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Imffifistölainsäädännön uaiftutus

$uomen lainsäädäntöön
Tuomas Kuokkanen

Liittymisneuvotteluiden kuluessa julkisuudessa esitetyt epäluulot
EU-jäsenyyden mahdollisista negatiivisista vaikutuksista Suomen
ympäristölainsäädäntöön ovat osoittautuneet aiheettomiksi.
Pikemmin ETA-sopimus ja sitä seurannut EU-jäsenyys on

vaikuttanut moniin keskeisiin lainsäädäntömuutoksiin ia
vauhdittanut niiden syntyä.

llireltiiui uuilistaa uesinolitiilan
suuntauiiuat IU:$sa
Airi Karuonen
Euroopan unionissa voimaan tullut vesip0litiikan puitedirektiivi
(2000/60/EU) luo puitteet sisämaan ja rannikon sekä pohjavesien
suojelulle. Se kokoaa yhteen ja yhtenäistää EU:n vesilainsädäntöä.

UesiRolitiifian puitedirelciiui ia
uesiual0icn l6ynö
Kai Kaatra
Vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteena on sekä vesiympäristön
tilan säilyttäminen ja parantaminen että hyvälaatuisen veden
riittävän saannin turvaam inen. Direktiivi sääntelee vesiä

kuormittavien toimintojen lisäksi erityisesti vedenottoa mutta myös
muuta vesivarojen käyttöä. Sen täytäntöönpano uusine
instrumentteineen tuo melkoisia muutoksia vesivarojen käyttöä
ohjaavaan lainsäädäntöön.
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Risto Timonen, Mika Marttunen

Leena

VesipuitedireKiivissä asetetaan kunnianhimoisia
tavoitteita pintavesien tilalle. Direktiivin täytäntöönpanoon liittyy vielä monia avoimia kysymyksiä ja niitä

ensimmäisenä Euroopassa. Siihen sisältyvien

ratkotaan lähivuosina niin kansallisella kuin EU:n

Suomi pani täytäntöön EY:n uuden juomavesidirektiivin
säännösten käytäntöön soveltamisessa Suomen
olosuhteisiin on ilmennyt jonkin verran ongelmia.

iäsenvaltioiden tasol la.

Uesinolitiifian Ruiteilireftiiuin
edelunämäsrä
tutlfimu$t0iminnasta

Suomessa

Pertti Heinonen

Afiikkeli käsittelee orgaanisen aineen, typen, fosforin,
suolojen, metallien ja orgaanisten haitta-aineiden sekä

Keskeisiä tuikim uskohteita ovat vesistöjen ekologisen
luokituksen kehittäminen, haitallisten ns. prioriteettiaineiden esiintymisen selvittäminen ja direktiivin

Sanna Marttinen, Riitta Kettunen,
S o rmun en, I ukk a Rint al a

Kai

toksisuuden vähenemistä viidellä suomalaisella
kaatopaikkavesi puhd istam

ol

la.

edellyftämän monipuolisen seurantaohjelmiston
laatiminen ja sen toimeenpanon valmistelu mukaan
lukien velvoitetarkkailuien uusiminen.

Tihlrulmstelu säästää ueRä
Tero

Ktirkkäinen

Kasteluveden käyiön tehostaminen on maailman ruoka-

Tonauan yleissoRimus - ugsiensuoielua uai ucsiuatoiGn

tunnettu kastelumenetelmä. Siinä vesi tuodaan suoraan

Tuomas Kuokkanen

kasville tippa kerrallaan. Uusilla edullisilla tihkujärjestelmillä 0n suurta potentiaalla kehitysmaissa, joihin

hoitoal

huollon avainkysymys. Tihkukastelu on tehokkain

väestönkasvu keskittyy ja joissa pula vedestä ja ruoasta

tuomioistuin antoi 30,'1,2001 tuomion Tonavan
suojelua ja kestävää käyttöä koskevan yleissopimuksen
EY:n

onankarinta.

hyväksymisestä yhteisön piirissä. Tapauksessa oli kyse
rajanvedosta vesiensuojelun ja vesivarojen käytön

Liitehalemisto

välillä. Tuomioistuin hylkäsi Espanjan nostaman
Kanieen.

[[stracts
Uieraslynä
Timo Miikelii

Uesitalous-lenU nyt
lntemetissä osoitteessa
wtmt.uesitalous.com
Rakennushankkeiden

tarjouspyynnöt voi lähettää
Vesitalouden sähköisen
markki napaikan kautta!
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EU:n direktiivi vesipoiitiikan puitteista tuli voimaan viime vuoden joulukuussa. Se on ensisijaisesti säädös vesiensuojelun edistämiseksi, mutta pyrkii myös parantamaan vesivarojen kestävää käyttöä. Tässä Vesitalous-lehden
numerossa on eri näkökulmista tarkas-

teltu erityisesti puitedirektiivin toimeenpanoa Suomessa, mutta myös
muista yhteisön vesiasioista on artikkeleita.
Euroopan unionin jäsenenä Suomen
on otettava huomioon sekä kansalliset
säädökset että yhteisölainsäädäffrössä
asetetut velvoitteet. Direktiivien erityispiirteenä on, että ne kohdistuvat
vain jäsenvaltioihin ja niiden lainsäätä-

jiiry eivät sen sijaan yksityisiin kansalaisiin. Ne eivät o1e voimassa välittömästi, vaan vaativat erikseen kansallisen voimaansaattamisen. Direktiivien
etuna ory että niiden avu11a voidaan ottaa huomioon kansalliset erityisoio-

suhteet vielä voimaansaattamisvainyt kysymys, kun meilerialojen tutkijat, asiantuntijat ja lainsäätäjät selvittävät vaikeasti tulkittavan
direktiivin toimeenpanoa kansallisesti.

heessa. Tästä on
1ä

Vesipuitedirektiivin tulkinta on haasteellinen tehtävä kaikissa EU-maissa.
Poikkeuksellisesti vesij ohtajat ovat nimenneet useita vhteisiä työryhmiä, jotka valmistelevat opastusta esimerkiksi

ihmistoiminnasta aiheutuvien vaiku-

Maa- ja metsätalousministeriö
E-mai | : markku. maunula@mmm.fi

1oude11isilla ohjauskeinoilla voidaan
merkittävästi edistää vesivarojen kestävää käyttöä. Kuitenkin direktiivin

kustannusten kattamisen periaatteen
toteuttaminen esimerkiksi maatalouden tarwitseman kastelun osalta on Etelä-Euroopassa erittäin vaikeaa. Myöskäåin aiheuttamisperiaatteen noudatta-

minen ei tule olemaan helppoa. Nykyisin kaikissa jäsenmaissa asukkaat
maksavat juomaveden käsittelyn lisäkustar.mukset silloin, kun pinta- tai pohjavesien tila on haja- ja pistekuormituksen seurauksena heikentynyt. Jäsenehdokkaana olevien Itä-Euroopan
maiden kohdalla vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpano on erityisen
ongelmallinen. Vesien tila on monin
paikoin huono ja vesiensuojelun investointitarpeet ovat mittavat.
Kuten lehden artikkeleista ilmenee
vesipuitedirektiivin seurauksena tulee
uusia tehtäviä ja velvoitteita paitsi ympäristöha llinnolle myös vesivaroien
hyödyntäji11e, tutkimuslaitoksille ja
konsulteille. Esimerkiksi pintavesien ti-

tusten analysoimisesta, vesistöjen ja rarr-

lan luokittelu muuttuu oleellisesti, koska tila määritelläiin erityisesti ekoiogisin mittarein. Uusia tehtäviä vesialan
asiantuntijoille on myös tiedossa selvitettäessä kustanlustehokkaimpia toi-

kite, koska monet vielä päätös-

tä vailla olevan valuma-alueryhmittelyn

dipl.ins., ylitarkasiaja

tiivissä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi riippuvat olosuhteista sekä
myös kansallisesta lainsäädännöstä ja
toimintakulttuureista eri maissa. Ta-

nikkovesien luokittelusta, taloudellisista selvityksistä ja seurar.rnasta. Opastuksella on

s* Markku Maunula

Vesivarat, niiden määrällinen riittävyys, kayttotarpeet sekä vesistöjen ja
pohjavesien tila vaihtelevat maittain
huomattavasti. Mahdollisuudet direk-

mukaisesti tehtävät selvitykset on saatava valrniiksi neljän vuoden kuluessa.
Myös yhteisön tasolla vertailukelpoisery
luotettavan tiedon kokoaminen fulee olemaan 1-ryvin haastava tehtävä.

menpiteitä pinta- ja pohjavesien tilan
parantamiseksi direktiivissä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

*

-,*lh.
d*ä,
ff
ä!r
'::i'_

EU

..q EäT
Er"e:r=
å*.BsF{
å,*å rr=*;m å,=å"3*
€€E
å ua A fX

--k

=#s #'ä

EE ä?

6=

E g-s

uff[uru$$uotil
liltr$ttlltrTil0n
#'u

Tuomas
Kuokkanen

oikeustieteen tohtori
Ympäristöministeriö
E-mai I: Tuomas. Kuokkanen@wh.f

i

Kirjoittaja toi mii ympäristöministeriössä ylitarkastajana. Hän koordinoi aikoinaan ympäris-

töministeriön osuutta hallituksen esitykseen,

joka käsitteli Suomen liittymistä Euroopan
unioniin sekä sen edellyttämiä muutoksia Suomen lainsäädäntöön.

Alkuperäinen

Euoopan talousyh-

teisön vuoden 1957 perustamissopimus
eli Rooman sopimus ei sisältänyt ym-

Vuoden vaihteessa tuli kuluneeksi kuusi vuotta siitä, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin. Suomi on
kypsynyt täysipainoiseksi jäseneksi osallistuen aktiivisesti EY:n ympäristösäädösten valmisteluun ja
h1ruäksymiseen. Takana on myös rnroden 1999 jätkimmäiseen puoliskoon ajoittunut EU-puheenjoh-

tajuus. Liittymisneuvotteluiden aikana usein kysyttiin, kuinka jäsen1rys vaikuttaa Suomen ympäristönsuojelun tasoon. Onkin sopiva aika katsoa taaksepäin ja tarkastella minkälaisia vaikutuksia jäsenyrydellä on ollut Suomen ympäristölainsäädäntöön.

tiklat sekä sisämarkkinoita koskeva uusi
100 a artikla. Perustamissopimuksen eli

primaarioikeuden ympäristöartiklat

Vuonna 1993 voimaantulleella
Maastrichtin sopimuksella 130 r-t artikloita tarkistetriin. Merkittävä muutos
neuvostolle annettiin valfuus

piiristömääräyksiä. Ympåiristösäädösten

mahdollistivat erillisten ympäristösää-

oli

tarpeellisuus alettiin kuitenkin tiedostaa 1960luvun lopussa ja 1970-1uvun
alussa. Ensimmäisen viisivuotiskautisen ympäristöohjelmansa Euroopan talousyhteisö hywäksyi vuonna 1973.
Rooman sopimukseen lisättiin vuon-

dösten eli sekundaarisäädösten antamisen. Tosin jo ennen yhtenäisasiakirjan

hyväksyä ympäristösäännöksiä pää-

voimaanfuloakin EY:ssä oli amettu esimerkiksi ilmansuojelua ja haitallisten kemikaalien käsittelyä koskevia säädöksiä
235 artiklaan sisä1tyvän yleisvaltuutuksen nojalla sekä harmonisointia koskevan 100 artiklan perusteella.

terdamin sopimuksen (SopS

na 1987 voimaantulleella yhtenäisasiakirjalla ympäristöä koskevat 130 r-t ar-

se, että

sääntöisesti määräenemmistöllä. Ams54-

55

/ 1999) myötä ympäristöasioissa siir-

ryttiin yhteispäätösmenettelyyn.

Sa-

malla ympäristöartiklat muutettiin numeroiltaan 17 4-17 6 artikloiksi. Tämän

vuoden helmikuussa allekirjoitetulla

Nizzan sopimuksella täsmennettiin

päristöliitteeseen lisättiin 1.8.1991-

edelleen yksimielisyyttä vaativia asioita koskevaa 175 artiklan 2 kappaletta.

31..1.2.1993 välisenä aikana hyväksytyt

räykset vahvistettiin rakennuslailla ja
sittemmin maankäyttö- ja rakennus-

EY:n ympäristölainsäädäntö kattaa
aruiolta 300 erilaista dfuektiiviä, asetusta, päätöstä tai niiden muutosta. Lainsäädäntö ryhmitellaan seuraaviin lohkoihin: yleiset asiat, ydinturvallisuus ja
radioaktiiviset jätteet, vesiensuojelu ja

ETA-sopimus johti Suomessa lukuisten säädösten antamiseen. Merkittävänä voidaan pitää lakia ympäristövai-

arviointimenettelystä

IailIa (132/1999).
Vaikka asetukset ovat voimassa sellaisenaan, saattavat ne tietyssä määrin
edellyttää myös lainsäädåintötoirnia, kuten rangaistussäännösten antamista tai

$68 / D9 a),

jorka säätämistä ETA-sopimus vauhditti. Sopimus vaikutti myös

toimivaltaisen viranomaisen nimeämiseen liittyviä tehtäviä. Esimerkkinä

vesihuolto, ilmansuojelu, meluntorjunta, kemikaalit, teolliset riskit ja biotekniikka, luonnon- ja maaseutuympäristö sekä luonnonvarat, jätehuolto ja kansainvälinen yhteistyö.
EYn lainsäädännön täytäntöönPano
tapahtui Suomessa vaiheittain: ETA-sopimuksen ja liittymissopimuksen yhteydessä sekä myöhemmin jäsenyyden

uuden jätelain (107 2 / 1993) antamiseen
ja geenitekniikkalain (377 / 1995) säätamiseen. Lisäksi vesien- ja ilmansuoje-

voidaan mainita EY:n ympäristömerkkiasetus ja asetus teollisuusyritysten vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS). Ympäristömerkin
myöntämisjärjestelmästä säädettiin ensin edella mainitun ETA:n lisäpaketin
voimaansaattamislaissa (530 / 199\ ja

aikana. Tosin Suomi hannonisoi jo 1980-

la myöhemmin annettiin yksityiskohtaiset valtioneuvoston päätökset direktiivien täytäntöönpanemiseksi (VNp

luvulla tietyssä määrin kansallista lainsäädäntöä EY-lainsäädännön kanssa,
vaikka siihen ei ollut mitään oikeudellista velvoitetta. Merkittävia syitä olivat
yhtäältä teollisuuden ja elinkeinoelämijn kansainvälinen kilpailukyky ja toisaalta tiukempien ympäristösäännösten tai uusien sääntelymallien hyväksyminen. Hyvåinä esimerkkinä voidaan

säädökset.

kutusten

lun samoin kuin kemikaalien alalla
ETA-sopimus aiheutti useita muutoksia, vaikkakin osa niistä oli luonteeltaan
teknisiä.
Vesilakiin 1isättiin 1ähinnä valtuussäänrröksiä

(87

/

1993), joiden perusteel-

363 /1994,364/ 199aja 5 /1994). Tavoitteena oli toimeenpanna EY:n yleiset
päästö- ja laatumääräykset valtioneuvoston päätöksillä kuitenkin niin, että
samalla säilytettiin suomalaisen vesilainsäädännön periaalteet ia tapaus-

sittemmin erillisessä laissa Euroopan
yhteisön ympäristömerkia myöntämisjärjestelmästä (958 / 1.997). EMAS-järjestelmän edellyttämistä asioista puolestaan säädettiin Iaissa teollisuusyritysten vapaaehtoisesta osallistumisesta

ympäristöasioiden hallinta- ia auditointij ärjestelm ään (1. 412 / 199 4).

läsenyys

kohtainen lupamenettely. Valtioneuvoston päätökset toivat tavallaan uuden elementin - valtakunnalliset päästönormit - tapauskohtaiseen lupahar-

set, jotka eivät kuuluneet FTA-sopi-

IlA-sonimus ia ympäfi stö

kintaan perustuvan lupajåirjestelmän sisälle. Nitraattidirektiivin vaatimusten

mukseen. Koska luonnonsuojelusäädokset oii jätetty ETA-sopimuksen u1-

Länsi-Euroopan yhdentymiskehitys
johti vuonna L992 tdntyyn ja vuoden

täytäntöönpano osoittautui kuitenkin

kopuolella, merkittävimmät muutos-

työlääksi osittain siitä syrystä. että maatalouden päästöistä ei aiemmin o1e säädelty lainsäädturnön keinoin. Direktiivi pantiin täytäntöön valtioneuvoston
asefuksella maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoitta-

tarpeet kohdisfu ivat luonnonsuojeluun.

mainita kemikaalilain säätäminen
vuonna 1989

(7 44

/ 19Bq).

199 4 alussa voimaantulleeseen sopi-

mukseen Euroopan talousalueesta (Sopimussarjan ETA-osa 1994). Sopimuksessa viitattiin 31.7 .199l mennessä hy-

väksyt[yn noin

1600 EY:n säädökseery

Ympäristöä koskeva liite XX sisälsi

Asetuksella kumottiin asiasta aiemmin anlettu valtioneuvoston päätös (2\9 / 1998) sellai-

kaikkiaan 32 keskeistä vesien- ja il-

sena kuin se oli muutettu valtioneu-

mansuojelua, kemikaaleja, biotekniikka, teollisia riskejä, jätehuoltoa ja yleisiä
asioita koskevia säädöksiä. Lisäksi tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskeva
Iiite sisälsi ympäristöön liittyviä määräyksiä, kuten rakennustuotedirektiivin

voston päätöksellä

jotka oii pantava täytäntöön sopimuksessa osapuolina olevissa EFTA-maissa.

ja kemikaalisäädöksiä. Myöhemmin
ETA-sopimusta täydenlettiin niin sanotulla ETA:n lisäpaketilla (ETA-sopimuksen pöytäkirjan 47 ja tiettyjen liitteiden muuttamista koskevan ETA:n sekakomitean päätöksen n:o 7 /94 rr.ääräysten hyväksymisestä). Tuolloin ym-

misesta

(931, / 2000).

EU-jäsenyyden myötä Suomen tuli panna täytäntöön kaikki sellaiset säädök-

Muilta osin liittymissopimuksen yhteydessä tehdyt lainsäädäntömuutokset olivat enernmän teknisiä.
EY:n luontodirektiivi (92 / 43 / ETy),

lintudirektiivi

(79 /409 /ETY) 1a
uhanalaisten eläinten kauppaa koskeva asetus pantiin täytäntöön uudella
luonnonsuojelulailla (L096/1996).
Luontodirektiivillä perustetaan luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi Euroopan kattava yhtenäinen luon-

(907 / 1999).
Ilmansuojelun alalla aikaisempi i1mansuojelulain mukaiaen ilmoitusme-

nonsuojeluverkosto eli Natura 2000.

nettely korvattiin lupamenettelyllä.
Lisäksi ETA-sopirnuksen piiriin kuulu-

Luonnonsuojelulaki sisaltaa verkoston
kansallista täytäntöönpanoa koskevat

neet ilmansuojeludirektiivit panliin täy-

xr
^..:r !--:
-- a r '^'gr
u LU L,
l) rDJaar

täntöön valtioneuvoston päätöksil1ä.
Kemikaalien käyttöä ja markkinoille
luovuttamista koskevat direktiivit pantiin Suomessa täytäntöön kemikaalilallla (744/1989) ja sen nojalla annetuilla valtioneuvoston päätöksillä. Rakennustuotedirektiivin (89/106/ETY) mää-

On merkille pantavaa, että jäsenlys-

neuvotteluiden aikana Suomi, Ruotsi ja
Itäva1ta asettivat tavoitteekseen, että
maiden korkea ympäristönsuojelutaso
säilytetään myös jäsenyyden aikana.
Låihtökohtatilaxne oli siis erilainen kuin
käynnissä olevissa jäsenyysneuvotte-

siirtämäl1ä pää-

mä on johtanut myö> siihen. että ym-

niiden tehtävistä kolmelle uudelle

luissa Viron, Unkarin, Puolan, Tshekin,

malla r e<ioikeudet

Slovenian, Kvproksen, Latvian, Liet-

osa

tuan, Slovakian, Romanian, Bulgarian

)'mPäristölupavirastolle.
Luonnonsuojelun alalla EY:n luonto-

'ekä

Siirtr mäaikana rre voisivaf pitää alhai-

verkosto on herättänyt Suomessa laaja

päristön- ja luonnonsuojelun alalla puhtaasti kansalliseen 1ähtökohtaan perustuva säädösvalmistelu on jäänyt osittain taka-ala11e. Sen sijaan aluesuunnittelun osalta pääpaino on ymmärrettä-

semmat ympäristösäädökset voimassa.

julkista huomiota. Valtroneuvoston

västi edelleen kansallisiin ratkaisuihin

Suomen, Ruotsirr ja lrJvallan liitt1

vuonna 1998 tekemästä päätöksestä, jolla l-ryväksyttiin Suomen ehdotus verkoston alueiksi, tehtiin korkeimpaan
hallinto-oikeuteen yli 1600 r'alitusta.
Vuonna 2000 antamissaan ratkaisuis-

perustuvassa 1ähestymistavassa. Aluesuunnittelun EU-yhteistyötä tehclään
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misneuvotteluissa saavutettiir tulos, että tietyissä uusille jäsenmaille tärkeissä
kr sr mr ksi>sJ :ovittiin neljän r uodcn
'iirtr mJaika, jonka kulue::a r Irtei>ö'sä tarkasteltiin asiaa uudestaan. Liittvrnissopimuksessa (SopS 102-103 / 1991)
Suomelle myönnettiin oikeus soveltaa
siirtymäkauden ajan seuraarria sään-

nöksiä: r'aarallisten torjunta-aineiden
luokitusta ja merkintöjä, pentakloori-

direktiivin edellyttämä Natura 2000 -

saan korkein hallinto-oikeus h1'lkäsi
r altao:arr \ dlituk>i5td. \iis:ä tapauksissa, joissa korkein hallinto-oikeus ku-

mosi r altioneuvoston pJätöksen, se
useimmiten palautti asian valtioneu-

esimerkiksi kehitettäessä liikenneverkkoja ja rannikkoalueita.
EU-asioiden valmistelua varter-r on
perustetfu oma erillinen menettely Suomen kannat yhteensovitetaan toimivaltaisissa ministeriöissä, EU-asioiden komitean alaisissa jaostoissa, EU-asioiden

komiteassa ja EU-ministerivaliokun-

o.tolle uudelleen kä'iteltä\'äk.i. Arian

nassa. Lisäksi valtioneuvoston EU-sih-

enolin puunsuojauskävtön rajoltta-

ja valmistelun laajuutta kur,aa hvr.in se,

mista sekä lannoitteiden kadmiumpi+^i-.,,,++^
tolsu u ttd. T^,1-^-+.,-^:^.I a rKastusaJdr'l u ml.eutue\s,l

että korkeimman hallinto-oikeuden
päätösten vhteir-ren sirrumäärä on noin

teeristö ja Brysselissä toimiva EU-edustusto osallistur.at asioiden valmisteluun.

f

'or

ithrn, että uudet jäsenmaat sair at pi-

r

40 000 sivua.

tää siirtymäaikoja koskevat korkeammat ympäristöstandardit. Lisäksi EY it-

lällä hetkclld tär täntöönpanon alaisena olevista EY-säädöksistä voidaan

se rnuutti torjunta-aineiden luokitusta
ja merkintöjä sekä pentakloorifenolia

mainita vesiensuojelun alalta vesipolitiikan puitedirektiivi (2000/60/EY). Direktiivi aiheuttaa merkittäviä muutok'ia sekä r e*ilainsäädännön että r rnpäristönsuojelulainsäädännön a1a11a. Lähinnä vesilakiin tehtävät vesilainsäädännön muutokset valmistelee viime
keväänä asetettu vesilakitoimikunta.

koskevia standardeja.

Uailutulset iäsenyyden
ail€na
EU:hun liittymisen jälkeen tehdyistä
merkittävim-

lainsää däntömuutoksista

pänä voidaan pitää,vmpäristönsuojelu-

ja vesilainsäädännön kokonaisuudis-

tusta. Uudistuksen lähtökohtana oli
EY:n direktiivi vmpäristön pilaanturnisen ehkäisemisen ja r'ähentämisen vhtenäistämisek si

(9 6

/

61.

/ ET:1), joka edel-

lyttää yhtenäiseen ja kokonaisvaltaiseen

tarkasteluun perustuvan lupajärjestelmän luomista. Direktiivin mukaan ympäristöelementteihin eli veteen, ilmaan
ja rnaanperään kohdistuvia päästöjä on
tarkasteltava samanaikaisestl. Direktilvin täytäntöönpanemiseksi säädettiin
uusi ympäristönsuojelulaki (86/2000),
josta tuli ympäristön pilaantumisen torjunnan vleislaki. Samalla kumottiin i1mansuojelu-. meluntorjun[a- ja r rnpäristölupamenettelylaki. Lisäksi tehtiin
muutoksia vesi-, jäte-, naapuruussuhde- ja terveydensuojelulakiin. Vesiensuojelusäännösten polstamisen jälkeen
vesilaista muodostui vesitalousasioiden
yleislaki. Uudistuksen yhteydessä myös

lupahallintoa uudistettiin lakkautta-

Ympäristölainsäädännön muutokset
valmistelee taas vmpäristöministeriön
tämän \ uoden hehnikuussa asettama
toimikunta. Muutoksia tarvitaan ainakin ympäristönsuojelulakiir; vmpäristöhallintolakiin ja kemikaalilakiin.
Merkittävä ero ETA-sopimuksen ja

Myös eduskunta osallistuu ornan toimivaltansa osalta kansalliseen valmistel u u n. f duskunnassa EU-asia t käsi tte1ee suuri valiokunta, jo1le erikoisvaliokunnat antavat lausuntola.

lopultsi
Ennen Suomen liittvmistä esitetyt epä1uulot jäsenyvden mahdollisista negatrivisista vaikutuksista Suomen ympäristölainsäädäntöön ovat osoiitautuneet
aiheeitomiksi. Pikemmin, ETA-sopimus

ja sitä seurannut EU-jäsenyys on sekä
vaikuttanut moniin keskeisiin lainsäädåintömuutoksiin että vauhdittanut niiden aikaansaamista.

',

EU-jäsen1r derr välillä on se. että EL -jäsenenä Suomi osallistuu n\ t tär sir al-

taisesti ympäristösäädösten valmisteIuun ja päätöksentekoon. ETA-sopimus
ei antanut tåillaista mahdollisuutta, vaal
EFTA-valtiot saattoivat ainoastaan hyväksvä tai hvlätä EY-säädöksen osaksi
ETA-sopimusta. Jäsenyydellä on ollut
vaikutus myös kansainvälisten ympäristösopimusten yhteydessä. EY on yhteisönä jäsenenä useimmissa sopimuksissa. EU-jäsenvaltiot ja komissio koordinoivatkin pääsääntöisesti kantojaan
sopimusneuvotteluiden samoin kuin
sopimuselimien kokouksien vhteydes-

Vesitalouden numerossa 1 f 01

sivulla 32 oli

valitettava

virhe. Artikkelin "Alkutin€pitoisuudet ja rädiaktiivisuus
suomalaisissa porakaivoVesissa" k4joittrjat olivat ioutu'

aeet. . .,aakkosjärjestyk$€eh,
vaikka oikea järjestys on:

Hanna Kahelin,

Laina

Salonen, Päivi Kurttio
Gustavsson

.ia,

Ian

Jäsenyvs on lisännyt huomattavasti
tvötehtäviä ympäristöha11innossa. Tä-

Effi#trä

EU

IIIRIffiMUUDI$-

ruuI$lP0uillnn$uutrlullmIIU:$$[
*i@
dipl.ins., neuvotteleva virkamies
Ympäristöministeriö

e-mail: airi.karuonen@wh.fi
Kirjoittaja on vastannut ja johtanut direKiivin
valmistelua Suomen osalta ja osallistunut m!nisterineuvoston ja Euroopan parlamentin vä-

lisiin neuvotteluihin Suomen edustajana.

