ilkivalta

Ilkivaltaan liittyy riski palvelutason alentumisesta joko 
hydraulisesti tai laadullisesti. Vaikka tämä riskilähde on 
olosuhteissamme hyvin marginaalinen, kannattaa se ot-
taa huomioon ennaltaehkäisevästi. Ilkivallan riskien to-
teutumisen ehkäisyssä ylläpito, kunnossapito sekä huolto 
nousevat arvoonsa. Valvotut paikat ovat vähemmän hou-
kuttelevia kohteita päähänpistoille. Toisaalta nykypäivä-
nä ict-sovellusten hyödyntämisen seurauksena tärkeään 
rooliin nousevat myös tietoturvasta huolehtiminen sekä 
tietojen julkisuuden tarvittavasta rajoittamisesta huolehti-
minen. Perustietoturva tulee usein järjestelmätoimittajien 
ohjelmistojen mukana, mutta verkostonhallinnan moder-
nisoituessa tulee kiinnittää huomiota myös ohjelmistojen 
keskinäisten linkityksien turvallisuuteen. Lisäksi tietotur-
vasta huolehtiminen on tärkeää järjestelmien ollessa yh-
teydessä vesilaitosten ulkopuolisiin, muiden infrastruk-
tuurien tai operoijien järjestelmiin. Ict-sovellusten hyö-
dyntämisen lisääntyessä on koko henkilöstön koulutus 
niistä aiheutuvien riskien minimoinnissa tärkeässä roolis-
sa. Lisäksi vesilaitoksilla tulisi olla tietoturvasta vastaava 
henkilö. Teknisen tietoturvan lisäksi tietojen jakamisen 
yhteydessä muun muassa kuntien kanssa tulisi huolehtia 
siitä, että tietojen julkisuuden periaatteet ovat samat myös 
tietoja vastaanottavalla toimijalla.

Riittämätön omaisuudenhallinta

Nykypäivänä riittämättömästä omaisuudenhallinnasta seu-
raavien riskien toteutuminen on voimakkaassa kasvussa. 
Omaisuudenhallinnan riittämättömyydestä kielivät putki-
rikkojen yleisyys, vuotoveden korkea määrä, vedenlaadun 
heikkeneminen sekä hydraulisen kapasiteetin alentuminen. 
Riskien toteutuessa palvelutaso laskee paineongelmien, ve-
denjakelun keskeytysten sekä verkoston vedenlaadun heik-
kenemisen seurauksena. Lisäksi koetaan kapasiteetin mene-
tyksiä sekä käyttö- ja kunnossapitokustannusten nousua.

Riittämättömään omaisuudenhallintaan liittyvien riskien 
hallinta on mahdollista vain nostamalla omaisuudenhallin-
nan tasoa lisäämällä tarvittaessa perinteisiä ylläpidon, en-

nakoivan kunnossapidon ja huollon toimia sekä laatimalla 
kattaviin tarkasteluihin perustuva saneerausten yleissuunni-
telma ja tekemällä saneeraukset suunnitelman mukaisesti. 
Ylläpidon puitteissa tapahtuva järjestelmällinen omaisuu-
den tilan kartoittaminen toimii perustana kaikelle muul-
le omaisuudenhallinnalle. Useisiin havaittuihin puutteisiin 
voidaan vaikuttaa jo kunnossapitoon ja huoltoon kuuluvien 
huuhteluiden, toimilaitteiden ja varusteiden puhdistuksen 
sekä käyttöpaikkojen tilasta huolehtimisen kautta. Ylläpidon 
sekä kunnossapidon puitteissa tehdyt tapahtumakirjaukset 
muodostavat yhden tärkeän osan lähtöaineistosta saneeraus-
ten yleissuunnitelmien laatimisessa.

Vaikuttavuuden minimointi riskien 
toteutuessa

Edellä mainittujen riskien toteutuessa niiden vaikuttavuut-
ta voidaan minimoida kaukokäyttöjärjestelmän välittämi-
en hydraulisten ja mahdollisesti laadullisten mittausten au-
tomatisoidulla tarkkailulla. Mitä varhaisemmassa vaihees-
sa häiriöt havaitaan sitä aikaisemmin tilanteen normalisoi-
minen päästään aloittamaan. Toisaalta laajavaikutteisten 
riskien toteutumisen varalle ennakkoon toteutetut varau-
tumisjärjestelyt ovat oleellisia vahinkojen minimoinnissa. 
Varautumisjärjestelyistä esimerkkinä toimivat varavedenot-
tamot, eri verkostojen väliset varayhteydet sekä keskeiseen 
verkostokaivoon tai vesitornin yhteyteen sijoitettu verkosto-
veden desinfiointilaitteisto.

Verkosto-omaisuuden hallinta 
riskienhallinnan työkaluna
Keskimääräinen kunnon määrittäminen

Aktiivisen verkosto-omaisuuden hallinnan ensimmäi-
nen vaihe on hahmottaa verkoston keskimääräinen kun-
to. Yleisesti tähän käytetään niin Suomessa kuin maailmal-
lakin suorituskykymittareita, jotka lasketaan koko verkos-
tolle. Suorituskykymittarit liittyvät useisiin eri osa-alueisiin 
ja verkoston kunnosta kertovina osa-alueina voidaan pitää 
verkoston operointiin ja palvelunlaatuun liittyviä mittarei-
ta. Operointiin liittyviä suorituskykymittareita ovat muun 
muassa vuotoveden ja häiriöiden määrä, vedenlaatu sekä 
tarvittavan ylläpidon määrä. Palvelunlaatuun liittyviä suo-
rituskykymittareita ovat muun muassa palvelutasoon liitty-
vät painetaso sekä katkot ja toisaalta asiakasvalitukset veden 
määrään tai laatuun liittyen.

Mikäli suorituskykymittarit lasketaan samalla tavoin eri 
laitosten välillä, mahdollistuu oman tilanteen vertaami-
nen muihin laitoksiin. Benchmarkkauksen lisäksi valittu-
jen suorituskykymittareiden avulla on mahdollista hahmot-
taa verkoston resurssitarvetta ja myös seurata toimenpitei-
den vaikuttavuutta. Kuitenkaan tämän pidemmälle ei ko-
ko verkostolle laskettavien suorituskykymittareiden perus-
teella voida päätelmiä tehdä esimerkiksi liittyen resurssien 
kohdentamiseen.

Laajojen verkostojen tapauksissa hieman tarkemmalle ta-
solle päästään, jos suorituskykymittareita lasketaan sopiville 
verkostoalueille. Useiden satojen kilometrien pituisten ver-
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kostojen tapauksissa on perusteltua pilkkoa verkostoa pie-
nempiin alueisiin perustarkkailun mahdollistamiseksi eten-
kin tilanteissa, joissa verkostossa ei ole erillisiä mittaroituja 
painepiirejä korkeusolosuhteiden seurauksena. Tällöin ver-
kostoalueita voidaan verrata laskemalla niille suorituskyky-
mittareita soveltuvin osin.

Saneerausten yleissuunnittelu

Riskien toteutumisen ehkäisemisessä perinteisistä keinoista 
ylläpito sekä ennakoiva kunnossapito ja huolto ovat ehdot-
tomasti tärkeimmät. Tilanteessa, jossa verkosto-omaisuuden 
kunto alkaa tai on jo alkanut saavuttaa elinkaaren pään nämä 
toimet vaativat rinnalleen saneerausten yleissuunnittelun sekä 
siihen pohjautuvat saneeraukset. Saneerausten yleissuunnitte-
lussa kohteiden valinnassa on tärkeää ottaa huomioon johto-
jen vaihtelevat käyttö- ja ylläpitovaiheen pituudet (Kuva 1), 
kriittisyys palvelutason kannalta, mahdollisesti aiheutuvien 
vahinkojen suuruus sekä synergiat muiden infraverkostojen 
saneerauksien kanssa. Saneerauskohteiden valinnan lisäksi 
saneerausten yleissuunnittelun yhteydessä on hyvä määrit-
tää lisätutkimustarpeet ja karkealla tasolla saneeraustapa kus-
tannusarvion pohjaksi. Edellä mainittujen vaiheiden jälkeen 
voidaan kohteet sijoittaa lyhyen- ja pitkän tähtäimen sanee-
raussuunnitelmiin ammattitaitoisen henkilöstön toteutetta-
vaksi olosuhteisiin sopivilla materiaaleilla sekä laadukkailla 
varusteilla (Kuva 2).

Häiriöiden havainnointi ja alustava 
paikallistaminen

Perinteisesti vesitoimialalla on luotettu asiakkaan ilmoituk-
seen, mikä onkin ollut perusteltua verkostojen ollessa toi-
mintakyvyltään nuoria. Tilanteessa, jossa osa verkostosta on 
kohdannut elinkaarensa pään, asiakasilmoitusten käyttämi-
nen ainoana häiriöiden havainnointimenetelmänä johtaa 
väistämättä palvelutason alentumiseen. Tällöin hydrauliset ja 
mahdollisesti laadulliset mittaukset verkostossa ovat erittäin 
hyödyllisiä. Häiriöiden havainnointi, joka pohjautuu kau-
kokäyttöjärjestelmän välittämien verkostomittausten erilaisia 
laskentarutiineita hyödyntävään tarkkailuun ja analysointiin, 
ei suoraan ennaltaehkäise riskejä, mutta edesauttaa kaikkien 
riskien toteutumisen havaitsemisessa ja on siten tärkeä osa va-
hinkojen minimointia. Häiriöiden kattava havainnointi tar-
joaa myös tärkeää lähtötietoa saneerausten yleissuunnitelman 
laatimiseen.

Perustaso vuotavuuden havainnointiin saavutetaan, kun 
laajoja verkostoja jaetaan pienempiin tarkkailualueisiin, 
joiden rajoille asennetaan virtaamamittarit. Tällöin virtaa-
mamittausten hyödyntämisessä yksinkertaiseen laskentaan 
pohjautuvassa seurannassa voidaan hahmottaa pidemmällä 
aikavälillä, esimerkiksi viikon, kuukauden ja vuoden aika-as-
kelilla, alueen vuotoveden määrä ja sen muutokset. Toisaalta 
on mahdollista havaita uudet syntyvät suuremmat vuodot 
aikaisempaa nopeammin vuorokausi- tai tuntitasoilla, mikä-
li vuotavan veden määrä on sellainen, että se näkyy on-line 
-mittauksiin pohjautuvassa seurannassa.

On-line -mittausten tarkkailun kautta havaittavat uu-
det vuototapaukset ovat riippuvaisia alueiden vedenkäytön Kuva 2. Saneerausten yleissuunnittelun jatkuva prosessi.

Kuva 1. Verkoston johtojen elinkaaren vaiheet.
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luonteesta. Mikäli alueen vedenkäyttö on hyvin homogee-
nistä, noudattaen samana toistuvaa viikkokäyrää, jolloin eri 
viikkojen väliset vastaavien ajankohtien vedenkäytön tun-
tivaihtelut ovat vähäisiä, on kohtuullisen pienetkin uudet 
vuodot mahdollista havaita. Mikäli alueen vedenkäyttö on 
hyvin heterogeenistä, jolloin vastaavien ajankohtien veden-
käytön vaihtelu on suurta, on pienten uusien vuotojen ha-
vaitseminen on-line mahdotonta luotettavasti, mikäli ve-
denkäytön mittaus ei ole automaattisen mittarin luennan 
(AMR) piirissä. Tätä on havainnollistettu kuvassa 3, jo-
hon on poimittu saman kuukauden sisältä kolmelta toisiaan 
vastaavalta ajankohdalta alueen tuntivirtaamien minimit ja 
maksimit vuorokauden pituudelta. Ero normaalitilantees-
sa tapahtuvassa virtauksessa saman kuukauden vastaavina 
ajankohtina voi tällaisella heterogeenisen käytön alueella olla 
helposti 10 m³/h tai 20 prosenttia kolmen vastaavan ajan-
kohdan maksimista. Tällöin on-line -mittausten osalta tör-
mättäisiin lukuisiin vääriin hälytyksiin ja menetelmän käy-
tettävyys kärsisi. Virtausmittausten suhteen tulisi aina alue-
kohtaisesti määrittää uuden vuodon suuruus mikä voidaan 
tuntitasolla on-line seurannalla havaita.

Virtaamamittausten rinnalle voidaan verkostoon asen-
taa painemittauksia. Oikein sijoitettuna painemittausten 
avulla on algoritmeja hyödyntämällä mahdollista havaita 
verkoston häiriöitä heterogeenisilläkin vedenkäytön alueil-
la. Painemittaukset ovat virtausmittauksia edullisempia ja 
niiden asentamisessa verkostoon on usein enemmän vaih-
toehtoja. Oleellista painemittausten mittaustulosten analy-
soinnissa on korkearesoluutioinen mittaus, koska paineen 
muutokset verkostossa ovat hyvin nopeita ja lyhytkestoisia. 
Korkea mittausresoluutio johtaa suureen mittaustulosten 
määrään, jolloin automatisoitu algoritmien käyttö on pe-
rusteltua manuaa lisen mittaustulosten seurannan mielek-
kyyden alentuessa.

Hydraulisten mittausten lisäksi verkoston kaukokäyt-
töjärjestelmän piiriin voidaan asentaa myös veden laatua 
mittaavia on-line -mittareita. Vedenlaatumittausten tyyp-
pi kannattaa valita vesilaitoskohtaisesti, esimerkiksi same-
us voi toisilla vesilaitoksilla olla hyvinkin informatiivinen, 
kun taas toisille sopii paremmin esimerkiksi johtokyky. 
Mittausresoluution merkitys on keskeinen myös vedenlaa-
dunmittauksessa. Toisaalta vedenlaadun muutosten hahmot-
tamiseen tarvitaan myös tieto verkostoon pumpatun veden 
laadusta. Käytännössä laatumittausten sijoittaminen säteit-
täin vedenlähteestä virtauksen pääsääntöistä kulkusuuntaa 
noudatellen antaa käyttökelpoista tietoa vedenlaadun muut-
tumisesta verkostossa tai riskin realisoitumisesta.

Yhdessä, verkoston informatiivisiin kohtiin sijoitettuna, 
virtaama- ja painemittaukset sekä veden laadun mittaukset 
luovat pohjan tehokkaammalle häiriöiden havaitsemiselle. 
Tehokas häiriöiden havaitseminen on edellytys myös häiri-
öiden paikantamiselle. Nykypäivänä häiriöiden paikantami-
sessa voidaan hyödyntää epäsuoria menetelmiä kuten simu-
lointia, johon on yhdistetty poikkeamien etsintään soveltu-
va algoritmi. Tällaisen sovelluksen avulla voidaan kohtuul-
lisessa ajassa käydä läpi tuhansia vaihtoehtoisia skenaarioita 
ja valita näistä jatkotutkintaan todennäköisin.

Lopuksi
Verkostoriskien hallinnan menetelmistä perustason muo-
dostavat ammattitaitosten henkilöiden suorittamat ylläpi-
don ja ennakoivan kunnossapidon sekä huollon toimenpi-
teet. Näillä voidaan vähentää kaikista riskilähteistä, inhi-
millisistä tekijöistä, ilkivallasta sekä omaisuudenhallinnan 
puutteista syntyvien riskien toteutumista. Ict-sovellusten 
käyttöön liittyvästä ilkivallasta lähtöisin olevia riskejä voi-
daan minimoida henkilöstön koulutuksen sekä tietotur-
vasta huolehtimisen kautta. Näiden lisäksi verkosto-omai-
suuden hallinta riskien hallinnan yhtenä elementtinä on 
kasvattanut merkitystään verkostojen osien saavuttaessa 
elinkaarensa pään. Verkosto-omaisuuden hallinnan perus-
pilarin muodostavat kattavaan ja järjestelmälliseen analyy-
siin pohjautuvat saneerausten yleissuunnitelmat ja niihin 
perustuvat saneeraukset.

Tapahtuvien riskien vaikutusten minimoimiseksi kan-
nattaa harkita kaukokäyttöjärjestelmän välittämien mitta-
usten kattavampaa hyödyntämistä verkoston tilan seuran-
nassa ja häiriöiden varhaisemmassa havaitsemisessa sekä 
vaikutusten minimoinnissa yhdessä erilaisten varautumis-
järjestelyiden kanssa. Tiivistäen voidaan sanoa, että vesi-
johtoverkostojen riskienhallinta on vesilaitoskohtainen ko-
koelma toimenpiteitä, joilla pienennetään valittujen riski-
en toteutumisen todennäköisyyttä, ja riskien realisoituessa 
minimoidaan aiheutuva palvelutason notkahdus. 

Kuva 3. Virtaaman vaihtelua heterogeenisellä 
vedenkäytön alueella.

Virtaama alueelle
Kolmen vastaavan ajankohdan
minimivirtaama, m³/h
Kolmen vastaavan ajankohdan
maksimivirtaama, m³/h
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virtaamien erotus, m³/h
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Juomavedessä esiintyy luonnosta peräisin ole-
via radioaktiivisia aineita. Eri vesilähteissä radio-
aktiivisten aineiden pitoisuudet ovat erilaisia. 
Korkeimmat luonnon radioaktiivisten aineiden 
aktiivisuuspitoisuudet esiintyvät kalliopohjave-
dessä, kun taas pintavedessä pitoisuudet ovat 
tyypillisesti alhaiset. Keinotekoisia radioaktiivisia 
aineita voi päästä pinta- ja pohjavesiin jätevesien 
kautta tai säteilyonnettomuuden seurauksena.

Talousvedessä olevat luonnon radioaktiiviset ai-
neet ovat peräisin maa- ja kallioperässä luonnos-
taan olevista radioaktiivisista aineista, jotka liu-

kenevat maankuoren mineraaleista veteen (Taulukko 1). 
Radionuklidipitoisuudet pohjavedessä ovat huomattavasti 
suurempia kuin pintaveden, koska pohjavesi on pidempään 
kosketuksissa maa- ja kallioperän kanssa. Talousveden kan-
nalta merkittävimmät luonnon radioaktiiviset aineet kuu-
luvat uraanisarjaan. Alfasäteilyä lähettävä radon (222Rn) on 
merkittävin säteilyaltistaja Suomessa. Muita tärkeitä uraa-
nisarjan radionuklideja ovat pitkäikäiset 238U, 234U, 226Ra ja 
210Po sekä beetasäteilyä lähettävä 210Pb. Luonnon toriumsar-
jan radionuklideista beetasäteilyä lähettävä 228Ra on tärkein 
(Salonen ym. 2003). Luonnon radioaktiivisuus vedessä voi 
lisääntyä myös ihmisen toiminnan seurauksena. Yleensä nä-
mä lisäykset ovat hyvin vähäisiä.

Erilaiset geokemialliset ja geofysikaaliset prosessit, radio-
aktiivisen hajoamisen lisäksi, säätelevät radionuklidien mää-
rää vedessä ja näistä johtuen pinta- ja pohjavedessä eri alku-
aineiden sekä saman alkuaineen eri isotooppien radioaktii-
visuuspitoisuudet eroavat toisistaan.

Porakaivovettä juomavetenä käyttävän suomalaisen kes-
kimääräinen säteilyannos vuodessa on noin kymmenesosa 
suomalaisten saamasta keskimääräisestä annoksesta, joka 
on 3,7 mSv vuodessa. Vesilaitosvettä tai maaperänkaivovet-
tä käyttävälle annos on vieläkin vähäisempi (Salonen ym. 
2003). Valtaosa suomalaisten saamasta säteilyannoksesta, 
noin 2,0 mSv, on peräisin huoneilman radonista.

Säteilyturvakeskuksen arvion mukaan noin 20 000 ih-
mistä käyttää porakaivovettä, jonka radonpitoisuus ylittää 
1 000 Bq/l (Mäkeläinen ym. 2001). Porakaivoveden käyt-
täjistä tämä on 10 prosenttia. Jos määrää verrataan kaikkiin 
suomalaisiin, se on vain alle puoli prosenttia. Yli 10 000 Bq/l 
olevia radonpitoisuuksia esiintyy myös, mutta hyvin harvoin 
(Voutilainen ym. 2000).

Säteilyturvakeskuksen arvion mukaan noin 26 000 ih-
mistä käyttää porakaivovettä, jonka uraanipitoisuus ylittää 
30 µg/l. Porakaivoveden käyttäjistä tämä on 13 pro senttia. 

Uraanialtistumista porakaivoveden käyttäjillä on tutkittu ete-
läsuomalaisten keskuudessa (Kurttio ym. 2006). Tutkimusten 
mukaan vakavia terveysvaikutuksia ei ole havaittu maassam-
me porakaivoveden käyttäjillä, huolimatta pitkäaikaises-
ta altistumisesta verrattain korkeillekin uraanipitoisuuksille. 
Uraanialtistuminen saattaa heikentää munuaisten toimintaa, 
mikä on näkynyt fosfaatin, glukoosin ja kalsiumin suurempana 
erittymisenä virtsaan. Uraanialtistuminen on ollut yhteydessä 
myös verenpaineen nousuun. Porakaivovedenkäyttäjien uraa-
nialtistumisen ja syövän yhteyttä on myös tutkittu Suomessa 
(Auvinen ym. 2002). Tutkimuksen mukaan porakaivoveden 
uraanille altistumisella ja syöpäriskillä ei ole havaittu yhteyttä.

PIA VESTERBACKA
laboratorionjohtaja
Säteilyturvakeskus, 
nuklidianalytiikan laboratorio
E-mail: pia.vesterbacka@stuk.fi

Säteilyn aiheuttamat riskit 
vedenlaadulle

KAISA VAARAMAA
erikoistutkija
Säteilyturvakeskus, 
nuklidianalytiikan laboratorio
E-mail: kaisa.vaaramaa@stuk.fi

Taulukko 1. Talousveden radioaktiivisten aineiden 
pitoisuuksien keskiarvot (Bq/l tai µg/l) eri vesilähteitä 
käyttävillä väestöryhmillä.

Radio aktiivinen 
aine

Verkosto-
vesi

Rengas-
kaivot

Pora kaivot

Radon 222 (Bq/l) 27 50 460
Uraani 234 (Bq/l) 0,02 0,02 0,35
Uraani 238 (Bq/l) 0,015 0,015 0,26
Uraani 238 (µg/l) 0,23*

0,90**
1,2 – 1,7 21 – 24

Radium 226 (Bq/l) 0,003 0,016 0,05
Radium 228 (Bq/l) – – 0,03
Polonium 210 (Bq/l) 0,003 0,007 0,048
Lyijy 210 (Bq/l) 0,003 0,013 0,040

* verkostoveden vesilähteenä käytetty pintavettä
** verkostoveden vesilähteenä käytetty maaperän pohjavettä
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Muiden luonnon radioaktiivisten aineiden (Ra-226, 
Ra-228, Pb-210 ja Po-210) aktiivisuuspitoisuudet talous-
vedessä ovat yleensä matalia verrattuna veden radon- tai 
uraanipitoisuuteen.

Porakaivoveden radonpitoisuudet ovat suurim-
pia yleensä graniittialueilla Uudellamaalla, Varsinais-
Suomessa, Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. 
Uraanipitoisuuden osalta korkeimpia pitoisuuksia tavataan 
Uudellamaalla, Kymenlaaksossa, Hämeessä ja Varsinais-
Suomessa. Alhaisimpia alueita uraanin osalta ovat sen sijaan 
Pohjois-Karjala, Satakunta, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, 
Pohjanmaa ja Lappi. (Kuva 1)

Keinotekoinen radioaktiivisuus
Säteilyvaaratilanteessa pinta- ja pohjavedet voivat saastua las-
keuman kautta, kun ilmasta siirtyy radioaktiivisia aineita pin-
taveteen ja myöhemmin pohjaveteen. Laskeumalla tarkoite-
taan maahan tai veteen ilmasta laskeutuneita radioaktiivisia 
aineita. Laskeuma voi tulla joko sateen mukana, märkälas-

keumana, tai ilmassa olevien hiukkasten ja kaasun mukana 
kuivalaskeumana.

Ihmisen säteilysuojelun kannalta merkittävimmät ydinvoi-
malaitosonnettomuudesta peräisin olevassa laskeumassa ole-
vat radionuklidit ovat jodin isotoopit I-131, I-132, kesiumin 
isotoopit Cs-137, Cs-134 ja strontium isotoopit Sr-89, Sr-
90. Tritium (H-3) on myös tärkeä, koska se osallistuu veden 
aineosana hydrologiseen kiertoon ja kulkeutuu pohjaveteen. 
Lisäksi laskeumassa voi olla paljon muitakin radioaktiivisia ai-
neita. Lyhytikäisistä radionuklideista I-131 on tärkeä, koska 
sen osuus laskeumasta on suuri ja se kertyy ihmisen kilpirau-
haseen. Alkuvaiheen jälkeen pitkäikäiset Cs-137, Cs-134, Sr-
89, Sr-90 vähenevät noudattaen vuosien puoliintumisaikoja.

Radioaktiivisten aineiden laskeuma saastuttaa lähinnä 
pintavettä. Laskeuman aiheuttama tilanne on pahin, kun 
laskeuma tulee avoveden aikana. Talvella jääpeite suojaa 
pintavettä ja se hidastaa radioaktiivisten aineiden kulkeu-
tumista veteen. Lisäksi lyhytikäiset radioaktiiviset aineet 
ehtivät hävitä ennen veteen siirtymistä. Radioaktiivisen las-

Kuva 1. Porakaivoveden radon- (vasemmalla) ja uraanipitoisuuksien (oikealla) keskiarvot 10 x 10 km ruudussa. 
Radonaineisto kattaa noin 11 300 porakaivoa ja uraaniaineisto noin 5 000 porakaivoa.

Ruutukeskiarvot

yli 1000 B q /l

300 - 1 000 B q /l
100 - 300 B q /l
alle 100 B q /l

Ruutukeskiarvot

yli 100 µg /l

30 - 100µg /l
alle 30 µg /l
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keuman aiheuttamia riskejä pohjavesille pidetään pieninä 
verrattuna pintavesiin, koska pohjavedet ovat yleensä pak-
sun maakerroksen peitossa ja siten suojassa laskeuman ra-
dioaktiivisilta aineilta. Pohjavesi muodostuu hitaasti, minkä 
vuoksi se ei saastu niin nopeasti kuin pintavesi. Pohjaveteen 
radioaktiiviset aineet siirtyvät pintavedestä sen imeytyes-
sä maaperän läpi. Maaperä pidättää osan radioaktiivisis-
ta aineista. Maaperän kyky pidättää radioaktiivisia aineita 
riippuu maakerroksen paksuudesta ja sen läpäisevyydestä. 
Kesium sitoutuu vedessä olevaan kiintoainekseen ja kiin-
toaines pidättyy veden suotautuessa maakerrosten läpi. 
Strontium pysyy vedessä pitempään liuenneena eikä pois-
tu niin tehokkaasti kuin kesium. Radioaktiivisten ainei-
den pitoisuudet myös laimenevat erityisesti isoilla pohja-
vesialueilla. Yleisesti keinotekoisten radioaktiivisten ainei-
den kulkeutuminen pintavedestä pohjaveteen on vähäistä 
(Rantavaara ym. 1995).

