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Vesialan asiantuntijuus
koostuu erilaisista
osaamisyhdistelmistä

K

ädessäsi olevan lehden teema on vesialan koulutus ja
osaaminen. Muutama vuosi sitten tehtiin kaksi merkittävää osaamistarvekartoitusta. Opetushallitus rahoitti Suomen ympäristöopiston toteuttaman Ympäristöosaajat 2025 –selvityksen, ja Suomen vesifoorumi vesialan
osaamistarvekartoituksen.
Jälkimmäisen, Vesitalous 3/2012 –numerossa raportoidun kartoituksen, keskeisenä tuloksena havaittiin, että vesialan osaajakenttä muodostuu hyvin erilaisista osaamisyhdistelmistä. Alalla toimii asiantuntijoina paitsi vesitalous-,
vesihuolto- ja vesirakennusinsinöörejä, myös esimerkiksi
limnologian, biologian, toksikologian, kemian ja mikrobiologian koulutuksen saaneita asiantuntijoita. Ja kun mennään
operatiivisempiin tehtäviin, kirjo on vähintäänkin yhtä suuri. Pelkästään vesihuoltolaitoksen palveluksessa toimii esimerkiksi automaatio-, sähkö- ja putkiasentajia, laborantteja, toimistotyöntekijöitä ja prosessihoitajia.
Näiden esimerkkien valossa on helppo ymmärtää, ettei
ole olemassa yhtä ja ainoaa oikeaa vesiosaamista. Jokaisen
”vesiosaaminen” on yksilöllinen yhdistelmä erilaisia tietoja, taitoja ja asenteita, joita yhdistää toimiminen vesialalla.
Oman osaamisen ohella korostuu tarve kommunikointiin
erilaisten osaajien kanssa. Tulevaisuuden vesiosaajan tuleekin pystyä kommunikoimaan sujuvasti sekä oman että muiden alojen edustajien kanssa. Lisäpohdintaa tästä teemasta
löytyy useammastakin Vesitalous-lehdestä: esimerkkeinä numerot 1/2010, 1/2012 sekä 3/2012.
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Tässä numerossa tarjoamme välähdyksiä vesialan koulutuksesta ja sen uudistumisesta eri tasoilla. Ammatillisesta
koulutuksesta esitellään vesihuoltoalan ammatillinen näyttötutkinto, ja ammattikorkeakouluopetuksesta esimerkkimme
tulee Mikkelin AMK:sta. Yliopistojen uudistuksista esillä on
Aalto-yliopisto, jossa maisterivaiheen opetus muuttuu englanninkieliseksi ja samalla panostusta tohtorikoulutukseen lisätään. Täydennyskoulutuksen saralla Tampereen teknillisen
yliopiston VETO-koulutusohjelma on löytänyt paikkansa
vesihuoltoalan johtajien vertaistukifoorumina, kun taas henkilösertifiointi on vakiintunut ympäristönäytteenottajien pätevyyden varmistamisessa. Suurta yleisöä koulutetaan LänsiUudenmaan vesi ja ympäristö ry:n hajajätevesihankkeessa.
Rajojen yli mennään Ladec Oy:n vienninedistämiseenkin
tähtäävässä Pietarin vesiosaamiskeskushankkeessa.
Jutut tarjoavat luonnollisesti vain rajatun näkökulman vesialan koulutuksesta, ja monia tärkeitä toimijoita on jouduttu rajaamaan tämän numeron ulkopuolelle.
Itselläni on ollut ilo olla mukana monessa vesialan osaamisen parantamiseen tähtäävässä hankkeessa. Aikanaan olin
mukana panemassa alulle vesihuollon ammattitutkintoa ja
nykyistä vesityökorttia. Opettamassa olen ollut Helsingin
teknillisessä oppilaitoksessa (nyk. Metropolia), Vesilaitosyhdistyksen täydennyskoulutuksessa ja nyt Aalto-yliopistossa.
Mielestäni parasta ja samalla vaikeinta alalla on se, että
osaamisvaje on jatkuva ja riittämättömyyden tunne lähes päivittäinen. Tarvittava osaamisen kirjo on niin laaja, ettei yksi
ihminen pysty osaamaan kaikkea. Siinä piileekin vesialan viehätys: tarvitsemme toisiamme ja aina on uutta opittavaa.

VESIALAN KOULUTUS JA OSAAMINEN

Vesitekniikan tohtoriksi
– miksi ihmeessä?
Tohtorikoulutusta on Suomessa lisätty voimalla viimeisen vuosikymmenen aikana, ja myös tekniikan aloilla tohtorituotanto on jatkuvasti kasvussa. Miksi tohtoreita koulutetaan entistä enemmän ja mitä valmiuksia heillä olisi hyvä olla valmistuessaan?

OLLI VARIS
professori, varadekaani
Aalto-yliopisto
E-mail: olli.varis@aalto.fi

S

iitä, kun opiskelin TKKssa, on kulunut jo aikaa. Valmistuin tohtoriksi 22 vuotta sitten ja aloittamisajankohta on paljon kauempana takanapäin.
Nyt kouluttaessani itse insinöörejä ja tekniikan tohtoreita mietin sitä, mikä omissa
opinnoissa on ollut kestävää ja hyödyllistä, ja mikä taas pölyttynyt mielen mappeihin. Mikä saamassani opetuksessa on ollut sellaista, jonka olisi helposti oppinut
työn touhussa, ja mikä taas on ollut koko
ammatillisen toiminnan kannalta keskeistä selkärankaa?
Nämä ovat varmaankin kysymyksiä,
joita jokainen välillä miettii, ja jokaisella
on omat vastauksensa niiden takana. Tässä omani.

Mikä muuttuu, mikä ei?
Koska omista opinnoistani on jo aikaa, tulee usein miettineeksi sitä, miten maailma
on muuttunut siitä kun kömpi ensimmäistä kertaa Otaniemeen. Monikin asia on kehittynyt ja paljon. Suomi on muuttunut
pienestä idän ja lännen välillä tasapainoilevasta, nykyisen mittapuun mukaan hyvin
suljetusta valtiosta osaksi EU:ta. Talouselämä on aivan eri tavalla globaalia, ja sama
koskee suurta osaa työelämästä.
Vakituiset työpaikat ovat nuorille entistä harvinaisempia, ja hommia kannattaa
oppia luomaan jo nuorena – sekä itselle että muille. Ja tehtäviä vesialallakin on tulevaisuudessa yllin kyllin, mutta yhä harvemmin enää virkoina tai muina pitkäaikaisina
tehtävinä. Informaatioyhteiskunta – kliseinen ilmaisu mutta totta – on tehnyt vesi-insinöörin homman hyvinkin erilaiseksi. Kommunikointi, aineistot, ohjeistot,
suunnittelu, raportointi, tieteellinen julkaiseminen ja monet muut arkipäiväiset

asiat on hoidettava ihan eri tavalla kuin itse
nuorena opin. Maailmalle on helppo tehdä töitä vaikka omasta olohuoneesta käsin.
Suomi on yksi maailman eniten ulkomaankaupasta riippuvista talouksista. Siksi
uskonkin, että myös meidän alallamme on
runsaasti potentiaalia lisätä liiketoimintaa
maailmalla ja etenkin hyvin korkeaa asiantuntijaosaamista vaativissa kuvioissa. Suomen julkinen sektori on vieläkin erittäin
suuri verrattuna valtion maksukykyyn ja
sen työllistävä vaikutus luultavasti vähenee entisestään.
Muutokset ovat jo olleet syviä ja nopeita, eikä ole syytä olettaa, että tämänhetkinen maailma olisi jotenkin valmiimpi kuin
mitä se on ennen ollut. Pikemminkin voi
arvailla, että muutoksia tulee jatkossa vähintään yhtä rajusti kuin tähänkin saakka.

Miten koulutus pitäisi suunnata?
Kuinka tämän dynamiikan sitten voi ottaa
huomioon koulutuksessa? Olen miettinyt
asiaa niin, että mitä pirstaleisemmaksi ja
dynaamisemmaksi maailma muuttuu, sitä keskeisemmäksi muodostuvat perusasiat. Niiden avulla pärjää, jos ne vain ovat
selkeänä mielessä. Itselleni keskeisiä perusasioita ovat vahva ja kehittymissuuntautunut arvomaailma, motivaatio ja metodinen
pohja sekä kommunikointi, kirjoittaminen, lukeminen ja laskeminen laajassa merkityksessä.
Oman alan käytännöt, historia, toimijat ja identiteetti ovat tietysti myös tärkeitä,
mutta ilman yllä esitettyjä ne voivat muodostua jopa rasitteeksi ja ansaksi. Työelämästä voi nimittäin olla haasteellista löytää
seuraavina vuosikymmeninä aina vaan sellaisia töitä, joita opiskeluaikana suunnitteluharjoituksissa tehtiin. Tämä on ikäisille-
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ni vielä voinut onnistua, mutta on yhä harvinaisempaa näille
nuorille, jotka nyt opintojaan suorittavat.

Koulutuksessa kohti yleisempää ja kohti
kansainvälisiä käytäntöjä
Geneerisemmät taidot ovat syystäkin myötätuulessa yliopistolaitoksessamme. Myös omilla kursseillani harjoitellaan projektihallintoa, tiimityötä ja työskentelyä monikulttuurisessa
ympäristössä huomattavasti enemmän kuin vuosikymmen
sitten. Pohjalla on tästä huolimatta vahva metodinen ja teoreettinen tausta. Opiskelijoistani noin puolet tulee Suomen
ulkopuolelta, joten opetus- ja työkieli on jo pitkään ollut
englanti.
Yliopistokoulutus harmonisoituu Euroopan laajuisesti
niin kutsutun Bolognan prosessin periaatteiden mukaan sellaiseksi, että perusopintojen eli kandivaiheen opintojen jälkeen opiskelijoilla olisi oltava mahdollisimman helppo liikkua opintosuunnasta ja yliopistosta toiseen kansainvälisesti.
Tässä moni miettii sitä, mistä opiskelija löytää motivaation
melko teoreettisiin kandiopintoihin. Taitoa ja herkkyyttä se
kyllä vaatiikin ohjelmien suunnittelijoilta. Kovasti opetuksen kehittämiseen ja opiskelijoiden motivointiin tällä hetkellä panostetaan – ja syystäkin, sillä muuten hyvät opiskelijat menevät muualle.
Maisteriopinnot muuttuvat yhä enemmän englanninkielisiksi. Tämä on kaksiteräinen miekka: toisaalta kotimaan työelämässä olisi hallittava kotimaiset kielet myös ammatillisesti,
ja toisaalta työelämä on entistä kansainvälisempi ja tuntuva
osa opiskelijoista tulee Suomen ulkopuolelta. Melko harvinaista lienee jo se, että tekee työtään pelkästään kotimaisilla
kielillä kotimaisessa toimintaympäristössä.
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Miksi sitten vesitekniikan tohtoriksi?
Tohtoriopinnot olivat Suomessa aiemmin lähinnä tutkijakoulutusta ja kohtalaisen harvan intresseissä. Ne eivät olleet kovin ohjelmoituja, ja niitä tehtiin vuosikausia ilman
tiukkoja suunnitelmia, rahoitusohjelmia ja aikataulutuksia.
Nyt tohtoriopinnoissa on siirrytty huomattavasti ohjelmallisempaan toimintamalliin, ja käytäntöjä on systematisoitu
ja standardisoitu. Myös määrät lisääntyvät: esimerkiksi Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa valmistuvien tohtoreiden määrä on tarkoitus tuplata tällä vuosikymmenellä.
Tohtoriopinnoista tehdään yhteensopivampi kansainvälisen, etenkin angloamerikkalaisen käytännön kanssa. Pääpaino on vahvassa menetelmällisessä koulutuksessa sekä siinä, että pystyy oppimaan tehokkaasti uutta ja luomaan uutta
tietoa. Nämä taidot nähdään keskeisinä jo tämän päivän työelämässä. Puhumattakaan siitä, että tämänhetkiset opiskelijat
pystyisivät tekemään parhaita juttujaan vielä 40 vuotta eteenpäin – siis vielä vuoden 2050 jälkeenkin. Parhaimmillaan nykyopiskelijat pystyvät tuomaan maailmalta uusia työpaikkoja
ja bisnestä tähän pieneen maahan sen sijaan, että asenteena
on ‘päästä’ valmiiseen työpaikkaan.
40 vuotta kuulostaa pitkältä ajalta, ja niinhän se onkin.
Mutta kun katson taaksepäin, niin nuo vuosikymmenet
mennä vilistävät aika vauhdilla. Eikä aika pysähdy jatkossakaan. Valinnanvapauden lisääntyessä opiskelijoiden opinnot
poikkeavat myös jatkossa toisistaan. Silti uskon, että geneeristen taitojen lisääntyvä painoarvo ja tohtoriopintojen yleistyminen on ainoa oikea suunta: riittää kun katsoo millaiseen
maailmaan tämänhetkiset opiskelijat valmistuvat.

VESIALAN KOULUTUS JA OSAAMINEN

Takaisin veden äärelle
Kuuntelin aamulla radio-ohjelmaa ollessani matkalla töihin tutkimaan vedenkulutusta maailman ruuantuotannossa. Haastattelussa presidentti Tarja Halonen mainitsi veden ja ruuan tulevaisuutemme tärkeimpinä asioina,
kolmantena kohtuullisen asumisen. Melko keskellä näitä peruskysymyksiä siinä koki olevansa.

MIKA JALAVA
DI, tohtoriopiskelija
Aalto-yliopisto, Vesi- ja kehitys -ryhmä
E-mail: mika.jalava@aalto.fi

V

esi työurana sattui eteen lähes vahingossa. Abiturienttina vuonna 1987
olin jo varma hakevani TKK:n konetekniikan osastolle, mutta yhteishaun
koittaessa hakupapereiden välissä värikäs
lappunen mainosti uutta yhdyskunta- ja
ympäristötekniikan koulutusohjelmaa.
Kiinnostus heräsi välittömästi, ja siellä aloitin opinnot armeijan jälkeen vuonna 1998.
Syventymiskohteeksi valikoitui professori
Pertti Vakkilaisen johtama vesitalous.
Opinnot etenivät alkuun rivakasti, mutta perheen perustaminen veti kuitenkin
varsin nopeasti työelämään. Sivutyöt sekä
Porvoon kauppaoppilaitoksella että TKK:n
vesitalouden laboratoriossa opettivat minulle paljon tietoverkkotekniikasta, ja tämän nähtyään harrastuskaverini houkutteli minut vuonna 1997 kokopäivätöihin
tietoturva-alalla nopeasti nousevaan yritykseen, Stonesoftiin.
Yritin pariinkin otteeseen huonolla menestyksellä löytää aikaa ja motivaatiota DIopintojen loppuunsaattamiseen. Luulin jo
päättäneeni lopullisesti hylätä ne, pääasiassa tutkinnonuudistuksen tiukan aikataulun vuoksi. Sivutoimisena opiskelijana oli
suuri vaara myöhästyä aikarajasta ja käytännössä tehty työ olisi mennyt hukkaan
tai lisätöitä olisi ollut tiedossa mahdoton
määrä. Lopultahan aikaraja venyi vuosikausia, mutta päätöksen opintoihin palaamisesta se esti tehokkaasti.
Vaimoni Tarja kuitenkin muistutteli aika ajoin siitä, että harmittelen lopun ikääni, jos luovutan – ja oli täsmälleen oikeassa. Tuo tutkinnonuudistuksen aikarajakin
täsmentyi hieman, nyt kesään 2010, joka ei
enää näyttänytkään mahdottomalta. Jouluna 2008 sain vielä pienen mutta ratkaisevan potkaisun ystävältäni Essi Koskelta,
joka eräässä helsinkiläisessä kahviossa jouluglögin äärellä muutamalla hyvin valitulla

sanalla ajoi heti lukukauden alkuun kysymään opinnoista ja diplomityöstä.

Vihdoin tutkinto valmiiksi
Vastaanotto TKK:lla oli lämmin. Pertti oli jäämässä syksyllä eläkkeelle, mutta
kaivoi välittömästi pöydälle diplomityöaiheen – se oli kuulemma vähän niin kuin
minua odottamassa. Kun vielä jäljellä olevat opinnotkin näyttivät varsin pienitöisiltä, valmistuminen syksyyn mennessä tutun
professorin viimeisenä opiskelijana alkoi
tuntua houkuttelevalta. Myös toteutus sujui suunnitellulla tavalla, ja työn ohessa –
lomat ja viikonloput hyödyntäen sain tutkinnon suoritettua elokuussa 2009.
Työura tietoturvan parissa oli kuitenkin
kovassa vauhdissa, ja DI-paperini päätyivät sedimentoitumaan kirjahyllyn kaapissa muun tarpeettoman tavaran alle. Vähitellen kuitenkin jouduin toteamaan, että
olin saavuttanut jonkinlaisen tasannevaiheen, josta ei ollut mielekästä reittiä eteenpäin. Olin nähnyt 16 vuoden aikana, samassa yrityksessä, tehtäviä myynnin tuesta
teknologiajohtajaksi. Töitä olin tehnyt niin
itse tekniikan kuin johtamisenkin parissa
organisaation kaikilla tasoilla.
Päätös siitä, että jotain uutta on haettava, syntyi lopulta vuoden 2013 alussa.
Mutta mitä, sen pohtiminen ottikin jokusen kuukauden. Kävin jo melko aikaisessa
vaiheessa kyselemässä tutuilta professoreilta ja ohjelmajohtajana SYKEssä toimivalta Juhani Kettuselta, millaisia vaihtoehtoja
vesialalla olisi. Diplomityö oli mieluisana
kokemuksena jättänyt kaipuun takaisin aikanaan valitsemalleni alalle, ja useiden ihmisten, erityisesti professori Olli Variksen
ja apulaisprofessori Matti Kummun avulla
ja neuvoilla päädyin hakemaan jatko-opinto-oikeutta Aalto-yliopistossa.
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BioZinalium®

Nyt vajaan kahdeksan kuukauden työrupeaman jälkeen ensimmäisen väitöskirja-artikkelin lähestyessä toivottavasti valmistumistaan on hyvä pohtia hetki sitä,
miten elämä on muuttunut, mitä vesiala voi antaa minulle ja vähintään yhtä keskeisesti sitä, mitä voin itse antaa sille. Oliko parikymmentä vuotta tietoverkkojen ja tietoturvan parissa harharetki omalta alaltani,
vai merkitsikö siirtyminen yritysjohdosta aloittelevaksi
tutkijaksi vesialalle menestyksekkään uran heittämistä
romukoppaan?

Vesikysymykset uutena haasteena

Tutkimusten mukaan merkittävin valurautaputken käyttöikää parantava tekijä on sen
ulkopinnoite.
Uusi BioZinalium on kuparilla vahvistettu
sinkki-alumiini-pinnoite, joka pidentää olennaisesti valurautaputken elinkaarta. Aquacoatakryylimaali ei sisällä BPA- eikä VOC-yhdisteitä.

Aquacoat®
Vesiohenteinen yksikomponenttiakryylihartsi on ekologinen ja myrkytön.

ZnAl(Cu)
ZnA
Al((Cu

Zn-Al (Cu)
Aktiivinen sinkki-alumiini suojaa
putkea korroosiolta. Kupari lisää
suojausta olennaisesti vähentämällä paikallista mikro-organismien
aiheuttamaa biokorroosiota.

Lue lisää

Saint-Gobain Pipe Systems Oy
Merstolantie 16, 29200 Harjavalta, Nuijamiestentie 3 A, 00400 Helsinki
www.sgps.fi
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Veden äärelle houkuttaa lähes kaiken siihen liittyvän
yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Oli kyse maataloudesta, myrskyistä, yhdyskuntien vesihuollosta missä tahansa päin maailmaa, luonnonvesien laadusta tai vaikka kalastuksesta, vesiaiheet saavat ihmisten huomion. Vettä
on liikaa tai liian vähän, se on likaista, kallista tai väärissä käsissä. Eikä kiinnostus ole ihme. Kyse on kaikelle
tuntemallemme biologialle niin tärkeästä tekijästä, että
jopa etsittäessä elämää maapallon ulkopuolelta, ensimmäinen lähtökohta on yleensä etsiä vettä.
Valitettavasti huomio ei aina käänny toiminnaksi.
Toivon, että pystyn vielä hyödyntämään aiempaa kokemustani juuri tämän ongelman lievittämisessä. En
ole aloittanut uutta uraa unohtaakseni edellisen, vaan
näen pikemminkin jatkavani sillä 1980-luvun lopulla
aloittamallani tiellä. Hyvän suomalaisen korkeakouluopetuksen lisäksi olen päässyt näkemään kansainvälistä liiketoimintaa, saanut osallistua huipputeknologian
kehittämiseen ja johtanut sen parissa työskentelevää yli
sadan hengen tiimiä. Uskon, että repussa on melko sopivat eväät haasteiden kohtaamiseen, vaikka ne päällisin puolin hieman erilaisilta näyttävätkin kuin vielä
vuosi sitten. Ratkaisut ovat kuitenkin usein varsin samankaltaisia. Tavoitteiden asettaminen sekä yhteistoiminta ja tehokkaiden organisaatioiden rakentaminen
niiden saavuttamiseksi ovat keskeiset tekijät toimialasta riippumatta.
Tuloksellinen toiminta edellyttää, että tavoitteet
pohjautuvat tietoon uskomuksien sijaan. Samoin menetelmät, joilla niihin pyritään. Tieteen rooli monimutkaisten kokonaisuuksien hallinnassa tarvittavan tiedon
tuottajana on ylivoimainen. Nyt on erinomainen aika
käyttää hetki elämästäni tieteen metodien lisäämiseen
työkaluvalikoimaani.

VESIALAN KOULUTUS JA OSAAMINEN

Aalto-yliopiston vesitekniikan opetus uudistuu

Kohti tulevaisuuden
superosaajaa?

Tulevaisuuden vesialan ammattilaisten tulee olla lähes superihmisiä: syvällinen ammattiosaaminen täytyy yhdistää laaja-alaisuuteen ja sutjakoihin vuorovaikutustaitoihin paikalliselta globaalille tasolle. Aalto-yliopiston
käynnissä oleva opetuksen uudistus tarttuu tähän haasteeseen. Uusi Vesija ympäristötekniikan maisteriohjelma alkaa syksyllä 2016: juuri nyt on siis
hyvä aika vaikuttaa vesialan tulevaan yliopisto-opetukseen!

