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Esko Kuusisto

Miten vesisektori sopeutuu ilmastonmuutokseen?
Esko Kuusisto

Sopeutuminen on noussut avainsanaksi ilmastoneuvotteluissa. Helsingissä syyskuussa pidetyssä
konferenssissa käytiin läpi esimerkkejä, miten vesisektorilla eri puolilla maailmaa sopeudutaan
ilmastonmuutoksen tuomiin uhkiin.
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Ilmastonmuutoksen vaikutukset mitoitustulviin
Noora Veijalainen ja Bertel Vehviläinen
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Ilmasto ja vesi
Esko Kuusisto
Hydrologi
Suomen ympäristökeskus
E-mail: esko.kuusisto@ymparisto.fi

M

aanpäällisten tehtäviensä ohella vedellä on lähes taivaallinen
tehtävä: H2O luo planeettamme
ilmaston. Vesi on ylivoimaisesti tärkein
kasvihuonekaasu, vailla vettä oleva ilmakehä merkitsisi lähes 30 astetta alempaa keskilämpötilaa ja olematonta elämää maapallon pinnalla. Pilvet valuttavat maahan kaikki uusiutuvat vesivaramme, joita onneksi vielä riittää
useimmilla seuduilla myös muun luonnon kuin ihmiskunnan tarpeisiin.
Vaikka pilviä on kotoisella taivaallamme joskus tungokseen asti, näemme
keskimäärin vain vajaan prosentin ilmakehän vedestä. Pääosa on siis näkymättömänä höyrynä. Kun keskilämpötila pallomme pinnalla kohoaa yhdellä
asteella, ilmakehän vesisisältö kasvaa
noin seitsemällä prosentilla. Näin sanoo
Clausius-Clapeironin yhtälö, joka on
termodynamiikan peruspilareita. Neljä
kertaa Suomen järvien vesimäärä siirtyy tällöin oleilemaan yläilmoissa.
Kasvaako maapallon keskisadanta
vastaavasti seitsemällä prosentilla? Tätä ei vielä tiedetä. Nykyiset ilmastomallit väittävät, että sadannan kasvu on
vain 1–3 prosenttia. Kahden viime vuosikymmenen ilmastohavainnot puolestaan viittaavat selkeästi suurempaan
kasvuun. Ylipäänsä ilmakehän H2O on
yhä monella tapaa ilmastonmuutoksen
epävarmuustekijä.

Joka tapauksessa näyttää ilmeiseltä,
että sadannan alueellisen ja ajallisen jakauman muutokset tulevat olemaan
pääosin epätoivottavia. Kuivahkot seudut kärsivät yhä pahemmin veden
niukkuudesta, sateisilla alueilla taivaiden hanat aukenevat yhä suuremmalle. Rankkoina ryöppyinä tulevan sadannan osuus kasvaa jopa siellä, missä keskisadanta pienenee.
Suomi järjesti ensimmäisen Climate
and Water -konferenssin vuonna 1989.
Olimme pioneereja; tuolloin ei kukaan
vielä kuvitellut, että vajaat kaksi vuosikymmentä myöhemmin ilmastoasiat
olisivat keskeisiä maailman energiahuollossa ja myös piskuisen Suomen
hallitusohjelmassa. Toisen konferenssin
aikaan, vuonna 1998, YK:n ilmastosopimus oli sentään jo taaperoiässä ja Hallitustenvälinen ilmastopaneeli, IPCC,
opetteli kävelemään.
Tämä teemanumero luo katsauksen
kolmannen Climate and Water -konferenssin antiin. Sataa esitelmää ja useita
kymmeniä postereita ei tietysti ole voitu esitellä kattavasti. Olen kerännyt
’’kansainväliseen koosteeseen’’ lähinnä
vesihuoltoon, tulviin ja muihin lehtemme keskeisiin aihepiireihin liittyviä poimintoja. Ne on pääosin valittu artikkeleista, joissa avainsanana on sopeutuminen.
Tämä sana kohtasi pitkään vastus-

tusta ilmastoneuvotteluissa. Ajateltiin,
että sopeutumistarpeen korostaminen
veisi pohjaa hillinnältä eli päästövähennyksiltä. Nyt on neuvotteluilmasto
muuttunut. Nairobissa hyväksyttiin
niin sopeutumisrahaston periaatteet
kuin viisivuotinen sopeutumisen työohjelma. Tieteellisellä puolella julkaistaan sopeutumisen eri näkökohdista
yhä enemmän artikkeleita, kaikilta sektoreilta.
Suomi oli ensimmäisiä maita, jotka
julkistivat kansallisen ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategian. Nyt on
menossa laajahko tutkimusohjelma.
Kehitysmailla on menossa NAPA-työ;
useilta kymmeniltä mailta tämä ’’National Adaptation Plan of Action’’ on
jo valmistunut.
Muut teema-artikkelit valottavat suomalaisten osuutta konferenssissa. Vieraskynän kirjoittaja on pohjoismaisen
hydrologian ykkösguru, professori Sten
Bergström. Hänen mietteisiinsä on
myös tällä puolella Pohjanlahtea syytä
paneutua.
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ILMASTO JA VESI

Miten vesisektori sopeutuu
ilmastonmuutokseen?

Esko Kuusisto

Sopeutuminen on noussut avainsanaksi ilmastoneuvotteluissa.
Miten vesisektorilla sopeudutaan ilmastonmuutoksen uhkiin?
Seuraavassa esimerkkejä, jotka perustuvat Helsingissä 3.–6.
syyskuuta pidetyn kansainvälisen konferenssin antiin.

Hydrologi
Suomen ympäristökeskus
E-mail: esko.kuusisto@ymparisto.fi

A

loitetaan kaukaa Tyyneltämereltä.
Kiribati on 33 pienen saaren muodostama valtio Polynesiassa, päiväntasaajan tuntumassa. Saaret ovat
matalia atolleja, jotka ovat hajaantuneet
noin Välimeren laajuiselle alueelle.
Maapinta-alaa on vain 730 neliökilometriä, asukkaita vajaat satatuhatta.
Kiribatin ainoina vesivaroina ovat
makean veden linssit, jotka merivettä
kevyempinä ’kelluvat’ saarten sisäosien
maaperässä suolaisen veden päällä.
Runsaan kahden metrin vuosisadanta
synnyttää melko runsaasti pohjavettä.
Vuosina 1998–1999 vallitsi kuitenkin
kuivuus, joka ehdytti pienimpien saarten pohjavesivarastot. Silloinen presidentti Teburoro Tito julisti maaliskuussa 1999 hätätilan ja vetosi kansainvälisen yhteisön apuun. Seuraava sadekausi toi helpotusta kuivuuteen, mutta
veden riittävyys on jatkuvasti Kiribatin
keskeinen ongelma.
Suurin uhka vesivaroille on kuitenkin meri. Viime vuosina on ollut anka-
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ria myrskyjä, jotka ovat nostaneet merenpintaa jopa metreillä. Vaikka korkeushuippu on lyhytaikainen, suolainen vesi ehtii imeytyä ja sekoittua makeaan pohjaveteen. Varsinainen merenpinnan nousu ei toistaiseksi ole aiheuttanut merkittäviä ongelmia, mutta
vuosikymmenten aikaskaalalla se voi
olla tuhoisa.
Konferenssiin osallistunut Natasha
Kuruppu oli kartoittanut kiribatilaisten
tietoisuutta ilmastonmuutoksesta erityisesti vesisektorin näkökulmasta. Hän
oli myös selvittänyt, miten ihmiset olivat kokeneet 1900-luvun lopun kuivuuden ja mitä se oli heille opettanut.
Kaksi sopeutumistapaa nousi esille: sadevettä pyritään varastoimaan entistä
tehokkaammin ja kaivoja aiotaan syventää. Ainoa kunnallinen vesihuolto
on pääsaarella, muualla ollaan omien
kaivojen varassa.
Pohjaveden suolaantumiselle yksityinen kansalainen ei voi mitään eikä
paljoa voi tehdä köyhä valtiokaan. Pa-

Natasha Kuruppu on tutkinut
kiribatilaisten sopeutumista
ilmastonmuutokseen.
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Reinin suulla
sijaitsevan
Rotterdamin
tulvapadon
luukkujen
tukivarret ovat
Eiffeltornin
suuruusluokkaa.

himpiin paikkoihin voidaan rakentaa
merenrantaan suojamuureja, joilla saadaan hillittyä rannan syöpymistä. Meriveden pääsyä saaren sisäosiin on sitä
vastoin käytännössä mahdotonta estää.

Bangladesh
Bangladeshissa on asukkaita lähes tuhatviisisataa kertaa enemmän kuin Kiribatilla. Kansainvälisen avustusyhteisön voimavarat riittäisivät suuren hädän tullen asuttamaan kiribatilaiset
muualle maailmaan, mutta Bangladeshin osalta tämä ei olisi mahdollista.
Vuoden 1998 tulva vei Bangladeshissa ihmishenkiä puolentoista Kiribatin
verran, kolme vuosikymmentä aiemmin oli sattunut vieläkin tuhoisampi
tulvakatastrofi. Hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) ennusteet ovat
synkkiä. Merenpinnan nousu ja voimistuvat taifuunit uhkaavat kymmeniä
miljoonia ihmisiä kaikilla eteläisen Aasian megadeltoilla, Bangladeshissa näihin meritulviin voivat yhdistyä myös
samanaikaiset jokitulvat. Lähes koko
valtio on Gangesin, Brahmaputran ja
Meghnan alavaa suistoaluetta.
Masih Younus tarkasteli esitelmässään Bangladeshin köyhien viljelijöiden
sopeutumista ilmastonmuutokseen. He
ovat perinteisesti valinneet kunkin vuoden riisilajikkeen tulvan suuruuden perusteella. Jos tulva ei ole noussut korkealle, on uskallettu istuttaa hyväsatoi-

sen aman-riisin taimia, suurilla tulvilla on turvauduttu kharif-riisiin.
Vuosien 1988 ja 1995 tulvat nousivat
niin korkealle, että vesi huuhtoi amanriisin taimet pois. Niiden tilalle istutetut kharif-taimet antoivat tyydyttävän
sadon. Vuoden 1998 tuhoisa tulva oli
kolmihuippuinen. Viljelijät menettivät
taimensa kolmeen kertaan eikä kaikilla
ollut enää voimia tai varoja neljänteen
istutukseen. Sopeutumiskyvyn rajat oli
ylitetty.
Bangladeshista on kerrottu myös esimerkkiä hieman yllättävästä tavasta
lisätä sopeutumiskykyä vesisektorilla.
Talvikautena maan pohjoisosat kärsivät
kuivuudesta, koska eroosio on kuluttanut maaperää ja pohjaveden muodostuminen on vähentynyt. Niinpä erään
kylän lähin vedenottopaikka siirtyi ensin kolmen, sitten kuuden kilometrin
päähän. Tällöin naiset eivät enää pystyneet hakemaan vettä jalkaisin. Avustusprojektin tuella hankittiin polkupyöriä. Nyt myös miehet lähtivät vedenhakuun. Kylän vesihuolto oli sopeutunut uusiin olosuhteisiin – ja samalla tasa-arvo oli edistynyt.

Kanadassako vesipulaa?
Kolmasosa kanadalaisista eli noin 11
miljoonaa asuu Ontarion provinssin
eteläosissa. Samannimisen jättijärven
ohella raakavettä otetaan pohjavesimuodostumista, muista järvistä sekä

hieman myös joista. Haja-asutusalueilla on käytössä omia kaivoja.
Toistuvat kuivuudet ovat aiheuttaneet vesihuollolle ongelmia vuoden
1990 jälkeen. Grace Koshida tarkasteli
tilannetta Yorkin piirikunnan osalta.
Asukkaita on noin Suur-Helsingin verran, vesilähteinä kaikki yllämainitut.
Vuodesta 1997 lähtien piirikunnassa
on ollut käytössä kesäajan vedenkulutusta säätelevä järjestelmä. Kuumina
poutapäivinä vettä lotrataan asukasta
kohti 2–4 kertaa keskikulutusta enemmän. Säätely koskee nurmikoiden kastelua, uima-altaiden täyttöä ja autojen
pesua. Rajoitustasoja on kolme:
1. Käyttöä kehotetaan välttämään.
2. Käyttö on kielletty (maksimisakko
5000 CAD)
3. Käyttökielto plus muun käytön vähentämiskehotus.
Jakeluverkoston kuntoon on kiinnitetty erityistä huomiota, teollisuudelle
ja virastoille on tarjottu asiantuntijapalveluita veden käytön vähentämiseksi.
Myös kansalaiset voivat konsultoida
asiantuntijaa, joka voi esimerkiksi järkevöittää nurmikon kastelumenetelmää
tai ehdottaa tontin maisemoinnin muutoksia.
Piirikunnassa toimii myös eri tahojen
edustajista koostuva ’Water Response
Team’. Siinä on väkeä ministeriöstä aina golfkenttien pyörittäjiin saakka. Koko Ontariossa golfkenttiä on lähes tuhat.
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Voltajoki
Akosombon
padolta
alavirtaan.

Hollanti
Kun 60 % kansalaisista asuu merenpinnan alapuolella, veteen liittyvien ongelmien on pakko olla mittavia. Meren
aiheuttamaa uhkaa on Hollannissa torjuttu valtavin suojavallein, joiden rakentamiseen pakotti erityisesti helmikuun 1953 katastrofi. Lähes kaksituhatta
ihmistä kuoli meren murrettua silloiset
vallit.
Myös Hollannin vesihuolto painiskelee melkoisten ongelmien kanssa.
Maan länsiosissa pohjavettä ei juuri voida käyttää, koska ikivanha Pohjanmeren suolavesi luuraa jo muutaman metrin syvyydessä. Esimerkiksi Amsterdam,
Rotterdam ja Haag käyttävät pääosin
Reinin, Meusen ja Ijsseljärven vettä.
Gerhard van den Berg pohtii artikkelissaan vedenhankinnan vaihtoehtoja.
Ilmastonmuutoksen ennakoidaan kärjistävän ongelmia; sekä tulvat että kuivuudet voivat paheta, pohja- ja pintavesien laatu voi heiketä. Tästä on jo esimerkkejä; vuonna 2006 Evidesin vesilaitoksen piti keskeyttää raakaveden otto Meusesta liki kahdeksi kuukaudeksi, koska tulvan takia veden sedimenttipitoisuus oli liian korkea.
Tulevaisuuden vedenhankintaa varten on arvioitu monia vaihtoehtoja.
Dyynialueilla voidaan muodostaa tekopohjavettä, suolanpoistoa ja puhdistetun jäteveden muuttamista käyt-
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tökelpoiseksi on myös harkittu. Suolaisen veden uhkaamien pohjavedenottamoiden lähistölle rakennetaan uusia
kaivoja, joista pumpataan suolaista vettä. Tällöin se ei pääse etenemään kohti
makean veden muodostumaa.

Afrikka
Päätetään viiden maanosan kierros Afrikkaan, jota yleisesti pidetään kaikkein
haavoittuvimpana ilmastonmuutoksen
edetessä. Erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa jo ilmaston nykyiset oikut ovat liikaa ravinnontuotannolle, vesihuollolle ja terveyssektorille. Ilmastomallien esittämät tulevaisuuskuvat ovat
perin synkeät. Esimerkiksi jo 10 prosentin vähennys vuoden sademäärässä
voi eräillä Afrikan alueilla pienentää vesivarat puoleen nykyisestä.
Sopeutumista tarvitaan kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Maatalous, kalastus ja vesihuolto ovat tyypillisesti
sääherkkiä ja näillä sektoreilla sopeutumistarve on suuri. Keinovalikoima on
laaja ja uusia instrumentteja kehitetään
koko ajan. Eräissä Afrikan maissa on
esimerkiksi käytössä säävakuutus:
avustusjärjestö maksaa köyhän viljelijän siemenviljalainan, jos sademäärä jää
tietyn raja-arvon alle.
Länsiafrikkalainen Ghana ulottuu sateiselta Guineanlahden rannikolta kuivaan Saheliin. Valtion halki virtaa Vol-

tajoki, johon 1960-luvulla rakennettiin
maailman laajin tekojärvi. Jos tämä
Akosombon allas on ylärajallaan, se on
peräti kahdeksan kertaa Päijänteen kokoinen. Syynä jättialtaan rakentamiseen
oli mittava bauksiittiesiintymä; halvan
sähkön avulla on monikansallinen yhtiö vuosikymmenten ajan tuottanut alumiinia.
Voltajoen virtaamat ovat pitkään olleet alle keskimääräisen. Viime vuoden
elokuussa altaan pinta oli ennätysalhaalla, 12,5 metriä ylärajalta. Sähköntuotanto on myös romahtanut ja koko
valtion energiahuolto on vaikeuksissa.
Tämän vuoden sadekausi on korjannut
tilannetta selvästi, mutta altaan täyttyminen on kuitenkin epätodennäköistä.
Emmanuel Amekor käsitteli konferenssiesitelmässään keinoja, joilla voitaisiin nostaa Akosombon pintaa. Altaan ympärille on jo luotu suojavyöhyke, jossa metsien hakkuuta on rajoitettu.
Myös metsityshankkeita on esitetty. Vesikasvillisuuden poistolla voitaisiin haihduntaa pienentää jonkin verran.
Eri tahojen keskinäinen kilpailu Akosombon vedestä ja energiasta tulee yhä
kiihtymään. Voltajoen keskijuoksulla on
kasteluhankkeita, jotka edelleen pienentäisivät tulovirtaamaa. Ghanan
energiahuoltoa varten on suunniteltu
kahta uutta tekoallasta voimaloineen;
myös kaasuputken vetämistä Nigeriasta on esitetty.
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T

utkimus on toteutettu Suomen ympäristökeskuksen Hydrologian yksikössä osana maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Patoturvallisuus ja ilmastonmuutos -projektia, osittain myös Nordic Energy Research:in
rahoittamassa Climate and Energy -projektissa.
Mitoitustulvat ja niiden muuttuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksesta
jaksolle 2070–2100 mennessä arvioitiin
kaikkiaan 34 P-padolle (kuva 1). P-padoiksi luokitellaan padot, jotka voivat
onnettomuuden sattuessa aiheuttaa
vaaran ihmishengelle tai ilmeisen ja
huomattavan vaaran omaisuudelle.
Suomen P-padot on mitoitettu kestämään kerran 5 000–10 000 vuodessa
toistuva tulva.

