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Vesiosaamisen viennin 
tueksi tarvitaan laajaa 
yhteistyötä

Maabrändityöryhmä nosti vuosi sitten vesialan yhdeksi potentiaalisimmista 
vientialueistamme. Työryhmän noteeraus osui sopivasti hetkeen, jolloin 
Finnish Water Forum (FWF) oli aloittanut toimintansa, Tekesin Vesi -oh-

jelmakausi oli puolivälissä ja useat muutkin tahot alkoivat kiinnittää vesialaan enem-
män huomiota.

FWF:n keskeisimmät tehtävät ovat verkottaa suomalaiset vesialan toimijat, paran-
taa vientiedellytyksiä, koota eri toimijoista muodostuvia yhteistyöryhmiä ja pohjus-
taa vientihankkeita. Suomen markkinointi vesiosaamisen maana on osa tätä työtä. 
Markkinointinäkökulmasta olisi tärkeää tunnistaa rajallinen määrä kärkialueita, joilla 
suomalainen osaaminen on erityisen hyvää. Vesiala on kuitenkin laaja ja erilaisia ve-
teen liittyviä osaamisalueita on vaikea vertailla keskenään. Joitakin erityisen potenti-
aalisia ja markkinointimielessä suomalaisille uskottavia aihepiirejä voidaan silti nime-
tä: vesi- ja ICT-osaamisalueiden yhteissovellukset, vesi- ja energiatehokkuusratkaisut, 
teollisuudenaloilla erityisesti metsä- ja kaivosalojen vedenkäsittely sekä eri käyttömuo-
dot ja tarpeet huomioiva yhdennetty vesivarojen hallinta ja rajavesien yhteiskäyttö.

Vesi- ja ympäristöalalla ja viennissä toimii Suomessa monia tuki- ja kehitysorganisaa-
tioita. Keskitetympi toiminta ja isommat ohjelmat voisivat Suomen kokoisessa maassa 
tuottaa parempia tuloksia. Keskittäminen voidaan kuitenkin toteuttaa myös tiivistämäl-
lä organisaatioiden välistä yhteistyötä. FWF on Cleantech Finland -ohjelman partneri ja 
tekee ohjelman kanssa monenlaista yhteistyötä Suomen näkyvyyden lisäämiseksi. FWF 
myös järjestää yhdessä Cleantech Finlandin ja sitä hallinnoivan Finpron, Suomen lä-
hetystöverkoston ja muiden toimijoiden kanssa kohdennettuja vesialan match making 
-tapahtumia sekä selvittää hankemahdollisuuksia kohdealueilla. Lahden tiede- ja yri-
tyspuiston (LTYP) koordinoiman Suomen Cleantech -klusterin kanssa FWF tekee yh-
teistyötä mm. kotimaan vientiedellytysten parantamiseksi. Marraskuussa FWF, LTYP, 
Green Net Finland ja 20 yritystä esittivät ministeri Stubbin asettamalle Alahuhdan työ-
ryhmälle (�) tuki-instrumentin luontia vientihankkeiden alkuvaiheen selvityksille - ko-
kemusten mukaan selvitysten tekeminen suomalaisvoimin parantaa merkittävästi mah-
dollisuuksia päästä mukaan investointivaiheen toteuttamiseen. Tekesin Vesi-ohjelman 
viimeisen vuoden aikana ohjelma ja FWF lisäävät jo ennestään tiivistä yhteistyötään 
pyrkien varmistamaan erityisesti pk-sektorin tuen myös jatkossa. 

Eri toimijoiden yhteistyötä tukee toivottavasti myös pian alkava ympäristöliiketoi-
minnan strateginen ohjelma. Ohjelma ei varsinaisesti jaa rahallista tukea, mutta sen 
voi toivoa ohjaavan rahoitusta hyviksi katsottuihin kokonaisuuksiin. Vesialalla mal-
lia näyttävät Hollannin ja Israelin johdolla maat, jotka ovat panostaneet kansallisia 
resursseja isoihin ohjelmiin ja myös menestyneet.

FWF:n toiminnassa on mukana jo yli 70 yritystä ja yhteisöä. Toiminnan kautta on jo 
onnistuttu nostamaan profiilia ja pohjustamaan yhteistyötä esimerkiksi Kazakstanissa, 
Meksikossa, Valko-Venäjällä ja Vietnamissa. Tässä erikoisnumerossa esitellään suoma-
laisen vesiosaamisen viennin valttikortteja niin yksittäisten toimijoiden kuin toimivien 
yhteistyömallienkin osalta. FWF toivoo jatkossakin sekä valtiovallan tukea että yritys-
ten aktiivista osallistumista vesialan yhteisiin vientiponnisteluihin. 
(�)	 Työryhmän	tehtävänä	oli	valmistella	hallitusohjelman	mukaisesti	taloudellisten	ulkosuhteiden	ohjelmaa	ja	mm.	etsiä	käytännön	työkaluja	

suomalaisyritysten	tukemiseen.

katri mehtonen
Toimitusjohtaja, Finnish Water Forum
E-mail: katri.mehtonen@finnishwaterforum.fi
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Tekes

Yli	 kolmannes	 maapallon	 väes-
töstä	 kärsii	 vesivaroihin	 liitty-
vistä	 vakavista	 ongelmista,	 ku-
ten	 veden	 puutteesta,	 tulvista	
tai	 veden	 huonosta	 laadusta.	
Väestökasvu,	 kaupungistumi-
nen,	 tuotannon	 lisääntyminen	
talouskasvun	seurauksena	ja	il-
mastonmuutos	 pahentavat	 on-
gelmia	tulevaisuudessa.

Mikäli nykyisiä kehityssuun-
tia ei kyetä muuttamaan, ar-
vioidaan jopa kahden kol-

manneksen maapallon väestöstä kärsi-
vän vuonna 2025 veden aiheuttamasta 
vakavasta stressistä. Ihmiskunta yliku-
luttaa maapallon luonnonvaroja siten, 
että veden kaltaisista elämän perus-
edellytyksistä uhkaa tulla vakava puu-
te ilman ekotehokkuuden merkittävää 
parantamista.

YK:n yleiskokous julisti vuonna 
20�0 puhtaan juomaveden ja sanitaati-
on ihmisoikeudeksi, mutta puhdas juo-
mavesi puuttuu edelleen 0,9 miljardilta 
ja sanitaatio 2,6 miljardilta ihmiseltä. 
Erityisesti kehitysmaiden naiset ja lap-
set kärsivät veden aiheuttamista terveys-
ongelmista. Veden kautta leviävät tau-
dit ovat lapsikuolleisuuden tärkein syy 
kehitysmaissa.

Maailman vesiongelmien hallintaan 
tarvitaan uusia ratkaisuja ja Suomen ve-
sialan osaamista voitaisiinkin hyödyn-
tää nykyistä paremmin maapallon ve-
siolojen parantamiseksi sekä oman vien-
timme edistämiseksi.

Suomi on eräillä vesisektorin viennin 
aloilla vahva toimija, mutta kehittämis-
mahdollisuuksia on edelleen runsaasti. 
Esimerkit omista hyvistä käytännöis-
tämme niin kotimaassa, lähialueilla kuin 
muussa kansainvälisessä yhteistyössä an-
tavat hyvän pohjan kehittää tätä työtä.

Ville niinistö
Ympäristöministeri

Kuva: Janne Suhonen / valtioneuvoston kanslia

Kestävästä vesiosaamisesta  
veturi Suomen viennille
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Vesi vaikuttaa maapallon kehitykseen
Vedellä on tärkeä merkitys YK:n vuosituhattavoitteiden 
(2000) ja Johannesburgin kestävän kehityksen huippuko-
kouksen (2002) tavoitteiden saavuttamisessa. YK:n kestävän 
kehityksen Rio +20 -konferenssissa kesäkuussa 20�2 vesiasi-
oita käsitellään osana vihreää taloutta.

Vesiturvallisuuden merkitys on lisääntynyt, ja se vaikuttaa 
myös ruoka- ja energiaturvallisuuteen. Ilmastonmuutos lisää 
luonnon ääri-ilmiöitä kuten kuivuutta ja tulvia. Ääri-ilmiöt 
puolestaan lisäävät vesiperäistä turvattomuutta. Vesivarojen 
niukentuessa valtioiden on entistä tärkeämpää sopia maasta 
toiseen ulottuvien rajavesistöjen käytöstä ja suojelusta, jotta 
rajavesistöihin liittyvät konfliktit voitaisiin välttää.

Vesivaroihin kohdistuvat muutokset tulevat usein vesisek-
torin ulkopuolelta, minkä vuoksi vesivarojen kokonaisval-
tainen hallinta ja hyvä hallinto ovat tärkeitä. Vesistöjä tulee 
suunnitella koko valuma-alueen laajuisesti ja myös maan-
käytön muutosten vaikutukset huomioon ottaen. Suomessa 
vuonna 2009 valmistuneet vesienhoitosuunnitelmat ovat hy-
vä esimerkki vesivarojen kokonaistarkastelusta.

Vesialan tuotteet ja palvelut Suomen viennin 
kasvuala
Euroopan vesisektorin liikevaihto on noin �00 miljardia eu-
roa vuodessa, mikä on noin kolmannes maapallon vesimark-
kinoista. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan lähitulevaisuu-
dessa noin 6 prosenttia vuodessa.

Suomalaisten yritysten vesialan liikevaihto on noin 3…3,5 
miljardia euroa vuodessa. Veteen liittyvät tuotteet ja palvelut 
kuuluvatkin tärkeisiin kasvualoihin.

Vesiteknologian ja vesiosaamisen viennin edistämi-
seen tulee panostaa Suomessa selvästi aiempaa enemmän. 
Vesiosaamisen vienti vaatii tuekseen vahvaa kansallista tutki-
musta ja kehittämistoimintaa sekä kansainvälistä verkostoitu-
mista. Vesiala vaatii monialaista osaamista ja myös tähän liit-
tyvästä koulutuksesta on huolehdittava pitkäjänteisesti.

Vuoden 2009 keväällä perustettiin Suomen vesialan toi-
mijoiden kumppanuushanke (Finnish Water Forum). Sen 
tärkeä tavoite on luoda yhteistyöverkostoja vesialan julki-
sen sektorin, tutkimuksen, liikeyritysten ja instituutioiden 
välille. Toiminnalla on tarkoitus luoda nykyistä paremmat 
mahdollisuudet vesiliiketoiminnalle sekä suomalaisen vesi-
osaamisen viennille. Yhdistykseen kuuluu jo yli 60 julkisen 

ja yksityisen sektorin vesialan toimijaa. Mukana on ministe-
riöiden lisäksi useita sektoritutkimuslaitoksia, yliopistoja ja 
korkeakouluja sekä yksityisiä vesialan yrityksiä ja yhdistyksiä. 
Suomen vesifoorumilla on tärkeä merkitys Suomen vesialan 
kansainvälisen näkyvyyden parantamisessa.

Ympäristöteknologian käyttöönotossa on aina kysymys 
myös paikallisiin oloihin sopeutumisesta, jota alueellinen yh-
teistyö ja toimijoiden laaja kansainvälinen verkostoituminen 
tukevat. Suomessa tätä tehtävää hoitaa mm. Lahden tiede- 
ja yrityspuiston ympäristöteknologiaklusteri. Muutos kohti 
vihreää taloutta edellyttää myös yksityisen sektorin laajaa ha-
lukkuutta investointeihin. Julkisen vallan tehtävänä on pys-
tyä osoittamaan, että uusia ratkaisuja tarvitaan ja luoda edel-
lytyksiä sille, että ekoinnovaatioiden avulla saavutetaan myös 
taloudellista hyvinvointia ja työllisyyttä.

Myös riskeihin ja uhkiin varautuminen vaatii erityistä 
osaamista ja valmiuksia, jolle on tulevaisuudessa kasvavat 
markkinat. Riskien ennakointiin ja hallintaan on myös ke-
hitettävä varautumista ja tekniikkaa.

Pelkkä teknologia ei riitä, vaan sen tueksi tarvitaan insti-
tutionaalista osaamista. Ennen kaikkea on edistettävä hyvää 
hallintoa ja kehitettävä osaamista. Suomi haluaa olla tässä 
työssä keskeinen vaikuttaja. Meillä on siihen myös edellytyk-
siä, jos toimimme pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti.

Hallitus edistää vihreää taloutta
Hallitus pyrkii laajasti edistämään resurssitehokasta vihre-
ää taloutta Suomessa. Tähän liittyviä hallituskauden hank-
keita ovat mm. luonnonvarastrategian päivitys, ympäristö-
liiketoiminta-ohjelma sekä kestävän kehityksen strategian 
uudistaminen.

Ohjelmien valmistelu jakautuu eri ministeriöiden vastuul-
le, mutta niissä kaikissa tarvitaan hyvää ja rakentavaa yhteis-
työtä eri toimijoiden kesken. Ympäristöministeriön johdolla 
toiminut laajapohjainen ympäristöinnovaatiopaneeli julkaisi 
viime keväänä suosituksensa, joita toivottavasti voidaan hyö-
dyntää tulevassa ohjelmatyössä.

Kestävä vesitalous on hyvä esimerkki siitä siirtymästä, jon-
ka koko maailman talousjärjestelmän on toteutettava jotta 
voimme taata hyvinvoinnin ja taloudellisen vaurauden tule-
ville sukupolville. Suomalainen vesiosaaminen tarjoaa mer-
kittäviä kaupallisia mahdollisuuksia samalla kun ratkaisem-
me ihmiskunnan keskeistä tulevaisuuskysymystä. 

Tekes
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Suomalaisen vesihuoltoviennin menestystarina:  
Pietarin jätevesikuormituksen 
vähentäminen Itämereen

matti iikkanen
dipl.ins.
Pöyry Finland Oy
E-mail: matti.iikkanen@poyry.com

Kirjoittaja toimii Pöyryn Venäjän vesi- ja 
ympäristöhankkeiden vastuullisena johtajana. 
Hän on osallistunut Pietarin hankkeiden 
toteutukseen vuodesta 1991 lähtien 
Suunnittelukeskuksen, EBRD:n ja Pöyryn 
palveluksessa.

Itämeren	suurimman	pistekuormittajan	Pietarin	
jätevesikuormitusta	 vähennettiin	 kahden	 vuo-
sikymmen	aikana	lähes	kolmen	miljoonan	asuk-
kaan	 jätevesikuormituksella.	Tulosten	 saavutta-
minen	 edellytti	 pitkäjänteistä	 yhteistyötä,	 joka	
eteni	investointiohjelmien	laadinnan	ja	koulutuk-
sen	 kautta	 investointien	 toteutukseen	 ja	 konk-
reettisiin	 tuloksiin.	 Samalla	 monet	 suomalaiset	
vesihuoltoalan	 yritykset	 etabloituivat	 Venäjän	
markkinoille	ja	Pietarin	vesilaitoksesta	tuli	johta-
va	vesilaitos	ja	suunnannäyttäjä	Venäjällä.

o �980-luvun lopulla tiedettiin, että Pietari on Itämeren 
suurin pistekuormittaja, mutta kuormituksen lähteitä ja 
jäteveden puhdistuksen tilaa ei vielä tunnettu riittävästi. 
Ympäristöministeriön lähialueyhteistyön käynnistyessä 

vuonna �990 päätettiin toteuttaa Suomen lähialueiden kii-
reellisimpien ympäristöhankkeiden kartoitus Pietarissa, 
Leningradin Oblastissa, Karjalan tasavallassa ja Virossa. 
Selvitystyö toteutettiin vuonna �99�. Sitä laatimaan valittiin 
Suunnittelukeskus Oy:n vetämä konsortio.

Selvitystyön merkittävimpänä saavutuksena Pietarin jä-
tevesikuormituksen osalta saatiin ensimmäistä kertaa muo-
dostettua kokonaisnäkemys jätevedenpuhdistuksen tilasta 
ja viemäriverkon suorista päästöistä. Selvityksen mukaan 
Pietarissa kootusta jätevedestä käsiteltiin vuonna �990 bio-
logisesti noin 63 prosenttia. Noin 23 prosenttia jätevesis-
tä johdettiin suoraan vesistöön puhdistamoiden riittämät-
tömästä kapasiteetista johtuen ja noin �4 prosenttia jäte-
vesistä johdettiin vesistöön keskeneräisestä viemäriverkos-
ta johtuen. Keskeisimmiksi hankkeiksi kuormituksen vä-
hentämisessä tunnistettiin Lounaisen jätevedenpuhdista-
mon ja pohjoisen viemäritunnelin loppuunsaattaminen. 
Kokonaisfosforipäästöjen arvioitiin olleen 2 770 tonnia 
vuodessa vastaten noin 3,8 miljoonan asukkaan jätevesi-
kuormitusta vesistöön.

Selvitystyön tuloksia käytettiin hyväksi Itämeren yhteisen 
ympäristöohjelman (�992) laadinnassa. Itämeren ympäristö-
ohjelmaan valittiin yhteensä �32 ns. kuumaa pistettä, joissa 

Pietarin lounainen jätevedenpuhdistamo. Kuva: Matti Iikkanen.
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investointeja HELCOM:n suositusten mukaisten päästöar-
vojen saavuttamiseksi tarvittiin.

�990-luvun alkupuolella järjestettiin Pietarissa lukuisia 
seminaareja, joissa käsiteltiin mm. fosforinpoiston tehosta-

mista. Keskeinen viesti Pietarin vesilaitoksen taholta oli jo 
tuolloin, että pelkästään kemialliseen saostukseen perustu-
vaa fosforinpoistoa ei hyväksytä, vaan pitää hyödyntää myös 
biologisen fosforinpoiston mahdollisuudet.

Huhtikuussa	 1996	 Pietarin	 vesilaitos	 ja	 Ramboll	
Finland	 Oy	 allekirjoittivat	 yleissopimuksen	
”Pietarin	viemärijärjestelmän	valvonta-	ja	hallin-
tajärjestelmän	 kehittäminen”.	 Yleissopimuksen	
tavoitteena	 oli	 parantaa	 Suomenlahden	 ympä-
ristötilaa	kehittämällä	Pietarin	viemäriverkoston	
kaukovalvonta-	ja	–	käyttöjärjestelmä.

Ingressissä mainitun sopimuksen mukaan rakennettavan jär-
jestelmän tulisi:
•	 valvoa ja ohjata tunneliviemärin virtaamia;
•	 ennustaa sateista ja muista ulkoisista olosuhteista 

johtuvat virtaamahuiput;
•	 ohjata viemärijärjestelmän käyttölaitteita, välttää 

ylivuotoja;
•	 varmistaa jätevedenpuhdistamoille tasainen virtaama 

hyvän puhdistustuloksen saavuttamiseksi.

Projektin pitkäaikaisena tavoitteena oli vähentää 
Suomenlahteen purkautuvien puhdistamattomien jätevesi-
en määrää.

Projektia ovat yhdessä rahoittaneet Suomen ympäristömi-
nisteriö ja Pietarin vesilaitos. Ympäristöministeriö on ollut 
mukana sekä rahoittajana että projektin valvojana. Ramboll 
Finland Oy on toiminut projektin pääkonsulttina, jonka 
vastuulla ovat olleet projektin johto, järjestelmän suunnit-
telu, hankkeen koordinointi, raportointi sekä toimituksien 
ja asennuksien valvonta. Pietarin vesilaitos hankkeen tilaa-
jana ja hyödynsaajana on osallistunut aktiivisesti hankkeen 
toteutukseen.

Vuodesta �996 alkaen Yleissopimuksesta on toteutettu 
viisi vaihetta.

Ensimmäisessä vaiheessa laadittiin järjestelmän yleis-
suunnitelma, jota lähdettiin toteuttamaan vaiheittain. 
Ensimmäisen vaiheen aikana laadittiin kaupungin viemäriver-
kostosta sähköinen kartta ja verkostotietokanta (KureCAD). 
Sähköisen kartan tavoitteena oli kerätä ja tallentaa tietoja 
Pietarin viemäriverkostosta riittävällä tarkkuudella, jotta tie-
toja voisi hyödyntää verkoston toiminta-analyyseissa ja vesi-
laitoksen päivittäisessä toiminnassa. Sähköinen kartta sisältää 
runsaat 2000 km putkilinjoja mukaan lukien tunneliviemärit 
ja pintaverkostot varusteineen. Karttaan on talletettu tiedot 
putkien halkaisijasta, kaltevuudesta, pituudesta ja korkeudes-

ta, joita voi hyödyntää verkoston matemaattisessa mallissa se-
kä virtaamien ohjaamisessa.

Lisäksi ensimmäisessä vaiheessa tehtiin laaja selvitys, jos-
sa tutkittiin maailmalla käytössä olevat ohjausjärjestelmät 
ja mittauslaitteet. Selvityksen perusteella arvioitiin tekniset 
mahdollisuudet Pietarin jätevesien ohjaamiseksi.

Yleissopimuksen toisessa vaiheessa rakennettiin kauko-
valvontajärjestelmän perusta. Tunneliviemäreiden kuiluihin 
asennettiin 20 pinnanmittausanturia sekä koottiin kaksi val-
vomoa tiedonsiirtoyhteyksineen. Tiedonsiirto valvomoiden 
ja kenttämittauslaitteiden välillä toteutettiin radiomodeemi-
en avulla. Tämä osoittautui luotettavimmaksi tavaksi hoitaa 
yhteys eri järjestelmän osien välillä. Pinnanmittausanturit si-
joitettiin tunneliverkostoon niin, että jokainen anturi valvoi 
erillistä valuma-aluetta. Tämän vaiheen tuloksena Pietarin 
vesilaitos on saanut mahdollisuuden seurata reaaliajassa tun-
neliviemäreissä vallitsevaa tilannetta.

Kaukovalvontajärjestelmän laajentaminen jatkui kol-
mannessa projektivaiheessa: kymmenen uuden pinnan-
mittausanturin lisäksi kaukovalvontapiiriin lisättiin kuusi 
jätevedenpumppaamoa. Jo tässä vaiheessa järjestelmä osoitti 
hyödyllisyytensä, kun syksyllä 2002 Neva-joen pinta nousi 
tulvakorkeudelle. Tämä tarkoitti, että myös tunneliverkosto 
oli lähellä ylivuototilannetta. Valvomoiden avulla kyettiin 
seuraamaan virtaaman kehitystä ja tehtiin päätös olla avaa-
matta tunneliverkoston hätäylivuotoluukkuja. Pelkän koke-
musperäisen tiedon perusteella ylivuotoluukut olisi avattu 
varmuuden vuoksi. Tällä tavoin vältettiin merkittävä jäteve-
sipäästö vesistöön.

Syyskuussa 2005 valmistui projektin neljäs vaihe. Tämä 
vaiheen sopimuksessa oli määritelty viisi päätehtävää:
•	 kahdeksan jätevedenpumppaamon automatisointi ja 

liittäminen kaukovalvontajärjestelmään;
•	 valvomo-ohjelmiston loppuunsaattaminen;
•	 seitsemän pinnanmittausanturin 

asentaminen tunnelikuluihin ja liittäminen 
kaukovalvontajärjestelmään;

•	 tunneliviemäreiden kuivanajan ja sadeajan 
matemaattisen mallin kalibrointi sekä

•	 varaosapaketin toimitus.

2008 päättyi projektin viides vaihe, jonka aikana oli to-
teutettu 20 sääaseman sadantaseurantajärjestelmä sekä poh-
joisen viemäritunnelin toiminnan matemaattinen malli. 

Pietarin tunneliviemäreiden  
kaukovalvonta- ja käyttöjärjestelmä
Teksti  AnnA	MIKSIJEVA
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Priorisoitu investointiohjelma
Vuonna �995 Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki 
(EBRD) teetti Suunnittelukeskus Oy:n vetämällä konsor-
tiolla ensimmäisen toteutettavuusselvityksensä kiireellisim-
mistä vesihankkeista Pietarissa. Merkittävimpänä ongelma-
na koettiin tuolloin vedentuotantokapasiteetin riittämättö-
myys. Tästä johtuen keskeisimmäksi investoinniksi valittiin 
Pohjoisen vesilaitoksen laajennuksen loppuunsaattaminen. 
Jätevesien käsittelyssä haluttiin myös edetä. Tästä johtuen 
investointiohjelmaan valittiin Sestroretskin puhdistamon sa-
neeraus ja tehostaminen.

Toteuttavuusselvityksen valmistuttua ryhdyttiin vuonna 
�996 laatimaan ensimmäistä kokonaisvaltaista priorisoitua 
investointiohjelmaa kattaen kaikki Pietarin vesilaitoksen 
investointitarpeet. Ohjelmaa laatimaan valittiin kuuden 
maan konsulteista muodostettu konsortio. Suomea ohjel-
man laadinnassa edusti Suunnittelukeskus Oy, joka laa-
ti jätevesien käsittelyn kehittämisohjelman. Vesihuollon 
kokonaisinvestointitarpeiksi arvioitiin tuolloin noin 4,2 
miljoonaa euroa.

EBRD:n ensimmäinen laina vesilaitokselle allekirjoitet-
tiin vuonna �997. Sen toteuttamista valmisteltiin seuraavina 
vuosina, mutta ruplan arvon romahdus vuonna �998 johti 
investointiohjelman uudelleenarviointiin, jonka yhteydessä 
vedenkulutuksen todettiin laskeneen niin merkittävästi, että 
Pohjoisen vesilaitoksen laajennusta ei enää pidetty tarpeelli-
sena. Vedenkulutuksen kehityksestä oli konsulttien ja vesilai-
toksen kesken kinasteltu jo vuosia, mutta vasta vuonna �998 
vesilaitos myönsi, että kulutus tulee pysyvästi vähenemään. 
Vedenkulutuksen ja samalla myös jätevesimäärien vähenemi-
sellä on ollut merkittävä vaikutus investointitarpeiden supis-
tumiseen. Asutuksen ominaiskulutus on vähentynyt �990-
luvun alun yli 500 litrasta vuorokaudessa nykyiseen noin 230 
litraan vuorokaudessa. Kulutuksen vähenemiseen ovat vai-

kuttaneet veden hinnankorotukset sekä kulutuksen laskutus 
mittaukseen perustuen.

Vesilaitoksen kehittämisohjelma
EBRD:n lainahanketta ja vesilaitoksen kehittämistä tuke-
maan päätettiin aloittaa kehittämisohjelman laadinta (�998–
200�), jota ryhtyivät toteuttamaan neljästä maasta koottu 
konsulttiryhmä. Suomea hankkeessa edusti Helsingin Vesi. 
Kehittämisohjelmassa laadittiin kokonaisvaltainen vesilaitok-
sen liiketoiminnan kehittämissuunnitelma. Samanaikaisesti 
Helsingin Vedellä oli käynnissä kumppanuusohjelma, jolla 
koulutettiin vesilaitoksen asiantuntijoita moderniin vesilaitos-
toimintaan. Näillä kahdella ohjelmalla oli merkittävä vaikutus 
tulevien investointien kohdentamiseen ja toteuttamiseen, sillä 
vesilaitoksen johto alkoi ymmärtää kansainvälisen yhteistyön 
ja rahoituksen välttämättömyyden investointien toteutukses-
sa. Kehittämisohjelman valmistumisen jälkeen kiireellisten 
hankkeiden rahoituksesta ja toteutuksesta sopiminen onkin 
ollut huomattavasti helpompaa kuin �990-luvulla.

Lounainen jätevedenpuhdistamo
Lounaisen puhdistamon loppuunsaattamiseksi oli tehty lu-
kuisia yrityksiä jo �990-luvulla, mutta vasta vuonna 2000 
Pohjoismaiden Investointipankin (NIB) johdolla käynnistet-
ty laajamittainen yritys alkoi tuottaa tuloksia. Työ aloitettiin 
laatimalla investointistrategia puhdistamon toteuttamisek-
si. Strategiatyön laadinnasta vastasi suomalais-ruotsalainen 
konsortio WaterPro Partners Oy:n johtamana. Työn aikana 
tutkittiin useita rahoitus- ja toteutusmalleja, joista Pietarin 
vesilaitos mieltyi yksityisrahoitusmalliin.

Kolmen suomalais-ruotsalaisen urakoitsijan (NCC, 
Skanska ja YIT) laatiman ehdotuksen pohjalta ryhdyttiin 
neuvottelemaan yksityisrahoitusmallista. Lopulta päädyttiin 
toteutusmalliin (Kuva 1), jossa hankkeen toteuttamiseksi pe-

OPERATING
COMPANY

Operational
Service Agreement

NEFCO
NCC AB
Skanska East Europe Oy
YIT Environment Oy
Vodokanal

NEFCO
NCC AB
Skanska BOT AB
YIT Construction Ltd.
Vodokanal

DONORS

Foundation
Agreement

Foundation
Agreement

Foundation
Agreement

Loan
Agreements

  Tripartite Agreement

  Tripartite Agreement

  Equipm
ent Agreem

ent

SWTP
Construction OY

CITY of
St. PETERSBURG

Financing of
Equipment

    Turnkey Contract

Transfer of Equipment

Equipment and Structures
Purchase and Sale Agreement

Plant Purchase and Sale
Agreement

NORDVOD

Land Lease

NCC International AB
Skanska East Europe Oy
YIT Construction Ltd.

VODOKANAL

LENDERS
NIB
EBRD
Swedfund
Finnfund

Kuva 1.	Lounaisen	puhdistamon	toteutusmalli.	Lähde:	SWTP	Construction	Oy.
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rustettiin erillinen yhtiö, Nordvod, joka solmi urakkasopi-
muksen urakoitsijoiden muodostaman konsortion (SWTP 
Construction Oy) kanssa. Konsortio vastasi hankkeelle 
myönnetyn lahjarahoituksen kilpailuttamisesta rahoittajien 
sääntöjen mukaisesti sekä kaikista suunnittelu-, rakennus- 
ja asennustöistä.

Puhdistamon rakennuskustannukset olivat �28 miljoonaa 
euroa, joka toteutettiin kansainvälisellä rahoituksella. Tämän 
lisäksi paikallisella rahoituksella toteutettiin tulo- ja poisto-
viemäritöitä sekä TACIS:n rahoituksella lietteenpolttolaitos. 
Hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 200 miljoonaa 
euroa. Suomalaiset yritykset menestyivät puhdistamon urak-
kakilpailuissa hyvin, ja voidaankin todeta, että puhdistamo 
toteutettiin pääosin suomalais-venäläisenä yhteistyönä.

Hankkeen juhlallisia vihkiäisiä vietettiin syyskuussa 2005. 
Hankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyivät 
suorien jätevesipäästöjen vähentämiseen ja mahdollisuuteen 
jatkaa lounaisten kaupunginosien kehittämistä. Hankkeen 
toteutuksella arvioitiin vähennetyn fosforipäästöjä mereen 
noin 260 tonnia vuodessa vastaten noin 0,4 miljoonan asuk-
kaan jätevesikuormitusta.

Fosforinpoiston toteutus
Lounaista puhdistamoa operoimaan perustettiin erillinen yh-
tiö, Ecovod, jonka tarkoituksena oli operoida laitosta seuraa-
van �2 vuoden ajan. Jo muutaman vuoden jälkeen urakoitsijat 
vetäytyivät operointiyhtiöstä, ja laitoksen operointi siirrettiin 
vesilaitokselle. Ecovodin rooli muuttui operoijasta operointi-
konsultiksi. Tässä roolissa se on saavuttanut vesilaitoksen luot-
tamuksen, ja on esiintynyt merkittävässä roolissa fosforinpois-
ton toteutuksessa kaikilla Pietarin puhdistamoilla. Ecovodin 

ansiosta Lounaisen puhdistamon biologinen fosforinpoistopro-
sessi saatiin toimimaan suunnitellulla tavalla vuonna 2007.

