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Kohti kokonaisvaltaisempaa 
riskienhallintaa

Riskit kuuluvat elämään ja kaikkeen toimintaan. 
Riskit voivat aiheutua vaikutusmahdollisuuk-
sien ulkopuolella olevista tapahtumista, kuten 
äärimmäisistä sääilmiöistä, muiden toimin-

nasta tai omasta toiminnasta. Jotta riskit eivät toteutues-
saan aiheuttaisi kestämättömiä seurauksia, niin yksit-
täisten ihmisten kuin organisaatioidenkin pitäisi pyrkiä 
olemaan selvillä oman toimintansa riskeistä ja hallitse-
maan niitä sopivalla tavalla.

Systemaattinen riskienhallinta koostuu toimista kolmella 
tasolla: mahdollisten vaarojen tunnistaminen, vaaroihin 
liittyvien riskien arviointi ja tarvittavat riskienhallinta-
toimet riskin pienentämiseksi hyväksyttävälle tasolle. 
Riskinarvioinnissa tunnistettujen vaarojen suuruutta 
arvioidaan niiden mahdollisten seurausten vakavuuden ja 
toteutumisen todennäköisyyden avulla. Riskin aiheutta-
jasta ja riskin suuruudesta riippuen, riski voidaan poistaa, 
sen vaikutuksia voidaan vähentää tai se voidaan hyväksyä 
sellaisenaan olevaksi.

Häiriöt, tapahtumat ja toiminnot voivat aiheuttaa hyvin 
monenlaisia riskejä. Riskit voivat kohdistua esimer-
kiksi ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen, luontoar-
voihin, talouteen tai laajemmin yhteiskuntaan. Tämän 
Vesitalous-lehden teemanumeron artikkeleissa tarkas-
tellaan laajasti erilaisia veteen liittyviä riskejä ja niiden 
hallintaa. Tulvariskejä tarkastellaan kotitalouksien näkö-

kulmasta, kun Varis ja Kummu puolestaan ovat laati-
neet globaaleja riskikarttoja veteen liittyvien makrotason 
riskien hahmottamista ja analysointia varten.

Vesi, ruoka ja energia ovat elämisen tärkeimmät perus-
edellytykset modernissakin yhteiskunnassa. Marko 
Keskinen kuvaa yhteisartikkelissaan näiden välistä 
keskinäisriippuvuutta, vesi-energia-ruoka –nexusta, ja 
pohtii miten kytkökset huomioon ottava tarkastelu voi 
laajentaa huoltovarmuuteen liittyvää keskustelua myös 
Suomessa.

Puhtaan veden toimittaminen on yhteiskunnan tärkeimpiä 
riskienhallintatoimenpiteitä. Puhdas vesi turvaa ihmisten 
terveyden niin juomavetenä, ruoanlaitossa kuin hygie-
nian ylläpidossakin ja vesijohtovedellä on edelleen merki-
tystä myös sammutusvetenä. Aleksi Wallinin artikkelissa 
tarkastellaan yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkei-
siin vedenhankintaprosesseihin liittyviä riskejä ja Päivi 
Meriläisen artikkelissa talousveden saastumisen terveys-
riskiä. Aura Liski puolestaan analysoi Nepalissa suoma-
laisten kanssa tehtyä vesialan pitkäjänteistä kehitysyhteis-
työtä riskienhallinnan näkökulmasta.

Nopeasti muuttuvassa maailmassa myös riskit muuttuvat 
nopeasti. Riskienhallinnan pitääkin olla jatkuva, kaik-
keen toimintaan kiinteästi liittyvä prosessi, joka ottaa 
huomioon myös toimintaan liittyvät verkostot.  

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

RIINA LIIKANEN
vesiasiain päällikkö, 
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ammattitapahtumassa kohtaavat alan päättäjät ja tekijät, kollegat ja uudet tutut. 
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Vesihuoltolaitosten pohjave-
denottohankkeet ovat osoit-
tautuneet useissa tapauksissa 
haastaviksi sidosryhmien 

ristiriitaisten intressien ja arvojen sekä 
pohjaveden oton mahdollisten ympä-
ristövaikutusten vuoksi. Tällaisia tapa-
uksia ovat esimerkiksi olleet Oulun ja 
Forssan varavedenhankinta sekä Turun 
ja Tampereen tekopohjavesihankkeet. 
Tampereen hankkeessa ristiriitaisuuksia 
aiheuttivat muun muassa epätasaisesti 
jakautuneet taloudelliset intressit sekä 
harjun suojelusta ja hyödyntämisestä 
käyty tiedollinen kamppailu (Kurki & 
Katko 2015).

Oulun yliopiston tutkimuksessa selvi-
tettiin Webropol-kyselyn ja haastatte-
luiden avulla vesilaitosten edustajien 
näkemyksiä laitosten vuorovaikutuk-
seen ja heidän kokemiinsa haasteisiin 
ja riskeihin pohjaveden otossa. Kysely 
koski pohjaveden oton laatua ja määrää, 
ympäristön huomioimista pohja-
veden otossa sekä yhteistyötä ja vuoro-
vaikutusta eri sidosryhmien kanssa. 
Kyselyyn vastasi 77 vastaajaa ja haastat-
teluita tehtiin yhdellätoista vesilaitok-
sella, jonka lisäksi haastateltiin kaksi 
ELY-keskuksen edustajaa. Kysely toimi 
taustatutkimuksena, jonka perusteella 
valittiin haastateltavat ja haastattelujen 
teemat.

Laadulliset ja määrälliset tekijät
Kyselyyn vastanneista vesilaitosten 
edustajista 58 prosenttia koki pohja-
veden raudan ja mangaanin ongel-
maksi ja 40 prosenttia koki pH:n 

olleen ongelma pohjaveden otossa. 
Kasvinsuojeluaineiden merkitys 
korostui etenkin Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston alueella, jossa 
33 prosenttia vastaajista piti niitä ongel-
mana. Muut kyselyssä esiin nousseet 
laatuongelmat olivat hyvin paikkakun-
takohtaisia. Laatuongelmat hallittiin 
vesilaitoksilla yleisesti hyvin, sillä niihin 
on tarjolla useita teknisiä ratkaisuja. 
Esimerkiksi raudan sekä mangaanin 
pitoisuuksiin pohjavedessä voidaan 
vaikuttaa vedenoton hajauttamisella. 
Haastatteluissa raudan aiheuttamaa 
kaivorakenteiden tukkeutumista pidet-
tiin kuitenkin haasteellisena. Happo- ja 
painepesuilla tehtävää kaivojen elvytystä 
pidettiin riittämättömänä ja toivottiin 
ratkaisuja, joissa kaivojen kunnossapito 
olisi kestävämpää.

Noin kolmanneksella vesilaitok-
sista oli ollut määrällisiä ongelmia. 
Haastatteluissa laatu- ja määräongel-
mien merkitys ei korostunut, mutta 
kyselyssä määrän ja laadun turvaamista 
pidettiin tulevaisuuden pohjaveden 
oton suurimpina haasteina. Määrällisiä 
ongelmia ilmeni suhteellisesti eniten 
yli 5 000 m³/vrk pumppaavilla laitok-
silla. Pidempiaikaista kuivaa kautta ja 
kuivaa kesää pidettiin yleisimpinä syinä 
määrällisten ongelmien taustalla.

Pohjavesi ja ekosysteemit
Kyselyyn vastanneiden vesilaitosten 
edustajista 11 prosenttia kertoi, että 
pohjaveden otto on estynyt ympäris-
tökysymysten takia. Erityisesti Pohjois-
Suomessa, missä on laajalla alalla suoje-

ALEKSI WALLIN
DI
e-mail: aleksiwallin1@gmail.com

Pohjaveden oton haasteet 
vesilaitosten näkökulmasta
Grigg (1996, lainattu Pietilä ym. 2010, 11): ”Alueellisissa vesihuoltohankkeissa tarvitaan 70 prosenttia 
politiikkaa, 20 prosenttia insinööriosaamista ja 10 prosenttia hyvää tuuria.”

MIKA P. SALMI
yhdyskuntatieteen kandidaatti, 
Lapin yliopisto
e.mail: salmenmika@gmail.com

Aleksi Wallin teki aiheesta 
diplomityön Oulun yliopistolla 
nimeltään “Pohjaveden otto 
talousvedeksi – teknisten, 
sosiaalisten ja ympäristöön 
liittyvien riskien ja ongelmien 
vertailu”. Työ valmistui 
toukokuun 2016 lopulla.
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lualueita, koettiin ympäristökysymysten rajoittavan 
vedenottoa. Haastatteluiden perusteella pohjaveden otosta 
on muodostunut ympäristönsuojelun vuoksi aiempaa 
haastavampaa. Tähän on vaikuttanut pohjavedestä riip-
puvaisten ekosysteemien aiempaa tarkempi huomioon 
ottaminen, joka näkyy vesilaitoksilla kasvaneena selvi-
tystyönä ja pienempinä luvitettuina vedenottomäärinä. 
ELY-keskuksen vesihuollon edustajan mukaan nykyiset 
vedenottomäärät mitoitetaan kuivan kauden sadannan 
perusteella, jolloin yksittäisen vedenottamon lupien 
vedenottomäärät pienenevät noin 20–25 prosenttia. 
Haastavina seikkoina haastatteluissa nousivat esille lyhyet 
määräaikaiset vedenottoluvat ja ympäristönsuojelun 
kasvava merkitys, mikä asettaa rajoittavia ehtoja pohja-
veden otolle. Uudesta pohjavesialueiden E-luokituksesta 
ei vesilaitoksilla ollut juuri tietoa. Luokitus herätti haas-
tateltavissa epäilyksiä entistä kireämmistä lupaehdoista.

Pohjaveden rooli nähdään kuitenkin nykyisin aiempaa 
laajempana, sillä se ylläpitää monia eri ekosysteemipal-
veluita (esim. Klöve ym. 2011). Ekosysteemipalvelu 
lähestymistapana on noussut ylikansallisella tasolla 
(EU-direktiivit), jonka kautta se tulee vaikuttamaan myös 
kansallisella tasolla. Tästä johtuen ekosysteemipalvelut ja 
ympäristönsuojelu on jatkossa otettava entistä enemmän 
huomioon vedenhankinnassa. Käytännön tapoja ympä-
ristönsuojelun huomioimiseen pohjavedenotossa voivat 
olla muun muassa yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehit-
täminen sidosryhmien kanssa (Karjalainen ym. 2013), 
monipuolinen uusien tutkimustyökalujen käyttö (esim. 
Ala-aho 2014) tai pohjaveden oton hajauttaminen. 
Aiemmin pohjavedenottolupien vesimäärät suhteessa 
pohjaveden muodostumiseen ovat olleet huomattavasti 
suurempia kuin nykyään. Ympäristökysymykset ovat 
kuitenkin luoneet uudenlaisen toimintaympäristön, 
johon sopeutuminen vaatii aikaa. Yleisesti ottaen ympä-
ristönsuojelun nousu nähdään toisaalta haasteena ja lisä-
kustannuksena, mutta myös keinona ylläpitää pohjaveden 
hyvää laatua.

Yhteistyö ja vuorovaikutus
Kyselyssä kartoitettiin yhteistyön onnistumista viran-
omaisten, kuntapäättäjien, toisten vesilaitosten, maan-
omistajien sekä paikallisten toimijoiden ja asukkaiden 
kesken. Parhaimpana yhteistyö koettiin toisten vesilaitosten 
ja oman kunnan viranomaisten kesken. Heikoimpana 
yhteistyötä pidettiin pohjavesialueen maanomistajien 
sekä muiden paikallisten toimijoiden ja asukkaiden 
kanssa. Maankäytön ja vedenoton yhteensovittamison-
gelmia ilmeni noin joka kolmannella (31 %) kyselyyn 
vastanneista vesilaitoksista. Erimielisyyksiä pohjaveden 
oton arvioiduista luontovaikutuksista oli 15 prosentilla 
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vastaajista. Erimielisyydet pohjaveden 
oton luontovaikutuksista kuitenkin 
yleistyvät vesilaitosten koon kasvaessa. 
Suuremmilla, yli 5 000 m³/vrk pump-
paavilla laitoksilla erimielisyyksiä arvi-
oiduista luontovaikutuksista oli jo joka 
toisella vesilaitoksella. Vesilaitosten 
edustajien vastausten perusteella 
voidaan sanoa myös, että kun pump-
pausmäärät kasvavat, nousee myös 
paikallisten kokemus siitä, että heitä ei 
ole kuultu riittävästi.

Vedenhankintaprosessin ristiriidat 
henkilöityivät vesihuoltolaitosten haas-
tatteluissa yleensä aluehallintoviras-
toon (AVI) ja ELY-keskuksen ympäris-
tönsuojelun edustajiin. AVI:n käsitte-
lyaikoja pidettiin haastatteluissa liian 
pitkinä ja osa haastateltavista koki, 
että AVI:n päätökset joissain vedenottohankkeissa ovat 
olleet riittämättömästi perusteltuja. Eriävät mielipiteet 
päätöksistä liittyvät eri sidosryhmien tiedolla käytävään 
kamppailuun pohjaveden oton vaikutuksista. Ristiriidat 
ELY-keskuksen ympäristönsuojelun edustajien kanssa 
kulminoituvat usein kysymykseen ”mikä on merkittävä 
haitta ekosysteemille ja mikä ei?”. Haastatteluissa tuli ilmi 
myös huoli siitä, miten ELY-keskusten resurssien leik-
kaaminen vaikuttaa alueelliseen vesihuollon kehittä-
miseen. Vesilaitosten edustajien mukaan, yhteydenpito 
ELY:n luonnonsuojelupuolen kanssa on ollut erittäin 
vähäistä. Riittämätön vuorovaikutus on osaltaan mahdol-
lisesti estänyt osapuolten intressien ja arvojen tunnista-
mista sekä ratkaisujen löytymistä jo hankkeiden suunnit-
teluvaiheessa (esim. Kurki & Katko 2015). Vesilaitosten 
intressien ja ympäristönsuojelun arvojen ristiriidat ovat 
osoittautuneet haasteellisiksi, joihin ei välttämättä aina 
löydy helppoa ratkaisua. Vedenhankintaprosessia voidaan 
kehittää ottamalla ympäristöarvot huomioon mahdolli-
simman varhain hankkeen suunnittelussa. Käytännössä 
tämä voisi tarkoittaa keskusteluyhteyden alueellista kehit-
tämistä vesilaitoksen ja ympäristönsuojelun edustajien 
välillä.

Ristiriitoja syntyi haastateltavien tapauksissa muun 
muassa pohjavesialueen maanomistajien ja muiden toimi-
joiden lainsäädäntöä, valtasuhteita ja pohjaveden virta-
uksia koskevista erilaisista käsityksistä. Usein erimielisyyk-
sien taustalla oli myös ristiriitoja kohtuullisten korvausten 
maksamisesta mahdollisista haitoista. Henkilökohtaisia 
neuvotteluita pidettiin tärkeänä keinona ratkaista ristirii-
toja. Eräs haastateltava kertoi siitä, että pohjavesialueen 
asukkaiden kuuleminen oli nopeuttanut projektin etene-

mistä. Kyselyssä vastaajat suosittelivat myös toiminnan 
avoimuutta ja tiedottamista yhteistyötä edistävinä teki-
jöinä. Henkilökohtaiset neuvottelut olivat toimineet 
vedenhankintaprosessien eteenpäin viemisessä ja niille 
olisi hyvä löytää aikaa varhaisessa vaiheessa hanketta, 
ennen ongelmien ilmenemistä. Pohjavesialueen asuk-
kaiden ja maanomistajien osallistaminen mahdolli-
simman aikaisessa vaiheessa suunnittelua saattaisi olla 
hyvä ratkaisu, jolla vähennettäisiin väärinkäsitysten synty-
mistä. Ennakoiva työ auttaa ottamaan ajoissa huomioon 
sidosryhmien eriävät intressit ja muut sosiaaliset tekijät 
ennen kuin varsinaisia konflikteja syntyy (Kurki & Katko 
2015).

Kyselyn ja haastatteluiden perusteella, toisen kunnan 
alueelta pumppaaminen voi vaikuttaa yhteistyöhön 
ja vuorovaikutukseen asukkaiden ja maanomistajien 
kanssa. Tällöin saatetaan kokea, ettei pohjaveden otto 
tule samalla tavalla yhteiseen käyttöön kuin tapauksessa, 
jossa oman kunnan vesilaitos ottaisi vettä. Tekopohjavettä 
tuottavilla laitoksilla yhteistyö toisten kuntien ja pohja-
vesialueen asukkaiden kanssa oli myös heikompaa 
verrattuna tekopohjavettä tuottamattomiin laitoksiin. 
Tekopohjavesihankkeiden mittasuhteet ovat yleensä eri 
luokkaa tavanomaiseen pohjavedenottoon verrattuna, 
jolloin projektiin yhteydessä olevien sidosryhmien määrä 
myös kasvaa, ja siten riskit ongelmien syntymiseen yhteis-
työssä tai vuorovaikutuksessa.

Haastatteluissa maankäytön suunnittelun koettiin 
olevan liian löysää, sillä pohjaveden suojelua ei arvosteta 
tarpeeksi päätöksenteossa. Ongelmia saattoi ilmetä muun 
muassa kaavoituksen, maa-ainesten oton ja maaläm-

Vesilaitosten yhteistyöongelmat eri kokoluokissa. Maankäytön ja vedenoton 
yhteensovittamisongelmat olivat yleisimpiä ongelmia yhteistyössä kaiken 
kokoisilla vesilaitoksilla.
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pökaivojen kanssa. Myös kyselyssä 
havaittiin, että pilaantumisriskien 
merkitys pohjaveden otossa sekä vesi-
laitosten yhteistyö kunnan päättäjien 
ja viranomaisten kesken oli yhtey-
dessä toisiinsa. Toisaalta haastatteluissa 
oltiin sitä mieltä, että pohjaveden ottoa 
arvostetaan nykyään yleisesti päätök-
senteossa enemmän kuin aiemmin.

Kokonaiskuva
Vesilaitosten edustajat pitivät suurim-
pina haasteina tulevassa pohjaveden 
otossa laadun ja määrän varmistamista, 
vaikka nykyinen tilanne nähtiinkin 
hyvänä. Laadun ja määrän varmista-
minen edellyttää muun muassa uusien 
vedenottamoiden perustamista, uusien 
pohjavesialueiden käyttöönottoa tai 
tiiviimpää yhteistyötä muiden vesilaitosten kanssa verkos-
tojen yhdistämisen kautta. Pienet alle 500 m³/vrk pump-
paavat vesilaitokset pitivät lainsäädännön monimutkais-
tumista suurimpana haasteena.

Haastatteluissa nousi myös esiin, että useat pienet vesi-
laitostoimijat ovat olleet muutaman vedenottamon tai 
yhden pohjavesialueen varassa, jolloin veden laadun ja 
määrän toimitusvarmuus ei ole riittävä. Kuntaliitokset 
olivat haastateltavien mukaan auttaneet varmistamaan 
näiden toimijoiden vesihuollon varmuutta verkostojen 
yhdistämisellä ja vanhojen vedenottamoiden saneerauk-
silla, mutta yhteistyötä olisi voinut olla jo ennen kunta-
liitoksia. Hyväksyttävyyttä pidettiin pienimpänä haas-
teena, vaikka se voi luoda merkittävän esteen pohjaveden 
otolle. Pohjaveden oton hyväksyttävyyden hakeminen on 
myös yksi niitä osa-alueita, mihin vesilaitos voi eniten 
vaikuttaa pohjavedenottohankkeessa. Muita vastaajien 
kertomia haasteita kyselyssä mainittujen lisäksi olivat 
kaavoitus, sään ääri-ilmiöt, pohjavesiesiintymien löytä-
minen ja pohjavesialueiden suojelun puute.

Lopuksi
Pohjaveden ottoon liittyviin teknisiin ongelmiin on 
pääasiassa löydetty toimivia ratkaisuja, mutta nykyisessä 
toimintaympäristössä ympäristöarvot ja sosiaaliset tekijät 
ovat entistä keskeisemmässä roolissa. Tulokset tukevat 
kokonaisuudessaan yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehit-
tämistä eri sidosryhmien kesken, jotta ongelmiin löyde-
tään mahdollisia ratkaisuja tai ongelmien synty estetään 
kokonaan. Yhteistyö helpottaa myös vesihuollon alueel-
lista kehittämistä tilanteessa, jossa valvovan viranomaisen 

resurssit ovat vähentymässä. Käytännössä vesilaitokset 
voisivat tehdä yhteistyötä enemmän toistensa kanssa 
sekä olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien 
kanssa vedenottohankkeen suunnittelusta lähtien. Eräs 
haastateltavista kertoi Pohjois-Suomen vesivaliokunnasta 
seuraavalla tavalla:

”Ei tarvi kaikkien keksiä tätä ruutia omasta päästä, kun 
joku on sen jo keksinyt. Se on todella tärkeä yhteistyöelin tää 
Pohjois-Suomen vesivaliokunta.” 
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Tulevaisuuden pohjaveden oton haasteet vesilaitosten edustajien mielestä. 
Pohjaveden laadun ja määrän varmistaminen olivat edustajien mukaan suu-
rimmat haasteet.
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Talousveden hyvä ja kulut-
tajille turvallinen laatu on 
kansanterveydellisesti tärkeää 
ja määritelty lainsäädän-

nössä. Talousveteen voi päätyä tervey-
delle haitallisia mikrobeja ja kemiallisia 
haitta-aineita mm. raakaveden kautta. 
Talousveden turvalliseen laatuun liit-
tyvän riskinarvioinnin kannalta onkin 
tärkeää tuntea raakaveden laatu ja siinä 
mahdollisesti tapahtuvat muutokset. 
Talousveden puhdistusprosessit on suun-
niteltu poistamaan terveydelle haitalliset 
tekijät vedestä, mutta erityisesti kemial-
liset, osittain vielä tuntemattomat haitta-
aineet saattavat pahimmassa tapauksessa 
päästä puhdistusprosessin läpi ja päätyä 
kuluttajille asti.