Suomen ympäristökeskuksessa tehdyssä tutkimuksessa arvioitiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia Suomen P-patojen mitoitustulviin, joiden tulisi vastata suuruudeltaan kerran 5 000–10 000
vuodessa toistuvia tulvia. Tuloksia voidaan käyttää arvioitaessa ilmastonmuutoksen patoturvallisuudelle aiheuttamia riskejä.

Kuva 1.
Tarkasteltavien
P-patojen ja
vesistöalueiden
sijainti.

Käytetty menetelmä
Mitoitustulva lasketaan käyttäen mitoitussadantaan perustuvaa menetelmää, joka pohjautuu Ruotsissa kehitettyyn suurten tulvien laskentatapaan
(Flödeskommittén 1990). Menetelmää

on edelleen kehitetty tutkimuksen aikana Suomen olosuhteisiin ja tarpeisiin
paremmin sopivaksi. Menetelmässä tulvia simuloitiin siirtämällä kerran 1 000

vuodessa toistuva 14 vrk mitoitussadanta (Solantie et al. 2000) päivä päivältä 40 vuoden säähavaintojakson läpi ja toistamalla vesistömallin ajo jo-
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kaisen siirron yhteydessä. Näistä laskennoista etsittiin pahin tulvatilanne,
jota pidettiin simuloituna mitoitustulvana.
Laskenta tehtiin Suomen ympäristökeskuksen Vesistömallijärjestelmän
(Vehviläinen et al. 2005) vesistömallilla,
joka on veden kiertokulkua kuvaava
malli. Se kuvaa aluesadantaa, lumen
kertymistä ja sulamista, maankosteutta, haihduntaa, pohjaveden muodostumista ja veden kulkeutumista maaperän, järvien ja jokien kautta mereen yksinkertaistetuilla prosessikuvauksilla.
Vesistömalli on sovitettu kutakin vesistöä mahdollisimman tarkasti kuvaavaksi laskentamalliksi noin 20 vuoden
päivittäisten sää- ja vesistöhavaintojen
avulla.
Mitoitustulva laskettiin ensin referenssijaksolla 1961–2000 ja sitten vuosien 2070–2100 arvioitua ilmastoa vastaavassa tilanteessa. Ilmastonmuutoksen vaikutus arvioitiin vertaamalla näitä laskettuja tulvia toisiinsa.
Ilmastonmuutos otettiin tulevaisuuden mitoitustulvia laskettaessa huomioon muuttamalla mitoitussadantaa ja
havaintoihin perustuvia lämpötiloja ja
sadantoja. Vuosien 2070–2100 tilanne
laskettiin käyttäen viittä eri ilmastoskenaariota havaintoihin perustuville
lämpötiloille ja sadannoille ja kahta eri
mitoitussadannan muutosta.

Kuva 2. Mitoitussadannan kasvu ilmastonmuutoksen vaikutuksesta vertailujaksolta
1961–1990 tarkastelujaksolle 2070–2099.

Ilmastonmuutos
Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta Suomen vuosikeskilämpötilan on arvioitu
kohoavan 2–7°C vuoteen 2100 mennessä ja vuosisadannan lisääntyvän 5–40 %
(Jylhä ym. 2005). Erityisen paljon arvioidaan myrskyjen ja rankkojen sadantojen lisääntyvän sekä toistuvuuden
että voimakkuuden osalta (IPCC 2001).
Tämä voi johtaa suurten tulvien lisääntymiseen Suomessa etenkin kesällä ja
syksyllä. Toisaalta Suomessa suurin osa
vahinkoja aiheuttavista tulvista on nykyään kevään lumensulamistulvia, joita lämpeneminen tulevaisuudessa pienentää. Ilmastonmuutoksen vaikutus
suuriin tulviin ei siis ole yksiselitteinen
ja vaikutus vaihtelee eri puolilla Suomea.
Vuosien 1961–2000 havaintoihin perustuvia päivittäisiä sadantoja ja lämpötiloja muutetaan jakson 2070–2100 il-
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Kuva 3. Mitoitustulvan ajankohta nykytilanteessa (vas.) ja vuosina 2070–2100.

mastoskenaarioiden mukaisesti. Havaintoihin perustuvia aluelämpötiloja
ja -sadantoja muutetaan lisäämällä niihin ilmastoskenaarion mukainen kuukauden keskimääräinen muutos. Erilaisia ilmastonmuutosskenaarioita on
viisi, joista neljä on saatu käyttäen uudempia globaaleja malleja alueellisen ilmastomallin reunaehtoina.
Mitoitussadantaa muutetaan erikseen

Tuomenvirta et al. (2000) raportin tulosten perusteella. Laskelmat tehtiin
kahdella eri muutoksella, joista suuremmalla mitoitussadanta kasvoi vuodenajasta ja alueen koosta riippuen
35–85 % ja pienemmällä 12–40 % (kuva
2). Suurempi muutos vastaa Tuomenvirta et al. suosittelemia muutoksia, pienempi ilmastomallin hilapisteiden
muutosten keskiarvoa.
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Kuva 4. Mitoitustulvien pienimmät ja suurimmat muutokset ilmastonmuutoksen
vaikutuksesta 2070–2100 mennessä. Pienimmät tulvat on saatu pienemmillä
mitoitussadannan kasvuilla ja sopivalla ilmastoskenaariolla, suurimmat tulvat
suuremmilla mitoitussadannan kasvuilla ja sopivalla ilmastoskenaariolla.

Kuva 5. P-patojen mitoituksen riittävyys jaksolla 2070–2100 simulointien
pienimmillä (vas.) ja suurimmilla (oik.) mitoitustulvilla. Pienimmät tulvat on
simuloitu pienemmillä ja suurimmat vastaavasti suuremmilla mitoitussadannan
kasvuilla.

Tulokset
Mitoitustulvat ajoittuvat suurimmalla
osalla Etelä-Suomen ja Pohjanmaan Ppatoja jo nykytilanteessa kesään tai syksyyn (kuva 3). Tämä johtui osittain patoaltaiden säännöstelykäytännöistä ja

varastokapasiteetista, joiden avulla kevättulvia pystyttiin pienentämään. Vuosina 2070–2100 mitoitustulvat ajoittuvat
kesään tai syksyyn, poikkeuksena pohjoisimmat kohteet sekä Saimaa ja Näsijärvi, joilla tulvan ajoitus muuttui talveen. Tulvien ajoittumiseen vaikuttavat

patojen valuma-alueiden ominaisuudet
ja järvien säännöstely- ja varastointikapasiteetti.
Kuvassa 4 on esitetty viidellä ilmastoskenaariolla ja kahdella mitoitussadannan muutoksella tehtyjen laskelmien mitoitustulvien suurimmat ja pienimmät muutokset. Kuvasta nähdään,
että useilla kohteilla muutoksen arvioinnin epävarmuus on suuri. Etelä- ja
Keski-Suomen P-padoilla mitoitustulva kuitenkin kasvaa kaikkien arvioiden
mukaan. Muutosten suurimpien arvojen voitaneen olettaa edustavan ilmastonmuutoksen vaikutuksen ylärajaa.
Sen sijaan simulointien pienimmät arvot
eivät edusta ilmastonmuutoksen vaikutuksen todennäköistä alarajaa, koska
käytetyt mitoitussadannan muutokset
olivat lähellä keskimääräisiä arvoja.
Mitoitustulvien muutos vaihtelee sen
mukaan, mikä tekijä tulvan aiheuttaa.
Jos mitoitustulva on edelleen jaksolla
2070–2100 lumen sulamisen ja samanaikaisen vesisateen aiheuttama, tulva pysyy keskimäärin ennallaan. Mitoitustulva voi kasvaa tai pienetä
skenaariosta riippuen. Vaihtelu johtuu
lämpenevien talvien pienenevistä lumimääristä ja toisaalta talven ja kevään
kasvavista sadannoista.
Jos mitoitustulva ajoittuu sekä nykyisin että jaksolla 2070–2100 kesälle tai
syksylle, se kasvaa. Ajankohta ei juuri
muutu, mutta mitoitussadannan kasvu
suurentaa mitoitustulvia +9...+72 %. Jos
mitoitustulva on nykyisin kevättulva,
mutta ajoittuu tulevaisuudessa kesälle
tai syksylle, se pienenee tai kasvaa riippuen mm. kohteesta ja ilmastoskenaariosta.
Kesään tai syksyyn ajoittuvien mitoitustulvien suuruuksiin eivät havaittuihin lämpötiloihin ja sadantoihin käytetyt ilmastonmuutosskenaariot juuri
vaikuta vaan niihin vaikuttaa eniten mitoitussadannan muutosskenaario. Kevääseen sijoittuvien mitoitustulvien
suuruus riippuu lumen kertymisestä,
jolloin talven ja kevään lämpötilan kasvu vaikuttaa voimakkaasti tulvan suuruuteen.

Johtopäätökset
Tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää
muihin kohteisiin tai muiden toistu-
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misaikojen tulviin. Yleisemmät tulvat
voivat muuttua eri tavalla kuin mitoitustulvat, koska tulvien syy-seuraus riippuvuudet ovat epälineaarisia. Ilmastomallien perusteella useammin
toistuvat sadannat eivät kasva yhtä paljon kuin harvinaiset sadannat.
Juoksutuskapasiteetin ylittymisen riski kasvaa padoilla, joilla mitoitustulva
kasvaa merkittävästi. Suurimmalla osalla padoista kasvava mitoitustulva pystytään kuitenkin hallitsemaan ongelmitta. Tämä edellyttää kuitenkin tehokkaita toimia tulvan vaikutusten pienentämiseksi. Näihin toimiin kuuluvat
padon oman altaan ja yläpuolisten altaiden järkevä säännöstely, ohijuoksutuksen aloittaminen ajoissa sekä erityistoimenpiteet kuten maapadon avaaminen hallitusti lisäjuoksutuskapasiteetin saamiseksi. Simuloinneissa on
oletettu, että toimenpiteet tehdään ilman viivytyksiä heti tulvan vakavuuden ollessa selvillä. Toimenpiteiden
myöhästyminen pahentaa tulvatilannetta ja lisää juoksutuskapasiteetin ylittymisriskiä. Toimenpiteiden tekeminen
ajoissa vaatii toimivaa ennuste- ja ha-
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vainnointijärjestelmää sekä padon ja
yläpuolisen vesistön hyviä toimintavalmiuksia.
Simuloiduista 34 padosta viidellä padolla ilmastonmuutos johti tilanteeseen,
jossa nykyinen juoksutuskapasiteetti ei
riitä, kun tarkastellaan simuloituja pienempiä mitoitustulvia (kuva 5). Suuremmilla mitoitustulvilla ongelmia oli
13 padolla. Suurimpien tulvien oletetaan edustavan jakson 2070–2100 mitoitustulvien ylärajaa. Pienemmät mitoitustulvat ovat todennäköisesti lähempänä ilmastonmuutoksen vaikutusta. Jos patojen koneistovirtaama laskettaisiin mukaan juoksutuskapasiteettiin, vähenisi riittämättömän juoksutuskapasiteetin omaavien patojen määrä jonkin verran.
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P

itkä kuiva jakso kesällä voi kuivattaa metsät niin, että voimakkaan
tuulen vallitessa mahdollisesti syttynyt metsäpalo voi aiheuttaa suurta tuhoa. Kuivuuden seurauksena kaivot voivat kuivua ja veden laatu huonontuu.
Myös vesivoiman tuotantomahdollisuudet heikkenevät. Kevääseen ja alkukesään osunut kuivakausi aiheuttaa ongelmia maataloudelle ja metsämarjojen
sato voi kärsiä veden puutteesta.
Kesä–elokuu oli vuonna 2006 ennätyksellisen kuiva. Kaisaniemen havaintoasemalta on käytössä sadehavaintoja
vuodesta 1845 lähtien ja vuoden 2006
kesä–elokuun 38 mm sademäärä on tämän havaintoaikasarjan alhaisin mitattu arvo. Koko maan alueelle laskettu
kolmen kuukauden sademäärä oli noin
100 mm. Säähavaintoja on laajasti käytössä 1900-luvun alkupuolelta lähtien,
ja kesän 2006 sademäärä oli alhaisin arvo koko tämän noin sadan vuoden havaintojakson ajalta.
Läheisessä muistissamme on myös
kesällä 2002 alkanut kuivuusjakso, joka

Kuivuus ei ole Suomen ilmaston tyypillinen piirre. Kasvusto on
vihreää ja huolenaiheena ovat pikemminkin liian runsaat sateet, etenkin jos ne ajoittuvat kesälomakauteen. Tämän vuosituhannen alku on kuitenkin osoittanut, että myös kuivuus voi aiheuttaa meillä melkoisia ongelmia.

jatkui aina vuoden 2003 kevääseen.
Vuoden 2002 kuivuusjakson taloudellisten menetysten Suomessa on arvioitu
olleen 102 miljoonaa euroa (Silander ja
Järvinen, 2004).
Osana Ilmastonmuutoksen sopeutumistutkimusohjelmaa (ISTO) kartoitettiin, missä rajoissa Suomen ilmasto
menneinä vuosikymmeninä on vaihdellut. Työssä laskettiin useiden eri ilmastomuuttujien 10, 25, 50, 100, ja 500
vuoden toistumistasot. Sateen osalta
mukana oli kuukauden, kahden viikon,
viiden vuorokauden, vuorokauden ja
kuuden tunnin sademäärät, lumen syvyys sekä kuivuusjaksojen pituudet.
Kuivuusjaksojen pituudet (so. jaksojen,
jolloin peräkkäisten päivien sadesumma jää alle tarkasteltavan rajan) laskettiin käyttäen rajoina 10, 25, 50, 100 ja 200
mm. Suomessa sataa talvella keskimäärin vähemmän kuin kesällä, ja koska kuivuuden vaikutus on erilainen kesällä ja talvella, eriteltiin kesäkausi (touko–elokuu) ja talvikausi (syys–huhtikuu) laskelmissa.

Ääri-ilmiöiden teoriaa
Ääriarvojen tutkimista varten on kehitetty ääriarvoteoriaan perustuvia tilastollisia menetelmiä, joiden avulla voidaan säähavaintoja analysoida ja arvioida, kuinka usein sääilmiöt voivat
esiintyä ja missä rajoissa ne vaihtelevat.
Menetelmien avulla pyritään siis arvioimaan ilmiön esiintymistä kuvaavan
jakauman ns. ’’häntää’’. Tilastollinen
analyysi ääriarvojen teoriasta on ollut
kehitteillä jo 1900-luvun alkupuolelta
lähtien. Ääriarvojen tilastollisen analysoinnin kulmakivi on kolmen ääriarvojakauman teoria, jonka esittivät ensin Fisher ja Tippet (1928). Sen todisti
ensimmäisenä Gnedenko (1943) ja myöhemmin sujuvammin de Haan (1976).
Ääriarvoteorian perusmenetelmässä
aineistosta poimitaan jokaiselta määrätyltä aikaväliltä, esimerkiksi kultakin
vuodelta, suurin tai pienin arvo. Poimitut arvot, joiden oletetaan olevan riippumattomia ja yhtäläisesti jakautuneita, muodostavat yhdessä jakauman, jo-

VESITALOUS 5/2007 13

VT0705 s06-41 3.10.2007 07:27 Sivu 14

Kuva 1.
Työssä käytetyt
havaintoasemat ja -jaksot.

tettavasti, tarvitaan mahdollisimman
pitkiä mittausaikasarjoja. Suomen säähavaintoasemilla tehtyjä havaintoja on
ilmastotietokannassa pääasiassa vuodesta 1961. Nämä digitaalisessa muodossa olevat havaintoaikasarjat ovat
näin ollen noin 50 vuoden mittaisia. Aikasarjat ovat lyhyehköjä arvioitaessa ilmiöiden satojen vuosien toistumistasoja. Tehdyssä selvityksessä käytettiin
12 havaintopaikan aineistoja. Havaintoaikasarjojen pituudet vaihtelivat jonkin verran. Joensuusta ja Sodankylästä
oli käytössä mittaustietoja vuodesta
1947 alkaen ja muilta asemilta noin 10
vuotta lyhyemmältä ajalta (kuva 1).