MARKO KESKINEN
yliopistonlehtori ja tutkija
Aalto-yliopisto
E-mail: marko.keskinen@aalto.fi
RIKU VAHALA
vesihuoltotekniikan professori
Aalto-yliopisto
E-mail: riku.vahala@aalto.fi

T

eknillinen korkeakoulu (TKK), Helsingin kauppakorkeakoulu ja Taideteollinen korkeakoulu yhdistyivät
vuonna 2010 Aalto-yliopistoksi. Vesi- ja
ympäristötekniikan tutkimusryhmä toimii
Insinööritieteiden korkeakoulussa Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitoksen alla.
Kolmen erilaisen yliopiston yhdistäminen sekä yliopistolain muutos on tarkoittanut mittavia uudistuksia koko Aalto-yliopiston historian ajan. Parhaillaan Aallon
opetusta kehitetään kandi- ja maisterivaiheesta tohtoritasolle saakka (tohtorikoulutuksen osalta katso Olli Variksen ja Mika
Jalavan kirjoitukset tässä samassa numerossa).
Opetusuudistuksen kunnianhimoisena
tavoitteena on kouluttaa aiempaa nopeammin entistä parempia osaajia. Käytännössä tähän pyritään luomalla selkeästi kaksiportainen korkeakoulututkinto. Entisen
viiden vuoden yhtenäisen tutkinnon sijaan
opiskelijat voivat vaihtaa opintokohdetta
kandi- ja maisterivaiheen välissä.
Maisterivaiheen opiskelijat tulevat siis
jatkossa aiempaa monialaisemmasta joukosta ja tottuvat jo opintojensa aikana toimimaan vuorovaikutuksessa eritaustaisten
osaajien kanssa. Uudistuneessa maisteriohjelmassa tästä monialaisuudesta halutaan
ottaa kaikki irti, unohtamatta kuitenkaan
syvällistä ammattiosaamista. Täten pyrimme omalta osaltamme vastaamaan eri selvityksissä (kts. viitteet) esiin nousseisiin tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Uudet kandiohjelmat
starttasivat syksyllä 2013: vesija ympäristötekniikka yhteen
energiatekniikan kanssa
Ensimmäiset opiskelijat uusissa kandidaattiohjelmissa aloittivat opintonsa syksyllä 2013. Insinööritieteiden korkeakoulun
kandidaattiohjelmassa on kolme pääainetta: Energia- ja ympäristötekniikka (ENY),
Kone- ja rakennustekniikka (KJR) sekä Rakennettu ympäristö (RYM).
Kandiopetuksen uudistus tarkoittaa
muutosta siihen opiskelijajoukkoon, jossa tulevat vesi- ja ympäristötekniikan ammattilaiset opiskelevat. Entisellä TKK:n
Rakennus- ja ympäristötekniikan osastolla
annettu kandivaiheen opetus jakautuu nyt
kolmeen eri pääaineeseen: rakennusalaa
opiskellaan pinkeissä haalareissa KJR:ssä,
liikennetekniikkaa mustissa haalareissa
RYM:ssä ja vesi- ja ympäristötekniikkaa
sinisissä haalareissa ENY:ssä.
Muuttuneen kandirakenteen myötä vesi- ja ympäristöalan osaajat saavat aiempaa
paremmat tiedot energiantuotannosta,
paikkatiedon analysoinnista sekä georakentamisesta. Toisaalta kandiohjelman
laaja-alaisuuden myötä oman alan kurssien määrä pienenee: ENY-kandiohjelmaan
sisältyy jatkossa yksi pakollinen (Vesi- ja
ympäristötekniikka) sekä kaksi vapaaehtoista vesialan kurssia (Hydrologian ja
hydrauliikan perusteet, Ympäristökemia).
Kandivaiheessa keskitytään siis alan yleisen
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tietopohjan ja teknisen osaamispohjan rakentamiseen, ja syvällisen ammattiosaamisen opiskelu tapahtuu aiempaa selvemmin maisterivaiheessa.

Maisterivaiheen uudistus käynnissä:
laita ideasi jakoon!
Vuonna 2016 alkavan englanninkielisen Vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelman tavoitteena on kouluttaa motivoituneita vesi- ja ympäristöalan osaajia, jotka tarjoavat toimivia ratkaisuja tulevaisuuden yhteiskunnallisiin haasteisiin.
Maisterivaiheen opetuksessa painotetaan siis paitsi tiedollisia ja taidollisia valmiuksia, myös ammatti-identiteetin
ja työelämävalmiuksien rakentamista. Samalla hyödynnämme opiskelijoiden moninaisen opiskelutaustan ja mahdollistamme erilaisten ammatillisten osaamisprofiilien muodostumisen. Täten opiskelijan omat mahdollisuudet opintojensa
suuntaamiseen lisääntyvät.
Oman alamme eli muun muassa vesitalouden, vesihuollon ja jätehuollon korkealaatuinen tekninen osaaminen pysyy
kuitenkin koulutuksemme perustana. Ajatuksenamme on,
että laaja-alainen näkemys ja yhteistyö muiden alojen kanssa luonnistuu parhaiten silloin, kun seisoo tukevasti omilla
ammatillisilla jaloillaan.
Maisteriohjelman valmistelu on parhaillaan käynnissä, joten otamme mielellämme vastaan juuri sinun ajatuksiasi tu-
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levaisuuden vesi- ja ympäristöalan osaamistarpeista. Lähetä
siis rohkeasti sähköpostia maisteriohjelman valmistelua koordinoivalle Markolle tai kirjoita vaikka oma näkemyksesi Vesitalous-lehteen!
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Taitavat osaajat menestyvät
Toimivan vesihuollon takaa löytyy runsaasti tietoa, taitoa ja tekniikkaa,
joita on ylläpidettävä ja päivitettävä.

S
TARU HAKANEN
myyntipäällikkö ja
VETO-koulutuksen projektipäällikkö
Edutech, Tampereen teknillinen yliopisto
E-mail: taru.hakanen@tut.fi

anotaan että tieto on valtaa, mutta se on kissankultaa, ellei sitä osaa
hyödyntää ja soveltaa. Pelkällä tiedolla kun harvoin tekee mitään, ellei se jalostu taidoksi ja osaamiseksi. Jalostuminen
saattaa kestää pitkään ja edellyttää paljon
ajattelua sekä käytännön harjoittelua. Taitavalla osaajalla on paletissaan lisäksi hallussa erilaisia suoritustapoja eli tekniikoita,
joita käyttää tarpeen mukaan.
Vastuu oman osaamisen ylläpidosta on
lähtökohtaisesti jokaisella itsellään, vaikka
menestykseen pyrkivä organisaatio huolehtiikin työntekijöidensä osaamisen kehittämisestä. Oman osaamisen ylläpitämiseen
ja ajatusten tuulettamiseen löytyy monenlaisia tapoja. Yksi niistä on koulutukseen
osallistuminen.
Täydennyskoulutuksessa pyrimme tar-

joamaan ajan ja paikan, jossa osallistujalla
on mahdollisuus hankkia tietoa sekä soveltaa sitä omaan toimenkuvaan, organisaatioon ja koko toimialaankin. Yksilötehtäviä
ja ryhmäkeskusteluja muiden osallistujien
ja kouluttaja-asiantuntijoiden kanssa täydentävät omalla työpaikalla myöhemmin
käytävät keskustelut. Näin oppia siirtyy
myös kollegoille. Kun jakaa osaamistaan,
saa yleensä enemmän omaankin koriin ja
työpaikalle kannettavaksi. Parhaimmillaan
tuloksena on ratkaisuja ongelmiin ja eri tilanteisiin syntyneitä toimintamalleja.
Vesihuollon johtamisen ja kehittämisen (VETO) -koulutusohjelmassa on teoriataustan ja alan kokonaiskuvan hahmottamisen lisäksi pyritty antamaan
aikaa ajattelulle. Tärkeää on myös ollut verkostoituminen ja se, että osallistu-

Faktoja Vesihuollon johtaminen ja kehittäminen (VETO) -koulutuksesta
Toteutettu kolme kertaa (2009–2010, 2011–2012 ja 2012–2013), yhteensä 61 osallistujaa.
Osallistujina vesihuoltolaitosten johtajia ja asiantuntijoita, vesihuollon parissa toimivia viranomaisia sekä vesihuollon suunnittelijoita.
Koulutus on sisältänyt 14 koulutuspäivää sekä omalle organisaatiolle tehtävän kehittämistyön (yhteensä 30 opintopistettä).
Toteuttajana on Tampereen teknillinen yliopisto Vesilaitosyhdistyksen avustamana.
VETO-koulutuksessa osallistujat
- kehittävät kokonaiskuvaansa vesihuoltoalan kentästä ja toimijoista
- lisäävät, ajanmukaistavat ja syventävät vesihuollon hallinnan ja johtamisen tietotaitoaan, tuntemustaan ja erityisosaamistaan
- syventävät näkemyksiään vesihuollon toiminta-ympäristöstä, toimijoista ja toimintamalleista, hyvistä käytännöistä sekä vaihtoehtoisista toimintatavoista
- verkostoituvat ja lisäävät vesihuoltoalan toimijoiden keskinäistä yhteistyötä
- kehittävät sidosryhmäsuhteitaan ja viestintävalmiuksiaan sekä edistävät asiakaslähtöisyyttä omassa toiminnassaan
- luovat edellytyksiä uusille toimintatavoille ja käytännöille
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jat tunnistavat jo olemassa olevaa osaamistaan ja vahvistavat ammatti-identiteettiään. Kehittyminen kohti parempaa
asiantuntijuutta ja johtajuutta vie aikaa, mutta palkitsee.
Oli osaamisen kehittämisen tapa mikä vain, vaikutteita
saadakseen on joka tapauksessa hyvä astua ulos omasta kuplastaan. Erilaisissa ympäristöissä ja yhteyksissä toimiessa koh-

taa uudenlaisia mahdollisuuksia ja kokemuksia. Niistä voi
löytää ajatteluun uusia ulottuvuuksia ja tasoja, joita hyödyntää omassa työssään. Päämääriin pyrittäessä tieto, taito ja tekniikka eivät riitä, vaan tarvitaan lisäksi lujaa tahtoa. Tahdolla
saa tuloksia, myös itsensä ja organisaationsa kehittämisessä.

VETO-koulutus
osallistujan näkökulmasta
SANNA VARJUS
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V

almistuin diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisen yliopiston ympäristötekniikan koulutusohjelmasta vuonna 2001. Pääaineeni oli
ympäristöbiotekniikka ja sivuaineina paperinjalostustekniikka ja kemia. Lyhyen
tutkijanuran jälkeen sain töitä kemianteollisuuden yrityksestä, joka valmistaa pakkausmateriaaleja elintarviketeollisuuteen.
Siellä opin elintarvikkeisiin liittyviä tuoteturvallisuusasioita kansainvälisestä näkökulmasta, sillä asiakkaat sijaitsivat ympäri maapalloa.
Aloitin työskentelyn Hangon vesi- ja
viemärilaitoksen johtajana maaliskuussa
2012 tilanteessa, jossa edeltäjäni oli vaihtanut työpaikkaa jo muutama kuukausi aikaisemmin. Keskeneräisiä työtehtäviä
oli jäänyt odottamaan, uusia tehtäviä tuli
koko ajan lisää ja samanaikaisesti jouduin
perehdyttämään itse itseäni. Henkilökunta
auttoi minua erittäin hyvin ja jaksoi vastata loputtomiin kysymyksiin kärsivällisesti,
mutta jäin kaipaamaan kuitenkin ”vertaistukea”. Vesihuoltoala oli minulle täysin
uusi työympäristö ja uutta oli myös kunnallinen päätöksentekotapa. Onneksi vesihuoltoalan prosesseihin liittyvä teoria oli
tuttua opiskeluajoilta.
Melko pian sain mainoksen VETO III
-koulutuksesta ja innostuin sen sisällöstä
todella paljon. Kurssin sisältö oli juuri sitä,
mitä kaipasin ja tarvitsin eli täydennyskou-

lutusta vesihuoltoalan johtajille. Ehdotin
esimiehelleni, että osallistuisin koulutusohjelmaan ja yllätyksekseni tekninen lautakunta hyväksyi esityksen.
VETO-koulutuksen opetussisältö oli
laaja ja hyödyllinen kattaen koko vesihuoltoalan, mutta parasta antia minulle oli kuitenkin mahdollisuus verkostoitua ja benchmarkata muita vesilaitoksia ja heidän
tapojaan hoitaa erilaisia tehtäviä. Ryhmätöiden, ruokataukojen ja iltarientojen aikana opin paljon opiskelutovereilta. Teorialuennot ja erityisesti talouteen liittyvät
luennoitsijat auttoivat minua ymmärtämään vesihuoltoon liittyviä ominaispiirteitä, jotka poikkeavat normaalista liiketaloudesta.
Henkilökohtainen kehittämistyöni käsitteli organisaationi rakennetta toimintavarmuuden näkökulmasta. Taustaselvityksenä tein kyselyn opiskelutoverien
vesilaitoksista ja sitä kautta sain monia hyviä ideoita oman organisaation toiminnan
kehittämiseen. Oli myös erittäin lohduttavaa huomata, että monet kamppailevat
samojen haasteiden kanssa. Olen hyödyntänyt kurssilta saamiani kontakteja myös
myöhemmin kurssin päätyttyä.
Yhteenvetona voin todeta, että sain VETO-koulutuksesta tarvitsemaani ”vertaistukea” ja samalla erittäin hyvät eväät uudelle uralle vesihuoltoalalla.
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Vesihuoltoalan opintoja
Mikkelin ammattikorkeakoulussa
Mikkelin ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutusohjelman
profiilina on elinympäristön turvallisuus ja ympäristöterveys. Ympäristöterveyden yksi tärkeä osa-alue on vesiturvallisuus, johon liittyviä opintoja
voi opiskella Mikkelin ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian tutkintoon johtavassa koulutusohjelmassa, avoimen ammattikorkeakoulun opinnoissa ja erilaisissa täydennyskoulutuksissa.

TUULA KETTUNEN
Lehtori, insinööri (ylempi AMK)
Mikkelin ammattikorkeakoulu/
Ympäristöteknologian koulutusohjelma
E-mail: tuula.kettunen@mamk.fi

M

ikkelin ammattikorkeakoulun
ympäristöteknologian koulutusohjelma on tekniikan alan koulutusohjelma, jossa voi opiskella insinöörin
(AMK ja ylempi AMK) tutkinnot. Koulutusohjelma on poikkitieteellinen ja se antaa
laaja-alaisen näkemyksen ympäristöalasta,
ympäristöongelmien syistä, seurauksista ja
ennaltaehkäisystä. Vesihuoltoalan opintoja sisältyy ympäristöteknologian koulutusohjelman lisäksi myös talotekniikan koulutusohjelmaan.
Näiden tutkintoon johtavien koulutusohjelmien lisäksi Mikkelin ammattikorkeakoulu tarjoaa vesialaan liittyvää koulutusta sekä täydennyskoulutuksena että
avoimen ammattikorkeakoulun kautta.
Täydennyskoulutukset voivat olla kestoltaan muutamien tuntien luennoista pitempiin osaamiskokonaisuuksiin ja koulutus
on joko valmista täydennyskoulutustarjontaa tai asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityä koulutusta. Avoimessa ammattikorkeakoulussa voi opiskella joko yksittäisiä
opintojaksoja tai laajempia kokonaisuuksia polkuopintoina.
Ympäristöteknologian koulutusohjelman opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opinnot koostuvat yhteisistä
perusopinnoista (60 op), pakollisista ammattiopinnoista (90 op), vaihtoehtoisista
ammattiopinnoista (30 op) sekä vapaasti
valittavista opinnoista (15 op), harjoittelusta (30 op) ja opinnäytetyöstä (15 op).
Perusopinnot antavat opiskelijalle perusteet muun muassa matemaattis-luonnontieteellisistä aineista, tutkimusmenetelmistä ja projektiosaamisesta sekä viestinnästä.
Ammattiopinnoissa talous- ja jätevesiin

liittyviä asioita käsitellään monissa opintojaksoissa (mm. kemian, mikrobiologian, terveydensuojelun ja lainsäädännön
kursseilla) ja tarkemmin muun muassa veden hankinta ja käsittely sekä ympäristöanalytiikka ja mittaukset – opintojaksoilla. Opiskelija voi valita vaihtoehtoisissa
ammattiopinnoissa myös vedenkäsittelyprosessien mittauksiin, ympäristön monitorointiin ja mittaustekniikkaan tai ympäristönäytteenottoon liittyviä opintoja.
Oikeanlainen näytteenotto on ratkaisevassa asemassa arvioitaessa veden laatua.
Ympäristöteknologian koulutuksella on
Suomen ympäristökeskuksen CERTI-elimen lupa järjestää ympäristönäytteenoton
henkilösertifiointiin liittyvää koulutusta sekä siihen liittyviä tenttejä. Koulutuslupa on
saatu seuraaville erikoistumisalueille: vesi- ja
vesistönäytteet, talous- ja uimavedet, näytteenotto maaperästä ja kiinteistä jätteistä,
eliöstönäytteet sekä näytteenotto ilmasta ja
laskeumasta. Koska ympäristönäytteenottokoulutus on täydennyskoulutuksena toteutettavan koulutuksen lisäksi integroitu
osaksi ympäristöteknologian tutkintokoulutusta, opiskelijat voivat suorittaa näytteenottajan henkilösertifikaattiin vaadittavan teoriaosuuden jo opiskeluaikanaan.
Vesihuollosta kiinnostuneet opiskelijat
voivat lisätä osaamistaan valitsemalla esimerkiksi talotekniikan koulutusohjelmasta vesi- ja viemärijärjestelmät sekä vesi- ja
viemärijärjestelmien mitoitus - opintojaksot. Osaamistaan voi edelleen lisätä harjoittelujen ja työelämälähtöisen opinnäytetyön myötä.
Avoimessa ammattikorkeakoulussa opetus on ammattikorkeakoulun tutkintovaa-
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timusten mukaista. Tarjolla on ollut vesihuoltoalaan liittyviä
koulutuksia, muun muassa haja-asutusalueen jätevesien käsittely - sekä talous- ja allasvesihygieeniset koulutukset, joiden yhteydessä on voinut suorittaa vesityökortin vesilaitos-,
allasvesi- tai vesijohtoverkostot puolelle. Myös ympäristönäytteenottokoulutukset ovat tarjolla avoimen ammattikorkeakoulun kautta.
Ympäristöteknologian koulutus on järjestänyt täydennyskoulutuksena jo 19 kertaa Forum Mikkeli seminaareja,
joiden teemat ovat liittyneet ajankohtaisiin ympäristöterveydenhuollon aiheisiin. Viimeisin vesialaan liittyvä Forum
Mikkeli järjestettiin vuonna 2012 teemalla WSP- Vesiturvallisuus foorumi. Täydennyskoulutuksena on järjestetty myös
useita vesi- ja ruokamyrkytysepidemioiden selvityspäiviä.
Mikkelin ammattikorkeakoulu tarjoaa hyvin monenlaista
koulutusta oman osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseksi sekä tuottaa erilaisia asiantuntijapalveluita yrityksille, yksilöille ja yhteisöille. Mikkelin ammattikorkeakoulu on myös
vahva TKI-toimija. Lisätietoja koulutuksista ja palvelutoiminnasta löytyy osoitteesta www.mamk.fi

Mikkelin ammattikorkeakoulu
MAMK tarjoaa opintoja nuorille ja aikuisille, työssäkäyville ja eläkkeellä oleville
●

●

●

Tutkintoon johtavaa koulutusta seitsemällä eri
koulutusalalla (päivä- ja monimuoto-opintoina)
Avoimen ammattikorkeakoulun opintoja
Täydennyskoulutusta ja asiantuntijapalveluita
työelämän tarpeisiin

●

Erikoistumisopintoja

●

Oppisopimustyyppistä täydennyskoulutusta

●

www.mamk.fi

Inspektion och underhåll
Talousvesisäiliöiden
katsastus ja kunnossapito
av dricksvattenreservoarer
tionsfarkost
Inspek
Tarkastusalus

s
an
mie
tugssm
sik
tstansin
ea
BK

Am
Amphi
-Veen
TM
phi-V
nttTM
RPeunhgöri
distnugssrob
roboottt
i

Suoritamme:
• sisä- ja ulkopuolisia katsastuksia
säiliön ollessa käytössä
• robottipuhdistus säiliön ollessa
käytössä
• manuaalinen puhdistus tyhjässä
säiliössä
• Amphi-Vent™ ilmastusjärjestelmien myynti
Kaikki työm
me
suoritetaan
talousvesih
ygienia
koulutuksen saaneella h
enkilökunalla

Vi utför:
• inre och yttre kontrollbesiktning
• rengöring av botten med robot
• manuell rengöring i tömd reservoar
URAKOITSIJA SUOMESSA TM
• försäljning av Amphi-Vent ventilationssystem
Enitec | Satamakatu 14 | 20100 Turku
Puh:
02 2302201 | www.enitec.fi
Alla våra arbeten efterföljs av tillhörande dokumentation och protokoll/intyg.

Läs mer på www.amphi-tech.se
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Länsi-Uudenmaan
hajajätevesihanke LINKKI:
enemmän kuin neuvontahanke
MINTTU PEURANIEMI
asiantuntija, haja-asutuksen jätevedet
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
E-mail: minttu.peuraniemi@
vesiensuojelu.fi

Haja-asutuksen jätevesineuvontaan on kohdennettu merkittäviä resursseja sekä valtion että kuntien taholta. Neuvontahankkeiden puolueeton
neuvonta on tavoittanut vuosittain jopa yli kymmenentuhatta asiakasta
ympäri Suomen.