Vesilaitoksilla käytössä olevat vedenkäsittelymenetelmät 
poistavat vedestä vaihtelevia määriä radioaktiivisia aineita. 
Hiukkasmuodossa olevat radioaktiiviset aineet poistuvat 
yleensä hiekka- ja aktiivihiilisuodatuksessa tai muussa suo-
datuksessa, mutta liuenneiden aineiden poistuminen on vä-
häisempää (Saxen ja Outola 2009). Jos nämä käytössä ole-
vat puhdistusmenetelmät eivät poista radioaktiivisia aineita, 
niiden tehoa joudutaan lisäämään. Jos radioaktiiviset aineet 
eivät poistu tehostetussakaan vedenkäsittelyssä, tarvitaan li-
säpuhdistusmenetelmiä. Lisäpuhdistusmenetelmiä voivat ol-
la esimerkiksi ioninvaihto tai käänteisosmoosi. Toisaalta ve-
silaitoksessa käytössä oleva ilmastusmenetelmä, jossa veteen 
sekoitetaan paljon ilmaa ulkoilmasta, voidaan joutua ohitta-
maan säteilyvaaratilanteessa, jotta veteen ei siirry ilmasta ra-
dioaktiivisia aineita.

Keinotekoisia radioaktiivisia aineita voi päästä jätevesi-
en kautta pinta- ja pohjaveteen terveydenhuollosta ja teol-
lisuudessa tapahtuvan radionuklidien käytön seurauksena. 
Radioaktiivisia aineita joutuu pieniä määriä viemäriverkkoon 
niiden käytön yhteydessä. Vedessä on myös pieniä määriä ra-
dioaktiivisia aineita, jotka ovat peräisin 1960-luvulla ilmake-
hässä tehdyistä ydinasekokeista ja Tshernobylin onnettomuu-
desta. (Salonen ym. 2003)

Lisätietoa
Porakaivoveden radon- ja uraanikartastot julkaistaan vuonna 2012.
Säteilyturvakeskuksen www-sivut (www.stuk.fi)
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Radioaktiivisuuden valvonta

Talousveden säädöksiin on tulossa muutoksia lä-
hivuosina. Säteilyturvakeskus on asettanut vuon-

na 1993 toimenpiderajat vesilaitosten veden ja elin-
tarvikkeiden valmistuksessa käytettävän veden ra-
dioaktiivisuudelle säteilyturvallisuusohjeessa 12.3. 
Toimenpideraja veden radonpitoisuudelle on 300 Bq/l. 
Vuonna 2000 on sosiaali- ja terveysministeriö antanut 
talousvesiasetuksen 461/2000. Asetus koskee isoja ve-
silaitoksia ja siinä on annettu laatusuositukset talousve-
den radioaktiivisuudelle. Asetuksen mukaan talousve-
den tritiumpitoisuus saa olla enintään 100 Bq/l ja juo-
mavedestä aiheutuva viitteellinen kokonaisannos saa 
olla korkeintaan 0,1 mSv vuodessa. Viitteellinen ko-
konaisannos tarkoittaa, että vedessä olevien radioaktii-
visten aineiden, muiden kuin radonin, toimenpidear-
vot ovat välillä 0,1–3,0 Bq/l. Jos toimenpideraja ylittyy, 
toiminnanharjoittajan tulee pienentää radioaktiivisten 
aineiden määrää vedessä.

Sosiaali- ja terveysministeriön pieniä vesilaitoksia ja 
yksityisiä kaivoja koskevassa asetuksessa 401/2001 on 
asetettu radonpitoisuutta koskevaksi laatusuosituksek-
si pienille talousvesiyksiköille 300 Bq/l ja yksityiselle 
kaivo vedelle 1 000 Bq/l.

Säteilyturvakeskus suosittelee harkitsemaan toimen-
piteitä uraanin poistamiseksi juomavedestä, jos veden 
uraanipitoisuus ylittää arvon 100 µg/l, mikä perustuu 
uraanin haitallisuuteen radioaktiivisena aineena. WHO 
on asettanut veden uraanipitoisuudelle suositusarvon 
30 µg/l, mikä perustuu uraanin kemialliseen myrkylli-
syyteen. WHO:n suositusarvo on tulossa kansalliseksi 
toimenpidearvoksi sosiaali- ja terveysministeriön talous-
vesiasetukseen, jota uudistetaan parhaillaan.
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Pohjavedellä on vedenhankinnassa suuri merkitys, sillä 
luonnontilainen pohjavesi on sekä kemiallisesti että 
fysikaalisesti tasalaatuista ja veden kemiallinen käsit-

telytarve vähäinen. Tekopohjaveden osuuden arvioidaan kui-
tenkin kasvavan tulevaisuudessa, sillä monien kaupunkien 
ympäristössä ei ole riittävästi luonnollista pohjavettä niiden 
vedenhankintatarpeisiin.

Suuressa osassa Suomea talousveden hankinta perustuu lä-
hes kokonaan pohjaveteen. Vesihuoltolaitosten toimittamas-
ta vedestä noin 65 prosenttia on pohjavettä tai tekopohja-
vettä ja loput 35 prosenttia pintavettä. Pohjavedenottamoita 
on toiminnassa arviolta noin 1500 kpl. Pintavesilaitoksia on 
vain muutamia kymmeniä, mutta niiden toimittamat vesi-
määrät ovat suuria ja laitokset sijaitsevat pääosin suurissa kau-
pungeissa. Suomessa vettä kulutetaan noin 130 litraa henki-
löä kohti vuorokaudessa.

Antoisimmat ja laadukkaimmat pohjavesimuodostumat 
sijaitsevat yleensä harjuissa ja reunamuodostumissa, jotka 
ovat jakautuneet epätasaisesti eri puolille maata. Veden ky-
syntä ei siis välttämättä joka paikkakunnalla vastaa pohjave-
den tarjontaa. Etenkin rannikkoalueella pohjavesimuodostu-
mia on vähän, ne ovat pinta-alaltaan pieniä ja sijaitsevat osin 
laajojen savikerrosten alla, mikä vaikeuttaa niiden hyödyn-
tämistä. Esimerkiksi Pohjanmaan rannikolla monin paikoin 
lähes kaikki hyödynnettävissä olevat pohjavesivarat ovat jo 
käytössä. Vaihtoehtoja vedenhankinnalle on kuitenkin ole-
massa siirtolinjojen, tekopohjavesihankkeiden ja pintavesi-
varojen myötä.

Ongelmia veden käsittelyssä ja jakelussa
Ilmasto-olosuhteet esimerkiksi sadannan, haihdunnan, läm-
pötilan ja ilmanpaineen suhteen vaihtelevat luonnostaan eri 
vuosina. Niissä on lisäksi sekä vuodenaikaista että alueellista 
vaihtelua. Ilmastonmuutos voimistaa tätä luonnollista vaih-
telua ja siten äärevöittää sääilmiöitä. Suomen vesihuollossa 
on ollut 2000-luvulla useita myrskyistä, ukkosista, rankka-
sateista tai pitkistä kuivuuskausista johtuvia häiriötilanteita 
veden käsittelyssä ja jakelussa.

Myrskyt ja ukkoset aiheuttavat sähkökatkoja vesihuolto-
laitoksilla, minkä seurauksena veden käsittely ja jakelu vai-
keutuvat. Sateiden lisääntymisen ja voimistumisen seurauk-
sena rankkasadetulvat yleistyvät, ja niiden mukana toden-
näköisyys ravinnehuuhtoumien, lika-aineiden ja mikrobi-
en pääsylle pohjavesimuodostumiin ja vesistöihin kasvaa. 
Tämän seurauksena raakaveden ravinne-, kiintoaine- ja hu-
muspitoisuudet voivat kohota ja kemialliset ominaisuudet 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja 
sopeutumistarpeet vesihuollossa
Talousveden hankintaan käytettävän raakaveden laatu Suomessa on luontaisesti hyvä, mutta esi-
merkiksi ilmastonmuutos lisää riskejä vedenlaadun heikentymiselle. Ilmastonmuutoksen seurauk-
sena lisääntyvät sään ääri-ilmiöt voivat lisäksi vaikeuttaa veden riittävyyttä, käsittelyä ja jakelua. 
Ilmastonmuutoksen merkittävimpien suorien vaikutusten vesihuoltoon arvioidaan olevan lyhytkes-
toisia ja paikallisia. Pääsääntöisesti vedenhankinnassa käytettävien vesivarojen määrä ja laatu säilyne-
vät hyvänä myös tulevaisuudessa.
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muuttua, mikä lisää veden käsittelytarvetta. Syys- ja talvisa-
teiden ennustetaan lisääntyvän, jolloin pitkät sateiset jaksot 
voivat heikentää pohjaveden laatua maaperän ollessa veden 
kyllästämä. Riski kasvaa etenkin sellaisilla alueilla, joilla poh-
javeden pinta on lähellä maanpintaa. Suuret sademäärät ai-
heuttavat riskin myös jätevesipumppaamoiden ylivuodoille 
ja siten raakaveden pilaantumiselle etenkin jos pumppaamo 
sijaitsee pohjavesialueella.

Pohjaveden pinnankorkeuden luontainen vuodenaikais-
vaihtelu tulee ennusteiden mukaan muuttumaan ilmaston-
muutoksen seurauksena. Pitkät kuivuusjaksot voivat aiheut-
taa ongelmia veden riittävyydelle ja heikentää vedenlaatua. 
Kuivina kausina pohjavedenpinta on alhaalla, jolloin virtaus-
olosuhteet voivat muuttua ja pohjaveteen kulkeutua ympä-
ristöstä haitallisia aineita, jotka eivät normaaliolosuhteissa 
aiheuttaisi riskiä pohjavedelle. Jo kaksi peräkkäistä kuivaa 
kesää voi aiheuttaa ongelmia veden riittävyydelle, jolloin ve-
denottoa on säännösteltävä. Lisäksi maaperän imukyky on 
huono, jolloin pohjavettä muodostuu vähän, eikä tilannetta 
korjata muutamalla rankkasateella. Pohjavesivarastojen täy-
dentymiseen tarvitaan pidempiaikainen sadejakso. Vaikka 
kuivat kesät voivat johtua myös luonnollisesta ilmasto-olo-

suhteiden vaihtelusta, ilmastonmuutoksen seurauksena nii-
den arvioidaan yleistyvän.

Pitkällä aikavälillä vähitellen tapahtuva keskilämpötilan 
nousu ei ole kriittinen tekijä vesihuollolle; huomattavasti 
suurempi merkitys suoriin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
on äärevien sääilmiöiden yleistymisellä. Toisaalta lämpötilan 
nousun vaikutuksia pohjaveden laatuun ei tunneta riittäväs-
ti. Sen sijaan pintaveden laadun heikkenemiseen lämpötilan 
nousulla voi olla vaikutusta lisääntyvien leväkasvustojen sekä 
runsastuvien syys- ja talvisateiden, pintavalunnan ja ravin-
nekuorman myötä. Muutokset lisäävät raakaveden käsitte-
lytarvetta pintavesi-, rantaimeytys- ja tekopohjavesilaitoksil-
la. Pääsääntöisesti vesivarastojen määrän ja laadun oletetaan 
kuitenkin säilyvän hyvänä muuttuvista ilmasto-olosuhteista 
huolimatta.

Kesällä 2011 tehtiin haastattelukierros noin 30 vesihuol-
tolaitoksella liittyen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja so-
peutumiseen vesihuollossa. Haastattelujen perusteella vesi-
huoltolaitosten henkilöstö piti merkittävimpinä muutoste-
kijöinä vuoteen 2050 mennessä kuivuutta (40 %), tulvia 
(30 %) sekä maankäytön muutoksista aiheutuvia hulevesi-
ongelmia (20 %). Vain 20 prosenttia vastaajista arvioi, ettei 

Runsaat sateet aiheuttavat riskejä vesihuollolle.
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ilmastonmuutoksella ole vaikutusta laitoksen vedenhankin-
taan. Kysely osoitti myös, että vedenottokaivoista merkittävä 
osa (30 %) sijaitsee tulvavaara-alueilla ja kaivoihin tunkeutu-
va pintavesi on jo ollut yleinen (40 %) ongelma. Yli puolella 
vesihuoltolaitoksista on ollut jo ongelmia veden riittävyyden 
kanssa viimeisten 10–20 vuoden aikana. Myös myrskyt ja uk-
koset ovat aiheuttaneet ongelmia yli 60 prosentilla laitoksista. 
Riski ongelmatilanteiden syntymiselle vesihuollossa kasvaa 
tulevaisuudessa, joten sopeutumistoimia tarvitaan.

Ennalta-
ehkäisevä 
suunnittelu:

Pohjavesialueiden ja vedenottokaivojen suojelu

Hydrogeologisten olosuhteiden selvittäminen

Maankäytön ohjauskeinot 

Riskinarviointi, varautumissuunnitelmat ja 
oikeat toimintatavat

Keskeisimmät 
toimet:

Tietojärjestelmien ja mallinnusten 
hyödyntäminen

Vedenottokaivojen sijoittaminen 
antoisuudeltaan otollisimpiin paikkoihin 
tulvariskialueiden ulkopuolelle

Pienten pohjavesimuodostumien antoisuuden 
selvittäminen

Vedenottolupien tarkistus

Jätevesipumppaamojen sijoittaminen 
pohjavesialueiden ja tulvavaara-alueiden 
ulkopuolelle

Vedenkäsittelyvalmiuden parantaminen

Vesihuoltolaitosten varavesi- ja 
varavoimalähteiden turvaaminen

Vesihuoltolaitosten ja kuntien välisen 
yhteistyön kehittäminen

Sopeutumiskeinoja ilmastonmuutokseen vesihuollossa:

Esimerkki kuivuuden vaikutuksesta pohjavedenpinnan korkeuteen Lounais-Suomessa sijaitsevassa pohjavesimuodostumassa ja 
vastaavan ajankohdan sadanta Helsinki-Vantaan lentokentällä.

Riskeihin varauduttava ennakkoon
Poikkeukselliset sääilmiöt ovat vaikuttaneet monien vesi-
huoltolaitosten varautumissuunnitelmiin ja käytännön toi-
miin. Monenlaisia suunnitelmia on jo tehty, kuten vesihuol-
tolaitosten ja kuntien varautumis- ja valmiussuunnitelmat, 
mutta niiden sisältöä ja käyttäjäystävällisyyttä tulee edelleen 
kehittää. Suunnitelmat tulee lisäksi päivittää määräajoin ja 
tarvittaessa harjoitella käytännön toimenpiteitä. Parhaillaan 
vesihuoltolaitoksille ollaan suunnittelemassa kokonaisvaltais-
ta talousveden laatuun liittyvien riskien systemaattista hallin-
tasuunnitelmaa, jossa voidaan aiempaa paremmin ottaa huo-
mioon myös ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit.

Käytännön toimista keskeisimpiä ilmastonmuutokseen 
sopeutumiskeinoja ovat vedenottokaivojen sijoittaminen 
tulvavaara-alueiden ulkopuolelle, kaivojen siiviläosuuksien 
syventäminen, varavedenottopaikkojen selvittäminen, vesi-
huoltoverkostojen saneeraus sekä varavoimalähteiden hank-
kiminen vedenottamoille. Veden laatumuutoksiin vesihuol-
tolaitoksilla voidaan sopeutua lisäämällä tarkkailua, käsitte-
lyvalmiutta etenkin desinfioinnin osalta sekä suunnitelmien 
kattavuutta, koulutusta ja harjoituksia. Etenkin pienillä lai-
toksilla vedenkäsittelyyn tulisi varautua aikaisempaa parem-
min desinfiointivalmiutta nostamalla, esimerkiksi UV-käsit-
telyn avulla. Vedenottokaivojen ja alavesisäiliöiden rakenteis-
sa ja kunnostustoimissa on puutteita. Niiden kuntoa tulisi 
tarkkailla säännöllisesti ja tehdä tarvittaessa saneeraus.

Erilaisia hydrogeologisia selvityksiä, tietojärjestelmiä sekä 
pohjavesi- ja vesistömallinnuksia voidaan hyödyntää pohja-
vedenottamoiden sijoittamisessa antoisuudeltaan otollisim-
piin paikkoihin. Etenkin pohjavesialueiden hydrogeologisista 
olosuhteista tarvitaan kuitenkin lisää tutkimustietoa. Myös 
lämpötilan nousun ja muiden ilmasto-olosuhteiden muu-
tosten vaikutuksia pohjaveden laatuun, ja vesihuoltoon ylei-
sesti, on syytä selvittää. Tietojärjestelmiä ja mallinnuksia on 
tarpeen kehittää, jotta niitä voidaan hyödyntää aiempaa laa-
jemmin päätettäessä vedenottamoiden sijoituspaikoista.
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Vedenottolupia tulee tarkistaa suhteessa pohjavesimuo-
dostumien antoisuuteen ja vedentarpeeseen huomioiden alu-
een väestöennuste tulevaisuudessa. Vaikka vedenkulutus on 
vuosien myötä laskenut, sen vähentämiseen tulee edelleen 
pyrkiä.

Hyvällä maankäytön suunnittelulla yhdyskuntakehi-
tys huomioiden voidaan edistää vesihuollon toimintaedel-
lytyksiä. Eri toimintojen oikealla sijoittamisella turvataan 
etenkin raakavesilähteiden käyttö. Riskitoiminnot tulisi si-
joittaa pohjavesialueiden ja vedenottoalueiden ulkopuolel-
le. Myös jäteveden pumppaamot tulee pyrkiä sijoittamaan 
näiden alueiden sekä tulvavaara-alueiden ulkopuolelle. 
Tulvavaarakarttoja on laadittu noin 80 alueelle ja ne löyty-
vät osoitteesta www.ymparisto.fi/tulvakartat.

Kuntien ja vesihuoltolaitosten välinen yhteistyö paran-
taa osaltaan toimintavarmuutta niin normaali- kuin eri-
tyistilanteissa. Yhteistyötä on syytä edistää ylikunnallisesti. 
Sähkönsaannin varmistaminen vedenjakelun turvaamiseksi 
on yksi tärkeimmistä sopeutumiskeinoista myrskyjen voimis-
tuessa, joten yhteistyötä energialaitostenkin kanssa on syytä 
kehittää. Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin vesihuollossa ja 
niihin sopeutumiseen vaikuttavat merkittävästi myös muilla 
toimialoilla, kuten maataloudessa ja energiapolitiikassa teh-
tävät ratkaisut.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin voidaan varautua myös 
kiinteistökohtaisessa vesihuollossa. Oman vesihuoltojärjes-
telmän haavoittuvuus etenkin sähkökatkojen varalle voidaan 
selvittää ja sopeutua tilanteeseen tarpeen mukaan. Kaivot 
voidaan rakentaa siten, ettei niihin pääse lika-aineita, mik-
robeja tai ravinteita rankkasateiden aiheuttaman pintavalun-

nan mukana. Kaivojen hyvistä rakentamistapakäytännöistä, 
huoltamisesta ja kunnostamisesta saa tietoa ympäristöhallin-
non kaivosivuilta www.ymparisto.fi/kaivot.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja sopeutumistarpeita ve-
sihuoltolaitoksilla ja haja-asutuksen vesihuollossa on selvitet-
ty tarkemmin Suomen ympäristökeskuksen tuoreessa julkai-
sussa ”Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet 
vesihuollossa”. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia on kuitenkin 
edelleen tutkittava ja sopeutumiskeinoja kehitettävä.

Kirjallisuus
Vienonen, S., Rintala, J., Orvomaa, M., Santala, E. & Maunula, M. 2012. Ilmaston-
muutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa. Suomen ympäristö 
24/2012. 86 s. 
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Kalkkikivialkalointia on käytetty vesilaitoksilla 
veden laadun parantamiseksi Suomessa 1980-
luvulta alkaen. Soveltuuko kalkkikivirouhe myös 
yksityisten talousvesikaivojen veden laadun pa-
rantamiseen? Poistaako kalkkikivirouhe rengas-
kaivojen tyypilliset ongelmat; veden alhaisen 
pH:n ja korkeat rauta- ja mangaanipitoisuudet?

Suomen haja-asutusalueilla huomattava osuus vesihuol-
losta on yksityisten kaivojen varassa. Maassamme on yli 
puoli miljoonaa yksittäistalouden käyttämää kaivoa, 

joista yli puolta käytetään ympäri vuoden. Rengaskaivoja 
on arviolta 450 000 ja porakaivoja 160 000. Rengaskaivoilla 
on siten merkittävä rooli haja-asutuksen vedenhankinnassa. 
Noin puolessa Suomen kiinteistökohtaisten kaivojen vesis-
tä pH on alle suositusarvon 6,5. Myös rautaa ja mangaa-
nia esiintyy kaivovesissä yleisesti. Voisiko kaivon rakentami-
sen, kunnostuksen ja huollon yhteydessä kaivoon asennettava 
kalkkikivirouhe olla ratkaisu laatuongelmiin?

Ratkaisuksi kalkkikivirouhe?
Veden pH:n nosto kalkkialkaloinnilla vedenottamoilla on 
kasvattanut voimakkaasti suosiotaan 2000-luvun alusta al-
kaen. Suosion syinä ovat menetelmän yksinkertaisuus, help-
pous ja turvallisuus. Kalkkikivirouheen käyttöön ei liity yli-
alkaloinnin vaaraa, pH säilyy tasaisena ja huoltotoimet ovat 
kevyitä. Kalkkikivirouheen käyttöä on tutkittu vesilaitoksilla, 
mutta yksityisten talouskaivojen käyttöön tarkkaa mitoitusta 
tai käyttötapaa ei ole määritelty.

Veden alkalointi kalkkikiven (CaCO3) avulla perustuu re-
aktioyhtälöön (1), jossa kalsiumkarbonaatti muuttuu veden ja 
hiilidioksidin kanssa kalsium-ioneiksi ja vetykarbonaateiksi.

 CaCO3 + CO2 + H2O ⇄ Ca²+ + 2 HCO3
− (1)

Kun reaktio (1) kulkee vasemmalta oikealle, kalsiumkar-
bonaattia liukenee ja hiilidioksidipitoisuus laskee samalla 
kun vetykarbonaattia eli alkaliteettia muodostuu. Reaktion 
(1) kulkiessa oikealta vasemmalle kalsiumkarbonaattia saos-
tuu. Reaktio saavuttaa tasapainon, kun liukeneminen ja saos-
tuminen tapahtuvat yhtä nopeasti. Veden pH nousee kalkki-
hiilidioksiditasapainon edellyttämään arvoon. Reaktio kul-
kee oikealle tietyissä olosuhteissa niin kauan kun hiilidiok-
sidia on saatavilla, eikä pH-arvo voi tällöin nousta suurem-
maksi kuin hiilidioksidin määrä edellyttää. Toisaalta kalsium-
karbonaatin liukeneminen puskuroi liuoksen pH:ta, jolloin 
hiilidioksidia voi liueta veteen aiempaa enemmän pH:n kui-
tenkaan muuttumatta.

Kalkkikivistä kalsiitin on havaittu soveltuvan veden alka-
lointiin paremmin kuin esimerkiksi dolomiitin. Vesilaitoksilla 
on havaittu, että kalsiitin liukenemiseen vedessä vaikuttaa ve-
den ja kalkkikiven erilaiset ominaisuudet sekä vallitsevat olo-
suhteet. Raakaveden pH sekä hiilidioksidi-, kalsium-, mag-
nesium- ja vetykarbonaattipitoisuudet vaikuttavat siihen, 
kuinka paljon kalkkikiveä voi veteen liueta. Myös raakave-
den rauta- ja mangaanipitoisuuden on havaittu vaikuttavan 
kalkkikiven alkalointitehoon.

Vipe Oy on asentanut lähes kaikkiin viimeisen kymmenen 
vuoden aikana kunnostamiinsa kaivoihin kalkkikivirouhe-
kerroksen (CaCO3). Uskotaan, että kalkkikivirouhe nostaa 
kaivoveden pH:ta ja vaikuttaa mahdollisesti myös rengas-
kaivoissa yleiseen rauta- ja mangaaniongelmaan sekä mui-
hin kaivojen vedenlaatuominaisuuksiin. Kalkkikäsittelyn 
hyödyistä yksityiskaivoissa ei ole kuitenkaan ollut tieteellis-
tä näyttöä.

Esiselvitys
Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n ja Nordkalk Oy Ab:n ra-
hoittama esiselvitys ”Kaivoon sijoitetun kalkkikivirouheen 
soveltuvuus veden alkalointiin pienkaivoissa” valmistui 
syyskuussa 2012 (Vanhanarkaus 2012, Vienonen ja muut 
2012). Hankkeen tavoitteena oli tarkastella kaivoon asen-
netun kalkkikivirouheen vaikutusta veden happamuuteen 
ja muuhun vesikemiaan kahden aineiston avulla. Yleisempi 
katsaus kalkkikivikunnostuksen vaikutuksesta talousveteen 
tehtiin tarkastelemalla kaivokunnostusyhtiö Vipe Oy:n ra-
portoituja kunnostuskohteita kahdeksan vuoden ajalta. 
Kaivokohtainen tarkastelu tehtiin seuraamalla kolmentoista 

Kalkkikivialkalointi rengaskaivojen 
kunnostusmenetelmänä

KIRSTI KORKKA-NIEMI
FT, hydrogeologian dosentti, 
yliopistonlehtori
Helsingin yliopisto,
Geotieteiden ja maantieteen laitos
E-mail: kirsti.korkka-niemi@helsinki.fi

OUTI VANHANARKAUS
LuK, maisteriopiskelija, 
Helsingin yliopisto, 
Geotieteiden ja maantieteen laitos

MINNA RÄNNÄLI
myyntipäällikkö, Nordkalk Oy Ab

PERTTI VIRTANEN
toimitusjohtaja, Vesikaivohuolto Vipe Oy

20 www.vesitalous.fi

VESIHUOLTO

VT1206.indd   20 27.11.2012   13:55:11



hankkeen aikana kunnostetun kaivon veden laatua vuoden 
ajan. Tutkimuksesta valmistui Outi Vanhanarkauksen pro-
gradu Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen lai-
toksella (Vanhanarkaus 2012).

