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PÄÄKIRJOITUS

onnettomuuksiin on myös varauduttava. Kaivostoiminnan 
perusedellytys onkin luonnonvarojen hyödyntäminen vas-
tuullisesti ottamalla paikalliset sidosryhmät huomioon. Kos-
ka kaivosala oli pitkään vailla koulutusta ja tutkimusta, on 
osaamistaso paikoin rapistunut. Tätä ongelmaa on osittain 
korjattu viranomaisia kouluttamalla ja korkeakouluihin on 
perustettu kaivosasioihin liittyviä koulutusohjelmia aiem-
min lakkautettujen tilalle. Sekä Tekes että Suomen Akate-
mia ovat käynnistäneet tutkimus- ja kehitysohjelmia. Ym-
päristön kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää, että kaivosten 
ympäristöasioiden hallintaa ja vaikutusten arviointia kehi-
tetään. Tämä on perusta luotettavalle YVA prosessille ja hy-
vien ratkaisujen löytämiselle. 

Vaikka korkeatasoista vesitutkimusta on Suomessa varsin 
paljon, on tietämys kaivosten vaikutuksista vesistöihin edel-
leen puutteellista. Tässä erikoisnumerossa esitetään joitakin 
tutkimuksia, joissa ympäristön tilaa ja vaikutuksia kaivos-
alueiden lähellä on seurattu ja vesiensuojelua on kehitetty. 
Kirjoituksien sarjan avaa Kløven ja Räisäsen laatima katsaus 
kaivoksiin ja vesistöihin. Heikki Mykrä ym. esittävät tutki-
mustuloksia Talvivaaran alueen mustaliuskeiden vaikutuk-
sista jokien eliöstöön ja ekosysteemin toimintaan. Katharina 
Palmer ym. esittelevät Kittilän Suurikuusikon kultakaivok-
sen vesien puhdistumista ja haitta-aineiden pidättymistä pin-
tavalutuskentille, joita haluttaisiin käyttää vesienpuhdistus-
menetelmänä jo useilla uusilla kaivoksilla. Sirkku Tuominen 
ym. esittävät nettipohjaisen tarkistuslistan pohjaveden seu-
raamiseksi. Seuraaminen on tärkeää, koska pohjaveden pilaa-
miskielto on Suomen laissa ehdoton. Sari Kauppi ja Anna-
Kaisa Kosenius esittelevät tuloksia kaivosten vesistöpäästöjen 
aiheuttamien haittojen arvottamisesta. Tutkimukset on pää-
asiassa tehty tutkijoiden tai kaivosteollisuuden aloitteesta, 
mutta useimmin vasta silloin, kun ongelmat ovat jo tulleet 
esiin. Vaikka vaikutukset ja ympäristönsuojelu on usein ta-
pauskohtaista, luo perustutkimus osaamispohjaa tuleville ar-
vioinneille. 

Suomessa toimii noin 40 kaivosta, joista saadaan jalo-
metalleja, metalleja ja mineraaleja. Kiinnostus mal-
minetsintään ja kaivoksiin kasvoi etenkin 2000-lu-

vun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla, kun metallien 
hinnat olivat korkealla. Suomea arvioitiin tuolloin yhdeksi 
lupaavimmaksi maaksi kaivostoiminnan käynnistämiseen. 
Kaivosbuumin myötä myös kaivosten monet ympäristöasiat 
saivat julkisuutta. Etenkin Talvivaaran ongelmat ovat kaik-
kien tiedossa. 

Kaivostoiminnassa on otettava huomioon monet asi-
at rakentamisesta prosesseihin ja ympäristönsuojeluun asti. 
Kaivokset ovat isoja rakennushankkeita. Kaivosten kivestä 
jalostetaan erilaisilla prosesseilla malmia yhteiskunnan tar-
vitsemiksi raaka-aineiksi. Kaikessa suunnittelussa tärkeää on 
riittävä ja monipuolinen osaaminen. Tämä edellyttää, että ra-
kentaja rakentaa, prosessi-insinööri suunnittelee prosessit ja 
ekologit, limnologit ja hydrologit arvioivat ja ennakoivat ve-
sistövaikutuksia. Viranomaiset arvioivat suunnitelmia ja an-
tavat ohjeita. Konsulteilla ja tutkijoilla on oma roolinsa täs-
sä kokonaisuudessa, sillä he voivat tuottaa suunnitelmia ja 
ratkaisuja erilaisin kysymyksiin. Alalla on varauduttava jat-
kuvaan kehittymiseen ja vuorovaikutukseen yhteiskunnan 
kanssa, etenkin ympäristövaatimusten tiukentuessa. 

Kaivos on usein haastava kohde ympäristön kannalta. Ve-
siensuojelu ja kaikkien ympäristöhaittojen ehkäiseminen ja 
ennakointi on osoittautunut vaikeaksi. Sopivat menetelmät 
vesistöhaittojen vähentämiseksi valitaan ottaen tapauskoh-
taisesti huomioon mm. kustannustehokkuus sekä vastaan-
ottavien vesistöjen geokemialliset ja biologiset erityispiirteet. 
Vesiä puhdistetaan monilla tavoin tuotantoprosessissa, jos-
sa tavoitteena on veden suljettu kierto. Suomen oloissa kier-
tojen sulkeminen on kuitenkin haasteellista, sillä valunta on 
vuosittain varsin suuri. 

Ympäristönsuojelu on otettava huomioon koko kaivok-
sen elinkaaren ajan. Erilaisin ratkaisuin on varauduttava 
sään ääri-ilmiöiden aiheuttamiin tilanteisiin. Mahdollisiin 

Kaivostoiminnan vesiensuojelussa 
tarvitaan monipuolista osaamista

BJØRN KLØVE
professori, 
Vesi- ja ympäristötekniikka, 
Oulun yliopisto
E-mail: bjorn.klove@oulu.fi
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Suomen maaperässä esiintyy erilaisia 
louhittavia aineita; kultaa, fosforia, 
talkkia, nikkeliä, kromia ja vanadii-

nia. Myös strategisesti tärkeiden maame-
tallien hyödyntämistä on selvitetty. Monet 
Suomen kaivoksista sijaitsevat Itä-Suomen 
ja Lapin ns. vihreäkivivyöhykkeessä. Pe-
rinteisesti Suomessa on louhittu erilaisia 
metalleja ja epämetalleja teollisuuden tar-
peisiin, kuten vanadiinia erikoisteräksien 
tuotantoon ja talkkia metsätalouden pape-
rien pinnoitukseen. Kaivostoiminta liittyy 
osittain kiinteästi teollisuustoimintaan ku-
ten Kemin terästehtaalla, jossa terästehtaan 
tarvitsema kromi louhitaan tehtaan alu-
eelta. Kaivos voi olla merkittävä työllistä-
jä varsinkin Pohjois- ja Itä-Suomessa. Pai-
kallisesti kaivostoiminnasta voi kuitenkin 
aiheutua ristiriitoja esim. ympäristönsuo-
jelun, poronhoidon ja matkailun kanssa. 
Koska kaivosten vaikutukset kohdistuvat 
usein paikalliseen vesistöön, on vesiensuo-
jelu tärkeä osa kestävää kaivostoimintaa ja 
toiminnan hyväksyttävyyttä. 

Vesien metallipitoisuudet ja 
kaivosten vesistöpäästöt
Luonnontilaisten vesistöjen metallien pi-
toisuudet heijastavat valuma-alueen maa- 
ja kallioperää (Lahermo ym. 1996). Pitoi-
suudet vaihtelevat hydrologisten ja monien 
biogeokemiallisten prosessien seurauksena. 
Valuma-alueella tehtävät toimenpiteet, ku-
ten kaivostoiminta ja kiviainesten otto, 
voivat lisätä merkittävästi maa- ja kallio-
perän rapautumista ja metallien huuhtou-
tumista alapuolisiin vesistöihin. Kaivokset 
eivät yksistään aiheuta vesistöjen metalli-
päästöjä, vaan muita saastuttajia ovat mm. 
teollisuus, maatalous, metsätalous ja lii-
kenne. Suomessa Pohjanlahden vanhojen 
merenpohjien sulfidisedimenttien nou-
su maanpinnan kohoamisen seurauksena 
kuivalle maalle ja tehtävien ojitusten seu-

BJØRN KLØVE
professori, 
Vesi- ja ympäristötekniikka, 
Oulun yliopisto
E-mail: bjorn.klove@oulu.fi

MARJA-LIISA RÄISÄNEN
tutkimusprofessori, 
Geologian tutkimuslaitos
E-mail: marja.raisanen@gtk.fi

Katsaus kaivoksiin ja vesistöihin

rauksena sedimenttien joutuminen hapel-
lisiin olosuhteisiin, aiheuttaa merkittävän, 
Suomen kaikkien kaivosten päästöt ylittä-
vän raskasmetallikuormituksen vesistöihin 
(Nystrand 2012). Kaivosten vaikutus vesis-
töihin on kuitenkin merkittävä kaivosten 
lähialueella, ja siksi vesiensuojelu on kes-
tävän kaivostoiminnan elinehto (Wessman 
ym. 2014). Kaivosten päästöjen suhteelli-
sen osuuden on arvioitu kasvavan tulevai-
suudessa, jos kaivoksia perustetaan lisää. 

Vesistöpäästöt ja vesiensuojelu 
kaivoksen elinkaaren aikana
Louhittava malmi, siihen sopiva kaivos-
tekniikka ja sen ympäristötekniset me-
netelmät määrittävät usein päästöjen 
muodostumisen tuotantovaiheen aika-
na. Kaivoksilta ympäristöön johdettava 
vesi koostuu louhoksen kuivatusvesistä, 
malmin rikastuksessa käytetystä vedes-
tä, rakennetun kaivosalueen ja kaivan-
naisjätealueiden valumavesistä. Monessa 
kaivoksessa osa edellä mainituista vesistä 
kierrätetään puhdistuksen kautta takaisin 
prosessivedeksi. Kierrätetyn veden osuus 
voi olla jopa 90 prosenttia tai enemmän 
(Wessman ym. 2014). Metallien rikastami-
seen tarvittava vesimäärä kasvaa malmien 
metallipitoisuuden pienentyessä, mikä se-
littyy laihoille malmiesiintymille soveltu-
vien hydrometallurgisten liuotusmenetel-
mien suuresta veden tarpeesta. Kaivoksista 
tulevat päästöt voidaan esittää kaivoksen 
elinkaaren mukaan:
•	 perustamis-	ja	rakennusvaiheen	aikana	

räjäytys ja louhinta, liikenne ja kunnos-
tustyöt lisäävät päästöjä. Päästöjä ovat 
mm. räjähdysjäämien typpi (Piekkari 
2014), pöly ja louhinnan normaalia te-
rävämmät kiintoainepartikkelit. Perus-
tamisvaiheen yhteydessä louhoksen kui-
vatus muuttaa lähialueen vesitasetta. 

•	 aktiivisen	tuotantovaiheen	aikana	vesis-

Kaivoksilta huuhtoutuu haitallisia aineita, jotka voivat kulkeutua alapuo-
liseen vesistöön ja pohjavesiin. Päästöjä voidaan vähentää ottamalla lähi-
ympäristö huomioon kaivostoiminnan eri vaiheissa. Hyvin toimiva ja te-
hokas kaivos pyrkii päästöjen minimointiin ja haittojen vähentämiseen.
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Kuva 1. Suomen kaivosten tuottamat sivukivet (Pokki ym 2014) .
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töpäästöt syntyvät yleensä kalkkikäsiteltyjen prosessivesien 
ja/tai kuivatusvesien ylijäämien juoksutuksista. Tuotanto-
vaiheen rikastusprosesseissa käytetään haitallisia kemikaa-
leja, kuten ksantaatteja ja syanidia. Kemikaalien ei kuiten-
kaan pitäisi Suomessa päätyä ympäröivään luontoon, sillä 
niiden kierrot ovat suljettuja tai kemikaalit tulee hajottaa 
haitattomaan muotoon ennen selkeytysaltaiden ylijäämä-
vesien johtamista luonnon vesistöön. Ympäristön kannal-
ta etenkin sulfidipitoiset kivet ovat ongelmallisia, sillä kun 
sulfidiyhdisteet hapettuvat, niistä muodostuu veteen liu-
enneena rikkihappoa ja happamuuden seurauksena metal-
lit liukenevat. Happamia vesiä voidaan neutraloida kalkil-
la, jolloin saadaan saostettua myös monia metalleja (Kuva 
1). Kaivosalueen alapuolisen vesistön laadussa voi ilmetä 
haitallisia vaikutuksia, jos saostusaltaista (selkeytysaltaista) 
karkaa juoksutusten mukana hienojakoista metallipitoista 
sakkaa tai veden suolaisuutta lisäävät alkali- (Na, K), maa-
alkalimetallit (Ca, Mg) ja anionit (SO4, NO3, Cl) eivät 
tehokkaasti pidäty altaiden sedimentteihin.

•	 kaivoksen	sulkemisen	jälkeen	louhoksen/maanalaisen	kai-
voksen kuivatus lakkaa niiden täyttyessä vedellä. Jos lou-
hosseinämät sisältävät toiminnan aikana hapettuneita sul-
fidimineraaleja, voi ylivuotovesi olla sulkemisen jälkeen 
hapanta ja sisältää haitallisia metalleja. Myös sulfidimine-
raalipitoisista sivukivikasoista ja/tai rikastushiekka-altaista 
voi sulkemisen jälkeen suotautua ympäristön ojiin hapan-
ta ja metallipitoista vettä. Täten jo kaivoksen suunnitte-
luvaiheessa ja varsinkin sen sulkemisvaiheessa tulisi ottaa 
huomioon suljetun alueen veden laatukysymykset ja va-
lita toimiva puhdistusmenetelmä niin louhosvesien kuin 
jätealueiden valumavesien käsittelylle. Yhtenä osana sulke-
missuunnitelmia on tehdä kaivannaisjätealueiden pohja-
rakenteet tiiviiksi ja valita peittorakeiksi ratkaisuja, joiden 
avulla voidaan vähentää likaisia vesiä ja niiden puhdistuk-
sen kustannuksia. Tässä keskeistä on valita menetelmät, 
jotka vähentävät kivi- ja mineraaliaineksen hapettumista 
ja metallien liukenemista. Jätealueiden valumavesiä voi-
daan vähentää myös estämällä ulkopuolisten valumavesien 
ja pohjavesien pääsy sivukivikasoihin tai rikastushiekka-
altaisiin erilaisin teknisin ratkaisuin. (Kauppila ym. 2011)

Ympäristönsuojelu poikkeusolosuhteissa ja 
poikkeusolosuhteita aiheuttavien sääolojen 
ennustettavuus
Kaivoksen toiminnassa on varauduttava poikkeustilanteisiin 
ja onnettomuuksiin. Suurimmat onnettomuudet ovat olleet 
kaivospatojen murtumisia. Euroopassa ikäviä isoja kaivos-
pato-onnettomuuksia on sattunut mm. Romaniassa ja Es-
panjassa. Espanjan onnettomuuden jälkien puhdistaminen 
maksoi ruotsalaiselle omistajalle 240 M€. Suomen kaivo-
sonnettomuuksista vuosina 2006–2012 puolet oli kaivospa-
tojen murtumisia (Tuomainen ym. 2013). Suomessa Talvi-
vaaran kipsisakka-altaan pohjarakenteen vuoto-onnettomuus 
on tunnetuin esimerkki pohjarakenteisiin liittyvästä onnetto-
muusriskistä. Talvivaaran pohjarakennevuodon jälkeen ym-
päristöministeriö teetti Suomen kaivoksilla stressitestin, joka 
osoitti kaivosten varautuneen varsin hyvin eri poikkeustilan-

teisiin, kuten tulvaan, ilkivaltaan ja patomurtumiin (Wess-
man ym. 2014). Huomautettavaa löytyi kuitenkin tulvati-
lanteisiin varautumisesta ja vesiensuojelusta. Arviointiryhmä 
suositteli mm. jatkuvatoimisten virtaamamittausten käyttöä 
vesimäärien seurannan tukena, riittäviä varastoaltaita ja poh-
jarakenteiden seurantajärjestelmien käyttöönottoa uusissa jä-
tealtaissa (Ympäristöministeriö 2014). 

Suomessa kaivokset toimivat vaikeissa pohjoisen talvisissa, 
mutta sääoloiltaan varsin vakaissa olosuhteissa. Sään vaihte-
lu ja ääriarvot ovat myös hyvin ennustettavissa, sillä Suomen 
alueelta on saatavissa hyvin tilastotietoa säistä. Esimerkiksi 
Talvivaaran lähettyviltä Kajaanista on 100 vuoden sääaineis-
tot. Sään ja etenkin valunnan vaihtelut olisikin otettava huo-
mioon kaivosten erilaisia ratkaisuja mitoitettaessa. 

Päästöjen kulkeutumisen mekanismit vesistöissä 
Kaivosten päästöjen leviäminen vesistöihin riippuu sekä pääs-
tön määrästä että useista geokemiallista ja hydrologisista teki-
jöistä. Kaivosten lähialueella tai purkupisteessä päästö leviää 
vesistöön. Päästön laimenemiseen purkupisteen lähettyvillä 
vaikuttaa vesistön virtaama. Myös päästöaineen tiheys ver-
rattuna veden tiheyteen voi oleellisesti vaikuttaa leviämiseen, 
varsinkin, jos veden virtausnopeus on vähäistä kuten järvis-
sä. Päästön leviäminen vesistöissä ja tiheysvirtausten muo-
dostumisen edellytykset tunnetaan jo varsin hyvin. Epävar-
muutta päästön leviämisen laskentaan aiheuttavat kuitenkin 
päästöaineiden erilaiset reaktiot ympäristössä humuksen ja 
sedimenttien kanssa. 

Korkea humuspitoisuus vähentää vesien toksisuutta, sillä 
humusaineet sitovat metalleja (Warren ja Haack 2001, Sa-
lomons 1995). Humukseen sitoutuneena kaivoksen metal-
lit voivat kuitenkin todennäköisesti kulkeutua Itämerelle asti 
laskeutuen sen sedimentteihin. Haitalliset aineet voivat sedi-
mentoitua myös paikallisesti järvien ja jokien pohjiin. Kun 
halutaan mallintaa päästöjen leviämistä, tulee tietää aineiden 
reaktiokertoimet (esimerkiksi ns. jakautumiskerroin) erilai-
sissa ympäristöissä ja sedimenteissä. 

On ymmärrettävä myös veden yhteys sedimentin kanssa. 
Näitä on tutkittu mm. Ruotsissa (Johansson ym. 2001), ja 
tutkimuksissa on osoitettu, että jotkut raskasmetallit pidätty-
vät tehokkaasti jokien sedimentteihin. Moniin metallien re-
aktioihin sedimenttien kanssa vaikuttavat vesien pH ja redox-
olosuhteet. Sedimentin metallit voivat vapautua uudestaan 
veteen talven happikadon aikana. Myös muut mekanismit 
voivat johtaa päästöjen vapautumiseen sedimentistä. Tietoa 
päästöjen leviämisen dynamiikasta voidaan hyödyntää pääs-
töputkien sijoituksessa siten, että päästö laimenee nopeasti ja 
haitat vesistöissä siten vähenevät. Kovin kattavaa tutkimusta 
kaivosten vesipäästöistä ja niiden kulkeutumisesta ja vaiku-
tuksista ympäristössä ei ole Suomessa tehty. 

Kalliovedet ja pohjavedet
Kalliovedet aiheuttavat monessa mielessä oman haasteensa. 
Kalliovesien purkautuminen louhokseen lisää kuivatustar-
vetta ja siten ympäristöön päätyviä vesimääriä. Louhos myös 
kuivattaa kaivoksen lähiympäristöä, kuten lampia ja soita. 
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Kuva 2 b. Keskeinen mekanismi metallien huuhtoutumiseen kaivoksen sivukivistä on se, että pyriitti (FeS2) reagoi veden ja ha-
pen kanssa vapauttaen Fe2+ ,SO4−2 ja  H+ ioneja. Liukoinen 2-arvoinen rauta hapettuu sopivissa olosuhteissa kuluttaen samalla 
asiditeettia. Tämä johtaa pH:n laskuun, jolloin monet metallit kuten rauta ovat liukoisessa muodossa, joka mahdollistaa kulkeutu-
misen sivukivikasasta. Reaktiot ja kulkeutuminen pyritään estämään tätä prosessia kontrolloimalla esimerkiksi läjitysalueita peit-
tämällä, joka estää hapen ja veden päästyn kasaan. 

Kuva 2a. Lipasvaaran suljetulla talkkikaivoksella läjitysalueen sivukivistä vapautuu kiintoainetta, metalleja, kuten nikkeliä ja ar-
seenia ja veden pH on matala. Valumavesiä puhdistetaan kaksivaiheisella käsittelyllä altaissa ennen niiden päästämistä vesistöön. 
Käsittelyn tarkoituksena on vähentää haitallisia arseeni- ja nikkelipäästöjä.
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Toisaalta kallion rakoilun kautta voivat kaivoksen lähialu-
een kalliovedet herkästi pilaantua. Kaivosvesien kulkeutumis-
ta kauemmaksi kaivosalueelta tulisikin välttää erilaisin me-
netelmin, esimerkiksi katkaisemalla louhoksen hydraulinen 
yhteys ympäristöön (Younger ja Wolkersdorfer 2004). Kal-
liovesien seuranta on oleellinen osa kaivoksen ympäristön-
suojelua ja kaivosympäristön suunnittelussa olisi hyvä kiin-
nittää enemmän huomiota kallion rakoilun tutkimukseen ja 
sijoittaa päästölähteet erilleen rakoiluvyöhykkeistä. Esimer-
kiksi kaivosalueen läjitysalueiden sijoittelu kannattaisi tehdä 
pohjaveden purkautumiskohtien tutkimuksesta saadun tie-
don perusteella niin, että haitat minimoituvat (Salonen ym. 
2014). Toisaalta Suomessa kaivosten vaikutukset pohjavesiin 
jäävät usein paikallisiksi (pienialaisiksi), sillä avolouhokset tai 
maanalaiset kaivokset harvoin kuivattavat harjujen pohjave-
siesiintymiä, toisin kuin monissa muissa maissa, joissa kai-
vokset toimivat erilaisissa geologisissa ympäristöissä. Suomen 
suljetuista kaivoksista pohjavesivaikutuksia on havaittu ole-
van Outokummun Keretin kaivosalueen ympäristössä (Räi-
sänen ym. 2013). Keretissä osa rikastushiekkajätettä on si-
joitettu harjualueelle.

Kaivostoiminnan ympäristövaikutusten 
minimointi lainsäädännössä ja luvissa
Suomessa kaivostoimintaa ohjaavat monet kansalliset ja EU-
tason lait ja säädökset, kuten Kaivoslaki, Ympäristövaiku-
tustenarviointidirektiivi, Vesipuitedirektiivi, Lintu- ja luon-
todirektiivi ja sen Natura 2000 alueet-osa. Nämä direktiivit 
edellyttävät mm., että arvokkaita luontotyyppejä suojellaan 
ja että vesien tila ei huonone. Kaivostoiminta lähellä Natu-
ra-alueita tulee todennäköisesti hyvin kalliiksi, sillä vesien 
käsittely siten, että luontoarvot säilyvät, on vaikeaa. Koska 
kaivostoiminta vaati luvan, on vesienkäsittelyn taso luvassa 
asetettava sellaiselle tasolle, että kaivosten alapuolisten vesien 
tila ei vaarannu. Tätä ei ole aina helppoa arvioida, sillä vesien 
tilaan vaikuttavat monet tekijät. Lisäksi joidenkin aineiden, 
kuten antimonin (Cidu ym. 2014) ), jolle on asetettu raja-ar-
vo 5 μg/l EU:n juomavesidirektiivissä, vaikutuksista ei ole ko-
vin paljon tietoa. Viime vuosina lisäksi mm. sulfaattien ja ty-
pen vesipäästöjä on vaadittu seurattavaksi, sillä vaikka aineet 
eivät ole kovin toksisia, ne voivat aiheuttaa haittaa vesistöissä.

Tiedon tarve ja tiedottaminen
Kaivokset ovat paikallisesti merkittäviä toimijoita, jotka 
muuttava ympäristöä ja vaikuttavat alueiden talouteen ja 
kehitykseen. Ympäristönsuojelu sekä toiminnan ja tiedot-
tamisen avoimuus ovat osa kestävää kaivostoimintaa, jon-
ka periaatteita on kirjattu jopa Suomen hallitusohjelmaan 
(Wessman ym. 2014). Noin puolet Suomen kaivoksista ra-
portoi vapaaehtoisesti kaivoksensa sosiaalisista ja ympäris-
tövaikutuksista. Kaivosten vaikutusten ymmärtämiseksi ja 
haittojen vähentämiseksi olisi ympäristön, vesiensuojelun ja 
patorakenteiden seurantaan, tutkimukseen ja koulutukseen 
panostettava enemmän. Näin voidaan tuottaa uutta tietoa 
ja vähentää kaivosten aiheuttamaa riskiä pinta- ja pohjave-
sien tilaan. 
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Valuma-alueen geologia 
vaikuttaa jokieliöstön 
monimuotoisuuteen

Geologiset, veden happamuuteen vaikuttavat tekijät voivat merkittävästi 
muokata paikallisen lajiston monimuotoisuutta ja koostumusta. Vallitse-
villa luontaisilla ympäristöoloilla on myös merkitystä siihen, kuinka maan-
käytön aiheuttamat elinympäristöjen muutokset vaikuttavat vesistöihin ja 
niiden eliöstöön. Valuma-alueiden geologiset ominaisuudet tulisikin ot-
taa huomioon ympäristövaikutusten arvioinnissa sekä vesistöjen ekolo-
gisen tilan arvioinnissa. 