H

aja-asutusalueiden asukkaat ovat
neuvontahankkeiden tärkeimpiä
asiakkaita ja tiedotustyön pääasiallinen kohderyhmä. Asiakkaiden tavoittamiseen käytetään hankkeissa moninaisia

keinoja ja viestin perille saaminen edellyttää neuvojalta substanssiosaamisen lisäksi
hyviä vuorovaikutustaitoja. Hajajätevesihankkeet toimivat myös tärkeänä linkityksenä alan toimijoiden kesken.
Neuvonnan tarkoituksena on selkeyttää asiakkaalle hänen kiinteistönsä tilanne suhteessa lainsäädännön vaatimuksiin:
– Onko nykyistä jätevedenkäsittelyä tarvetta parantaa? – Minkä suuruista ja tyyppisistä toimista parantamisessa olisi kyse?
– Miten asiassa edetään? Neuvonnan asiakkaiden lähtötietotaso on vaihteleva, yhteinen nimittäjä on se, että kyse on ns. tavallisista kansalaisista: ammattijargonilla ei siis
pärjää. Myöskään saman virren toistaminen kiinteistöltä toiselle ei käy päinsä, koska jokainen tapaus on omanlaisensa. Neuvot on siis räätälöitävä sekä sisällöltään että
ulostuonniltaan. Kentällä neuvoja kohtaa
myös monenlaista elämäntarinaa ja niihin
on osattava suhtautua. Vaikka asiakkaita ei
ole tarkoitus lyödä lakikirjalla päähän, on
lainsäädännön piirteet tunnettava hyvin.
Myös nykytekniikka on oltava tuttua, joskin vanhojen käytössä olevien järjestelmien rakenteiden ja käyttökelpoisuuden selvittäminen aiheuttaa usein huomattavaa
päänvaivaa.
Haja-asutusalueen asukkaat eivät
useimmiten ole neuvontahankkeiden ainoa kohderyhmä. Haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyn lupa- ja valvonta-asiat
kuuluvat kunnille, joissa työskentelee satoja alan ammattilaisia. Näille ammattilaisille hajajätevesiasiat ovat yleensä vain yksi
kymmenistä työtehtävistä ja aikaa jokaisen yksityiskohdan selvittämiseen tarpeen
tullen ei useinkaan ole. Neuvontahankkei-
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ta toteutetaan parhaimmillaan hyvässä yhteistyössä kuntien
kanssa, jolloin hanke tarjoaa erinomaisen tiedonvaihtofoorumin kuntaviranhaltijoiden käyttöön. Monesti kuntaviranhaltijoiden työtä helpottaisi myös se, että alalla toimivat yrittäjät
(suunnittelijat, urakoitsijat, huoltoyritykset) osaavat asiansa. Keskustelu alan yrittäjien kanssa kuuluu useiden hankkeiden toimintaan ja heidän tietotaitoaan pyritään ylläpitämään mm. avoimin ammattilaisseminaarein. Ammattilaisen
tavoittamiseen on käytettävä erilaisia keinoja kuin haja-asutusalueen asukkaan.
Hankkeiden tehtävänä on siis koota ja jakaa tietoa, mikä on jo sinällään suuri työnsarka. Joskus kuitenkin tilanne
on se, että valmista tietoa ei ole vielä olemassa. Näin ollen
hankkeet tuottavat usein myös uutta tietoa, jota taas kerran
jaetaan laajalle asiakaskunnalle. Neuvontahankkeiden tuloksina syntyy tai synnytetään mm. tietoa jäteveden käsittelyn
tilasta alueellisesti, kuntakohtaisesti ja laajemminkin. Kehityshankkeissa voidaan tehdä selvityksiä tai tutkimuksia mm.
puhdistustekniikkaan liittyen. Hyvin usein hankkeet toimi-

vat linkityksenä asukkaiden, viranomaisten, alan yrittäjien sekä päättäjien välillä. Monet asiat vaativat vaikuttamista valtakunnallisesti, jolloin alueellisesti havaittujen ongelmien
kautta löytyy ratkaisuja valtakunnan tasolla. Valtakunnallinen vaikuttaminen edellyttää hyviä yhteistyöverkostoja. Se,
että jätevesineuvontaa ja alan kehittämistyötä tehdään lähinnä määräaikaisina hankkeina ja kohtuullisen pienillä resursseilla, aiheuttaa luonnollisesti haasteita hankkeita toteuttavien järjestöjen talous- ja henkilöstöhallinnolle. Toivottavasti
jätevesineuvonnassa toimivien ammattitaitoa osataan arvostaa myös pätkätöiden lomassa.
Hajajätevesihankkeet toimivat siis useasti laajemmalla sektorilla kuin miltä päällepäin näyttää. Neuvonta on keskeinen osa toimintaa, mutta sen sivuvaikutukset ulottuvat lähes
jokaiseen alan toimintoon. Näin ollen hajavesihankkeet tulisikin nähdä ennemmin resurssina ja mahdollisuutena kuin
ylimääräisenä kustannuksena. Hajavesihankkeet ovat vakiinnuttaneet asemansa linkkinä toimijoiden välillä ainakin Länsi-Uudellamaalla, siitä olemme saaneet nimemmekin!

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke
●
●
●
●
●

●
●

●

●
●

●

●

kuntien yhteistyöhanke on toiminut vuodesta 2004 lähtien (nykyisin Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti)
koordinaattorina alueellinen vesiensuojeluyhdistys, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
rahoitus kuntien vapaaehtoisella lisäjäsenmaksulla sekä sitä vastaan haettavalla ulkopuolisella rahoituksella (avustuksella)
työllisyysvaikutus noin 18 henkilötyövuotta, josta noin 40 prosenttia vuosina 2012-2013
kokonaiskustannukset noin 0,8 M€ (josta noin 45 prosenttia vuosina 2012-2013), josta ulkopuolista avustusta keskimäärin
50 prosenttia (josta noin 60 prosenttia vuosina 2012-2013)
2004 lähtien: yhteiset lomakkeet, verkkosivut, tiedotteet, yleisö-/massatilaisuudet, kampanjat, tiedonvaihto kuntien kesken
2007-2008: keskitettyjen jätevesiratkaisujen edistäminen, kiinteistökohtaisen jätevesisuunnittelun kehittäminen
(ensimmäinen hanke jossa ulkopuolista rahoitusta; maakunnan kehittämisraha/Uudenmaan liitto)
2009-2010: jäteveden käsittely erityisalueilla, tilannekartoitus kiinteistöillä, kartoitus- ja neuvontakäyntien pilotointi
(maakunnan kehittämisraha/Uudenmaan liitto)
2011: LINKKI-hanke – Neuvonnan vaikuttavuuden arviointi (maakunnan kehittämisraha/Uudenmaan liitto)
2012-2013: LINKKI-hanke, haja-asutuksen jätevesineuvonta Länsi-Uudellamaalla
(ympäristöministeriön hajajätevesineuvonta-avustus/Uudenmaan ELY-keskus)
Kokonaisuudessaan Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke on vuosien mittaan tavoittanut puolueettomalla yleisneuvonnalla
tuhansia ja taas tuhansia asiakkaita
Vuodesta 2009 lähtien on tehty yli 3000 kartoitus- ja neuvontakäyntiä alueen hajakiinteistöillä

- Asukas saanut arvion uudistamistarpeesta sekä räätälöidyt neuvot asiassa etenemiseen
- Käytössä olevat jätevesijärjestelmät on kartoitettu, niiden tiedot tallennettu hankkeen tietokantaan sekä toimitettu kunnalle
- Kartoitetuista alueista on tehty kuvailukortit asukkaiden, hankkeen tiedotuksen, kuntien valvonnan ja vesihuollon kehittämisen
		tarpeeseen
- Käyntien pohjalta on koko Länsi-Uudenmaan osalta vuosittain laadittu tilannekatsaus jätevesien käsittelyyn haja-asutus		alueilla

Lisätietoa
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen verkkosivut www.hajavesi.fi
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry: www.luvy.fi
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n Opas jätevesien maailmaan: www.vesiensuojelu.fi/jatevesi
Jässi-jätevesihankkeet: www.jatevesihanke.fi
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Käytännönläheistä vesiosaamista
näyttötutkintojen avulla
Vesihuoltoalalla toimivista henkilöistä jo lähes 400 on näyttänyt osaamisensa alan vaativissa työtehtävissä. Oletko sinä seuraava?

V

TIIA RISTANEN
ympäristöbioinsinööri (AMK), NTM
vesihuoltoalan tutkintotoimikunnan
sihteeri
E-mail: tiia.ristanen@live.fi
SEPPO VÄLIAHO
vesihuoltoalan tutkintotoimikunnan
puheenjohtaja
E-mail: seppo.valiaho@keuruu.fi
ARI LUOMA
vesihuoltoalan tutkintotoimikunnan
varapuheenjohtaja
TIMO KATTILAMÄKI
vesihuoltoalan tutkintotoimikunnan
jäsen
KARI MERIJÄRVI
vesihuoltoalan tutkintotoimikunnan
jäsen
KIRSI KOUVO
vesihuoltoalan tutkintotoimikunnan
jäsen
VESA ARVONEN
vesihuoltoalan tutkintotoimikunnan
jäsen

esihuoltoalan toimijan tulee olla
moniosaaja. Hänen tulee tietää puhtaasta vedestä, jätevedestä, pumppaamoista, laitoksista, haja-asutusalueista
ja rakennusmääräyksistä, puhumattakaan
laeista ja erityisluvista. Työt vaativat tekijältään paljon ja tekijän tulee tietää paljon.
Jatkuva itsensä kehittäminen ja koulutus
on noussut yhä tärkeämmäksi alalla, jolla
ennen on pärjätty kokemuksella. Koulutustausta ja tutkinnot merkitsevät työnhakijalle yhä enemmän.
Vesihuoltoalaa sivuavia opintoja on ollut mahdollista suorittaa teknikon, insinöörin tai muun korkeakoulutuksen kautta jo
pitkään. Vuodesta 2006 lähtien Suomessa
on kuitenkin ollut myös osaamisen osoittamiseen keskittynyt näyttötutkinto eli vesihuoltoalan ammattitutkinto. Sen avulla
moni vesialan osaaja on voinut osoittaa jo
olemassa olevaa osaamistaan ja tarvittaessa
oppia uutta, ilman aiempia opintoja vesihuoltoalalta. Ammattitutkinnon suorittajat ovatkin usein vesihuoltoalan ammattilaisia, jotka hakevat teoreettista tietämystä
kokemuksen rinnalle. Suorittajat voivat
myös olla juuri alalle tulevia, jotka hakevat
ensikosketusta sekä tietämystä vesihuoltoalan moninaisuudesta ja sen konkreettisista
työtehtävistä. Vuoden 2013 loppuun mennessä Suomessa oli reilu 360 vesihuoltoalan
ammattitutkinnon suorittanutta henkilöä.
Vuodesta 2013 lähtien on ollut myös
mahdollista suorittaa ammattitutkinnolle jatkoa ympäristöalan erikoisammattitutkinnolla. Ympäristöalan erikoisammattitutkinto sisältää vesihuoltoon,
työnjohtamiseen sekä kehittämishankkeiden läpivientiin liittyviä sisältöjä, joita
sektorilla on kaivattu. Tutkinto painottaa
alalle tulon tai kokemukseen perustuvan
osaamisen todentamisen sijaan jo olemassa olevan työn kehittämistä, esimiestaitoja sekä teoriaa. Ympäristöalan erikoisammattitutkinnossa on mahdollista suorittaa

vesihuoltoon liittyvien osien lisäksi myös
viemäri- ja putkistohuollon sekä teollisuuspuhdistuksen, ympäristöhuollon, ympäristökasvatuksen sekä laatu-, ympäristö- ja
turvallisuusjärjestelmien opintoja tai osoittaa jo olemassa olevaa osaamistaan niistä.
Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon
on suorittanut Suomessa yhteensä 65 henkilöä eri sisällöin. Vesihuoltopainotteisesti sen on suorittanut jo lähes 20 henkeä.
Pelkkään vesihuoltoon keskittyneitä
tutkintoja Suomessa on täten vain kaksi,
vesihuoltoalan ammattitutkinto (VHAT)
sekä ympäristöalan erikoisammattitutkinto ((YA)EAT). Molempia tutkintoja pidetään arvossa niiden käytännönläheisyyden
ja laaja-alaisuuden vuoksi. Tutkinnot sisältävät osia ja vaatimuksia, jotka soveltuvat
erilaisiin tehtäviin niin kunnalliselle kuin
yksityiselle sektorillekin. Opintojen painopiste valitaan puhtaan veden, jäteveden,
verkostotöiden tai haja-asutusalueiden vesihuollon väliltä. Ammattitutkintoon valmistavia opintoja järjestää Suomessa viisi
oppilaitosta, ympäristöalan erikoisammattitutkintoa vesihuoltopainotteisesti yksi.
Tutkintojen työelämä- ja käytännönläheisyyttä sekä tutkintojen laadun
tarkkailua toteuttaa Suomessa alan asiantuntijoista koottu vesihuoltoalan tutkintotoimikunta. Toimikunnan käsittelyyn
päätyy vuosittain 50-100 tutkintoesitystä, joiden perusteella toimikunta myöntää suorittajille todistuksia ja huolehtii
tutkinnon laadun ylläpidosta. Valtaosa
tutkinnon suorittajista suorittaa yhä vesihuoltoalan ammattitutkinnon, mutta
ympäristöalan erikoisammattitutkinto on
nopeasti vakiinnuttanut asemansa työnjohtajien ja muissa vesihuoltoalan esimiestehtävissä toimivien joukkoon. Uuden
tutkinnon ketteryys ja opit ovat mahdollistaneet myös työnkuvien muutoksia ja lisäkoulutusten tarpeita myös ammattitutkinnon suorittaneille.
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Vuosi 2014 tuo tullessaan näyttötutkinnoille muutosten
tuulia, sillä molemmat tutkinnot käyvät läpi uudistuksen,
jotta ne vastaisivat yhä paremmin työelämän tarpeisiin ja toiveisiin. Sektorilta saadut ohjeet, vihjeet ja suuntaviivat ovat
erittäin tärkeitä koulutettaessa Suomeen entistä ammattitaitoisempia ja monipuolisempia vesihuoltoalan osaajia. Jatketaan siis vuoropuhelua vuonna 2014!

Vesihuoltoalan ammattitutkinto
●

●

●

●

●

●

Vesihuoltoalan ammattitutkinto astui voimaan
vuonna 2006.
Ammattitutkinnon suorittaneita oli vuoden 2013
loppuun mennessä noin 360 henkeä.
Noin puolet suorittajista on keskittynyt vesihuoltoverkostoihin.
Ympäristöalan erikoisammattitutkinto astui voimaan
vuonna 2013.
Erikoisammattitutkinnon vesihuoltopainotteisesti
on suorittanut vuoden 2013 loppuun mennessä
noin 20 henkeä.
Vesihuoltopainotteisesti suorittaneilla pääpaino on
työnjohtajuudessa. Vesihuollon osaamisalan sisällä
suorittajat ovat jakautuneet tasaisesti.

Ilmoita Vesitalous-lehden

LIIKEHAKEMISTOSSA
Valitse osastosi ja nosta yrityksesi tunnettavuutta näkyvällä toistolla.
Toista tai vaihda ilmoitusta numeroittain.
Palstan leveys liikehakemistossa 80 mm, kaksi palstaa 170 mm.

Kysy tarjousta!
ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi
Eeva Keränen 0400-773 833
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Kansainvälinen
vesiosaamiskeskus nostaa
valokeilaan vesialan tuoreimmat
innovaatiot
IAWTC eli kansainvälinen vesiosaamiskeskus Pietarissa on kolmen toimintavuotensa aikana muodostunut merkittäväksi suomalaisen vesiosaamisen markkinoinnin kansainväliseksi foorumiksi luoden erinomaiset puitteet pk-yritysten viennin edistämiselle.

E
SAIJA TILLGREN
FM, projektipäällikkö
Lahden seudun kehitys LADEC Oy
E-mail: saija.tillgren@ladec.fi
Kirjoittaja on työskennellyt vuodesta
2004 lähtien nykyisen Lahden
Seudun Kehitys LADEC Oy:n Venäjän
toiminnoissa. Hän on aiemmin
toiminut Lahden kaupungin valvontaja ympäristökeskuksen Venäjän
toiminnoista vastaavassa yksikössä.

urooppalaista vesialan osaamista Venäjän ja Itämeren alueella markkinoiva IAWTC esittelee seminaareissaan muun muassa parhaita käytäntöjä
puhtaan veden tuotantoon ja jätevesien
käsittelyyn. Keskuksen tematiikkaa on
vastikään laajennettu kunnallisten vesien
käsittelystä (IAWTC) teollisten vesien käsittelyyn (IWEC).
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n
ja Pietarin vesilaitoksen Vodokanalin vuonna 2010 yhdessä perustama keskus toteutti Venäjällä viime vuonna seitsemän vesien
käsittelyyn liittyvää vienninedistämistilaisuutta. Syyskuussa aihetta käsiteltiin elintarviketeollisuuden ja joulukuussa terästeollisuuden näkökulmasta.

Kansainväliset asiantuntijat edustavat
alan terävintä kärkeä ja tulevat Suomen lisäksi eri Euroopan maista sekä Venäjältä.
Vuoden 2013 tapahtumien myötä teollisuusvesien osaamiskeskuksen IWEC:n toiminta saatiin myös konkreettisesti käynnistettyä.
Suomalaisille yrityksille vesiosaamiskeskus toimii uudentyyppisenä vientikanavana, kun taas venäläiset vesilaitosten, jätevedenpuhdistamojen ja teollisuuslaitosten
edustajat arvostavat asiantuntijaseminaareissa saamaansa tietoa vesialan uusimmista teknologioista ja innovatiivisista ratkaisuista.
Uusimmat ja tehokkaimmat teknologiset ratkaisut kiinnostavat Venäjällä. Eri-

Kansainväliset asiantuntijat esittelivät Pietarin vesiosaamiskeskuksessa joulukuussa
kolmen päivän ajan
venäläisille vesiasiantuntijoille uusimpia
ratkaisuja energia- ja
kustannustehokkaista
ratkaisuista jäteveden
käsittelyssä ja puhtaan
veden tuotannossa.
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Seminaariosallistujat tutustuvat Pietarin vesimuseoon, joka on vesiosaamiskeskuksen yhteydessä.

Seminaarien yhteydessä järjestetään myös tutustumiskäyntejä Pietarin jätevedenpuhdistamoille ja vesilaitoksille. Kuvassa
tutustutaan Pietarin lounaiseen jätevedenpuhdistamoon.

tyisesti ulkomaalaista pääomaa sisältävissä venäläisissä tuotantolaitoksissa tehokas jätevesien käsittely nähdään yhä
tärkeämpänä kilpailutekijänä.

Tilaisuuksissa jo tuhansia kävijöitä
Korkeatasoisen sisällön ansiosta vesiosaamiskeskuksen tilaisuudet vetävät puoleensa mahdollisia venäläisiä asiakkaita eri
puolilta maata, mikä puolestaan helpottaa suomalaisten vien-
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Kansainvälinen Vesiosaamiskeskus IAWTC
(International Advanced Water Technologies
Centre) tarjoaa eurooppalaisille vesialan yrityksille ja tutkimuslaitoksille suoria kontakteja
Venäjän vesilaitosten ja jätevedenpuhdistamojen edustajiin. Pietarin vesilaitoksen Vodokanalin tiloissa toimivassa keskuksessa järjestetään
paitsi uusia ratkaisuja esitteleviä vienninedistämistilaisuuksia, myös kerätään, analysoidaan ja
jaetaan ajankohtaista markkinatietoa. Kansainvälinen vesiosaamiskeskus IAWTC –hanketta rahoitetaan Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta. Vesiosaamiskeskuksen vuoden 2014 tapahtumista
ja niiden aikatauluista voi lukea lisää LADECin
verkkosivuilta www.ladec.fi/IAWTC

tiyritysten markkinointia Pietarista käsin koko Venäjän alueella. Venäjältä ja Euroopasta tulleita vesialan asiantuntijoita
on laskettu käyneen tilaisuuksissa jo tuhansia.
Pienille ja keskisuurille yrityksille viennin käynnistäminen
Venäjälle on haastava ja investointeja vaativa prosessi, johon
he tarvitsevat erityyppistä tukea. Suomessa löytyy korkealaatuista vesialan osaamista, ja suurten yritysten lisäksi myös
pk-yrityksiltä ja tuotteillamme on hyvä maine Venäjällä. Tätä
osaamista on vain tuotava yhä rohkeammin esille.
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Näytteenottajien henkilösertifiointi
TUULA LAAKSO
mikrobiologi,
Helsingin seudun
ympäristöpalvelut HSY
E-mail: tuula.laakso@hsy.fi

Näytteenotto sekä näytteiden kuljetus ja säilytys ennen niiden analysointia ovat merkittävä osa tutkimusketjua. Siksi myös näytteenoton laatuun
kiinnitetään entistä enemmän huomiota. SYKEn koordinoiman henkilösertifiointijärjestelmän (CERTI) avulla varmistetaan, että näytteenottajalla on
riittävästi kokemusta ja osaamista toimimiseen vaihtelevissa ja vaativissa
näytteenotto-olosuhteissa.