John Nurmisen Säätiö aloitti yhteistyönsä Pietarin vesilai-
toksen kanssa fosforinpoiston tehostamiseksi vuonna 2005. 
Tavoitteena oli tehostaa fosforinpoistoa kolmella suurim-
malla puhdistamolla siten, että HELCOM:in asettamat ta-
voitteet fosforinpoistolle ja � 000 tonnin kokonaisvähenemä 
vuodessa saavutettaisiin. Hankkeen aikana vesilaitos suostui 
toteuttamaan fosforin kemiallisen saostuksen keskeisellä ja 
pohjoisella puhdistamolla ennen kuin varsinaiset prosessi-
muutokset biologiseksi fosforin- ja typenpoistoksi oli toteu-
tettu. Näin saatiin aikaan kustannustehokkain ratkaisu lyhy-
essä ajassa. Hanke valmistui kesällä 20��. Tämän ja muiden 
puhdistamohankkeiden ansiosta fosforipäästöt meren ovat 
vähentyneet kahdessa kymmenessä vuodessa 2 770 tonnista 
680 tonniin (Kuva 2). Vuoteen 20�5 mennessä kuormitusta 
on tarkoitus vähentää 5�5 tonniin vuodessa.

Ravinteidenpoiston toteuttamiseksi keskisuurilla ja pie-
nillä puhdistamoilla laadittiin Pöyryn toimesta investointi-
ohjelma NEFCO:n rahoitusohjelmaa varten vuonna 2009. 
Ohjelman toteutuksessa on edetty toteutusvaiheeseen, jos-
sa tavoitteena on saavuttaa kaikilla keskisuurilla ja pienillä 
puhdistamoilla HELCOM:in suositukset vuoden 20�2 lop-
puun mennessä.

Suorien päästöjen sulkeminen
Lounaisen puhdistamon jälkeen merkittävimmäksi ympä-
ristöhankkeeksi jäi suorien purkuviemäreiden aiheuttama 
jätevesikuormitus ja ravinteiden poiston tehostaminen ole-
massa olevilla puhdistamoilla. NIB:n johdolla käynnistet-
tiin vuonna 2005 kokonaisvaltaisen investointiohjelman 

Kuva 2.	Ravinteidenpoiston	kehittyminen	1991	–	2010.	Lähde:	Pietarin	vesilaitos.
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laadinta, jonka kokoamisesta vastasi Pöyryn johtama konsor-
tio. Ohjelman keskeiset investoinnit ovat pohjoisen viemä-
ritunnelin loppuunsaattaminen, purkuviemäreiden liittämi-
nen tunneliin, tunnelipumppaamon rakentaminen ja poh-
joisen puhdistamon saneeraus ja tehostaminen (Kuva 3). 
Ohjelman kokonaiskustannukset ovat noin �87 miljoonaa 
euroa, josta kansainvälinen rahoitus kattaa noin �0� mil-
joona euroa.

Ohjelman toteuttaminen saatiin käyntiin vuonna 20�0 ja 
ensimmäiset kansainvälisesti kilpailutetut urakkasopimukset 
solmittiin vuonna 20��. Suomalaisista yrityksistä toteutuk-
sessa ovat mukana mm. Ramboll, Pöyry, Onninen ja KSB 
Pumput. Ohjelman toteutuksen jälkeen jätevesistä kootaan 
ja käsitellään puhdistamoilla noin 94 prosenttia. Ohjelmalla 
vähennetään vesistöön purkautuvaa fosforikuormitusta noin 
860 tonnilla vuodessa vastaten noin �,2 miljoonan asukkaan 
jätevesikuormitusta. Loppujen jätevesien kokoaminen puh-
distamoille edellyttää varsin mittavia investointeja kokooja-
viemäreiden rakentamiseksi.

suomalaista jäteveden-
puhdistamoiden käytön 
asiantuntemusta 
Pietarissa ja Venäjällä
Teksti  ESA	OVASKAInEn

Ecovod	tukee	Pietarin	Vodokanalin	strategista	pyr-
kimystä	modernisoida	laitokset	teknisesti	sekä	op-
timoida	 jätevedenpuhdistus-prosessit	 siten,	 et-
tä	 kaikilla	 laitoksilla	 päästään	 puhdistustuloksissa	
HELCOM:in	suosittelemiin	arvoihin.

Ecovod LLC aloitti toimintansa Pietarin Lounaisen 
Jätevedenpuhdistamon käyttöyhtiönä vuoden 2005 lo-
pulla. Yhtiön omistaa enemmistöosakkaana Pietarin 

Vodokanal, toisena omistajana on NEFCO. Ecovodin palvelu-
jen runkona toimii neljä suomalaista asiantuntijaa kokoaikaises-
ti: Esa Ovaskainen, toimitusjohtaja; Seppo Kiiskinen tekninen 
johtaja; Olavi Uusi-Autti, mekaanisten laitteiden kunnossapito; 
Tapio Strom, sähkö ja automaatio. Yhtiössä työskentelee lisäksi 
viisi venäläistä insinööriä ja avustavaa henkilökuntaa.

Vuodesta 2005 vuoteen 2008 yhtiö toimi Pietarin Lounaisella 
Jätevedenpuhdistamolla. Vuoden 2008 alussa Ecovod auditoi 
Pietarin kaikki jätevedenpuhdistamot (�7 kpl) ja laajensi toi-
mintansa myös näille Pietarin jätevedenpuhdistamoille. Yhtiö 
konsultoi myös investointisuunnitelmien laadintaa ja rakennus-
hankkeiden insinöörityötä ja valvontaa.  Vuoden 2009 alussa 
yhtiön toimisto siirtyi Lounaiselta Puhdistamolta Pietarin suu-
rimmalle, Keskiselle Puhdistamolle. Vuoden 20�0 alussa pe-
rustettiin sivukonttori Pietarin toiseksi suurimmalle puhdis-
tamolle Olginoon. Viime vuosina Ecovod on tehnyt jätevesi-
laitosten auditointitoimeksiantoja myös muissa kaupungeis-
sa Venäjällä ja entisen Itä-Euroopan maissa kuten Puolassa ja 
Valko-Venäjällä. 

Ecovodin asiantuntijat seuraavat kaikkien Pietarin laitosten 
toimintaa ja hakevat ratkaisuja yhdessä venäläisen käyttöhenki-
lökunnan kanssa niin päivittäisiin ongelmiin kuin myös pitkän 
tähtäimen kehityssuunnitelmiin. Ecovod tekee kolmantena osa-
puolena laitosten tulosten kenttämonitorointia ja pyrkii siten 
havaitsemaan mahdolliset ongelmat hyvissä ajoin. Rutiiniksi 
ovat muodostuneet joka viikko pidettävät prosessipalaverit, 
joissa käydään Vodokanalin henkilökunnan kanssa läpi kaikki-
en laitosten tilanne ja suositellaan toimenpiteet. Vuonna 20�0 
Ecovod toteutti HSY -Veden kanssa Pietarin jätevesilaitosten 
huolto- ja kunnossapitohankkeen Suomen ympäristöministeri-
ön ja Pietarin Vodokanalin rahoituksella.

Ecovod on järjestänyt konsulttitoimeksiantona koulutusta 
lukuisille jätevesilaitosten johdoille ja käyttöhenkilökunnalle 
ympäri Venäjää. Nämä koulutustilaisuudet ovat osa Pietarin 
Vodokanalin toimintaa ja ne ovat järjestetty Pietarin Vodokanalin 
tiloissa. Suomalaisina osapuolina näissä koulutushankkeissa ovat 
olleet Finpro ja Lahden tiede- ja yrityspuisto. 

Kuva 3.	Suorien	purkuviemäreiden	
sulkemisohjelma.	Lähde:	Pietarin	vesilaitos.
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Pietarin jäteveden-
puhdistuksen 
rakentamisesta ja 
rahoituksesta
Teksti  JAAKKO	HEnTTOnEn	ja HARRI	MAnnILA

Pietari	 on	 tänään	 moderni	 lähes	 5	 miljoonan	
asukkaan	kaupunki.	Myös	sen	jäteveden	puh-
distus	alkaa	olla	varsin	hyvällä	tasolla.	Aina	ei	
näin	ole	ollut.	Tässä	yhteenvedossa	kerrotaan	
projektin	kiemuraisista	vaiheista	sekä	projek-
tin	rahoituksesta.

Vuonna 1979 Leningradin jätevesiä ei käsitelty 
– tässä oli lähtökohta, josta nykyisen Pietarin 
jätevesien puhdistaminen aloitettiin. Päätös 

perustui Neuvostoliiton tiedeakatemian lausuntoon, 
että Nevan virtaama laimentaa jätevettä riittävästi 
eikä puhdistusta tarvita. Jatkuvat tulvat ja kaupungin 
laajentaminenjohtivat 1970-luvulla siihen, että pää-
tettiin tehdä tulvapato Leningradin suojelemiseksi. 
Samalla ymmärrettiin, että jätevesien puhdistamista 
oli pakko aloittaa, koska muutoin padon sisäpuolelle 
jäävä alue olisi jäänyt saostusaltaaksi. Vuonna 1981 
otettiin käyttöön Keskuspuhdistamo ja vuonna 1985 
Pohjoinen Puhdistamo. 1980-luvun lopulla työn al-
la oli Lounainen Jätevedenpuhdistamo ja Pohjoiselle 
Puhdistamolle johtava tunneliviemäri, jotka kuiten-
kin jäivät kesken Neuvostoliiton hajottua. Venäjän 
Federaatio lopetti tuolloin valtion rahoituksen siir-
täessään kunnille vastuun kunnallisten rakennusten 
rakentamisesta ja käytöstä. Kunnilla ei kuitenkaan ol-
lut rahoitusta näihin, jonka takia täytyi miettiä aivan 
uudelta pohjalta kuinka hankkeet saataisiin rahoitet-
tua. Sinänsä myös Venäjällä oli vähitellen sisäistetty, 
että jätevedet eivät pelkästään ole heidän oma on-
gelmansa, vaan koko Itämeri kärsi niistä. Uusi aika 
antoi uudet mahdollisuudet kansainväliselle yhteis-
työlle Pietarissa.

Vuonna 1991 noin 60 % Pietarin jätevesistä puhdis-
tettiin jollain tavalla. Pietarin Vesi- ja Viemärilaitoksen 
pääjohtaja Felix Karmazinov tutustui laajasti suurkau-
punkien ratkaisuihin eri puolilla maailmaa, ja oli val-
mis kehittämään Vodokanalin toimintaa myös yhteis-
työssä suomalaisten kanssa.

Suomen ympäristöministeriössä perustettiin vuonna 
1990 Itä-Euroopan projekti, myöhemmin Lähialueiden 
yhteistyön yksikkö, joka käynnisti yhteistyön myös 
Vodokanalin kanssa projektipäällikkö Timo Mäkelän 
johdolla. Kun Mäkelä siirtyi vuonna 1993 EBRD:n pal-
velukseen, Vodokanalista tuli luontevasti yhteistyö-

Tulevaisuuden hankkeet
Tässä artikkelissa on keskitytty jätevesikuormituksen vähen-
tämisen keskeisiin hankkeisiin. Tämän lisäksi suomalaiset 
yritykset ovat osallistuneet kahden vuosikymmen aikana 
myös muiden puhdistamoiden saneeraukseen, vesi- ja vie-
märiverkon kehittämiseen ja saneeraukseen, pumppaamoi-
den saneeraukseen, laitosten automatisointiin sekä vesilai-
toshenkilökunnan koulutukseen ym.

Jätevesien käsittelyssä keskitytään lähivuosina keskeisen ja 
pohjoisen puhdistamon ravinteiden poistoprosessin muutos-
töihin sekä keskisuurten ja pienten puhdistamoiden saneera-
ukseen ja tehostamiseen. Lisäksi on tarkoitus rakentaa kol-
me uutta jätevedenpuhdistamoa: Metallostroy, Lomonosov ja 
Molodezhny. Näillä puhdistamoilla korvataan osittain nykyisiä 
vanhentuneita puhdistamoita sekä kootaan ja käsitellään osa 
nykyisiä suoria jätevesipäästöjä. Lisäksi jätevedenpuhdistamoi-
den lietteen sisältämää energiaa on tarkoitus hyödyntää raken-
tamalla suurille puhdistamoille mädättämöt ja tuottaa biokaa-
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kumppani, mikä johti tuloksekkaisiin hankkeisiin. Yhteistyö 
Vodokanalin kanssa oli alusta lähtien kumppanuutta, jossa 
myös kustannukset jaettiin. Alussa yhteistyö käsitti koulu-
tusta, tutustumista uusiin teknologioihin, ja niiden kautta 
tähtäimenä oli laitoksen toiminnan tehostus. Tärkeimpiä 
uudistuksia olivat Pietarin viemäriverkoston kaukovalvon-
ta, kuntoselvitykset, saneeraustekniikat, pumppaamojen 
uusiminen, mittauslaitteistot sekä automatisointi.

Jo pienempienkin hankkeiden mittavuuden takia ympä-
ristöministeriö sai toimintaansa varsin pian mukaan Tanskan 
ja Ruotsin. Vodokanalin toiminnan nykyaikaistamiseksi 
kutsuttiin Helsingin Vesi vuonna 1995 kumppaniksi kehit-
tämään myös hallinnollisia toimintoja. Kun organisaatios-
ta tuli itsenäinen kaupungin omistama yhtiö, voitiin ryhtyä 
laatimaan koko toimintaa kattava investointiohjelma, mikä 
tapahtui EBRD:n johdolla. Toteutettavuusohjelma laadit-
tiin kuuden maan konsulttien koostaman kansainvälisen 
ryhmän yhteistyönä, jonka johdossa oli Suunnittelukeskus 
ja tilaajana EBRD. Jätevesien käsittelyssä ohjelman antamat 
tulokset olivat selvät. Lounainen Puhdistamo tulisi raken-
taa valmiiksi ja Pohjoiseen Puhdistamoon johtava jäteve-
situnneli käyttökuntoon.

Seuraava ratkaiseva askel oli EBRD:n lainasopimus vuon-
na 1997, mutta vuoden 1998 talousromahdus Venäjällä 

johti lähes lainan peruuttamiseen, lainasummaa pudo-
tettiin 128 mDEM:istä 35 mDEM:iin. Lainan ehtona ollut 
”Corporate Development Plan” kuitenkin laadittiin suo-
malais-, ruotsalais-brittiläisyhteistyönä Vodokanalin pitkän 
ajan toiminnan kehittämistä varten. Vodokanalin taloudelli-
sen tilanteen parantumisen ansiosta jo vuonna 2000 voitiin 
käynnistää Lounaisen Puhdistamon suunnittelu Suomen 
ympäristöministeriön ja Ruotsin SIDA:n yhteisavustuk-
sella. Vetäjäksi kutsuttiin Pohjoismaiden Investointipankki 
NIB. Rahoituspaketin kokoaminen oli hankalaa, koska tar-
vittavia lainoja varten ei ollut mahdollista saada valtion 
takuita eikä Pietarin kaupunki ollut silloin luottokelpoi-
nen. Ratkaisuksi tuli kaupungin antama maksusitoumus 
lainakulujen kattamiseksi. Lainottajiksi tulivat lopulta NIB, 
EBRD, EIB (jonka ensimmäinen laina Venäjälle), Swedfund 
ja Finnfund. Avustusrahoitusta tuli Suomesta ja Ruotsista 
sekä tarvittavia selvityksiä että investointeja varten. Lisäksi 
Vodokanal, NEFCO ja yritykset YIT, Skanska ja NCC to-
teutuskonsortio Nordvodin osakkaina investoivat hank-
keeseen, ja Venäjän ensimmäinen Public – Private–hanke 
toteutui. Rakennustyö valmistui 2005 lähes aikataulussa, 
ja jopa budjettisumman alittaen. Lounaisen Puhdistamon 
rahoitusratkaisu oli merkittävä myös kansainvälisen yhteis-
työn merkkipaaluna. Vuonna 2001 oli sovittu Pohjoisen 
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20 vuoden yhteistyön askeleet
1989 – Ensimmäinen 
ryhmä leningradilaisen 
Vodokanal-yhtiön työnte-
kijöitä lähetetään koulu-
tukseen Suomeen.

1990 – Suomen ympäristöministeriö  
ehdottaa Vodokanal-yhtiölle opastusta 
vesihuollon hallinnossa, pumppuasemien 
modernisointia, verkostojen korjaamista  
ja tarvikkeiden toimittamista.

1991 – Ympäristö-
ministeriö aloittaa 
yhteistyön lähialuei-
den kanssa.

1993 – Ensimmäinen pro-
jekti fosforin poistamiseksi 
Krasnoselskavan jätevesilai-
toksella käynnistetään.

1994 – Yhteistyö 
vesi- ja jätevesiver-
kostojen korjaami-
seksi aloitetaan.

1995 – Ensimmäinen  
yhteistyösopimus Helsingin 
Veden ja Pietarin State 
Unitary Enterprise Vodokanal-
yhtiön kanssa allekirjoitetaan.

1996 – Pietarin jäte-
vesiverkostojen etäval-
vontajärjestelmien kehi-
tystyö aloitetaan.

1997 – Vesihuollon ke-
hitysohjelma kirjoite-
taan Pietarissa yhdessä 
Euroopan jälleenraken-
nus- ja kehityspankin 
(EBRD) kanssa.

2000 – Modernien 
suomalaisten 
pumppujen käyttö 
jäteveden pää-
pumppaamoissa 
aloitetaan.

2000 – Ensimmäinen 
Vodokanal-yhtiön ja 
Pohjoismaiden Investointi-
pankin johtama johtoryhmän 
kokous pidetään Lounaisen 
Jätevedenpuhdistamon  
rakennustöiden alkaessa.

1998 – 
Pääviemärien kun-
nostuksen valmis-
tuminen Nevsky 
Prospekt korjauk-
sen yhteydessä
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Ulottuvuuden Ympäristökumppanuusrahasto NDEP:n 
perustamisesta ympäristöinvestointien toteuttamiseksi 
Luoteis-Venäjällä, ja Lounainen Puhdistamo oli ensimmäi-
nen hanke, johon rahastosta myönnettiin avustusta.

NDEP yhdisti eri rahoituslähteet ja vuoden 2001 jäl-
keen Vodokanalin mittavat investoinnit ovatkin sisälty-
neet NDEP:n yhteistyöohjelmaan. Näitä ovat Pohjoisen 
Puhdistamon Lietteenpolttolaitos, joka otettiin käyttöön 
2007 sekä parhaillaan käynnissä oleva Pohjoisen tunneli-
viemärin rakentaminen NIB:in johdolla ja 10 esikaupungin 
puhdistamon kunnostus NEFCO:n johdolla.

Pietarin jätevesien tehokas käsittely on ollut pitkän 
aikavälin tavoite, joka nyt on viimeisessä teknisen raken-
tamisen vaiheessa. Tähän on päästy Vodokanalin pää-
johtajan Karmazinovin määrätietoisella johdolla samalla 
toimien useiden kansainvälisten rahoituslaitosten ja kah-
denvälisten tahojen kanssa. Suomen ympäristöministeriö 
pohjusti mittavasti ympäristöinvestointeihin ryhtymis-
tä erityisesti 1990-luvun aikana. Lounainen Puhdistamo 
oli joka tapauksessa hanke, joka synnytti yhteistyö-
tä. Sen jälkeen Vodokanal on saavuttanut kansallisesti 
ja kansainvälisesti tunnustetun aseman sekä mm. oman 
luottoluokituksen.

Tulevaisuuden haasteina Vodokanalilla on jatkuva van-

han verkoston ja laitteiston uusiminen sekä juomaveden 
määrän ja laadun takaaminen. Tämä antaa laajat mahdolli-
suudet suomalaisille yrityksille jatkaa Vodokanalin kanssa 
kaupallista toimintaa.

Saavutettuja tuloksia voidaan arvioida mm. investoin-
tien kustannusten perusteella, jotka ovat jäteveden käsit-
telyn osalta olleet yli miljardi euroa vuoden 2000 jälkeen. 
Nyt käynnissä olevat Pohjoinen Viemäritunneli ja sen ohella 
tehtävä Pohjoisen Puhdistamon kunnostuksen kokonaiskus-
tannukset ovat lähes 600 mEur. Vuosien aikana useita suo-
malaisia yrityksiä on tullut tunnetuksi Venäjällä ympäristö-
ministeriön ja Vodokanalin yhteistyönä toteutettujen hank-
keiden kautta. Nämä ovat johtaneet tilauksiin Vodokanaliin 
sekä edesauttaneet osallistumista kansainvälisiin tarjouskil-
pailuihin EBRD:n, NIB:in ja NEFCO:n lainoihin perustuvissa 
investoinneissa. Nämä tarjoavat mahdollisuuksia myös jat-
kossa suomalaisille yrityksille myös muualla Itämeren piiris-
sä, Venäjällä sekä Valko-Venäjällä.

Oheisessa aikajanassa näkyvät pääkohdat 20 vuoden 
ajalta Pietarin jäteveden puhdistamisessa.

Jaakko Henttonen toimii tällä hetkellä EBRD:n palveluk-
sessa Pohjoisen Ulottuvuuden Ympäristökumppanuuden 
rahaston vetäjänä Pietarissa. 
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2009 – State Unitary Enterprise 
Vodokanal –yhtiön ja Suomen 
ympäristöministeriön 20-vuotis-
ta yhteistyötä juhlistava seminaa-
ri “Itämeri. Yhteinen meremme. 
Yhteinen asiamme.” Pietarissa.

2003 – Lounaisen 
Jätevedenpuhdis-
tamon rakentami-
nen aloitetaan.

2003 – Valamon saarella avataan vi-
rallisesti uusi jätevedenpuhdistamo. 
Valamon luostarin, pietarilaisen State 
Unitary Enterprise Vodokanal-yhtiön 
ja ympäristöministeriön välinen yh-
teistyöhanke Valamon vesi- ja jäteve-
siverkostojen korjaamiseksi päättyy.

2004 – Sestroetskin  
jätevedenpuhdistamon 
modernisointi valmistuu.

2005 – Lounaisen jäteve-
denpuhdistamon avajai-
set, joissa läsnä Venäjän 
presidentti Vladimir Putin, 
tasavallan presidentti Tarja 
Halonen sekä Ruotsin pää-
ministeri Göran Persson.

2005 – Fosforin kemiallisen poista-
misen projekti aloitetaan jäteveden 
keskuspuhdistamossa ja muissa pie-
nemmissä jäteveden puhdistamoissa.

2005 – John Nurmisen Säätiö aloit-
taa yhteistyön Pietarin Vodokanalin 
kanssa

2006 – Kustannustehokkaiden ve-
densuojeluinvestointien strategia 
Pietaria varten valmistuu. Strategia 
sisältää kokoajaviemäritunnelin es-
tämään päästöjä Nevaan, suorien 
jätevesipäästöjen eliminoinnin ja 
suurien jätevedenpuhdistamojen 
parantamisen.

2007 – Liejunpoltto-
laitoksen rakenta-
minen Pohjoiselle 
Jäteveden 
Puhdistamolle aloi-
tetaan.

2007 – Entisöity jäteveden pääpuh-
distamo avataan ja samalla esitellään 
puhdistamon modernit, HELCOMin 
vaatimukset täyttävät typen ja fosfo-
rin poistomenetelmät.

2008 – 
Ensimmäinen 
osa kokoaja-
viemäritunne-
lista avataan.
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susta sähköä. Mädättämöistä huolimatta lietteenkäsittelyn lo-
pullisena ratkaisuna suurilla puhdistamoilla säilyy poltto.

Kahdenkymmenen vuoden aikana suomalaiset vesihuol-
toalan yritykset ovat saaneet merkittävän jalansijan Pietarin 
ja samalla yhä laajemmin Venäjän vesihuoltomarkkinoilla. 
Keskeisenä tekijänä tämän aseman saavuttamisessa ovat ol-

leet ympäristöministeriön avustukset, jotka ovat ajan myö-
tä vähentyneet ja on siirrytty normaaliin kaupankäyntiin. 
Pietarissa saavutetun menestyksen myötä suomalaisten yri-
tysten maine luotettavina ja laadukkaina toimijoina on kii-
rinyt muualle Venäjälle ja menestyksen näillä markkinoilla 
odotetaan kasvavan lähivuosina. 

Helsingin	 Vesi	 on	 ollut	 yhteistyössä	 Pietarin	
Vesilaitoksen	eli	Vodokanalin	kanssa	jo	15	vuot-
ta,	kun	Vodokanal	on	käynyt	läpi	huikean	muo-
donmuutoksen	 neuvostoliiton	 aikaisesta	 yhtei-
söstä	 nykyaikaiseksi,	 omillaan	 toimeen	 tulevak-
si	Vesihuoltoyritykseksi.	Tämän	yhteistyön	tulos-
ten	 mittaaminen	 on	 vaikeaa,	 mutta	 osapuolten	
yhteinen	 käsitys	 on,	 että	 se	 on	 ollut	 hyvin	 hyö-
dyllistä	Vodokanalille.

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD) 
halusi �990-luvun puolivälissä löytää yhteistyökump-
panin Pietarin Vodokanalille (Vesihuoltolaitos) eu-

rooppalaisista vesihuoltolaitoksista tukemaan sen kehityspro-
sessia. EBRD oli valmis myöntämään lainaa Vodokanalille 
tuon kehitystyön eteenpäin viemiseksi. Suomen ympäris-
töministeriö päätti tuolloin rahoittaa kahdenvälistä (twin-
ning) yhteistyötä ja kutsui Helsingin Veden Vodokanalin yh-
teistyökumppaniksi. Ympäristöministeriö on maksanut noin 
3,5 mEur Helsingin Vedelle tästä yhteistyöstä aiheutuneista 
kuluista (konsultoinnista, seminaarien pitämisestä, matka-
kuluista jne.). Korostettakoon, että Vodokanal on maksanut 
yhteistyöstä aiheutuneet suomalaisten kulut Pietarissa (ma-
joitus ja kuljetukset), seminaarikulut sekä oman henkilöstön 
matkat (ei majoitusta) Suomeen. Merkittävimmät yhteistyön 
osiot kohdistuivat vuosille �996–2006. Senkin jälkeen on 
tehty yhteistyötä, mutta alhaisemmalla tasolla.

Yhteistyö on muodostunut kolmesta raamisopimuksesta, jot-
ka ovat sisältäneet seuraavaa:

Ensimmäinen raamisopimus 1996–1998
a. Tutkimusohjelman valmistelu verkostojen 

kunnon selvittämiseksi ja saneerausmenetelmien 
parantamiseksi, teknistä koulutusta ja työvierailuja 
Suomeen, jäteveden datan hallinnoinnin parantamista

b.  Talousjohtamiskoulutusta, kv. kilpailutusten 
valmistelun tukea

c.  Raamisopimuksen tarkoitus oli selvittää taustoja 
ja antaa tukea investointiohjelmien laatimisessa 
kansainvälisen rahoituksen avaamiseksi

Toinen raamisopimus 1999–2003
a.  Johtamisjärjestelmien kehittäminen henkilöresurssien 

tehokkaaseen käyttöön
b.  Koulutuskeskuksen kehittämisen tukeminen
c.  Konsultointia ja koulutusta mm. taloushallinnosta ja bud-

jetoinnista, tekniset selvitykset ja mittaukset, mm. vesijoh-
toverkon vuotoselvitys Pietarin Petrogradskaja-alueella

d.  Pääosa Helsingin Veden resursseista kohdistettiin 
investointiohjelman strategian ja henkilöstöresurssien 
kehittämisen strategian luomiseen

Kolmas raamisopimus 2004–2008
a.  Edelleen johdon ja henkilöstön kehittäminen 

(painopisteenä motivointi)
b.  Asiakaspalvelujärjestelmien parantaminen mm. 

tariffipolitiikka, laskutus ja asiakasviestintä
c.  Tekninen kehittäminen: jätevedenpuhdistusprosessin 

parantaminen sekä verkoston saneeraustekniikan 
kartoitus ja benchmarking

d. Taloushallinnon kehittäminen ja benchmarking

Kolmannen raamisopimuksen kehittäminen keskittyi 
lopulta teknologian kehittämiseen ja erityisesti Lounaisen 
Jätevedenpuhdistamon rakennustyön valmistumiseen sekä 
muiden puhdistamojen toimintojen parantamiseen.

Helsingin Veden aikana prosessijohtajana ja jätevesiyksikön 
johtajana toiminut Tommi Fred (nykyään HSY Vesihuollon 
vs. toimialajohtaja) sekä assistenttina Twinning-projektissa 
pitkään toiminut ja venäjää puhuva Lilja Mustonen koros-
tivat molemmat tasa-arvoisen yhteistyön henkeä. Mitään ei 
”tuputettu”, vaan keskustelemalla, näyttämällä käytäntöjä ja 
kertomalla omista kokemuksista eri puolilla Helsingin Veden 
toimintoja sekä koulutuksella, milloin niin päätettiin, pääs-
tiin parhaiten eteenpäin. Toiminta- ja ajatusmalleja sopeutet-
tiin paikalliseen kulttuuriin sopiviksi. Twinningissä Helsingin 
Veden riippumattomuus laite- ja kemikaalivalmistajista oli tär-
keä yksityiskohta, ja lisäksi Viikinmäen puhdistamo Helsingissä 
sattui olemaan samankokoinen kuin Lounainen Puhdistamo, 
joten hyvin toimiva laitos näytti myös esimerkkiä.

Useammalta taholta, myös venäläiseltä on kiitelty 
Helsingin Veden osuutta Vodokanalin kehittymisessä nyky-
aikaiseksi vesihuollon operaattoriksi. 

helsingin Veden ja Pietarin Vodokanalin yhteistyöstä
Teksti  HARRI	MAnnILA
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SWTP Construction Oy (YIT, NCC, SKANSKA)
YIT, NCC ja SKANSKA olivat sekä rakentamassa et-
tä rahoittamassa Lounaista puhdistamoa 2000-luvulla. 
Yksityisrahoitus mahdollistettiin perustamalla erillinen yh-
tiö Nordvod, joka solmi urakkasopimuksen näiden kolmen 
urakoitsijan muodostaman konsortion, SWTP Construction 
Oy:n, kanssa. Konsortio vastasi hankkeelle myönnetyn lahja-
rahoituksen kilpailuttamisesta rahoittajien sääntöjen mukai-
sesti sekä kaikista suunnittelu-, rakennus- ja asennustöistä. 
Sittemmin Pietarin vesihuoltoyhtiö Vodokanal osti kaikki 
Nordvodin osakkeet itselleen.

ONNINEN OY JA ECONET GROUP
Onninen Oy ja Econet Group voittivat syksyllä 20�� noin 
�6 miljoonan euron tarjouskilpailun Pietarin kokoaja-
viemäritunnelin pääpumppaamolle. Onninen ja Pietarin 
Vesihuoltoyhtiö Vodokanal allekirjoittivat 24.��.20�� so-
pimuksen hankkeesta, joka koskee suunnittelua, tarvike-, 
materiaali- ja laitetoimituksia, sekä asennusten ja tekniikan 
neuvontaa jäteveden käsittelyyn ja pumppaukseen. Sopimus 
on todennäköisesti yksi Onnisen historian suurin yksittäinen 
toimitussopimus.