Vesistöjen ilmaperäisen happamoitu-
misen biologisia vaikutuksia on tut-
kittu vuosikymmeniä. Viime vuosi-

na tutkijoita ovat kiinnostaneet vesistöt, 
joissa veden pH on valuma-alueen luon-
taisten ominaisuuksien vuoksi alhainen. 
Tutkimuksissa on pääasiassa vertailtu jo-
kia, joiden pH on alhainen valuma-alueen 
turvemaista johtuvan humuksen vuoksi ja 
jokia, joissa pH on alhainen happaman las-
keuman vuoksi. Lajistoerojen lisäksi tutki-
muksissa on vertailtu jokien ekologisten 
prosessien tehokkuutta. Etenkin pienissä 
latvapuroissa ekologiset prosessit perustu-
vat pääasiassa maalta peräisin olevan lehti-
karikkeen hajotukseen. Karikkeen hajoa-
miseen vaikuttavat sekä ympäristötekijät 
että kariketta hajottava eliöstö, jossa kes-
keisiä eliöryhmiä ovat mikrobit ja kariket-
ta ravinnokseen käyttävät pohjaeläimet. 
Tutkimukset osoittavat, että luontaises-
ti happamissa virtavesissä elää niille omi-
nainen lajisto, joka kykenee ylläpitämään 
hajotusprosesseja, kun taas ilmaperäisen 
laskeuman happamoittamissa joissa niin 
lajiston monimuotoisuus kuin hajotus-
prosessien taso ovat merkitsevästi alentu-
neet (Dangels & Malmqvist 2004, Petrin 
ym. 2008). 

Vaikka humusvedet ovat happamia, 
saattaa humus myös puskuroida happa-
moitumisen vaikutuksia. Veden pH voi olla 
alhainen myös kallioperän ominaisuuksien 
vuoksi, jolloin humukseen liittyvät pusku-
roivat tekijät voivat olla vähemmän merki-

tyksellisiä. Esimerkiksi herkästi rapautuva 
sulfidimineraaleja sisältävä mustaliuske ai-
heuttaa hapettuessaan maaperän ja vesien 
voimakasta happamoitumista. Mustaliuske 
sisältää myös runsaasti raskasmetalleja, joi-
ta saattaa liueta vesistöihin (Loukola-Rus-
keeniemi ym. 1998). Mustaliuskeiden ve-
sistöjä happamoittava vaikutus korostuu, 
jos maakerrokset mustaliuskekallion pääl-
lä ovat ohuita. Maankäyttö voi myös mer-
kittävästi lisätä mustaliuskeista johtuvaa 
happamoitumista ja metallien liukenemis-
ta. Maankäytöstä johtuvat ajoittaiset hap-
pamuusongelmat ovat toistuva ilmiö ran-
nikkomme alunamaiden halki virtaavissa 
joissa, ja ilmiöön liittyviä ekologisia vaiku-
tuksia on tutkittu paljon (Fältmarsch ym. 
2008). Myös mustaliuske-esiintymät tun-
netaan Suomessa kohtalaisen hyvin (Lou-
kola-Ruskeeniemi ym. 2011). Mustalius-
ketta on runsaasti Lapissa, Kainuussa ja 
Pohjois-Karjalassa. Suomen suurin mus-
taliuske-esiintymä sijaitsee Sotkamon Tal-
vivaarassa. Mustaliuskeisiin liittyviä ve-
sistöjen happamoitumisriskejä on pyritty 
ottamaan huomioon maankäytön suun-
nittelussa, mutta mustaliuske-esiintymi-
en biologisista vesistövaikutuksista on tut-
kimustietoa saatavilla kuitenkin verrattain 
vähän (Ogendi ym. 2008). 

Olemme tutkineet Oulun yliopiston ja 
Suomen ympäristökeskuksen yhteishank-
keissa mustaliuskeen vaikutuksia jokien 
eliöstöön ja lehtikarikkeen hajotuspro-
sesseihin. Selvitimme tutkimuksissamme, 
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Kuva 1.

Kuva 1. Tutkimusvesistöjen sijainti. 

ovatko luontaisesti happamiin olosuhteisiin sopeutuneet la-
jit mahdollisesti herkempiä ihmistoiminnan aiheuttamille 
elinympäristön muutoksille kuin eliöt, jotka eivät ole altis-
tuneet happamuudelle. Sopeutuminen ääriolosuhteisiin ku-
luttaa eliöiden resursseja, mikä saattaa vaikeuttaa eliöstön 
sopeutumista elinympäristössä tapahtuville uusille ja odot-

tamattomille muutoksille (Kashian ym. 2007). Tämän vuok-
si voidaan olettaa, että maankäyttö ja muu elinympäristöä 
muokkaava toiminta mustaliuskealueilla saattaa aiheuttaa 
eliöstössä huomattavasti suurempia muutoksia verrattuna 
niiden aiheuttamiin muutoksiin tavallisissa elinympäristöis-
sä.
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Tutkimusta Talvivaaran mustaliuskealueella

Valitsimme tutkimuksiimme jokia ja puroja Sotkamon Tal-
vivaaran alueella sijaitsevalta mustaliuskealueelta. Vesistöt si-
jaitsevat Talvivaaran kaivosalueen ulkopuolella, eikä niihin 
tule kuormitusta Talvivaaran kaivosalueelta. Talvivaarasta 
valitsimme mahdollisimman luonnontilaisia (mahdollisim-
man vähän metsätaloustoimenpiteiden aiheuttamia ympä-
ristömuutoksia) puroja ja jokia. Lisäksi valitsimme puroja, 
joiden valuma-alueet ovat voimakkaasti metsätaloustoimen-
piteiden (pääasiassa metsäojitukset) muuttamia. 

Mitattu minimi pH oli kaikissa tutkimuspuroissa alle 5,0. 
Tutkimusten aikana purojen keskimääräinen pH oli 4,9 (3,7 
- 5,7). Vertasimme Talvivaaran alueella sijaitsevia luonnon-
tilaisia puroja ja jokia tavallisilla turvemailla virtaaviin luon-
nontilaisiin jokiin sekä maa- ja metsätaloustoimenpiteiden 
muuttamiin jokiin. Luonnontilaiset vertailujoet sijaitsevat 
pääasiassa Taivalkosken ja Pudasjärven alueilla ja ihmistoi-
minnan muuttamat joet länsirannikolla Maalahden ja Ou-
lun välisellä alueella (Kuva 1). 

Luontaisen happamuuden ja maankäytön yhdysvaiku-
tuksia tutkimme asetelmalla, jossa vertasimme sekä luon-
nontilaisia että metsäojitettuja puroja Talvivaarasta ja Tai-
valkoskelta. Tutkimukset perustuivat laajaan biologiseen 
näytteenottoon (päällyslevät, vesisammalet ja pohjaeläimet) 
sekä lehtikarikkeen hajotuskokeisiin. Lehtikarikekokeissa 
käytimme kuivattuja lepänlehtiä, jotka suljettiin verkko-
pusseihin. Pussit ankkuroitiin tutkimusjokien pohjaan noin 
kuukauden ajaksi. Tämän jälkeen lehtikarikkeen hajotus-
nopeus määritettiin jäljellä olevan lehtimateriaalin perus-
teella. Ympäristön muutokset ovat usein havaittavissa hajo-
amisprosessin muutoksina. Lehtikarikekokeita käytetäänkin 
yhä useammin perinteisiä yhteisöjen lajiston monimuotoi-
suuteen ja koostumukseen perustuvia menetelmiä täyden-
tävänä tutkimusmetodina. Lehtikariketta hajottavien sien-

ten lajistomuutoksia tutkittiin lisäksi karikkeesta eristetyn 
sienten DNA:n avulla. 

Luontaisesti happamissa virtavesissä vähälajinen 
pohjaeläinlajisto, joka kykenee ylläpitämään 
hajotusprosesseja
Talvivaaran alueen mustaliuskealueen luontaisesti happami-
en purojen lehtikariketta ravintonaan käyttävien pohjaeläin-
ten lajimäärä oli selvästi alhaisempi kuin Taivalkosken neut-
raaleissa joissa, mutta lehtikarikkeen hajotusnopeudessa ei 
havaittu eroja jokiryhmien välillä. Länsirannikon maanvilje-
lysalueen joissa lehtien hajotus oli sen sijaan selvästi tehok-
kaampaa verrattuna edellä mainittuihin jokiryhmiin (Kuva 
2). Rannikon joet ovat alunamailla virtaavia jokia, joissa hap-
pamuusongelmat ovat yleisiä etenkin kuivina vuosina. Tut-
kimuksemme aikana alueen jokien pH pysytteli kuitenkin 
vain lievästi happamana (noin 6.0), mutta ravinnepitoisuu-
det olivat sen sijaan huomattavan korkeita (korkein mitattu 
kokonaisfosforipitoisuus oli 200 μg/l), mikä todennäköisesti 
selitti havaitut korkeat hajotusnopeudet. Lehtien hajotusno-
peus korreloi positiivisesti muutamien pohjaeläinlajien, ku-
ten esimerkiksi vesisiiran (Asellus aquaticus) tiheyksien kans-
sa, mikä viittaa siihen, että karikkeen hajotuksessa havaitut 
erot saattavat johtua etupäässä vain muutamien kariketta ha-
jottavien ydinlajien tiheyksien vaihtelusta. 

Sienten taksonomisia ryhmiä esiintyi kutakuinkin yhtä 
paljon kaikissa jokiryhmissä. Myös mikrobien aiheuttama 
lehtikarikkeen hajotus oli yhtä tehokasta mustaliuskealueen 
joissa kuin tavallisissa turvemaiden joissa ja vastaavasti hajo-
tus oli korkeinta maanviljelysalueen joissa (Kuva 2). Sienila-
jiston koostumus oli rannikon joissa lisäksi muuttunut siten, 
että lajistoa dominoivat voimakkaasti vain muutamat näille 
joille tyypilliset lajit. Karikkeen hajotusnopeus korreloi voi-
makkaasti näiden lajien tiheyksien kanssa.

 
 

Kuva 2.
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Kuva 2. Pohjaeläinten ja mikrobien aiheuttamat lehtikarikkeen hajotusnopeudet (k) Taivalkosken ja Pudasjärven alueen luon-
nontilaisissa joissa, Sotkamon mustaliuskealueen joissa sekä länsirannikon alunamaiden joissa. Viiksilaatikko ilmaisee muuttujan 
vaihteluvälin, jolle sijoittuu 50 prosenttia havainnoista. Musta viiva on arvojen mediaani ja viikset minimi- ja maksimiarvot. Kuva 
on piirretty julkaisusta Tolkkinen ym. (2013).
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Vähälajisuus leimaa muitakin eliöryhmiä,  
mutta vasteet metsäojitukselle vaihtelevat 
ryhmien välillä
Talvivaaran mustaliuskealueen purojen piilevä- ja vesisam-
mallajistot sekä pohjaeläinlajisto olivat selvästi köyhempiä 
verrattuna Taivalkosken alueen puroihin (Kuva 3). Metsäoji-

tus alensi edelleen veden pH:ta Talvivaaran puroissa (vertai-
lujoet 5,0; ojitetut 4,7). Puroista määritettiin myös monien 
metallien pitoisuuksia, joissa lähes kaikissa havaittiin korke-
ampia arvoja ojitetuissa puroissa (ks. Annala ym. 2014). Tai-
valkoskella metsäojitusten vaikutukset näkyivät kohonneina 
ravinnepitoisuuksina ja lisääntyneenä hienojakoisena sedi-
menttinä. Eri eliöryhmien vasteet metsäojitukseen olivat jos-
sain määrin erilaisia (Kuva 3). 

Pohjaeläinten lajimäärät olivat ojitetuissa puroissa alhai-
sempia kuin ojittamattomissa, mutta erot lajimäärissä oli-
vat samanlaisia kummassakin puroryhmässä. Sammalien 
lajimäärä oli alhaisempi Sotkamossa, mutta ojitetut purot 
poikkesivat luonnontilaisista puroista ainoastaan Taivalkos-
kella. Myös piilevien lajimäärä oli alhaisempi Sotkamossa 
kuin Taivalkoskella, mutta ojitettujen ja ojittamattomien 
purojen välillä ei havaittu eroja (Kuva 3). Metsäojituksilla 
oli kuitenkin piilevä- ja sammallajistoa yksipuolistava vai-
kutus, toisin sanoen lajiston koostumus vaihteli vähemmän 
ojitettujen purojen välillä verrattuna luonnontilaisiin puroi-
hin. Tulos viittaa siihen, että luontaisesti alhainen veden pH 
ja metsäojituksista johtuvat ympäristön muutokset ovat voi-
makkaita sammal- ja piileväyhteisöjen koostumusta muok-
kaavia tekijöitä. 

Metsäojituksen vaikutus hajotusprosesseihin 
mustaliuskealueella
Metsäojituksilla ei ollut merkittävää vaikutusta mikrobiha-
jotukseen Taivalkosken alueella, mutta Sotkamon mustalius-
kealueella hajotusnopeudet olivat selvästi hitaampia verrattu-
na alueen ojittamattomiin puroihin tai Taivalkosken alueen 
puroihin (Kuva 4). Toisessa osatutkimuksessa (Heino ym. 
2014) selvitimme bakteeri- ja sienilajiston koostumusta sää-
televiä ympäristötekijöitä. Tutkimuksessa havaitsimme, että 
mikrobilajiston koostumus on voimakkaasti yhteydessä ve- 

 

Kuva 3.
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Kuva 3. Piilevien, vesisammalten ja pohjaeläinten lajimäärät Taivalkosken ja Sotkamon mustaliuskealueen puroissa. Kaavion seli-
tykset on esitetty kuvan 2 yhteydessä. Kuva on piirretty julkaisusta Annala ym. (2013). 
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Kuva 4. Lehtikarikkeen hajotusnopeus (k) Taivalkosken (neut-
raalit) ja Sotkamon (happamat) puroissa. Kaavion selitykset 
on esitetty kuvan 2 yhteydessä. Kuva on piirretty julkaisusta 
Tolkkinen ym. (2014). 
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den happamuuteen ja ravinnepitoisuuteen. Metsäojitusten 
heikko vaste Taivalkosken puroissa saattoikin johtua siitä, et-
tä metsäojituksen vaikutus puroissa näkyi lähinnä hienoja-
koisen sedimentin lisääntymisenä, eikä niinkään vesikemi-
an muutoksina lukuun ottamatta hienoista nousua purojen 
ravinnepitoisuuksissa. Mustaliuskealueella ojitusvaikutuk-
set olivat selvästi nähtävissä veden pH:n alenemisena ja me-
tallipitoisuuksien kohoamisena. Näyttää siis siltä, että met-
säojituksilla voi olla hyvinkin erilainen vaikutus erilaisissa 
ympäristöissä. Toisaalta tulokset viittaavat myös siihen, että 
luontaisesti happamien purojen mikrobilajisto saattaa rea-
goida ympäristön muutoksiin herkemmin kuin neutraalien 
purojen lajisto.

Valuma-alueen geologialtaan poikkeavat vesistöt 
ekologisen tilan arvioinnissa
Vesistöjen ekologisen tilan arviointi Suomessa ja muualla Eu-
roopassa perustuu nykyisin ns. vertailuololähestymistapaan, 
jossa on keskeisenä periaatteena se, että yksittäisten jokien tai 
järvien ekologinen tila arvioidaan vertaamalla niitä luonnon-
tilaisiin tai lähes luonnontilaisten vesistöihin. Jotta vertailu 
olisi mielekästä, tulee keskenään verrata vain luonnonoloil-
taan samanlaisia vesistöjä. 

Suomessa jokien ekologisen tilan luokittelu tehdään joki- 
ja järvityyppien avulla. Piilevien ja pohjaeläinten luokittelus-
sa joet on tyypitelty kahden maantieteellisen alueen (Pohjois- 
ja Etelä-Suomi) sisällä kolmeen eri kokoluokkaan, minkä 
lisäksi joet on jaettu kangas-, turve- ja savimaiden jokityyp-
peihin (piilevillä vain savimaiden joet eroteltu). Ekologinen 
luokittelu on rajattu tehtäväksi vain valuma-alueeltaan yli 
10 km2 kokoisissa joissa. Suurin osa tutkimuspuroistamme 
oli tätä pienempiä, joten tutkimustemme tuloksia ei voida 
suoraan soveltaa ekologiseen luokitteluun. Mustaliuskealu-
een jokien ja purojen eliöstön vähälajisuus ja niille ominai-
nen lajiston koostumus viittaavat kuitenkin siihen, ettei kar-
keisiin geologisiin luokkiin perustuva tyypittely välttämättä 
sellaisenaan sovellu Talvivaaran kaltaisten alueiden vesistöjen 
ekologiseen luokitteluun tai vesistöihin vaikuttavan toimin-
nan ympäristövaikutusten arviointiin. Ympäristövaikutusten 
arvioinnissa ja seurannassa hyvä ratkaisu voisi olla seuranta-
verkon perustaminen siten, että siihen kuuluisi toiminnan 
vaikutuspiirissä olevia seurantapisteitä ja samalla alueella si-
jaitsevia seurantapisteitä, joihin toiminta ei vaikuta. 

Tässä artikkelissa esitetyt tutkimustulokset perustuvat 
yhden syksyn aikana tehtyihin kokeisiin ja aineiston ke-
ruuseen. Biologisten vaikutusten arvioinnissa täytyy lisäk-
si muistaa, etteivät jokien ja järvien eliöyhteisöt välttämät-
tä pysy vakaina vuodesta toiseen. Elinympäristöjä äkillisesti 
muuttavien hankkeiden, kuten esimerkiksi kaivosten ympä-
ristövaikutusten seuranta olisikin syytä perustaa asetelmaan, 
jossa seurataan useita vertailuvesistöjä ja toiminnan muutta-
mia vesistöjä sekä ennen että jälkeen toiminnan aloittamisen 
(Underwood 1994). Käytännössä seuranta pitäisi aloittaa jo 
useita vuosia ennen elinympäristöä muuttavan toiminnan 
aloittamista. 
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vesiä puhdistavalle kosteikolle (pintava-
lutuskenttä 4, Ala = 60 ha, toiminnassa 
vuodesta 2010, kuva 1) sekä kaivosalu-
een kuivatusvesiä käsittelevälle kosteikolle 
(pintavalutuskenttä 1, Ala = 17 ha, toimin-
nassa vuodesta 2008) on kertynyt. Tavoit-
teena oli myös arvioida haitta-aineiden 
huuhtoutumisriskiä kosteikoilta alapuoli-
siin vesiin. 

Puhdistustehokkuus kosteikolla
Kittilän Suurikuusikon alueella vesissä on 
luonnostaan arseenia (As = 1- < 10 µg/l), 
nikkeliä (Ni = 0,5 - < 4 µg/l), ja antimo-
nia (Sb = 0.06 - < 2 µg/l) (YVA, 2010). 
Näihin luonnonpitoisuuksiin verrattuna 
kaivoksen pintavalutuskentälle 4 on tullut 
korkeita pitoisuuksia haitta-aineita: arsee-
nia keskimäärin 68 µg/l, nikkeliä 33 µg/l ja 
antimonia 40 µg/l.  Lisäksi tuloveden kes-
kimääräinen rikkipitoisuus on ollut suuri 
(2 600 mg/l). Haitta-ainepitoisuudet pin-
tavalutuskentälle 1 tulevassa vedessä ovat 
arseenin osalta olleet pienemmät (As = 40 
µg/l), mutta nikkelin ja antimonin osalta 
suuremmat (Ni = 72 µg/l, Sb = 265 µg/l) 
kuin pintavalutuskentälle 4 tulevassa ve-
dessä. Ympärivuotisesti toimivat pintavalu-
tuskentät kuitenkin pidättivät melko hyvin 
näitä haitta-aineita (Taulukko 1), joskin 
esimerkiksi rikin poistoteho oli yleensä ot-
taen alhainen ja mm. rautaa huuhtoutui 
kosteikoilta. Pintavalutuskentällä (PVK1) 
oli havaittavissa erityisesti antimonin suh-
teen pientä puhdistustehon laskua vuosina 
2009–2012 (39 % –> 0 %).

Suomessa on noin 51 toiminnassa 
olevaa kaivosta, joissa ympäristö-
lupapäätösten perusteella on noin 

14:ssa jonkinlainen kosteikkokäsittely jo-
ko esikäsitellyille prosessivesille tai kuiva-
tusvesille. Koska kosteikkokäsittely vaatii 
vain vähän ylläpitoa ja huoltoa, ja on koh-
tuullisen edullista, se soveltuu valumavesi-
en käsittelyyn myös suljetuilla kaivoksilla 
(Heikkinen & Noras, 2005). 

Kosteikko on tyypillisesti rakennettu 
käyttäen joko luonnontilaista suolampea 
tai suota, jolloin kosteikko on joko allas-
mallinen lampikosteikko tai lähempänä 
perinteistä turvetuotannon valumavesien 
puhdistuksesta tuttua pintavalutuskenttää. 
Kosteikkojen lisäksi passiivisista menetel-
mistä myös erilaisia suodattimia on testat-
tu ja käytetty Suomessa (Sunnari 2008). 
Vaikka kosteikkoja on käytetty kaivosvesi-
en puhdistuksessa jo pitkään, niin silti nii-
den käytössä on useita haasteita ja on sel-
vitettävä mm.
- kuinka tehokkaita haitta-aineiden pidät-
 täjiä kosteikot todellisuudessa ovat
- kuinka kauan kosteikko voi pidättää
 haitta-aineita ts. puhdistaa kaivosvettä
- kun kosteikolle jää mm. haitallisia 
 metalleja, metalloideja ja suoloja, niin
 mitkä ovat näiden myöhemmät vaiku-
 tukset ympäröivään luontoon

Oulun yliopiston toimesta yhteistyössä 
GTK:n Kuopion yksikön kanssa on tutkit-
tu Kittilän Suurikuusikon kahta pintava-
lutuskentän tyyppistä kosteikkoa vuodes-
ta 2010 lähtien. Tavoitteena oli selvittää, 
millaisia haitta-ainemääriä arseenia (As), 
nikkeliä (Ni) ja antimonia (Sb) prosessi-
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Veden jakautuminen kosteikolle 

Luonnontilaiselle suolle perustetulla kosteikolla vanhat pu-
rouomat ja esimerkiksi eläinten aikaansaamat polut muo-
dostavat haasteen veden tasaiselle jakautumiselle koko ken-
tän alalle. Näin on ollut myös Kittilän pintavalutuskentällä, 
jossa luonnon purouoma sekä porojen/moottorikelkkailijoi-
den kulkureitit ovat aiheuttaneet oikovirtauksia. Tässä tut-
kimuksessa veden leviämistä Kittilän kultakaivoksen pinta-
valutuskenttä 4:lle tutkittiin pintaveden sähkönjohtavuuden 
sekä hapen stabiilin isotoopin ∂18O avulla. Menetelmät pe-
rustuvat siihen, että kaivosvesien sähkönjohtavuus erottuu 
yli 10 kertaisena luonnonvesien sähkönjohtavuuksista ja hy-
vän sekoittumisen vuoksi prosessivesissä on homogeeninen 
∂18O jakauma: Mitä hitaammin vesi kosteikolla virtaa sitä 
enemmän vesi on altis haihdunnalle aikaansaaden negatiivi-
semman ∂18O arvon. Näillä kahdella menetelmällä nähdään 
kaivosvesien jakautuminen kosteikolla sekä voidaan erotella 
hitaasti ja nopeasti virtaavat alueet toisistaan. 

Isotooppijakauman ja sähköjohtavuuden perusteella to-
dettiin, että vesi leviää aika tasaisesti kosteikolle (Kuva 2). 
Kosteikon aktiivinen pinta-ala oli noin 50 – 60 prosenttia 
koko pinta-alasta. Sen lisäksi tulosten perusteella todettiin, 
että ulkopuoliset valumavedet eivät juuri virtaa varsinaisel-
le kosteikkopuhdistamon alueelle vaan sekoittuvat vanhas-
sa purouomassa kaivosveteen ja virtaavat kosteikon länsi-
reunaa pitkin kokoojaojaan (Kuva 2). Tulosten perusteella 
arvioitiin myös, ettei luonnonvesistä ainakaan kesäkautena 
aiheudu suurta laimentavaa vaikutusta kosteikolta lähtevään 

Kuva 1. Kittilän Suurikuusikon Rimminvuoman kosteikko (pintavalutuskenttä 4) syksyllä 2010. 
(Kuvat ottanut A-K Ronkanen 2010)
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Taulukko 1. Kumulatiivinen kuorma pintavalutuskentille (PVK1 ja PVK4), kentiltä lähtevä kuorma sekä puhdistustehokkuus pinta-
valutuskenttien ympärivuotisilla toimintakausilla. Kuorma on laskettu kaivoksen monitorointi-datasta.

Haita-aine                   PVK 1 a  PVK 4 b

    

Arseeni Tuleva kuorma (kg) 330 - 343 236 - 238

 Lähtevä kuorma (kg) 25,7 - 96,3 12,4 - 35,6

 Puhdistustehokkuus (%) 71 - 93 85 - 95

Antimoni Tuleva kuorma (kg) 2 355 117 - 161

 Lähtevä kuorma (kg) 1 688 20,1 - 30,3

 Puhdistustehokkuus (%) 28 74 - 88

Nikkeli Tuleva kuorma (kg) 532 132

 Lähtevä kuorma (kg) 119 - 138 9,31 - 17,1

 Puhdistustehokkuus (%) 74 - 78 87 - 93

        
a Toimintakausi heinäkuusta 2008 elokuuhun 2013.   

b Toimintakausi huhtikuusta 2010 elokuuhun 2013.    

veteen. Tämä on oleellinen tieto kosteikon toiminnan arvi-
oinnissa. Sähkönjohtavuus aineistosta nähtiin myös, että kai-
vosvesi suotautuu ainakin 60 cm syvyydelle kosteikon tur-
peeseen (Kuva 2 C).

Kosteikon yläosa, jonne puhdistettava vesi johdetaan, 
kuormittuu yleensä eniten. Tämä näkyi haitta-aineiden suu-
rena pidättymisenä kosteikon yläosassa (Kuva 3). Yläosassa 
oli myös eniten löyhästi sitoutunutta haitta-ainetta indikoi-
den niiden riskiä liikkua kosteikossa alavirtaan. 