S

YKEn koordinoimaa ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointijärjestelmää täydennettiin vuonna
2012 talous- ja uimavesien näytteenoton
pätevyysalueella, jossa pääpaino on mikrobiologisilla näytteillä. Sekä näytteenottajat
että näytteenottoa tarvitsevat tahot esittivät
perusteluja laajennukselle.
Terveydensuojelulain mukaista uimaallas-, uimaranta- ja talousvesien valvontaa
on ulkoistettu esimerkiksi näytteitä analysoivien laboratorioiden tai vesilaitosten
henkilökunnalle. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen keinot ulkoistetun näytteenoton laadun varmistamiseksi ovat rajallisia. Lisäksi vesien laatuvaatimuksia ja
valvontatutkimuksia koskevissa asetuksissa
säädetyt näytteenoton laadun ja näytteenottajan kokemuksen ja osaamisen varmistamiskeinot ovat melkoisen tulkinnanvaraisia. Talous- ja uimavesiin pätevöityneen
näytteenottajan henkilösertifikaatti on

Ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointijärjestelmä (CERTI)
•
		
		
		
		
•
		
		
		
•
		
		
•
		
•

CERTI osoittaa näytteenottajan
tai ympäristömittauksia ja -havaintoja tekevän henkilön pätevyyden. Se perustuu kansainväliseen henkilösertifiointistandardiin ISO17024.
CERTI on riippumaton ja vapaa-ehtoinen järjestelmä, joka
toimii Suomen ympäristökeskuksen yhteydessä.
Noin 500 henkilöllä on sertifikaatti, joista 2/3 tulee yksityiseltä puolelta.
CERTI on perustettu 1999 ympäristöministeriön aloitteesta ja
on FINASin akkreditoima vuodesta 2004 lähtien.
CERTIn valtuuttamat koulutus-

organisaatiot ovat mm. AEL,
		 Suomen vesiensuojeluyhdistys		 ten liitto ry, Mikkelin ammatti		 korkeakoulu.
• Erikoistumisalueet ovat
		 • Vesi- ja vesistönäytteet
		 • Talous- ja uimavedet
		 • Näytteet maaperästä ja
			 kiinteistä jätteistä
		 • Eliöstönäytteet
		 • Ympäristömittaus ja
			 -havainnointi
		 • Hydrologisen seurannan
			 kenttätyöt
		 • Näytteet ilmasta ja
			 laskeumasta
• Lisätietoja
		 www.syke.fi/sertifiointi

osoitus näytteenottajan pätevyydestä.
Pelkästään terveydensuojelulain mukaisia näytteitä ottavat henkilöt pitivät alun
perin luonnonvesistä tapahtuvaan näytteenottoon kehitettyä Vesi- ja vesistönäytteet -pätevyysaluetta itselleen liian laajana,
jopa vieraana ja vaikeana. Toisaalta se arvioitiin riittämättömäksi näytteiden luotettavaan ja laadukkaaseen ottamiseen, koska terveydensuojelulain mukaisia näytteitä
ottavan on hyvä tuntea talous- ja uima-allasvesien käsittelyprosessien ja vesijohtoverkostojen erityispiirteet sekä ymmärtää
mikrobiologisen analytiikan korostunut
merkitys näiden näytteiden osalta. Kokeneet talousvesinäytteenottajat toivoivat lisäkoulutusta tukemaan mikrobiologisten
näytteiden sekä vedenpuhdistusprosessija vesisäiliönäytteiden ottamista.
Mikrobiologisten näytteiden otossa
korostuvat aseptisen työskentelyn merkitys sekä näytteiden oikea säilyttäminen ja
kuljettaminen. Epäonnistuneen näytteenoton seurauksena saatu väärä positiivinen
tulos saattaa johtaa mittaviin lisätutkimuksiin ja terveydensuojeluviranomaisen antamaan tarpeettomaan käyttörajoitukseen.
Toisaalta väärän negatiivisen tuloksen seurauksena voi olla jopa vesivälitteinen epidemia, jos veden likaantumista ei huomata tarpeeksi nopeasti.
Hyvä asiakaspalvelu ja valmiudet erilaisten asiakkaiden kohtaamiseen korostuvat.
Näytteenottaja voi tavata kiinnostuneiden
ihmisten lisäksi myös huolestuneita tai jopa vihaisia veden laadusta valittaneita kuluttajia.
Näytteenottajat ylläpitävät ja kehittävät
aktiivisesti pätevyyttään osallistumalla vuosittain koulutustilaisuuksiin sekä ottamalla näytteitä säännöllisesti. Näin myös luottamus edustavaan näytteenottoon kasvaa.
Sertifiointitoimintaa ja koulutusta kehitetään jatkuvasti saadun palautteen ja uusien
tarpeiden perusteella.
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Kunnostusojitustarve kasvaa
− lisääntyykö vesistöjen
humuskuormitus?
Humus on veteen liuennutta orgaanista eli eloperäistä ainetta, joka värjää
veden ruskeankeltaisesta aina tummanruskeaksi. Vesistöjemme humus on
pääosin peräisin ympäröiviltä valuma-alueilta. Valumavesien humuspitoisuudet ovat luonnostaan korkeita soisilla alueilla. Soiden ojitukset voivat
lisätä valuntaa, muuttaa veden virtausolosuhteita ja nopeuttaa turpeen
hajoamista tehostuneen kuivatuksen ansiosta. Lisäävätkö kunnostusojitukset vesistöjen humuskuormitusta?
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uomen soista on ojitettu metsätalouskäyttöön 4,7 miljoonaa hehtaaria, mikä on 54 prosenttia soiden
kokonaisalasta. Luonnontilaisten soiden
ojituksia metsätalouskäyttöä varten eli nk.
uudisojituksia ei maassamme enää tehdä, vaan painopiste on siirtynyt jo ojitettujen alueiden ojaverkoston ylläpitoon eli
kunnostusojitukseen. Suomen ojitusalueista kolmasosan on arvioitu olevan kunnostusojituksen tarpeessa ja Kansallisessa
metsäohjelmassa 2015 on asetettu vuosittaiseksi kunnostusojitustavoitteeksi 80 000
hehtaaria.

Päähuomio kunnostusojitusten ja metsätalouden aiheuttamissa vesistövaikutuksissa on keskittynyt kiintoaine-, typpi- ja
fosforikuormitukseen. Viime aikoina on
kiinnitetty huomiota myös humuskuormitukseen, jolla tarkoitetaan veteen liuenneen orgaanisen eli eloperäisen aineksen
huuhtoutumista vesistöihin. Humuksella
on suuri merkitys vesiekologialle ja vesien
käyttökelpoisuudelle. Humus vaikuttaa
mm. vesistöjen lämpötilaan, väriin, valaistusolosuhteisiin, perustuotantoon, ravintoketjuihin, happamuuteen, ravinteisuuteen
sekä metallien ja ympäristölle haitallisten
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aineiden kulkeutumiseen ja myrkyllisyyteen. Orgaanisen aineen huuhtoutuminen maalta vesistöön voi myös
pienentää soiden hiilivarastoa ja lisätä kasvihuonekaasujen, kuten hiilidioksidin ja metaanin vapautumista
vesistöistä ilmakehään. Tarkastelemme tässä artikkelissa, mitä tällä hetkellä tiedetään kunnostusojitusten vaikutuksesta vesistöjen humuskuormitukseen Suomessa.

Kunnostusojitus alentaa valumavesien
humuspitoisuutta
Humuspitoisuuden määrittäminen on vaikeaa, koska
humus on monimutkainen yhdiste, jonka rakennetta ei tarkasti tunneta. Veden humuspitoisuutta kuvataan yleisesti määrittämällä veden orgaanisen kokonaishiilen (TOC) tai liuenneen orgaanisen hiilen pitoisuus
(DOC). Kokonaishiili (TOC) sisältää sekä liuenneen
että hiukkasmaisen hiilen. Pintavesissämme pääosa
(≥ 90 %) orgaanisesta hiilestä on liuenneessa muodossa
(Mattsson et al. 2005, Kortelainen et al. 2006). Suurin
osa pintavesiin liuenneesta hiilestä on sitoutunut humusyhdisteisiin, jotka ovat hitaasti hajoavassa muodossa
humushappoina, fulvohappoina ja humiineina. Hiilipitoisuuden määrityksen ohella veden humuspitoisuudesta saadaan tietoa määrittämällä veden väri tai kemiallisen hapenkulutuksen (COD) arvo, joka kuvaa veden
sisältämien kemiallisesti hapettuvien orgaanisten aineiden kokonaismäärää. Humuspitoisuuden kasvaessa veden väriarvo ja kemiallisen hapenkulutuksen arvot kasvavat.
Suomessa kunnostusojituksen vaikutusta valumaveden humuspitoisuuteen ja -kuormitukseen on tutkittu
51 valuma-alueella (Kuva 1). Sekä uudisojitusten että
kunnostusojitusten on havaittu alentavan valumavesien humuspitoisuuksia. Joensuu (2002) tutki valumaveden DOC-pitoisuuksia 40 kunnostusojitusalueella
eri puolilla Suomea ja havaitsi, että ne olivat kolmena
kunnostusojituksen jälkeisenä vuotena keskimäärin 8
Kuva 1. Valuma-alueiden sijainti, jolla kunnostusojituksen humusmg/l (27 %) pienempiä kuin ennen kunnostusojitusta
kuormitusta (TOC) on tutkittu. Neliöt ovat Joensuun ym. (2002) tut(Kuva 2). Nieminen ym. (2010) havaitsivat, että valukimusalueita (40 kpl), punaiset ympyrät Niemisen ym. (2010) alueimaveden DOC-pitoisuudet alenivat keskimäärin 4–6
ta (9 kpl) ja vihreät ympyrät Åströmin ym. (2001a, b) alueita (2 kpl).
mg/l (vaihteluväli 2–15 mg/l ) ensimmäisinä vuosina
kunnostusojituksen jälkeen, mikä vastasi 13–19 prosentin vähennystä. Ruotsissa tehdyissä tutkimuksissa kunnostusmutta keskikarkeilla kivennäismailla ne voivat pysyä jopa 20
ojitus alensi DOC-pitoisuutta 13 mg/l (30 %) (Hansen ym.
vuotta alhaisemmalla tasolla kuin ennen ojitusta. Vastaavas2013). Myös veden väriluku ja kemiallinen hapenkulutus
ti soiden ennallistamisalueilla valumaveden humuspitoisuuovat pienentyneet ensimmäisinä vuosina kunnostusojitukdet ovat kohonneet sen jälkeen, kun kaivettuja ojia on tukitsen jälkeen noin 30 prosentilla (Ahti ym. 1995).
tu (Koskinen ym. 2011).
Kunnostusojitusalueiden valumaveden humuspitoisuudet noudattelevat samanlaista vuodenaikaisvaihtelua kuin
Pitoisuusmuutosten syyt
ennen ojien kaivua eli pitoisuudet ovat alhaisimmat keväällä ja korkeimmat syksyllä (Joensuu ym. 2006). HumuspitoiHumuspitoisuuksien vähenemiselle kunnostusojitusten jälsuudet ovat huomattavasti korkeampia alueilla, joilla ojien
keen on esitetty monia mekanismeja eikä niitä ole vielä tarkpohjamaalaji on turvetta tai sisältää runsaasti hienoainesta
kaan tutkittu. On esitetty, että pohjaveden pinnan alenemikuin siellä, missä ojien pohjat ovat karkeaa kivennäismaanen ojituksen jälkeen tehostaa orgaanisen aineen hajotusta,
ta (Joensuu ym. 2006). Kun ojat ulottuvat hienojakoiseen
jolloin suurempi osa hiilestä vapautuu hiilidioksidina ilmakivennäismaahan tai turpeeseen, humuspitoisuudet palaukehään ja vähemmän liukoista hiiltä huuhtoutuu vesistöön
tuvat ennen ojitusta vallinneelle tasolle noin 10 vuodessa,
(Nieminen ym. 2010). Kunnostusojituksen jälkeen myös ai-

Vesitalous 1/2014 23

OJITUS
lassa vesiä sateesta, ympäröiviltä kivennäismailta ja
pohjavedestä. Minerotrofisilla soilla suoalueen kautta tapahtuva valunta vähenee ojituksen seurauksena, sillä ympäröiviltä kangasmailta valuvat vedet eivät enää virtaa suon kautta, vaan suoraan ojia pitkin
vesistöihin. Tällöin suon valumavesien humuspitoisuutta kohottava vaikutus jää vähäisemmäksi kuin
luonnontilassa (Metsä- ja turvetalouden… 1987,
Koskinen ym. 2011) ja humuspitoisuudet voivat
alentua. Sen sijaan ombrotrofisilla kohosoilla, joilla
suon keskusta on ympäröiviä kivennäismaita korkeammalla ja joilla ojitus ei muuta ympäröivien kivennäismaiden virtaamareittejä, ojitus ei välttämättä
alenna valumaveden humuspitoisuutta, vaan humuspitoisten suovesien tyhjenemisvalunta voi aluksi jopa lisätä veden humuspitoisuutta.
Kuva 2. Eri tutkimuksissa havaitut muutokset keskimääräisissä valumaveden humuspitoisuuksissa kunnostusojituksen jälkeen. Joensuu
ym. (2001) ja Nieminen ym. (2010) tutkivat liuenneen orgaanisen hiilen (DOC) ja Åström ym. (2001a,b) orgaanisen kokonaishiilen (TOC) pitoisuuksia. Joensuu ym. (2001) tulokset ovat 23 alueelta eri puolilta
Suomea, Nieminen ym. (2010) tulokset ovat 9 alueelta Etelä- ja KeskiSuomesta ja Åström ym. (2001a,b) tulokset kahdelta alueelta Pohjanmaalta. Vuosi 0 tarkoittaa pitoisuutta ennen kunnostusojitusta.

empaa suurempi osa ojista ulottuu turpeen alla olevaan mineraalimaahan, mikä voi pienentää humuksen huuhtoutumista. Sellaisilla alueilla, joilla kunnostusojitus lisää valuntaa,
humuspitoisuudet voivat pienentyä mahdollisesti myös laimenemisen seurauksena.
Humuspitoisuuksien väheneminen voi olla myös seurausta veden virtausreittien muutoksista. Luonnontilaisilla soilla ja ojien kuivatustehon heikennyttyä myös ojitetuilla soilla vesi virtaa pääasiassa maan pintakerroksissa, jossa elävä tai
vain vähän hajonnut kasvimateriaali sisältää runsaasti liukoista humusta. Koska ojitus alentaa pohjaveden pintaa veden
imeytyminen turpeeseen lisääntyy ja valunta tapahtuu entistä enemmän pintaturpeen alapuolisten maakerrosten kautta
(Åström ym. 2001a,b,). Tämän seurauksena pintaturpeessa
runsaana esiintyviä liukoisia humusyhdisteitä uuttuu valumavesiin vähemmän, koska veden viipymä tässä kerroksessa
lyhenee. Veden kulkeutuessa turpeen alla olevaan mineraalimaahan asti negatiivisesti varautuneet humusaineet pidättyvät positiivisesti varautuneisiin mineraalimaan oksihydroksideihin. Etenkin ohutturpeisilla soilla veden suotautuminen
alapuoliseen kivennäismaahan tehostuu ojituksen johdosta
ja humusta pidättyy enemmän. Runsaspuustoisilla alueilla,
joilla puuston haihdunta ylläpitää alhaista vedenpinnan tasoa tukkeutuneista ojista huolimatta, kunnostusojitus ei välttämättä lainkaan vaikuta pohjaveden pinnan tasoon ja siksi
valumaveden humuspitoisuudet saattavat säilyä muuttumattomina (Nieminen ym. 2010).
Uudisojituksen vaikutukset valumaveden humuspitoisuuksiin olivat aikoinaan todennäköisesti erilaisia nk. minerotrofisilla eli reunavaikutteisilla soilla kuin ombrotrofisilla
kohosoilla. Minetrotrofiset suot vastaanottavat luonnonti-
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Kunnostusojitusten humuskuormitus

Kunnostusojitus on yleensä pienentänyt humuskuormitusta tai kuormitus on säilynyt muuttumattomana (Manninen 1998, Joensuu 2002, Nieminen
ym. 2010). Tämä johtuu humuspitoisuuksien pienenemisestä ja yleensä vähäisestä valunnan lisäyksestä (Ahti ym. 1995, Manninen 1998, Koivusalo ym.
2008). Kemiallisen hapenkulutuksen kuorma on
laskenut kunnostusojitusten jälkeen jopa puoleen
tai on säilynyt ennallaan (Niemelä 1994, Manninen 1998).
Joensuun (2002) tutkimilla 40 alueella kunnostusojitus vähensi DOC-kuormitusta ensimmäisen kolmen vuoden aikana keskimäärin 29 kg/ha vuodessa, mikä vastasi 31 prosentin vähennystä. Niemisen ym. (2010) tutkimilla 9 alueella
kunnostusojitus pienensi vuotuista DOC-kuormitusta 57 kg
kunnostusojitushehtaaria kohden ensimmäisenä vuonna toimenpiteen jälkeen. Kunnostusojitus on vähentänyt vesistöjen DOC-kuormaa yhteensä 131–200 kg/ha kunnostusojitushehtaaria kohden ensimmäisten kolmen vuoden aikana
(Ahti ym. 1999, Nieminen ym. 2010).
Kunnostusojitusalueiden humuskuormat palautuvat ennen ojitusta vallinneelle tasolle 10–20 vuodessa (Joensuu
ym. 2006). Mikäli valunta lisääntyy kunnostusojituksen jälkeen, humuskuormitus voi kasvaa vaikka humuspitoisuudet
alenisivatkin. Kunnostusojituksen on havaittu lisäävän valuntaa ainakin ensimmäisinä vuosina ojituksen jälkeen (Ahti ym. 1995, Manninen 1998, Koivusalo ym. 2008). Lisäksi
on otettava huomioon, että vaikka kunnostusojitus yleensä
vähentäisi humuskuormaa, pintavalutuskenttien käyttö ravinne- ja kiintoainekuormituksen torjuntaan kunnostusojitusalueilla ja kunnostusojituksen kanssa samaan aikaan lähes
poikkeuksetta tehtävät hakkuut voivat lisätä humuskuormitusta (Nieminen 2004, Nieminen ym. 2005). Erityisesti runsasravinteisten korpisoiden hakkuut voivat lisätä humuksen
huuhtoutumista – jopa paljon enemmän kuin kunnostusojitus voi sitä enimmilläänkään vähentää (Nieminen 2004).
Kunnostusojituksen yhteydessä tapahtuvan orgaanisen kiintoaineen huuhtoutuminen tunnetaan puutteellisesti. Vaikka kunnostusojitus ei suoraan lisäisi humuskuormaa
ojitusalueelta, vastaanottavan vesistön humuspitoisuudet
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voivat kasvaa, jos vesistössä orgaanisesta kiintoaineesta mikrobiologisen hajotuksen kautta muodostuu liukoista hiiltä.
Orgaanisen ja epäorgaanisen kiintoaineen osuutta kunnostusojituksen jälkeen lisääntyvässä kiintoainekuormituksessa
on määritetty hyvin harvoin. Orgaanista kiintoainetta huuhtoutuu sortuvista ojapenkoista ja turvepohjaisista ojista etenkin ojien kaivun yhteydessä ja valuntapiikkien aikana. Vain
pieni osa liikkeelle lähtevästä orgaanisesta kiintoaineesta sedimentoituu ojitusalueen ojaverkostoihin, koska partikkelien tiheys on alhainen.
Lisätutkimusta tarvitaan myös ilmastonmuutoksen vaikutuksista humuskuormitukseen. Ilmastonmuutoksen on
arvioitu johtavan kasvukauden pidentymiseen ja sateisuu-

den lisääntymiseen, mikä voi lisätä humuksen ja orgaanisen
kiintoaineen kulkeutumista vesistöihin. Humuksen huuhtoutuminen on lisääntynyt Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa viimeisten 20 vuoden aikana ja se voi johtua paitsi ilmastonmuutoksesta myös vähentyneestä sulfaattilaskeumasta
(Monteith ym. 2007, Sarkkola ym. 2009). Tutkimustulosten yleistämisen ongelmana on ollut se, että valumavesien
humuspitoisuudet voivat vaihdella ajallisesti paljon sekä virtaamahuippujen että alivalumakausien aikana ja harva näytteenotto esim. virtaamahuippujen aikana aiheuttaa todellisten huuhtoumien aliarvioimista. Jatkuvatoimisten veden
laadun seurantamenetelmien kehittyessä humuskuormitusarvioita pystytään tulevaisuudessa tarkentamaan.
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Peretikkahappo jäteveden
desinfioinnissa
Viime vuosina Suomessa useat jätevesilaitokset ovat testanneet ja muutamat myös käyttöönottaneet desinfiointimenetelmiä vapaaehtoisesti tai
ympäristölupien velvoittamana. Eräs vaihtoehto jätevesien desinfiointiin
ovat orgaaniset peroksidit eli peretikka- ja permuurahaishappo. Artikkelissa luodaan katsaus näiden kemikaalien eroihin ja esitetään tuloksia peretikkahapon käytöstä.

J

ätevedenkäsittely on perinteisesti keskittynyt kiintoaineen, orgaanisten
yhdisteiden ja myöhemmin myös ravinteiden poistoon. Mikrobiologiselle laadulle, eli bakteereille, viruksille ja alkueläimille, on myös olemassa useissa maissa
laatuvaatimuksia. Taustana desinfioinnille
on laajasti vallitseva vesipula, mikä kannustaa jäteveden uudelleenkäyttöön esimerkiksi kastelu- ja huuhteluvetenä, teollisuudessa sekä juomavetenä. Tehokkailla
desinfiointimenetelmillä on veden kierrätyksessä keskeinen asema.
Suomessa ei runsaiden vesivarojen ansiosta ole painetta jätevesien laajamittaiselle
kierrättämiselle. Jäteveden ei ole katsottu
myöskään aiheuttavan hygieenisyysriskejä
ympäristössä. Viime vuosina kuitenkin on
ollut tapauksia, joissa jätevesilaitosten ympäristöluvissa on alettu edellyttää jäteveden
desinfiointia ja lisäksi muutamat laitokset
ovat testanneet ja käyttöönottaneet desin-

TERO LUUKKONEN
projektitutkija,
Kajaanin ammattikorkeakoulu ja
tohtorikoulutettava,
Oulun yliopisto
E-mail: tero.luukkonen@oulu.fi

fiointimenetelmiä vapaaehtoisesti.
Desinfioinnilla pyritään turvaamaan
esimerkiksi uimarannan, muun virkistyskäytön tai juomavesilaitoksen vedenoton
turvallisuutta. Taulukossa 1 on esitetty
uimarantojen veden laadulle asetettuja raja-arvoja (STM:n asetukset 354/2008 ja
177/2008), joita käytetään usein jäteveden desinfioinnin tavoitearvoina.
Ympäristöluvissa on myös esiintynyt
raja-arvo, jonka mukaan indikaattoribakteerien määrän tulee vähentyä käsittelyprosessissa 90 prosenttia tulevan veden
bakteerimääriin nähden, mikä on helppo
saavuttaa yleensä jo ilman desinfiointia.
Tarkasteltaessa jäteveden mikrobiologista laatua tulee huomioida myös laimeneminen purkuvesistössä: usein esimerkiksi taulukon 1 mukaiset laatuarvot
saavutetaan laimenemisen jälkeen jo ilman
desinfiointia tai hyvin kevyellä käsittelyllä.