Joka kymmenes vuosi
yli kuukausi lähes sateetonta

ka noudattaa yleistä ääriarvojakaumaa
(GEV-jakauma). Ääriarvojakauma määräytyy sijainti-, skaala- ja muotoparametrien mukaan.
Perusmenetelmän heikkoutena on, että se ei usein hyödynnä kaikkea käytettävissä olevaa aineistoa. Nykyaikaisemmassa ’’Peaks over threshold’’ eli
POT-menetelmässä koko havaintoaineisto sovitetaan ääriarvojakaumaan.
POT-menetelmä perustuu tietyn kynnysarvon ylittävistä arvoista muodostettuun yleistettyyn Pareto-jakaumaan
(GPD), jonka määräävät sijainti-, skaala- ja muotoparametri.
Ääriarvojen yhteydessä käytetään
usein termejä toistuvuusaika ja toistumistaso. Toistuvuusaika on ilmiön
käänteinen todennäköisyys, ja se kuvaa
aikaa, jonka aikana ilmiön odotetaan
esiintyvän keskimäärin kerran. Toistu-
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mistaso kertoo ilmastollisen suureen arvon, joka keskimäärin ylittyy tai alittuu
kerran määrätyssä toistumisajassa. Ääriarvojakaumien avulla voidaan esimerkiksi selvittää, kuinka kovaa pakkasta (= toistumistaso) on odotettavissa kerran 50 vuodessa (= toistumisaika).
Ilmatieteen laitoksella toistuvuusaikojen laskennassa on käytetty The
Extremes Toolkit -ohjelmatyökalua, joka on kehitetty Yhdysvalloissa National Center of Atmospheric Research
(NCAR) instituutissa (Gilleland et al.,
2005; Katz et al., 2005). Ohjelmatyökalu sisältää sekä yleistetyn Pareto-jakauman (GPD) että yleistetyn ääriarvojakauman (GEV) pohjalle kehitetyt ääriarvoanalyysit ja toistuvuusaikojen laskentamenetelmät.
Jotta ilmastomuuttujien ääriarvojen
toistuvuuksia voitaisiin arvioida luo-

Tarkasteltaessa kuivuusjaksojen pituutta nähdään, että rajan ollessa 10 mm
ovat kesäajalle laskettujen kuivuusjaksojen toistumistasot selvästi alhaisempia kuin jos tarkastellaan koko vuotta
(kuvat 2 ja 3). Koko vuoden tapauksessa 10 vuoden toistumistason pituus
on noin 50-60 vuorokautta, kun se kesäkuukausina on 35–45 vuorokautta.
Talvella sataa vähemmän kuin kesällä.
Sadan vuoden toistumistaso on kesäkaudella noin 50 vuorokautta ja koko
vuoden tapauksessa noin 60 vuorokautta. Keskimäärin kerran sadassa
vuodessa esiintyy siis noin kahden kuukauden mittainen jakso, jonka aikana ei
sadetta juuri tule.
Suomessa kuukauden keskimääräinen sademäärä on 50 mm suuruusluokkaa. Kesäkaudella tällä 50 mm rajalla lasketun kuivuusjakson 10 vuoden
toistumistaso vaihtelee asemittain runsaan kahden ja noin kolmen kuukauden välillä, 100 vuoden toistumistason
ollessa tyypillisesti yli sata vuorokautta. Koko vuoden tapauksessa nämäkin
toistumistasot ovat muutamia kymmeniä vuorokausia pitemmät. Asemien väliset erot ovat suuret.
Kerran 10 vuodessa sadan millin sadekertymää saadaan odottaa 150–200
vuorokautta, kun koko vuosi on tarkastelun kohteena ja runsaat 100 vuorokautta, kun tarkastellaan pelkästään
kesäkuukausia. Kesäkuukausina 500
vuoden toistumistaso on samaa suuruusluokkaa kuin koko vuoden 10 vuoden
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Kuva 2. Eri rajoilla laskettujen kuivuusjaksojen
toistumistasojen vaihtelu asemittain. Tässä ns. ’’box-plot’’
esityksessä 75 % tapauksista eli 9 aseman arvot ovat
laatikon sisällä, laatikon keskellä oleva viiva on mediaani.
Kuvan tapauksessa kuivuusjaksot ovat voineet alkaa mihin
tahansa aikaan vuodesta.

toistumistaso. Etenkin koko vuoden aineiston tapauksessa erot eri asemien välillä ovat hyvin suuret. Eri asemien väliset erot selittyvät paitsi havaintoaikasarjojen lyhyydellä myös sillä, että Etelä-Suomessa sataa keskimäärin enemmän kuin pohjoisempana.
Tarkastellessamme kuivuutta rajalla
200 mm päädytään jo noin seitsemästä
kymmeneen kuukauden mittaisiin jaksoihin 10 vuoden toistumistasoilla. Erot
kesäkauden ja koko vuoden välillä ovat
hyvin pienet. Näin pitkä jaksohan ulottuu myös kesäkuukausiin.

Kuva 3. Eri rajoilla laskettujen kuivuusjaksojen
toistumistasojen vaihtelu asemittain. Tässä ns. ’’box-plot’’
esityksessä 75 % tapauksista eli 9 aseman arvot ovat
laatikon sisällä, laatikon keskellä oleva viiva on mediaani.
Kuvan tapauksessa kuivuusjaksot ovat alkaneet
touko–elokuussa.

metsäpaloja. Kuivina kesinä metsäpaloja oli paljon (kuva 4). Kesinä 2002 sekä 2006 maastopalojen määrä Suomessa ylitti 5000 kappaleen määrän. Tehokkaan valvonta- ja sammutustoiminnan
ansiosta suurin osa paloista jää onneksemme hyvin pienialaisiksi.

Kuivuus ja maatalous
Kesän 2006 kuivuuden vaikutuksesta
monien kevätkylvöisten kasvien, jopa
sokerijuurikkaan, kasvu pysähtyi heinäkuussa täysin. Nurmilta vesi loppui
ja kasvu pysähtyi melkein kaikilla pel-

loilla paitsi multa- ja turvemailla. Kasvit, joilla on juuristo valmiina keväällä,
menestyivät pääsääntöisesti hyvin. Viljojen laatu oli lähes kaikkien ominaisuuksien suhteen erinomainen. Kokonaisuutena kuivuudesta huolimatta
kasvukausi 2006 oli varsin myönteinen
vuosi.

Ilmasto muuttuu,
yleistyykö kuivuus?
Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta arvioidaan sademäärien lisääntyvän meillä Suomessa etenkin talvella. Lisäksi en-

Kuivuus lisää metsäpaloja
Suomessa laajat metsäpalot ovat viime
vuosina olleet harvinaisia. Itärajan takana laajoja paloja esiintyy kuitenkin
usein ja monina kesinä on maahamme
ajautunut näistä paloista lähtöisin olevaa savua. Kuivuuden ja metsäpalojen
välinen riippuvuus on selvä. Viimeisten 11 vuoden aikana kuivia kesä ovat
olleet 1997, 2002 ja 2006. Etenkin 2002 ja
2006 kuivuus oli todella paha.
Sateisia kesiä olivat 1998, 2004 ja 2005.
Kesinä, jolloin satoi paljon, syttyi vähän
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Kuva 4. Kesä-elokuun sademäärä Helsingissä ja
Sodankylässä sekä Suomessa havaittujen
maastopalojen lukumäärä.

tistä suurempi osa talvisateista tulee vetenä. On mahdollista, että kesäisin saadaan nykyistä useammin voimakkaita sateita ja välillä puolestaan koetaan helteisiä
jaksoja. Lämpötilan kohoamisen seurauksena haihdunnan arvioidaan lisääntyvän, joka puolestaan lisää
kuivuusriskiä. Lisääntyykö meillä kuivuus vai rankkasateet ja tulvat vai molemmat tai saammeko tulevinakin vuosikymmeninä nauttia varsin tasaisesta sadeilmastosta? Siinä riittää vielä tutkimista.

Kirjallisuus:
Fisher, R. & Tippett, L., 1928. Limiting forms of the frequency distribution of the largest or smallest member of sample. Proceedings of
the Cambridge Philosophical Society 24:180–190.
Gnedenko, B. V., 1943. Sur la distribution limite du terme maximum
d’une serie aleatoire, Annals of Mathematics, 44, 423–453.
Gilleland, E., Katz, R. & Young, G., 2005. Extremes toolkit (extRemes):
Weather and climate applications of extreme value statistics.
http://www.assessment.ucar.edu/toolkit/.
de Haan, L., 1976. Sample extremes: an elementary introduction. Statistica Neerlandica 30, 161–172.
Katz, R. W., Brush, G. S. & Parlange, M., 2005. Statistics of extremes: Modeling ecological disturbances. Ecology, 86(5), pp. 1124–1134.
Silander, J. & Järvinen, E. A., 2004. Vuosien 2002–2003 poikkeuksellisen kuivuuden vaikutukset (Effects of Severe Drought of
2002/2003). Suomen ympäristö 731, 79 s.
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T

ulvat aiheutuvat maassamme pääasiallisesti kolmen tekijän vaikutuksesta: keväisistä lumen sulamisvesistä erityisesti Pohjois-Suomessa, kesän ja syksyn runsaista sateista
Etelä-Suomen ja Pohjanmaan rannikon
pienehköillä ja vähäjärvisillä valumaalueilla, sekä useiden peräkkäisten sateisten vuosien aiheuttamasta altaiden
täyttymisestä Järvi-Suomen suurilla vesistöalueilla. Tulvan syntyyn vaikuttavat hetkellisen vesimäärän lisäksi vuodenaika (maan routaisuus, lumen vesiarvo ja kasvillisuus), alueen maankäyttö (maanpeite, ojitukset) ja vesivarastojen tila (pohjaveden pinnan taso).
Aivan viime vuosilta on useita esimerkkejä kohtalaisen suuria vahinkoja
aiheuttaneista tulvista. Vuodet 2004 ja
2005 olivat poikkeuksellisen pahoja, tulvat vahingoittivat yhteensä noin 1 800
rakennusta. Heinäkuussa 2004 rankkasateet nostivat Vantaanjoen pintaa ja tulvavesi vahingoitti asuinrakennuksia ja
tiestöä. Sulamisvesitulva puolestaan
nousi Kittilän keskustan alueelle ke-

Kansallisen
tulvakartoituksen
perusteet
Suomen tulvakartoitusjärjestelmää rakennetaan vuonna 2003
julkaistun suurtulvatyöryhmän loppuraportin pohjalta. Reunaehtona on Euroopan unionin tulvadirektiivi, joka muun muassa velvoittaa jäsenmaat laatimaan mallinnukseen perustuvat
karttaesitykset tärkeimmistä tulvavaara-alueista ja tulvariskeistä.

väällä 2005 ja aiheutti noin kolmen miljoonan euron menetykset. Näyttää ilmeiseltä, että maankäytön tehostuessa
ja ilmaston lämmetessä tulvariski kasvaa entisestään.

Haasteena tulvien kartoitus
EU:n valmisteilla oleva tulvadirektiivi
vaatii jäsenmaita kartoittamaan tulvaherkät alueet (ks. tekstilaatikko). Tulvanpeittävyys-, tulvavaara- ja tulvariskikartoilla pyritään parantamaan yhteiskunnan varautumista tulvimiseen
(kuva 1). Vaarakartat antavat yleiskuvan tulvan laajuudesta ja syvyydestä eri
toistumisajoilla. Riskikartta taas pyrkii
antamaan realistisen arvion erikokoisten tulvien aiheuttamista vahingoista.
Kansallisella tasolla tehtävä kartoitus
on haasteellinen ja pitkäjänteinen urakka, sillä maassamme on tunnistettu yli
70 korkean tulvariskin aluetta hyvin
pienistä kohteista aina suuriin järvialtaisiin asti.
Kartoitusmenetelmän tulisi olla mah-

dollisimman yksinkertainen, sillä karttoja laativien alueellisten ympäristökeskusten välillä on suuria eroja tulvaalueiden laajuudessa, paikkatietoaineistojen tasossa, tietokoneresursseissa
ja henkilöstön kokemuksessa paikkatietojärjestelmien käytössä. Kartoitus pitäisi pystyä tekemään myös kustannustehokkaasti, mieluiten olemassa olevan paikkatietoaineiston pohjalta niin,
että tarve tapauskohtaisiin kenttätarkistuksiin ja aineistojen muokkauksiin
jäisi mahdollisimman vähäiseksi.
Karttojen tulisi lisäksi olla luotettavia
ja riittävän tarkkoja sekä palvella useita hyvin erilaisia toimijoita kaavoittajista operatiiviseen pelastustoimeen.
Tulvasuojelussa ja alueiden kaavoituksessa on tärkeää ymmärtää, syntyvätkö
pitkällä aikajänteellä suurimmat tulvavahingot harvoin tapahtuvien suurtulvien vai usein toistuvien normaalitulvien aiheuttamina. Tämän tiedon varassa voitaisiin harkita, minkälaisia tulvia on mielekästä pyrkiä torjumaan ja
mihin on viisaampaa sopeutua.
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Kuva 1. Tulvakarttojen tietosisältö kasvaa siirryttäessä tulvan peittävyyskartasta vaarakarttaan ja edelleen riskikarttaan.

Tulvavaarakartta antaa
yleiskuvan tulvasta
Tulvavaarakartalla esitetään tulvan laajuus ja syvyys. Kartoitus perustuu
maanpinnan digitaalisen korkeusmallin ja vedenkorkeustiedon yhdistämiseen. Vaaran asteen mittarina käytetään
yleensä veden syvyyttä, joskus myös
virtausnopeutta, edellisten yhdistelmää
tai tulvan leviämisnopeutta. Korkeusmalleja tarkennetaan tarpeen mukaan
lisäämällä niihin tulvan leviämistä rajoittavia elementtejä, kuten tie- ja tulvapengerryksiä. Suurtulvan virtaamat
ja vedenkorkeudet voidaan määrittää
joko todennäköisyysjakaumiin perus-

tuvilla tilastollisilla menetelmillä, hydrologisen kierron mallintamiseen perustuvilla vesistömalleilla, kuten Suomen ympäristökeskuksen vesistömallijärjestelmällä, tai historiallisia tulvakarttoja käyttäen. Tulvavaarakarttoja
voidaan käyttää muun muassa maankäytön suunnittelussa, riskikohteiden
määrittelyssä, tulvasuojelu- ja tulvantorjuntasuunnitelmien laatimisessa.

Yleispiirteinen kartoitus
interpoloi vedenpinnan
Tulvavaarakartat voidaan luokitella lähtötietojen tarkkuuden ja valitun mallinnusmenetelmän perusteella yleis-

piirteisiin ja yksityiskohtaisiin karttoihin. Yleispiirteinen tulvavaarakartta on
kohtalaisen karkeilla lähtötiedoilla laadittu numeerinen karttatuote, jota käytetään yleiskaava- ja maakuntakaavatasolla (kuva 2). Tällä hetkellä korkeusmallina käytetään maanmittauslaitoksen valmistamaa koko maan kattavaa
25 metrin ruutukoon korkeusmallia
tai kuntien omia korkeusmalleja. Tulvavedenkorkeudet interpoloidaan lineaariseksi pinnaksi koko jokiuomalle ja
yhdistetään digitaaliseen korkeusmalliin, jolloin tulva-alueet paljastuvat tulvaveden kohotessa korkeusmallin yläpuolelle. Tämä kartta antaa yleiskäsityksen eri toistuvuusajoilla esiintyvien

Kuva 2.
Esimerkki
yleispiirteisestä
tulvavaarakartasta.
Kuvan tulva
muodostuu
rannikkokaupungissa
kerran 250
vuodessa
esiintyvän
huippuvirtaaman
tilanteessa
meriveden
ollessa 140 cm
normaalin
yläpuolella.
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tulvien laajuudesta ja syvyydestä, mutta ei sisällä tietoa esim. veden virtausnopeudesta. Kartan heikohko tarkkuus
otetaan huomioon siten, että esitysmittakaava on pieni ja kartan informaatio
yleistetty. Tarkimmillaan käytetään 1:50
000 mittakaavaa, eikä siinä esitetä yksittäisiä rakennuksia.

Yksityiskohtainen kartoitus
perustuu hydrauliseen
mallinnukseen
Virtausnopeustieto olisi tärkeää esimerkiksi tilanteissa, joissa nopea virtaama aiheuttaa riskin jokipenkkojen
sortumisesta tai uhkaa tuhota infrastruktuuria. Tämän vuoksi keskeisille riskialueille laaditaan yksityiskohtainen tulvavaarakartta. Se perustuu tarkkaan korkeusmalliin ja vesimassan hydrauliseen virtausmallinnukseen, ja sitä
käytetään asemakaavatasolla. Tulvaalueet esitetään tyypillisesti mittakaavassa 1:20 000. Mallinnuksen lähtötietona käytetään mallinnettavan jokiuoman ylä- ja alaosasta samoja vedenkorkeustietoja kuin yleispiirteisessä tulvavaarakartoituksessa. Yleispiirteisen lineaarisen interpoloinnin sijaan
veden virtaus mallinnetaan uoman ja
sen lähiympäristön poikkileikkaustietojen avulla. Kun vedenpinnan korkeustarkkuus kasvaa, myös mallinnuksessa
käytettävän korkeusmallin keskivirheen
tulee olla huomattavasti pienempi kuin
yleispiirteisessä tulvavaarakartoituksessa eli luokkaa +/–30 cm.
Yksityiskohtaiseen vaarakartoitukseen tarvittavat tarkat lähtöaineistot
ovat tyypillisesti kalliita tai niitä ei ole
lainkaan olemassa. Jälkimmäisessä tilanteessa aineisto kerätään erikseen
esim. jokiuoman kaikuluotauksilla ja
tarkoilla satelliittipaikannuksilla. Yksityiskohtainen tulvavaarakartoitus on
näin ollen huomattavan kallista, minkä
vuoksi kartoitukset keskitetään vakavimman tulvavaaran alueille. Digitaaliset tulvavaarakartat tallennetaan Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään
tulvatietojärjestelmään, joka on osa ympäristöhallinnon karttapalvelua. Tämän
lisäksi tulvavaarakartoista valmistetaan
yleistetyt karttaversiot, jotka ovat kaikkien kansalaisten saatavilla esim. internetissä.

Kuva 3. Esimerkki EU-direktiivin mukaisesta tulvariskikartasta. Tulvan ulkopuolinen
alue on rasteroitu vinoviivoin. Natura-alueita ei esiinny esimerkkikartan
rajaamalla alueella. Tulvariskikartoituksen periaatteita hiotaan edelleen,
joten Suomessa käyttöön tuleva kartoitustapa voi poiketa kuvan esimerkistä.

Tulvariskikartoitus
parantaa varautumista
Viime vuosien suurtulvat ovat lisänneet
tarvetta entistä parempaan tulviin varautumiseen. Lyhyt- ja pitkäjänteisen
tulviin varautumisen pohjaksi tarvitaan
ennakkoarvioita tulvien aiheuttamista
taloudellisista vahingoista ja inhimillisestä kärsimyksestä. Useissa Euroopan
maissa on jo tehty näitä tulvariskikartoituksia, joissa esitetään alueellinen
tulvariski jollakin sovitulla periaatteella. Riskin määritelmä vaihtelee jossakin
määrin maiden välillä. Yleisesti ottaen
tulvariski määritellään useimmiten tulvavaaran ja kohteen haavoittuvuuden
yhdistelmänä siten, että riski = vaara x
haavoittuvuus. Vaara määräytyy tulvien toistuvuuden ja tulvan syvyyden
sekä virtausnopeuden mukaan. Haavoittuvuus puolestaan tarkoittaa koh-

teiden alttiutta tulvavahingoille ja kohteiden mahdollisia tuhoja. Tulvariskikartalla ilmennetään tyypillisesti tulvan
aiheuttamia taloudellisia ja muita ympäristöön, henkilöihin, tärkeisiin toimintoihin ja vaikeasti evakuoitaviin
kohteisiin kohdistuvia uhkia (kuva 3).
Suomessa ei laajamittaisia tulvariskikartoituksia ole vielä tehty, mutta kartoituksen perusteita tutkitaan ja selvitetään paraikaa Extreflood II -tutkimushankkeessa.