Toimitukset kohdistuvat pääviemäritunnelin ja siihen 
kuuluvien pumppausasemien rakentamiseen Pohjoisen 
Puhdistamon viimeistelyn yhteydessä.

Lisäksi toimitetaan monenlaisia saniteettituotteita, tuot-
teita lämmitystä varten ja ilmanvaihtoon sekä prosessitarvik-
keita ja prosessiputkia toimitetaan.

Hanke on osa EBRD:n sekä NIB:n lainalla rahoitetta-
vaa ohjelmaa Neva Direct Discharge Closure Program. 
Kokoajaviemäritunneli on noin 80 metrin syvyydessä, ja 
pumppaamo on halkaisijaltaan 22 metriä. Jätteet kerätään 
lähes 60 metriä korkeilla välpillä, murskataan ja kuljetetaan 
eteenpäin. Tunnelissa olevien prossessilaitteiden paineenkes-
tovaatimus on noin 50 metriä vesipatsasta. Lisäksi toimitus 
sisältää suuren määrän prosessiputkistoja ja taloteknisiä lait-
teita. Kohde on poikkeuksellisen haastava niin laiteteknises-
ti kuin myös aikataulultaan (toimitusaikataulu marraskuu 
20�� – marraskuu 20�2). Econet Groupin laitetoimitusosuu-
den toteuttaa konsernin tytäryhtiö Oy Slamex Ab Onnisen 
alihankkijana. Onninen Oy käyttää projektin toteutuksessa 
Venäjälle rekisteröityä tytäryhtiötään OOO Onninen paikal-
lisissa toiminnoissaan.

Onnisen kumppanina on lisäksi Schneider Electrics auto-
maatiokomponenttien osalta.

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ
John Nurmisen Säätiön Puhdas meri -hankkeet toimivat fos-
forinpoiston tehostamiseksi kaupunkien jätevedenpuhdista-
moilla. Tavoitteena on saavuttaa hankekohteissa 0,5 mg:n 
fosforitaso puhdistetussa jätevedessä, mikä on myös Itämeren 
suojelukomissio HELCOMin suositus. Hankkeiden tavoite 
on yhteensä 2 500 fosforitonnin päästövähennys.

HELCOMin laatiman Itämeren toimintaohjelman mu-
kaan Itämereen nykyisin päätyvä 30 000 tonnin vuotuinen 
fosforikuorma on puolitettava meren hyvän tilan palautta-
miseksi. Tästä tavoitteesta eli �5 000 fosforitonnin päästövä-
hennyksestä John Nurmisen Säätiön tavoite vastaa yhtä kuu-
desosaa. Säätiön ensimmäinen rehevöitymishanke Pietarissa 
valmistui kesällä 20��.

Tehostettu fosforinpoisto Pietarin vesilaitoksen kolmella 
suurimmalla jätevedenpuhdistamolla vähentää Itämeren vuo-
sittaista fosforikuormitusta � 000 tonnilla. Määrä on noin 
viidesosa Suomenlahden kokonaisfosforikuormituksesta ja 
vastaa Suomen vuotuista fosforikuormaa Suomenlahteen ja 
Saaristomereen. Pietarin vesilaitos on ensimmäinen venäläi-
nen vesilaitos, joka on ottanut käyttöön kemiallisen fosforin-
poiston jätevedenpuhdistamoillaan.

Säätiö aloitti Pietarin suurten puhdistamoiden fosforin-
poiston tehostamisen yhteistyössä Pietarin vesilaitoksen kans-
sa vuonna 2005, jolloin allekirjoitettiin sopimus fosforin-
poiston tehostamisesta Pietarin kolmella suurimmalla puh-
distamolla – Keskisellä, Lounaisella ja Pohjoisella. Säätiön 
tehtävänä hankkeissa oli investointien tekninen suunnitte-
lu, suomalaisen ja venäläisen suunnittelutyön koordinointi, 
hankintojen johtaminen sekä laitteiden hankinta ja toimitus 
puhdistamoille.

Projektin kokonaiskustannukset olivat noin viisi miljoonaa 
euroa. Ne jaettiin 50–50 periaatteella säätiön ja vesilaitoksen 
kesken, joten säätiön kokonaiskustannukset Pietarin suurten 
puhdistamoiden hankkeessa olivat noin 2,5 miljoonaa euroa. 
Keskisen ja Lounaisen puhdistamon hankkeiden rahoituk-
seen osallistui myös Suomen ympäristöministeriö. Pohjoisen 
puhdistamon hankkeesta osan rahoitti ruotsalainen SIDA 
(Swedish International DevelopmentCo-operationAgency).

Yrityksiä ja yhteisöjä
Teksti  HARRI	MAnnILA

Vesitalous-lehti	on	käsitellyt	tässä	numerossaan	Pietarin	jäteveden	käsittelyä	monelta	kantilta	20	vuo-
den	ajalta.	Olemme	seuranneet	sitä	valtavaa	positiivista	kehitystä,	jota	on	saatu	aikaan.	Tässä	työssä	on	
ollut	mukana	monia	suomalaisia	tahoja,	joita	olemme	näissä	artikkeleissa	tuoneet	esille.	Projekteissa	
on	ollut	monta	osanottajaa	ja	saattaa	olla,	että	hyvistä	yrityksistä	huolimatta	kaikki	eivät	ole	päässeet	
mukaan	lehden	sivuille.	Pahoittelemme	tätä,	mutta	palaamme	asiaan	vielä	tulevissakin	numeroissa,	
joissa	voimme	korjata	asian.
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neFCo:n rooli Pietarin jätevedenpuhdistuksessa 
”rahoitusosuutta” suurempi
Teksti  HARRI	MAnnILA

nEFCO	 ja	 Ecovod	 ovat	 näytelleet	 Pietarin	 jäte-
vesihuollon	 kehittämisessä	 merkittävää	 roolia	
ja	yhteistyö	jatkuu	edelleen,	todetaan	nEFCO:n	
20-vuotisjuhlajulkaisussa.

Pohjoismaiden ympäristörahastoyhtiö NEFCO 
(Nordic Environment Finance Corporation) on kan-
sainvälinen rahoituslaitos. Se perustettiin vuonna 

�990 Pohjoismaiden – Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen 
ja Tanskan – toimesta. NEFCO:n ensisijaisena tavoittee-
na on rahoittaa kustannustehokkaita ympäristöhankkeita 
Pohjoismaiden lähialueilla Itä-Euroopassa.

NEFCO hallinnoi useita ympäristörahastoja, joiden 
avulla rahoitetaan erilaisia ympäristöhankkeita Venäjällä, 
Ukrainassa ja Valko-Venäjällä sekä Baltiassa. NEFCO rahoit-
taa pääasiassa hankkeita, joiden tarkoituksena on vähentää 
ympäristölle vaarallisia päästöjä. NEFCO:n hankkeista suuri 
osa keskittyy Itämeren ravinnepäästöjen pienentämiseen.

NEFCO tarjoaa rahoitusta ja ”pehmeitä lainoja” (NEFCO 
ottaa yleensä enemmän riskiä, hyväksyy heikompia vakuuk-
sia ja myöntää pidempiaikaisia investointilainoja kuin perin-
teiset rahoituslaitokset, joiden kanssa NEFCO ei kuitenkaan 
kilpaile) yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat valmiita sijoit-
tamaan ympäristöhankkeisiin NEFCO:n toiminta-alueella. 
NEFCO voi myös toimia osaomistajana paikallisessa yrityk-
sessä, jos yrityksessä on mukana pohjoismainen yrittäjä tai 

sijoittaja ja sillä saavutetaan ympäristöhyötyjä. NEFCO voi 
myös tehdä konsulttitoimeksiantoja, jotka kuitenkin tähtää-
vät aina projektien rahoittamiseen.

Ympäristövähennyksiä NEFCO laskee vuosittain projek-
teistaan. Kun Missio on vähentää ympäristöpäästöjä, niitä 
myös seurataan esim. tonneina fosforia, typpeä, CO2:ta.

– Investointi Venäjälle ja moneen muuhun entiseen IVY-
maahan on lähes aina ympäristöinvestointi, koska sen ma-
teriaali- ja energiatehokkuus on parempi, kuin vastaavas-
sa paikallisessa tuotannossa, toteaa johtaja Kari Homanen 
NEFCO:n projektien kehitystoiminnoista.

NEFCO on ollut rahoittamassa mm. Pietarin Lounaisen 
Puhdistamon rakentamista osakkaana Norvodissa (rakennus-
konsortio) ja Ecovod:issa (operointiyhtiö). Nordvod on jo myy-
ty Vodokanalille, ja Ecovod:kin muilta osin paitsi, että NEFCO 
on edelleen siinä noin neljänneksen osuudella mukana, koska 
Vodokanal halusi säilyttää NEFCONn yhtiössä kansainvälisenä 
partnerina. Ecovod ei toimi suorassa operointivastuussa, vaan 
Ecovod:in toiminta perustuu neuvonantajuuteen. Ecovod toi-
mii nyt kakkien Vodokanalin puhdistamojen neuvonantajana. 
NEFCO:n Kari Homanen istuu Ecovodin hallituksessa.

Viimeksi (noin �,5 vuotta sitten päätös) NEFCO on ra-
hoittanut Vodokanalin hallinnoimille pienille (Suomen mit-
takaavassa isoja) puhdistamoille myönnettyä parannus- ja 
tehostamisohjelmaa 5 miljoonalla eurolla. Näiden toimien 
tavoitteena on saada noin 4�0 000 asukkaan jätevedenpuh-
distus HELCOM:in tavoitteiden mukaiseksi. 
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FCG
FCG Finnish Consulting Group on yksi suurimmista monia-
laisista konsulttiyrityksistä Suomessa. FCG:llä ja sen edeltä-
jällä Suunnittelukeskuksella on ollut Pietarin jäteveden puh-
distamoiden kehittämisessä merkittävä rooli vuosien saatossa 
aina �990-luvulta asti. 2000-luvulla FCG on toiminut kon-
sulttina ja suunnittelijana etenkin lounaisella putsarilla ja 
osallistunut mm. seuraaviin hankkeisiin:
•	 Implementation Strategy and Financing Structure for 

South-West WWTP, 2000–200�
•	 Environmental Economic Study – St. Petersburg 

SWWTP, 200�
•	 Design of South-West Wastewater Treatment Plant, 

phase III 2002–2005
•	 Tender Documents for Construction of Sludge 

Incineration Plant of SWWTP, 2002–2004
•	 Improvement of phosphorus removal by chemical 

precipitation at the Central WWTP, 2005–2008
•	 Improvement of Chemical Removal of Phosphorus in 

the South West WWTP and Northern WWTP, 2008–
20�0

•	 Improvement of chemical phosphorus removal, ferric 
sulphate dosing for pre-precipitation at the Central 
WWTP, 2008–20�0

SafeGo
SafeGo Oy (ent. Finnritilä) on toimittanut kokonaisvaltai-
set kulkuratkaisut sinkitystä teräksestä Pietarin lounaiseen 
jätevedenpuhdistamoon. Tämä sisälsi kaikki kohteeseen si-
joittuvat hoitosillat ja muut kulkuratkaisut, kuten teräsriti-
lätasot, kaiteet, tukirakenteet, portaat ja askelmat. Myös sa-
toja tonneja painavan teräsurakan suunnittelu toteutettiin 
SafeGo Oy:n toimesta Iisalmessa.

Niras Finland
NIRAS on kiinteistö-, infrastruktuuri- ja ympäristöalalla 
toimiva konsulttiyhtiö jonka liikevaihto on �20 miljoonaa 
euroa ja jonka palveluksessa on � 300 henkilöä Suomessa, 
Ruotsissa, Virossa, Tanskassa, ja Puolassa.

Yhtiö on ollut yhteistyössä Suomen ympäristöministeriön 
kanssa vuosina 2005–2006 auttamassa ja suunnittelemassa 
Pietarin Oblastin alueen maataloutta pääsemään kestävälle ja 
ympäristöystävälliselle pohjalle. Yksi tavoitteista on vähentää 
päästöjä Itämereen.

Toinen yhteistyöprojekti, joka tehtiin myös Suomen ym-
päristöministeriön kanssa, oli vuosina 2006–2007, ja myös 
se koski maatalouden kehittämistä tavoitteena päästöjen vä-
hentäminen Itämereen. Projekti koski erityisesti siipikarja- 
ja kananmunatuotannon kehittämistä kestävälle ja ympäris-
töystävälliselle tasolle. 



Fosforinpoisto	 on	 Kemiran	 ydinosaamista	 –		
yhtiö	on	ollut	Pietarissa	2000-luvun	alkupuolelta	
lähtien	 ja	 toimittanut	 merkittäviä	 määriä	 vesi-
kemikaaleja	Pietarin	Vodokanalin	puhdistuslai-
toksille.	Vesikemikaalien	merkitys	fosforin	pois-
tossa	on	suuri,	jopa	yli	90	%	fosforista	saadaan	
poistettua	jätevesien	kemiallisen	saostuksen	ja	
biologisen	käsittelyn	yhteydessä.

Jo �980- ja �990-lukujen vaihteessa Kemirassa perus-
tettiin ”Suomenlahti” -projekti. Tuolloin lähestyttiin 
Kremliä kertomalla, että Kemiralla on kemialliseen sa-

ostukseen perustuva puhdistusmenetelmä, jolla voidaan mer-
kittävästi vähentää jäteveden kuormitusta vesistöihin. Sama 
viesti meni myös Pietarin Vesilaitokselle. Aika ei kuitenkaan 
ollut kypsä vielä tuolloin asian etenemiselle.

Vuonna 2003 Kemira osti Pietarista vesikemikaalitehtaan, 
joka oli mm. Pietarin Vesilaitoksen, Vodokanalin, juomave-
sikemikaalien ja alumiinisulfaattien toimittaja. Yritysoston 
myötä ovet vähitellen avautuivat Kemiran vedenkäsittelyssä 
käytettävien kemikaalien myynnille Venäjälle.

Vuoden 2003 yritysoston jälkeen alkoi myös tiiviimpi yh-
teistyö Vodokanalin pääjohtajan Felix Karmazinovin kans-
sa. Vuonna 2005 solmittiin laaja ja pitkäaikainen sopimus 
monipuolisesta yhteistyöstä sekä vesi- että jätevesipuolella. 
Konkreettiset yhteistyöprojektit käynnistyivät laboratoriotes-
teistä. Testauksen jälkeen päästiin oikeisiin annostussuhteisiin, 
ja aloitettiin laitoskoeajot Pietarissa. Laitoskoeajoissa määritel-
tiin optimaaliset kemikaalien syöttöpisteet. 3-arvoinen rauta-
pohjainen kemikaali, ferrisulfaatti, syötetään tulevaan jäteve-
teen ennen pyöreitä esiselkeytysaltaita. Hyvällä virtauksella tai 
sekoituksella taataan kemikaalin tasainen sekoittuminen jäte-
veteen ja näin ollen kemikaali muodostaa hiutaleita, jotka kas-
vaessaan riittävän raskaaksi, laskeutuvat esiselkeytysaltaan poh-
jalle. Esiselkeytysaltaan pohjalle kerääntynyt kiintoaine pois-
tetaan altaista mekaanisesti kaapimalla. Syntyvän lietteen kui-
vaukseen käytetään polymeereja. Kuivattu liete poltetaan liet-
teenpolttolaitoksilla, joita Pietarissa on jo useita. Osa kuivatus-
ta lietteestä käytetään myös viherrakentamisessa. Lietteeseen 
kerääntyneet raskasmetallit ja muut myrkyt voivat ajoittain 
estää lietteen hyötykäytön edellä mainittuun tarkoitukseen.

Mm. ympäristöministeriö ja John Nurmisen Säätiö ovat 
olleet mukana Pietarin projekteissa ja tukeneet aktiivisesti 
fosforin poiston käynnistämistä Pietarissa.

Ferrisulfaatin käyttömäärät ovat kasvaneet tasaisesti vuosittain, 
kun uusia puhdistamoja on otettu käytön piiriin. Optimointityö 
toisaalta pienentää mm. Pietarin Vesilaitoksen kemikaalimää-
riä. Venäjä kokonaisuudessaan on tärkeä markkina Kemiralle. 
Laajennusmahdollisuuksia tällä konseptilla olisi paljon Venäjällä. 
Ongelmaksi Venäjällä on muodostunut se, että maan lainsää-
däntö ei vielä tunne selkeitä normeja typen tai fosforin pois-

tolle. Tämä on kuitenkin ilmeisesti lähiaikoina muuttumassa. 
Vapaaehtoisuudella ei välttämättä kovin pitkälle päästä. Pietarin 
Vesilaitoksen esimerkillisellä toiminnalla ja sillä, että se täyttää 
Itämerikomissionkin vaatimukset (Helcom), voi olla vaikutus-
ta tulevaisuudessa muuallakin Venäjällä. Juomaveden valmistus 
Venäjällä perustuu paljolti pintavesien käyttöön. Kun pintavedet 
rehevöityvät ja pilaantuvat, veden puhdistus tulee entistä hanka-
lammaksi, ja ymmärrys jäteveden puhdistamiseen kasvaa.

Tällä hetkellä erilaisia kansainvälisiä tukia on saatavilla jäteve-
siprojekteihin sellaisten maiden osalta, joista virtaavat joet lopulta 
päätyvät Itämereen. Mm. Valko-Venäjällä on pahoja saastuttajia. 
Tukirahan myötä päästään ajamaan koeajoja, ja konseptin toimi-
vuus ja tehokkuus ymmärretään myös paikallisesti. Kemialliset 
ratkaisut ovat kuitenkin merkittävästi kustannustehokkaampia 
toteuttaa, kuin täysin uusien puhdistamojen rakentaminen.
•	 Vesistöön johdettavilta jätevesiltä edellytetään jo nyt de-

sinfiointia Venäjällä. Kemiran DesiFix konseptille löytyy 
markkinoita, kun patogeenitasoja aletaan seurata oikeasti 
myös vesistöistä.

•	 Kemiran kemikaaleilla ja teknologialla pystytään teke-
mään lietteestä hygieenistä ja hajutonta, minkä ansiosta 
liete voidaan käyttää tuotannon lisäämiseen viljanvilje-
lyssä. Kemiran Kemicond-menetelmällä käsitelty liete on 
hyväksytty Suomessa sellaisenaan käytettävien maanpa-
rannusaineiden joukkoon. Suomessa lietteen raskasme-
tallipitoisuudet on saatu minimoitua vaatimalla viemäri-
verkostoon johdettavilta teollisuuskuormittajilta tehokas-
ta esikäsittelyä. Kemiran osaamista hyödynnetään jo nyt 
myös Venäjällä jätevesien esikäsittelyratkaisussa.

•	 Kemira on saostuskemikaaleissa (joita ferrisulfaattikin edus-
taa) maailman suurin valmistaja ja polymeereissakin yksi 
suurimmista. Kemira panostaa voimakkaasti tuotekehityk-
seen, mistä esimerkkinä viisi tutkimuskeskusta maailmalla. 
Pula makeasta vedestä on jo nyt ajoittain hälyttävää. Muu-
tamassa kymmenessä vuodessa makean veden arvo nousee 
vielä huikeasti, Kemiran Venäjän toimintojen johtaja Tuo-
mo Keskinen toteaa haastattelutuokiomme lopuksi. 

Kemira poistamassa fosforia Pietarin jätevesistä
Teksti  HARRI	MAnnILA
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Pakettiratkaisu fosforinpoistoon sisältää puhdistamolle 
nopeasti asennettavat ja käyttöönotettavat laitteet: 
varastosäiliö turva-altaineen ja lämmitetyssä tilassa 
oleva kemikaaliannosteluyksikkö ohjauskeskuksineen.



Kasvavat taloudet tarvitsevat vet-
tä kaikkeen toimintaansa. Sillä 
sammutetaan jano, tuotetaan 

ruokaa ja pidetään teollisuuden proses-
sit käynnissä. Jotta vesi ja energia saa-
taisiin riittämään kuntien ja teollisuu-
den tarpeisiin, on vettä käytettävä yhä 
tehokkaammin.

Moni veden käsittelyyn liittyvä on-
gelma voidaan ratkaista vedenkäsitte-
lykemikaaleja ja niihin liittyvää sovel-
lusosaamista apuna käyttäen. Kemiran 
tärkeimmät tuotteet näille kunnallisille 
ja muille teollisuudenaloille ovat me-
tallisuolat eli koagulantit, flokkulantit, 
biosidit ja saostuman estoaineet.

”Meidän tietotaitoamme – sovellus-
osaamisen lisäksi – on näiden tuotteiden 
tuottaminen paikallisissa olosuhteis-
sa, paikallisista raaka-aineista. Yksi osa 
vientikonseptiamme on se, että pystym-
me asettumaan melkein mille tahansa 
uudelle markkina-alueelle ja toimimaan 
siellä paikallisesti”, sanoo T&K-johtaja 
Tuija Pohjolainen-Hiltunen Kemiran 
Municipal & Industrial -segmentistä.

Vesikemiaan liittyy paljon sovellus-
osaamista, ja Pohjolainen-Hiltunen to-
teaakin, että sellainen perinteinen vien-
ti, jossa Suomessa tehdään ensin tuotet-
ta, joka sitten kuljetetaan jonnekin, on 
vähenemään päin.

“Viennissä korostuu nyt tuotantotek-
nologian ja soveltamisen osaaminen.”

Erilainen vienti vaatii myös aiem-
paa tehokkaampaa verkostoitumis-
ta. Kemira tekee yhteistyötä kotimais-
ten ja ulkomaisten toimijoiden kans-
sa niin tutkimuksessa ja kehitykses-
sä kuin tuotteiden valmistamisessa ja 
soveltamisessa.

“Meillä on laaja kemikaalituote-
portfolio, joka kootaan aina kohde-
maan asiakkaiden tarpeiden mukaan. 
Joskus myös ostamme markkinoil-
ta täydentävän tuotteen, jotta asiakas 
saa juuri sellaisen tarvitsemansa kom-
binaation, jolla hänen prosessinsa toi-
mii tarpeen mukaisesti”, Pohjolainen-
Hiltunen sanoo.

Johanna Paasikangas-tella
E-mail: johanna.paasikangastella@
gmail.com

Kirjoittaja on KTM, vapaa toimittaja ja 
Kemiran WaterLink-lehden avustaja.

Vesipulaan ratkaisuja 
sovellusosaamisella
Vesipulan	voittamiseksi	maailmalla	puhdistetaan	ja	kierrätetään	vettä	yhä	tehokkaammin.	Suomalaisella	
vesiosaamisella	helpotetaan	niin	juomaveden	kuin	teollisuudenkin	tarvitseman	veden	saatavuutta.
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Luovuus syntyy vahvasta perusosaamisesta
Vedenkäsittelyn prosessien osaaminen ja vahva tuotepaletti 
luovat pohjan innovatiivisuudelle ja paikallisten haasteiden 
ratkomiselle. Ne antavat myös lihaksia löytää mahdollisuuk-
sia hankalissakin olosuhteissa. Pohjolainen-Hiltunen toteaa, 
että monissa paikoissa ongelmana on yksinkertaisesti käyttö-
kelpoisen veden riittävyys.

“Esimerkiksi Intiassa ja Kiinassa on jo tavallista, että voi-
malaitos vesiköyhällä alueella käyttää raakavetenään vie-
ressä olevan kunnallisen jätevedenpuhdistamon biologi-
sesti käsiteltyä jätevettä. Vesi puhdistetaan edelleen muun 
muassa kemikaaleilla ja kierrätetään sitten voimalaitoksen 
käyttövedeksi.”

Pohjolainen-Hiltunen muistuttaa, että Euroopassa tulee 
lähivuosina voimaan direktiivi, jossa edellytetään käsitellyn 
jäteveden desinfioimista ennen sen laskua virkistyskäytössä 
oleviin vesiin.

“Voimme auttaa viemään puhdistamisen askeleen pidem-
mälle erittäin ympäristöystävällisellä menetelmällä. Ihmiset 
ovat myös entistä enemmän huolissaan erilaisista lääke- ja 
hormonijäämistä eli mikropollutanteista juomavedessä. 
Tutkimme parasta aikaa kemiallisia menetelmiä näiden hait-
ta-aineiden poistamiseksi.”

Kalvot tulevat
Monilla vesiköyhillä alueilla, kuten Espanjassa, Pohjois-
Afrikassa, Kaliforniassa ja Floridassa, vettä käsitellään nope-
asti yleistyvällä membraani- eli kalvoteknologialla. Sen avulla 
suolaa eli erilaisia ioneja poistetaan merivedestä ja jätevedestä 

puhtaan käyttöveden tuottamiseksi. Kemiralla on sovellus-
osaamista, jolla se pystyy auttamaan kalvoteknologiaa hyö-
dyntäviä laitoksia.

“Kalvo menee tukkoon epäpuhtauksista, mikä taas lisää 
sähkön kulutusta. Vesikemikaalien sovellusosaamista hyö-
dyntämällä epäpuhtauksien vaikutusta saadaan vähennet-
tyä ja prosessi toimii energiataloudellisesti tehokkaammin. 
Kemian soveltaminen johtaa siis kalvoteknologian tehok-
kaampaan käyttöön ja sitä kautta ympäristöystävällisempään 
tuotantoon”, Pohjolainen-Hiltunen sanoo.

Kypsät taloudet, kuten Pohjois-Amerikka ja Eurooppa, 
eivät Pohjolainen-Hiltusen mukaan kasva kovin paljon brut-
tokansantuotteeltaan, mutta sen sijaan joidenkin yksittäisten 
teknologioiden käyttö, kuten kalvoteknologian hyödyntämi-
nen suolanpoistossa, kasvaa voimalla.

“Maailmassa otetaan vesipulasta johtuen uutta teknologi-
aa käyttöön hurjalla nopeudella.”

Tutkimus vahvistuu verkostoissa
Kalvoteknologia on kokonaisuudessaan uusi ja laaja tutki-
mus- ja sovellusalue. Kemira tekee sen parissa tutkimusyh-
teistyötä muun muassa Singaporessa, Kiinassa ja Euroopassa. 
Pohjolainen-Hiltunen kertoo, että lähes kaikkiin tärkeimpiin 
projekteihin pyritään etsimään sellaiset tieteelliset partnerit, 
jotka tuottavat lisäarvoa.

”Singaporessa teemme yhteistyötä Nanyang Technology 
Universityn Singapore Membrane Technology Centren kans-
sa ja Isossa-Britanniassa yksi kumppanimme on Cranfield 
University. Kiinalaisen yliopiston kanssa kehitämme teollis-
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Case	1:
Putkesta hiilidioksidia ja vettä
Jätevesistä pitää poistaa kiintoaineita, happea kuluttavia ai-
neita sekä ravinteita, kuten fosforia ja typpeä, ennen kuin 
niitä voidaan käyttää uudelleen tai päästää luonnonvesiin. 
Tulevaisuudessa vesistöön päästettävät jätevedet tulee puhdis-
taa vielä pidemmälle: desinfiointi ja mikropollutanttien poisto 
tulevat lisääntymään. Kemiran kehittämä klooriton DesinFix-
menetelmä desinfioi vesiä kestävällä tavalla. Sen raaka-aineina 
ovat muurahaishappo ja vetyperoksidi, joista syntyy permuu-
rahaishappoa. Happo hajoaa hiilidioksidiksi ja vedeksi.

Ympäristöystävällisestä puhdistusmenetelmästä löytyi rat-
kaisu esimerkiksi lounaisespanjalaiselle Molinan kaupungil-
le. Alueella kasvatetaan hedelmiä ja vihanneksia ja siellä pesii 
neljännes Espanjan linnuista, mukaan lukien valkopääsorsa, 
jonka kanta romahti voimakkaasti �990-luvulla.

DesinFixin käyttöönotto paikallisessa jätevedenpuhdista-
mossa paransi merkittävästi vesistöön laskettavan jäteveden 
laatua. Kemira ja Molina ovat yhdessä hakeneet menetelmää, 
jolla optimoitaisiin annostelumäärä sekä hyödyntämällä UV-
säteilyä että ilman sitä.

DesinFix osoittautui tehokkaaksi myös Frankfurtin alueen 
vesiä käsittelevällä Sindlingenin puhdistamolla. Siellä mene-
telmää kokeiltiin laitoksen oman käyttöveden puhdistami-
seen. Tulosten perusteella todettiin, että enterokokki ja ko-
libakteeri tuhoutuvat DesinFix-käsittelyssä jopa tehokkaam-
min kuin kloorilla puhdistamalla ja vesistöön laskettava kä-
sitelty jätevesi saadaan vastaamaan EU:n tulevia uimavedeltä 
vaadittavia puhtausmääräyksiä.

Case	2:
Leväpuurosta puhtaaksi järveksi
Puhdas järvi hivelee silmää ja houkuttelee uimaan. Moneen 
luonnon vesikeitaaseen on kuitenkin kertynyt maatalouden 
ja jätevesien tuomana fosforia ja muuta haitallista kuormi-
tusta. Umpeenkasvanut, lietteinen ja tunkkaisen hajuinen 
järvi kaipaa apua.

Vedessä muhiva puuromainen sinilevä on yksi näkyvä oire 
fosforin kertymisestä. Brasiliassa levälauttojen kimppuun on 
käyty vähentämällä veden fosforipitoisuutta kemiallisella sa-
ostamisella. Kun alumiini- ja rautayhdisteet sitovat veden ja 
pohjasedimenttien fosforia, levien kasvu ja rehevöityminen 
hidastuu ja vesi kirkastuu.

Kunnostusprosessissa tutkitaan ensin perusteellisesti ve-
den kunto ja analysoidaan sen pitoisuudet. Uusien hait-
ta-aineiden kulkeutuminen järveen pyritään saamaan ku-
riin ja veden laadun mukaan valitaan sopiva kunnostuske-
mikaali, jota lisätään veteen tarvittava määrä. Sen jälkeen 
valvotaan kemikaalin vaikutuksia. Brasiliassa toteutetussa 
testissä on havaittu, että jo tunti alumiinikloridin lisäämi-
sen jälkeen vedestä on puhdistunut jopa noin 80 prosenttia 
mikro-organismeista.

ten jätevesien, esimerkiksi tekstiiliteollisuuden jäteve-
den, käsittelyä.”

Ulkomaisten kumppanien lisäksi Kemirassa pi-
detään tärkeänä yhdistää voimia kotimaisten yritys-
ten ja muiden organisaatioiden kanssa. Muun mu-
assa Finnish Water Forum ja Cleantech Finland 
kokoavat osaajia yhteen ja kasvattavat jäsentensä 
toimintamahdollisuuksia.

VTT:n kanssa Kemiralla on hyvässä vauhdissa neli-
vuotinen SWEET-hanke (Centre of Water Efficiency 
Excellence), jossa tutkimuksen painopistealueina ovat 
veden uudelleen käyttö, vesi-intensiiviset biomassa-
prosessit ja kestävän kehityksen vesikemia.