Vesipolitiikan

puitedirektiivi luo

nimensä mukaisesti kehykset uudelle

vesipolitiikalle ja

se sisältää vesiensuo-

jelun tavoitteisiiry suuntaviivoihin, menettelytapoihin ja aikatauluihin liittyviä l injauksia. Toimeenpanon m uodot
ovat melko pitkälti kunkin jäsenmaan
omassa päätåintävallassa. Uuden puitedirektiivin myötä osa nykyisistä paristak)..mmenestä vesialan direktiivistä kumoutuu erikseen määritellyn aikataulun mukaisesti. Muun muassa kolme

22.12.2OOO voimaan tullut vesipolitiikan puitedirektiivi viitoittaa EU:n jäsenmaiden vesipolitiikkaa
rnrosikymmeniksi eteenpäin ja se yhdenmukaistaa
nykyistä vesilainsäädäntöä jäsenmaissa. Direktiivin
päätavoitteena on parantaa vesien tilaa, estää sekä
pinta- että pohjavesien tilan huononemista, edistää
vesivarojen kestävää käyttöä sekä vähentää vaarallisten aineiden päästöjä vesiin.

meriä koskevien sopimusten tavoitteiden toteutumista. Vesien tilan huononeminen on estettävä. Järviä, jokia, rannikkovesiä ja pohjavesimuodostumia
pitää suojella, parantaa niiden tilaa ja
ennallistaa niitä. Pilaavien aineiden pääsyä pohjaveteen on ehkäistävä tai ra-

joitettava.

Direktiivi tuo vesiensuojeluun joukon
uusia ja vaikeita määritelmiä. Direktiivin keskeisenä tavoitteena on saavuttaa

ta-, pohja- kuin rannikkovesiä. Tarkoituksena on tuwata pinta- ja pohjavesien
riittävä saanti, suojella alue- ja merive-

pintavesien hyvä ekologinen ja kemiallinen tila sekä pohjavesien hyvä määrällinen ja kemiallinen tila 15 vuoden
kuluessa direktiivin voimaanfulosta. Vesimuodostumat on määritettävä. Osa
pintavesimuodosfu mista voidaan määrittää keinotekoiseksi tai voimakkaasti
muutetuksi tietyin perustein (mm. tekoaltaat ja padotut vedet) ja täIlöin tavoitteena on ns. hyvä ekologinen potentiaali. Näiden määritelmien sisäl-

siä sekä edistää kansainvälisten vesiä ia

lön täsmentyminen jää jäsenmaiden

iuomaveteen liittyvää direktiiviä ku-

moutuu seitsemiin vuoden kuluessa ia
netja pinta- ja pohjavesien suojeluun

liit-

ty'vää direktiiviä 13 vuoden kuluessa.
Direktiivin ympäristötavoitteet on saavutettava 15 vuoden kuluessa.

Vesipuitedirektiivi koskee niin pin-

valmisteltavaksi. Luokittelun ja valittujen kriteereiden yhtenäistämiseen py-

ritään kuitenkin yhteisön laajuisesti.
Pintavesien hyvä ekologinen tila mää-

ritellaan ekologisin mittarein vesieliöstön ja sen elinympäristön perusteella.
Mäåirittelyä tehtäessä otetaan huomioon
kasviplankton ja muu vesikasvillisuus,
pohjaeläimet sekä kalat. Lisäksi käytetäåin veden $rsikaalisia ja kemiallisia sekä vesistön hydrologisia ja morfologisia
tekijöitä. Pintavesien hyvä kemiallinen
tila edellyttää, että pilaavien aineiden pitoisuudet eivät ylitä asetettavia normeja. Pohjavesien hy'våin mäåirällisen ja kemiallisen tilan määrittely perustuu kemiallisiin muuttujiin ja veden määräiin

Iiittyviin perusteisiin. Näistä säädetäiin
erikseen myöhemmin. Ns. hy'vä ekologinen potentiaali on tavoitteena silloin,
kun hl.viin ekologisen tilan saavuttaminen ei ole mahdollista esimerkiksi vesistörakentamisen vuoksi.

Uaaralliset aincet

pohjavesille luodaan uusi kriteeristö.
Lainsäädiimössä direktiivi aiheuttaa

Vesipuitedirektiivin nojalla säädetään
myöhemmin eri säädökse1lä vaarallisista aineista ns. prioriteettiaineista ja

lulakiin ja vesilakiin. Direktiivin toi-

uesiniiilt
suunnitteluiäfi estelmän
soueltamisalueita
Direktiivin soveltamiseksi kurkin maan
on perustettava alueellaan vesipiirejä.
Pieniä vesistöalueita voidaan yhdistää
suuriin vesistöalueisiin tai useita pieniä
alueita yhdeksi alueeksi muodostamaan
vesipiiriä. Pohjavedet ja rannikkovedet

vesistöalueen raioilla liitetään lähimpään tai soveltuvimpaan vesipiiriin. Vesipiirien omirraispiirteet ja alustava käsitys vesien lilasta sekä ihmistoirninnan
vaikutukset vesien tilaan pitää selvittää
neliän vuoden kuluessa direktiivin voimaantulosta. Lisäksi on tehtävä vesien

kayton taloudellinen anallysi vesipiireittäin sekä perustettava suojelualueita koskevat rekisterit.

Vesipiirille laaditaan toimenpideohjelma, jonka on oltava valmiina yhdeksän vuoden kuluessa direktiivin voimaantulosta. Direktiivien vaatimien ohjelmien, selvitysten, kartoitusten, seurantojen ja raportointien yhteenvedot

on sisällytettävä vesipiirin hoitosuunnitelmaan, jonka on myös oltava va1miina yhdeksän vuoden kuluessa direktiivin voimaantulosta. Hoitosuurrnitelman iaatimiseen liittyy tiedotusvelvollisuus ja kansalaisten kuuleminen,
jotta kansalaisetja eri tahot voivat osallistua vesiensuojelun suunnitteluun entistä paremmin.

Hoitosuunnitelmassa kuvataan
myös, miten jäsenmaat ovat ottaneet
huomioon ns. kustannusten kattarnisen
periaatteen vesien käytössä. Tässä otetaan huomioon aiheuttaja maksaa -periaate. Jäsenmaiden on varmistettava,
että viimeistään vuonna 2010 veden

hinnoittelupolitiikka kalnustaa käyftäjiä vesivarojen kestävään ja tehokkaaseen käyttöön. Siten esimerkiksi teollisuuden, kotitalouksien ja maatalouden
on makseftava vesipalveluista aiheufuvia kustannuksia.
Piste- ja hajakuormituksen päästöjä
pintavesiin rajoitetaan dfuektiivin mukaan ns. yhdistetyn lähestymistavan
mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että
ympåiristölaatunormeja ei ylitetä päästöraj a-arvoja asetettaessa. Ympäristölaatunormeja asetetaan sekä päästöjä
säätelevissä direktiiveissä että kansallisin normein.

määritellään ensisijaisesti yhteisön tasoiset toimet niiden päästöjen vähentämiseksi. Osa prioriteettiaineista määritelläåin vaarallisiksi prioriteettiaineiksi.
Näiden päästöjen lopettamisesta kokonaan sekä aikataulusta säädetään erikseen.

Aikataulu

saa o1la enintään 20

vuotta.
Komissio on antanut 16.1.2001 ehdotuksen ensimmäiseksi prioriteettiaine-

luetteloksi. Prioriteettiaineluetteloehdotuksessa on yhteensä 32 ainetta tai ai-

neryhmää. Näistä neljä on raskasmetalleja, 11 pääasiallinen käyttö on maatalouden torjunta-aineena ja 16 on teolIisuuskemikaaleja. Teollisuuskemikaaleista seitsemää muodostuu myös prosessipäästöinä teollisuudessa. Tavoitteena on saada asiasta parlamentin ja
neuvoston päätös tämän vuoden aika-

llirefitiivin toimecnmno
$uomessa
Direktiivi muuttaa Suomen nykyistä
pintavesien seuraltaa, velvoitetarkkailua ja luokittelua merkittävästi. Nykyisin vesiä luokitellaan Suomessa niiden
kaytokelpoisuuden perusteella tarkastelemalla lähinnä fysikaalisia ja kemiallisia tekijöitä. Uuden direktiivin
myötä vesiä seurataan ja luokitellaan

muutoksia erityisesti ympäristönsuojemeenpanosta vastaa nykyinen hallinto.

Direktiivin toimeenpano edellyttää
eri hallirLnonalojen tiivistä yhteistyötä.
Suomessa onkin jo aloitettu mittava direktiivin toimeenpanon valmistelutyö.
Valmistelua johtavan ohjausryhmaa puheenjohtajana toimii ympäristöministeriön ylijohtaja Pekka Jalkanen. Ympåiristölainsäädäntöön tarvittavia muutoksia valmistelee toimikunta, jota johtaa lainsäädäntöjohtaja Simo Mäkinen
ympäristömjnisteriöstä ja vesilakiin tulevia m.uutoksia valmistelee toimikunta, jota johtaa ylijohtaja Timo Kotkasaari maa- ja metsätalousministeriöstä.
Vesistöjen luokittelukriteerejä pohdi[aan ko]mes>a eri työryhmässä ja direktiivin toimeenpanoa varten on perustettu kaksi kokeilualuetta: järwiseudu11e Vuoksen vesistöön ja jokivaltaiselle alueelle Länsi-Suomeen. Useilla
tutkimus- ja kehityshankkeilla saadaan
tarvittavaa tietoa koko maata varten.
Kiireellisimpiin hankkeisiin lukeutuvat
pintavesien ekologisen tilan luokitteluun liittyvät tutkimukset. Käynnissä
on myös toistakymmentä kansainvälistä, useamman EU-maan yhteistä täytäntöönpanoon liittyvää tutkimusta ja
selvitystä.
Lisätietoja vesipolitiikan puitedirektiivistä saa internetistä osoitteesta:
rtrr i",.ir h.lti/t nrF:utr,/\ esi,/r esiluil/i':
der.him

ekologisesta nåikökulmasta. Pintavesien

koko luokittelukriteeristö uusitaan ia

# lilAtilll|ft vesipolitiikan .pujtedirektiivin

toimeenpanon

täd<eimpien vaiheiden määräajat
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Vesipiirqä koskevat tarkastelut tehtyinä
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#, Kai Kaatra
vesihallintojohtaja
Maa- ja metsätalousministeriö
E-mail: kai.kaatra@mmm.fi
Kirjoittaja on osallistunut vesipolitiikan puite-

direktiivin valmisteluun erityisesti vesivarojen
käytön ja hoidon tehtävien kannalta ja on jäsenenä direKiivin kansallista toimeenpanoa

valmistelevissa toimikunnissa sekä ohjausryhmässä.

Euroopan

voimaan tulleen vesipolitiikan
puitedirektiivin ensisijaisena tavoitteena on yhteisön vesiympäristön tilan säilyttäminen ja parantaminen. Keskeisenä tavoitteena on lisäksi vedenhankinnan edellytysten tunraaminen vesihuollon
tarpeisiin. Koska veden määrään tai vesistön asemaan, uoman vedenkorkeuteen tai virtaamaan vaikuttavien toimenpiteiden ennakkovalvonta on veden h5ruän laadun tunraamisen keskeinen osatekijä,
direktiivi vaikuttaa melkoisesti vesivarojen kä5rtön
sääntel56rn jäsenvaltioissa. Direktiivin tavoitteiden
saa\ruttamiseksi on vesistöalueista muodostettavissa vesipiireissä sovellettava Suomen oloissa uusiakin vesivarojen käytön ohjauskeinoja.
Joulukuussa

2OOO

yhteisön ympiiristöpoli-

kaista veden kiiyttöä varten. Direktiivin

tiikan on mäiirä edistää paitsi yrnpäris-

soveltamisala kattaa vesiä kuormittavien toimintojen lisäksi erityisesti vedenoton, mutta myös muun vesivarojen käytön.
Yhteisön säädöksen sisåillcistä ja tar-

tön suojelua myös luorrronvarojen harkittua ja jarkevää käyttöä. Samaten yhteisön vesipolitiikan puitteista annetun

direktiivin 2000/60/EY (EYVL N:o L
327) tavoitteena on vesien suojelun lisäksi h1'välaatuisen pinta- ja pohjaveden riittiiviin saannin turvaarrrinen kes-

koituksesta riippuu, mink?i säiinnöksen
noialla se annetaan ja mikä on päätöksentekomenettely. Koska vesipolitiikan

tävää, tasapainoista ja oikeudenmu-

puitedirektiivi palvelee ensisijaisesti

ympiiristönsuojelua, se on armettu yhteisön perustamissopimuksen 17 5 ar tiklan 1 kohdan mukaisessa enemmistöpäätösmenettelyssä. Jos säåintely kohdistuisi pääasiallisesti vesivarojen määråin hallintaan tai niiden saatavuuteen,

direktiivi olisi tullut antaa perustamissopirrruksen 775 arilrJan2 kohdan nojalla yksimielisesti. (Espanjan valtuuskunta kirjautti direktiivistä päätettäes-

pöytäkirjaan lausuman,
jossa se katsoi, että oikeusperustan olisi tullut oLIa 175 artiklan 2 kohta, ja pi-

tettava vastaamaan paremrnin direk-

sä neuvoston

.

dätti itselleen tawittaessa oikeuden kiistää direktiivi yhteisön tuomioistuimessa.)

Säädösperustan valinta rajaa direk-

tiivin soveltamisalaa. Puitedirektiiviä

tiivin määritelmiä?
Miten tapahtuu vesistöjen tai niiden
osien rajaaminen pintavesimuodostumiksi, erottelu tyyppeihin, luokittelu ekologisen tilan suhteen sekä
määrittely voimakkaasti muutetuiksi
tai keinotekoisiksi?

on näin ollen tulkittava ahtaasti, kun on

. Miten direktiivissä säädetyt ympäris-

kyse veden määräilisestä käytöstä. Direktiivin ei voida katsoa velvoittavan

tötavoitteet otetaan huomioon vesiIain yleiskieltoihin perustuvassa luvantarveharkinnassa ja vesitaloushalkkeiden lupakäsittelyssä?
. Millaisia ovat direktiivin keskeisiksi
instrumenteiksi tarkoitettujen vesipiirikohtaisten toimenpideohjelmien
ja hoitosuunnitelmien oikeusvaikutukset ja suhde tapauskohtaiseen lupaharkintaan?

muuttamaan vesilaissa tarkoitettujen
vesitalousasioiden tai vesihuollon säåintelyä suuremmassa määrin kuin direktiivissä säädettyjen tavoitteiden saa-

vuttamiseksi on tarpeen. Jäsenvaltio voi
tosin halutessaan kansallisesti säätää
ankarampia vaatimuksia kuin itse direktiivi edellyttäisi.

.

Onko vesitaloushankkeiden lupien

.

tarkistamisen edellytyksiä muutettava nykyisestä ja miten tällöin turvataan lupien pysywyys?
Missä määrin on tarpeen käyttää di-

lhnsallinen täytänttiönmno
usGan lain lmutta
Laajan soveltamisalansa takia vesipoli-

tiikan puitedirektiivi on meillä pantava
täyttintöön usean eri lain kautta. Keskeisiä säädöksiä täytäntöönPanossa

ovat ainakin ympäristönsuojelulaki
(86 / 2000), vesilaki (26 4 / L9 6L), v esihuoltolaki (119 / 2000) jahallinnollisten
tehtävien osalta ilmeisesti laki ympäristöhallinnosta (55/1995). Tätä ja tarpeen mukaan muutakin lainsäädäntöä
olisi muokattava ilmentämään riittävästi direktiivin keskeisiä piirteitä:
. Ymp?iristötavoitteet. Vesistöjen ja muiden pintavesien ekologiselle ja kemialliselle tilalle sekä pohjavesimuodostumien määrälliselle ja

ta sekä ympäristöministeriön asettama
puitedirektiivin toimeenpanoa selvittävä toimikunta. Olisi toivottavaa, että di-

rektiivin mukaiset menettelyt kyetä2in

tuissa mä?iräajoissa.

töön niin, että tapauskohtaisen lupa-

rektiivin tavoitteet on toteutettava vesistöalueista muodostettavissa vesipiireissä.
Vesipiirikohtaiset menettelyt. Keskeisiä välineitä tavoitteiden toteutta-

miselle ovat vesipiirikohtaiset toimenpideohjelmat ja hoitosuunnitelmat sekä niitä palvelevat selvitykset
ja seurannat.
Lainsäädäntöä tarkistettaessa ioudu-

taan selvittämään esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

.

dennyksiä ja lievennyksia ympäristötavoitteiden asettamisessa?
. Miten otetaan huomioon vesipalveluista aiheutuvien kustalnusten kattamisen periaate ja mikä on periaatteen toteuttamista palvelevan taloudellisen analyysin suhde suunnittelumenettelyihin ja lupaharkintaan?
Lainsäädiinnön kamalta näitä kysymyksiä selvittävät parhaillaan oikeusministeriön asettama vesilakitoimikun-

kemialliselle tilalle on mäåiriteltävä tavoitteet, ja ne tulee saavuttaa asete-

. Vesistöalueittainen toimeenpano. Di-

.

rektiivin sallimia määräaikojen pi-

Missä määrin vesilain ja ympäristönsuoielulain mäåiritelmiä on tarkis-

sovittamaan kansalliseen lainsäädänharkinnan merkitystä ei tarpeettomasti heikennetä. Tässä yhteydessä tulee
myös selvitettävåiksi, missä määrin direktiivin mukaan toimenpideohjelmiin
ja hoitosuulnitelmiin sisiillytettävät velvoitteet voidaan asettaa suoraan lailla
tai asetuksella yhdenmukaisesti kaikki

vesipiirit kattavasti.

Tä11ä

tavoin saa-

tettaisiin ainakin osittain välttyä kovin
monilta ja ehka päällekkäisiltäkin tiedoksianto-, kuulemis-, hyväksymis- ja
valitusmenettelyiltä.
Vesimuodostumien raj aamine& tlTpittely, Iuokittelu ja mäiirittely voimakkaasti muutetuiksi tai keinotekoisiksi

tehdä:in luonnontieteellisin perustein.
Direktiivin säännökset sallivat kuitenkin jäsenvaltioille liikkumavaraa talou-

dellisten ja yhteiskunnallisten näkökohtien huomioonottamiseksi tässä yhteydessä. Direktiivi sallii myös tietyin
edellytyksin lievennyksiä ympäristötavoitteita asetettaessa ja joustoa tavoitteiden saavuttamiselle asetettavissa
määräajoissa, kunhan poikkeukset pe-

rustellaan ja raportoidaan asianmukaisesti. Toimeenpanon eri vaiheissa
olevan kansallisen liikkumavaran takia
päätöksenteon valmistelun tulisi olla
mahdollisimman selkeätä ja läpinäkyvää.

Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ovat rahoittaneet
useita kokeilu- ja tutkimushankkeita
täytäntöönpanon tueksi. Niistä ja erityisesti direktiivin täytäntöönpanosta
rakennetuissa ja säiinnöstellyissä vesistöissä on artikkelit toisaalla tässä leh-

dessä. Seuraavassa käsitellään Päädirektiivin velvoitteita, ,otka liittyvät vedenhankintaan ja taloudel I isten ohjauskeinojen käyttöön.
asiassa niitä

llesihuolto efi tyisen huomion
[onteena
Puitedirektiivin peruslzihtcikohlia ory että vesi ei ole tavallinen kaupallinen tuote, vaan pikemrninkin perintö, jota on
sellaisena suojeltava, puolustettava ja
kohdeltava. Hyvä veden laatu turvaa
osaltaan väestön juomaveden hankinnan. Vesihuolto nahda:in komission tiedonannossa 26.9.1996 (EYVLN:o C 281)
tarkoitettuna yleishyödyllisenä palveluna, jolle viranomaiset voivat asettaa
erityisiä julkisen palvelun velvoitteita.
Suomessa on vastaavasti vesihuoltolain
yhteydessä kaytetty välttämättömlys-

palvelun käsitettä. Lailla on haluttu var-

mistaa vesihuollon palvelujen saatavuus ja laatu, koska niitä pidetäiin niin
viilttiirnättöminä, että ilman niitä ei voida ajatella normaalia elämää nyky-yhteiskunnassa.

Vesihuollon kannalta keskeisiä ovat

vedenhankilnan edellytyksiä turvaavat puitedirektiivin säiinnökset. Direk-

tiivi edellyttää,

että jäsenvaltiot inven-

toivat kaikki vesimuodostumat, joista
otetaan tai on tarkoitus ottaa vettä ihmisten kayttoon enemmän kuin 10

gffiffiffi

f vrk tai yli 50 ihmistä varten. Tar-

laadun heikkeneminen tai maata-

vittaessa niiille vesimuodostumille voi-

loustuotantoon kaytetyn maan laa-

mr

daan perustaa suojavyöhykkeitä. Tiedot vesimuodostumista ja suojavyöhykkeistä on vietävä suojelualueiden
rekisteriirl jonka on oltava valmis vuoden 2004 lopussa.

Vesimuodostumille, joista otetaan
vettä yli 100 m3/vrk, on järjestettävä
seuranta. Talousveden valmisfukseen
tarkoitetun veden oton lisäksi myös
muu merkittävä vedenotto sekä muut
vesirnuodostumiin kohdistuvat ihmistoiminnan vaikutukset on selvitettävä.
Tarkoituksena on suojella juomaveden
hallkintaan käytettäviä vesiä niin, että
direktiivin vaatimukset, ympäristötavoitteei ja ymptiristönlaatunormit täytetäiin ja puhdistuskäsittelyä talousveden valmistuksessa voidaan vlihentää.
Asianmukaisen käsittelyn jälkeen tulisi

juomavesidirektiivin

(80

/

77 8

/ ETY,

/ / EY) vaatimusten täyttyä.
Tarvittavat toimenpiteet on sisiillytettävä vesipiirikohtaisiin toirnenpideohjelrnu;d..

98

83

miin.
lfu

stannustcn lattamisen
IGfiaatc

dun heikkenerninen).

. Luonnonvarakustannukset

kåisittävät

kustannukset kayttcimahdollisuuksista, joita muut käyttäjäalat menettävät kun tietlyä luonnonvaraa käytetään yli sen luonnollisen uusiuturnistai palautumisnopeuden (esim. liialIinen pohjaveden otto).
ViirneistäZin vuonna 2010 veden hinnoittelupolitiikan tulee tarjota käyttäjille riittävät kannustimet vesivarojen

sektoreiden - teollisuus, kotitaloudet ia

teisiin.

maatalous - tulee osallistua riittävästi
vesipalveluiden kustannusten kattamiseen. Kustannusten kattamisen sosiaalisef ympiiristöön kohdistuvatja taloudelliset vaikutukset samoin k"it-, kyseisen alueen tai alueiden maantieteelliset ja ilmasto-olot voidaan kuitenkin
ottaa huomioon. Periaatteen toteuttaminen ei saa myöskään estää direktiivin tavoitteiden saavuttErrniseksi toteutettavien vesiensuojelu- tai kunnosfustoimenpiteiden rahoitusta.
Vaikka direktiivi ei velvoita enem-

Tässä yhteydessä päädytään pohtimaan myös maidollisten vesiensuojelumaksujen tai vedenkäyttömaksujen

pään kuir-r kustannusten kattamisen pe-

riaatteen "huomioon ottamiseen", on
jäsenvaltion silti pantava tiimä säåinnös
täytiintöön lainsääditnnössäZin. Vesipiirien hoitosuunnitelmissa on selostettava suunnitellut toimenpiteet ja eri sektoreiden osallistuminen. Kustannusten
kattamisen periaate on direktiivissä tosin rajattu vesipalveluihin. Vesipalvelujen määritelmä direktiivissä rajautuu
Suomen oloissa käytZirrrössä ilmeisesti
sellaiseen vedenhankintaan ja viemäröintiin, jota vesihuoltolaitokset tuottavat palveluna. Esimerkiksi kastelua varten vedenhankintaa ei Suomessa tiettä-

Kustannukset on komission tiedonannossa 26.7.2000 (KOM 477/2000)
mäåir

itelty seuraavaan tapaan:

. Taloudelliset kustannukset käsittävät
vesipalvelujen toimittamisen ja hallinnon kustannukset. Njihin kuuluvat

kaikki toiminta- ja ylläpitokustannukset sekä pääomakustannukset.
. Ympiiristökustanrrukset kiisittåivät vedenkaytcin vahingoista ymp2iristölle

ja ekosysteemeille sekä ympäristön
käyttäjille aiheutuvat kustannukset
(esim. vesiekosysteemien ekologisen

gffigffi

lettaisiin vain sellaiseen vedenottoon tai

tehokkaaseen käyttämiseen ja siten
edistää dfuektiivin ympiiristötavoitteiden saavuttamista. Veden käytön eri

liittyy myös ve-

kustalnukset.

velujen tuottamiseksi harf oitettavaan
vesivarojen kayttcion. Ei vaikuta johdonmukaiselta, että periaatetta sovelviemliröintiin, jota vesihuoltolaitos harjoittaa palvelujensa tuottamiseksi, mutta ei kuitenkaan vastaavanlaisiin toiminnanharjoittaj an omiin toimenpi-

sipalveluista aiheutuvien kustarrnusten
kattamisen periaate, joka jasenvaltioiden on puitedirektiivin 9 artiklan mukaan otettava huomioon yhdessä direktiivin liitteen III mukaisen taloudellisen analyysin ja erityisesti aiheuttamisperiaatteen kanssa. Tarkoituksena
on aiheuttamisperiaatteen sisZillytftiminen veden hinnoittelumekanismeihin.
Kustannusten kattamisen periaate käsittää taloudellisten kustannusten lisiiksi myös ympiiristö- ja luonnonvara-

Etupäässä vesihuoltoon

määrin maksuilla katettaviin vesihuoltolaitosten toiminnan kustannuksiin laitoksille lupapäätöksissä määrättävien
velvoitteiden kautta.
Kustannusten kattamisen periaatetta
täytåintöön pantaessa joudutaan myös
harkitsemaan, olisiko periaate tarpeen
ulottaa myös muuhunkin kuin vesipal-

västi harjoiteta vesihuoltopalveluna.
Vesihuoltolaitosten palveluista perittävien maksujen säåintelyn osalta kustannusten kattamisen periaate on meillä py'ritty toteuttamaan vesihuoltolakia
säädettäessä. Maksujen suhteen laissa
on pääsääntönä, että laitosten investoinnit ja kustarurukset katetaan maksuilla. Viela on selvitettävä, onko ympziristönsuojelulakia ja vesilakia tarpeen

tarkistaa, jotta ympiiristö- ja luonnonvarakustannukset sisältfvät riittävässä

käyttöönottoa. Tällöin on kuitenkin
otettava huomjoory että Suomen jiirjestelmässä vesitaloudellisten hankkeiden

ympäristö- ja luonnonvarakustalnuksista pääosa tulee ilmeisesti jo

nykyisin

katetuiksi hankkeiden lupaehdoissa
mäeiräVillä velvoitteilla sekä osin myös
maksuilla (kalatalousmaksu). Täsmällisten toimenpidevelvoitteiden s1'rjäyttåiminen laajasti maksuvelvoitteilla vaikuttaisi direktiivin päätavoitteiden kannalta jopa takaperoiselta kefutykselta.