Monenlaisia riskikohteita
Tulvariskikartat voidaan jakaa tulvavaarakartan tapaan yleispiirteisiin ja yksityiskohtaisiin. Yleispiirteinen tulvariskikartta vastaa EU:n tulvadirektiivin
vähimmäisvaatimuksia (ks. EU-direktiivi tekstilaatikossa). Siinä kuvataan
tulvan laajuus tietyillä esiintymisajoil-
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la, alueen asukkaiden viitteellinen määrä, ympäristölle vaarallisten teollisuuslaitosten sijainti sekä arvokkaat luontokohteet. Käytännössä tällaiset kartat tullaan luultavammin tekemään yleispiirteisen tulvavaarakartoituksen ja jo olemassa olevien paikkatietokantojen, kuten VAHTI-paikkatietokannan, avulla.
Yksityiskohtaisessa tulvariskikartoituksessa (ts. rakennuskohtainen tulvariskikartta) maankäyttöä aluetasolla kuvaava lähtöaineisto korvataan tarkemmalla paikkatietoaineistolla. Rakennusten tulvavahinkoja mallinnettaessa
voidaan hyödyntää esimerkiksi rakennus- ja huoneistorekisteriä (RHR-paikkatietokantaa). Se sisältää muun muassa rakennusten sijaintitiedon, koon, kerros- ja asukasmäärän sekä käyttötarkoituksen. Yksityiskohtaisessa tulvariskikartoituksessa vahingot on mahdollista ennustaa jopa euromääräisinä
paikkasidonnaisina arvoina.

Kartat mukaan
tulvatietojärjestelmään
Valuma-alueen hydrologiset olosuhteet
muuttuvat maankäytön ja ilmastonmuutoksen sekä uoman spontaanin
muuntumisen seurauksena, minkä
vuoksi tulevaisuuteen ulottuvien arvioiden pohjana olevan paikkatietoaineiston tulisi olla helposti päivitettävissä. Perinteisillä paperikartoilla näiden
vaatimusten toteuttaminen olisi mahdotonta. Tulvakartat tulevat todennäköisesti olemaan kokoelma paikkatietoaineistoja Suomen ympäristökeskuksen
tulvatietojärjestelmässä. Tästä järjestelmästä eri toimijat voivat poimia tarvitsemansa tietokerrokset ja yhdistellä itselleen sopivia lopputuotteita.
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Tulvavaara- ja tulvariskikartat
(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta, III luku, 6. artikla)
3. Tulvavaarakarttoihin on sisällytettävä sellaiset maantieteelliset alueet, joilla voi
esiintyä tulva seuraavien toistuvuuksien mukaisesti:
a) tulvan esiintymisen todennäköisyys on vähäinen tai tulva on mahdollinen äärimmäisissä olosuhteissa;
b) tulvan esiintymisen todennäköisyys on keskisuuri (todennäköinen toistumisaika
≥ 100 vuotta);
c) tarpeen mukaan alueet, joilla tulvan esiintymisen todennäköisyys on korkea.
4. Kunkin 3 kohdassa tarkoitetun tulvatilanteen osalta on käytävä ilmi seuraavat
osatekijät:
a) tulvan laajuus;
b) vaihtoehtoisesti joko vesisyvyys tai vedenkorkeus;
c) tarvittaessa virtausnopeus tai asiaankuuluva virtaama.
5. Tulvariskikartoissa on osoitettava 3 kohdassa tarkoitettujen toistuvuuksien
mukaisesti esiintyviin tulviin mahdollisesti liittyvät vahingolliset seuraukset seuraavalla tavalla ilmaistuina:
a) seurauksista mahdollisesti kärsivien asukkaiden viitteellinen määrä;
b) seurauksista mahdollisesti kärsivällä alueella harjoitettavan taloudellisen toiminnan tyyppi;
c) ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi 24
päivänä syyskuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/61/EY1 liitteessä I tarkoitetut laitokset, jotka voivat aiheuttaa äkillistä pilaantumista tulvatilanteessa, ja
direktiivin 2000/60/EY liitteessä IV olevassa i, iii ja v kohdassa määritellyt, seurauksista mahdollisesti kärsivät suojelualueet;
d) muut tiedot, jotka jäsenvaltio katsoo hyödyllisiksi, kuten sellaisten alueiden
nimeäminen, joilla saattaa esiintyä tulvia, joiden mukana kulkeutuu paljon kiinteää ainesta.
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1-ohjelman mukaisen ’’Hulevesien hallinta Kuopion Saaristokaupungissa’’ -nimisen EU -hankkeen. Projektin yhtenä osahankkeena kokeiltiin hulevesien kemiallista käsittelyä saostusta
ja laskeutusta hyväksi käyttäen.
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e-mail: petri.juntunen@kuopio.fi

H

ulevesiin on kiinnitetty huomiota lähinnä kuivatuksen ja tulvasuojelun kautta, koska rakennetulla alueella muodostuvan valunnan
eli huleveden on ajateltu olevan melko
puhdasta sadevettä. Useat tutkimukset
ovat kuitenkin osoittaneet huleveden
sisältävän epäpuhtauksia, jotka voivat
kuormittaa vastaanottavia vesistöjä.
Huleveden likaantuminen johtuu lisääntyneestä pintavalunnan määrästä
sekä valuma-alueelta peräisin olevista
epäpuhtauksista. Erilaisia hulevesien
hallinta- ja käsittelymenetelmiä on olemassa runsaasti, mutta tutkittua tietoa
menetelmien soveltuvuudesta Suomen
olosuhteisiin on vähän.
Hulevesien käsittely on ainakin Kuopiossa yleensä toteutettu etupäässä mekaanisesti ja osittain biologisesti erilaisia
kosteikoita tai imeytysratkaisuja käyttäen. Kemiallisia menetelmiä, kuten saostusta ei juuri ole Suomessa käytetty.
Juomaveden ja jäteveden käsittelyssä ke-

miallinen saostus on sen sijaan käytetty
ja hyväksi havaittu menetelmä. Kemiallista saostusta on myös käytetty turvetuotanto- ja peltoalueiden valumavesien
puhdistuksessa. Menetelmän hyviä puolia ovat mm. nopea käyttöönotto, laskeutuksessa vaadittava pieni pintakuorma ja kyky käsitellä suhteellisen suuriakin fosfori- ja kiintoainepitoisuuksia
Saostuskokeilu toteutettiin 3.5.–
19.10.2006 välisenä aikana. Hankkeessa yhteistyötahona ja osarahoittajana oli
Kemira Chemicals Oy, joka antoi asiantuntija- apua kemikaalin valintaan ja annostukseen liittyvissä asioissa. Mittausja annostelujärjestelmän toteutti Savonia- ammattikorkeakoulun tekniikan
yksikkö.

Valuma-alue
Kemiallisen saostuksen kokeilualueena
oli osa Kuopion Pölläkänlahden valuma-alueesta. Alue soveltui hyvin ko-

keiluun, koska Pölläkänlahden tila on
tyydyttävä ja ihmistoiminnan vaikutukset ovat selvästi näkyvissä. Pölläkänlahti on yhteydessä kapean ja matalan salmen välityksellä Kallaveteen.
Hulevesien valuma-alueen pinta-ala on
noin 80 ha, josta puolet on pientaloaluetta ja puolet puistoa ja virkistysaluetta. Virkistysalueesta noin 10 ha oli
rakenteilla ja toimi osittain louheen varastoalueena. Saostusalueen välittömässä läheisyydessä tehtiin myös
maansiirtotöitä 16.8.–11.9.2006 välisenä
aikana.

Testilaitteisto
Käsittelylaitteistoon kuuluivat virtaaman mittaus, kemikaalin syöttö ja sekoitus sekä laskeutusallas (kuvat 1, 2 ja
3). Laitteistojen ja rakenteiden toteutuksessa pyrittiin mahdollisimman yksinkertaiseen toteutukseen. Saostuskemikaali syötettiin suoraan laskeutusal-
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Kuva 1.
Mittaus- ja
annostelulaitteisto
(Kananen, 2006).

Kuva 2. Laskeutusallas (Kananen, 2006).

taaseen menevään tulokaivoon, jossa
kemikaali sekoittui veden virtauksen
avulla. Kemikaalin syöttö tapahtui annostelupumpulla, jonka iskutiheyttä ohjattiin pinnankorkeusmittarin avulla.
Annostelulaitteisto oli asennettu siirrettävään konttiin, jotta laitteisto olisi
mahdollista myöhemmin siirtää uuteen
kohteeseen. Pinnankorkeuden mittari
rakennettiin kaivon sisälle ja on myös
siirrettävissä toiseen kohteeseen tarvittaessa. Virtaaman mittausta toteutettiin
myös manuaalisesti V-mittapadolla
Kemikaalina käytettiin polyalumiinikloridia, tuotenimeltään PAX XL 60.
Käytetty annos oli 15.5.2006–15.9.2006
välisenä aikana noin 50 mg/l, minkä jälkeen annosta nostettiin noin 150
mg/l:een kokeen loppuajaksi. Annokset oli valittu astiakokeiden perusteella
siten, että pienempi annos edusti annosta, jolla saavutettiin riittävä flokinmuodostus ja reduktio erityisesti sameuden suhteen, ja suurempi annos tilannetta, jolla saavutettiin fosforin suhteen maksimi reduktio.
Laskeutusallas toteutettiin yksinkertaisena maa-altaana. Laskeutusaltaan
(kuvat 2 ja 3) pinta-ala oli noin 350 m2
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Kuva 3. Laskeutusallas.

ja tilavuus 250 m3. Keskimääräinen pintakuorma oli 0,01 m/h maksimi pintakuorman ollessa 0,15 m/h. Teoreettinen
maksimi pintakuorma oli noin 0,4 m/h,
joita suurempia virtaamia varten oli ra-

kennettu ylivuotokynnys ja ohitusoja.
Laskeutusaltaasta vedet johdettiin keräysputkiston kautta purkuvesistöön
(kuva 2). Keräysputkisto oli rakennettu rei’itetystä viemäriputkesta ja sijait-
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si noin 30 cm vedenpinnan alapuolella.
Kokeiden aikana sekä tulevasta että
lähtevästä vedestä mitattiin seuraavia
suureita:
• Lämpötila
• pH
• Sähkönjohtavuus
• Kiintoaine
• Kokonaisfosfori
Lisäksi lähtevästä vedestä mitattiin
liukoisen fosforin pitoisuutta 26.6.–
29.9.2006 välisenä aikana. Näytteet otettiin keskimäärin 3 kertaa viikossa.

Tulokset
Tärkeimmät tulokset on esitetty taulukossa 1.
Fosforin keskimääräinen reduktio oli
noin 60 % ja kiintoaineen 51 %. Fosforin virtaamapainotettu reduktio koejaksolla oli vastaavasti 57 % ja kiintoaineen 78 %. Kiintoaineen ja fosforin
tulokset on esitetty tarkemmin kuvissa 4 ja 5.

Kuva 4. Fosforin pitoisuudet ja virtaamat koejakson aikana.

Käytännön kokemuksia
Koejakson alussa allas jouduttiin tyhjentämään ja allaspenkereitä vahvistamaan, koska saostusaltaan penkereessä havaittiin vuoto. Saostusprosessi
lähti käyntiin muutaman päivän kuluttua kemikaalin syötön aloittamisesta. Tämä on merkittävä etu verrattuna kosteikoiden toimintaan, joiden
käyntiinlähtö voi ainakin Kuopiossa
saatujen kokemusten mukaan vaatia
jopa vuoden.
Allas joutui kesän aikana kohtalaisen roskaamisen kohteeksi, vaikka laskeutusallas olikin aidattu 1,5 m kor-

Kuva 5. Kiintoainepitoisuudet sekä virtaamat koejakson aikana.

kealla työmaa-aidalla, ja vaikka aitaa
vahvistettiin myöhemmin teräsverkolla. Altaaseen joutui kesän aikana
mm. polkupyöriä, pulloja ja laudankappaleita.
Heinäkuun helteiden aikana laskeutusaltaaseen muodostui jonkin verran

pintalietettä, joka saattoi aiheuttaa kiintoainepitoisuuden kasvua tuloksissa.
Itse mittaus- ja annostelulaitteisto toimi hyvin koko koejakson ajan. Ainoa
huoltotoimenpide oli kemikaalikonttien
vaihto, joka suoritettiin noin kerran
kuukaudessa.

Taulukko 1. Hulevesien saostuskokeilun tuloksia.
Tuleva
vesi
Keskiarvo
Suurin arvo
Pienin arvo

Virtaama
l/s

pH

Lämpötila
°C

Sähkönjohtavuus
mS/m

0,9
4,8
0,1

7,21
7,66
6,53

14,2
19,8
7,9

23,2
35,6
4,3

pH

Lämpötila
°C

Sähkönjohtavuus
mS/m

6,86
7,47
5,75

16,1
22
10,2

24,8
35,4
15,7

Lähtevä
vesi
Keskiarvo
Suurin arvo
Pienin arvo

0,9
4,8
0,1

Kokonaisfosfori
μg/l
43,4
200
0
Kokonaisfosfori
μg/l
18,9
100
0

Kiintoaine
mg/l

Liukoinen fosfori
μg/l

13,8
113,5
2

-

Kiintoaine
mg/l

Liukoinen fosfori
μg/l

6,8
39,8
0

5,6
18
0
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Tulosten tarkastelua
Kemiallisen käsittelyn keskimääräiset
kiintoaineen ja fosforin reduktiot vastaavat toimintakuntoisen kosteikkopuhdistamon tuloksia. Kuitenkin suurilla kiintoainepitoisuuksilla kemiallisen saostuksen tulokset näyttäisivät olevan parempia kuin kosteikkopuhdistamossa.
Koejaksolle oli ominaista pitkä kuiva kausi heinäkuun puolivälistä syyskuun alkuun, joka näkyy pieninä tulevan veden fosforin ja kiintoaineen pitoisuuksina. Esimerkiksi tulevan veden fosforipitoisuus oli tuolloin 10–40
€ g/l, mikä oli samaa luokkaa kuin
vastaanottavan vesistön fosforipitoisuus. Toisaalta on myös huomattava,
että pienillä annoksilla kemikaalin annostelu ei ole optimaalinen pienen sekoituksen takia. Pienillä virtaamilla
myös annostelupumpun iskuväli suhteellisen pitkä (jopa yli 1 minuutti) minkä takia kemikaali ei sekoitu tasaisesti
virtaukseen.
Suuremmilla virtaamilla menetelmä
toimi kohtuullisen hyvin mitoitusvirtaaman puitteissa. Suurilla virtaamilla
tulevan veden kokonaiskuorma kasvoi
merkittävästi. Kiintoaineen osalta käytännössä suurin osa kuormituksesta
syntyi muutaman sadepäivän aikana.
Fosforilla tulokset olivat samansuuntaisia, mutta kuormituksen jakautuminen oli ajallisesti tasaisempaa. Menetelmä vaatii kuitenkin ylivuotojärjestelyn poikkeuksellisen suurille virtaamille, jotta altaaseen saostunut sakka ei
karkaisi vesistöön.
Kemikaaliannoksen nostaminen 50
mg/l:sta 150 mg/l:aan paransi hieman
fosforin saostumista, mikä näkyy liukoisen fosforin pitoisuuden alenemisena. Keskimäärin liukoisen fosforin pitoisuus pieneni noin 50 %. Kiintoainepitoisuuden suhteen annoksen nostamisella ei ollut havaittavaa vaikutusta kokeen aikana. Toisaalta täysin ilman kemikaalin lisäystä kiintoaineen
tai fosforin laskeutumista ei laskeutusaltaassa havaittu tapahtuvan.

Kustannukset
Laitteiston kustannukset koostuvat investointi- ja käyttökustannuksista. Lait-
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teiston investointikustannukset olivat
yhteensä 25 000 €. Laitteiston rakentamiskustannukset ovat samaa suuruusluokkaa kuin vastaavan hulevesimäärän käsittelevän kosteikon rakentaminen, kun kosteikkoon liittyvää puistorakentamista ei lasketa mukaan. Investointikustannukset koostuivat seuraavasti:
– maanrakennustyöt, noin 18 500 €.
– saostuslaitteet ja asennustyöt, kuten
kemikaalisyöttöyksikkö ja pinnankorkeuden mittari, noin 5000 €
– muut varusteet, kuten betoninen tulokaivo ja työmaakoppi, noin 6500 €.
Laitteiston käyttökustannukset ovat
noin 7 000 € vuodessa. Käyttökustannukset koostuvat kemikaalikustannuksista, jotka ovat noin 3 500 € sekä huolto- ja ylläpitokustannuksista, jotka ovat
noin 3 500 €. Käyttökustannuksissa
on huomioitava, että kemikaalin kulutus riippuu virtaamasta ja huleveden
laadusta, joten kesän sateisuudesta johtuen voi käyttökustannuksissa olla merkittäviä eroja. Huoltokustannuksissa on
oletettu, että vesinäytteet otetaan noin
kerran kuukaudessa sekä paikalla käydään tekemässä huolto- ja siivoustöitä
noin kerran viikossa. Käyttökustannukset ovat kosteikko- tai imeytysmenetelmiin verrattuna korkeahkot kemikaalikustannuksista johtuen. Puhdistettavaa kuutiota kohti käyttökustannuksiksi tulee 0,1€/m3, joka vastaa
jätevedenpuhdistamon käyttökustannuksia.

Johtopäätökset
Kemiallisen hulevesien käsittelyn hyviä puolia ovat nopea käyttöönotto sekä hyvä toimivuus kun kiintoainepitoisuudet ovat suuret. Menetelmä voisi sopia esimerkiksi hulevesille, jonka
valuma-alueella suoritetaan maanrakennustyötä ja vastaanottava vesistö on
erityisen herkkä. Toisaalta kemiallinen
käsittely on käyttökustannuksiltaan kalliimpaa kuin esimerkiksi kosteikkokäsittely.
Jatkotutkimuksissa tulisi selvittää,
voitaisiinko menetelmää voitaisiin
käyttää uusilla, rakenteilla olevilla
alueilla, koska rakentamisen aikainen
huuhtoma voi olla 3–5 kertainen rakennettuun alueeseen verrattuna. Ke-

miallinen saostuslaitteiston rakentaminen voitaisiin toteuttaa esimerkiksi
niin, että saostuslaitteistoa pidetään
käynnissä 1–3 vuotta, eli ajan jolloin
maanrakennustyöt ovat aktiivisimmillaan rakennettavilla alueilla. Tämän jälkeen annostelulaitteistot on mahdollista siirtää toiselle alueella. Tämän jälkeen saostusallas voitaisiin esim. peittää louheella tai muuttaa osaksi kosteikkoa. Toisaalta voisi harkita mahdollisuutta, että kemiallista saostusta
käytettäisiin kosteikon toiminnan tehostamiseen ensimmäisen toimintavuoden aikana.
Hulevesien saostus saatiin toimimaan
hyvin yksinkertaisin järjestelyin. Mittaus- ja annostelulaitteisto on mahdollista rakentaa sellaiseksi, että se on helppo siirtää paikasta toiseen.
Toisaalta on huomattava, että laitteiston kehitystyö on vielä alkuvaiheessa. Kemikaaliannosta sekä flokkausta optimoimalla on varmasti mahdollista saavuttaa parempia tuloksia.
Astiakokeiden perusteella parhaan
mahdollisen tuloksen kannalta optimiannos hulevesille olisi noin 150 mg/l.
Huomattavaa kuitenkin on, että huomattavasti pienemmälläkin annoksella
eli 50 mg/l saavutettiin hyvät tulokset. Oikea annos on kuitenkin määritettävä sen mukaan toisaalta mihin tulokseen halutaan päästävän.