“Monia SWEET:n hankkeita on nyt pilotointivai-
heessa. Ne liittyvät muun muassa desinfiointiin, kal-
votekniikkaan ja ravinteiden poistoon jätevesien eri 
jakeista”, Pohjolainen-Hiltunen sanoo.

Innostava, mielenkiintoinen maailma
Pyrkimys ajatella ja toimia paikallisesti on Pohjolainen-
Hiltusen mielestä innostavaa.

“Paikallisten osaajien kanssa rakennamme uuden-
laista tietotaitoverkostoa. Esimerkiksi Brasiliassa tuo-
tetaan paljon bioetanolia, jonka tuotannossa on erityi-
set vedenkäsittelyhaasteensa. Siellä on oma tiiminsä, 
joka tutkii asiaa. Kun tätä osaamista tarvitaan esimer-
kiksi Pohjois-Amerikassa, hyödynnämme tietoa pai-
kallisten ratkaisujen löytämiseksi.”

Teknologian ja osaamisen vieminen on yhä vah-
vemmin kaksisuuntaista. Pohjolainen-Hiltunen nä-
kee, että tulevaisuuden kovassa kilpailussa pärjää se, 
joka pystyy parhaiten toimimaan yhdessä verkostoina 
erilaisten tiimien kanssa. Kemiran vahvuuksia on, että 
osaajia on eri kulttuureissa.

Pohjolainen-Hiltunen muistuttaa, että edel-
leen on myös perinteistä vientiä eli muualla käyte-
tään tuotteita, jotka on valmistettu kotimarkkinoil-
la Suomessa tai Ruotsissa. Perinteisen tuoteviennin 
piirissä on esimerkiksi Afrikka. Esimerkkinä sovel-
lusosaamisen viennistä voidaan sen sijaan pitää järvi-
en kunnostuskonseptia: Itä-Euroopassa ja Brasiliassa 
on huonokuntoisia järviä, joita voidaan puhdistaa 
Kemiran perustuotteilla, metallisuoloilla. Tuotteet 
tulevat Kemiran paikallisesta tuotannosta, mutta tie-
totaito niiden sovellukseen järvien kunnostuksessa 
tulee Skandinaviasta.

Tulevaisuuden haasteet Pohjolainen-Hiltunen nä-
kee hiukan erilaisina eri puolilla maailmaa.

“Kasvavilla markkinoilla ongelmana on veden riit-
tävyys. Usein sitä ei ole saatavilla tai se on huonolaa-
tuista ja luonnonvedet ovat monin paikoin likaantu-
neita. Eurooppalaisilla markkinoilla vesiongelmat taas 
kiteytyvät paljolti lietteen käsittelyn ympärille ja in-
novatiiviset ravinteiden poistoratkaisut kiinnostavat. 
Euroopassa lietteitä käsitellään jo hyvin paljon, kun 
taas Pohjois-Amerikassa esimerkiksi biokaasun tuotta-
minen lietteestä on vielä ihan alkuvaiheissa.” 
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Maailman vesifoorumi järjes-
tetään maaliskuussa 20�2 
Marseillessa. Tapahtuma 

kerää jälleen yhteen tuhansia vesialan 
asiantuntijoita ja päätöksentekijöitä 
ympäri maailman. Yksi Suomen pää-
teemoista tapahtumassa on vesiturval-
lisuus, joka pitää sisällään sekä rajave-
sien käytön yhteisten sopimusten mu-
kaisesti että vedenkäytön tehokkuu-
den optimoinnin. Samalla kun toiset 
alueet kärsivät tulvista, hankaloittaa 
kuivuudesta johtuva vesipula toisaal-
la miljoonien ihmisten jokapäiväistä 
elämää näkyen puhtaan juomaveden 

puutteena ja tehokkaan ruoan tuotan-
non estäjänä. Näiden ongelmien eh-
käisy vaatii hyvät alueelliset monito-
rointijärjestelmät, joiden avulla voi-
daan määrittää kuinka paljon vettä on 
käytettävissä tällä hetkellä ja kuinka 
paljon sitä tulee olemaan käytettävissä 
lähitulevaisuudessa. Ajantasaisen tie-
don avulla vedenkäyttöä voidaan op-
timoida ja sitä kautta ehkäistä ongel-
mia, jotka pahimmillaan voivat johtaa 
alueellisiin konflikteihin, sekä maan 
sisällä että maiden välillä.

Vesiturvallisuuteen voidaan liittää 
myös tulviin varautuminen ja tulva-

kimmo ristolainen
Aluepäällikkö, Vaisala Oyj
E-mail: kimmo.ristolainen@vaisala.com

Maailmalla	jatkuvasti	kasvavat	vedenkäyttöön	liittyvät	ongelmat	kulminoituvat	tyypillisesti	siihen,	et-
tä	vettä	on	joko	liikaa	tai	liian	vähän.	näin	ollen	käytettävissä	olevan	vesimäärän	ennustaminen	ja	mo-
nitorointi	 on	 erittäin	 tärkeää	 vesivarojen	 hallinnan	 optimoimiseksi.	Vaisalan	 sademittausteknologia	
sekä	Suomen	Ilmatieteen	laitoksen	kansainvälinen	osaaminen	antavat	hyvät	lähtökohdat	veden	hal-
linnan	kehittämiseksi	eri	maissa.	Veden	hallintaan	liittyvät	tarpeet	kasvavat	jatkuvasti	etenkin	kehitty-
vissä	maissa,	mikä	tuo	mahdollisuuksia	suomalaisen	teknologian	ja	osaamisen	vientiin	maailmalla.

suomalainen teknologia ja osaaminen avainasemassa

Vesivarojen optimointi vaatii sade
mittauksia, ennusteita ja osaamista

Säätutka	pyritään	asentamaan	riittävän	korkealle	paikalle,	jotta	
vältytään	tutkasignaalin	katvealueilta.
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tuhojen aiheuttamien taloudellisten ja inhimillisten va-
hinkojen minimointi. Tulviin liittyvät ongelmat ovat kas-
vaneet maailmalla viime vuosina rajusti. Osasyynä tulvien 
lisääntymiseen voidaan pitää ilmastonmuutoksesta johtu-
vien sateiden ja sään ääri-ilmiöiden lisääntymistä, mutta 
suurempi syy lienee se, että yhä enemmän ihmisiä asuu 
tulvariskialueilla. Nopeasti etenevä kaupungistuminen ai-
heuttaa suuria ongelmia varsinkin niillä alueilla, jotka si-
jaitsevat hankalissa ilmasto-olosuhteissa ja joissa väestön-
kasvu on nopeaa.

YK:n alaisen UNISDR:n mukaan tulvat ovat kaikkein 
tuhoisimpia luonnononnettomuuksia, kun arvioidaan ta-
loudellisia menetyksiä ja vaikutuksia ihmisten elämään. 
Tulvat edustavat yhtä kolmasosaa kaikista luonnononnet-
tomuuksien aiheuttamista kustannuksista ja kahta kolmas-
osaa ihmisille aiheutuneista kärsimyksistä. Tämän vuoksi 
on ymmärrettävää, että eri puolilla maailmaa on tullut tar-
ve panostaa nimenomaan vedestä johtuvien luonnonon-
nettomuuksien vaikutusten ehkäisyyn. Arvioiden mukaan 
luotettavan operatiivisen tulvaennustejärjestelmän avul-
la voidaan säästää 5…�0 prosenttia tulvien aiheuttamis-
ta tuhoista. Kun tulvatuhot lasketaan yleensä miljoonissa 
euroissa, on selvää, että investointi ennustejärjestelmiin 
kannattaa. Yhdysvaltain kansallisen valtameri- ja ilmasto-
tutkimuskeskuksen NOAA:n tekemän selvityksen mukaan 
60 miljoonan dollarin investointi hydrologiseen ennuste-
järjestelmään toisi Yhdysvalloissa vuosittain 360 miljoo-
nan dollarin säästöt sekä tulvatuhojen ehkäisyssä että ylei-
sesti, mahdollistaen tehokkaamman vesivarojen hallinnan 
ja optimoinnin. Kehittyvissä maissa, joiden infrastruktuu-
ri on vielä enemmän sään armoilla, vaikutus lienee vielä 
suurempi.

Reaaliaikaiset monitorointi- ja seurantajärjestelmät an-
tavat mahdollisuuden saavuttaa taloudellisia hyötyjä ja 
edesauttaa varsinkin kehittyviä maita turvaamaan elintasoa 
kasvattavan talouskasvun. Noin 70 prosenttia kulutetusta 
käyttövedestä kuluu maanviljelyn kasteluun, joten sadan-
ta- ja vesivarantoennusteiden merkitys myös ruuantuotan-
nolle on valtava. Investointeja tarvitaan mikä puolestaan 
saa aikaan liiketoimintamahdollisuuksia. Kansainvälisesti 
ottaen markkinat ovat suuret.

Uuden teknologian avulla parempiin 
mittaustuloksiin
Hydrologinen ennustejärjestelmä, joilla myös tulvaennus-
teita tehdään, tarvitsee lähtötietoina valuma-alueelle sata-
van veden määrän, tai mielellään mahdollisimman hyvän 
ennusteen sinne lähitulevaisuudessa satavan veden mää-
rästä. Sade-ennusteita tehdään hyödyntämällä numeerisia 
ilmakehämalleja, jotka tarvitsevat toimiakseen tietoa ilma-
kehän olosuhteista. Tärkein informaatiolähde tätä tarkoi-
tusta varten ovat radioluotaukset, joilla mitataan ilmake-
hän ilmankosteus-, lämpötila- ja tuuliprofiili. Ilman tätä 
tietoa sää- ja sade-ennusteita on käytännössä mahdotonta 
tehdä. Tiukat vaatimukset ennusteiden tarkkuudesta pitä-
vät huolen siitä, että luotausten merkitys ei tule tulevai-

suudessa vähentymään. Vaisala on maailman merkittävin 
radiosondien toimittaja.

Reaaliaikaiseen sateen mittaukseen käytetään tyypilli-
sesti säätutkaa ja maan pinnalle asennettuja automaatti-
sia sadeasemia. Varsinkin tulviin tarkoitetuissa ennuste-
järjestelmissä säätutka on välttämätön. Säätutkan avulla 
voidaan mitata sadanta suoraan halutulla valuma-alueel-
la ja tutkan avulla voidaan myös tehdä lähiajan sade-en-
nusteita. Vaisalan säätutka edustaa uusinta kaksoispola-
risaatioteknologiaa, jolla päästään parempaan tarkkuuteen 
kuin perinteisillä säätutkilla. Uuden teknologian myötä 
tutkien käyttö hydrologisissa sovelluksissa on korostumas-
sa, ja Vaisala onkin toimittanut useita tutkia, joiden yksi 
pääsovellus on kaupunkitulvat ja niihin liittyvien ennak-
kovaroitusten antaminen.

Havainto- ja ennustejärjestelmien lisäksi täytyy myös 
varmistaa että käyttäjät pystyvät hyödyntämään järjestel-
miä oikealla tavalla. Suomen Ilmatieteen laitos toteuttaa 
kansainvälisiä projekteja, joissa koulutetaan sisarinstituut-
teja sääpalvelujen kehittämisessä ja modernin mittaus- ja 
ennusteteknologian käytössä. Tämä mahdollistaa luotet-
tavien havaintojen ja sade-ennusteiden tekemisen tulva-
ennustejärjestelmien lähtötiedoiksi.

Vesivoima ja maatalous hyödyntävät 
säätutkadataa
Vesivoimayhtiöt tarvitsevat säätutkadataa jotta ne voi-
vat ennustaa voimalaitoksilla käytettävissä olevan veden 
määrää. Käytettävissä oleva veden määrä korreloi suoraan 
energian tuotantokapasiteetin kanssa, joka puolestaan voi-
daan muuttaa suoraan rahaksi. Energian sääkriittisten tuo-
tantomuotojen, kuten tuulivoiman ja aurinkovoiman te-
hotuotannon vaihteluiden tasaamisessa juuri vesivoima 
on nopein ja helpoin energiantuotannon laji. Vesivoiman 
tuotantokapasiteetin optimointi on siis oleellista talou-
dellisesti järkevän toiminnan kannalta. Tässä sade-ennus-
teet ovat tärkeä informaatiolähde. Useat maat ovat raken-

Viron	hydrometeorologinen	laitos	tekee	tulvaennusteita	
käyttämällä	hyväksi	Vaisalan	toimittaman	säätutkan	
sademittauksia.
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taneet energiapolitiikkansa vesivoiman varaan, mikä on 
luonnollista, jos maassa on paljon hyödynnettävää vesi-
voimaa. Euroopassa vesivoimakapasiteetti on jo kohtalai-
sen käytetty, mutta monessa, nimenomaan kehittyvässä 
maassa, on vielä runsaasti käyttämätöntä vesivoimapo-
tentiaalia. Koska vesivoima on uusiutuvaa energiaa, si-
tä halutaan ottaa käyttöön niin paljon kuin mahdollis-
ta. Miltei puolet taloudellisesti käytettävästä vesivoima-
potentiaalista on BRIC-maissa (Brasilia, Venäjä, Intia ja 
Kiina) mutta vain pieni osa potentiaalista on hyödynnet-
ty. Näiden maiden kasvava talous lisää varmasti myös ve-
sivoiman kysyntää, joka puolestaan näkyy liiketoiminta-
mahdollisuuksina suomalaiselle vesiosaamiselle. Yksi vii-
meisimmistä Vaisalan säätutkaprojekteista on toteutettu 
Brasiliassa, missä paikallinen vesivoimayhtiö CEMIG on 
hankkinut säätutkan omien vesivoimalaitosten kapasitee-
tin ennustamiseen.

Investointeja nykyaikaiseen teknologiaan 
tarvitaan entistä enemmän
Sääpalvelujen ja hydrologisten ennusteiden tuotanto on 
suurimmassa osassa länsimaita jo pääasiassa automatisoi-
tu. Havainnot perustuvat reaaliaikaisten olosuhteiden mit-
taamiseen sekä maanpinnalta että ilmakehästä. Kuitenkin 
ne maat, joiden talous on eniten säästä ja sateiden määräs-
tä riippuva, tukeutuvat vielä enimmäkseen manuaalisiin 
havaintoihin ja vanhentuneeseen teknologiaan. Monessa 

tapauksessa tämä muodostuu taloudellisen kehityksen es-
teeksi, koska ilman automaattisia ja reaaliaikaisia havain-
toja ei pystytä tuottamaan tarvittavia sääpalveluja yhteis-
kunnan eri sektoreille. Viime aikoina sääennuste- ja hydro-
logiset ennustejärjestelmät ovat saaneet kaipaamansa prio-
riteettia näiden maiden omissa budjettiohjelmissa ja myös 
monen kehitys- ja investointipankin kansainvälisissä oh-
jelmissa. Sääpalvelujen merkitystä talouskasvulle ja maan 
infrastruktuurin kehitykseen on vihdoin alettu ymmärtää. 
Kuitenkin esimerkiksi kansallisen rahoituksen puute on 
vielä monesti esteenä tarvittavien investointien tekemi-
selle, vaikka yksi tulevien vuosikymmenten suurimmista 
haasteista hallituksille on varmistaa riittävä veden määrä 
kasvaville väestömäärille, varsinkin kaupungeissa.

Nykyään on yhä enemmän yksimielisyyttä siitä, että il-
mastonmuutos tulee vaikuttamaan sääolosuhteisiin mer-
kittävällä tavalla. Kun vaikutukset kohdistuvat sademää-
rään ja sateen jakaumaan, on entistä tärkeämpää, että on 
olemassa työkalut, joiden avulla tätä kehitystä voi seurata. 
Jatkuvalla, reaaliaikaisella monitoroinnilla voidaan opti-
moida veden käyttöä ja varautua sään ääri-ilmiöihin. Kun 
vielä varmistetaan, että viranomaisilla on kyky hyödyntää 
mittausdataa ja tehdä sen avulla päätöksiä, voidaan tulevai-
suudessa säästyä monilta veden hallintaan liittyviltä, vaka-
vilta ongelmilta. Suomalaisella osaamisella on tässä kehi-
tyksessä merkittävä rooli. Sitä on syytä mainostaa ja mark-
kinoida kansainvälisillä foorumeilla. 

Suurta	tuhoa	aiheuttavat	tulvat	ovat	yksi	suurimmista	tulevaisuuden	haasteista	suurkaupungeissa.
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Vesiosaamisen	vientiä	tuetaan	monin	tavoin,	
ja	ala	etsii	yhteistoimintamalleja	kansainväli-
sessä	 kilpailussa	 menestymiseksi.	 Erityisesti	
pk-sektorin	 pääsy	 maailmalle	 helpottuu	 yh-
teistyössä	 toistensa	 ja	 isompien	 veturiyritys-
ten	 kanssa.	 Yrityksillämme	 on	 paljon	 hyvää	
osaamista,	jota	voidaan	viedä	sekä	lähialueil-
le	että	kauemmaksikin.

Vuonna 2009 perustettu Finnish Water Forum 
(FWF) kokoaa yhteen julkisen ja yksityissekto-
rin toimijat ja edistää suomalaisen vesiosaamisen 

vientiä. Foorumiin kuuluu jo yli 70 vesialan yhteisöä (yri-
tyksiä, ministeriöitä, tutkimus- ja oppilaitoksia sekä yh-
distyksiä). Jäsentensä lisäksi FWF toimii läheisessä yhteis-
työssä muiden vesi- ja ympäristöalan kehittäjien ja vien-
ninedistäjien kanssa. Vuonna 2008 käynnistynyt ja tänä 
vuonna päättyvä Tekesin Vesi-ohjelma rahoittaa yritys-
ten ja julkisten tutkimuslaitosten t&k&i-hankkeita vesi-
sektorilla. Ohjelma pyrkii myös edesauttamaan vesialan 
kehittymisen edellytyksiä Suomessa yleisemmin. Tekesin 
Vesi-ohjelma rahoittaa myös FWF:n hanketta, jossa kehi-
tetään toimintamalleja vesialan yritysten kansainvälisty-
misen edistämiseksi.

Sekä FWF:n että Tekesin Vesi-ohjelman yksi keskei-
sistä tavoitteista on tukea pienten ja keskisuurten yri-
tysten kehittymistä kohti kansainvälistä liiketoimintaa. 
Kansainvälisissä hankkeissa vaaditaan usein panostuk-
sia, joihin yksittäisten pk-yritysten voimavarat eivät rii-
tä. Siksi pk-toimijoita pyritään verkottamaan ja kokoa-
maan yhteishankkeisiin sekä toistensa että isompien yri-
tysten kanssa. FWF:n jäsenistöön kuuluu 39 pk-yritystä 
(tammikuu 20�2) ja toiminta kiinnostaa jatkuvasti uusia 
toimijoita. Tekesin Vesi-ohjelmassa on rahoitettu tähän 

mennessä noin 80 yrityshanketta yhteensä noin 25 mil-
joonalla eurolla. Näistä lähes 60 hanketta on noin 50 eri 
pk-yrityksen hankkeita, kattaen suoraan hieman yli puo-
let yritysrahoituksen määrästä ohjelmassa. Lisäksi Tekesin 
rahoitus suurille veturiyrityksille kanavoituu alihankintoi-
na lähes täysin pk-yrityksille ja tutkimusorganisaatioille. 
Näin ollen pk-sektorin rooli vesialan kehittämisessä on 
hyvin merkittävä.

Tässä artikkelissa esitellään joidenkin FWF:n jäsen-
yritysten toimintaa erityisesti pk-sektorilla sekä Tekesin 
Vesi-ohjelman rahoituksella pk-yrityksissä tehtävän kehi-
tystyön yleisiä teemoja ja rahoituksen jakautumista.

Suomen vahvuudet pohjoisten olosuhteiden 
vesihuollossa ja vesiICT osaamisessa
Veteen liittyvä osaaminen on perinteisesti jaettu vesihuol-
toon, vesitalouteen ja vesirakentamiseen. Yritystoiminnan 
näkökulmasta voidaan ryhmittely tehdä myös toiminnan 
luonteen perusteella jakaen toimijat esimerkiksi konsult-
teihin, suunnittelijoihin, urakoitsijoihin, laite-, teknolo-
gia- tai systeemituottajiin, operoijiin, kemikaali- ja ma-
teriaalituottajiin. Yksi tapa hahmottaa suomalaista vesi-
osaamista on nimetä vahvuusalueita, joissa osaamisemme 
on parhaimmillaan. Vesialan laajuuden takia vertailu on 
kuitenkin vaikeaa ja eri osaamisalueita on lähes mahdo-
tonta arvottaa keskenään. Suomalainen vesiosaaminen on 
monella tavoin korkeatasoista, mutta erityisen kilpailu-
kyvyn löytäminen globaaleilla markkinoilla tuntuu usein 
haasteelliselta.

Sekä FWF:n että Tekesin Vesi-ohjelman toiminnan ai-
kana on tunnistettu muutamia osaamisalueita, joissa osaa-
misemme on vahvaa ja joilla on erityistä vientipotentiaalia. 
Tällaisia ovat mm. vesihuoltoprosessien hallinta erityisesti 
pohjoisissa olosuhteissa sekä ICT-teknologian soveltami-
nen vesialalla. Suomella on ICT-osaamisessa myös uskot-
tavuutta Nokian ja sitä palvelevien kehittäjien perintönä. 
Vesi-ICT -aihealueeseen on ladattu suuria odotuksia glo-
baalien vesihaasteiden ratkaisemisessa – tämä kehittämisen 
osa-alue on myös noussut selvästi esiin Vesi-ohjelman rahoi-
tushauissa. Yhteensä noin 75 prosenttia Tekesin Vesi-ohjel-
massa rahoitetuista yrityshankkeista kuuluu joko veden ja 
jäteveden käsittelyn tai vesi-ICT (mittaus ja monitorointi) 
teema-alueeseen. Koko rahoituksesta noin puolet on myön-
netty vesien käsittelyn kehittämiseen (noin �2 milj. euroa) 
ja noin 30 prosenttia vesi-ICT alueelle (noin 7,5 milj. eu-
roa). Vesien käsittelyyn liittyvästä rahoituksesta yli 70 pro-
senttia on kohdistunut suuremmille yrityksille, kun puoles-
taan vesi-ICT -teeman rahoituksesta lähes 70 prosenttia on 
mennyt pk-yrityksille.

Seuraavassa esitetään FWF:n jäsenyrityksiä muutaman 
esimerkin kautta, jotka koskevat kehitysmaissa tehtävää kon-
sultointia, jätevedenpuhdistusta naapurimaissamme sekä ve-
si-ICT –ratkaisuja.

Suomalaiselle vesiosaamiselle on kysyntää
katri mehtonen
Toimitusjohtaja, Finnish Water Forum
E-mail: katri.mehtonen@finnishwaterforum.fi

saiJa Vuola
Projektipäällikkö, Finnish Water Forum
E-mail: saija.vuola@finnishwaterforum.fi

tuomas lehtinen
Tekesin Vesi-ohjelman päällikkö
E-mail: tuomas.lehtinen@tekes.fi

anne salminen
Tekesin Vesi-ohjelman koordinaattori
E-mail: anne.salminen@poyry.com

Jatkuu 
sivulla  31
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Kehitysmaissa vesisektorin kestävän kehittämisen pää-
tavoitteena on kehitysmaan omien voimavarojen 
vahvistaminen. Tästä syystä Niras Finland Oy, yk-

si Suomen suurimmista kehitysyhteistyöhön erikoistuneista 
asiantuntijaorganisaatioista, vie maailmalle asiantuntijapal-
veluiden lisäksi kapasitointipalveluja. Tämä merkitsee paikal-
listen instituutioiden ja sidosryhmien osaamisen ja teknisten 
resurssien kehittämistä niin, että kehitysyhteistyöprojektin 
aikana opetellut menetelmät ja ratkaisut jatkuvat projektin 
jälkeen paikallisen osaamisen voimin. Paikallisten toimijoi-
den valtaistumiseen johtava asiantuntijuuden jakaminen ja 
onnistunut kapasitointi ovat usein onnistuneen kehityshank-
keen ensisijainen kriteeri; kehitysyhteistyön asiantuntijoiden 
tärkein tehtävä on tehdä itsensä tarpeettomiksi.

Vesihuollon kehittäminen edistää useita muitakin kehi-
tystavoitteita, kuten demokratiaa, ihmisoikeuksia, tasa-ar-
voa, vähemmistöjen oikeuksia ja hallinnon hajauttamista, 
mikä puolestaan palvelee myös taloudellista kehitystä, sillä 
projekteissa hyväksi havaitut menetelmät sekä hyvän hallin-
non mukaiset toimintatavat leviävät alhaalta ylöspäin, kylä-
tasolta keskushallintoon. Paikallisyhteisöjen jäsenet osalliste-
taan kartoittamalla yhdessä kylien ensisijaiset kehitystarpeet, 
huomioimalla vähemmistöjen asema ja äänestämällä tarvit-
taessa päätöksistä.

Esimerkki onnistuneesta kapasitoinnista on Nirasin 
Etiopiassa ja Sudanissa hallinnoima, vesieroosion pysy-
vään vähentämiseen pyrkivä hanke, jossa kyläläiset osallis-
tuvat aktiivisesti projektin suunnitteluun ja toteutukseen. 
Intensiivisen sadekauden aiheuttaman eroosion estäminen 
puita istuttamalla tai pengertämällä ei ole aiemmin ollut 
paikallisväestön kannalta mielekästä, sillä se on vienyt sekä 
työvoimaa että viljelysmaata. Paikallisväestön osallistaminen 
on ollut eroosion pysyvän vähentämisen kannalta olennaista 

puiden hakkuun, maankäytön ja eroosion välisten syy-seu-
raussuhteiden selventämiseksi ja vastuunkantamisen edistä-
miseksi. Etiopiassa Niras tukee paikallisviranomaisia myös 
hydrologisen seurantajärjestelmän suunnittelussa ja toimeen-
panossa. Järjestelmän avulla eroosion torjunnan tulokselli-
suus konkretisoituu.

Koska vesikysymykset kytkeytyvät tiiviisti valtioiden vä-
lisiin ja sisäisiin poliittisiin asetelmiin, vaatii vesiproblema-
tiikka teknisen erityisosaamisen lisäksi monitieteistä ja mo-
nipuolista ymmärrystä paikallisesta toimintaympäristös-
tä. Kehitysmaissa maaseudun vesihuolto kytkeytyy Nirasin 
projekteissa maaseudun kokonaisvaltaiseen kehitykseen. 
Kambodžassa toteutetussa maaseudun kehittämishankkees-
sa projektin varsinaisten tavoitteiden saavuttaminen, eli koti-
talouksien tulotason nostaminen ja tulonlähteiden monipuo-
listaminen, edellyttivät vesihuollon, sanitaation ja kastelu-
järjestelmien kehittämistä. Vesikysymysten ratkaisu edellyt-
ti puolestaan julkishallinnon tukemista julkishyödykkeiden 
omistajuuteen liittyvissä kysymyksissä sekä lainsäädännön 
kehittämisessä.

Kehitysmaiden kaupungeissa vesihuoltoon liittyviä ongel-
mia aiheuttavat nopea ja hallitsematon kaupungistuminen. 
Toisaalta kaupungistuminen antaa mahdollisuuden tehok-
kaampaan vesihallintoon sekä veden ja sanitaation parem-
paan saatavuuteen. Urbaanissa ympäristössä Nirasin tarjo-
ama asiantuntijapalvelu keskittyy esimerkiksi vesilaitosten 
huollon ja johtamisen ja rahoitusmenetelmien kehittämiseen 
sekä tiedon parempaan hyödyntämiseen ja toiminnan ylei-
sen kehittämiseen. Parhaillaan Niras kehittää niin vesihuol-
lon tekniset, taloudelliset kuin ympäristöaspektitkin huomi-
oivaa ”tiekarttaa” Sansibarin pääsaaren, Ungujan alueen ve-
siverkoston mukauttamiseksi vastaamaan nopeasti kasvavan 
alueen tulevia vesitarpeita. 

 Paikallisen osaamisen kehittäminen ja 
paikallisväestön osallistaminen on onnistuneen 
kehitysyhteistyöprojektin ensimmäinen edellytys.

Suunnittelua ja konsultointia kehitysmaissa:

Niras Finland Oy – ”Asiantuntijoiden tärkein tehtävä on tehdä itsensä tarpeettomiksi”

Teksti: Anne Sillanpää

Finn WASH BG -ohjelman kautta on esimerkiksi 
käsinkaivettujen kaivojen avulla turvattu vuosittain 
puhtaan veden saanti noin 70 000 kyläläiselle 
Benishangul-Gumuzin alueella Etiopiassa.
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Vesitekniikka on FCG Finnish Consulting 
Group Oy:n keskeinen toimiala, jolla yh-
tiö tarjoaa vesihuollon kehittämis-, yleis- 

ja toteutussuunnittelua, käyttökonsultointia, 
mallinnusta ja talous- ja organisaatioselvityksiä. 
Esimerkiksi jätevedenpuhdistamot ja vesilaitokset 
ovat vaativia hankkeita, joiden suunnittelu edel-
lyttää monen alan asiantuntijoiden yhteistyötä.

FCG:n kansainvälinen toiminta pohjautuu 
yhtäältä kehitysyhteistyöhankkeisiin, joita toteu-
tetaan eri puolilla maailmaa, toisaalta tytäryhti-
öidemme toimintaan sekä omissa maissaan että 
kansainvälisesti. FCG edeltäjineen on vuosien ai-
kana toteuttanut ulkomailla yli 800 projektia.

Suomessa jätevedet puhdistetaan tehokkaas-
ti ja tätä prosessiasiantuntemusta FCG on siir-
tänyt suunnittelukohteisiinsa Itämeren alueel-
la. FCG on pitkään tehnyt yhteistyötä Pietarin 
vesilaitoksen kanssa Lounaisen puhdistamon ja 
Keskisen puhdistamon modernisoinnin ja ravin-
teiden poiston tehostamisen suunnittelussa sekä 
Tallinnan vesilaitoksen kanssa Paljassaaren puh-
distamon kunnostussuunnittelussa.

Suomalainen vesihuollon organisointi kunti-
en vastuulla olevana palveluna ja silti taloudelli-
sesti itsenäisinä liikelaitoksina kelpaa myös mal-
liksi. FCG tekee parhaillaan useita ulkoministe-
riön rahoittamia teknisen avun projekteja, joissa 
uudistetaan tai kehitetään vesihuoltopalvelujen 
organisointia. Meneillään on mm. tekninen apu 
Nairobissa toimivalle Kenya Water Services Trust 
Fundille, joka on koko maan vesiasioita hoita-
va rahasto. Nepalin haasteellisen Kauko-Lännen 
vuoristoalueilla tuetaan kaikkea veteen liittyvää 
maaseudun kehitystä, kuten vesihuoltoa, kas-
telujärjestelmiä ja pienimuotoista vesivoimaa. 
Palestiinassa taas on meneillään tekninen apu 
Luoteis-Jerusalemin vesihuoltoprojektille, johon 
liittyy uuden vesilaitoksen perustaminen. Lisäksi 
FCG on mukana Maailmanpankin rahoittamas-
sa Palestiinan vesihallinnon kapasitointiprojek-
tissa, jonka tavoitteena on itsehallintoalueen ve-
sihallinnon ja palvelurakenteiden uudistaminen 
ja vahvistaminen.