Talousveden raakavetenä käytettäviin 
pintavesiin päätyy ihmisen terveydelle 
haitallisia mikrobeja sekä esimerkiksi 
lääkeaineita ja kuluttajakemikaaleja 
mm. yhdyskunta- ja myös teollisuusjä-
tevesien mukana (Miettinen ym. 2013). 
Ne voivat kulkeutua vesistössä pitkiäkin 
matkoja jäteveden purkupaikasta ja 
päätyä talousveden valmistusprosessiin 
(Happonen ym. 2015; Ropponen ym. 
2015). Myös hajakuormituksen, kuten 
maatalouden tai haja-asutusalueen jäte-
vesien vaikutus voi olla merkittävä veden 
laadun kannalta. Kampylobakteerit ja 
norovirukset ovat yleisimmät talous-
vesivälitteisten infektioiden aiheuttajat 

(Zacheus ja Miettinen 2011). Myös 
kuluttajakemikaalien ja lääkeaineiden 
haittavaikutuksia on viime vuosikym-
meninä tutkittu (Happonen ym. 2015).

Talousveden tuotantolaitokset on suun-
niteltu poistamaan vedestä tautia-aihe-
uttavat mikrobit, joten normaaliolosuh-
teissa talousveden laatu on yleensä taattu. 
Raakavedessä voi kuitenkin tapahtua 
muutoksia, jolloin sen laatu voi heikentyä 
huomattavasti. Puhdistusprosessien on 
pystyttävä takaamaan riittävä mikro-
bien poistoteho myös raakaveden laadun 
heikentyessä, jotta kuluttajille johdettava 
talousvesi on turvallista (Pitkänen ym. 
2011). Lainsäädäntö rajoittaa myös tiet-
tyjen kemiallisten yhdisteiden päästöjä 
ja esimerkiksi Sveitsissä on päätetty, että 
isoimmat jätevedenpuhdistamot alkavat 
poistaa tiettyjä lääkeaineita vesistään 
valtion tukemin varoin.

Akuuteilla talousvedestä johtuvilla 
terveyshaitoilla on välittömiä vaiku-
tuksia alueen talouteen, sillä sairastu-
neiden työpanos menetetään sairastu-
misen ajaksi. Lisäksi menetetään sairas-
tuneita lapsia hoitavien vanhempien 
työstä poissaoloajan työpanos. Tämän 
välittömän talousvaikutuksen lisäksi on 
syytä arvioida myös epäsuorien talous-
vaikutusten osuus, sillä ne ovat monesti 
merkittäviä ja joissain tapauksissa jopa 
merkittävämpiä kuin välittömät vaiku-

PÄIVI MERILÄINEN,  
ANNA-MARIA HOKAJÄRVI, 
TARJA PITKÄNEN JA  
ILKKA MIETTINEN
Terveyden ja hyvinvoinnin  
laitos THL

JANNE JUNTUNEN JA  
TIMO HUTTULA
Suomen ympäristökeskus SYKE

ANTTI SIMOLA JA  
JUHA HONKATUKIA
Valtion taloudellinen 
tutkimuskeskus VATT

Talousveden valmistuksen kannalta on tärkeää tietää, mitä mikrobeja ja kemiallisia haitta-aineita raa-
kavetenä käytettäviin vesistöihin päätyy, miten ne kulkeutuvat vesistöissä ja käyttäytyvät veden puh-
distusprosesseissa sekä millaisia terveydellisiä ja taloudellisia vaikutuksia niillä voi olla. Sekä mikrobit 
että kemialliset haitta-aineet voivat kulkeutua päästölähteestä, kuten jätevedenpuhdistamolta, pitkiäkin 
matkoja talousveden tuotantolaitokselle, jonka täytyy pystyä takamaan turvallinen talousvesi kuluttajille.

Talousveden mikrobiologisten ja 
kemiallisten saasteiden kokonaisriskin 
arviointi – kulkeutuminen, terveys ja talous
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tukset. Saastuneen veden aiheuttamat mielikuvat voivat 
olla erityisen haitallisia paikallisille yrityksille, joiden 
prosesseissa vedellä on keskeinen asema. Lisäksi tervey-
denhuollon kustannukset saattavat väliaikaisesti nousta, 
mikä vähentää yksityisen kulutuksen mahdollisuuksia. 
Paikallisen kriisin vaikutukset voivat myös joko tasaantua 
tai kärjistyä kansallisella tasolla riippuen kyseisen alueen 
asemasta maan sisäisessä kaupassa.

Talousveden kokonaisriskin arvioinnin tavoitteet
Suomen ympäristökeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos sekä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ovat 
tutkineet Veden kontaminantit – likaantumisen syyt, 
terveysriskit ja riskien hallinta (CONPAT, 2012-2016) 
-hankkeessa pintavesien mikrobiologisia ja kemial-
lisia epäpuhtauksia, niiden lähteitä, käyttäytymistä ja 
kohtaloa vesistöissä sekä mallintaen arvioineet haitta-
aineiden mahdollisia terveysriskejä ja taloudellisia vaiku-
tuksia (Perkola ym. 2015; Assmuth ym. 2016). Tässä 
esitellään mikrobien ja haitallisten kemikaalien kulkeu-
tumista Kokemäenjoen vesistössä, niiden poistumista 
Turun Seudun Veden tekopohjavesiprosessissa sekä 
mahdollisia terveydellisiä riskejä ja niiden taloudellisia 
vaikutuksia Turun seudulla.

Aineisto ja menetelmät
Tässä tutkimuksessa mikrobien ja kemiallisten haitta-
aineiden kulkeutumista vesistöissä selvitettiin mekaanisilla 
malleilla, joissa yhdistettiin valuma-alue-, järvi-, joki- ja 
pohjavesimallimallit (Happonen ym. 2015; Rankinen ym. 
2016). Lisäksi hyödynnettiin tautia-aiheuttavien mikro-
bien (kampylobakteeri, salmonella, norovirus, adenovirus) 
ja indikaattorimikrobien lukumäärätietoja ja kemiallisten 
haitta-aineiden (makeutusaineet, lääkeaineet, perfluoratut 
yhdisteet) paikkakohtaisia pitoisuustietoja (Pitkänen ym. 
2013; Perkola ym. 2015). Samalla tarkasteltiin erilaisia 
likaantumisskenaarioita (Taulukko 1), terveysriskien 
todennäköisyyksiä sekä terveysriskien torjuntamahdolli-
suuksia juomaveden tuotantoketjussa. CONPAT-hanke 
arvioi myös, millaisia taloudellisia vaikutuksia mikro-
biologisilla ja kemiallisilla haitta-aineilla voi olla, jos ne 
päätyvät kuluttajille saakka.

Vesireitti Tampereen Pyhäjärveltä Kokemäenjokea pitkin 
Turun Seudun Veden raakavedenottamolle on kulkeu-
tumisen mallintamisen kannalta haasteellinen, minkä 
takia mallintaminen toteutettiin paloittain mallin-
taen Tampereen Pyhäjärvi 3D Coherens -mallilla ja 
Kokemäenjoki 1D SOBEK -mallilla. Pyhäjärven järviym-
päristönmalli ulottuu Tammerkoskesta aina Lempäälän 
kanavaan asti. Kokemäenjoesta mallinnettiin alue 

Nokianvirrasta Kolsin voimalaitokselle asti. Mallissa 
huomioitiin alueen voimalaitokset ja jäteveden puhdis-
tamot ja niiden vaikutus virtaamiin.

Terveysvaikutusten arviointi tehtiin kvantitatiivi-
sella mikrobiologisella riskinarviointi -menetelmällä 
(Quantitative Microbial Risk Assessment, QMRA) 
huomioiden raakavedestä mitatut ihmiselle tautia-aihe-
uttavien mikrobien lukumäärä (Pitkänen ym. 2011). 
QMRA-menetelmällä suoritetusta arvioinnista saadaan 
tulokseksi terveysriskien todennäköisyys sekä arvio sairas-
tuneiden lukumäärästä. Kemiallinen terveysriskinarviointi 
suoritettiin vastaavasti tarkastelemalla eri haitta-aineiden 
pitoisuuksia raakavedessä. Arviointiin käytettiin lähtötie-
toina sekä raakavedestä mitattuja että kulkeutumismallin-
nuksen perusteella arvioituja mikrobilukumääriä ja kemi-
allisia haitta-ainepitoisuuksia. Tekopohjavesiprosessin 
vaikutus talousveden laatuun arvioitiin kirjallisuuteen 
perustuen. Terveysvaikutusten arvioinnissa käytettiin 
yleisesti hyväksyttyjä annosvasteita mikrobeille ja kemi-

Taulukko 1. Kokonaisarvioinnissa käytetyt skenaariot ja 
niiden kuvaukset.

Skenaario Kuvaus

Normaalitilanne:  
Mitatut veden 
kontaminanttien 
määrät

CONPAT-hankkeen 
mittaustietojen perusteella 
arvioitu normaalitilanne

Normaalitilanne:  
Mallinnetut veden 
kontaminanttien 
määrät

Kulkeutumismallien perusteella 
arvioitu normaalitilanne

Tulvatilanne ja 
rankkasateet

Tulvajakson tai rankkasateen 
aiheuttama pintaveden laadun 
heikentyminen. 

Alivirtaama
Kuivuusjakson aiheuttama 
pintaveden laadun 
heikentyminen

Toimintahäiriö 
jäteveden-
puhdistamolla

Jätevedenpuhdistamon 
toimintahäiriön aiheuttama 
pintaveden haitta-aineiden ja 
mikrobien pitoisuuksien nousu

Tekopohjaveden 
toimintahäiriö

Tekopohjavesilaitoksen 
esikäsittely prosessin 
toimintahäiriön aiheuttama 
esikäsitellyn veden laadun 
heikentyminen

Äkillinen päästö 
ottamolla

Mikrobikontaminaatio 
tekopohjavesialueella
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kaaleille infektioiden ja sairastumisen todennäköisyyksien 
sekä sairastuneiden lukumäärien arvioimiseksi.

Taloudellisia vaikutuksia arvioitiin VATT:ssa kehitetyllä 
VERM-mallilla, joka on laskennallinen yleisen tasapainon 
malli, jossa Suomi on jaettu alueisiin NUTS3-tasolla 
(maakunnat) (Honkatukia 2013). Malli perustuu talouden 
pitkän aikavälin ennusteisiin, jossa arvioidaan toimialoit-
taisen kehityksen pääpiirteet. Väestönkasvun ennuste 
perustuu Tilastokeskuksen ennusteeseen. Arvioimme 
neljän erillisen tekijän yhteisvaikutusta taloudelliseen 
kehitykseen Varsinais-Suomen alueella, joka suurimmaksi 
osaksi kuuluu Turun Seudun Veden piiriin. Ensimmäinen, 

välitön vaikutus kohdistuu työn tuottavuuteen sairaus-
poissaolojen lisääntyessä. Muodostimme tämän arvion 
QMRA-menetelmällä saatujen tulosten ja alueen työlli-
syys- ja ikärakenteiden perusteella. Lisäksi sisällytimme 
arvioon kolme välillistä vaikutusta, jotka johdettiin saira-
uspoissaolojen arviosta: 1) terveydenhuollon kustannusten 
nousu, 2) epäsuorat kysyntävaikutukset alueen tuotteille ja 
3) vapaa-ajan palveluiden kysynnän lasku kohdealueella.

Kokonaisarviointi toteutettiin yhdistämällä eri mallit 
(Kuva 2) saaden tulokseksi arvion siitä, miten eri likaan-
tumistilanteet vaikuttavat kulkeutumisen kautta tervey-
teen ja talouteen.

Kuva 1. Talousveden terveysriskien arviointikehys.

Kuva 2. Kokonaisriskin arvioinnin kehys.
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Haitallisten aineiden kulkeutuminen vesistöissä

CONPAT-hankkeessa mallinnetuista aineista kemikaa-
lien asesulfaami-K ja perfluoro-oktaanisulfonaatti (PFOS) 
voidaan olettaa olevan vesiympäristössä stabiileja, joten 
ne käsiteltiin mallissa passiivisina aineina. Tarkasteltavat 
mikrobit Escherichia coli ja norovirus puolestaan eivät säily 
hengissä ympäristössä, joten niiden muuntuminen/kuole-
minen on otettava huomioon mallintaessa. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen suorittamien laboratoriokokeiden 
perusteella mikrobien muuntumiselle saatiin matemaat-
tinen malli, joka voitiin sisällyttää kulkeutumismalleihin. 
Järvimallissa, toisin kuin jokimallissa otettiin huomioon 
veden lämpötilan ja auringonsäteilyn määrä, jotka vaikut-
tavat oleellisesti mikrobien säilymiseen vesiympäristössä. 
Tämän seurauksena jokimallissa mikrobien hajoaminen 
käsiteltiin yksinkertaisemmin. Kulkeutumismallinnuksen 
tulokset ovat PFOA:n osalta nähtävissä kuvassa 3.

Ovatko talousveden mikrobiologiset ja 
kemialliset saasteet riski ihmisen terveydelle?

Mikrobien ja kemiallisten haitta-aineiden aiheutta-
mien terveysvaikutusten todettiin olevan hyvin vähäisiä 
tutkimusalueella johtuen raakaveden hyvästä laadusta 
sekä tekopohjaveden tuotantoprosessin puhdistuste-
hosta. On huomattava, että kemiallisten haitta-aineiden 
terveysvaikutusten arviointi on nykytietojen perusteella 
hyvin epävarmaa. Mitatut pitoisuudet raaka- ja talous-
vedessä olivat tutkimuksen aikana niin matalia, etteivät 
ne ylittäneet lääkeaineiden terapeuttisia annoksia tai 
terveydelle haitallisia kuluttajakemikaalien määriä. 
Normaalitilanteessa, mitatuilla tai mallinnetuilla mikro-
bilukumäärillä ja kemikaalipitoisuuksilla, ei laskelmien 
mukaan aiheutunut lainkaan talousveden kuluttajien 
sairastapauksia, kuten asianmukaista onkin.

Riskinarviointimallin testaamiseksi kontaminanttien takia 
veden kuluttajille koituvia terveysvaikutuksia koetettiin 
saada näkyviin kuvitteellisten saastumistilanteiden avulla. 
Selvimmät mallinnuksen avulla arvioidut terveysvaiku-
tukset saatiin näkyviin skenaariossa, jossa raakavesi likaan-
tuisi jätevedellä niin pahoin, että mikrobit aiheuttaisivat 
vatsatautitapauksia veden käyttäjille. Mahdollisia terve-
ysriskejä havaittiin myös skenaariossa, jossa käsittelemä-
töntä raakavettä pumpattaisiin ilman esikäsittelyä teko-
pohjavesiprosessiin. Matemaattisessa mallissa ei otettu 
huomioon harjuimeytyksen viipymää, joten tekopoh-
javesiprosessin poistoteho ei terveysriskiarvioinnissa ole 
täysin verrannollinen todelliseen tekopohjavesiprosessiin. 
Keskimäärin kolmen kuukauden mittainen viipymäaika 
harjussa vaikuttaa merkittävästi veden puhdistumiseen 
ja siten myös selvästi pienentää todellisten terveysriskien 
suuruutta. Turun Seudun Veden lupaehdot määrittelevät 
veden esikäsittelyn pakolliseksi, joten harjuun ei käytän-
nössä päästettäisi käsittelemätöntä vettä (KH 2008). 
Hankkeen mittaus- ja mallinnustulosten perusteella teko-
pohjavesiprosessi poistaa mikrobeja ja vähentää infektio-
riskiä tehokkaasti myös raakaveden saastumistilanteissa.

Miten talousveden saastuminen näkyy 
taloudellisina vaikutuksina?

Talousveden saastumisen taloudelliset vaikutukset Turun 
seudun alueella ovat pieniä, mikä ei ole yllättävää kun 
huomioidaan, että välittömien sairauspoissaolojen vaikutus 
työn tuottavuuteen on keskimäärin noin –0,36 prosenttia 
kuukausitasolla. Varsinais-Suomen arvonlisäys laskee 
ensimmäisen kuukauden aikana kuitenkin vähemmän, 
noin –0,22 prosenttia.

Kuva 4 esittää arvonlisäyksen tason verrattuna perus-
uraan Varsinais-Suomessa jaettuna suoriin ja epäsuoriin 
vaikutuksiin. Kokonaisvaikutukset ovat noin 1,5 kertaa 
suorat vaikutukset.

Kuva 3. Mallinnettu PFOA-pitoisuus Kokemäenjoessa ve-
denottamon välittömässä läheisyydessä.

Kuva 4. Arvonlisäyksen tason muutos koko maan tasolla 
verrattuna perusuraan Varsinais-Suomessa jaettuna suo-
riin ja epäsuoriin vaikutuksiin.
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Kuva 5 esittää kokonaisvaikutuksen koko Suomessa. 
Muut alueet pystyvät jonkin verran tasoittamaan Varsinais-
Suomen saastumisen kokonaisvaikutusta. Kuva 6 näyttää 
kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen muutoksen 
alueittain. Kohdealueella kulutusmahdollisuudet laskevat 
0,31 prosenttia eli enemmän kuin arvonlisäys. Tämä on 
arvonlisäystä parempi hyvinvoinnin mittari, sillä tervey-
denhoidon kustannusten nousu näyttäytyy kotitalouksien 
kulutuksessa ainoastaan kustannuksena kun se arvonlisä-
yksessä sitä vastoin on mukana myös tuotoksena.

Johtopäätökset – Kokonaisriskin arviointi
Sekä mikrobit että kemialliset haitta-aineet voivat 
kulkeutua päästölähteestä, kuten jätevedenpuhdista-
molta, pitkiäkin matkoja talousveden tuotantolaitokselle. 
Haitallisten mikrobien ja aineiden kulkeutumista voidaan 
tutkia virtausmallien avulla, kun aineiden käyttäytyminen 
vesiympäristössä tiedetään riittävän hyvin. CONPAT-
hankkeen virtausmallit toimivat hyvin tutkituille mikro-
beille ja haitta-aineille ja pystyivät ennustamaan aineiden 
kulkeutumista raakavedenottopaikalle.

CONPAT-hankkeen yhteydessä Kokemäenjoesta mitatut 
raakaveden mikrobien lukumäärät olivat niin pieniä ja 
talousveden käsittely niin tehokasta, etteivät mikrobit 
aiheuta terveydellistä riskiä raakavedestä tuotetun talous-
veden kuluttajille eivätkä taloudellisia vaikutuksia alueelle. 
Tutkittujen kemiallisten haitta-aineiden suhteenkaan ei 

nykytietämyksen perusteella havaittu terveysriskejä ihmi-
selle. Monivaiheinen tekopohjavesiprosessi takaa normaa-
litilanteessa kuluttajan terveyden ja alueen taloudellisen 
vakauden. Kokonaisarviointiketju mahdollisti riskinarvi-
oinnin usealle eri mikrobille ja kemikaalille samanaikai-
sesti. Kokonaisarviointiketjua voidaan hyödyntää myös 
riskienhallinnassa arvioitaessa mahdollisia uhkia sekä 
uusien puhdistusmenetelmien vaikutuksia terveydellisestä 
ja taloudellisesta näkökulmasta. Kokonaisarvioinnissa 
saatiin tietoa, joka on sovellettavissa talousvesivälitteisten 
terveysriskien ja niiden aiheuttamien talousvaikutusten 
arviointiin myös muualla Suomessa.

CONPAT-tutkimushankkeen on rahoittanut Suomen 
Akatemia ja se on osa Akvaattisten luonnonvarojen 
kestävä hallinta (AKVA) -ohjelmaa. 
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Kuva 5. Taloudellinen kokonaisvaikutus kaikilla alueilla 
Suomessa.

Kuva 6. Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen muu-
tos alueittain.
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Nepal on yksi maailman 
luonnononnettomuuk-
sille altteimmista valti-
oista: vuosien 1988 

ja 2007 välillä Nepalissa rekisteröi-
tiin maailman seitsemänneksi eniten 
tulvien, maanvyöryjen ja lumi-
vyöryjen aiheuttamia kuolonuh-
reja (Baruwal A., 2014). Toteutu-
neista riskeistä viimeisimpänä uutis-
kynnyksen ylittäneenä ja runsaasti 
kuolonuhreja vaatineena katastrofina 
mainittakoon 25.4.2015 tapahtunut 
suurmaanjäristys, jonka seuraukset 
näkyvät Nepalissa vielä pitkään.

Toteutuneet ympäristöriskit kuten 
juomaveden saastuminen aiheuttavat 
paljon haasteita vesihuollon kestävyy-
delle erityisesti kehittyvissä maissa. 
Nepal tavoittelee täyttä talousveden 
ja sanitaation kattavuutta koko väes-
tölle vuoteen 2017 mennessä – tosin 
vuoden 2015 maanjäristys on käytän-
nössä siirtänyt tavoitetta kauemmas 
tulevaisuuteen. Maaseudulla vesialan 
toimijat ovat parantaneet vesi-
huollon kattavuutta pääasiassa yhtei-

söjen hallinnoimien vesijärjestelmien 
perustamisella. Ennen huhtikuun 
suurta maanjäristystä talousveden-
saannin kattavuus Nepalissa oli tilas-
tojen mukaan huomattavan korkea, 
83,6 prosenttia (Ministry of Urban 
Development 2014). Kuitenkin vesi-
järjestelmien ylläpidon ja huollon 
kestävyydessä on havaittu puutteita: 
todellisuudessa vain noin neljäsosa 
vesihuoltojärjestelmistä on kokonaan 
toimintakuntoisia (Kuva 1).