Ialoudellincn analyysi
Vesipalveluista aiheutuvien kustannusten kattamisen periaatteen soveltamiseen liiffi kullekin vesipiirille tehtävä taloudellinen analyysi. Analyysin
tulisi tuottaa riittävät tiedot, jotta voidaan laatia tarpeelliset laskelmat kustannusten kattamisen periaatteen huomioon ottamiseksi, kun otetaan huomioon vedenhankinnan pitkiin ajan ennusteet vesipiirissä. Tarvittaessa anaIyysin on sisällettävä arviot vesipalveluihin - eli meilla siis käytiinnössä pääasiassa vesihuoltoon - liittyvistä vesimääristä, hinnoista ja kustannuksista
sekä arviot tarpeellisista investoinneista. Tietojen tulee olla riittäväL, jottavoi-

daan myös arvioida direktiivin mukaisiin toimenpideohjelmiin sistillytettävien toimenpiteiden kustannustehokkaimmat yhdistelmät.
Taloudellisen analyysin täsmällinen
sisältö on direktiivissä jätetty melko

avoimeksi. Sitä selvitetäåin parhaillaan
sekä EU:n tasolla että kansallisesti. On
toivottavaa, että tarvittavat tiedot saataisiin mahdollisimman suuressa määrin jo toteutetuista rekistereistä, menettelyistä sekä suunnitelmista, joita joka
tapauksessa laaditaan. Tällaisia ovat
kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmat sekä vesihuollon alueelliset yleis-

suunnitelmat, jotka liittyvät nykyisin
vesihuoltolain ja yhdyskuntien vesi-

huoltotoimenpiteiden avustamisesta
annetun lain säännöksiin. Yhdyskuntien ja teollisuuden vedenkäytöstä kerätään jo laajasti tietoja, mutta on mahdollista, että maatalouden vedenkäyttöä joudutaan selvittämään nykyistä

laajemmin. On ilmeistä, että lainsäädäntöön tarvitaan uusia säännöksiä
suunnitelmien tai niihin liittyvien veden kaytto- ja tarveselvitysten laatimisesta.

Direktiivi on toimeenpantava vesistöalueista muodostettavissa vesipiireissä. Tarkastelun vesipiirikohtaisuus
taloudellisessa anallysissä voi olla ongelma, sillä vesistöalueista muodostettavat vesipiirit eivät yleensä muodosta

mielekästä kokonaisuutta vedenhan-

kinnan yleissuunnittelulle. Vesipiirikohtainen rajaus perustuu siihen, että
ympäristö- ja luonnonvarakustannuksia on katsottu mielekkaaksi tarkastel1a vesistöalueiden puitteissa. Euroopan

l,vat€r

parlamentissa direktiiviä käsiteltäessä
vaadittiin, että veden siirrot vesistöalueelta toiselle tulisi jopa kieltää. Muun
muassa suomalaisten vastustuksesta
vaatimus ei kuitenkaan toteutunut direktiivin lopullisessa tekstissä.

jen vähentämiseksi tarvittaviin kun-

nostustoimenpiteisiin odotetaan todenniiköisesti tukea valtion varoista. Aiheuttamisperiaatteen kohdentaminen
ei yleensåikäåin ole yksilkertaista silloin,

kun kunnostustarpeen aiheuttanutta
toimenpidettä on toteutettu tai tuettu

Uusia fiunnostusueluoitteita

lulm malsaaia losltaP

-

Puitedirektiivin tavoitteena on paitsi vesien suojelu myös vesistöjen ja pohjavesimuodosfumien tilan parantaminen.
Tämä edellyttää jäsenvallioilta tarvittaessa myös aktiivisia kunnostustoimenpiteitå sellaisissa vesistöissä ja pohjavesimuodostumissa, jotka eivät täytä

direktiivin vaatimuksia. Kunnostustoimenpiteiden tarve ja kustannukset
ovat arwioitavissa vasta sen iälkeery kun
direktiivin mukaisten selvitysten perusteella on tiedossa, missä määrin vesistöjenja pohjaveden tila ei täytä direktiiYin vaatimuksia,
Direktiivi korostaa aiheuttamisperiaatetta toimenpiteiden kustannuksia ka-

:..11-:^:* -,^*^:V dlu[r.
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On ilmeistä, että puitedirektiivin toimeenpano aiheuttaa melkoisia kustannuksia sekä haliinnolle että toimimanharyoittajille. Kustanr-ruksia slntyy paitsi vesistöjen ja pohjavesimuodostumien
tilaan vaikuttavan toiminnan saattami-

sesta direktiivin vaatimusten mukaiseksi myös tilatavoitteiden saavuttami-

seksi tarvittavista kunnostustoimenpiteistä. Jotta kustannukset eivät kävisi
kohtuuttomiksi, direktiivi sallii joustoa
määräajoissa, kunhan viivytykset pe-

rustellaan ja raportoidaan asianmukaisesti. Direktiivi sallii myös tietyin
edellytyksin lievennyksiä ympäristötavoitteita asetettaessa, kun vesimuodos-

tuma on niin ihmistoiminnan muutta-

tettaessa. Monin paikoin voi olla kui-

ma, että vaativampien tavoitteiden saavuttaminen on mahdotonta tai suhteet-

tenkin vaikea osoittaa yksittäisiä vastuullisia tai nämä ovat jo aikoja sitten
kadonneet. Esimerkiksi järvien laskut
ja ojitukset ovat monin paikoin mata-

toman kallista. Toistaiseksi ei ole arvioifu, missä määrin Suomessa on kustannussyistä tarvetta poiketa direktiivin pääsäåinnöistä.

loiLtaneet tai liettåineet pieniä järviä. Tä1-

iaisista maa- ja metsätaloutta palvelleista hankkeista aiheutuneiden haitto-
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Risto Timonen

vesihallintoneuvos
Maa- ja metsätalousmlnisteriö
E-mail: risto,timonen@mmm.fi

Kirjoittaja toimii vesipuitedirektiivin soveltamista rakennetuissa ja säännöstellyissä ve-
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sistöissä selvittävien tutkimushankkeiden ohjausryh män puheenjohtajana.
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Mika Marttunen

tutkimusinsinööri
Suomen ympäristökeskus
E-mail: mika.marttunen@wh.fi

Kirjoittaja on Suomen edustajana direktiivin
täytäntöönpanoa voimakkaasti muutetuissa
vesimuodostumissa valmistelevassa tvörvhmässä.
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Vesipolitiikan puitedirektiivissä asetetaan kunnianhimoisia tavoitteita pintavesien tilalle. Useimmissa
säännöstellyissä vesistöissä direktiivin voimaantulo ei kuitenkaan aiheuttane merkittäviä uusia muutospaineita säännöstelykäytäntöön. Se kuitenkin lisännee paineita erilaisiin ekologisiin ja kalataloudellisiin kunnostuksiin erityisesti voimakkaasti muutetuissa jokivesistöissä. Myös paineet vesistön biologisten ominaisuuksien seurantaan lisääntyvät huomattavasti. Direktiivin täytäntöönpanoon liittyry vielä paljon avoimia kysymyksiä ja niitä ratkotaan lähirnrosina erilaisissa työ- ja tutkimusryhmissä niin
kansallisella kuin EU:n jäsenvaltioiden tasolla. Artikkelissa kuvataan vesipolitiikan puitedirektiivin
sisältöä ja vaikutuksia erityisesti rakennettujen ja
säännösteltyjen vesistöjen osalta.

Eu:n

vesipolitiikan puitedirektiivi vaikuttaa merkittävästi vesivaroien käyt-

SISIIMAAN PINTA\IESIMUODOSTUMÄT
- JARVET JA JOET

töön, hoitoon ja suojeluun lähivuosikymmeninä. Direktiivin keskeisenä ta-

LUONNONTILAISET, RAKENNETUT JA SÄÄNNÖSTETT-YT VESISTÖT

voitteena on estää vesiekosysteemien ja

kosteikkojen tilan huononeminen sekä
suojella ja parantaa niiden tilaa. Direktiivin näkökulma lähtee selvästi vesistön tilasta, ei niinkäan erilaisista käyt-

TAVOITTEENA}TWÄ

tötarkoituksista. Käyttötarpeista ve-

EKOLOGINEN POTENTIAALI

denhankinta on tosin erityisasemassa.Puitedirektiivin mukaan vesien tila

TIET\'IN EDELLYTYKSIN ]\LA.HDOLLISTA ASETTAÄ

tulee luokitella entistä laaja-alaisemrnin
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biologisten, fysikaalisten, kemiallisten
ja hydromorfologisten tekijöiden koko-

naistarkastelun pohjalta. Suurin ero ny-

kyisin kaytossä olevaan kansalliseen

TOIMENPITEEI SETIRANTA

kayttokelpoisuusluokitukseen on biologisten tekijöiden (kasvipiankton, kasvillisuus, pohjaeläimet, kalasto) huomioon ottaminen luokittelussa.Vuonna
2000 on käynnistetty useita pääosin
maa- ja metsätalousministeriön rahoittamia tutkimushankkeita, jotka tuottavat tietoa puitedirektiivin täytäntöön
panemiseksi säämöstellyissä ja rakennetuissa vesistöissä. Painopiste on alkuvaiheessa vesimuodostumien tyy-

pittelyn ja luokittelun

sekä voimak-

kaasti muutetuksi nimeämisen kysymyksissä.
Sisävesistöissä vesimuodostuma voi
olla järvi, tekojärvi, puro, joki tai kana-

va tai niiden osa. Jokainen vesimuodostuma on määriteltävä kuuluvaksi johonkin pintavesijaotteluryhmään (joet, järvet, jokisuiden vaihettumisalueet tai rannikkovedet), keinote-

koiseksi vesimuodostumaksi tai voimakkaasti muutetuksi vesimuodostumaksi (kuva1). Keinotekoisella vesimuodostumalla tarkoitetaan ihmisen
rakentamaa pintavesimuodostumaa.
Sellaisiksi luetaan muun muassa kanavat, tekojärvet, ruoppausaltaat, kaivosia satama-altaat sekä telakat. Voimak-

kaasti muutetulla vesimuodostumalla
tarkoitetaan pintavesimuodosfu maa, jo-

ta ihmisen toiminta on merkittävästi
muuttanut flysisesti, Tällaisia voivat oi-

Kuva 1. Pintavesimuodostumien nimeäminen.

.

Vesimuodostumaan kohdistuu merkittäviä fyysisiä paineita ja niillä on
kielteisiä vaikutuksia vesiekosysteemin tilaan. Voimakkaasti kuormitettua vesistöä, johon ei kohdistu fyysisiä

paineita, ei siis voida nimetä voimakkaasti muutetuksi.
. Hyvää ekologista tilaa ei voida saavuttaa vuoteen 2015 mennessä hydrolo gis-morf ologisiin ominaisuuksiin
vaiku ttamalla ai heu tta ma tta merki ttäviä haitallisia vaikutuksia vesistön
tärkeille käyttötavoitteille, kuten tu1vasuojelulle, vesivoiman tuotannolle,
virkistyskaytölle tai ympäristön tilalle laajemmin.
. Keinotekoisten tai muutettujen ominaispiirteiden tuomaa hyötyä ei voida saavuttaa muilla teknisesti toteut-

tamiskelpoisilla, kustannuksiltaan
kohtuullisilla ja ympäristön karrralta
merkittävästi paremmilla keinoilla.
Vesimuodostumien nimeäminen tulisi direktiivin mukaan tehdä vuoden
2004 loppuun mennessä. Käytärrrössä
vesimuodostuman nimeäminen voimakkaasti muutetuksi tällä aikataululIa voi osoittaufua mahdottomaksi, kos-

1a

esimerkiksi voimakkaasti säännöstellyt järvet ja joet sekä peratut ja pen-

ka luokittelujärjestelmä valmistuu vasta vuoden 2004 aikana. Myöskään seu-

gerretyt joet.

rantaohjelmat eivät ehdi käynnistyä

Vesimuodostuma voidaan nimetä
voimakkaasti muutetuksi vain silioin,
kun kaikki seuraavat edellvtvkset tävt-

vuoteen 2004 mennessä.
Tä11ä hetkellä käsitys on, että nimeäminen tapahtuu kaksivaiheisesfi. Vuoteen 2004 mennessä tehdäan alustava

{,'vät:

nimeäminen pääosin nykyisen seuranta- ja tutkimustiedon sekä laadittavien

nimeärniskriteereiden perusteella. Varsinainen nimeäminen tehdaan vesipiirin hoitosuunnitelmassa vuoden 2009

loppuun mennessä uuden luokittelujärjestelmän ja direktiivin mukaisen seurannan tulosten perusteella.
Ensimmäisessä vaiheessa tunnistetaan ja alustavasti nimetään voimakkaasti muutetuiksi ne vesimuodostumaf joiden ekologinen tila on fyysisten
muutosten vuoksi muuttunut merkittävästi ja joissa hl,wlin lilan saavuttaminen ei ole mahdollista. Jotta tämä voitaisiin arvioida, tulisi olla käsitys siitä,
mitä tarkoitetaan hyväIIä vesimuodostuman tilalla.
Direktiivin liitteessä V on esitetty järvien ja jokien ekologista tilaa kuvaavat
määritelmät. Ne ovat hy'vin tulkinnanvaraisia, mutta niiden avulla voidaan
kuitenkin karkeasti arvioida, minkalaisia muutoksia vesistöjen tilassa saa tapahtua, ennen kuin niiden nimeämistä
voimakkaasti muutefuksi voidaan harkita. Hyvzin ekologisen tilan yleismääritelmä kuuluu seuraavasti: kyseistä
pintavesimuo dosfumatyyppiä koske-

vat biologisten laatutekijöiden arvot
osoittavat merkkejä ihmistoiminnasta johtuvista vähäisistä muutoksista,
mutta eroavat ainoastaan vähän niistä
arvoist4 jotka tavallisesti liitetään kyseisen pintavesimuodostumatyypin

KUV

ESLWRKKI

2a,

l

piteiden vaikutuksia eliöstöön. Nimeämisessä tulisi ottaa huomioon myös

(KWA2a):

Iäilen luusuassa sijaitseva voimalåitos harjoittaa lyhltaikaissäätöä. Sen
SÄÄN'I.IÖSTELTY JÄRVI

VOIMALAITOS/PAIO

vaikutukset jäilen vedenkorkeuksiin ovat viiltäiset, mufta vaikutukset
joen eliöstööa ovat huomaftavatjajoen ekoiogideD tila on korkeintffi
rDd)&;vä. Pato e,tiä \aelluskalojen nousun jäfleen. mi[kä
seuauksena kalaston koosmus on muuthlnut.

VAIIIIOEHTO 1: Jiirul nimetäia "luomontilaiseksi" ja kalaston
suhteetr voidun tanittaessa soveltaa vähemmän vmtivia tavoifieih.
Joki nimetään voimakkaasti muutetulci, mikäli h1ruiin ekologisen tilan
saawftaminen joessa edellFäisi sämöstelyn muuftmista niiq eftåi
siitä aiheutuisi huomaft avia kielteisiä vaikuhrksia vesivoimätuo lannolle
tai muille Ctkeille kä)döavoifteille.
joki voidaan nimetä "luonnontilajseksi",
mikäli sämöstelyä voidm muutuå niin, eftå h]ryä ekologinen tila
VAJHTOEHTO 2: Myds
joessa

voidm saantaa aiheuftmata

vaikutuksia vesivoimatuotamolle

huomaftavia kielteisiä
tai muiile täkeille kä\döhvo ifteille.

hankkeiden ikä, silla osa vanhoien
hankkeiden vaikutuksista on palautuvia eikä kaikkien vanhojen tulvasuojelu- ym. hankkeiden ekologinen tila siten välttämättä ole kovin huono.

ltuinln mlion Suomessa on
uoimalilmasti m[utettuia
ucsimu0d0stumia
Suomessa on noin 300 sälimösteltyä jitu-

ESIMERKIiI
Joen

2:7

päuoma

on

2

(KUVA 2b)l

peratu iaajalta alueeltaja siihen on rakemeltu useita

voimalaitoksia. Joen eliöstö on muuttunut merkis?ivästi. Siw.jokea ei
ole peratu eikä siinä harjoiteta säännöstelyä. Siihen kohdisuu
me.kiftävziä leollisuuden pistekuomitusta, mistä on aiheutunut suma
vahinkoa eliöstölle.

VAIHTOEHTO I : Vesistö jaeiam kahdeksi vesimuodostumaksi
ja siwjoeksi. P?iäuoma nimertin voimakkaasti muutetuksi
ja siwjoki "luomontilaiseksi". Vaiklia siwjoen eliöstö on kärs idlt
huomaftavasti teoilisuuden kuomihrksesk ei sitä nim€tä voimakkaasti

pääuomaksi

muutenrksi, koska vaikutukset eivät ole seuausta f,ysisistä muutoksista.
Mikä1i padotja perkaukset pääuomassa ovat vaikuftaneet siwjoen
kalastoon, voidan kalaston osalb sovelba v:ihemmzln vaativia

)mPäri\röBvoineit"
VAIHTOEHTO 2: Siwjoki ei muodosa erillistä tai merkiftåvää
vesistön osm.Vesislöä tarkastellad yhtenä vesimuodoshmana ja

se

nimotään voimalckaasti muutctuksi.

Kuva 2. Vaihtoehtoja vesimuodostuman rajaamiseksi ja nimeämiseksi voimakkaasti

muutetuksi.

veä ja 28 tekojtirveä. Säiinnösteltyjen j:irvien pinta-ala on noin kolmasosa koko
järvipinta-alastamme. Jäwerilaskuja on
toteuteftu muutamia fuhansia. Pääosaa
jokivesistöistärnme on muutettu patoamalla, perkaamalla tai pengertämällä.
Erilaisia patorakenteita on 1 500-2 000,
yli 0,5 MW:n vesivoimalaitoksia on noin
170, vesistöiöillä on peruskuivatettu ja
suojeltu tulvilta 55 000-60 000 ha viljelymaata ja aikanaan uittoa varten kul-

nostettuja vesiväylia noin 20 000 km. Ui-

ton pääosin jo lakattua viimeksi mainituista valtaosa on jo kunaostettu vesistöjen muita kaytotarpeita parenunin
palvelemaan.

Voimakkaasti muutettujen pintahäiriinfymättömiin olosuhteisiin.
Vähäinen muutos tarkoittanee tässä
yhteydessä todennäköisesti suurempaa
muutosta kuin mitä Suomessa tähän
saakka on totuttu ajattelemaar-r. Tätä arviota tukee se, että kalaston hyvän ekologisen tilan määritelmän mukaan kalalajistossa voi olla vzihaisiä muutoksia.
Tämä voitaneen tulkita sitery että vesi-

muodostuman tila voi kalaston osalta
olla hyvä, vaikka esimerkiksi yksi kalalaji olisi hävinnyt lajistosta. Vastaavasti tyydyttävän tilan määritelmässä
todetaan, että kohtalaisen suuri osa tlypille ominaisia lajeja puuttuu tai niiden
esiintyminen on hyvin vähäistä.
Tutkimuksilla on tarkoitus määrittää
lähestymistapa ja kriteerit, joiden pe-

rusteella vesimuodostumat voitaisiin
nimetä voimakkaasli muutetuiksi. AIustavassa nimeämisvaiheessa ei vielä ole
riittävästi tietoa luokittelun edellyttämistä biologisista laatutekijöistä. Nekin
tiedot, jotka jo ovat käytettävissä, ovat
hajanaisia ja erilaisilla menetelmilla kerättyjä. Alustava nimeäminen jouduttaneenkin tekemään osin vajavaisen

biologisen tiedon perusteella ja painottaen epäsuoria kriteereitä, jotka kuvaavat eliöstövaikutuksia v2ilillisesti esimerkiksi hydrolo gis-morf olo gisten vaikutusten avulla.
Säännöstellyissä järwissä epäsuorina
kriteereinä voivat olla esimerkiksi muu-

tokset vedenpinnan talvisessa alenemassa, kevättulvan ajoittumisessa ja
suuruudessa sekä kesävedenkorkeuden

vaihtelussa. Jokivesistöjen nimeämistä
mutkistaa se, että paineet voivat kohdistua vain joen tiettl.yn osaan. Tällöin
joudutaan päättiimään, karrnaftaako vesimuodostuma jakaa useampaan osaan
vai tarkastellaanko sitä yhtenä vesimuodostu mana, Haasteend on a rvioida, kuinka suuri osa joesta saa olla
muutettu (esimerkiksi perattu), jotta jo-

ki voitaisiin vielä nimetä "luonnontilaiseksi" (kuva 2).
]okivesistöissä toimenpiteitä ei useinkaan ole dokumentoifu sellaisessa muodossa, että ne palvelisivat ede11ä mainittua arviointia. Esimerkiksi pelkästäZin ruoppa usmassojen määriin perusteella on mahdotonta aruioida toimen-

vesimuodostumien määrään vaikuttavat useat direktiivin täytäntöönpanovaiheessa tehtävät ratkaisut, erityisesti
vesimuodostumien rajaaminen, tyypittely ja luokittelu:
. Mitä pienemrniksi vesimuodostumat
ralataan, sitä enemmåin on myös voimakkaasti muutettuja vesimuodostumla.
.Mitä suurempaa on bioiogisten laatutekijöiden arvojen hajonta kussakin
$ypissä, sitä vähemmän on voimakkaasti muutettuja vesimuodostumia.
Tämä johtuu siitä, että esimerkiksi
säiinnöstelyn vaikufukset vesi- ja rantakasvillisuuteen voivat peittvä suureen hajontaan.

.Mitä tiukempiin ekologisen tilan arvoihin päädytään luokittelussa, sitä
enemmän on voimakkaasti muutettuia vesimuodostumia.
Vesimuodostumien alustava rajaus
oiisi direktiivin tavoite- ja muut säännökset huomioon ottaen tehtävissä melko karkealla tasolla, suurehkoina alueellisina kokonaisuuksina. Vesistöalueet muodostavat selkeitä, loogisia ko-

konaisuuksia, ja silla tasolla toimenpiteiden suunnittelu ia toteuttaminen voidaan tehdä luontevalla tavalla. Tällaista rajausta puoltaisi myös se, että vesistöistämme on toistaiseksi käytettävissä melko puutteellisesti biologisia
seurantatietoj a pienipiirteisemrnåin rajauksen tarpeisiin. Lähestymistapa ei
myöskäiin milläåin tavoin rajoittaisi laa-

makkaasti muutetuksi on kauaskantoisia vaikutuksia. Nimeiiminen vaikuttaa
vesimuodostuman tilalle asetettaviin tavoitteisiin. Voimakkaasti muutetuissa

tutavoitteiden asettamista pienemrnille osa-alueille, esimerkiksi yksittäisille
järville tai jokiosuuksille. Kokemusten

harjoittajilta edellytetäiin. Nimeäminen
voi vaikuttaa myös siihen, miten vesimuodosfuman tilaa seurataan. Sekä toimenpiteet että seurantatapa vaikuttavat direktiivin täytäntöönpanon kustalnuksiin. Direktiivin lfitökohtana on

perusieella vesimuodostumien rajausta voidaan tarvittaessa tarkistaa myöhemmin tehtävien suunnittelukierrosten yhteydessä.

Suurin osa Suomen järvisäännöstelyistä on lieviä. Vuotuinen vedenkorkeuden vaihtelu on säåinnöstellyissä jiirvissä keskimätirin noin 1,4 metriä (laskelman perustana 50 järveä, joiden pinta-ala keskim äärin 270 km2; ja luonnontilaisissa jiirwissä noin 0,8 metriä (50
järveä, pinta-ala keskimäärin 150 km2;.
Säännöstelyllä on voimakkaimrnin vai-

kutettu talven ja kevään vedenkorkeuksiin. Koska järvemme ovat pääosin
melko loivarantaisia, ne ovat suhteellisen herkkiä vedenkorkeuden vaihtelun

muutoksille. Säåinnösteltyjä järviä voimakkaasti muutetuiksi nimettäessä onkin vedenkorkeuden vaihtelun ja siinä
tapahtuneiden muutosten lisäksi oteitava huomioon järven herkkrys säännöstelylle.
Direktiivin täytäntöönpanossa pyritäåin siiheru että tavoitetilojen raja-arvot
asetetaan jäsenvaltioissa mahdollisimman vertailukelpoisesti. Siksi on hyvilkin mahdollista, että vain melko pieni osa Suomen vesimuodosfumista fuIee nimetyksi voimakkaasti muutetuiksi. Esimerkiksi Ruotsin ja Norjan tunturialueilla on jiiwiä, joiden säiinnöstelyväli on kymmeniä, jopa satoja metrejä.

UoimaHnasti muutGtullc
uesimu0d0stumallG
asctettauat tauoittGGt

vesimuodostumissa tilatavoitteet voivat olla merkittävästi alhaisemmat kuin
luonnontilaisiksi luokitelluissa. Tämä
vaikuttanee siihen, minkälaisia hoitoja kunnostustoimenpiteitä toiminnan-

aiheuttamisperiaate, joten mahdollisimman suuri osa näistä kustalnuksista pyritään kohdistamaan toiminnanrjoittajien vasta tta vaksi.
Pintavesien tila määritellään ekologisen tai fysikaalis-kemiallisen tilan perusteella sen mukaan, kumpi näistä on
huonompi. Luokittelussa ei oteta huomioon hydrologis-morf olo gisia tekij öitä. Ekologinen tila arvioidaan järvissä
ja joissa kasviplanktonin, makrofyyttien, pohjalevästön" pohjaeläimistön ja
kalaston tilan perusteella. Hy'vässä ekologisessa tilassa hy'väksytäiin vielä vähiiisiä muutoksia eliölajistossa ja nilden
runsaussuhteissa verrattuna tyypille
ominaisiin vertailuolosuhteisiin.
ha

Ekologisen tilan luokittelua varten
keinotekoisille ja voimakkaasti muute-

tuille pintavesimuodostumille määritellään vertailutilaksi paras mahdollinen ekologinen potentiaali ja tavoitetilaksi hi,.vä ekologinen potentiaali. Vertailutilan tarkka määrittely on vielä tekemättä. Direktiivin liitteessä V parhaan
mahdollisen ekolo gisen potentiaalin

biologiset laatutekijät määritelläiin seuraavasti: kyseeseen tulevien biologis-

ten laatutekijöiden arvot vastaavat

mahdollisimman hyvin lähinnä vastaavan pintavesimuodostumatyypin
arvoja ottaen huomioon vesimuodos-

tuman keinotekoisista tai voimakkaasti muutetuista ominaispiirteistä
i

Jäsenvaltioiden on suojeltava ja parannettava keinotekoisia ja voimakkaasti
muutettuja vesimuodostumia sitery että hy'vä ekologinen potentiaali ja pintaveden hyvä kemiallinen tila saavutetaan viimeistään vuonna 2015.
Vesimuodostuman nimeiimisellä voi-

ohtuvat fyysiset olosuhteet.
Paras mahdollinen potentiaali mää-

ritellään siis tapauskohtaisesti ottaen
huomioon ihmistoirninnasta aiheutuva
fyysisien olosuhteiden muuttuminen.
Yksinkertaisinta parhaan mahdollisen
ekolo gisen potentiaalin määrittäminen
on sellaisissa säännöstellyissä vesis-

joihin säännöste$n ia siihen liittywien rakenteiden aiheuttamien muutosten lisäksi ei kohdistu muuta muuttavaa loimintaa. Jos tällaisessa vesistössä säännöstelyn muuttamisesta aiheutuisi huomattavia haitallisia vaikutuksia vesistön tärkeille käyttötavoitteille, järven nykytilan voidaan katsoa
vastaavan parasta mahdollista ekolotöissä,

;^+^
-^!^-r:^^l:^
ErDL4 yUtgrrLraarla,

H1'vä ekologinen potentiaali puolestaan tarkoittaa tilaa, loka on saavutettavissa, kun toteutetaan kaikki teknisesti ja taloudellisesti mahdolliset kunnostustoimenpiteet. Hyvä ekologinen

potentiaali voi olla hyvää ekologista
tilaa huomattavasti vaatimattomampi
tavoitetaso. Veden fysikaalis-kemialliselle tilalle on kuitenkin asetettu samat vaatimukset kuin luonnontilaisilla
vesistöillä.

llireltiiuin meility$
ml(cnnetuissa ia
$äännöstellyissä ue$istöis$ä
Vesilain muutos vuonna 1994 on osaitaan vaikuttanut siihery että viime vuosien aikana on käynnistetty ja toteutettu runsaasti hankkeita, joissa on selvitetty tarpeita ja mahdollisuuksia vesistösäännöstelyjen tarkistamiseen. Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2000
tekemän kyselyn mukaal vaikutusten
arviointia ja haittojen vähentämismahdollisuuksia on selvitetty, haittojen vähentämistoimenpiteitä tehty tai niitä on
kä)'missä 64 kohteessa. Erityisesti suurten jliwien säåinnöstelyjen kehittiirninen
on ollut vilkasta: lnari, Oulujoen vesistön säämöstellyt järvet, Iijoen latvajärvet, Kallavesi-Unrr ukka, Ähtari n j; rvi,
Päijäme, Konnivesi-Ruotsalainery Pirkanmaan järvet, Kemij;irvi.
Vaikka sääruröstelyn kehittämisessä
noudatettu lfiesty'rnistapa poikkeaa direktiivin edellyttämästä tarkastelusta,
selvityksissä sovelletut liihestymistavat,
menetelmät ja tulokset ovat hyödynnettävissä direktiivin täytäntöönpanossa,

joiltakin osin jopa llihes sellaisinaan.