Kunnostetut kaivot- tietokanta kertoo
Seuranta-aineiston yli 2000 kaivon analyysitiedot (ennen 
kunnostusta) vahvistavat aiemmin tehtyjen valtakunnallis-
ten kaivo- ja pohjavesitutkimusten tulokset, joiden mukaan 
Suomen rengaskaivojen vesi on lievästi hapanta, rauta-, man-
gaani- ja humuspitoista. Aineistosta 22,4 prosenttia kaivois-
ta veden pH-arvo oli alle laatusuosituksen (<6,5). Raudan 
pienten yksiköiden talousvedelle asetettu laatusuositus 
(<400 µg L−1) ylittyi 30,2 prosentissa kaivoista ja mangaanin 
(<100 µg L−1) 21,3 prosentissa kaivoista. Veden humuspitoi-
suus oli laatusuositusta suurempi 13,3 prosentissa kaivoista, 
joissa sitä oli tutkittu. Aineistossa oli mukana myös kaivoja, 
joista oli analysoitu veden laatua ennen kalkkikivikunnos-
tusta sekä muutama kuukausi-vuosi sen jälkeen. Aineisto oli 
hajanainen ja vedestä määritettyjä muuttujia oli vain vähän. 
Aineistosta tehdyn tilastollisen testauksen mukaan (parittai-
nen t-testi) kunnostus on nostanut merkitsevästi liian alhaista 
(<6,5) pH-arvoa sekä laskenut veden nitraattipitoisuutta.

Kokeita tutkimuskaivoissa
Tutkimuskaivot sijaitsevat Etelä-Suomessa ja osa niistä on jat-
kuvassa, osa satunnaisessa käytössä. Kesällä 2011 toteutettiin 
kunnostukset, joiden yhteydessä jokaiseen kolmeentoista tut-
kimuskaivoon lisättiin sama määrä seulottua, lämpökäsiteltyä 
suodatushiekkaa ja kalkkikivirouhetta (valmistaja Nordkalk 
Oy Ab, valmistuttaja Vipe Oy, Kuva 1). Kaivoveden laatua 
seurattiin vuoden ajan. Tutkimuskaivoista tutkittiin ennen 
kunnostusta sekä kunnostuksen jälkeen veden pH, alkaliteet-

ti, sähkönjohtavuus, lämpötila, happi- ja hiilidioksidipitoisuu-
det sekä pääionipitoisuudet (Na, K, Ca, Mg, F, Cl, NO3, PO4 
ja SO4) ja metallipitoisuudet (Fe ja Mn). Tutkimuskaivoista 
saadut analyysitulokset testattiin tilastollisin menetelmin ja 
niiden avulla mallinnettiin veden kalsiittikylläisyyttä Phreeqc-
mallinnusohjelmalla (Parkhurst ja Appelo).

Kolmestatoista tutkimuskaivosta kahdeksassa tapah-
tui lähtöoletusten mukaisia muutoksia eli veden pH-arvo, 
alkaliteetti, sähkönjohtavuusarvo sekä kalsium- ja mag-
nesiumpitoisuudet nousivat. Kaivovesien in situ pH-ar-
von keskiluvut nousivat koko seurantajakson ajan, ai-
noastaan marraskuussa nousuun tuli pieni notkahdus 
(Kuva 2). Kalsiumpitoisuus nousi kunnostuksen jälkeen 

Kuva 2. Tutkimuskaivojen veden (N=13) pH-arvot 
mitattuna in situ. pH-arvon keskiluvut nousevat lähes 
koko seurantajakson ajan.

Kuva 1. Kaivon tyhjennyksen jälkeen kaivo pestiin, ja sen jälkeen 
kaivon pohjalle lisättiin siiviläputki, suodatushiekka ja kalkkikivirouhe. 
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useimmissa kaivoissa. Yleisesti ottaen kalsiumpitoisuudet 
olivat alhaisimmillaan talvikuukausien aikana (Kuva 3). 
Kalkkikivikunnostuksen vaikutus näkyy pääionien suh-
teellisten osuuksien muutoksena ennen kunnostusta ote-
tun vesinäytteen (kesäkuu 2011) sekä kunnostuksen jäl-
keen otettujen vesinäytteiden tuloksien välillä (Kuva 4). 
Melkein kaikissa tutkimuskaivoissa veden pääionisuhteet 
muuttuivat yhä enemmän Ca-HCO3-tyyppisen veden 

suuntaan eli kalsiumin ja bikarbonaatin suhteelliset osuu-
det kasvoivat.

Hydrogeokemiallisen mallintamisen mukaan tutkimus-
kaivoista suurin osa saavutti kalsiitin kylläisyyspisteen vuoden 
seurantajakson aikana (Kuva 5). Kahdessa tutkimuskaivos-
sa kalkkikivirouheen määrä on ollut riittämätön, sillä vesi ei 
saavuttanut kalsiittikylläisyyttä. Näissä kaivoissa raakaveden 
pH oli alhainen ja veden käyttö runsasta. Kaivonomistajille 

Kuva 3. Tutkimuskaivojen veden kalsiumpitoisuudet nousivat useimmissa tutkimuskaivoissa heti kunnostuksen jälkeen.

Kuva 4. Useassa tutkimuskaivossa veden pääionisuhteet muuttuivat yhä enemmän Ca-HCO3-tyyppisen veden suuntaan.

G Kesäkuu 2011

L Kesäkuu 2011

G 2011Heinäkuu

L Heinäkuu 2011

G Kesäkuu 2012

L Kesäkuu 2012

Na

Na Na NaNa Na Na

Na NaCl

Cl Cl ClCl Cl Cl

Cl Cl

Ca

Ca Ca CaCa Ca Ca

Ca CaSO4

SO4 SO4 SO4SO4 SO4 SO4

SO4 SO4

Mg

Mg Mg MgMg Mg Mg

Mg MgHCO3

HCO3 HCO3 HCO3HCO3 HCO3 HCO3

HCO3 HCO3

0,8 0,8 0,80,8 (meq/L)

5 (meq/L) 5 (meq/L) 5 (meq/L)5 (meq/L) 5 (meq/L) 5 (meq/L)4 4 44 4 43 3 33 3 32 2 22 2 21 1 11 1 11 1 11 1 12 2 22 2 23 3 33 3 34 4 44 4 45 5 55 5 5

0,8 (meq/L) 0,8 (meq/L)0,48 0,48 0,480,48 0,48 0,480,16 0,16 0,160,16 0,16 0,160,16 0,16 0,16

B

D

G

H

I

K

L

M

Noussut kalsiumpitoisuus

m
g

/L

100

80

60

40

Kesä Heinä Elo Syys Marras Joulu Tammi
-

helmi

Kesä
2012

20

0

22 www.vesitalous.fi

VESIHUOLTO

VT1206.indd   22 27.11.2012   13:55:18



lähetetyn kyselyn perusteella suurin osa oli huomannut kai-
vossaan kaivoveden laadun ja/tai määrän parantumista kalk-
kikivikunnostuksen jälkeen.

Jatkotutkimustarve
Joissakin tutkimuskaivoissa kunnostuksen aiheuttamat muut 
muutokset (esimerkiksi pintavesivaikutuksen poistuminen) 
peittivät alleen kalkkikivialkaloinnin vaikutuksen.

Tässä tutkimuksessa seurantajakso kesti vain vuoden ja 
jokainen kaivo oli erilainen antoisuudeltaan, raakavedeltään 
ja käytöltään. Kalkkikivirouheen toimivuutta olisi hyvä tut-
kia siten, että veden kulutuksesta ja siten viipymästä kaivos-
sa olisi hyvät tiedot. Jatkotutkimuksessa testiolosuhteiden 
yhdenmukaistamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
Kalkkikivialkalointia tulisi tutkia lisää luonnonmukaisissa, 
mutta mahdollisimman hyvin kontrolloiduissa olosuhteissa, 
jotta tulosten perusteella voitaisiin antaa suosituksia kalkki-
kivirouheen tarpeesta ja mitoituksesta yksityiskaivoille sekä 
siitä, minkä laatuisen raakaveden käsittelyyn se sopii.

Raudan ja mangaanin poistamiseksi kalkkikäsittely olisi 
kustannustehokas menetelmä, jos sillä voidaan selkeästi to-
deta olevan vaikutusta näiden pitoisuuksien laskuun. Raudan 
ja mangaanin poiston osalta menetelmän käytön optimointi 
vaatii lisätutkimusta, jossa myös orgaanisen aineksen ja mik-
robitoiminnan vaikutus otetaan huomioon.

Kirjallisuus
Anon. 2002. Kalkkikivialkalointi – opas veden syövyttävyyden vähentämiseksi. 
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja – sarja A. 
Helsinki, 27 s.
Rontu, M. 1992. Pohjaveden alkalointi kalkkikivisuodatuksella. Vesi- ja ympäristö-
hallinnon julkaisuja, sarja A 107. Helsinki 1992. 80 s.
Vanhanarkaus, O. 2012. Kalkkikivialkalointi yksityisten talousvesikaivojen kunnos-
tusmenetelmänä. Pro gradu-tutkielma. Helsingin yliopisto. Geotieteiden ja maan-
tieteen laitos, geologian osasto.
Vienonen, S., Virtanen, P., Rännäli, M. 2012. Rengaskaivojen kunto ja veden laatu. 
Kuntatekniikka 6/2012 (painossa). 
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Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyh-
distyksen hankkeessa vertailtiin haja-asutusalueiden 
kiinteistöistä muodostuvien pesu- ja käymälävesien 

eroja sekä jätevesijärjestelmien toimivuutta. Tutkimuksessa 
oli mukana yhdeksän kiinteistöä, joista viidessä jäteveden 
puhdistusjärjestelmään johdettiin pelkät pesuvedet ja neljäs-
sä kaikki jätevedet (Taulukko 1). Kiinteistöihin asennettiin 
vesimittarit. Vesinäytteet (n=4) otettiin sekä tulevasta jäteve-
destä (saostussäiliöstä) että jätevesijärjestelmästä lähtevästä 
jätevedestä kokoomanäytteinä.

Tulevan jäteveden määrä ja laatu
Tutkimuskiinteistöillä asumajätevesiä syntyi vuosikeskiarvo-
na 95 l/as/vrk, joista pesuvesiä 63 l/as/vrk (66 %). Yleisesti 
käymälä- ja pesuvesien suhteena käytetään 110/70 tai 
110/80 l/as/vrk, mikä on myös tutkimuksessamme havaittu 
käymälä- ja pesuvesien suhde.

Tutkimuksessamme kuormitus (g/as/vrk) laskettiin ker-
tomalla jäteveden määrä (l/as/vrk) näytteen laatuanalyy-
sin tuloksella (mg/l). Tutkimuskiinteistöissä S5, V1, M1 ja 
M2, joissa käymälävedet johdettiin umpisäiliöön, pesuvesi-
en kuormitus laskettiin kertomalla vuorokauden kokonais-
vesimäärä luvulla 0,66. Kiinteistöllä käytetty todellinen ve-
simäärä on oleellinen tekijä laskettaessa kiinteistökohtaista 
kuormitusta. Tutkimuskiinteistöjen jätevesien tulokuorma 
on esitetty kuvassa 1 A-D.

Pesuveden typpi- ja fosforikuormitus alitti saostuskaivo-
käsittelyn jälkeen keskimäärin asetuksen tiukan raja-arvon 
(Kuva 1 A ja B). Pesuvesistä jäi puhdistettavaksi vain vä-
hän (2 g/as/vrk) orgaanisen aineen aiheuttamaa hapenkulu-
tusta asetuksen perusvaatimustasoon (10 g/as/vrk) nähden 
(Kuva 1 C). Kiinteistön M1 fosforikuormitus laski ensim-
mäisen näytteenoton 1,2 g/as/vrk viimeisen näytteenoton 
0,2 g/as/vrk (Kuva 1 B), kun harmaiden vesien saostussäili-
öitä ei tutkijan pyynnöstä tyhjennetty. Kiinteistön S1 tulo-
kuorma pysyi lähes vakiona, vaikka pesuvesien saostussäiliötä 
ei ollut tyhjennetty kahteen vuoteen (Kuva 1).

Suomessa pesuvesien koostumusta on tutkittu vähän. 
Edellä kuvattujen pesuvesikiinteistöjen lisäksi tutkimme 
hankkeessamme myös viiden Vantaalla sijaitsevan kiinteis-
tön tulevaa pesuvettä (yksi kokoomanäyte), joissa myös tis-
kikoneen vedet johdettiin umpisäiliöön. Näissä kiinteistöissä 
tulokuorma alitti keskimäärin asetuksen tiukat vaatimusta-
sot. Litmasen (2011) viiden päivän mittaisessa tutkimukses-
sa yhden kiinteistön pesuvedet, ilman saostuskaivokäsittelyä, 
kerättiin säiliöön ja analysoitiin. Tulokset olivat lähes identti-
set hankkeemme kuvassa 1 A-D esitettyjen pesuvesikiinteis-
töjen kuormitusten kanssa.

Kaikkien jätevesien kiinteistöillä tulokuorma vaihteli huo-
mattavasti enemmän kuin pesuvesien kiinteistöillä (Kuva 1).

Käymälävesien grammamääräinen kuormitus ja suhteellinen 
osuus laskettiin vähentämällä harmaiden vesien keskimääräinen 
kuormitus (n=5 kiinteistöä) mustien vesien keskimääräisestä 
kuormituksesta (n=4 kiinteistöä) (Kuvan 1 A-D aineisto).

KIRSTI LAHTI
MMT, toiminnanjohtaja
Vantaanjoen ja Helsingin seudun 
vesiensuojeluyhdistys ry
E-mail: kirsti.lahti@vesiensuojelu.fi

ASKO SÄRKELÄ
MMM, ympäristöasiantuntija
Vantaanjoen ja Helsingin seudun 
vesiensuojeluyhdistys ry
E-mail: asko.sarkela@vesiensuojelu.fi
Kirjoittaja on työskennellyt Vantaanjoen ja Helsingin 
seudun vesiensuojeluyhdistyksessä 10 vuotta. Hän on 
toiminut Vantaanjoki-neuvottelukunnan/projektin 
ohjausryhmän sihteerinä vuodesta 1997 lähtien.

Haja-asutuksen kiinteistökohtaiset 
jätevesiratkaisut - toteutuvatko 
asetuksen tavoitteet käytännössä?
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojelu yhdistyksen haja-asutuksen jätevesien koostumus ta 
ja jätevesijärjestelmien toimivuutta selvittä neessä Uudenmaan liiton osin rahoittamassa HAIKU-
hankkeessa osoitamme, että haja-asutuksen jätevesiasetuksen (209/2011) velvoitteet ja ennen 
kaikkea sen tavoitteet voi täyttää ainoastaan pesu- ja käymälävesien erillisviemäröinnillä ja -käsit-
telyllä. Jätevesijärjestelmät, jotka eivät täytä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia, on saatettava ase-
tuksen mukaisiksi 15.3.2016 mennessä.

24 www.vesitalous.fi

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET

VT1206.indd   24 27.11.2012   13:55:19



Kuva 1. Tulevan jäteveden kuormitus tutkimuskiinteistöillä. Harmaat pylväät kuvaavat pesuvesien ja ruskeat kaikkien 
asumajätevesien keskimääräistä kuormitusta ja vastaavasti sininen ja vihreä vaakaviiva niiden keskiarvoja. Pylväiden 
päällä olevat janat kuvaavat pienintä ja suurinta arvoa. Haja-asutuksen jätevesiasetuksen perustaso ja tiukempi taso 
on merkitty punaisin yhtenäisin- ja katkovaakaviivoin. Kokonaishapenkulutus muodostuu orgaanisten aineiden happea 
kuluttavasta vaikutuksesta ja ammoniumtypen happea kuluttavasta vaikutuksesta. Teoreettisesti 1 mg ammoniumia ku-
luttaa hapettuessaan nitraatiksi 4,33 mg happea.
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Harmaat Mustat Harmaat ka:
Mustat ka: Tiukka raja-arvo Perus raja-arvo

S1 S5 V1 M1 M2 S2 S3 S4 V2

A B

C D

Pesuvedet (harmaat vedet)
Tunnus Perhe Käymälävedet Pesuvedet Vedenkäyttö 

(l/as/vrk) 
Esikäsittely Varsinainen käsittely, rakennusvuosi min - max

S1 2 aikuista, 2 lasta Umpisäiliö 
(vähävetinen 
käymälä)

2-osainen, 
saostussäiliö, 
1 m³

Harmaavesisuodin 40 - 60

S5 2 aikuista, 2 lasta Umpisäiliö 3-osainen 
saostussäiliö

Maasuodattamo, 2005 25 - 115

V1 2 aikuista, 
2 suurta koiraa

Umpisäiliö 2-osainen betoninen 
saostussäiliö, 1,5 m³

Moduulisuodattamo, 2009 (mitoitettu 
kaikille vesille)

107 - 140

M1 2 aikuista Umpisäiliö saostussäiliö, 1 m³ Moduulisuodattamo, 2009 89 - 119
M2 2 aikuista, 2 lasta 

(1,5 ja 3 v.)
Umpisäiliö 3-osainen 

saostussäiliö, 3 m³
Maasuodattamo, 2009 70 - 116

Kaikki jätevedet (mustat vedet)
Tunnus Perhe Käymälävedet Vedenkäyttö 

(l/as/vrk) 
Esikäsittely Varsinainen käsittely, rakennusvuosi min – max

S2 2 aikuista, 2 lasta (2-osainen saostussäiliö) Panospuhdistamo, 2009 60 - 88
S3 3 aikuista, 2 lasta 3-osainen, betoninen 

saostussäiliö, 4,5 m³
Maasuodattamo, 2002 
(ei fosforinpoistoa)

38 - 71

S4 2 eläkeläistä 3-osainen saostussäiliö, 
3 m³, esisaostus

Biosuodin, 2009, omatekoinen 
”suodatuskenttä”

79 - 135

V2 2 aikuista, 1 teini (2-osainen saostussäiliö) Panospuhdistamo, 2005 69 - 138

Taulukko1. Tutkimuskiinteistöjen jätevesijärjestelmät ja asukasmäärät sekä neljän 
näytteenottokerran pienin ja suurin kiinteistöillä käytetty kokonaisvesimäärä.
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Käymälävesien havaittiin sisältävän valtaosan ympäristöä 
kuormittavista aineista (Kuva 2). Niiden osuus lienee vielä 
suurempi, sillä kiinteistöillä S3 ja S4 tuleva jätevesikuormi-
tus oli vain puolet asetuksessa esitetystä (N 14 g/as/vrk, P 
2,2 g/as/vrk, BHK 50 g/as/vrk) kuormasta. Kiinteistöllä S4 
oli kemiallinen esisaostus ja kiinteistön S3 betonisiin saostus-
säiliöihin pääsi laimentavia vuotovesiä (Kuva 1).

Käymälävesien sisältämän ammoniumtypen havaittiin ai-
heuttavan suuremman hapenkulutuksen kuin orgaanisten 
aineiden biologinen hapenkulutus (Kuva 3). Tätä ammo-
niumtypen hapenkulutusta ei asetuksessa oteta huomioon.

Tutkimuksessamme pesu- ja käymälävesien tulokuormat oli-
vat alhaisempia kuin asetuksessa esitetyt kuormat. Käymälävesien 
osalta tämä selittyy kiinteistöjen S3 ja S4 alhaisemmalla kuor-
malla. Hyvin poikkeavaa on, että pesuvesien BHK-kuorma oli 
huomattavasti alhaisempi ja käymälävesien hieman korkeampi 
kuin asetuksessa esitetty kuorma. Asetuksessa lienee siten yliar-
vioitu pesuvesien BHK:ta (Kuva 4).

Pienpuhdistamot -mustat vedet
Kiinteistön S2 panospuhdistamon kuormitus alitti keski-
määrin asetuksen tiukat raja-arvot, BHK 2 (1−3,9) g/as/vrk, 
fosfori 0,31 (0,23−0,41) g/as/vrk ja typpi 6 (2−10,5) g/as/vrk 
(vrt. Taulukko 2). Kokonaishapenkulutus oli keskimäärin 
15 (2−42) g/as/vrk ja jätevesi sisälsi runsaasti ulosteperäisiä 
mikrobeja. Typpireduktio vaihteli suuresti ollen 33 – 90 pro-
senttia. Yhdellä näytteenottokerralla alkaliteetti oli alle 0,1 
mmol/l. Tutkimuksen päätyttyä purkuojan havaittiin olevan 
ulosteessa. Joko saostussäiliöt oli jätetty tyhjentämättä tai voi-
makkaan nitrifikaation ansiosta puhdistusprosessin pH oli 
romahtanut ja lietteen laskeutuvuus heikentynyt.

Kiinteistön V2 panospuhdistamo ei täyttänyt fosforin 
0,72 (0,55 – 1,15) g/as/vrk ja typen 11 (7 – 16) g/as/vrk 
osalta edes asetuksen perusvaatimustasoa. BHK 4,7 (1 – 
8,4) g/as/vrk alitti tiukan raja-arvon (vrt. Taulukko 2), tosin 
kokonaishapenkulutus oli keskimäärin 45 (27 – 65) g/as/vrk. 
Syynä puhdistamon huonoon toimintaan ja alhaiseen E. coli 
-määrään oli todennäköisesti se, että yksi perheenjäsen käytti 
kahden kuukauden ajan antibioottilääkitystä.

Panospuhdistamokiinteistöillä kävi tutkimusjakson aikana 
kerran huoltomies tutkijan pyynnöstä. On havaittu, että pien-
puhdistamoiden tulokset vaihtelevat suuresti ja ne vaativat pal-
jon asiantuntevaa huoltoa (mm. Niemi ja Myllyvirta, 2007).

Suodatuskentät -harmaat ja mustat vedet
Tutkimuksen suodatuskenttien tuloksiin on syytä suhtau-
tua suurella varauksella. Pesuvesien suodatuskentistä (n=4) 
kiinteistön M1 kokoomakaivoon ei kertynyt lainkaan vettä, 
kiinteistöltä S5 ei kuivaan aikaan juuri saatu näytettä, mutta 
keväällä 2012 perheen olleessa poissa kotoa virtaama oli noin 
2 l/min (= vajaa 3 m³/vrk, sähkönjohtavuus 18,6 mS/m). 
Kohteen V1 vajaa kolme vuotta vanha savimaalle rakennettu 
moduulisuodattamo toimi hyvin, mutta tukkeutui pian tut-
kimuksen päätyttyä. Kiinteistöllä M2 vuotovesien vaikutus 
tuloksiin oli myös ilmeistä (sähkönjohtavuus 31−41 mS/m). 
Kiinteistön S1 harmaavesisuotimen (suljettu systeemi) lähte-
vän veden sähkönjohtavuus vaihteli välillä 53−76 mS/m.

Kuva 2. Kotitalouksista muodostuvien jätevesien 
suhteellinen koostumus käymälä- ja pesuvesissä 
Haiku-hankkeessa.
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Taulukko 2. Haja-asutuksen jätevesiasetuksen 
(VN asetus 209/2011) perus- ja vaativamman tason 
enimmäiskuormitus biologisen hapenkulutuksen, 
kokonaisfosforin ja kokonaistypen osalta.
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Kiinteistön S3 mustien vesien maasuodattamossa laimen-
nusvesien vaikutus oli erityisen suurta. Kevään 2012 lisänäyt-
teessä lähtevän veden sähkönjohtavuus oli vain 17,4 mS/m, 
kokonaistyppi 11 mg/l ja kokonaisfosfori 1,9 mg/l (Kuva 5). 
Näytteenottoa edeltäneenä päivänä järjestelmästä purkautui 
vettä 8 l/min (=11,5 m³/vrk) (Kuva 6). Kiinteistöllä käytetty 
vesimäärä oli keskimäärin noin 200 l/vrk. Oliko tuolloin jäte-
vesijärjestelmästä vuorokauden aikana purkautuva fosforikuor-
ma siis 22 g vai 0,38 g, todennäköisesti jotain siltä väliltä?

Heino (2008) on myös havainnut maasuodattamoissa 
laimennusvaikutuksen sekä yhteyden sähkönjohtavuuden, 
ravinteiden ja BHK:n välillä. Tätä ilmeistä laimennusvai-
kutusta ei muissa Suomessa tehdyissä maasuodattamotut-
kimuksissa ole huomioitu. Hajasampo-hankkeessa (Räty 
2004) useissa tutkimuskohteissa todetaan epäilyttävän al-
haisen typpipitoisuuden perusteella, että suodattamoihin on 
päässyt laimentavia vesiä. Silti kaikki tulokset on otettu mu-
kaan puhdistustehon arviointiin. Matikan ym. (2012) tut-
kimuksessa laimennusvaikutusta vähätellään. Tutkimuksessa 
todetaan, että sähkönjohtavuus pieneni monessa kohteessa 
erityisesti kevään mittauksissa. Raportissa ei kuitenkaan esi-
tetä sähkönjohtavuuksia, vaikka pienimmät typpi- ja fosfo-
ripitoisuudet havaitaan keväällä, tutkimuskiinteistömme S3 
tapaan (Kuva 5).

Jätevesien hygieeninen laatu
Ulostekuormitusta ilmentävien E. coli -bakteerien mää-
rä pesuvesissä oli keskimäärin 2,8*106 as/vrk, kun musti-
en vesien E. coli -määrä oli 5,5*107 eli 20-kertainen pesu-
vesiin verrattuna. Kiinteistön M2 ja S1 pesuvesissä oli poik-
keuksellisen korkea E. coli -pitoisuus, 240 000/100 ml. 
Kiinteistössä M2 oli vaippaikäisiä lapsia. Kiinteistön S1 pe-
suvesistä löydetyt E. coli -bakteerit paikallistettiin keittiön 
pesualtaan viemärissä lisääntyviksi kannoiksi. Myös Vantaan 
yhden kiinteistön pesuvedessä E. coli -bakteerien pitoisuus 
oli 310 000/100 ml, kun se neljässä muussa oli 300−1200 
E. coli/100 ml. Tutkimuksissa kannat eivät täysin vastanneet 
E. colin tyyppikantoja, vaikka ne antoivatkin tyypillisen re-
aktion yleisesti käytetyillä E. colin standardimenetelmillä. 
Vastaavanlaista E. coli -bakteerien lisääntymistä keittiön ve-
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Kuva 4. Pesu- ja käymälävesien tulokuormitus Haiku-hankkeessa suhteessa haja-asutuksen jätevesiasetuksen 
kuormituslukuihin. Kokonaishapenkulutuksen osalta ”asetuksen kuormitus” on laskennallinen.
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Kuva 5. Mustien vesien kiinteistön S3 maasuodattamosta 
lähtevän veden sähkönjohtavuuden ja kokonaistypen (si-
ninen viiva) sekä sähkönjohtavuuden ja kokonaisfosforin 
(punainen viiva) välinen regressio.
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silukossa yli 20 °C:ssa todettiin jo 80-lu-
vulla Helsingin yliopistolla Niemelän ym. 
tutkimuksessa. E. coli ei siis ole täydellinen 
ulostekuormituksen indikaattori, joskin 
huomattavasti parempi kuin aiemmin käy-
tetty lämpökestoisten koliformisten baktee-
rien määritys.