Taulukko 1. STM:n asetuksen 177/2008 mukaiset uimaveden laatuvaatimukset.

Sisämaan uimavedet
Erinomainen

Hyvä

Tyydyttävä

Suolistoperäiset enterokokit (pmy/mpn/100 ml)

200*

400*

330**

Escherichia coli (pmy/mpn/100 ml)

500*

1000*

900**

Rannikon uimavedet
Erinomainen
Suolistoperäiset enterokokit (pmy/mpn/100 ml)

100*

Hyvä
200*

Tyydyttävä
185**

Escherichia coli (pmy/mpn/100 ml)
250*
500*
500**
* = Perustuu 95. prosenttipisteeseen, ** = Perustuu 90. prosenttipisteeseen, pmy = pesäkettä
muodostava yksikkö, mpn = todennäköisin lukumäärä.
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Taulukko 2. Tutkimuksessa mukana olleiden jätevesilaitosten prosessit.

Laitos

Esikäsittely

Primäärikäsittely

Sekundäärikäsittely

Tertiäärikäsittely

A

Välppäys,
hiekanerotus

PAX‐annostus,
sekoitus, laskeutus

Aktiivilieteprosessi,
ferrisulfaatin annostus,
sekoitus, laskeutus

Hiekkasuodatus

B

Välppäys,
hiekanerotus,
ferrosulfaatin
annostus

PAX‐annostus,
laskeutus

Aktiivilieteprosessi,
ferrosulfaatin ja
polymeerin annostus,
laskeutus

‐

C

Välppäys,
hiekanerotus,
ferrisulfaatin
annostus

Ferrisulfaatin
annostus, laskeutus

Aktiivilieteprosessi,
laskeutus

‐

PAX = polyalumiinikloridi
liuoksina, joissa vaikuttava aine on tasapainossa etikkahapon
ja vetyperoksidin kanssa (reaktioyhtälö 1). Liuoksen säilyvyys
on oikein säilytettynä jopa yli vuosi.
CH3COOOH + H2O ↔ CH3COOH + H2O2
(1)
PFA valmistetaan käyttökohteessaan muurahaishaposta,
vetyperoksidista ja rikkihaposta (katalyytti). Valmistettuun
PFA-liuokseen muodostuu tasapaino reaktioyhtälön 2 mukaisesti. Liuoksen säilyvyysaika on muutamia tunteja ja vaikuttavan aineen pitoisuus noin 13 prosenttia.
CHOOOH + H2O ↔ CHOOH + H2O2		
(2)
PAA:ta ja PFA:ta käytettäessä on huolehdittava, että säiliöissä on paineventtiilit mahdollisen spontaanin hajoamisen
ja kaasun vapautumisen vuoksi. PFA:n valmistuslaitteistossa
on myös tärkeää pitää reaktorin lämpötila riittävän alhaisena. Molemmat kemikaalit ovat väkevinä liuoksina korroosiota aiheuttavia, syövyttäviä ja ihoa ärsyttäviä sekä silmiä vakavasti vahingoittavia. Höyryjen hengittämistä tulee välttää.
PAA:n käyttöhistoria jäteveden desinfioinnissa ulottuu
1980-luvun alkuun. (Baldry 1983) PFA:n osalta vastaavasti ensimmäiset julkaisut ajoittuvat 2000-luvulle. (Gehr et
al. 2009) PAA on saavuttanut jossain määrin hyväksytyn
aseman jäteveden desinfioinnissa muun muassa Yhdysvalloissa ja Italiassa. Suomessa PAA:ta on käytetty Mikkelin Kenkäveronniemen puhdistamolla poistuvan jäteveden
desinfiointiin ja PFA:ta JVP-Eura Oy:n puhdistamolla Eurassa ohitusvesien sekä Oulussa Taskilassa poistuvan veden

Vihreän kemian mukaiset orgaaniset perhapot
Orgaanisista perhapoista käytetään jäteveden desinfioinnissa
peretikkahappoa (CH3COOOH, lyh. PAA) ja permuurahaishappoa (CHOOOH, lyh. PFA). Molemmat ovat voimakkaita hapettimia ja niiden toiminta perustuu radikaalien muodostumiseen.
PAA:n ja PFA:n keskeisenä etuna pidetään sitä, ettei desinfioinnissa muodostu merkittäviä määriä haitallisia sivutuotteita (mm. aldehydit ja halogenoidut hiilivedyt). (Dell’Erba
et al. 2007) Kumpikin kemikaali tuottaa kuitenkin vetyperoksidijäämän (tyypillisesti 1 – 20 mg/l), joka hajoaa vedeksi
ja hapeksi luonnonvesissä olosuhteista riippuen kymmenissä
minuuteissa tai tunneissa. Jäännösyhdisteinä desinfioinnissa muodostuu PAA:n reagoidessa asetaattia (CH3COO-) ja
PFA:n reagoidessa vastaavasti formiaattia (CHOO-), mitkä
nostavat käsitellyn veden biologista (BOD) ja kemiallista hapenkulutusta (COD). Asetaatti sisältää enemmän orgaanista hiiltä, joten sen teoreettinen hapenkulutus on kaksinkertainen formiaattiin nähden. Käytännössä PAA:n on havaittu
nostavan BOD7:ta noin 3 mg/l täyden mittakaavan käytössä. (Luukkonen et al. 2014) Jäteveden pelkistyneet yhdisteet
(esim. orgaaniset yhdisteet, Fe2+ ja sulfidit) kuluttavat peroksideja hapetusreaktioihin ja näin lisäävät desinfioinnissa tarvittavaa kemikaaliannosta.
PAA:ta on saatavilla käyttövalmiina 5 – 15 prosenttisina
Taulukko 3. Veden laatutiedot ennen desinfiointia.

Laitos
A
B
C

BOD7, ATU
[mg/l O2]
4,1
3
1,5

CODCr
[mg/l O2]
58
44
26

TSS [mg/l]

pH

Fe [mg/l]

Al [mg/l]

3,5
7,8
2,2

7,1
6,6
6,4

0,37
0,39
0,12

0,055
0,032
0,003

TCB [pmy / EC [pmy /
100 ml]
100 ml]
15500
6800
23500
6500
1700
565

SC [pfu /
100 ml]
850
4560
587

FSC [pfu /
100 ml]
34
1748
3

BOD = biologinen hapenkulutus, COD = kemiallinen hapenkulutus, TSS = suspendoituneen aineksen kokonaismäärä, TCB = koliformisten
bakteerien kokonaismäärä, EC = E. coli , SC = somaattiset kolifaagit, FSC = F‐spesifiset kolifaagit.
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E. coli
log‐reduktio
E. coli
log‐reduktio
Somaattiset
Kokonaiskoliformit
kolifaagit
log‐reduktio
log‐reduktio

Kokonaiskoliformit log‐reduktio
Somaattiset
Kokonaiskoliformit
kolifaagit
E. coli log‐reduktio
log‐reduktio
log‐reduktio

Laitos A
4,5Laitos
A
3
4
4,5
3,5
4,5 2,5
4
4 3
3,5
2
3,5 2,5
3
2
3 1,5
2,5
2,5 1,5
12
2 1
1,5
0,5
1,5 0,5
1
1 0
0,5
0 0
0,5
0 0
0
0
0
Laitos A
Laitos A
Laitos A
3Laitos
A
4,5 4,5
4,54 2,5
4
4
3,5
3,5
2
3,53
3
3 1,5
2,5
2,5
2,52
12
2
1,5
1,5
1,51 0,5
1
1
0,5
0,5
0
0,50
0 0
0 0 0
0

Laitos B
Laitos C (laboratorio)
Laitos C (pilot)
Laitos B
Laitos C (laboratorio)
Laitos C (pilot)

50
50
50

100
150
200
250
100
150
200
250
C*t [mg/l * min]
100
150
200
250
min]
50
100 C*t [mg/l *150
200
250
C*t
[mg/l
*
min]
Laitos B C*t
Laitos
C *(laboratorio)
Laitos C (pilot)
[mg/l
min]
Laitos B
Laitos C (laboratorio)
Laitos C (pilot)
Laitos B
Laitos C (laboratorio)
Laitos C (pilot)
Laitos B
Laitos C (laboratorio)
Laitos C (pilot)

100
150
200
250
100100
150150
200200
250250
C*t [mg/l *150
min]
100
200
250
C*t C*t
[mg/l
* min]
[mg/l
* min]
C*t [mg/l * min]
Laitos A
Laitos B
Laitos C (laboratorio)
Laitos C (pilot)
Laitos
A A Laitos
B B Laitos
C (laboratorio)
C (pilot)
Laitos
Laitos
Laitos
C (laboratorio) Laitos
Laitos
C (pilot)
Laitos A
Laitos B
Laitos C (laboratorio)
Laitos C (pilot)
4,5
3
4
3
2,5 3,5
2,5 3
2
2,5
2
1,5 2
1,5 1,5
1
1
1
0,5 0,5
0,5 0
0
0
50
100
150
200
250
0 0
50
100
150
200
250
C*t
[mg/l
*
min]
0
50
100
150
200
250
C*t [mg/l * min]

Somaattiset
kolifaagit
log‐reduktio
Somaattiset
kolifaagit
log‐reduktio
Kokonaiskoliformit log‐reduktio

50
50 50
50

Kokonaiskoliformit
log‐reduktio
Kokonaiskoliformit
log‐reduktio
F‐spesifiset kolifaagit
log‐reduktio
F‐spesifiset kolifaagit log‐reduktio

C*t [mg/l * min]
Laitos A
Laitos B
Laitos C (laboratorio)
Laitos C (pilot)
Laitos A
Laitos B
Laitos C (laboratorio)
Laitos C (pilot)
3
Laitos B
Laitos C (laboratorio)
Laitos C (pilot)
3 Laitos A
4,5
2,5
2,5
4,5
4
42
3,5
2
3,53
1,5
1,5
3
2,5
2,52 1
1
2
1,5
0,5
0,5
1,5
1
10
0,5
0
50
100
150
200
250
0,50 0 0
50
100
150
200
250
C*t [mg/l * min]
0 0
50
100
150
200
250
C*t [mg/l * min]
0
50
100
150
200
250
C*t [mg/l * min]
Laitos A
Laitos
B
Laitos C (pilot)
C*t
[mg/l
min]
Laitos A
Laitos
B *Laitos
C (pilot)
Laitos A
Laitos B
Laitos C (laboratorio)
Laitos C (pilot)
Kuva 1. Desinfiointitulokset
eriBindikaattorimikrobeille.
Laitos A
Laitos
Laitos C (laboratorio)
Laitos C (pilot)
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desinfiointiin. Kemikaalien tyypillisesti tarvittava annostus
on noin 0,5–3 mg/l vaikuttavaa ainetta desinfioitaessa sekundäärisiä tai tertiäärisiä jätevesiä.
PAA:n ja PFA:n käyttö on mahdollista yhdistää esimerkiksi UV-käsittelyyn, jolloin kyseessä on kehittynyt hapetusprosessi (engl. advanced oxidation process, AOP). UV-säteily
aktivoi kemikaaleja, mikä tarkoittaa tehostunutta radikaalien
muodostumista. UV/PAA- tai UV/PFA-yhdistelmällä tarvitaan pienempiä kemikaalin ja UV-säteilyn annosmääriä verrattuna pelkkään UV- tai perhappokäsittelyyn. Lisäksi järjestelmän desinfiointiteho saadaan tarvittaessa korkeammalle
tasolle verrattuna pelkkien kemikaalien käyttöön. Tehokkaasti hapettava AOP-prosessi mahdollistaa myös mikropollutanttien, kuten esimerkiksi lääkeainejäämien, hajotuksen.

Tuloksia peretikkahapon käytöstä Suomessa
Seuraavassa on esitetty tuloksia PAA:n käytöstä Suomessa
kolmella jätevesilaitoksella (A, B ja C), joiden prosessien pääpiirteet ja näytteenottopaikat on esitetty taulukossa 2. Kokeet tehtiin joko laboratoriomittakaavassa (laitokset A, B ja
C) tai pilot-laitteistolla (laitos C). Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää yleisellä tasolla PAA-desinfioinnin tehoa ja tarvittavia annosmääriä. Indikaattorimikrobeina tutkimuksessa
olivat E. coli, koliformisten bakteerien kokonaismäärä sekä
kolifaagivirukset, joista somaattiset kolifaagit ovat DNA-viruksia ja F-spesifiset kolifaagit RNA-viruksia. Kolifaagiviruksia on ehdotettu ihmisvirusten määrän indikaattoriksi ja ne
ovat esimerkiksi Venäjällä käytössä yhtenä käsitellyn jäteveden laatuvaatimuskriteerinä.

Koejärjestelyt laboratorio- ja pilot-kokeissa
Laboratoriokokeita varten otettiin noin 30 litran näyte, joka
sekoitettiin huolellisesti ja siitä otettiin 1 litran osanäytteitä. Kokeet tehtiin huoneenlämmössä. Osanäytteisiin tehtiin
1,5, 2,5 tai 5 mg/l PAA:n annostuksia ja näytettä sekoitettiin magneettisekoittajalla 10, 20 tai 40 minuuttia. Näytteet
mikrobiologisia määrityksiä varten otettiin steriileihin näyteastioihin, joissa oli natriumtiosulfaattia desinfiointireaktioiden pysäyttämiseksi.
Pilot-koe toteutettiin PVC-putkista rakennetulla kontaktiaikareaktorilla, jossa oli kolme näytteenottoyhdettä eri osissa putkistoa. Virtaamaa muuttamalla kontaktiajat säädettiin
laboratoriokokeita vastaaviksi. Vesi pumpattiin kontaktiaikareaktoriin uppopumpulla ja PAA-annostus tehtiin kalvopumpulla putkiston alkuun. Veden lämpötila pilot-kokeessa oli noin 10 °C.
Veden kemiallinen laatu ennen desinfiointia on esitetty
taulukossa 3 ja desinfiointitulokset kuvassa 1. Tulokset on
esitetty PAA:n pitoisuuden ja kontaktiajan tulona (C*t-arvona) Chick-Watsonin lain mukaan.

Tulosten tarkastelu
E. coli ja kokonaiskoliformien määrät vähenevät voimakkaasti jo C*t-arvolla 15 mg/l*min (vastaa 10 min kontaktiaikaa
ja 1,5 mg/l annostusta). Tämän jälkeen C*t-arvon kasvaessa
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bakteerimäärän väheneminen hidastuu. Jos saavutettuja tuloksia verrataan STM:n asetuksen 177/2008 (Taulukko 1)
raja-arvoihin, esimerkiksi E. coli määrä 500 pmy / 100 ml
saavutetaan tutkituissa näytteissä jo 15 mg/l*min arvolla. Laitosten välillä ei ole selkeitä eroja desinfiointituloksissa, kuten
ei myöskään käsiteltävän veden laadussa (Taulukko 3). Laitoksen C desinfiointituloksista havaitaan, että laboratorio- ja
pilot-kokeiden välillä ei ole merkittävää eroa, vaikka laboratoriossa esimerkiksi sekoitusolosuhteet ovat ideaalit. Kolifaagivirusten vähenemät ovat pienempiä kuin bakteerien, mikä
on tyypillinen tulos. Laitoksella B, jossa kolifaagien määrät
ovat lähtötilanteessa suuremmat, saavutetaan jo pienemmillä
C*t-arvoilla suurempi reduktio kuin laitoksilla A ja C.
Yhteenvetona tehdyistä kokeista voidaan todeta, että PAA
soveltuu jätevesilaitoksen lähtevän veden desinfiointiin hyvin: uimavesille asetettu hyvä tai erinomainen mikrobiologinen laatu saavutetaan jo kohtuullisen pienellä kemikaalin
annosmäärällä ja kontaktiajalla.

Hallitsemme vesihuollon
koko elinkaaren.
FCG Suunnittelu ja tekniikka • www.fcg.fi
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ympäristöarvioinneissa
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Monitavoitearviointi on järjestelmällinen lähestymistapa yhteismitattomien vaikutusten läpinäkyvään tarkasteluun. Kustannus-hyötyanalyysin lähtökohtana on puolestaan arvioida hankkeen hyötyjä suhteessa kustannuksiin
yhteismitallistamalla hankkeen eri vaikutukset rahaksi. Tarkastelemme, miten menetelmien yhteiskäytöllä voitaisiin vähentää päällekkäisyyksiä ja näin
hyödyntää menetelmien vahvuuksia samalla vähentäen niiden heikkouksia.

N

ykyajan rakennus- ja kehityshankkeet mukaan lukien esimerkiksi vesistöjen hoito- ja kunnostushankkeet ovat vaikutuksiltaan usein varsin
mittavia. Vaikutusten kattava ja järjestelmällinen arviointi jo hankesuunnittelun
varhaisessa vaiheessa edesauttaa keskeisten
vaikutusten, epävarmuustekijöiden ja tietoaukkojen tunnistamista. Tämä tieto tukee vaihtoehtojen kehittämistä ja voi vähentää ikäviä ja kalliiksi tulevia yllätyksiä
hankkeen toteutusvaiheessa. Vaikutusten

moniulotteisuuden, erimitallisuuden ja arvostuksissa olevien erojen vuoksi ymmärrettävän kokonaiskuvan muodostaminen
voi kuitenkin olla hyvin haastavaa. Erilaisten analyyttisten menetelmien käytölle
arvioinnissa onkin suurta tarvetta.
Monitavoitearviointi (Multi-Criteria
Decision Analysis – MCDA) on järjestelmällinen lähestymistapa yhteismitattomien ja hankalasti rahallistettavien vaikutusten läpinäkyvään tarkasteluun (Marttunen
ja Mustajoki 2008; Marttunen ym. 2008).

Ongelman jäsentely ja mallintaminen
tavoitteet – mittarit – vaihtoehdot – vaikutukset
Kustannus‐hyötyanalyysi
– Rahassa mitattavien hyötyjen
y yj ja
j
haittojen arviointi
– Herkkyysanalyysi
– Johtopäätökset

Monitavoitearviointi
– Taloudellisten, ekologisten ja
sosiaalisten vaikutusten tärkeyksien
arviointi (painoarvot tavoitteille)
– Herkkyysanalyysi
– Johtopäätökset

Eri menetelmillä saatujen tulosten vertailu/yhdistäminen

Suositukset päätöksentekijöille valittavasta vaihtoehdosta
Kuva 1. Kustannus-hyötyanalyysiä ja monitavoitearviointia rinnakkain soveltava lähestymistapa.
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Hipre‐tukokset:
Ympäristösuunnittelussa on saatu
0,7
VE0
VE0+
VE1
VE2
myönteisiä kokemuksia etenkin vuos
0,642
0,588
0,449
0,418
rovaikutteisesta soveltamistavasta,
0,6
rj.
0,394
0,372 keskeiset0,6
jossa prosessin
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Taulukko 1. Tapoja yhdistää tai rinnakkain soveltaa monitavoitearviointia ja kustannushyötyanalyysiä sekä eri tapojen hyötyjä ja haasteita.

Taulukko 1. Tapoja yhdistää tai rinnakkain soveltaa monitavoitearviointia ja kustannus-hyötyanalyysiä sekä eri
tapojen hyötyjä ja haasteita.

Tapa

Hyötyjä

Haasteita

CBA:n tulos osana
MCDA:ta tai
päinvastoin

‐ Menetelmiä voidaan käyttää
lähes perusmuodossaan

‐ Toiseen menetelmään
sisällytettävä tarkastelu jää
helposti liian suureksi
kokonaisuudeksi

CBA:n
hyöty/kustannus‐
laskelmat osana
MCDA:ta

‐ Vaikutukset voidaan arvioida
kullekin tekijälle sopivimmalla
tavalla – CBA:lla helposti
rahallistettavat ja MCDA:lla muut

‐ Laskettujen vaikutusten
johdonmukainen huomioon
ottaminen – CBA:lla arvioitujen
tekijöiden merkittävyyttä tulee
arvioida vielä erikseen MCDA:ssa

‐ CBA:ta varten on valmiita
laskentamenetelmiä ja
muuntokertoimia vaikutusten
rahamääräistämiselle
Menetelmien
tulosten graafinen
vertailu

‐ Ei tarvitse ottaa kantaa, miten
yhdistää menetelmillä saadut
tulokset – Jätetään tulosten
tulkitsijalle vapaus painottaa
näitä parhaaksi katsomallaan
tavalla

‐ Ei anna suoraa vastausta
vaihtoehtojen paremmuudesta
‐ Menetelmissä arvioitujen
vaikutusten mahdollisten
päällekkäisyyksien huomioiminen

Taulukko 2. Vaihtoehtojen nettohyödyt valituilla kustannus- ja hyötyarvoilla.
Taulukko 2. Vaihtoehtojen nettohyödyt valituilla kustannus- ja hyötyarvoilla.