Turvekerroksen pintaosassa (0-10 cm) oli korkeimmat 
haitta-ainepitoisuudet, mutta aina 60 cm syvyydelle asti pi-
toisuudet olivat taustapitoisuutta selkeästi korkeampia (Kuva 
3). Tämä viittaa siihen, että haitta-aine pidättyy aktiivisesti 
myös syvempiin turvekerroksiin. Tosin syvemmissä kerrok-
sissa etenkin arseeni oli suhteellisesti enemmän heikosti si-
toutuneessa muodossa kuin pintakerroksessa. Tämä voi vii-
tata siihen, että pintakerroksessa heikosti sitoutunut muoto 
on jo huuhtoutunut pois kosteikolta. Toisaalta syvemmissä 
kerroksissa happiolosuhteet ovat epävakaammat, jolloin hel-
posti liikkeelle lähtevää arseenia voi oletettavasti olla niissä 

enemmän.  Suurin osa haitta-aineista on kuitenkin vahvas-
ti sitoutunut turpeeseen ja sen huuhtoutumisriski on pieni.

Kosteikon pitkäaikainen toimintakyky
Turve on tehokas haitta-aineiden pidättäjä. Kääntöpuolena 
on riski, että ajan kuluessa pitoisuudet voivat ylittää pilaantu-
neille maille asetetut alemmat ja ylemmät ohjearvot. Kittilän 
pintavalutuskentillä mitatut arseenin, antimonin ja nikkelin 
kertymät selkeästi lisääntyivät ajan kuluessa (Kuva 4). Vuo-
den 2013 mittausten perusteella arseenin, antimonin ja nik-
kelin arvot olivat molemmilla pintavalutuskentillä ylittäneet 
pilaantuneiden maiden ylemmät ohjearvot (Taulukko 2). 

Vaikka pitoisuudet olivat paikoin hyvin korkeita, ravis-
telukokeissa pidättyi haitta-ainetta edelleen jonkin verran 
turpeeseen. Tosin paikoitellen ravistelukokeissa saadut mak-
simaaliset sorptiomäärät olivat hyvin lähellä pintavalutusken-
tällä mitattuja arvoja. Aineiden sorptioon vaikuttaa hyvin 
paljon mm. näytteen pH ja hiukkaskoko (Brown ym., 2000; 
Cucarella & Renman, 2009), mikä selittää sitä, että labora-

Kuva 2. Pintavalutuskentän 4 pintaveden A) hapen isotooppi δ18O ja B) sähkönjohtavuus sekä C) sähkönjohtavuus 30–60 cm sy-
vyydellä. Mittaukset tehtiin kesällä 2010 (A, B) ja 2013 (C). 
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toriossa määritetyt maksimaaliset sorptiomäärät vaihtelivat 
riippuen näytteestä (As = 27 - 600 mg/kg, Ni = 97 - 320).

Kosteikkojen pitkäaikaisesta puhdistuskyvystä on vielä varsin 
vähän tietoa. Lisätutkimuksia tarvitaan etenkin alueelle pidätty-
neiden haitta-aineiden käyttäytymisestä, sillä huuhtoutumisriski 
voi kohota olosuhteiden muuttuessa. Myös turpeen maksimaa-
lisen pidätyskyvyn saavuttaminen on erityinen riski silloin kun 
kosteikkopuhdistamo on tärkeässä roolissa valumavesien puhdis-
tuksessa, kuten suljettujen kaivosten tapauksessa.  

huuhtoutunut pois kosteikolta. Toisaalta syvemmissä kerroksissa happiolosuhteet ovat 
epävakaammat, jolloin helposti liikkeelle lähtevää arseenia voi oletettavasti olla niissä enemmän.  
Suurin osa haitta-aineista on kuitenkin vahvasti sitoutunut turpeeseen ja sen huuhtoutumisriski on 
pieni.  
 
 

 

 
Kuva 3. Arseenin (As) ja antimonin (Sb) pitoisuudet pintavalutuskentän 4 turpeessa sekä 
huokosvedessä kolmella eri syvyydellä. 
 
Kosteikon pitkäaikainen toimintakyky 
 
Turve on tehokas haitta-aineiden pidättäjä. Kääntöpuolena on riski, että ajan kuluessa pitoisuudet 
voivat ylittää pilaantuneille maille asetetut alemmat ja ylemmät ohjearvot. Kittilän 
pintavalutuskentillä mitatut arseenin, antimonin ja nikkelin kertymät selkeästi lisääntyivät ajan 
kuluessa (Kuva 4). Vuoden 2013 mittausten perusteella arseenin, antimonin ja nikkelin arvot olivat 
molemmilla pintavalutuskentillä ylittäneet pilaantuneiden maiden ylemmät ohjearvot (Taulukko 2).  
 
Vaikka pitoisuudet olivat paikoin hyvin korkeita, ravistelukokeissa pidättyi haitta-ainetta edelleen 
jonkin verran turpeeseen. Tosin paikoitellen ravistelukokeissa saadut maksimaaliset sorptiomäärät 
olivat hyvin lähellä pintavalutuskentällä mitattuja arvoja. Aineiden sorptioon vaikuttaa hyvin paljon 
mm. näytteen pH ja hiukkaskoko (Brown ym., 2000; Cucarella & Renman, 2009), mikä selittää sitä, 
että laboratoriossa määritetyt maksimaaliset sorptiomäärät vaihtelivat riippuen näytteestä (As = 27 - 
600 mg/kg, Ni = 97 - 320). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 3. Arseenin (As) ja antimonin (Sb) pitoisuudet pintavalutuskentän 4 turpeessa sekä huokosvedessä kolmella eri syvyydellä.
 
 

 

Kuva 4. Arseenin (As), antimonin (Sb) ja nikkelin (Ni) kertyminen pintavalutuskenttien 1 ja 4 
turpeeseen (0-10 cm). 
 
Kosteikkojen pitkäaikaisesta puhdistuskyvystä on vielä varsin vähän tietoa. Lisätutkimuksia 
tarvitaan etenkin alueelle pidättyneiden haitta-aineiden käyttäytymisestä, sillä huuhtoutumisriski voi 
kohota olosuhteiden muuttuessa. Myös turpeen maksimaalisen pidätyskyvyn saavuttaminen on 
erityinen riski silloin kun kosteikkopuhdistamo on tärkeässä roolissa valumavesien puhdistuksessa, 
kuten suljettujen kaivosten tapauksessa.  
 
 
Taulukko 2. Maaperän haitallisten aineiden pitoisuuksien kynnys- ja ohjearvot arseenille, 
antimonille ja nikkelille sekä aineiden keskimääräiset pitoisuudet pintavalutuskenttien (PVK) 
turpeen pintakerroksessa ja alueella mitatut taustapitoisuudet. Yksikkönä on mg haitta-ainetta 
grammassa kuiva-ainetta (mg*kgDW

-1). 
 

 

Pitoisuus (mg*kgDW
-1) 

214/2007 a Kittilän kosteikot 

Luontainen 
pitoisuus Kynnysarvo Alempi 

ohjearvo 
Ylempi 
ohjearvo 

Taustapito
isuus PVK 1 PVK 4   

              
Arseeni 0,1-2,5 5 50 100 3 106 42,7 
Antimoni  0,01-0,2 2 10 50  0,3 205 15,4 
Nikkeli   3-100 50 100 150  4,5 169 29,5 
a Vna 214/2007. Maaperän haitallisten aineiden pitoisuuksien kynnys- ja ohjearvot: 
http://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/5382.pdf (Syyskuu 2014). 
 
 
 
 
 
 

PVK 1                         PVK 4 

Kuva 4. Arseenin (As), antimonin (Sb) ja nikkelin (Ni) kertymi-
nen pintavalutuskenttien 1 ja 4 turpeeseen (0-10 cm).

Taulukko 2. Maaperän haitallisten aineiden pitoisuuksien kynnys- ja ohjearvot arseenille, antimonille ja nikkelille sekä aineiden 
keskimääräiset pitoisuudet pintavalutuskenttien (PVK) turpeen pintakerroksessa ja alueella mitatut taustapitoisuudet. Yksikkönä 
on mg haitta-ainetta grammassa kuiva-ainetta (mg*kgDW-1).

Pitoisuus (mg*kgDW-1)
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eelle, jossa mahdollinen altaan rikkoutu-
minen tai ylivuoto aiheuttaisi pohjaveden 
pilaantumista tai jossa esimerkiksi ruhjeet 
kallioperässä saattaisivat aiheuttaa haitallis-
ten aineiden kulkeutumista muualle poh-
javeteen tai pohjaveden kautta myös pin-
tavesiin.

Pohjavesiselvityksiä selkeyttävä doku-
mentointi ja eri toimijoiden yhtenäinen 
käsitys siitä, mitä tutkimuksia tarvitaan ja 
millä menetelmillä selvitykset tulisi tehdä, 
auttaa pohjavesien riskinhallinnassa. Par-
haimmillaan läpinäkyvä ja selkeä doku-
mentointi voi helpottaa ja nopeuttaa lu-
paprosesseja.

TEKES-rahoitteinen Green Mining 
-ohjelman hanke, Sustainable Acceptable 
Mining (SAM), eli Kestävä ja hyväksyttä-
vä kaivosteollisuus -hanke pureutuu mm. 
vesiasioihin. Pohjavesiselvitysten tarkistus-
lista on kehitetty SAM-hankkeessa eri poh-
javesiasioista vastaavien toimijoiden välisen 
sujuvan vuorovaikutuksen lisäämiseksi.

Pohjavesiselvitysten tarkistuslistan 
tarkoitus
Tarkistuslista on työkalu dokumentoin-
tia ja läpinäkyvää vuorovaikutusta varten. 
Lista edistää toimijoiden välistä kommuni-
kointia niin, että terminologia, selvityksiin 
liittyvä kieli ja asiasisällöt ovat yksiselittei-
siä. Kun tarkistuslistaa käytetään keskuste-
lujen pohjana, vältytään mahdollisilta se-
kaannuksilta pohjavesiselvitysten suhteen.

Pohjavesiselvitysten tarkistuslista on lo-
make pohjavesien kannalta tärkeistä tutki-
muksista, tiedoista ja menetelmistä, jotka 
kaivosten on pohjavesien riskinhallinnan 

Pohjavesi on osa hydrologista kier-
toa. Kaivostoiminta vaikuttaa yleen-
sä pohjaveden määrään ja laatuun, 

minkä vuoksi pohjavesiselvityksiä tehdään 
kaivostoimintaa suunniteltaessa, sekä tark-
kaillaan määrällisiä ja laadullisia muutoksia 
toiminnan aikana ja sen jälkeen.

Suomen hallitus tehostaa pohjavesien 
suojelua ja valtioneuvosto on antanut esi-
tyksen lisäyksestä vesienhoidon ja meren-
hoidon järjestämistä koskevaan lakiin (HE 
101/2014). Esityksen mukaisesti lailla sel-
kiytetään pohjavesialueiden rajaukseen ja 
luokitukseen sekä suojelusuunnitelmiin 
liittyvää sääntelyä. Lisäksi lakimuutoksel-
la täsmennetään vesipuitedirektiivin edel-
lyttämää pohjavesistä riippuvaisten maa- ja 
pintavesiekosysteemien huomioon otta-
mista. Pinta- ja pohjavesien muodostaman 
vesiympäristön tila määrittelee osaltaan la-
jien selviytymistä ja viihtymistä alueella. 
Siten veden määrä ja laatu vaikuttavat alu-
een biodiversiteettiin.

Kaivokset eivät useinkaan sijaitse yh-
dyskuntien vedenhankintaa varten tär-
keiksi luokitellulla pohjavesialueilla, mut-
ta pohjaveden suojelussa on huomioitava 
myös muita näkökulmia. Pohjaveden pi-
laamiskielto on ehdoton (YSL 17 §). Lain-
säädännössä on huomioitu vedenottamon 
vesioikeudelliset suoja-alueet (VL 4:11 §), 
mutta tämän lisäksi kaivoksen vaikutusalu-
eella voi olla myös yksityisiä kaivoja. Poh-
javeden laadun ja määrän muutoksiin joh-
tava toiminta on luvanvaraista (VL 3:2 §).  

Suunniteltaessa eri toimintojen sijoitta-
mista kaivoshankkeissa, on oltava selvillä 
alueen pohjaveteen liittyvistä asioista. Esi-
merkiksi jätealtaita ei tulisi sijoittaa alu-

Pohjavesiselvitysten tarkistuslista 
– uusi työkalu kaivosyritysten 
vesienhallintaan

Suomen ympäristökeskuksessa on tehty käyttäjille ilmainen, internetis-
tä löytyvä työkalu pohjavesiselvitysten hallintaan. Tavoitteena oli saada 
pohjavesiselvitysten tarve ja tutkimusmenetelmät yksiin kansiin. Työkalu 
on kehitetty erityisesti vuorovaikutuksen parantamiseksi yritysten, viran-
omaisten, konsulttien ja tutkijoiden kesken.

SIRKKU TUOMINEN
TkL, erikoistutkija 
Suomen ympäristökeskus / 
Kulutuksen ja tuotannon keskus
E-mail: sirkku.tuominen@ymparisto.fi

SARI KAUPPI
FT, tutkija 
Suomen ympäristökeskus / 
Kulutuksen ja tuotannon keskus
E-mail: sari.kauppi@ymparisto.fi

TAINA NYSTÉN
FT, kehittämispäällikkö 
Suomen ympäristökeskus / 
Kulutuksen ja tuotannon keskus
E-mail: taina.nysten@ymparisto.fi
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suhteen hallittava.  Tarkistuslistassa otetaan huomioon poh-
javeden monitahoiset yhteydet geologiaan, kemiaan ja eri 
tutkimusmenetelmiin, sekä luodaan yleisellä tasolla puitteet 
pohjavesien mallintamiseen ja ympäristöseurantaan. Listaan 
on koottu tietoa, mitä alueen pohjavesistä tulisi tietää, mi-
ten ja millaisin menetelmin tarvittavat tiedot voidaan tutki-
muksellisesti selvittää sekä esimerkinomaisesti keskeisimpiä 
tiedon lähteitä mainituille tutkimustarpeille ja -menetelmille. 

Tarkistuslistan avulla voidaan tiiviisti ja kattavasti koota 
yhteen ja esittää tehdyt pohjavesitutkimukset ja niissä käy-
tetyt menetelmät, dokumentoida mitä menetelmiä tutki-
muksissa on käytetty, ketkä ovat vastuutahot/henkilöt, mitä 
selvityksiä on tarpeen tehdä jatkossa ja millaisia aikataulu-
suunnitelmia tulevilla selvityksillä on. Pohjavesiselvitysten 
tarkistuslista sopii käytettäväksi sekä yrityksen sisäisenä do-
kumenttina että kommunikoinnin välineenä muiden taho-
jen suuntaan.

Pohjavesiselvitysten tarkistuslistan sisältö
Tarkistuslistalle on koottu erilaisia pohjaveden tutkimus- ja 
mallinnusmenetelmiä (Kuva 1). Infoa aiheesta -sarakkees-
ta löytyy lisätiedon lähteitä mainituista tutkimustarpeista ja 
-menetelmistä. Myös käyttäjä itse voi tähän sarakkeeseen li-
sätä viittauksia nettisivuihin ja kirjallisuuteen.

Muistilistan käyttäjällä on enemmän täytettävää listan 
muissa sarakkeissa (Tehtävä, Perustuen / käyttäen menetel-
mää, Vastuutaho/henkilö, Etenemisen mittaustapa, Aikatau-
lu ja Lisätietoja). Niihin voidaan kirjata sekä jo tehtyjen että 
vielä edessä olevien selvitysten tietoja. Lomakkeen täyttämi-
nen tehdään osin ”rasti ruutuun”-menetelmällä ja osin va-
paalla tekstillä.

Kohdat 
1 Hydrogeologisten rakennetietojen hallinta ja 
2 Pohjaveden virtauskuvaan liittyvien tietojen hallinta 
käsittelevät perusasioita, jotka toiminnanharjoittajan on tie-
dettävä kohteesta ja pohjavedestä. 

Kohta 
3 Aineiden kulkeutumiseen liittyvien tietojen hallinta 

kuvaa tutkimuksia, joilla selvitetään maaperän ja pohjaveden 
kemiallisia olosuhteita. Osa näistä on ennen kaivostoimin-
nan aloittamista selvitettäviä tutkimustietoja, joista saadaan 
vertailulukemat ympäristökuormitukselle, ja osa liittyy toi-
minnan aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin

Kohdassa
4 Mallintaminen

voidaan kirjata muistiin jo tehdyt tai suunnitellut mallinnuk-
set sekä niihin käytetyt ohjelmistot. 

Tarkistuslistan viimeinen kohta
5 Seuranta
käsittelee pohjaveden laadun monitorointia sekä ennen kai-
vostoiminnan aloittamista että sen aikana.

SYKE laati varsinaisen tarkistuslistan lisäksi listan käyttötar-
koitusta selventävän oheistekstin. Erilliseen menetelmätau-
lukkoon on koottu kaikki tarkistuslistassa mainitut menetel-
mät sekä niiden soveltuvuus hankittavaan tietoon (Kuva 2).

Osoite
Pohjavesiselvitysten tarkistuslista laitetaan syksyn 2014 aika-
na saataville internetiin SAM-hankkeen sivuille:
http://www.syke.fi/hankkeet/sam 
http://virtual.vtt.fi/virtual/sam/

Tarkistuslistan sisällöstä otetaan vastaan palautetta SAM-
projektin loppuun asti 22.12.2015 mennessä.

Pohjavesiasioiden tarkistuslista on uusi askel kohti kes-
tävää kaivostoimintaa. Aluksi Pohjavesiselvitysten tarkistus-
lista julkaistaan vain suomeksi, myöhemmin myös englan-
niksi. Tarkistuslistaa voi hyödyntää myös muissa pohjaveden 
riskikohteissa.

Kuva 1. Täyttöesimerkki Pohjavesiselvitysten tarkistuslistan kohdan 1 Hydrogeologisten rakennetietojen hallinta alakohdasta 1.3 
Kallionpinnan topografia.
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Kiitokset

Kiitämme Pohjavesiselvitysten tarkistuslistan eri osioiden 
kommentoinnista professori Veli-Pekka Salosta Helsingin 
yliopistosta. 

Kirjallisuus
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon 
järjestämisestä annetun lain muuttamisesta HE 101/2014

Vesilaki 587/2014

Ympäristönsuojelulaki 527/2014

Kuva 2. Pohjavesiselvitysten tarkistuslistan menetelmätaulukko.

– Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä oman toimintansa ympäristövaikutuksista pohjavesien suhteen. 

– Pohjavesiselvitysten tarkistuslista on muistilista pohjavesien riskienhallinnan avuksi yrityksille, viranomaisille, konsulteille ja tutkijoille.

– Tarkistuslistan toivotaan helpottavan pohjavesiin liittyvän tiedon hallintaa ja parantavan pohjavesiriskinhallintaa

– Listaan on koottu tietoa siitä, mitä kaivostoiminnan yhteydessä alueen pohjavesistä pitäisi tietää sekä miten ja millaisin menetelmin tarvittavat tiedot 
    voidaan tutkimuksellisesti selvittää.
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K aivostoiminta vaikuttaa yleensä pin-
tavesien laatuun alueella, johon ve-
det kaivokselta johdetaan. Näin on 

erityisesti silloin, jos kaivoksen yhteydessä 
tehdään malmin rikastusta ja jatkojalostus-
ta. Kaivoksilla tapahtuneet onnettomuudet 
ovat lisänneet vesistöihin kohdistuvia hai-
tallisia vaikutuksia.

Julkisissa keskusteluissa vesistöjen pi-
laantumiselle haluttaisiin löytää selkeä ra-
hamääräinen arvo, joka kuvaisi haitan suu-
ruutta ja toisi haitan paremmin näkyviin. 
Vaikka taloudellisia arvottamistutkimuk-
sia löytyy sekä Suomesta että ulkomailta, 
ei tutkimuksia nimenomaan kaivosten ve-
sistöhaittojen arvottamisesta ollut aikai-
semmin Suomessa tehty. Syyskuussa 2014 
julkaistussa tutkimuksessa kaivosten vesis-
töhaittoja pyrittiin arvioimaan rahamää-
räisesti kahdella tavalla: haittojen puhdis-
tuskustannusten sekä lähistöllä sijaitsevien 
loma-asuntojen arvon aleneman kautta 
(Hietala ym. 2014).

Puhdistus- ja kunnostuskustannukset 
soveltuvat arviointiin erityisesti poikkeus-
tilanteen tai onnettomuuden jälkeen. Hai-
tan torjumiskustannukset, esimerkiksi yri-
tysten vesienpuhdistuslaitteistoon tekemät 
investoinnit ja sen käyttökustannukset, ku-
vaavat ympäristöhaitan arvoa, sillä synty-
mättä jäävän haitan arvo on vähintään yhtä 
suuri kuin sen torjumiseen käytetty raha-
summa. Jos aineistoa on riittävästi, ympä-
ristön tilan heikkenemisen arvoa voidaan 
mitata markkinahintojen avulla esimerkik-
si arvioimalla menetetyn kalansaaliin arvo 
tai asuntojen arvon alenema. Kansalaisil-
ta voidaan myös tiedustella suoraan heidän 
arvostuksiaan vesistövaikutuksista. Aina ei 
aineistoa tarvitse olla juuri kyseisestä kai-
voksesta, sillä muualla arvioituja haitan ar-
voja voidaan tietyin ehdoin käyttää kaivos-
toiminnan vesistövaikutusten arvioinnissa.

SARI KAUPPI
FT, ympäristöekologi  
Suomen ympäristökeskus SYKE
E-mail: sari.kauppi@ymparisto.fi

Menetelmiä kaivosteollisuuden 
vesistöhaittojen taloudelliseen 
arvottamiseen

Päästöistä haittaan:  
arvioinnin monet mutkat

Kaivoksilta poistettavien vesien aiheutta-
mien muutosten suuruus riippuu paitsi 
haitta-aineiden määrästä ja laadusta, myös 
vastaanottavasta vesistöstä. Ympäristö- ja 
terveyshaittaa syntyy erityisesti silloin, jos 
kansainvälisesti ja kansallisesti sekä tapaus-
kohtaisesti määritellyt haitta-aineiden pi-
toisuudet ylittyvät. Kuitenkin myös ym-
päristöluvan mukainen toiminta voi näkyä 
ympäristössä.

Vesistölle – ja ympäröivälle yhteiskun-
nalle – aiheutuvan haitan rahamääräinen 
arvottaminen ei ole ongelmatonta. Jos esi-
merkiksi haitan arvoa määritetään syrjäisen 
järven kalastussaaliin rahallisen arvon avulla, 
haitan kokonaisarvo jää pieneksi. Yksittäi-
sen henkilön talouteen tai alueellisesti hai-
talla voi kuitenkin olla merkittävä vaikutus. 
Suojelluille lajeille koituva haitta voitaisiin 
arvioida rahamääräisesti, mutta myös tämä 
ottaisi huomioon vain erään haittanäkökul-
man ja aliarvioisi yleisesti koettua haittaa.

Entä arvottaminen eliöiden tai aineiden 
myrkyllisyyden kautta? Aineiden yhteisvai-
kutus eliöihin on olennaista. Myös veden 
laatutekijät, mm. happamuus (pH), vai-
kuttaa metallien myrkyllisyyteen. Jos hait-
taa tarkasteltaisiin vain jonkin tietyn eliön 
ja tietyn haitallisen aineen pitoisuuksien 
kautta, haitta aliarvioitaisiin, koska keski-
tyttäisiin vain yhteen haitan osaan. Myös-
kään useiden aineiden yhteisvaikutuksia 
eliössä ei huomioitaisi. 

Eri aineiden yhteisvaikutukset eliöihin 
vaikeuttavat siten esimerkiksi raja-arvojen 
tai jonkin raja-arvon ylityksen käyttöä hai-
tan mittarina. Lisäksi kaikille aineille, ku-
ten esim. sulfaatille, ei ole edes olemassa 
kansainvälisesti määriteltyä raja-arvoa. Ve-
sipäästöjen aiheuttamat muutokset ekosys-

Kaivostoiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset, erityisesti vesistöhai-
tat, ovat nousseet esille 2000-luvulla toimialan laajentumisen ja kehityk-
sen myötä. Haitan rahamääräiseen arvottamiseen on useita menetelmiä. 

ANNA-KAISA KOSENIUS 
MMT, ympäristö- ja 
luonnonvaraekonomisti 
Pellervon taloustutkimus PTT ry
E-mail: anna-kaisa.kosenius@ptt.fi 
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teemissä – esimerkiksi ravintoketjuissa – näkyvät vasta pitkän 
ajan kuluessa. Pitkäaikaisista ekologisista vaikutuksista tiede-
tään liian vähän, jotta niille voitaisiin luotettavasti määrittää 
rahallista arvoa.

Ekologisten vaikutusten lisäksi kaivosten vesipäästöt vai-
kuttavat luonnon virkistyskäyttöön. Puhdas luonto ja mah-
dollisuus kalastaa ovat tärkeitä asioita monille suomalaisille. 
Järvivettä käytetään mökeillä yleisesti uimiseen ja peseytymi-
seen, ja veden hyvä laatu nostaa kesämökin arvoa. Kaivos-
ten vesistöhaittojen yhteydessä eniten on noussut esille Tal-
vivaara. Se ei kuitenkaan ole tavallinen suomalainen kaivos, 
sillä se hyödyntää Suomen olosuhteissa uutta bioliuotusme-
netelmää. Talvivaaran tilannetta ei siten voi yleistää koske-
maan koko toimialaa.

Tietyn kaivoksen vesistöpäästöjen vaikutusten arvioin-
tia vaikeuttaa myös kaivosten toiminta-alueella tapahtuvan 
muun toiminnan sekä jo päättyneen toiminnan vaikutukset 
samaan vesialueeseen. Vaikka päästöjen vaikutuksista ei tar-
kalleen tiedetä, voidaan kuitenkin ajatella, että jos vesialue 
on pilaantunut, se täytyy puhdistaa. Samoin tiedetään, että 
veden laadun heikkeneminen alentaa loma-asuntojen arvoa.