Suolistoperäisten enterokokkien mää-
rä pesuvesissä oli 7,5*104 as/vrk ja mus-
tien vesien 8,2*106 eli yli 100-kertainen. 
Vantaan kiinteistöjen pesuvesien suolisto-
peräisten enterokokkien pitoisuudet olivat 
0−150/100 ml.

Tutkimuksemme pesuvesien hygieeni-
nen laatu oli E. coli -bakteerien pitoisuuden 
perusteella hyvä, alle 1000/100 ml, kiinteis-
töä S1 lukuun ottamatta, jossa E. coli -bak-
teerit lisääntyivät keittiön viemärissä, ei-
vätkä ne poistuneet harmaavesisuotimessa 
(Kuva 7). Kiinteistöllä S1 keittiöremontin 
jälkeen E. coli -pitoisuus oli alhainen.

Pesu- ja käymälävesien yhteiskäsittelyjär-
jestelmien (S2, S3, S4, V2) lähtevissä vesissä 
E. coli -pitoisuudet vaihtelivat paljon eri näy-
tekerroilla, mutta 10 näytteessä 16:sta pitoi-
suus oli yli 1 000 E. coli/100 ml, mikä vastaa 
huonoa uimavettä (Kuva 7).

Johtopäätökset
Vesiensuojelun kannalta olisi keskityttävä 
vesistöjä ja pohjavesiä eniten kuormitta-
viin käymälävesiin, jotka sisältävät 90 pro-
senttia typestä, 80 prosenttia fosforista, 80 
prosenttia kokonaishapenkulutuksesta ja 
98 prosenttia ulosteperäisistä bakteereis-
ta. Onko mieltä sotkea 1/3 käymälävesiä 
2/3:aan lähes asetuksen velvoitteet täyttä-
vään pesuveteen ja yrittää sitten puhdistaa 
ne? Pienpuhdistamoiden puhdistustehosta 
käytännössä on olemassa paljon ristiriitai-
sia tutkimustuloksia ja maasuodattamotut-
kimuksissa laimennusvaikutus on jätetty 
huomiotta. Toisaalta on kohtuutonta vaatia saostussäiliökä-
sittelyn jälkeen pesuvesien puhdistamista maasuodattamoil-
la, joiden puhdistustehosta ei ole luotettavaa tutkimustie-
toa. Lisäksi kotitalouksien pesuvesien ”haitallisuus” vähenee 
fosfaatillisten pesuaineiden käyttörajoitteiden myötä (EU:n 
asetus 259/2012).

Voidaanko siis kaikille asumajätevesille suunnitelluil-
la kiinteistökohtaisilla puhdistusjärjestelmillä käytännössä 
saavuttaa asetuksen velvoitteet ja ennen kaikkea sen tavoit-
teet? Asetuksen velvoitteet täyttäessäänkin kaikkien asuma-
jätevesien yhteiskäsittelyjärjestelmistä luontoon purkautu-
vat jätevedet sisältävät suuria E. coli -määriä ja vesistöissä 
runsaasti happea kuluttavia pelkistyneitä typpiyhdisteitä. 
Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien ”puhdistetut” ve-
det johdetaan usein satojen litrojen pulsseina pieniin ojiin ja 

puroihin, jossa ne aiheuttavat ojavesien hapettomuutta sekä 
potentiaalisen terveysriskin alueen asukkaille ja kotieläimil-
le (Särkelä ym., 2011). Sen sijaan hitaasti aktiiviseen pinta-
maahan johdettaessa pesuvesien orgaaninen aines ei aiheuta 
suurta vaaraa vesistöjen hapenkulutukselle.

Pesuvesien ajoittain suuret E.coli –pitoisuudet voivat ol-
la myös muualta kuin ulostekuormituksesta peräisin, jolloin 
niiden indikaattoriarvo ulosteiden kautta tauteja-aiheutta-
viin mikrobeihin ei toteudu (20 prosentissa tutkimistamme 
pesuvesistä). Nämä indikaattoribakteerien ajoittain korkeat 
pitoisuudet ovat ehkä johtaneet osin pesuvesiin liittyvien hy-
gieenisten riskien yliarviointiin.

Ehtyvä luonnonvara, fosfori, on saatava kiertoon. 
Ekologisesti kestävin tapa on käymäläjätteen kompostointi 
tai umpisäiliöön johdettujen käymälävesien kalkkistabilointi 

Kuva 6. Kiinteistön S3 maasuodattamosta purkautui 
keväällä 2012 vettä noin 8 l/min (=11,5 m³/vrk).
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Kuva 7. E. coli -bakteerien pitoisuus tutkittujen 
kiinteistöjen lähtevässä jätevedessä eri 
näytteenottokerroilla.

lähellä niiden syntypaikkaa ja käyttäminen lannoitteena vil-
jelyksillä. Neljän henkilön tutkimuskiinteistöllä S1, jossa on 
vähävetinen käymälä, muodostuu käymälävesiä vain 3 m³ 
vuodessa. Pesuvesien saostussäiliöitä ei ole tarvetta tyhjentää 
kuin muutaman vuoden välein. Vapaa-ajan kiinteistöille kui-
vakäymälät ovat suositeltavin ratkaisu.

Käymälä- ja pesuvesien erillisviemäröinti ja -käsittely on 
kiistatta ekologisesti kestävin, halvin, varmin ja vaivattomin 
kiinteistökohtainen jäteveden käsittelyjärjestelmä. Haja-asu-
tuksen jätevedenkäsittelyyn toimivimpien ratkaisujen takaa-
miseksi kaikkiin haja-asutusalueelle rakennettaviin uusiin kiin-
teistöihin tulisi järjestää pesu- ja käymälävesien erillisviemä-
röinti talon ulkopuolelle. Mielestämme yksiputkijärjestelmä 
ei tue asetuksen teknologianeutraaliuden periaatetta, vaan on 
itse asiassa sen vastainen. 
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Ilmaston ja siitä riippuvien luonnonolojen tar-
kasteluissa käytetään yleensä hallinnollisia alue-
yksiköitä. Luonnontieteellinen jako olisi paljon 
parempi. Aluemäärä pienenisi, alueensisäinen 
vaihtelu olisi vähäisempi, mutta alueidenvälinen 
vaihtelu kasvaisi. Samalla luonnon eri kompo-
nenttien keskinäiset riippuvuudet tulisivat pa-
remmin esille.

Luonnontieteissä ja niiden sovelluksissa on käytännöl-
listä kiteyttää aikajakaumat keski- ja ääriarvoineen alu-
eellisiksi kokonaisuuksiksi. Tieteellisesti tärkein alue-

jaon perusta on, että tarkasteltavien ominaisuuksien alueen-
sisäiset varianssit ovat mahdollisimman pieniä ja alueiden 
väliset mahdollisimman suuria. Kuitenkin Suomessa tämä 
tieteellinen perusprinsiippi on tyystin hylätty. Sen sijaan joh-
tava aluejaon perusta on se, mistä keskuksista käsin aluetta 
hallitaan: metsäkeskukset, ely-keskukset jne.

Hallitsijoiden ajattelutapa ei ole lainkaan muuttunut 
keskiaikaisesta linnalääniajasta. Käytäntö vain on nyky-
ään sikäli huonompi, että nykyiset hallitsijat myllertävät 
aluejakoja yhtä mittaa, niin ettei ajallinen seuranta toimi. 
Nykykäytäntö merkitsee itse asiassa sitä, että hallinto käsite-
tään itsetarkoitukseksi.

Ehdotan, että Suomen virallinen tilasto alkaisi kaikissa il-
mastosta riippuvissa luonnontieteissä ja niiden sovelluksissa 
noudattaa oheista luonnon omaan käyttäytymiseen perustu-
vaa aluejakoa. (Kuva 1) Tämä aluejako on tieteeseen perus-
tuva, eri luonnontieteissä yhdenmukainen, eri luonnonele-
menttien keskinäiset riippuvuussuhteet paljastava, helppo-
käyttöinen, hallinnollisista muutoksista riippumaton, po-
liittisia manipulaatioita ehkäisevä sekä sirkumpolaariset ja 
kansainväliset vertailut mahdollistava. Lisäksi se on yksinker-
tainen käyttää niin tieteessä kuin sen sovelluksissa.

Tämä jako sietää myös ilmastonmuutoksia, sillä ilmaston 
alueelliset erot määräytyvät pysyvien ominaisuuksien mu-
kaan. Näitä ovat etäisyydet Atlantista, Itämerestä ja Köli-
vuoristosta, järvisyys ja leveysaste sekä maaston keskikorkeus 
merenpinnasta ja sen gradientti. Ilmaston muuttuessa alueet 
säilyvät, vain niiden sisältö muuttuu. Tämä aluejako on ylivoi-
mainen nykyiseen hajanaiseen, epätieteelliseen sekä ajallisesti 
ja alueellisesti epävakaaseen tilastointikäytäntöön verrattuna.

Luonnontieteelliset ja hallinnolliset 
alueet tieteen sovelluksissa

REIJO SOLANTIE
fil.tri., ylimeteorologi emeritus
E-mail: reijo.solantie@elisanet.fi

Kuva 1. Luonnon omaan 
käyttäytymiseen perustuva aluejako.
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Uusi aluejako sisältää ilmaston ja kaikkien sen tärkeim-
pien sovellutusalojen tarpeet. Sovellutuskohtaisesti voidaan 
eräitä alueita tarvittaessa yhdistää ilman että informaatio kär-
sii. Näinkin tehden alueiden sisäiset varianssit niin meteo-
rologisilla, hydrologisilla, metsätieteellisillä kuin maatalou-
dellisilla muuttujilla ovat olennaisesti pienempiä kuin hal-
linnollisia alueita käytettäessä, ja vastaavasti alueiden väliset 
erot ovat suurempia.

Hallinnon yksinvallasta irrottautumisen 
vaikeudesta
Olen kuullut tutkijoidenkin sanovan, että käytännön sovel-
tajat vaativat nykyisiä aluejakoja, ei niistä voi luopua. Tähän 
vastaan, että käytännön soveltajat niitä vaativat, koska hallinto 
on heidät niiden käyttöön iät ajat kasvattanut, eivätkä he pa-
rempaakaan osaa vaatia kun eivät paremmasta mitään tiedä.

Paremmasta tietäminen on meidän asiantuntijoiden teh-
tävä, ja siltä pohjalta meidän on oltava aloitteellisia järjestel-
män järkeistämisessä. Esittämääni aluejakoa voisivat tilas-
toinneissaan käyttää ainakin ministeriöt, Tike, SYKE, MTT, 
Metla, RKTL, IL ja ko. alojen oppilaitokset sekä Suomen 
luonnonsuojeluliitto (jonka lippulaiva Suomen luonto-leh-
ti on kokonaan kääntänyt selkänsä ekologisen vyöhykeja-
on luoneiden veteraanibiologien aikaansa edellä oleville 
perusoivalluksille).

Meidät on opetettu siihen, että tutkijoiden pitää olla mi-
nisteriöiden ohjauksessa, ihan kuin kaikki ymmärrys asuisi 
ylempänä hierarkiassa. Ainakin tässä asiassa ohjauksen suun-
ta pitäisi kääntää päinvastaiseksi. Työuran mittainen koke-
mukseni ilmaston soveltamisessa eri aloilla, etenkin riski-
laskelmissa osoittaa, että ministeriöt ja kunnat suhtautuvat 
usein välinpitämättömästi ilmaston ja riskien alueellisiin piir-
teisiin. Tästä seuraa se, että riskit laukeavat kerta toisensa jäl-
keen ikävinä ja kalliina ”yllätyksinä”.

Toivon herättäväni keskustelua tutkijakollegoiden kes-
kuudessa. Odotan tutkimuslaitosten vaikutusvaltaisilta joh-
tajilta kriittisempää suhtautumista hallintokeskuskäytäntöön 
ja aktiivisuutta sen hylkäämiseksi epätieteellisenä ja tosiasi-
oita hämärtävänä. Kritiikin on kohdistuttava paitsi Suomen 
hallintoon, myös EU:n säännöksiin. Niihin sisältyy keski- ja 

eteläeurooppalaisen näkökulman vallitsevuutta ja boreaalis-
ten olojen unohtamista, mistä riittää surkuhupaisia esimerk-
kejä. Komissio manipuloi myös tahallisesti ja karkeasti maa-
talouden LFA-tukien ilmastollisia perusteita Keski-Euroopan 
suurten maiden eduksi ja Suomen veronmaksajien tappioksi. 
Suomen korkeimpien päättäjien mallioppilas-asenne varmis-
taa tällaisen asiattoman menettelyn jatkumisen.

Kiteytän tämän artikkelin pääajatuksen näin: Luonto ei 
suostu noudattamaan asetuksia, direktiivejä eikä asemakaa-
voja, jos ei sen edessä nöyrry ja kunnioita sen omia lakeja. 
Jos ei tätä muisteta, on edessä ikäviä yllätyksiä. Esi-isäm-
me sen tiesivät ’kantapään kautta’. Suomen agraariasutuksen 
pohjoisraja vuonna 1560 kulki poikki Suomen Karjalasta 
Pohjanlahden rannikolle yksityiskohtaisen tarkoin pitkin il-
mastollisen leipäviljavyöhykkeen pohjoisrajaa. Espoon 1400-
luvun ihmisten rakentama kivikirkko seisoo tulvilta suojassa 
jokivarren kukkulallaan. Siitä parin sadan metrin päähän ra-
kennettuja uudistaloja joutui pelastuslaitos viime joulukuus-
sa suojaamaan tulvavedeltä. Meidän luonnontieteilijöiden 
tehtävänä on esi-isiemme esimerkkiä noudattaen kuunnella, 
mitä luonto meille kertoo, ja ohjata sen mukaan rehellisesti 
päättäjiä, vaikka he eivät siitä pitäisikään.

Luonnollinen aluejako
Ehdottamani luonnollinen aluejako on oheisessa kartassa 
(Kuva 1). Tässä luvussa kuvaan sen rakenteen sekä alueiden 
pääominaisuudet metsätalouden, maatalouden ja hydrolo-
gian kannalta.

Aluejaon pääkehikon muodostavat boreaalisen vyöhyk-
keen sirkumpolaariset osavyöhykkeet, toisin sanoen luonnon 
perustuottavuuden vyöhykkeet eli metsäkasvillisuusvyöhyk-
keet. Näiden osavyöhykkeiden väliset rajat (paksut viivat) 
ovat yksikäsitteisiä ilmastollisen perusyhtälön funktion sa-
manarvonkäyriä. Boreaalisia osavyöhykkeitä on neljä; niiden 
alajako alueisiin on annettu kuvan kartassa isoin kirjaimin

Hemiboreaalinen vyöhyke HB
Eteläboreaalinen vyöhyke A + B + C + D + E + F
Keskiboreaalinen vyöhyke G + H + I + J
Pohjoisboreaalinen vyöhyke K + L.

•
•
•
•

FCG
www.fcg.fi
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Boreaalinen päävyöhyke rajoittuu pohjoisessa arktiseen 
päävyöhykkeeseen (A). Boreaalisen ja arktisen päävyöhyk-
keen välisellä rajalla metsä muuttuu tundraksi. Etenkin 
Kanadassa ja Siperiassa tämä muutos on niin vähittäinen ja 
sen alue niin laaja, että sirkumpolaarisesta näkökulmasta tä-
mä metsän ja tundran välinen vaihettuma voidaan käsittää 
omaksi subarktiseksi vyöhykkeekseen (SA).

Vyöhykkeiden väliset rajat eivät tietenkään ole luonnon 
muuttujien epäjatkuvuuden vaan suurten gradienttien koh-
tia. Merkittävin boreaalisten osavyöhykkeiden välisistä rajois-
ta on Suomessa etelä- ja keskiboreaalin välinen. Tämä raja on 
merkittävä metsien puuntuotannossa, puuston keskitilavuu-
dessa ja korkeudessa, soistuneisuudessa, lehtojen ja lehto-
maisten metsien yleisyydessä, faunassa sekä maanpinnan lä-
heisen kylmän inversiokerroksen rakenteessa. Eteläboreaalissa 
mänty on vain hieman kuusta yleisempi, keski- ja pohjoisbo-
reaalissa paljon yleisempi. Eteläboreaalissa mänty on lähinnä 
syväjuurinen kuivien paikkojen laji, keski- ja pohjoisboreaa-
lissa pintajuurisempi rämeiden ja karujen kankaiden valta-
puu. Siksi mänty kaatuu roudattomalla maalla kovissa tuu-
lissa herkemmin keski- kuin eteläboreaalissa.

Subarktiselle (SA) vyöhykkeelle on tunnusomaista puus-
ton vähäisyys sekä pitkällinen ja paksu routa, joka ilmenee 
mannerilmastossa ikiroutana ja Fennoskandiassa paikoittaisi-
na palsoina. Metsän rajapuuna Pohjoismaissa on mänty, mut-
ta idempänä kuusi, sillä idempänä routa on liian paksu ja pit-

käaikainen männylle, mutta ei Siperiankuuselle (Picea obova-
ta), koska sen liki maata ulottuvat lyhyet oksat ohjaavat niille 
satavan lumen suojapalteeksi oksiston ulkoreunan juuristolle. 
Arktinen vyöhyke käsittää Suomessa vain tunturipaljakoita.

Maataloudelliset vyöhykkeet:
Ilmastollinen leipäviljavyöhyke: HB, A–E
Ilmastollinen rehuviljavyöhyke F + G
Ilmastollinen nurmitalousvyöhyke H + I + J

Etelä- ja keskiboreaalin saumakohdassa oleva rehuvilja-
vyöhyke muodostuu siis itäisestä eteläboreaalisesta osasta F 
ja läntisestä keskiboreaalisesta osasta G, joissa kasvukauden 
pituus ja lämpösumma ovat samat. Maatalouden ja metsän 
tuotannon rajat menevät tällä kohdin ristiin siksi, että met-
sän tuottavuuteen vaikuttaa ilman lämpötilan lisäksi maan 
lämpötila 20–50 cm:n syvyydessä (approksimoitavissa rou-
danpaksuuden avulla), toisin kuin pintajuurisemmilla pel-
tokasveilla. Alue F on ohutroutaisempi kuin G.

Alueet ja hydrologia
Metsäkasvillisuusvyöhykkeet liittyvät kiinteästi hydrologiaan. 
Keskiboreaalissa haihdunta on paljon pienempi kuin he-
mi- tai eteläboreaalissa, minkä takia maa- ja pohjavesiva-
rastot pienenevät kesällä vähemmän ja soita on enemmän. 
Eteläboreaalin pohjoislaidan alueilla D ja F on hydrologiassa 

•
•
•

Kuva 2. Saari Päijänteen kansallispuistossa, eteläboreaalin osa-alueella E. Siellä runsas järvisyys vaikuttaa 
merkittävästi haihduntaan ja hydrologiseen kiertoon.
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jo pieni keskiboreaalinen vivahde. Eteläboreaalissa syystulvat 
ja syksyn pintavalunnat ovat alueilla A, B, ja D suurempia ja 
pitkäkestoisempia kuin alueilla C, E tai F; tähän vaikuttaa 
ilmaston lisäksi se, että ensin mainituilla alueilla on myös eni-
ten savimaita. Erityisesti alueella B valuntojen ja lumipeitteen 
vesiarvon ajalliset vaihtelut ovat suuria, mikä on muistettava 
riskilaskelmissa. Alueella E runsas järvisyys vaikuttaa paljon 
haihduntaan, varastoitumiseen ja hydrologiseen kiertoon.

Vaikka keskiboreaalissa maan vesivarastojen vajaus kesäl-
lä on pienempi kuin eteläboreaalissa, kesävalunnat ovat kui-
tenkin pieniä, koska vesi pidättyy soihin, jotka ovat pää-
asiassa rämeitä; aapasoitakin esiintyy (vähiten vähälumisella 
alueella G), mutta vähärimpisempinä kuin pohjoisboreaa-
lissa. Keskiboreaalissa lumipeite ja aapasoiden osuus kasvaa 
järjestyksessä G<H<(I,J). Keski- ja eteläboreaalissa ojituksen 
lisääntyminen soilla ja tehostuminen pelloilla on kasvattanut 
kesävaluntoja. Metsänkasvulle soita on ojitettu keskiboreaa-
lissa paljon enemmän kuin vähäsoisessa eteläboreaalissa tai 
rimpisten aapojen pohjoisboreaalissa.

Pohjoisboreaalissa pohjaveden pinta ei laske kesäksi vaan 
pysyy lähellä maanpintaa. Suot ovat vetisiä aapoja. Siksi va-
lunnat ovat sekä kesällä että talvella isompia kuin keskibore-
aalissa. Subarktisella ja etenkin arktisella alueella kevättulva 
on vasta alkukesällä mutta syystulva jo loppukesällä, niin että 
ne osin tai kokonaan yhtyvät.

Kartassa on punaisella viivalla merkitty Suomen jako paksu-
routaiseen luoteis- ja ohutroutaiseen kaakkoispuoliskoon. Tämä 
raja on nykyisin merkityksellinen ravinteiden huuhtoutumi-
sen kannalta. Koska routa haittaa metsän- vaan ei pellontuot-
toa, on rajan luoteispuolen maatiloilla panostettu suhteelli-
sesti voimakkaammin maa- kuin metsätalouteen, mukaan 
luettuna kotieläinkanta, mikä näkyy sen tuottaman sonnan 
määrässä.

Roudan paksuus riippuu lähinnä siitä, kuinka paksu lumi-
peite on pakkassummaan nähden, vähän myös kesän lämpi-

myydestä. Mitä enemmän sataa, sen parempi on routaa eh-
käisevä lumisuoja. Niinpä katkoviivasta luoteeseen myös sa-
taa vähemmän kuin siitä kaakkoon. Ohutroutaisessa kaakossa 
maa jää paljon useammin sulaksi lumipeitteen alla kuin luo-
teessa, ja luoteessa taas matalakin kasvillisuus on useammin 
kovilla pakkasilla vailla lumisuojaa. Näin on myös pohjoisim-
malla vähäroutaisella alueella (K), joka on Suomen paksulu-
misin, kylmimmät talvet ovat paljon vähäsateisempia ja vä-
hälumisempia kuin lauhat, niin että hyvin paksut ja puuston 
kasvua rajusti leikkaavat roudat ovat mahdollisia. Toinen ääri-
pää tässä suhteessa on eteläboreaalin alue B ainoana sellaisena, 
jossa sadanta ei vähene eikä routa paksune kohti kylmempiä 
talvia. Routa-ajan keskimääräinen kesto Suomessa noudat-
taa hyvin metsäkasvillisuusvyöhykkeitä. Se on eteläboreaalis-
sa 120–155 vrk, keskiboreaalissa 150–190 vrk, pohjoisbore-
aalissa 185–230 vrk sekä subarktikassa yli 230 vrk.

Riskitasojen erot naapurialueiden välillä ovat usein samaa 
suuruusluokkaa mitä ilmastonmuutos muuttaa riskitasoa yh-
dellä alueella 30–50 vuoden aikana. Ajankohtaisena esimerk-
kinä tarkastellaan suuria (yli 120 mm:n) kuukausisadantoja 
parin tuhannen neliökilometrin valuma-alueiden aluearvoi-
na syys-joulukuussa. Uudellamaalla (alueella B) niitä sattuu 
keskimäärin kolme kertaa niin usein kuin sen naapurialueil-
la A, C tai E. Uudenmaan naapurialueilla ilmastonmuutok-
sen on kasvatettava siis tämä riski kolminkertaiseksi ennen 
kuin päästään Uudenmaan nykytasolle. Tämän kirjoituksen 
tarkoitus on korjata se riskien huomioimisessa suurta vahin-
koa aiheuttava epäkohta, että yksipuolinen ilmaston muu-
toksesta puhuminen on jättänyt täysin varjoonsa alueellisten 
piirteiden huomioimisen. Tämä on näkynyt myös sateen ja 
lumensyvyyden havaintoverkoston karsimisena ja siitä seu-
ranneena alueellisten analyysien laatutason heikkenemisenä, 
sekä routa- ja maanlämpötilahavaintoverkostojen pysymise-
nä perin hentoisina. Onneksi sentään SYKE ei ole luopunut 
lumipeitteen linjamittauksistaan. 

Ilmoita Vesitalous-lehdessä
Pyydä tarjous 

ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi
tai soita Eeva Vartiainen 0400-773 833
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Yhdysvaltain ulkoministeriö järjestää vuosittain 
erilaisia IVLP (International Visitor Leadership 
Program) -ohjelmia, jotka tarjoavat USA:n suur-
lähetystöjen eri puolilla maailmaa valitsemille 
henkilöille mahdollisuuden saada perusteellis-
ta tietoa oman alansa säännöksistä, menettely-
tavoista ja osaamisesta USA:ssa. Ohjelmat kestä-
vät kaksi tai kolme viikkoa ja käsittävät useam-
pia USA:n kaupunkeja. Ohjelmaan valitut henki-
löt matkustavat ryhmissä ja osallistuvat erilaisiin 
tiedotustilaisuuksiin ja tutustumiskäynteihin, 
joissa isäntämaan tutkijat, päättäjät, virkamie-
het, kansalaisjärjestöjen edustajat ym. asiantun-
tijat esittelevät alaa omista lähtökohdistaan.

Minulle tarjottiin tilaisuus osallistua vuoden 2012 
keväällä pidettyyn IVLP- ohjelman teemaan Water 
Resources Protection in the US. Kansainvälinen 

14-henkinen ryhmämme kokoontui 18.3. Washingtoniin. 
Muut vierailuun kuuluneet kaupungit olivat Philadelphia, 
New York, Chicago ja Las Vegas, jossa pidettiin 6.4. vierai-
lun päätöstilaisuus.

Ensimmäisessä ryhmällemme pidetyssä esityksessä luotiin 
katsaus USA:n sisäpolitiikkaan, federalismiin ja päätöksen-
tekoprosessiin. USA:ssa yksilönvapauden ja yrittäjyyden ko-
rostamisen lisäksi periaatteena on kaikenlaisen keskittämisen 
välttäminen. Niinpä maan keskushallinto on verraten suppea 
ja ministeriöitä moniin Euroopan maihin verrattuna vähän. 
Esimerkiksi erillistä ympäristöministeriötä ei ole, vaan ym-
päristöasiat ovat ympäristönsuojeluviraston (EPA) sekä osin 
sisäministeriön ja myös armeijan alaisuudessa. Suuri osa lain-
säädäntö-, budjetti- ym. vallasta on varsin itsenäisillä osa-
valtioilla, jotka lievästi kärjistäen ovat vain delegoineet liit-
tovaltiolle ulkopolitiikan, maanpuolustuksen, keskuspankin 
ja korkeimman oikeuden. Koska yksilön ja yksityisen omis-
tusoikeuden asema on varsin vahva, pohjautuu ympäristön-

suojelu USA:ssa paljolti neuvottelemiseen ja eri toimijoiden 
väliseen yhteistyöhön sekä vahvojen kansalais- ym. NGO- 
(non-governmental organizations) järjestöjen toimintaan. 
Tilanne on luonnollisesti samankaltainen kaikissa vapaissa 
demokratioissa, kuten Suomessa, mutta USA:ssa tämä tulee 
korostetummin esiin.