Vesihuollon kestävyyshaasteita 
on syytä tutkia

Tässä artikkelissa pohditaan Nepalin 
maaseudun talousvesijärjestelmien 
pitkän aikavälin kestävyyttä ympä-
ristöriskien näkökulmasta. Artikkeli 
perustuu Aura Liskin Aalto-yliopiston 
vesi- ja ympäristötekniikan tutki-
musryhmässä vuonna 2016 valmis-
tuneeseen diplomityöhön (Liski, 
2016). Työssä tutkittiin ympäristö-
riskien toteutumista ja toteutuneiden 
riskien vaikutuksia maaseudun talo-
usvesijärjestelmien pitkän aikavälin 

Ympäristöriskien merkitys 
maaseudun vesihuollon 
kestävyyshaasteissa Nepalissa

Vesihuoltoon kohdistuvat ympäristöriskit liittyvät usein luonnon 
ääri-ilmiöihin, kuten tulviin ja kuivuuteen. Ympäristöriskien kannalta 
erityisen haastavia kehittyvien maiden maaseutuoloissa ovat jyrkkä-
rinteiset vuoristoalueet, joihin suuri osa Nepalin pinta-alasta lukeu-
tuu. Alueen ympäristöön liittyviä riskitekijöitä vesihuollon toimivuu-
delle ovat tulvat, maanvyörymät, mikrobit, metsäpalot, lumivyöryt 
ja maanjäristykset.

Artikkeli pohjautuu Aura Liskin opinnäytetyöhön Aalto-yliopiston Insinööritieteiden 
korkeakoulussa. Opinnäytetyössä tutkittiin ympäristöriskien merkitystä Nepalin 
maaseudun vesihuollon kestävyyshaasteissa, ja Suomen kehitysyhteistyön 
tuloksellisuutta ympäristöriskien huomioimisessa ensimmäisessä Suomen 
kahdenvälisessä vesihankkeessa Nepalissa.
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kestävyyteen Nawalparasin alueella Nepalissa (Kuva 2). 
Tutkimus tehtiin osana Waterfinns ry:n vuosina 2014–
2016 Nepalissa toteuttamaa maaseudun vesihuollon 
kestävyyden parantamiseen pyrkivää hanketta.

Tutkimus analysoi ympäristöriskien osuutta Nepalin 
maaseudun vesihuollon kestävyyshaasteissa, ja tuotti 
konkreettista kenttätutkimukseen perustuvaa tietoa 
Suomen kehitysyhteistyön pitkän aikavälin tuloksellisuu-
desta. Tutkimuksessa analysoitiin yhteensä 40 RWSSP-
hankkeen rahoittamaa maaseudun talousvesijärjestelmää 
Nawalparasin alueella. Lisäksi perehdyttiin syvemmin 
viiteen talousvesijärjestelmään, joista kerättiin laadullista 
aineistoa kenttämatkalla keväällä 2015. Tutkimuksessa 
analysoitiin myös RWSSP-hankkeen hankedokument-
teja ja aikaisempia hankkeeseen liittyviä arviointeja ja 
asiakirjoja. Tarkoituksena oli selvittää ympäristöhasar-
dien yleisyyttä ja toistuvuutta tutkimusalueella, toteutu-
neiden ympäristöriskien aiheuttamia vaikutuksia talous-
vesijärjestelmien toimivuudelle sekä paikallisia tekijöitä, 
jotka joko estävät tai edesauttavat luonnononnettomuuk-
sien toteutumista. Lisäksi analysoitiin RWSSP-hankkeen 
onnistumista vesihuoltojärjestelmien pitkän aikavälin 
kestävyyden takaamiseksi.

Tutkimusviitekehys
Tutkimuksessa käytettiin haavoittuvuus-kapasiteetti-
viitekehystä (Blaikie P. et al.,1994; Gaillard J.C., 2016) 
talousvesijärjestelmien pitkän aikavälin kestävyyteen 
vaikuttavien tekijöiden analysoimiseksi. Haavoittuvuus-

kapasiteetti-viitekehyksen mukaan onnettomuuksien 
(disasters) toteutuminen riippuu kolmesta tekijästä: ympä-
ristöhasardista (natural hazard), haavoittuvuudesta (vulne-
rability) sekä kapasiteetista (capacity). Ympäristöhasardit 
tarkoittavat luonnonilmiöitä, joilla on potentiaalia aihe-
uttaa haittaa ihmisen toiminnalle kuten talousvesijärjes-
telmien toimivuudelle. Toteutuneen ympäristöhasardin 
vaikutus ihmisen toiminnalle riippuu kohteen haavoittu-
vuudesta ja kapasiteetista: mitä haavoittuvaisempi kohde, 
sitä mahdollisempi ja suurempi negatiivinen vaikutus.

Haavoittuvuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä tekijöitä, 
jotka edesauttavat onnettomuuksien toteutumista. Näitä 
ovat Nepalin maaseudulla mm. köyhyys, maantieteellinen 

Kuva 1. Talousvesijärjestelmien toimivuus Nepalissa 2012 (Ministry of Urban Development, 2014).

Kuva 2. Tutkimusalue Nawalparasin sijoittuminen Nepalissa.
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syrjäisyys sekä yhteisön heikko suhteellinen asema yhteis-
kunnassa. Kapasiteetit määritellään resursseiksi, joita 
ihmiset käyttävät varautuakseen, estääkseen, selviytyäk-
seen ja palautuakseen onnettomuuksista. Niitä voivat olla 
mm. yhteisöllisyys, poliittinen valta, informaatio ja varal-
lisuus. Haavoittuvuudet ja kapasiteetit eivät ole toistensa 
vastakohtia, vaan ihmisillä ja yhteisöillä on yhtäaikaisesti 
sekä lukuisia kapasiteetteja että haavoittuvuuksia.

Ympäristöriskeillä on suuri merkitys maaseudun 
vesihuoltohaasteissa

Liskin (2016) tutkimustulokset osoittavat, että ympä-
ristöhasardit ovat hyvin yleisiä tutkimusalueella. Niistä 
erityisesti tulvat, maanvyörymät sekä huono veden 
laatu aiheuttivat ongelmia vesijärjestelmien toimi-
vuudelle. Ongelmat korostuivat monsuunisateiden 
aikaan. Talousvesijärjestelmien käyttäjäkomiteoista yli 
70 prosenttia raportoi tulvavesien ja yli 60 prosenttia 
maanvyörymien aiheuttaneen ongelmia talousvesijärjes-
telmiensä toimivuudelle viimeisen 10 vuoden aikana.

Yleisimpiä hasardien aiheuttamia onnettomuuksia olivat 
infrastruktuurin rikkoutuminen, vedensaannin tyrehty-
minen putken rikkoutumisen tai tukkiutumisen seurauk-
sena, vedenlaadun huononeminen, vesivälitteiset taudit 
sekä taloudelliset menetykset. Tutkimuksen perusteella 
tilannetta pahensi edelleen se, että jos edellisen sade-
kauden aiheuttamia tuhoja ei korjattu, seuraavat sateet 
pahensivat usein tilannetta entisestään. Vesijärjestelmän 
mennessä epäkuntoon käyttäjät joutuivat turvautumaan 
perinteisiin vesilähteisiinsä, joiden käyttöön sisältyy 
lukuisia riskejä (Kuva 3).

Tulosten perusteella vesijärjestelmien vedenlaatu oli usein 
huono johtuen ulosteperäisistä bakteereista. Tilannetta 
selittävät pintaveden käyttö, suojaamattomat vesiläh-
teet sekä olematon vedenpuhdistus. Vain 16 prosenttia 
kotitalouksista käsitteli raakaveden esimerkiksi keittä-
mällä ennen käyttämistä. Paikallisten terveydenhuollon 
ammattilaisten mukaan suurin osa vesivälitteisten tautien 
tartunnoista tapahtui monsuunisateiden aikaan, mutta 
vesivälitteisiä tauteja esiintyi vuoden ympäri. Ripulitaudit 
ja suolistomadot olivat yleisimpiä vesivälitteisiä tauteja 
tutkimusalueella.

Ongelmatilanteisiin johtaneita haavoittuvuustekijöitä 
tutkimusalueella olivat runsaat monsuunisateet, jyrkkä 
topografia, vesi-infrastruktuurin riskialtis sijainti jyrkillä 
rinteillä, raakaveden heikko laatu, heikko tai olematon 
vesilähteiden suojaus (Kuva 4), käsittelemättömän raaka-
veden käyttö, huono tietoisuus vesiturvallisuudesta, sekä 
järjestelmän korjaustoimien heikko laatu. Näistä erityi-

Kuva 3. Esimerkki perinteisestä vesilähteestä. 

Kuva 4. Tyypillinen vesilähde tutkimusalueella. Järjes-
telmä käyttää pintavettä ja vedenotto tapahtuu kuvassa 
näkyvästä altaasta. Allas on suojaamaton, ja käyttäjäkomi-
tean mukaan lapsilla on tapana tuoda kesäisin karja altaa-
seen uimaan ja juomaan. Raakavettä ei yleisesti käsitellä 
ennen juomista, vaan se käytetään sellaisenaan. 
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sesti vesilähteiden suojaus, vedenpuhdistus sekä vesitur-
vallisuus- ja hygieniatietous ovat tekijöitä, joihin vesi-
huollon kehityshankkeet voivat aktiivisesti vaikuttaa.

Tärkeimmät kapasiteetit luonnononnettomuuksien 
hallinnassa ja talousvesijärjestelmien toiminnan ylläpi-
dossa tarjosivat paikalliset instituutiot, kuten vesijärjes-
telmien käyttäjäkomiteat. Pääosa projektin aikana perus-
tetuista instituutioista oli toiminnassa yli vuosikymmen 
hankkeen päättymisestä ylläpitäen vesijärjestelmiensä 
toimivuutta ja edesauttaen ympäristöriskien hallintaa. 
Ongelmatilanteissa käyttäjäkomiteoilla havaittiin olevan 
valmiudet vaatia ulkoista rahoitusta tai kerätä rahaa 
paikallisesti esimerkiksi RWSSP:n perustaman veden-
käyttäjien paikallisrahaston (Operation & Maintenance 
Fund) kautta. Yhteenveto tutkimusalueen yleisimmistä 
hasardeista, niiden vaikutuksista vesihuollolle sekä tutki-
muksen tunnistamista haavoittuvuustekijöistä ja kapasi-
teeteista on esitetty kuvassa 5.

Johtopäätökset
Tutkimustulokset osoittivat, että ympäristöhasardit ovat 
hyvin yleisiä tutkimusalueella, ja ne aiheuttavat lukuisia 
haasteita talousvesijärjestelmien toimivuudelle. Erityisesti 
monsuunisateiden aikana tulvat, maanvyörymät ja veden-
laadun huononeminen aiheuttavat ongelmia ja heiken-
tävät vesihuollon kestävyyttä. Veden mikrobiologisesti 
huono laatu ei rajoitu monsuunisateiden aikaan vaan on 
jatkuva ongelma tutkituissa vesijärjestelmissä.

Tutkimustulosten ja kirjallisuuskatsauksen perusteella 
voidaan perustellusti sanoa, että RWSSP keskittyi toimin-
nassaan onnistuneesti erityisesti talousveden saatavuuden 
ja kattavuuden parantamiseen sekä paikallisten instituuti-
oiden vahvistamiseen. Tämä kuitenkin tapahtui tulosten 
mukaan osittain turvallisen ja laadultaan riittävän veden-
saannin varmistamisen kustannuksella. Kentällä havaitut 
ongelmat vesilähteiden suojaamisessa, vedenkäsittelyn puut-
teissa ja vedenlaadussa voidaan osittain nähdä seurauksena 
projektiaikaisesta toiminnasta, mutta paljolti myös projektin 
jälkeisen toiminnan ja ympäristön vaikutuksen tuloksena.

Vertailuna Nepalissa käynnissä oleviin bilateraalisiin vesi-
huoltoprojekteihin todettakoon, että nykyisissä projek-
teissa kiinnitetään paljon huomiota vesiturvallisuuteen. 
Esimerkiksi vedenkäyttäjiä vaaditaan nykyään laatimaan 
tarkka vesiturvallisuussuunnitelma ”Water Safety Plan”, 
joka pakottaa tiedostamaan paikallisesti mahdollisia riski-
tekijöitä vesiturvallisuuden suhteen. Nämä muutokset 
voidaan nähdä heijastavan jatkuvaa oppimista ja parhaiden 
käytäntöjen kehittymistä projektikontekstissa. Tämä on 
ollut mahdollista pitkäjänteisen vuosikymmenten pituisen 
bilateraalisen vesialan yhteistyön vuoksi.

Monet tutkimuksen RWSSP-vesijärjestelmissä havaitse-
mista puutteista olisivat olleet ja olisivat edelleen ylitettä-
vissä edullisilla ja yksinkertaisilla ratkaisuilla. Vesilähteiden 
suojaus ja yksinkertaiset vedenpuhdistusteknologiat, 
kuten veden keittäminen parantaisivat todennäköisesti 
järjestelmien kestävyyttä, juomaveden laatua ja edesaut-

Kuva 5. Yhteenveto tutkimustuloksista.
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taisivat selvästi vesiturvallisuutta. Lisäksi vesiturvallisuu-
teen liittyvä valistus edesauttaisi käyttäytymismuutoksia 
talousveden käsittelyssä ja lähteiden suojaamisessa (esim. 
Haapala & White, 2015).

Tutkimus paikallisti selvän tarpeen edistyneemmälle ja 
kokonaisvaltaisemmalle ympäristöriskienhallinnalle, joka 
yhdistäisi suojatun vesi-infrastruktuurin, vesiturvalli-
suuden edistämisen, yhteisön oman kapasiteetin vahvista-
misen järjestelmän ylläpitämiseksi, sekä laajemman insti-
tutionaalisen tuen. Tiedossamme on, että ilmastonmuutos 
tulee lisäämään luonnon ääri-ilmiöitä, millä on vaikusta 
myös vesihuoltoon. Tämä lisää entisestään virkamiesten ja 
kehitysyhteistyötoimijoiden tarvetta huomioida luonnon-
onnettomuuksiin ja vesiturvallisuuteen liittyviä riskejä ja 
rasitteita vedenkäyttäjille.

Talousvedensaannin kattavuuden parantuessa nope-
asti niin Nepalissa kuin muuallakin maailmassa, veden-
laatu, kestävyys ja haavoittuvuusnäkökulmat muodos-
tuvat entistä tärkeämmiksi kriteereiksi vesihuollolle. 
Suosittelemme, että Suomen vesialan kehitysyhteistyö-
projektit jatkaisivat pyrkimyksiään vesihuoltoon liittyvien 
ympäristöriskien ja kaikkien vedenkäyttäjien vesiturvalli-
suuden yhä kokonaisvaltaisemmaksi huomioimiseksi. 
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Waterfinns ry:n ”Nawalparasi and Palpa Districts Sustainab-
le Water Supply and Sanitation Project” (NAPA WASH) tutkii 
vuosina 1990–2005 toimineen, ulkoasiainministeriön osit-
tain rahoittaman Rural Water Supply and Sanitation Project 
(RWSSP) -bilateraalihankkeen aikana perustettujen talous-
vesijärjestelmien ja instituutioiden nykyisen toiminnan tilaa 
Nepalin maaseudulla. Hankkeessa tutkitaan erityisesti, miten 
maaseudun vesihuollon instituutiot ja infrastruktuuri ovat säi-
lyneet ja kehittyneet viimeisen vuosikymmenen aikana pro-
jektin läsnäolon jälkeen. Lisäksi analysoidaan tekijöitä, joiden 
tunnistetaan vaikuttaneen joko positiivisesti tai negatiivises-
ti hankkeen synnyttämien instituutioiden ja infrastruktuu-
rin pitkän aikavälin kestävyyteen. Hankkeessa kerättiin tietoa 
yhteensä 80 talousvesijärjestelmästä Nawalparasin ja Palpan 
maaseutualueilla Nepalissa. Hanke toimii pohjana useille opin-
näytetöille, jotka muodostavat pääosan hankkeen synnyttä-
mästä materiaalista. 

Lisätietoa hankkeesta www.waterfinns.fi

LR-Merkki-
tanko

Flotaatiolaitteet
Hiekkapesurit
Hiekkavaunut
Lietelämmönvaih timet
Lietteensiirto pumput
Lingot
Polymeerilaitteet
Rumpusiivilät

Laitteita jäteveden käsittelyyn 
30 vuoden kokemuksella!

Malminkaari 5, 00700 Helsinki
Puh. (09) 3436 200
slamex@slamex.fi
www.slamex.fi

Ruuvikuljettimet
Sakeuttimet
Sakoyksiköt
Selkeytinlaitteet
Suotonauhapuris timet
Teknisen veden suodattimet
Välpepesupuris timet
Välpät

• Näkyvä, taipuisa, erittäin kestävä 
(kymmeniä vuosia).

• 58, 75, 100, 110, ja 160 mm putkille.

• Sini-valko puhtaan veden sulkijaan.

• Oranssi-musta viemäriveden sulkijaan.

• Kiinnitysmahdollisuus myös 
huuhtelukaivojen valurautakansiin.

• Oma tanko teiden alituksiin. 
Tanko voidaan varustaa kyltillä.

• Voidaan taivuttaa syrjään (venttiiliä 
suljettaessa/avattaessa palautuu 
aina suoraksi).

• Kolmea pituutta, pisin 2000 mm.

• Ely vaatii joustavaa merkkitankoa.

Turvallinen tieltä suistumistilanteissa. 
Ei vaurioita, eikä vahingoita. 
Liikenneviraston hyväksymä.

Kaikki tuotteet http://merkkitanko.fi 

LR-Merkkitanko 
Suojaa laitteesi LR-Merkkitangolla!

19Vesitalous 4/2016

RISKIENHALLINTA

VT1604.indd   19 25.8.2016   8:11:33



Vesivarojen riittävyyttä 
suhteessa veden käyt-
töön ja valuma-alueella 
asuvien ihmisten määrään 

on tutkittu paljon. On olemassa myös 
kasvava määrä analyysejä siitä, kuinka 
maatalous, ilmastomuutos, ekosys-
teemien tila ja niin edelleen suhteu-
tuvat alueellisesti vesivaroihin (esim. 
Kummu, Ward et al. 2010, Wada 
and Bierkens 2014, Mekonnen and 
Hoekstra 2016).

Kestävän kehityksen pohjalta lähtevää 
kokonaisvaltaista analyysiä ei kuiten-
kaan ole ollut käytettävissä maailman-
laajuisesti. Tällaisessa analyysissä olisi 
kyettävä yhdistämään taloudelliset, 
sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät 
tekijät selkeällä tavalla.

Olemme kehittäneet laskennallista, 
paikkatietoon perustuvaa analyyttistä 
lähestymistapaa muutaman vuoden 
ajan, ja julkaisseet neljä alueellista 
analyysiä tähän kehitystyöhön liittyen 
Aasiasta. Alueina ovat olleet Suuret 
Himalajan joet Induksesta Keltaiseen 
jokeen, Keski-Aasian joet, Kiinan raja-
vesistöt ja Kiinan alueen yksityiskoh-
tainen analyysi (esim. Varis, Kummu 
et al. (2014).

Tämän kehitystyön tuloksena laajen-
simme analyysin kattamaan koko 
maailman. Esitämme tässä artikke-
lissa vain analyysin keskeiset tulokset 
ja johtopäätökset. Tarkempi kuvaus 
sekä käytetyistä aineistoista ja mene-

telmistä että tuloksista ja johtopää-
töksistä on esitetty toisaalla (Varis & 
Kummu 2016).

Aineistot ja menetelmät
Aineistoina käytämme avoimia tieto-
lähteitä ja ’big dataa’, jota on nopeasti 
kasvavalla tahdilla tarjolla maailmalla. 
Aineistot perustuvat yliopistojen ja 
kansainvälisten organisaatioiden kuten 
Maailmanpankin ja YK-järjestöjen 
keräämiin tietokantoihin.

Osa käytetyistä tietokannoista (talous, 
ympäristön kuormitus, luonnonka-
tastrofi-riski, vesistressi) on saatavilla 
paikkaan sidotussa formaatissa ja näin 
valuma-aluekohtainen tarkastelu on 
suoraviivaista. Hallintoa sekä inhimil-
listä kehitystä kuvaavat indikaattorit 
ovat kuitenkin saatavilla ainoastaan 
maatasolla. Jotta pystyimme tarkas-
telemaan niitä valuma-alueittain, 
muodostimme jokien valuma-alueiden 
ja hallintoalueiden ’mosaiikin’. Tämän 
mosaiikin ja spatiaalisen väestötiheys-
tietokannan avulla pystyimme laske-
maan jokaiselle valuma-alueelle keski-
määräisen indeksiarvon.

Otimme mukaan 139 suurimman joen 
valuma-alueet (> 100 000 km²). Tätä 
pienemmät valuma-alueet yhdistimme 
suuremmiksi alueiksi sen mukaan, 
mihin rannikkovesistöalueeseen ne 
kuuluivat. Näitä muodostui yhteensä 
203. Näin globaalissa analyysissämme 
oli yhteensä 342 valuma-aluetta.

OLLI VARIS
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Aalto –yliopisto, 
Insinööritieteiden korkeakoulu
e-mail: olli.varis@aalto.fi

Maailman vesivaroihin ja kestävään 
kehitykseen kohdistuvat riskit
Vesi on kriittinen luonnonvara. Siihen kohdistuu suunnaton määrä intressejä ja paineita, ja se on hyvin 
haavoittuva. Mutta miksi se on haavoittuva? Ja missä? Tutkimme näitä kahta kysymystä maailman-
laajuisesti katsomalla yhdessä talouskehitystä, sosiaalisia kysymyksiä, ympäristöä, hallintokapasiteettia, 
luonnonkatastrofeja ja vesipulaa.
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Kuva 1. Maailman jokivaluma-alueiden haavoittuvuusanalyysin tulokset vuodelle 2010. 
Haavoittuvuusindeksin kuusi osatekijää (A-F) ja kokonaisarvo (G).
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Laskiessamme valuma-aluekohtaista indikaattoriarvoa, 
skaalasimme ne välille 0–1 jokaisen yksittäisen indikaat-
torin kohdalla. Tämän jälkeen yhdistimme yksittäiset 
indikaattorit kuvaamaan valuma-alueen kokonaishaavoit-
tuvuutta ottamalla keskiarvon niistä.