Useimmissa säännöstellyissä vesistöissä direktiivin voimaantulo ei aiheuttane merkittäviä uusia muutospaineita
säåinnöstelykäytåintöön.

Direktiivin vaatimukset muistuttavat
vanhojen sälimöstelfen tarkistamista

koskevan vesilain 8 luvun 10b pykäliin vaatimuksia. Pykilan mukaan säåinnöstelyä voidaan tarkistaa, jos siitä aiheutuu huomattavaa haittaa vesiympäristölle tai sen käytölle eikä tarkista-

minen huomattavasti vähennä säännöstelystä saatavaa kokonaishyötyä eikä olennaisesti muuta säåirutöstelyn alkuperäistä tarkoitusta. Direktiivi ohtaa
f

siihen, että vesimuodostuman tilan arvioinrrin loppuh-rloksesta riippuen sä:innöstelyjen tarkistamismahdollisuuksia

voidaan joutua arvioimaan vielä monilIa säiinnöstellyiIlä järvilIä. Jos säiinnösteil'n aikuperiiinen tarkoitus on menettänyt merkityksensä, direktiivi todennäköisesti nopeuttaa säåinnöstelyn
tarkistamista tai muuttamista.
Biolo cisten menetelmien korostumi-

nery havainnointitiheyden lisääntyminen, raportoinnin järjestäminen sekä
rantar.yöhykkeen eliöstön merkityksen
korostuminen aiheuttanevat huomattavia muutostarpeita seuranta- ja vel-

voitetarkkailuohjelmiin.
Direktiivin taloudelliset vaikutukset
ovat todennliköisesti huomattavat, vaikka niitä onkin vaikea tässä vaiheessa ar-

vioida. Direktiivin täytåintöönpano vaatii voimavaroja ympiiristöhallintoon selvitystery suunnitelmiery ohjelmiery seurannan sekä raporttien tekemiseksi ja
saattaa edellyttää vesiensuojelutoimien
tehostamista joissakin vesistöissä.

Vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpanoon rakennetuissa ja säännöstellyissä vesistöissä Iiittyy monia
avoirnia lgrsymyksizi joita ratkotaan yh-

teiseurooppalaisessa tutkimushankkeessa (The Application of Water Framework Directive in Heavily Modified
Water Bodies in Europe). Hankkeeseen

osallistuu yli 10 jasenvaltioita ja siinä
tarkastellaan yli 20 esimerkkivesistöä
eri puolilta Eurooppaa. Tirtkimuksessa
keskitytäå{n voimakkaasti muutettujen
vesien nimeåimiseery käytåirrrössä mahdollisten parantamistoimenpiteiden ja
parhaan mahdollisen ekologisen potentiaalin määrittämiseen. Tavoitteena
on tuottaa tietoa ja kokemuksia puitedirektiivin soveitamisesta voimakkaasti muutefuissa pintamuodosfumissa sekä vertailla fa vaihtaa kokemuksia muiden hankkeeseen osallistuvien maiden

kanssa.
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Anatytical Chemistry on maa-, vesi- ja ilmanäytteiden orgaaniseen anatytiikkaan erikoistunut
[aboratorio. Laatujärjestelmämme ja tärkeimmät
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anatyysimme on akkreditoitu SFS-EN 45001 standardin

mukaisesti (T180).
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Kirjoittaja toimii Suomen ympäristökeskuksessa seurantakoordinaattorina. Hän hoitaa

myös vesipuitedireKiivin toimeenpanoon liittWiä tehtäviä.

Suomessa on jo jonkin aikaa saatu ympäristöalallakin kokemuksia EY:n direktiivien toimeenpanon mukanaan tuomista ongelmista. Monessa tapauksessa
kokemuksemme eivät ole aina olleet kovinkaan po-

sitiivisia. Kun vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteet ja sen toteuttamiseen liittyvät pääpiirteet alkoivat valmistua ja varsinkin kun selvisi, että vesipuitedirektiivi tulee olemaan varsin monipuolinen
ja edellyttää huomattaviakin muutoksia maamme
vesiensuojelussa käytettyihin menettelytapoihin ja
siitä johtuen myös laajaa tutkimus- ja selvitystoimintaa, ympäristöministeriö yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa ryhtyi järjestämään jo
\ roden 1998 lopulla direktiivin tulevaa toimeenpanoa.

Vesipuite direktiivin

toimeenpa-

noa ohjaa ympiiristöministeriön ja maaja metsätalousministeriön johtama oh-

jausryhma (pj. ylijohtaja Pekka Jalkanen

YM, vpj. ylijohtaja Timo Kotkasaari
MMM). Koska vesipolitiikan puitedirektiivi on erittäin laaja ympäristödirektiivi, siihen liittyy runsaasti sellaisia
asiakokonaisuuksia ja varsinkin pie-

niä yksityiskohtia, joiden huomioon otlaminen direktiivin toimeenpanossa ei
ole mahdollista ilman ennakolta toteu-

mistelu, yllapito ja seuranta on keskitetty Suomen ympäristökeskuksessa
toimivaan "Ekologisen tilan luokitta-

tettavaa tutkimus- ja selvitystoimintaa
(direktiivi on luettavissa internetissä
osoitteessa: http:/ I eurapa.eu.intf eur.
lex / h/ Irt / res lfi register 15102020.htrn

misen asiantuntijaryhmä:in".
Ryhmä koostuu tiillä hetkellä pääosin
Suomen ympäristökeskuksen ja alueellisten ymp?iristökeskusten tutkijoista ja

Naiden direktiivin toimeenpanon

asiantuntijoista. YmpåiristöhalLinnon ai-

edellytttirnien tutkimushankkeiden val-

noana ulkoouolisena tahona siinä on

1).

toistaiseksi edustettuna vain Riista- ja
kalatalouden tutkimuslaitos. Tulevassa toiminnassa fullaan kuitenkin asioiden monipuolisen ja asiantuntevan käsittelyn takaamiseksi kuulemaan halkkeiden valmisteluvaiheessa yhä useam-

pia asiantuntijoita niin ympäristöhallimosta kuin hallinnon ulkopuolisista
laitoksista, järjestöistä ja erityisesti yliopistoista. Myös kansainvälislyttä tullaan lisäämään, totta voidaan turvata
esimerkiksi tehtyjen luokitussuositusten laajempi hlvziksyttär.1ys koko EU:n
alueella.
Ekologisen tilan I uoki ttamisen asiantuntijaryhmässä on käsitelty tfiåin mennessä jo useita kymrneniä tutkimusaiheita ia käsiteltävien asioiden laajuusja
monipuolisuus ovat lisäiint)'neet koko
ajan. Huomattavan lisZin toirnintaan tuo

kansainvälisten yhteyksien yllapitaminen ja vahvistaminen. Varsilkin tutkimushankkeiden valmistelu EU:n tutkimuksen puiteohjelmaan on lisåinnyt
kansainvälisiä kontakteja runsaasti.
Seuraavassa käsitelläåin lyhyesti vain
keskeisimmät tutkimusten kohteina ole-

vat suuret kokonaisuudet. Direktiivin
tavoite asetetaan ekologisen luokituksen mukaan. Tästä syystä tämän luokituksen kehittäminen on hy'vin tärkeä
tutkimuksen kohde. Toinen keskeinen
teema koskee ns. prioriteettiaineita ja
niiden levir.rneisyyttä. Kolmantena käsitellaan lyhyesti direktiivin edeliyttämää seurantatoimintaa ja sen kehittämistä.

Iltologinen luoltittelu
Suomessa on ollut käytössä jo 1960-ht-

vun lopulta alkaen vesien tilan arvioinnissa ns. vesistöjen kayttcikelpoisuusluokittelu. Se tarkastelee vesien
laafua kuvaavia mitattuja laafusuureita lähinnä vesien eri käyttömuotojen
kannalta. Niinpä, kun veden humuspitoisuus on korkea ja vesi värjäytyy tumman ruskeaksi, veden käyttökelpoisuus
esimerkiksi veden hankintaan saattaa

muuttavaa toimintaa. Tällaisessa ekologisessa luokifuksessa esimerkiksi suo-

peräisen alueen keskellä oleva tumma
h umusvesi kuuluu luokkaan erinomainen ekologinen tila, mikäli ihmistoiminnot eivät vaikuta kyseiseen järveen.
Samoin maaperåin luontainen rehelry1rs
on otettava huomioon, kun luokitellaan
esimerkiksi saviaiueiden iärvien rehevöiiymistä ja sen vaikutuksia ekologiseen tilaan.
Ekologien luokituksen keskeinen ongelma, miten puetaan numeeriseen
muotoon ne direktiivin vain sanalliset
kuvaukset, milloin vesistöä on pidettävä vielä h''vässä ekologisessa tilassa olevana ja milloin tila on jo huonontunut

tyydyttäv:iksi. Tiimiin rajan ylittyminen
tietää nimittäin huomattavia taloudellisia panostuksia, koska direktiivi velvoittaa esittämään ja toteuttamaan sellaiset toimenpiteet, joilla tila voidaan
pala u ftaa ta kaisin hyväksi.

le pyrkivistä aineista tai yhdisteistä ovat
meidlin kannaltamme merkittäviä diok-

siinit ja furaanit sekä erittäin hitaasti
luonnossa hajoavat PCB-yhdisteet.

Prioriteettiaineiden tutkimus sekä
seurannan aloittaminen vaativat runsaasti resursseja, eikä ilman päästöjä aiheuttavien laitosten ja toimintojen voimakasta mukaantuloa tästä kokonaisuudesta selvitä direktiivin edellyttämässä aikataulussa. Ensin on aloitettava jopu monien aineiden analyysimenetelmien kehittaminen ja nii-

den standardisointi. Erityisen paljon
voimavaroja on käytettävä alkuvaiheessa aineiden

nykypitoisuuksien kar-

toitukseerL oikeiden näytematriisien valintaan sekä toimivien seurantaohjel-

mien laatimiseen niin viranomaisille
kuin myös seurantavelvoitteellisille.

$eurantaohielmat
Vesien seuranta on Suomessa ollut val-

Haitalliset aineet
Vesipuitedirektiivi tarttuu voimakkaalla kadella vesistöihin eri 1ähteistä johdettaviin ja joutuviin haitallisiin aineisiin e1i ns. prioriteeftiaineisiin. Asian
tekee vielä vaikeammaksi se, ettei direktiivi vielakäåin luettele ntiitä aineita
tai yhdisteitä, vaan lopullista päätöstä
edelleen valmistellaan kornission johdolla. Aineet valitaan ensisijaisesti niiden vesiympäristölle tai sen kautta ai-

heuttaman riskin perusteella. Prioriteettiaineista valitaan vielä osa niiden
ominaisuuksien mukaan vaarallisiksi
prioriteettiaineiksi. Komissio tulee edelleen tekemään esitykset kyseisten aineiden ympäristönlaatunormeiksi (pitoisuus vedessä, sedimentissä tai eliöissä) sekä esitykset toimenpiteiksi aineiden päästöjen vähentämiseksi. Vaaral-

lisiksi prioriteettiaineiksi luokiteltujen
aineiden päästöt tulee saada loppumaan kokonaan enintään 20 vuoden
kuluessa.

takunnallisesti hyvin organisoitua jo
1960luvun alusta alkaen. Suomen ympäristökeskuksen valmistelemaan valtakunnalliseen seurantaohjelmaan (jo-

ka on luettavissa myös internetissä
osoitteessa: on koordinoidusti liitetty
alueellisten ympäristökeskusten toteuttamat alueelliset seurannat ja ymp;iristökeskusten hyväksymät velvoitetarkkailut. Kuormitustarkkailu on myös
liittynyt läheisesti vesistöseurantaan.
Suomi on osallistunut aktiivisesti myös
Euroopan ympäristökeskuksen (EEA)
ylläpitämään eurooppalaiseen vesientilan seurantaohjelmaan, Eurowatemetiin. Suomen kansallista Eurowaterverkkoa, johon jokien ja järvien ohella
kuuluvat myös pohjavedet, on seuratfu vuoden 2000 alusta alkaen osana valtakunnallista vesien tilan seurantaohjelmaa (ohjelma on luettavissa internetissä osoitteessa:

http:/

/ rn'ww. v.vh.fi /

bca/ electro /

1e445 /

eng/ orginjo,/ pub-

feM5.htlr:.).

Direktiivin edellyttämä seurantaoh-

Komission ehdotus sisältää tåillä het-

lelma (tarkemmin esitelty direktiivin

olla vain tyydyttävä, jopa huonokin.
Direktiivin käyttåimässä ekologisessa

kellä 32 ainetta tai yhdistettä. Näistä
11 on teollisuuskemikaaleja, 11 torjun-

luokituksessa vertailukohta, johon vesistön tilaa aina verrataan, on vastaavanlaisella maantieteellisellä alueella
oleva vastaava vesimuodostuma (oki,
järvi, jne.), johon ei kohdistu ihmisen

ta-aineita, kaksi biosidia ja neljä metallia. Ehdotukseen sis:ilty'vät myös PAHpäästöt. LisZiksi on vielä viirne vaiheessa keskusteltu 11 muun yhdisteen ottamisesta t;ille listalle. Näistä vielä listal-

liitteessä V) eroaa nykyisestä seurantaohjelmastamme keskeisesti sijnä, että se
tarkastelee vesien tilaa ensisiiaisesti niissä elävien e1iöyhteisöjen pohjalta eli se
tarvitsee tietoja kasviplanktonista, poh-

jaelaimista, pintakasvustoista, vesistöjen suurkasveista ja kaloista. Nykyisin

runsaasti käytettyä kemiallista analytiikkaa tarvitaan kuitenkin edelleen tavallaan tukemaan biologisilla menetelmillä saatua kuvaa vesistön tilasta. Rehevöitymistä tulee luokitella ja seurata
kyllä biologisilla muuttujilla, mutta luotettavamman kuvan saamiseksi esimerkiksi tilanteen muutossuur-rnasta fuIee myös tehdä riittävästi tuotannon
kannalta tärkeiden ravinteiden määrityksiä. Lisäksi tulee seurata hydrologisia oloja ja niiden vaihteluja. Seurannat

Kasviplankton- ja pohjaeläin-

tatiheyksiin ja moniin laadunvarmis-

menetelmät ovat jo nykymuodossaan

tusasioihin joudutaan paneutumaan nykyistä tarkemrnin.
Direktiivin mukaista seurantaohjelmaa fullaan lfiestymäiin nyt voimassa
olevan Eurowaternetin kautta. Seuraa-

käyttökelpoisia direktiivin edellyttämäåin seurantatoimintaan. Samoin pintakasvustojen (eli peri$yttisen kasvuston) määritysmenetelmät niin luonnonalustoilta kuin myös keinoalustoilta ovat olemassa. Menetelmiä on kuitenkin sovellettu varsin niukasti ja vesipuitedirektiivin tarkoituksiin täysin
riittämättömästi.
Menetelmäkehittelyä ja menetelmistä sopimista tarvitaan vielä vesistöjen
suurkasvillisuuden mittaamiseen ja arviointiin sekä myös kalakantojen ekologisen tilan arviointiin. Myös seuran-

tulee suunnitella aina vesipiirikohtaisiksi, eli luoruronmukaiset, hydrologiset alueet muodostavat seuraruran kokonaisuuden.

van kerran sitä tarkistetaan vuoden
2003 alussa, jolloin valtakunnallinen

seurantaohjelma kaudelle 2003-2005
valmistellaan. Tåillöin tullaan lisäiimäiin

ohjelmaan enemmän mm. biologisia
seurantamenetelmiä. Direktiivin mukaisen seurantaohjelman fulee olla toimilnassa vuonna 2006, joten aikaa hallittuun siirtymään ei ole liikaa, mutta
suunnitelmallisesti toirnien kyläkin rnttävästi. Tämä tietää myös velvoitetarkkailujen uudistamista ja toteuttamista
samassa aikataulussa.

Vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanon aikataulu vaikuttaa ensi lu-

Laatutyötä alusta loppuun.
Vankka kokemus uesihuollosta

ja

alan uiimeisin tekniikka takaauat
onnistune en tu/o
suunn itt e lus
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Sfiköistys, instrumentointi
automatisointi
Valvomoratkaisut

.

Paineenkorotusasemar

kemalta varsirr hitaalta. Mutta kun di-

rektiiviin perehtyy yksityiskohtaisemmin, aikataulu alkaa vaikuttaa jopa varsin kireältä, koska direktiivin toteuttamiseen liittyy niin paljon selvennystä

vaativia yksityiskohtia ja toiminnan
muutoksia nykyiseen käytäntöön verrattuna. Tutkimus- ja selvityslyön tarve
tulleekin tästä slystä vielä runsaasti lisäåintymäåin. Myös kansainvälisten vertailujen, esimerkiksi kaiken perustana
olevan ekologisen luokifuksen vertailu
Euroopan laajuisesti, fulee tanritsemaan
runsaasti asiantu ntijatyövoi maa.

Direktiivin toimeenpanoon liitty'vää
tietoa pidetään yllä internetissä osoitteessa: htto:/ / ww w.vvh.{i/vmosuo,,/ vesi/ vesipuit/ index.htm
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Ohjauskeskukset
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SLATEK
PL333,90401 Oulu (Tirotekuja 4)
puh. (08) 5620 200, fax (08) 5620 220
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Tuomas
Kuokkanen

oikeustieteen tohtori
Ymoäristöministeriö
E-mail : Tuomas. Kuokkanen@wh.f
Ki

rjoittaja toi

mi i

i

ympäristöm inisteriössä

yl

itar-

kastajana. Hän oli jäsenenä Suomen valtuuskunnassa Tonavan sopimusta koskeneessa juIUSSA,

Valtiot ovat jo

pitkään tehneet kan-

sainvälisiä vesistöjä koskevia sopimuksia. Alkuvaiheessa sopimuksilla pyrittiin erityisesti turwaamaan vesiliikenteen
vapaus. Esimerkiksi Wienin kongressissa vuonna 1815 hyväksyttiin Reinln
laivaliikenteen vapautta koskevia määräyksiä. Pariisin vuoden 1856 rauhan-

sopimuksella puolestaan perustettiin 1ai-

valiikennettä varten erityinen Tonavan
komissio. Teollistumisen myötä valtiot
alkoivat sopia myös vesistöjen hyödyntämisestä erilaisia teknisiä ja taloudelli-

sia tarkoituksia varten. Esimerkiksi
1900-1uvun ensimmäisen puoliskon

ai

kana tehtiin useita kahden- ja monenvälisiä sopimuksia uitosta, vesirakentamisesta, veden johtamisesta kastelua
varten sekä vesivoiman käytöstä.
Kansainvälisten vesistöjen pilaantumiskehityksen vuoksi painopiste rajavesisopimuksissa alkoi 1950 - ja 1960-htvulta lähtien siirtyä yhä enemmän käytön sääntelystä vesiensuojeluun. Esimerkiksi 1960-luvun alussa perustettiin
Mosel- ja Rein-joen suojelukomissiot.

qq

**

EY: n tuomioistuimen viimeaikaista ratkaisukäytäntöä lukeva saattaa ihmetellä, miksi Espanja p)rysi
tuomioistuinta kumoamaan neuvoston päätöksen,
jolla neuvosto hyruäksyi yhteisön puolesta Tonavan
suojelua ja kestävää käyttöä koskevan yleissopimuksen. Samoin hän voi kysyä, minkä rnroksi Suomi esiintyi tapauksessa våiliintuLijana neuvoston puolesta. Tapauksen taustalla ei kuitenkaan ole niinkään Tonavan yleissopimus, vaan tärkeä EY-oikeudellinen tulkintalrysymys rajanvedosta vesiensuojelun ja vesivarojen hoidon välillä.

Kuitenkin vasta Tukholmassa vuonna
2 pidetyn YK:n ympäristökonf erenssin jälkeen valtiot alkoivat tehdä lu1.97

kuisia alueellisia vesien- ja merensuojeL,-^-:-,,1-^:^
LUN>r4.

r UDU

Prri

Luonnonvarojen hyödyntämistä ja
ympäristönsuojelua alettiin 1980luvun
lopussa tarkastella kestävåin kehityksen
hengen mukaisesti kokonaisvaltaisemmin. Kestävästä kehityksestä muodos-

tuikin uusi lähestymistapa, joka pyrki
optimoimaan lyhyen tähtäimen taloudelliset intressit ja pitkän tähtäimen ympäristönäkökohdat kestäväIlä taval1a.
Kehitys kulminoitui Rio de Janeirossa
vuonna 1992 pidettlrymYK:n ympäristö- ja kehityskon{erenssiin, jossa kestävä kehitys vahvistettiin yleismaailmalliseksi tavoitteeksi.
Soliassa 29.6.1994 tehty Tonavan suojelua ja kestävää käyttöä koskeva yleissopimus heijastaa edellä mainittua viimeaikaista kehitystä. Sopimus sääntelee nimensä mukaisesti yhtäältä vesiensuojelua ja toisaalta kestävää kehitystä.

Valtaosin se sisältää kuitenkin vesien-

suojelumääräyksiä. Vesien käyttöä koskevien määräyksien tavoitteena on yhteen sovittaa käyttö ja suojelu kestävälle pohjalle, pikemmin kuin säädellä
pu h taista vesita louskysymyksistä.

Ia[aulrsen tau$ta
Samoin kuin Suomessa niin myös EYssä
kansainväliset sopimukset siirretäiin eli
transformoidaan sisäiseen oikeuteen.
Suomessa tämä tapahtuu voimaansaattamislailla tai -asetuksella. EY:ssä neuvoston päätöksellä.

Neuvosto hyväksyy kansainväliset
sopimukset pääsätintöisesti kuullen parlamenttia ja soveltaen asianomaista pe-

rustamissopimuksen oikeusperustaa.
EY:n perustamissopimuksen 1-30 r artiklassa (josta nyttemmin Amsterdamin
sopimuksen myötä on tullut 174 artikla) yhteisolle annetaan toirnivalta tehdä

ympäristösopimuksia. Tällaiset sopimukset hyväksytään yhteisön piirissä
130 s artiklan 1 kohdan (josta nyttemmin Amsterdamin sopimuksen myötä

on tullut 175 artiklan 1 kohta) perus-

sopimuksen tavoitteena on sekä ve-

kaisua ei voida kuitenkaan pitää yllähtk<enä v"LV
sillä v*
se vastasi neuvoston täl

l0t/lllrl
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hoitoa, Se
tulee 130 s artiklan 2 kohdan fosta nyt-

ku+e.tin LoeL..'n"ivaroien

temmin Amsterdamin soPimuksen
myötä on tullut 175 artiklan 2 kohta) nojalla hyväksyä yksimielisesti. Yksimielisyysvaatimusta on selitetty sillä, että
jäsenvaltiot ovat kokeneet vesivarojen
sääntelyn tarkemnin suvereenisuuden
piirin kuuluvana. Tämän vuoksi määräenemmistömenettelyä ei ole haluttu
Maastrichtin sopimuksessa laajentaa
koskemaan tällaisia säädöksiä.
EYn neuvosto hyv t*sy 2a.n.1997 Tonavan yleissopimuksen neuvoston Päätoksellä 97 /825/EW soveltaen vakiintuneen käytännön mukaisesti oikeusperustana 130 s artiklan 1 kohtaa. Toisin
sanoen neuvosto piti yleissopimusta vesiensuojeluun pikemmin kuin vesivarojen hoitoon tähtäävana sopimuksena.
Espanja vaati 16.2.1998 jäfiänrä1lään kan-

teella, että tuomioistuin kumoaa neuvoston päätöksen. Espanjan mukaan To-

navan sopimus olisi pitänyt hyväksyä
130s artiklan 2 kohdan nojall4 koska sopimus sisältää vesivarojen hoitoa koskevia määräyksiä. Espanja totesi, että
yksimielisyysvaatimus ei o1e poikkeussäZinnös vaan erityissäåirrrös, jota on tulkittava sen hengen mukaisesti laajasti.