Washingtonissa toimivan Center for Strategic and 
International Studies -tutkimuslaitoksen johtaja esitteli 
USA:n ponnisteluja maailman vesiongelmien ratkaisemi-
sessa. Suurena kehitysavun antajana USA on ollut vahvasti 
mukana otettaessa niitä edistysaskelia, joita ongelmien rat-
kaisemisessa on maailmanlaajuisesti saavutettu. Tätä koros-
ti sekin, että kaikissa vierailemissamme vesialan tutkimus-
laitoksissa kansainväliset hankkeet näyttivät olevan keskei-
sessä osassa.

Keskushallinnon rooli vesiasioissa
Washingtonissa ryhmämme vieraili vesiasioita hoitavista liit-
tovaltion virastoista armeijan alaisessa US Army Corps of 
Engineers’issä (USACE, vesiasiat maan itäosaan painottu-
en) sekä sisäministeriön alaisissa Bureau of Reclamation’issa 
(vesiasiat maan länsiosaan painottuen) ja US Geological 
Survey’ssä (USGS, vesistötiede ja -tutkimus). Vesiensuojelun 
kannalta merkittävä virasto on US Environmental Protection 
Agency (EPA), jonka Chicagon aluekeskus kuului vierailu-
ohjelmaan. Myös maatalousministeriöllä (Department of 
Agriculture, USDA) on tärkeä rooli erityisesti maatalouden 
vesiensuojelutoimien rahoittajana. Vierailemissamme viras-
toissa kaikkiaan 10 eri alojen asiantuntijaa esitteli vedenhan-

Vesiensuojelua Yhdysvalloissa
JARI KOSKIAHO
tutkimusinsinööri, 
Suomen ympäristökeskus
E-mail: jari.koskiaho@ymparisto.fi
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kinnan, vesivoiman tuotannon, vesistötutkimuksen ja -seu-
rannan, tulvasuojelun, patoturvallisuuden sekä vesiensuoje-
lun historiaa ja nykytilannetta USA:ssa. Lisäksi käytiin läpi 
vesiensuojelua koskevan lainsäädännön virstanpylväät; 1948 
Federal Pollution Control Act, 1972 Clean Water Act ja 1987 
Water Quality Act. Lakien noudattamista valvoo ja erilaisia 
minimipäästöarvoja, joista osavaltiot voivat omissa säädök-
sissään poiketa tiukempaan suuntaan, asettaa EPA.

Tutkimuksella vastauksia kansallisiin ja 
globaaleihin ongelmiin
Vierailuohjelmaamme sisältyi valtiollisen USGS:n lisäk-
si kolme muuta vesialan tutkimuslaitosta; noin 60 km 
Philadelphiasta länteen sijaitseva Stroud Water Research 
Center, newyorkilaisen Columbian yliopiston Columbia 
Water Center sekä nevadalainen Desert Research Institute.

Stroud Centerin tutkimustoiminta keskittyy sisävesiin. 
Laitoksen erityinen painopistealue on virtavesien ja niihin 
liittyvien ekosysteemien seuranta ja tutkimus. Erityisen mie-
lenkiintoinen oli laitoksen läheiselle valuma-alueelle raken-
nettu vedenlaadun automaattiseurantaverkosto, jossa on so-
vellettu ns. ”open source hardwarea” eli edullisesti saatavia 
elektroniikka- ja tiedonsiirtokomponentteja. Niiden avul-
la Stroud Centerin tutkijat olivat rakentaneet tiheän veden 
laadun ja virtaaman seurantaverkon ilman kalliita, valmii-
na tuotteina myytäviä datankeruu- ja tiedonsiirtotuotteita. 
Tärkeä osa Stroud Centerin toimintaa on lasten ja nuorten 
sekä myös varttuneemman väen ympäristökoulutus ja -kasva-
tus. Aikuisväelle suunnatun koulutuksen tavoitteena on, että 
ympäristön puolesta toimivia kansalaisjärjestöjä saataisiin ak-
tivoitua ja että näissä toimivilla ihmisillä olisi korkeatasoiseen 
tieteelliseen tutkimukseen pohjaavaa tietoa.

Columbia Water Centerissä tehtävästä tutkimuksesta esi-
teltiin lähemmin hydrologiaa, ilmastotiedettä ja ilmaston-
muutoksen vaikutuksia käsittelevää hanketta. Tutkijat ovat 
kehittäneet matemaattisia malleja, jotka auttavat ymmärtä-
mään hydrologisen kierron ja muuttuvan ilmaston välistä yh-
teyttä. Merkittävimmäksi tavoitteeksi on asetettu maa-alueil-
ta tapahtuvan haihdunnan arvioinnin tarkentaminen, millä 
olisi käyttöä mm. vesivarojen hallinnassa ja sääennusteiden 
laatimisessa. Yleisesti Columbia Water Centerissä kehitellyt 
mallit – useiden muiden tapaan – ennustavat ääri-ilmiöiden 
yleistymistä; kuivat alueet uhkaavat kuivua lisää ja sateisilla 
alueilla tulvat tulevat olemaan entistä rajumpia.

Desert Research Institutella on toimipisteet kahdessa 
Nevadan osavaltion kaupungissa, Renossa ja Las Vegasissa. 
DRI:ssä tehtävä tutkimus on monialaista, mutta hydrolo-
gian yksikkö on suurin. Useimmat tutkimusaiheet liittyvät 
Nevadan alueen vaikeaan tilanteeseen veden riittävyyden 
suhteen. Coloradojoen (Lake Mead tekoallas) lisäksi vettä 
otetaan pohjavesiesiintymistä, jotka ovat pääosin ylikäytetty-
jä. Ylivoimaisesti suurin veden kuluttaja USA:n lounaisosissa 
on maatalous, mutta myös alueen nopea väestönkasvu tuo 
lisää haasteita kestävien vedenhankintaratkaisujen löytämi-
seen. DRI:ssä toteutettavassa METRIC -projektissa kehite-
tään algoritmia, jolla voidaan määrittää haihduntaa ja kasvi-
en vedenkäyttöä (evapotranspiraatio) laajoilla valuma-alueilla 

Landsat -satelliitin ottamien kuvien avulla. Erityisesti maa-
talousalueilta tapahtuvan evapotranspiraation määrittämistä 
kaukokartoituksen avulla pidetään merkittävänä hyötynä ve-
sivarojen arvioinnissa.

Vesilaitokset kehityksen kärjessä, 
viemäröinnissä parannettavaa
Vierailun alkupäivinä tutustuimme noin kahta miljoo-
naa Suur-Washingtonin alueen asukasta palvelevaan Blue 
Plainsin jätevedenpuhdistamoon, joka edustaa viimeisintä 
tekniikkaa automaattisine valvonta- ja prosessinohjauslait-
teineen. Vedenpuhdistusprosessi sisältää paitsi aktiiviliete- ja 
kemiallisen fosforinpoistovaiheen, myös typenpoiston suu-
rine nitrifikaatio/denitrifikaatioaltaineen. Laitoksen edustaja 
mainitsi Blue Plainsin puhdistamon alittavan selvästi EPA:n 
asettamat lupa-arvot. Puhdistamolle tehdyt miljardiluokan 
investoinnit ovat olleet merkittävässä roolissa Washingtonin 
edustalla sijaitsevan Chesapeaken lahden suojelussa.

Chicagon vesilaitos puhdistaa Michigan -järvestä otet-
tavan raakaveden varsin tehokkaasti klooraamalla ja ultra-
violettitekniikalla eikä talousveden laadussa olekaan esiin-
tynyt isompaa valittamisen aihetta. Jätevesien puhdistami-
sessa on tehty ja pyritään tekemään edelleen parannuksia 
Illinois- ja Mississippi -jokien ja aina Meksikonlahden tilan 
parantamiseksi, mutta ongelmana ovat valtavat vesimäärät. 
Paikallinen Stickneyn jätevedenpuhdistamo ei ole maailman 
suurin Chicagon asukasluvun vuoksi vaan pikemmin sik-
si, että sinne johdetaan myös suurkaupungin hulevedet, ts. 
kaupungissa on sekaviemäröinti. Hulevesien vähentämiseksi 
Chicagoon on pyritty rakentamaan ns. ”vihreää infrastruk-
tuuria” eli mm. tulvavesiä pidättäviä kosteikkoja.

Las Vegasin keskustasta parikymmentä kilometriä kaak-
koon sijaitseva River Mountainsin vesilaitos perustettiin 
vuonna 2002 vastaamaan alueen voimakkaasti kasvanee-
seen veden tarpeeseen. Laitos ottaa raakavetensä Lake Mead 
-järvestä termokliinin alapuolelta, jossa veden laatu on huo-
mattavasti parempi kuin lähempänä järven pintaa, joka on 
kuitenkin vuosina 2000–2008 laskenut peräti 36 m, joten 
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nykyinen vedenottosyvyys uhkaa jäädä termokliinin yläpuo-
lelle. Lake Meadin pinnan laskuun on varauduttu raken-
tamalla uusi vedenottotunneli selvästi nykyistä syvemmäl-
le. Tämän vuonna 2014 valmistuvan projektin kustannuk-
set ovat noin miljardi USD. Niinpä verkostoon liittymis-
maksut ovat Las Vegasin alueella USA:n korkeimmat. River 
Mountainsin vesilaitos on hyvin moderni sisältäen mm. otso-
noinnin, aktiivihiilisuodatuksen ja fluorin lisäämisen veteen 
(hammasmädän ehkäisy). Laitokseen kuuluu vesilaboratorio, 
jonka yhteydessä toimii varsin vahva tutkimus- ja seuran-
tayksikkö, joka on erikoistunut erittäin pienten pitoisuuksi-
en ja monien eri aineiden ja aineyhdisteiden analysointiin. 
Vesilaitoksen laboratoriossa työskentelevät tutkijat ovatkin 
julkaisseet runsaasti tieteellisiä julkaisuja.

Vesiensuojelun haasteita ja menestystarinoita
New Yorkista 150 km koilliseen sijaitsevan Watershed 
Agricultural Council’in (WAC) päätehtävänä on yhteistyös-
sä Crotonin ja Catskill/Delawaren valuma-alueiden (yhteis-
pinta-ala 5056 km²) maanomistajien kanssa varmistaa näil-
lä valuma-alueilla muodostuvan, 9 miljoonalle New Yorkin 
metropolialueen asukkaalle toimitettavan raakaveden laatu. 
WAC tekee tilakohtaisia vesiensuojelu- ja metsänhoitosuun-
nitelmia ja antaa paikallisille asukkaille vesiensuojeluun liit-
tyvää neuvontaa. Alueella sijaitsee yhteensä 3 luonnonjärveä 
ja 19 tekoallasta, joista johdetaan päivittäin yli 4 miljoonaa 
kuutiometriä vettä New Yorkiin suuria tunneleita pitkin.

Alueiden viljelijöistä 85 prosenttia osallistuu vapaaehtoi-
siin suojelutoimiin, joihin heidän ei tarvitse sijoittaa lainkaan 
omaa rahaa, vaan kaikki kustannukset katetaan alueen suoje-
luun varatuista julkisista varoista. Alueen maatalous on lähes 
kokonaan lihan- ja maidontuotantoa, joten valtaosa maata-
lousmaasta on nurmella ja laitumena. Karjatalousvaltaisella 
alueella kuormitus on paljolti pistemäistä, joten ongelma-
kohtiin on helpompi keskittyä kuin laajoilla peltoviljelyalu-
eilla. Tähän mennessä on valuma-alueella systemaattisesti 
1990-luvun alusta lähtien tehtyihin suojelutoimiin kulunut 
rahaa yhteensä 1,5 miljardia USD. Tämä on ollut kannatta-
va investointi, sillä tehokkaampaan vedenkäsittelyyn suoda-
tuksineen olisi mennyt vieläkin enemmän ja riittävän puh-
taan raakaveden ansiosta newyorkilaisten kuluttajien vesilas-
ku on pystytty pitämään kohtuullisena, lähellä koko USA:n 
keskiarvoa.

Laajamittaisilla vesiensuojelutoimilla kerrottiin olevan 
myös työllistävää merkitystä suhteellisen köyhällä alueella, 
jossa palveluiden ja teollisuuden tarjoamat työllistymismah-
dollisuudet ovat vähäiset. WAC:n suojeluohjelmaa rahoitta-
vat pääosin New York Cityn ympäristönsuojeluosasto (NYC 
DEP), maatalousministeriö (USDA) ja USDA:n alainen 
metsävirasto U.S. Forest Service. Rahaa saadaan myös yksi-
tyisistä lahjoituksista.

Yhdysvaltain ja Kanadan välisten Suurten järvien 
(Superior, Michigan, Huron, Erie ja Ontario) yhteispinta-
ala on 244 000 km² ja -tilavuus 23 000 km³, mikä on 18 
prosenttia koko maapallon makeasta vedestä. Noin 40 mil-
joonaa ihmistä käyttää Suurten järvien vettä juomavetenään. 
Tämän ainutlaatuisen vesivarannon suojeleminen on tärke-

ää paitsi ekologisesti ja vedenhankinnan kannalta, myös ta-
loudellisesti, sillä onhan esimerkiksi kalastus Suurilla järvillä 
edelleenkin merkittävä tulonlähde. Ehkä vieläkin tärkeämpi 
elinkeino alueella on matkailu, jonka menestymisen kan-
nalta järvien tila on keskeinen asia. Suurten järvien valu-
ma-alueen laajuuden ja heterogeenisyyden vuoksi järvien 
veden laatu luonnollisestikin vaihtelee paljon. Paikoitellen, 
kuten suurelta osin harvaan asutun valuma-alueen omaaval-
la Superiorilla vedenlaatu on erinomainen, kun taas esim. 
voimakkaasti teollistuneen, runsasväkisen ja voimaperäistä 
maataloutta harjoittavan alueen keskellä sijaitseva Erie kärsii 
monenlaisista vedenlaatuongelmista.

Chicagon vesiasioiden historia on varsin mielenkiintoinen. 
Juomavesi suurkaupungin asukkaille on aina otettu Michigan 
-järvestä, mutta 1800-luvun loppuun tultaessa veden laatu oli 
Chicago -jokea pitkin järveen virtaavaan puhdistamattoman 
jäteveden vuoksi pilaantunut siinä määrin, että kaupungin 
väkeä sairastui joukoittain ulosteperäisiin tauteihin. Niinpä 
vuonna 1900 Chicago -joen ja Michigan -järven väliin ra-
kennettiin sulku ja sen lisäksi kanava (Chicago Sanitary and 
Ship Canal, CSSC), jota pitkin joen vesi ohjattiin Des Plaines 
-jokeen, josta se virtaa lopulta aina Meksikonlahteen. Kuten 
nimikin kertoo, niin Michigan -järven vedenlaadun paran-
tamisen lisäksi motiivina kanavan rakentamiselle oli laivalii-
kenneväylän saaminen Amerikan sydänalueille. Ulosteperäisiä 
bakteereja sisältävän veden johtaminen Des Plaines -jokeen 
luonnollisestikin aiheutti närää alavirran alueiden asukkais-
sa, mutta vuosien käräjöintikään ei muuttanut tilannetta. 
Edelleenkään Chicagon suuret jätevedenpuhdistamot eivät 
kunnolla desinfioi jätevettä, minkä lisäksi tulvakausina seka-
viemäreiden vettä joudutaan toisinaan juoksuttamaan suo-
raan kanavaan. Niinpä CSSC:n varrella näkyy kylttejä ”water 
is not suitable for any human body contact”. Toisaalta sulun 
rakentaminen kanavan ja järven väliin on taannut kaupungille 
hyvälaatuisen raakaveden saannin.

Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston Chicagon alue-
keskuksen (EPA Region 5) edustajat kertoivat EPA:ssa teh-
tävästä työstä vesistöjen hajakuormituksen vähentämiseksi. 
EPA Region 5:n alueella 44 pro senttia maa-alasta on peltoa 
tai laidunta ja eläinmäärät lasketaan sadoissa miljoonissa, jo-
ten siellä maatalous on selvästi suurin yksittäinen kuormit-
taja. Maatalouden hajakuormitus ei aivan suurimpia eläin-
tuotantoyksiköitä lukuun ottamatta ole ympäristölupajärjes-
telmän piirissä, joten vesiensuojelutoimet perustuvat vapaa-
ehtoisuuteen. Maatalouden vesiensuojelua EPA edistää mm. 
valuma-aluekohtaisissa vesiensuojelusuunnitelmissa, joiden 
laatimisessa yhteistyökumppaneina ovat osavaltioiden ym-
päristöviranomaiset, USDA:n alainen maatalousneuvonta-
järjestö National Institute of Food and Agriculture (NIFA) 
ja eri kansalaisjärjestöt.

Kosteikkojen säilyttämisellä, kunnostamisella ja perusta-
misella on tärkeä rooli EPA:n valuma-aluetason vesiensuoje-
lustrategioissa. Vesiensuojelun työkaluksi on EPA:ssa kehi-
tetty päivittäisen maksimikuormituksen (Total Maximum 
Daily Load, TMDL) käsite. Sikäläisen vesiensuojelulain mu-
kaisesti osavaltioiden täytyy laatia lista huonokuntoisista ve-
sistöistään ja määritellä niille TMDL, jonka alittamiseen tu-
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lee pyrkiä erilaisin vesiensuojelutoimin. Tässä EPA ja osaval-
tioiden ympäristöviranomaiset tekevät läheistä yhteistyötä. 
EPA laatii kahden vuoden välein vedenlaaturaportteja, joita 
käytetään TMDL:ien määrittämiseen.

NGO-järjestöillä tärkeä rooli vesiensuojelun 
puolustajina
Washingtonissa päämajaansa pitävä National Wildlife 
Federation (NWF) toimii edustajansa mukaan luonnonsuo-
jelun ja paikallisten asukkaiden edustajana ja usein ”ison bis-
neksen” vastapuolena. Liittovaltion laitoksista hän mainitsi 
USACE:n olevan monissa tapauksissa itseriittoinen ja perin-
teisiin toimintatapoihinsa tukeutuva, jolloin esim. suuris-
sa vesirakennushankkeissa luontoarvot jäävät helposti suo-
raviivaisen insinööriajattelun jalkoihin. NWF onkin lähte-
nyt useiden hankkeiden yhteydessä voimakkaasti kampan-
joimaan paikallisten asukkaiden huomion herättämiseksi, 
koska tällä tavoin voidaan vaikuttaa äänestäjien ja sitä myö-
tä poliittisten päättäjien käyttäytymiseen. Esimerkkinä on-
nistuneesta yhteistyöstä EPA:n kanssa mainittiin George W. 
Bushin hallinnon aikainen Mississippijoen suiston kosteik-
kojen kuivatushanke, jonka toteutuminen saatiin estettyä 
NWF:n selvitysten ja EPA:n veto-oikeuden voimin.

Toinen vierailukohteenamme ollut NGO-järjestö oli 
Alliance for the Great Lakes, joka on jo 40 vuoden ajan 
työskennellyt Suurten järvien suojelemisen ja kunnostami-
sen puolesta vaikuttamalla päätöksentekijöihin sekä aktivoi-
malla ja kouluttamalla paikallisia ihmisiä ja kansalaisjärjes-
töjä. Chicagon päämajan lisäksi järjestöllä on aluetoimistot 
Milwaukeessa, Clevelandissa ja Buffalossa. Järjestön edusta-
jan mukaan Suurten järvien pahimpia uhkia ovat paikoin 
huonosti puhdistetut jätevedet (sekaviemäröinti), hajakuor-
mitus sekä vieraslajit. Näistä pahin on muulta kalastolta ra-
vinnon rohmuava, nopeasti kasvava ja leviävä Aasian karp-
pi, mutta myös Kaspian mereltä tulleiden laivojen mukana 
kulkeutunut vaeltajasimpukka (zebra mussel) on aiheuttanut 
vakavaa ekologista haittaa.

Tulvia ja kuivuutta
Yhdysvalloissa tulvasuojelun painopiste on maailman 3. suu-
rimmalla Mississippi-Missourin valuma-alueella, joka kattaa 
41 prosenttia koko USA:n pinta-alasta. Huolimatta laajamit-
taisesta tulva-altaiden ja -pengerrysten verkostosta katastro-
feilta ei ole vältytty. Viime vuosina näistä pahimpia ovat ol-
leet vuoden 2005 New Orleansia pahoin koetellut hurrikaani 
Katrina ja vuoden 2011 jättitulvat Missourin alueella. Näissä 
poikkeustilanteissa USACE on kansallisen katastrofien hal-
lintaohjelman mukaisesti koordinoinut ja toteuttanut mo-
nenlaisia hätäaputoimia.

Chicagoon vuonna 1900 rakennettujen kanava- ja sul-
kurakenteiden avullakaan ei ole pystytty estämään erittäin 
alavalle ja laakealle alueelle rakennetun kaupungin ajoittais-
ta tulvimista. Tulvaongelmien ratkaisemista varten tehtiin 
vuonna 1970 TARP (Tunnel And Reservoir Plan) -suun-
nitelma, jonka mukaisesti kaupunkiin ryhdyttiin rakenta-
maan laajaa suurten tunnelien ja varastoaltaiden verkostoa. 
Tämä vuoden 2030 tienoilla valmistuva, toistaiseksi 3 miljar-

dia USD maksanut pro-
jekti on laajuudeltaan, 
kustannuksiltaan ja ai-
kajänteeltään yksi suu-
rimmista koskaan toteu-
tetuista rakennustekni-
sistä projekteista. Paitsi 
Chicagon keskustan ar-
vokkaiden rakennusten 
suojeleminen, TARP:in 
tavoitteena on Chicago 
-joen likaisen veden yli-
juoksutusten Michigan 
-järveen kertakaikki-
nen lopettaminen. Jo 
nykyvaiheessaan olevan 
TARP:in ansiosta on yli-
juoksutuksia jouduttu 
tekemään selvästi aiem-
paa harvemmin.

Eteläisessä Nevadassa sataa vuosittain vain noin 100 mm, 
ja 90 prosenttia vedestä saadaan Coloradojoesta, joka vuo-
sikymmenten saatossa rakennettujen patojen, tekoaltaiden, 
vesitunneleiden ym. ansiosta on saanut ”autiomaan kukki-
maan”. Las Vegasista noin 40 kilometriä kaakkoon sijaitseva 
Hooverin pato lienee USA:n tunnetuin vesirakenne. Padon 
yhteydessä olevan voimalan aikoinaan merkittävässä roolissa 
ollut sähköntuotanto on Lounais-USA:n nykyisiin energi-
ankulutusmääriin nähden marginaalista. Padon merkittävin 
hyöty onkin sen muodostamasta Lake Mead -tekojärvestä 
saatava talousvesi.

Coloradojoen vesivarat on jaettu 7 osavaltion (Nevadan 
lisäksi Wyoming, Colorado, Utah, New Mexico, Arizona ja 
Kalifornia) ja Meksikon valtion kesken. Veden saannin tur-
vaaminen jokaiselle osapuolelle on ollut erittäin haasteellis-
ta, koska voimassaolevat vedenotto-oikeudet sovittiin vuon-
na 1999 nykyistä selvästi runsasvetisempien vuosien aikana 
tehtyjen mittausten pohjalta tehtyihin arvioihin perustuen. 
Kalifornia on laajamittaisen maataloustuotantonsa vuoksi 
ylivoimaisesti suurin vedenkäyttäjä, jolla on noin puolet ko-
konaisvedenotto-oikeudesta. Maatalouden vedenkulutuksen 
vähentämiseksi on käynnistetty laajoja tutkimushankkeita, 
joissa pyritään kehittämään vähemmän kastelua vaativia tuo-
tantotapoja ja -kasveja. Vedenotto-oikeuksien sopimisen jäl-
keen 2000-luvulla taajaan esiintyneiden kuivien jaksojen ta-
kia Etelä-Nevadassa on ryhdytty voimakkaisiin vedensäästö-
toimiin, minkä lisäksi jokaisella uudella rakennushankkeella 
tulee olla ”vesivarasuunnitelma” (Water Resource Plan).

Lopuksi
Kaikkiaan vierailu oli unohtumaton kokemus ja antoi hy-

vän kokonaiskäsityksen USA:n vesiasioista ja ponnisteluista 
vesivarojen suojelemiseksi. Vaikka vierailuohjelmaan kuulu-
neet viisi kaupunkia eivät tietenkään voi edustaa tätä suurta 
ja monimuotoista maata kokonaisuudessaan, antoivat kulu-
neet kolme viikkoa myös tuntumaa amerikkalaiseen elämän-
menoon ja ihmisiin sekä maan historiaan. 
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Leipzig tunnetaan ehkä parhaiten messuis-
taan sekä taiteen ja kulttuurin kaupunkina. 
Aikaisemmin se oli myös ennen kaikkea teol-
lisuuskaupunki. Mutta Leipzig on myös veden 
kaupunki, Wasser Stadt Leipzig. Vedestä on tul-
lut viimeisenä parina vuosikymmenenä matkai-
lua edistävä elementti, johon panostetaan.

Leipzigin läpi virtaa kaksi etelästä pohjoiseen virtaavaa 
jokea, Pleisse ja Weisse Elster. Pienemmän Parthejoen 
lisäksi alueella on virrannut useita näihin jokiin las-

kevia puroja, joista moni on jo jäänyt katseilta piiloon. 
Kaupungin eteläpuolelle on muodostunut keinotekoisten 
järvien alue. Järvet ovat syntyneet kontrolloidusti 1990-lu-

vulla toimintansa lopettaneiden ligniittilouhosten paikalle. 
Yhtään luonnollista, isoa järveä alueella ei ole.