Kirjallisuus:
Kananen, Riku: insinöörityö: Kemiallinen käsittely hulevesien vaihtoehtoisena käsittelymenetelmänä. 2006. Savonia-ammattikorkeakoulu.
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JÄTEVEDEN PUHDISTUS

Lumettaminen jäteveden
viimeistelykäsittelyssä
Kylmäkristallisaation hyödyntäminen jätevesien jälkikäsittelyssä on uutta Suomen jätevesihuollossa. Kuusamon Rukalla menetelmää testattiin kevättalven 2006 aikana käsittelemällä 6712
m3 puhdistettua jätevettä lumetustekniikkaa käyttäen.

Kirsi Haanpää
dipl.ins.
E-mail: km.haanpaa@gmail.com
Artikkeli perustuu kirjoittajan Oulun yliopiston Vesi- ja ympäristötekniikan laboratoriolle laatimaan opinnäytetyöhön.

Jarmo Sallanko
TkT, laboratorioinsinööri
Oulun yliopisto,
Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio
E-mail: jarmo.sallanko@oulu.fi

Mikko Martikainen
toimitusjohtaja
Snow Secure Oy
E-mail: mikko.martikainen@snowsecure.fi

Keijo Pesonen
toimitusjohtaja
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta
E-mail: keijo.pesonen@kuusamonevo.fi

R

ukan puhdistamon viemäröintialue käsittää Rukan matkailualueen ja sen lähialueita. Kuormitusluvut nousevat puhdistamolla korkeiksi varsinkin hiihtolomien ja pääsiäisen
aikaan paikallisen matkailukeskuksen
vuoksi. Kun normaaliaikana kuormitus
on noin 300 m3•d-1, sesonkiaikoina vastaava luku on jopa 1500 m3•d-1. Puhdistamolla käsitellyt jätevedet johdetaan
turvepohjaisen jälkivalutuskentän kautta Kesäjokeen ja edelleen Yli-Kitkan Kesälahteen.
Puhdistetut jätevedet tehtiin lumeksi jälkivalutuskentän yläpuoliselle raivatulle metsämaalle, josta lumikasan
sulamisvedet sulamisen alettua johdettiin normaalin pintavalutuksen kautta
purkuvesistöön. Kylmäkristallisaation
käytöllä pyrittiin ensisijaisesti siirtämään pintavalutuskentälle menevä
kuormitus keväälle ja varhaiskesälle,
jolloin ravinteiden poisto kentällä tehostuu. Toisena tavoitteena oli jälkipuhdistaa laitokselta lähteviä jätevesiä
ennen niiden ohjaamista jälkikäsittelykentälle. Kenttätutkimuksilla haluttiin
varmistaa, ettei puhdistetun jäteveden
lumetus aiheuta epätoivottuja seikkoja,
kuten ammoniakista tai rikkivedystä
johtuvia hajuhaittoja ympäristöön tai
jälkikäsittelykentän tehon heikkene-

mistä. Tutkimuksessa tarkkailtiin veden
laadun ja hajuhaittojen lisäksi lumen sulamisnopeutta sekä lumetukseen käytettyä energiaa.
Lumen tekeminen suoritettiin 27.2.
–18.4.2006 välisenä aikana (kuva 1) ja
viimeiset lumet sulivat 12.6.2006. Lumen tekemisestä vastasi Snow Secure
Oy. Lumi tehtiin laitoksella puhdistetusta jätevedestä, joka johdettiin lumetuslinjaan jäähdytysaltaan kautta.
Jäähdytysaltaana toimi luonnonpohjainen tilavuudeltaan noin 200 m3 maakuoppa, joka oli kaivettu jälkikäsittelykentän viereen. Lumen tekemisessä käytettiin normaalia hiihtokeskusten lumetuskalustoa: enimmäkseen
hybriditykkejä sekä osittain propellitykkejä.

Kuormitus siirtyi kasvukauteen
Osa jälkikäsittelykentälle menevästä
kuormituksesta saatiin lunta varastoimalla siirrettyä kevätkesän kasvukauden ajalle, jolloin kasvien ravinteiden
käyttö on tehokkaampaa. Lumikasan
sulaminen ajoittui ajalle 1.4.–12.6.2006.
Sulamisen katsottiin alkaneen, kun vuorokauden keskilämpötila nousi yli
0°C:n. Sulaminen kiihtyi kesää kohden lämpötilojen kohotessa ja lumika-
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Kuva 1. Puhdistettu jätevesi tehtiin lumeksi turvepohjaiselle raivatulle metsämaaalueelle. Korkeimmillaan lumikasan huiput nousivat kahdeksaan metriin.
Kuva on otettu 29.3.2006. (Kuva: Mikko Martikainen)

san albedon laskiessa. Albedon lasku
johtui lumeksi tehdyn veden sisältämien kiinteiden epäpuhtauksien pidättymisestä kasan pintaan. Lumen albedolla tarkoitetaan heijastuskykyä eli lumesta heijastuneen ja siihen osuneen
valon määrän suhdetta.

Puhdistuminen
kolmessa vaiheessa
Kylmäkristallisaatio -menetelmässä teoreettinen veden puhdistumisen perusta on puhtaiden jääkristallien muodostumisessa. Jäätyvän veden sisältämät
epäpuhtaudet jäävät puhtaiden jääkiteiden ulkopinnalle ja konsentroituvat
kiteiden välitiloihin. Suuressa lumikasassa epäpuhtaudet edelleen liikkuvat
alaspäin ulkolämpötilasta johtuvien sulamis-jäätymis -syklien aikana ja mahdollisesti flokkautuvat suuremmiksi jakeiksi. Saavuttaessaan maaperän epäpuhtaudet osittain pidättyvät maan pintaan ja osittain adsorboituvat syvempiin
kerroksiin.
Käsittely vaikutti veden laatuun kolmessa eri vaiheessa: lumen tekemisen
yhteydessä, lumikasan ikääntyessä sekä sulamisvesien suotautuessa maaperään. Lumikristallien muodostumi-
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sella oli veden laadussa vaikutusta pHarvoon sekä happipitoisuuteen. pH
nousi keskimäärin 0,8 yksiköllä (7,3 ➝

Kuva 2.
Lumikasan
ikääntymisen
vaikutuksia
veden laatuun
tarkkailtiin
ottamalla
lumikasasta
pystynäytteet
lumiputken avulla
kasan ylhäältä
alaspäin.
Näytteenottoa
varten lumikasan
seinämä
kaivettiin auki.
Kuva on otettu
28.3.2006.
(Kuva: Kirsi
Haanpää)

8,1) ja happipitoisuus noin 3,0 mg:lla litraa kohti (6 mg•l-1 ➝ 9 mg•l-1). pH:n
nousu johtui veden sisältämän hiilidioksidin strippautumisesta pois. Sekä pH:n että happipitoisuuden muutokset riippuivat lumetuslämpötilasta.
Lumikasan ikääntymisellä oli merkittävä vaikutus epäpuhtauksien poistumiseen. Eri yhdisteiden reaktioita ja
kulkeutumista lumikasassa tarkkailtiin
ottamalla lumikasasta pystynäytteet kasan vanhettua kolme ja seitsemän viikkoa (kuva 2). Tuloksista havaittiin epäpuhtauksien kulkevan lumikasassa
konsentroituneena patjana. Omien havaintojen tukena oli tutkimus (Gao et.
al., 2004b), jossa laboratoriossa tehdyissä jäädytetyn teollisuusjäteveden
sulattamiskokeissa havaittiin epäpuhtauksien niin ikään kulkevan patjana
alaspäin ja poistuvan ensimmäisten sulamisvesien mukana. Ainoastaan typpiyhdisteet eivät noudattaneet yleistä
linjaa (taulukko 1). Sulamisvedet suotautuivat maaperään ennen niiden johtumista jälkivalutuskentän kautta purkuvesistöön. Samalla maaperä pidätti
suuremmat sulamisvesien sisältämät
partikkelit.
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Kuva 3. Maaperä pidätti sulamisvesien sisältämät suurimmat epäpuhtaudet.
Osa jäännösfosforista poistui flokkautumisen myötä. Kuva on otettu 8.5.2006.
(Kuva: Kirsi Haanpää)

Typpi haihtui ja fosfori
flokkaantui
Sekä kokonais- että ammoniumtypen
voidaan tulosten perusteella katsoa lumikasan ikääntymisvaiheessa vähentyneen 90 %. Lumetetussa vedessä typpeä
oli keskimäärin 80 000–90 000 μg•l-1 ja

tästä noin 97 % oli ammoniummuodossa. Lumikasasta otetuissa pystynäytteissä kasan ikäännyttyä kolme viikkoa kokonaistyppeä oli jäljellä noin 8000 μg•l-1
ja ammoniumtyppeä noin 6000 μg•l-1.
Typen poistumisen pääteltiin tapahtuneen haihtumalla ammoniakkina ilmaan. Mikäli näin on tapahtunut, am-

moniakkia on 90 % reduktion mukaan
laskettuna haihtunut koko prosessin aikana yhteensä 560 kg, mikä vastaa 18
lypsylehmän tai 133 lihasian vuotuisia
ammoniakkipäästöjä (Grönroos ym.,
1998). Missään prosessin vaiheessa ei
lumikasan välittömässä läheisyydessäkään ollut kuitenkaan havaittavissa ammoniakin hajua.
Veden jäännösfosforista saatiin menetelmän avulla tulosten perusteella
poistettua vielä yli 50 %. Fosforin pääteltiin poistuvan saostumalla liukenemattomaan muotoon lumikasan ikääntyessä. Fosforiyhdisteiden flokkikoko
kasvoi jääkiteiden välitilassa ja suuremmat flokit pidättäytyivät kasan alle
maanpintaan lumen sulaessa (kuva 3).
Osa fosforista adsorboitui maapohjan
turpeeseen. Kanadalainen Northern
Watertek Corporation (2005) on myös
esittänyt tulkinnan, jonka mukaan typen poistumisella olisi fosforin flokkaantumiseen positiivinen vaikutus:
ammoniumtypen poistuessa lumikasasta haihtumalla ammoniakkina ammoniumfosfaattina sitoutunut fosfaattifosfori vapautuu ja saostuu mielellään
kalsiumfosfaattina.
Sekä typen että fosforin poistumisen
osalta tutkimuksessa jäi selvittämättä
useita tekijöitä. Poistumismekanismeja
ei pystytty varmuudella selvittämään

Taulukko 1. Pystynäytteiden analyysitulokset. Mitat on ilmoitettu lumikasan pinnasta pohjaan päin. Ensimmäisen
näytteenoton hetkellä konsentroitunein patja liikkui noin 1,5 m korkeudella pinnasta ja jälkimmäisellä kerralla jo
aivan kasan pohjassa. Typpiyhdisteet eivät noudattaneet yleistä trendiä.
sähkönjohto-kyky

väri

sameus

PO4-P

kiintoaine

NH4-N

kok-N

[μS/cm]

[mgPt/l]

[NTU]

[μg/l]
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[μg/l]
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eikä koekentän koon vuoksi näytteenottoa voitu suorittaa kattavasti. Saatujen tulosten varmistaminen tai hylkääminen jää tulevaisuuden tutkimusten selvitettäväksi.

Likaisetkin sulamisvedet puhtaita
Tutkimuksen aikana epäpuhtauksien
konsentroitumista sulamisvesiin tarkkailtiin suorittamalla sulamiskokeita erillisellä sulamisalustalla (kuva 4). Kokeissa lumikasa pyrittiin säilyttämään mahdollisimman luonnontilaisessa muodossa eikä lunta pakattu esimerkiksi kolonniin. Sulamiskokeita suoritettiin kolmena eri ajankohtana sulattamalla tykitettyä lunta sulamisalustan päällä. Sulamisvedet kerättiin talteen fraktioina.
Analyysituloksista laadittujen Pearsonin
korrelaatiokertoimien perusteella sähkönjohtokykyä voitiin käyttää vertailevana mittaparametrina arvioitaessa sulamisvesien konsentroitumista ja poistumista lumetuskentältä. Kokeissa havaittiin, että kasan sulaessa ensimmäisen 30 % sulamisvesien mukana poistui noin 50 % epäpuhtauksista (kuva 5).
Lumikasan ikääntymisen ja maaperään suotautumisen epäpuhtauksia
poistavaa yhteisvaikutusta arvioitiin sovittamalla lumetuskentän purkuputkelta otettujen näytteiden mittaustuloksiin eksponenttimalli (Gao et al.,
2004). Yleisenä epäpuhtauksien pitoi-

Kuva 4. Epäpuhtauksien konsentroitumista sulamisvesiin mallinnettiin erillisellä
sulamisalustalla. Alustana toimi styroksilla päällystetty vanerilevy, johon tasavälein
poratuista rei’istä sulamisvedet kerättiin osina. Kuva on otettu 19.3.2006. (Kuva:
Kirsi Haanpää)
suuksien indikoijana käytettiin sähkönjohtokykyä. Kentältä poistuvien vesien konsentraatioksi c kumulatiivisen
virtaaman x funktiona saatiin
c
-0,00059x.
c0 = 0,830 e
Tuloksen mukaan jo ensimmäiset sulamisvedet olivat laimeampia kuin alun
perin lumeksi tehty vesi (kuva 6). Tulos

on looginen, kun huomioi sekä lumikasan ikääntymisen että maaperäkäsittelyn vaikutuksen. Typpiyhdisteiden
osalta arvioitu 90 % reduktio alentaisi
lähtötason konsentraatiota jopa kuvassa esitettyä enemmän.
Menetelmän käytön aikana kentälle
sataneen lumen vaikutusta ei ole huomioitu tuloksissa. Kaikkiaan menetel-

Kuva 5.
Sähkönjohtokyvyn arvon
kehitys sulamisen
edetessä.
Tulokset
perustuvat
erillisellä
sulamisalustalla
suoritettuihin
kokeisiin.
Alkuperäinen
sähkönjohtokyvyn arvo oli
noin 1100
μS•cm-1.
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Kuva 6. Sähkönjohtokyvyn mittaustulokset ja tuloksiin sovitettu epäpuhtauksien
poistumakäyrä mallinnettaessa epäpuhtauksien poistumisnopeutta lumetusalueelta
sulamisvesien mukana. Johtokyvyn arvot on esitetty suhteessa raakaveden
keskiarvoiseen johtokykyyn.
män käyttöön liittyi tulosten kannalta
vakavampia epävarmuustekijöitä, kuten
lumetettavan veden laadulliset vaihtelut ja maapohjaisesta jäähdytysaltaasta
lumetuslinjaan mahdollisesti päässeet
epäpuhtaudet, joten sataneen lumen vaikutuksen arvioitiin olevan mitätön.

Mikrobit arveluttavat
Lumen tekemisellä ei havaittu olevan
systemaattista mikrobeja tuhoavaa vaikutusta. Kuitenkin lumikasan sulamisvesistä otetuissa näytteissä indikaattoreina käytettyjen koliformisten bakteerien sekä lämpökestoisten koliformien
reduktiot olivat 96–99,7 % ja 97–99,9
vastaavasti. Mikrobien tuhoutuminen
on tapahtunut joko lumikasan ikääntymisvaiheessa tai sulamisvesien suotautuessa turvemaahan. Koska mikrobit eivät tuhoudu vielä lumikiteiden muodostuessa, on lumisumun leviäminen
lumentekoalueelta pyrittävä tarkoin estämään. Rukalla lumen tekeminen toimi manuaalisesti ja mikäli lumisumu
sääolosuhteiden vaikutuksesta levisi laitosalueen ulkopuolelle, lumen tekeminen keskeytettiin. Automatisoidussa järjestelmässä lumitykeillä ammuttava vesi tulee joko desinfioida tai lumen tekemisen tulee tapahtua suljetussa tilassa.
Kevättalvella 2007 Rukalla jatkettiin

menetelmän käyttöä siten, että lumetuslinjaan menevä vesi pumpattiin vanhan pintavalustuskentän jälkeen UVdesinfioinnin kautta lumitykeille.