Neuvosto vastusti Espanjan kannetta. Se tåihdensi, että yleissopimuksen tar-

koituksena on edistää kansainvälisellä
tasolla Tonavan suojeluun sekä vesivarojen harkittuun ja järkevään kayttöön
tähtääviä toirnia. Neuvosto muistutti, että Tonava on etenkin alajuoksultaanhyvin pilaantunut ja lisää osaltaan Mustameren pilaantumista. Edelleen neuvosto totesi, että laajojen suojelutavoitteiden saavuttamiseen tähtäävät toimet
vääjäämättä edellyttävät myös vesivarojen hoitoa koskevia määräyksiä. Tällaiset yleissopimuksen mäåiräykset neu-

voston mukaan ovat kuitenkin sopimuksen tarkoituksen ja sisällön kannalta toissijaisia.
Ranska, Portugali, Suomi ja EY:n komissio esiintyivät tapauksessa väliintuIijana tukien neuvostoa. Viiliintulon perusteena oli se, että kyseessä oli tärkeä

EY-oikeuden tulkintakysymys. Suomi

ililililru ffi fiililil

iltililln ilfilffil
50Pi-

Suonu iotesi, että tarka$eltaessa
musta perustamissopimuksen 130s artiklan 1 ja 2 kohdan valossa sen ensisijaisena sisältönä ja tavoitteena on Tonavan vesistön suojelu eikä Tonavan vesivarojen hallinta.

luun latlnisu
EY:n fuomioistuin antoi tuomionsa jutussa 30.1.2001. Tuomioistuin vertaili
aluksi vesivarojen hoitoa koskevan käsitteen eri kieliversioita. Se totesi, että

ranskan- ja hollanninkieliset sanamuodot viittasivat aineellisessa inrielessä ymmärrettyjen vesivarojen hoitoon.
Sen sijaan saksan-, espanjan-, portugaIin-, suomen-, ruotsin-, tanskan-, engIannin-, iirin- ja kreikankielinen sanamuoto kattaa veden hallinnan mäeirälIisten näkökohtien lisäksi myös laadulliset näkökohdat. Koska erikieliset versiot poikkesivat toisistaan, tuomioistuin
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kuin fuohänastista kayuntoe'u^oln
tulmioistuimen vakiintunutta yleistä
kintakäytäntöä. Ratkaisu noudatteli
myös hyvin pitkälti sitä linjaa, iota Suomi omassa väliintulossaan esitti'
Monien oikeusjuttujen taustalla ei
niinkään ole käsiteliävä tapaus, vaan
mahdolliset myöhemmät tulkintatapaukset. Tässäk?iåin jutussa Espanja tuskin oli kiinnostrurut itse Tonavan yleissopimuksesta, vaan ppki kanteen avulla hakemaan tuomioistuimelta laajaa tu1-

kintaa vesivarojen hoidon käsitteestä
kuitenkaan siinä onnistumatta. Ehkä
keskeisenä yleisenä tulkintakannanottona voidaan pitää tuomioistuimen toteamusta, että "käsite vesivarojen hoito
ei kata kaikkia veteen liitqrviä toimenpiteitä, vaan ainoastaan sellaiset toimenpiteet, jotka koskevat vesien käytön
säiintelyä ja vesien hoitoa mäåiråilliseltä
kannalta". Toisin sanoen vesiensuojeluun liittt'vät toimet voidaan tehdä mää-

totesi, että määräystä on tulkittava sen
sääffröstön sysiematiikan ja tarkoituk-

räenemmistöllä, kun taas vesivaroien
mäåirällistä säiinteiyä koskevat toimen-

sen mukaan, jonka osa fulkinnanvarainen mäåiräys on. Analysoifuaan 130 s artiklan 2 kohtaan täitä kannalta se lausui,

että käsite vesivarojen hoito kattaa ai-

piteet edellyttävät yksirnielisyyttä. Jos
tarkasteltavana olevaan toimeen liittyy
kumpiakin näkökohtia, asiaa on punnittava sen mukaan kumpi päämääris-

noastaan toimenpiteet, jotka koskevat
vesien käytön ja hoidon säåintelyä mää-

tä on ensisijainen ja kumpi toissijainen.
On mielenkiintoista havaita, että tä-

ralliseltä kannalta.
Tämiin jälkeen tuomioistuin totesi, että mikäli säädökse11ä on kaksi tarkoitusta, joista toinen on pääasiallinen ja

män vuoden helmikuussa allekirjoitefu ssa Nizzan sopimuksessa täsmennettiin perustamissopimuksen 175 artiklan
2 kohtaa (entistä 130 s artiklan 2 kohta)

toinen ainoastaan liitännäinen, säädös
on annettava ainoastaan pääasiallisen
säädöksen perusteella. Tarkasteltuaan
Tonavan sopimusta tässä valossa yksityiskohtaisesti tuomioistuin päätyi joh-

samansuuntaisesti kuin miten tuomioistuin kohtaa tapauksessa tulkitsi.

topäätökseen" että yieissopimuksen pää-

Muutefussa sanamuodossa viitataan vesivarojen hoitoon vaikuttavien toimen-

piteiden sijasta toimenpiteisiin, jotka
"vaikuttavat vesivarojen määrän hal-

kohteena - sen tarkoituksen ja sisällön
mukaisesti - on Tonavan altaan vesien
laadun suojelu ja parantaminery vaikka
sopimus toissijaisesti koskeekin vesien
käyttöä ja hallintaa määrälliseltä kannalta. Tämän vuoksi tuomioistuin piti
neuvoston päätöstä oikeana ja hyikäsi

lintaan taijotka koskevat suoraar tai välillisesti vesivarojen saatavuutta".

Espanjan kanteen.

sestä (97l825/EY), Euroopan yhteisöjen virallinen

Lähteet
Neuvoston päätös, iehty 24 päivänå marraskuuta
1

997, yhteistyöstä Tonavan suojelussa ja kestä

vässä käytössä koskevan yleissopimuksen iekemi-

lehti L 342, I 2.1 2.1 997, s. 1 B,

lutun aruiointia

jätti tapauksessa kirjallisen väliintulokirjelmän ja osallistui jutun suulliseen

Tuomioistuin otti ensimmäistä kertaa

kasittelyyn. Suomen mukaan Tonavan

don viiliseen tulkintakysyrnykseen. Rat-

kantaa vesiensuojelun ja vesivarojen hoi-

Euroopan yhteisöjen tuomi0istuimen tuomio 30 päivänä tammikuuta 2001 asiassa C-36/98, httn://cu'
ria,eu, inVf i/index, htm
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Leena Hiisvirta

yli-insinööri
Sosiaali- ja terveysministeriö
Kirjoittaja toi mii osa-aikaisena yli-insinöörin virassa sosiaali- ja terveysministeriössä pää-

asiallisena vastuualueenaan EU-vesiasiat.

Neuvoston direktiivi 98/83/Ev

th-

misten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (ns. juomavesidirektiivi) pantiin
Suomessa täytäntöön 19.5.2000 anne-

tuilla terveydensuojelulain muutokselh @a1/2000) ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (46L / 2000). Direktiivin mukaan jäsenvaltiot olivat velvoitettuja sisällyttämään direktiivin kansalliseen lainsäädäntööns ä 25.L2.2000 mennessä.
Vain Suomi ja Englanti olivat saattaneet
voimaan direktiiviin perustuvan kansal I isen sä:iff östön mä;fäpäivä:in mennessä.

Uusi direktiivi on Suomen oloi-

Suomi oli ensimmäinen maa, joka toimeenpani EY:n
juomavesidirektiivin. Niinpä sen kä]rtäntöön soveltamiseen liittlruät ongelmatkin ovat ensimmäiseksi
tulleet esille Suomessa, eikä muiden EU:n jäsenmaiden ratkaisuja ole ollut käytettävissä. Koska direktiivi on tulos 15 hyvinkin erilaisen jäsenmaan
kompromisseista, ei se voi olla jokaiselta yksityiskohdaltaan Suomen kannalta paras mahdollinen. Ongelmia aiheuttaviin kohtiin on pyrittävä löytämään
ratkaisut, jotka toimivat meidän olosuhteissamme,
mutta jotka samalla ovat sekä direktiivin kirjaimen että hengen mukaisia.

hin niin paijon paremmin soveltuva
kuin vuodelta 1980 peräisin oleva vanha direktiivi 80/778/Ew, että vanhan
direktiivin mukaisesta säZinnöstöstä haluttiin päästä eroon niin pian kuin mah-

dollista.
Terveydensuojelulakiin tehdyt muutokset ovat lähinnä teknisiä, joilla laissa käytetyt ilmaisut on saatettu vastaamaan sanatarkasti direktiivissä käytettyjä. Maaliskuussa 2000 voimaantulleen uuden perustuslain seurauksena
eräitä määräyksiä, jotka aikaisemmin
sisältyivät sosiaali- ja terveysministe-

riön päätökseen, siirrettiin lain tasolle.
Samasta syystä säädöksen nimi on nyt

aikaisemman "päätöksen" sijasta "ase-

tus". Asiallisesti on kysymys samasta
menettelystä kuin aikaisemminkin.
STM:n asetuksen sisältöä on tarkasteltu yksityiskohtaisesti Vesitalous-lehden numerossa 3 /2000 (Riku Vahala,
Leena Hiisvirta ja Jukka Meriluoto: Uudet talousveden laatuvaatimukset). Lää-

ninhallitukset järjestivät syksyn 2000
kuluessa uutta talousvesiasetusta käsitteleviä koulutustilaisuuksia terveydensuojeluviranomaisille ja Vesi- ja vie-

märilaitosyhdistys vesilaitoshenkilöstölle ympäri maan. Niihin osallistui 1ähemmäs 1 000 henkilö;i, ja asetuksen si-

sältö käytiin niissä yksityiskohtaisesti

läpi. Niinpä tässä kirjoituksessa
tf,llfrfrnrr/,nrjlf,tu]I'oen

käsi-

ruitäkoht)ar

id-

den soveltamisessa on todettu eniten
ongelmia käytännössä.

manlaisten komission valvontatoimien

saatava tieto nopeasti myös siksi, että

kohteeksi, kuin uimaveden takia orem-

voidaan ottaa uusintanävte tilanteen

me joutuneet.

1,l.1,1,,,,,1,,

Ualuontatutlimusohielma
Uaatimusten
Tälousvesiasetus tuli voimaan 26.5.2000,

joten esimerkiksi siihen sisäityviä talousveden laatuvaatimuksia on pitänyt
soveltaa voimaantulopäivästä lähtien.

Direktiivi antaa kuitenkin jäsenvaltioille aikaa 25.12.2003 saakka uusiin määräyksiin sopeutumiseen. Tämä siirtymäaika on sisällytetty talousvesiasetukseen. On selvää, että ios laatuvaatimukset muuttuvat, uudet vaatimukset eivät kaikissa tapauksissa täyty heti muutosta seuraa\rana päivänä,
vaan toimenpiteille tilanteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi on varattava aikaa. Esimerkiksi liian korkea
fluoridipitoisuus, joka edellyttäisi asetuksen 17 S:ssä tarkoitettua poikkeusta,
voidaan saada korjatuksi jo ennen mainitfua määräaikaa, jolloin komissiolle ei

jouduttaisi raportoimaan raja-arvon
ylittämistä ja siihen liittyvää poikkeusta. Ilman myönnettyä poikkeusta laa-

tuvaatimukset täyttämättömän talous-

veden toimittaminen on laitonta
25.12.2003 jäikeen.

Valvontaviranomaisille 20.11.2000 1ähettämässään kirjeessä sosiaali- ja terveysministeriö on esittänyt toivomuksery että uuden asetuksen mukaiset valvontatutkimusohjelmat ja niiden mukainen käytäntö saataisiin valmiiksi jo
vuoden 2001 alussa ainakin niille talousvettä toimittaville laitoksille, joita
koskevat tiedot raportoidaan Euroopan
komissiolle. Tällaisia yli 1000 m3 päivässä taikka y1i 5 000 hengelle talousvettä toimittavia laitoksia on noin 1,70.
Seuraava raportointijakso kattaa vuodet 2002-2004, ja valvontatutkimustu-

losten vertailua helpottaa ratkaisevasti, jos valvontamenettely on ollut koko
tutkimuskauden sama. Lääninhallitusten kanssa on käynnistetty jo vuotta
2001 koskeva tietojenkeruu, jonka yhtenä tarkoituksena on selvittää mahdolliset puutteellisuudet ja saada niihin
korjaukset jo ennen varsinaista raportointikautta, Tämä vähentäisi todennäköisyyttä ioutua talousveden takia sa-

Uuden asetuksen mukaiset valvontatutkimusohjelman laatimisperusteet ja
sisältö ovat hyvin samanlaiset kuin sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä
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edellytettiin. Erityistä

huomiota on kiinnitettävä talousvettä
toimittavan laitoksen vedenottamon ia
jakeluverkon alueella oleviin saastumisen vaaraa aiheuttaviin tekijöihin ja otettava ne huomioon näytteenottopisteitä
ja tehtäviä mäåirityksiä valittaessa. Huolellinen selvitystyö saattaa myös olennaisesti alentaa valvontatutkimuskustannuksia. Esimerkiksi torjunta-aineista edellytetään tutkittavaksi vain sellaisia aineita, joita alueella on kaytetty.
Pääsääntö on, että kaikki asetuksen
liitteissä luetellut muuttujat on määritettävä vähintään kerran. Määritysten
poisjättämiseen on perusteita vain harvoissa tapauksissa. Tällainen peruste on
desinJioinnin puuttuminery jolloin desinJioinnin sivutuotteita, bromaatteja ja
trihalometaaneja, ei tarvitse määrittää.
Syy jonkin mäiirityksen poisjättämiseen
on aina kirjattava valvontatutkimusoh-

jelmaan.
Valvontatutkimusohjelmaan on syytä kirjata kaikki sellaiset asiat, joista

myöhemmin voisi syntyä ristiriitaisuuksia tutkimukset maksavan talousvettä toimittavan laitoksen ja valvontaviranomaisen välille. Tällaisia ovat esimerkiksi lisänäytteiden otto epäillyssä
tai todetussa saastumistilanteessa, muiden kuin voimassaolevan valvontatut-

kimusohjelman mukaisten mäåritysten
sisällyttäminen tutkimuksiin, kuka huolehtii näytteenotosta jne.
Valvontatutkimusohjelmaan on slytä myös kirjata, missä tapauksissa valvontatutkimuksista vastaavalla laboratoriolla on oikeus ja velvoliisuus toimittaa tieto futkimusfuloksesta suoraan
valvontaviranomaiselle. Epäi1Iyssä tai
todetussa saastumistilanteessa valvontaviranomaisen nopea tiedonsaanti on

välttämätöntä, jotta viranomainen voikä)nnistää terveydensuojelulain edellyttämät toimet. Laatuvaatimukset täyttämättömästä tutkimustuioksesta on
si

lilll lilull unitljlitll

tulkrta uusrntanåytieeksi, tulisi se ottaa
kolmen vuorokauden kuluessa ensimmäisen näytteen tutkimustuloksen valmistumisesta.

Poilil(Gulset
Poikkeusmenettely tilanteissa, jolloin
Iaatuvaatimukset eivät täyty, on ratkaisevasti muuttunut siitä, mitä se oli aikaisemman sosiaali- ja terveysministeriön talousvesipäätöksen aikana. Silloin
suurin osa haetuista poikkeuksista koski raudan tai mangaanin raja-arvojen

ylityksiä taikka pH-arvon alituksia.
Poikkeuksia oli yli 200, ja lisäksi oli lukuisia laitoksia, jotka eivät olleet hake-

neet poikkeusta, vaikka laatuvaatimukset eivät täyttyneet.
Nykyinen talousvesiasetus edellyttää
poikkeusten hakemista ainoastaan terveysperusteisten, kemiallisten laatuvaatimusten täyttämättömyydelle, eli
muuttujille, jotka sisältyvät asetuksen

liitteen I taulukkoon 2. Tavallisimmin
meilla ylittyy fluoridin raja-arvo. Koska fluoridin poistotekniikat tunnetaan,
ja useissa tapauksissa ongelma voidaan

hoitaa myös vedenottamoa vaihtamalla, olisi toivottavaa, että poikkeuksia tar-

vittaisiin mahdoilisimman vähän ja ly-

hytaikaisina. Kuntien terveysviranomaisten tulisikin poikkeuksista 1ausuntoa antaessaan selvittää tarkoin
mahdollisuudet ja aikataulu tilanteen
korjaamiseen. Seilaiseen vaiheeseery että joutuisimme hakemaan poikkeuksiin
lisäaikaa komissiolta, ei pitäisi olla tarvetta.

tlintaruilealan

yfi

tylsc$$ä
läytenäuä uesi

Asetuksen soveltamisalan käsittävässä 2 $:n 2 kohdassa elintarvikealan yrityksessä kaytettavä vesi voidaan jättää
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle
sellaisissa tapauksissa, joissa kunnan
tervey densuojeluviranomainen on varmistanut, ettei veden laatu heikennä
valmiiden elintarvikkeiden terveydellistä laatua. Olennainen sana tässä sä:innöksessä on "varmistanut". Jos vedestä ei missään vaiheessa voi joutua aine-

osia elintarvikkeeseen, ei se heikennä
elintarvikkeen laatua. Näin on esimerkiksi, jos vettä käytetäåin erillisessä jäiih-

laleluyhtiö talousuettä
toiminauana laitolsena

dytysvesikierrossa. Pienimuotoisissa

Suomessa on lukuisia pieniä vesiyhtymiä tai -osuuskuntia, joilia ei ole omaa
vedenkasittelylaitosta, vaan jotka omistavat ainoastaan jakeluverkon ja ostavat siihen johdettavan veden isommalta laitokselta. Jakeluyhtiöt voivat o11a
useamman kunnan alueella ja eri kunnassa kuin tukkuyhtiö. Valvonta, ja vas-

elintarvikealan yrityksissä, joita meillä
on runsaasti, varmistamiseen tulisi kuulua ainakin ns. pikkuasetuksen mukainen valvonta.

lläytteenono[ohta
Raakaveden valvontaa ei ole sisällytetty lainkaan uuteen asetukseen, koska sekä juomavesidirektiivin että terveydensuojelulain mukainen valvontavelvoite kohdistuu ainoastaan siihen veteen, jota ihmiset käyttävät. Koska vesijohtoverkko meidän olosuhteissamme vaikuttaa ratkaisevasti vesijohdosta saatavan veden laatuun, ei myöskäåin

iaitokselta lähtevästä vedestä otettua
näytettä h1väksytä vesijohtoveden valvontanäytteeksi muiden kuin sellaisten

muuttujien osalta, joihin vesijohtoverkko ei voi vaikuttaa. Näitä on lueteltu sosiaali- ja terveysministeriön 20.11.2000
valvontaviranomaisille läheitämässä
kirjeessä DNo 1.4/ 61./2000.
Raakavesinäytteen ja laitokselta läh-

tevän veden näytteen kustannusten
säästö11ä on tarkoitus varmistaa, että
asetuksessa säädettyjä verkostovesi-

näytteitä otetaan riittävä määrä. Tähän mennessä tehdyissä selvityksissä
suurimmiksi puutteiksi ovat osoittautuneet riittämätön näytteiden lukumäärä ja määritysten puuttuminen.
Raakaveden laadun seurantavelvoitteesta on säädetty uudessa vesihuoltolaissa !19 / 2001. Talousvesiasetuksen 10
$:ssä on edeliytetty, että talousvettä toimittavalla laitoksella on riittävä raaka-

veden laadun seuranta veden käsittelyn asianmukaisuuden varmistamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sekä
raakaveden että laitokselta låihtevlin veden laadun seurantaa laitoksen käyttötarkkailun yhteydessä.

Talousveden valmistukseen käytettävän pintaveden laadun valvonnasta
on edelleen voimassa ympäristöministeriön esittelystä annettu Vallioneuvoston päätös 366/1.994. Sen noudattami-

tuukysymykset ovat osoittautuneet
näissä monimutkaisiksi. Useimmissa ta-

pauksissa soveltuu seuraavanlainen
tarkastelu:
Jakeluyhtio vastaa alueelleen toimittamansa veden laadusta. Valvontaviranomainen on sen kunnan/niiden

kuntien terveydensuojeluviranomainen, jonka/ joiden alueella jakeluverkko ja vettä käyttävät ihmiset sijaitsevat.

Näytemäärä lasketaan alueelle toimitetun vesimäärlin taikka alueella olevien
kiinteistöien henkilömäärän mukaan.
Jos vedessä on laatuvirheitä, selvitetäåin,
onko virhe syntynyt jakeluverkon alueella, vai onko syy tukkuyhtiön toimittaman veden laadussa. Jälkimmäisessä tapauksessa korjaustoimenpiteistä vastaa

tukkuyhtiö, ja määräykset an-

taa sen kurrnan terveydensuojeluviran-

omainen, jossa tukkuyhtiöIlä on kotipaikka. Veden kayttajäile mahdollisesti aiheutuneet haitat korvaa jakeluyhtiö, joka puolestaan voi periä korvaukset

tukkuyhtiöltä.

Edeliä kuvattu tilanne edellyttää kuntien viranomaisten vä1istä yhteistoimintaa. Sen avulla muun muassa val-

vontatutkimuskustannuksia voidaan
muuttujat jotka voi-

alentaa, jos sellaiset

daan määrittää laitokselta liihtevästä vedestä, määritetään

tukkuyhtiön toimit-

tamasta vedestä. Tällöin niitä ei tarvitse enää erikseen määrittää kunkin jakeluyhtion alueen vedestä.

lieuentyneet taia-aruot
Juomavesidirektiivi sallii direktiivissä
olevia tiukempien raja-arvojen asettamisen, fos ne ovat välttämättömiä ih-

valvonta kuuluu ympäristöviranomaisille, eikä sitä tuie sisällyttää talousvesiasetuksen mukaiseen tervey-

misen terveyden suojelemiseksi. EU:n
perustamissopimuksen mukaan ne eivät saa muodostaa estettä tavaroiden
vapaalle liikkumiselle, ja ne on ilmoi-

densuoieluviranomaisten valvontaan.

tettava perusteluineen komissiolle. Kos-

sen

ka terveysperusteita ei oie, Suomessa
aikaisemmin sovellettuja nifraaliry kloridin ja sulfaatin raja-arvoja ei voinut sisällyttää uuteen asetukseen, vaan ne

ovat liitteen I tauiukoissa yhdenmukaisina dfuektiivin arvojen kanssa. Kloridi ja sulfaatti ovat kuitenkin Suomen

oloissa merkittävä vesijohtomateriaalien korroosioon vaikutiava tekijä,

jonka vuoksi taulukon 3 alahuomautukseen on sijoitettu näitä koskevat tiukemmat arvot. Ne on tarkoitettu ainoastaan Suomessa sovellettaviksi, joten
ne eivät vaikuta sellaisten maiden tavarakauppaan, joissa kaytetaan direktiivin mukaiset vaatimukset tävttävää
vettä.

fiadioaltiiuisuus
Asetuksen liitteen I taulukkoon 3 sisältyy raja-arvot tritiumille ja radioaktiivisuuden viitteeliiselle kokonaisannokselle. Nämä arvot lisättiin juomavesidirektiiviin aivan sen valmistelun
loppuvaiheessa, eikä tuolloin ollut vielä päätetty, mitä viitteelliseen kokonaisannokseen sisällytetään. Tämän
vuoksi direktiivissä ei annettu määräyksiä mittauksista tai niiden tiheydestä, vaan komissio ilmoitti valmistelevansa näitä koskevat lisämääräykset

puolentoista vuoden kuluessa direktiivin vahvistamisesta. Tällaisia ei ole vieIä annettu, joten raja-arvoista huolimatta radioaktiivisuusmiftauksia ei tarvitse tehdä talousvesiasetuksen nojalla.

Säteilyturvakeskus on sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä valmistellut ehdotuksen talousveden radioaktiivisuutta koskevaksi asetukseksi, mutta
koska sen on oltava yhdenmukainen
EY-säädöksen kanssa, ei asetusta ole

voitu antaa.

MilrroIiologiset määrirylset
Asetuksen liitteessä III mainittu ISO9308-1 standardimenetelmä koliformisille bakteereille ja E, colille on osoittautunut käytännössä hankalaksi ja tulokset vaikeasti tulkittaviksi. Toivomuksia
säilyttää entinen SFS-EN standardi-

menetelmä taikka vaihtaa määritysmenetelmä Colilert-pikatestiin on esi-

tetty. Colilert- testin käyttömahdollisuutta tiedusteltiin komissiolta tammi-

kuussa, mutta vastaus oli kielteinen, joten virallisiin valvontatutkimuksiin se
ei kelpaa. Vesilaitosten kayttotarkkailussa sen soveltamiselle ei ole estettä.

SFS-EN-standardin mukaista menetelmää voidaan käyttää siirtymäajan eli
25.12.2003 saakka, jollei standardia ole
sitä ennen kokonaan kumottu.
Cl o sti

dium

p

e

rfrin gen s -b akteeÅn mää-

ritys tulee tehdä pintavesi- ja tekopohjavesilaitosten vedestä. Helsingin kaupungin ympäristölaboratorio on pystyttänyt menetelmän, ja on tarkoituksenmukaista, että määritykset keskitetään sinne, koska määritys on varsin
työläs. Sulfiitteja pelkistävien Clostridien määritys ei kelpaa korvaamaan
CIo

s

ti dium p erfrin gens

-määritystä.

Muiden kuin liitteessä III lueteltujen
standardimenetelmien käyttö edellyttää menetelmän validointia.

$TM:n asetus talousucdcn

ualuontatutldmul$ia tcl(euistä
laboratolioista
Juomavesidirektiivin liitteen III mukaan
jäsenvaltioiden on varmistettava, että
kaikilla näytteitä analysoivilla labora-

torioilla on analyyttinen laadunvalvontajåirjestelma, jonka ajoittain tarkastaa laboratorion ulkopuolinen, toimi-

valtaisen viranomaisen tähän tarkoitukseen hyväksymä henkilö. STM:n
asetus (173 / 2001) talousveden valvontatutkimuksia tekevistä laboratorioista
annettiin 26.2.2001, ja se tuli voimaan

Kuten talousvesiasetukseenkin, laboratorioasetukseen liittly juomavesidirektiivin mahdollistama siir1.3.2001.

tymäsäärurös, jonka mukaan asetuksen

sisältämien vaatimusten tulee täyttyä

joulukuuta 2003 mennessä.
Asetus koskee vain STM:n asetuksen
461 / 2000 mukaisia talousveden val25

vontafutkimuksia tekeviä laboratorioita. Sellaisia talousvesitutkimuksia, jotka eivät kuulu juomavesidirektiivin so-

veltamisalueeseen, voi tehdä myös
muissa laboratorioissa.

Juomavesidirektiiviin sisältyvä laadunvarmistus- ja tarkastusvelvoite toteutetaan akkreditoinnilla. Akkreditointivaatimuksen tarkoituksena on
myös parantaa laboratorioiden tutkimustulosten luotettavuutta. Parantamisen tarve on käynyt selkeästi ilmi
muun muassa koottaessa talousveden
laatutietoja komissiolle raportointia varten. Akkreditoinnista vastaa Mittatek-

niikan keskuksen FINAS-yksikkö tai
muu vastaava akkreditointielin.
Jotta tiedettäisiin, missä laboratoriossa mitäkin määrityksiä tehdään,
ajantasainen luettelo toimivista laboratorioista ja niiden tutkimusvalmiuksista on välttämätön. Tällaisen luettelon
yllapitamisestä STM on sopinut Elintarvikeviraston kanssa. Luetteloon
päästäkseen laboratorion on ilmoitettava Elintarvikevirastolle akkreditointitiIanteensa ja päter,lysalueensa.

neljäiin ryhmäåin, jotka noudattavat talousvesiasetuksen liitteen I mukaista jaottelua. Lisäksi on viides, ns. kaatokohta, johon on tarkoitus sisällyttää
muun muassa kaikki kohtiin 1-4 sisältymättömät määritykset. Kohtien 1-4

mukaisesti määritelty pätevyysalue
merkitäåin numerolla luetteloory jos la-

boratoriolla on kaikkien kyseisessä kohdassa lueteltujen määritysten valmiudet. Muussa tapauksessa määritykset
luetellaan erikseen.

lonulsi
Komissiolle toirnitetul, vuosia 1996-98
koskeneen talousveden laatua koskevan raportin perusteella näyttää ilmeiseltä, että Suomi joutuu komission vaivontatoimien kohteeksi lahinna puuttuvien näytteiden ja mä2iritysten takia.

Muihin EU-maihin verrattuna vaatimusten täyttymisaste on ollut Suomessa huono. Siinä vaiheessa, kun todennäköisesti olemme tuomioistuimessa,
tilannetta mitä ilmeisimmin auttaisi, jos

voisimme todeta ongelmien aiheutuneen aikaisemrnan direktiivin vanhentuneisuudesta ja huonosta soveltuvuudesta Suomen olosuhteisiin. Jotta tätä
perustetta voitaisiin kåiyttää, meidåin fu-

lisi pystyä osoittamaan, ettei uuden
direktiivin aikana vastaavia ongelmia
ole esiintvnvt.