Vaikka näihin pohjautuvat arvottamismenetelmät eivät 
kata kaikkia kaivosten haittoja, eivätkä käytetyt lähtötiedot 
ole kovin tarkkoja, ne tarjoavat kuitenkin kaksi lähestymis-
kulmaa kaivosten vesistöhaittojen rahamääräiseen arviointiin 
ja antavat yhteiskunnalle vesistöjen pilaantumisesta aiheutu-
van haitan arvolle suuruusluokan. 

Pilaantuneen vesistön puhdistuskustannukset  
ja loma-asuntojen arvon alenema
Kahta menetelmää sovellettiin neljään metallimalmikaivok-
seen: Kittilän kultakaivos (Agnico-Eagle Mines Ltd), Kemin 
kromikaivos (Outokumpu Chrome Oy), Talvivaaran moni-
metallikaivos (Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj) sekä Kyly-
lahden monimetallikaivos ja Luikonlahden rikastamo (Ky-
lylahti Copper Oy). Ne sijaitsevat eri puolella Suomea, ovat 
eri-ikäisiä ja edustavat erilaisia vaihtoehtoja louhinnasta ja ri-
kastustoiminnasta. Valituilta kaivoksilta oli saatavissa katta-
vaa ja luotettavaa tietoa ympäristöasioista.

Puhdistuskustannusten kautta haittojen suuruutta arvioi-
taessa oli kyseessä kaivoksen jatkuvan kuormituksen aiheut-
tama poikkeuksellinen ja ennalta arvaamaton haitta. Arvotta-
mismenetelmä ei ota kantaa siihen, mikä taho puhdistuksen 
maksaa tai pitääkö alueet todella puhdistaa.

Metalli- ja sulfaattipäästöt vaikuttavat alusveteen ja se-
dimenttiin. Päästöjen kohteena oleva vesialue määriteltiin  
(2 – 246 ha kaivoksesta riippuen), ja puhdistustarpeeksi ole-
tettiin 20 prosenttia, sillä todennäköisesti vain syvänteet puh-
distettaisiin. Puhdistuskustannukset koostuivat pilaantuneen 
vesialueen ruoppaamisesta 0,5 metrin paksuudelta ja massan 
läjityksestä (100 000 – 200 000 €/ha) sekä pilaantuneen se-
dimentin stabiloinnista (35 €/m3). Kuljetuskustannuksia ei 
otettu huomioon.

Loma-asuntojen arvon oletettiin alenevan 5–20 kilomet-
rin säteellä kaivosalueelta viidellä prosentilla perustuen tut-
kimuksiin, joissa tonttien arvon alenemaa ympäristösyistä oli 
arvioitu. Yksinkertaistuksena oletettiin arvon laskevan yhtä 
paljon etäisyydestä riippumatta ja heti, kun kaivos oli perus-
tettu. Loma-asuntojen hintoina käytettiin maakunnittaisia 
rannalla sijaitsevien rakennettujen lomakiinteistöjen medi-
aanihintoja (65 000–95 000€) ja arvon alenemat kerrottiin 
loma-asuntojen määrillä valitun säteen sisällä. Tulokset on 
esitetty taulukossa 1.

Mistä tulokset kertovat 
Puhdistuskustannuksilla arvioituina haitat ovat noin kak-
si miljoonaa euroa Kittilässä, jossa vaikutusalueeseen kuu-
luu joki, ja alle 0,2 miljoonaa euroa lähellä merta sijaitse-
valla Kemin kaivoksella. Lisäksi on huomattava, että Kemin 
kaivoksen päästöt ovat lähinnä ravinnepäästöjä, eikä ruop-
pausmassojen stabilointia tarvitsisi tehdä kuten myrkyllisten 
haitta-aineiden tapauksessa. Stabilointikustannukset kattavat 
arviosta noin 40–60 prosenttia.

Talvivaarassa haitat puhdistuskustannuksilla arvioituina 
muodostuvat selvästi suuremmiksi kuin muilla tarkastelluil-
la kaivoksilla (21–29 miljoonaa euroa), koska vaikutusaluee-
seen pohjoisessa ja etelässä kuuluu sekä jokialueita että useita 
järvimuodostumia. Talvivaarassa tapahtuneiden ympäristöä 
kuormittavien onnettomuuksien vuoksi ruopattavat massat 
olisi todennäköisesti stabiloitava, sillä sedimenteissä on pääs-
töistä johtuen erilaisia haitta-aineita, esimerkiksi metalleja.

Kylylahden kaivoksen laskennalliset puhdistuskulut (noin 
1,3 milj. euroa) lienevät ylimitoitetut, sillä kaikkien altai-
den rikkoutuessakaan kaikki vesi ei joutuisi ulkopuolisiin ve-
sistöihin vaan kaivoksen maanalaisiin osiin. Luikonlahden  
(3-4 milj. euroa) kohdalla taas on huomattava, että puhdis-
tuskustannusten käyttö arvottamismenetelmänä ei ota huo-
mioon vesistön pilaan¬tumisen astetta. Alueella on ollut 

 KAIVOSTOIMINNAN VESIENSUOJELU

Taulukko 1. Kaivosten ja rikastustoiminnan vesistöhaittojen arvottamisen tulokset (M€). Puhdistuskustannukset laskettu hinta-
arviolla ruoppaus ja läjitys 150 000 €/ha € ± 30 % ja stabilointi 35 €/m3 (Liikennevirasto 2012).  Loma-asuntojen arvon alenema 
pohjautuu maakunnittaisiin mediaanihintoihin (Maanmittauslaitos 2013).

 Puhdistuskustannukset M€  Puhdistuskustannukset M€ Loma-asuntojen arvon Loma-asuntojen arvon
 (ruoppaus+stabilointi - ala)  (ruoppaus+stabilointi - ylä) alenema M€ (5 km) alenema M€ (20 km)

Kittilä 1,7 2,3 0,01 0,51

Kemi 0,1 0,2 0,14 3,65

Talvivaara 21,0 28,7 0,04 2,61

Kylylahti 1,1 1,5 0,60 7,26

Luikonlahti 2,8 3,8 0,53 6,87
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aikaisempaa kaivos- ja rikastustoimintaa, ja vesistöjen puh-
distuskulut pitäisi siten jakaa useiden toimijoiden kesken. 
Nykyinen rikastustoiminta aiheuttaa normaalin toiminnan 
kuormitusta vähintään lasketulle vesialueelle, joten haitta-
arvion suuruusluokka lienee kuitenkin oikea.

Loma-asuntojen hinnan muutos ilmentää ihmisten ar-
vostuksia ympäristön laadusta tai siihen liittyvistä riskeistä 
tulevaisuudessa. Talvivaaran alueella toteutuneiden onnet-
tomuuksien seurauksena on havaittu todellista haittaa ve-
sistöjen suolaantumisesta ja metallipäästöistä, joten arvion 
voidaan ajatella kuvaavan niitä. Samasta syystä voitaisiin ar-
vioida, että Talvivaarassa 20 kilometrin etäisyydellä on vai-
kutusta loma-asuntojen arvoon. Muiden tarkasteltujen kai-
vosten osalta, etenkin kun haitan pienenemistä etäisyyden 
myötä ei ole otettu huomioon, voisi olla syytä tässä arviossa 
käyttää viiden kilometrin etäisyydelle arvioitua haitan arvoa.

Kittilässä kaivos on kaukana loma-asutuksesta. Sen sijaan 
enintään 20 kilometrin etäisyydellä Kylylahden kaivoksesta 
ja Luikonlahden rikastamosta on verrattain paljon loma-asu-
tusta, ja siitä syystä niiden osalta haitat, jos käytettäisiin 20 
kilometrin sädettä, loma-asuntojen arvon alenemisena olisi-
vat noin seitsemän miljoonaa euroa.

Mistä tulokset taas eivät kerro? Huomioimatta jäävät on-
nettomuuden ehkäisyyn ja vesien puhdistukseen liittyvät pa-
nostukset, jotka nekin voisivat toimia arviona vesistöhait-
tojen suuruudelle. Ekosysteemin muutoksista tulokset eivät 
myöskään kerro. Ruoppaus ei toimenpiteenä välttämättä kor-
jaa kokonaan ekosysteemille tapahtuneita vahinkoja, ja jois-
sakin tapauksissa se saattaa aiheuttaa suuremman uhkan ym-

päristölle kuin haitta-aineiden jättäminen sedimenttiin.
Puhdistuskustannuksiin tai omaisuuden arvoon keskit-

tyvät tulokset eivät myöskään heijasta vesistöjen epäsuo-
ria käyttöarvoja tai luonnon ei-käyttöarvoja. Ei-käyttöarvo-
ja voitaisiin haarukoida kyselytutkimusten avulla ilmaistujen 
preferenssien menetelmiä soveltaen (’maksuhalukkuus’). Vaik-
ka kyseiset menetelmät ovat vakiintuneita ja niitä on kehitet-
ty vuosikymmenten ajan, kyselytutkimuksen tekeminen sil-
loin, kun aihe on kovin pinnalla julkisessa keskustelussa, voi 
kuitenkin olla riskialtista tulosten luotettavuuden kannalta.

Puhdistuskustannusten arviointi siis antaa haittojen ar-
volle alarajan. Epätarkkuuksistaan huolimatta puhdistuskus-
tannuksiin perustuva arvottamismenetelmä on suositeltava 
tilanteissa, joissa tarkkoja ekosysteemivaikutuksia ei ole saa-
tavilla. 
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Kuva 1. Talvivaaran läheisen Kalliojärven maastoa. Kuva Sari Kauppi
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Mitä haittaa voi olla pienestä 
sulfaattiylimäärästä? 

Niin ihminen kuin bakteerikin tarvitsee 
pienen määrän rikkiä. Hyvin karkeasti voi-
daan sanoa, että soluissa hiilen suhde rik-
kiin on 200 : 1. Rikki siis otetaan yleen-
sä vesiliukoisessa muodossa eli sulfaattina 
tai sulfiittina ja solun sisällä rikki pelkistyy 
miinus 2-arvoiseksi, missä muodossa se on 
aminohapoissa. 

Euroopassa havahduttiin 1960-luvulla 
rikkihapposateisiin, joissa fossiilisten polt-
toaineiden poltosta tuli maahan ja vesiin 
vuosittain kymmeniä tai satoja kiloja rik-
kiä hehtaaria kohti. Sittemmin tehtaiden 
piippuihin on rakennettu rikkiä poistavia 
suodattimia ja polttoaineissa on rajoitet-
tu rikin pitoisuutta. Näiden toimenpitei-
den sekä kaikkein saastuttavimman teolli-
suuden alasajon seurauksena ilmasta tuleva 
rikkilaskeuma on selvästi alentunut, mikä 
vaikuttaa sitten puolestaan maatalouden ri-
kin saantiin. Eestissä uusissa maatalousko-
keissa havaittiin, että rikkilannoitus (noin 
10 prosenttia typpilannoituksesta) parantaa 
viljasatoa (Järvan ym., 2008) ja siten maa-
talousmaa on kärsinyt rikkipuutoksesta sen 
jälkeen kun ilmansaasteita on vähennetty.       

Rikki välttämättömänä alkuaineena voi 
olla rajoittava tekijä niin peltomaassa kuin 
vesissäkin, mikä tarkoittaa sitä, että pieni 
rikkilisä suurentaa veden biologista tuotta-
vuutta ja mm. kalasaaliita.  Vastaavasti lii-
an runsaan sulfaatin tiedetään aiheuttavan 
vesissä eutrofikoitumisriskiä. Eutrofikoitu-
misen mekanismia voidaan selittää ainakin 
neljällä eri tavalla. Ensinnäkin rikki on vält-
tämätöntä soluille. Toiseksi on huomattava, 

Suomessa on edelleenkin sulfaatti- tai 
sulfiittiselluloosateollisuutta. Tämä 
teollisuus kuluttaa paljon vettä ja 

sijaitsee siksi yleensä isojen, virtaavien ve-
sien varrella ja teollisuusjätevesiä puhdis-
tetaan. Täten mm. Kallaveden sulfaattipi-
toisuus on nykyään noin 10 mg/l johtuen 
ammoniumsulfiittia käyttävästä Savon Sel-
lusta, Kuopion jätevedenpuhdistamosta ja 
muusta ihmistoiminnasta. Kuitenkin Jäm-
sänkosken sellutehtaan alapuolta suhteelli-
sen pienestä Jämsänjoesta mitattiin vuonna 
1970 noin 150 mg/l sulfaattia, mutta mui-
den sulfaatti- tai sulfiittitehtaiden alapuo-
lella sulfaattia oli selvästi vähemmän (Ve-
sihallitus, 1973).

Liukoisesta sulfaatista tai sulfiitista mm. 
kasvit ja monet mikrobit ottavat tarvitse-
mansa rikin ja biosyntesoivat välttämättö-
mät rikkipitoiset aminohapot ja B-vitamii-
nit, joita me ihmisetkin sitten kulutamme. 
Tässä puhutaan rikin assimilaatiosta, sillä 
yhdisteet käytetään solujen rakentamiseen 
ja aineenvaihduntaan. 

Jos vesistöön johdetaan sulfaattipitoi-
sia jätevesiä, sulfaatin pitoisuus voi ylit-
tää assimilaatioon tarvittavan sulfaattita-
son. Tällöin sulfaatin käytön pääreaktioksi 
tulee dissimilatoorinen sulfaatin pelkistys, 
mikäli olosuhteet sen sallivat. Sulfaatin dis-
similatorinen pelkistys tapahtuu hapetto-
missa oloissa ja sulfaatti voi lopulta pelkis-
tyä rikkivedyksi. Tähän reaktioon pystyvät 
vain tietyt bakteerit. Luonnossa pelkistystä 
tapahtuu mm. sedimenteissä, eräissä suo-
lajärvissä, maassa ja erityisesti vulkaanisis-
sa maissa, joissa voi olla luontaisesti paljon 
sulfaattirikkiä. Sulfaatin pelkistystä tapah-
tuu myös eräissä kaivosympäristöissä. 

Liika sulfaatti vaaraksi 
makeille vesille
HELVI HEINONEN-TANSKI 
vieraileva tutkija 
Itä-Suomen yliopisto, 
ympäristötieteen laitos 
E-mail: helvi.heinonentanski@uef.fi  

JUHA V. MENTU 
tutkija 
Biotechtouch 
E-mail: juha.veikko.mentu@gmail.com  

Valtamerien vedessä on runsaasti sulfaattia, mutta tämä artikkeli jättää ne 
rauhaan ja käsittelee vain makeita vesiä. Normaalisti makeassa, puhtaas-
sa suomalaisessa järvivedessä on sulfaattia alle 10 mg/l, yleensä vain noin  
2 - 3 mg/l (Vesihallitus, 1973).  Sulfaattipitoisuus nousee poikkeuksellisen 
korkeaksi happamien alunamaiden pienvesissä ja täten Pohjanmaan, Uu-
denmaan ja Varsinais-Suomen pikkujoista on voitu mitata sulfaattia jo-
pa 300 mg/l (Vesihallitus, 1973). Näissä sulfaatin synty johtuu pääasiassa 
maan ojituksesta ja muusta ihmistoiminnasta.
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että sulfaatista syntyvä sulfidi muodostaa sedimentin rauta-
fosfaatista niukkaliukoista rautasulfidia, jolloin fosfaatti puo-
lestaan liukenee ja lisää sitä kautta bakteereiden, levien ym. 
kasvua. Tähän ilmiöön ovat kiinnittäneet huomionsa mm. 
Lehtoranta ja Ekholm (2013). Kolmanneksi sulfidi itsessään 
on myrkyllistä kasveille, jolloin osa kasveista kuolee, ja nii-
den biomassaa vapautuu ja mikrobit hyödyntävät taas tämän 
biomassan. Neljänneksi sulfidi saostaa vedestä raudan lisäksi 
myös toksisia raskasmetalleja, mikä puolestaan lisää biomas-
saa tiettyyn pitoisuuteen asti, mikäli syntyneen sulfidin mää-
rä on kohtuullinen. 

Kalat ja muut vesieliöt 
On tutkittu aika vähän makean veden kalojen kykyä sietää 
suurta sulfaattipitoisuutta. Joskus julkaisuista on vaikea pää-
tellä koskeeko tieto makean vai suolaisen veden kaloja.  Vai-
kutus voi kohdistua suoraan itse kaloihin tai sitten epäsuorasti 
ravinnon kautta. Tieteellisiä julkaisuja lukiessa on oltava huo-
lellinen, sillä sulfaatin sijasta voidaan puhua sulfaatti-rikistä 
tai natriumsulfaatista.

Kalojen ravinnossa vesikirput ja katkat ovat yleisiä ja nii-
tä on usein käytetty ekotoksikologisissa tutkimuksissa. Näissä 
kokeissa on osoitettu, että sulfaatin LC50-arvo (Lethal Con-
centration50, joka tappaa 50 prosenttia koe-eliöistä tietyssä 
ajassa ja tietyissä oloissa) Hyalella azteca-katkalla on 96 tunnin 
kokeessa vain noin 500–600 mg/l sulfaattia, kun veden klori-
dipitoisuus on pieni (5 mg/l), kuten meillä Suomessa järvissä 
yleensä on.  Tämä siis tarkoittaa, että neljässä vuorokaudessa 
puolet Hyalellasta kuolee ja vastaavasti kahdeksassa vuorokau-
dessa 75 prosenttia alkuperäisestä määrästä on kuollut. Vas-
taava arvo Ceriodaphnia dubialle on 2200–2300 mg/l. Kovuus 
vaikuttaa toksisuuteen, siten että pehmeässä vedessä (kuten 
meillä) sulfaatin toksisuus on suurempi ja LC50-arvo pienem-
pi (Soucek, 2007). Jos katkat häviävät tai niiden lukumäärä 
vähenee, kalasaaliit alenevat. 

Maailmassa on joitakin runsassulfaattisia järviä kuten 
USA:ssa, East Devils Lake ja Devils Lake, jotka ovat molem-
mat kalattomia ja joiden sulfaattipitoisuus on 3430 mg/l. Nii-
den lähellä on vähemmän (50 mg/l) sulfaattia sisältävä Fargo-
järvi. Sekoittamalla näiden järvien vettä eri suhteissa tutkittiin 
eri sulfaattipitoisuuksien vaikutusta makean veden kalojen 
mätimunien hedelmöittymiseen, munien kuoriutumiseen ja 
sen jälkeiseen kolmen päivän selviytymiseen elävänä. Amerik-
kalaiset kalalajit olivat: valkosilmäkuha, hauki, ahven, imu-
karppi ja tavallinen karppi.  Jos sulfaatin pitoisuus oli 2220 
mg/l, valkosilmäkuhan, hauen, ahvenen ja imukarpin munat 
eivät selvinneet ollenkaan kolme päivää vanhoiksi poikasiksi. 
Sulfaatin pitoisuus noin 600 mg/l ahvenella ja 1000 mg/l hau-
ella alensi hedelmöitettyjen mätimunien kehittymistä kalan-
poikasiksi. Sulfaatti heikensi sekä hedelmöittymistä että mu-
nien kuoriutumista ja vielä yleistä hengissä säilymistä kolme 
päivää kuoriutumisen jälkeen. Jo alinkin tutkittu pitoisuus eli 
50 mg/l sulfaattia heikensi valkosilmäkuhan selviytymistä ka-
lanpoikaseksi asti (Koel & Peterka, 1995). 

Sulfaatti voi vaikuttaa myös perintöainekseen, mikä on ha-
vaittu verijuotikkaan (iilimadon) hemolymfan ja ihmisen val-
kosolujen perintöaineksen soluviljelykokeissa. Sekä ihmisen 

että iilimadon yksi- ja kaksisäikeisessä DNA-ketjussa ja kro-
mosomeissa tapahtui muutoksia jo pitoisuudella 249 mg/l. 
Myös happiradikaalien aiheuttamia muutoksia näkyi. Täten 
terveyshaitta voisi tulla jo sulfaatin pitoisuudesta 250 mg/l 
(Mihaljević ym., 2011). Yleensä suhtaudutaan hyvin negatii-
visesti eri aineiden sellaisiin pitoisuuksiin, jotka voivat haita-
ta solujen perintöainesta, sillä perintöaines on samaa tyyppiä 
niin ihmisellä kuin iilimadollakin ja kromosomimuutokset 
voivat aiheuttaa syöpiä tai muutoksia jälkeläisiin. 

Yhdysvaltain ympäristöviraston (EPA) julkaisusta ilme-
nee, että alle 1000 mg/l sulfaattia voi tappaa vesisammaleista 
ja nilviäisistä 50 prosenttia muutamissa päivissä ( http://www.
dnr.mo.gov/env/wpp/rules/rir/so4-cl-ws_review_idnr_so4-cl.
pdf ). Myös sulfaatin toksisuus riippuu veden ominaisuuksis-
ta. Pehmeässä vedessä ja alhaisessa kloridipitoisuudessa (kuten 
Suomessa on), sulfaatin toksisuus on suurempi kuin kovem-
massa tai kloridipitoisemmassa vedessä. Siksi EPAn julkaisu 
suositteli sulfaatin päästötasoksi vesistöön korkeintaan 500 
mg/l, jos veden kovuus ja suolapitoisuus olivat samaa luokkaa 
kuin Suomen järvissä. 

Kalojen kautta ihmiselle voi tulla haittaa siitä, että sulfaatti-
pitoisessa vedessä on kohonnut riski elohopean metylaatiosta, 
sillä monet sulfaattia pelkistävät bakteerit pystyvät myös me-
tyloimaan elohopeaa (Harmon ym., 2004), minkä havainnon 
myöhemmin useat muutkin tutkijat eri olosuhteissa ovat var-
mentaneet. Metyylielohopea puolestaan rikastuu epäorgaanis-
ta elohopeaa paljon paremmin kaloihin ja on sitä paljon vaa-
rallisempaa. Liian korkea elohopeapitoisuuden tähden myös 
Suomessa on ajoittain rajoitettu kalojen – erityisesti isojen pe-
tokalojen – syöntiä.  

Varsinainen vaara tulee sulfidin synnystä 
Vesistön pohjalla tai maaperässä, jossa ei ole happea, sulfaat-
tia pelkistävät bakteerit pelkistävät sulfaatin sulfidiksi. Re-
aktiossa sulfaatti tavallaan korvaa hengitysketjussa hapen ja 
plus 6-arvoinen rikki pelkistyy miinus 2-arvoiseksi, jos olo-
suhteet sen sallivat.

Sulfaatin pelkistykseen pystyvät vain tietyt mikrobiryh-
mät. Nämä eri mikrobit eroavat toisistaan huomattavan pal-
jon aineenvaihdunnaltaan ja ne kuuluvat moniin eri ryhmiin 
(Postgate, 1984). Eroavuus koskee myös sulfaatin pelkistyk-
sessä tarvittavia entsyymejä. Täten sulfaatin pelkistystä ta-
pahtuu maassa, vesissä ja jopa ihmisen ja eläinten suolistois-
sa. Osa sulfaatin pelkistäjämikrobeista on itiöllisiä ja osalla 
ei itiöitä ole. Sulfaatin pelkistäjäbakteereiden hiilenlähteet 
vaihtelevat suuresti ja samoin tarve orgaanisen aineen suh-
teen (Postgate, 1984).  

Näitä bakteereita tavataan lähes kaikkialla, missä olosuh-
teet sen sallivat. On huomattava, että vaikka nämä bakteerit 
ovat anaerobisia, ne eivät tuhoudu vaikka väliaikaisesti olisi 
happeakin läsnä ja itiöllisten sulfaatin pelkistäjien itiöt sie-
tävät hyvin happea. Biofilmit voivat suojata näitä bakteere-
ja happea vastaan ja eri bakteereiden pelkistyspotentiaalin 
vaatimus vaihtelee. Näiden bakteerien joukosta löytyy sekä 
mesofiilialueella (noin +30oC...+42oC) että termofiilialueel-
la (noin +50oC...+70oC) optimaalisesti kasvavia organisme-
ja, mikä selittää niiden esiintymistä sekä viileissä luonnonve-
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sissä että lämpimissä teollisuusprosesseissa (Postgate, 1984). 
Kylmä ei muutenkaan yleensä tuhoa bakteereita ja kokoel-
makantoja säilytään usein pakkasessa tai ainakin jääkaapissa. 

Vesistössä rikkivety syntyy joskus hyvin nopeasti ja sen 
seurauksena on raportoitu laajojakin kalojen ja muiden eläin-
ten kuolemia (Postgate, 1984). Joskus jätevedenpuhdista-
moissa tai lietelannassa voi syntyä rikkivetyä, joka on Suo-
messakin surmannut työntekijöitä.  

Sulfaatti ja sen pelkistyminen muodostaa 
korroosioriskin teräkselle ja betonille 
Liukoinen sulfaatti toimii siis eräiden bakteerien energian-
hankinnassa happea korvaavana elektronien vastaanottajana. 
Mikrobit voivat aiheuttaa vähemmän kestävien teräslaatu-
jen korroosiota biofilmin alla tapahtuvan sulfaatinpelkistyk-
sen kautta.

Sulfaattia hapettimena käyttävä Desulfovibrio-bakteeri liu-
ottaa metallista rautaa ferro-ioneiksi seuraavasti:

(I) Raudan polarisaatio ja kemiallinen hapettuminen 
anaerobisissa olosuhteissa:

4 Fe + 8 H+ → 4 Fe 2++ 4 H2
(II) Mikrobiologinen sulfaatin pelkistyminen (kulut-

taa vetyä, joka muutoin suojaisi rautaa etenevältä hapet-
tumiselta):

4 H2 + SO4
2- →  H2S + 2 H2O + 2 OH-

(III) Liuenneen raudan saostuminen (siirtää tasapai-
noa raudan hapettumisen suuntaan):

4 Fe2+ + H2S + 2 OH- + 4 H2O → FeS + 3 Fe(OH)2 + 6 H+

(IV) Reaktioiden I...III summa:
4 Fe + SO4

2-+ 2 H2O + 2 H+ → FeS + 3 Fe(OH)2 

Metallinen rauta muuttuu siis näissä reaktioissa hydroksidi- 
ja sulfidisakoiksi.  