Teimme analyysit vuosille 1990 ja 2010, ja analysoimme 
haavoittuvuuksien kehitystrendit tällä aikavälillä.

Tulokset
Yhteiskunnallista ja inhimillistä kehitystä kuvaavien indi-
kaattorien (hallinto, talous, inhimillinen kehitys) suhteen 
suurimmat haasteet löytyvät suuresta osasta Afrikkaa 
sekä Afganistanista. Itäinen Siperia on talouden suhteen 
myös erittäin haavoittuva. Etelä-Aasiasta ja Latinalaisesta 
Amerikasta löytyy myös laajoja haasteellisia alueita 
(Kuva 1A–C).

Ympäristön kuormituksen suhteen pitkät rannikko-
kaistat lähes joka maanosassa ovat haavoittuvia. Suuri 
osa Eurooppaa ja Intiaa on erittäin haasteellinen tässä 
suhteessa, ja huomattavaa haavoittuvuutta löytyy myös 
niiden välimaastosta. Lisäksi Kiina ja Japani ovat erittäin 
haavoittuvia (Kuva 1E).

Luonnonkatastrofit näyttävät aiheuttavan suurinta 
haavoittuvuutta Kiinassa, Japanissa, Etelä- ja Kaakkois-

Aasiassa, Väli-Amerikassa ja eräillä rannikkokaistaleilla 
(Kuva 1E). Vesistressin suhteen ongelmallisimpia alueita 
löytyy vuorostaan Kiinan pohjoisosista Lähi-Itään ulottu-
valta vyöhykkeeltä sekä Australian koillisosista ja läntisestä 
USA:sta (Kuva 1F).

Kun katsotaan edellä kuvattuja kuutta tekijää yhdessä, 
haavoittuvimmat alueet löytyvät maanosittain seuraa-
vasti. Aasiassa Syyriasta Intiaan ulottuva vyöhyke ja 
Pohjois-Kiinan tasangolta Vietnamiin ulottuva rannikon 
läheinen alue ovat poikkeuksellisen haavoittuvia. Suuri 
osa Afrikkaa on haasteellinen, ja haavoittuvimmat alueet 
löytyvät Afrikan sarvesta, Madagaskarilta, Mosambikista 
ja Liberiasta. Myös Väli-Amerikassa ja Etelä-Amerikan 
rannikkovyöhykkeillä on omat haasteensa (Kuva 1G).

Maailmassa on tapahtunut paljon muutoksia haavoittu-
vuuden osatekijöiden suhteen vuosien 1990 ja 2010 välillä 
(Kuva 2). Merkille pantavaa on haavoittuvuuden lisään-
tyminen eräissä osissa Afrikkaa. Kuitenkin ehkä yllättä-
vämpää on se, että haavoittuvuus näyttää vähentyneen 
suuressa osassa maailmaa, erityisesti Kiinassa ja eräissä 
muissa kehittyvän Aasian osissa.

On hyvin mielenkiintoista, että vaikka analyysimme on 
puhtaasti datapohjainen, näkyy tuloksissa selvästi useat 
keskeiset rauhan ja kestävän kehityksen kannalta poltta-
vimmat ongelma-alueet. Tällaisia ovat esimerkiksi Syyria, 

Kuva 2. Maailman jokivaluma-alueiden haavoittuvuuden muutos vuosina 1990–2010.
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Irak, Afganistan Pakistan, Afrikan sarvi, 
Mosambik ja Liberia. Suuri osa Intiaa ja 
Kiinan tiheimmin asutut osat näkyvät 
tuloksissa myös erittäin haavoittuvina. 
Afrikan korkea haavoittuvuus on huoles-
tuttavaa erityisesti sen vuoksi että suunta 
on huonompaan päin.

Taulukossa 1 on lueteltu haavoittu vim mat 
valuma-alueet vuonna 1990 ja 2010.

Johtopäätökset

Kestävän kehityksen kolmen ulottu-
vuuden (talous, sosiaalinen kapasi-
teetti, ympäristö) tarkastelu yhdessä 
vesistressin, katastrofien ja hallin-
tokapasiteetin kanssa avaa paljon 
uusia näkymiä siihen, missä sijait-
sevat planeettamme haavoittuvimmat 
alueet kestävän kehityksen suhteen. 
Tutkimuksemme mukaan nämä sijait-
sevat keskeisessä ja eteläisessä Aasiassa, 
sekä Afrikassa (Kuva 1).

Positiivista on, että vuoden 1990 jälkeen 
haavoittuvuus on vähentynyt kohta-

laisen laajoilla alueilla, erityisesti kehit-
tyvässä Aasiassa (Kuva 2). Tähän on 
syynä yhteiskunnallinen ja taloudel-
linen kehitys. On kuitenkin huoles-
tuttavaa, että vaikka suuressa osassa 
Afrikkaa luonnonvaroista ei varsinaisesti 
ole vielä pulaa eikä ympäristöön kohdis-
tuva kuormituskaan ole hälyttävää, on 
sinne kumuloitumassa useiden teki-
jöiden haasteellinen yhdistelmä. T ämä 
lisää tämän mantereen haavoittuvuutta 
nopeasti ja seuraukset voivat olla lähitu-
levaisuudessa katastrofaaliset, ja esimer-
kiksi kansainvälinen muuttoliike saattaa 
kasvaa erittäin paljon.

Globaalien tietokantojen saatavuus 
paranee hyvin nopeasti, ja suosittelemme 
lämpimästi lisäkokemusten hankkimista 
niiden käytöstä ja käytettävyydestä. 
Omien kokemustemme mukaan niiden 
tarjoama potentiaali yhdessä tehokkaiden 
laskentaohjelmien kanssa on vesitalou-
delliselle suunnittelulle ja tutkimukselle 
erittäin suuri. 

Valuma-alue RBV 
-indeksi

1 Helmand, Afganistan 0,80

2 Krishna, Intia 0,72

3 Amu Darya, Keski-Aasia 0,71

4 Tabi, eteläinen Afrikka 0,70

5 Luni, Intia 0,70

6 Indus, Intia ja Pakistan 0,69

7 Hari Rud, Afganistan 0,66

8 Shaballe, Somalia 0,66

9 Tigris & Euphrates, 
Lähi-Itä 0,64

10 Godavari, Intia 0,62

Taulukko 1. Kymmenen haavoittuvinta 
joki-aluetta (>100 000 km2).
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Vesi, ruoka ja energia ovat 
elämän perusedellytyksiä. 
Ne myös linkittyvät lähei-
sesti yhteen: vesi mahdol-

listaa ja yhä useammin myös rajoittaa 
sekä ruoan- että energiantuotantoa. 
Samaan aikaan ruoan- ja energian-
tuotanto ovat yhä enemmän sidok-
sissa toisiinsa ja riippuvaisia samoista 
resursseista (Kuva 1). Tässä mielessä 
veden, energian ja ruoantuotannon 
kytkösten välinen tarkastelu ei ole 
uutta vaan sitä on tehty jo vuosisatoja.

Miksi sitten veden, energian ja ruoan 
välisiä kytköksiä tarkasteleva ns. nexus- 
eli kytkös-lähestymistapa on noussut 
alamme kansainvälisessä keskustelussa 
niin suureen rooliin? Nexus-käsitteen 
merkityksen nousuun on vaikuttanut 
kolme asiaa: tarve päästä pois siiloutu-
neista suunnittelu- ja päätöksentekopro-
sesseista, veden ja luonnonvarojen niuk-
kuuteen liittyvien taloudellisten ja poliit-
tisten riskien parantunut ymmärrys sekä 
halu tuoda uudenlainen lähestymistapa 
kehityspoliittiseen keskusteluun.

Kuva 1. Veden (W), energian (E) ja ruoan (F) välisiä keskeisiä kytköksiä hahmottava 
ns. nexus-kolmio. Keskellä olevaa pienempää kolmiota käytetään kuvaamaan vesi- ja 
energiaturvallisuuden sekä ruokaturvan tämän hetkistä tilannetta, kun taas nuolilla 
ja niiden paksuudella kuvataan vaikutussuhteita ja niiden voimakkuutta. Lisätietoa 
sekä vertailevat nexus-kolmiot kolmelta eri alueelta Aasiassa: (Keskinen et al., 2016)

Vedellä on keskeinen merkitys sekä ruokaturvan että energiaturvallisuu-
den kannalta. Toisaalta ruoan- ja energiantuotanto luo merkittäviä vai-
kutuksia ja riskejä veteen liittyen. Veden, energian ja ruoan välisiä kytkök-
siä tarkasteleva ns. nexus-käsite (water-energy-food nexus) on noussut 
merkittävään rooliin vesialan kansainvälisessä keskustelussa. Käsitteen 
yhtenä lähtökohtana on riskien arviointi ja hallinta. Mutta mikä nexus 
oikein on ja miten se kytkeytyy Suomen vesialaan ja riskien hallintaan?

Riskit hallintaan vesi-energia-ruoka 
–nexuksen avulla?
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Maailman talousfoorumi WEF on viime vuosina pitänyt 
veteen sekä energiaturvallisuuteen ja ruokaturvaan liittyviä 
riskejä näkyvästi esillä. WEF:in Globaalit riskit 2011 –
raportti oli tässä suhteessa käänteentekevä, sillä se arvotti 
veteen, ruokaan ja energiaan liittyvät kytkökset yhdeksi 
keskeiseksi globaaliksi riskiksi. Raportin mukaan veteen, 
ruokaan ja energiaan liittyvät haasteet muodostavat kroo-
nisen esteen talouskasvulle ja yhteiskunnalliselle vakaudelle 
(World Economic Forum, 2011). Viime vuonna talousfoo-
rumi nosti ensimmäistä kertaa vesikriisit koko globaaliris-
kien vaikuttavuuslistan kärkeen. Raporttia varten tehdyn 
kyselyn lähes 900 vastaajasta yli 40 prosenttia piti vesi-
kriisejä merkittävimpänä riskinä 10 vuoden aikajänteellä: 
osuus oli suurempi kuin seuraavina listalla tulleilla tartun-
tataudeilla, massatuhoaseilla, maiden välisillä konflikteilla 
tai ilmastonmuutoksella (World Economic Forum, 2015).

Nexus-käsitteen kolme ulottuvuutta
Vaikka nexus-käsite on viime vuosina noussut sekä tutki-
muksen että käytännön suunnittelun sanastoon, ei sillä ole 
yhtä vakiintunutta määritelmää. Eri tahot käyttävät käsi-
tettä hyvinkin eri tavoilla ja erilaissa konteksteissa. Nexus-
käsitteen ytimen ymmärtämiseksi täytyykin ensin tarkastella 
niitä eri näkökulmia, joista käsitettä yleisemmin katsotaan.

Itse olemme tunnistaneet kolme tällaista näkökulmaa. 
Monille toimijoille (esim. Bazilian et al., 2011; FAO, 
2013; Räsänen et al., 2014) nexus näyttäytyy ennen 
kaikkea menetelmänä, jonka päätarkoituksena on katsoa 
veden, energian ja ruoan kytköksiä – usein näitä kytköksiä 
mallintamalla ja määrämitallistamalla. Tällöin nexus siis 
tukee olemassa olevia suunnittelu- ja päätöksentekopro-
sesseja, korostaen mahdollisia kompromisseja ja niiden 
määrällisiä vaikutuksia eri sektoreille sekä mahdollisuuksia 
eri alojen välisiin synergiaetuihin.

Toiset tahot (esim. European Union, 2012; IUCN & IWA, 
2012) taas pitävät nexus-käsitettä ennen kaikkea hallin-
nollisena kehikkona, jonka päätavoitteena on lisääntynyt 
yhteistyö eri sektoreiden välillä sekä päätöksenteon ja suun-
nitteluprosessien johdonmukaisuus. Näissä tapauksissa 
nexus-käsitteen avulla siis pyritään tarkastelemaan kriitti-
sesti vallalla olevaa hallintojärjestelyä esimerkiksi siiloutu-
neiden päätöksentekoprosessien riskejä korostamalla.

Kolmas, laajempi ulottuvuus näkee nexus-käsitteen ennen 
kaikkea diskurssina, joka haastaa vallitsevat käsitykset 
veden ja luonnonvarojen käytöstä ja luo niille uusia merki-
tyksiä (esim. Allouche, Middleton, & Gyawali, 2015; 
Juvonen, 2015). Nexus tarjoaa uudenlaisen tavan sekä 
ongelmien määrittelyyn että niiden ratkaisuun: pääpaino 
ei ole sektoreilla vaan eri alojen välisillä kytköksillä ja siis 

eri sektoreiden yhteisvaikutuksilla. Tästä näkökulmasta 
katsoen nexus rakentuu etenkin riskien hallinnan ja mini-
moinnin varaan: veden ja luonnonvarojen niukkuus sekä 
siihen kytkeytyvien turvallisuuden muotojen ensisijai-
suus ovat nexus-käsitteen ytimessä. Tällainen turvalli-
suutta ja takaisinkytkentöjä yhdistävä näkökulma eroaa 
jonkin verran vaikkapa yhdennetystä vesivarojen hallin-
nasta (IWRM), jossa katsotaan muiden sektoreiden vaiku-
tusta vesiturvallisuuteen (Keskinen, 2011).

Oma johtopäätöksemme on, että nexus-käsitteen suurin 
lisäarvo syntyy silloin, kun suunnittelu- ja arviointi-
prosessissa huomioidaan samanaikaisesti kaikki kolme 
yllä kuvattua näkökulmaa. Tämä on kuitenkin haas-
tavaa, sillä se vaatii paitsi toimintatavan myös ajattelu-
tavan muutoksia. Tämän vuoksi valtaosa tähän mennessä 
tehdyistä nexus-hankkeista on huomioinut vain osan 
näistä ulottuvuuksista. Yksi virkistävä poikkeus on YK:n 
alaisen Euroopan talouskomissio UNECE:n alla Suomen 
rahoituksella tehty nexus-arviointi, jossa on mukana 
kaikki nämä ulottuvuudet (Vuola & Lipponen, 2015).

Opit riskien hallintaan
Mitä nexus-käsite ja sen ympärillä käyty keskustelu voi 
tarjota Suomen vesialalle ja riskien hallintaan? Tunnistamme 
alla kolme teemaa, joista voi mielestämme olla hyötyä. 
Ensinnäkin nexus-käsite korostaa eri alojen välisiä kytköksiä. 
Veden ja luonnonvarojen hallinnassa sekä niihin liittyvien 
riskien minimoinnissa painopisteen tulisi siis olla paitsi 
yksittäisissä sektoreissa myös eri sektoreiden välisten vaiku-
tussuhteiden ja takaisinkytkentöjen tarkastelussa.

Toiseksi tärkeää on laaja paikka- ja aikaperspektiivi. Suomi 
on osa globaalia talousverkostoa, jossa esimerkiksi ilmas-
toon, ruokaan ja energiaan liittyvät muutokset säteilevät 
yhä voimakkaammin ja nopeammin paikasta toiseen. 
Täten Suomen vesi- ja energiaturvallisuutta sekä ruoka-
turvaa täytyy tarkastella sekä paikallisesta, alueellisesta että 
globaalista näkökulmasta. Tärkeää on myös erilaisten aika-
perspektiivien omaksuminen: mitä pidemmälle tulevai-
suuteen katsomme, sitä merkittävimmiksi nousevat ympä-
ristöön ja luonnonvaroihin liittyvät riskit.

Kolmanneksi nexus painottaa laaja-alaista ymmärrystä 
riskeistä ja niiden vaikutuksista. Esimerkiksi Maailman 
talousfoorumi muutti vuonna 2015 vesiriskien luokit-
telua: kun vesikriisejä oli siihen saakka pidetty ympäris-
töriskeinä, päätyi talousfoorumi määrittelemään vesikriisit 
ensisijaisesti yhteiskunnalliseksi riskiksi. Perusteluna tähän 
oli se, että veteen liittyvillä muutoksilla on erittäin merkit-
täviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. (kts. 
myös Varis & Kummu 2016)

25Vesitalous 4/2016

RISKIENHALLINTA

VT1604.indd   25 25.8.2016   8:11:35



Uskomme, että tällainen riskikäsitteen laajennus voi 
nostaa veden, energian ja ruoan aivan uudella tavalla ylei-
seen keskusteluun – minne ne vaikuttavuutensa takia 
kuuluvatkin. Tähän pyrimme osaltamme myös juuri alka-
neessa, Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa 
WinlandFI-hankkeessa (kts. tietolaatikko). Hanke tarjoaa 
myös vesialan toimijoille mahdollisuuden miettiä alamme 
riskien hallintaa sekä veden, energian ja ruoantuotannon 
välisiä kytköksiä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 
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WinlandFI-hanke
WinlandFI on monitieteinen hanke, joka tarkastelee Suomen 

vesi- ja energiaturvallisuutta sekä ruokaturvaa yhteiskehit-

telyn ja tulevaisuusskenaarioiden avulla. Hanketta ohjaavat 

seuraavat suuret kysymykset: Miten ruokaan ja energiaan 

liittyvät muutospaineet sekä niihin kytkeytyvät poliittiset 

päätökset vaikuttavat Suomen kokonaisturvallisuuteen 

tulevaisuudessa? Miten edistämme yhteiskuntamme resi-

lienssiä tähän liittyen?

Vastaamme näihin kysymyksiin tunnistamalla veteen, ilmas-

toon, ruokaan ja energiaan liittyviä keskeisiä riskejä tulevai-

suuden Suomessa sekä tarkastelemalla kuinka mukautuvia 

järjestelmämme ja päätöksentekoprosessimme näihin 

riskeihin ovat.

Yhteistyö sidosryhmien kanssa on hankkeessamme keski-

össä. Hankkeeseen on mahdollista osallistua sekä skenaa-

riotyöpajojen että kahdenkeskisten tapaamisten kautta. 

Hankkeen aloitustyöpaja on lokakuussa 2016: tule mukaan! 

Oman työpajaprosessimme lisäksi tuemme myös sidosryh-

mien omia prosesseja: pyydä meidät siis mukaan! Jo nyt on 

valmistelussa Huoltovarmuusorganisaation johdolla usean 

poolin yhteinen valmiusharjoitus syksyllä 2017.

Hankkeessa ovat mukana Aalto-yliopisto, Suomen ympäris-

tökeskus, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Maan-

puolustuskorkeakoulu, Turun yliopiston Tulevaisuuden 

tutkimuskeskus sekä Demos Helsinki. 

WinlandFI-hanke on osa Strategisen tutkimuksen neuvosto 

STN:n Turvallisuus verkottuneessa maailmassa –ohjelmaa 

(http://www.aka.fi/stn). STN rahoittaa yhteiskunnallisesti 

merkittävää ja vaikuttavaa korkeatasoista tiedettä, jolla etsi-

tään yhteistyössä tiedonhyödyntäjien kanssa konkreettisia 

ratkaisuja suuriin ja monitieteistä otetta vaativiin haasteisiin.

Lisätietoa: http://winlandtutkimus.fi

 https://twitter.com/WinlandFI 
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Vastuu vesistötulvien aiheut-
tamista vahingoista on siir-
tynyt entistä vahvemmin 
yksityisille toimijoille, 

kiinteistönomistajille ja vakuutusyh-
tiöille. Syitä Suomen tulvapolitiikan 
muutokseen ovat muun muassa tulvien 
aiheuttamien vahinkokorvausten siir-
tyminen vakuutusyhtiöille ja vuoden 
2010 uusi tulvariskilainsäädäntö.

Ilmastonmuutoksen ja kaupungistu-
misen myötä painopiste on siirtynyt 
tulvariskien ehkäisystä niihin sopeu-
tumiseen. Suuret, julkisin 
varoin toteutetut tulva-
suojeluhankkeet käyvät yhä 
harvinaisemmiksi samalla 
kun tulvariskiin varautu-
minen maankäytössä ja 
rakentamisessa ko ros tuu. 
Kotitalouksien vastuu 
tulvista aiheutuvien vahin-
kojen vähentämisessä on 
näkyvästi esillä myös vesis-
töalueille laadituissa tulva-
riskien hallintasuunnitel-
missa. Yksityishenkilöt 
voivat varautua tulvaan otta-
malla selvää asuinalueensa 
tulvariskeistä, varmistamalla 
kotivakuutuksensa tulvava-
hinkojen korvausehdot sekä 
varautumalla siir tämään tai 
suo jaamaan omai suuttaan 
tulvan uhatessa.

Tulvariskeihin liittyvässä viestinnässä 
on olennaista tietää, mitkä tekijät 
vaikuttavat kotitalouksien valmiu-
teen toteuttaa yksityisiä tulvariskien 
hallinnan toimia. Suomen ympä-
ristökeskus (SYKE) ja Elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukset 
toteuttivat asukaskyselyn tulviin 
varautumisesta kolmella tulvaherkällä 
alueella Varsinais-Suomessa, Etelä-
Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. 
Kyselyjä lähetettiin kaikkiaan 4 790 
kotitaloudelle ja vastauksia saatiin 
yhteensä 1 858 kappaletta (Kuva 1).

Onko Suomessa valmiutta muuttaa lähestymistapaa tulviin varautu-
misessa? Mitkä tekijät edesauttavat omakohtaisiin tulvasuojelutoi-
miin ryhtymistä? Ketkä olisivat valmiita hankkimaan kotivakuutuk-
seensa tulvaturvan? Miten asukkaita on informoitava vesistötulvista? 
Vastaukset näihin kysymyksiin saatiin analysoimalla 1  858 asukkaan 
vastaus kolmelta merkittävältä tulvariskialueelta.