Luettelon yksinkertaistamiseksi talousvesitutkimuksia tekevien laborato-

Ym[äristö$analifia
Inllic2000 ilmesrnn
Ympäristösanakirja EnDic2000 sisaltää yli 4600 termiä seitsemällä kielel1ä: suomeksi, viroksi, englanniksi, saksaksi, ruotsiksi, latviaksi ja venäjäksi.
Määritelmiä kirjasta löygy noin 2000
termille suomeksi, viroksi ja engianniksi.
Kirjan ovat kustantaneet Suomen
ympäristökeskus (SYKE) ja ympäris-

rioiden pätevlysalueet on ryhmitelty

töministeriö. Sen on koonnut SYKEn
tutkijaryhmä päätoimittajanaan Viron maatalousyliopiston emeritusprof essori Aleksander Maastik
Tartosta. Hän sai työstään Vesiyh-

distys ry:n tämän vuoden kirjallisuuspalkinnon.
Uusi sanakirja sisåiltää runsaasti ve-

sitermejä. Lisäksi siinä on ympäris-

tön- ja luonnonsuojelun, maantieteery

meteorologian, ympäristökemian ja

-fysiikan, biologian, luonnon monimuotoisuuden, ympäristötekniikan
ja jätealan sanastoa. Myös lukuisia
EU-termejä ja kansainvälisten ympä-

ristösopimusten nimiä on mukana.
Sanakirjan voi tilata hintaan 295
mk(ovh) joko Editasta tai SYKEnvies-

tinnästä Tuula Rosbergilta, puh.
(09) 4030 0798, E-mail: tuula.rosberg@ryh.fi
Lisätietoja antavat tutkimuspäällikkö Pertti Seuna, erikoistutkija Veli
H1v:irinen ja tiedottaja Sirpa Pellinen
SYKEStä,

puh.

(09)40300.
,*
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Iimoltulmrlar
llelsinginUeilGn uusi
r0imirusi0ntaia
Turun Vesilaitoksen ja Turun Seudun Vesi Oy:n nykyinen toimitusjohtaja Timo Kulmala, 49, siirtSry
Helsingin Veden toimitusjohtajaksi toukokuussa.
Kulmala on kiireinen mies. Allakka tuntuu olevan
täysi päiviksi, melkeinpä viikoiksi eteenpäin. Työpaikan vaihdos asettaa omat paineensa jo muutenkin vauhdikkaaseen elämään.

Ammatillinen

suuntautuminen oli

Kulmalalle selvää jo nuorena.
"Synnyin Imatran voimalaitoksella,
ja vesi on aina kuululut luonnollisena
osana kasvuympiiristööni. Vesihuoltopuolelle suuntautumisen sijasta olisin

saattanut ajautua esimerkiksi väyläpuolelle, veden pariin joka tapauksessa. Otaniemessä opiskellessani professori Eero Kajosaari nosti vahvasti vesihuollon arvostusta, ja sai minut kiinnostumaan alasta. Hiinmyös ohjasi en-

simmäiset työni" , Kulmala kuvailee.
Kulmala kohtaa Helsingin Veteen siirtyessään ison haasteen. Valintaproses-

sin venyminen ei ole helpottanut kenenkään työntekoa. Hän toteaakiry että pitkittyminen on häirinnyt elämää
niin organisaatiossa, Helsingin vesilaitoksella kuin Turussakin.
"Suunnitelmat luodaan pitkälle tulevaisuuteen ja toiminnan linjaukset valitaan sen mukaan, mihin suuhtaan laivaa on tarvetta kä?intää".

E/ffiffi

Uusi toimitusjohtaja astuu tulevaan
virkaansa kesiin kynnyksellä. Kulmala
kokee muuton mielenkiintoisena ja mukavana:jokaisessa paikassa on omat toimintakulttuurinsa, joiden opettelu on
haastavaa, vaikka viekin oman aikansa. Helsingin Veden toimintaan hän ei
tunnusta perehtymeensä vielä niin pal-

Timo Kulmala (Kuva H. Toivanen)

jon, että laitoksen kehityksen kuviot olisivat jo selvilla. Kulmalan mielestä en-

Pohioismainon malli mms

sin on hywä kuunnella omistajatahon ja
henkilostön odotuksia. Hän kuitenkin
sanoo Helsingin Vedellä olevan monia

Yleismaailmallisesti vesihuollon huomiota tulevat jatkossa vaatimaan yhä
enemmän maailmalla vallitsevat yksi-

hyviä liikeideoita.
Millaisia ongelmia kokenut johtaja

tyistämis- ja lobbausvaatimukset.
"Tätä tapahtuu etenkin Keski-Euroopassa, jossa haetaan tehokkuutta julkisen sektorin kilpailuttamisella. Siinä piilee kuitenkin omat vaaransa. Yksityissektorin tarjoamat paivelut saattavat
näyttää edullisilta, mutta ne tekevät tilinsä muualla. Esimerkiksi laki julkisista hankinnoista ei koske toimijaa. Li-

myöntää kohdanneensa? Turussa isoja

vaikeuksia on aiheuttanut se, ettei jätevesihankkeen liikkeelle lähtöä ollut

varmistettu. Hyvää Kulmala sanoo
omalla kaudellaan olieen etenkin laitoksen sisäisen kehittymisen.
"Vesilaitokselle tuli oma lautakunta,
ja sitä todella kiinnostivat laitoksen
asiaI."

såiksi meiltä puuttuu osaaminen ja kulttuuri tariolla olevista toimintamalleis-

huoltomallia ja englantilainen pörssiyhtiömallia. Mikä näissä on omistuksen ja

ta. Ranskalainen malli muistuttaa

operoinnin suhde, varsinkin, jos on olemassa intressiristiriita?", Kulmala ih-

Kehitysmaiden vesihuollosta Kulmalalla ei ole konkreettista kokemusta.
Hänen mielestään paras keino on auttaa paikallisia ihmisiä auttamaan itse itseään.

Mökillä olo on mieluista vapaa-ajan
viettoa.

"Mökillä tehdään toisenlaisia asioita.
Siellä on koko ajan käynnissä jokin rakennusprojekti." Erittäin tärkeäksi hän
kokee myös sen, että mökillä kaverit
ovat aivan toisia kuin virkaelämässä.

jossa ympäristöstä huolehtiminen

"Markkojen käytön tehottomuus on
havaittu useissa selvityksissä. Rahankayton tehokkuus pitäisi saada järke-

tukseen ja vedenjakelu sanitaatioon. Ve-

välle tasolle."
Jos työpaikan muutos on mielenkiin-

sihuolto on osa tärkeää ketiua.

toista ja haastavaa,

ovat vaihtuneet, mutta hyvät ystävät
ovat pysyneet.
Miksi Timo Kulmala sitten on hyvä
Helsingin Veden tulevana johtajana? It-

mettelee.

Hän puoltaa pohjoismaista mallia,
kuuluu kiinteästi vesihuollon toiminta-aja-

"Kunta omistaa Skandinaviassa
infran ja myös käyttää sitä. Tämä on
mielestäni hyvä tapa. Jatkossa rakentamista ja palvelu-urakointia on syytä
entisestäåin lisätä. Kun laitoksen ohjaus
on omistajan käsissä, asiat ovat mallillaan."

liittly

siihen joitain

haittapuoliakin.
"Perheen kannalta muutot ovat rasittavia. Työpaikan vaihdon myötä edessä
on asunnon vaihto. ]os olisimme jäåineet
Turkuun, Suomenlahdella sijaitsevaa kesämökkiämme olisi kohdannut sama

Muuttojen myötä hyvänpäiväntutut

se

hän nauraa aina pitäneensä työn-

teosta: "Kun itse tekee työtä, tarttuu se

muihinkin."
Henriikka Tuoainen

kohtalo", Kulmala tuumailee.

"*.
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Toimitusjohtaja, diplomi-insinööri
Veikko Tulkki kuoli 31. maaliskuuta
Helsingissä 80 vuoden ikäisenä.
Tulkki slntyi Virolahdella 9.7.1920.

Hän valmistui diplomi-insinööriksi
Teknillisen korkeakoulun rakennusinsinöörien opintosuunnalta vuonna
1948. Hän osallistui latkosotaan ja oli
sotilasarvoltaan yliluutnantti.
Veikko Tulkki aloitti työuransal948
Salaojitusyhdistyksen suunnittelij ana.
ja apulaisjohtajana.. Vv 1957-59 hän
toimi Teknillis-yhteiskunnallisen säätiön suunlittelijana. Helsingin maa;rviljelyspiirin vesihuoltoinsinöörin tehtäviä hiin hoiti vroteen 1962,jonka jäIkeen hän toimi Espoon Vesihuolto
Oy:n suunnitteluinsinöörinä ja myöhemmin Espoon kauppalan vesilai-

miehenä vuosina 1'960-1'963 ja valittiin yhdistyksen ensimmäiseksi päätoimiseksi toiminnanjohtaj aksi vuosiksi 1966-71. Tulkki toimi myös alan
j ohtavan julkaisun, Vesitalous-lehden
toimitussihteerinä w. 19 68 -8 4.
Veikko Tulkin tullessa ensimmäiseksi päätoimiseksi toiminnanjohtajaksi Vesihuoltoliittoon elettiin vesihuollon toteuttamisessa voimakkaan
kehityksen vaihetta. Vesi- ja viemäri-

vesihuoltoyhtymiin kohdistuvaan
neuvontaan. jäsenistön avustaminen
teknisissä, hallinnollisissa ja lainopillisissa asioissa kåynnistyi. Työssään
Tulkki avusti jäseniä mm. laina-anomusten teossa, suoritti vesihuoltosuunnitelmien tarkastamista, neuvoi
urakkaohjelmien laadinnassa ia rajoitetussa määrin suoritti myöskin töiden valvontaa. Liiton tiedotustoimintaa kehitettiin.

Luonteeltaan Veikko oli tasapainoi-

laitosten rakentamisen merkitys yhdyskuntien kehityksessä oli merkittä-

nery iloinen ja asioihin perinpohjin pe-

vä etenkin maaseutukunnissa. Samoin

rehfi

håin osallistui aktiivisesti mm. vesi- ja
viemärilaitostoimintaan ja maksuihin

toksen johtajana vuoteen 1966 saakka.

järjestötyössä palvelevan toiminnan
suuntaaminen maaseudun pienehköjen vesilaitosten suuntaan käynnistyi.
Tulkin myötä yhdistyksellä oli mahdollisuus vesihuoltopäivä- ja koulutustoiminnan lisäksi ryhtya yksityis-

Tulkki oli Vesihuoltoliiton asia-

kohtaisempaan kuntiin ia maaseudun

ä

ja harkitsevainen. Toimessaan

Iiittyvän lainsäädännön kehittämiseen, millä on ollut heijastusvaikutuksia nykypäiviin saakka.
Mikko Korhonen

MAAILMAN VESIPAIVA
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Vesiyhdistyksen järjestämässä maailman vesipäivän seminaarissa 22.3,2OO1 oli teemana "Uusi ympäristölainsäädäntö ja vesistöt". Tilaisuudessa jaettiin myös Vesiyhdistys ry:n kirjallisuuspalkinto,
jonka sai virolainen professori Aleksander Maastik,
laajan, seitsenkielisen ympäristöalan sanakirjan EnDic2OOO:n päätoimittaja. Juniorivesipalkinnon saajia oli kaksi: Antti Eloranta Tampereelta seudun jär-

vien tilaa koskevalla selvityksellään ja Ilpo

{ll'u

Pertti Seuna

tutkim usoäällikkö
Suomen ympäristökeskus
Vesiyhdistyksen puheenjohtaja

Rytkönen Kuopiosta bakteriofagien käyttöä jänrien
tilan indikaattorina käsittelevällä työllään. Kilpailun suojelijana oli eduskunnan puhemies riitta Uosukainen.

E-mail: pertti,seuna@vyh.fi

Maailman

vesipäivää on vietetty

pallon väestöstä. Toisaalta myös tulvien

nyt. Vaikka Suomi onkin säästlnyt, rnm.

maailmarrlaaj uisesti maalisku un 22. p l)j-

aiheuttamat vahingot ovat lisäänty-

vänä YK:n yleiskokouksen nimettyä
vuonna 1992 kyseisen päivän tälle tee-

mässä, kun valunta nopeufuu mm. kas-

lumen sulamiskauden suosiollisuuden
takia, monia Euroopankin maita viime
vuosina vaivanneilta pahoilta tulvilta,
eivät ne ole poissuljettuja meiltäkään.
Jonkinlainen vesiasioiden merkityksen,
erityisesti hydrologian, uusi tuleminen
lieneekin odotettavissa myös Suomessa, toivottavasti jo ennen "katastrofiherätystä".
Yhteiskunnan yleistä hyvinvointia ja
kehittyneisyyttä voidaan hyvin mitata
kunnollisen käyttöveden saatavuudel1a, johon luonnonolojen lisäksi vaikuttavat mm. yhteiskunnan säätelymekanismit. Vesiyhdistyksen tåimåin vuoden
teemaksi oli valittu aiankohtainen sää-

omistettu vedelle ja terveydelle, jotka
muodostavat kiinteän yhteyden. Ve-

villisuuden vähenemisen ja kaupungistumisen seurauksena, asutus lisään{y
tulvaherkilla alueilia ja ilmastorunuutos
äärevöittää sadeoloja. Tämän tapaista

denpuute tai huonolaatuisesta juoma-

kehitystä on ollut todettavissa mm,

vedestä aiheutuvat sairaudet tappavat
vuosittain 5-15 miljoonaa ihmistä, pääosin lapsia ja kolmarrnes maapallon väestöstä asuu kroonisen vesipulan alueil1a. Luontainen kehitys näyttää vain kär-

Kaakkois-Aasiassa, joka muutenkin on

malle. Tämän vuoden vesipäivä oli

jistävän tilannetta mm. väestönkasvun
ja vedenkulutuksen lisäåintymisen myötä ja

vesipulan arvioidaankin ehkä jo 10

vuoden kuluttua koskevan 2/3 rnaa-

eräs

tulvien kannalta pahimpia alueita

maailmass4 sekä myös Euroopassa. Vakavat tulvat ovat johtaneet hydrologisten kysymysten merkityksen tiedostamiseen ja useissa näistä ongelmista viime vuosina kärsineissä maissa kuten

Norjassa, Isossa-Britanniassa ja Ruotsissa on myös panostus alaan lisäänty-

naisvaikutuksen huomioonottamista
ympäristölupaprosessissa. Kokonaistarkastelu joudutaan kuitenkin rajaamaan tietyllä paikalla olet'aan toimintaan, eikä esimerkiksi raaka-aineiden
hankinnan, energiantuotannon ja tuotteiden kaytön ja loppusijoituksen vaikutuksia voida ottaa tarkasteluun mukaan. Kokonaistarkastelussa otetaan
huomioon sen alueen ominaisuudet jolla toiminnan vaikutus ilmenee, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen
toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttamiseen.

Myös energian käytön tehokkuus ja
mahdollisiin onnettomuuksiin varautuminen on pidettävä tarkastelussa mu-

Antti Eloranta, toinen Juniorivesipalkinnon
saajista. (Kuva P Seuna)

kana.
Ympairistölainsäädtift1ön soveltamista tarkasteltiin erikseen neljåin toimialan
osalta: haja-asutuksery maa- ja metsätaloudery turvefuotannon ja satamien. Ha-

ja-asutuksen ongelmia tarkasteli pro-

jektipäällikkö Harri Mattila. Hän piti
haja-asutuksen jätevesien käsittelyn
telymekanismi "Uusi ympäristölainsäädzintö ia vesistöt". Seminaari tarkas-

puutteellisuutta pahimpana haja-asutuksen ympäristöongeimista. Vesien-

teli vuoden ikäisestä ympäristölainsäädännöstä saatuja kokemuksia laajasta
näkökulmasta asiantuntijoiden alustusten pohjalta. Seuraavassa yhteenveto

suojelun tavoiteohjelma edellyttää merkittävää haja-asutuksen kuormituksen
poistamista vuoteen 2005: BHK:n osalta60'/" ja fosforin osalta 30 %. Uusi ym-

näistä alustuksista.

päristönsuojelulaki ja YSL:n 18 S:n mukainen asetus antavat hyvät mahdollisuudet tavoitteen saavuttamiseen. Asetus tulee olemaan erityisen tärkeä kunnille.

Etelä-Savon ympiiristökeskuksen johtaja Heikki Teräsvirta etsi vastauksia
kysymykseery miten ympäristönsuojelulaki muutti vesiensuojelua. Hiin totesi, että toiminnanharjoittajien kannalta
laki paransi ympäristöasioiden hoitomahdollisuuksia merkittävästi, kunlupa-asiat voidaan hoitaa yhtenä prosessina. Laki ei sinänsä vaikuta vesiensuojeh,rn tavoitetasoorL mutta se tarjoaa
mahdollisuuksia vaikuttaa päästöjen vä-

Maa-ja metsätalouden laajaa

qyhtiä

jauksella. Päästöluvat käsite11ään kolmessa ymp2iristölupavirastossa, 13 alueellisessa ympäristökeskuksessa ja yli

tarkasteli ylitarkastaja Mika Seppälä.
Tämiin alan lupakysymykset ovat niin
maanviljelyn, metsäojitusten kuin metsåinhakkuidenkin kamalta.varsin kiinteytrr'rnättömiä ja vaativat runsaasti pohdintaa ja työtä yhteisten pelisääntöjen
muovautumiseksi.
Turvetuotannon lupakysymyksiä käsitteli lakimies Martti Patrikainen lähinnä tuottajan näkökulmasta. Hän tarkasteli mm. turvetuotannon sijoittamis-

400 kunnassa. Yhtenäisen linjan nou-

ta ympäristönsuojelulain

hentämiseen mm. va-ltioneuvostory ympäristöministeriön ja kuntien normioh-

dattaminen vaatii erityistä huomiota.
Limnologi Kimmo Silvo tarkasteli
päästöjen ja ympäristövaikutusten yhdennettyä arviointia. Ympäristönsuojelulaki, kuten IPPC direktiivikin korostavat parhaan kayttokelpoisen tekniikan
periaatteen (BAT) ja toiminnan koko-

soveltamisalaan, turvetuotannon luvanvaraisuutta, lupaviranomaisten toimivaltaisuutta, lupatarpeeseen vaikuttavaa toimintakokonaisuutta sekä turvetuotannon muuta luvantarvetta lähinnä ojitusta koskevien säännösten valossa.
Neliäntenä toimialakohtaisena tar-

kasteluna tekninen johtaja Matti ]. Niemi käsitteli satamia ja niiden ympäris-

tölupakysymyksiä. Hiin piti täh2inastista ympäristölainsäädännön soveltamista varsin epäyhtenäisenä ja toivoi, että
pienehköt asemakaavanmukaiset laituri- ja vesirakenteet voitaisiin toteuttaa ilman raskasta ja aikaa vievää lupamenettelyä. Ne liittyvät usein miljardiluokkaa oleviin laivainvestointeihin ja
joudutaan toteuttamaan erittäin kiireellisinä.
Kuntien näkökulmaa valotti Tuusulan ympäristöpäällikkö Risto Mansikkamäki. Hzin listasi suuren joukon päätettäviä asioita mm. jätevesien käsittelystä ja johtamisesta. Kaiken kaikkiaan
kuntien ympäristönsuojelumääräykset
voivat koskea tavattoman laajaa kenttää, mikä asettaa kuntien ympäristövi-

ranomaisille ja luottamusmiehille vähintään riittäviä haasteita, totesi Mansikkamäki. Käytännössähän kuntien
ympäristölautakuntien asiantuntemus
on usein puutteellinen, varsinkin kun
lautakunnat kootaan l2ihes puhtaasti po-

liittisin perustein,
Vesihallintojohtaja Kai Kaatra tarkasteli iuuri voimaan astunutta vesihuoltolakia ja sen vaikutuksia. Maaliskuun
alussa 2001 voimaan tulleen lain uudis-

tuksen lfitökohtana on vesihuolto välttämättömlyspalveluna. Laki selventää
kuntiery vesihuoltolaitosten ja kiinteis-

töjen vastuita, yhtenäistää vesihuollon
sopimus - ja maksujäqestelmät sekä turvaa kuluttajansuojan vesihuollossa. Uu-

distuksessa on otettu huomioon yhteisölainsäädiinnön ja uuden perustuslain

vaatimukset.

Vesipolitiikan puitedirektiivi muodostaa puitteet pinta- ja pohjavesien suo-

ielulle. Tätä direktiiviä ia sen vaikutuksia tarkasteli ylitarkastaja Jukka Matinvesi. Hän totesi, että direktiivillä pyritään muun muassa parantamaan vesiekosysteemin tilaa, edistämään kestä-

vää vesivarojen pitkän ajan suojeluun
perustuvaa vedenkayttoa, vähentåimäiin
pohjavesien pilaantumista ja vähentämään vaarallisten aineiden pääsyä vesiin. Direktiivin toimeenpanoon valmistautuminen on Suomessa jo aloitettu.

Tilannekatsauksen vesilain uudistamisesta antoi lainsäädäntöneuvos Mar-

ja

Ekroos.
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Sanna Marttinen

qii*

fil.maist.
Jwäskylän yliopisto, bio- ja ympäristötieteiden
laitos
E-mail: sanna.marttinen@jyu.fi
Kirjoittaja valmistelee ympäristötieteiden alaan
kuuluvaa väitöskirjatyötä Jyväskylän yliopis-

ton bio- ja ympäristötieteiden laitoksella.

aftu'

Riitta Kettunen

tekn.tri
Tritonet 0y
E-mail : riitta, kettunen@tritonet.f
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Kai Sormunen

fil.maist.
JWäskylän yliopisto, bio- ja ympäristötieteiden
laitos
E-mail: kai.sormunen@jyu.fi

*:tu.

Jukka Rintala

prof.
Jyväskylän yliopisto, bio- ja ympäristötieteiden
laitos
E-mail: jukka.rintala@iyu.f
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Valtioneuvoston päätöksen mukaan kaikkien toimivien kaatopaikkojen kaatopaikkavedet pitää käsitellä tehokkaasti rnroden2O02 alusta lähtien. Vuonna 1999 vain muutamalla Suomen kaatopaikalla oli
kaatopaikkavesien erillispuhdistamo. Eri käsittelymenetelmiin perustuvien puhdistamoiden hallittavuus, puhdistustulokset ja kustannukset vaihtelivat
suuresti.

Valtioneuvoston

päätöksen

(VNP861/1997) mukaan kaikkien toiminnassa olevien kaatopaikkojen kaatopaikkavedet on puhdistettava tehokkaasti kaatopaikalla tai johdettava muualle puhdistettavaksi vuoden 2002 ahtsta lähtien. Puhdistustehokkuudelle tai

puhdistetun kaatopaikkaveden laadul'le

ei ole arLnetbu numeerisia raja-arvoja,
vaan vaadittava taso ja tarkkailtavat aineet tai ominaisuudet ovat ympäristö-

viranomaisten harkittavissa.
Kaatopaikkavesien käsittelymenetelmän valintaan vaikuttavat pääasiassa
kaatopaikkaveden laatu ja määrä, viranomaisvaatimukset puhdistustehokkuudesta sekä yleiseen viemäriverkkoon johtamisen mahdollisuus ja kustaxnukset. Varhojen kaatopaikkojen vesille, jotka sisältävät heikosti biohajoa-

via yhdisteitä, mutta runsaasti ammoniumtyppeä, soveltuvat fysikaalis-kemialliset erotusmenetelmät yleensä paremrniry mutta myös biologista nitrifi-

kaatio- tai typenpoistoprosessia voidaan käyttää. Kalvosuodatus (käänteisosmoosi, nanosuodatus) ja haihdutus ovat tehokkaimpia yleiskäsittelymenetelmiä. Niissä vedestä erotetut aineet jäävät pääosin konsentraattiin ja

myös kaasupäästöjä voi muodostua.
Muita fysikaalis-kemiallisia menetelmiä

kaatopaikkavesien käsittelyyn ovat
mm. kiintoaineen erotus altaissa laskeuttamalla tai sorasuodatuksella, ammoniumtypen ilmastrippaus, metallien
kemiallinen saostus, orgaanisten aineiden hapettaminen kemiallisesti tai
sähkökemiallisesti sekä metallien ja orsaanisten haitta-aineiden adsorboimi-

nen aktiivihiileen. Useissa menetelmissä muodostuu sivutuotteina sakkoja tai
kaasupäästöjä. Em. menetelmiä tai niiden yhdistelmiä on maailmalla testattu
sekä laboratoriokokeissa että täydenmittakaavan laitoksilla. Suomessa täy-

denmittakaavan kokemukset ovat vähäisiä.

Runsaasti biohajoavaa ainetta sisältävien kaatopaikkavesien kasittelyyn
soveltuvat yleensä biologiset menetelmät, joissa orgaaninen aines hajoaa pää-

asiassa haitattomiksi tuotteiksi muodostaen samalla lietettä. Biologisesti ha-

ioamattomat yhdisteet jäävät käsitelt1yh kaatopaikkaveteen tai sitoutuvat
lietteeseen. Biologisten prosessien on
osoitettu toimivan myös matalissa lämpötiloissa (Hoilijoki ym., 2000; Kotro ja
Pelkonery 2000). Tämä on merkittävää
Suomen oloissa, koska yli 50 % kaatopaikkaveden virtaamasta voi muodostua aikana, jolloin veden lämpötila on
alle 5oC (Ettala, 1999). Sekä fysikaaliskemiallisissa käsittelyissä vedestä ero-

tettu haitalliset aineet sisältävä fraktio
että biologisessa käsittelyssä syntyvä
liete tulee käsitellä asiamukaisesti tai
palauttaa hallitusti jätetäyttöön.
Tässä artikkelissa esitetään tutkimustuloksia Suomessa käytössä olevien
kaatopaikkavesien puhdistusmenetelmien toirrrinnasta. Tutkimus tehtiin osana Kaato2001-hanketta (www.j atelaitosyhdistys.fi), jossa tutkittiin kaatopaikkavesien vaikutusta yhdyskunta-

jätevedenpuhdistamon toimintaan j a
mitoitukseen sekä arvioitiin kaatopaikkavesien käsittelytarvetta j a erilliskäsittelymenetelmiä (Kettunen ym., 2000).

l(aatoRaifilrauGsiGn

ldsittclyn

nYlrytilanne
Kaatopaikkavesien puhdistustilannetta on valtakunnallisesti selvitetty viimeksi vuonna 1995, jolloin kolmella yhdyskuntajätteen kaatopaikalla 424:stä

oli oma puhdistamo,

10

ta 1995. Ympåiristökeskusten tietojen pe-

rusteella lähetettiin kysely kaatopaikkavesien käsittelytilanteesta sellaisille
jätehuoltoyhtiöille ja kunnille, joiden
hallirLnassa olevilla kaatopaikoilla tiettävästi oli vesienkasittely. Kysellyn vastanneista kuudella oli kaatopaikalla eril-

suoile, 123 kaatopaikalla kaatopaikkavesiä ei käsitelty ollenkaan ja lopuilla
käsittelynä oli tasaus- tai ilmastusallas,

sorasuodatus tai kaatopaikkavesien
kierrätys takaisin jätetäyttöön (Rytkö-

ja muodostunut vesihöyry tiivistyy
puhdistetuksi vesijakeeksi (Ettala, 1998).
j*inyt haitta-aineet sisältävä konsentraatti (noin 15 % käsiteltävästä vesimäärästä) palautetaan neutraloinnin
j älkeen jätetäyttöön. Kaatopaikkaveden
pH säädetään ennen käsittelyä alle
4:ään ammoniumtypen (ammoniakin)
haihtumisen estämiseksi ja puhdistettu
vesijae neutraioidaan ennen vesistöön
Jäljelle

linen kaatopaikkavesipuhdistamo.

johtamista. Kompostikentåin vesiä ei käsitella haihduttimessa, koska niissä o1evat pienimoleklyliset haihtuvat rasva-

Kaatonaifilrauesi-rundistamot

hapot voivat päätyä haihduttimessa
puhdistettuun vesijakeeseen.