Sulfaatinpelkistäjäbakteerit hyödyntävät muiden heterot-
rofisten bakteerien tavoin ympäristönsä orgaanisia yhdisteitä 
ravintonaan. Teknisiin prosesseihin, kuten paperiteollisuuden 
vesikiertoihin ja jätevesijärjestelmiin, kertyessään ne edellyttä-
vät samoja olosuhteita kuin luonnossa kasvaessaan: niukkahap-
pisuutta, sulfaattia, metallista rautaa ja ravinteita. 

Sulfaatinpelkistäjäbakteerien kasvu voi olla verrattain hidas-
ta optimilämpötila-alueen alapäässä, jolloin vaurioiden syntyä 
ei välttämättä helposti havaita. Biofilmiä muodostavien bak-
teerien, kuten normaalisti happea käyttävien Deinococcus-bak-
teerien, on todettu viihtyvän samantapaisilla pinnoilla kuin 
sulfaatinpelkistäjien, ja edelliset saattavatkin osaltaan tukea jäl-
kimmäisten tarttumista pintoihin ja ehkäistä niiden altistumis-
ta hapelle. Tällainen pintoja kattava sekakasvusto saattaa siis 
peittää alleen korroosion jäljet ja olla hankalasti poistettava. 
Biofilmikasvustojen torjuntaan käytetäänkin erityisiä bioside-
ja mm. paperikoneiden prosessivesikierroissa, koska näiden yh-
disteiden täytyy kyetä tunkeutumaan jo syntyneisiin, proses-
sin ainesosista ja mikrobikasvusta kehittyneisiin kerrostumiin. 
Sulfaattiselluloosaan perustuva paperi- ja selluteollisuus joutuu 
myös käyttämään putkistoissaan kestävää, mutta kallista ruos-
tumatonta terästä erityisesti hapettomien olosuhteiden mikro-
biperäisen korroosion ehkäisemiseksi. Periaatteessa siis kaikki-
en metallipintojen biokorroosioneston perustana olisi oltava 

korrodoivien mikrobien kasvuolosuhteiden saattaminen epä-
edullisiksi. Happea kuluttavien kerrostumien synnyn ehkäisy 
on ensiarvoisen tärkeää kohteissa, missä se vain on mahdollis-
ta. Luonnon vesissä ja maassa viemäreiden sisäpintoja tai ul-
kopintoja, siltapalkkeja tai voimaloiden patoja ja turbiineja ei 
voida valvoa ja puhdistaa kuten vastaavia kohteita esim. pape-
rikoneilla. Täten korroosiota kestävien materiaalien valinta on 
ratkaisevaa, jos suuri sulfaattipitoisuus on etukäteen tiedossa.

Edellä esitellyn, sulfaattia rikkivedyksi pelkistävän mikrobi-
metabolian ohella tunnetaan myös käänteinen, mikrobiologi-
nen ilmiö, jossa aerobisilla pinnoilla kasvavat bakteerit hapetta-
vat ilmaan vapautunutta rikkivetyä takaisin sulfaatiksi, jolloin 
lopputuotteena on rikkihappoa. Näiden bakteerien toiminnan 
on havaittu aiheuttavan betonirakenteiden syöpymistä mm. jä-
tevedenpuhdistamoilla, öljynjalostamoilla ja eräissä tapauksissa 
putki saattaa syöpyä rikki hyvinkin nopeasti (Postgate, 1984). 

Sulfaatin pelkistys voi viivästyä
On mahdollista, että sulfidin synty ei ole välttämättä tehok-
kainta niissä kohdissa, joihin tulee samaan aikaan sekä suuri 
sulfaattikuorma että suuri raskasmetallikuorma, sillä raskas-
metallien tiedetään haittaavan sulfaatin pelkistystä. Täten jo 
vuonna 1964 Saleh ym. mainitsivat kuparin haittaavan sulfaat-
tia pelkistävien bakteereiden toimintaa. Sittemmin myös lyi-
jyn, kadmiumin ja elohopean (Loka Bharathi ym., 1990) sekä 
kuparin ja sinkin (Utgikar ym., 2002) on havaittu häiritsevän 
sulfaattia pelkistävien bakteereiden toimintaa. Tämä sulfaatin 
pelkistymisen häiriö tai täydellinen esto johtuu mm. siitä, et-
tä raskasmetallit tunkeutuvat sulfaattia pelkistävien bakteeri-
solujen sisään ja haittaavat näiden bakteerien entsyymien, so-
lukalvojen toimintaa ja jopa perintöainesten toimintaa ja siten 
solujen valkuaisainesynteesejä (Vallee & Ulmer, 1972). Jos jon-
kun solun perintöaines on altis vauriolle, se viittaa mahdolli-
suuteen, että muidenkin eliöiden solut olisivat tässä suhtees-
sa herkkiä.  

Myös jo saostuneet ja siis niukkaliukoiset kupari- ja sink-
kisulfidit, jotka ovat kerääntyneet sulfaattia pelkistävien bak-
teereiden solujen pinnalle, estävät myös sulfaattia pelkistävi-
en bakteereiden toiminnan (Utgikar ym., 2002). On merkille 
pantavaa, että raskasmetallien yhteisvaikutus sulfaattia pelkis-
täviin bakteereihin on suurempi kuin niiden erillinen vaiku-
tus olisi (Morton ym., 1991). Tutkimuksessa olivat mukana 
kadmium, kromi, kupari, lyijy, nikkeli ja sinkki, jotka kaikki 
esiintyvät mm. Talvivaaran päästöissä. 

Samoja sulfaattia pelkistäviä bakteereja on käytetty hyväk-
si myös uraanin biosaostuksessa muuttamaan (pelkistämään) 
vesiliukoinen uranyyli (UO22+) niukkaliukoiseksi uraniniitik-
si (UO2) (Yi ym., 2007). Uraaniyhdisteiden muuttuminen 
niukkaliukoiseksi on tärkeää mm. yritettäessä estää pohjavesi-
en saastuminen uranyyliä sisältävissä ympäristöissä (kuten Tal-
vivaaran ympäristö). Tässä työssä huomattiin, että raskasmetal-
leista sinkki ja kupari suurina pitoisuuksina yhdessä ja erikseen 
estivät uranyylin pelkistymisen. Samassa työssä on myös huo-
mattu, että korkea sulfaattipitoisuus haittaa uraanin biosaos-
tusta ja tässä alhainen, biosaostuksen salliva sulfaatin pitoisuus 
oli vain 100 mg/l ja biosaostuksen kokonaan estävä, liian kor-
kea sulfaattipitoisuus oli 1000 mg/l, joista tuo toimimaton, lii-

VT1405_25-28_Heinonen-Tanski, Mentu.indd   27 16.10.2014   7:54:48



28 www.vesitalous.fi PBVesitalous 5/2014

 HAITALLISET AINEET

an korkeakin sulfaattipitoisuus ylitetään esimerkiksi monissa 
Talvivaaran lähivesissä – eräissä jopa 10-kertaisesti. 

Entä, kun juomavedessäkin on sulfaattia?
Talousvedessä sallitaan sulfaattia 250 mg/l, mutta suositel-
laan, että verkostovedessä on sulfaattia alle 100 mg/l, jotta 
vesijohtoverkoston korroosio pysyisi siedettävänä. Suomessa 
vuosina 1984 - 2006 kerätyn aineiston mukaan kaikkien ve-
sijohtovesien sulfaattipitoisuus oli selvästi alle 100 mg/l (Kei-
nänen-Toivola ym., 2007). Myös ulkomailla on harvinaista, 
että juomaveden sulfaattipitoisuus olisi yli 250 mg/l. Poik-
keuksina voivat olla valtamerien ranta-alueet, sulfaattipitoi-
set vulkaaniset alueet ja hyvin kuivat alueet ja tällöin sulfaa-
tin ohella natriumkloridi on usein ongelmana. 

Sulfaatti maistuu katkeralta, joten ihmiset tai eläimet ei-
vät mielellään juo sellaista vettä joskin eri ihmisten ja eläinten 
kyky maistaa tätä katkeruutta vaihtelee. Täten lääke- ja elin-
tarviketeollisuus – erityisesti juomateollisuus - voisivat kokea 
vaikeuksia, jos niiden ostaman talousveden sulfaattipitoisuus 
nousisi. Tiedetään myös kotieläinten rajoittavan tällaisen ve-
den juontia, mikä sitten alentaa mm. lehmien maitomäärää 
ja voi aiheuttaa jopa luomisia. 

Natriumsulfaatti tunnetaankin katkerasuolana eli Glau-
ber-suolana. Sulfaattipitoisuus voi olla korkea eräissä ns. ter-
veyslähteiden mineraalivesissä, joita ei tee mieli juoda suuria 
määriä. Edelleenkin natriumsulfaatti on vaikuttavana ainee-
na ulostuslääkkeissä, mihin tarkoitukseen myös apteekkari 
Glauber sitä 1600-luvulla myi. 

Talousvesi on elintarvike - ei jokaiselle pakollinen ulostus-
lääke. Siksi sulfaattipitoisuutta talousvedessä tai sen raakave-
dessä ei voi perustella sulfaatin ”vaarattomuudella”, vaikka 
apteekit myyvätkin natriumsulfaattia lääkekäyttöön pienis-
sä pusseissa. 

Johtopäätöksiä
Kaikkien kemiallisten yhdisteiden kohdalla on muistettava, 
että normaalien alkuainekierroista vastaavien bakteerien toi-
minnan on oltava häiriötöntä. Myös rikin tasapainoinen kier-
to kuuluu luonnossa välttämättömiin kiertoihin, joista ih-
mistenkin elämä riippuu. Sitä ei pidä tarpeettomasti häiritä 
johtamalla vesiin sinne kuulumattomia aineita, sillä näiden 
aineiden käyttäytyminen vesissä voi tuoda uusia ongelmia.

Sekä sulfidin että sulfaatin aiheuttama korroosio voi syö-
vyttää hyvin nopeasti katiskoja, veneitä, laitureita, putkia, 
pumppuja, venttiilejä ja jopa siltarakenteita. Suomessa ei ole 
tehty arvioita taloudellisista menetyksistä. Kyse on varmas-
ti miljoonista euroista vuosittain. On myös otettava huomi-
oon alapuolisten pintavesien käyttö talousveden tuotantoon 
suurissakin kaupungeissa, sillä sulfaatin pelkistyminen voisi 
aiheuttaa korroosiota kaikille laitoksen metalli- ja betonira-
kenteille. Korroosion torjuntaan on kiinnitettävä huomiota, 
jos pintavesien sulfaattipitoisuus voi nousta. Huomioon on 
otettava kalakuolemien lisäksi myös mahdollinen elohopean 
metylaatio ja sen vaikutus kalasaaliiden käyttökelpoisuuteen. 

Jos teollisuus tuottaa sulfaattipitoista jätevettä, sulfaatti on 
otettava mukaan lupaehtoihin. Mikäli sulfaatin määrä voisi 

nousta liian korkeaksi ajatellen alapuolista asutusta ja sen ta-
lousvettä, vesistön suuruutta, kalastusta yms. teollisuuslai-
toksen on rakennettava jätevedenpuhdistamo, joka poistaa 
myös sulfaattia. 
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si erillinen toimenpideseurantaverkko. Sen 
avulla olisi mahdollista tuottaa kuormitus-
arviot erikseen kaikille tärkeimmille kuor-
mittaville metsätaloustoimenpiteille (kun-
nostusojitukselle, uudistamishakkuille, 
hakkuutähteiden keruulle ja kantojen nos-
tolle sekä lannoituksille). Esityksen mu-
kaan toimenpideseurantaverkon koostu-
mus ja valuma-alueiden määrä olisi voinut 
vaihdella ajan suhteen ja siihen olisi voitu 
sisällyttää vesiensuojelutoimenpiteiden te-
hon seurantaa. Toimenpiteiden vaikutus-
ta olisi seurattu vain niiden keston ajan, 
mikä tarkoittaisi käytännössä 3–5 vuoden 
pituista kalibrointijaksoa ja 5–10 vuoden 
mittaista seurantajaksoa. 

Toukokuussa 2012 tehtiin metsä- ja 
ympäristöalan toimijoille kysely perusseu-
rantaverkon ja toimenpideseurantaverkon 
toteuttamisen tärkeysjärjestyksestä, kos-
ka resursseja molempien toteuttamiseen ei 
ollut. Kyselyn vastauksissa perusseuranta-
verkon toteuttamista pidettiin ensisijaisena 
vaihtoehtona. Perusseurantaverkon sisällä 
normaalissa metsätalouskäytössä olevien 
alueiden seurantaa pidettiin tärkeimpä-
nä, joskin luonnontilaisten alueiden seu-
rannan tärkeyttä korostettiin. Tämän tär-
keysjärjestyksen perusteella joulukuussa 
2013 perustettiin 11 luonnontilaisesta ja 
20 normaalissa metsätalouskäytössä olevas-
ta metsäisestä latvavaluma-alueesta koos-
tuva metsätalouden vesistökuormituksen 
seurantaverkko (Kuva 1). Seurantaverkko 
on muodostettu jo aiemmin tutkimus- tai 
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Metsätalouden vesistöille 
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seurataan

Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkkoa käytetään pitkäjän-
teisesti luonnontilaisilta ja metsätalousalueilta tulevan vesistökuormituk-
sen seurantaan. Luonnontilaiset alueet toimivat vertailukohtana erotet-
taessa ihmistoiminnan aiheuttama kuormitus luonnon taustakuormasta. 
Metsätalouden harjoittajille seurantaverkko tarjoaa tietoa toiminnan vai-
kutuksista vesien laatuun ja entistä paremmat mahdollisuudet suunnitel-
la vesiensuojelutoimia. 

M etsätalouden vesistökuormituksen 
seurantaan ja tulosten raportoin-
tiin velvoittavat useat sekä kan-

sainväliset että kansalliset säädökset, sopi-
mukset ja ohjelmat. Seurannan tuloksilla 
on käyttöä myös käytännön toimijoiden 
vesiensuojelutyössä. Vuonna 2012 annet-
tiin maa- ja metsätalousministeriölle esitys 
metsätalouden vesistökuormituksen seu-
rannan järjestämisestä siten, että seuran-
taverkko muodostuisi kahdesta toisiaan 
täydentävästä ja tukevasta verkosta: perus-
seurantaverkosta ja toimenpideseuranta-
verkosta (Finér ym. 2012).

Perusseurantaverkon muodostavat 
luonnon taustakuormituksen ja normaa-
lin metsätaloustoiminnan aiheuttaman 
kuormituksen seurantaan perustetut valu-
ma-alueet. Perusseurantaverkon avulla on 
mahdollista tuottaa valtakunnalliset sekä 
vesienhoitoalue- ja jokivaluma-aluekoh-
taiset arviot metsätalouden aiheuttamasta 
kuormituksesta ja sen avulla voidaan seu-
rata pitkän aikavälin muutoksia, jotka joh-
tuvat esim. muuttuvista ilmasto-oloista tai 
metsätalouden intensiteetin muutoksista. 
Seurantaverkon tuottamaa aineistoa voi-
daan hyödyntää myös mallien testauksessa 
ja kehittämisessä.

Perusseurantaverkko ei kuitenkaan tuo-
ta tietoa yksittäisten metsätalouden toi-
menpiteiden kuten kunnostusojitusten tai 
hakkuiden aiheuttamasta kuormituksesta 
eikä eri vesiensuojelutoimenpiteiden te-
hosta. Tätä varten esitettiin perustettavak-
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Kuva 1. Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkko, joka koostuu  
11 luonnontilaisesta ja 20 normaalissa metsätalouskäytössä olevasta alueesta.

muussa seurannassa olleista alueista. Seurantaverkon perusta-
minen on asetettu tavoitteeksi Kansallisessa metsäohjelmassa 
2015, ja sen perustamista on ohjannut maa- ja metsätalous-
ministeriö. Seurantaverkko toteutetaan yhteistyössä Met-
säntutkimuslaitoksen, Metsähallituksen, Suomen metsäkes-
kuksen, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion, Suomen 
ympäristökeskuksen ja alueellisten Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten kanssa. Työtä koordinoi Metsäntutki-
muslaitos.

Alueellisesti kattava seurantaverkko
Valittaessa valuma-alueita seurantaverkkoon otettiin huo-
mioon alueella jo käynnissä oleva toiminta, tulosten luo-
tettavuus, valtakunnallinen edustavuus, eri maaperän omi-
naisuuksien edustavuus, mitattavien kuormitusmuuttujien 
kattavuus ja ajallinen edustavuus, valuma-alueen koko ja 
omistussuhteet sekä metsänkäsittelyhistoria. Seurantaverkon 
valuma-alueet sijaitsevat eteläisestä Suomesta aina Pohjois-

Suomeen asti (Kuva 1).  Seurattavien va-
luma-alueiden koko vaihtelee noin 10 heh-
taarista yli 12000 hehtaariin ja turvemaata 
alueilla on keskimäärin 38 prosenttia. Jat-
kossa seurantaverkon kehittämisessä tulisi 
paremmin huomioida maaperän ominais- 
ja erityispiirteet. Seurantaverkosta puut-
tuu esimerkiksi rannikon sulfaattimaat, 
runsasfosforiset maat ja kalkkiperäiset alu-
eet. Verkosta puuttuvat lisäksi Etelä-Suo-
men luonnontilaiset savimaat.

Seurantaverkon valuma-alueilla mita-
taan virtaamaa jatkuvatoimisesti mittapa-
dolta, mittakaivosta tai suoraan uomasta 
paineanturitekniikkaa hyväksi käyttäen. 
Vedenlaadunmittaus perustuu manuaali-
seen vesinäytteenottoon ja laboratoriossa 
tehtyihin analyyseihin. Vesinäytteitä on ta-
voitteena ottaa laskupuroista virtaamapai-
notteisesti 20-25 kertaa vuodessa. Seurat-
tavat vedenlaatumuuttujat ovat lämpötila, 
pH, sameus, kiintoaine, kokonaisfosfori, 
fosfaattifosfori, kokonaistyppi, nitraatti- 
ja nitriittityppi, ammonium, orgaaninen 
kokonaishiili ja kemiallinen hapenkulu-
tus. Seurattavien vedenlaatumuuttujien 
valikoimaa pyritään laajentamaan tulevai-
suudessa.

Metsätalousalueilla luonnontilaisia  
suuremmat ainekuormat
Valuma-alueilta olemassa oleva virtaama- 
ja pitoisuusaineisto kerättiin seurantaver-
kon suunnitteluvaiheessa alueita seuran-
neilta organisaatioilta. Aineiston avulla 
tehtiin alustavia laskemia metsäisiltä valu-
ma-alueilta tulevan kuormituksen laadus-
ta ja määrästä. Tässä vaiheessa tarkasteluun 

otettiin mukaan vain ne alueet, joilla virtaamaa oli mitattu 
jatkuvatoimisesti ja vedenlaatunäytteitä oli otettu vähintään 
kolmen vuoden ajan. Näitä valuma-alueita löytyi yhteensä 
19 kappaletta (kolme luonnontilaista ja 16 metsätalouskäy-
tössä olevaa). Havaintojaksojen pituudet vaihtelivat kolmesta 
vuodesta 31 vuoteen. Aineiston avulla laskettiin puroveden 
keskimääräiset vuotuiset ainepitoisuudet ja -kuormat (Ku-
vat 2 ja 3).

Tulosten mukaan luonnontilaisilla alueilla puroveden pi-
toisuudet ovat samaa suuruusluokkaa kuin aikaisemmin Suo-
messa havaitut luonnontilaisten purojen pitoisuudet (Matts-
son ym. 2003, Kortelainen ym. 2006). Kokonaisfosforin, 
kokonaistypen ja kiintoaineen keskimääräiset pitoisuudet 
ovat korkeampia normaalissa metsätalouskäytössä olevilla 
alueilla kuin luonnontilaisilla alueilla (Kuva 2). Ero on kui-
tenkin tilastollisesti merkitsevä ainoastaan kiintoainepitoi-
suuksissa, joiden keskiarvo on metsätalousalueilla noin kym-
menkertainen verrattuna luonnontilaisiin alueisiin.

Keskimääräinen valunta on molemmissa valuma-alue-
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ryhmissä samansuuruinen (11 l s-1 km-2, Kuva 3). Kes-
kimääräiset kokonaisfosfori-, kokonaistyppi- ja kiintoaine-
kuormat ovat korkeampia normaalissa metsätalouskäytössä 
olevilla alueilla kuin luonnontilaisilla alueilla (Kuva 3). Sa-
moin kuin pitoisuuksissa myös kuormissa ero on tilastolli-
sesti merkitsevä vain kiintoaineen kohdalla. Keskimääräinen 
kiintoainekuorma on metsätalousalueilla kymmenkertainen 
verrattuna luonnontilaisiin alueisiin.

Aineistosta saadut tiedot tukevat aiempia havaintoja, joi-
den mukaan kiintoainekuormitus on metsätalouden merkit-
tävin vesistöhaitta (Finér ym. 2010). Alustavia tuloksia tar-
kasteltaessa on kuitenkin huomioitava se, että aineistoa oli 
käytettävissä ainoastaan kolmelta luonnontilaiselta alueelta, 

jotka sijaitsevat kaikki Pohjois-Karjalan ja Kainuun alueel-
la, jossa ilmaperäinen laskeuma on pienempää ja maaperä 
karumpaa kuin Etelä-Suomessa. Normaalissa metsätalous-
käytössä olevia alueita oli sen sijaan myös Etelä- ja Keski-
Suomessa, ja niiden ainekuormiin vaikuttavat suurempi las-
keuma ja rehevämpi maaperä.

Tulokset sekä hallinnon, tutkijoiden että 
käytännön toimijoiden käyttöön
Tavoitteena on, että metsätalouden vesistökuormituksen seu-
rantaverkon avulla tuotetaan vuodesta 2014 lähtien vuosit-
taiset tiedot valuma-alueilta purkautuvan veden määrästä, 

Kuva 2. Metsätalouden seurantaverkon valuma-alueiden pu-
roveden keskimääräiset a) kokonaisfosforin, b) kokonaistypen 
ja c) kiintoaineen pitoisuudet. Kuvassa on esitetty vain ne alu-
eet, joista oli saatavilla vähintään kolmen vuoden aikasarja 
virtaama- ja vedenlaatutietoja ajalta ennen seurantaverkon 
perustamista. Kuva 3. Metsätalouden seurantaverkon valuma-alueiden kes-

kimääräiset a) valunnat sekä b) kokonaisfosforin, c) kokonais-
typen ja d) kiintoaineen vuosikuormat. Kuvassa on esitetty 
vain ne alueet, joista oli saatavilla vähintään kolmen vuoden 
aikasarja virtaama- ja vedenlaatutietoja ajalta ennen seuran-
taverkon perustamista.
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laadusta ja ainekuormista. Tuloksista tiedotetaan, ja ne ovat 
luettavissa myös seurantaverkon kotisivulla http://www.met-
la.fi/hanke/7467/.

Seurantaverkko palvelee metsä- ja ympäristöhallinnon, 
tutkimuksen ja käytännön tarpeita. Sitä käytetään Kansal-
lisen metsäohjelma 2015 ja EU:n vesipolitiikan puitedirek-
tiivin toteutumisen seurantaan ja toimenpideohjelmien vai-
kutusten arviointiin. Seurantaverkon avulla metsätalouden 
harjoittajat saavat tietoa toiminnan vaikutuksista vesien laa-
tuun ja voivat käyttää tuloksia vesiensuojelun kehittämi-
sessä. Seurantaverkkoa voidaan myös hyödyntää tutkimus-
hankkeissa. Seurantaverkossa olevat luonnontilaiset alueet 
luovat vertailupohjan ihmistoiminnan aiheuttamalle kuor-
mitukselle ja niiden avulla voidaan arvioida myös ilmaston-
muutoksen pitkäaikaisia vaikutuksia vesistökuormitukseen. 
Suomessa ihmisen aiheuttamasta, Itämereen päätyvästä ko-
konaiskuormasta maatalouden osuuden on arvioitu olevan 
60 prosenttia fosforin ja 54 prosenttia typen osalta. Luon-
nonhuuhtouman osuuden on arvioitu olevan 28 prosenttia 
fosforista ja 36 prosenttia typestä (http://www.itameriportaa-
li.fi ). Metsätalouden osuus ihmistoiminnan aiheuttamasta 
vesistöjen ravinnekuormituksesta on noin 6 prosenttia fos-
foripäästöistä ja 5 prosenttia typpipäästöistä. Metsätalouden 
vesistökuormitus kohdistuu usein herkimpiin latvavesiin, 
joissa muu kuormitus on yleensä vähäistä ja metsätalouden 
aiheuttama kuormitus korostuu. Metsätalouden merkittävin 
vesistöhaitta johtuu kunnostusojitusten aiheuttamasta kiin-
toainekuormituksesta.  

Juomavesi-
putkistojen
saneeraukset

Pyydä esittely! Soita 0400 518 012 tai klikkaa www.saniline.fi

• Kaivamaton saneeraustekniikka kuitusukalla
• Maailmanlaajuisesti käytetty, nyt myös Suomessa
• Poistaa olemassa oleva vuodot
• Ehkäisee putkiston syöpymisen ja murtumisen 
• Ei pienennä putken alkuperäistä kapasiteettia
• Tutkittu ja sertifikoitu menetelmä
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kuvatoimiset anturit mahdollistavat hy-
vin tiheän mittaustaajuuden, jolloin myös 
kuormitusarviot tarkentuvat. Käytännös-
sä yhdenkin parametrin vedenlaatuanturit 
ovat vielä melko kalliita, ja niiden toimin-
ta humuspitoisissa vesissä on epävarmaa 
(mm. Heikkinen 2012). Laitteiden huolto, 
kalibrointi, tulosten käsittely yms. nosta-
vat kustannuksia edelleen. Lisäksi antureil-
la ei voida tällä hetkellä mitata kokonais-
ravinteita, jotka ovat tarkkailun kannalta 
keskeisiä vedenlaatutekijöitä. Ennen kallii-
ta lisäinvestointeja tulisi tarkastella, mitä 
olemassa olevasta mittaustiedosta voidaan 
saada irti.