Vain pieni energian- ja tilantarve
Rukan projekti pystyttiin toteuttamaan
varsin energiatehokkaasti. Lumetettua
vesikuutiota kohti kului energiaa 1,12
kWh. Energiaa kului veden pumppaamiseen jäähdytysaltaalta lumitykeille
sekä kompressorin toimintaan käytettäessä propellitykkejä. Lumetuskautena vuorokauden keskilämpötilat olivat
normaalit. Vuonna 2006 Rukan puhdistamon energiankulutus oli keskimäärin 1,90 kWh/m3. Lukuja verrattaessa täytyy muistaa, että lumetus on
käynnissä vain osan aikaa vuodesta
eikä aiheuta jatkuvaa kulutuslisää.
Lumeksi tehdyn vesikuution tilantarve oli 0,37 m2. Korkeimmat kasan
huiput ylsivät kahdeksaan metriin. Koska lumikasa oli hyvin onkaloinen ja
suhteellisen matala, voidaan vesikuution lumetuskäsittelyn katsoa vaativan 0,1–0,2 m2 alan.
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Maataloudesta tuleva hajakuormitus vaihtelee voimakkaasti hydrologisten olosuhteiden mukaan. Tällöin näytteenoton tiheydellä ja ajoittumisella on hyvin suuri merkitys kiintoaine- ja ravinnekuormien arvioinnissa. Yksittäisillä virtaamapainotteisillakin vesinäytteillä veden laadussa tapahtuvat nopeat vaihtelut
jäävät usein havaitsematta ja siten niiden perusteella tehtävät
kuormituslaskelmat usein jopa liioittelevat kokonaiskuormitusta.
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V

antaanjoen ja Helsingin seudun
vesiensuojeluyhdistyksen tutkimuksessa mitattiin pienen peltoojan valuma-alueelta tulevaa kiintoaine- ja kokonaisfosforikuormitusta automaattisten mittausantureiden avulla.
Antureiden tunnin välein tuottaman sameus- ja vedenkorkeustiedon perusteella voitiin laskea erittäin tarkasti uomassa tutkimusaikana kulkeutunut
kiintoaine- ja kokonaisfosforikuorma.
Tiheän mittausvälin ansiosta nopeatkaan veden laadussa tapahtuvat muutokset sekä todelliset minimi- ja maksi-

miarvot eivät jääneet havaitsematta. Perinteisesti valuma-alueilta tulevaa kuormitusta on laskettu yksittäisiin vesinäytteistä määritettyihin pitoisuuksiin
ja vuorokauden keskivirtaamatietoihin
perustuen. Joissain tapauksissa kuormituslaskennat perustuvat pidempiaikaisiin keskiarvopitoisuuksiin ja keskivirtaamiin (Vuorenmaa ym. 2002).
Näytteenottoajankohdalla ja -tiheydellä on suuri merkitys laskentajakson
kuormituslaskentojen lopputuloksiin.
Tutkimuksen perusteella näyttää siltä,
että perinteisin menetelmin tehdyt, yli-
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ten hydrologisten olosuhteiden aikana
erilaisilla laskentamenetelmillä saatuja
kokonaisfosforin kuormitusmääriä sekä tulosten erilaisuuteen johtavia syitä
ja seurauksia. Tutkimuskohteena olleen
pelto-ojan veden laatua on seurattu neljän eri tutkimusjakson aikana: syksyllä
2005, keväällä 2006, syksyllä 2006 ja keväällä 2007.

Tutkimusalue
Pelto-ojan valuma-alue sijaitsee Nurmijärven kunnassa Lepsämänjoen latvoilla. Pinta-alaltaan se on 2,6 km2, josta peltoa on 39 %. Lähes kaikki peltoalue sijoittuu valuma-alueen alaosaan
ja pellot ovat hyvin tasaisia savipeltoja.
Ojan veden ominaisuuksiin vaikuttavat
valuma-alueen yläosassa I Salpausselän pohjavesi ja soistuneelta alueelta tuleva humuspitoinen vesi. Voimakkaimmin vedenlaatuun vaikuttaa kuitenkin
alueen savipelloilta tuleva hajakuormitus, ja vedenlaatu huonontuukin huomattavasti ojan alajuoksulle. Valumaalueen pelloilla viljellään viljakasveja,
rypsiä ja kaalia. Suurin osa pelloista
on ollut talviajat kynnettynä, myös näytepisteen läheinen pelto (kuva 1). Pistekuormitusta alueella ei ole.

Menetelmät

Kuva 1. Kevättulvan samentama pelto-oja lumen sulamisjakson jälkeen
maaliskuussa 2007. (Kuva: Pasi Valkama)
virtaamakausia painottavat kuormituslaskelmat saattavat yliarvioida kokonaiskuormien määriä moninkertaisesti ainakin pienissä virtavesissä.
Tässä tutkimuksessa havaittiin pienen pelto-ojan kevät- ja syystulvan aikaisten kiintoaine- ja kokonaisfosforipitoisuuksien vaihtelevan hyvin voimakkaasti ja nopeasti muutaman tunnin sisällä. Vastaavia havaintoja on tehty myös suuremmista uomista (Särkelä
ym. 2006; Valkama ym. 2007). Esimerkiksi Mangelsdorf (1990) on ehdottanut

300 näytteen ottamista uomasta vuoden
aikana luotettavien kuormitustulosten
saamiseksi. Hajakuormituslaskelmat ja
maataloudesta tulevan kuormituksen
arviot perustuvat yleensä juuri pieniltä
valuma-alueilta yksittäisten vesinäytteiden perusteella tehtyihin kuormituslaskelmiin. Tähän menetelmään perustuvien kuormituslaskelmien lopputuloksissa yhdellä yksittäisellä korkealla
pitoisuudella voi olla lopputuloksen
kannalta suuri merkitys.
Tässä artikkelissa käsitellään erilais-

Pelto-ojasta mitattiin tunnin välein veden sameutta jatkuvatoimisella YSI:n
anturilla. Anturin mittaaman sameuden
ja laboratoriossa määritetyn veden kokonaisfosforipitoisuuden välillä todettiin erittäin merkitsevä positiivinen korrelaatio (r = 0,97, n = 35). Näin sameuden perusteella voitiin laskea kokonaisfosforipitoisuus tunnin välein. Ojan
virtaama saatiin laskettua tunnin tarkkuudella mitatun vedenkorkeustiedon
ja ojalle laaditun purkautumiskäyrän
perusteella. Laskennallisen kokonaisfosforipitoisuuden ja virtaamatiedon
avulla tutkimusjakson aikainen kokonaisfosforikulkeuma voitiin laskea tarkasti.
Jos oletetaan, että anturin mittaamaa
tietoa ei olisi ja ojan tutkimusjaksolla
kuljettama kokonaisfosforikuorma laskettaisiin yksittäisten vesinäytteiden perusteella, kuten perinteisesti on tehty,
jäisivät useat pitoisuuksissa tapahtuvat
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Taulukko 1. Tutkimusjaksojen aikaiset kokonaisfosforikuormat eri menetelmillä laskettuna, jaksojen keskivirtaamat,
sademäärät ja jaksojen pituudet. Fosforihuuhtouman kohdalla on mainittu ensin anturitulosten perusteella laskettu
arvo.
kokonaisfosforikuorma
kg/tutkimusjakso
anturidatan perusteella
syksy 2005
kevät 2006
syksy 2006

0,5
55
9

kokonaisfosforikuorma
kg/tutkimusjakso
näytteiden perust.
0,5
110
19

fosforihuuhtouma
tutkimusjaksolla
kg/km2

jakson
keskivirtaama
l/s

jakson
sademäärä
mm

jakson
pituus
d

0,2
21/42
3/7

2
70
20

34
27
194

29
35
29

muutokset havaitsematta. Jakson aikana kulkeutuva fosforin määrä Ltp saatiin kertomalla näytteenottohetken kokonaisfosforipitoisuus cti laskentajakson keskivirtaaman perusteella lasketun jakson aikana virranneen veden
määrällä qTi.
Ltp = cti qTi
Laskentajaksot katkaistiin siitä kohdasta, jossa virtaama oli lähempänä seuraavan näytteenottohetken virtaamaa.
Näin haluttiin parantaa laskentajakson
näytteen edustavuutta.

Kokonaisfosforikuormat
Taulukkoon 1 on kerätty vesiensuojeluyhdistyksen pelto-ojasta tekemien
neljän tutkimusjakson aikaiset kokonaisfosforikuormat. Ojassa kulkeutuvat
kuormat on laskettu anturien mittaaman tiedon perusteella sekä yksittäisiin
vesinäytteisiin perustuen edellä kuvatulla menetelmällä. Kevättulvan aikaiset fosforikuormat olivat syystulvan aikaisia suurempia. Keskivirtaama korreloi positiivisesti fosforikuorman kanssa, mutta tutkimusjakson sademäärän
kasvu ei välttämättä johtanut kuormituksen kasvuun. Merkittävin tekijä oli
keväällä sulaneen lumen määrä ja sulamisnopeus. Valuma-alueen pinta-alaa
kohden kokonaisfosforihuuhtoumat
vaihtelivat huomattavasti tutkimusjaksojen ja laskentamenetelmien välillä
(0,2–42 kg/km2). Ero eri tutkimusjaksojen välisen suurimman ja pienimmän
kuorman välillä oli mittausantureiden
avulla laskettuna 110-kertainen (syksy
2005/kevät 2006), mutta vesinäytteisiin
perustuva menetelmä nosti ääripäiden
välisen eron 220-kertaiseksi.
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Kuva 2. Syksyn 2005 tutkimusjakson aikana automaattisen anturin mittaamien
sameustulosten perusteella lasketut tuntikohtaiset kokonaisfosforipitoisuudet,
virtaama ja laboratoriossa määritetyt kokonaisfosforipitoisuudet. Kuvaan on
merkitty vaaleankeltaisella alueella jaksot ja pitoisuus, jota yksittäinen näyte
kuormituslaskelmissa edustaa.

Eroihin johtavat syyt
Kokonaisfosforipitoisuudet vaihtelivat
eri tutkimusjaksoilla hyvin voimakkaasti hydrologisten tekijöiden mukaan.
Syksyn 2005 eri menetelmillä määritetyt kokonaisfosforikuormat ovat hyvin
yhteneviä johtuen pitoisuuksien pienestä vaihtelusta tutkimusjaksolla (kuva 2). Tämän tutkimusjakson aikana satoi vain 34 mm ja ojan virtaama tutkimusjaksolla oli hyvin pieni. Tutkimusjakson lopun sateet nostivat virtaamaa
ja kiintoainepitoisuutta sekä kokonaisfosforipitoisuutta. Kiintoaine- ja kokonaisfosforipitoisuudet vaihtelivat kaikilla tutkimusjaksoilla hyvin yhtenevästi. Tämä johtuu fosforin voimakkaasta sitoutumisesta savihiukkasten alumiini- ja rautaoksidipolymeereihin (Aura ym. 2006). Pitoisuudet vaihtelivat pientenkin virtaamassa tapah-

tuvien muutosten yhteydessä. Suurempi muutos virtaamassa nosti pitoisuuden hetkellisesti hyvin korkeaksi.
Keväällä 2006 yksittäisiin näytteisiin
perustuvalla menetelmällä saatiin kaksi kertaa suurempi fosforikuorma kuin
anturitulosten perusteella. Tällöin pitoisuusvaihtelut olivat nopeita ja hyvin
huomattavia ja yhdellä huippuvirtaaman aikaisella korkealla pitoisuudella
oli lopputulokseen erittäin suuri merkitys (kuva 3). Mitä voimakkaampi kokonaisfosforipitoisuuden vuorokausivaihtelu on tulva-aikana, sitä suurempi merkitys on näytteenottohetkellä.
Syksyn 2006 tutkimusjaksolla ero laskentamenetelmien välillä oli 2,1-kertainen. Tämä jakso on esimerkki harvan
näytteenoton vaikutuksesta kuormituslaskentaan. Toisaalta neljä näytettä
kuukauden aikana ylivirtaamatilanteita painottaen ei välttämättä poikkea
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Kuva 3. Kokonaisfosforipitoisuuden vaihtelu ja virtaama tunnin välein sekä
laboratoriossa tehdyt kokonaisfosforimääritykset ja yksittäisten näytteiden
edustamat laskentajaksot keväällä 2006.

monien seurantaohjelmien vaatimuksista. Syksyllä 2006 kokonaisfosforipitoisuus nousi virtaaman nousuvaiheessa muutamassa tunnissa huippuunsa ja toisaalta laski lähes yhtä nopeasti virtaamasta riippumatta. (kuva
4). Kokonaisfosforipitoisuudesta ei voidakaan virtaaman perusteella päätellä
mitään.
Vaikka kaksi ensimmäistä näytettä on
otettu ensimmäisen virtaamahuipun aikana, ne on otettu liian myöhään todellisen huippupitoisuuden selvittämiseksi.
Kevään 2007 tutkimusjaksolla vesinäytteisiin perustuva fosforikuorma oli
1,2-kertainen anturitulosten perusteella laskettuun kuormaan verrattuna. Tällöin suurin osa kuormituksesta tuli tutkimusjakson alussa virtaamahuipun
molemmin puolin lyhytaikaisina piikkeinä, mutta näytteenottoajankohdat
edustivat jakson kuormitusta kohtalaisen hyvin (kuva 5).

Johtopäätöksiä

Kuva 4. Syksyn 2006 kokonaisfosforipitoisuus ja virtaama tunnin välein sekä
laboratoriossa tehdyt kokonaisfosforimääritykset ja yksittäisten näytteiden
edustamat laskentajaksot.

Kuva 5. Kevään 2007 kokonaisfosforipitoisuus ja virtaama tunnin välein sekä
laboratoriossa tehdyt kokonaisfosforimääritykset ja yksittäisten näytteiden
edustamat laskentajaksot.

Näytteenottoa suositellaan yleensä keskitettäväksi tulvajaksoille. Juuri tällöin
kulkeutuu ylivoimaisesti suurin osa
kiintoaine- ja fosforikuormasta. Tulvan
aikana tapahtuvat myös nopeat ja suurimmat muutokset kiintoaine- ja kokonaisfosforipitoisuudessa. Jos tulvan aikaisesta uomassa kulkeutuvasta kuormasta halutaan oikea kuva, tulisi näytteitä ottaa useita päivässä ja riippuen
tulvan kestosta myös useamman päivän ajan.
Maatalouden ympäristötukitoimien
vaikuttavuuden seurannan perusteella ei ole juurikaan havaittu muutoksia
vesistöjä rehevöittävän kuormituksen
pienenemisestä (Uusitalo ym 2007). Yksittäisiin vesinäytteisiin perustuvat
kuormituslaskelmat antavat oikeansuuntaista tietoa, mutta niiden avulla
ei saada tarkkaa tietoa kuormituksen
todellisesta määrästä tai ajoittumisesta. Esimerkiksi kiintoaine- ja kokonaisfosforipitoisuudessa tapahtuvat
muutokset ovat niin nopeita, että näytteenottohetken siirtäminen muutamalla tunnilla eteenpäin voi muuttaa
tulosta kymmenkertaisesti. Jos halutaan seurata ympäristötukitoimien vaikuttavuutta vesistöihin, saattaa yksit-
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täisten näytteenottoajankohtien perusteella tehtävät päätelmät oikaista laskelmia liikaa. Esimerkiksi fosforilannoitteiden vähentämisen seurauksena
tapahtuva fosforin huuhtoutuminen
vesistöihin vähenee hitaasti. Fosforin
huuhtoutumisen seurantaan automaattiset veden laatua mittaavat anturit ovatkin erinomainen menetelmä
ainakin savialueilla. Jatkuvatoiminen
veden laadun seuranta on myös hyvä
keino havaita mahdollisia hienovaraisia muutoksia vesien tilassa mukaan
lukien ympäristötukitoimien mahdolliset vaikutukset.
Tulosten perusteella voidaan todeta
peltovaltaiselta valuma-alueelta tulevan kuormituksen vaihtelevan hyvin
voimakkaasti eri vuosien välillä. Keväällä lumen sulamisen seurauksena
muodostuu merkittävin osa peltovaltaiselta valuma-alueelta tulevasta kuormituksesta. Syksyllä ylivirtaamakauden
osuessa aikaan, jolloin suurin osa pelloista on vielä kyntämättä ja kasvillisuus suhteellisen rehevää, ei edes ennätyssuuri sademäärä nosta kuormitusta kevään tasolle. Keväällä olosuh-
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teiden voidaan sanoa olevan lähempänä esimerkiksi leutojen talvien aikana
vallitsevia olosuhteita. Tällöin kasvillisuus on vähäistä ja osa pelloista syyskynnön jäljiltä paljaana ja alttiina eroosiolle. Ilmaston lämpenemisen myötä
leudontuvat talvet lisäisivät siis tämän
tutkimuksen perusteella hajakuormitusta. Merkitystä on kuitenkin myös sademäärillä, sateiden ajoittumisella ja
roudalla.
Vuosittainen vaihtelu hajakuormituksen määrässä johtaa myös maataloudesta tulevan kuormituksen osuuden vaihteluun kokonaiskuormituksesta. Pistekuormituslähteinä toimivien
yhdyskuntien puhdistamoiden vesistöön kohdistamat ravinnekuormat
ovat helpommin laskettavissa ja vaihtelu niissä on vähäisempää kuin hajakuormituksessa. Jatkuvatoimisella seurannalla on nyt myös hajakuormituksen määrästä mahdollista saada totuudenmukaista tietoa ja sen rehevöittävän kuorman arvioiminen on luotettavuudeltaan samalla tasolla pistemäisistä lähteistä tulevan kuormituksen kanssa.
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tekn.tri, opettava tutkija,
TKK vesitalous ja vesirakennus
Luonnonmukaisen vesirakentamisen
asiantuntija
E-mail: juha.jarvela@tkk.fi

Helsingin
Pienvesiohjelma
Kaupungit on pääsääntöisesti kaavoitettu rakentamisen, infrastruktuurin ja autoilun ehdoilla. Pienvedet on yleensä koettu
arvottomiksi, rakentamista haittaaviksi märkäpaikoiksi, joista
on pyritty pääsemään eroon. Erityisesti purot on valitettavan
usein nähty vain hulevesiviemäreinä, jotka on joko putkitettu
maan alle tai suoristettu avo-ojiksi. Nyt askeleen parempaan
suuntaan ottaa juuri valmistunut Helsingin Pienvesiohjelma.

Otso Lintinen
MMM, projektipäällikkö
Projektin johto ja kalatalous
Ramboll Finland Oy

Marika Orava
DI, projektipäällikkö
Pääsuunnittelija ja vesitekniikka
Ramboll Finland Oy

Ulla Loukkaanhuhta
maisema-arkkitehti MARK,
suunnittelupäällikkö
Laatuvastaava ja taajamahydrologia
Ramboll Finland Oy

H

elsingin pienvedet on monen
muun kaupungin tavoin suurelta
osin pirstottu rakentamisella. Puroja ei ole otettu huomioon rakentamisen suunnittelussa juuri muutoin kuin
hulevesien purku-uomina. Keskustassa ja muilla tiiviisti rakennetuilla alueilla uomat on suurelta osin putkitettu.
Muillakin alueilla uomia on usein voimakkaasti muokattu siirtämällä tai suoristamalla uomien linjausta ja muuttamalla niiden poikkileikkausta. Luonnontilaisen kaltaisia uomalinjauksia on
vain muutamissa puroissa. Purojen pituudet ovat lyhentyneet, kun uomia on
suoristettu ja vesi on ohjattu kulkemaan
putkissa. Tällaisten muutosten myötä
menetetään monipuolinen vesiekosysteemi sekä puronvarren ekokäytävä virkistysarvoineen.
Tehokas hulevesiviemäröinti tuo
pienvesiin epäpuhtauksia rakennetuilta alueilta syntyvästä pintavalunnasta.
Sateiden yhteydessä puroihin huuhtoutuu ravinteita ja haitta-aineita, minkä seurauksena pienvesien vedenlaatu
on kaupungeissa tyypillisesti heikko.
Toisena huomattavana ongelmana on

vesimäärien suuri vaihtelu. Rakentaminen on äärevöittänyt virtaamavaihteluita, mistä aiheutuu eroosio-ongelmia ja tulvimista, mutta myös kuivuutta. Taajamarakentamisen aiheuttamat
vesiongelmat ovat monissa maissa johtaneet Suomea tiukempaan sääntelyyn
ja kehittyneempiin toimintatapoihin.
Asutuksen tiivistyminen ja maankäytön tehostuminen on kuitenkin Suomessakin enenevässä määrin lisännyt
painetta ja mielenkiintoa taajamavesien
parempaan hallintaan. Nykyään on herätty huomaamaan pienvesien merkitys ekologian ja virkistyskäytön kannalta. Myös tekniseltä kannalta katsottuna pienvesien järkevällä hoidolla voidaan saavuttaa hyötyjä. Pienvedet ja
niihin liittyvät kosteikkoalueet edesauttavat ylläpitämään veden luontaista kiertokulkua, millä voidaan esimerkiksi vähentää kaupunkitulvien syntymistä.