Mallinnusosaamisen viennistä esimerkkinä on 
Aasian kehityspankin rahoittama tekninen apu 
Keski-Aasian maiden hydrometeorologisille insti-
tuuteille ilmastonmuutoksen vaikutusten mallin-
tamisessa ja sopeutumisen strategisessa suunnit-
telussa.

Suunnittelua ja konsultointia kehitysmaissa:

FCG Finnish Consulting Group Oy – Asiantuntemus vientituotteena

Suomalainen neuvonantaja Kenian vesipalvelurahastossa 
tukee vesihuollon järjestämistä köyhimmissä yhteisöissä, 
sen rahoituksen kanavointia ja tietohallinnon kehittämistä.

Kemiallisen fosforinpoiston osaamista on viety Pietarin 
jätevedenpuhdistamoille.

Teksti: Suvi Niini
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Jätevedenkäsittelyä naapurimaissa:

Preseco Oy – Räätälöityjä 
kokonaisratkaisuja avaimet-käteen 
–periaatteella

Preseco Oy on innovatiivinen ympäristöteknolo-
giayritys, joka ratkaisee asiakkaidensa vesi-, jäte- ja 
biopolttoainehaasteet tarjoamalla räätälöityjä ko-

konaisratkaisuja avaimet-käteen -periaatteella. Presecon 
ydinosaamista ovat jätevedenpuhdistuslaitteet ja -laitok-
set, kompostointi- ja biokaasulaitokset sekä biodieselpro-
sessorit ja näiden yhdistelmät.

Yhtiön viimeisin jätevesien puhdistusjärjestelmätoimitus 
on Virossa Kuressaaren jätevesilaitoksella, jossa oli moder-
nisointia kaipaava puhdistuslaitos. Preseco hyödynsi aiem-
paa infrastruktuuria asentaen olemassa oleviin jätevesialtai-
siin SBR-tekniikkaa (Sequencing Batch Reactors eli perättäi-
nen eräpuhdistus -järjestelmä). SBR-menetelmä on kustan-
nustehokas, joten lopputuloksena osa vanhoista altaista jäi 
varalle tulevia mahdollisia tarpeita varten ja jäteveden puh-
distustulos on erinomainen. SBR-järjestelmä sopii luonnol-
lisesti myös uusiin, suunniteltaviin jätevesilaitoksiin.

Kuressaaren jätevesilaitoksella syntyvä puhdistusliete 
pumpataan Presecon toimittamalle biokaasulaitokselle, jos-
sa vastaanotetaan myös muuta biojätettä kuten teurasjätettä 
ja meijerin heraa käsitellyn jätemäärän ollessa yhteensä noin 
�0.000 tonnia vuodessa. Biokaasutuksessa syntyvä rejekti-
vesi puhdistetaan viereisellä jätevesilaitoksella ja tuotettu 
biokaasu hyödynnetään sähkön ja lämmön tuotannossa.

Yhtiön viimeisin asiakastoimitus jätevesilietteen rum-
pukompostointiin on Keilan Vesi AS, Viro. Haasteena oli 
jätevesilietteen kompostointi, koska laitos sijaitsee melko 
lähellä asutusta joen rannalla. Preseco Oy toimitti ACU 
�25 -rumpukompostorin tarvittavine apulaitteineen, jol-
la asiakasyhtiö voi kompostoida jätevesilietettä noin �800 
tonnia vuodessa. Biosuodatinta hyödyntäen myös kompos-
toinnin laaja-alainen hajuhaitta on eliminoitu. Keilan Vesi 
saa rumpukompostoinnin avulla nopeasti kompostia tai 
lannoiteraaka-ainetta myytäväksi. Viranomaisluvituksen 
ja jätevesilietteen analyysin perusteella komposti on viher-
rakentamiseen sopivaa tukiainetta tai kallisarvoista lannoi-
teraaka-ainetta jopa peltoviljelyyn.

Rumpukompostoinnin kapasiteetti on yleensä 500 – 
�2.000 tonnia vastaanotettavaa jätettä vuodessa.

Jätevedenkäsittelyä naapurimaissa:

Econet Oy – Pitkäaikaista yhteistyötä 
Ruotsissa

Econet Oy on toiminut Ruotsin markkinoilla jo 
vuodesta 2002 lähtien. Ruotsi oli Econet Oy:n 
(silloinen Econet Engineering Oy) vesiosaami-

sen ensimmäinen vientimaa. Econetilla oli tarjota asi-
antuntemusta kaikilla vedenkäsittelyn osa-alueilla mm. 
Ruotsin sellu- ja paperiteollisuudelle.

Sellu- ja paperiteollisuus käyttää suuria määriä vet-
tä prosesseissaan. Teollisuus tarvitsee puhdasta vettä 
paitsi tuotannossaan myös esimerkiksi kattilavetenä 
voimalaitoksissaan ja soodakattiloissaan. Käytetty ve-
si poistuu tehtaista jätevetenä, joka täytyy puhdistaa 
tehokkaasti. Tavallisin ja paras käsittelytapa on bio-
loginen puhdistus aktiivilietemenetelmällä. Toiminta 
Ruotsin paperi- ja sellutehtaiden jätevedenpuhdis-
tuksessa on ollut menestyksellistä. Econet on yhti-
ön perustamisvuodesta 2002 lähtien suunnitellut 
ja käynnistänyt suuria aktiivilietelaitoksia sellu- ja 
paperitehtailla.

Econet vastasi muun muassa Stora Enso Skutskärin 
hienopaperitehtaan jätevedenpuhdistamon prosessi- ja 
laitossuunnittelusta. M-real Husumin paperitehtaan 
jätevedenpuhdistamoprojektissa Econet vastasi pro-
sessi- ja laitossuunnittelusta ja työ jatkui projektin-
johtourakkana sisältäen laitoksen asennusvalvonnan 
ja käyntiinajon.

2000-luvun alussa YIT:n omistuksessa ollut ruot-
salainen vesi- ja ympäristöalan yritys YIT Vatten 
& Miljöteknik AB uudisti yhteistyössä nykyisten 
Econetin asiantuntijoiden ja ammattimiesten kans-
sa Stora Enson Hyltebrukin paperitehtaan jäteve-
denpuhdistamon. Paperitehdas oli tuolloin tuotan-
noltaan maailman suurin. Jäteveden esikäsittely uu-
distettiin olemassa olevia rakenteita hyödyntäen. 
Aktiivilieteprosessi ja tertiäärikäsittely rakennettiin 
kokonaan uudelleen. Haasteita projektiin toi se, et-
tä paperitehdas oli koko ajan tuotannossa muutamaa 
pientä pakollista katkosta lukuun ottamatta.

Econetin tytäryhtiöllä, Oy Slamex Ab:lla, on laaja 
valikoima sekä kunnalliseen että teollisuuden jäteve-
denkäsittelyyn sopivia laitteita. Slamex on toimittanut 
Ruotsiin laitteita jo yli 25 vuoden ajan: muun muas-
sa erilaisia selkeyttimiä metsäteollisuuteen ja välppiä 
Göteborgin kunnalliseen jätevedenkäsittelyyn.

Tänä päivänä Econet Oy omistaa merkittävän osan 
ruotsalaisesta Econet Vatten & Miljöteknik AB:sta. 
Econetilla, merkittävänä suomalaisen vesiosaamisen 
viejänä, on tarkoitus laajentaa toimintojansa koko 
Itämeren ranta-alueella.

Tekesin Vesi-ohjelma on myöntänyt rahoitusta palvelu- 
ja liiketoiminnan kehitykseen Econet -konsernissa. 

Kompostointilaitos.

Teksti: Econet Oy Teksti: Pertti Leppäluoto
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SATEL Oy on suomalainen vuonna �986 perustettu 
elektroniikka-alan yritys, joka suunnittelee ja valmis-
taa radiomodeemeja sekä oheislaitteita langattomaan 

tiedon- ja hälytyksensiirtoon.
SATEL -radiomodeemit ovat laajalti käytössä vesilaitosso-

velluksissa puhdas- ja likavesipuolella. Ne ovat joustava vaih-
toehto haastaviin olosuhteisiin; verkon pystytys, ylläpito ja 
laajentaminen on helppoa ja tiedonsiirto radiomodeemeilla 
on luotettavaa, reaaliaikaista sekä operaattoreista vapaata.

Radiomodeemeja käytetään esimerkiksi vedenjakeluverk-
kojen kontrollointiin, jolloin vikatilanteisiin voidaan reagoi-
da nopeasti. Veden virtaus- ja kulutusmäärien, pinnanmit-
taustietojen sekä pumppaamojen kaukokäyttö käy myös vai-
vattomasti radiomodeemien avulla.

Nokian vesilaitos on yksi SATEL Oy:n sadoista suo-
malaisista vesilaitosasiakkaista. Ensimmäiset SATEL ra-
diomodeemit otettiin Nokialla käyttöön jo �990 -luvulla. 
Vuonna 2008 käytössä ollut järjestelmä tiedonsiirtoverk-
koineen päätettiin päivittää. Uusi automaatiojärjestelmä 
on rakenteilla ja se toteutetaan Nokialla pääsääntöises-
ti itse, koska vesilaitoksella on vahvaa automaatio-osaa-
mista. Tiedonsiirtoon valittiin SATELLINE-3AS NMS 
(Network Management System) radiomodeemi yhdes-
sä SATEL NMS PC -ohjelmiston kanssa. NMS PC-oh-
jelman avulla monitoroidaan reaaliaikaisesti radioverkon 
kuntoa; vastaanotetun signaalin voimakkuutta, modeemi-
en käyttöjännitettä sekä sisäistä lämpötilaa. Myös radio-
verkon hallinta ja ohjaus tapahtuu etäkäyttöisesti valvo-
mosta käsin SATEL NMS PC -ohjelmistolla. 

Mipro Oy on toiminut vesihuollon automaatio-
toimittajana jo yli 30 vuotta ja toimittanut tuo-
na aikana yli 300 vesihuollon projektia. Mipro 

toimittaa kokonaisvaltaisia järjestelmäratkaisuja, jotka kat-
tavat kaikki modernin vesihuollon prosessit puhtaan veden 
tuotannosta ja jakelusta jäteveden pumppaukseen ja puh-
distukseen. Vesihuollon lisäksi Mipro toimittaa järjestel-
märatkaisuja myös energiahuollon prosessien ohjaukseen 
ja valvontaan sekä rautatieliikenteen ja teollisuuden turval-
lisuuden hallintaan.

Mipron vesihuollon järjestelmät perustuvat teollisuu-
dessa yleisesti käytettyyn ohjelmisto- ja laitteistotekno-
logiaan, joka kattaa väyläratkaisut, laite- ja ohjelmisto-
riippumattoman järjestelmäarkkitehtuurin sekä valvo-

moratkaisut. Yksi järjestelmien vahvuuksista on, että ne 
ovat integroitavissa saumattomasti olemassa olevaan inf-
rastruktuuriin ja helposti laajennettavissa kaikissa elinkaa-
ren vaiheissaan.

Järjestelmäratkaisut sopivat erityisen hyvin turvallisen 
vesihuollon varmistamiseen viranomaisten talousvedel-
le asettamien laatuvaatimusten mukaisesti. Samoin jäte-
veden puhdistuslaitoksissa ratkaisuilla varmistetaan opti-
maalinen ja viranomaisten lupaehdot täyttävä toiminta.

Mipro on perustettu vuonna �980 ja se työllistää tällä 
hetkellä 70 asiantuntijaa. Yrityksen pääkonttori sijaitsee 
Mikkelissä, lisäksi toimintaa on sekä muualla Suomessa 
että muun muassa Itä-Euroopassa ja Lähi-idässä. MiSO 
on Mipro Oy:n järjestelmien tuotemerkki. 

SATELin radiomodeemit ovat kompakteja kooltaan ja 
suorituskyvyltään erinomaisia kriittisiin kaukovalvonta- 
ja -ohjauskohteisiin.

ICT-ratkaisut vesialalla – Smart Water

SATEL Oy:n tuotteilla luotettavuutta vedenjakeluverkon valvontaan

ICT-ratkaisut vesialalla – Smart Water

Mipro Oy toimittaa kokonaisratkaisuja vesihuollon hallintaan

Teksti: Arja Vainio

Teksti: Mipro Oy
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Suomalaisen veden vienti?

Finnish Waterline Oy

Monet ovat ihmetelleet miksi suo-
malaista, vertailussa kaikki kan-
sainväliset pullovedet voittavaa 

vettä ei viedä ulkomaille. Suomesta riittäisi 
vettä vientiin ja suomalaisvedellä voitaisiin 
tukea väliaikaisratkaisuna erityisesti vesi-
pulasta kärsiviä kehitysmaita ja köyhintä 
väestönosaa sillä välin, kun maan omaa 
infrastruktuuria kehitetään. Suomalaisella 
vedellä voitaisiin myös pelastaa ihmishen-
kiä katastrofitilanteissa. Suomen ympäris-
tölupa- ja muut suojelujärjestelmät takaa-
vat, ettei vettä oteta yli ympäristön kanto-
kyvyn tai epäoikeudenmukaisesti.

Pullovedellä on maailmalla isot markki-
nat, mutta vettä voidaan lisäksi viedä suu-
remmissa erissä, joista jako tehdään vas-
ta paikan päällä. Finnish Waterline Oy 
on kehittänyt kestävän, konttierissä liik-
kuvan vedenkuljetusmuodon ja tarjo-
aa vedeksi puhdasta Lohjanharjun vettä. 
Finnish Waterlinella on valmius toimittaa 
vettä ympäri maailmaa 24m3 vakuumeis-
sa elintarvikehyväksytyissä Flexitankeissa. 
Kuljetusmuoto soveltuu erityisen hyvin 
kriisi- ja katastrofialueille. Isommissa eris-
sä kuljettaminen on myös ympäristöystä-
vällisempää kuin veden pullotus. 

Finnish Water Forum:  
ikkuna suomalaiseen vesiosaamiseen
Lisää kuvauksia vesialan yrityksistä ja yhteisöistä kootaan FWF:n 
pian julkaistaville uusille Internet-sivuille. Kuvaukset tulevat avoi-
meen tarjoamatietokantaan suomalaisista vesialan tuotteista ja 
palveluista ja niiden tarjoajista. Lisäksi eri hallinnonalojen ja mi-
nisteriöiden edustajista koostuva vesivirkamiestyöryhmä viimeis-
telee parhaillaan suomalaisen vesiosaamisen kansainvälistä esitet-
tä. Esitteen verkkoversio tulee FWF:n Internet-sivuille ja siihen 
liitetään myös paljon yritysten case-esimerkkejä. 

FWF:n jäsenet (tammikuu 2012):
•	 Ministeriöt: maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveys-

ministeriö, ulkoasiainministeriö, ympäristöministeriö.
•	 Tutkimuslaitokset: Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteen 

laitos, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitos, Suomen ympäristökeskus, Tek-
nologian tutkimuskeskus, VTT.

•	 Yliopistot ja oppilaitokset: Aalto-yliopisto, Helsingin yli-
opisto, Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yli-
opisto, Oulun yliopisto, Suomen ympäristöopisto SYKLI, 
Tampereen teknillinen yliopisto.

•	 Yritykset: Airix, A-Lab, Alleco, Aprotech, Atomar, DigiSewer, 
Ecobio, Econet, EHP-Tekniikka, Ekomuovi, FCG, FennoWa-
ter, Finnish Waterline, Fortum, Gaia, Goodwell, Kari-Finn, 
Kemira, Keyflow, KSB, Kuopio Innovation, Lahden tiede- ja 
yrityspuisto, Loxus, Luode, Metso, Mipro, Niras, Onninen, 
Ouman, Ovivo, PACS, PA-VE, Preseco, Prizztech, Profimeas, 
Pöyry, Ramboll, SafeGo (ent.Finnritilä), SATEL, Senfit, Ta-
pio, URV, Vaisala, Vesirakentaja, WaterGroup, Watrec, WSP.

•	 Yhdistykset: European Water, Lake and River System 
Association EVAK, Finpro, Käymäläseura Huussi ry, MetSta, 
Maa- ja vesitekniikan tuki, Suomen Vesiensuojeluyhdistys-
ten liitto, Suomen Vesiyhdistys, Vesilaitosyhdistys VVY, 
Waterfinns. 

slamexLAITTEITA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN OY SLAMEX AB

Välpät Polymeerilaitteet Malminkaari 5

Rumpusiivilät Lingot 00700 Helsinki

Välpepesupuris timet Suotonauhapuris timet Puh. (09) 3436 200

Hiekkavaunut Lietteensiirto pumput Fax (09) 3436 2020

Hiekkapesurit Teknisen veden suodattimet sähköposti: slamex@slamex.fi

Selkeytinlaitteet Ruuvikuljettimet www.slamex.fi

Flotaatiolaitteet Lietelämmönvaih timet Yhteyshenkilöt: Pentti Nuutinen,

Sakoyksiköt Sakeuttimet Anu Hentilä, Hilkka Partanen

Jätevedenkäsittelyä jo 30 vuoden kokemuksella

Jatkoa 
sivulta 26
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Kirjoituksessa käsitellään useita tapoja 
energiatehokkuuden parantamisek-
si. Vaikka tapauksia käsitellään var-

sin lyhyesti, on kirjoitus kuitenkin sen verran 
pitkä, että artikkeli on päätetty jakaa kahteen 
erikseen julkaistavaan osaan.

Tässä ensimmäisessä osassa käsitellään kier-
rosluvun säätöä ja sovellutuksia, käytössä ole-
van pumpun energiateknisen kunnon arvi-
ointia, tasaisen ja jatkuvan pumppauksen 
merkitystä, energian talteenottoa painovoi-
maisissa siirtolinjoissa, paineviivan hallintaa, 
käyttötapoja ja tottumuksia.

Toisessa osassa (julkaistaan myöhemmin) kä-
sitellään paine- ja virtaamaohjattua pumppa-
usta, ilmanpoiston merkitystä, pumppaus-
tilanteiden mukaan muuttuvaa dynaamista 
hyötysuhdetta, pumppauksen käynnistyksen 
aikaista energian kulutusta, pumppuasemien 
energiataloudellista vertailua ja verkostojen 
painetasojen tasapainotusta.

Kierrosluvun säädöstä 
energiatalouden kannalta
Affiniteettisääntöjen perusteella voidaan las-
kea peruskäyrän tuottoa, nostokorkeutta ja 
tehonkulutusta vastaava toimintapiste muu-
tetulla kierrosluvulla (vastinpiste, jossa hyö-
tysuhde on sama kuin peruskäyrän piste) 
siten, että virtaama on lineaarinen kierros-
lukusuhteeseen nähden, nostokorkeus kier-
roslukusuhteen neliöön verrannollinen ja te-
honkulutus kierroslukusuhteen kolmanteen 
potenssiin verrannollinen.

Merkittäessä:

n = alkuperäinen kierrosluku
nu = muutettu kierrosluku
Q = alkuperäinen tuottopiste ja H sitä 

vastaava nostokorkeus
Qu= muutetulla kierrosluvulla laskettu 

tuoton vastinpiste ja Hu = vastaava 
nostokorkeus

Affiniteettisääntöjen mukaan

n/nu = Q/Qu ja (n/nu)² = H/Hu.

Yhtälöistä voidaan ratkaista seuraava kaava
   Hu = H/Q² ∙ Qu²,

joka on origon kautta kulkevan paraa-
belin yhtälö ns. affiniteettiparaabeli. 
Affiniteettiparaabeli esittää keskipakopum-
pun ominaiskäyrän vastinpisteiden sijain-
nin muutettaessa kierroslukua (Kuva 1). 
Affiniteettiparaabelin merkitys on tärkeä 
analysoitaessa kierroslukusäädön toimintaa 
ja soveltuvuutta erityyppisissä järjestelmissä.

Jos pumppausjärjestelmän nostokorkeus 
muodostuu ainoastaan virtauksesta johtuvis-
ta painehäviöstä, on kierroslukusäätö erin-
omainen ratkaisu. Painehäviökäyrä on melko 
täydellisesti paraabelin muotoinen kuten af-
finiteettiparaabelikin, jolloin vastinpisteet ja 
siis hyötysuhteet säilyvät affiniteettisääntöjä 
koskevien rajoitusten puitteissa vakiona.

Jos taas toisena ääripäänä pumppausjär-
jestelmän nostokorkeus muodostuu vain 
staattisesta nostokorkeudesta, on kierroslu-
kusäätö hyötysuhteen kannalta huonompi 
ratkaisu. Tällöin eri tuottoarvoja vastaavat 
hyötysuhteet vaihtelevat. Tässä tapauksessa 
vakionopeuspumput rinnakkain käytettynä 
ovat varteenotettava ratkaisu, koska pump-
pujen tuotot samalla nostokorkeudella voi-
daan laskea aritmeettisesti yhteen ja hyöty-
suhde pysyy tällöin vakiona.

Käytännössä pumppausjärjestelmät ovat 
em. tapausten välimuotoja. Nyrkkisääntönä 
voidaan sanoa, että nostokorkeuden muo-
dostuessa yli 50 prosenttia staattisesta kor-
keudesta, kierroslukusäädön energiatalo-
udellinen kannattavuus on kyseenalainen. 
Kuva 1 havainnollistaa pumppausjärjes-
telmien systeemikäyrien eron merkitystä. 
Kuvan mukaan säätöalueella Qu…Q hyöty-
suhde pysyy vakiona (70 %), jos nostokor-
keus muodostuu pelkästään dynaamisesta 
korkeudesta (painehäviöstä) ja vaihtelee 50 

martti Pulli
E-mail: marttipulli@hotmail.com

Kirjoittaja on työurallaan (Maa ja 
Vesi Oy, Pöyry Environment Oy) 
toiminut vedensiirtojärjestelmien 
ja virtaamien hallintaan liittyvän 
hydrauliikan ja laitteistosuunnittelun 
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Energiatehokkuus vesien siirrossa
Vedensiirtojärjestelmissä	ja	prosessiteollisuudessa	sähkömoottorien	tehontarve	kokonaisenergian	ku-
lutuksesta	on	ehkä	merkittävin	yksittäinen	laitekohtainen	energiankäyttäjä.	Valtaosa	suurimmista	säh-
kömoottoreista	käyttää	pumppuja.	Kiinnittämällä	huomioita	energiatehokkaaseen	pumppaukseen	ja	
soveltamalla	nykyaikaisia	monet	parametrit	huomioivia	mallinnusohjelmia	on	mahdollista	saavuttaa	
merkittäviä	energian	säästöjä.
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ja 70 prosentin välillä, jos nostokorke-
us muodostuu vain staattisesta korkeu-
desta samalla säätöalueella.

Pumppuasemien 
taloudellisesta ohjauksesta
Esimerkin avulla pyritään havainnollis-
tamaan pumppaamon taloudellista oh-
jaustapaa soveltaen affiniteettisääntöjä. 
Tapauksessa esitetään pumppaamo, jos-
sa on kaksi aktiivista pumppua, joiden 
molempien nimelliskierrosluvut ovat 
� 490 r/min. Pumput on tässä esimer-
kissä valittu siten, että parhaan hyöty-
suhteen alue sijoittuu kahden pumpun 
rinnakkaisen toiminnan tuottoalueelle.

Kuva 2 esittää pumppausjärjestel-
män systeemikäyrästöjä. Kuvasta voi-
daan todeta, että kahden nimelliskier-
rosluvulla toimivan pumpun rinnan-
ajon hyötysuhde on noin 72 prosenttia 
(piste �78) ja yhden pumpun toi-
miessa nimelliskierrosluvullaan hyöty-
suhteen olevan varsin huono noin 47 
prosenttia (piste 23).

Pumppauksen energiatalouden parantamiseksi voidaan 
ohjaus järjestää esimerkiksi seuraavan periaatteen mukaan: 
Piirretään affiniteettiparaabeli parhaan hyötysuhteen toimin-
tapisteen 5 kautta (piste 45) putkiston systeemikäyrälle, 

jossa paraabelin leikkauspiste 6 on vastinpiste, jossa hyö-
tysuhde on noin 73 prosenttia (piste 4) eli maksimissaan. 
Tämän pisteen toimintakierrosluku affiniteettisääntöjen mu-
kaan on pistettä 6 vastaavan tuoton suhde pistettä 5 vastaa-

Kuva 2.	Pumppujen	ohjaustavan	energiatekninen	optimointi	affiniteettisääntöjä	soveltaen.

Kuva 1.	Hyötysuhteen	vaihtelu	säädetyllä	virtaama-alueella	järjestelmän	
ominaisuuksista	riippuen	(Pulli	2009).
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vaan tuottoon kerrottuna nimelliskierrosluvulla � 490 r/min 
eli on noin 900 r/min.

Yhtä pumppua käytettäessä kierroslukuna pidetään siis 
900 r/min. Pumppaustarpeen kasvaessa (esim. pinnan nousu 
pumppaamossa) käytetään kahta pumppua, joiden molempi-
en kierrosluku nostetaan arvoon � 200 r/min; toimintapiste 
9. Hyötysuhde pysyy tässä tilanteessa maksimialueella (piste 
9�0, josta affiniteettiparaabelia pitkin pisteeseen 5 ja siitä 
hyötysuhdekäyrälle pisteeseen 4).

Pumppaustarpeen edelleen kasvaessa käytetään molempia 
pumppuja nimelliskierrosluvulla � 490 r/min, jolloin tuotto-
piste on � ja hyötysuhde on edelleen maksimialueella, piste 8.

Maksimihyötysuhde saavutetaan tuottopisteissä 6, 9 ja � 
käytettäessä pumppuja esitetyllä tavalla.

Esitetty periaate havainnollistaa affiniteettiparaabelin 
soveltamista ja erään tavan optimoida energiankulutusta 
pumppausten ohjauksessa. Tällaista ohjaustapaa sovellet-
taessa saavutetaan helposti yli 20 prosentin energiakustan-
nusten säästöjä verrattuna vakionopeuskäytöllä tapahtuvaan 
ohjaustapaan.

Asennetun pumpun energiateknisen kunnon 
arvioinnista
Toiminnassa pitkään olleiden pumppaamoiden energia-kat-
selmuksissa on selvitettävä käyttötapojen, ohjausten yms. li-
säksi usein myös pumpun energiatekninen kunto. Seuraavassa 
esitetään pumpun hyötysuhteen arviointi kenttämittauksin.

Kenttämittauksia varten on usein jo valmiina tarvitta-
vat laitteet ja varustelut – painemittaukset ja virtaamamit-
tari. Jos niitä ei ole, on pumppukohtaisesti asennettava pai-
nemittari imu- ja painepuolelle oheisen kuvan 3 mukaan. 
Virtaamamittari voi olla esim. yhteisessä painetukissa, jolloin 
pumppukohtaisen mittauksen ajaksi pumppaamon muut 
pumput pysäytetään. Pumpun painehaarassa on oltava vent-
tiili, jonka avulla pumpun tuottoa voidaan vaihdella sopivasti 
venttiiliä kuristamalla.

Soveltamalla Bernoullin lakia pumpun imu- ja painepuo-
lelle voidaan mittaustulosten avulla helposti konstruoida pum-
pun ominaiskäyrä (Q/H- käyrä) oheisen kaavan mukaan.

g
AiQApQZiZp

g
PiPpHp

2
)/()/( 22

Hp= pumpun nostokorkeus (m)
Pp = painepuolen lukema (Pa)
Pi = imupuolen lukema (Pa)
ρ = veden tiheys (kg/m³)
Zp = painepuolen painemittarin korkeus vertailutasosta (m)
Zi = imupuolen painemittarin korkeus samasta 

vertailutasosta (m)
Q = mitattu virtaama (m³/s)
Ap = putken poikkipinta-ala painemittarin kohdalla (m²)
Ai = putken poikkipinta-ala painemittarin kohdalla (m²)

Kuva 3.	Pumpun	hyötysuhteen	ja	
ominaiskäyrän	mittausperiaate.

Taulukko 1 esittää erään tapauksen mittaustuloksia. 
Moottorin hyötysuhteena on käytetty arvoa 95 prosenttia 
(hyötysuhde on riippuvainen moottorin kuormitusasteesta, 
alle 50 prosentin kuormitusasteella hyötysuhde laskee voi-
makkaasti, tässä kuitenkin tärkeällä toimintapisteen mitta-
usalueella hyötysuhde voidaan pitää vakiona).

Taulukko 1.	Asennetun	pumpun	mitattuja	ja	laskettuja	arvoja	(varjostus;	mitatut	arvot).

Pi Pp Q Pe Hv Paks Hp Vesiteho´Pv Pumpun η = Pv/Paks
(bar) (bar) (m³/h) (kW) (m) (kW) (m) (kW) (%) 
0,49 12,75 200 193 0,03 <183* 123 67 >37*
0,48 12,46 400 252 0,12 239 120 131 55
0,48 12,07 600 304 0,27 289 116 190 66
0,47 11,28 800 346 0,48 329 109 238 72
0,45 10,10 1000 374 0,75 356 97 264 74
0,43 8,83 1200 410 1,1 389 85 278 71
0,41 7,16 1400 445 1,5 422 69 263 62
0,39 5,40 1600 482 1,9 458 52 227 49

Pe = sähköverkosta otettu teho; Hv =((Q/Ap)²-(Q/Ai)²)/2g = nopeuskorkeus; Paks = 0,95 Pe = pumpun akseliteho;  
Pv = 9,8�*Q(l/s)*H(m)/�000 = vesiteho; *katso yllä moottorin hyötysuhteen määrittelyä.
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Pumpun kilvessä on ilmoitettu seuraavat nimellisarvot:

•	 nimellistuotto � 000 m³/h
•	 nimellisnostokorkeus �00 m
•	 nimelliskierrosluku � 490 r/min

Näiden arvojen perusteella pumpun ominaiskierrosluku 
(Pulli 2009) on 25 r/min. Nimellisarvojen perusteella tällai-
sen pumpun tilastollinen hyötysuhde on noin 85 prosenttia 
(Pulli 2009 ja Wirzenius �969) Mittaustulosten perusteella 
voidaan todeta pumpun nostokorkeuden laskeneen nimellis-
arvolla � 000 m³/h �00 metristä 97 metriin ja hyötysuhteen 
pudonneen tilastollisesta 85:sta 74 prosenttiin. Pumppu on 
siis energiataloudellisesti selkeästi heikentynyt ja vaihto tai 
peruskorjaus on ajankohtainen.

Tasainen ja jatkuva pumppaus
Pumppaamalla päivittäinen vesimäärä mahdollisimman ta-
saisella ja jatkuvalla virtaamalla esimerkiksi hyödyntäen 
järjestelmien tasaavia säiliötilavuuksia ja optimoiden jär-
jestelmän muiden mahdollisten pumppauslaitosten toi-
mintaa, voidaan saavuttaa energiasäästöjä mm. seuraavis-
ta syistä:

•	 Painehäviöt vähenevät on-off-tyyppisen käytön vähetessä 
virtaamien ollessa lähempänä keskimääräistä arvoa.

•	 Vesimassan kiihdyttämisestä johtuvat energiamäärät 
vähenevät käynnistysten yhteydessä.

•	 Pumput voidaan mitoittaa hallitummin toimimaan 
optimialueella.