Orastavaa kiinnostusta 
omakohtaisiin toimiin 
tulvariskialueilla

Kuva 1. Asukaskyselyt kohdistettiin kolmelle alueelle. 
Tutkimusalueet on kuvattu vihreällä värillä. 
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Eniten haittoja koettu pelto- ja metsämailla

Noin puolet vastaajista koki, että heillä on vesistötulvien 
vuoksi kastumisvaarassa olevaa omaisuutta. Neljännes 
vastaajista oli kokenut tulvista aiheutuvan vahinkoja tai 
häiriöitä. Yleisimmin tulvavahinkoja oli kuitenkin aiheu-
tunut pelloille, metsälle tai kulkuyhteyksille, joiden suojaa-
minen ei välttämättä ole taloudellisesti tarpeeksi kannat-
tavaa (Kuva 2). Aiempi tulvakokemus lisäsi tulvilta suojau-
tumista ja se oli merkittävin tulva-asenteisiin ja tulvilta 
suojautumiseen vaikuttavista tekijöistä. Toisaalta tulvien 
aiheuttamia vahinkoja kokeneet eivät välttämättä halun-
neet sijoittaa tulvasuojauksiin, mikä saattoi johtua aikai-
sempien suojauksien epäonnistumisesta tai vahinkojen 
vähäisyydestä suhteessa toteutuneisiin kustannuksiin.

Vastaajista hieman vajaa puolet koki, että vesistötulvan 
riski on heidän asuinalueella suuri. Lähes sama osuus oli 
sitä mieltä, että tulvaan varautuminen ja rakennusten 
suojaaminen on omistajan vastuulla. Sen sijaan vain vajaa 
neljännes koki, että heidän kotitaloutensa voi itse vaikuttaa 
tulvista aiheutuvien vahinkojen määrään. Vajaa viidesosa 
vastaajista oli jo toteuttanut omakohtaisia tulvasuojauksia.

Orastavaa kiinnostusta toteuttaa uusia 
suojaustoimia

Noin 10 – 20 prosentilla vastanneista kotitalouksista oli 
alustavaa kiinnostusta toteuttaa kiinteistökohtaisia tulva-

suojaustoimenpiteitä. Kiinnostuneiden osuus vastasi 
hyvin omakohtaisia kokemuksia tulvista. Noin kymme-
nesosalla piha tai puutarha oli joutunut veden alle ja noin 
yhdellä kahdestakymmenestä asuinrakennuksen kellari tai 
perustukset olivat kastuneet. Kotitaloudet olisivat valmiita 
investoimaan vuosittain uusiin tulvasuojelutoimiin keski-
määrin noin 30 000 – 56 000 euroa Huittisten, Kalajoen 
ja Lapväärtin alueella viiden vuoden ajan.

Suurin osa vastaajista ei kuitenkaan edes harkinnut 
uusien tulvasuojaustoimien tekemistä. Tärkeimpinä syinä 
maksuhaluttomuudelle uusien suojauksien suhteen oli, 
että vastaajat eivät uskoneet pahimpienkaan tulvien aihe-
uttavan vahinkoa kiinteistölle, eivät kokeneet asuvansa 
tulvariskialueella tai he eivät uskoneet tulvien lisään-
tyvän lähitulevaisuudessa asuinalueellaan. Vastaajista 
vajaa puolet oli myös sitä mieltä, että yhteiskunnan 
tulisi maksaa kiinteistökohtaiset tulvasuojelutoimet 
kokonaisuudessaan.

Yleisesti näyttäisi siltä, että veden pidättämiseen suhtau-
dutaan alueilla positiivisesti ja että ihmisillä voisi olla 
kiinnostusta maiden, erityisesti metsäalueiden, luovut-
tamiseen pidättämisalueiksi väliaikaisesti ja korvausta 
vastaan. Lopulliseen halukkuuteen varmasti vaikuttaisi 
myös tarjottavan korvauksen suuruus. Joka tapauksessa 
ihmisten kiinnostus aiheeseen oli rohkaisevaa mietittäessä 
uusia tulvienhallintatoimenpiteitä.
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Kuva 2. Vastanneista (N=1 858) kotitalouksista 12 prosenttia oli kokenut vahinkoja tai häiriöitä viime vuosikymmeninä.
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”Olemme jo ennen tuota tulvaa (2013) yrittäneet selvitellä 
suojauskeinoja, mutta edes alueemme putkimiehillä/-liik-
keillä ei ole ollut tietoa varmatoimisesta suojauksesta (tai 
eivät ole uskaltaneet ottaa kantaa). Olisi hienoa, jos saatai-
siin valtakunnalliset tulvasuojausohjeet, josta löytäisi ohjeet 
ja vaikka tuoteluettelo padotusventtiileiksi sopivista lait-
teista. Siis ohje, miten putkiliikkeet voisivat meitä helposti 
auttaa. (Meidän venttiili petti.)”

Käytännönläheiselle tiedolle kysyntää

Tulvakyselyn korkea vastausprosentti kaikilla alueilla 
kertoo aiheen kiinnostavuudesta, kyselyn onnistuneesta 
toteutuksesta ja siitä, että postikysely on yhä toimiva tapa 
osallistaa asukkaita. Paperikyselyssä kiinnitettiin kohde-
ryhmän lisäksi erityistä huomiota visuaalisuuteen ja help-
polukuisuuteen. Asukaskysely palvelee viestintäkeinona 
kahteen suuntaan: sillä saadaan kerättyä asukkaiden koke-
muksia ja mielipiteitä, mutta myös jaettua tietoa tehok-
kaasti. Suuri osa vastaajista koki saaneensa kyselystä uutta 
tietoa tulvista ja niihin varautumisesta.

Asukkaiden mukaan tulvaviestinnässä ylivoimaisesti 
tärkeintä on saada tietoa ajankohtaisesta tulvatilan-
teesta sekä veden alle jäävistä alueista ja teistä. (Etelä-
Pohjanmaan) kyselyn mukaan perinteiset mediat 
ovat huomattavasti yleisempiä tulvatiedon lähteitä 
kuin internet tai sosiaalinen media. Kuitenkin kaksi 
kolmesta vastaajasta olisi kiinnostunut myös mobiili-

laitteissa toimivasta tulvavaroituspalvelusta. Kiinnostus 
varoituspalveluun oli suurempaa nuorempien vastaajien 
joukossa sekä heillä, jotka pitivät asuinalueensa tulva-
riskiä suurena.

Kyselyn mukaan asukkaat kaipaavat tulvan uhatessa 
käytännönläheistä tietoa esimerkiksi siitä, mistä kiinteistön 

suojaamiseen tarvittavaa 
materiaalia voi hankkia. 
Tulvasuojelutoimia, joita 
tähän mennessä oli toteu-
tettu vähän, mutta joita 
vastaajat voisivat harkita 
omalle kiinteistölleen, 
olivat: viemärien takais-
kuventtiilit, tulvapenke-
reen tai -seinän rakenta-
minen ja tulvaesteiden 
hankkiminen ikkunoihin 
tai oviin. Voidaankin 
olettaa, että riskialu-
eilla olisi kysyntää näitä 
koskevalle ohjeistukselle. 
Huomattava osuus vastaa-
jista oli myös kiinnostunut 
osallistumaan tulvasuoje-
lutoimenpiteisiin tulvan 
sattuessa. Esimerkiksi 
tulvasuojausnäytökset 
voisivatkin herättää kiin-
nostusta tulva-alueilla.Esimerkki omakohtaisesta suojauksesta Kalajoelta (PPO-ELY)

Tietoa tulvariskien 
hallintasuunnitelmista
Tulvariskien hallinnan tavoitteena on vähentää tulvan 
vahin gollisia seurauksia erityisesti ihmisten terveydelle 
ja turvallisuudelle. Omatoimisen varautumisen edistä-
minen on yksi suosituimmista toimenpide-ehdotuksis-
ta tulvariskien hallintasuunnitelmissa. Muita valituim-
pia toimia ovat valmius- ja varautumissuunnitelmat 
tilapäiset tulvasuojeluratkaisut ja tulvatilanteiden toi-
mintaharjoitukset. Asukkaiden tietoisuuden lisäämisek-
si on tulvariskialueen kotitalouksille jaettu pientalon 
tulvaturvallisuusoppaita.

Tulvariskien hallinnan toimenpiteinä hallintasuunnitel-
missa on lisäksi käsitelty tulvien ennustamista ja niistä 
varoittamista sekä maankäytön ja pelastustoimien suun-
nittelua. Tulvavesien pidättämiseen, vesistön säännöste-
lyn kehittämiseen tai perkauksiin ja pengerryksiin liitty-
viä mahdollisuuksia on myös selvitetty.
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Saint Gobain, 
1/2 vaaka

HULEVEDET HALLINTAAN
Kaupunkien ja rannikkoseutujen tulva-
suojaukseen ja hulevesien hallintaan on 
kiinnitettävä yhä enemmän huomiota. 

Valikoimissamme on lukuisia erilaisia 
putkeen asennettavia putkistoläppiä ja 
patoluukkuja kokoluokissa DN 100-1500. 
Kysy lisää!

Saint-Gobain Pipe Systems
Strömberginkuja 2, 00380  HELSINKI, Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA
Puh. 0207 424 600, fax 0207 424 601, E-mail: sgps.finland@saint-gobain.com
www.sgps.fi

Asukaskyselystä saatu tieto auttaa suunnittelemaan tulva-
viestintää paikalliset tarpeet ja kysymykset huomioiden. 
Tärkeää on, että tieto saavuttaa ne, joita tulvariski koskee. 
Tulvatietoisuutta voidaan välittää riskialueilla esimerkiksi 
lisäämällä katukuvaan tulvakorkeuden osoittava tolppa 
tai penkereille infokyltit. Uusien asukkaiden tietoisuutta 
voidaan lisätä tulvariskialueella rakennusvalvonnan kautta. 
Kyselyn perusteella asukkaiden tietämys kotivakuutusten 
tulvaturvasta on varsin alhainen, joten ikävien yllätysten 
välttämiseksi lisätiedotus aiheesta olisi paikallaan.

Viestintään kannattaa panostaa
Tietoisuus tulvariskistä on edellytys asukkaiden omatoi-
miselle varautumiselle. Aiheen kiinnostavuus kasvaa, kun 
tiedotus on käytännönläheistä ja alueellisesti kohden-
nettua. Asukkaiden mielipiteen selvittäminen esimerkiksi 
kyselyn avulla on tehokas viestintäkeino ja palvelee myös 
toimenpiteiden suunnittelua. Ihmiset olivat toteuttaneet 
tai valmiita toteuttamaan kiinteistökohtaisia suojauksia. 
Verraten paljon oli myös kiinnostusta maiden luovut-
tamiselle korvausta vastaan väliaikaiseksi tulvienpidätys 
alueiksi, eli tämän toimenpiteen suunnittelua kannattaisi 
ehkä harkita. Kaikkiaan vastaajat luottivat viranomaisiin 
tulvariskien hallintatoimenpiteiden suunnittelussa. 
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Lisätietoa omatoimisesta suojautumisesta ja varautumisesta:  
www.ymparisto.fi/tulvaohjeet
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Kärkölän Järvelän taajaman 
harjualueella sijaitsevan 
sahan tuotantolaitoksilla 
käytettiin ainakin 1940-

luvulta lähtien kloorifenolipitoista 
KY-5-sinistymisenestoainetta vuoden 
1984 syksyyn asti, jolloin aine korvat-
tiin Kemtox  S  10:llä. KY-5:n käytön 
aikana osa sahasta ja kloorifenoliva-
rasto paloivat toukokuussa 1976. Saha-
yritykselle asetetun velvoitetarkkailun 
seurauksena kunnan Kukonmäen 
vedenottamosta löydettiin marras-
kuussa 1987 kloorifenoleita ja joulu-
kuussa uusintanäytteessä pitoisuus oli 
puolet suurempi eli noin 140  µg/l, ja 
samaan aikaan vedenottamon vieressä 
virtaavassa Pyhäojassa pitoisuus oli noin 
800 µg/l.

Kun veden pilaantuminen selvisi, 
terveyslautakunta määräsi vedenot-
tamon käyttökieltoon, ja se suljettiin 
samana vuonna ennen joulua 1987. 
Ottamon pitoisuudet ylittivät tervey-
densuojeluviranomaisten suositteleman 
raja-arvon 10 µg/l kymmenkertaisesti, 
ja kunta alkoi ottaa vettä sahan omista-
masta puhtaasta Tolkonlähteen vedenot-
tamosta. Helmikuussa 1988 terveys-
lautakunta suositteli myös läheisen 
Valkjärven kalojen syönnin rajoitta-

mista. Vuonna 1989 kunnassa otettiin 
käyttöön Hiidenmäen vedenottamo.

Vahinkoalue rajattiin nopeasti
Tapauksen tultua ilmi aloitettiin välit-
tömästi tutkimukset likaantuneen 
alueen rajaamiseksi. Harjualueella, 
jolla sahan tuotantolaitokset sijait-
sevat, pohjavesi virtaa etelästä pohjoi-
seen kohti pohjaveden purkautu-
mispaikkoja Pyhäojan laaksossa ja 
Tolkonlähdettä. Kloorifenoleita esiintyi 
pohjavedessä huomattavia määriä saha-
alueelta Pyhäojaan viettävällä kalliopai-
nannealueella ja Pyhäojan laaksossa. 
Suurimmat Järvelän taajaman alueella 
todetut pohjaveden kloorifenolipitoi-
suudet 100  000–300  00  µg/l (100–
300 mg/l) analysoitiin kalliopainanteen 
alueelta. Pyhäojan laaksoon purkautui 
kloorifenolipitoista pohjavettä, mikä 
aiheutti erityisesti Pyhäojan, sen varrella 
sijaitsevan Kukonmäen vedenottamon 
ja Valkjärven likaantumisen.

Vedenottamon pohjoispuolella ja sahan 
tehdasalueen eteläpuolella pohjavesi oli 
puhdasta. Likaantunut pohjavesialue 
rajoittui tehdasalueen ja Kukonmäen 
vedenottamon välille. Tutkimustulosten 
perusteella vedenottamon pilaantu-

TAINA NYSTÉN
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SYKEn Kulutuksen ja tuotannon 
keskus
e-mail: taina.nysten@ymparisto.fi

1980–90-lukujen vaihteessa Kärkölän kloorifenoleilla pilaantuneen 
pohjaveden tutkimus oli aktiivisimmillaan. Tällä vuosikymmenellä koh-
teeseen kehitetyssä uusimassa kloorifenolien puhdistusmenetelmässä 
maaperässä luontaisesti muodostunutta kloorifenoleita hajottavaa bak-
teeritoimintaa tehostettiin ja maaperä sekä pohjavesi puhdistuivat yli 
90-prosenttisesti verrattuna puhdistusmenetelmän soveltamista edel-
täneeseen tilanteeseen kolme vuotta aiemmin.

Kärkölän pohjaveden 
pilaantumistapauksen selvittely 
edisti tutkimusmenetelmien ja 
riskinhallinnan kehitystä

HELI HERKAMAA
ylitarkastaja
Uudenmaan ELY-keskus
e-mail: heli.herkamaa@ely-keskus.fi

JUKKA IKÄHEIMO
johtava asiantuntija
Pöyry Finland Oy
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misen aiheuttaneet kloorife-
nolit olivat kulkeutuneet otta-
molle sahan tuotantoalueelta.

Tutkimuksia, 
laboratoriomäärityksiä ja 
seurantaa 30 vuoden ajan

Järvelän taajamassa ja tehdas-
alueen ympäristössä on 
noin 30  vuoden aikana 
tehty maastotutkimuksia ja 
hankittu laboratoriotuloksia 
maaperän ja pohjaveden 
kloorifenolipitoisuuksista. 
Kloorifenolimääritysten vertai-
lututkimus tehtiin vuonna 
1988, jonka seurauksena eri 
kloorifenolien ja sen hajoamis-
tuotteiden laboratorioanaly-
tiikka kehittyi aiempaa luotet-
tavammaksi. Järvelän taajaman 
alueen geologia on maasto-
tutkimusten kannalta haas-
teellinen. Maakerrokset ovat 
kymmeniä metrejä paksuja ja 
hyvin vettä johtavien kerrosten 
päällä on paikoitellen noin 
kymmenen metriä paksuja, 
tiiviitä hienoaineskerroksia. 
Sahan tuotantoalueen lähei-
syydessä on myös orsivesiker-
roksia, eli varsinaisen pohjave-
siesiintymän yläpuolella vettä 
huonosti johtavan kerros-
tuman päällä oleva erillinen 
pohjavesivyöhyke.

Pyhäojan laaksossa tiiviiden 
maakerrosten puhkaiseminen 
aiheuttaa pilaantuneen pohja-
veden purkautumista maan-
pinnalle. Tämä rajoitti pohjaveden laadun tarkkailun 
asennettavien havaintoputkien sijoittamista. Kärkölän 
pohjaveden pilaantumista kutsuttiinkin aikanaan Suomen 
kalleimmaksi pohjaveden pilaantumistapaukseksi.

Samaan aikaan myös muiden kloorifenoleita käyttä-
neiden saha-alueiden valvontaa tehostettiin. Suomessa 
pilaantuneiden saha-alueiden perusteellinen kartoitta-
minen, veden virtausten ja kloorifenolien kulkeutumisen 
tutkimus, päästöajankohtien ajoittaminen, uusien tutki-
musmenetelmien testaus ja kehittäminen, likaantumisen 

seurannaisvaikutusten tutkimus sekä erityisesti Kärkölän 
pilaantuneen alueen selvittely edistivät muun muassa 
ympäristö- ja terveystieteiden tutkimusta, mikä poiki 
aiheesta myös useita väitöskirjoja.

Puhdistusmenetelmien kehitystä
Vedenottamon pilaantumisen havaitsemisen jälkeen 
alueen pohjavettä on pyritty puhdistamaan useilla puhdis-
tusmenetelmillä. Vuosina 1989–1992 pilaantunutta 
pohjavettä puhdistettiin johtamalla sitä Järvelän jäte-

Kuva 1. Sahan tulipalon paikka, kloorifenolien kulkeutuminen, vedenottamot ja 
puhdistuksessa käytettävät kaivot.
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vedenpuhdistamolle. Vaikka puhdistustulos oli tyydyt-
tävä, saatiin tuona aikana puhdistettua vain noin 50 kg 
kloorifenoleita. Tulipalon yhteydessä arvioitiin ympäris-
töön päässeen noin 3 300 kg kloorifenoleita. Laskelmien 
mukaan puhdistaminen kestäisi yksistään noin 90 vuotta, 
ja sen käytöstä luovuttiin 1992. Vuonna 1993 aloitettiin 
pohjaveden puhdistukseen aktiivihiilisuodatus, mutta se 
lopetettiin suurten käyttökustannusten vuoksi vuonna 
1996. Kloorifenolien kokonaispoistuma oli noin 360 kg.

Vuoden 1994 lopulla käynnistettiin kloorifenolien 
puhdistus täyden mittakaavan maanpäällisellä bioreak-
torilla niin sanotulla leijupetimenetelmällä. Sen puhdis-
tusteho oli alkuun hyvä, mutta vuoden 1999 alkupuo-
lella sen toiminta häiriintyi, mikä alensi puhdistustehoa. 
Bioreaktorilla laskettiin poistetun vuosina 1994–1999 
noin 760 kg kloorifenoleita.

Vaikka edellä kuvatuista menetelmistä ei löytynyt kustan-
nustehokasta lopullista ratkaisua kloorifenolien puhdista-
miseen, saatiin niistä arvokasta tietoa kloorifenolien käyt-
täytymisestä ja hajoamisesta pohjaveden alhaisissa lämpö-
tiloissa. Ongelmaksi koettiin myös se, että maanpäälle 
pohjavettä pumppaamalla ja sitä käsittelemällä ei voida 
tyydyttävästi ratkaista maaperän hienoainekseen sitoutu-
neiden kloorifenolien ongelmaa.

Pohjavesivyöhykkeen bioreaktori hajottaa 
kloorifenoleja kustannustehokkaasti

Vuoden 2012 kesäkuussa aloitettiin Kärkölässä pohja-
veden ja maaperän kloorifenolien hajottaminen uudella 
menetelmäsovelluksella (Kuva 2). Pohjaveden ja maaperän 
kloorifenolipitoisuudet alenivat yli 90 prosenttia verrat-
tuna menetelmän soveltamista edeltäneeseen tilanteeseen 
kolme vuotta aiemmin. Puhdistaminen jatkuu edelleen.

Tässä kunnostusmenetelmässä pohjavettä ei aiem-
pien sovellusten tapaan johdeta käsiteltäväksi maanpin-
nalle, vaan se johdetaan maanalaisella putkella pohja-
veden alavirran tuotantokaivosta ylävirran imeytyskai-
voon. Maaperän pohjavesivyöhykkeeseen syntyy bioreak-
tori, jossa kloorifenolit hajoavat maanpäällisen reaktorin 
tapaan. Edellytyksenä biologiselle hajoamiselle on, että 
maaperän pohjavesivyöhykkeeseen lisätään imeytettävän 
kloorifenolipitoisen veden lisäksi yksinkertaisella ejekto-
rilla happea. Luontaisesti kloorifenolipitoisessa ympäris-
tössä kehittyneet bakteerit hajottavat hapen avulla kloo-
rifenolit hiilidioksidiksi ja vedeksi. Lisäksi pohjaveteen 
vapautuu vähäinen määrä klorideja.

Menetelmän avulla voidaan poistaa myös maaperään 
kiinnittyneitä kloorifenoleita imeytysveden virratessa 
samaa reittiä kuin likaantumisen aikanakin ja bioreak-

Kuva 2. Periaatekuva puhdistusmenetelmästä järjestelyineen.

vedenottokaivoei maanpinnalla
tapahtuvaa
vedenkäsittelyä

imeytyskaivo

laajentuva bioreaktori
( kloorifenolit > vesi + hiilidioksidi) kloorifenolien

pilaamaa
pohjavettä

AEROBINEN
VYÖHYKE

SULJETUN KIERRON PUHDISTUSTEKNIIKKA
MAAPERÄBIOREAKTORI

O2

ANAEROBINEN
VYÖHYKE

nopeutuva virtaus ( gradientti
muutos) ja puhdistuminen
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torin toimiessa samassa vyöhykkeessä. Tässä kustannus-
tehokkaassa menetelmässä käyttökustannukset muodos-
tuvat pääasiassa pumppaus-, analyysi- ja viranomaisrapor-
tointikuluista. Menetelmän hallinta edellyttää kuitenkin 
vankkaa hydrauliikan, mikrobiologian ja kemian osaa-
mista muun muassa sen varmistamiseksi, ettei imeytyk-
sessä vettä karkaa väärään suuntaan.