1800-luvun jälkipuoliskolla Leipzigin teollistuminen – 
varsinkin tekstiili-, kone- ja kustannusteollisuus – oli voi-
makasta. Kolme kilometriä länteen kaupungin keskustasta 
sijaitsevan Plagwitzin kehityksen takana oli lakimies Karl 

KATRIINA ETHOLÉN
E-mail: ketholen@saunalahti.fi

Kuvat: © Katriina Etholén

Leipzigin vesialueiden 
kunnostaminen osana 
matkailun kehittämistä

Vuonna 1875 rakennettu Karl-Heine-Kanalin ylittävä Weissenfelser Brücke. Taustalla entinen galvanointilaitos ja aaltopeltitehdas, 
joka nykyään tunnetaan nimellä Stelzenhaus, ja jossa toimii ravintola. Karl-Heine-Kanal on suosittu kohde kaupunkilaisten 
keskuudessa, ja kuvausajankohtanakin se toimi jonkin performanssitapahtuman kulissina.
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Heine (1819–88), jonka suurin investointi oli alueelle teol-
lisuutta varten rakennettu, Weisse Elsteristä lähtevä lähes 
2 700 metrin pituinen Karl-Heine-Kanal. Rakennustyöt 
alkoivat vuonna 1856 ja kanavan oli tarkoituksena ol-
la osa kattavaa vesireittiä, joka olisi yltänyt Leipzigista 
Saalejoelle ja sitä kautta Elbeen ja lopulta Hampurin kaut-
ta Pohjanmerelle. Mutta aika ajoi kanavan ohi. Rautatie syr-
jäytti sen, eikä kanava koskaan valmistunut. Lopulta kana-
vasta tuli avoin likaviemäri.

Teollisuuteen keskittyneen Plagwitzin alamäki saavutti 
päätepisteensä Saksojen yhdistyessä. Suunnitelmia alueen pe-
lastamiseksi alettiin kuitenkin tehdä lähes välittömästi, ja yksi 
ensimmäisistä elvyttämishankkeista oli kanavan ja sen lukuis-
ten siltojen kunnostaminen. Leipzigin yliopiston professori 
ja myös kanavahankkeessa aktiivisesti mukana ollut (mm. 
uuden kanavan ylittävän kävelysillan – Karl-Heine-Bogen 
– suunnittelijana toiminut ja opiskelijoiden kanssa silloista 
tarkat laskelmat ja tutkimukset tehnyt) arkkitehti Burkhard 
Pahl kertoo, että yhtenä katalysaattorina toimi Plagwitzin 
oleminen yhtenä Hannoverin EXPO 2000 -näyttelyä tuke-
vista alueista. Siltojen kunnostamisen ohella kunnostettiin 
muun muassa kanavan penkereet ja rakennettiin kanavaa 
myötäilevä kevyen liikenteen väylä. Christian Scholz kau-
pungin ympäristönsuojeluosastolta tosin valittaa, että kana-
van varrella elävät nutriat yrittävät tehdä heidän työtään tur-
haksi penkereitä kaivamalla.

Vuonna 1993 alkanut kanavan kunnostaminen on käy-
tännössä saatu päätökseen viitisen vuotta sitten. Nyt puh-
das kanava viheralueineen ja pyöräily- ja kävelyreitteineen 
on erittäin suosittu niin kaupunkilaisten, matkailijoiden ja 

veneily-yrittäjien keskuudessa. Pahl kertoo, että Wasserstadt 
Leipzig -järjestö, jonka jäsen hänkin on ollut alusta asti, puh-
distaa talvisin kanavan ja kesäisin järjestää vuotuisen vesifesti-
vaalin ja toimii muutenkin aktiivisesti kanavan puolesta.

Puuttuva yhteys ja Lindenauer Hafen
Kanava ei ole ainoa Leipzigin vesirakentamisessa kesken jää-
nyt hanke. Lindenauer Hafenin satama-allasta alettiin raken-
taa 1930-luvulla Elster-Saale-Kanalin päätepisteeksi osana 
Saksan vesiväyläverkostoon liittymissuunnitelmaa. Tällaisten 
satamien rakentaminen tuolloin oli Burkhard Pahlin mukaan 
osa samanlaista infrastruktuurin rakentamista kuin mootto-
riteiden rakentaminen. Samaan pakettiin kuuluivat myös sa-
taman varastorakennukset.

Maailmansodan myllerrykset keskeyttivät lopulta työt, ja 
alue jäi 40-luvun asuunsa. Karl-Heine-Kanalin ja Lindenauer 
Hafenin välillä on 665 metrin pituinen kaistale, joka erot-
taa vesialueet toisistaan. Kaupunkisuunnitteluosaston johtaja 
Stefan Heinig kertoi kesällä 2011, että kaupunki saa sekä osa-
valtiolta että liittovaltiolta rahoitusta viher- ja asuinaluiden ke-
hittämiseen, mutta jotta rahaa tulisi osavaltion talouskassasta 
satama-altaan ja kanavan yhdistämiseen, alueelta edellytetään 
taloudellista käyttöä. Viime kesänä rahaa vihdoin myönnet-
tiin vesialueiden yhdistämiseen. Vuonna 1998 alkanut hanke 
alkoi edetä syksyllä konkreettisella tasolla, ja tämän vaiheen 
oletetaan valmistuvan vuoteen 2015 mennessä.

Lindenauer Hafenin kehittäminen ei pääty vesialueiden 
yhdistämiseen. Koko alueen kehittämiseen varoja on haettu 
Jessica-ohjelmasta, joka on tarkoitettu kaupunkialueiden kes-
täviä investointeja varten. Edellisen kerran alue oli suunni-

Pahl + Weber-Pahl Architekten -toimiston suunnittelema uusi Karl-Heine-Kanalin ylittävä 
kävelysilta, Karl-Heine-Bogen. Silta valmistui vuonna 2000 EXPO 2000:n toimiessa vetoapuna.
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telmien keskipisteessä Leipzigin hakiessa vuoden 2012 olym-
pialaisia, jolloin tänne oli tarkoitus rakentaa kisakylä.

Hanke on toki osa Leipzigin vesialueiden kehittämistä, 
mutta samalla kaupunki haluaa olla kilpailukykyinen asun-
tomarkkinoilla tarjoamalla mahdollisuutta veden äärellä asu-
miseen. Asuntojen lisäksi suunnitteilla on rakentaa alueelle 
hotelleja, ravintoloita sekä pieni venesatama lisättynä siihen 
sopivalla käsityöläis- ja verstastoiminnalla.

Kaupunkisuunnitteluosastolta on todettu, että yhä käy-
tössä olevat varastorakennukset sekä jo 1960-luvulla räjäh-
dyksessä osittain tuhoutunut öljytehtaan rakennus tullaan 
säilyttämään.

Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu myös satama-altaan 
toisessa päässä olevan vain 75 metrin pituisen matkan puh-
kaiseminen Elster-Saale-Kanaliin. Kanavan rakentaminen 
keskeytyi niin ikään toisen maailmansodan pyörteissä ja yh-
teys Saalejokeen jäi tekemättä. Kanavasta noin 11 kilometriä 
on veden täyttämää, mutta yli kahdeksan kilometriä kana-
vasta on kuivaa kanavauomaa ja viimeinen, noin 400 met-
rin osuus jäi kokonaan rakentamatta. Kanavan saattamista 
valmiiksi on suunniteltu jo aiemmin, mutta suunnitelmat 
osoittautuivat liian hintaviksi.

Aikoinaan kanavan piti palvella teollisuutta, nyt kana-
va tulisi palvelemaan pelkästään matkailua. Tämän vuok-

si Saksan vesiteistä vastaavien tahojen rahahanat pysy-
vät kiinni. Varat on saatava kaupungilta tai osavaltiolta. 
Muistomerkkinä suurisuuntaisista suunnitelmista jäi val-
tavat betoniset sulkuportaat. Mikäli yhteys Leipzigista 
Saalejokeen halutaan tehdä, vesialueiden korkeuseron ta-
kia täytyy kanavaan rakentaa jonkinlainen alusten nosto-
laitos tai muu systeemi. Veneilyihmiset saavat odottaa tätä 
yhteyttä vielä vuosia.

Keskustan myllykanavat avataan
Vaikka suurisuuntaiset hankkeet joutunevatkin odottamaan, 
Leipzigin keskustassa avataan vähitellen vanhoja myllyka-
navia. Vuodesta 1991 asti kaupungin ympäristönsuojelu-
osastolla (Amt für Stadtgrün und Gewässer) työskennellyt 
Christian Scholz, jonka osaamisalueeseen kuuluu kaikenko-
koisten jokien suojelu, kertoo että kaupungin läpi on kul-
kenut kaksi tällaista myllykanavaa, Pleissemühlgraben ja 
Elstermühlgraben.

Satoja vuosia vanhat myllykanavat rakennettiin alun pe-
rin tuottamaan vesivoimaa niiden varsilla sijaitseville vilja-
myllyille. Myllyjen historia alkaa keskiajalta, ja myllytoimin-
ta jatkui aina viime vuosisadalle asti, kertoo Scholz. Viime 
vuosisadalla kaupunkiin perustetut ligniittiä (ruskohiili) raa-
ka-aineenaan käyttävät kemiantehtaat tuottivat runsaasti jä-

Toistaiseksi Lindenauer Hafen on ollut ruususen unessa uinuva keidas.
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tevettä, jotka johdettiin käsittelemättöminä jokiin. 1950-lu-
vulla päätettiin haisevien uomien tuottamat ongelmat rat-
kaista kattamalla ne. Muun muassa neljän kilometrin pitui-
sesta Pleissemühlgrabenista katettiin kolme kilometriä.

Etelästä pohjoiseen virtaavaa Pleissemühlgrabenin en-
simmäista osuutta alettiin avata vuonna 1996 ja vuoteen 
2011 mennessä, jolloin juttelin Scholzin kanssa, oli avattu 
1 100 metriä. Lännestä itään virtaavan, noin 1 700 metrin 
mittaisen Elstermühlgrabenin avaamisen ensimmäinen vai-
he alkoi vuonna 2004 ja kesään 2011 mennessä oli avattu 
lähes 600 metriä. Tämän vuoden lokakuussa uutisoitiin, 
että lisärahoitusta on myönnetty Elstermühlegrabenin 
seuraavan osuuden avaamiseksi. Uutisten mukaan 
koko Elstermühlgraben-hanke valmistuisi vielä tämän 
vuosikymmenen aikana.

100–200 metrin osissa avattavien myllykanavien avaa-
minen on erittäin kallista. Scholz kertoo, että metrin mit-
taisen osuuden avaaminen maksaa 11 000–20 000 euroa. 
Tärkeimpinä vaikuttimina uomien avaamiseksi ovat ekolo-
giset syyt, vedenlaadun parantaminen. Toiminnan seurauk-
sena parikymmentä kalalajia onkin löytänyt tiensä niihin ta-
kaisin. Toisekseen nämä myllykanavat muovasivat kaupunki-
rakenteen kehittymistä. Avaamalla niitä kaupunki ennallistaa 
keskustansa historiallista rakennetta. Kaupungissa on myös 
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Pleissemühlgraben lähellä uutta raatihuonetta.
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monia pienempiä puroja, joita pyritään vähitellen tuomaan 
takaisin ihmisten ilmoille.

Kaupungin vesialueiden kehittämiseen kuuluu myös täysin 
uusi keskustassa sijaitseva, entisen voimalan alueelle rakentuva 
venesatama Stadthafen, jonka kehittäminen tosin lienee uuti-
soinnin perusteella tällä hetkellä jäissä. Stadthafenista on yh-
teys Elstermühlgrabeniin, josta veneilyä harrastavat vierailijat 
voivat suunnistaa kohti Leipzigin järvialuetta uusien sulkujen 
kautta. Ensimmäinen reitti Pleissejoen kautta Cospudenjärvelle 
Connewitzin sulun kautta avattiin kesällä 2011.

Lähteitä ja lisätietoa

Kaupunkisuunnitteluosaston johtaja Stefan Heinig, haastattelu 16.6.2011 ja 
Heinrich Neu (Stadtplanungsamt, sähköpostikirjeenvaihto).

Burkhard Pahl, Leipzigin yliopisto, haastattelut 11.8.2010 ja 15.6.2011.

Christian Sholz, Amt für Stadtgrün und Gewässer, haastattelu 16.6.2011.

Böge, Wolfgang et al. Karl-Heine-Kanal. Leipziges langer Weg zum Meer. 
Lindenauer Geschichte(n) Heft 2. Lindenauer Stadtteilverein e.V., 2008.

Pahl, Burkhard et al. Brücken über den Karl-Heine-Kanal. Dokumentation. 
Leipzig, Elmar Besch, 2009.

Zábojník, Angela. Schritt für Schritt zur Nordsee - Die aktuellen 
Entwicklungen der Anbindungen des Leipziger Neuseenlandes an das 
Binnenwasserstraßennetz, 2010 (power point -esitys).

Leipzig, city on the water - Leipzig New Lakeland: 
www.youtube.com/watch?v=jVELUTNZkBc 
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Vastavalmistunut Connewitzin sulku kuvattuna kesällä 2011. Tämä Pleissejoessa oleva sulku on lähimpänä kaupunkia. 
Sulun yhteyteen on rakennettu kalaportaat.

MVTT
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IWA:n maailman konferenssi tarjoaa laajan kattauksen 
esityksiä ajankohtaisista vesiasioista. Konferenssiin ko-
koontuu noin 5 000 vesialan ammattilaista ympäri maa-

ilmaa ja tilaisuus tarjoaa osallistujille ammatillisen tiedon 
kehittämisen ja laajentamisen lisäksi erinomaisen verkos-
toitumisfoorumin. Jokainen osallistuja voi koota esitelmi-
en ja työpajojen laajasta kokoelmasta itselleen parhaiten so-
pivan kokonaisuuden. Lisäksi konferenssin aikana järjeste-
tään runsaasti kahdenkeskisiä tai ryhmien välisiä tapaamisia. 
Konferenssipäivien aluksi ja lopuksi pidettävissä key note -
esityksissä nostetaan esiin erityisen ajankohtaisia ja tärkeitä 
teemoja. Näissä puheenvuoroissa kuulijoita haastetaan ajat-
telemaan uudella tavalla ja kyseenalaistetaan vanhoja toimin-
tatapoja. Tässä artikkelissa on pieni otos konferenssissa eri 
teemoista pidettyjen esityksien kiinnostavimmista tuloksista 
ja niistä käydyistä keskusteluista.

MARI HEINONEN
vs. osastonjohtaja, jätevedenpuhdistus
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
Vesihuollon toimiala
E-mail: mari.heinonen@hsy.fi

SAIJARIINA TOIVIKKO
vesihuoltoinsinööri
Vesilaitosyhdistys
E-mail: saijariina.toivikko@vvy.fi

VELI-PEKKA VUORILEHTO
osastonjohtaja, vedenpuhdistus
Helsingin seudun ympäristöpalvelut – kuntayhtymä HSY
Vesihuollon toimiala
E-mail:veli-pekka.vuorilehto@hsy.fi

IWA:n maailman vesikonferenssi 2012
Vuoden 2012 maailman vesikonferenssi järjestettiin Busanissa, Etelä-Koreassa.

IWA:n 6. maailman vesikonferenssi järjestettiin tänä vuonna 16 - 21.9. Busanissa, Etelä-Koreassa. Tässä 
artikkelissa on tiivistetty eri teemoista pidettyjen esitysten antia.
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Smart Water
Smart Water -käsite kattaa koko ve-
sihuollon toimintakentän. Vesi ei ole 
vain vettä vaan sen ympärillä olevaa 
tietoa ja dataa. Ja sitä on tänä päivänä 
paljon. Eräs luennoitsija tiivistikin asi-
an seuraavasti: ”Ennen sanoimme, että 
emme tiedä, koska meillä ei ole tietoa, 
tuloksia tai mittauksia. Nyt sanomme, 
että emme tiedä, koska meillä on niin 
paljon tietoa, tuloksia ja mittauksia.” 
Kun tieto valjastetaan nykyistä pa-
remmin käyttöömme, luodaan pohja 
älykkään veden synnylle. Varsinainen 
Smart Water -ajatus kätkee taakseen 
kuitenkin perinteistä ajattelumalliam-
me laajemman näkökulman mitatun 
tiedon hyödyntämiseen.

Smart Water käsittää älykkään vesi-
huollon kokonaishallinnan: miten ma-
kean veden vesivarantoja käytetään ja 
hallitaan, miten jätevettä ja hulevesiä 
kerätään, käsitellään ja kierrätetään tai 
jopa miten merivettä käytetään talo-
usveden lähteenä. Kokonaisuuden hal-
linnassa pyritään paikalliset olosuhteet 
huomioiden mahdollisimman älyk-
käisiin ratkaisuihin, joissa tavoitellaan 
optimaalista vesihuollon resurssitehok-
kuutta ja riskienhallintaa. Uusi ajatte-
lutapa haastaa vesihuollon nykyiset 
ammattilaiset käyttämään nykyistä laa-
jemmin poikkitieteellisiä resursseja ja 
vapauttamaan tietoa tilastotieteilijöi-
den, matemaatikkojen tai esimerkiksi 
yhteiskuntatieteilijöiden jalostettavaksi. Esimakuna uudesta 
Smart Water -ajattelusta on vaikkapa tilastolliseen käsitte-
lyyn perustuva verkostovuotojen havainnointi ja paikannus 
(Smart Grid), soft sensoreiden käyttö ja edullisten mitta-
laitteiden hyödyntäminen jätevesiverkoston havainnoinnissa 
(Smart Drainage), laitosautomaation kehittäminen yhä visu-
aalisempaan ja ennustavampaan suuntaan tai vesijohtoverk-
kojen hallinta (Smart Water Network), jossa käytetään sekä 
edistynyttä mittaustekniikkaa että kehittyneitä järjestelmä-
sovelluksia verkoston nykyistä parempaan ja reaaliaikaisem-
paan seurantaan ja ohjaukseen.

Haitalliset aineet
Haitallisten aineiden esiintymistä ja niiden aiheuttamaa ris-
kiä tarkasteltiin konferenssissa useassa sessiossa vesihuollon 
eri toimintojen näkökulmista. Haitallisia aineita tunnistetaan 
ja pystytään analysoimaan sekä määrällisesti että laadullises-
ti koko ajan tehokkaammin, mutta toisaalta tiedostetaan, 
että kaikkien aineiden analysointi on tehtävänä mahdoton. 
Talousvesien testaamiseksi ehdotettiinkin toksisuusmenetel-
mien käyttöä ensimmäisenä tarkasteluvaiheena. Veden laa-
dun tutkimiseksi oli kehitetty useasta eri toksisuusmittaus-

menetelmästä koostuva ”työkalupakki”, jota voitaisiin käyt-
tää indikoimaan onko vedestä tarpeen tehdä jatkotutkimuk-
sia yksittäisiä aineita koskevalla analytiikalla.

Työpajassa keskusteltiin vilkkaasti vesihuoltolaitosten vies-
tinnästä asiakkaille, sillä käytössä olevilla hyvin tarkoilla ana-
lyysimenetelmillä pystytään havaitsemaan haitallisia aineita 
myös juomavedessä. Alankomaissa oli tutkittu lääkejäämien 
esiintymistä talousvedessä ja todettu, että erittäin alhaiset jää-
mät eivät ole riski ihmisten terveydelle, mutta tästä huolimatta 
lääkejäämien esiintymistä talousvedessä pidettiin ongelmallise-
na erityisesti imagon ja asiakaskommunikaation kannalta.

Haitallisten aineiden esiintymistä ja käsittelyä jätevesistä 
on tarkasteltu erityisesti Sveitsissä ja Saksassa. Sveitsissä on 
päätetty rakentaa useille puhdistamoille haitallisten aineiden 
poistamiseen tarkoitettuja jälkikäsittely-yksikköjä. Käsittelyn 
tarpeellisuutta arvioidaan purkuvesistöjen laadun ja käyttö-
tarkoituksen perusteella. Potentiaalisimpina käsittelymene-
telminä pidettiin otsonointia sekä haitta-aineiden sitomis-
ta lisäämällä jauhemaista aktiivihiiltä prosessiin. Molemmat 
käsittelytekniikat kuluttavat merkittävästi energiaa eli jälki-
käsittely tulee lisäämään sekä puhdistamoiden energiankulu-
tusta että kustannuksia.

Tutustumiskäynnillä Busanin jätevedenpuhdistamolla.
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Ilmastonmuutos ja vesistöjen 
humuspitoisuuden lisääntyminen
Ilmastonmuutoksen ehkäisyyn liittyvissä teemoissa oli vah-
vasti esillä tälläkin kertaa energia ja sen käytön tehostami-
nen. Useissa esityksissä käsiteltiin jätevedenpuhdistusproses-
sin sivuvirran eli lietteen käsittelyn energiatuotannon po-
tentiaalia ja sen tehostamiseen liittyviä teknisiä ratkaisuja. 
Oma sessionsa oli varattu lietteen ja biojätteen yhteismädä-
tyksen tuottamille hyödyille ja haasteille. Olemassa olevan 
jätevesi-infrastruktuurin energiatehokkuutta parannettaessa 
energiatehokkuustavoitteet tulisi asettaa riittävän korkealla 
ja jätevesiprosessin kokonaisenergiatehokkuuteen tulisi pyr-
kiä systemaattisesti niin prosesseja tehostamalla kuin myös 
mahdollisilla ulkopuolisten orgaanisten jätteiden käsittelyllä. 
Nollaenergia ei ole enää utopiaa, vaan todellisuutta. Oman 
sessiokokonaisuuden oli ansainnut myös kasvihuonekaasuna 
typenpoistoprosessista ilmaan päätyvä typpioksiduuli ja sen 
viimeisimmät tutkimustulokset.

Ilmastonmuutokseen sopeutumisteemaan liittyen jäteve-
sisessioissa käsiteltiin sateiden ja toisaalta kuivuuden tuomia 
uusia ja kiihtyvällä tahdilla lisääntyviä haasteita. Esityksissä 
käsiteltiin niin ylivuotojen ehkäisyä, ylivuotovesien paikal-
lista käsittelyä kuin puhdistamon päässä tehtäviä ratkaisuja. 
Mukana oli esityksiä jo niin käytössä olevista käsittelyratkai-
suista kuin pilot -koeajotuloksia. Aihetta lähestyttiin myös 
puhtaasti verkostomallinnuksen kautta.

Ruotsalaiset vesihuoltolaitokset järjestivät konferenssissa 
kaksi työpajaa, joista toinen käsitteli pintavesien humuspi-
toisuuden muutosta, sen linkittymistä ilmastonmuutokseen 
ja tämän kehityksen talousveden valmistukselle asettamia 
haasteita. Esityksissä luotiin katsaus tilanteeseen Norjassa, 
Ruotsissa ja Brasiliassa. Sekä Ruotsissa että Norjassa on 
todettu pintavesissä merkittävää humuspitoisuuden kas-
vua, joka on aiheuttanut haasteita siellä käytetyille veden-
puhdistusprosesseille ja sitä kautta talousveden laadulle. 
Suomessa on havaittavissa samansuuntaista trendiä raaka-
veden laadussa, mutta ilmeisesti Suomessa puhdistuspro-
sessien suunnittelussa humuksen poisto on otettu parem-
min huomioon kuin keskimääräisesti muissa pohjoismaissa. 
Konferenssissa sovittiin, että yhteistyötä pohjoismaisten ve-
sihuoltolaitosten kesken tiivistetään tämän asian seuraami-
sessa ja selvittämisessä.

Jätevesi on resurssi
Resurssitehokkuus oli yksi konferenssissa vahvasti esiin nous-
seista teemoista. Myös jätevesi on resurssi, josta voidaan hyö-
dyntää orgaaninen aines, ravinteet, vesi ja suolat. Tämä re-
surssi hukataan vielä varsin laajasti, vaikka neitseellisen fos-
forin määrä on tunnetusti hyvin rajallinen ja fosforivarat 
ovat jakautuneet maailmassa epätasaisesti. Tästä syystä eri-
tyisesti fosforin talteenotto jätevedestä nähtiin tulevaisuu-
den ratkaisuna uhkaavaan fosforipulaan. Konferenssissa ker-
rottiin mm. kokemuksia USA:ssa kolme vuotta jäteveden-
puhdistamolla käytössä olleesta fosforin talteenotosta stru-
viittina. Keskusteluissa todettiin edelleen avoimiksi kysy-
myksiksi mm. struviittiin mahdollisesti kerääntyvät haitta-
aineet, sen todellinen markkinapotentiaali sekä tuotannon 

kaupallistamisen haasteet itse raaka-aineen ollessa hajallaan 
eri puhdistamoilla.

Orgaanisen aineksen osalta konferenssissa esiteltiin 
ratkaisuja, joissa jäteveden tai lietteen orgaaninen ai-
nes jalostetaan edelleen biomuoviksi polyhydroksialka-
noaattia (PHA:ta) tuottavien mikro-organismien avulla. 
Kehittelytyötä oli tähän asti tehty lähinnä teollisilla jäteve-
sillä. Varsinaisen tutkimus- ja kehitystyön ohella haasteena 
jatkossa on tällaisten tuotteiden lopullinen tuotteistami-
nen ja markkinointi.

Jätevesien kierrätys oli useassa esitelmäkokonaisuudessa 
teemana. Keskusteluissa kyseenalaistettiinkin koko jätevesi-
sanan käyttö, koska se ohjaa liikaa mielikuvia pois vesiresurs-
sista. Used water eli käytetty vesi -termiä ehdotettiin käytet-
täväksi sen sijaan, sillä sen koettiin paremmin mahdollistavan 
veden uudelleenkäyttöä.

Suomen panos konferenssissa
Konferenssissa Suomen delegaatio oli esillä naisenergi-
an voimin. Saijariina Toivikko esitteli Upstream work -
työpajassa Suomessa tehtyä kampanjointia niin vaarallis-
ten jätteiden kuin Pytty-kampanjan osalta. Samalla ker-
rottiin myös teollisuusjätevesioppaasta ja siinä esitetyistä 
keinoista hallita haitallisia aineita. Mari Heinonen luen-
noi Smart Drainage -otsikon alla Ilmatieteenlaitoksen ja 
HSY:n yhteishankkeesta, jossa kehitettiin säätutkatiedon 
ja sateen todennäköisyyslaskelmien kautta mallinnetusta 
Viikinmäen jätevedenpuhdistamon tulovirtaamaennus-
teesta. Mari Heinosella oli konferenssissa myös lietteen 
kuivauksen ympärillä oleviin mittalaitteiden sovellutuksiin 
liittyvä poster-esitys, joka sijoittui viiden parhaan poster-
esityksen joukkoon.