Nelian Suomessa toimivan kaatopaikkavesipuhdistamon ja yhden esikäsit-

telyyn tarkoitetun puhdistamon toimintaa tutkittiin vuosien

1,999

ia 2000

aikana. Tutkimuksen tavoite oli selvittää puhdistamoiden kykyä ja mekanis-

meja poistaa kaatopaikkavedestä orgaanista ainetta (BOD, COD), typpeä,
fosforia, suoloja, metalleia, orgaanisia
haitta-aineita sekä toksisuutta. Tutkitut

käsitteiymenetelmät olivat haihdutin
(Kujalan jäteasema, Lahti), biologinen

Biologinen tyrcnpoistolaitos
Metsä-Tuomelan jäteaseman biologinen
aktiivilietelaitos muutettiin vuonna 1999
kokonaistypenpoistolaitokseksi. Kaatopaikkavedet johdetaan tasausaltaasta tai
suoraan jätetäytöstä käsiteltäviksi (n. 50

m3/d) nitrifikaatio- ja denitrifikaatioprosesseissa, joissa orgaanisen aineen
hajoamisen lisäksi ammoniumtyppi ha-

pettuu nitraatiksi ja edelleen pelkisly

typenpoistolaitos (Metsä-Tuomelan jäteasema, Nurmij ärvi), juurakkopuhdistamo (Kontiosuon jäteasema, joensuu),
biologinen suodatin (nk. pajukerppupuhdistamo, Holstinharjun kaatopaikka, Kemi) ja esikäsittelyyn ennen yleiseen viemåiriirr iohtanista tarkoitethr allas/ sorasuodatuskäsittely (Ylä-Savon
jätekeskus, Iisalmi). Täulukossa 1 on yhteenveto kaatopaikkojen kaatopaikkavesivirtaamista ja käsittelykustannuksista. Kustaruruksia tarkasteltaessa ja

typpi kaasuksi. Biologinen prosessivai-

vertailtaessa tulee huomioida myös
käsittelyssä saavutetut puhdistustu-

vaiheittain vuosina 1,994-1997 kaksi ilmastusallasta ja kaksi tasausallasta (tilavuus ä 10 000 m3) sekä viisi matalaa
juurakkoallasta (pinta-ala ä 1 200 m2),
ioihin on istutettu iärviruokoa. Ilmas-

lokset.

Puhdistamoiden toimintaa tarkkailtiin pääsäåintöisesti kaksi kertaa vuoden
aikana analysoimalla näytteitä puhdistamon eri vaiheista. Lisiiksi tarkasteltiin
kaatopaikkojen omia velvoitetarkkailutuloksia aiemmilta vuosilta.

johti kaato-

paikkavedet yleiseen viemäriin, 146
imeytti kaatopaikkavedet maahan tai

nen.2000).

Vuorrna 1999 alueellisiin ympäristökeskuksiin tehty soittokierros osoitti, että kaatopaikkavesien käsittelytilanne ei
ollut merkittävästi muuttunut vuodes-

Iaindufin
Kujalan jäteasemalla kaatopaikkavedet
kerätään ympärysojista tasausaltaisiiry
joista osa vedestä pumpataan vuonna
1996 käyttöön otettuun haihduttimeen
(n. 90 m3/d). Haihduttimessa kaatopaikkavettä haihdutetaan alipaineessa

he on eristetty ja katettu, minkä johdosta

ilmastusilma nostaa prosessin lämpötilan 2-3oC:ta korkeammaksi kuin kaatopaikkaveden. Prosessissa syntyy pieni
määrä lietettä, mikä palautetaan käsittelemättömänä jätetäyttöön. Prosessi toimii läpi vuoden.

luuraftloluhdistamo
Kontiosuon jäteasemalle on rakennettu

tus- ja iaskeutusaltaiden tarkoituksena
on esi-ilmastaa kaatopaikkavesi ja 1as-

keuttaa kiintoaine juurakkoaltaiden
tukkeutumisen estämiseksi sekä tasata
kaatopaikkavesien laafu a ja virtaamaa.

Varsinaisen puhdistumisen tulisi tapahtua juurakkoaltaissa maapartikke-

lien, maaorganismien ia kasvien
yhteisvaikutuksena. Talvikuukausina
juurakkoaltaat ovat jäässä. Puhdistamolle johdetaan 1isäksi alivirtaamakausina varastoaltaasta laimeita sulamisvesiä.
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j Kuialan I
; läteasema ;
I Lahti
I

PerustamisI

vuosi

Kontiosuon lHolstinharjun
jäteasema, I kaatopaikka,
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jäieasema,

jYlä-Savon
ijätekeskus,

Nurmijärvi
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i

32140ha

Puhdistus-
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(3

k-a: 50 m3/d P

k-a: i 200 m3/d

(70-400 m3/d)
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I m3/ha-d

7,n379-6

(240-3600 m3/d)
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29 *a42.6 i: | 4 *37113.6
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Haihdutin

Biologinen!Juurakko-jBiologinen
,,t-.--,-,,typenpoisto-

puhdistamo

0,1-0,3

0,1 milj. mk/a

Kaatopaikka-

i

milj.mt</a

ve0en

0,02 milj.mk/a

0,15 milj. mk/a

(6 kk ajan)

(sis. viemäriin
johtamisen)

0,3 mklm3

11 mklm3

käsittelykustannuksetla
(r Kaatopaikkavesivirtaama jätetäytön alueelta.
(2
Kaatopaikkavesivirlaama jätetiiytön ja kompostikentän alueelta,
i3 Kaalopaikkavesivi rlaama koko kaatopaikka-al uee lta.
(4

Ei sisallä pääomakuluja.

{5

Laskettu 90 m3ld svöttövi*aamalla,

EesEsg:EE*n sil$d*€Et€

Holstinharjun kaatopaikan v 1996 va1rnistunut biologinen suodatin koostuu
pajukerppunipuista, jotka on asetettu
1'1i 10 m korkean, puisen tukirakenteen
sisään (130 m3). Kaatopaikkavedet kerätään laatopaikan alapuolisesta oiasta kairroon, josta ne pumpataan yhdessä

kierrätettävän vesijakeen kanssa suo-

dattimen

pää11e

vakiovirtaamalla n.

m'ld.

Noirr 1/o käsitellystä vedestä johdetaan käsin säädettävär venttiilin ja sakokaivojen kautta vesistöön
lopun palautuessa ojaan ja edelleen
kierrätyskaivoon. Vuorokaudessa poisjohdettar an veden määrä vastaa siis
karkeasti arvioiden kaatopaikalla muo1 000

@trffi3##

dostuvan kaatopaikkaveden määrää.

tain ympärysojista kaivoon, josta ne

Puhdistuksessa muodostuu pieni mää-

pumpataar sadeftamalla 750 m3:n maapohjaiseen altaaseen. Vedet suotautu-

.-r.r.-- r-r.- r.^-\r'ir..
JUNa NE14laa1r cfltaaSeenSUO_
timen a1le ja palautetaan jätetäyttöön.
Suodattimen puhdistustehokkuuden
tarkkailu on vaikeaa, koska rakenlusteknisten ratkaisujen takia käsittele-! )4NÄaar
1A

mättömästä kaatopaikkavedestä ei saada edustavaa näytettä. Puhdistamo on
käytössä vain sulanmaan kaudella, koska ta1ve1la suodatin ja kaatopaikkave-

vat sorapenkereen 1äpi toiseen 900 m3:n
altaaseen ja edelleen kolmanteen bentoniittipohjaiseen 11 000 m3:n tasausaltaaseen, josta ne pumpataan yleiseen

viemäriverkkoon. Kaatopaikkavesien
pumppaus jätevedenpuhdistamolle
aloitettiin v. 1997 tasausaltaan valmistumisen jälkeen.

den keräysoja jäätyvät.

Kaatonaililrauesien laatu
E*ihäsitEeltF

altäiss* ia s{träsE!{t-

|:sE€iffi$se
Y1ä-Savon jätekeskuksen kaatopaikkavedet kerätään osittain salaojista ja osit-

Kaatopaikkaveden laatu vaihteli suuresti eri kaatopaikoilla (taulukko 2). Kujalan ja Kontiosuon jäteasemien käsittelemättömät kaatopaikkavedet olivat

melko laimeita ja niiden BOD/CODsuhde oli pieni (0,03-0,0n, mikä on

tn

-

toisuus aIle1, mg/I ja kokonaisfosforipitoisuus alle 0,05 mg/1.

pillistä vanhojen kaatopaikkojen kaatopaikkavesille. Ylä-Savon jätekeskuksen ja Metsä-Tuomelan jäteaseman kä-

sittelemättömien kaatopaikkavesien
BOD/COD-suhde (0,2-0,5) oli kertaluokkaa suurempi, mikä osoitti suuremman osan vesien orgaanisesta aineesta olevan biologisesti hajoavaa.
Holstinharjun kaatopaikan kasittelemättömästä kaatopaikkavedestä ei saafu edustavaa näytettä. Suurimmat am-

moniumtyppipitoisuudet mitattiin YläSavon jätekeskuksen kaatopaikkavesissä (160 mg/1) muissa kohteissa pitoisuuden jäädessä alle 100 mg/I. Kaatopaikkavesien fosforipitoisuudet olivat kaikissa kohteissa alle 2 mg/I.

Biolaginen tyEennoislolailos

Puhdistustenolluus,

Kaatopaikkavesipuhdistamoissa kaatopaikkavesien laatu ja saavutetut puhdistustulokset vaihtelivat suuresti eri
käsittelyprosesseissa (taulukko 2). Taulukossa 2 esitetyissä pitoisuuksien vähenemissä ei ole otettu huomioon sateista johtuvaa kaatopaikkavesien laimenemista sadevesiilä suurissa altaissa eikä pitkästä viipl.rnästä (useita kuukausia) johtuvaa virhettä käsittelemättömåin ja käsitellyn veden välillä (Iisa1mi jaJoensuu). Myöskä:in altaista haihtuvien yhdisteiden tai veden määrää
ja sen vaikutusta vähenemiin ei ar-

moniumin ia nitraatin pitoisuuksiin

nitrifioivan biomassan määrä ja/ tai
aktiivisuus nähtävästi lisääntyi kesän
aikana, koska nitraattitypen pitoisuus

prosessilla ei o1lut merkittävää vaikutusta, mikä näkyy puhdistetun veden
korkeana sähkönjohtavuutena.

Lfiteviinveden BOD- ja COD-awot olivat noin puolet tulevan veden arvoja
pienempiä sekä tämän tutkimuksen
näytteissä (taulukko 2) että velvoite-

tsihäsittsly altaissa ia sorasuodanimissa
Ylä-Savon jätekeskuksen kaatopaikka-

vedet pumpattiin altaisiin sadettimen

sausaltaissa kuin juurakkoaltaissa. Lai-

menemisen lisäksi ilmastus- ja ta-

18"C) vain suurimman altaan pintave-

sausaltaissa tapahtui ilmeisesti jonkin
verran biologista hajoamista, koska kloridivåihenemät olivat huomattavasti pienempiä (n 20 %) kuin BOD- ja COD-vä-

henemät. Kloridipitoisuuden väheneminen kuvaa kaatopaikkavesien laimenemista, koska kloridi ei osallistu biologisiin reaktioihin eikä pidäty puhdis-

tamolla fysikaalis-kemiallisin vuoro-

da aineiden absoluuttiset vähenemät.

ammoniakkina tai sitoutua altaiden Ieväkasvustoihin. Mikrobitoimiman aiheuttamaa ammoniumtypen hapettumista nitraatiksi ja nitraatin pelkistymistä typpikaasuksi voi tapahtua sekä
altaissa että järviruokoistutusten juurakkor'yöhykkeessä.

rin ja suolojen prosentuaaliset vä-

Ie määritysrajojen, ammoniumtyppi-

nentyessä samassa suhteessa.

kautta, jonka ilmastusteho jiii hyvin pieneksi. Lämpimien vesien aikaan (n.

leen alkuperäisestä. Altaista ammoniumtyppeä voi haihtua pieniä määriä

henemät (taulukko 2). Haihduttimessa
kasitelty vesi oli erittäin puhdasta sekä täm:in tutkimuksen näytteiden että
velvoitetarkkailutulosten perusteella:
COD- ia BOD-arvot sekä kloridi-, nitraatti- ja suifaattipitoisuudet olivat al-

käsitellyssä vedessä nousi kesän edetessä ammoniumtypen pitoisuuden pie-

det pienenivät enemmåin ilmastus- ja ta-

tulee taulukossa 2 esitettyjen prosentuaalisten våihenemien lisäksi huomioi-

Kaatopaikkavesipuhdistamoista Kuj alan jäteaseman haihduttimessa saavutettiin suurimmat COD:ru typen, fosfo-

sen

tarkkailutulosten perusteella. Pitoisuu-

hokkuuden arvioinnissa ja vertailussa

Haihdutin

oli jo kierrätyskaivon vedessä analyysimenetelmän määritysrajalla (tauIukko 2). Suodattimessa käsitellyn kaatopaikalta pois johdettavan kaatopaikkavedenCOD oIiT-14 % pienempikuin
käsittelyyn menevän vedery mutta kloridi- ja sulfaattipitoisuuksiin prosessilla ei ollut merkittävää vaikutusta. Ammoniumtyppi poistui kaatopaikkavedestä hapettumalla nitraatiksi. Aktiivi-

vaikutuksin. Myös ammoniumtyppipitoisuus vfieni puhdistamolla noin puo-

vioitu. Puhdistamoiden puhdistuste-

hokkaasti, mutta orgaanisen aineen biologisen hajoamisen määrää ei voitu arvioida, koska kaatopaikkaveden BODT

Metsä-Tuomelan jäteaseman biologisessa typenpoistoprosessissa BOD:n ja
ammoniumtypen vähenemät olivat yli
95 % vuoden 2000 ensimmäisellä puolivuotiskaudella, vaikka tulevan veden
lampötila jakson aikana oli keskimäärin 3oC (tarkkailutulokset ja taulukko
2). COD väheni n. 65 % ja kokonaistyppi n. 58 %. Muiden suolojen kuin am-

luffa[[orundistamo
olgaaninGn aines,twil,
fosfoti ia suolat

dattimessa kaatopaikkavesi hapettui te-

si oli hapellista, mikä rajoitti mahdollista biologista hajoamista altaissa. Kaa-

topaikkaveden suodattumisella sorapenkereiden läpi ei ollut merkittävää
vaikutusta veden laatuun. Näytteenottoaikaan kesä- ja elokuussa virtaamat
olivat pieniä (n. 20 m3 / d) ja viipymä
puhdistamolla useita kuukausia. Käsittelemätön kaatopaikkavesi oli melko
väkevää, kun taas altaissa oli vielä sulamiskauden aikaisia laimeahkoja vesiä, mikä nähtävästi aiheutti näennäisen puhdistusvaikutuksen (taulukko 2).
Tätä tulkintaa tukee sähkönjohtavuuden ja kloridin pitoisuuksien pieneneminen lähes samassa suhteessa kuin orgaanisen aineen ja ammoniumtypen pitoisuuksien. Kohteessa ei ole vuoden
1997 jälkeen seurattu altaisiin tulevan
veden laatua, joten vertailua tämän tutkimuksen tuloksiin ei voitu tehdä.

Biologinen suodatin
Holstinharjun kaatopaikan käsittelemättömästä kaatopaikkavedestä ei saa-

tu näytettä ja kierrätyskaivosta otettu
näyte oli laimea, koska vedestä yli 80 %
oli prosessissa jo kiertiinyttä vettä. Suo-

Hctallit
Kaikkien tutkittujen kaatopaikkavesien
metallipitoisuudet (yht. 30 alkuainetta)
olivat yleensä pieniä (alie talousveden
raja-arvojen) lukuunottamatta rauta- ja

gffiffiffi
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haihdutin tasausaltaiden jälkeen.

1) felkkä
2) Pelkkä brologrnen prosessr, tasausaltaan jälkeen.
3) Sisäärmenevä näl,te otettu kierrätvskaivosta.
4) Fosforia lisätään prosessiin, keskrarvo kaatopaikanpitåjän tarkkailuista vuonna 2000,
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paikkavesien haitta-ainepitoisuudet o1ir.at vleensä pieniä lukuunottamatta Y1ä-

Savon 1ätekeskusta ja Metsä-Tuornelan
iätea'emaa, joissa nrita ttiin su u reltkoja
fenoli- (13-63 pgil) jakresolipitoisuuksia (vht. 70-59a yg/11. Metsä-Tuomelan
jäteasemalla pitoisuudet vähenirrät vli
99

,o"

biologisessa käsittelr.ssä. Ylä-Sa-

r.on jätekeskuksessa esikäsitteiystä 1äh-

tvr än r ederr fenuli- ja f.rr'rolipitoi>uudet olivat rnvös 80-90 9/o tule\.an veden

pitoisuuksia pienemmät, mikä saattoi
o:irr jolrtua lriohaioarni:erta ja o'irr lai-

menemisesta suurissa altaissa. Ensim-

mäisellä näytteenottokerralla Kujalan
jäteaseman haihduttimessa mitaftiin pkresolia sekä käsittelemättömässä että
käsitellyssä kaatopaikkavedessä eli kyseinen yhdiste näytti haihtuvan veden

mukana päätyen käsiteltyyn veteen.
Toisella näytteenottokerralla p-kresolin
pitoisuudet olivat alle määritysrajojen.

Sivutuotteiden haitta-aine-pitoisuuksia
ei analysoitu. Orgaanisia haitta-aineita
ei analysoida tämän tutkimuksen kaatopaikkojen velvoitetarkkailuissa.

Tohsisuus
Kaatopaikkavesien akuuttia toksisuutta ia sen vähenemistä käsittelyissä ar-
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Kuva 1. Käsittelemättömien ja käsiteltyjen kaatopaikkavesien toksisuus suomalaisilla
kaatopaikkavesipuhdistamoilla levänkasvun inhibitiotestillä (Raphidocelis subcapitata)
mitattuna. Kuvassa suuri EC50 arvo tarkoittaa pientä toksisuutta ja päinvastoin, (Suurin

viinkasvun inhiblno (Raphidocelis subca-

testattu pitoisuus 75 %).

24 h

vesikirppt

pitata) -testlllä (modifioitu SFS-EN
28692). Teslit antoivat keskenäiin hy'vin

samansuuntaisia tuloksia levätestin
osoittaessa yleensä suurempaa toksisuutta kuin vesikirpputesti.
Kaikki tutkifut kaatopaikkavedet olivat molempien testien mukaan jonkin

l0hr0mätöI(sct
Haihdutin ja biologinen typenpoistolaitos poistivat kaatopaikkavedestä

muissa puhdistamoissa kaatopaikkaveden toksisuus väheni.
Kaatopaikkavesipuhdistamoille tulee
rakentaa edustavat näytteenottokohdat,
jotta puhdistamoiden toimivuutta voidaan luotettavasti seurata.

verran toksisia ennen käsittelyä (Holstinharjun kaatopaikkavedestä ei näytettä; kuva 1, vesikirpputestin tuloksia

75->99 % biologisesti hajoavaa orgaanista ainetta (BOD) ja ammoniumtyppeä läpi vuoden. Juurakkopuhdistamolla, biologisessa suodaftimessa ja allas/ sorasuodatuskäsittelyssä orgaani-

ei näytetty). Haihdutiimessa kaato-

sen aineen ja ammoniumtypen pitoi-

dutustekn iikal la täysmittakaavan laitoksessa. Vesi -

paikkaveden toksisuus poistui koko-

suudet vähenivät myös jonkin verran
kesäaikaan. Niiden toiminta ilmeisesti

talous 39;1 , s, 1 2-1 5.

heikkeni huomattavasti kylmempinä
vuodenaikoina, mutta ympärivuotista
toimintaa ei voitu luotettavasti arvioi-

tön ja ympäristökuormituksen epävarmuuksia, Ve-

da käytettävissä olevien tietojen perusteella. Isoja altaita sisältävillä puhdista-

2000. Nitrificati0n 0f anaerobically pretreated mu-

naan ja biologisella typenpoistolaitoksella toksisuus väheni puoleen alkuperäisestä. Toksisuutta ei havaittu myöskaan juurakkopuhdistamolla ja biologisessa suodattimessa käsitellyissä kaatopaikkavesissä. YIä-Savon jätekeskuksen altaissa käsitelty vesi oli vähemmiin
toksista kuin käsittelemätöry mufta pit-

kän viipymiin vuoksi ei voida arvioida
tapahtuiko altaissa todellista toksisuuden vähenemistä vai iohtuiko tulos altaisiin johdettavan kaatopaikkaveden
toksisuuden vaihteluista ajan kuluessa.
Vesikirpputestillä mitattuna toksisuutta ei käsittely'n jälkeen yleensä

havaittu

ja 1evätestissä käsittelyn jälkeen olivat
toksisia ne kaatopaikkavedet, jotka alkujaan olivat COD:n ja BOD:n suhteen
muita väkevämpiä. Toisaalta kasiteltyjen kaatopaikkavesien havaittiin 1-20

pitoisuuksissa lisäävän levänkasvua eli sopivasti laimentuessaan niillä
%

on vesistöä rehevöittävä vaikutus.

moilla kaatopaikkaveden laadun muutosten toteamista vaikeuttivat pitkät viipymät, laimeneminen sade- ja sulamisvesillä sekä haihdunta.
Fosforin, raskasmetallien ja orgaanisten haitta-aineiden pitoisuudet olivat kaikissa kaatopaikkavesissä pieniä
eikä niiden poistaminen ollut keskeinen
tekijä kaatopaikkavesipuhdistamoilla.
Fenolien ja kresolien pitoisuudet pienenivät yli99 % biologisessa puhdistuksessa. Suolat poistuivat kaatopaikkavedestä tehokkaasti ainoastaan haihduttimessa.

Haihduttimessa kaatopaikkaveden
toksisuus poistui kokonaan ja biologisella typenpoistolaitoksella toksisuus
väheni puoleen alkuperäisestä. Myös
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Kirjoittaja tutki i vedensäästämismahdoll isuuksia kehitysmaiden ruoan tuotannossa. Työ liittyy Globaalit muutokset ja vesivarat -projektiin, jota tukee Suomen Akatemia (pOeKi numero 45809). Työtä tukee myös Suomen Kulttuurirahasto.

Vesivarat

t<äyvät yhä niukemmiksi.
Kasvava väestö tarvitsee lisää vettä ia
lisää ruokaa. Ruokakin on vain vihreää
vettä, kuten Malin Falkenmark on todennuf joten ennen kaikkea on kyse ve-

den riittäqydestä.1 Paineet veden säästämisessä kohdistuvat erityisesti maatalouteen, koska sen osuus vesivaroien

käytöstä on selvästi suurin, noin70 %
maailmanlaajuisesti ja noin 90 % kehitysmaissa.2 Suuresta vedenkäytöstä joh-

tuen merkitsevät jo pienet prosenfuaaliset vedensäästöt maatalouden ve-

Vesivarojen rajallisuus käy yhä ankarammin selväksi väestön kasvaessa. Veden ja ruoan riittäv5ryden
kannalta on tärkeintä maatalouden veden käytön tehostaminen. Jo pienetkin suhteelliset säästöt maatalouden valtavassa vedenkäytössä merkitsevät suurien vesimäärien säästymistä. Tihkukastelu on ve-

den käytöltään tehokkain tunnettu kastelumenetelmä. Siinä vesi tuodaan suoraan kasville tippa kerrallaan, jolloin haihtumishäviöitä ei käytännössä ole. Satojen kasvu osoittaa kasvien myös
voivan paremmin, kun ne saavat kasteluvetensä pienempinä annoksina ja useammin. Perinteisesti menetelmä on ollut kallis, mutta veden tarpeen kasvaessa on helppo uskoa investoinnin tihkukasteluun
tulevan yhä kannattavammaksi. Myös edullisia ja
yksinkertaisia tihkujärjestelmiä on kehitetty, ja niistä on saatu hSrviä kokemuksia kehitysmaissa.
denkuiutuksessa suuria absoluuttisia
säästöjä kuutiokilometreissä. Vedentarve kasvaa paitsi väestömäärän kasvaessa, myös henkeä kohden mitafun veden kulutuksen kasvaessa kaupungistumisen seurauksena. Kasvavat kaupungit ja teollisuus tarvitsevat lisää vettä ja pystyvät myös maksamaan siitä
maataloutta enemmän. Kilpailussa vedestä maatalous joutuu - ja on jo joutunut - luovuttamaan vettä teollisuus- ia

kotitalouskäyttöön.
Ruoan lisätuotanto riippuu kastelus-

ta: on arvioitu, että seuraavan sukupolven aikana tarvittavasta lisäfuotannosta vähintään puolet tai jopa 2/3 täytyry
tuottaa kastelun avulla.2 Suurin tarve
ruoan lisätuotantoon on kehitysmaissa,
joihin väestönkasvu keskittyy ja joissa
vedestä on eniten pulaa. Globaalisti
kriittisimpänä alueena nähdään Saharan eteläpuolinen Afrikka3, jossa kastellun peltoalan osuus koko peltoalasta
on vain muutamia prosentteja. Tä11ä
alueeila tawitaan kastelua ruokaturvan

saavuttamiseksi. Yleisin määritelmä

ruokaturvalle on Maailman Pankin
määritelmä vuodelta 1986: ruokaturvalla tarkoitetaan sitä, että kaikilla ihmisilla on kaikkina aikoina riittävästi
ruokaa aktiivista ja terveellistä elämää
varten. Aasiassa sen sijaan on 5000 vuotta vanhaa kastelukulttuuria ja intensiivistä ruoan tuotantoa, mutta sekään ei
takaa ongelmatonta ruoan tuotannon li-

säämistä. Esimerkiksi Kiinassa ja Intiassa suuri ja yhä kasvava väestö vaa-

tii

enemmän ruokaa samaan aikaan,
kun pohjaveden pinta vajoaa ja joet kuivuvat. Näissä maissa ei enää ole entisellä tavalla varaa perinteisiin tulvakastelumenetelmiin, ioissa haihtumishäviöt saattavat olla jopa 60 %.4 Intensiivinen kastelu on aiheuttanut myös
maaper?in suolaanfurnista, mikä haittaa
tuotantoa ja on vakava ympäristöongelma: viidennes maailman kastellusta
alasta kärsii suolaantu misesta5'6.

Meidän tulisi hyötyä mahdollisimman paljon veden kierrosta pallollamme. Tämtin edellyttämänä tavoitteena
on, että ylösptiin menevästä veden kierrosta mahdollisimman suuri osa ta-

pahtuisi viljeltavien kasvien kautta
transpiraationa ja mahdollisimman pie-

ni osa haihtuisi "taivaan tuuliin" evaporaationa. Näitä on vaikea erottaa toisistaan, ja usein puhutaankin evapotranspiraatiosta, joka on näiden kahden summa. Veden kierron parempaan

hyödyntämiseen voidaan pyrkiä esimerkiksi veden säästämiseen kannustavalla himoittelulla, veden kierrätyksellä ja tehokkaammalla kastelulla. Tässä

Terminologia ei siis ole aina täysin
selvää. Tippukastelussa ei oie kyse tihkukastelusta, koska siinä vesi kulkee ilmassa/ tippuu. Tihkukastelu-termissä
taas "tilku"-sana saattaa tuntua hieman

harhaanjohtavalta. Se voi viestiä kovan
paineen aiheuttamasta tihkumisesta,
kun todeilisuudessa kyse on nimen-

omaan matalasta paineesta (20-200
kPa)7. Tassa käytetään joka tapauksessa "yleisesti hyväksyttyä" tihkukastelu-suomennosta. Kuva 1 selventänee
asiaa.