Nykyarvo € (50 vuotta)
KUSTANNUKSET
Lohen istutus
Lohen ylisiirto
Kalatien rakentaminen
Vesivoimatuotannon menetys
Yhteensä

VEA

VEB

VEC

1 740 000

1 349 000

13 173 000
4 276 000
18 738 000

2 567 000
164 000
13 173 000
6 250 000
21 703 000

HYÖDYT
Kotiutustoiminnan tuotto
Kalastus
Yhteensä

3 418 000
422 000
3 840 000

8 734 000
1 041 000
9 775 000

17 626 000
1 582 000
19 208 000

NETTONYKYARVO (ilman matkailutuloa)
Matkailutulon lisäys
NETTONYKYARVO (matkailutulo mukana)

2 491 000
2 044 000
4 535 000

‐9 413 000
8 856 000
‐557 000

‐2 945 000
13 795 000
10 849 300

1 349 000

Kustannushyötyanalyysin ja monitavoitearvioinnin
toisiaan tukeva soveltaminen
Viime vuosina on kirjallisuudessa kuvattu useita erilaisia tapoja yhdistää menetelmät tai soveltaa niitä rinnakkain toisiaan tukevina (Jämsén 2013; Mustajoki ja Marttunen 2013).
Tavoitteina on ollut vähentää päällekkäistä työtä menetelmien
toteutuksessa ja hyödyntää molempien menetelmien vahvuuksia. Esimerkiksi vaikutusten tunnistamisen ja mallintamisen
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osalta menetelmissä käytettävä prosessi on melko yhtenevä,
vaikka monitavoitearviointi korostaakin eri osapuolten näkemyksiä ja kustannushyötyanalyysi hankkeen yhteiskunnalle
koituvia hyötyjä ja kustannuksia. Molempia menetelmiä sovellettaessa kannattaa jo aikaisessa vaiheessa tunnistaa menetelmien yhteiset vaiheet ja nivoa nämä toisiinsa (Kuva 1).
Menetelmien rinnakkaiseen soveltamiseen voidaan tunnistaa kolme eri tapaa (Taulukko 1). Yksi mahdollisuus on
arvioida helposti rahallistettavat tekijät kustannushyöty-

SUUNNITTELU

Tapaustarkastelu 1: Tampereen Rantaväylän kehittämishanke
Tampereen Rantaväylä on Suomen vilkkain maantie pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Suurin osa liikenteestä on
Tampereen keskustaan suuntautuvaa työmatka‐ ja asiointiliikennettä, joka ajoittuu arkiaamuihin ja ‐iltapäiviin
aiheuttaen ruuhkia ja onnettomuuksia. Rantaväylän kehittämishankkeen tarkoituksena oli löytää ympäristön,
kaupunkirakenteen, liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden kannalta pitkälle tulevaisuuteen kestävä
ratkaisu. Vuonna 2009 tehtiin Santalahden ja Naistenlahden väliselle osuudelle tiesuunnitelma, jonka perustana on
2,2 km pitkä tunneli eritasoliittymin. Hankkeesta valmistui vuonna 2010 ympäristövaikutusten arviointi (YVA), jossa
arvioitavina hankevaihtoehtoina olivat:
 Vaihtoehto 0 (VE0), nykyinen tie ilman muutoksia vuoden 2030 liikenne‐ennusteen mukaisessa tilanteessa
 Vaihtoehto 0+ (VE0+), nykyinen tie korjatuilla tasoliittymillä
 Vaihtoehto 1 (VE1), Onkiniemen lyhyt tunneli (550 m) ja liittymien muuttaminen eritasoliittymiksi
 Vaihtoehto 2 (VE2), vuonna 2009 tehdyn tiesuunnitelman mukainen pitkä tunneli
Tarkastelimme kustannus‐hyötyanalyysin ja monitavoitearvioinnin yhteiskäyttöä hankkeessa ns.
jälkikäteisanalyysinä varsinaisen suunnittelutyön jo päätyttyä. Hanke tarjosi erinomaisen mahdollisuuden
menetelmien vertailuun, sillä pystyimme hyödyntämään sellaisenaan Liikenneviraston ohjeistamana laadittua
kustannus‐hyötyanalyysiä. Lisäksi hankkeessa oli tehty myös YVAan ja yleissuunnitelmaan liittyen kattavia
ympäristö‐ ja sosiaalisten vaikutusten arviointeja.
Selvityksessä kokeilimme kaikkia Taulukon 1 tapoja yhteiskäyttöön. Tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva
hankkeen vaikutuksista huomioiden niin rahamitalliset kuin vaikeasti rahassa mitattavat vaikutukset sekä eri
sidosryhmien subjektiiviset näkemykset vaikutusten merkittävyydestä. Sidosryhmien näkemyksiä hankkeen
vaikutuksista kuvattiin ns. arvostusprofiileilla (Marttunen ym. 2013). Ne muodostettiin käymällä läpi YVAsta
annetut lausunnot ja kommentit, jotka ryhmiteltiin samankaltaisten näkökulmien ja kommentoitujen vaikutusten
mukaan. Aineistosta tunnistettiin hankkeessa tärkeänä pidetyt asiat ja päädyttiin neljään arvostusprofiiliin:
 Kustannuksia painottava näkökulma (Kustannus)
 Liikenteen sujuvuutta painottava näkökulma (Liikennejärj.)
 Maankäyttöä painottava näkökulma (Maankäyttö)
 Päästöjä ja rakentamisen riskejä painottava näkökulma (Ympäristö)
Kuvassa 2 on esitettynä monitavoitearvioinnin tulos, joka kuvaa arvostusprofiilien mukaisia vaihtoehtojen
kokonaisarvoja. Selvityksessä kehitetty ja testattu tapa mallintaa sidosryhmien näkemyksiä arvostusprofiileilla
vaikuttaa toimivalta ja arvostusprofiileilla saadut vaihtoehtojen kokonaisarvot vastaavat hyvin käsitystä, jonka
vaihtoehtojen paremmuudesta saa eri näkökulmien kommentteja ja lausuntoja lukemalla. Tosin arvostusprofiilien
näkökulmat ovat luultavasti hieman kärjistyneitä, sillä lausunnoissa ja kommenteissa saatetaan myös kärjistää
asioita. Tästä ei kuitenkaan käytännössä ole yleensä haittaa, sillä näin eri näkökulmat tulevat ehkä jopa paremmin
esille, mikä on usein monitavoitearvioinnin pääasiallisena tavoitteena.
Erilaisia yhteiskäyttötapoja vertailtaessa havainnollisimmiksi osoittautuivat menetelmien tuloksia vertaileva käyttö
ja kustannus‐hyötylaskelmien käyttö osana monitavoitearviointia. Kuvassa 3 on kuvaaja, jonka toisella akselilla on
monitavoitearvioinnin tulos ilman kustannus‐hyötyanalyysissä huomioituja tekijöitä ja toisella kustannus‐
hyötyanalyysillä saatu nettonykyarvo. Kuvaajan perusteella VE1 on nettonykyarvoltaan parempi kuin VE2, joka
puolestaan on monitavoitearvioinnin perusteella parempi. Täten päätöksentekijän arvioitavaksi jää vaihtoehtojen
paremmuus. Arvioinnin helpottamiseksi päätöksentekijälle tulee esittää mahdollisimman ymmärrettävästi mistä
erot johtuvat ja kuvaajan avulla voidaan hahmottaa vaihtoehtojen eroja. Joka tapauksessa VE0:n ja VE0+:n voidaan
katsoa olevan dominoitua vaihtoehtoja, sillä ne ovat huonompia kuin VE1 ja VE2 kummankin analyysin perusteella.

analyysillä ja muut tekijät monitavoitearvioinnilla ja ottaa
jommankumman tarkastelun tulos sellaisenaan osaksi toista
tarkastelua. Se, kumpi tarkastelu sisällytetään osaksi toista,
riippuu siitä, halutaanko korostaa hankkeen yhteiskunnallisia vaikutuksia vai sidosryhmien arvostuksia. Toinen tapa
yhteiskäyttöön on arvioida helposti rahallistettavat vaikutukset kustannus-hyötyanalyysillä ja sisällyttää laskelmilla saadut
rahamääräiset hyödyt tai kustannukset erillisinä osaksi mo-

nitavoitearviointia. Tällöin kustannus-hyötyanalyysi tuottaa
vaikutustietoa monitavoitearvioinnille. Kolmas tapa on tehdä tarkastelut vaikutusten arvioinnin osalta erillisinä ja vertailla tuloksia esimerkiksi kaksiulotteisten kuvaajien avulla.
Eri menetelmillä saadut tulokset saattavat erota toisistaan,
sillä menetelmien lähtökohdat ovat jo erilaiset ja lisäksi niihin
sisällytetyissä vaikutuksissa on eroja. Kustannus-hyötyanalyysin hyödyt ja kustannukset lasketaan yhteiskunnan saa-
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Tapaustarkastelu 2: Iijoen vaelluskalakantojen palauttaminen
Pohjois‐Pohjanmaalla sijaitseva Iijoki on ollut yksi Suomen tärkeimpiä lohijokia. Voimalaitosrakentamisen myötä
kalojen nousu lisääntymisalueille on estynyt. Jokivarren asukkaat ovat toivoneet vaelluskalojen palauttamista ja
myös vesienhoitotyössä tämä on asetettu tavoitteeksi. Vuosina 2008–2010 toteutetussa Vaelluskalat palaavat
Iijokeen ‐hankkeessa sovellettiin vaihtoehtojen arvioinnissa sekä monitavoitearviointia että kustannus‐
hyötyanalyysiä (Karjalainen ym. 2011).
Osana vaihtoehtojen monitavoitearviointia tehtiin tietokoneavusteisia haastatteluja (25 kpl), joiden avulla
selvitettiin eri sidosryhmien suhtautumista kolmeen kunnostusvaihtoehtoon ja niiden vaikutuksia koskeviin
asiantuntija‐arvioihin. Vaihtoehtoina olivat lohikalojen siirto patojen yläpuolelle (VEA) ja kaksi kalatievaihtoehtoa
(VEB ja VEC).
Kustannukset jätettiin pois haastatteluissa käytetystä arvopuusta (Kuva 4), koska niiden sisällyttäminen olisi
johtanut vaikeisiin ja jopa epätarkoituksenmukaisiin tekijöiden tärkeysvertailuihin. Haastateltavat olisivat
joutuneet ottamaan kantaa siihen, kuinka merkittävinä he pitävät vaihtoehtojen kustannuksissa olevaa eroa
vesistön tilaan sekä taloudellisiin ja sosiaalisiin tekijöihin kohdistuviin vaikutuksiin. Arvottamista olisi vaikeuttanut
se, että kustannusten kohdentumisesta eri tahoille ei ollut tietoa. Ottamalla kustannukset erilliseksi tekijäksi
haluttiin myös lisätä arvioinnin läpinäkyvyyttä. Lisäksi tämä tapa on myös hyvin lähellä kustannus‐hyötyanalyysin
tapaa tarkastella kustannuksia erikseen suhteessa hyötyihin.
Monitavoitearvioinnissa parhaaksi vaihtoehdoksi tuli kaikilla haastatelluilla vaihtoehto C (VEC), jossa tehdään
eniten toimenpiteitä kalojen kulun ja lisääntymisalueiden parantamiseksi. Tämän vaihtoehdon merkittävimpinä
myönteisinä vaikutuksina pidettiin vaelluskalojen elinkierron palautumista, vesienhoidon tavoitteiden
saavuttamista sekä vaikutuksia paikallisidentiteettiin, kalastusmatkailuun ja alueen vetovoimaisuuteen.
Kustannus‐hyötyanalyysi tehtiin suppeana ja siinä arvioitiin rahassa vain ne vaikutukset, jotka pystyttiin helposti
muuntamaan rahaksi. Näitä olivat lohen kotiutustoiminnan tuotto, saaliin arvo ja matkailutulot.
Luonnonlisääntymisen käynnistäminen tuottaa monimuotoisuushyötyjä, joita lohi‐istutusten avulla ei ole
mahdollista saavuttaa. Kustannuksina tarkasteltiin vesivoimatuotantomenetystä, kalateiden suunnittelua ja
rakentamista sekä lohien ylisiirtoja ja istutuksia. Koska eri toimenpiteiden hyödyt ja kustannukset toteutuvat eri
aikoina, tarkastelun aikahorisontiksi valittiin 50 vuotta ja vaihtoehtojen nettonykyarvon laskentaan diskonttokorko
vaihteli laskelmissa välillä 2–5 %.
Monitavoitearvioinnin ja kustannus‐hyötyanalyysin tuloksia vertailtiin toisiinsa kuvaajien avulla (Kuva 5). Tulosten
perusteella monitavoitearvioinnissa parhaiten menestynyt VEC oli myös useilla kustannus‐hyötyanalyysin
oletuksilla kannattavin vaihtoehto. Arviointiin sisältyi monia epävarmuustekijöitä, kuten esimerkiksi matkailutulon
lisääntyminen lohen palautumisen myötä ja siksi tuloksia esitettiin myös rajaamalla joitain arviointitekijöitä pois.
Esimerkiksi kuvassa 5 esitetään vaihtoehtojen nettonykyarvot sekä ilman matkailutuloa että sen kanssa. Tässä
tapauksessa näiden kahden menetelmän tuloksissa ei ollut ristiriitaa, vaikka kustannus‐hyötyanalyysi sisälsi vain
osan monitavoitearvioinnissa mukana olleista tekijöistä.
Monitavoitearviointi auttoi kokoamaan, jäsentämään ja esittämään järjestelmällisesti erityyppistä tutkimus‐ ja
asiantuntijatietoa sekä auttoi haastateltavia hahmottamaan vaikutusten mittasuhteita; esimerkiksi sitä, kuinka
paljon tarkastellut vaihtoehdot erosivat toisistaan tarkasteltavien tekijöiden suhteen. Iijoen
monitavoitearvioinnissa oli kyse keskeisten sidosryhmien osallistumis‐ ja oppimisprosessista. Palautteen
perusteella tässä onnistuttiin hyvin. Haastateltavat joutuivat puntaroimaan omia tavoitteitaan ja arvostuksiaan
tavanomaista perusteellisemmin. Lopputuloksena on suunnittelutilanteen ja myös eri osapuolten tavoitteiden ja
näkemysten parempi ymmärtäminen. Tämä auttoi yhteisen tahtotilan ja toimintamallin luomisessa Iijoella.

man euromääräisen hyödyn kannalta, kun taas monitavoitearvioinnin arvostukset tulevat arvioijan mukaan ja voivat
vaihdella sidosryhmittäin. Tällöin menetelmien rinnakkaisella käytöllä voidaan havainnollistaa näitä eroja ja tuottaa tietoa varsinaisen päätöksenteon tueksi. Toisaalta samansuuntainen tulos eri menetelmillä voi myös vahvistaa yksittäisten
arviointien perusteella saatua tulosta.
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Esimerkkejä kustannushyötyanalyysin
ja monitavoitearvioinnin rinnakkaisesta käytöstä
SYKEssä menetelmien toisiaan täydentävää käyttöä on tutkittu muutamissa hankkeissa. Tässä artikkelissa tarkastelemme Tampereen Rantaväylän suunnitteluhanketta sekä Iijoen
vaelluskalakantojen palauttamishanketta. Tampereen Ranta-

SUUNNITTELU
arviointeja. Usein tarkastelut tehdään erillisinä, vaikka menetel1,0
mällisesti kustannus-hyötyanalyy0,9
10 849 000
‐2 945 000
VEC
si ja monitavoitearviointi sisältävät
0,8
osin samoja elementtejä etenkin
0,7
ongelman mallinnuksen ja jäsenVEB
0,6
‐9 413 000
‐557 000
telyn osalta. Menetelmien rinnak0,5
kaisella, toisiaan tukevalla käytöl0,4
lä voidaan saavuttaa synergiaetuja
0,3
2 491 000
4 535 000 VEA
vähentämällä päällekkäisyyksiä se0,2
kä saada kattavampi kuva vaihto0,1
ehtojen vaikutuksista. Haasteena
0,0
on, että käytännössä menetelmien
‐15 000 000 ‐10 000 000 ‐5 000 000
0
5 000 000 10 000 000 15 000 000
Nettonykyarvo €
soveltajat ovat usein niin tottuneita omiin menetelmiinsä, että heiKuva 5. Monitavoitearvioinnin tuottamat hyvyysarvot (mediaani) ja kustannus-hyötydän näkökulman laajentaminen
analyysin nettonykyarvot vaihtoehdoille Iijoen vaelluskalojen palauttamishankkeessa.
muihin menetelmiin voi olla vaikeaa. Tähän haasteeseen pystytään
parhaiten vastaamaan onnistuneiden käytännön esimerkväylähankkeessa kokeiltiin kaikkia Taulukossa 1 mainittuja
kien kautta.
rinnakkaisia soveltamistapoja. Iijoki-hankkeessa tarkastelut
Tapoja menetelmien rinnakkaiseen käyttöön on motehtiin erillisinä ja niiden tuloksia vertailtiin toisiinsa. Hanknia. Parhaiten toimivat lähestymistavat, joissa eri menetelkeet on kuvattu tarkemmin oheisissa tietolaatikoissa.
millä saatuja tuloksia ei suoraan yhdistetä toisiinsa, vaan
puntaroiden vertaillaan saatuja tuloksia ja pyritään tunnisJohtopäätökset
tamaan vertailtavien vaihtoehtojen vahvuuksia ja heikkouksia. Myös menetelmien limittäinen yhdistäminen siten,
Tarve järjestelmällisille ja läpinäkyville hankkeiden vaiettä esimerkiksi kustannus-hyötyanalyysin laskelmia hyökutustarkasteluille on viime aikoina lisääntynyt. Monissa
dynnetään osana monitavoitearviointia, vaikuttaa toimivalhankkeissa lainsäädäntö edellyttää sekä taloudellisia tarkasta lähestymistavalta.
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Ruoan puutteesta kohti
kasvavaa riippuvuutta
maailmankaupasta
Globaalin ruokaturvan saavuttaminen tulee tulevaisuudessa olemaan nykyistäkin haastavampaa, kun maailman väestö kasvaa ja tarvittavat resurssit käyvät entistä niukimmiksi. Tulevaisuuden haasteet vaativat globaalin
ruokajärjestelmän ymmärrystä, jota historiallisten muutosten tarkastelu
tarjoaa. Viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana maailmassa on siirrytty riittämättömästä ruoan tarjonnasta kohti yhä runsaampaa ruokavaliota ja kasvavaa riippuvuutta ruoan maailmankaupasta. Merkittävä osa
maailman väestöstä elää silti alueilla, joissa ruokaa ei ole tarjolla riittävästi.

R

iittävän ruoan turvaaminen kasvavalle väestölle on yksi tulevaisuuden
suurimmista haasteista. Maailman
väestön odotetaan kasvavan kahdella miljardilla ja saavuttavan 9 miljardia vuoteen
2050 mennessä. Ruoantuotantoon vaadittavia resursseja käytetään kuitenkin jo nyt
yli varojen (Rockström ym. 2009, Rosegrant ym. 2009).
Vesi on keskeisessä roolissa ruoantuotannossa: jopa 90 prosenttia kaikesta vedenkulutuksesta tapahtuu maataloussektorilla, ja niukat vesiresurssit rajoittavat
ruoantuotantoa useilla maailman tiheimmin asutetuilla alueilla (Kummu & Varis
2013). On mahdollista, että ilmastonmuutos tulee lisäämään resurssien niukkuutta
tulevaisuudessa, sillä sademäärän vaihtelevuuden on ennustettu lisääntyvän, ja tulvien ja kuivuuksien odotetaan yleistyvän.
Samaan aikaan kulutustottumuksemme
muuttuvat yhä vaativampaan suuntaan:
kulutamme keskimäärin enemmän energiaa ja ruokavaliomme sisältävät yhä enemmän resurssinälkäisiä eläinkunnan tuotteita (Kastner ym. 2012). On arvioitu, että
nykyisen kehityksen jatkuessa maailman
ruoantuotannon tulisi kaksinkertaistua,
jotta ravintoa olisi riittävästi tulevaisuudessa (Foley ym. 2011).

Merkittäviä muutoksia maailman ruokatilanteessa on kuitenkin tapahtunut
myös menneisyydessä. Viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana ruokittavat
suut ovat kaksinkertaistuneet ja ruoantuotantomenetelmät ovat muuttuneet teollisempaan suuntaan. Ruoan maailmankauppa on osaltaan vaikuttanut siihen, miten
ja missä tuotamme ruokaa. Yhdessä yhä
lisääntyvän varallisuuden kanssa ne ovat
muokanneet myös kulutustottumuksiamme (Kearney 2010). Maailman ruokatilanne on muuttunut hämmästyttävän paljon
suhteellisen lyhyessä ajassa. Näiden muutosten keskinäisten yhteyksien ymmärtäminen on keskeistä tulevaisuuden ruokahaasteiden ratkaisemiseksi.
Esitämme tässä artikkelissa yhteenvedon tutkimuksesta, jossa tarkastelimme
maailman ruokasysteemin kehitystä vuosina 1965–2005 (Porkka ym. 2013). Tutkimus perustuu YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n avoimen tietokannan
aineistoihin. Selvitimme aineistoista maiden ravinnon energian tarjonnan ja tuotannon (kcal/hlö/vrk), joiden perusteella
luokittelimme maat ruoan saatavuuden,
tuotannon omavaraisuuden ja ruoan maailmankaupan suhteen.
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Kuva 1. Maailman väestö luokiteltuna ruoan saatavuuden (A), omavaraisuuden (B) ja kaupan (C) perusteella. Ylemmissä kuvissa
väestöä on tarkasteltu absoluuttisina lukuina ja alemmissa suhteellisina osuuksina.

Ruoan saatavuus
Ruoan saatavuus on lisääntynyt merkittävästi globaalisti (Kuva 1A). Vuonna 1965 vain kolmannes maailman väestöstä
asui maissa, joissa ruokaa oli tarjolla riittävästi (yli 2500 kcal/
hlö/vrk). Vuoteen 2005 mennessä tämä osuus oli noussut 61
prosenttiin. Kun suhteellisten osuuksien sijaan tarkastellaan
absoluuttisia lukuja, kasvu on ollut vielä huomattavampaa:
vuonna 1965 noin 1,1 miljardia ihmistä asui maissa, joissa
ruokaa oli riittävästi, kun vuoteen 2005 mennessä luku oli
yli kolminkertaistunut 3,9 miljardiin. Toisaalta absoluuttisesti tarkasteltuna riittämättömällä ravinnolla (alle 2500 kcal/
hlö/vrk) elävä väestö on jopa hieman kasvanut. Suurimmat
muutokset ovat kuitenkin tapahtuneet väestönosalle, jonka
ruoan tarjonta on kriittisen matalalla tasolla (alle 2000 kcal/
hlö/vrk). Näiden kaikista niukimmalla ravinnolla toimeentulevien maiden osuus maailman väestöstä on vähentynyt tarkastelujakson aikana 52:sta 3 prosenttiin.
Merkittävimmät muutokset ruoan saatavuudessa nähtiin Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Kiinassa (Kuva 2A). Kiina nousi tarkastelujakson aikana kriittisestä alle 2000 kilokalorin ruokavaliosta riittävälle
tasolle, yli 2500 kilokaloriin. Monissa Latinalaisen Amerikan maissa, kuten Brasiliassa ja Meksikossa, taas noustiin riittämättömältä tasolta (alle 2500 kcal/hlö/vrk) korkeaan, yli
3000 kilokalorin tarjontaan. Samankaltaista kehitystä tapahtui myös Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Lähes kaikissa tä-

män alueen maissa ruoan tarjonta oli noussut korkealle tasolle vuoteen 2005 mennessä. Ruoan saatavuus parani jonkin
verran myös Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa, mutta useimmissa alueen maissa se on keskimäärin edelleen riittämätöntä. Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, ja Venäjällä ruokaa oli
tarjolla riittävästi koko tarkastelujakson ajan.