Ihmisen muisti ja mielenkiinto ovat rajallisia
Kärkölän pohjaveden pilaantuminen oli 1980–90-lukujen 
vaiheessa paljon esillä mediassa. Tutkimusalueella pohja-
vesiasiantuntijat antoivat haastatteluja toimittajille, joita 
tuntui ilmestyvän tyhjästä. Maastotyöskentelyn lomassa 
kuuli usein myös paikallisten asukkaiden erilaisia teorioita 
pohjaveden likaantumisen syistä ja pilaantuneen pohja-
veden virtauksista.

Kukonmäen vedenottamon sulkemisesta on kulunut 
vajaat 30 vuotta. Alueen pohjavesi ja maaperä on puhdis-
tunut yli 90-prosenttisesti verrattuna uuden kunnos-
tusmenetelmän soveltamista edeltäneeseen tilanteeseen. 
Tiedotusvälineet eivät juurikaan ole kiinnostuneita tästä 
positiivisesta uutisesta ja uudesta kloorifenolien puhdis-
tusmenetelmästä. Joulukuussa 2014 järjestetyssä puhdis-
tuksen ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa paikalla oli 
vain yksi median edustaja. Pohjavesialalla toimivat nuoret 
asiantuntijat eivät muista kuulleensa Kärkölän pohjaveden 
pilaantumistapauksesta, mikä antaa perspektiiviä myös 
ihmisen muistin kestosta ja mielenkiinnosta. 
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HANNU T. MATTILA ja SIRPA HUUSKONEN

Veden kemiallisessa puhdistuksessa käytetään biosideja tuhoa-
maan haitallisia pieneliöitä, lähinnä mikrobeja, ja siten turvaa-
maan talousveden hyvää laatua ja hygieniaa. Euroopan Unionin 
biosidiasetuksen (EU N:o 528/2012) mukaisesti kaikkien biosidi-
tehoaineiden ja -valmisteiden terveys- ja ympäristöriskit arvioi-
daan. Tavoitteena on saada biosidien käytön riskit hallintaan.

Biosidivalmisteita ovat esimerkiksi juomaveden 
tai allasvesien desinfiointiaineet, sekä desinfioin-
tiaineet ja levämyrkyt, joita lisätään teollisuuden 
prosessivesiin. Vedenpuhdistuksessa joidenkin 

biosidien eli desinfiointikemikaalien vaikuttavia ainesosia – 
tehoaineita – tuotetaan lähtöaineestaan käyttöpaikalla eli in 
situ. Paikan päällä valmistettava biosidi (in situ biosidi) on 
käyttöyhdistelmä, joka muodostuu lähtöaineista, reaktion 
tuloksena tai prosessissa syntyvästä tehoaineesta ja menetel-
mästä. In situ -yhdistelmien terveys- ja ympäristöriskien arvi-
oinnin kohteena onkin koko yhdistelmä, ei pelkkä tehoaine.

Terveys- ja ympäristöriskien arvioinnin lisäksi biosideista 
selvitetään muun muassa niiden tehokkuus. Tavoitteena 
on varmistaa, että tehoaine vaikuttaa torjuttavaan eliöön 
ja sillä saavutetaan tavoiteltu mikrobitorjunnan taso.

Biosidien riskinarviointi on vaativa, mutta erittäin tarpeel-
linen menettely biosidien turvallisen käytön varmistami-
seksi. Riskinarvioinnin perusteella päätetään biosiditeho-
aineen ja sitä sisältävän valmisteen hyväksymisestä sekä 
annetaan ohjeet biosidivalmisteiden asianmukaiselle ja 
turvalliselle käytölle. Riskejä voidaan hallita muun muassa 
hyväksymällä biosidin käyttö vain turvalliseksi todettuihin 
käyttökohteisiin. Vaarallisten kemikaalien käyttöön liit-
tyviä riskejä hallitaan myös työntekijöiden suojautumi-
sella ja toimilla ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi.

In situ -aineet vesihuollossa
Veden desinfiointiin käytetyistä kemikaaleista osa on in 
situ -biosideja. Niillä desinfioidaan vettä muun muassa 
talousvettä tuottavilla vesilaitoksilla, jätevedenpuhdis-
tamoilla, uimahalleissa ja kylpylöissä. Teollisuudessa in 
situ -biosideja käytetään elintarviketeollisuudessa ja myös 
muiden alojen prosessivesien käsittelyssä.

Suomessa talousveden puhdistuksessa tuotetaan paikan 
päällä lähtöaineistaan klooriamiinia, klooridioksidia ja 
otsonia sekä elektrolyysillä kloorikaasua. Esimerkiksi otsonia 
valmistetaan puhtaasta hapesta, ilmasta tai vedestä erityisellä 

laitteella, otsonaattorilla, vesilaitoksilla ja uimahalleissa. 
Jäteveden käsittelyssä käytetään mm. muurahaishaposta ja 
vetyperoksidista valmistettavaa permuurahaishappoa.

Riskinarvio ja valmisteen lupa käyvät käsi kädessä
Käytössä biosidit voivat olla haitallisia myös muille 
kuin kohde-eliöille. Biosidien mahdolliset riskit arvioi-
daankin etukäteen, jotta biosidien turvallinen ja kohden-
nettu käyttö varmistuu. Riskienhallinnassa otetaan avuksi 
käytön ohjeistus ja tarvittaessa rajoitukset ja kiellot.

Tehoaineen terveys- ja ympäristöriskien arviointi on biosi-
dien hyväksymis- ja lupamenettelyjen ensimmäinen vaihe. 
Tätä työtä ja siihen kuuluvia kemikaaleja kutsutaan vanhojen 
tehoaineiden arviointiohjelmaksi. Tehoaineiden riskit arvi-
oidaan ja tehoaineet hyväksytään Euroopassa yhteisö-
tasolla. Arviointi voi päätyä myös tehoaineen kieltoon, 
jonka jälkeen sitä sisältävät valmisteet pitää siirtymäajan 
jälkeen poistaa markkinoilta. Seuraavassa vaiheessa biosi-
divalmisteita markkinoille ja käyttöön saattavien yritysten 
on haettava lupaa valmisteille kansallisesti. Valmisteille on 
mahdollista hakea myös ns. Unionin lupaa, joka kattaa 
koko Euroopan Unionin alueen. Suomessa kansalliset luvat 
myöntää Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes), Unionin 
luvan myöntää Euroopan kemikaalivirasto (ECHA).

Tällä hetkellä meneillään on biosidiasetuksen mukainen 
siirtymäaika, jonka aikana arvioidaan markkinoilla olevien 
tehoaineiden riskit ja Euroopan komissio tekee päätökset 
tehoaineiden hyväksymisestä. Tehoaineen hyväksymispää-
töksen jälkeen yritysten tulee noin kahden vuoden kuluessa 
tehdä valmisteiden lupahakemukset. Tulevaisuudessa vain 
luvan saaneita biosidivalmisteita saa markkinoida ja käyttää.

Biosidivalmisteelle lupaa hakee valmistetta markkinoille 
tai käyttöön saattava yritys. In situ -yhdistelmälle voi hakea 
hyväksymistä usea taho, esimerkiksi laitteiston toimittaja 
tai valmistajien ja/tai käyttäjien muodostama konsortio. 

Biosidiasetus edellyttää käyttöpaikalla tuotettujen 
desinfiointikemikaalien riskinarviointia

Kirjoittajat toimivat ylitarkastajina Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa. 
 e-mail: Hannu.T.Mattila@tukes.fi ja sirpa.huuskonen@tukes.fi

Biosidien lupapäätökset perustuvat biosidivalmisteen 
riskinarviointiin, jossa tarkastelun kohteena ovat
a) fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista johtuvat vaarat,
b) riskit ihmisille ja eläimille,
c) riskit ympäristölle,
d) ihmisten, eläinten ja ympäristön suojelemiseksi tarvittavat 

toimenpiteet sekä biosidivalmisteen ehdotetun tavan-
omaisen käytön että mahdollisen pahimman tilanteen aikana.

e) valmisteen tehokkuus haettuun käyttötarkoitukseen.
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Riskinarvioinnilla halutaan taata, että biosidien käytöstä 
ei aiheudu haittaa ihmisten terveydelle tai ympäristölle. 
Tämän selvittämiseksi luvanhakijoiden tulee liittää hake-
mukseen laaja aineisto tutkimuksia sekä tehoaineesta että 
valmisteesta.

Biosidivalmiste tai in situ -yhdistelmä hyväksytään biosidin 
käyttökohteen mukaiseen valmisteryhmään. Juomaveden 
desinfiointiin käytetyt biosidit kuuluvat valmisteryhmään 
5 (juomaveden desinfiointiaineet) ja jätevesien ja uimave-
sien desinfiointiin käytetyt biosidit valmisteryhmään 2.

In situ -yhdistelmät arvioitaviksi
Biosidiasetuksen toimeenpanemiseksi Euroopan komissio 
päivitti vuonna 2014 arviointiohjelmaa koskevaa säädöstä, 
jota noudattamalla markkinoilla olevat biosidiset tehoai-
neet (vanhat tehoaineet) saadaan arvioitua. Luettelossa on 
mukana in situ -lähtöaineiden, -tehoaineiden ja valmis-
teryhmien yhdistelmiä, joita on tunnetusti saatavilla ja 
käytetään EU:n alueella.

Keväällä 2015 sovittiin pelisäännöt paikan päällä tuotet-
tujen (in situ) biosidien arvioinnille ja hallinnoinnille. 
Arviointiohjelman täsmentämiseksi Euroopan kemikaa-
livirasto julkaisi keväällä 2015 listan aineyhdistelmistä, 
jotka eivät ole vuoden 2014 arviointiohjelmassa, mutta 
jotka kuitenkin käytössä olevina aineina tulisi ilmoittaa 
(notifioida) siihen kuuluvaksi.

Kuluvana vuonna in situ -tehoaineita on voitu lisätä 
vanhojen tehoaineiden arviointiohjelmaan kahta reittiä: 
notifioinnilla 27.4.2016 mennessä tai hyväksymishakemuk-
sella 1.9.2016 mennessä. Näitä kahta reittiä arviointiohjel-
maan liitetyt tehoaineet/yhdistelmät voivat pysyä markki-
noilla saatavilla ja käytössä hyväksymis- ja lupamenettelyjen 
ajan. Notifioinnin jälkeen ilmoittajan on jätettävä yhdis-
telmän hyväksymishakemus kahden vuoden kuluessa.

Euroopan kemikaalivirasto ei ole tätä kirjoitettaessa 
julkaissut listaa 27.4.2016 mennessä notifioiduista aineista. 

Tämä lista on tärkeä in situ -aineita tai -menetelmiä käyttä-
ville toimijoille: siitä muun muassa selviää, mitä kemikaa-
leja myyjät pyrkivät markkinoimaan jatkossa. Toimijoiden 
onkin hyvä varmistaa, onko hakemusaineisto heidän käyt-
tämästään in situ -yhdistelmästä jättetty arviointia ja tehoai-
neen tai aine-menetelmä-yhdistelmän hyväksymistä varten.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?
Notifiointi tai hyväksymishakemuksen jättäminen aika-
taulussa takaavat, että in situ -yhdistelmä pysyy markki-
noilla ja käytössä ilman keskeytystä, Kuva 1.

Jos joku yhdistelmä jäi ulos arviointiohjelmasta, sille 
voidaan hakea hyväksyntää uutena aineena. Tällöin 
yhdistelmää saa kuitenkin käyttää vasta, kun se on käynyt 
läpi biosidiasetuksen mukaiset hyväksymis- ja lupamenet-
telyt. Tähän voi kulua jopa vuosia.

Ei-notifioiduilla aineilla on siirtymäaika markkinoilta 
poistumiselle. Yhdistelmä voi olla markkinoilla vielä 12 
kuukautta kiellon tultua voimaan ja sitä voi käyttää puoli 
vuotta senkin jälkeen.

Jos yhdistelmää ei ole liitetty arviointiohjelmaan, se voi aihe-
uttaa muutoksia in situ -aineen tai menetelmän käyttäjille. 
Toimija saattaa joutua vaihtamaan prosessissa käyttämiään 
lähtöaineita tai menetelmiä tai laitteiston saattaa joutua 
hankkimaan toiselta tuotteen toimittajalta. Korvaaminen 
voi aiheuttaa kustannuksia ja työtä. Korvaava aine voi olla 
kalliimpaa tai sitä tarvitaan enemmän. Uuden prosessin 
käyttöönotto ja siihen liittyvien korvaavien kemikaalien 
turvallinen käyttö vaatii kouluttautumista.

Suomessa paikan päällä tuotettujen biosidien sääntelyn 
tarkentuminen lienee tiedossa ja on huomioitu kohtuulli-
sesti. Joillekin toimijoille asia voi kuitenkin tulla yllätyksenä.

In situ -biosideja koskevat menettelyt eivät pääty vuoteen 
2016. Kun lähtöaine-tehoaine yhdistelmä aikanaan hyväk-
sytään yhteisötasolla, seuraa luvan hakeminen valmisteelle.

Biosidiasetus ja sen nojalla annetut säädökset 
ovat sitovaa lainsäädäntöä koko Euroopan 
yhteisön alueella. Biosidisäädösten noudat-
taminen vaatii aineen hyväksynnän ja 
valmisteluvan hakijoilta asiaan paneutumista 
ja pitkäjänteistä työtä. Myös biosidivalmis-
teiden käyttäjien on huomioitava esimer-
kiksi hankintoja tehdessään biosidisäädösten 
toimeenpanon eteneminen. Työ kuitenkin 
kannattaa: biosidien riskien tunnistus ja 
niiden hallinta tehostuvat läpi tehoaineen/
yhdistelmän elinkaaren ja käyttöketjun. 

Kuva 1. Vuoden 2016 notifiointi tai hyväksymishakemuksen tekeminen 
takasivat in situ-yhdistelmän markkinoilla pysymisen. Uuden hakemuk-
sen kemikaalit tulevat markkinoille vasta hakemuksen käsittelyn jälkeen.

Lue lisää: http://www.kemikaalineuvonta.fi, Biosidiasetus ja Paikalla (in situ) tuotetut biosidit
Tiedustelut: http://www.kemikaalineuvonta.fi/fi/kysymyslomake/

Notifiointi 27.4.2016 Uusi hakemus Ei notifiointiaHyväksymishakemus
1.9.2016

Pysyy 
markkinoilla
käsittelyn ajan

2 vuotta aikaa 
jättää hakemus

Pysyy 
markkinoilla 
käsittelyn ajan

Poistuu 
markkinoilta

12 kk 
markkinoilla 
+ 6 kk käyttö

Markkinoille ja 
käyttöön 
käsittelyn 
jälkeen
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VELI-PEKKA TYNKKYNEN
Venäjän energiapolitiikan professori
Helsingin yliopisto
e-mail: veli-pekka.tynkkynen@helsinki.fi

Kirjoituksessa tarkastellaan poliittisen riskin luon-
netta Suomen ja Venäjän välisessä energiakau-
passa Fennovoima – Rosatom -ydinvoimahank-
keen päätöksenteon kautta.

Prosessin alussa suomalainen Fortum, joka on 
investoinut Venäjän sähkön- ja lämmöntuotan-
toon, asetti ydinvoimahankkeen rahoittamisen 
ehdoksi omistustensa laajentamisen Luoteis-

Venäjän vesivoiman tuotannossa. Tämä lehmänkauppa 
ei toteutunut, ja Fortum nöyrtyi rahoittamaan Rosa-
tomin ydinvoimalaa ilman vesivoimakauppoja. Yksi syy 
Fortumin epäonnistuneeseen yritykseen lähentää sähkö-
markkinoita Luoteis-Venäjän ja Pohjoismaiden välillä oli 
se, että suomalaisten strategia nähtiin Venäjällä geopoliit-
tisena riskinä, ei taloudellisena mahdollisuutena.

Vesivoimaomistuksia ydinvoimahankkeen 
edistämisestä

Venäjän vesivoima nousi otsikoihin vuonna 2015 neuvo-
teltaessa Fennovoiman ydinvoimalan rahoituksesta. 
Suomen hallitus oli asettanut ydinvoimalan rakentamis-
päätöksen ehdoksi 60 prosentin kotimaisen omistuksen 
sen jälkeen, kun toimittajaksi oli valikoitunut Venäjän 
valtionkorporaatio Rosatom. Koska kotimaisesta rahoitus-
osuudesta uupui prosentteja, Fennovoima käänsi kaikki 
kivet eurooppalaisilta energia- ja rahoitusmarkkinoilta 
potentiaalisten ydinvoimainvestoijien toivossa. Partneria 
Euroopasta ei kuitenkaan löytynyt, joten Rosatomin avus-
tamana Fennovoima pelasi aikaa. Eduskunnalle luvattua 
aikataulua eli demokraattisen päätöksenteon normeja 
venytettiin tuomalla peliin mukaan eurooppalaisena 
investoijana esiintynyt kroatialainen, mutta faktisesti 
Venäjän valtion bulvaanina toiminut yritys. Alusta saakka 
oli selvää, ettei venäläisnuorikkojen firma täytä kriteerejä. 
Tämän episodin myötä panokset kasvoivat samaan aikaan 

käynnissä olleiden Fortumin ja Rosatomin neuvotteluissa. 
Suomen johdolta aika kävi vähiin, sillä Moskovassa kyllä 
tiedettiin, että Suomen hallitus haluaa ydinvoimahank-
keensa maaliin. Siten monien yllätykseksi valtion kont-
rolloima energiayhtiömme Fortum astui kuvaan hankkeen 
pelastajaksi ilman vastavuoroista sopimusta yritysjärjes-
telyistä Venäjällä, jotka se oli alun perin asettanut ydin-
voimainvestointiensa ehdoksi. Fortum taipui Moskovassa 
käytyjen viranomaisneuvottelujen jälkeen investoimaan 
hankkeeseen vaadittavat kotimaiset miljoonat.

Lehmänkaupoista yksipuoliseksi poliittiseksi 
henkivakuutukseksi

Miksi sitten Fortumin ja Rosatomin lehmänkaup-
poja Luoteis-Venäjän energiayhtiön TGK-1:n vesivoi-
masta ei syntynyt? Fortumin alkuperäinen ehdotus oli 
tulla mukaan Fennovoiman rahoittajaksi 15 prosentin 
osuudella, ja vastineeksi saada haltuunsa 75 prosentin 
omistusosuus TGK-1 vesivoimaloista, lopun jäädessä 
Rosatomille. Näin Fortum olisi saanut enemmistöomis-
tukseensa 40, etupäässä Murmanskin alueella ja Karjalan 
tasavallassa sijaitsevaa vesivoimalaa, joiden yhteiskapa-
siteetti on 3 000 MW, ja luopunut TGK-1:n etupäässä 
kaasuun pohjautuvasta lämmön- ja sähköntuotannosta. 
Fortumin kannalta tällainen yrityskauppa olisi ollut 
hyvä, sillä lämmöntuotanto Venäjällä ei ole ollut erityisen 
kannattavaa. Tätä kauppaa neuvoteltiin vähintään vuosi 
ennen Fennovoima -päätöstä, ja edelleen Fortum sanoo 
neuvottelujen olevan kesken. Rosatomin ja Gazpromin, 
TGK-1:n nykyisen pääomistajan, näkökulmasta mitään 
neuvoteltavaa ei tosin enää ole, sillä Fortum pakotettiin 
takaamaan Rosatomin voimalan positiivinen päätös ilman 
suoria taloudellisia myönnytyksiä.

Syitä Fortumin mielimien lehmänkauppojen kariutu-
miseen lienee useita. Nostan tässä mielestäni tärkeimpiä 
esille. Yksi syy oli se, että Rosatom ja presidentti Putinin 
lähipiiri tiesi hyvin Fennovoiman hankkeen olevan tärkeä 
Suomen hallitukselle. Jopa niin tärkeä, että Suomen 
valtion kontrolloima, mutta yksityinen energiayhtiö 
Fortum voitiin velvoittaa investoijaksi. Fortumin kotimai-
suusasteen takaava investointi ei siis ollut riittävän painava 
Putinin lähipiirin vaa’assa, kun vastapainona oli Kuolan 

Poliittinen riski ja geopolitiikka 
Suomen ja Venäjän energiakaupassa 
– tapaus Fennovoima
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ja Karjalan vesivoima. Päinvastoin, Fortumin myötämie-
lisyyttä Rosatomia kohtaan selittää myös investoinnin 
suoma poliittinen henkivakuutus. Mikäli Fennovoima 
-hanke olisi mennyt karille Fortumin vetäytymisen 
takia, olisi ollut vaara, että Fortumin Venäjälle tehtyjen 
mittavien investointien tulonmuodostukseen olisi voitu 
puuttua. Venäjän sähköbisneksessä on tarjolla kosolti 
teknisiä verukkeita, joiden avulla energiayritysten kannat-
tavuuteen voidaan puuttua ilman, että toimien poliittinen 
luonne paljastuu. Yksinomaan potentiaali tehdä näin 
toimii hyvänä paimenena.

Toinen syy liittyy Venäjän energiasektorin sisäisiin intres-
seihin ja valtapiireihin. TGK-1:n vesivoima on talou-
dellisesti tärkeä pääomistajalle Gazpromille, joka tämän 
yrityksen puitteissa paikkaa lämpöbisneksen menetyksiä 
hyvin tuottavalla vesisähköllä. Ja vielä tarkemmin: vesi-
voima on tärkeää niille vesivoiman tuloista hyötyville 
Gazpromin ja sitä lähellä oleville toimijoille, jotka ovat 
suoraan kiinni vesisähkön tuotannossa. Heitä ei erityi-
semmin kiinnosta suomalaisomistuksessa edessä olleet 
mittavat investoinnit energiatehokkaampaan teknolo-
giaan sekä vesivoimalayhtiön hallinnollisen rakenteen 
keventäminen. Monilta todennäköisesti olisi hävinnyt 
työpaikka alta tässä prosessissa.