Lähelle keskimääräistä pumppausta päästään hyödyntä-
mällä mainittuja säiliökapasiteetteja ja ohjaamalla pump-
pausta tavoitepinta ja/tai ennustemalleihin perustuvilla 
periaatteilla.

Seuraava karkea esimerkki osoittaa tasaisen pumppauk-
sen avulla saatavia säästöjä. Esimerkki perustuu seuraaviin 
tietoihin:

•	 päivittäinen vesimäärä 50 000 m³
•	 pumppaamon ja verkoston välisen linjan mitattu 

painehäviö virtaamalla 800 l/s on 20 m
•	 jatkuvalla virtaamalla tarvittava pumppauskapasiteetti 

on noin 580 l/s
•	 on-off-tyyppisellä (ylävesisäiliön pintarajojen mukaan) 

ohjauksella pumppausaika on noin 60 prosenttia eli 
�4 h/d, jolloin tarvittava pumppausteho on � 000 l/s

Laskelma virtaamaan neliöllisesti suhtautuvan painehä-
viön mukaan on:

•	 painehäviö keskimääräisellä virtaamalla  
DH� = (580/800)² ⋅ 20 = �0,5 m

•	 painehäviö on-off-virtaamalla  
DH2 = (� 000/800)2 ⋅ 20 = 3� m

Tällöin tasaisella pumppauksella saavutettava säästö nos-
tokorkeudesta on noin 2� m.

Hyötysuhteella 70 prosenttia säästetty ominaisenergia ta-
saisella pumppauksella olisi 0,08�8 kWh/m³. Energian hin-
nalla 0,07 e/kWh ja vesimäärällä 50 000 m³/d vuotuinen 
säästö olisi parhaassa tapauksessa noin �05 000 euroa ja eh-
kä hieman enemmänkin huomioiden vesimassan kiihdytys-
tilanteiden väheneminen ja pumppujen huono hyötysuhde 
kiihdytystilanteissa.

Esimerkkiä on yksinkertaistettu paljon, mutta se osoit-
taa kuitenkin potentiaalisen energiansäästömahdollisuu-
den, joka voidaan saavuttaa optimoimalla pumppausten 
ohjaustapoja.

Pumppujen mitoituksesta – rakennetut 
pumppaamot
Aika ajoin on suositeltavaa tehdä niin sanottu energia-analyy-
si mahdollisesti muuttuneiden tilanteiden johdosta. Tällaisia 
tilanteita voivat olla esimerkiksi seuraavat:

•	 Vesimäärät eivät vastaa suunnitteluajankohdan arvoja.
•	 Verkostojen ominaisuudet ovat muuttuneet esimerkiksi 

laajennusten tai supistusten vuoksi.
•	 Pumput on mitoitettu ylisuuriksi tulevaisuuden 

varausten perusteella (tämä on verrattain yleinen 
mitoitusvirhe), jolloin ne toimivat epätaloudellisesti.

•	 Pumppujen ominaisuudet ovat kulumisen vuoksi 
heikentyneet.

•	 Taajuusmuuttajakäyttöjä on sovellettu virheellisesti.

Taajuusmuuttajien käyttö voi joissain tilanteissa jopa joh-
taa energiantarpeen lisääntymiseen. Esimerkiksi, jos järjes-
telmän nostokorkeus muodostuu lähes pelkästään staatti-
sesta korkeudesta (väljät verkostot), pumpun hyötysuhde 
vaihtelee voimakkaasti toimintapisteestä ja kierrosluvusta 
riippuen ja on todennäköisesti useasti huonolla alueella. 
Taajuusmuuttajan käyttö on parhaimmillaan järjestelmäs-
sä, jossa nostokorkeus muodostuu pelkästään dynaamisis-
ta häviöistä. Todelliset tilanteet vaihtelevat esitettyjen ää-
ripäiden välillä, jonka vuoksi tilanteet on tapauskohtaisesti 
tutkittava.

Painovoimaiset siirtolinjat
Lähes poikkeuksetta putkilinjojen mitoituksessa huomioi-
daan tulevaisuuden kapasiteettivaraukset, jolloin koko käy-
tettävissä oleva paine-ero alkuaikoina (todennäköisesti vuo-
sikymmeniä) ei tule käytetyksi vaan virtaamaa joudutaan ku-
ristamaan säätöventtiiliaseman avulla.

Kuristussäätö merkitsee aina energian tuhlausta. 
Asentamalla linjaan alavirtapäähän vesiturbiini ns. pien-
vesivoimala, voidaan kuristettava paine-ero muuttaa ener-
giaksi (vihreä energia). Pienvesivoimalan, jonka nimellis-
teho on 200…500 kW, investointien takaisinmaksuaika 
on huomattavan lyhyt. Tehtyjen selvitysten ja suunnitel-
mien mukaan takaisinmaksuajat ovat muutaman vuo-
den luokkaa ja todennäköisesti vielä lyhenevät energian 
kallistuessa.
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Dynaaminen paineviivan hallinta
Joissain tapauksissa siirtojärjestelmän pituusprofiili asettaa 
vaatimuksia ns. paineenpitojärjestelmien lisäämiseksi siirto-
prosessiin. Merkittävin yleinen syy on alipaineiden ja pai-
neiskujen välttäminen.

Yleinen ja toimintavarma paineenpitojärjestelmä on raken-
taa siirtolinjan päähän vastaanottorakenne varustettuna yli-
vuoto- tai patorakenteella, joka pitää paineviivan linjaprofiilin 
yläpuolella. Tällainen patorakenne merkitsee kuitenkin aina 
ylimääräistä energiakustannusta, koska vesi on aina pumpat-
tava painehäviöiden lisäksi ylivuotorakenteen tasolle.

Nykyaikaisilla automaatio- ja mallinnusmenetelmil-
lä energiakustannuksia voidaan vähentää suunnittelemal-
la järjestelmään dynaaminen paineviivan hallintajärjes-
telmä. Käytettäessä tällaista dynaamista paineviivan hal-
lintajärjestelmää, erillistä vastaanottorakennetta (tor-
nia) ei tarvitse rakentaa, jolloin saavutetaan säästöjä myös 
rakennuskustannuksissa.

Dynaaminen paineviivan hallinta perustuu pumpun ja 
linjan purkupäässä olevan säätöventtiilin yhteistoimintaan. 
Suurilla virtaamilla paineviivan kaltevuus estää alipaineen 
eikä säätöventtiiliä tarvitse kuristaa. Virtaamatarpeen las-
kiessa paineviivan kaltevuus loivenee ja taso laskee. Jotta 
paineviiva pysyisi tässäkin tilanteessa linjaprofiilin yläpuo-
lella, kuristetaan säätöventtiiliä ja samalla pumppauksen 
tuottoa vähennetään esimerkiksi taajuusmuuttajan avulla.

Kuva A:
•	 Järjestelmässä ei ole paineenpitoa.
•	 Pienillä virtaamilla ja etenkin virtaaman ollessa nolla 

linjaan syntyy laajamittaisia alipainealueita, mikä ei ole 
suositeltavaa.

•	 Vaarallinen paineiskuriski on suuri erilaisissa 
häiriötilanteissa.

Kuva B:
•	 Linjan purkupäähän on rakennettu padotusrakenne.
•	 Normaalikäytössä linjaan ei synny alipainehaittoja ja 

vaaralliset paineiskut eivät ole yhtä todennäköisiä kuin 
tapauksessa A.

•	 Järjestelmä on käyttövarma ja yksinkertainen.
•	 Haittana on suuri energian kulutus, koska vesi on 

jatkuvasti nostettava H:n suuruista staattista korkeutta 
vastaan.

Kuva C:
•	 Järjestelmä on varustettu dynaamisella paineenpidolla, 

jossa pumppauksen toiminta on lukittu 
säätöventtiiliaseman toimintaan.

•	 Tässä järjestelmässä energiankulutus on pienempi kuin 
tapauksessa B ja alipaineita ei esiinny.

•	 Haittana on kuitenkin mainittava monimutkaisempi 
järjestelmä.

Kuva 4.	Dynaamisen	paineviivan	hallinnan	periaate	(Pulli	2009).
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•	 Paineiskuriskien suhteen järjestelmä on tapausten A 
ja B välimailla, kussakin järjestelmässä A, B tai C on 
kuitenkin tehtävä paineiskuanalyysi ja sen perusteella 
suunniteltava mahdollisesti tarvittavat vaimennus- ja 
turvajärjestelmät.

Väärät käyttötavat tai tottumukset
Aika-ajoin on suositeltavaa tehdä ns. energiakatselmus lai-
toksen ajankohtaisesta tilasta. Tässä laitoksen tilalla tarkoi-
tetaan lähinnä

•	 laitteiden kunto ja toiminta-alueet
•	 laitoksen ja laitteiden käyttötavat

Väärät tai epäedulliset käyttötavat voivat johtua tiedonsiir-
ron puutteista, jotka voivat olla peräisin esimerkiksi

•	 laitoksella tapahtuneista muutoksista
•	 verkoston muutoksista
•	 henkilökunnan vaihdoksista
•	 käyttöohjeiden puutteesta

Eräs haitallinen käyttötapa, joka huomattiin erään suu-
ren vesilaitoksen verkostoveden pumppauksessa (käsitel-
lyn veden pumppaus kuluttajille), on ns. hullunkierto, 

jossa vesi nostetaan tarpeettoman suureen paineeseen. 
Laitokselta lähtee syöttölinjat kahteen eri painepiiriin, 
joista toisen painetaso on noin �5 metriä korkeammal-
la kuin toisen. Laitoksen putkistot on kytketty siten, että 
korkeamman painepiirin verkosta on varayhteytenä mah-
dollista johtaa vettä alempaan painepiiriin. Varayhteyden 
tilapäismerkitys kuitenkin unohdettiin ja laitoksella syn-
tyi pysyvä käytäntö johtaa vettä korkeapainepiiristä alem-
paan painepiiriin.

Koska tällainen käyttötapa saattaa olla helppoa ja muuten 
hyvin toimivaa, siitä tulee helposti käytäntö, jos asiaan ei tar-
kemmin puututa. Laitoksen vesimäärät olivat suurehkot, pai-
nepiirien välinen juoksutus noin 40 000 m³/d.

Turhaan �5 metrin korkeudelle nostetun vesimää-
rän vuotuinen energiantarve on noin 850 000 kWh, joka 
0,07 e/kWh hinnalla merkitsee vuotuista energian tuhlausta 
60 000 euroa.
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Pulli,	Martti:	Virtaustekniikka,	vedensiirtojärjestelmien	toiminnallinen	suunnittelu	
nykyaikaisin	menetelmin,	Tammertekniikka	2009.
Tekniikka	ja	Kunta	lehti	�/2005:	Energian	talteenotto	siirtovesijohdossa	vesiturbii-
nin	avulla,	Turun	Seudun	Vesi	Oy:n	Virttaa	-	Saramäki	linjassa.
Deltares	(entinen	Delft	Hydraulics):	software	WANDA.
Wirzenius,	Allan:	Keskipakopumput,	Kustannusyhtymä,	Tampere	�969.	
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Vesipuitedirektiivin mukainen 
tavoite saavuttaa vesistön hy-
vä tila vuoteen 20�5 mennes-

sä ei Porvoon edustalla ole mahdollis-
ta. Kymijoen – Suomenlahden vesien-
hoitoalueen vesienhoitosuunnitelmas-
sa tavoitteena on vesistön hyvän tilan 
saavuttaminen vuoteen 2027 mennes-
sä. Porvoon edustan merialueella ta-
voite on haasteellinen.

Vedenlaatu- ja pohjaeläinaineis-
toja Porvoon edustalta on saatavil-
la �960-luvun puolivälistä alkaen. 
Kalataloustarkkailuja ja -tiedustelu-
ja on tehty vuodesta �970 alkaen, ja 
samoihin aikoihin tehtiin myös en-
simmäiset sedimenttitutkimukset. 
Merialueen tilasta on laadittu kaksi 
yhteenvetoa vesi- ja ympäristöhallin-
non toimesta. Talsin (�987) toimit-
tama raportti käsitteli vuosien �965–
�984 aineiston, ja Ahtelan (�995) ra-
portti sisälsi vuosien �985–�99� ai-
neiston. Viimeisimmässä yhteenve-
dossa (Ramboll Analytics Oy 20�0) 
koottiin yhteen mainitut raportit se-
kä vuoden �99� jälkeen kertynyt 
aineisto.

Porvoon edustan merialue on matala 
ja saaristoinen. Porvoonjoki laskee kau-
pungin läpi Haikonselälle ja Mustijoki 
Kulloonlahdelle (Kartanonlahdelle). 
Emäsalon saari jakaa alueen itäpuo-
liseen Orrenkylänselkään ja län-
sipuoliseen Svartbäckinselkään. 
Porvoon edusta avautuu suoraan aa-
valle merelle eikä vedenalaisilla kyn-
nyksillä ole suurta merkitystä veden 
vaihtumiselle.

Tarkkailualueelle puretaan Porvoon 
kaupungin 40 000 asukkaan puhdis-
tetut jätevedet ja siellä sijaitsee mer-
kittävä öljynjalostuksen ja kemiante-
ollisuuden keskus.

Jokikuormia ei ole saatu kuriin
Porvoon merialueen kiintoaine- ja ra-
vinnekuormituksesta valtaosa on yhä 
hajakuormitusta. Vain 5…�0 prosent-
tia typpi- ja fosforikuormasta on peräi-
sin lähialueen teollisuudesta ja yhdys-
kuntajätevesistä. Viimeisten kolmen 
vuosikymmenen aikana alueelle laske-
vien Porvoonjoen ja Mustijoen tuoma 
fosforikuorma on ollut keskimäärin 
87 tonnia ja typpikuorma �860 ton-
nia vuodessa. Vuotuinen vaihtelu on 
ollut suurta ja etenkin talvitulvat ovat 
lisänneet huuhtoumia. Porvoonjoen 
osuus kuormittajana on 2…3 -kertai-
nen Mustijokeen verrattuna.

Porvoon- ja Mustijoesta mereen tule-
va keskimääräinen fosforikuorma vuo-
dessa vastaa Porvoon Hermanninsaaren 
jätevedenpuhdistamon tulokuormaa. 
Puhdistamolle tuleva typpikuorma on 
sen sijaan kymmenesosa jokien mereen 
tuomasta typpikuormasta. Typpi- ja 
fosforikuormittajina Kilpilahden tuo-
tantolaitosten jätevedet ja Porvoon kau-
pungin yhdyskuntajätevedet ovat liki-
main yhtä suuret.

Kontrolloitu pistekuormitus on tar-
kastelujaksolla vähentynyt huomattavas-
ti, vaikka alueen asukasmäärä ja viemä-
röintiaste sekä teollisen tuotannon mää-
rä ovat kasvaneet. Yhdyskuntajätevesien 
tehostunut puhdistaminen paransi jo 
�990-luvulla Porvoon edustan sisäalu-
een veden laatua. Merkittävin kuormi-
tuksen väheneminen tapahtui vuonna 
200�, kun Porvoon jätevedet alettiin 
ohjata Hermanninsaaren puhdistamolle 
ja purku siirrettiin Svartbäckinselälle.

Veden laatu vaihtelee
Porvoonjoen makea vesi sekoittuu me-
riveteen Porvoon kaupungin edustalla 
Svinön ja Haikonselän alueella. Alue 

Paula Jäntti
FM, limnologi
Ramboll Finland Oy
E-mail: paula.jantti@ramboll.fi

Merialueen tarkkailua 
Porvoon edustalla 45 vuotta
Porvoon	 edustan	 merialueen	 tilaa	 on	 seurattu	 velvoitetarkkailun	 puitteissa	 varsin	 kattavasti	 vuosi-
kymmenten	ajan.	Teollisuus-	ja	yhdyskuntajätevesien	aiheuttamaa	ravinnekuormitusta	on	onnistuttu	
vähentämään,	mutta	hajakuormitus	on	edelleen	huomattavaa.
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Kuva 1.	Kartta	Porvoon	edustan	merialueesta.	Punaiset	pisteet	osoittavat	jätevedenpuhdistamoiden	ja	
siniset	purkupisteiden	sijainnit.	Kokonniemi	on	vuosina	1975–2001	toiminnassa	ollut	Porvoon	kaupungin	
jätevedenpuhdistamo.	Kaupungin	uusi	puhdistamo	aloitti	toimintansa	Hermanninsaaressa	vuonna	2001.
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on matalaa ja ruovikkoista ja pohjasedi-
mentti liejuinen. Suolaisen veden puls-
sit eivät sisäosiin liiemmin ulotu vaan 
vesialuetta leimaa Porvoonjoesta tuleva 
kiintoaine-, humus- ja ravinnekuormi-
tus. Talvella Porvoonjoen vaikutus on 
nähtävissä vielä Emäsalonselällä alhai-
sena sähkönjohtavuutena.

Fosforin pitoisuustaso sisäalueel-
la on nykyisin 50 µg/l, kun �960-lu-
vun lopulla pitoisuustaso oli 80 µg/l. 
Vastaavasti typen pitoisuus on laske-
nut puoleen 2 000 µg/l -pitoisuudesta. 
Haikon- ja Emäsalonselkä ovat sekoit-
tumisaluetta, jossa veden laatu vaih-
telee virtausoloista johtuen voimak-
kaammin kuin sisäosilla tai ulompana 
Svartbäckinselällä.

Svartbäckinselälle kohdistuu ny-
kyisin kaikki alueen suora kontrolloi-
tu pistekuormitus. �980 –luvulla alu-
een fosforipitoisuus oli tasolla 30 µg/l, 
mutta 2000-luvulla 40 µg/l- pitoisuu-
det ovat yleistyneet. Typen pitoisuus 
vaihtelee Svarbäckinselällä yleisesti vä-
lillä 400…500 µg/l. Alueelliset erot 
ranta- ja selkäveden välillä tai eri vuo-
denaikoina ovat selvästi suurempia. 
Kokonaisravinnesuhteen perusteella 
Svartbäckinselkä on yhteisrajoitteinen, 
mutta alue on Porvoon edustan alueista 
nykyisin lähimpänä typpirajoitteisuut-
ta. Lievää rehevöitymistä kuvaa myös 
�980-luvun alusta alkaen havaittavis-
sa oleva klorofyllipitoisuuden nousu. 
30 vuotta sitten klorofylli-α:ta oli noin 
�0 µg/l, kun nykyisin pitoisuus on lä-
hempänä �5 µg/l.

Svartbäckinselälle puretut teollisuu-
den jäähdytysvedet virtaavat rannikon 
myötäisesti länteen, kohti avomerta. 
Syvännealueilla teollisuuden jäähdytys-
vedet heikentävät happitilannetta, mut-
ta veden hyvä vaihtuvuus estää laajo-
jen ja pitkäkestoisten hapettomien alu-
eiden synnyn. Talvella jäähdytysvedet 
heikentävät jääpeitettä, mikä rajoittaa 
alueella liikkumista.

Avomerialueella fosforin ja kloro-
fylli-α:n pitoisuuksien nousu �990-
luvulta alkaen kertoo rehevöitymises-
tä. Alusveden fosforipitoisuudet ovat 
nousseet pinnan pitoisuuksia voi-
makkaimmin. Rehevöitymisen myö-
tä on hapen kyllästysaste loppukesäl-
lä laskenut syvänteissä 60 prosenttiin 
2000-luvulla. Laskeumatypen on to-

Pohjaeläinten	biomassan	kehitys	80-luvulta	alkaen	Porvoon	kaupungin	
edustalla,	Kilpilahden	havaintopaikoilla	Svartbäckinselällä	ja	vertailualueella	
Emäsalon	itäpuolella.

Öljyhiilivetyjen	pitoisuus	Kilpilahden	teollisuusalueen	merivesitunnelin	
edustalla	(D)	ja	läheisellä	vertailupisteellä	(T).	Sedimenttinäytteet	on	otettu	
pinnasta,	0–2	cm,	ja	pitoisuudet	ovat	normalisoituja.

Sedimentin öljyhiilivetyjen pitoisuus Sköldvikin edustalla
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dettu vähentyneen Suomenlahden alueella, mikä on to-
dennäköinen syy myös Porvoon edustan avomerialueella 
todettuun typpipitoisuuden lievään laskuun. Avomerialue 
on vielä pääravinteiden suhteen yhteisrajoitteinen, vaik-
ka kesäaikaisesta typpirajoitteisuudesta on viitteitä. 
Huhti—toukokuussa 2000-luvulla mitatut klorofyllipi-
toisuudet ovat satunnaisesti olleet hälyttävän korkeita, yli 
50 µg/l. Kesänaikaiset klorofyllipitoisuudet nousivat jo 
�990-luvulla.

Kalasto ja kalastus vähenevät
�970- ja 80-luvuilla Porvoon edustalla toimi noin �0 am-
mattikalastajaa, jotka pyysivät etupäässä silakkaa ja kilohailia. 
Kokonaissaalis oli parhaimmillaan 600…700 tonnia vuodes-
sa. Vuonna �995 kuhan osuus saaliista nousi suurimmaksi 
ollen noin 40 tonnia vuodessa. Siikasaalis oli ensimmäistä 
kertaa suurempi kuin kuhasaalis vuonna 2007. Kalastajien 
määrä väheni 2000-luvulla eläköitymisen takia, ja nykyään 
Porvoossa on enää 4 ammattikalastajaa.

Kotitarve- ja virkistyskalastajien haastattelun mukaan 
vuonna �978 tärkeimmät saaliskalat olivat kuha, ahven, lah-
na ja hauki. Saalislajisto muuttui suolapulssin jälkeen, ja alu-
eesta riippuen joko turska tai lahna oli yleisin saaliskala vuo-
den �989 tiedustelutuloksissa.

Laajat väestörekisteritietoihin pohjautuvat tiedustelut 
aloitettiin vuonna �992, minkä jälkeen tiedusteluja on tehty 
kolmen tai viiden vuoden välein. Tarkastelujaksolla verkko-
kalastus on vähentynyt ja vapakalastus lisääntynyt. Verkoilla 
saadaan enemmän saalista, mutta joukossa on paljon ei-toi-
vottuja saaliskaloja. Kotitarve- ja virkistyskalastajien yleisim-
piä saalislajeja ovat ahven, hauki, kuha, särki ja lahna sekä 
silakka ja kilohaili. Kirjanpitokalastajien vastauksissa kuhan 
ja silakan osuus korostuvat, kun saalisosuuksia vertaa tiedus-
telujen tuloksiin.

Kalastustiedustelujen perusteella kalakannoissa ei ole ta-
pahtunut muutoksia, jotka selvästi johtuisivat jätevesien ai-
heuttamasta rehevöitymisestä. Särkikalaston yleistymiseen 
on suuresti vaikuttanut rannikkoalueen yleinen rehevöi-
tyminen. �980-luvulta lähtien on Porvoon edustalta pyy-
detty kuha, ahven tai kampela arvioitu maultaan melko 
hyväksi.

Porvoon edustan kalastotutkimuksissa on käytetty pela-
gista poikaspyyntiä ja rannalta tapahtuvaa poikasnuottaus-
ta. Poikasnuottaus antaa tarkemman kuvan kalanpoikasten 
lajikoostumuksesta ja määristä kuin pelaginen poikaspyyn-
ti. Poikaspyynneissä hyväkuntoista saalista on saatu kaikki-
alta Porvoon edustalta, joten mitään voimakkaasti karkot-
tavia tai toksisia vaikutuksia jätevesipäästöillä ei ole ollut. 
Näytekaloista 2000-luvulla todetut haikaraimumadon tou-
kat voivat runsastuessaan haitata ekosysteemiä.

Pohjaeläimistön tila heikko
Aivan Porvoon edustalla ei pohjaeläimistössä ole koskaan ta-
vattu valkokatkaa ja liejusimpukatkin ovat yleistyneet vasta 
2000-luvulla. Alueella esiintyy runsaammin vain surviais-
sääskien toukkia ja putkimatoja. Pohjaeläimistö on hieman 
elpynyt Emäsalonselällä, missä merenpohja oli lähes kuol-

lut vuonna �975 sellutehtaan vaikutusalueella. Ensimmäiset 
surviaissääsket löydettiin alueelta pian sellutehtaan lopetet-
tua toimintansa.

Svartbäckinselän pohjukassa, Tolkkisten länsipuo-
lella putkimadot ja liejusimpukat ovat olleet valtalajeja. 
Pohjaeläinbiomassat ja lajisto ovat viime vuosikymmenen 
aikana vakiintuneet, vaikka likaantuneisuus leimaa aluetta. 
Valkokatkaa on viimeksi tavattu vuonna �995.

Öljysataman ja merivesitunnelin alueiden koko makro-
skooppinen pohjaeläimistö uhkasi kadota �980 -luvun lo-
pulla. Pahimmin kuormittuneilla alueilla on todettu vain 
monisukamatoja. 2000-luvulla lajisto on koostunut mo-
nisukamadoista (Marenzella viridis ja Polydora redeki) ja 
liejusimpukoista.

Svartbäckinselän eteläosa on melko avointa merialuet-
ta. Siellä esimerkiksi valkokatkan ja liejusimpukan popu-
laatiot ovat laskeneet �980-luvulta lähtien, ja varsinkin sy-
vännepaikkojen pohjaeläimistön tila on nykyisin heikko. 
Likaantumisen ja hapettomuuden lisääntymisen myötä mo-
nisukamadot ovat yleistyneet �990-luvulta lähtien.

Orrenkylänselkä on ainoita alueita Porvoon merialu-
eella, joista viimeisimmissä tutkimuksissa on todettu val-
kokatkaa. Jo �970-luvulla Orrenkylänselän syvänteiden 
pohjaeläinlajisto oli niukka ja valtalaji oli liejusimpuk-
ka. Pohjaeläimistön tila on heikentynyt jatkuvasti likaan-
tumisen seurauksena. Vielä �980-luvulla valkokatkaa oli 
6000…7000 yksilöä neliömetrillä, mutta nykyisin vain joi-
takin kymmeniä yksilöitä.

Sedimentissä hiilivetyjä ja hartsihappoja
Porvoon edustan pohjasedimenteistä on tutkittu kloorattu-
ja hiilivetyjä ja fenoleita, polyaromaattisia hiilivetyjä (PAH-
yhdisteet) sekä polykloorattuja bifenyyleitä (PCB). Näiden 
orgaanisten yhdisteiden sekä raskasmetallien pitoisuudet 
ovat enimmäkseen olleet pieniä jopa teollisuuslaitosten pur-
kupisteiden alueilla. Merkittävämpiä ja tiiviimmin seurat-
tuja haitta-aineita sedimenteissä ovat olleet öljyhiilivedyt, 
hartsihapot sekä DOP (dioktyyliftalaatti) ja vinyylikloridi. 
Korkeimmat öljy- ja dioktyyliftalaattipitoisuudet on todettu 
Svartbäckinselän sedimentistä.

Hartsihapot ovat peräisin Tolkkisten alueen puunjalostus-
teollisuudesta. Ne ovat kasvien luontaisia yhdisteitä, joilla on 
todettu olevan akuutteja ja subletaaleja haittavaikutuksia ve-
sieliöille. Hartsihappoja on määritetty sedimenttinäytteistä 
vasta �990-luvulta alkaen. Kohonneet pitoisuudet rajoittu-
vat Koddervikenin lahden suulle, jonka pohjassa on runsaasti 
hitaasti hajoavaa jätekuitua.

Huomattavan korkeita, nykyisen ruoppaus- ja läjitys-
ohjeen mukaisen raja-arvon ylittäviä dioktyyliftalaattipi-
toisuuksia, todettiin vuosituhannen vaihteen molemmin 
puolin. Dioktyyliftalaatin (DOP) päästöt ympäristöön 
ovat vähentyneet pehmitinainetuotannon loputtua vuonna 
2000. Kun suurimmat pitoisuudet aikanaan olivat tasolla 
450 mg/kg kuiva-ainetta kohti, ovat pitoisuudet nykyisin 
alle 50 mg/kg.

Enimmillään öljyhiilivetyjä oli sedimentissä lähes 60 g/kg 
�980-luvun alussa. Nykyään pitoisuudet ovat olleet selvästi 
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Kokonaisfosfori Sköldvikin edustalla
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alle 5 g/kg. Svartbäckinselän ja Emäsalon eteläosissa pitoi-
suudet ovat enimmäkseen olleet alhaisia.

Dioksiinien ja furaanien tutkimus alkoi vuonna �996 ja 
keskittyi Svartbäckinselälle. Vinyylikloridin tuotannosta ai-
heutunut sedimentin pilaantuminen dioksiineilla ja furaa-
neilla rajoittui suppealle alueelle. Suurimmat todetut pitoi-
suudet olivat luokkaa �40 pg/g kuiva-ainetta.

Haittaaineita eliöstössä
Ensimmäiset haitta-ainetutkimukset Porvoon edustan kalois-
ta ja simpukoista tehtiin �970-luvun puolivälissä. Todetut 
yhdisteet olivat kloorifenoleita ja ftalaatteja, ennen kaikkea 
DOP:ia, dioktyyliftalaattia. Hauen lihaksen DOP-pitoi-
suuksia pidettiin niin isoina, että yhdisteen tarkkailua jat-
kettiin aina �990- luvulle saakka. �980-luvulta aina �990-
luvun puoliväliin asti DOP:ia löytyi myös vertailualueen ka-
loista. Vuoden �999 näytekaloista ftalaattiyhdisteitä ei enää 
todettu.

Merivesitunnelin kohdalla �980-luvulla tehdyissä sum-
putuskokeissa todettiin kloorattujen hiilivetyjen ja fenolei-
den kertyvän kalojen maksaan ja sappeen. Haitta-aineita 
löydettiin myös puhtaina pidettyjen vertailualueiden ka-
loista. Sumputuskokeissa �990-luvulla selvitettiin kalojen 
aineenvaihdunnan häiriöitä. Tulokset osoittivat muutok-
sia kalojen vesi- ja ionitasapainon säätelyssä sekä maksan 
toiminnassa.

Hartsihappoja kertyi kalojen sappeen lähes kaikilla ha-
vaintopaikoilla. Huomattavan korkeita hartsihappopitoi-
suuksia, 508 µg/g tuorepainoa, esiintyi Emäsalon itäpuolen 
hauissa vuonna �990. Edellisvuoden vertailuaineistossa hart-
sihappoja ei hauen sappinesteessä esiintynyt lainkaan, mikä 
selittyy kalojen liikkuvuudella ja haitta-aineiden aiheuttamil-
la aineenvaihdunnan muutoksilla. Hartsihapot olivat mitä il-
meisimmin peräisin entisen sellutehtaan päästöistä.

Polyaromaattisia hiilivetyjä (PAH) on tutkittu satunnai-
sesti alueen eliöistä ja pitoisuudet ovat olleet pieniä. 2000-lu-
vulla tutkituista kaloista ja liejusimpukoista todettiin kohon-
neita dioksiini- ja furaanipitoisuuksia, eivätkä kuormittu-
neimmalta alueelta pyydetyt kampelat olisi kelvanneet myyn-
tiin. Sittemmin pitoisuudet ovat laskeneet.