Tihkukasteluun soveltuvia kasveja on
useita. Perinteisesti menetelmää on käy-

tetty lähinnä arvokkaiden vihannesten
ia hedelmien kasteluun. Tihkukastelu

on kuitenkin toiminut erinomaisesti
myös esimerkiksi puuvillan ja sokeriruon viljelyssä, jotka ovat arvokkaita ja
paljon vettä tarvitsevia kasveja, ja joiden viljelyssä tihkukastelun voi siten
olettaa valtaavan alaa5. Tosin esimer-

kiksi "luonnostaan uivan" riisin viije-

In'n tihkumenetelmä

artikkelissa käsitellään tihkukaste-

lua, joka on veden kayton kannalta
tehokkain tunnettu kastelumenetelmä.
Suomessa puhutaan myös tippukastelusta. Jouko Tikkanen johtaa Kaakkois-Suomen Marjahanketta, jossa tihkukastelu on olennaisin asia. Hein kommentoi tippukastelu-termiä seuraavasti8: "Tippukastelu on kasteluputki, jos-

ta låihtee pieniä haaraputkia, jotka ase-

tetaan tippumaan taimen tyvelle
...Erikseen on ,.. micro irrigationit, eli
putkeen on pistetty pieni suutin, joka

levittää vettä esim.

180 asteen säteellä

esim. kasvihuonessa kasvupedin Ieveydella... Tihku- ja tippukastelun ero
on vain minun tulkintani. Luultavasti
niitä käytetään surutta sekaisin."

ei kuitenkaan so-

vellu.
Toisen maailmansodan jälkeinen
muoviputkien kehittyminen edisti tihkukastelua. 1960-luvulla menetelmä
keksittiin miltei samanaikaisesti
USA:ssa, Israelissa ja Hollannissal0.
197 0 -luv un puolivälissä tihkukasteltu
alue maailmassa oli noin 56 000 hehtaaria. Vuonna 1998 mikrokasteltu (si-

Kuva 1. Tihkukastelua. (USDA, NRCS lrrigation Page,2001)e.

sältäen siis myös esim. mikrosprinkle-

mtin hinnasta perustuen yksinkertaisiirl
mutta toimiviin ratkaisuihit't.s,21 Brimerkiksi suodatin on korvattu kankaalla ja kalliit emitterit rei'illä. Järjes-

rit) ala oli kasvanut arviolta noin 2.8
miljoonaan hehtaariiry mikä on kuitenkin vain noin prosentti maailman kastellusta peltoalasta.5,11-14 Vesivarojen
käydessä yhä rajallisemrniksi voi tihku-

telmiä voidaan usein myös siirtää, jol-

loin niilla pystytään kattamaan suu-

ja mikrokastelun osuuden kuitenkin

rempi pinta-aia. Näillä menetelmillä on

suurta potentiaalia ruokaturvan kan-

olettaa kasvavan huomattavasti. Intiassa, Israelissa, Jordaniassa, Espanjassa ja

nalta. Noin 2/3 kehitysmaiden maanviljelijöistä on aile kahta hehtaaria viljeleviä pienviljelijoita.5,22 Ruokaturvan
edistämisen kannalta on tärkeää ottaa
huomioon tämä suuri enemmistö. Sosiaaliturvan puuttuessa on ruokaturva

Yhdysvalloissa tihkukasteluun siirtyminen on johdonmukaisesti viihentuinyt
kasteluveden kayttoa 30-70oo ja lisännyt satoa 20-997.5,15,16 Bri*erkiksi R.K.
Sivanappan, intialainen kastelu- ja ympäristö-spesialisti, on arvioinut, että yksistään Intiassa tihkukasteltu ala voi
ylittää 10 miljoonaa hehtaaria. Tämä luku vastaa 20 % maannykyisestä kas-

telmät maksavat aIle neljiinneksen (noin

telmät, joiden hankintaa voidaan ra-

tellusta

1500

mk/ha) perinteisen tihkujärjestel-

hoittaa esimerkiksi edullisten pien-

alasta.s'17

Kasvit voivat paremrnin saadessaan
pienemmän määrän vettä useamrnin ja
säännöllisesti. Daniel Hil1el, yksi 1960luvun tihkukastelun kehittajista Israe1issa, vertaakin perinteisiä kastelumenetelmiä - varsin empaatlisesti - vau-

vojen pakkosyöttämiseen kerran viikossa: valtava ateria sunnuntaisin ja
muina päivinä ei mitään.5,18 Taulukossa 1 on esitetty tihkukastelun tuloksia
Intiasta. Valitettavasti näissä mittauksissa on veden hävikiksi tulkittu haihtumishäviöiden lisäksi myös pois virtaava vesi ja maahan suotautuva vesi,
jotka eivät itse asiassa veden tuhlausta
olekaan. Todellisuudessa veden säästöt
eivät siis o1e aivan niin suuria, kuirr taulukko kertoo. Tällainen "tuhlattu" vesihän olisi nimittäin voitu käyttää esimerkiksi pohjavetenä, tai se olisi voinut
jokeen valuttuaan ol1a käytettävissä alajuoksulla. Vedensäästöjä onkin oleellista tarkastella valuma-alueen mittakaavassa. Näitä tuloksia voitaneen

kuiten-

kin pitää suuntaa antavina, koska perinteisissä kastelumenetelmissä haih-

tumishäviöt ovat usein suuria, jopa
60%4, ja tihkukastelussa ei haihtumishäviöitä käytännössä ole.7 Sadon kasvukin luonnollisesti merkitsee veden

säästöä, koska pienemmällä vesimää-

rällä saadaan tuotettua enemmän haluttua viljelyskasvia.
Mikaan ongelmaton ratkaisu ei tihkukastelu kuitenkaan ole. Tietolaatikkoon 2 on koottu yleisiä perusteita järjestelmän puolesta ja sitä vastaan.

Edullisilla, yksinkertaisilla ja pienimittakaavaisilla tihkujärjestelmiilä on
suuret mahdollisuudet edistää ruokaturvaa kehitysmaissa. Tällaiset mene-

kehitysmaissa yksilö- ja perhetasolla pit-

kalti riippuvaista omista mahdollisuuksista tuottaa ruokaa. Tihkujärjes-

Koillis-Intiassa tihkujåirjestelmiä taas ra-

hannesten ja puuvillan potentiaaliset
vedensäästöt, mufta että aruioidut säästöt vihannesten kohdalla ovat 364 kertaa suuremmat kuin puuvillan kohdalla. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä,
että vihanneksia viljellään enemmzin.2e
Täulukossa on eritelty alueen kaksi päävaluma-aluetta Hai He-Luan He ja Huai

kennetaan bamburuo'oista, iotka toi-

He.

hallitukset ovat perustaneet ohjelmia

lainojen avulla, luovat näitä mahdolli-

sa

suuksia. Lisäksi pienviljelijöiden tuotannon ja toimeentulon kasvaminen
edistää kehitystä myös maatalouden ulkopuolisilla sektoreilla. Kehitysmaiden

tihkukastelun edistämiseksi.2l
Kehitysmaista löytyy myös kotoperäistä tihkukastelua: Pohjoisessa Intiassa kaytetään hedelmien istutuksessa ja

taloudellinen jaloilleen nousu onkin alkuvaiheessa yleensä pitkälti riippuvainen maataloudesta.
Yksinkertaisille tihkumenetelmille on
tarvetta ja kysyntää. International Development Enterprises (IDE) m1y edul-

varhaisviljelvssä tihkuruukkua, josta ve-

lisia tihkujärjestelmiä kehitysmaihin.
IDE on kaupannut menetelmiään esimerkiksi Intiaan ja Nepaliin - Iokakuu-

hun 1998 mennessä järjestelmiä oli
mlyty muutama sata Nepaliin ja noin
tuhat hrtiaan. Lisäksi IDE on tehnyt tunnusteluja Kiinaan ja Afrikkaan, joten uskoa järjestelmien mahdollisuuksiin on.
IDE pyrkii rakentamaan tihkusysteemit

paikallisiin oloihin soveltuviksi yhteistyössä paikallisten pienviljelijöiden
kanssa. Esimerkiksi Nepalin vuoristoalueilla on edullisten tihkujärjestelmien
ar-siosta

voitu samalla vesimäåirällä vil-

jellä vihanneksia kaksi kertaa suuremmalla alueella kuin perinteiseliä tavalla viljeltäessa.5,21

si tihkuu hiljalleen kasvin käyttöön.

mivat "tihkul etkuina" .26
Tihkukastelun mahdollistamilla vedensäästöillä on huomattavaa merkitystä. Tässä on esimerkkinä laskettu
mahdollisia vedensäästöjä Pohjois-Kiinan tasangolla. Alue on tiirkeä koko Kiinan ruoan tuotannolle - noin 40 % Kiinan viljasta tuotetaan täIlä alueella - ja
se kärsii ankarasta vesipulasta. Laskuissa on käytetty edellä mainittuja
yleisiä rajoja vedenkäytön vähentymisestä 30-70 %:lla, sekä sadon kasvusta
20-90 %:IIa. Tarkasteluun on otettu ainoastaan alueen vihannes- ja puuvillatuotanto, koska nämä kasvit ovat tihkukastelulle sopivia ja yleisesti viljeltyjä alueella. Yksinkertaisesti laskemalla
saadaan karkeat vedensäästörajat, jotka ovat hy'vin laajat ja teoreetliset. Mut-

Näitä iukuja on mielenkiintoista ver-

rata Kiinassa suunniteltuihin iättimäisiiry Kolmen solan pato -hankkeen

suuruusluokkaa oleviin vedensiirtohankkeisiin. Kiinassa veden ja viljelysmaan välillä on suuri epäsuhta: 4/ 5 vesivaroista on Etelä-Kiinassa

ja2/3 vll-

jelysmaasta Pohjois-Kiinassa.2e Vettä on-

kin päätetty siirtää etelästä \angtze-joesta pohjoiseen Keltaiseen jokeen. Sur;n-

niteltuja vedensiirtoreittejä on kolme ja

siirrettävien vesimäärien arvioidaan
olevan kaikkiaan 48 kml vuodessa.
Mammuttimaisia vedensiirtohalkkeita
on arvosteltu kalliiksi ia ennalta-arvaamattomiksi ympäristölle.3o Onkin esitetty, että Pohjois-Kiinassa tulisi keskittyä enemmåin veden sääståimiseen. Tässä

yksinkertaisesti arvioidut tihkukas-

Ongelmana edullisten tihkujärjestelmien "vallalrkumouksessa" on se, että
tihkukastelun käyttö vaatii tietotaitoa.

ta

telun käytön mahdollistamat veden-

Tietotaidon synnyttäminen taas vaatii
koulutusta, mikä taas yleensä maksaa.
Kansalaisjärjestöjen ja valtion tuki tunfuukin olevan tarpeen ainakin alkuunpanevana voimana. Tähän on herätty
myös kehitysmaiden viranomaisten

tarpeen kasvun vuoteen 2010 meruressä. Taulukossa 2 on esitetty arvioidut
veden tarpeen kasvut, sekä edellä es!
tetyllä tavalla lasketut potentiaaliset vedensäästöt tihkukastelulla. On huomattavaa, että tässä lasketut vedensäästöt sisältävät vhteenlaskettuina vi-

säästöt ovat28,76- 62,53 kmr vuodessa,
koskien siis ainoastaan Pohjois-Kiinan
tasangon vihannes- ja puuvillatuotantoa. Mittasuhteiden havainnollistamiseksi voidaan todeta, että Päijänteen tilavuus on noin 10 km3.
Suomessa tihkukastelu otettiin käyttöön 90luvun alkupuolella, mutta vasta viime vuosina se on yleistynyt. Käyt-

puolelta. Esimerkiksi Intiassa ja Kiinas-

jo näin saaduilla minimivedensäästöillä olisi suurta merkitystä: jo ne ylittäisivät arvioidun teollisuuden veden-

tö rajoittuu monivuotisiin puutarhakasveihin, kuten mansikkaan ja ome-

naan. Menetelmää on markkinoitu
Hyväntekeväisyysjärjestö Chapin Living Water Foundation vie kehitysmaihin oheisen kuvan kaltaisia yksinkertaisia tihkujärjestelmiä. Järjestö perus-

tettiin vuonna1974ia se toimii nykyisin jo 130 maassa.23
Kuvan järjestelmässä sanko ripustetaan noin metrin korkeuteerL josta vesi

valuu suodattimen kautta noin 30 metriä pitkään tihkuletkuun ja siitä edelleen hiljalleen kasveille. Keniassa tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että

kuvan kaltaisella järjestelyllä vihanneksia voidaan kasvattaa seitsenhenkisen perheen tarpeisiin.2a
Kuva 2, Edullinen tihkukastelujärjestelmä (Chapin Living Waters, 2000).

myös perunan viljelyyn. Puutarhaviljelyssä vesi on useia rajoittava tekijä. Tihkukastelun avulla vesi saadaan tasaisesti juurikerrokseen. Tihkukasteluun
perustuva mansikan tehoviljely mah-

dollistaa jopa 5-10 kertaiset sadot keskimääräisiin satoihin verrattuna.3l Tihkukastelujärjestelmät maksavat Suomessa noin 5 - 10 000 mk hehtaaria kohden.32

Tihku-ajattelu saa j atkuvasti lisää
huomiota. Esimerkiksi Vesitalouslehden edellisessä numerossa (1/2001) esi-

tellyn kansainvälisen kastelujärjestön
lClD:n (lnternational Commission on
Irrigation and Drainage) viimevuoti-

@trffiffiffi

Arioidut vedensdästöt ***)

Arvioidut vedentarpeen kasvut vuodesta 2000 vuoteen 201 0.
**)
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Shandong
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Yläraia
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Arviot perustuvat 75 % todennäköisyydellä tapahtuviin virtaamiin 2000 ja 2010.

-.) Käsittää tässä kastelun, metsätalouden ja kalastuksen, sekä maaseudun kotitalouksien vesihuollon.

...)

Kåsitlåä ar,vioidut vedensäåstöt vain alueen vihannes- ja puuvi|latuotannon osalta.

mikrokastelu-konferenssissa Etelä-Af rikassa käsiteltiin tihkukastelua,
edullisia tihkumenetelmiä, sekä menetelmien soveltamisen tarvetta Saharan
sessa

eteläpuolisen A{rikan pienviljelijöil1e.33

Vedenkäyttö yleensä ja erityisesti maatalouden kasteluveden kayttö on uuden
vaiheen edessä: entisenlaiseen veden
tuhlaukseen ei ole varaa. Rajallisia vesivaroja täVtyy käyttää tarkemmirl hanoja ei voida pitää entisellä tavalla auki.
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Water for human use
application of EU
Directive in Finland
by Leena Hiisvirta
Finland was the first country

in
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Landfill leachate treatment plants in Finland

-

by Sanna Marttinen, Riitta
Kettunen, Kai Sormunen
and Jukka Rintala

Europe t0

the new EU Drinking

Water

By decision of the Council of State, the treat-

D,rective, Since the Djrective is a comp"onise

ment of landfill leachates must be organised at

implement
by the

l5

Member States, application

of

its

all landfills currently in operatton by 2002.

In

provisions to conditions in this country, espe-

2000 there were only a few landfill leachate

cially to small water supply and distribution

treatment plants in Finland, The operation of

units and the small-scale production of food-

four types of landfill leachate treatment plant

stuffs, has caused some problems, New prac-

(evaporator, biological denitrification plant, ro0t

tices, such as omitting the monitoring of raw

zone treatment plant, biological filter) and one

water quality as pafi 0f the monitoring of

pre{reatment plant

(a unit composed of basins

household water and the relaxation of cedain

and gravel filters) were studied in 1999-2000

standards, have raised questions. The mOfe

Year round removal

stringent specifications concerning research

ammonium nitrogen was best with the evapo-

laboratories have not always been accepted

rator and biological denitrification plants (70%

o{ organic matter

80D7, >99% NH4-N) Toxicity was totally

problematic and the practices that could be

removed in the evaporator and reduced to half

applied in Finland, yet in concord with the spir-

of its original value in the denitrification plant lt

it and letter of the EU Directive,

declined slightly in the other treatment plants.

Research required by the
Water Framework

Drip irrigation saves
watef

Directive

By Tero Kärkkäinen

by Pertti Heinonen
in global food supply

depend

The EU Water Framework Directive adopted in

largely on more efficient inigation, The growing

December 2000 calls for new approaches to

world population needs more water and more

water protection and its practical implementa-

food, bui agriculiure is losing its share of water

tion, The objective to achieve at least a good

to expanding citles and industries. Drip irriga-

ecological status for all waters withln a rela-

tion is the most etficient irrigation

tively shorl time brings those responsible for

known, as

method

it delivers water accurately to

the

Directive up against ques-

plant, Iiterally drop by drop, The drip method

tions to which we have, as yet, n0 answers, Key

implementing the

research targets include the ecological classifi-

to have clear benefits over traditional methods, as it cuts down evaporation

cati0n 0f wateIS, assessment of the occurrence

losses and increases yields, New low-cost drip

of hazardous, i,e, priority, substances and the

inigation systems appear t0 have great p0ten-

design of a detailed monitoring programme as

tial in developing countries, where population

required by the Directive together with prepa-

growth is most pronounced and where water

rations for its implementation, including the

a very scarce

revision of obligatory monitoring,

savings in the Nodh China Plain are assessed

has proved

in a case study,

Directive updates water
policy guidelines in the
EU
by Airi Karvonen

Water Framework
Directive and the use of
water resources
by Kai Kaatta

and

willingly, The article discusses the points found

lmprovements

The effect of EU environmental legislation on
Finnish legislation
by Tuomas Kuokkanen

is

resource. The potential water

Implementation of Water
Framework Directive in
constructed and regulated waterways
by Risto Timonen and
Mika Marttunen

Convention for the
Protection of the Danube
- water protection or
water fesources management
by Tuomas Kuokkanen
New environmental legislation discussed at
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by Pertti Seuna

Environmental policy in
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ollut tärkeää huolehtia esimerkik-

si vesistöjen ja Itämeren tilasta, Espan-

ongelmat kasautuvat.

jalle on taas elintärkeää estää aavi-

Uusia ongelmia myös riittää. Ilmasto
muuttuu, luonnon monimuotoisuus håiviää ja maaperä likaantuu ja köyhtyy.
Melu on yhä useamman ongelma niin
kaupungeissa kuin työpaikoillakin. Yhteiskuata kemikalisoifuu hallitsemattomasti, eikä kaikkia terveysriskejä tunneta. Elintarwikkeiden tehotuotanto on

koitumista ja huolehtia kuivien alueiden kastelusta ja vesihuollosta. Briteille

kilpailukykyinen tuotanto ja teollisuus
ovat kaikki kaikessa ja sitä halutaan kehittää ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan. Sitä paitsi suu- ja sorkkatautiepidemia on nostamassa eläin-

€''

Timo Mäkelä

Edustuston päällikkö
Euroopan komission Suomen edustusto

Vuoden alussa Euroopan komissio te-

ki ehdotuksensa uudesta vuoteen 2010
ulottuvasta Euroopan unionin ympäristöohjelmasta - kuudes jåirjestyksessä.

parantunut merkittävästi siellä, missä

tensuojelua saarivaltakunnan tärkeäksi

kriisissä, sekä kasvava l-iikenne ja sen ai-

ymp?iristöongelmaksi.
Saksa on panostanut paljon jätteiden
kierrätykseen/ vastustaa ydinvoimaa
ja haluaa nyt nykyistä ekologisempaa
maataloutta koko Eurooppaan. Kreikka
ja sen turistien täytfiimä saaristo on pakotettu panostamaan vesi- ja jätehuoltoonsa, muuten turistit kaikkoavat. Tähän urakkaan on käytettävissä paljon

heuttamat ilmapäästöt askarruttavat
pienten lasten varhempia kaupunkien

EU:n rahoitusta - onneksi Kreikalle.
Jos jo nyt etujen ja tavoitteiden yhteensovittaminen on vaikeaa, miten käy,
kun EU laajenee itään ja etelään? Komissio on arvioinut, että vesi- ja jäte-

ruuhka-alueilla.
Näiden tosiasioiden tunnustamlnen
on uuden ympäristöohjelman lahtokohta. Meiliä on vielä pitka tie kuljettavanamme kohti ympäristön kannalta
kestävämpää taloutta. Uutta ajattelua ja
uusia keinoja tarvitaan.
Saavutukset ja laininlyönnit kaikkien
tletoon
Perinteinen ja usein tehokas keino on-

sekä iinjataan tulevaisuuden

huollon sekä voimalaitosten kulnosfus
vaatii noin 120 miljardia pelkkinä in-

EU hyväksyy ohjelman Göteborgin
huippukokouksessa kesällä 2001. Tämän jälkeen Euroopan komissio tulee
painottamaan aloitteensa, esityksensä
ja toimintansa sen mukaisesti. On siis
kyse eurooppalaisen ympäristöpolitiikan suunnasta, ja vaikutukset tulevat
ulottumaan myös Euroopan ulkopuolelle. Suomen ympäristölainsäädännöstä valtaosa perustuu yhteiseen eurooppalaiseen lainsäädäntöön, joten

vestointeina. EU:n myötä hakijamaiden
y,mpiiristöongelmat ovat vaarassa myös
lisääntyä, kun liikenne kasvaa ja maa-

gelman vähentämiseen on ollut sitova
lainsäädäntö ja normitus. Uusi ohjelma
korostaa edelleen lainsäädiinnön toteutuksen ensisijaisuutta, mutta etsii uusia
tapoja edetä ja saavuttaa parempia tuloksia. Ympäristöasiat tulee ottaa tasavertaisina huomioon kaikessa päätök-

talous tehostuu. EU antaa ja ottaa samalla kertaa.

senteossa, markkinavoimat halutaan
ympäristötavoitteiden taakse ja kulut-

Vedet puhdistuneet ja rikkipäästöt vä-

hentyneet

tajille on saatava enemmåin tietoa jo lapsina.

Eri lfitökohdista ja vaikeuksista huolimatta tuloksiakin on saatu aikaan. Ilman rikkipäästöt ovat vfientyneet ja jä-

fame and shame" -kamppanjan. Tulemme julkistamaan säännöllisesti eri

Ohjelmassa arvioidaan EU-ympäristö-

politiikan tähänastisia saavutuksia ja

fff*"

EU:n uusi ympäristöohjelma linjaa
myös Suomen kansallista ympäristöpolitiikkaa pitkälle tulevaisuuteen.
Yhteinen ympäristöpolitiikka ja etujen yhteensovittaminen ei ole helppoa
Euroopassa. Kun Suomelle on perintei-

tevedet puhdistuneet niin, että ympäristön tila on parantunut. Ympäristöön
pääsee entistä viihemmåin m1'rkkfizi, kuten raskasmetalleja.
Enemmänkin olisi voitu saavuttaa. Jo
sovitun lainsäädiinnön toteutus laahaa
edelleen jiiljessä. Ja 1'rnpåiristön tila ei oie

Komissio on jo kaynnistzinyt "name,

maiden konkreettisia saavuhrksia ja lai-

minlyöntejä ympäristöpolitiikassa

j

a

muun muassa listoja likaisen ilman kaupungeista. Kiusallista tietoa ei piilotell^

Maankäytön suunnittelu on ollut
usein enemmän ympäristöongelmien

8ffi.{ryffiffi

syy kuin ratkaisu niille. Tahan Paneudutaan jatkossa enemmåin, muun muassa jakamalla tietoa ympäristön karlnalta onnistuneesta kaupunkisuunnitte-

dempään.

vioinnin ja valvonlan tehostamisesta.

Uuden ympäristöohjelman mukaan lisätoimia tarvitaan erityisesti:
. ilmastomuutoksen hidastamiseksi ja

]oudumme päivittäin tekemisiin tuhansien ja taas tuhansien aineiden kanssa,
joiden hallitsematon 1isääntyminen ja

estämiseksi,

lusta

Uudet painotukset korostavat luontoa, ten'eyttä ja luon-ironvarojen säästöä

Samalia EU:n on katsottava myös si-

säänpäin, omiin yhteisöohjelmiinsa ia
rahoitukseen. Jo nyt rautateiden merkitys 1isääntyy osana Eurooppaa yhdistäviä liikenneverkostoja ja myös rahoitusta suunnataan rautateiden rakentamiseen. Vesihankkeissa rahoituksen ehtoja ollaan kiristämässä siten, että kustannuksia tulee periä enemmän vesihuoltopalvelujen käyttäjiltä. Vesimaksut ohjaavat sääståimäåin vettä ja nå'iin ve-

sihuolto on yhteiskunnalle halvempaa.
Samalla niukat vesilähteet riittävät pi-

. luonron monimuotoisuuden turvaamiseksi,

.

.

saastuneen vmpzidstön tefl/eysriskien
vähentämiseksi ja

luonnonvarojen käyton tehostamiseksi sekä jätteiden vähentämiseksi.

Jäsenmaat ja Euroopan parlamentti
keskustelevat parhaillaan komission ehdotuksesta. Kun ohjelma on vahvistet-

käyttö uhlaavat ter\ eyttämme.
Uusi EU:n ympäristöohjelma korostaa myös jokaisen omaa vastuuta ympäristöstä. Jokainen meistä kuluttajana
tekee jatkuvasti valintoja, joilla on vaikutusta politiikan suuntaan ja ympäristön tilaan. Lisää tietoa vain tarvitaan va-

lintojen pohjaksi. Euroopan laajuiset
ympäristöongelmat ratkaistaan viime-

tu EU:n Göteborgin huippukokouk-

kädessä kaupr,rngeissa, yksittäisissä teollisuuslaitoksissa ja kodeissa. \lrteiset pe-

sessa kesällä, sitä aletaan tarkentaa laa-

1isäär.rnöt rohkaisevat yhteiseen

timalla toimenpideohjelmia eri ongelmien poistamiseksi. Ensimrnäiset ovat
jo valmisteilla, silla komissio teki juuri
ehdotuksensa kemikaalien käytön ar-

taan ja takaavat sery ettei kukaan hyö-

0EiGira uesitalcus-lehden

toimin-

dy lyhytnäköisestä piittaamattomuudesta tai laiminlyönneistä ympäristön

suhteen.
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kirjoitt
ioittajan nimen iälkeen sulkuihin tlyliin: Kiqoittajan Nimi (mailto:etunimi.sukunimi@yltys.fi)
joista kirjoittans. hypertekstejä.
Ii - Uyp"t,"lsd]
myös. ns.
varten tekstiin suositellaan liitettäväksi myös
Hvperteksti. Verkkolehteä vartän
.hypertekstejä,..Sanat,
ja haluaä'hnkin asiaa lisää valaisevaan internet-osoitteeseerL merkitään alleviivauksella ja sen jälkeen sulkuihin osoite
'tlytiit-r, Tilanne Baikal-järvellä (http:/ /vtww.baikallake/index/pollution.html) ei voi jatkua näin.. Kirjoittajan tulee.tar{iåtaa linkin osoite niin, että se osoittaa suoraan oikeata *ww-sivua. Tämä osoite näkyy mm. selaimen osoitepalkista
Hypertekstilinkkejä voi sijoittaa tekstiin korkeintaan viisi kappaletta.
tTaulukko. Kirjoittaja ioi valita taulukon, johon haluaa skäalausominaisuuden. Tämä tarkoittaa sitä, että lukijan klijoiskatessa taulukkoa äe aukeaa verkossa tarkemmassa koko ruudul koossa. Kirjoittaja voi näin antaa kaksi taulukkoa,
ta toisessa on vain perusasiat ja toisessa enemmän ja tarkempaa tietoa. Tauiukot nimetään tyyliin: Perustaulukko 1 ja
Tarkennettu taulukko 1. Lehdessä julkaistaan vain perustaulukko.
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