Energia on venäläisen geopolitiikan ydintä
Yksi mielestäni keskeinen syy on kuitenkin jäänyt koko-
naan vaille huomiota Fortumin, Rosatomin ja Gazpromin 
kädenväännössä Luoteis-Venäjän vesivoimasta: talouden 
ja geopolitiikan kytkös. Fortumin näkökulmasta on 
tietenkin luonnollista, että se on kiinnostunut Suomen 
ja Pohjoismaiden sähkömarkkinoiden kannalta poten-
tiaalisesti tärkeistä energiantuottajista eli rajantakaisen 
Luoteis-Venäjän sähköntuotannosta. Ennen investointe-
jaan Uralin ja Siperian lämpö- ja sähköbisnekseen Fortum 
havitteli Luoteis-Venäjän vesivoimaa. Tämä on talou-
dellisesti (geoekonomisesti) järkeenkäypää, sillä integ-
roituina sähkömarkkinoina Pohjoismaiden ja Luoteis-
Venäjän sähköntuotannosta saataisiin järkevä kokonai-
suus, mikäli normisto sen sallisi. Alueella on paljon vesi-
voimaa, joka toimisi hyvin säätövoimana etenkin tule-
vaisuuden sähkömarkkinoilla, joita dominoi tuotan-
tonsa puolesta vaihtelevat aurinko- ja tuulivoima. Tällä 
hetkellä sähköjärjestelmät ja niitä säätelevä lainsäädäntö 
poikkeavat toisistaan paljon, jolloin esimerkiksi Luoteis-
Venäjällä tuotettua vesisähköä ei voi käyttää nopeasää-
töisenä voimana Suomen tehotarvetta tasapainottamaan. 
Myynti lyödään nykyisin lukkoon kaksi päivää etukäteen. 
Kuitenkin sekä Suomi että Venäjä ovat panostaneet kaksi-
suuntaiseen sähkökauppaan, joten tästäkin näkökulmasta 
Fortumin tavoite näyttää järkevältä.

Ennen Fortumin miljardi-investointeja etupäässä 
Uralin ja Länsi-Siperian sähkön- ja lämmöntuotantoon, 
Fortumin havittelemat kaupat rajantakaisista vesivoi-
maloista estettiin ”strategisilla” syillä. Putinin hallinnon 
näkökulmasta syyt säilyttää Karjalan ja Kuolan vesi-
voimalat venäläisomistuksessa ovat vain vahvistuneet 
Ukrainan sodan ja sitä seuranneen lännen ja Venäjän 
välisen välirikon seurauksena. Tänä päivänä energia 
ymmärretään entistä keskeisempänä komponent-
tina Venäjän ulkopolitiikassa, ja tämän lisäksi Kuola 
ja Karjala ovat Putinin lähipiirin silmissä ensisijaisesti 
geopolitiikan näyttämöä. Siksi Fortumin yritys lähentää 
sähkömarkkinoita Luoteis-Venäjän ja Pohjoismaiden 
välillä, ja käyttää suomalaista valtaa energian virtauksen 
säätelyssä, nähdään geopoliittisena riskinä, ei geoekono-
misena mahdollisuutena.

Venäjän biotalouden kehittämisen saralla on havait-
tavissa vastaava geopolitiikan värittämä strategia. 
Karjalan tasavalta otti tavoitteekseen 2000-luvun 
alussa kasvattaa energiaomavaraisuuttaan panosta-
malla alueen omiin energiaresursseihin, puuhun ja 
turpeeseen. Tavoitteena oli vähentää etenkin kivihiilen 
ja polttoöljyn kulutusta lämmityksessä. Suomalaiset 
yritykset ja viranomaisetkin olivat aktiivisesti yhtey-
dessä karjalaisiin uusien metsäalan työpaikkojen ja 
teknologiaviennin toivossa. Pian kuitenkin Gazprom 
laati alueelle laajan kaasuinfrastruktuuriohjelman, ja sai 
Karjalan päättäjän luopumaan bioenergiatavoitteistaan. 
Arkangelin alueella, jolla on vastaava metsäpotentiaali 
ja hyvin samankaltainen teollinen ja institutionaalinen 
historia, on kuitenkin onnistuttu panostamaan laaja-
mittaisesti myös bioenergiaan, vaikka Gazprom toimii 
aktiivisesti tälläkin alueella. Yksi, vaikka ei varmas-
tikaan ainoa, selittävä tekijä Karjalan tasavallan ja 
Arkangelin alueen erilaisista mahdollisuuksista kehittää 
energiaomavaraisuuttaan liittyy Fortuminkin strate-
gisia tavoitteita haastaviin geopoliittisiin intresseihin 
ja maailmankuvaan.

Mitä tästä voimme oppia? Ainakin sen, että Suomessa 
energia halutaan sijoittaa yksinomaan talouden kentälle. 
Tämä tehdään nähdäkseni sekä sinisilmäisesti asiaa sen 
syvällisemmin pohtimatta että tarkoituksellisesti ulkopo-
liittisia kahnauksia väistelläkseen. Venäjällä taas energiasta 
puhuttaessa ja päätettäessä ajatuksissa kietoutuvat aina 
sekä geoekonomia että -politiikka. Siten Fennovoiman 
ydinvoimalahankkeen vieminen päätepisteeseen on 
Putinin hallinnolle sekä taloudellinen että geopoliittinen 
voitto, kun taas Kuolan ja Karjalan vesivoiman menet-
täminen suomaisomistukseen olisi tulkittu ensisijaisesti 
geopoliittisena häviönä, näkemättä kauppaan sisältyviä 
taloudellisia mahdollisuuksia. 
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SYKE toimii ympäristöminis-
teriön nimeämänä ympäris-
töalan kansallisena vertailula-
boratoriona, jonka keskeisiin 

tehtäviin kuuluu erilaisten vertailu-
mittausten järjestäminen. Vertailu-
mittausten tuloksista saadaan vertai-
lutietoa määritysmenetelmien ja 
toimintatapojen eroista sekä mahdol-
lisista ongelmakohdista. Vertailu-
mittaus on työkalu henkilökunnan 
perehdyttämisessä ja toiminnan 
jatkuvassa parantamisessa.

Kenttämittauksissa korostuu mittaajan 
toiminta ja kenttämittarin ominai- 

suudet. Proftest SYKE on järjes-
tänyt neljä kenttämittausver-
tailua, joihin on osallistunut kaik-
kiaan 36 osallistujaa 52 mittarilla 
[1–4]. Vertailumittauksissa kenttä-
mittareilla määritettiin vesistöjen 
lämpötilaa, pH-arvoa, happipi-
toisuutta, sameutta sekä sähkön-
johtavuutta (Kuvat 1A ja 1B). 
Vertailuissa selvitettiin mittarien 
sopivuutta ja käyttötapaa, mittaus-
tulosten keskinäistä vertailtavuutta 
eri kenttämittausolosuhteissa sekä 
käytössä olevien kenttämittareiden 
laadunvarmistustoimenpiteitä.

Uudet mittausteknologiat ja taloudelliset paineet ympäristöseuran-
tojen tehostamiseksi edistävät uusien toimintatapojen käyttöön-
ottoa ympäristötutkimuksissa. Siksi kenttämittareiden käyttö on 
lisääntynyt huomattavasti mm. vesitutkimuksissa. Tarjolla on laaja 
kirjo mittareita, joiden soveltuvuus ympäristömittauksiin ja käyttä-
jävaatimukset vaihtelevat suuresti. Jatkuvaa tietoa tuottava mittaus 
luo uutta ymmärrystä ilmiöistä ja niiden muutoksesta, joten ympä-
ristömittauksen edustavuus on ratkaisevan tärkeä.KATARINA BJÖRKLÖF

erikoistutkija, Suomen 
ympäristökeskus (SYKE)
e-mail: katarina.bjorklof@ymparisto.fi

Luotettava kenttämittaus 
edellyttää osaavaa mittaajaa ja 
riittävää laadunvarmistusta

TERO VÄISÄNEN
kehittämispäällikkö, Suomen 
ympäristökeskus (SYKE)
e-mail: tero.vaisanen@ymparisto.fi

MIRJA LEIVUORI
ryhmäpäällikkö, Suomen 
ympäristökeskus (SYKE)
e-mail: mirja.leivuori@ymparisto.fi

TEEMU NÄYKKI
johtava metrologi, Suomen 
ympäristökeskus (SYKE)
e-mail: teemu.naykki@ymparisto.fi

Kuva 1A. Vertailumittaus käynnissä hitaasti virtaavassa Keravanjoessa. 
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Osaava kenttäväki ja riittävä laadunvarmistus 
ovat laadukkaan toiminnan edellytys

Vertailumittausten perusteella todettiin, että oikean mitta-
ustuloksen saavuttamiseksi on tärkeää, että kenttämittarin 
käyttäjä on saanut riittävästi perehdytystä laitteen käyttä-
miseen, toimintaperiaatteisiin, huoltotarpeeseen ja kalib-
rointikäytäntöihin. Mittareille tulisi osoittaa vastuuhen-
kilö, joka vastaa laitteen toiminnasta ja huoltotoimen-
piteistä, laatii suomenkieliset käyttöohjeet sekä vastaa 
muiden käyttäjien perehdytyksestä. Vertailumittauksissa 
havaittiin puutteita kenttämittareiden perustoimintojen 
hallinnassa, joten käyttöperehdytyksen tulisi kattaa laajasti 
laitteen peruskäyttö. Ympäristönäytteenottajien henkilös-
ertifiointijärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden pätevöittää 
mittaustyötä harjoittavia kenttätoimijoita [5].

Kenttämittareissa käytettävien mitta-antureiden riittävä 
ja oikeaoppinen kalibrointi on ehdoton edellytys luotet-
tavan mittaustuloksen saamiseksi. Myös säännöllinen ja 
mittarin käyttömäärän mukaan suhteutettu määräaikais-
huolto on tarpeellinen. Muutoksia laitteistojen kalib-
roinneissa aiheuttavat esim. laitteiston säilytystapa ja 
optisten kalvojen ikääntyminen. Eri laadunvarmistus-
toimenpiteillä voidaan arvioida kenttämittarin tarvit-
sema kalibrointitiheys. Liian harvalla kalibrointivälillä 
on osoitettu olevan vaikutusta esim. pH-arvon mitta-
ustulosten oikeellisuuteen [6]. Säännöllisellä mittarin 
huollolla taataan tulosten vertailukelpoisuus eri toimi-
joiden kesken. Laitekohtaiset toimenpiteet tulee doku-
mentoida riittävällä tarkkuudella tulosten jäljitettä-
vyyden ja oikeellisuuden osoittamiseksi.

Kenttämittauspaikan valinta ja jatkuvatoimisten mittaus-
laitteistojen asennusmenetelmä on ratkaisevan tärkeä edus-
tavan mittaustuloksen saamiseksi. Veden syvyyden on 

oltava riittävä käytettäville kenttämittareiden antureille. 
Käsikäyttöisten roikkuvien laitteistojen anturit tulee olla 
pystysuorassa niin, että vesi virtaa kenttämittaria kohti 
suoraan sivulta. Mittaajan on varmistettava, ettei anturin 
alle jää ilmakuplia ja että anturi on halutulla syvyydellä. 
Jatkuvatoimisten mittauslaitteistojen kohdalla tulisi estää 
sedimentaatio optisille linsseille/kalvoille ja suojata asennus 
vesikasvustolta ja roskien takertumiselta. Esimerkiksi 
voimakas veden virtaus liikuttaa mittaria ja voi muuttaa 
mittaussyvyyttä. Mitta-antureiden on annettava tasaantua 
mittaussyvyydessä ennen mittaustuloksen tallennusta.

Kenttämittaajalla on oltava riittävä ymmärrys eri antu-
reiden toimintatavoista. Esimerkiksi happianturit perus-
tuvat veteen liuenneen hapen optiseen tai sähkökemialli-
seen mittaukseen. Sähkökemialliset happianturit kuluttavat 
happea vedestä ja luotettavan mittaustuloksen saaminen 
edellyttää riittävää veden virtausta. Kenttämittausvertailuissa 
on havaittu, että sähkökemialliseen mittaustekniikkaan 
perustuvat happianturit aliarvioivat happipitoisuuksia 
verrattuna optisiin happiantureihin, jos mittauspaikan 
veden virtaus on alhainen (Kuva 2). 

Kuva 1B. Vertailumittausta nopeasti virtaavassa Oulunjoessa. 
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Kuva 2. Osallistujien menestyminen vertailumittauksessa optisella happimittarilla tai sähkökemiallisella happimittarilla 
hitaasti virtaavissa vesissä (A) sekä nopeasti virtaavissa vesissä (B). Osallistujien menestyminen on laskettu z-arvoilla jossa 
osallistujien tulokset normalisoidaan vertailuarvoon ja sallittuun hajontaan. Vertailuarvoina on käytetty osallistujien tu-
losten keskiarvoja. Vertailuarvot vaihtelivat eri vertailumittauksissa 8,7 mg /l ja 13,0 mg/l välillä. Sallittu hajonta oli kaikissa 
vertailumittauksissa 8 prosenttia. Hyväksytty tulos on -2 ja 2 välillä.
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Lisäksi optiset anturit ovat vakaampia rutiinikäytössä 
kuin sähkökemialliset anturit, jotka vaativat ammatti-
taitoista käyttöä sekä huoltoa [7, 8]. Sähkökemiallisia 
happiantureita käyttävien kenttämittaajien on huomi-
oitava veden riittävä virtausnopeus mittauspaikalla 
ja tarpeen mukaan varmistaa veden virtaus muilla 
keinoilla, esimerkiksi sekoituksella.

Kenttämittauksen epävarmuus kuvaa 
mittauksen luotettavuutta

Kenttämittausten mittausepävarmuuden tunteminen 
on avainasemassa tulosten käyttökelpoisuuden kannalta. 
Suurin epävarmuutta aiheuttava tekijä kenttätyöskente-
lyssä on näytteenotto- ja/tai mittauspaikan valinta, joka 
vaikuttaa suoraan näytteen tai mittauksen edustavuu-
teen. Myös näytteen siirto vesistöstä mittalaitteelle lisää 
mittauksen epävarmuutta ja vaikuttaa mittauksen edus-
tavuuteen. Tämä tilanne on arvioitava, kun mittalaitteet 
on sijoitettu esimerkiksi rannalla olevaan koppiin ja vesi 
pumpataan sinne mittauksia varten.

Epävarmuutta mittaukseen tulee myös itse mittaus-
tapahtumasta, jossa tuloksen oikeellisuuteen ja tois-
totarkkuuteen vaikuttavat anturin kunto (likaantu-
minen, lukeman vaeltaminen, vasteaika, puutteellinen 
kalibrointi jne.) sekä vallitsevat olosuhteet näytteessä 
ja sen ympäristössä (mittausta häiritsevät yhdisteet 
näytteessä, analyytin pitoisuustaso vs. mittarin mitta-
usalue, näytteen virtausnopeus, lämpötila, valaistus 
jne.). Yleensä kenttämittauksista kuitenkin puuttuu 
näytteenottoon liittyviä epävarmuustekijöitä, jotka 
aiheutuvat näytteiden säilyttämisestä ja kuljetuksesta. 
Kenttämittaukseen liittyy usein vähemmän työvaiheita 
kuin laboratorioanalytiikkaan. Nämä tekijät voivat 
vaikuttaa epävarmuuteen niin, että kenttämittauksen 
kokonaisepävarmuus on pienempi kuin näytteenoton 
ja laboratorioanalyysin kokonaismittausepävarmuus. 
Edellytyksenä on, että mittaustoiminta on kokonai-
suudessaan laadukasta.

Säännöllisestä laadunvarmistustoimenpiteiden seuran-
nasta ja dokumentoinnista saadaan hyödyllistä tietoa 
kenttämittareiden mittausepävarmuuden arviointiin. 
Mittausten laadunvarmistuksen kannalta on tärkeää 
arvioida mittalaitteen todellisessa käyttöympäristössä 
laitteen mittausalue ja -epävarmuudet, eikä kritiikittä 
luottaa laitevalmistajan ilmoittamiin tietoihin.

Mittauksen oikeellisuudesta (ns. systemaattisesta 
virheestä) saadaan tietoa vertaamalla kenttämit-
tarin tuloksia laboratoriossa tehtyihin, luotettaviksi 
todettuihin määrityksiin mittausepävarmuus huomi-

oiden. Kenttämittarissa ja laboratorion mittalait-
teessa saattaa olla kuitenkin erilaiset toimintaperiaat-
teet. Jos eri tekniikoilla mitatut tulokset eivät kuvaa 
samaa analyyttiä, mittaussuuretta, kenttä- ja laborato-
riomittauksessa saatujen tulosten vertailukelpoisuus on 
kyseenalainen. Tämä on todennäköistä esimerkiksi, jos 
toisella tekniikalla mitataan analyytin veteen liuennutta 
osuutta ja toisella veden sekä kiintoaineen sisältämää 
kokonaispitoisuutta, tai jos toisella tekniikalla mita-
taan valon absorptiota ja toisella sirontaa. Joskus saate-
taan mitata tutkittavan analyytin asemesta ns. sijais-
muuttujaa, jonka on havaittu korreloivan tutkittavan 
analyytin pitoisuuden kanssa.

Kun systemaattiseen virheeseen lisätään mitta-
uksen satunnaisvaihtelusta aiheutuva epävarmuuden 
lähde, saadaan hyvä käsitys mittausepävarmuudesta. 
Satunnaisosatekijää voidaan arvioida mittaamalla kent-
tämittarilla useita toistomittauksia samoista näytteistä 
(esim. synteettiset standardiliuokset) eri päivinä, eri 
kalibroinneilla ja eri työntekijöiden toimesta. Lisäksi 
on hyvä mitata oikeita näytteitä rinnakkaismäärityk-
sinä, jolloin todellisten näytteiden matriisivaihteluista 
aiheutuva toistettavuushajonta voidaan huomioida 
mittausepävarmuudessa.

Mittaustoiminnan riittävä dokumentointi lisää 
uskottavuutta

Kenttämittausvertailujen tulokset osoittavat, että kent-
tämittareilla voidaan saada luotettavaa ja toistettavaa 
tulosta, kun mittausmenetelmä on validoitu ja laadun-
varmistustoimenpiteet on suoritettu riittävän laajasti 
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sekä huolellisesti. Koulutetut kenttämittaajat sekä riit-
tävä laadunvarmistus luovat edellytykset kenttämitta-
reiden laajempaan käyttöön ympäristötutkimuksissa. 

On tärkeää, että kaikki mittaustoiminnan laatutoimen-
piteet dokumentoidaan huolellisesti, koska silloin niihin 
voidaan palata, jos tuloksia myöhemmin kyseenalaiste-
taan. Laatutiedot, mahdolliset mittauksen aikana ilmen-
neet ongelmat tai epävarmuutta lisäävät tekijät tulee 
dokumentoida sellaiseen muotoon, että mittaustuloksen 
loppukäyttäjä voi niitä tarvittaessa hyödyntää. Tällöin 
tulosten loppukäyttäjä pystyy tekemään tarkoituksen-
mukaisia johtopäätöksiä aineistosta oikealla tavalla. 
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telyyn liittyvissä käytännön kysymyksissä. Oppaassa 
keskitytään optisiin antureihin. Jatkuvatoimisista 
mittareista on todettu olevan hyötyä etenkin tilan-
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Vesiympäristöjen seuran-
nassa, suunnittelussa ja 
näihin liittyvässä päätök-
senteoksessa lähtötietojen 

kattavuus ja tarkkuus on keskeinen 
tekijä, mutta samaan aikaan haas-
teena on aika-kustannustehokkuus. 
Esimerkiksi jokiympäristöjen luotet-
tavaan mallintamiseen tarvitaan tietoa 
maanpinnan tasosta ja tulva-alueiden 
kasvillisuudesta paikan suhteen, mutta 
tällaisen tiedon kerääminen perin-
teisin menetelmin on työlästä. Tämän 
kirjoituksen tavoitteena on esitellä 
uuden laserkeilaustekniikan mahdolli-
suuksia vesiympäristötiedon keruussa 
Aalto-yliopistossa suoritettujen tutki-
musten näkökulmasta. Rakennetun 
ympäristön mittauksen ja mallin-
nuksen instituutissa on mm. tutkittu 
veneestä tehtävän laserkeilauksen 
soveltuvuutta jokivarsien kartoituk-
seen (Vaaja 2014). Sittemmin laser-
keilausta on hyödynnetty uomien 
ja kasvipeitteisten tulvatasanteiden 
hydraulisen mallintamisen kehittämi-
sessä (Jalonen 2015).

Laserkeilaustekniikan avulla voidaan 
tuottaa kolmiulotteista tietoa mitat-

tavasta kohteesta sekä tarkkaa tietoa 
maanpinnan muodoista ja korkeus-
eroista. Sillä saadaan paikan suhteen 
tarkkoja pistepilviä, joista voidaan 
tuottaa digitaalisia korkeusmal-
leja (DEM), digitaalisia pintamal-
leja (DSM) sekä 3D-malleja mitta-
uskohteesta. Laserkeilausta voidaan 
toteuttaa ilmasta (ilmalaserkeilaus 
ALS) tai maasta (maalaserkeilaus 
TLS) sekä liikkuvista järjestelmistä 
maanpäällä kuten autoihin tai venee-
seen asennetuista järjestelmistä (liik-
kuva laserkeilaus MLS). Vesiteknisissä 
sovelluksissa, veneestä tehtävää liik-
kuvaa laserkeilausta on hyödynnetty 
jokivarsien eroosio- ja kasautumis-
prosessien seurannassa (Alho ym. 
2009, Vaaja 2014). Laajoja alueita 
kartoitetaan usein ilmasta. Suomessa 
paljon käytetty aineisto on kansal-
linen ilmalaserkeilausaineisto, josta 
Maanmittauslaitos tuottaa kahden 
metrin ruutukoon rasterimuotoista 
korkeusmallia. Ilmalaserkeilauksella 
pystytään erottamaan rakennusten 
rajat sekä tiealueet ja erityyppisiä 
kasvillisuusalueita, mikä on tarpeen 
esimerkiksi taajama-alueiden huleve-
sien mallintamisessa.