Ruoan omavaraisuus ja kauppa
Omavaraisuudessa ei havaittu suuria muutoksia (Kuva 1B).
Vain noin neljännes maailman väestöstä on asunut maissa,
jotka ovat olleet omavaraisia (kotimainen tuotanto yli 2500
kcal/hlö/vrk), lukuun ottamatta vuosia 1990-2000, jolloin
luku hetkellisesti nousi noin 45 prosenttiin. Omavaraisuus
on lisääntynyt huomattavasti esimerkiksi Brasiliassa ja useissa
Kaakkois-Aasian maissa (Kuva 2B). Samaan aikaan monessa
maassa tapahtui kuitenkin päinvastaista kehitystä: esimerkiksi eteläisessä Afrikassa, Meksikossa ja osassa Välimeren maita
ruoan omavaraisuusaste laski huomattavasti.
Maailman väestöstä valtaosa onkin koko tarkastelujakson
ajan asunut ruoan nettotuojamaissa (Kuva 1C). Vuoteen
2005 mennessä tämä luku nousi jopa 80 prosenttiin. On kuitenkin huomattava että suurin osa tästä väestöstä asui maissa,
joissa ruoan tuonti oli suhteellisen vähäistä (<500 kcal/hlö/
vrk). Ruoan kaupan voidaan silti todeta lisääntyneen merkittävästi, sillä maat, joiden ruoan tuonti oli yli 1500 kcal/
hlö/vrk, asuttivat vuonna 2005 noin seitsenkertaisen määrän
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Kuva 2. Ruoan saatavuus (A), omavaraisuus (B) ja kauppa (C) vuosina 1965, 1985 ja 2005.

ihmisiä (yli 0,6 miljardia) verrattuna vuoteen 1965 (alle 0,1
miljardia). Suhteellisestikin tarkasteltuna luku yli kolminkertaistui. Ruoan viejämaissa sama trendi nähtiin vielä voimakkaampana, kun väestö yli 1500 kcal/hlö/vrk vievissä maissa
kasvoi noin yhdeksänkertaiseksi (Kuva 1C).
Ruoan tuonnin merkitys kasvoi selvästi Lähi-idässä, pohjoisessa ja eteläisessä Afrikassa, Väli-Amerikassa sekä eteläisessä
Euroopassa (Kuva 2C). Globaalia ruoan vientiä taas ovat koko tarkastelujakson ajan hallinneet Australia, Argentiina, Kanada ja Yhdysvallat, mutta viimeisimpinä vuosina myös Brasilia ja Etelä-Aasian maat ovat selvästi lisänneet ruoan vientiä.

Ruokavalio
Pelkän saatavilla olevan ruoan energian lisäksi halusimme
tarkastella, mistä ruokavalio on koostunut tarkastelujaksolla. Olimme erityisen kiinnostuneita eläinkunnan tuotteiden
kulutuksesta, sillä globaalisti kulutus on ollut kasvussa, vaikka eläinkunnan tuotteiden tuottaminen vaatii usein huomattavasti enemmän resursseja ja energiaa kuin kasviravinnon
tuottaminen (tämä toki riippuu miten ja millä eläimiä ruokitaan). Toisaalta eläinkunnan tuotteet sisältävät paljon proteiinia. Vaikka eläinkunnan tuotteet eivät välttämättä ole hyvän
ja tasapainoisen ruokavalion ehto, niiden osuutta ruokavaliossa voidaan pitää jonkinlaisena mittarina tarkasteltaessa
ruokavalion monipuolisuutta.
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Ruokavalion koostumus on muuttunut merkittävästi.
60-luvulla suurin osa maailman väestöstä (58 %) sai 5–15
prosenttia energiantarjonnastaan eläinkunnan tuotteista. Tätä voitaisiin pitää riittävänä tasona, jos ruokaa olisi kokonaisuudessa tarjolla riittävästi. Tarkastelujakson alussa näin
ei kuitenkaan ollut, vaan valtaosa tästä 58 prosentista eli alle 2000 kilokalorin ruokavaliolla. Samaan aikaan noin kolmannes maailman väestöstä eli kuitenkin hyvin eläinpitoisella ravinnolla, saaden yli 15 prosenttia päivittäisestä vähintään
2500 kilokalorin ruokavaliostaan eläinkunnan tuotteista.
Vuoteen 2005 tämä väestöosuus oli noussut jopa yli 50 prosenttiin. Kun huomioidaan yleinen ruoankulutuksen kasvu,
keskimääräinen eläinkunnantuotteiden kulutus on yli kaksinkertaistunut tarkastelujakson aikana.

Suomi osana maailmaa
Suomessa ruoan kulutus on ollut korkealla tasolla tarkastelujakson alusta asti ja noussut vain hieman tänä aikana. Kotimainen ruoantuotanto on sen sijaan lisääntynyt suhteellisen paljon, ja nykyisin olemme jopa ruoan nettoviejiä, joskin
vienti on hyvin vähäistä. Muualla maailmassa muutokset ovat
olleet huomattavasti suurempia kuin Suomessa. Esimerkiksi
Brasiliassa ruoan tarjonta oli 60-luvulla riittämättömällä tasolla mutta on viime vuosina noussut jopa Suomen lukemiin.
Brasiliassa ruoantuotanto on kasvanut viimeisten vuosikym-
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menten aikana räjähdysmäisesti, ja maa onkin noussut jo yhdeksi maailman merkittävimmistä vientiruoan tuottajamaista.
Tämä tosin ei ole tapahtunut täysin ympäristöä kunnioittaen: jo vuoteen 2000 mennessä noin 15 prosenttia Amazonin
metsäpinta-alasta oli hävitetty, ja sama suuntaus on jatkunut
vahvana viime vuosina (Foley ym. 2007). Maailmalta löytyy
paljon myös päinvastaisia esimerkkejä: useimmissa PohjoisAfrikan ja Lähi-idän maista ruoan tarjonta on noussut matalalta hyvin korkealle tasolle, mutta samanaikaisesti ruoantuotanto on pysynyt riittämättömällä tasolla. Näissä maissa
riippuvuus tuontiruoasta on kasvanut merkittävästi.
Suomessa eläinkunnan tuotteiden osuus kuluttamastamme energiasta on ollut koko tarkastelujakson ajan hyvin
korkea. Saamme yli kolmanneksen ravintomme energiasta
eläinkunnan tuotteista. Meillä noin puolet tästä energiasta saadaan maitotuotteista ja lähes kolmannes sianlihasta.
Vuonna 2005 Suomea korkeammalle eläinkunnan tuotteiden suhteellisessa kulutuksessa ylsivät vain Islanti ja Tanska.
Esimerkiksi Brasiliassa, jossa ruoankulutus on noussut Suomen tasolle, eläinkunnan tuotteita kulutetaan vain hieman
yli puolet Suomen kulutuksesta.

Yhteenveto
Ruoan saatavuus on siis lisääntynyt viimeisen puolen vuosisadan aikana, vaikka valtioiden omavaraisuusaste on pysynyt
melko vakaana. Tästä voidaan päätellä, että aiemmin riittämätön kotimainen ruoantuotanto johti pulaan ruoasta, mutta myöhemmin sitä on tasapainotettu yhä enemmän ruoan
tuonnilla. Yhä kasvava osa maailman väestöstä on riippuvainen maailmankaupasta – joko ruoan lähteenä tuojamaissa

tai tulonlähteenä viejämaissa. Maailmankauppa ei ole kuitenkaan lisännyt ruoan saatavuutta kaikkialla. Kun tarkastelimme ruoan saatavuutta ja tuontia yhdessä BKT:n kanssa,
totesimme että maissa, joissa riittävä ruoka turvattiin tuonnilla, BKT oli noin kymmenkertainen verrattuna maihin,
joissa ruokaa ei ole riittävästi. Ruoan riittävyyden turvaaminen tuonnilla vaatii siis valtioilta riittävän vahvan talouden.
Ruokaa ei kuitenkaan tuoda pelkästään sen riittävyyden
takaamiseksi, vaan yhä enemmän myös tietyn elämäntyylin
ja ruokavalion ylläpitämiseksi. Useat merkittävimmistä ruoan tuojamaista elävät hyvin kaloririkkaalla ruokavaliolla, jossa suuri osa kaloreista saadaan eläinkunnan tuotteista. Yhä
korkeamman energiansaannin tulokset voidaan nähdä ympäri maailmaa yleistyvänä ylipainona ja liikalihavuutena. Lisääntyvää eläinkunnan tuotteiden kulutusta taas voidaan pitää huolestuttavana erittäin resurssinälkäisen (esim. vesi ja
maapinta-ala) tuotannon vuoksi.
Vaikka osa maailman väestöstä elää yltäkylläisyydessä,
suurella osalla on silti pulaa ruoasta. Ongelmana ei ole kuitenkaan pelkästään riittävä ruoan tuotanto, vaan myös ihmisten mahdollisuus hankkia ruokaa, johon köyhyys vaikuttaa
suuresti. Globaalisti ruokaa tuotetaan riittävästi koko maailman tarpeisiin, mutta sen epätasainen jakautuminen jättää
merkittävän osan maailman väestöstä nälkäiseksi. Resurssien niukkuudesta huolimatta ruoan saatavuuden kestävä lisääminen voisi tulevaisuudessa olla mahdollista esimerkiksi
teknologisilla ratkaisuilla (Foley ym. 2011) ja ruokahävikin
vähentämisellä (Kummu & Varis 2013, Kummu ym. 2012).
Globaalin ruokaturvan saavuttamiseksi maailman ruokavarat
täytyisi kuitenkin pystyä jakamaan tasaisemmin.
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Turvetuotannon päästötarkkailu
velvoitetarkkailun näkökulmasta
Turvetuotannon alapuoliseen vesistöön joutuvasta kuormituksesta merkittävä osa syntyy ylivalumien ja osittain myös kunnostustoimenpiteiden
aikana. Keväällä ylivirtaama-ajankohdat ovat useimmiten näytteenoton
tavoitettavissa velvoitetarkkailussa, mutta tuotantokaudelle ajoittuvien
rankkasateiden vaikutusten mittaaminen on haastavaa. Päästötarkkailussa tasavälisestä näytteenotosta tulisi siirtyä ylivirtaamatilanteita painottavaan näytteenottoon, jossa näytteenotto on pääosin tuottajan vastuulla.

T

urvetuotannon velvoitetarkkailuun
liittyvässä päästötarkkailussa on tavoitteena saada mahdollisimman
luotettava kuva tuotantoalueen kuormituksesta, mutta toisaalta seurantaa ei kannata yliresursoida. Kuormituksen laskenta on lähtökohdiltaan yksinkertainen ja
selkeä (virtaama x pitoisuus), joten näytteenottoajankohdan kuormitus saadaan
laskettua useimmiten varsin tarkasti. Kun
samasta aineistosta lasketaan vuosikuormitus, edustavan aineiston saaminen molem-
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pien em. tekijöiden osalta asettaa tuotantoalalle suuria haasteita sillä sekä virtaama
että pitoisuus vaihtelevat varsin voimakkaasti hydrologisten tilanteiden mukaan.
Paineantureiden tai ultraäänimittareiden avulla jatkuvatoimisen virtaamamittauksen järjestäminen on nykyään
periaatteessa helppoa ja myös kustannustehokasta, mikäli tuotantoalueella on toimiva mittapato. Keväällä lumen äkillinen
sulaminen tai keskikesän rankat ukkoskuurot voivat kuitenkin johtaa suuriin valu-
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Kuva 1. Keiteleellä sijaitsevan Tiirinsuon kuormituksen vuosittaiset summakäyrät kiintoaineelle, kemialliselle hapenkulutukselle
(CODMn), kokonaistypelle (kok.N) ja kokonaisfosforille (kok.P) vuosina 2006-2012. Tiirinsuon on varustettu ns. perusvesienkäsittelyllä eli sarkaojarakenteilla, virtaamansäädöllä ja laskeutusaltailla.
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miin, jolloin alapuolinen vesistö voi padottaa vettä ja estää
virtaaman tarkan seurannan. Suuri valuma voi myös ylittää
pumppujen mitoitusvirtaaman, jolloin vettä joudutaan johtamaan ylivuotoputken kautta penkan sortumisen estämiseksi. Muun muassa tällaisissa tilanteissa virtaamaa ei saada aina
mitattua, mikä johtaa virtaaman arviointeihin. Koska nämä
ovat kuormituksen maksimitilanteita, on virtaaman arviointi tulvatilanteessa aina merkittävä virhelähde vuosikuormitusten laskennassa.
Viime vuosina päästötarkkailun vesinäytteenoton perusstrategiaksi on muotoutunut ns. intensiivinen näytteenotto,
mikä tarkoittaa kevättulvan aikaan 1 näyte/viikko, tulvan jälkeen talven alkamiseen asti 1 näyte/2 viikkoa ja talvella (tavallisesti joulu-maaliskuu) 1 näyte/ kuukausi. Näiden lisäksi
tuottajat ottavat joitain ylimääräisiä näytteitä ylivirtaamatilanteissa. Monilta tuotantoalueilta otetaan vesiensuojelurakenteiden (mm. pintavalutus, kasvillisuuskenttä, kemiallinen
käsittely) tehon tarkkailuun näytteitä joko samalla rytmillä
kuin intensiivitarkkailussa tai harvemmin (kerran kuukaudessa/neljä kertaa vuodessa). Usealla tuotantoalueella on jatkuvatoiminen virtaamanmittaus joko avovesiaikaan tai ympärivuotisesti. Näiden lähtötietojen avulla tuotantoalueille
lasketaan vuosikuormitus pyrkien käyttämään mahdollisimman paljon suolta mitattua omaa aineistoa.

Ylivirtaamatilanteiden
vaikutusten arvioinnista

tien välillä. Niiden virtaamahuippujen, joita näytteenotto ei
tavoittanut, veden laatu laskettiin näytteenotolla saavutettujen
virtaamahuippujen avulla. Tästä aineistosta poimittiin kullakin eri näytteenottostrategialla 1000 otosta, joista kukin edusti tarkkailuohjelman mukaista näytteenottoa. Monte Carlo
-simuloinnilla saadaan siis kuva siitä kuormitusarvioiden hajonnasta, minkä eri näytteenottostrategiat sisältävät. Vuosi
2000 sisälsi vain muutaman virtaamahuipun ja muina ajankohtina virtaama oli melko tasaista ja vähäistä. Tällaisessa tilanteessa parhaaseen lopputulokseen olisi päästy ottamalla näytteet neljästä suurimmasta tulvahuipusta ja muina aikoina vain
kerran kuukaudessa (Kuva 3). Intensiivitarkkailu (A1) pääosin
aliarvioi kiintoainekuormitusta vuoden 2000 aineistossa. Ainoastaan silloin, kun näytteenotto ajoittui myös joihinkin tulvahuippuihin (noin 10 % laskentatuloksista), lopputulos oli
lähellä ”todellista” kuormitusta erityisesti kiintoaineen osalta.
Harva näytteenotto (A2-strategia) ilman jatkuvatoimista virtaamamittausta antoi kiintoaineelle päiväkuormituksen keskiarvoksi 1-204 kg, joten tällä näytteenottostrategialla pystytään arvioimaan vain hetkellistä kuormitusta eikä tuloksia pidä
käyttää yksinään vuosikuormituksen arviointiin.
Mitkä ovat velvoitetarkkailun mahdollisuudet saada kiinni
hetkellisiä virtaamapiikkejä? Kuormitustarkkailu on järjestetty alueittain, mikä tarkoittaa sitä, että yhden näytteenottopäivän aikana käydään useammalla tuotantoalueella. Näytteenottoa ohjaa lisäksi suomalainen työkulttuuri eli pääsääntöisesti
näytteet otetaan maanantaista torstaihin virka-ajan tai valoisan ajan puitteissa. Lumen sulaminen ja sadekuurot noudattavat kuitenkin omaa aikatauluaan, mm. kevättulvan huipulla
on huono taipumus osua Itä-Suomessa pääsiäispyhien aikaan.
Mikäli kahden viikon jaksossa on esimerkiksi yksi kuuden
tunnin mittainen tulvahuippu, on näytteenottajalla kahden
prosentin todennäköisyys sen tavoittamiseen yksittäiseltä
suolta työviikon aikana. Mikäli tulvahuippu noudattaa arkipäivien virka-aikaa, paranee todennäköisyys jo yhdeksään
prosenttiin. Jos näytteenottaja keskittyy pelkästään suonäytteenottoon, saa hän kuitenkin tulvanäytteen joltain tuotantoalueelta paremmalla todennäköisyydellä. Käytännössä näytteenottajan käyntiin perustuva näytteenotto ei kata kaikkia
ylivirtaamatilanteita yksittäisellä suolla, mutta pitkässä näytteenottosarjassa yksittäiselle suolle tulee myös tulvanäytteitä.

Päästölaskennan keskeisenä ongelmana ovat ylivirtaamatilanteet. Näiden aikana voi mennä merkittävä osa tuotantoalueelta alapuoliseen vesistöön joutuvasta vuosittaisesta ainemäärästä (mm. Sallantaus 1983, Marttila & Kløve 2008).
Pohjois-Savossa Keiteleellä sijaitsevan Tiirinsuon esimerkistä
on nähtävissä, että erityisesti kiintoaineen vuosikuormituksesta suuri osa on syntynyt lähes jokaisena tarkkailuvuonna
hyvin lyhyen ajan sisällä (2-4 viikkoa) (Kuva 1). Joinain vuosina (esim. 2010) pääosa kuormituksesta on huuhtoutunut
kevättulvan mukana. Vuonna 2006 tämä sattui aivan loppuvuonna ja useana muuna vuonna jossain vaiheessa tuotantokautta tapahtuneen rankkasateen yhteydessä.
Ylivirtaamien vaikutusta vuosikuormitusten laskentaan
voidaan tarkastella Monte Carlo-simuloinnilla. Pohjois-Karjalassa Tuupovaarassa sijaitsevalla Linnansuolla otettiin vuoden 2000
Linnansuo virtaama
tuotantokaudella touko-joulukuussa 33 kuor70
mitusnäytettä 23 viikon aikana. Tähän tutkimukseen ei sisältynyt kevätvaluntaa, joten
60
tarkastelu keskittyy tuotannonaikaiseen ja
50
loppusyksyn kuormituksiin. Linnansuon en40
simmäinen pintavalutuskenttä otettiin käytl/s
töön vuonna 2001. Vuonna 2000 vesiensuo30
jelu oli ns. perustasoa (mm. laskeutusaltaat).
20
Tiheästä näytteenotosta huolimatta elokuun
10
kaksi lyhytaikaista virtaamahuippua jäivät tavoittamatta (Kuva 2).
0
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Monte Carlo-laskennan pohjaksi Linnansuon vedenlaatuaineisto interpoloitiin pääsääntöisesti päiväkohtaiseksi havaintoajankohKuva 2. Linnansuon virtaama (l/s) ja näytteenotto (mustat pallot) vuonna 2000.
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Kuva 3. Kiintoaineen, kokonaistypen ja kokonaisfosforin tarkkailujakson 14.5.-20.10. päiväkuormituksen keskiarvon (kg/vrk) jakaumat 1000 Monte Carlo-ajolla eri näytteenottostrategioilla (T=tulvahuippujen näytteenotto + 1 näyte/
kk+jatkuvatoiminen virtaamamittaus, A1 = näytteenotto 1
krt/2 viikkoa +jatkuvatoiminen virtaamamittaus, A2= näyte
kerran kuukaudessa, virtaamamittaus vain näytteenoton yhteydessä). Kenttäaineiston perusteella ”todellinen” kiintoaineenpäiväkuormituksen keskiarvo oli 17,6 kg/vrk.