Koska turvetuotantoalueilta lähtevä ve-
denlaatu on vahvasti sidoksissa vallitseviin 
olosuhteisiin, on vedenlaatu ainakin peri-
aatteessa mallinnettavissa erilaisten ympä-
ristötekijöiden avulla. Tuotantoalueilla on 
kasvavassa määrin käytössä jatkuvatoimi-
nen virtaamamittaus, ja säähavaintoja on 
saatavilla Ilmatieteen laitoksen avoimis-
ta aineistoista, turvetuottajien omista sää-
asemista sekä Suomen ympäristökeskuk-
sen vesistömallijärjestelmästä. Keskeisistä 
vedenlaadun vaihtelua selittävistä tekijöis-
tä on siten helposti saatavilla tietoa.

Tässä artikkelissa esitetään tulokset ve-
denlaadun mallinnuksesta kahdelta esi-
merkkikohteelta. Ensimmäisellä kohteella 
seurattiin jatkuvatoimisella pH-anturilla 
erään turvetuotantoalueen pintavalutus-
kentältä lähtevää vedenlaatua tuotanto-
kaudella (kevät-syksy). Toisessa esimerkis-
sä tutkittiin vedenlaatua (sähkönjohtavuus 
ja sameus) turvetuotannon ja turvemetsä-

Vedenlaatumalleilla  
tarkkuutta turvetuotannon 
kuormitusarvioihin

Turvetuotannon päästötarkkailut ja kuormituslaskelmat perustuvat yleen-
sä melko harvaan vesinäytteenottoon. Hyödyntämällä tarkkailuissa ker-
tynyttä aineistoa, tarkkailupisteille voidaan laatia vedenlaadun ennuste-
malleja. Mallien avulla voidaan ennustaa vedenlaatua näyteajankohtien 
välisille päiville ja siten parantaa kuormitusarvioita.

V esitalous-lehdessä 1/2014 tuo-
tiin esille merkittävä turvetuotan-
non päästötarkkailuihin liittyvä 

ongelma: kuormituksen ajallinen vaihte-
lu voi olla suurta ja vesinäytteenoton to-
dennäköisyys osua lyhytaikaisiin kuor-
mitushuippuihin on hyvin pieni (Heitto 
2014). Tämä heijastuu epävarmuutena 
myös kuormitusarvioihin. Lyhyiden kuor-
mitushuippujen ja tulvien aikana vesis-
töihin kulkeutuu valtaosa koko vuoden 
kuormituksesta. Niinpä kuormitusarvioi-
den luotettavuuden kannalta on parempi 
ottaa pienempi määrä hyvin ajoitettuja ve-
sinäytteitä kuin suurempi määrä sattuman-
varaisia näytteitä. Näytteenoton optimoin-
nilla on siten myös mahdollista saavuttaa 
kustannussäästöjä.

Hyväkään näytteenottostrategia ei kui-
tenkaan poista sitä tosiseikkaa, että nykyi-
sellä näytteenottotaajuudella vuodesta yli 
90 prosenttia on sellaisia päiviä, joilta ei 
ole vesinäytteitä. Kuormituslaskelmissa 
tämä käsitellään yleensä siten, että vesi-
näytteiden oletetaan edustavan näyteajan-
kohtien välistä keskimääräistä vedenlaatua. 
Tämä oletus on nykykäytännön mukais-
ten kuormituslaskelmien akilleenkantapää. 
Tarvitaan menetelmä, jolla vodaan luotet-
tavasti ennustaa näyteajankohtien välistä 
vedenlaatua.

Tarkkailuaineistot ovat huonosti 
hyödynnettyjä
Ratkaisuksi ongelmaan on ehdotettu jat-
kuvatoimisia vedenlaadun mittareita. Jat-

JANNE RAUNIO 
dosentti, Kymijoen vesi ja ympäristö ry
E-mail: janne.raunio@vesiensuojelu.fi
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talouden kuormittamalla ojalla 612 päivän ajan. Molem-
milla kohteilla oli käytössä myös jatkuvatoiminen veden 
lämpötilan ja virtaamien mittaus. Tuloksista laskettiin vuo-
rokausikohtaiset keskimääräiset arvot. Vedenlaatua ennustet-
tiin virtaamien ja lämpötilahavaintojen avulla. Tavoitteena 

oli testata, voidaanko tulosten pohjalta luoda ennustavia mal-
leja vuorokausikohtaisille pitoisuuksille. Menetelmän toimi-
vuutta testattiin erottamalla mallinnukseen pieni, 10 prosen-
tin satunnaisotos aineistoista, ja malleja testattiin lopuille 90 
prosentille havainnoista. Tällä tavoin pyrittiin selvittämään 
mallien toimivuutta mahdollisimman suurella vertailuaineis-
tolla. Analyysimenetelmänä käytettiin neuroverkkoja (mm. 
Nisbet ym. 2009).

Luotettavia malleja jo pienillä havaintomäärillä
Esimerkkikohteilla vuorokauden keskivirtaamat ja keskiläm-
pötilat selittivät hyvin vedenlaadun vaihteluita. Vastaavia tu-
loksia on löydettävissä aiemmistakin tutkimuksista (Koer-
selman ym. 1993, Kløve 2001, Marttila & Kløve 2008, 
Tuukkanen ym. 2014). Turvetuotantoalueen pintavalutus-
kentältä lähtevän veden pH pystyttiin malliaineistossa (16 
havaintoa) ennustamaan tarkasti, ja mallin ennustetarkkuus 
oli lähes yhtä hyvä validointiaineistolla (Kuva 1). Malliai-
neiston keskimääräinen absoluuttinen virhe (MAE) oli vain 
0,06 (pH-yksikköä) ja mallin selitysaste 0,89 (maksimiar-
vo 1). Validointiaineistolla (140 havaintoa) vastaavasti MAE 
0,09 ja selitysaste 0,68.

Toisella esimerkkikohteella ojan sähkönjohtavuus (mS/m) 
voitiin niin ikään ennustaa tarkasti virtaama- ja lämpötilatie-
doilla (Kuva 2A). Malliaineiston (61 havaintoa) keskimääräi-
nen absoluuttinen virhe (MAE) oli 0,28 (mS/m) ja selitysaste 
0,92. Validointiaineistolla (551 havaintoa) vastaavasti MAE 
oli 0,38 (mS/m) ja selitysaste 0,88. Sameus oli esimerkkiai-
neistojen parametreista vaikeimmin mallinnettavissa, sillä ai-
neistossa oli satunnaisia, ympäristöolosuhteista riippumatto-
mia kuormitushuippuja (Kuva 2B). Todennäköistä on, että 
kuormituspiikit aiheutuivat ojan pohjalle laskeutuneen sedi-
mentin sekoittumisesta takaisin veteen ojan virtaamien no-
peasti kasvaessa. Malliaineistossa sameuden keskimääräinen 
absoluuttinen virhe (MAE) oli 4,96 (NTU) ja mallin seli-
tysaste 0,60. Validointiaineistolla vastaavasti MAE oli 8,05 
(NTU) ja selitysaste 0,06.

”Kaikki mallit ovat virheellisiä, mutta osa on 
hyödyllisiä”
Malleihin liittyen on huomioitava, että ne ovat yksinker-
taistuksia ja yleistyksiä todellisuudesta ja niiden tuottamat 
ennusteet ovat enemmän tai vähemmän virheellisiä. Tästä 
huolimatta mallit voivat olla monessa mielessä hyödyllisiä, 
kuten kuvaamaan säännönmukaisuuksia, lyhyen aikavälin 
vaihteluita ja pitkän aikavälin trendejä, jotka muuten voi-
sivat jäädä havaitsematta. Mallit ovat juuri niin hyviä kuin 
niiden taustalla oleva aineisto. Näytemäärä ei ole sinällään 
ratkaiseva tekijä, vaan aineiston laatu. Mikäli esim. tulvati-
lanteista ei ole havaintoja, on epätodennäköistä että malleilla 
voidaan luotettavasti ennustaa vedenlaatua tällaisissa olosuh-
teissa. Niinpä hyvä näytteenottostrategia auttaa myös mallin-
nuksessa, sillä erilaisista olosuhteista kerätyt havainnot paran-
tavat mallien luotettavuutta.

Turvetuotannon kuormitustarkkailuista on saattanut ker-
tyä aineistoja jo pitkältäkin ajalta, mutta virtaamia on seurat-

Kuva 2. Erään turvetuotannon ja turvemetsätalouden kuor-
mittaman ojan sähkönjohtavuuden (A) ja sameuden (B) ha-
vaitut ja ennustetut vuorokausikeskiarvot 612 päivän seuran-
tajakson aikana.

Kuva 1. Eräältä turvetuotantoalueelta lähtevän veden hap-
pamuuden havaitut ja ennustetut vuorokausikeskiarvot ke-
vään ja syksyn välisenä aikana.
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tu jatkuvatoimisin mittarein yleensä vasta muutaman vuoden 
ajan. Paljon on myös tuotantoalueita, joilla jatkuvatoimis-
ta virtaamamittausta ei ole vieläkään käytössä, jolloin myös 
vedenlaadun mallinnus ja kuormituksen laskenta tässä ar-
tikkelissa esitetyllä tavalla ei ole mahdollista. Näytteenotto-
taajuudesta ja –strategiasta riippuen yhden-kolmen tarkkai-
luvuoden aikana havaintoja kertyy todennäköisesti jo niin 
paljon, että erilaisista virtaama- ja sääolosuhteista on katta-
vasti havaintoja. Koska kohteiden välillä on merkittäviä ero-
ja johtuen geologiasta, turvesuon iästä ja ilmastosta, on ve-
denlaadun mallinnus tehtävä tapauskohtaisesti.

Hyvään näytteenottostrategiaan yhdistettynä vedenlaa-
dun mallinnus voi tarjota turvetuotannon kuormitustarkkai-
luihin yksinkertaisen ja edullisen työkalun, ja huomattavan 
parannuksen kuormitusarvioihin. Nykyiseen kuormituslas-
kentaan nähden mallinnuksen lähestymistapa on realistinen: 
vesinäytteiden oletetaan edustavan muutaman viikon sijaan 
vain näytepäivää, ja näytepäivien väliset pitoisuudet ennus-
tetaan niiden säännönmukaisuuksien avulla, mitä tarkkailu-
aineistossa on havaittu.  
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HELPPOA ETÄHALLINTAA 
Grundfos Remote Management (GRM) on 
kustannustehokas ja kattava internet-pohjai-
nen pumppujen ja pumppaamoiden hallin-
ta- ja valvontatyökalu. Etähallinta vähentää 
tarvetta paikan päällä tapahtuviin huolto-
käynteihin ja virheilmoitukset tulevat perille 
varmasti – ilman viiveitä. 

Uusi ELSA-DC on valmiiksi koottu Dedicated 
Controls -järjestelmä, joka on suunniteltu eri-
tyisesti suomalaisiin kohteisiin. Siinä on mm. 
värinäytöllinen CU 362 -ohjausyksikkö, joka 
mahdollistaa jopa kuuden pumpun ohjauk-
sen, seurannan ja valvonnan samaan aikaan. 

ELSA-DC:n hyötyjä ovat mm.:

• helppo käyttö ja suuri värinäyttö
• pumppujen hyötysuhteen optimointi
• integroitu modeemi
• reaaliaikainen seuranta verkossa.

Kysy lisää myynnistämme puh. 0207 889 900
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lisen vaikutustarkastelun ja Taivalkosken 
kalatien yleissuunnitelman laatimisessa. 
MacDougalilla on runsaasti kansainvälis-
tä kokemusta kalateiden suunnittelusta ja 
hän työskentelee ympäristökonsulttiyhti-
össä EnviroCentre Ltd. 

Matkalle osallistuivat Jussi Pyyny ja 
Erkki Huttula (Kemijoki Oy) sekä Lapin 
ELY-keskuksesta; Pentti Pasanen, Jari Les-
kinen ja Jarmo Huhtala. (Kuva 1.)

Tummel River
Ensimmäinen tutustumiskohde oli Tum-
mel River, jonka keskivirtaama on 75 m3/s. 
Joen pääuomassa on neljä vesivoimalaitos-

K emijoen Taival-, Ossaus-, Petäjäs- ja 
Valajaskoskien kalateiden suunnit-
teluprojektin, Askel Ounasjoelle III, 

yhtenä tärkeänä tehtävänä on ollut edis-
tää Kemijoen kalatiehankkeiden osallis-
ten kansallista ja kansainvälistä verkostoi-
tumista. Verkostoituminen on kasvattanut 
toimijoiden osaamista kalateiden suunnit-
teluprosessin osalta sekä lisännyt tietämys-
tä rakennettujen vesistöjen vesivaelluska-
lojen palauttamiseen liittyvistä ongelmista, 
mahdollisuuksista ja keinoista.

 Matkan ohjelman laadinnasta vastasi 
skotlantilainen Dr Kenneth MacDougall, 
joka on ollut keskeinen henkilö Kemijoen 
kalateiden rakentamisen teknis-taloudel-

Kalatieoppia hakemassa

Kemijoen kalateiden suunnitteluun keskeisesti osallistuneita Lapin ELY 
-keskuksen virkamiehiä ja Kemijoki Oy:n asiantuntijoita vieraili Askel Ou-
nasjoelle III -projektin puitteissa Skotlannissa perehtymässä rakennettujen 
jokivesistöjen kalatiekysymyksiin 4.8. – 8.8.2014. Matkan tutustumiskoh-
teet ja -aiheet olivat valittu siten, että niistä sai käyttökelpoista tietopoh-
jaa Kemijoen kalatie- ja vaelluskalojen palauttamishankkeiden toteutta-
miseen ja suunnitteluun. 

Kuva 1. Vasemmalta Jarmo Huhtala, Pentti Pasanen, Erkki Huttula, Jari Leskinen ja Jussi Pyyny. River Deen sillalla Ballaterin-kylän 
kohdalla. Pari päivää kuvan ottamisen jälkeen alueella alkoivat kovat vesisateet ja Dee Riverin veden pinta nousi 2,5 metriä (Kuva 
Kenneth MacDougall)

JARMO HUHTALA
ylitarkastaja, Lapin ELY -keskus
E-mail: jarmo.huhtala@ely-keskus.fi

Kirjoittaja on valmistunut Lapin 
yliopistosta hallintotieteen maisteriksi 
2001, iktyonomiksi Paraisilla 1988. 
Työnkuvaan sisältyy mm. kalatie-
strategian toimeenpanoon liittyviä 
tehtäviä Lapin alueella. Jokikunnostusten 
parissa Huhtala on työskennellyt vuodesta 
1989 lähtien. Huhtala on Rovaniemen 
kaupunginvaltuutettu ja Lapin Liiton 
valtuuston jäsen. Hän on ollut eri lauta-
kuntien puheenjohtaja. Harrastuksena on 
myös matka- ja erätarinoiden kirjoittaminen, 
joita on julkaistu alan lehdissä.
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ta, jotka on rakennettu 1950-luvulla. Kohdetta esitteli mat-
kalaisille Alastair Stephen (Scottish & Southern Energy, 
SSE). Alastairin tehtävänä voimayhtiössä on huolehtia siitä, 
että vesivoimatuotannossa minimoidaan haitat ympäristölle, 
vesistöalueen virkistyskäytölle ja joen kalastolle. Alastair toi 
esille sen, että viime vuosina Euroopan Unionin vesipuite-
direktiivi on tuonut vesivoimayhtiölle uusia ympäristöta-
voitteita, jotka pyritään asianmukaisesti täyttämään. Uusi-
en vaateiden vuoksi mm. useiden voimalaitosten alapuolisiin 
jokiuomiin juoksutettavien minimivirtaamien määrittely oli 
parhaillaan lupaviranomaisen käsittelyssä. 

Tummel Riverin ensimmäisen voimalaitoksen (Pitlochry, 
putouskorkeus 15 m ja teho 15 MW) pystyrako-tyyppisestä 
kalatiestä nousee vuosittain noin 5000 lohta voimalaitoksen 
ohi. Kalatien kautta nousseista lohista 90 prosenttia vaeltaa 
ennen seuraava vesivoimalaitosta rakentamattomaan Tilt-si-
vujokeen, jossa on runsaasti lohen lisääntymis- ja poikastuo-
tantoalueita. Loput lohet jatkavat Tummel Riveriä ylävirtaan 
kohti Cluniesin voimalaitosta, jossa on myös pystyrako-tyyp-
pinen kalatie.  

Pitlochryn kalatien pituus on 310 metriä ja siinä on 34 vä-
liallasta. Voimalaitoksen säännöstelyaltaan vedenpinnan kor-
keus vaihtelee vuorokauden aikana noin kaksi metriä. Kala-

tien yläosassa on automaattinen säätöluukku, jonka avulla 
kalatien veden virtaamaa voidaan säädellä. Kalat ohjataan 
kalatiehen ohjeaidan avulla. Kalatien houkutusvirtaama on 
1,2 m3/s ja kalatie on rakennettu yhtä aikaa voimalaitoksen 

Kuva 2. Pitlochryn vesivoimalaitos valuma-alue 1 600 km2, keskivirtaama 75 m3, padon korkeus 15 m teho 15 MW.  Kuvan vasem-
massa alareunassa kulkee pystyrakokalatie. Turbiinivesien ulostuloaukkojen edessä on kalojen ohjainaita kalatien suulle.

Kuva 3. Pitlochryn voimalaitoksen kalatien suuaukko ja oh-
jainaita.

 KALATIET
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kanssa velvoitteen mukaisesti lupaviranomaisen määräykses-
tä. Pitlochryn voimalaitospadolla lohilta menee keskimäärin 
12 tuntia, jotta ne löytävät kalatien suun ja sitä kautta tiensä 
voimalaitospadon yläaltaaseen. 

Tummel Riverin pääuomassa voimalaitosten ohi mereen 
pyrkivien lohen vaelluspoikasten ongelmana on erittäin suu-
ri voimalaitoskohtainen kuolleisuus. Vaelluspoikasten hävi-
kin aiheuttaa voimalaitoksissa käytettävä Francis-tyyppinen 
turbiini, jota voisi hyvällä syyllä kuvata kalasilppuriksi. On-
gelma pyrittiin poistamaan estämällä vaelluspoikasten meno 
voimalaitoksen turbiinien imuputkiin ohjainaitojen avulla. 
Ohjainaitojen toisena tarkoituksena oli ohjata vaelluspoika-
set kalatielle ja sitä myöten turvallisesti ohi voimalaitoksen. 
Poikaset eivät kuitenkaan löytäneet kalatien suuta ja yläaltaan 
predaattorit mm. hauet söivät poikaset. Nykyisin haitalliset 
ohjainaidat on poistettu ja vaelluspoikaset menevät voima-
laitosten läpi matkallaan kohti merta. Poikaskuolleisuus on 
nykyisin Tummel Riverillä noin 20 prosentin luokkaa voi-
malaitosta kohden. 

Alastairille kuvailtiin Kemijoen kalatieproblematiikkaa ja 
erityisesti kysymystä vaelluspoikasten voimalaitoskohtaises-
ta hävikistä. Alastairin näkemys asiasta oli se, että koska Ke-
mijoen voimalaitoksissa on kalaystävälliset Kaplan-turbiinit 
ja voimalaitosten putouskorkeudet ovat korkeintaan noin 20 
metrin luokkaa, niin voimalaitosten aiheuttama vaelluspoi-
kasten hävikki ei tule olemaan ongelma Kemijoella.

Tummel Riverin toisen voimalaitoksen (Clunie, putous-
korkeus 53 m ja teho 61 MW) säännöstelypadolta vesi johde-
taan putkea pitkin noin kahden kilomerin matkan alavirtaan 
päin varsinaisen voimalaitoksen turbiineihin. Säännöstely-
padon ja sen yhteydessä olevan kalatien sekä varsinaisen voi-
malaitoksen välille jää morfologialtaan suhteellisen luon-
nontilainen jokiosuus. Cluniesin kalatien haasteena onkin 
houkutella lohi nousemaan voimalaitoksen turbiinivirroista 
jokiuomaan myöten säännöstelypadon kalatien suulle. Clu-
niesin kalatien virtaama on 0,5 m3/s ja kalatien suulle johde-
taan aputurbiinien kautta virtaamaa siten, että houkutusvir-
taama kalatien suulla on noin 1,2 m3/s. 

Kalatien toimivuus on siten täysin riippuvainen säännös-
telypadolta jokiuomaan päästetyn virtaaman määrästä. Voi-
mayhtiön onkin päästettävä jokiuomaan velvoitteen mukai-
nen minimivirtaama, mutta se ei ole kaikissa Tummel Riverin 
virtaamatilanteissa riittävä lohen ja meritaimenen houkut-
telemiseksi vanhaan jokiuomaan. Voimayhtiö on pyrkinyt 
poistamaan ongelmaa juoksuttamalla säännöstelypadolta jo-
kiuomaan herätevirtaamia vaelluskalojen houkuttelemiseksi 
kalatielle. Parhaillaan on kuitenkin lupaviranomaisessa pää-
tettävänä uuden minimivirtaaman määrä, jotta kalatien toi-
mivuus saadaan halutulle tasolle. 

Bealy River
Seuraavana päivänä tutustuimme Bealy Riverin kalateihin. 
Ensimmäinen päivän kohde oli joen alin voimalaitos (pu-
touskorkeus 17 m ja teho 20 MW) Kilmorack ja sen Bor-
land-tyyppinen kalatie. Kilmorackissa on havaittu, että 
laitoksen kaksi Kaplan turbiinia eivät vahingoita lohen vael-
luspoikasia. Borland-kalatie on käytössä 8:00–22:00 välisen 
ajan. Kalatien houkutusvirtaama on noin 1,5 m3/s, josta noin 
2/3 tulee aputurbiinin kautta kalatien suulle. 

Borland-kalatietä käytetään siten, että kaloja houkutellaan 
kalatien sisälle kolmen tunnin ajan, jonka jälkeen sulkuluu-
kut menevät kiinni ja kalojen nostovaihe yläaltaaseen kestää 
yhden tunnin. Vuorokauden aikana Borland toimii kolme 
kertaa. Kilmorackissa on seurattu lohien pysymistä kalatiessä 
houkutusvaiheen aikana ja tutkimuksessa on todettu lohien 
liikkuvan erittäin aktiivisesti sisään ja ulos kalatien sulutus-
kammiosta. Yhden sulutuskerran aikana lohta nousee keski-
määrin kalatietä avulla yläaltaaseen 200 yksilöä. 

1960-luvulla Kilmorackin kalatien kautta nousi lohta jo-
keen vuosittain 8000–9000 yksilöä. Nykyään lohta nousee 
noin 4 000 yksilöä/vuosi. Syitä lohimäärän laskuun on usei-
ta. Mm. lohen poikasten kuolleisuus merialueella on kas-
vanut. Syynä lienevät merialueen ympäristömuutokset sekä 
merialueen kalastus. Myös jokialueella virkistyskalastus on 
suhteellisen voimakasta. 

Kuva 4. Kilmorackin voimalaitoksen Borland-kalatien suuauk-
ko kuvassa keskellä.

Kuva 5. Kilmoracin kalatien kalalaskuri on kuvassa keskellä. 
Laskuri sijaitsee kalatien ulosmenoväylän alkupäässä, sulu-
tuskammion yläosassa.
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Kilmorackin voimalaitoksen pitää juoksuttaa velvoitteen 
mukainen minimivirtaama Bealyn Riveriin, jotta kalat py-
syisivät laitoksen alapuolisessa jokiuomassa. Bealy Riverin 
alajuoksulla on lohelle hyvin sopivia lisääntymis- ja poikas-
tuotantoalueita. Myös Kilmorackin voimalaitoksen osalta on 
riittävän minimivirtaaman uudelleen arviointi parhaillaan lu-
paviranomaisen käsiteltävänä. 

Kilmorackin voimalaitoksen jälkeen joessa on kolme 
isompaa voimalaitosta, joissa kaikissa on Borland-tyyppiset 
kalatiet. Erikoisuutena voidaan mainita, että Beannacharmin 
voimalaitoksella on turbiinien (Francis-tyyppiä) imuputkien 
edessä välpät, jotka ohjaavat lohismoltit omaa reittiään ohi 
laitoksen. Bealyn Riveristä lähtee merivaellukselle vuosittain 
noin 8 000 lohismolttia. Joen nykyiseksi smolttituotantopo-
tentiaaliksi on kuitenkin arvioitu 18 000/vuosi, joten työsar-
kaa joen lohikannan hoidossa riittää edelleen. 

Conon River
Vesistön kalakantojen velvoitehoito-ohjelma on monipuo-
linen. Lohikantaa hoidetaan kalateiden, istutusten ja lohis-
molttien ylisiirtojen avulla. Conon Riverin pääuoman voima-
laitoksissa on kaikissa Borland-tyyppiset kalatiet. Alimman 
voimalaitoksen (putouskorkeus 16 m ja teho 15 MW) Torr 
Achilty kalatien houkutusvirtaama on noin 2 m3/s, josta noin 
¾ saadaan aputurbiinin kautta kalatien suulle. Lohta kala-
tiestä on viime vuosien aikana noussut keskimäärin noin 600 

yksilöä. 1970-luvun alussa kalatiestä nousi vielä noin 2000 
lohta vuodessa. Syyt lohimäärien laskuun ovat samat kuin 
Tummel ja Bealy Riverillä. Conon Riverin seuraavan padon 
Luichartin (putouskorkeus 56 m ja teho 34 MW) kalatiestä 
nousee nykyään noin 300 lohta vuosittain. Lohihävikkiä ai-
heuttaa mm. salakalastus.  

Conon Riverin vesistössä on saatu uusia lohijokia kala-
teiden avulla. Kyseisiä jokia ovat River Bran ja River Breig. 
Edellä mainituilla jokikohteilla on ollut luonnoneste ka-
lannousulle. Kalan nousun estäneille jyrkille koskialueille/
putouksille on louhittu kallioon kynnys/väliallas tyyppiset 
kalatiet. Näin on saatu kompensoitua muilla vesistön joki-
kohteilla menetettyjä lohen lisääntymis- ja poikastuotanto-
alueita. Lisäksi Conon Riverin pääuoman latvavesiltä meri-
vaellukselle lähteneet smoltit pyydetään Achanaltin padolla 
ja smoltit siirretään tankkiautolla jokisuulle. Näin vaeltavien 
smolttien hävikki saadaan mahdollisimman pieneksi. Vuo-
sittain ihmisten avustamana siirretään noin 8 000 smolttia. 