Maailman vesikonferenssissa oli 11 hengen suomalainen 
delegaatio, mikä oli vaikkapa muihin Pohjoismaihin verrat-
tuna sangen vaatimaton osallistujajoukko. Pohjoismaiden 
suurempien vesilaitosten on tapana ottaa mukaan myös 
hallituksen jäseniä. Totuttujen ajattelutapojen ravistelu 
luokin mainion pohjan tulevaisuuden visioinnille sekä joh-
totason ja hallituksen välisille keskusteluille. HSY:stä mu-
kana olleet kaksi hallituksen jäsentä kokivat konferenssin 
annin hyödylliseksi ja esimerkiksi konferenssin energia-, 
tulevaisuuden kaupunki- ja johtamisen teemojen todet-
tiin antavan osaltaan tärkeää lisäarvoa hallitustyöskente-
lyyn ja auttavan ennakoimaan vesihuollon tulevaisuuden 
haasteita. Sessioiden teemoista löytyy myös omaisuuden 
hallintaan, rahoittamiseen ja asiakasvaikuttavuuteen liitty-
viä luentoja. Suomessa tehdään hyvätasoista tutkimusta, ja 
konferenssiin osallistumalla tutkimuslaitosten ja yliopisto-
jen olisi mahdollista nostaa Suomen vesitutkimuksen kan-
sainvälistä profiilia. Myös monelta vesihuoltolaitokselta 
löytyy hankkeita, joita voisi esitellä konferenssin teemojen 
alla. Liekö syynä sitten luontainen vaatimattomuutemme 
vaiko itsekritiikki, kun suomalaisia esityksiä ei kansainvä-
lisille areenoille juurikaan päädy? Toivottavasti useampi-
kin suomalainen rohkaistuisi esittelemään työnsä tuloksia 
seuraavassa maailman vesikonferenssissa kahden vuoden 
kuluttua Lissabonissa. 
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Elokuun lopussa järjestetty seitsemäs IASSC-
kon ferenssi (International Acid Sulfate Soil 
Conference) kokosi toistasataa happami-
en sulfaattimaiden tutkijaa viikoksi Vaasaan. 
Konferenssin pääjärjestäjinä olivat Geologian 
tutkimuskeskus (GTK) ja International Union 
of Soil Sciences -järjestön työryhmä Acid sul-
fate soil working group. Muutaman vuoden vä-
lein järjestettävä konferenssi pidettiin nyt tois-
ta kertaa Euroopassa. Tämänkertaisen konfe-
renssin teemana oli Towards harmony between 
land use and the environment, jolla haluttiin 
korostaa tarvetta löytää ympäristön kannalta 
kestäviä ratkaisuja sulfaattimaiden käyttöön.

Happamilla sulfaattimailla tarkoitetaan metallisulfi-
dipitoisia maita, joilla voi muodostua rikkihappoa 
sulfidien hapettuessa. Happamia sulfaattimaita on 

erityisesti Kaakkois-Aasiassa, Australiassa, Länsi-Afrikassa se-
kä Karibian ja Itämeren alueilla. Muiden ominaisuuksiensa 
ansiosta happamat sulfaattimaat ovat usein hedelmällisiä ja 
ne on otettu viljelykseen. Happamuus koettiinkin pitkään 
nimenomaan maanviljelysongelmana, joka on monissa ta-
pauksissa pystytty ratkaisemaan peltoja kalkitsemalla. Viime 
vuosikymmeninä on kiinnitetty huomiota sulfaattimailta va-
luvien happamien metallipitoisten vesien aiheuttamiin ym-
päristöhaittoihin sekä sulfaattimailla maatalouden lisäksi ta-
pahtuvaan muuhun toimintaan kuten turvetuotantoon, met-
sätalouteen ja infrarakentamiseen.

Happamia sulfaattimaita on Suomessa tuhansia neliö-
kilometrejä erityisesti länsirannikolla. Vuosituhansia sitten 
alueella lainehtineen Litorina-meren ajoilta alkaen on me-
ren pohjaan saostunut sulfidimineraaleja. Noista ajoista al-
kaen maa on kohonnut kymmeniä metrejä ja koko rannikko 
onkin entistä merenpohjaa. Monet toiminnot edellyttävät 
maan kuivattamista, jolloin kuivien kesien aikana maape-
rään vuosituhansia sitten saostuneet sulfidimineraalit pää-

PEKKA STÉN
yliopettaja (ympäristötekniikka)
Vaasan ammattikorkeakoulu
E-mail: pekka.sten@puv.fi

Sulfaatti maatutkijat 
kokoontuivat Vaasassa

Konferenssivieraita Pedersöressä kansanedustaja Mats Nylundin 
pellolle kaivetussa kuopassa. Kuvassa näkyy konferenssin järjestelyt 
toimeenpanneen komitean jäsenet: lähimpänä kameraa kyykyssä 
ja selin Rainer Rosendahl (ProAgria, Österbottens svenska 
lantbrukssällskap), ensimmäisellä portaalla vasemmalla Peter 
Österholm (Åbo Akademi) ja Markku Yli-Halla (Helsingin yliopisto), 
kuopan reunalla kolmas vasemmalta Peter Edén (GTK). Edénin 
vasemmalla puolella yleisöseminaarissa puhunut australialainen 
sokeriruo’on viljelijä Robert Quirk. Kuva: Anton Boman.
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sevät kosketuksiin ilman hapen 
kanssa. Näissä oloissa sulfidit ha-
pettuvat, jolloin reaktiotuotteena 
muodostuu myös happoa. Kuivaa 
kesää seuraava märkä syksy huuh-
too tämän hapon ja siihen maa-
perästä liukenevat metallit vesis-
töihin aiheuttaen pahimmillaan 
mm. massiivisia kalakuolemia.

Happamoitumisepisodit 
Suomessa
Happamoitumisesta aiheutunei-
ta kalakuolemia on Pohjanmaalla 
dokumentoitu ainakin vuodes-
ta 1834 alkaen, mutta vuosien 
2006–2007 tapahtumat havah-
duttivat päättäjät korkeinta tasoa 

Konferenssin ekskursiopäivän pääkohde oli kym-
menisen kilometriä Vaasan keskustan eteläpuolel-

la sijaitseva Söderfjärdenin peltoaukea. Söderfjärden on 
geotieteilijälle monella tavalla mielenkiintoinen kohde: 
se syntyi meteoriitin iskeytyessä maahan noin 520 mil-
joonaa vuotta sitten, alueella toteutettiin viime vuosi-
sadan alussa Pohjoismaiden suurin kuivatushanke ja 
maankohoamisen jäljet ovat selvästi nähtävillä.

Söderfjärdenille on rakennettu vuosina 2010–2012 
Suomen ympäristökeskuksen johdolla toteutettavan 
CATERMASS-hankkeen koekenttä. Suomen ympä-
ristökeskuksen lisäksi EU:n Life+ -ohjelmaan kuulu-
van hankkeen osapuolia ovat GTK, MTT, Helsingin 
yliopisto, Åbo Akademi, Riista- ja kalatalouden tut-
kimuslaitos sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. 
Yhteistyökumppaneina toimivat Österbottens svenska 
producentförbund (ÖSP), ProAgria ÖSL (Österbottens 
svenska lantbrukssällskap), Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus sekä sidosryhmät.

CATERMASS-hankkeessa (Climate Change 
Adaptation Tools for Environmental Risk Mitigation of 
Acid Sulphate Soils) tutkitaan hyvin monipuolisesti 
happamien sulfaattimaiden ympäristöriskien vähen-
tämistä erityisesti ilmastonmuutoksen näkökulmasta. 
Söderfjärdenin parinkymmenen hehtaarin suuruisella 
koekentällä kehitetään käytännössä maataloustuotan-
non menetelmiä happamuuden aiheuttamien riskien 
minimoimiseksi yhteistyössä hankkeeseen osallistuvi-
en maanviljelijöiden kanssa. Monipuolisilla mittaus-
instrumenteilla varustettu koealue on jaettu kolmeen 

CATERMASS-projektin koekenttä Söderfjärdenillä
Konferenssivieraat seuraavat kun maalahtelainen 
urakoitsija Nybacks Gräv asentaa hydrologista eristystä 
Söderfjärdenillä. Lapion varressa Bo Nyback. 
Kuva: Sonja Heikkilä.

lohkoon, joilla selvitetään perinteisen salaojituksen, sää-
tösalaojituksen sekä altakastelun vaikutuksia maaperän 
ominaisuuksiin, kasvihuonekaasujen muodostumiseen, 
valumavesien laatuun (happamuus ja metallipitoisuudet) 
sekä satoon.

Söderfjärdenillä konferenssivieraille demonstroitiin 
hydrologisen eristykseen käytetyn muovikalvon asenta-
mista, maaperänäytteenottoa, säätökaivon toimintaa, kas-
vihuonekaasujen mittausta sekä pohjaveden pinnankor-
keuden monitorointia. Lisäksi he pääsivät parimetriseen 
kuoppaan tutkimaan maaprofiilia.

Lisätietoa ja ajantasaisia mittaustuloksia löytyy 
osoitteesta www.catermass.fi
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myöten ongelman vakavuuteen. Viimeisten viiden vuoden 
aikana onkin käynnistynyt useita hankkeita, joissa etsitään 
keinoja happamien sulfaattimaiden aiheuttamien ympäris-
töongelmien vähentämiseen.

Hankkeita esiteltiin konferenssivieraille esitelmien, poste-
reiden ja videon avulla. Konferenssipaikan lähellä sijaitseville 
CATERMASS- ja PRECIKEM- projektien koekentille jär-
jestettiin myös ekskursiot.

Tutkimusaktiviteetin kasvun lisäksi happamien sul-
faattimaiden aiheuttamiin ongelmiin on kiinnitetty viime 
vuosina enenevää huomiota myös ympäristöhallinnossa. 
Äskettäin maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristömi-
nisteriö julkaisivat huolellisen valmistelun tuloksena stra-
tegian Happamien sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen 
vähentämisen suuntaviivat vuoteen 2020. Päätössanoissaan 
Linné-yliopiston professori Mats Åström totesikin, että 
Suomessa järjestetyn konferenssin ajoitus oli täydellinen.

Toinen ekskursiopäivän vierailukohteista oli 
PRECIKEM-projektin (Kemisk precisionsbehand-

ling av sura sulfatjordar för att förhindra uppkomsten av 
syra) yhdeksän hehtaarin suuruinen koekenttä Vaasan 
Risöfladanilla. Vuosina 2010–2013 toteutettavaa pro-
jektia koordinoi Yrkeshögskolan Novia muiden projek-
tiosapuolten ollessa Vaasan ammattikorkeakoulu, Åbo 
Akademi ja Yrkesakademin i Österbotten. Projektin pää-
rahoitus on myönnetty Pohjanmaan ELY-keskuksen kaut-
ta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2007–
2013. Yhteistyössä ProAgria ÖSL:n (Österbottens svenska 
lantbrukssällskap), Nordkalkin ja KWH Pipen kanssa to-
teutettavassa projektissa annostellaan hapettumista estäviä 
aineita suoraan sulfidikerroksen hydrologisesti aktiivisiin 
makrohuokosiin.

Puolisen metriä meren pinnan alapuolella sijaitse-
va Risöfladanin alue oli vielä 1940-luvulla rantaruovik-
koa, mutta 1950-luvulla tehdyn pengertämisen ja jat-
kuvan kuivatuspumppauksen avulla se on otettu vilje-
lykäyttöön. Yrkesakademin pellolla sijaitseva koekenttä 
on jaettu yhdeksään toisistaan ja viereisistä valtaojista 
hydrologisesti eristettyyn hehtaarin kokoiseen ruutuun. 
Kaikkiin koeruutuihin on rakennettu samanlainen sää-
tösalaojitus, jota käytetään myös altakasteluun pump-
paamalla koekentälle säätökaivojen ja salaojaputkien 
kautta vettä läheisestä Laihianjoesta. Vertailuruutuja lu-
kuun ottamatta altakasteluveteen lisätään sulfidien ha-
pettumista estäviä aineita kuten hienojakoista kalsiittia 
tai kalsiumhydroksidia.

PRECIKEM-projektin koekenttä Risöfladanilla

PRECIKEM-projektin vetäjä Sten Engblom (Yrkeshögskolan 
Novia) ja laboratorioinsinööri Sonja Heikkilä (Vaasan am-
mattikorkeakoulu) esittelevät virtaus mittausta ja vesinäyt-
teenottoa australialaisille ja ruotsalaisille konferenssivieraille. 
Vieraat vasemmalta Yliane Yvanes-Giuliani (Australia), Kerstin 
Pousette (Ruotsi), Johnny Sjödin (Ruotsi), Lars G. Eriksson 
(Ruotsi), Nathan Creeper (Australia) ja Paul Shand (Australia). 
Taustalla projektissa työskentelevä Novian opiskelija Charles 
Ajaokorie demonstroi emeritusprofessori Fanningille (USA) 
traktorin peräkärryssä olevien hapettumista estävien ainei-
den sekoittamista altakasteluveteen. Kuva Vesa Sirén.

Risöfladanin koekentän rakentamista esittelevä video 
löytyy osoitteesta http://nordicknowledge.net/, valitse 
välilehti Miljö ja siltä Precikem – ny miljöteknik för sura 
sulfatjordar. Sivulla on myös linkit projektin suomen- ja 
ruotsinkielisiin esitteisiin.

Kansanedustaja ja ÖSP:n (Österbottens svenska producentförbund) 
puheenjohtaja Mats Nylund puhui konferenssin yleisöpäivässä. 
Puhetta johtaa Peter Edén (GTK). Kuva: Sonja Heikkilä.
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Yleisöseminaari
Tiedeyhteisön, viranomais-
ten ja maankäyttäjien vuoro-
puhelun edistämiseksi konfe-
renssissa järjestettiin iltapäi-
vän mittainen yleisöseminaa-
ri. Eräs puhujista oli ÖSP:n 
(Österbottens svenska produ-
centförbund) puheenjohtaja, 
kansanedustaja Mats Nylund. 
Eduskunnassa ja etujärjes-
töissä tekemänsä työn lisäk-
si Nylund osallistuu käytän-
nön koetoimintaan. Hänen 
pelloillaan Pedersöressä ko-
keiltiin ensimmäisen kerran 
hydrologista eristystä säätö-
salaojituksen tehostamiseksi. 
Puheessaan Nylund korosti 
maanviljelijöiden halukkuutta 
vesiensuojelutoimenpiteisiin 
ja maatalouden ympäristötu-
kea keinona toimenpiteiden 
suuntaamiseen.

Yleisöseminaarissa puhui 
Nylundin lisäksi toinenkin vilje-
lijä, australialainen sokeriruo’on 
viljelijä Robert Quirk, joka on 
aktiivisesti osallistunut sulfaat-
timaiden aiheuttamien haitto-
jen torjuntamenetelmien kehit-
tämiseen kotiseudullaan New South Walesissa vuonna 1987 
sattuneiden massiivisten kalakuolemien jälkeen. Silloin yleisön 
reaktio oli niin voimakas, että koko elinkeinon tulevaisuus oli 
vaakalaudalla. Maanpinnantasauksella sekä ojitusta ja kalkitus-
ta kehittämällä viljelijät ovat kuitenkin yhteisillä ponnistuksil-
la pystyneet vähentämään happamuuskuormaa 80 prosenttia 
vuoden 1987 tasosta.

Yleisöseminaarissa esiteltiin myös Australiassa tehtyä hap-
pamien sulfaattimaiden hallintaan liittyvää strategiatyötä. 
Strategia valmistui vuonna 2000 ja sen toteuttamista seuraa-
maan perustettiin kansallinen komitea, National Committee 
for the Management of Coastal Acid Sulfate Soils (NatCASS). 
Kaksi kertaa vuodessa kokoontuvaan komiteaan kuuluu liit-
tovaltio- ja aluetason viranomaisia, kaupungistumisen asian-
tuntijoita sekä tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän (kalas-
tus, maatalous) edustajia.

Globaalit näkymät
Happamia sulfaattimaita esiintyy eri puolilla maailmaa. 
Paikoitellen päähuomio on edelleen menetelmissä, joilla 
torjutaan happamuuden maanviljelylle aiheuttamat ongel-
mat. Monin paikoin on kuitenkin löydetty menetelmät kas-
vinviljelyyn happamilla sulfaattimailla sijaitsevilla pelloilla 
ja huomio on siirtynyt happamien metallipitoisien valu-
mavesien aiheuttamiin ympäristöhaittoihin. Huomiota on 
ruvettu kiinnittämään maatalouden lisäksi myös muihin 

maankäyttömuotoihin happamilla sulfaattimailla kuten 
metsätalouteen, infrarakentamiseen, ruoppaukseen ja ran-
nikkoalueiden kaupungistumiseen. Ympäristövaikutusten 
osalta tutkimuksen painopiste on ollut vesistövaikutuk-
sissa, mutta viime aikoina on kiinnitetty huomiota myös 
sulfaattimaiden mikrobiologiaan ja niillä muodostuviin 
kasvihuonekaasuihin.

Happamat sulfaattimaat eivät kuitenkaan ole pelkästään 
maatalous- ja ympäristöongelma. Maaperän happamuus on 
otettava huomioon myös rakentamisen materiaalivalinnoissa, 
stabilointitöissä ja maamassoista huolehtimisessa.

Onnistunut konferenssi
Päävastuun onnistuneesta konferenssista kantanut FT Peter 
Edén GTK:lta oli tyytyväinen konferenssin saavuttamaan 
suosioon ja tieteelliseen antiin: ”Saimme paikalle useimmat 
alan huipuista. Konferenssi osoitti myös suomalaisen sulfaat-
timaatutkimuksen korkean laadun. Ainoastaan Australiassa 
ollaan edetty tällä saralla pidemmälle.” Osallistujien lisäksi 
Edén haluaa kiittää muita järjestäjiä ja yhteistyökumppanei-
ta, erityisesti pääsponsoria KWH Pipe.

Lisätietoa
Konferenssin sivut: http://projects.gtk.fi/7iassc/
Konferenssin abstraktikirja on saatavilla sähköisessä muodossa GTK:n webbi-
sivuilla http://arkisto.gtk.fi/op/op56/op_056.pdf 

•
•

Konferenssi kokosi useimmat alan huippututkijat Vaasaan. Vasemmalla emeritusprofessori Delvin 
Fanning (University of Maryland, USA) ja oikealla emeritusprofessori Rob Fitzpatrick (University of 
Adelaide, Australia) ekskursiolla Ylistarossa Perunantutkimus laitoksen pellolle kaivetussa kuopassa. 

Kuva: Pertti Sevola.

49Vesitalous 6/2012

AJANKOHTAISTA

VT1206.indd   49 27.11.2012   13:59:23



Heinä-elokuussa 2012 tehdyssä kartoituksessa selvi-
tettiin, millaisissa työtehtävissä ja millä paikkakun-
nilla vesialalta Otaniemestä 2000-luvulla valmis-

tuneet diplomi-insinöörit nykyisin toimivat. Tarkasteluun 
otettiin mukaan Teknillisestä korkeakoulusta vuosina 2000–
2009 ja Aalto-yliopistosta 2010–2012 valmistuneet diplomi-
insinöörit, joiden erikoistumisala oli vesitalous, vesirakennus 
tai vesihuoltotekniikka.

Vielä 2000-luvun alussa myös jätehuoltotekniikkaa oli 
mahdollista lukea vesihuoltotekniikan pääaineen alaisuudes-
sa, joten mukana on joitain jätealaan erikoistuneita. Vuoden 
2005 tutkintouudistuksen yhteydessä vesihuoltotekniikan ja 
vesitalouden ja vesirakennuksen pääaineet yhdistettiin ja tut-
kinnosta tuli aiempaa laaja-alaisempi. Erikoistuminen vesitek-
niikan sisällä on kuitenkin edelleen mahdollista vapaavalin-
taisten opintojen kautta. Viimeisimmät selvityksessä mukana 
olevat valmistuivat Aalto-yliopiston Insinööritieteiden kor-
keakoulusta Otaniemestä keväällä 2012 ja kokonaisuudessaan 
aineisto kattaa 191 henkilöä. Näistä naisia on 62 prosenttia.

Aineisto jaettiin työpaikan mukaan seuraaviin kategori-
oihin: ympäristöhallinto (ELY-keskukset, ministeriöt), sek-
toritutkimuslaitokset (esim. SYKE, VTT), yliopistot ja kor-
keakoulut, vesilaitokset, voimayhtiöt sekä suunnittelutoi-
mistot (konsultit). Lisäksi kunnissa muualla kuin vesilai-
toksilla työskentelevät luokiteltiin omaksi ryhmäkseen (kun-
nat). Laitetoimittajina, teollisuudessa ja muissa vastaavissa 
vesi- ja ympäristöalan tehtävissä työskentelevät yhdistettiin 
”Muut alalla olevat” kategoriaan. Kategoria ”Muut” kattaa 
sitten muun muassa täysin vesi- ja ympäristöalan ulkopuo-

lella työskentelevät, mutta myös ne tiedossa olevat kaksi 
vesialan diplomi-insinööriä (1 %), jotka etsivät aktiivisesti 
töitä. Työllisyystilanne on siis Otaniemestä valmistuneiden 
osalta erinomainen.

Oheisessa kuvassa on esitetty, kuinka kaikkien vesitek-
niikasta valmistuneiden työpaikat jakaantuvat. Se osoittaa, 
että vesialan diplomi-insinöörit ovat jakaantuneet varsin ta-
saisesti eri sektoreille. Suurin luokka on suunnittelutoimis-
tot, joissa työskentelee 24 prosenttia valmistuneista. Toiseksi 
suurin luokka on vesilaitokset, joissa työskentelee 13 pro-
senttia valmistuneista. Sijainnin puolesta työpaikat keskitty-
vät vahvasti pääkaupunkiseudulle (Helsinki, Espoo, Vantaa, 
Kauniainen), sillä tiedossa olleen työpaikan sijainnin mukaan 
peräti 79 prosenttia Otaniemestä valmistuneista työskente-
lee pääkaupunkiseudulla. Aineiston mukaan valmistuneis-
ta seitsemällä (4 %) vakituinen työpiste oli heinä-elokuussa 
2012 ulkomailla.

Jos tarkastellaan pelkästään vesitalouteen ja vesirakennuk-
seen erikoistuneiden (n=108) työpaikkoja havaitaan, että 
suunnittelutoimistojen osuus on suuri (17 %), mutta tutki-
mus ja hallinto työllistävät yhteensä vielä selvästi suuremman 
joukon insinöörejä: yliopistot ja korkeakoulut 18 prosenttia, 
sektoritutkimuslaitokset 13 prosenttia ja ympäristöhallinto 
11 prosenttia. Toisaalta vesihuoltotekniikkaan erikoistuneis-
ta (n=83) valtaosa työskentelee joko vesilaitoksissa (28 %) tai 
suunnittelutoimistoissa (32 %). Erikoistuminen vesisektorin 
sisällä on siis ohjannut jonkin verran työllistymistä. Yleisesti 
Otaniemestä vesi- ja ympäristötekniikan pääaineesta valmis-
tuvien työnäkymät ovat hyvät ja monipuoliset. 

Otaniemestä vesialalle 
valmistuneiden työpaikoista

Vesitekniikasta Otaniemestä vuonna 2000 ja sen jälkeen 
valmistuneiden (n=191) työpaikat heinä-elokuussa 2012.
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Avauspuheenvuorossaan EWA:n presidentti, prof. 
Pertti Seuna toivotti yleisön tervetulleeksi ja kiinnit-
ti huomiota muutamaan ajankohtaisimmista ja polt-

tavimmista veteen liittyvistä ongelma-alueista Euroopassa ja 
maailmanlaajuisestikin. Näitä ovat mm. suuri kasteluveden 
tarve ja sen suuret erot Euroopan eri osissa: keskimäärin EU-
maissa noin neljännes, Etelä-Euroopassa jopa yli 80 % kai-
kesta vedenkulutuksesta käytetään maataloudelliseen kaste-
luun. Energiaa tuotetaan edelleen runsaasti fossiilisilla polt-
toaineilla – öljyllä ja kivihiilellä Euroopassa noin puolet ja 
maailmanlaajuisesti jopa 2/3 kaikesta tuotetusta energiasta. 
Kun luonnonkaasu otetaan huomioon, uusiutuvan energian 
osuus jää Euroopassa vain 10 %:n vaiheille. Vanheneva vesi-
infrastruktuuri on monissa maissa Suomen lisäksi suuri lähi-
tulevaisuuden ongelma. Se koskee paitsi verkostoja ja niiden 
vuotoja, mitkä johtavat lisäkustannuksiin ja ympäristöuh-
kiin, mutta myös vesi- ja viemärilaitoksia ja niiden ikääntyvää 
henkilökuntaa. Agendalla vakioteemana on ilmastonmuutos 
vaikutuksineen ja sopeutumiskeinoineen. Lähes kaikkia näi-
tä aiheita käsiteltiin myös tämän vuotisessa EWAn Brysselin 
konferenssissa - järjestyksessä kahdeksannessa -, jonka otsik-
kona oli ”European Year of Water – Upcoming Challenges”. 
Osanottajia oli konferenssissa satakunta noin 20 maasta. 
Vuonna 2013 konferenssi on alustavasti suunniteltu pidet-
täväksi kaksipäiväisenä. Teema jatkanee tämän vuoden ai-
heita alustavalla otsikolla ”Water as a cross-cutting issue in 
European policy areas”.

Päivän keynote-puhuja oli Peter Gammeltoft Euroopan 
komission ympäristöosastosta. Hänen alustuksensa aiheena 
oli Euroopan vesivuosi 2012 sekä ensimmäiset tulokset EU:n 
Blueprint -prosessista, jossa keskitytään vesien saastumisen 
vähentämiseen ja ekologisen tilan parantamiseen sekä vesipu-
lan ja tulvien parempaan hallintaan. Prosessin tarkoituksena 
on myös arvioida EU:n vesipolitiikan tavoitteiden toteutu-
mista. Alkuun Gammeltoft kävi läpi EU:n vesipolitiikan tär-
keimmät työkalut, mm. Vesipuitedirektiivin (VPD, 2000) ja 
Tulvadirektiivin (2007) sisältöineen ja tavoiteaikatauluineen. 
Tulosten saavuttamiseksi koko Euroopan laajuisesti, on ke-
hitetty ns. Common Implementation Strategy (CIS), joka 
laadittiin alun perin kuivien jaksojen aiheuttamien vesipu-
latilanteiden hallintaan sekä veden oikean hinnoittelemisen 
yhtenäistämiseen. Tulevaisuudessa kuivuuden lisäksi yleisty-
vien tulvien varalle on kehitteillä VPD:n tapaisiin luonnol-
lisiin jokivaluma-aluemuodostumiin perustuva yhtenäinen 
hallintajärjestelmä. Vesipuitedirektiivin tavoitevuoteen 2015 
mennessä huonoin tilanne on Gammeltoftin mukaan poh-
javesissä. Pintavesien pahimmiksi uhkiksi nähtiin enimmäk-
seen maataloudesta peräisin olevan hajakuormituksen aihe-
uttama rehevöityminen ja habitaattimuutokset.