Kunnianhimoinen päämäärä
Helsingin kaupungin Rakennusviraston toimeksiannosta on laadittu Pien-
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Kuva 1.
Pienvedet voivat
kaupungissa
toimia niin
hulevesien
käsittelykosteikkoina,
monipuolisina
elinympäristöinä
kuin virkistysalueina
– Viikinoja.
Kuva:
Juha Järvelä.

vesiohjelma, jolla on kunnianhimoinen visio:
Vuonna 2015 kaupungissa on runsaasti pienvesiä, puroja, lampia, soita ja lähteitä, jotka muodostavat monipuolisia kokonaisuuksia. Pienvedet lisäävät luonnon monipuolisuutta kaupungissa ja vahvistavat paikallista identiteettiä. Pienvesiohjelman mukaisilla toimilla pyritään saavuttamaan Helsingin alueen pienvesissä EU:n
vesipuitedirektiivin vaatimukset täyttävä hyvä ekologinen tila. Pienvedet ja niiden lähialueet toimivat tällöin viheryhteytenä ja ekologisena käytävänä eri kaupunginosien välillä. Veden laadun parantamiseksi vähennetään erityisesti ravinnekuormitusta ja eroosiosta johtuvaa
kiintoaineen kulkeutumista. Virtaamavaihteluita
tasataan imeytyksen keinoin sekä luonnonmukaisin tulvatasantein ja -niityin. Ihmisille pienvesiympäristöt ovat viihtyisiä virkistysalueita,
joihin voi vetäytyä rauhoittumaan ja tutkimaan
luontoa tai toisaalta liikkumaan.

Ohjelman sisältö
Pienvesiohjelman kohteena on 25 puroa, 6 lampea, 5 suota ja 6 lähdettä. Se koostuu ohjelmaosasta ja pienvesikohtaisesta suunnitelmaosasta, johon kuuluu päivitettävä paikkatietoaineisto. Ohjelman tarkoituksena on määritellä pienvesien ylläpidon ja kunnostamisen periaatteet
ja suositukset, joiden avulla purot ja pienvedet

36 VESITALOUS 5/2007

VT0705 s06-41 3.10.2007 08:06 Sivu 37

Kuva 2. Kaupunkipuroillakin voi olla
kalastollista arvoa, jota voidaan
parantaa uomarakennetta
monipuolistamalla – pienimuotoista
mutkittelua ja sorastusta aiemmin
viivasuorassa Longinojassa. Kuva:
Juha Järvelä.

Kuva 3. Pienvesiohjelmassa on esitetty
kunkin kohteen perustiedot (vas. alh.)
ja suositellut toimenpiteet (oik. alh.)
paikkatietojärjestelmään perustuvilla
kartoilla – esimerkkinä Longinoja
(numerot viittaavat karttaan liittyvään
toimenpideluetteloon). Kartat:
Helsingin Pienvesiohjelma -julkaisusta.

saavuttavat mahdollisimman hyvän ekologisen
tilan. Pienvesiohjelma toimii myös työkaluna
toimenpiteiden tärkeysjärjestykseen asettamisessa ja ajoittamisessa.
Hyvän suunnittelukäytännön mukaista on, että käytetyt kriteerit ovat läpinäkyviä ja objektiivisesti määriteltävissä. Valitettavan usein ympäristönkunnostushankkeiden ratkaisut perustuvat enemmänkin kokemukseen ja näkemykseen
kuin pesunkestävään, laajaan analyyttiseen tarkasteluun. Ekologisesti, teknisesti ja taloudellisesti kestävään lopputulokseen päästään kuitenkin vain hyvin suoritettuun kohdeanalyysiin
perustuvalla suunnittelulla. Pienvesiohjelman
laatimisessa päädyttiin kohteita arvioimaan EU:n
vesipolitiikan puitedirektiivin jaottelun mukaisesti käyttäen ekologisia, hydrologis-morfologisia ja fysikaalis-kemiallisia laatutekijöitä. Lisäksi pienvesiä on arvioitu maisemallisista ja virkistyskäytöllisistä näkökohdista. Arviointi olemassa olevien tietojen perusteella osoittautui käytännössä haasteelliseksi, sillä tähänastiset seurantatutkimukset ovat painottaneet fysikaaliskemiallista vedenlaatua sekä kasvi- ja eläinlajistoa. Sen sijaan vain vähän tietoa on saatavilla
etenkin hydrologis-morfologisista tekijöistä kuten virtaamista ja niiden vaihtelusta sekä uomien
morfologiasta (linjauksesta, kaltevuuksista ja
poikkileikkauksista).
Ohjelmassa on esitetty periaatteiltaan ja vai-
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kuttavuudeltaan eritasoisia toimenpiteitä pienvesien tilan parantamiseksi.
Erityistä huomiota on kiinnitetty ekologisiin toimenpiteisiin ja uoman
muokkaamiseen (mm. mutkittelevan
linjauksen, tulvatasanteiden ja tulvauomien suosiminen). Toimenpiteissä on pyritty ottamaan käytännön tarpeet huomioon ja kehittämään mm.
eroosiosuojausten, patorakenteiden ja
siltojen/rumpujen suunnittelua. Johtavana ajatuksena on kuitenkin hoitaa ongelmien syitä eikä vain seurauksia. Vaikka esimerkiksi eroosiosuojausmenetelminä suositellaan käytettäväksi louheen ja muurirakenteiden sijasta mm. kasvimattoja ja rantojen loiventamista, niin ensisijaisesti on
pyrittävä estämään eroosiota aiheuttavat suuret virtaamavaihtelut. Kullekin
kohteelle suositellut kunnostus- ja hoitotoimenpiteet on esitetty kohdekorteilla, toimenpidetaulukoissa sekä toimenpidekartoilla.

Suosituksia ja kehitysehdotuksia
Taajamavesien hallinta tulisi perustua
valuma-aluelähtöiseen kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, jossa tarkastellaan niin ekologiaa, hydrologiaa, maisema-arkkitehtuuria kuin sosiaalisia näkökohtia. Työssä tarvitaan laajaa asiantuntemusta ja hyvää yhteistyötä eri ammattikuntien välillä. Kaupungeissa erityisenä haasteena on hallinnolliset rajat
ja mahdolliset intressiristiriidat eri toimijoiden tai näkökohtien välillä (mm.
kaupunkisuunnittelu, kadut, viheralueet, vesihuolto, ympäristönsuojelu, ra-
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kennusvalvonta ja pelastustoimi). Hyvään lopputulokseen pääseminen vaatii aitoa yhteistyötä osapuolten välillä,
jotta suunnittelukäytäntöjä voidaan kehittää.
Yksi suurimpia haasteita on maankäytönsuunnittelun pirstaleisuus, joka
ei kokonaisvaltaisesti ota huomioon vesien kiertokulkua. Osa maankäytön
muutoksista voi aiheuttaa välittömästi
ilmeneviä muutoksia (esim. liikekeskusalueen kaavoitus), mutta vähittäinen muuttuminen (esim. kaupunkirakenteen tiivistyminen) voi pitkän ajan
kuluessa aiheuttaa yhtäläisiä haitallisia
muutoksia. Pienvesiohjelman tärkeänä
johtopäätöksenä onkin, että jatkossa tulee panostaa valuma-alueella tehtäviin
toimenpiteisiin, sillä muutoin pelkästään uomassa tehtävillä ekologisilla toimenpiteillä ei välttämättä ole suurtakaan vaikutusta. Tätä varten valumaalueiden maankäyttö ja toiminnot tulisi paremmin kartoittaa ja päivittää paikkatietojärjestelmiin, jotta niitä voitaisiin
tehokkaasti hyödyntää kaavoituksesta
lähtien. Niinikään tulisi selvittää, miten
ympäristöseurannat (mm. seurantamuuttujien valinta) voisivat paremmin
palvella kokonaisvaltaista pienvesien
hoitoa.
Hulevesien aiheuttamat virtaamavaihtelut sekä vedenlaatu- ja eroosiohaitat ovat pienvesien suurin ongelma.
Niinpä erityistä huomiota tulisi kiinnittää hulevesien hallintaan kaavoituksessa, rakennus- ja käyttöluvissa sekä maanvuokrasopimuksissa, sillä se
edistää parhaiten vesien tilan paranemista. Hulevesien hallinnan tulisi ta-

pahtua mahdollisimman lähellä niiden
syntypaikkaa, missä se yleensä on lisäksi teknisesti ja taloudellisesti edullisinta. Ensisijaista on pyrkiä minimoimaan päällystetty pinta-ala, jotta
imeytystä ja viivytystä vaativa vesimäärä pysyisi mahdollisemman pienenä.
Hyvällä suunnittelulla vesi toimii
viihtyisyyttä, virkistystä ja kaupunkiekologiaa edistävänä voimavarana, joka hyödyttää samanaikaisesti monia
intressejä. Usein vesi on kuitenkin nähty ahtaasti vain yhdestä perspektiivistä: esimerkiksi jossain vain haittana,
toisaalla yksinomaan arkkitehtonisena
vesiaiheena tai kalojen elinympäristönä. Kaupunkien pienvesien kestävä
kunnostaminen ei ole suinkaan kertaluonteinen kapea-alainen toimenpide,
vaan enemmänkin kokonaisvaltaista
vesiympäristön vaalimista. Tässä tarvitaan asenteiden muuttumista niin
ammattilaisten ja kaupunkilaisten keskuudessa. Esimerkiksi asukkaiden ja
yhdistysten vapaaehtoisesta purojen
hoitotyöstä, ns. purokummitoiminnasta, on ulkomailta positiivisia kokemuksia. Tähän konkreettiseen asukkaiden vaikuttamis- ja sitouttamismahdollisuuteen tulisi tarttua täälläkin muun tiedottamisen ja ympäristökasvatuksen ohella.

Kirjallisuus:
Helsingin pienvesiohjelma. Helsingin kaupungin
rakennusviraston julkaisuja 2007:3. 166 s.
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BLOGI

Jäitä hattuun
Juhani Kettunen
TkT
RKTL, NOAA
Kirjoitus on ote blogista, joka löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta:
http://uninenseattlessa.blogspot.com/

B

jörn Lomborg iskee taas. Syyskuun
alussa ilmestyi USA:n markkinoille hänen uusin kirjansa: ’’Cool It:
The Skeptical Environmentalist’s Guide to Global Warming’’. Viikkoa, paria
myöhemmin arvostetuissakin amerikkalaisissa lehdissä toistetaan samaa näytelmää kuin muutama vuosi sitten.
Joukko Lomborgin uuteen kirjaan aivan
selvästi perehtymättömiä toimittajia käy
sen kimppuun kumoamalla jopa ja pääasiassa sellaisia ’’Lomborgin väitteitä’’, joita kirjasta ei löydy. Vastaavasti
osa kirjoittajista kehottaa välttämään
Lomborgin ristiinnaulitsemista, lukemaan itse kirjan ja keskustelemaan
asioista järkiargumentein.
Liberaalina ja keskustelevana pitämäni Seattle Post-Intelligerin kolumnisti on
tuohduksissaan ja vaatii Puh-Puh Lomborgia luennoinnin sijaan tulemaan
Washingtoniin tai rajan taakse Kanadaan
katsomaan sitä, kuinka kasvihuoneilmiön heikentämät metsät häviävät tuholaisten tappamina. Matkustakoon
Lomborg tutustumaan myös lounaisamerikkalaisten jäätiköiden sulamiseen.
Asetelma on masentava samasta,

vanhasta syystä kuin edelliselläkin kerralla. Lomborg ei nimittäin väitä, ettei
globaali ilmasto olisi muuttunut. Päinvastoin, hänen ensimmäinen teesinsä
on, että ilmasto on muuttunut ja vieläpä ihmisen vaikutuksesta. Näin Lomborg väittää, mutta aivan kuten edellisessäkin kirjassaan, hän pitää keskustelua muutoksista ja niiden seurauksista liioittelevana ja tunteellisena. Tästä
päästään Lomborgin toiseen teesiin, jonka mukaan tarvitsemme esillä olleita
yksinkertaisempia, älykkäämpiä ja tehokkaampia ratkaisuja ilmaston muutokseen. Lomborgin kolmas perusteesi
on, että ihmiskunnalla on jopa kiireellisempiä ongelmia ratkaistavana kuin ilmaston muutos. Taloustieteilijänä hän
nostaa esiin mm. kehitysmaiden ongelmat, sairaudet ja monet muut globaalit ongelmat.
Uuden kirjan avulla Lomborgin ajatuksiin on helpompi tutustua kuin edelliseen kirjaan. Reilut 160 sivua varsinaista leipätekstiä antaa kuvan ympäristöskeptikon maailmasta. Kovakantisen kirjan hintakin on edelliseen kirjaan
verrattuna ihan kohtuullinen.

Lisää seattlelaisesta kolumnista nettisivulla:
http://seattlepi.nwsource.com/connelly/332243_joel19.html
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MIELIPIDE

Toimiva jätevesihuolto
on kuntalaisten
yhteinen etu
K

untien budjettiraamit on nyt lyöty
ensi vuoden osalta lukkoon. Ilahduttavan monilla alueilla on suunnitelmissa laittaa seudun jätevesijärjestelmä lähitulevaisuudessa kuntoon saneerauksen ja huollon avulla. Suurin
uhka tällä hetkellä on kuitenkin kuntaväen eläköityminen, joka koskettaa
erityisen vakavasti jätevesilaitoksia.
Osaava huoltohenkilökunta on laitosten jatkuvan ja turvallisen toiminnan
kannalta välttämätöntä. Vähenevät resurssit ovat kuin tikittävä aikapommi,
jonka purkamista ei ole kunnissa vielä
pohdittu vakavissaan. Nuoria ammattilaisia valmistuu jatkuvasti, mutta tällä
hetkellä heitä on aivan liian vähän. Huoltotoiminnan ulkoistaminen osittain tai

kokonaan onkin yksi varteenotettavista
vaihtoehdoista tilanteessa, jossa omia
työntekijöitä ei ole riittävästi.
Monien jätevesijärjestelmien 70-luvulla suunnitellut ja rakennetut pumppaamot eivät valitettavasti enää vastaa
vaatimuksia. Saneerauksen kautta jätevedenpumppaamon käyttöikä voidaan
jopa kaksinkertaistaa, lisäksi hyötysuhde ja energiatehokkuus kasvavat.
Uuden työvoiman löytämisen kannalta pumppaamoiden saneeraus on
kannattava satsaus tulevaisuuteen. Siisteissä, turvallisissa ja miellyttävissä työolosuhteissa viihtyvät myös nuoret ammattilaiset. Kuntien täytyy tehdä työpaikoista heille houkuttelevia. Huoltoala on onneksi alkanut viime vuosina

vetää lisää opiskelijoita ja monet ovat
havahtuneet arvostamaan käden taitoja vaativia ammatteja.
Ihmisiä palvelevat, pitkäikäiset laitokset on koko maassa saatettava aikailematta nykyvaatimusten tasolle.
Nyt pitää ripeästi päättää, miten huolto järjestetään niin, että kuntalaisten palvelut ovat turvattuja tulevaisuudessakin. Mielestäni on sekä talouden, herkän ympäristömme että kunnan asukkaiden etu, että tehokkaaseen jätevesihuoltoon kiinnitetään ajoissa huomiota.
Pasi Mönkäre
varatoimitusjohtaja
Oy Grundfos Pumput Ab

Vesitalous alan paras
Vesitalous lehti arvioitiin parhaaksi alan lehdeksi Taloustutkimus Oy:n tekemässä vesihuollon toimialatutkimuksessa
Viime keväänä tehdyn tutkimuksen mukaan Vesitalous lehti arvioitiin edelleen kokonaisarvosanaltaan parhaaksi vesihuoltoalan lehdeksi. Tämän joka toinen vuosi toistettavan
tutkimuksen mukaan Vesitalous on ollut toistuvasti kokonaisarvosanaltaan paras lehti.
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Erityistä kiitosta saavat lehden arvostus ja toimituksellinen taso. Ne ovat kirkkaasti ryhmän parhaita. Tunnettavuudessa Vesitalous oli ryhmän kakkonen. Tiedusteltaessa onko lehti tilaamisen arvoinen, Vesitalous oli taas ykkönen.
Tutkimuskysely tehtiin vesialan toimijoiden keskuudessa
ja siinä verrattiin yhdeksää alan lehteä.
Timo Maasilta
Päätoimittaja
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LIIKEHAKEMISTO
Suunnittelu ja tutkimus

Vesilaitokset
Jätevesilaitokset
Flotaatiolaitokset

Sibeliuksenkatu 9 B
Puh. 09-447 161

Vesi- ja ympäristötekniikan
asiantuntemusta ja suunnittelua

00250 HELSINKI
Fax 09-445 912

Tritonet Oy
Pinninkatu 53 C
33100 Tampere
Puh. (03) 3141 4100
Fax (03) 3141 4140
www.tritonet.fi

Pöyry Environment Oy
PL 50, Jaakonkatu 3
01621 Vantaa
Puh. 010 3311
Faksi: 010 33 26600
www.environment.poyry.ﬁ
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Kiuru & Rautiainen Oy
Vesihuollon asiantuntijatoimisto

Laitosten yleis- ja prosessisuunnittelu
Vesihuollon kehittämissuunnitelmat
Talous- ja organisaatioselvitykset
Taksojen määritysennusteet
Ympäristölupahakemukset