Loppupohdintaa
Matkan aikana perehdyimme Tummel-, Bealy- ja Conon Ri-
verin voimalaitoskohteilla rakennettujen vesistöjen kalateihin 
ja vaelluskalakantojen hoitoon. Vesistöjen voimalaitokset on 
rakennettu 1950-luvulla. Kalatiet uoman sulkeneisiin patoi-
hin oli rakennettu lakiin ja velvoitepäätöksiin perustuen yh-
tä aikaa voimalaitosten kanssa. Lohella ja meritaimenella oli 

Kuva 6. Torr Achilty laitoksen Borland-kalatien sulutuskammion täyttö meneillään. Kalalaskuri on myös näkyvillä.
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siten patojen valmistuttuakin mahdollisuus nousta kalatei-
tä pitkin ohi patorakenteiden kutu- ja poikastuotantoalueil-
leen. Vaelluskalakantoja ei menetetty ja vaellushaluiset lohet 
ja meritaimenet ovat käyttäneet kalateitä kutuvaelluksellaan 
nykypäiviin asti jo yli 50 vuoden ajan. 

Patojen alapuoliset jokiuomat olivat tutustumiskohteil-
la morfologialtaan lähellä luonnontilaa. Näin ollen uomis-
sa on vielä paikoin runsaasti lohille ja meritaimenille sopivia 
elinympäristöjä. Voimayhtiöillä onkin velvoitteena juoksut-
taa vähintään tietty minimivirtaama patojen alapuoliseen jo-
kiuomaan, jotta jokialueiden vaelluskalojen elinympäristöt 
säilyisivät kunnossa ja kalakannat elinvoimaisina. Useiden 
voimalaitosten osalta minimivirtaamien uusia määriä kos-
keva päätöksentekoprosessi oli lupaviranomaisessa parhail-
laan käynnissä. 

Rakennettujen vesistöjen virkistyskäyttö oli kohdealueil-
la paikoin varsin voimakasta. Esimerkiksi Kilmorackin voi-
malaitoksen lähialueella vieraille vuosittain arviolta 500 000 
kävijää. Virkistyskalastus ja jokivarren muu virkistyskäyt-
tö onkin edellä mainitulla kohteella aluetalouden kannalta 
merkittävää. Vesivoimatuotannossa yhtiöiden on huomioi-
tava vesistön muu käyttö sekä EU:n vesipuitedirektiivin tuo-
mat ympäristötavoitteet. 

Koska tutustumiskohteiden kalatiet oli rakennettu yhtä 
aikaa voimalaitosten kanssa, oli kalatierakenteet voitu sovit-
taa hyvin voimalaitosrakenteisiin. Kalatiet olivat tutustumis-
kohteissa Borland- tai pystyrako-tyyppeihin kuuluvia tek-
nisiä kalateitä. Kullakin jokikohteella patojen kalateissä oli 

käytetty vain yhtä valittua kalatietyyppiä. Kynnys/väliallas-
tyyppiä oli käytetty sivujokien luonnonesteiden ohittavissa 
uudemmissa kalateissä. Houkutusvirtaamat olivat kalateiden 
suulla noin 2 m3/s luokkaa. Usein suurin osa houkutusvir-
taamasta tuli kalatien suulle aputurbiinin kautta. Voimalai-
tokset, joissa oli Kaplan-tyyppiset turbiinit, eivät olleet on-
gelmallisia smolttien alasvaelluksen kannalta. Voimalaitokset, 
joissa oli Fancis-tyyppiset turbiinit, smolteista kuoli noin 20 
prosenttia voimalaitoksen läpi mennessään. 

Edellisinä vuosikymmeninä nousukalojen määrä ko. jo-
kiin on ollut hieman suurempi kuin nykyisin. Syitä kala-
määrien pienenemiseen on useita; merialueen kasvanut 
smolttipoikasten kuolleisuus, merialueen kalastus, säännös-
telyaltailla vaelluspoikasiin kohdistunut predaatio, voimakas 
virkistyskalastus ja ilmastomuutoksesta aiheutuneet haitalli-
set ympäristömuutokset. 

Edellä mainittuihin haasteisiin vastataan kalastusjärjeste-
lyiden kehittämisellä, voimayhtiöiden velvoitteiden osittai-
sella uudelleen määrittelyllä (minimivirtaama), elinympä-
ristökunnostuksilla, ja muulla vaelluskalakantojen hoidon 
tehostamisella. Erityisesti Stephen Alastair tähdensi, että 
voimalaitosten käytössä on huomioitava myös vaelluskalo-
jen tarpeet, muutoin kalakantojen asianmukainen hoito ei 
onnistu. 

Kemijoen kalatiekysymyksiin voi perehtyä Askel Ounas-
jolle III -projektin kotisivujen kautta osoitteessa http://www.
ymparisto.fi/fiFI/Vesistokunnostusverkosto/Hankkeet/As-
kel_Ounasjoelle_III  
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Teksti ja kuvat: 
EEVA VÄNSKÄ

Tolkkua vesihuoltoon

UNESCO-oppituolin vesiaiheinen vuosiseminaari keräsi Tampereen teknil-
liselle yliopistolle (TTY) joukon kansainvälisiä kuulijoita. Kaikkia osapuo-
lia yhdistää huoli siitä, miten veden käyttö hallitaan tulevaisuudessa mah-
dollisimman järkevästi.

Vuonna 2030 puolet maailman ih‑
misistä kärsii vakavasta vesipulasta. 
Samalla kun puhdas vesi on ihmis‑

oikeus, se on paljon muutakin, kuten kau‑
pallinen hyödyke.

Riskit lisääntyvät
UNESCOn tiedeohjelman pääsihteeri 
Blanca Jiménez-Cisneros sanoo, että ve‑
sihuolto on vaikea asia siksi, että se on niin 
monimutkainen kokonaisuus.

‑ Vesi liittyy kaikkeen. Se on esimerkik‑
si ilmastoasia. Veteen liittyviä ongelmia ei 
voida ratkaista, ellei samalla mietitä siihen 
kietoutuneita muita haasteita. 

Jiménez‑Cisneroksen mukaan on kui‑
tenkin selvää, että kasvihuonekaasujen 
määrän kasvaessa myös veteen liittyvät ris‑
kit kasvavat. 

‑ Teollisuudella, maanviljelijöillä ja 
kaupunkilaisilla on kuuluva ääni, mutta 
ekosysteemit eivät osaa puhua. Ne kärsi‑
vät ensimmäisinä.

Luonnonvaroista käydään kiihtyvää kil‑
pailua samaan aikaan, kun saastuminen li‑
sääntyy. Onko pääsihteerillä mitään loh‑
duttavaa kerrottavaa?

‑ Uskon, että UNESCO voi osaltaan 
tuoda yhteen valtioiden korkeimpia päät‑
täjiä, jotta vesien suojelussa ja vesihuolto‑
asioissa päästäisiin eteenpäin. 

Tampereen teknillisen yliopiston UNESCO-seminaarissa keskusteltiin vesihuoltopalveluiden haasteista. Seminaarin osanottajia 
oli 49 kymmenestä maasta.
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Helppoja ratkaisuja ei ole näköpiirissä. Hydrologisten 
prosessien ymmärtämisen lisäksi tarvitaan johtamistaitoa, 
järkevää kaupunkisuunnittelua, energian käytön vähentä‑
mistä, uusia lähestymistapoja ja teknologioita sekä biodiver‑
siteetin suojelua. 

Verkostot kuntoon
Dosentti ja UNESCO‑oppituolin haltija Tapio S. Katko sa‑
noo, että vesihuollon eli vedenhankinnan ja sanitaation puu‑
te on maailmalla paljon suurempi ongelma kuin tulvat. Mel‑
kein miljardilta ihmiseltä puuttuu turvallinen vesi. Kaksi ja 
puoli miljardia ihmistä joutuu elämään ilman sanitaatiota.

‑ Vettä tarvitaan päivittäin sekä tavallisen kansalaisen ar‑
jessa että yhteiskunnan eri osa‑alueilla. Siksi vesihuollon toi‑
mintavarmuuden tulisi olla tärkeysjärjestyksessä kärkipäässä.

Lähtöasetelma Suomessa on erittäin hyvä. On kaikki eväät 
tehdä kestäviä vesihuoltoratkaisuja. Rapistunut vesihuolto‑
verkosto voi kuitenkin muodostua ongelmaksi. Saneeraus‑
velkaa on, ja se pitäisi pikimmiten hoitaa pois. 

Vesihuollon toimivuus ja kokonaisuuksien hallinta on 
myös ammatillinen haaste. Veden ja jäteveden käsittely on 
insinöörikoulutuksen keskiössä, kun Katkon mukaan pitäisi 
lisätä osia esimerkiksi järjestelmien hallinnasta, toiminnasta 
sekä taloudesta ja johtamisesta.

‑ Kun vesialan ammattilaiset eläköityvät, suuri kysymys on 
mistä saamme tulevaisuudessa tarvittavan määrän vesiosaajia.

Katko toivoisi tutkimuspuolen ja käytännön osaamisen 
yhdistämistä koulutuksessa nykyistä tiiviimmin. 

Paneeli - vastauksia
Asiantuntijapanelistit pohtivat seminaarissa veteen liittyviä 
haasteita. Vaikka tyhjentäviin vastauksiin ei päästykään, seu‑
raavassa mielenkiintoisia nostoja.

Asumisen ja rakentamisen kannalta on halvempaa liittyä 
olemassa olevaan vesihuoltoverkkoon, mutta onko se järke‑

vää tulevaisuuden rakentamista?
Johtopäätöksenä taisi olla, että jos emme voikaan korva‑

ta kerralla nykyistä putki‑infrastruktuuria, voisimmeko kui‑
tenkin olla laajentamatta nykyistä vanhaan teknologiaan pe‑
rustuvaa vesihuoltojärjestelmäämme? Tai jos laajennamme, 
uusia verkkoon liittyjiä pitää rokottaa tarpeeksi korkeilla 
maksuilla. 

Maalla hyvin hoidettu kuivakäymälä ajaa asiansa. Ehkä 
voisimme myös kehittää uusia pieniä suljettuja vesihuolto‑
systeemejä? 

Maria Notley sanoi, että kehitysmaissa jätevedet ovat suu‑
rin ongelma. Suomessa käytössä oleva jätevesiratkaisu ei so‑
vellu kaikkialle. Pitäisi saada aikaan monistettavia ja yksin‑
kertaisia ratkaisuja, jotka toimisivat eri paikoissa. 

Entä voisivatko vesilaitokset kerätä rahaa muuten kuin ve‑
simaksuilla ja jakaa veden asukkaille ilmaiseksi? Joni Vihan‑
ta kysyi, eikö ole ihan yhtä mahdollista esimerkiksi pullottaa 
vettä, myydä sitä voitolla jonnekin ja rahoittaa siten veden‑
jakelua paikkakunnalla?

Paneelissa olivat mukana professori Harry Edelman 
(TTY), kehityspolitiikan vt. neuvonantaja Maria Notley ul‑
koasiainministeriöstä, professori Jukka Rintala (TTY) sekä 
toimitusjohtaja Joni Vihanta Kannuksen vesiosuuskunnas‑
ta. Paneelia johti Vesilaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Os‑
mo Seppälä.  

Tavoitteena toimiva vesihuolto kaikille! Seminaarisalin pöy-
dän vesikannu symboloi aihetta.

Hallitsemme vesihuollon 
koko elinkaaren. 

FCG Suunnittelu ja tekniikka  •  www.fcg.fi
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 AJANKOHTAISTA

Vesitalous 
50 vuotta sitten

Onko mikään muuttunut vesialalla 50 vuodessa? Arvioi itse. 
Vesitalous-lehti julkaisee 50 vuotta vanhojen lehtien kansikuvia, 
joissa kerrotaan lehden keskeiset aiheet ja kirjoittajat.

•	 Simo Jaatinen:	Merialueiden	suojelu

•		 Heikki Hiidenheimo:	Korkeakuormitteiset	aktiivilietelaitokset

•		 Veikko Tipuri:	Pumppuasemat	ja	niiden	muotoilu

•		 Matti Tikka:	Biologinen	puhdistus

•		 Reino Kalliola:	Limnologisymposio

	 Vesiensuojelun	neuvottelukunnan	tiedotuksia

	 Pohjanmaan	jokijärjestelyt
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Tänä vuonna Maailman vesipäivän teemana oli 
”Vesiyhteistyö”. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta yhteis-

työn lisäämisen luomista mahdollisuuksista ja vesien hallinnan 
haasteista veden tarpeen lisääntyessä. Suomen Vesiyhdistyksen 
yhteistyössä Porvoon Veden kanssa järjestämä maailman vesi-
päivän seminaari juhlisti samalla Porvoon Veden 100-vuotista 
toimintaa, josta kuultiin toimitusjohtaja Risto Saarisen esitel-
mässä. Seminaariohjelma koottiin Maailman vesipäivän tee-
maan ja Porvoon Veden juhlavuoteen sopivaksi. Tilaisuudessa 
kuultuja esityksiä on nähtävillä Vesiyhdistyksen www-sivuilla 
www.vesiyhdistys.fi. Seminaarin jälkeen jatkettiin iltatilaisuu-

della, jossa mm. jaettiin Suomen Vesiyhdistyksen kirjallisuus-
palkinto ja Juniorivesipalkinto.

Vuoden 2013 Suomen Vesiyhdistyksen kirjallisuuspalkinnon 
saajaksi valittiin professori Timo Huttula SYKE:stä. Professori 
Huttulan kirjallinen tuotanto käsittelee etenkin järviä, jotka ovat 
olleet hänen keskeinen tutkimuskohteensa koko hänen tieteelli-
sen uransa ajan. Tämänvuotisen Juniorivesikilpailun voittajana 
iltatilaisuudessa palkittiin Filip Soich Helsingin Suomalaisesta 
Yhteiskoulusta. Hänen työnsä aihe oli “Determining the 
Viability of Struvite Precipitation as an Alternative Method for 
Phosphate Ion removal from Wastewater”.

Suomen Vesiyhdistys ry:n vuosikokous pidettiin keskiviik-
kona 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 

kautensa ulkomaille siirtyneen Matti Ojalan tilalle valit-
tiin Pertti Seuna. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Tapio 
Kovanen.

Jäsenmaksuiksi päätettiin:
• henkilöjäsen 55 € (ilman Vesitalous-lehteä 40 €)
• opiskelijajäsen 10 €
• yhteisöjäsen 300 €

Suomen Vesiyhdistyksen logokilpailu julistettiin avatuk-
si Porvoon seminaarin iltatilaisuudessa. Yhdistyksen van-

ha järvi/valuma-aluemallinen logo kaipaa uudistamista. 

Tavoitteena on, että uusi logo julkaistaisiin vuoden 2014 vesipäi-
vänä. Tarkemmat kilpailuohjeet osoitteessa www.vesiyhdistys.fi. 
Voittaja saa määrättömästi kunniaa ja lisäksi 500 € palkinnon.

Maailman vesipäivän 2013 seminaaria vietettiin 22.3. Porvoossa

Suomen Vesiyhdistyksen logokilpailu, voittajalle palkintona 500 euroa

Vuosikokouksen päätökset

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

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.

Matkan hinta jaetussa 2-h huoneessa n. 900 €, 1-h huoneessa n. 1000 €. 
Muutama paikka vielä vapaana, ilmoittautumiset sihteerille (jari.koskiaho@ymparisto.fi).

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)
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Suomen Vesiyhdistyksen tämänvuotinen nelipäiväinen opin-
tomatka suuntautui pääosin Itämeren etelärannalle, Saksan ja 
Puolan rajamaille. Berliinin lentokentältä lähdettiin bussilla 
kohti pohjoista, Rostockin lähellä sijaitsevaan pieneen War-
nemünden rannikkokaupunkiin. Tutustumiskohteena oli 
merentutkimuslaitos, Leibniz-Institut für Ostseeforschung 
Warnemünde. Siellä saatiin laitoksen yleisesittely sekä tie-
toa Itämerestä ja siihen kohdistuvasta tutkimustoiminnasta. 
Laitoksella on 200 tutkijaa ja kaksi hyvin varustettua alusta, 
joista suuremmalla tehdään tutkimusmatkoja myös Itämeren 
ulkopuolelle, erityisesti arktiselle alueelle. Matkaa jatkettiin 
itään ja majoituttiin Puolan puolelle, Oder-joen suistoalu-
eella olevalle Usedomin saarelle Swinoujscien kaupunkiin.

Toisena päivänä mukaan saatiin matkatoimiston hankki-
ma opas, herra Marek Karcewzki, joka toimi myös tulkkina 
vierailukohteissa kolmen päivän ajan. Päivän kohteina olivat 
Swinoujscien kaupungin ja Saksan puoleisen Ahlbeckin kau-
pungin yhteinen jätevedenpuhdistamo sekä Puolan puoleis-
ta aluetta palveleva pohjavesilaitos. Mitoitukseltaan 185 000 
asukkaan jätevedenpuhdistamo oli toteutettu Saksan ja Puo-
lan yhteishankkeena vuonna 1994 tehtyjen suunnitelmien 
mukaan. Puhdistamon tulovirtaama vaihtelee turistisesonki-
en mukaan, mutta se on tällä hetkellä jatkuvasti mitoitusta 
pienempi. Päivän aikana tutustuttiin myös kahteen Swina-
joen suualueelle rakennettuun linnoitukseen, joista toisessa 
nautittiin myös illallinen.

Kolmas matkapäivä oli sateinen ja se vietettiin kokonaan 
Saksan puolella. Aluksi tutustuttiin hiekkaveistosnäyttelyyn 
Ahlbeckissä. Kaikkiaan 37 taidokasta hiekkaveistosta kuvasi 
raamatunhistorian keskeisiä tapahtumia. Matka jatkui Us-
edomin saaren luoteisnurkkaan Peenemündeen, jossa oli his-
toriallis-tekninen museo. Alueella oli kehitetty ja rakennettu 
natsi-Saksan salaiset aseet, ohjukset V1 ja V2, joiden histo-
riaa valotettiin museossa monin tavoin. Ainoa jäljelle jäänyt 
rakennus oli valtaisa voimalaitos, mutta myös saaren nykyi-
nen rataverkosto on peräisin sodan ajalta. Ennen illallista He-
ringsdorfissa oli innokkaimmilla viimein tilaisuus uimiseen 
Itämeren aalloissa. Vesi oli noin 17-asteista.

Viimeinen matkapäivä aloitettiin siirtymällä lautalla Swi-
ne-joen yli Wolinin saarelle. Siellä vierailtiin Miedzyzdro-
jen kaupungin Chopin-puistossa ja pitkällä rantalaiturilla, 

Vesiyhdistyksen opintomatka 2014 tehtiin  
Puolaan ja Saksaan

ajettiin läpi Wolinskin kansallispuiston ja tutustuttiin pie-
neen Wolinin kaupunkiin. Matka jatkui lounaalle Szcze-
cinin lähelle, missä oppaamme jäi kyydistä. Viimeinen 
tutustumiskohde oli erikoinen insinööritaidon näyte, Saksan 
puolella Oderin ja Havelin vesiliikenneväylät yhdistävä Nie-
derfinowin kanavan laivahissi. Vuonna 1934 valmistunut te-
räsrakenne on 94 m pitkä, 60 m korkea ja 27 m leveä ja sillä 
nostetaan 36 metrin korkeuteen allas, joka painaa vesi mu-
kaan luettuna 4 290 tonnia. Altaaseen mahtuvan aluksen 
maksimipituus on 82,5 m, mikä on nykytarpeisiin nähden 
liian vähän. Siksi vanhan hissin viereen oli rakenteilla uusi, 
joka soveltuu jopa 115-metrisille jokialuksille. 

Matkan tutustumiskohteiden valintaan osallistuivat yh-
distyksen hallituksen lisäksi matkatoimisto Poltravel paikal-
lisine yhteistyökumppaneineen sekä erityisesti yhdistyksen 
jäsen Rolf Wilhelmi, jonka aktiivinen panos oli ratkaiseva 
ammatillisten kohteiden löytämisessä ja niihin liittyvissä jär-
jestelyissä. Matkan 30 osanottajaa saivat monipuolisen ku-
van Itämeren etelärannikon vesiasioista.

Vesiyhdistyksen vedenlaatujaos järjestää jo perinteeksi muo-
dostuneen seminaarin 22.1.2015 Säätytalolla. Vesihuoltoon 
ja talousvettä toimittavien laitosten toimintaan vaikuttava 
lainsäädäntö muuttuu monin osin syyskuun 2014 alussa, jo-

Vedenlaatujaoksen seminaari Säätytalolla 
22.1.2015, teemana muuttuva lainsäädäntö

ten seminaarin teemaksi valittiin muuttuva lainsäädäntö ta-
lousveden toimituksen ja laadun näkökulmasta. Tarkempi 
ohjelma ilmoitetaan Vesiyhdistyksen kotisivuilla www.vesi-
yhdistys.fi.
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Phosphate Ion removal from Wastewater”.

Suomen Vesiyhdistys ry:n vuosikokous pidettiin keskiviik-
kona 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 

kautensa ulkomaille siirtyneen Matti Ojalan tilalle valit-
tiin Pertti Seuna. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Tapio 
Kovanen.

Jäsenmaksuiksi päätettiin:
• henkilöjäsen 55 € (ilman Vesitalous-lehteä 40 €)
• opiskelijajäsen 10 €
• yhteisöjäsen 300 €

Suomen Vesiyhdistyksen logokilpailu julistettiin avatuk-
si Porvoon seminaarin iltatilaisuudessa. Yhdistyksen van-

ha järvi/valuma-aluemallinen logo kaipaa uudistamista. 

Tavoitteena on, että uusi logo julkaistaisiin vuoden 2014 vesipäi-
vänä. Tarkemmat kilpailuohjeet osoitteessa www.vesiyhdistys.fi. 
Voittaja saa määrättömästi kunniaa ja lisäksi 500 € palkinnon.

Maailman vesipäivän 2013 seminaaria vietettiin 22.3. Porvoossa

Suomen Vesiyhdistyksen logokilpailu, voittajalle palkintona 500 euroa

Vuosikokouksen päätökset

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

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.

Matkan hinta jaetussa 2-h huoneessa n. 900 €, 1-h huoneessa n. 1000 €. 
Muutama paikka vielä vapaana, ilmoittautumiset sihteerille (jari.koskiaho@ymparisto.fi).

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)
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Tänä vuonna Maailman vesipäivän teemana oli 
”Vesiyhteistyö”. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta yhteis-

työn lisäämisen luomista mahdollisuuksista ja vesien hallinnan 
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www.vesiyhdistys.fi. Seminaarin jälkeen jatkettiin iltatilaisuu-

della, jossa mm. jaettiin Suomen Vesiyhdistyksen kirjallisuus-
palkinto ja Juniorivesipalkinto.
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Huttulan kirjallinen tuotanto käsittelee etenkin järviä, jotka ovat 
olleet hänen keskeinen tutkimuskohteensa koko hänen tieteelli-
sen uransa ajan. Tämänvuotisen Juniorivesikilpailun voittajana 
iltatilaisuudessa palkittiin Filip Soich Helsingin Suomalaisesta 
Yhteiskoulusta. Hänen työnsä aihe oli “Determining the 
Viability of Struvite Precipitation as an Alternative Method for 
Phosphate Ion removal from Wastewater”.

Suomen Vesiyhdistys ry:n vuosikokous pidettiin keskiviik-
kona 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 

kautensa ulkomaille siirtyneen Matti Ojalan tilalle valit-
tiin Pertti Seuna. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Tapio 
Kovanen.

Jäsenmaksuiksi päätettiin:
• henkilöjäsen 55 € (ilman Vesitalous-lehteä 40 €)
• opiskelijajäsen 10 €
• yhteisöjäsen 300 €

Suomen Vesiyhdistyksen logokilpailu julistettiin avatuk-
si Porvoon seminaarin iltatilaisuudessa. Yhdistyksen van-

ha järvi/valuma-aluemallinen logo kaipaa uudistamista. 

Tavoitteena on, että uusi logo julkaistaisiin vuoden 2014 vesipäi-
vänä. Tarkemmat kilpailuohjeet osoitteessa www.vesiyhdistys.fi. 
Voittaja saa määrättömästi kunniaa ja lisäksi 500 € palkinnon.

Maailman vesipäivän 2013 seminaaria vietettiin 22.3. Porvoossa

Suomen Vesiyhdistyksen logokilpailu, voittajalle palkintona 500 euroa

Vuosikokouksen päätökset

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

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.