Lopuksi
Teollisuudesta ja yhdyskuntajätevesistä peräisin olevaa ra-
vinnekuormitusta Porvoon edustalla on kyetty vähentämään 
tehokkaasti, mutta Porvoonjoen ja Mustijoen suistot ovat 
edelleen reheviä. Porvoon edustan kuormittuneisuutta ja re-
hevyyttä osoittavat niin särkivaltainen kalasto kuin valkokat-
kan häviäminen lähes tyystin. Teollisuuden ja yhdyskuntien 
jäte- ja hulevedet ovat myös lisänneet sedimenttien ja eliös-
tön haitta-ainepitoisuuksia. Vesiensuojelutoimet alueella tu-
lisi keskittää jokien valuma-alueiden hajakuormituksen vä-
hentämiseen. Samalla myös liejuuntuminen ja sen aiheutta-
mat vesistöhaitat vähenisivät. Rehevöitymisen noidankehän 
katkaiseminen vaatii sekä typen että fosforin pitoisuuksien 
alentamista.

Myönteistä on, että Porvoon edustan sisäalueella fosfo-
ripitoisuudet ovat alentuneet, levätuotanto vähentynyt ja 
pohjaeläimistö elpymässä. Svartbäckinselkää sen sijaan uh-
kaa rehevöityminen.

Pahimman nuhraantuneisuuden kausi oli �980- ja 90 -lu-
vuilla. Uutena ekosysteemiin vaikuttavana uhkana ovat laivo-
jen mukana kulkeutuvat vieraslajit sekä ilmaston lämpenemi-
sen myötä pohjoisemmaksi levittäytyvät lajit, joista viimeisin 
tulokas on haikaraimumato.

Kymijoen - Suomenlahden vesienhoitosuunnitelmas-
sa on arvioitu, että fosforipitoisuuden vähentämistarve 
Porvoonjoen alaosassa olisi 50 prosenttia vuoteen 2027 men-
nessä (�20  60 µgP/l). Mikäli vähennystavoite toteutuu, 
ulottunee vaikutus Svartbäckinselälle asti. Konkreettinen 
osoitus Porvoon edustan merialueen tilan paranemisesta oli-
si pohjaeläimistön monipuolistuminen ja yksittäisistä lajeista 
valkokatkan elpyminen.
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Suometsätalouden osuus on mer-
kittävä koko Suomen metsäta-
loudesta, ja jopa neljäsosa met-

sätalousmaasta sijaitsee nykyisin suo-
alueilla (esim. Koivusalo et al. 2008). 
Suomen suoalueista on ojitettu metsä-
talouskäyttöön hieman yli puolet, eli 
noin 4,9 miljoonaa hehtaaria (Tomppo 
2005). Suometsien ojittaminen puus-
ton kasvulle suotuisten kasvupaikko-
jen lisäämiseksi alkoi laajamittaisesti 
�930-luvulla ja uudisojituksia jatket-
tiin �970-luvulle asti, jonka jälkeen 
suometsätalouden pääpaino on siirty-
nyt vanhojen ojitusalueiden hoitoon 
kunnostus- ja täydennysojituksin se-
kä harvennushakkuin (Joensuu et al. 
�999). Tavoitteena on ylläpitää uudis-
ojituksilla saavutettua kuivatustilaa ja 
estää puiden kasvun mahdollinen hi-
dastuminen ojien kunnon heikentyes-
sä. Kunnostusojitusten tarve kasvaa jat-
kuvasti, ja on tällä hetkellä jo suurem-
pi kuin suoritettavien toimenpiteiden 
määrä. Kunnostusojitusrästien lisäksi 
suometsissä on myös runsaasti taimi-
konhoito- ja harvennusrästejä sekä hak-
kuumahdollisuuksia (Tomppo 2005). 
Lähitulevaisuudessa myös päätehak-
kuut ja metsänuudistaminen lisäänty-
vät ojitetuilla soilla.

Suometsien hoito
Suometsien hoidolla pyritään vaikut-
tamaan puuston kasvuolosuhteisiin 
sekä elinvoimaisuuteen. Tavoitteena 
on päästä mahdollisimman hyvään 

tulokseen niin puuntuotannon kuin 
talouden kannalta (Kojola 2009). 
Turvemaille tehdään kunnostusojitus 
yleensä 20…30 vuoden kuluttua edel-
lisestä ojituksesta, koska ajan myötä 
ojien kunto heikkenee ja huono kuiva-
tustila voi alkaa rajoittaa puiden kas-
vua. Myös puusto itsessään vaikuttaa 
oleellisesti kasvuolosuhteiden säilymi-
seen, sillä elinvoimainen runsas puus-
to voi latvuspidännällä ja haihdunnal-
la pienentää maaperään päätyvän ve-
den määrää ja kompensoida siten ojien 
kunnon heikkenemistä. Tämän edelly-
tyksenä on kuitenkin suometsikössä se, 
että kuivatusolosuhteet on ojituksilla 
saatu puuston kasvulle suotuisiksi, kos-
ka liian kosteissa olosuhteissa runsas-
kaan puusto ei pysty haihduttamaan 
tehokkaasti.  Puuston vaikutus kuiva-
tustilaan voi heikentyä useasta syystä, 
joita voivat olla esimerkiksi runsassa-
teiset jaksot tai hakkuut. Puuston aihe-
uttaman kuivatusvaikutuksen merkitys 
kasvaa ajan myötä, kun puusto kasvaa 
ja ojien toiminta heikkenee.

Harvennushakkuilla pyritään anta-
maan laadultaan ja kasvukyvyltään par-
haille puille kasvutilaa vähentämällä 
puiden välistä kilpailua sekä estämään 
itseharvenemista. Harvennukset paran-
tavat jäävien puiden kasvua ja käyttö-
puun kertymää (Kojola 2009). Metsän 
harvennus pienentää oleellisesti puus-
ton elävää biomassaa, jolloin puuston 
käyttämä vesimäärä pienenee, maahan 
kertyvän veden määrä kasvaa ja pohja-
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Sateen määränpää suometsikössä
Suometsien	 kunnostusojitusten	 haitallisia	 vesistövaikutuksia	 on	
mahdollista	pienentää	välttämällä	ojituksia	alueilla,	joilla	puuston	
haihdunta	ylläpitää	hyvää	kuivatustilaa.	Sen	edellytyksenä	on	suo-
metsien	hydrologian	ja	metsänhoitotoimenpiteiden	hydrologisten	
vaikutusten	 ymmärtäminen.	 Metsäntutkimuslaitoksen	 mittausai-
neiston	 pohjalta	 on	 pyritty	 selvittämään	 suometsikön	 vesitasetta	
ja	siihen	vaikuttavia	tekijöitä.	Tulokset	on	julkaistu	opinnäytetyös-
sä	(Smolander	2011)	Aalto-yliopistossa.
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vedenpinnan taso nousee. Tämän vuoksi kunnostusojituksia 
ja harvennuksia kannattaa suorittaa samanaikaisesti.

Metsänhoitotoimenpiteet ovat välttämättömiä suomet-
sien tuottavuuden kannalta, mutta niillä voi olla myös 
haitallisia vaikutuksia riippuen alueen ominaisuuksista. 
Suometsätalouden haitallisin vaikutus on ojitusten aiheut-
tama kiintoainekuormituksen kasvaminen ja veden laadun 
heikkeneminen alapuolisissa vesistöissä. Vesistövaikutuksia 
voidaan kuitenkin pienentää erilaisilla vesiensuojelutoimen-
piteillä, ja vesien- ja suoluonnonsuojelusta on tullut entistä 
tärkeämpi osa esimerkiksi metsätaloutta koskevassa lainsää-
dännössä ja tukipolitiikassa (Päivänen 2008). Lähtökohtana 
täytyy joka tapauksessa pitää suometsien hydrologisen kier-
ron ja kestävän käytön ymmärrystä, jotta voidaan välttää tur-
hia kunnostusojituksia ja siten pienentää niiden vesistövai-
kutuksia ja lisätä taloudellista hyötyä. Tässä työssä tavoittee-
na oli kvantifioida ojitetun suometsän vesitase Etelä-Lapissa 
sijaitsevalla koealueella ja pohtia ojituksen roolia metsikön 
kasvukauden aikaisen vesitalouden kannalta.

Koejärjestely
Suometsikön vesitasetta tutkittiin kenttämittaushavainto-
jen perusteella. Tutkimuskohteena oli Rovaniemellä sijaitse-
va Metsäntutkimuslaitoksen Sattasuon koevaluma-alue, joka 
on 0,53 hehtaarin kokoinen ympäristöstään ojilla eristetty 
suometsikkö (puuston tilavuus 93 m³/ha v. 2009). Valuma-
alueen rajaus on tehty keinotekoisesti kahdella sisäkkäisellä 
suorakulmion muotoisella ojituksella (Kuva 1), joiden tar-
koituksena on estää veden virtaus alueelle sen ulkopuolelta. 
Yleisesti vesitase sisältää hydrologisen kierron peruskompo-
nentit ja kuvaa tietylle alueelle tulevan sadannan jakautumis-
ta alueelta lähteviin vesimääriin ja vesivarastojen muutoksiin. 
Sattasuon ojitetussa suometsikössä peruskomponentteja ovat 
sadanta joko lumena tai vetenä, valunta ja evaporaatio sekä 
transpiraatio eri haihduttavilta pinnoilta, kuten puustosta ja 
aluskasvustosta.

Lining ½

Kuva 1.	Tutkimusalueen	havainnekuva	(a)	
ja	poikkileikkaus	(b).

(a)

(b)
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Sattasuolla on suoritettu vesitasemittauksia vuodesta 
2006 alkaen. Sadantaa on mitattu manuaalisesti kesäisin 
eri vuosina eripituisina ajanjaksoina sadanta-astiamittauk-
sina yleensä noin viikon välein 20 sadanta-astialla metsi-
kössä sekä 5 sadanta-astialla viereisellä avoimella alueella. 
Näistä manuaalisista sadantamittauksista saadaan itse sa-
dannan lisäksi aukean ja metsikön sadantojen erotuksena 
arvio metsikön latvuspidännästä. Puuston transpiraatiota 
on mitattu kesäisin automaattisesti loggereilla kahdeksasta 
koepuusta. Transpiraation määrittämisessä on käytetty sap 
flow -tekniikkaa (veden virtausnopeus mantopuussa), joka 
perustuu lämmön johtumiseen lämmitetyn anturin ympä-

rillä. Käytännössä puuhun asetetaan 2 lämpöanturia allek-
kain, ja ne suojataan ulkopuoliselta lämmöltä. Ylempään 
anturiin johdetaan lämpöä, jolloin antureiden välille muo-
dostuu lämpötilaero. Anturit yhdistetään dataloggeriin, ja 
niiden lämpötilaerosta voidaan laskea nestevirtaustiheys. 
Virtaustiheyden ja mantopuun pinta-alan perusteella puo-
lestaan voidaan laskea kunkin puun transpiraatio, ja koepui-
den tuloksien perusteella lasketaan edelleen koko metsikön 
transpiraatio.

Valunnan määrittämiseksi on Sattasuolla mitattu veden-
korkeutta sekä manuaalisesti v-aukkoisella mittapadolla että 
loggerilla sisemmän ojan purkukohtaan sijoitetussa kaivos-
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Kuva 2.	Vesitaseen	komponentit	kasvukaudella	2007	(a)	ja	2009	(b).
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sa. Manuaaliset mittaukset oli tehty �…8 päivän välein ja 
loggerihavainnot 30 minuutin välein. Lisäksi oli manuaali-
sesti mitattu tiettynä aikana mittapadolta purkautuvan ve-
den määrää millilitroina, ja näiden tietojen perusteella pys-
tyttiin määrittämään mittapadon empiirinen purkautumis-
käyrä. Purkautumiskäyrä kuvaa sitä, kuinka paljon padolta 
purkautuu vettä milläkin vedenkorkeudella, ja sillä voidaan 
laskea valunta sekä manuaalisesti että loggerimittauksin suo-
ritettujen vedenkorkeushavaintojen pohjalta. Valunta lasket-
tiin lisäksi myös teoreettisella purkautumiskäyrällä.

Alueella seurataan myös pohjaveden pinnan korkeutta 
�…2 viikon välein sulan maan aikana koko alueelle kat-
tavasti asetetuissa pohjavesiputkissa (50 kpl) manuaalisilla 
mittauksilla sekä yhdellä pohjavesiloggerilla tunnin välein. 
Ojavedenpinnan korkeutta on mitattu myös manuaalisesti 
mitta-asteikoista (8 kpl) lukemalla. Lisäksi metsikön vierei-
sellä aukealla on jatkuvatoiminen sääasema, josta saadaan �0 
minuutin välein tieto sadannasta, lämpötilasta, suhteellisesta 
kosteudesta, tuulen nopeudesta sekä kokonaissäteilystä kah-
den metrin korkeudelta.

Tulokset
Mittaustulosten perusteella on laskettu vesitasekomponent-
tien päiväarvot ja kasvukausittaiset vesitaseet. Tähän artik-
keliin valittiin tarkasteltavaksi kesäkaudet vuosilta 2007 ja 
2009, koska niistä oli saatavilla kattavimmat mittausaineis-
tot. Kesällä 2007 tarkastelujakso on 28.5. – �4.8. (79 vrk) ja 
kesällä 2009 7.5. – 28.9. (�45 vrk). Mittausten perusteella 
määritetyt kasvukausien vesitasekomponenttien päiväarvot 
on esitetty kuvassa 2. Kuvissa esitetyt sadanta ja valunta on 
määritetty loggerimittauksilla, transpiraatio perustuu sap flow 
-mittauksiin ja latvuspidäntä on laskettu sadanta-astiamitta-
usten tuloksista. Sadantahavainnot ovat korjaamattomia sa-
danta-arvoja. Keväisin suuri osa valunnasta tulee lumien ja 
roudan sulamisesta eikä sadannasta, mutta muuten sadan-
nalla on suora yhteys valunnan suuruuteen. Veden pidätty-
misellä, jäätymisellä ja sulamisella turpeessa on tärkeä rooli, 
sillä turpeen suuri huokoisuus (80…90 %) luo merkittävän 
veden varastotilan pintaturvekerrokseen.

Mittausten perusteella lasketut kasvukausittaiset vesitaseet 
on esitetty kuvassa 3. Vesitaseita tarkasteltaessa on huomi-
oitava, että lasketut ajanjaksot ovat eripituisia. Eri vuosien 
absoluuttisia vesimääriä ei siis voi suoraan verrata toisiinsa, 
mutta vesitaseen jakaantumista eri komponenttien osuuk-
siin voidaan tulosten perusteella tarkastella. Mittaustulosten 
mukaan tarkastelujaksojen sadanta oli keskimäärin 296 mm, 
ja metsän ja aukean sadantatulosten erotuksena saatu met-
sikön latvuspidäntä eli interseptio on keskimäärin �9 pro-
senttia aukean sadannasta. Kesäisin saatiin mittaustuloksista 
laskettua latvuspidännän lisäksi valunta ja puuston transpi-
raatio. Transpiraation osuus on ollut suunnilleen samansuu-
ruinen kuin latvuspidännän, keskimäärin noin 2� prosent-
tia. Valunnan osuus on ollut huomattavasti suurempi, kes-
kiarvon ollessa noin 4� prosenttia. Edellä mainittujen kom-
ponenttien lisäksi loppuosa sadannasta kuluu aluskasvuston 
evaporaatioon ja vesivaraston muutokseen esimerkiksi rou-
dan sulamisen kautta.

Tuloksia voidaan verrata esimerkiksi Hyytiälässä suori-
tettujen mäntymetsikön (puuston keskimääräinen tilavuus 
�37 m³/ha v. 200�) vesitasemittausten tuloksiin. Tulokset 
ovat samansuuntaisia varsinkin transpiraation osalta, koska 
Hyytiälän kohteessa transpiraatio on ollut noin 22 prosenttia 
sadannasta (Ilvesniemi et al. 20�0). Valunnan ja interseption 
osuudet (valunta 28 prosenttia ja interseptio 33 prosenttia) 
puolestaan poikkeavat Sattasuon tuloksista, mikä voi selittyä 
Hyytiälän suuremmalla puustolla, eteläisemmällä sijainnilla 
ja erilaisella maaperällä (Ilvesniemi et al. 20�0). Hyytiälän 
kohteessa vesitase on lisäksi määritetty ympärivuotisesti, kun 
taas Sattasuolla vesitase on määritetty vain kasvukausien ajal-
ta. Sattasuon tulosten perusteella voidaan kuitenkin todeta, 
että lähes puolet sadannasta kuluu valunnan muodostumi-
seen kasvukausien aikana. Tästä syystä ojien on oltava hyväs-
sä kunnossa puuston kasvun ja elinvoimaisuuden turvaami-
seksi. Toisaalta myös puusto säätelee omalta osaltaan alueen 
kuivatusolosuhteita, mikä korostuu lämpimien kesien sateet-
tomien jaksojen aikana.

Sattasuon kuivatuksen tilaa voidaan tarkastella piirtämällä 
metsikön keskimääräisen pohjaveden ja ojaston veden pinto-
jen tasot samaan kuvaajaan (Kuva 4). Kuvan perusteella voi-
daan todeta, että ojien kuivatuskyky on hyvä ja ylimääräinen 
vesi kulkeutuu tehokkaasti alueelta pois. Ojien hyvästä kun-
nosta huolimatta metsikön pohjaveden pinta ei laske kovin 
syvälle, joten tässä tapauksessa kunnostusojittamisesta ei oli-
si hyötyä, vaikka ojat olisivatkin huonommassa kunnossa. 
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Kuva 3.	Mittaustuloksista	laskettu	Sattasuon	vesitase	
kasvukausina	2007	ja	2009.	Jäännöstermi	kuvaa	
aluskasvuston	evaporaation	ja	varaston	muutoksen	
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Ojien syvyyttä enemmän pohjaveden pinnan tasoon vaikut-
taa kasvukaudella kokonaishaihdunta, jonka rooli Sattasuolla 
on valunnan ohella merkittävä vesitaseen säätelijänä.

Lopuksi
Mittausaineiston käyttökelpoisuutta eniten rajoittavaksi teki-
jäksi nousivat puutteet aineiston kattavuudessa ja jatkuvuu-
dessa. Mittauksia on suoritettu lähinnä kasvukaudella, ja tal-
vikausilta ei ollut saatavilla muita kuin lumimittausten tulok-
sia. Muutamia mittauksia puuttui myös joiltain kasvukauden 
ajanjaksoilta, eikä vesitasetta siis voitu määrittää ympärivuo-
tisesti pelkkien mittausten perusteella. Mittausten luotetta-
vuutta voitiin arvioida vertaamalla mittaustuloksia ympäröivi-
en sääasemien tuloksiin, ja mittausaineistoa voitiin täydentää 
näiden vertailuhavaintojen perusteella. Tulosten perusteella 
on joka tapauksessa havaittavissa pohjoiselle suometsätalou-
delle ominaisia piirteitä, kuten valunnan merkittävä osuus 
vesitaseessa. Kuivatus on siis edellytyksenä suometsätalouden 
harjoittamiselle, mutta lisäksi kasvuston kokonaishaihdunta 
on tärkeässä asemassa suotuisan kuivatustilan ylläpitäjänä.

Jatkotutkimusta varten voitaisiin työn perusteella todeta, 
että tarkempien ja luotettavampien tulosten aikaansaami-
seksi olisi tärkeää pienentää virhelähteiden merkitystä mit-
tauksissa ja parantaa mittausten jatkuvuutta. Lisäksi jatkossa 
on tarvetta vastaaville vesitasekokeille, joiden avulla metsän-
hoitotoimenpiteiden vaikutusta ja tarvetta voitaisiin entistä 
tarkemmin arvioida sekä maastossa että simuloimalla. Näin 
voitaisiin kunnostusojituksia mahdollisesti tulevaisuudessa 
välttää alueilla, joilla puuston ja aluskasvuston haihdunta yl-
läpitävät hyvää kuivatustilaa.
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nykyinen	 patoturvallisuuslaki	 tuli	
voimaan	 1.10.2009	 ja	 valtioneu-
voston	 asetus	 patoturvallisuu-
desta	 5.5.2010.	 Uudistuksen	 tar-
koituksena	 oli	 mm.	 valvonnan	
selkeyttäminen	 ja	 tarve	 vastata	
muuttuviin	 ilmasto-olosuhteisiin.	
Samanaikaisesti	 viranomaisval-
vontaa	on	keskitetty.	Suomen	425	
patoa	 valvotaan	 nykyisin	 kolmes-
ta	elinkeino-,	liikenne-	ja	ympäris-
tökeskuksesta	 (ELY-keskuksesta):	
Hämeestä,	Kainuusta	ja	Lapista.

Patoturvallisuussäädöksiä uudistet-
taessa kumottiin edellinen vuo-
delta �984 oleva laki. Uusien sää-

dösten tavoitteena on selventää ja joh-
donmukaistaa patoturvallisuuden sään-
telyä sekä tuoda yleiset käytännöt osaksi 
lainsäädäntöä. Laissa on otettu huomi-
oon patojen ikääntyminen ja peruskorja-
ustarpeet sekä tarpeet reagoida ilmaston 
ja vesiolojen muutoksiin. Ehkä kaikkein 
oleellisimpana patoturvallisuuslakiin on 
sisällytetty hyviksi havaittuja ja toimi-
via käytäntöjä, jotka perustuivat maa- 
ja metsätalousministeriön vuonna �997 
julkaisemaan patoturvallisuusohjeeseen. 
Patoturvallisuuslaki (494/2009) hyväk-

syttiin 26.6.2009 ja se tuli voimaan 
�.�0.2009. Valtioneuvoston asetus pa-
toturvallisuudesta (3�9/20�0) annettiin 
29.4.20�0 ja se tuli voimaan 5.5.20�0.

Patoturvallisuuslain tavoite on var-
mistaa turvallisuus padon rakentami-
sessa, kunnossapidossa ja käytössä se-
kä vähentää padosta aiheutuvaa vahin-
gonvaaraa. Patoturvallisuuslaki koskee 
kaikkia patoja riippumatta siitä, mistä 
aineesta tai millä tavalla pato on raken-
nettu tai mitä ainetta padotetaan.

Patojen määrittelyä on muutettu 
edellisen lain mukaisesta. Kaivospiirien 
alueella sijaitsevien patojen patoturval-
lisuutta valvottiin aiemmin kaivoslain 
perusteella. Valvonnassa kuitenkin so-
vellettiin maa- ja metsätalousministe-
riön patoturvallisuusohjetta. Nykyisen 
lain myötä kaivospatoja valvotaan pa-
toturvallisuuslainsäädännön mukaisi-
na patoina. Muutos lisäsi luokiteltujen 
patojen määrää Suomessa 54 padol-
la. Muutamassa vuodessa kaivospato-
jen määrä on kasvanut jo 65 patoon. 
Kaivoksien osalta on vallalla melkoinen 
noususuhdanne ja kaivospatojen mää-
rän odotetaan kasvavan entisestään. 
Kaivos- ja jätepatojen valvonta on kes-
kitetty Kainuun ELY-keskukseen.

Turvalliset padot 
muuttuvissa  
ilmastoolosuhteissa

eiJa isomäki
Vesivarayksikkö, Patoturvallisuus
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
E-mail: eija.isomaki@ely-keskus.fi
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Myös tulvapenkereet kuuluvat patoturvallisuuslain alai-
suuteen. Edellisessä laissa tulvapenkereitä ei mainittu, vaikka 
laki ei myöskään sulkenut niitä pois. Muuttuvissa vesioloissa 
tulvapenkereiden merkitys korostuu. Tulvapenkereitä raken-
netaan tälläkin hetkellä lisää jokien tulvimiseen ja erityisesti 
merenpinnan nousuun varautumiseksi. Vanhojen tulvapen-
kereiden korjaustarpeita kartoitetaan.

Maa- ja metsätalousministeriön Vesitalousstrategiassa 
20�� - 2020 ensimmäisenä päämääränä on varautuminen 
muuttuviin ilmasto- ja vesioloihin. Tavoitteesta on eritelty 
muun muassa, että padot ja muut vesistörakenteet ovat tur-
vallisia ja toimivat erilaisissa tilanteissa ja että uusia tulvaris-
kikohteita ei rakenneta.

ELY-keskusten tulossopimukset vuodelle 20�2 on laadittu. 
Tulossopimusten mukaisesti viranomaisvalvonnalla varmiste-
taan vaaraa aiheuttavien patojen turvallisuus, kunnossapito 
ja toimivuus muuttuvissa vesioloissa. Padoista aiheutuva tul-
variski, joka selvitetään vahingonvaaraselvityksessä, on otet-
tu huomioon myös lain tulvariskien hallinnasta (620/20�0) 
mukaisia tulvariskialueita kartoitettaessa. Joissain tapauksis-
sa se on osaltaan vaikuttanut tulvariskialueen nimeämiseen. 
Maa- ja metsätalousministeriö nimesi merkittävät tulvariski-
alueet ELY-keskusten ehdotusten pohjalta 20.�2.20��. Kartta 
alueista löytyy verkosta*.

Luokitellut padot
Patoturvallisuuslain mukaan padot luokitellaan �-, 2- ja 3-luo-
kan patoihin niiden aiheuttaman vahingonvaaran perusteella:
•	 �-luokan pato aiheuttaa onnettomuuden sattuessa 

vaaran ihmishengelle ja terveydelle taikka huomattavan 
vaaran ympäristölle tai omaisuudelle.

•	 2-luokan pato saattaa aiheuttaa onnettomuuden 
sattuessa vaaraa terveydelle taikka vähäistä suurempaa 
vaaraa ympäristölle tai omaisuudelle.

•	 3-luokan pato saattaa aiheuttaa onnettomuuden 
sattuessa vain vähäistä vaaraa.

Aiemmin käytössä olleet luokat P, N ja O oli mainittu 
ainoastaan patoturvallisuusohjeissa. Käytännössä kuitenkin 
jo edellisen lain voimassa ollessa kaikki padot oli luokiteltu. 
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä (�4�/426/2009) 
padot sijoitettiin nykyisen patoturvallisuuslain mukaisiin 
luokkiin vanhojen luokkien perusteella.

Vesistöpadon hydrologinen mitoitus on esitetty patotur-
vallisuusasetuksessa. Mitoitustulvan suuruus riippuu padon 
luokasta. Esimerkiksi �-luokan padon mitoituksessa käyte-
tään tulvaa, joka esiintyy keskimäärin kerran 5 000–�0 000 
vuodessa. Tulvapenkereiden hydrologinen mitoitus tehdään 
tulvasuojelun tarpeiden mukaan.

Uutta patoa rakennettaessa padon omistaja on velvoitet-
tu lupahakemuksessa selostamaan padosta aiheutuvaa vahin-
gonvaaraa sekä sen vaikutusta padon mitoitusperusteisiin. 
Patoturvallisuusviranomainen arvioi padon luokittelutarvet-
ta lupahakemuksen perusteella. Jos tarkastelun perusteella 
padosta ei aiheudu vahingonvaaraa, jätetään pato luokitte-
lematta. Patoturvallisuuslakia sovelletaan kuitenkin eräiltä 
osin kaikkiin patoihin. Esimerkiksi luokittelematonkin pato 

on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei sen käyttämises-
tä aiheudu vaaraa turvallisuudelle.

Uusia ja vanhoja velvoitteita
�-luokan pato on vahingonvaaraltaan suurin. Näiden pa-
tojen osalta laki velvoittaa omistajan laatimaan kattavan 
vahingonvaaraselvityksen sekä turvallisuussuunnitelman. 
Suunnitelmien sisällöistä on säädetty tarkemmin asetukses-
sa. �-luokan padon omistajan on myös toimitettava vuosi-
tarkastusraportti viranomaiselle tiedoksi.

Kuten vanhakin laki, uusi laki velvoittaa padon omis-
tajan laatimaan luokitellulle padolle tarkkailuohjelman. 
Tarkkailuohjelmassa esitetään padon tarkkailun aikavälit, 
kohteet ja toimenpiteet. Ohjelmassa on nykyisin myös esi-
tettävä erityisten rasitusten, kuten tulvien tai rankkasateiden 
aikainen tehostettu tarkkailu.

Lain voimaantulon yhteydessä on määrätty, että kaikille 
ennen lain voimaantuloa rakennetuille padoille on pidettävä 
määräaikaistarkastus viiden vuoden kuluessa lain voimaan-
tulosta. Lisäksi patojen tarkkailuohjelmat ja vahingonvaa-
raselvitykset on toimitettava patoturvallisuusviranomaisel-
le hyväksyttäviksi lain voimaantulon jälkeen ensimmäises-
sä määräaikaistarkastuksessa. Uutta on, että hyväksyttävistä 
asiakirjoista patoturvallisuusviranomaisen on kuultava pelas-
tusviranomaista ja padon omistajaa. Pelastuslaitoksen, pato-
turvallisuusviranomaisen ja padon omistajan yhteistyö on 
näin uuden lain myötä tiivistynyt.

Turvallisuusvaatimuksia
Lain mukaan pato on suunniteltava ja rakennettava siten, 
ettei sen käyttämisestä aiheudu vaaraa turvallisuudelle. 
Asetuksessa on säädetty tarkemmin muun muassa seuraa-
vanlaisia teknisiä turvallisuusvaatimuksia:
•	 Padon rakenteen vakavuuden sekä rakenneosien 

toiminnan ja mitoituksen on oltava riittäviä 
varmistamaan padon turvallisuus kaikissa 
käyttötilanteissa.

•	 Padolle on oltava toimivat kulkuyhteydet.
•	 Padolla ei saa olla kasvillisuutta tai padon rakenteeseen 

kuulumattomia aineita tai esineitä, jotka aiheuttavat 
vaaraa padon rakenteelle tai haittaa padon 
kunnossapidolle tai tarkkailulle.

•	 Padon omistajan on toimitettava 
patoturvallisuusviranomaiselle suunnitelmat padon 
teknisistä turvallisuusvaatimuksista.

Padon käytön turvallisuuden varmistamiseksi �- ja 2-luo-
kan padoilla on oltava riittävät turvajärjestelyt. Asetuksessa 
on yksityiskohtaisemmin määrätty muun muassa, että vesis-
töpadon juoksutuksien yhteydessä on varoitusjärjestelyillä 
torjuttava padon ylä- ja alapuolella oleskeleviin kohdistuvaa 
vaaraa. Lisäksi asetuksessa on erityisiä teknisiä turvallisuus-
vaatimuksia �- ja 2-luokan padoille.

Nykyisessä patoturvallisuuslaissa on uutena asiana esitetty 
pätevyysvaatimuksia. Padon rakentamista koskevan suunni-
telman laatijalla sekä padon käytöstä, tarkkailusta ja tarkas-
tuksista vastaavalla henkilöllä on padon laatu ja siitä aiheu-

*	http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/vesivarat/tulvien_torjunta.html
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tuva vahingonvaara huomioon ottaen 
oltava riittävä asiantuntemus patotur-
vallisuusasioissa. Asetuksessa vaatimuk-
sia on eritelty.

Suurpadot Suomen osasto ry järjes-
ti �2.�.20�2 patoturvallisuuden neu-
vottelupäivän, jonka pääaiheina oli-
vat uuden lain mukaiset velvoitteet ja 
vaatimukset.

Patojen kunto ja 
korjaustarpeet
Maa- ja metsätalousministeriön 
Vesivarastrategiassa 20��–2020 on esi-
tetty, että patoturvallisuutta paranne-
taan kehittämällä viranomaisen ja pa-
don omistajien toimintaa. Valtio näyt-
tää hyvää esimerkkiä pitämällä omat 
patonsa ja vesistörakenteensa moitteet-
tomassa kunnossa.