Edellä mainitulla Keiteleellä sijaitsevalla Tiirinsuolla on ollut ympärivuotinen jatkuva virtaamamittaus sekä vedenlaatutarkkailu vuodesta 2005 lähtien. Näytteenotto on vuosien
varrella kattanut hyvin lähes kaikki virtaamatilanteet (Kuva
4). Vain 11 havaintokertana virtaama oli suurempi kuin mitä näytteenotto on tavoittanut, ja näissäkin osassa saattaa olla padotuksen aiheuttamaa virtaaman yliarviointia. Kiintoaineen pitoisuuksilla ja virtaamilla ei ole aineistossa tilastollisesti
merkittävää riippuvuutta (Kuva 5). Suuret pitoisuudet pienillä virtaamilla liittyvät useimmiten kunnostustoimenpiteisiin,
mikä heikentää virtaaman ja vedenlaadun keskinäistä riippuvuutta. Valumaveden kiintoainepitoisuuteen vaikuttaa lisäksi moni muukin tekijä, kuten esimerkiksi sateen intensiteetti,
pintaturpeen ominaisuudet ja veden imeytyminen pintaturpeeseen (Kløve 1998). Näiden syiden takia yksittäisen tuotantoalueen ylivirtaamatilanteista on käytännössä mahdotonta saada
täydellistä käsinäytteenottoon perustuvaa vedenlaatuaineistoa.
Mikäli Tiirinsuon kuormitusaineisto vuosilta 2003-2012
jaetaan neljään yhtä suureen virtaamaluokkaan, nähdään selvästi, että suurimmilla virtaamilla (ylin 25 %, yli 38 l/s*km2)
päiväkuormitukset ovat keskimäärin suurempia (Kuva 6). Kun
vuosikuormituksen laskennassa otetaan kuormituksen jakaumasta laajaltakin virtaaman vaihtelualueelta (25-90 %) kuormitustietoja yläkvartiilia pienemmillä virtaamatilanteilla (75 %
havainnoista), ei näillä ole suurta vaikutusta koko vuoden kuormitukseen (Kuva 7). Yli 38 l/s*km2 valumilla todetut kuormitukset määräävät pääosin vuosikuormituksen tason. Esimerkiksi
vuoden 2009 Vahtiin ilmoitettu kiintoaineen vuosikuormitus
(Kuvan 7 punainen piste) saadaan laskettua kuvan 7 jakaumaaineistosta siten, että jaetaan vuoden 2009 virtaama-aineisto
samoihin neljään virtaamaluokkaan ja käytetään kuormituksen mediaaniarvoja alimmassa kolmessa virtaamaluokassa sekä kuormituksen yläkvartiilia (75 %) yli 38 l/s km2 valumilla.
Samalla laskentatavalla tulee pääosin sama vuosikuormitustaso
kuin VAHTI-laskennassa myös muille tarkkailuvuosille 20032012. Tämän laskentamallin perusteella Tiirinsuolle voitaisiin
siis laskea kohtalaisen luotettava vuosikuormitus pelkästään havaintovuoden virtaamatiedoilla ja kuormitusjakaumilla edellisiltä vuosilta. Esimerkin laskentamalli on varsin karkea, mutta
antaa viitteitä siihen, että vanhan aineiston tarkempi tilastollinen analyysi antaa hyviä työkaluja vuosikuormituksen tason arviointiin ja jopa tarkkuuden parantamiseen.
Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeessa (Ympäristöministeriö 2013) siirretään vastuuta ylivirtaamatilanteiden näytteenotosta tuottajalle. Näytteenottoon perustuvassa päästötarkkailussa tämä on ainoa mahdollisuus saada tulvahuipuista
edustavia näytteitä. Sadetapahtumien intensiivisyyden ja keston
paikalliset vaihtelut sekä veden viipymä eri vesiensuojelurakenteissa on hallittavissa vain paikan päällä olevan henkilökunnan
toimesta. Ylivirtaamatilanteen lisäksi näytteet tulisi ottaa tilanteen tasaannuttua, jotta saadaan laskettua kuormitustapahtuman ainemäärät ylivirtaaman todellisen keston perusteella.

Resurssit suunnattava tehokkaasti
Paras lopputulos päästötarkkailun kannalta saavutetaan, mikäli käytössä on hyvin toimivat jatkuvatoiminen virtaamamittaus ja vedenlaatumittaus. Jatkuvatoiminen vedenlaatumittaus
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on kuitenkin vasta testausvaiheessa
ja kattaa vain osan (sameus/kiintoaine, hiili (DOC/TOC), pH) tarkkailuun kuuluvista parametreista. Menetelmää kehitetään intensiivisesti.
Jatkuvatoiminen vedenlaatumittaus
tarvitsee säännöllisiä huoltokäyntejä
ja tuotantoaluekohtaisia kalibrointinäytteitä, joten kustannussäästöjä
tällä tekniikalla ei saavuteta. Kuten
turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeessa (Ympäristöministeriö
2013) todetaan, jatkuvatoiminen
vedenlaatumittaus on paikallaan erityisesti ns. intensiiviasemilla, joiden
ominaiskuormien perusteella lasketaan muiden soiden vuosikuormituksia.
Yksi keskeinen kysymys turvetuotannon päästötarkkailussa on, kuinka
paljon resursseja siihen on syytä käyttää. Turvetuotannon lisäksi valumaalueella muita maankäyttömuotoja
ovat mm. maa- ja metsätalous, joiden
kuormituslaskenta perustuu pääosin
erilaisiin malleihin ja ominaiskuormituksiin (mm. SYKE:n VEMALA).
Turvetuotanto on Pohjois-Savossa
useimmilla kolmannen jakotason valuma-alueilla alle 10 prosentin osuudella maa- ja metsätaloutta pienempi kiintoaine- ja ravinnekuormittaja.
Tällä valuma-aluetasolla turvetuotannon vuosikuormituksen viilaamiseen
ei ole syytä laittaa kohtuuttomasti resursseja, vaan ennemmin pyrkiä selvittämään yksittäisillä tutkimuksilla
erilaisissa virtaamatilanteissa tuotantoalueen kuormitusosuuksia alapuolisessa vesistössä (mm. Heitto 2013).
Kun saadaan kuva valuma-alueen eri
kuormitustekijöistä, voidaan turvetuotannon vaikutustutkimukset keskittää oikealle alueelle ja vesiensuojelun kannalta oikealla intensiteetillä.
Ympäristöhallinnon VAHTIjärjestelmään tallentuu vuosittain
kuormitustiedot maamme turvetuotantoalueista. Tällä hetkellä tuotantoaluekohtainen päästötarkkailun laskenta-aineisto on varsin
heterogeenista, mikä luonnollisesti
vaikuttaa myös kuormituslaskennan
tasoon. Jatkuvatoiminen virtaamamittaus on päästötarkkailun ehdoton selkäranka. Vanhat alueet, joilla
virtaamamittausta ei ole voitu järjestää, ovat jäämässä pois tuotan-
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Kuva 4.
Tiirinsuon päivittäisten virtaamien (l/s) jakauma vuosina
2005-2012 (sininen käyrä) sekä
näytteenoton
ajoittuminen eri
vrtaamatilanteisiin (punaiset
ympyrät).
Kuva 5.
Tiirinsuon mittapadolta lähtevän veden
virtaama (l/s)
ja kiintoainepitoisuus (mg/l)
vuosina 20032013.
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Kuva 6. Kiintoaineen vuorokausikuormien (kg/vrk) jakauma Tiirinsuon aineistossa
2003-2012 eri virtaamatilanteissa. Virtaamat on jaettu neljään yhtä suureen luokkaan
Tiirinsuon jatkuvatoimisen virtaamamittauksen perusteella vuosilta 2005-2012.
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Kuormituksen jakauma eri virtaamaluokissa

Kuva 7. Tiirinsuon kiintoaineen vuosikuorma (kg/v, brutto) eri kuormituksen jakaumilla neljässä eri virtaamaluokassa. Kunkin viivan kohdalla on kerrallaan muutettu vain
sen virtaamaluokan kuormituksen jakauma-arvoja (25, 50, 75, 90%), muiden virtaamaluokkien kuormitus on laskettu mediaanin mukaan.
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nosta. Pääsääntöisesti uusille alueille vaaditaan kaikissa olosuhteissa toimiva virtaamanmittaus, joten päästötarkkailun
luotettavuuden osalta tilanne on selvästi paranemassa. Vuosikuormitusten laskentaa parantaa lisäksi se, että uusien tuotantoalueiden rakenteet mahdollistavat useimmiten ympärivuotisen tarkkailun.

Yhteenveto
Ylivirtaamatilanteiden suuri merkitys tuotantosoiden vuosikuormituksessa on yleisesti tunnettu asia, mutta nykyinen
tarkkailukäytäntö vastaa huonosti tähän haasteeseen. Uusilla tuotantoalueilla muutama vuosi nykyisen kaltaista päästötarkkailua (tasavälinen näytteenotto + ylivirtaamatilanteissa lisänäytteitä) antaisi perusdatan kuormituslaskennan pohjaksi.
Tämän jälkeen pääpaino tulisi olla ylivirtaaman/kunnostustoimien aikaisessa näytteenotossa, joka on tuottajan vastuulla.
Päästötarkkailun näytteiden määrää ei ole tarvetta lisätä ja vähäsateisina kausina luotettava tulos saadaan vähemmillä näytteillä. Myös ulkopuolisen tahon tekemät vesistötarkkailut tulisi keskittää ylivirtaamaan/tuotantoalueen kunnostuskausiin.
Niinä vuosina, kun ympäristöluvassa ei edellytetä päästötarkkailua, tuotantoalueen kuormituslaskenta alueelta aiemmin
kerättyä vedenlaatuaineistoa käyttäen antaisi todennäköisesti
luotettavamman tuloksen kuin kuormituksen laskenta saman
vuoden aineistolla muilta tuotantoalueilta. Tämä edellyttää
kuitenkin jatkuvatoimista virtaamamittausta myös välivuosina. Mikäli tuotantoalueella jatkuvatoiminen virtaamamittaus ei onnistu, kuormitus tulisi laskea kuten tähänkin asti
muiden tuotantoalueiden ominaiskuormitusten perusteella.
Päästötarkkailun laskentaperiaatteet ovat kaikilla tarkkailua
tekevillä konsulteilla samat, mutta laskentaprosessi sisältää monia tekijöitä, joita konsultit joutuvat arviomaan tapauskohtaisesti. TASO-hanke on valmistelemassa yhtenäisiä laskentakäytäntöjä valtakunnalliseen käyttöön. Laskentakäytäntöjä on tärkeä
yhtenäistää, mutta viime kädessä lopputulos on aina asiantuntija-arvio, aivan kuten sääennustus on meteorologin näkemys
sääkartoista ja ennustemalleista. Tärkeätä oikean arvioinnin tekemisessä on hyvät arviointimallit ja riittävä asiantuntemus.
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SUOMEN VESIYHDISTYS r.y.

Maailman vesipäivän 2013 seminaaria vietettiin 22.3. Porvoossa

IFAT, World’s Leading Trade for Water,
T

änä vuonna Maailman vesipäivän teemana oli
della, jossa mm. jaettiin Suomen Vesiyhdistyksen kirjallisuus”Vesiyhteistyö”. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta yhteispalkinto ja Juniorivesipalkinto.
työn lisäämisen luomista mahdollisuuksista ja vesien hallinnan
Vuoden 2013 Suomen Vesiyhdistyksen kirjallisuuspalkinnon
haasteista veden tarpeen lisääntyessä. Suomen Vesiyhdistyksen
saajaksi valittiin professori Timo Huttula SYKE:stä. Professori
yhteistyössä Porvoon Veden kanssa järjestämä maailman vesiHuttulan kirjallinen tuotanto käsittelee etenkin järviä, jotka ovat
päivän seminaari juhlisti samalla Porvoon Veden 100-vuotista
olleet hänen keskeinen tutkimuskohteensa koko hänen tieteellitoimintaa, josta kuultiin toimitusjohtaja Risto Saarisen esitelsen uransa ajan. Tämänvuotisen Juniorivesikilpailun voittajana
mässä. Seminaariohjelma koottiin Maailman vesipäivän teeiltatilaisuudessa palkittiin Filip Soich Helsingin Suomalaisesta
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Sewage, Waste and Raw Materials
Management, 5.-9.5.2014 München

Suomen Vesiyhdistyksen logokilpailu, voittajalle palkintona 500 euroa

Viron
vesiyhdistys
juhlisti
20-vuotista
taivaltaan
uomen Vesiyhdistyksen
logokilpailu julistettiin
avatukTavoitteena on, että uusi logo julkaistaisiin
vuoden 2014 vesipäi-

S

si Porvoon seminaarin iltatilaisuudessa. Yhdistyksen vanha
järvi/valuma-aluemallinen
logojuhlaseminaarin
kaipaa uudistamista.
Viron
vesiyhdistys järjesti 20-vuotis
Tallinnan teknillisessä korkeakoulussa 6.12.2013. Samassa yhteydessä pidettiin professori Harald Velnerin muistoseminaari.
Seminaarin avasi Tallinnan teknillisen korkeakoulun rehtopäätökset
riVuosikokouksen
Andres Keevallik. Seminaarissa
käsiteltiin monipuolisesti
professori Velnerin työtä ja Viron vesiyhdistyksen vaiheita.
uomen Vesiyhdistys ry:n vuosikokous pidettiin keskiviikkona 10.4.2013 klo 16.30 Suomen ympäristökeskuksen
auditoriossa Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajana toimi
Kaarina Vuorivirta. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 11§:ssä
mainitut asiat. Yhdistyksen hallitukseen kaudeksi 2013–
2014 valittiin Riku Vahala, Kia Aksela, Veli-Pekka Vuorilehto
ja Ville Keskisarja. Hallituksessa jatkavat kauden 2013
Tapio Kovanen, Pirkko Öhberg ja Erkki Santala. Kesken

S

vänä. Tarkemmat kilpailuohjeet osoitteessa www.vesiyhdistys.fi.
Voittaja saa määrättömästi
kunniaa
ja lisäksiSuomen
500 € palkinnon.
Ympäristöneuvos
Eeva-Liisa
Poutanen
ympäris-

töministeriöstä piti esitelmän professori Vernerin roolista
HELCOM:issa. Suomen Vesiyhdistystä tilaisuudessa edusti
yhdistyksen puheenjohtaja Tapio Kovanen. Iltatilaisuudessa
osallistujat taputtivat ja skoolasivat Suomen itsenäisyydelle ja
Suomen vesiyhdistykselle. Osallistujia oli noin sata.
kautensa ulkomaille siirtyneen Matti Ojalan tilalle valittiin Pertti Seuna. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Tapio
Kovanen.
Jäsenmaksuiksi päätettiin:
• henkilöjäsen 55 € (ilman Vesitalous-lehteä 40 €)
• opiskelijajäsen 10 €
• yhteisöjäsen 300 €

Maksut Suomen Vesiyhdistys ry:n tilille FI95 8000 1601 3156 00. Eräpäivä jäsenmaksuilla on 15.5.2013. Jäsenet, jotka haluavat BER:n
(www.borenv.net) edulliseen jäsenhintaan 12 €, voivat maksaa sen lisäämällä ko. summan jäsenmaksuun.
Uudet tilaukset sihteerille jari.koskiaho@ymparisto.fi.

Vesiyhdistyksen 2013 opintomatka tehdään 5.–8.9. Saksaan
Lennot
To 05.09. Helsinki–Düsseldorf AY2703 07:40–09:05
Su 08.09. Frankfurt–Helsinki AY826 19:30–22:50
Majoitus
Bonn 5.-7.9: Günnewig Residence Hotel Bonn**** (www.guennewig.de)
Koblenz 7.-8.9: Scholz Hotel Koblenz (www.hotelscholz.de)
Matkaohjelmassa on suunnitteilla torstaille ja perjantaille ammatillisia
tutustumisvierailuja Bonnin alueella, lauantaina mennään Kölniin, josta
siirtyminen jokiristeilyllä Remageniin ja sieltä bussilla Koblenziin. Sunnuntaina matka
jatkuu Koblenzista Johannisbergin viinitilalle, josta siirrytään Frankfurtin lentokentälle. Paluulento Helsingissä klo 22:50.
Suomen
ry:n
luovutti n.
seminaarissa
Matkan Vesiyhdistys
hinta jaetussa
2-hpuheenjohtaja
huoneessa n. Tapio
900 €,Kovanen
1-h huoneessa
1000 €. Viron vesiyhdistykselle viirin, kunniakirjan ja Suomen
Vesiyhdistyksen
40-vuotisjuhlakirjan.
Kuvassa keskellä
Viron
vesiyhdistyksen puheenjohtaja Arvo Järvet.
Muutama
paikka vielä
vapaana, ilmoittautumiset
sihteerille
(jari.koskiaho@ymparisto.fi).
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LIIKEHAKEMISTO
 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT
Energiatehokkaita
automaatio- ja
sähköistysratkaisuja
vesihuollon tarpeisiin

www.schneider-electric.com/fi

 INFRA JA YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU

 JÄTEVESIEN-JA LIETTEENKÄSITTELY

WASTE WATER Solutions

Ympäristötekniikkaa - Maailmanlaajuisesti
Hydropress Huber AB
Puh 0207 120 620
info@huber.fi
www.huber.fi

 SUUNNITTELU JA TUTKIMUS
Puhdas vesi ja ympäristö kaikille

VESIHUOLLON
SUUNNITTELU-,
ASIANTUNTIJAJA ANALYYSIPALVELUJA
WWW.RAMBOLL.FI
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Suunnittelemme kokonaisvaltaiset
vesihuollon ratkaisut. Palvelemme
ympäristötutkimuksessa ja konsultoinnissa. Tavoitteemme on luonnonvarojen kestävämpi käyttö – projektin
koko elinkaaren ajan.
www.poyry.fi

LIIKEHAKEMISTO
 SUUNNITTELU JA TUTKIMUS
Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?
Älä ota riskejä! Testaa vesi Colilertillä.
• E.coli, koliformit
Enterolert - DW
• Enterokokit

vain parasta

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

Colilert®

TÖ nimellä.
PÄRIS
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Asemakatu 1
62100 Lapua
Puh. 06-4374 350
Fax 06-4374 351
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i,
k
Helsin 2414 000 w
0
Puh. 01

 VEDENKÄSITTELYLAITTEET JA -LAITOKSET
Pyörreflotaatio

Tehokkain flotaatio maailmassa
Flotaatiolaitossuunnittelua
ja toimituksia yli 45 vuotta
SIBELIUKSENKATU 9 B
PUH. 09-440 164

00250 HELSINKI
www.rictor.fi

www.kaiko.fi

•
•
•
•
•

Vuodonetsintälaitteet
Vesimittarit
Annostelupumput
Venttiilit
Vedenkäsittelylaitteet

Kaiko Oy
Henry Fordin katu 5 C
00150 Helsinki

www.aquaflow.fi

Innovatiivisia veden- ja jätevedenkäsittelyn ratkaisuja

Puhelin (09) 684 1010
Faksi (09) 6841 0120
S-posti: kaiko@kaiko.fi
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LIIKEHAKEMISTO
 VESIHUOLLON KONEET JA LAITTEET



TUOTTEITAMME:



Välppäysyksiköt
Hiekanerotus- ja
kuivausyksiköt



Lietekaapimet




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

Ruuvipuristin FW250/750/0.5, Q= 60kgTS/h
hydraulinen kapasiteetti 4m³/h



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



www.fennowater.fi

Lietteentiivistys- ja
kuivausyksiköt

KESTÄVÄN
VESIHUOLLON
KUMPPANI

Kemikaalinannostelulaitteet
Flotaatioyksiköt
Lamelliselkeyttimet
Biologiset
puhdistamot

Ammattilaisten kotimaiset KALVI-tuotteet meiltä:
• Palopostit ja palopostiasemat
• Vesipostit
• Pikaliitinkäyrät
• Jakotukit

Vesihuollon
huippuosaamista

• Kivenerottimet
• Siirtokäyrät
• Luonnonvesiasemat
• Ilmanpoistimet

puh. 020 719 9700 | www.pa-ve.fi

Ilmoita Vesitalous-lehden
www.sulzer.com/Sulzer-Pumps-Finland

LIIKEHAKEMISTOSSA
Valitse osastosi ja nosta yrityksesi
tunnettavuutta näkyvällä toistolla.
Toista tai vaihda ilmoitusta numeroittain.

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

KSB Finland Oy
Savirunninkatu 4, 04260 Kerava
Puh. 010 288 411, www.ksb.fi
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Palstan leveys liikehakemistossa
80 mm, kaksi palstaa 170 mm.

Kysy tarjousta!
ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi
Eeva Keränen 0400-773 833

LIIKEHAKEMISTO
 VESIKEMIKAALIT
Puhdas vesi ja ympäristö kaikille
Suunnittelemme kokonaisvaltaiset
vesihuollon
ratkaisut.
Pöyry
(80
x 70)Palvelemme
ympäristötutkimuksessa ja konsultoinnissa. Tavoitteemme on luonnonvarojen kestävämpi käyttö – projektin
koko elinkaaren ajan.
www.poyry.fi
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Kalkkituotteet

VEDENKÄSITTELYYN
•
•
•
•

We innovate together with our
customers for sustainable solutions
where water meets chemistry.

Filtra A -rouheet
Aito Kaivokalkki
Sammutettu kalkki
Poltettu kalkki

Nordkalk Oy Ab
21600 Parainen
puh. 020 753 7000
www.nordkalk.fi

den mikrobiologisen laadun?

Berner (130
i Colilertillä.

@berner.fi

x 58)

 VERKOSTOT JA VUOTOSELVITYKSET
Viemärisaneeraukset
VPP SUJU –pätkäputkilla

Colilert®
Vaakaporauspalvelu VPP Oy
Raiskionperäntie
Puhelin 64,
(02)86870
674 3240Vesikoski
www.vppoy.com
Puh. 0400 228 318 jarkko.huttunen@vppoy.com
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tarpeista

TAPIO S. KATKO
Dosentti, UNESCO oppituoli, CADWES-ryhmä
Tampereen teknillinen yliopisto
E-mail: tapio.katko@tut.fi
KIRSI RONTU
dipl.ins., yhdyskuntatekniikan päällikkö
Suomen Kuntaliitto
E-mail: esihuolto
kirsi.rontu@kuntaliitto.fi
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yhteisyhdyskuntatekniikan
Uponorin ja KWH Pipen
tamiseen
joaa infra- ja maaraken
yritys Uponor Infra tar
iman innovatiivisia ja
erittäin kattavan valiko
elmiä ja palveluita.
laadukkaita tuotejärjest

Aidot ja alkuperäiset
Mittatilaustyönä tehty Weholite-säiliö tuo
tilaajalle selvää säästöä asennuksesta alkaen.
Säiliön nerokas rakenne takaa pitkän käyttöiän.
Weholite-säiliöissä on ainutlaatuinen, kestävä ja joustava kaksikerrosputkirakenne. PE-muovinen säiliö ei syövy, murru tai ruostu. Weholite-säiliöt valmistetaan mittatilaustyönä kunnallistekniikkaan, teollisuuteen ja maatalouteen,
niin sisä- kuin ulkokäyttöön. Weholite-rakennetta sovelletaan myös kiinteistöja kyläkohtaisissa WehoPuts-jätevedenpuhdistamoissa.

Weholite – viisas valinta
Uponor Infra Oy
PL 21
65101 Vaasa

Puhelin 020 129 211 (vaihde)
Telefax 020 129 2098
www.kwhpipe.ﬁ

Esimerkkisovelluksia
•
•
•
•
•
•
•
•

alavesisäiliöt
alkalointisäiliöt
kemikaalisäiliöt
lietteen vastaanottosäiliöt
saostussäiliöt
tasausaltaat
tulvavesien keräilyaltaat
ylivuotosäiliöt