Matkan hinta jaetussa 2-h huoneessa n. 900 €, 1-h huoneessa n. 1000 €. 
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Vuoden 2015 Maailman Vesipäivän teema on Vesi ja kes-
tävä kehitys. Suomen Vesiyhdistyksen järjestämä perintei-
nen vesipäiväseminaari pidetään torstaina 19.3.2015 Hel-

10. EWA Brysselin konferenssi 17.–18.11.  
ja EWA:n vesipolitiikkaseminaari 19.11.2014
EWA:n 10. Brysselin konferenssi pidetään 17.–18.11 teemalla 
”Water in the Cities”. Väestönkasvu, ilmastonmuutos ja saastu-
minen vaikuttavat voimakkaasti veden saatavuuteen kaupun-
geissa. Vesivaroja onkin hoidettava tehokkaasti kaikissa vesi-
huollon toimintavaiheissa. Näihin ajankohtaisiin kysymyksiin 
keskitytään konferenssissa kuultavissa esityksissä. EWA Brys-
selin konferenssi järjestetään yhteistyössä Euroopan komissi-
on ympäristöasioiden pääosaston kanssa ja sen päätavoittee-
na on vuosittain luoda vuoropuhelua Euroopan komission ja 
Euroopan vesialan ammattilaisten ja eri sidosryhmien välillä.  
Varsinaisen konferenssin jälkeen 19.11. järjestetään EWA:n 
vesipolitiikkaseminaari, joka on viime vuosina tarjonnut kat-
sauksen EU:n toimielimiin, niiden vuorovaikutussuhteisiin ja 
päätöksentekoprosesseihin sekä mahdollisuuksiin saada vesi-
asioihin liittyvää tietoa ja asiakirjoja EU:lta. Politiikkasemi-

naarin aiheita ovat mm. 
• EU:n vesipolitiikan kehitys tulevaisuudessa   
• Vesipolitiikan täytäntöönpanon haasteet

– Vesipolitiikan puitedirektiivi VPD
– Yhdyskuntajätevesien käsittelystä annettu direktiivi
– Juomavesidirektiivi
– Nitraattidirektiivi

Aikatauluun on varattu runsaasti aikaa keskustelulle ja 
täydentäville kysymyksille. Seminaarin tavoitteena on tarjo-
ta tietoa suunnittelijoille ja päättäjille niin paikallisella, alu-
eellisella kuin kansallisellakin tasolla. Kohderyhmiä ovat mm. 
kuntien ja alueellisten viranomaisten edustajat, vesialan yri-
tykset sekä kansalaisjärjestöt.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja: www.ewa-online.eu/ca-
lendar-detail/events/10ewabrussels.html 

Maailman Vesipäivän seminaari 
Helsingin Säätytalolla to 19.3.2015

singin Säätytalolla. Tilaisuuden ohjelmaa valmistellaan ja se 
julkistetaan talven kuluessa tällä palstalla sekä Vesiyhdistyk-
sen www-sivuilla.

Koko ala yhdessä tapahtumassa!
Turun Messu- ja Kongressikeskus
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AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT INFRA JA YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU

JÄTEVESIEN-JA LIETTEENKÄSITTELY

Energiatehokkaita
automaatio- ja 
sähköistysratkaisuja 
vesihuollon tarpeisiin

www.schneider-electric.com/fi

WASTE WATER Solutions

Hydropress Huber AB
Puh 0207 120 620

info@huber.fi
www.huber.fi

Ympäristötekniikkaa - Maailmanlaajuisesti

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

SUUNNITTELU JA TUTKIMUS

Vesiautomaation 
erikoisosaaja 
jo vuodesta 1986. 

www.teoteam.fi
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Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

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

Enterolert - DW 
• Enterokokit

vain parasta

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

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

Colilert®

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

SWECO YMPÄRISTÖ

AIRIX Ympäristö toimii nyt uudella nimellä.

Helsinki, Turku, Tampere, Oulu

Puh. 010 2414 000  www.sweco.fi  

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

VEDENKÄSITTELYLAITTEET JA -LAITOKSET

Pyörreflotaatio
Tehokkain flotaatio maailmassa
Flotaatiolaitossuunnittelua
ja toimituksia yli 45 vuotta

SIBELIUKSENKATU 9 B 00250 HELSINKI
PUH. 09-440 164 www.rictor.fi

www.kaiko.fi 

•  Vuodonetsintälaitteet 
•  Vesimittarit 
•  Annostelupumput 
•  Venttiilit 
•  Vedenkäsittelylaitteet 

 
Kaiko Oy 
Henry Fordin katu 5 C 
00150 Helsinki 

 

 

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

www.aquaflow.fi

Innovatiivisia veden- ja jäte-
vedenkäsittelyn ratkaisuja

VEDENALAISET TARKASTUKSET

VEDENALAISET TARK ASTUKSET

Weltek Oy 
Meskantie 32 
37200 Siuro 

Puh. 050 566 1528
www.weltek-sukellus.com
suuniittu@weltek-sukellus.com

MENETELMÄT:
- ROV (sukellusrobotti)
- Viistokaikupalvelut
- Tarkastukset sukeltamalla

KOHTEITAMME OVAT:
- Säiliöt / putket / tunnelit
- Satamat / laiturit / sillat
- Voimalaitokset ja padot
- Putki- ja kaapelilinjat

- Kartoitus ja etsinnät
- Kuilut ja kaivot
- Syvät ja ahtaat kohteet
- Muut vedenalaiset
   rakenteet
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VESIHUOLLON KONEET JA LAITTEET

                         

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

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

www.fennowater.fi 

TUOTTEITAMME:

Välppäysyksiköt 

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

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

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

Ammattilaisten kotimaiset 
PA-VE- ja KALVI-tuotteet meiltä 

• Palopostit ja palopostiasemat  
(CE-merkinnällä)

• Pumppaamot (CE-merkinnällä)
• Magneettiset virtausmittauskaivot

• Ilmanpoistokaivot
• Vesipostit

Ja paljon muuta. 
Lue lisää: pa-ve.fi

Vesihuollon  
huippuosaamista

www.sulzer.com/Sulzer-Pumps-Finland

AIRIX (80 x 60)

Ramboll (80 x 60)

Berner (130 x 58)

Pöyry (80 x 70)

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

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

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

Enterolert - DW
 Enterokokit

vain parasta

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

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

Colilert®

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

Suunnittelutoimisto 
Aluetekniikka (80 x 40)

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

VESIHUOLLON 
SUUNNITTELU-, 
ASIANTUNTIJA- 
JA ANALYYSI-
PALVELUJA
WWW.RAMBOLL.FI
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VERKOSTOT JA VUOTOSELVITYKSET

VESIKEMIKAALIT

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

Viemärisaneeraukset

VPP SUJU –pätkäputkilla

Vaakaporauspalvelu VPP Oy

Puhelin (02) 674 3240 www.vppoy.comRaiskionperäntie 64, 86870 Vesikoski 
Puh. 0400 228 318   jarkko.huttunen@vppoy.com

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

Kalkkituotteet
VEDENKÄSITTELYYN
•	 Filtra A -rouheet
•	 Aito Kaivokalkki
•	 Sammutettu kalkki
•	 Poltettu kalkki

Ilmoita Vesitalous-lehden
LIIKEHAKEMISTOSSA

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

Valitse osastosi ja nosta yrityksesi 
tunnettavuutta näkyvällä toistolla.

Toista tai vaihda ilmoitusta numeroittain.

Palstan leveys liikehakemistossa 
80 mm, kaksi palstaa 170 mm.
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Kirsi Hiillos, Raisa Kyrönseppä, Mikko Kiirikki and 
Joose Mykkänen: Continuous quality monitoring in the 
water pipe network

The aim of the study was to determine whether the con-
tinuous measurement of water quality in network con-

ditions operates reliably and whether it yields usable data on 
variations in the water quality in the network. The results 
obtained proved that quality monitoring is suited to the as-
sessment of water quality in the network. It is also of use in 
determining the need for renovation, as one of the grounds 
for renovating a water pipe network is deteriorating water 
quality.

Riitta Kettunen, Eliisa Toikkanen, Tuulikki Laaksonen, 
Jarmo Koljonen and Pekka Onnila: Taking the quality of 
storm water into account in extracting groundwater and in 
environmental protection

Storm water may contain harmful quantities of impurities. 
Particularly in groundwater catchment areas, the quality of 

storm water should be checked to minimise the risk to water 
extraction at the same time as the formation of groundwater 
is safeguarded. There are several ways to reduce the risk.

Jyrki Laitinen and Jenni Nieminen: Best available 
technology at municipal wastewater treatment plants

A BAT study of municipal wastewater treatment plants 
was carried out by a team of specialists under the leader-

ship of the Finnish Environment Institute SYKE. In carrying 
out the study, analyses based on previously collected material 
were examined by a team, and on the basis of these and the 
opinions and experiences of the specialists, the actual con-
clusions concerning BAT were drawn. The conclusions were 
made first and foremost to facilitate and guide the work of 
permission-granting authorities and designers. The report 
has a comprehensive review of Finnish wastewater treatment 
as well as perspectives on the application of best available 
technology both today and in the future.

Heidi Ekholm: Wastewater treatment plants – design, 
implementation and operation

In a study entitled “Wastewater treatment plants – design, 
implementation, operation”, ten wastewater treatment 

plant management and operational staff as well as three 
company water supply engineers were interviewed in au-
tumn 2012. The method was a themed interview without 
preset questions; instead, the interviews consisted of dis-
cussions on themes. The themes of the interviews for the 
plants concerned the plant’s design and implementation 
project as well as the running of the plant. The themes of 
the interviews for the engineers covered the design process 
and factors affecting design. The survey’s thematic materi-
als were further augmented at a joint seminar of the plants 
and the engineers.

Other articles:

Osmo Seppälä: Water services legislation 
changes reshape the water utilities environment 
(Editorial) 

Leena Sänkiaho: Risk assessment of overflows 
at wastewater pumping stations by the 
geographic information system

Christoph Treskatis and Päivi Puronpää-
Schäfer: The ageing and revival of filter pipe 
trenches

Harri Mattila: Will the scattered loading concept 
end up on the junk heap?

Henna Luukkonen: A guide to cooperation in 
water supply

Hanna Yli-Tolppa: Design and procurement 
guidelines for water supply networks

Päivi Peltonen: Water supply in Wikipedia

Jaakko Gustafsson: On the parties in cases 
dealt with under the Water Services Act

Kirsi Rontu: Water utilities need owner policy

Finnish journal for professionals in the water sector
Published six times annually | Editor-in-chief: Timo Maasilta | Address: Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki, Finland

Aninka Urho: Wastewater emissions eliminated on the 
Vantaa River by cooperation between waterworks

In Finland’s most densely populated region, a joint project 
by waterworks has been drawn up to eliminate wastewater 

emissions. The equipment, operation and maintenance of 
wastewater pumping stations were reviewed from the perspec-
tive of eliminating overflows. The work also included ideation 
of new methods for managing overflows. Also, cooperation 
with stakeholders and communications are to be developed.

Sanna Marttinen, Kimmo Suominen and Marja Lehto: 
Chemical and pharmaceutical residues in recycled 
nutrients – is there cause for concern?

Organic wastes, treatment plant sludge and various bio-
degradable by-products are refined at biogas plants into 

recycled nutrients. They may contain, for example, residues of 
harmful chemical used in households and industry. According 
to the results of the Safe Fertiliser Products from Biogas Plants 
project, using biogas plants’ end products in agriculture does 
not involve an immediate hazard to the safety of foodstuffs. 
However, efforts should be made to cut back on the amount 
of harmful chemicals and pharmaceuticals going into waste-
water and organic wastes in order to reduce the environmental 
chemical loading.
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Bjørn Kløve and Marja-Liisa Räisänen:  
Review of mines and waterways

Harmful substances are washed out of mines and these 
may end up in the waterways and groundwater below. 

Emissions can be reduced by figuring the local environment 
into mining at various stages. A well functioning and efficient 
mine seeks to minimise emissions and reduce harmful effects

Heikki Mykrä, Mikko Tolkkinen, Mari Annala  
and Timo Muotka:   
Drainage basin geology affects stream biodiversity

Geological factors influencing water acidity may signifi-
cantly affect diversity and composition of stream com-

munities. Prevailing natural environmental conditions may 
also influence how land use and other disturbances impact 
streams and their communities. The geological properties of 
drainage basins should be taken into account in the assess-
ment of environmental impacts in freshwater systems as well 
as in the assessment of their ecological condition. 

Katharina Palmer, Anna-Kaisa Ronkanen  
and Bjørn Kløve:  
Peat bogs in the treatment of mine water

The impacts of mines on waterways can be reduced by 
channelling runoff water through wetlands and buffer 

zones to the recipient waterway. In Finland, the surface seep-
age of runoff into natural marsh areas offers a unique oppor-
tunity for the treatment of water. The method has been de-
veloped in particular at the Suurikuusikko mine in Kittilä, 
where the results of the purification have been good.  

Sirkku Tuominen, Sari Kauppi and Taina Nysten:  
Checklist for groundwater surveys – a new tool for water 
management by mining companies

A free, web-based tool for groundwater management by 
mining companies has been produced at the Finnish 

Environment Institute. The aim is to gather the needs and 
research methods for groundwater survey in a single vol-
ume. The tool was developed in particular to improve inter-
action between companies, the authorities, consultants and 
researchers.

Sari Kauppi and Anna-Kaisa Kosenius:  
Methods for the financial evaluation of pollution of 
waterways by the mining industry

The environmental impacts of mining, particularly water 
pollution, have risen in the 21st century with the expan-

sion and development of the industry. There are several meth-
ods for the economic valuation of degradation. 

Helvi Heinonen-Tanski and Juha V. Mentu:  
Excess sulphate a hazard to fresh water

The waters of the oceans contain large quantities of sul-
phate, but this article leaves them aside and deals only 

with fresh water. Normally, clean fresh water in a Finnish lake 
contains less than  10 mg/l of sulphate, usually only about 2 
- 3 mg/l. Sulphate concentrations are exceptionally high in 
small bodies of water in alum soil, and thus readings as high 
as 300 mg/l can be found in small rivers in Ostrobothnia, 
Uusimaa and Finland Proper. In these, the sulphate origi-
nates primarily in drainage and other anthropogenic causes.

Janne Raunio:  
Water quality models for accuracy in loading values of 
peat extraction

Water quality monitoring and load estimates of peat 
extraction rely on relatively few annual water quality 

samples. However, short-term variation in water quality can 
be notable, and probability of any water quality sample to 
match with actual peak loads is very low. Therefore, annual 
load estimates are uncertain. Using historical monitoring da-
ta and readily available weather and discharge data, predic-
tive water quality models can be made. The models could be 
used to predict e.g. daily water quality, and enhance quality 
in loading estimates.

Jarmo Huhtala:  
Seeking knowledge about fish ladders

Lapland ELY Centre’s officials and specialists from Kemi-
joki Oy, who had played a key role in planning fish lad-

ders for the Kemijoki River, paid a visit to Scotland to learn 
about issues affecting fish ladders built on rivers 4 – 8 Au-
gust 2014, within the framework of the Step to Ounasjoki 
III project. The sites and topics of the tour were so selected 
that a usable knowledge base could be gained from them of 
the implementation and planning of the Kemijoki River’s fish 
ladder and migrant fish restoration projects.

Other articles

Bjørn Kløve: Multilevel expertise required for water 
conservation by the mining industry   (Editorial)

Tuija Mattsson, Leena Finér, Samuli Joensuu, 
Sirkka Tattari, Jouni Penttinen, Hannu Ilvesniemi, 
Timo Hiltunen, Timo Makkonen, Matti Seppälä ja 
Marja Hilska-Aaltonen: The nutrient loading caused to 
waterways by forestry is being monitored

Maija Vidqvist: Water is under pressure
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V esi on kaikille prosesseille elinehto – oli kyseessä leipo-
mo, kaivos, pintakäsittelylaitos, sellutehdas tai voima-
laitos. Ilman vettä ne pärjäävät vain muutamia tunteja. 

Tehdasalueen sisäpuolella vesi on parhaimmillaan laitoksen 
ylläpitäjä, se kuljettaa energiaa, raaka-aineita ja kemikaaleja, 
liuottaa, saostaa, puhdistaa, selkeyttää ja auttaa ylipäätään ha-
lutussa liiketoiminnassa. Pahimmillaan puhdasta vettä kuluu 
liikaa ja yhdessä epäpuhtauksien kanssa se likaa, syövyttää ja 
tukkii prosessilaitteita sekä aiheuttaa laadunmuutoksia lop-
putuotteissa tai tuotantoseisokkeja. Tehdasalueen ulkopuo-
lella näkyy prosessi ensin puhtaan veden ottona prosessive-
deksi ja myöhemmin jäähdytys- ja jätevetenä joko viemärissä 
tai laitoksen oman puhdistamon poistoputkessa aiheuttaen 
vaikutuksia ympäristöön molemmissa päissä. 

Olkoon kuinka tärkeä lenkki tahansa tehtaiden toimin-
nassa vedenkäsittely on siirretty omalle saarelle, vesilaitoksel-
le. Veden kemiaan ja kiertokulkuun luonnossa liittyy sellaista 
mystiikkaa, johon paneutumiseen ei muiden töiden ohessa 
ole aikaa. Optimitilanne on, että vesilaitokset elävät omaa 
elämäänsä eivätkä aiheuta kustannuksia. Vesi on vastarannan 
kiiski. Tänään tehty tai tekemättä jäänyt toimenpide voi aihe-
uttaa prosessi- tai ympäristöhaittoja vasta vuosien kuluttua. 
Hitaat ilmiöt jäävät huomaamatta henkilöiden vaihtuessa tai 
keskittyessä kunkin tehtaan sekä prosessin ydintoimintaan. 
Veden käyttö ja jätevedet sekä niiden laatu muuttavat vähi-
tellen vesistöjen tilaa ja huomaamme ilmiöt myöhässä, jol-
loin niiden korjaaminen on vaikeaa. Tästä esimerkkinä ovat 
Itämeri tai Aral-järvi.

Ajattelu muuttuu. Tulevaisuudessa vettä on tuhlattavaksi 
vain harvoilla maapallon alueilla ja vedenkäsittelystä tulee osa 
prosesseja. Kemikaalit ja vesi kierrätetään ja ympäristövaiku-
tukset pidetään mahdollisimman pienenä. Jatkossa tarvitaan 
ymmärrys, minkä laatuista vettä missäkin kohtaa prosessia 
tarvitaan, millaiset käsittelyprosessit vaaditaan ja voidaanko 
prosesseja muuttaa tai yhdistää toisiinsa niin, että päästöt, 

Vedellä on paineita
käyttövesi tai jätemäärät vähenevät. Yhä pienemmälle mää-
rälle, mutta todennäköisesti väkevämmälle jätevedelle on löy-
dettävä vaihtoehtoisia käsittely- ja kierrätysmenetelmiä ny-
kyisten lisäksi.

Vesien suojelun, käytön ja puhdistamisen kannalta tär-
keäksi asiaksi nousee myös se, että yhä useampi henkilö yh-
dessä tuntisi prosesseissa käytettävät raaka-aineet ja kemi-
kaalit sekä niiden reaktiot prosessin aikana ja vaikutukset 
ympäristössä, välttäisi sekoittamasta veteen sellaisia ainei-
ta, joiden pois ottaminen on myöhemmin vaikeaa, käyttäi-
si tuotteita, joiden alkuperän ja valmistustavat tiedämme ja 
ymmärtäisi tuotteisiin sitoutuneen veden ja energian mää-
rän. Vain kokonaisuuden kautta on mahdollista löytää kussa-
kin tilanteessa sellaiset ratkaisut, jotka ovat paitsi taloudellisia 
ottavat huomioon myös ympäristövaikutukset. Yksittäiseen 
ongelmaan parannusta tuovista ihmeaineista tai laitteista ei 
apua pitkällä tähtäimellä ole. 

Vedellä on valtavia paineita; miljardeja ihmisiä juo tänään-
kin huonolaatuista juomavettä tai sitä ei ole kaikille lainkaan 
tarjolla, kasteluvettä ei riitä, tulvat koettelevat, pohjavedet 
ovat likaantuneet, suuria määriä jätevesiä johdetaan käsitte-
lemättöminä vesistöihin. Tämä on ala, jolta eivät ongelmat 
heti lopu. Olemme suomalaisina siitä harvinaisessa asemas-
sa, että meillä makeaa vettä on välillä liiaksikin ja luonnonve-
det ovat luonnonmukaisempia kuin monella muulla alueella. 
Nautitaan tästä ja huolehditaan yhdessä, että tulevaisuudes-
sakin suomalainen vesi on vähintään yhtä hajutonta, mau-
tonta ja väritöntä!   

Vesihuoltolaitokset 
tarvitsevat omistajaohjausta

Vieraskynä

KIRSI RONTU
dipl.ins., yhdyskuntatekniikan päällikkö
Suomen Kuntaliitto
E-mail: kirsi.rontu@kuntaliitto.fi

Usein väitetään, että vesihuoltolaitoksen järkevin or-
ganisoitumismalli on yhtiöittäminen, koska täl-
löin kunnan vaikuttamismahdollisuudet toimin-

taan ovat vähäiset. Tällainen ajatusmalli, jossa omistaja tie-
tää omistamansa vesihuoltolaitoksen toiminnasta mahdol-
lisimman vähän, johtaa pidemmällä ajalla vesihuollon tilan 
huononemiseen.

Vesihuoltolaitoksen etu on, että kunta omistajana tie-
tää mitä omistaa. Kuntien tulisikin laatia omistajapolitiikka 
kunnalleen. Kunnanvaltuuston hyväksymässä omistajapoli-
tiikassa määritellään se, mitä kunnan on perusteltua omis-
taa. Kunnan vastuu vesihuollon järjestämisestä vaikuttaa 
suoraan kunnan omistajapolitiikkaan siten, että kunnan on 
järke vää omistaa vesihuoltolaitoksensa nyt ja tulevaisuudes-
sa. Omistajapolitiikassa asetetaan myös kriteerit, joilla arvi-
oidaan omistuksen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. 
Omistajapolitiikka kattaa koko kuntakonsernin eli myös yh-
tiöt ja kuntayhtymät.

Omaisuuden arvon säilyttäminen on tärkeä osa omistaja-
politiikkaa ja tämän tulee olla omaisuuden hoidon lähtökoh-
tana. Peruskorjausten laiminlyönti on erittäin epätaloudellis-
ta vaarantaen kunnan vesihuoltopalvelut. Kunnan vesihuol-
topalvelut luovat mahdollisuuksia kunnan elinvoimaisuudel-
le ja kuntalaisten arjen sujuvuudelle. Näitä palveluita ei saa 
vaarantaa huonon omaisuuden hallinnan takia.

Kunnassa omistajaohjaus eli omistajapoliittisten linjaus-
ten toteutus kuuluu konsernijohdolle eli kunnanhallituksel-
le ja kunnanjohtajalle. Osissa kuntia omistajanäkökulmaa 
on terävöitetty kunnanhallituksen alaisella konsernijaoksel-
la. Omistajaohjaus merkitsee kunnan mahdollisuutta oh-
jata yhteisön toimintaa lainsäädännön asettamissa rajoissa 
niin, että koko kuntakonsernin omistajapoliittiset tavoitteet 
ja edut otetaan huomioon. Konserniohjeessa eli omistajaoh-
jeessa määritellään menettelytavat, joilla ohjaus toteutetaan. 
Konserniohjeella pyritään luomaan puitteet mm. yhtiöiden 
ja kuntayhtymien toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, 
kunnan yhteisöistä saamien tietojen laadun parantamiseen 
ja tiedottamisen tehostamiseen.

Konserniohjeella voidaan ohjeistaa kunnan toimielimiä 
ja viranhaltijoita. Ohjeessa voi olla sellaisia pysyväisluontei-
sia ohjeita, joita kunnan omistajavaltaa eri yhteisössä käyt-
tävien tulee yhteisöjen yhtiökokouksissa ottaa huomioon. 
Konserniohjeissa saatetaan antaa toimiohjeita suoraan tytär-
yhteisölle tai sen johdolle tulevien yksittäisten päätösten poh-
jaksi. Yhtiölainsäädäntö ei velvoita yhtiötä noudattamaan 
konserniohjeita, vaan niiden noudattamien perustuu siihen, 
että tytäryhteisön johto toimii kuntakonsernin luottamuk-
sen varassa. Yhtiömuotoisissa tai kuntayhtymävesihuoltolai-
toksissa tulisi kunnan luottamushenkilöiden tehdä päätök-
siä muistaen konserniohjeet ja toisaalta myös se, että tytär-
yhtiön johdolla on velvollisuus toimia tytäryhtiön edun 
mukaisesti.

Kunnan toinen tapa vaikuttaa kuntakonserniin kuulu-
vaan vesihuollon yhtiöön tai kuntayhtymään on ennakko-
käsityksen pyytäminen. Konserniohjeessa voidaan edellyttää, 
että kuntakonserniin kuuluva yhtiö tai kuntayhtymä selvittää 
ennen omaa päätöksentekoaan konsernijohdon ennakkokäsi-
tyksen asiaan silloin kun päätettävä asia merkittävästi vaikut-
taa yhtiön tai kunnan toimintaan tai taloudelliseen vastuu-
seen. Ennakkokäsityksen hankkiminen on konsernijohdon 
keino ohjata ja valvoa konserniin kuuluvan yhtiöiden ja yh-
tymien toimintaa ja taloutta. Ennakkokäsityksen selvittämi-
sen yhteydessä tulee erityisesti huomioida yhteisön omistaji-
en yhdenvertaisuuden periaate ja tytäryhteisön etu.

Kuntien vesihuoltolaitosten omistajina tulee määritellä 
vesihuollon palvelutaso ja ohjata laitoksen taloudellisia toi-
mintaedellytyksiä varmistaen tehokkaan toiminnan sekä uus- 
ja korjausinvestointien rahoituksen. Omistaja määrää myös 
lain salliman kohtuullisen tuoton laitokseen sijoittamalleen 
pääomalle. Määrittäessään vesihuoltolaitoksen tuloutus tason 
kunnan tulee aina huomioida vesihuoltolaitoksen edellytyk-
set – tuottoa ei tule maksaa uus- tai korjausinvestointien 
kustannuksella.

Vesihuollon etu on omistajan kiinnostuneisuus omaisuu-
destaan – tällä ja vesihuoltolaitosten ammattitaitoisella hen-
kilökunnalla varmistetaan hyvä vesihuolto Suomeen. 
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Weholite-säiliöt ovat varma valinta suurta kapasiteettia vaativiin kohteisiin, jotka edel-
lyttävät yksilöllistä suunnittelua. Weholite-säiliöissä on ainutlaatuinen, kestävä ja joustava 
kaksikerrosputkirakenne. Weholite-säiliöt kestävät mekaanista ja kemiallista rasitusta 
eivätkä syövy, murru tai ruostu. Putkien kokovalikoima ulottuu 3 000 mm asti, säiliöiden 
tilavuus jopa yli 1 000 m3.

Biologis-kemialliset WehoPuts-
jätevedenpuhdistamot 
tarjoavat kestävän ja kompaktin 
ratkaisun jätevesien käsitte-
lyyn. Puhdistamot räätälöidään 
sopivaan kokoon ja toimitetaan 
täysin asennus- ja käyttövalmii-
na. Useita puhdistamoyksiköitä 
voidaan koota yhteen.

Oikeat aineet oikeisiin paikkoihin
Kaipaatko keinoja kaivosvesien käsittelyyn?
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