Tampereella Tammerkoskessa on 
käynnissä yksi merkittävimmistä pato-
korjauksista pitkään aikaan. Työt ovat 
jo loppusuoralla ja toistaiseksi luon-
to on suosinut erittäin tarpeellisek-
si havaittua korjausurakkaa. Urakan 
etenemistä on voinut seurata verkos-
ta osoitteesta: www.palatsinraitinsilta.
fi. Porissa on 2003 käynnistetty tul-
vasuojeluhanke. Hankkeen yhteydes-
sä korjataan rakenteita, joista valtaosa 
on rakennettu �950- ja �970-luvuil-
la. Tulvapenkereet ovat päässeet mel-
ko huonoon kuntoon ja töitä riittää 
vielä useille vuosille. Projektista on 
tietoa verkossa osoitteessa: www.pori.
fi/tpk/tulvasuojelu.

Uusimmatkin vesistöpadot 
Suomessa ovat jo 50 vuotta vanhoja. 
Vettä vasten olevat rakenteet eivät ole 
ikuisia ja korjaustarpeita on havaitta-
vissa useilla padoilla. Tulevaisuudessa 
korjaustarpeet varmasti vain lisäänty-
vät. Pääsääntöisesti tilanne on vastaava 
kuin monella muullakin alalla. Suurien 
yritysten on helpompi panostaa korjau-
sinvestointeihin kuin pienien. Mutta 
varsinkaan tämän hetken taloudellinen 

tilanne ei luo korjaustöille kovin suo-
tuisia lähtökohtia. Patotekniikan osaa-
jia on myös vähän.

Tietojärjestelmä ja opas
Uuden lain myötä on käynnistetty kehi-
tystyö uutta tietojärjestelmää varten. Lain 
mukaan padon omistajan on toimitettava 
padon oleelliset tiedot tietojärjestelmään 
merkitsemistä varten. Viranomaisella ai-
emmin käytössä ollut tietojärjestelmä ei 
vastaa uuden lain tarpeita ja uusi tieto-
järjestelmä on alustavasti valmis vuoden 
20�2 alussa. Kehitystyö kuitenkin jatkuu 
ainakin vuoden 20�2 loppuun. Aiemmin 
käytössä olleet patoturvallisuuskansiot 
säilytetään käytössä niin viranomaisella 
kuin padon omistajalla.

Patoturvallisuuslain selventämisek-
si ja täydentämiseksi on tehty patotur-
vallisuusopas. Tämä korvaa patoturval-
lisuusohjeet vuodelta �997. Opas on 
vuoden 20�� koekäytössä ja löytyy ne-
tistä: www.ymparisto.fi > Vesivarojen 
käyttö > Padot ja patoturvallisuus > 
Patoturvallisuusopas. Oppaan viimeiste-
lytyö tehdään Hämeen ELY-keskuksessa 
ja lopullinen opas julkaistaan 20�2.

Lainvalvonta
Patoturvallisuuslain mukaisen toimin-
nan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittämi-
nen kuuluvat maa- ja metsätalousminis-
teriölle. Patoturvallisuusviranomaiseksi 
on määritetty toimivaltainen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus. Maa- ja 
metsätalousministeriö on keskittänyt 
patoturvallisuuden valvonnan kolmeen 
ELY-keskukseen: Hämeen, Kainuun ja 
Lapin ELY-keskuksiin �.7.20�� alka-
en. Patoturvallisuusasioiden osalta niin 
valtakunnalliset asiantuntija- ja kehit-
tämistehtävät kuin kansainvälinen yh-
teystyö on siirretty Suomen ympäristö-
keskuksesta Hämeen ja Kainuun ELY-
keskuksiin. Hämeen vastuulle kuuluvat 
vesistöpadot ja Kainuun vastuulle kai-
vos- ja jätepadot. 

Kirjallisuus
Patoturvallisuuslaki.	2009.	L26.6.2009/494	.	http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090494
Valtioneuvoston	asetus	patoturvallisuudesta.	20�0.	A3�9/20�0	.	http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/20�0/20�003�9
Patoturvallisuusopas	(LUONNOS).	20�0.	Hämeen	elinkeino-,	liikenne-	ja	ympäristökeskus.	Hämeen	elinkeino-,	
liikenne-	ja	ympäristökeskuksen	julkaisuja	4/20�0.	http://www.ymparisto.fi	>	Vesivarojen	käyttö	>	Padot	ja	pa-
toturvallisuus	>	Patoturvallisuusopas
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Hanaa! –kirja nyt tilattavissa

Vesilaitosyhdistys (VVY) 
on ryhtynyt toimenpitei-
siin edistääkseen Suomen 

vesihuollon kehityksen, histori-
an ja yhteiskunnallisen merki-
tyksen tuntemusta ja näkyvyyttä. 
Vuonna �996 VVY julkaisi Tapio 
S. Katkon tekemän VETTÄ! -his-
toriakirjan. Siinä kuvattiin Suomen vesihuollon kehitystä yli 
400 sivun, yli 200 valokuvan ja noin �00 piirroksen avulla. 
VETTÄ! -kirjan painos on loppumaisillaan.

Valmisteilla on Tapio S. Katkon kirjoittama jatko-osa, 
HANAA! Suomen vesihuolto – kehitys ja yhteiskunnalli-
nen merkitys. Teos kuvaa Suomen vesihuoltoa, sen kehitystä 
ja yhteiskunnallista merkitystä. Tarkoituksena on täydentää 
ja päivittää VETTÄ! -kirjan pitkän aikavälin kuvaukset ny-
kypäivään saakka sekä erityisesti tuoda esille uusia löydöksiä, 
alan viimeaikaista kehitystä sekä tulevaisuuden näkymiä.

Kirjan ohjausryhmässä Tapio S. Katkon tukena toimivat: 
toimitusjohtaja Osmo Seppälä VVY, rakennusneuvos Esko 
Haume Tampere (suuremmat vesihuoltolaitokset), talousneu-
vos Vesa Mäenpää Oulaisten Vok (Pohjois-Suomen vesivalio-
kunta), senior consultant Tauno Skyttä (vesialan kansainvälinen 
& kehitysyhteistyö), professori Riku Vahala Aalto-yliopisto (ve-
den laatukysymykset ja käsittelytekniikat), apulaisjohtaja Mika 
Rontu VVY ja emeritus apulaisjohtaja Mikko Korhonen. 

HANAA! -historiateos on hyvä lahja kenelle tahansa: ystä-
välle sekä yhteistyö- ja liikekumppanille. Se on tarpeellinen ja 
mielenkiintoinen julkaisu kaikille vesihuollon parissa oleville 
sekä muillekin vesiasioista kiinnostuneille.

Kirjan koko on 2�0 x 250 mm. Ennakkotilaushinta 
90 €/kpl on voimassa 3�.5.20�2 asti, jonka jälkeen hinta on 
��5 €/kpl. Lisäalennus yli 5 kpl:n tilaajalle on �5 % jokai-
selta seuraavalta kirjalta.

Kirjan julkaisee Vesilaitosyhdistys ja se valmistuu loppu-
vuodesta 20�2. Kirjan ennakkotilausten tarkoituksena on 
kartoittaa, kuinka suuri painos kirjaa tulee tehdä. VETTÄ! 
-teoksesta otettiin 2 000 kappaleen painos ja taloudellisten 
edellytysten täyttyessä VVY toivoo HANAA! -teoksen pai-
noksen määrän pysyvän vähintään samalla tasolla.

Vuosikokous 2012

Suomen Vesiyhdistys ry:n vuosikokous pidetään tiis-
taina 28.2.20�2 klo �7 alkaen Tieteiden talossa (Sali 
3�2), Kirkkokatu 6, Helsinki. Kokouksessa käsitel-

lään sääntöjen ��§:ssä mainitut asiat sekä yhdistyksen 
sääntöjen muutosesitys, jossa sääntöjä nykyaikaistettai-
siin mm. seuraavasti: ”johtokunta” korvattaisiin sanalla 
”hallitus” ja ”tilintarkastaja” sanalla ”toiminnantarkasta-
ja”. Vuosikokouksen pitopäivä määriteltäisiin väljemmin 
siten, että aiempi takaraja ”helmikuun loppuun mennessä” 
vaihdettaisiin muotoon ”helmi–toukokuussa”. Tämä mah-
dollistaisi vuosikokouksen pitämisen esim. maailman ve-
sipäivän 22.3. tilaisuuden yhteydessä. Lisäksi yhdistyksen 
varapuheenjohtajan valinta siirrettäisiin vuosikokoukselta 
hallituksen tehtäväksi. Tervetuloa vuosikokoukseen!

Vesipäivä 2012

Maailman vesipäivän seminaari pidetään torstai-
na 22.3.20�2 klo �2 alkaen. Tilaisuuden pi-
topaikkana on poikkeuksellisesti Valkoinen 

Sali (Aleksanterinkatu �6–�8, Helsinki). Seminaarin 
ohjelma rakentuu kansainvälisen vesipäiväteeman 
”Water and Food Security” ympärille. Tarkempaa tie-
toa ohjelmasta talven aikana mm. www-sivuillamme  
(www.vesiyhdistys.fi).

Valtava fosforipäästölähde 
paikallistettiin Venäjällä

Itämeren suojelukomissio HELCOM:in alaisuudessa 
toimiva, Suomen ympäristökeskuksen johtama suo-
malais-venäläinen tutkimusryhmä on löytänyt mer-

kittävän Itämerta kuormittavan fosforipäästölähteen. 
Luoteis-Venäjällä sijaitsevan Luga-joen alajuoksulta otet-
tujen näytteiden perusteella arvioidaan joen vuosittaisen 
fosforipäästön olevan jopa � 000 tonnia vuodessa, mikä 
tarkoittaisi noin 20 prosentin lisäystä Suomenlahden fos-
forikuormaan aiemmin arvioituun verrattuna.

Luga-joen fosforipäästöjen alkuperä on Kingiseppissä 
sijaitsevan lannoitetehtaan jätekipsialueelta. Venäjän vi-
ranomaiset ovat jo aiemmin ilmoittaneet HELCOM:lle, 
että Luga-joen kautta Suomenlahteen päätyvät ravinne-
määrät ovat kohonneet odottamattomasti jo vuodesta 
2008 lähtien.

Ympäristöministeri Ville Niinistön mukaan ympä-
ristöministeriö käynnistää nopeat toimet yhteistyös-
sä suomalaisten ja venäläisten tahojen kanssa lannoi-
tetehtaan päästöjen vähentämiseksi. Alustavien arvi-
oiden mukaan tehtaan fosforipäästöt voidaan alen-
taa murto-osaan noin 20 miljoonaa euroa maksavalla 
puhdistamoratkaisulla.

Suomenlahti on yksi Itämeren rehevöityneimpiä 
osia. Näkyvin merkki rehevöitymisestä ovat sinileväku-
kinnat, jotka ovat lisääntyneet Itämerellä �990-luvulta 
lähtien. Fosfori on keskeinen sinileväkukintojen aihe-
uttaja. Aiemmin on arvioitu, että Suomenlahteen pää-
tyy vuosittain noin 4 800 tonnia fosforia; 3 300 tonnia 
Venäjältä, 800 tonnia Suomesta ja 700 tonnia Virosta.

ajankohtaista: uutisia
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ajankohtaista

Toisen maailmansodan jälkeen Viron vesistöjen tila 
huononi, sillä runsas lannoitteiden käyttö, maata-
lous, ilmansaasteet ja pelto- ja metsämaiden kuiva-

tus lisäsivät hajakuormitusta. Tallinnan Teknillinen yliopisto 
on tänä vuonna julkaissut kirjan ” Hajureostus Dunamiika 
Loodus- ja Pollymmaadelt �960–20�0”. Kirjassa käsitellään 
ympäristötekniikan laitoksen vesiensuojelun laboratorion 
vuosina �960–20�0 suorittamia hajakuormituksen vesistö-
vaikutuksia koskevia tutkimuksia. Kirjoittajat ovat emeritus-
professori Harald Velner, professorit Enn Loigu ja Arvo Iital, 
fil.tri Mare Pärnapuu ja maisteri Hille Hanni. Kirja sisältää 
myös englanninkielisen lyhennelmän.

Kirjan ensimmäisessä osassa tarkastellaan vesiensuojelun 
laboratorion vuosina �960–�980 tekemiä tutkimuksia vesis-
töjen tilasta (kemiallisista ja hydrologisista ominaisuuksista). 
Ne olivat uraauurtavia, koska Virossa ei ollut aikaisemmin 
tehty vastaavia tutkimuksia valunnan kemiallisista ominai-
suuksista. Tutkimukset osoittivat selvästi keinolannoitteiden 
kasvattavan vesistöjen kuormitusta.

Viron teollisuustuotanto, myös elintarviketeollisuus, alkoi 
kasvaa �970-luvulla. Jätevesistä ei kuitenkaan vielä poistettu 

typpi- ja fosforiyhdisteitä, vaan ne pääsivät kuormittamaan 
vesistöjä. Tämän lisäksi tuli maatalouden ja karjanhoidon 
aiheuttama kuormitus, lähinnä typpi- ja fosforipäästöt, mitä 
kirjan toisessa osassa tarkastellaan. Itsenäisyyden aikana on 
maatalouden aiheuttama kuormitus vesistöihin huomatta-
vasti vähentynyt peltopinta-alan pienentymisen ja lannoit-
teiden käytön lähes loppuessa (kalleuden vuoksi).

Kolmannessa osassa selostetaan vuonna �993 perustet-
tua pintavesien valuma-alueiden automaattista kemiallisten 
ominaisuuksien seurantaverkkoa. Ympäristötekniikan laitos 
seurasi veden kemiallisia ominaisuuksia kolmessa automaat-
tiasemassa. Tulokset osoittavat typpipitoisuuden kasvua ja 
fosforipitoisuuden vähenemistä.

Kirjan lopussa vertaillaan Suomen ja Viron salaojavesien 
ravinnepitoisuuksia. Tulokset näyttävät, että typen huuhtou-
tuminen koekentiltä on suunnilleen samaa luokkaa kummas-
sakin maassa. Fosforin huuhtoutuminen Etelä-Suomessa on 
olennaisesti suurempaa maan savipitoisuuden vuoksi.

marJa-leena JärVi
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Kirjallisuusesittelyssä: Hajureostuse Dünamiika 
Loodus ja Põllymmaadelt 1960–2010

Virallisen	delegaation	lisäksi	Suomi	osallistuu	laa-
jalla	yritysten	ja	julkisten	toimijoiden	yhteisrinta-
malla	12.–17.3.2012	Ranskan	Marseillessa	järjes-
tettävään	 kuudenteen	 maailman	 vesifoorumiin.	
Suomalaisesta	vesiosaamisesta	kerrotaan	tapah-
tuman	 näyttelyosion	 Suomi-paviljongissa	 sekä	
paviljongilla	järjestettävissä	oheistapahtumissa.	

Maailman vesifoorumi on kolmen vuoden välein 
järjestettävä maailman suurin vesialan tapahtuma, 
jonka tavoitteena on lisätä vesiasioiden painoar-

voa poliittisissa ohjelmissa, edistää vuoropuhelua suoraan ja 
välillisesti vesisektorin parissa toimivien kesken sekä laatia 
konkreettisia ehdotuksia erilaisten vesikysymysten ratkaise-
miseksi. Virallisen ohjelman ohella maailman vesifoorumi 
tarjoaa yrityksille mahdollisuuden keskustella ja verkottua 
julkisten toimijoiden – ja totta kai toistensa kanssa.

Edellinen maailman vesifoorumi pidettiin �6. - 22.3.2009 
Istanbulissa Turkissa. Tapahtumaan osallistui yli 33.000 ihmis-
tä �92 maasta.

”Problem solving is in our nature”
Vuoden 20�2 vesifoorumin pääfokuksena on ratkaisujen aika: 
“Time for Solutions”. Tavoitteena on viedä eteenpäin vuoden 
2009 foorumissa ja sen jälkeen tehtyjä linjauksia ja visioita kohti 
konkreettisia toimia. Marseillessa kiinnitetään erityistä huomiota 
paikallistasoon, jonne suunnitelmien implementointi tulee ulot-
taa niin vesihuollon, vesitalouden kuin vesienhoidonkin osalta. 

Suomen osallistumisen kattoteemoina ovat vesiturvalli-
suus ja kumppanuudet. Suomi-paviljongin oheistapahtumi-

neen organisoivat yhdessä Finnish Water Forum, Cleantech 
Finland ja Suomen ympäristökeskus (SYKE).  Cleantech 
Finlandin brändilupaus ”Problem solving is in our nature” on 
paviljongilla näyttävästi esillä – täydellisesti linjassa siis fooru-
min kokonaisuuden kanssa! Mukana World Water Forumissa 
ovat yrityksistä Kemira, Vaisala, VTT, Niras ja SATEL. 
Suomi-paviljonkiin osallistuvat myös ympäristöministeriö, 
maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, 
ulkoministeriö, Maa- ja vesitekniikan tuki ry ja Tekesin Vesi-
ohjelma, Vesijärvisäätiö sekä alan kansalaisjärjestöjä.

Vierailijoita ja trafiikkia
Paviljonki on visuaalisesti kiinnostava ja interaktiivisuuteen 
kannustava tila, jossa tuotteiden, palvelujen ja konseptien 
ohella merkittävässä roolissa ovat referenssicaset eli käytän-
nön esimerkit suomalaisesta osaamisesta. Suurella maailman-
kartalla esitetyt caset luovat konkreettisen mielikuvan siitä, 
miten globaalisti läsnä ja verkottuneita suomalaiset tekijät 
ovat. Yleisöhoukuttimena ja yhtenä tapana osallistuttaa kä-
vijöitä paviljongissa on mahdollisuus myös laskea oma vesija-
lanjälkensä Kemiran tarjoamalla vesijalanjälkilaskurilla. 

Paviljongilla järjestetään lisäksi päivittäin side event -esi-
tyksiä, joissa eri taustaiset ja eri maista saapuvat asiantuntijat 
keskustelevat keskenään ja kuulijoiden kanssa paviljongin 
kattoteemoihin lukeutuvista aiheista. Keskusteluissa tulevat 
nousemaan esille ainakin rajavesien erilaisten käyttömuoto-
jen yhteensovittaminen, paikallisten ja alueellisten vesihuol-
tohankkeiden edistäminen sekä vesistöjen kunnostus.

hanna Johde

Suomen vesiosaaminen  
näyttävästi esillä maailman vesifoorumilla Marseillessa
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Composite
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Vesihuollon 
monipuolinen
yhteistyökumppani

www.slatek.fi

 jätevesien- jA lietteenkäsittely

WASTE WATER Solutions

ECONET
Water for Life

Pyörreflotaatio
Tehokkain flotaatio maailmassa
Flotaatiolaitossuunnittelua
ja toimituksia yli 45 vuotta

SIBELIUKSENKATU 9 B 00250 HELSINKI
PUH. 09-440 164 FAX 09-445 912

 vedenkäsittelylAitteet jA -lAitokset

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 

 infrA jA ympäristönsuunnittelu
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Berner
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®

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

 suunnittelu jA tutkimus

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

Viljavuuspalvelu
  ANALYYSIVALIKOMAT

www.viljavuuspalvelu.fi 

  ANALYYSIVALIKOMAT  ANALYYSIVALIKOMAT
Laajat akkreditoidut
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 verkostot jA vuotoselvitykset

Viemärisaneeraukset

VPP SUJU –pätkäputkilla

Vaakaporauspalvelu VPP Oy

Raiskionperäntie 64, 86870 Vesikoski 
Puh. 0400 228 318   jarkko.huttunen@vppoy.com

                         

 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

 vesihuollon koneet jA lAitteet

 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

Paanutie 8, Keuruu p. 0207 199 700
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 vesikemikAAlit

Nordkalk-kalkkituotteet
vedenkäsittelyyn

kalkkikivirouheet
kalkkikivijauheet

sammutettu kalkki
poltettu kalkki

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

Water is the connection

Kemira Oyj
PL 330

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

ESIKÄSITTELYKEMIKAALIT • PINTAKÄSITTELYKEMIKAALIT • PERUSKEMIKAALIT
VEDENPUHDISTUSKEMIKAALIT • SAOSTUSKEMIKAALIT • RASKASMETALLIEN SAOSTUS

 Algol Chemicals Oy • Karapellontie 6 • PL 13, 02611 Espoo • Puhelin (09) 50 991 • Faksi (09) 5099 254

www.algol.fi

Sinun 
ilmoituksesi?

(Tämä paikka esim. 80 x 156 mm)  

Ilmoitus Vesitalous-lehden 
liikehakemistossa vain 

18 € / pmm. 

Kysy tarjousta!  
puh. 050 66 174 / Harri Mannila 

ilmoitus.vesitalous@mvt t.fi
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Ville Niinistö: Sustainable water expertise a powerhouse of 
Finnish exports

More than a third of the earth’s population suffers from 
serious problems afflicting water reserves, such as water 

shortages, floods or poor quality water. Population growth, 
urbanisation, increased manufacturing as a result of economic 
growth, and climate change will aggravate problems in the 
future. New solutions are needed for managing the world’s 
water problems and the Finnish water sector’s skills could be 
harnessed better than they are today to improve global water 
conditions and to promote Finnish exports.

Johanna Paasikangas-Tella: Solutions for the water shortage 
through expertise in applications

In order to defeat the water shortage, water is being treated 
and recycled more and more efficiently worldwide. Finnish 

water expertise will assist with the supply needed for potable 
water and industrial applications alike.

Matti Iikkanen: Reducing St Petersburg’s wastewater 
effluent in the Baltic Sea – a success story of Finnish 
water treatment exports

St Petersburg’s wastewater effluent, the largest point 
pollution source in the Baltic Sea, was reduced over 

two decades by the wastewater effluent of nearly three 
million inhabitants. Achieving these results demanded long-
term collaboration, which progressed from drawing up 
the investment schedules and training to carrying out the 
investments and tangible results. At the same time, many 
Finnish water supply businesses became established in the 
Russian market, and the St Petersburg water plant became 
the leading institution in its field and a pioneer in Russia.

Martti Pulli: Energy efficiency in water transfer

In water transfer systems and in the process industry, the 
power demand of electric motors is perhaps the biggest single 

energy-using type of equipment in terms of overall energy 
consumption. Most of the largest electric motors use pumps. By 
paying attention to energy-efficient pumping and by applying 
modern modelling software which figures in many parameters, 
it is possible to attain considerable energy savings.

Paula Jäntti: Observing the sea area off Porvoo for the 
past 45 years

The condition of the sea area off Porvoo has been monitored 
within the framework of obligatory observation very 

comprehensively for decades. The nutrient pollution from 

industrial and municipal wastewater has been successfully 
reduced, but the scattered loading is still considerable. It is 
not possible to attain the target under the Water Framework 
Directive to put the waterway into good condition by 20�5. 
In the water management plan for the Kymijoki River– Gulf 
of Finland water management area, the target is to achieve a 
good condition for the waterway by 2027. In the sea area off 
Porvoo, the objective is challenging.

Miia Smolander, Harri Koivusalo, Hannu Hökkä,  
Ari Laurén, Sakari Sarkkola and Mika Nieminen:  
The destination of rain in peatland forest

The negative waterway impacts of reconditioning peatland 
forests can be reduced by avoiding the cutting of drainage 

ditches in areas where evaporation from trees maintains good 
drying conditions. A prerequisite for this is an understanding 
of peatland forests’ hydrology and the hydrological impacts of 
forestry management actions. On the basis of measurement 
findings from the Finnish Forest Research Institute, efforts 
have been made to determine the water balance of peatland 
forest and the factors bearing upon this. The results have been 
published in a thesis (Smolander 20��) at the Aalto University, 
and from them specific characteristics of peatland forestry have 
been found, such as the significant part played by runoff in the 
water balance as well as the important place of total vegetation 
evaporation in maintaining favourable drying conditions.

Eija Isomäki: Safe dams in changing climatic conditions

The new Dam Safety Act entered into force in the 
beginning of October 2009 and the Government 

Decree on Dam Safety followed on 5 May 20�0. The aims 
of the amendment included the clarification of oversight 
and the need to respond to changing climatic conditions. 
At the same time, official supervision has been consolidated. 
Finland’s 425 dams are currently being overseen by three 
labour and business, traffic, and environmental centres:in 
Häme, Kainuu and Lapland.

Finnish	 journal	 for	 professionals	 in	 the	 water	 sector
Published six times annually
Editor-in-chief: Timo Maasilta

Address: Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki, Finland

Other articles:

Katri Mehtonen: Broad-based collaboration is needed to 
support exports of water expertise (Editorial)

Kimmo Ristolainen: Water resource optimisation requires 
rain measurements, forecasts and expertise

Katri Mehtonen, Saija Vuola, Tuomas Lehtinen and Anne 
Salminen: There is demand for Finnish water expertise

Ville Peltola: Public open data and water
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Julkinen avoin data on noussut muutaman viime vuoden aikana kuumaksi aiheeksi ympä-
ri maailmaa. Avoimen julkisen datan ajatus on, että kaupungit, kunnat ja valtio avaavat 

datavarantonsa kansalaisille koneluettavassa muodossa. Tämä mahdollistaa uusien palvelujen 
rakentamisen avoimen datan päälle kansalaislähtöisesti. Koska kaikki julkinen data on veron-
maksajien rahoittamaa, avoimen datan tulisi olla ilmaista.

Maailmalla on paljon upeita ja innovatiivisia esimerkkejä erilaisista sovelluksista, joi-
ta on rakennettu julkisen avoimen datan päälle. Esimerkiksi Suomessa Helsingin Seudun 
Liikennelaitoksen avoimet reittitiedot ja reittiopasrajapinta ovat synnyttäneet ison joukon 
hyödyllisiä joukkoliikennesovelluksia älypuhelimiin. Viime vuonna kolmatta kertaa järjestet-
ty avoimen datan kilpailu Apps4Finland oli myös suuri menestys �40 korkeatasoisen kilpai-
lutyön kanssa. Moni onkin kommentoinut, että vuosi 20�� oli julkisen avoimen datan läpi-
lyöntivuosi Suomessa.

Vesi ja avoin julkinen data on moniulotteinen ja mielenkiintoinen aihe. Vesi on läsnä mei-
dän kaikkien arjessa monin eri tavoin. Useimpia meistä kiinnostaa esimerkiksi juomavetem-
me laatu, seuraavan päivän sää mahdollisine sateineen, viemärien toimivuus, vedenpinnan 
korkeus ja niin edelleen. Viimeinen kiinnostaa meitä erityisen paljon, jos kotimme tai kesä-
mökkimme on meren tai järven rannassa. Vastuullisia kuluttajia kiinnostaa myös tuotteiden 
ja palveluiden vesijalanjälki, eli kuinka paljon vettä on käytetty valmistusprosessissa. Vesi on 
läsnä kaikkialla.

Suomessa on useita tahoja, jotka keräävät veteen liittyvää tietoa. Esimerkiksi Suomen 
ympäristökeskus seuraa laajalti vesistöjen tilaa. Ilmatieteenlaitos seuraa ja ennustaa säätä. 
Kaupunkien ja kuntien vesilaitokset tuottavat palveluita puhtaalle ja likaiselle vedelle. Kaikki 
edellä mainitut ja monet muut vastaavat tuottavat arvokasta tietoa kansalaisille. Tiedon saanti 
on usein järjestetty hyvin, mutta raakadatan tarjoamisessa koneluettavassa muodossa on vie-
lä parannettavaa. Hyvä uutinen on useiden tahojen aktivoituminen juuri tällä alueella, jot-
ta raakadatan saaminen tulee olemaan tulevaisuudessa helpompaa. Joulukuussa laajalti tie-
dotusvälineissäkin käsitelty Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen vapautus on tästä hyvä 
esimerkki.

Eri viranomaiset ja palveluntarjoajat, kuten esimerkiksi vesilaitokset, näyttelevät tärkeää 
roolia veteen liittyvän tiedon keräämisessä. Uusi mielenkiintoinen nouseva alue on kansalais-
ten rooli havainnoitsijana ja tiedon kerääjänä. Viime kesänä Suomen ympäristökeskus, IBM ja 
VTT pilotoivat Levävahti-nimistä hanketta, jossa kansalaiset pystyivät raportoimaan leväha-
vaintoja merellä ja järvissä älypuhelinten avulla. Tulevaisuudessa tällaisten ”ihmissensoriverk-
kojen” käyttö todennäköisesti laajenee niin vesi- ja ympäristöhavaintojen keräämisessä kuin 
myös liikenneruuhkien ja muiden poikkeustilanteiden havainnoimisessa.

Joulukuun sateet ja myrskyt saivat vesistöjen pinnat nousemaan ympäri Suomea aiheuttaen 
tulvavahinkoja. Sosiaalisessa mediassa käynnistyi mielenkiintoinen keskustelu, jossa ideoitiin 
erilaisia älykkäitä tulvavahtipalveluita. Esimerkiksi merenpinnan korkeutta voi seurata jo nyt 
Suomen ympäristökeskuksen verkkosivuilta. Jos tähän tietoon olisi olemassa koneluettava ra-
japinta, olisi hyvin helppoa rakentaa erilaisia vahtipalveluita olemassa olevan tiedon päälle. 
Esimerkiksi mökkiläinen voisi tilata tekstiviestihälytyksen omalta mökkialueeltaan, jos veden-
pinta ylittää tietyn raja-arvon.

Olen vakuuttunut, että edellisen esimerkin kaltaisia sovelluksia ja datavarantojen avauksia 
tullaan näkemään lähivuosina useita. Toivon myös, että jokainen lukija pysähtyy pohtimaan 
hetkeksi omia mahdollisuuksiaan vaikuttaa arvokkaiden datavarantojen avaamiseen.

Vieraskynä

Julkinen avoin data ja vesi
Ville Peltola
Kirjoittaja on IBM:n innovaatiojohtaja.
E-mail: ville.peltola@fi.ibm.com
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kWh

Oy KWH Pipe Ab Puhelin 020 778 7111  www.kwhpipe.fi
PL 21, 65101 Vaasa Telefax 020 778 7902    

Member of the KWH Group

Weholite-säiliöissä on ainutlaatuinen, kestävä ja joustava 
kaksikerrosputkirakenne. Säiliöiden materiaali on PE-
muovi, joka ei syövy, murru tai ruostu vuosien mittaan. 
Weholite-säiliöt valmistetaan mittatilaustyönä kunnallis-
tekniikkaan, teollisuuteen sekä maatalouteen ja ne sopivat 
niin sisä- kuin ulkokäyttöön. Yksilöllisyys alkaa jo ulkovärin 
valinnasta. Weholite-rakennetta sovelletaan myös kiinteis-
tö- ja kyläkohtaisissa WehoPuts-jätevedenpuhdistamoissa. 
Valitse Weholite – aito ja alkuperäinen.

Esimerkkisovelluksia
•  Alavesisäiliöt 
•  Alkalointisäiliöt
•  Kemikaalisäiliöt
•  Lietteen vastaanottosäiliöt
•  Saostussäiliöt
•  Tasausaltaat
•  Tulvavesien keräilyaltaat
•  Ylivuotosäiliöt

Parhaat kestävät
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