Merkittävimmiksi Blueprint -prosessin myötä esiin tul-
leiksi ongelmiksi Gammeltoft mainitsi taloudellisten ohjaus-

keinojen riittämättömän käytön, vesiensuojelutoimenpitei-
den liian vähäisen tukemisen, heikon hallinnon sekä tiedon 
ja osaamisen puutteet. Hänen mukaansa on joka tapauksessa 
selvää, että jos ongelmiin ei puututa heti, ne vain pahenevat. 
Blueprint -raportissa onkin identifioitu 12 akuuteinta on-
gelmaa ja niiden ratkaisemiseksi 57 erilaista vapaaehtoisuu-
teen, lainsäädäntöön ja taloudelliseen ohjaukseen pohjaavaa 
toimintalinjaa. Eräänä ratkaisumallina niin tulvien kuin kui-
vuudenkin aiheuttamiin ongelmiin Gammeltoft mainitsi ve-
sien pidättämisen valuma-alueilla, käytännössä usein pelloil-
le. Tästä viljelijöille aiheutuvien haittojen korvaamiseen on 
saatavissa EU-tukea (Green Cap Pillar I). Vesipuitedirektiivin 
toimeenpanon yhtenäistämiseksi Gammeltoft esitti vesien-
hoitosuunnitelmille tehtäviä vertaisarviointeja (peer reviews) 
tieteellisen julkaisutoiminnan tapaan.

Päivän toinen sessio käsitteli vesiasioiden määrällisiä on-
gelmia. Kasselin yliopiston tutkijatohtori Martina Flörken 
esityksen aiheena oli ilmastonmuutos ja eri skenaarioiden 
vaikutukset veteen liittyen. Nämä vaikutukset koskettavat 
mm. maataloutta, teollisuutta, energiasektoria, turismia ja 
ekosysteemejä. Flörken tutkimusryhmän työssä arviointien 
lähtötasona oli jakso 1961–1990, johon verrattiin erilaisia 
tulevaisuusskenaarioita jaksolle 2041–2070 eurooppalai-
silla jokivaluma-alueilla. Tiedon lähteinä käytettiin EU:n 
ENSEMBLES ja SCENES -tutkimushankkeissa koottuja 
tuloksia. Skenaarioiden ääripäitä edustivat ”Economy First” 
ja ”Sustainable Environment”, joista ensin mainitussa yhteis-
kunnat panostavat ennen kaikkea taloudelliseen kasvuun ja 
jälkimmäisessä luonnonsuojeluun. Tutkimus osoitti, että kil-
pailu vedestä eri elinkeino- ym. sektoreiden välillä tulee kove-
nemaan erityisesti kuivina kesäjaksoina. Pohjavesivarantojen 
ehtyminen ja vesipula koettelee erityisen pahasti eteläisen 
Euroopan maatalouden vaatimaa kastelua. Flörken mukaan 
kastelun painopiste tuleekin siirtymään pohjoisemmaksi. 
Eniten vedensäästöpotentiaalia Flörke näki maatalouden li-
säksi energiasektorilla. Hänen mukaansa ongelmien ratkai-
semiseksi eivät riitä tekniset keinot, vaan myös markkiname-
kanismeihin vaikuttavaa ohjausta tarvitaan. Lopuksi Flörke 
painotti, että EU:n vesipolitiikan tavoitteiden sisällyttäminen 
kaikkien sektorien toimintaan on olennainen asia.

EWA:n Brysselin konferenssi 30.10.2012
European Year of Water – Upcoming Challenges
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Veden kierrätys (water re-use) oli aiheena portugalilaisen 
ISEL-instituutin prof. Helena Marecos do Monten esityk-
sessä, jossa ehdotettiin käsitellyn jäteveden käyttämistä mm. 
kasteluun maataloudessa sekä jäähdytykseen teollisuuspro-
sesseissa. Maailmalla onkin Marecos do Monten mukaan jo 
n. 2000 vedenkierrätyslaitosta. Maailmanlaajuisesti puhdis-
tetusta jätevedestä kierrätetään noin viisi prosenttia. Myös 
suolanpoistoa merivedestä on vesipulan ratkaisuna käytet-
ty, mutta siinä ongelmana on erittäin suuri energian tar-
ve. Euroopassa vedenkierrätyksen kärkimaita ovat Espanja 
ja Italia ja niiden lisäksi merkittäviä kierrättäjiä ovat Saksa 
ja Kreikka. Kierrättämiseen liittyvistä riskeistä ja ongelmis-
ta Marecos do Monte mainitsi mahdolliset kulkutautiepi-
demiat, hankalan taloudellisen määritettävyyden, kierräte-
tyn veden synty- ja tarvepaikkojen välisen etäisyyden sekä 
epäluuloisen yleisen mielipiteen. Lopuksi prof. Marecos do 
Monte totesi, että kierrätysjärjestelmien luotettava toteutta-
minen vaatii EU:n laajuisia normeja ja sääntelyä.

Päivän kolmannen session teemana oli ”vesistressin” laadul-
linen näkökulma. Session ensimmäisessä alustuksessa kuultiin 
maanviljelijöiden Euroopan laajuisen liiton, Copa-Cogeca:n 
edustaja Luis Bulhão Martinsia. Martinsin mukaan maata-
loudella on suurena vedenkuluttajana erityinen vastuu veden 
säästämisessä, joten kastelulaitteistojen tehokkuutta, kaste-
lun säätämistä kasvien tarpeen mukaisesti sekä kasteluveden 
kierrättämistä tulee kehittää. Maatalouden aiheuttamiin ve-
denlaatuongelmiin Martins näki ratkaisumalleina mm. lan-
noituksen tarkentamisen, ravinnetaseiden alentamisen, vil-
jelykierron, täsmäviljelyn, lietteenkäsittelyn tehostamisen se-
kä suojakaistat. Nämä toimet vaativat kustannustehokkaiden 
käytännön menetelmien kehittämistä sekä neuvontaa niiden 
toteuttamisessa. Parhaaseen tulokseen päästään Martinsin kä-
sityksen mukaan toimenpiteiden vapaaehtoisuuteen sekä vil-
jelijöiden, vesisektorin edustajien ja päätöksentekijöiden väli-
seen vuoropuheluun perustuvalla lähestymistavalla. Tässä tie-
donkulku parhaiden toimenpidevaihtoehtojen (BMP) sovel-
tuvuudesta erilaisissa olosuhteissa on olennaisen tärkeää.

Vedenlaatua uhkaavat mikropollutantit olivat Baden-
Württembergin osavaltion ympäristövirastoa edustaneen 
Steffen Ochsin (Peter Fuhrmannin sijasta) esityksen aihee-
na. Mikropollutantteihin luetaan hyvin pieninä pitoisuuk-
sina (luokkaa mikrogrammaa litrassa) esiintyvät ihmistoi-
minnasta tulevat aineet kuten esimerkiksi biosidit, teolli-
suuskemikaalit ja lääkejäämät, joita ei useinkaan analysoida 
vedenlaadun seurantaohjelmissa. Niinpä erityisseuranta on-
kin Ochsin mukaan tarpeen, esim. Baden-Württemberg on 
investoinut 1,3 miljoonaa euroa mikropollutanttien analy-
sointiin. Toinen ongelma näiden aineiden suhteen on, että 
jätevedenpuhdistamoilla tavanomaisesti käytetyt vedenkä-
sittelyprosessit eivät kykene niitä tehokkaasti poistamaan. 
Mikropollutantteihin tepsivänä puhdistuskeinona käytetyn 
pulverisoidun aktiivihiilen (powdered activated carbon) ai-
heuttama kustannuslisäys on Ochsin mukaan ainakin suu-
remmilla puhdistamoilla melko kohtuullinen.

Neljännessä sessiossa (Vesi ja Energia) käsiteltiin paitsi vesi-
voiman tuotantoa, myös veden talouskäytössä kuluvan energi-
an talteenottomahdollisuuksia. Itävaltalaisen tri Otto Pirkerin 

esityksessä pohdittiin vesivoiman tuotannon ja VPD:n yh-
teensovittamista. Pirkerin näkemys asiasta oli, että yhteenso-
vittaminen on mahdollista, mikäli VPD:ssä asetetut ympäris-
tönsuojelulliset reunaehdot huomioidaan. Kasvihuonekaasuja 
tuottamattomalla vesivoimalla on Pirkerin mukaan tärkeä 
rooli EU:n energia- ja ilmastopolitiikassa, jossa on asetettu ns. 
20-20-20 tavoitteet, jotka tarkoittavat vuoteen 2020 mennes-
sä: 20 % vähennystä kasvihuonekaasupäästöissä vuoden 1990 
tasoon verrattuna, uusiutuvien energialähteiden osuuden lisä-
ystä 20 %:iin energian loppukulutuksesta sekä energiatehok-
kuuden lisäystä 20 %:lla perusuran mukaiseen kehitykseen 
verrattuna. Vesivoiman osuus sähköntuotannosta vaihtelee 
maittain, esimerkiksi Itävallassa ja Ruotsissa osuus on varsin 
suuri. Joissain maissa, kuten Saksassa on lisäksi investoitu voi-
makkaasti tuulienergian tuotantoon, mutta Pirker näki tuuli-
voiman ongelmana tuotannon satunnaisuuden; voimakkaan 
tuulen jaksot eivät välttämättä osu jaksoille, joilla sähköntarve 
on suurimmillaan ja korvaavaa varaenergiaa tarvitaan runsaas-
ti. Sen sijaan varastoitavissa oleva ja helposti säädettävä vesi-
voima soveltuu erittäin hyvin joustavaan sähköntuotantoon.

Luovia ratkaisuja vedenkulutuksessa käytetyn energi-
an talteenottoon esitteli tri Katrien Bijl hollantilaisesta 
Groot Salland Zwolle’n vesivirastosta. Bijl’in luotsaamassa 
INNERS-hankkeessa on tutkittu mm. jäteveden sisältämän 
hukkalämmön käyttöä uima-altaiden lämmittämiseen ja vie-
märiveden sisältämän lämpöenergian käyttöä julkisten ra-
kennusten lämmittämiseen.

Päivän päätössessiossa pureuduttiin vesialan tutkimus- ja 
innovaatiotoimintaan Euroopassa sekä tarkasteltiin Kaakkois-
Euroopan nykyisten ja tulevien EU-maiden haasteita vesiasi-
oiden suhteen. EWA:n edellinen presidentti, nykyisin rans-
kalaista IRSTEA -tutkimuslaitosta (entinen Cemagref ) edus-
tava tri Jean-Philippe Torterotot totesi vesialan tutkimuk-
sen yhteistyön ja koordinoinnin luonnollisesti olevan haas-
teellista, mutta myös uusia mahdollisuuksia luovaa.

Frankfurtissa päämajaansa pitävässä Saksan Kehityspankissa 
toimiva diplomi-insinööri Dirk Vallerien käsitteli esitykses-
sään Balkanin alueen ongelmia vesivarojen kestävän käytön 
edistämisessä. Hän totesi suuria puutteita olevan eräillä alu-
eilla mm. sanitaation osalta erityisesti liittymistä Euroopan 
Unioniin ajatellen. Investointitarpeet ovat erittäin suuria.

Konferenssin esitelmät ovat ladattavissa PDF-muodossa 
Vesiyhdistyksen kotisivuilta www.vesiyhdistys.fi.

Brysselin päivien ohjelmassa oli myös EWAn hallituksen 
kokous sekä vierailu Flandersin Parlamentissa. Flandershan on 
Belgian hollanninkielinen osa, joka väestömäärältään vastaa 
Suomea, mutta jonka asukastiheys on 25-kertainen Suomeen 
verrattuna. Parlamenttivierailu muodosti chimney-keskusteluk-
si kutsutun yhteydenpitofoorumin EWAn ja poliitikkojen se-
kä EU-komission edustajien ja paikallisten päätöksentekijöiden 
kesken. Niitä on järjestetty useana vuonna Brysselin konferens-
sin yhteydessä, mutta tällä kertaa tämä EWAn isännöimä tilai-
suus pidettiin tavallista juhlavammissa puitteissa. Niinpä EWAn 
presidentillä oli ilo ja kunnia avata keskustelu ja toivottaa osanot-
tajat lämpimästi tervetulleiksi paikalliseen Parlamenttiin!

JARI KOSKIAHO, PERTTI SEUNA JA TAPIO KOVANEN
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Ramboll (80 x 60)

Berner (130 x 58)

Viljavuuspalvelu 
(80 x 50)

Pöyry (80 x 70)

Suunnittelutoimisto 
Aluetekniikka (80 x 40)

Veela (80 x 
40)

Asemakatu 1
62100 Lapua
Puh. 06-4374 350
Fax 06-4374 351

Puhdas vesi ja ympäristö kaikille 
 
Suunnittelemme kokonaisvaltaiset 
vesihuollon ratkaisut. Palvelemme 
ympäristötutkimuksessa ja konsul-
toinnissa. Tavoitteemme on luonnon-
varojen kestävämpi käyttö – projektin 
koko elinkaaren ajan. www.poyry.fi

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

Älä ota riskejä! Testaa vesi Colilertillä.
 E.coli, koliformit

Enterolert - DW
 Enterokokit

vain parasta

Lisätietoja:
Aimo Savolainen: 0500 670685, aimo.savolainen@berner.fi
asiakaspalvelu: 0206 90 761 (ark. 9-15) Colilert®

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

Colilert®

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

  ANALYYSIVALIKOMAT

www.viljavuuspalvelu.fi 

  ANALYYSIVALIKOMAT  ANALYYSIVALIKOMAT
Laajat akkreditoidut
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Tässä voisi olla sinun 
ilmoituksesi!

Pyydä tarjous 
ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi tai 

soita Eeva Vartiainen 0400-773 833

Pa-Ve 
Kalvi 

(80 x 50)

Fennowater (80 x 60)

Sulzer (80 x 80)

VPP (80 x 50)

KSB (80 x 80)

Sulzer pumps (80 x 80)Paanutie 8, Keuruu p. 0207 199 700Paanutie 8, Keuruu p. 0207 199 700

  

 

 

 

 

 

 

                         

 Ruuvipuristin FW 400/1250/0.5, Q = 150 kgDS/h 

Lastausväylä 9, 60100 Seinäjoki 
Karjalankatu 2 A 17, 00520 Helsinki 
Puh. 06 – 420 9500, Fax. 06 – 420 9555 

www.fennowater.fi 

TUOTTEITAMME:

Välppäysyksiköt 

Hiekanerotus- ja 
kuivausyksiköt 
Lietekaapimet 
Sekoittimet 
Lietteentiivistys- ja 
kuivausyksiköt 
Kemikaalinannos-
telulaitteet 
Flotaatioyksiköt 
Lamelliselkeyttimet 
Biologiset
puhdistamot

 pumppaamot
 jätevesipumput

 kaukolämpöpumput
 ABS Nopon/Oki ilmastimet

 ABS HST turbokompressorit
 epäkeskoruuvipumput
 työmaauppopumput

 potkuripumput
 tyhjöpumput
 sekoittimet

Kokonaisratkaisut vesihuoltoon
Puhdas- ja jätevesipumput, uppopumput, 
pumppaamot, upposekoittimet, venttiilit ja 
käynnissäpito

KSB Finland Oy
Savirunninkatu 4, 04260 Kerava
Puh. 010 288 411, www.ksb.fi

Viemärisaneeraukset

VPP SUJU –pätkäputkilla

Vaakaporauspalvelu VPP Oy

Raiskionperäntie 64, 86870 Vesikoski 
Puh. 0400 228 318   jarkko.huttunen@vppoy.com
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Algol (170 x 60)

Kemira (80 x 
80)

Insinööritoimisto 
Rictor (80 x 30)

Kaiko (80 x 50)

 VEDENKÄSITTELYLAITTEET JA -LAITOKSET

Water is the connection

Kemira Oyj
PL 330

00101 Helsinki
Puh. 010-86 11
www.kemira.fi

Nordkalk (80 x 60)

Nordkalk-kalkkituotteet
vedenkäsittelyyn

kalkkikivirouheet
kalkkikivijauheet

sammutettu kalkki
poltettu kalkki

Nordkalk Oy Ab
puh. 020 753 7000
www.nordkalk.com/watergroup

www.kaiko.fi 

 Vuodonetsintälaitteet 
 Vesimittarit 
 Annostelupumput 
 Venttiilit 
 Vedenkäsittelylaitteet 

Kaiko Oy 
Henry Fordin katu 5 C 
00150 Helsinki 

Puhelin (09) 684 1010 
Faksi (09) 6841 0120 
S-posti: kaiko@kaiko.fi 

Pyörreflotaatio
Tehokkain flotaatio maailmassa
Flotaatiolaitossuunnittelua
ja toimituksia yli 45 vuotta

SIBELIUKSENKATU 9 B 00250 HELSINKI
PUH. 09-440 164 FAX 09-445 912
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Erkki Vuori: Household water quality 
standards and indicator parameters

The human body consists on aver-
age of over 60% water and we are 

dependent on a constant supply of wa-
ter. In addition to sufficient quantity, 
the water needs to be of a quality that 
does not cause sickness. Contaminated 
water results in a serious threat to hu-
man health and epidemics spread by 
household water are the biggest threat to 
public health in addition to the lack of 
water. For this reason, the World Health 
Organisation (WHO) has issued guide-
lines on the quality of household water. 
The European Community has accord-
ingly issued a directive which all mem-
ber states have pledged to abide by. The 
water directive has been imported into 
Finnish legislation and the regulations on 
household water are here included in the 
Health Protection Act and its derivative 
decrees. Household water is set quality 
standards which apply to variables of the 
kind which have an immediate or long-
term impact on human health. From the 
perspective of preventing sudden illness 
and waterborne epidemics, the main 
point is the microbiological quality of the 
water. The quality standards are of such a 
kind that household water which departs 
from them involves such a large risk of ill-
ness that the use of the water as such can 
be prohibited. The indicator parameters 
are often based on technical matters, and 
the parameters measured do not always 
entail an immediate threat to health and 
the indicator parameters are in the nature 
of targets. An organised society naturally 
tries to provide its citizens with house-
hold water which complies with qual-
ity standards and indicator parameters, 
whereupon it will also comply with the 
requirement of the Health Protection Act 
to be harmless and fit for purpose.

Kia Aksela: Risk management for 
water pipeline networks

Network and hardware maintenance 
performed by motivated profes-

sionals, combined with pre-emptive 

maintenance and servicing, are the most 
important traditional methods of risk 
management. Alongside these, there is 
today a need to boost the general plan-
ning of renovation based on compre-
hensive analyses. If the risk comes true, 
systematic, automated, algorithm-based 
surveillance of the readings transmitted 
by the remote-control system makes it 
possible to detect malfunctions at an 
early stage and further to minimise the 
impact of actual risks. The importance 
of various readiness arrangements in the 
minimising of broad-impact hazards is 
obvious. Risk management is rounded 
out by attending to data security and the 
correct attunement of data.

Pia Vesterbacka and Kaisa 
Vaaramaa: Risks of radiation to water 
quality

Naturally occurring radioactive sub-
stances are found in drinking water. 

In different water sources, the concentra-
tions of radioactive substances are differ-
ent. The highest natural active concentra-
tions of radioactive substances are found 
in bedrock water, while concentrations in 
surface water are typically low. Artificial 
radioactive substances may reach surface 
and groundwater through wastewater or 
as a result of a nuclear accident. 

Sanna Vienonen, Mirjam Orvomaa 
and Jari Rintala: The effects of 
climate change and the need for 
adaptation in water supply

The quality of the input water used to 
obtain household water is naturally 

good in Finland, but things like climate 
change increase the risks of a downturn 
in water quality. Extreme weather result-
ing from climate change could also affect 
the adequacy, treatment and distribu-
tion of water. The main direct impacts 
of climate change on water supply are 
reckoned to be of short duration and lo-
calised. For the most part, the amount 
and quality of the water resources used 
for obtaining water are likely to remain 
good also in the future. 

Kirsti Korkka-Niemi, Outi 
Vanhanarkaus, Minna Rännäli and 
Pertti Virtanen: Limestone alkalising 
as a method for renovating ring wells

Limestone alkalising has been used at 
water plants in Finland for improv-

ing the quality of water since the 1980s. 
Is crushed limestone also suitable for im-
proving the quality of water in private 
household water wells? Does crushed 
limestone eliminate the problems typical 
of ring wells, which are low pH and high 
concentrations of iron and manganese? 

Asko Särkelä and Kirsti Lahti: 
Property-specific wastewater solutions 
in low population density areas – will 
the aims of decree be fulfilled in 
practice? 

The HAIKU project by the Vantaa 
River and Helsinki Area water pol-

lution control Association examining 
the consistency of wastewater in thinly 
populated areas and the functioning and 
wastewater systems, partly financed by 
Uusimaa Regional Council, shows that 
the requirements and first and foremost 
the aims of the Decree on Wastewater 
in Low Population Density Areas 
(209/2011) can be fulfilled only by means 
of separate sewage piping and treatment 
for grey water and black water.

Other articles:

Irina Nordman: Safe and high-quality 
drinking water (Editorial)

Reijo Solantie: Natural-science and 
administrative regions in science 
applications

Jari Koskiaho: Water pollution control 
in the United States

Saijariina Toivikko, Mari Heinonen 
and Veli-Pekka Vuorilehto: IWA 
World Water Congress 2012

Pekka Stén: Sulphate soil researchers 
convened in Vaasa

Janne Sahlstein: Water as part of the 
food industry’s risk management
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Vieraskynä

Vesi osana 
elintarviketeollisuuden 
riskienhallintaa

JANNE SAHLSTEIN
ympäristöpäällikkö, Valio Oy
E-mail: janne.sahlstein@valio.fi

Ennen vanhaan elintarviketeollisuus oli 
pientä, paikallista ja otti vetensä omis-
ta kaivoistaan. Pienilläkin paikkakun-

nilla oli vähintään yksi meijeri, teurastamo, 
leipomoita ja jopa virvoitusjuomatehtaita. 
Viimeistään elintarviketeollisuuden varautu-
minen EU-jäsenyyteen 1990-luvun puolivä-
lissä kiihdytti alan rakennemuutokseen, jon-
ka seurauksena toimintaa keskitettiin suuriin 
yksiköihin.

Tuotannon keskittymisen lisäksi tuotanto-
laitokset erikoistuivat. Yhtiöiden sisällä yksi 
tuotantolaitos saattaa valmistaa tietyt tuotteet 
koko maahan ja lisäksi myös vientiä varten. 
Esimerkiksi Valiolla käytännössä yksi tuo-
tantolaitos valmistaa kaikki jogurtit ja toinen 
Oltermanni -juustot.

Tuotannon keskittyessä keskittyvät myös 
riskit eli yhden tuotantolaitoksen ongelmat 
näkyvät helposti valtakunnallisesti ja jopa ra-
jojen ulkopuolella. Näitä riskejä elintarvike-
teollisuus hallitsee tiukalla riskien ja laadun 
hallinnalla, jotka molemmat ulottuvat koko 
toimitusketjuun.

Vesilaitoksen toiminnan perusteet tulevat 
aivan eri lähtökohdista, nimittäin terveyden-
suojelu- ja vesihuoltolaista sekä talousvesi-
asetuksesta. Elintarviketeollisuuden ja ve-
silaitosten väliset jännitteet kumpuavatkin 
usein toimijoiden erilaisista toimintakult-
tuureista, erityisesti jos rajapinnalla on ollut 
vähän yhteistyötä ja tietoa toisen osapuolen 
tarpeista ja rajoitteista.

Mihin elintarviketeollisuus sitten käyttää 
vettä? Käytännössä koko elintarviketeollisuus 

käyttää talousvettä pesuihin eli prosessihygie-
nian ylläpitoon. On siis selvää, että veden mik-
robiologinen laatu on elintarviketeollisuudel-
le elintärkeää. Lisäksi trendi teollisuudessa on 
menossa kohti räätälöityjä erikoispesuaineita, 
joiden toimivuus voi olla koetuksella, vaikka 
veden laatuvaihtelu pysyisikin talousvesiase-
tuksen antamissa rajoissa. Muutokset veden 
kemiallisessa laadussa voivat aiheuttaa myös 
yllättävältä tuntuvia vaikutuksia. Esimerkiksi 
veden mineraalikoostumuksella on vaikutusta 
hyytelöimisaineiden toimivuuteen, ja lisäksi 
osa elintarviketeollisuudesta joutuu ottamaan 
huomioon talousveden kloorin tuotteen väre-
jä himmentävän vaikutuksen.

Useimmat elintarviketeollisuuden sektorit 
käyttävät vettä myös raaka-aineenaan, jolloin 
veden laatuongelmat voivat välittyä suoraan 
kuluttajille. Ja jotta vesilaitosten ja elintarvi-
keteollisuuden riippuvuussuhde ei olisi liian 
yksinkertainen, tuotantolaitosten työntekijät 
asuvat useimmiten vesilaitosten toiminta-alu-
eella, jolloin vesiperäinen epidemia aiheuttaa 
elintarviketeollisuudelle nopeasti työntekijäpu-
laa vaikka itse tehdas olisikin varautunut veden 
laaturiskeihin. Päälle päätteeksi myös huomat-
tava osa alkutuotannostamme on vesilaitosten 
tai vesiosuuskuntien asiakkaita, maitotiloista-
kin valtaosa ostaa käyttämänsä talousveden.

Käytäntö on osoittanut, että elintarvikete-
ollisuuden ja vesilaitoksen keskinäisiä riskejä 
kyetään parhaiten hallitsemaan yhteistyöllä ja 
avoimella keskustelulla. Kumpikaan osapuoli 
ei yksinään selviä riskienhallinnasta, mutta yh-
teistyöllä yhteiselolle on hyvät edellytykset. 
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Weholite-alkalointisäiliö on
turvallinen mittatilausratkaisu
varmaan vesihuoltoon. Tehtaalla
valmiiksi varustettu säiliö säästää
tuntuvasti asennusvaiheen
kustannuksia ja siinä on kestävä,
korroosiovapaa PE-kaksikerros-
putkirakenne.

Muita Weholite-sovelluksia

Alkalointisäiliön vaivattomuus 
alkaa jo asennuksesta

Kalkkikivialkalointi 
• nostaa veden pH:ta, 

alkaliteettia ja kovuutta 
• varmistaa veden tasalaatuisuuden 
• yksinkertainen, helppohoitoinen ja 

turvallinen alkalointimenetelmä – ei 
vaaraa yliannostuksesta 

•  huoltotoimenpiteinä vain kalkki-
kivirouheen lisäys ja desinfi ointi sekä 
suodattimen huuhtelu

Weholite – viisas valinta

Turvallinen ratkaisu säästää aikaa ja kustannuksia
•  alavesisäiliöt 
•  kemikaalisäiliöt
•  lietteen vastaanottosäiliöt
•  saostussäiliöt
•  tasausaltaat
•  tulvavesien keräilyaltaat
•  ylivuotosäiliöt
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