SAVONLINNA
HELSINKI

(015) 510 855
(09) 692 4482

www.kiuru-rautiainen.fi

Knowledge taking people further---

Vesi- ja ympäristötutkimuksia
 Limnologia
 Kalatalous

 Vesikemia
 Hydrobiologia

Yhdyskuntatekniikan ratkaisuja
 Vedenhankinta
 Jätevedenpuhdistamot

 Vedenpuhdistuslaitokset
 Vesihuoltolinjat

www.ramboll.fi
puhelin 020 755 611
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Yrittäjäntie 12
70150 Kuopio
Puh. (017) 279 8600
Fax (017) 279 8601

VT0705 s42-48 Liikehakemisto 3.10.2007 07:46 Sivu 43

Vedenkäsittelylaitteet ja -laitokset
Kaikki ominaisuudet yhdessä laitteessa
– ProMinentilta
Experts in Chem-Feed and Water Treatment

UUSI DELTA® KALVOANNOSTELUPUMPPU optoDrive® teknologialla
Laadukasta annostelua
Lisää luotettavuutta
Taloudellisuutta

www.prominent.fi/delta
ProMinent Finland Oy
Orapihlajatie 39
00320 Helsinki

www.prominent.fi
puh. 09-4777 890
fax 09-4777 8947

– Vedenkäsittelyn hallintaa –
•
•
•
•
•
•
•
•

Automaattiset suotimet vedenkäsittelyyn
Erilaiset säiliöt vaihteleviin prosesseihin
RO-laitteistot ja Nanosuodatuslaitteet
UV-lamput ja Otsoninkehityslaitteistot
pH-, Cl2- ja johtokykysäätimet uima-allas- ja vesilaitoskäyttöön
Vedenkäsittelyjärjestelmien komponentit
Vedenkäsittelyn prosessisuunnittelu
Aqua-Dos vesiautomaatit

Harkkoraudantie 4, 00700 Helsinki, puh.042 494 7800, fax 042 494 7801
Email: dosfil@dosfil.com, internet: www.dosfil.com, Antti Jokinen GSM 0400 224777

PINNINKATU 53 B
33100 TAMPERE
www.sk-trade.com

PUH. (03) 35 95 400
FAX (03) 35 95 444

UV-LAITTEET
♦ JUOMAVEDET
♦ UIMA-ALTAAT

♦ JÄTEVEDET
♦ PROSESSIVEDET

9HGHQNlVLWWHO\lYXRGHVWD

IL

8XGHWQHWWLVLYXPPH
RQMXONDLVWXNl\
WXWXVWXPDVVD

ILMASTIMET
SEKOITTIMET
JÄÄHDYTTIMET

Waterix Oy
Luoteisrinne 5
02270 Espoo
Puh. 020 7981 230

Kunnallinen ja teollinen jätevededenpuhdistus, kaatopaikat, luonnonvedet .www.waterix.com

7XRWWHHQDSXKGDVYHVL
8XGHWQHWWLVLYXPPHRQ
MXONDLVWXNl\WXWXVWXPDVVD

'\QD6DQGKLHNNDVXRGDWLQ
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Vesihuollon koneet ja laitteet

• pumppaamot
• jätevesipumput
• kaukolämpöpumput
• NOPOL/OKI ilmastimet
• epäkeskoruuvipumput
• työmaauppopumput
• potkuripumput
• tyhjöpumput
• sekoittimet

ABS Finland Oy
Turvekuja 6, 00700 Helsinki
puh. 075 324 0300, fax (09) 558 053, www.absgroup.com

Flotaatiotekniikkaa yli 40 vuotta
Vesilaitokset
Jätevesilaitokset
Jäähdytysvesilaitokset

Keuruu 014 771 551

Tampere 040 838 8825

info@kalvi.fi

spc.kalvitek@kolumbus.fi
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VENTTIILIT - KARANJATKOT
KAIVOT - PALOPOSTIT - SÄHKÖHITSAUS
VEESEADMED Oy, LAHTI 010 - 424 4000
info@veeseadmed.fi www.veeseadmed.fi

Vesikemikaalit
ESIKÄSITTELYKEMIKAALIT • PINTAKÄSITTELYKEMIKAALIT • PERUSKEMIKAALIT
VEDENPUHDISTUSKEMIKAALIT • SAOSTUSKEMIKAALIT • RASKASMETALLIEN SAOSTUS

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

w w w.algol.fi

Ciba Specialty Chemicals Oy

Polymeerit
juoma- ja jäteveden
käsittelyyn sekä
lietteenkuivaukseen
Raisionkaari 60
PL 250
FI-21201 Raisio

Puh. 020 380 022
customerservice.finland@cibasc.com
www.cibasc.com
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Verkostot ja vuotoselvitykset

24 h (09) 855 30 40

Monipuolista viemärihuollon palvelua kaivon
tyhjennyksestä viemäreiden kuvauksiin ja
saneerauksiin asianmukaisella erikoiskalustolla!
OTA YHTEYTTÄ!
Puh. (09) 8553 040, fax (09) 852 1616
www.lokapalvelueerola.fi
www.vesihuoltoeerola.fi

Muoviputket vesihuoltoon
Pipelife Finland Oy
Puh. 030 600 2200
www.pipelife.fi

Putkistovuotojen
selvittelyä

• vesijohtoverkostojen
vuotojen selvittelyt
• viemäriverkostojen vuotojen haku
• vuodonhakulaitteet
• vesi- ja jätevesimittarit
sekä järjestelmät
• korjausmuhvit sekä
laippaporahaarat
• PE-sähköhitsausmuhvit
• PE-pistoliittimet

Tämä kaikki yli 15 vuoden kokemuksella
Vaihtotie 9 • 33470 Ylöjärvi
puhelin 03-348 4688
telefaksi 03-348 4699
sptoy@sptoy.com • www.sptoy.com
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Putket maahan.
Kaivamatta.

Ympäristöystävällinen vaihtoehto avokaivuulle

Vaakaporauspalvelu VPP Oy
Puhelin (02) 674 3240

www.vppoy.com

Jätevesien- ja lietteenkäsittely

Hydropress Huber Ab
Kaikki laitteet mekaaniseen jätevedenkäsittelyyn:
ROTAMAT® ja STEP SCREEN® välpät
HUBER WAP välppeen pesu/puristus
COANDA hiekkapesuri
ROTAMAT® lietteenkäsittelylaitteet
CONTIFLOW hiekkasuodatin
Sinikalliontie 1, 02630 Espoo,
puh. 09-2705 2656, fax 09-2705 2657
info@hydropresshuber.fi, www.hydropresshuber.fi
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HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIRATKAISUT
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Biologis-kemialliset panospuhdistamot
1-200 taloutta, lietteenkäsittelyjärjestelmät

Automaatiojärjestelmät

Pumppaamot ja biologiset
Biologiset wc-laitteistot
suodatusaineet, puhdistamot EV ja AQ

Talous

www.wmdata.fi

PL 333, 90401 Oulu (Tuotekuja 4)
puh. (08) 5620 200, fax (08) 5620 220
www.slatek.fi
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How will the water sector
adapt to climate change?
Esko Kuusisto
The Third International Conference on Climate
and Water was held in Helsinki on 3–6 September 2007. One of the main themes was
adaptation, and this article reviews some of the
findings related to it. Natasha Kuruppu considered the vulnerability of fresh water resources
on her home islands of Kiribati, where it is a
problem even more acute than that of sea level
rise. Emmanuel Amekor discussed competition
for the declining water resources of the Volta
River, asking how the water should be allocated
between users in Ghana and Burkina Faso. In
the Netherlands, sea level rise and floods are
expected to spoil both surface and ground
waters. Artificial ground water can be made in
dune areas. According to Gerhard van den
Berg, other options that have been considered
are desalination and the use of cleaned wastewater.

Effect of climate change
on the design flood
Noora Veijalainen and
Bertel Vehviläinen
A study undertaken by the Finnish Environment
Institute assessed the effect of climate change
on Finnish P dam design floods, which should
correspond in magnitude to floods that occur
once every 5000–10 000 years. The findings
can be applied when estimating the risks
caused by climate change to dam safety.

The Finnish climate
and aridity
Ari Venäläinen
Aridity is not a typical feature of the Finnish climate. Vegetation is green and the source of
concern, if anything, is too much rain, especially if it falls during the summer holiday season.
The early years of the current millennium have
shown, however, that aridity could be a problem
in Finland, too.

Basis of national
flood survey
Jukka Käyhkö, Petteri Alho
and Lauri Harilainen
The combination of climate and land use
change is expected to transform the occurrence, timing and volume of floods. Various
stakeholders would benefit from flood information in a map format that visualises hypothetical
inundation areas and the potential damage triggered by high water levels. Based on the above
principles and the guidelines sketched in the EU
flood directive, flood hazard maps and flood risk
maps are currently being developed and compiled in Finland. The advantages of the GISbased map are adequate accuracy, ease of use,
low production cost, multiple information
themes and flexibility of updating.

Chemical precipitation
of stormwaters
Petri Juntunen
In 2005–2007 the city of Kuopio is undertaking
a project called Controlling Storm Waters in the
Island Town of Kuopio in accordance with the
EU’s Objective 1 Programme. In a subproject,
storm waters have been treated chemically with
the aid of precipitation and sedimentation.

Making snow out of
wastewater in its
finishing treatment
Kirsi Haanpää,
Jarmo Sallanko,
Mikko Martikainen and
Keijo Pesonen
Application of cryocrystallisation in the finishing
treatment of wastewater is a new technique in
water management in Finland. The method was
tested at Ruka, Kuusamo, in late winter 2006
by making snow out of 6712 cubic metres of
purified wastewater.

Estimation of phosphorus
load from a field ditch
catchment during
overflow periods
Pasi Valkama, Kirsti Lahti
and Asko Särkelä
Data gathered from the automated monitoring
of water turbidity and flow in a small field ditch
were used to calculate the total phosphorus
load during two spring and autumn periods.
Turbidity measured with YSI sensors correlated
significantly with total phosphorus analysed
from ditch water samples in the laboratory. Due
to this linear relationship, the phosphorus load
was calculated from hourly measurements of
turbidity. These loads were then compared with
phosphorus loads estimated by conventional
means from the data for water samples taken
during the study period under fluctuating flow
conditions.

Helsinki’s small waters
programme
Juha Järvelä,
Otso Lintinen,
Marika Orava and
Ulla Loukkaanhuhta
Towns have been planned mainly on the terms
of construction, infrastructure and the car.
Small waters are often seen as worthless wet
sites that interfere with building, and efforts
have been made to get rid of them. Streams in
particular have often been considered as storm
water drainages and have either been forced
into underground pipes or straightened as open
ditches. The recently completed Small Waters
Project of Helsinki is a step in a better direction.

Other articles
Climate and water
Esko Kuusisto
Swedish floods
– lessons learned
Sten Bergström
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VIERASKYNÄ

Ruotsin tulvien
opetukset
Sten Bergström
Professori
E-mail: sten.bergstrom@smhi.se
Kirjoittaja työskentelee Ruotsin meteorologisessa ja hydrologisessa laitoksessa.

P

ohjoismaat tunnetaan lukuisista
järvistä ja vesi on keskeisellä sijalla
ihmisten elämässä. Useimmat meistä haluavat nähdä ainakin vilauksen
vettä myös kotinsa ikkunasta, mikä heijastuu asuntojen hintoihin ja kaavoitukseen. Mutta järvet ovat olleet täällä paljon ennen ihmistä ja ne noudattavat
omia lakejaan. Niiden vedenpinta on
aina muuttunut sääolojen myötä. Eikä
rankkoja sateita ja lumen nopeaa sulamista vastaan ole lainsäädäntöä.
Ruotsissa näemme selvän suuntauksen kohti pahenevia tulvaongelmia. Ei
kuitenkaan ole selvää, että tämä johtuisi
luonnonolojen muutoksesta. Sen sijaan
aluesuunnittelussa on opittavaa ja kunnioituksen vesiämme kohtaan tulisi
kasvaa. Kaiken tämän yllä leijuu ilmastonmuutos, joka lisää tulvaongelmaan
uuden ulottuvuuden.
Vuosien 2000 ja 2001 tulvien jälkeen
oli selvää, etteivät edes kaksi suurinta
kaupunkiamme, Tukholma ja Göteborg,
olleet turvassa. Mälarenin ja Vänernin
vanhat juoksutussäännöt eivät ilmeisesti anna takeita tulvavahinkoja vastaan.
Vesi voi työntyä Tukholman metroon, ja
Götajoen rantasortumat voivat vaarantaa Göteborgin vesihuollon. Ruotsin tulvariskikomitea pohti tilannetta ja antoi
raporttinsa marraskuussa 2006.
Götajoen vesistön osalta komitea toteaa:
• Vänernin juoksutussääntö on vuodelta 1937 ja perustuu sen ajan tietoihin. Sääntö ei takaa hyväksyttäviä
vedenkorkeuksia ääritilanteissa, muun
muassa Karlstadin kaupunki oli vaarassa vuonna 2001.
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• Vänernin rantojen käyttöpaine on
kasvanut ja monilla taajamilla on mittavia kaavoitushankkeita järven tuntumassa.
• Götajoessa on suuria vesivoimaloita
ja joki on tärkeä liikenneväylä. Vänernin pinnan pysyvä alentaminen vaikeuttaisi vesiliikennettä ja vähentäisi
Götajoen energiantuotantoa. Myös
järven virkistyskäytölle ja ekologialle
koituisi haittaa.
• Götajoen juoksutusten lisääminen
kasvattaisi maanvyöryjen riskiä ja 700
000 ihmisen vesihuolto voisi vaarantua. Korkean merenpinnan aikaan syntyisi myös tulvaongelmia joen alajuoksulla. Tilannetta voisi helpottaa juoksutustunnelilla, jonka kapasiteetin
pitäisi olla noin 400 m3/s. Tunnelin
ympäristövaikutukset olisivat merkittävät.
• Ilmastoskenaariot ennakoivat tulvien
pahenemista ja merenpinnan nousua.
Mälarenin osalta tilanne ei ole aivan
yhtä hankala. Järven purkautumiskapasiteetti mereen tulisi kuitenkin kaksinkertaistaa, jotta Tukholman keskusta olisi
turvassa tulvilta. Maankohoaminen
vähentää merenpinnan nousun aiheuttamia riskejä, toisin kuin Göteborgissa.
Tulvariskikomitean johtopäätös siis
on, että isoihin järviin liittyy isoja ongelmia. Ja suurissa taajamissa ongelmat
kärjistyvät, ellemme kunnioita Luontoäitiä. Ilmeisin opetus on olla varovainen
rantojen hyödyntämisessä. Tämä tieto
ei ole mieluisa, koska veden äärellä me
haluaisimme asua – maksoi mitä maksoi. Ja mitä tehdä olemassa olevalle infrastruktuurille?
Komitea pohti useita vaihtoehtoja:
juoksutussäännön muutoksia, rantojen
stabilointia, suojapenkereitä,... Näillä
kaikilla ongelmia voidaan lieventää,
mutta keskeisin kysymys on jäljellä:
entä ilmastonmuutos?

Ei ole lainkaan selvää, miten ilmastonmuutos vaikuttaa monimutkaiseen
vesistöön dynaamisessa taloudessa.
Olemme tilanteessa, jossa joudumme
tähtäämään liikkuvaan maaliin. Kun
tämän hetken tietämykseen ja skenaarioihin perustuva suunnitelma saadaan
valmiiksi, tutkijat ovat jo esittäneet
uusia tietoja ja skenaarioita.
Tarvitsemme uuden suunnitteluasenteen. Vaikka perusta huojuu, suunnitelman on oltava luja. Avainsanat ovat
lisävarmuus ja joustavuus.
Lisävarmuutta tarvitaan, koska ilmastonmuutokseen sisältyy monia epävarmuuksia. Emme yksinkertaisesti voi
luottaa siihen, että havaintoaineistomme kertoo, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Suunnittelijoiden on myös etsittävä joustavia ratkaisuja. Jos suunnitelman
perusteet muuttuvat tulevaisuudessa,
ulospääsytien on oltava olemassa.
Vänernin ja Mälarenin esimerkit eivät
ole ainutlaatuisia. Monilla elämänalueilla ollaan samassa tilanteessa.
Miten suunnitella tulevaisuutta, kun
tulevaisuus käyttäytyy odottamattomalla tavalla? Lisävarmuuden ja joustavuuden käsitteet soveltuvat suunnitteluun monilla sektoreilla.
On myös tärkeää olla tietoinen uusimmista ilmastonmuutosta koskevista tutkimuksista. Viestintä on näin ollen kolmas avainsana. Päättäjillä on velvollisuus seurata ilmastotieteen kehitystä,
mutta tutkijoilla on myös velvollisuus
saattaa tuloksensa helposti ymmärrettävään muotoon. Samalla tutkijoiden on
ymmärrettävä, missä yhteyksissä heidän tuloksiaan tullaan käyttämään.
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Alavesi- ja alkalointisäiliöt

KWH Pipen Weholite-säiliö
•
•
•
•
•
•
•

Tehtaalla täysin varusteltu
Korroosiovapaa (materiaalina PE-muovi)
Ehdottoman tiivis
Pitkäikäinen
Vähäinen huollontarve
Helppo asennettavuus
Taloudellinen valinta

Grundfos Hydro -pumppuyksikkö
• Helppo käyttöönotto, kytketään vain sähkö ja vesi
• Asema on tehtaalla koeajettu ja esisäädetty tilauksen mukaiseksi
• Käyttäjäystävällinen suomenkielinen ohjausvalikko
• Liitettävissä olemassa olevaan kaukovalvontaan
• Luotettavat Grundfos CR -sarjan pumput

Kalkkikivialkalointi ja
Nordkalk Filtra A -kalkkikivirouheet
• Nostaa veden pH:ta, alkaliteettia ja kovuutta
• Kalkkikivialkaloitu vesi on tasalaatuista
• Yksinkertainen, helppohoitoinen ja turvallinen
alkalointimenetelmä – ei vaaraa yliannostuksesta
• Huoltotoimenpiteinä vain kalkkikivirouheen lisäys ja
desinﬁointi sekä suodattimen huuhtelu
• Nordkalk Filtra A -kalkkikivirouheet täyttävät standardin
SFS-EN 1018 laatuvaatimukset

Yhteistyössä:

www.kwhpipe.ﬁ

www.nordkalk.com/watergroup

www.grundfos.ﬁ