Kirjoittajat ovat Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön laitokselta. Jalonen ja Järvelä ovat 
Vesitekniikan ryhmästä, missä heidän tutkimusalana on ekohydrauliikka ja luonnonmukainen 
vesirakentaminen. Jalonen työskentelee nykyisin Ramboll Finland Oy:ssä vesitalous- ja ympä-
ristösuunnittelijana. Vaaja ja Hyyppä ovat rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuk-
sen instituutista, joka kuuluu Suomen Akatemian Laserkeilaustutkimuksen huippuyksikköön.

Laserkeilaus vesiteknisissä 
seuranta- ja mallinnussovelluksissa

Laserkeilaus on menetelmä, jolla voidaan kartoittaa ympäristöä kol-
miulotteisesti. Aiemmin kalliin ja teknisesti monimutkaisen laserkeila-
uksen hyödyntäminen on yleistynyt nopeasti ja antaa uusia mahdolli-
suuksia vesiympäristöjen seurantaan ja mallintamiseen. Muihin maan-
mittausmenetelmiin verrattuna maalaserkeilaus tuottaa mittaustietoa 
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Maalaserkeilauksella voidaan kartoittaa pienempiä kohteita 
kuin ALS- ja MLS-sovelluksilla (Kuva 1). Kattavan 
aineiston keräämiseksi ja lasersäteen edessä olevien 
kohteiden aiheuttaman katveisuuden vuoksi maalaserkei-
laus suoritetaan yleensä useasta eri mittauspisteestä ja suun-
nasta. Laserkeilausta ei tehdä pääsääntöisesti vedenalai-
sille kohteille, sillä kaikki lasersäteen aallonpituudet eivät 
läpäise vedenpintaa. Se soveltuu kuitenkin hyvin sellaisten 
tulva-alueiden ja jokien pohjien kartoitukseen, jotka ovat 
osan vuodesta kuivina. Maalaserkeilausta onkin menestyk-
sellisesti sovellettu jokimorfologian tarkasteluun, eroosio- 
ja kasautumisprosessien seurantaan sekä karkeuden määrit-
tämiseen jopa raekoon tarkkuudella (Brasington ym. 
2012). Mikäli kohdetta ei voida keilata kokonaan kuivana, 
voidaan aineistoa täydentää tarvittaessa muilla mittausme-
netelmillä. Laserkeilauksen tekniikkaa ja tarkkuuksia on 
tarkemmin esitelty oheisessa tietolaatikossa.

Korkeus- ja pintamallien muodostaminen
Laserkeilauksen tärkeimpiä lopputuotteita on maanpinnan 
korkeusmalli. Maalaserkeilaus soveltuu hyvin tulvatasan-

teiden maanpinnan mittaamiseen, mutta haasteena voi olla 
runsas kasvillisuus. Erityisesti tiheä ruoho- ja pensaskasvil-
lisuus estää lasersäteen pääsyn maahan asti (Jalonen 2015). 
Maanpinnan tason määritystä voidaan parantaa mittaa-
malla eri suunnista, jotta katveisuuden vaikutus vähenee. 
Lisäksi lasersäteen tulokulmalla on vaikutus mittaustulok-
seen. Alueilla, jotka kasvavat matalaa ruohomaista kasvilli-
suutta maanpinnan tason määritystä voidaan parantaa keilaa-
malla kohde korkealta niin että lasersäde tulee kasvillisuuden 
yläpuolelta. Toisaalta puita ja pensaita kasvavalla alueella tarvi-
taan useita mittauksia eri kohdista puiden ympäriltä, jotta 
puiden aiheuttama katveisuus vähenee. Kohdealue voidaan 
myös mitata keväällä ennen uuden kasvillisuuden nousua 
sekä ennen kuin lisääntynyt kasvillisuus ja puiden lehdet 
vähentävät lasersäteiden osumista maanpintaan (Kuva 2).

2D- ja 3D-mallinnuksen tarpeisiin voidaan maalaserkeila-
usta hyödyntämällä saada huomattavan tarkkoja maasto- ja 
pohjamalleja, joissa esteet kuten kivet ja puunrungot näkyvät 
tarkasti toisin kuin perinteisillä muutamaan mittauspisteeseen 
perustuvilla menetelmillä (esim. GPS/GNSS-mittaukset). 
Aineistoja voidaan hyödyntää virtausmallintamisessa sekä 

Kuva 1. Laserkeilausta Sipoon Ritobäckenin kaksitasouomalla. Maalaserkeilausta voidaan suorittaa kolmijalalta tai erilaisil-
ta liikkuvilta alustoilta kuten veneestä tai selkärepusta. Valkoisia pallotähyksiä käytetään kiintopisteinä eri suunnista tehty-
jen keilausten yhdistämisessä.

Kuva 2. Laserkeilauksella voidaan määrittää tulvatasanteen maanpinta sekä kasvillisuuden määrä ja pinta-ala virtausmal-
linnusta varten. Espoonjoella tulvatasanteen maanpinta mitattiin keväällä ennen kasvukauden alkua. Keilaus toistettiin 
kesällä, jolloin kasvillisuus suurentaa virtausvastusta merkittävästi.
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uoman monimuotoisuuden ja habitaatin laadun arvioin-
nissa (Kuva  3). Uoman pohjan mittaaminen edellyttää 
pääsääntöisesti keilausta kuivaan tai lähes kuivaan aikaan. 
Pienipiirteinen, monimuotoinen uoma voidaan kuvata tuot-
tamalla maata kuvaavista pisteistä tiheä kolmioverkko tai 
rasteri. Habitaattien ominaisuuksien arvioinnissa aineistosta 
voidaan määrittää uoman poikkileikkausten muutoksia tai 
syvyysvaihteluita ja kaltevuuksia (Resop ym. 2012).

Laserkeilauksella on joissain tilanteissa mahdollista mitata 
myös vedenalaisia kohteita, mutta vedenalaisiin mittauksiin 
liittyy useita virhetekijöitä. Laserkeilauksella syvyystietojen 
kartoitusta on tehty lentokoneesta vettä läpäisevällä vihreän 
aallonpituuden laserilla. Sitä on käytetty kirkasvetisten 
rannikkoalueiden kartoitukseen muutamien kymmenien 
metrien syvyyksiin asti (Hohenthal ym. 2011), mutta tois-
taiseksi menetelmän tuottaman pistepilven laatu sopii vain 
rajoitetusti jokiympäristötutkimuksiin heikon pistetiheyden 
ja veden sameuden vuoksi. Myös vihreän aallonpituuden 
maalaserkeilauksista on julkaistu ensimmäisiä tutkimustu-
loksia alle yhden metrin syvyydeltä kartoitetuista pohjan-
muodoista (Smith & Vericat 2013). Laserkeilausaineistoihin 
voidaan yhdistää kaikuluotauksella saatuja syvyysmittauksia, 
minkä lisäksi kirkkaissa vesissä voidaan hyödyntää ilma-
kuvia, jos uoman pohja näkyy kuvissa.

Kasvillisuuden ominaisuuksien määrittäminen 
virtausmalleihin

Kasvillisuus vaikuttaa keskeisesti veden virtaukseen joissa ja 
tulvatasanteilla. Sitä kautta sillä on merkittävä rooli tulva-
suojelussa, eroosiosuojana sekä kiintoaineen ja ravinteiden 
pidättäjänä. Kasvillisuuden vuodenaikaisvaihtelut vaikuttavat 
huomattavasti kasvillisuuden määrään ja sitä kautta sen aihe-
uttamaan virtausvastukseen (vrt. Kuva 2). Aalto-yliopistossa 
tehdyssä tutkimuksessa on todettu, että perinteistä hydrau-
lista mallinnusta voidaan kehittää hyödyntämällä tiheitä 
laserkeilausaineistoja (Jalonen 2015). Tulvatasanteille on 
aiemmin hyödynnetty ilmalaserkeilausta eri kasvillisuusalu-
eiden ja näitä vastaavien Manningin virtausvastuskertoimien 

määrittämisessä, mutta maa- ja liikkuvalla laserkeilauksella 
saadaan huomattavasti tarkempaa tietoa. Maalaserkeilauksella 
saadaan tietoa uudemmissa virtausvastusmalleissa (esim. 
Jalonen & Järvelä 2014, Västilä & Järvelä 2014) tarvitta-
vista kasvillisuusparametreista paikan suhteen halutulla reso-
luutiolla ja eri vedenkorkeuksilla, mikä parantaa hydraulisen 
mallinnuksen tarkkuutta (Kuva 4).

Puuvartisen ja ruohovartisen kasvillisuuden ominai-
suudet poikkeavat toisistaan siten, että laserkeilausaineis-
tojen käsittelyssä tarvitaan näille erilaiset menetelmät. 
Puuvartisen kasvillisuuden tapauksessa voidaan käyttää 
vokseleihin eli kolmiulotteisiin pikseleihin perustuvaa 
menetelmää (Kuva  5), kun taas ruohovartista kasvilli-
suutta voidaan käsitellä sen korkeusjakauman perusteella. 
Kartoituksen tehostamiseksi menetelmässä hyödynnetään 
tiheitä laserkeilausaineistoja pienemmiltä vertailualueilta, 
joiden avulla halutut parametrit voidaan määrittää laajem-
mille alueille, joissa mittaustiheys on pienempi.

Jalosen ym. (2015) tutkimuksessa havaittiin, että vokse-
leiden ja perinteisesti mitattujen puupinta-alojen välille 
voitiin johtaa lineaarinen yhteys. Ruohomaiselle kasvil-
lisuudelle soveltui kasvillisuuden korkeuteen perus-
tuva menetelmä, jossa vastaavasti voitiin johtaa lineaa-
rinen yhteys korkeuden ja pinta-alan välille. Käytännössä 
keilausaineistosta kartoitetaan ensin ruohomaiset alueet 
ja puu- ja pensasalueet erikseen, jonka jälkeen määri-
tetään vokseleiden määrä tai korkeusjakauma paikan 
suhteen. Seuraavaksi aineistosta saadaan määritettyä 
kasvillisuuden tiheyttä kuvaava lehtialaindeksi (Kuva 4) 
hyödyntäen vertailualueista muodostettujen pinta-alojen 

Kuva 4. Laserkeilausaineistosta määritetty kasvillisuuden 
tiheyttä kuvaava lehtialaindeksi (LAI) kolmelle erilaiselle tul-
vatasannealueelle 0,30 m ruutukoossa (Jalonen ym. 2015).

0 1 2 5 mno veg. 0–0,5
0,5–1,0

1,0–1,4
1,4–1,9

1,9–2,6
2,6–3,7

Kuva 3. Esimerkki laserkeilausaineistosta: Imatralle rakennetun muutama metri leveän kaupunkipuron pistepilveä har-
maasävyisenä lasersäteen intensiteetin (paluusignaalin voimakkuuden) mukaan. Sorapohjaisessa uomassa näkyy yksityis-
kohtaisesti yksittäiset kivet sekä puunrungot, mitä voidaan hyödyntää habitaatin mallintamisessa. Tumma osa on vettä.
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ja pistepilvien ominaisuuksien välistä lineaarista yhteyttä. 
Kehitetyllä menetelmällä saadaan myös kasvillisuuden 
tiheys eri vedenkorkeuksille (Kuva 5).

Loppupäätelmät
Laserkeilauksella saadaan erittäin tarkkaa kolmiulot-
teista tietoa ympäristöstä. Siitä saataville aineistoille on 
useita erityyppisiä sovelluskohteita vesiympäristön seuran-
nassa ja mallintamisessa. Mittausmenetelmät mahdollis-
tavat tarkan paikkatiedon keräämisen esim. hydraulisen 
mallintamisen lähtötiedoksi tarvittavasta luiskien ja tulva-
tasanteiden virtausvastuksesta. Samaten kattavaa tietoa 
pystytään keräämään uomien luiskien eroosiosta ja sedi-
mentin kasaantumisesta sekä kasvillisuuden ominaisuuk-
sista ja muutoksesta ajan suhteen. Habitaattihydrauliikan 
tarpeisiin laserkeilauksella voidaan tuottaa erittäin tark-
koja pohjamalleja yksittäisten kivien tasolla. Laserkeilaus 
soveltuu toistaiseksi lähinnä kuiviin olosuhteisiin, mutta 
sini-viherlaserilla on mahdollista mitata veden alta mata-
lissa kirkkaissa vesissä. Vedenalaisiin mittauksiin liittyy 
kuitenkin useita virhetekijöitä ja niiden rajoitteena on 
markkinoilla olevien, soveltuvien laitteiden vähyys.

Maalaserkeilaus (TLS) on erityisen hyödyllinen pienialai-
sissa hankkeissa (esim. tulvatasanne kilometrin matkalla). 
Liikkuvat sovellukset (MLS) puolestaan mahdollistavat 
laajempien alueiden mittaamisen tehokkaasti jopa sentti-
metriresoluutiolla. Näitä menetelmiä yhdistämällä voidaan 
tulevaisuudessa tehokkaasti tuottaa kattavia aineistoja 
tarkoituksenmukaisella tarkkuudella. Tästä syystä piste-
pilvien analysointiin käytettävät menetelmät tulisivat olla 
sellaisia, että niillä voidaan analysoida useasta laserkeilaus-
asemasta yhdistettyjä MLS- ja TLS-pistepilviä. 
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Kuva 5. Puu- ja ruohovartisen kasvillisuuden ominaisuuksien määrittäminen laserkeilausaineistosta hydraulista mallinta-
mista varten Jalosen (2015) menetelmällä: esimerkkinä raitapajun a) kumulatiivinen pinta-ala määritettynä b) pistepilvestä 
1 mm resoluutiolla sekä c) harvennettuna 50 mm vokseleihin.
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Laserkeilausmenetelmät ja -tarkkuudet

Laserkeilain mittaa etäisyyksiä kohteeseen joko laser pulssin kulkuajan tai 
jatkuvan aallon vaihe-eron perusteella. Mittausresoluutio sekä -tarkkuus 
riippuvat käytetystä laserkeilaimesta, kohteen etäisyydestä keilaimeen 

sekä menetelmästä (ilma-, maa-, liikkuva laserkeilaus). Ilmalaserkeilaus 
ja liikkuva laserkeilaus perustuvat lasersäteen avulla tapahtuviin 
etäisyyshavaintoihin hyödyntäen satelliittipaikannusjärjestelmiä sekä tarkkoja 
asennon mittausjärjestelmiä. Liikkuvassa laserkeilauksessa laserkeilain voidaan 
asentaa erilaisille jalustoille, kuten autoon, mönkijään, reppuun, veneeseen 
tai radio-ohjattavaan lennokkiin. Maalaserkeilaus suoritetaan staattiselle 
kolmijalalle asennetulla laitteistolla, joka mittaa ympäristöä 360° keilaimen 
ympäriltä. Lopputuotteena saadaan kolmiulotteinen pistepilvi, jossa jokaiselle 
pisteelle tallennetaan sijaintieto, lasersäteen intensiteettiarvo sekä väriarvo. 
Väriarvo saadaan laserkeilaimeen integroidusta kamerasta.

Ilmalaserkeilausaineistossa tarkkuus tyypillisesti korkeus tasossa on 
noin 2–10 cm ja vaakatasossa 10–80 cm riippuen lentokorkeudesta, 
paikannuslaitteistosta ja mitattavasta kohteesta (Hyyppä 2011). Tyypillisenä 
vaatimuksena liikkuvalle kartoitusjärjestelmälle (mobiilikartoitus) on, että 
sen avulla kohteita voidaan mitata muutamien senttimetrien tarkkuudella 
useiden kymmenien metrien päästä. Maalaserkeilaimet voivat puolestaan 
tuottaa aineistoa millimetrin resoluutiolla ja tarkkuudella. Maalaserkeilauksen 
etuja mittaus- ja kartoitusmenetelmänä ovat mittauksen helppous, tarkkuus 
ja aineiston kattavuus. Toisaalta verrattuna liikkuvaan laserkeilaukseen, on 
maalaserkeilaus selvästi hitaampi menetelmä.

Maalaserkeilausaineisto kerätään useasta eri mittauspisteestä ja mittausten 
yhdistämiseen käytetään tähyksiä. Tarkoitukseen yleisesti käytetään valkoisia 
jalustalle asetettuja palloja, joille mitataan koordinaatit paikannuslaitteistolla. 
Lisäksi voidaan käyttää lähimpiin pisteisiin perustuvaa ICP-menetelmää 
(iterative closest point) tai tunnistaa piirteitä (geometriset muodot). 
Aineistojen yhdistäminen (rekisteröinti) sekä koordinaattien liittäminen 
pistepilveen (georeferointi) tehdään usein laserkeilaimen valmistajan 
ohjelmistolla.

Aineiston koon vuoksi TLS-pistepilven analysoiminen vaatii laskennallisesti 
paljon tehoa. TLS-pistepilven koko voi olla miljoonia tai jopa miljardeja 
pisteitä, minkä vuoksi aineisto kannattaa usein käsitellä osissa. Tätä varten 
aineistoja harvennetaan ja etsitään tapoja, joilla saadaan tarvittavat parametrit 
aineistosta.

Laserkeilausaineisto tallennetaan yleensä pakattuun las-tiedostomuotoon. 
Rekisteröinnin ja georeferoinnin jälkeen käsittelyn vaiheisiin kuuluvat 
pistepilven suodatus eli kohinan ja virheellisten pisteiden poisto sekä 
pisteiden luokittelu (esim. maa, kasvillisuus, rakennukset) ja pistepilven 
tulkitseminen. Riippuen käyttötarpeesta pisteistä voidaan luoda kolmioverkko 
tai rasteri (pintamalli) tai luoda kolmidimensioinen malli tarkasteltavasta 
kohteesta. Lisäksi aineistoon voidaan liittää kuvista saadut väriarvot (pinnan 
teksturointi).

Lisätietoja: Hyyppä, J. 2011. State of the art in laser scanning. 
Photogrammetric Week 2011, Stuttgart, Germany.
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Ympäristönsuojeluyksikkö, Patoturvallisuus
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
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ICOLDin (International Commission On Large 
Dams) 84. vuosikokous ja symposium järjestet-
tiin Etelä-Afrikassa, Johannesburgissa. Ajankohta 
oli 15.–20.5.2016. Tilaisuuteen osallistui yli 
1 100 henkilöä 69 maasta.

Symposiumin avajaisissa puhui mm. Nomvula 
Mokonyane, Etelä-Afrikan veden ja vesihuollon 
ministeri. Hän kertoi, että tällä hetkellä Etelä-
Afrikassa on pahin kuivakausi yli 25 vuoteen. 

Patoaltaisiin varastoidut vedet ovat olleet todella tarpeel-
lisia, joskin ei riittäviä. Etelä-Afrikassa järjestettiin 
muutama vuosi sitten suuri kysely patojen kunnosta ja 
omistajien mielipiteistä patoturvallisuuslainsäädännöstä. 
Suurin osa padoista on ainakin 40 vuotta vanhoja. Padot 
todettiin pääosin heikkokuntoisiksi. Viime vuosien 
aikana on 29 patoa korjattu valtion avustuksella.

Eräs symposiumin mielenkiintoinen esitys käsitteli 
Etelä-Afrikkaan ja Lesothon LHWP-projektia (Lesotho 
highlands water project). Projektissa tullaan raken-
tamaan tunneleita ja patoja veden varastoimiseksi 
Lesothoon. Lesothon taloustilanne paranee, kun sille 
luodaan mahdollisuus myydä vettä Etelä-Afrikan teolli-
suudelle. Projekti aiheuttaa kuitenkin myös merkittäviä 
sosiaalisia vaikutuksia ja ympäristövaikutuksia. Kyliä 
joudutaan siirtämään patoaltaan alta ja myös laidun-
maat siirtyvät ja luontoa joudutaan raivaamaan. Vaikka 
kyseiset siirrettävät afrikkalaiset kylät ovat rakenteiltaan 
hyvin mitättömiä, on ajatus oman kodin vaihtamisesta 
omistajille vaikea.

Toinen mielenkiintoinen esitys käsitteli sisäisen eroosion 
bulletinia. Sisäinen eroosio on ollut syynä miltei puolelle 
tunnetuista pato-onnettomuuksista. Se on menetelmänä 
vaikea ymmärtää ja havaita. Monissa tapauksissa sisäisen 
eroosiosta ei synny minkäänlaisia varoitusmerkkejä. 
Sisäisen eroosion bulletin (Internal Erosion of Existing 
Dams, Levees and Dikes, and their Foundations) on vast-
ikään julkaistu ja bulletinin jatko-osa julkaistaan lähiai-
koina. Bulletinit ovat kirjoja, joiden välityksellä ICOLD 
jakaa tietoa. ICOLDin tekniset komiteat valmistelevat 
tekstit ja hyväksytyt bulletinit löytyvät ICOLDin verk-

kosivuilta (http://www.icold-cigb.org/), josta bulletinin 
voi tilata.

Suomen Suurpadot ry:n puheenjohtaja Juha Laasonen 
piti symposiumissa esityksen otsikolla ”Suomen kaivospa-
toturvallisuuden tarkastelu”. Esitys perustui 2013 kaivos-
padoille järjestettyyn stressitestiin ja siitä laadittuun ympä-
ristöministeriön raporttiin.

Olin kirjoittanut tekstin symposiumiin yhteistyössä 
VRT:llä työskentelevän Kirsi Hännisen kanssa. 
Valmistelemamme kirjoitus ”Patojen vedenalaisten 
rakenteiden valvonta” julkaistiin symposiumjulkaisuiden 
joukossa. Esitystä en päässyt pitämään, mutta sain valmis-
tella posterin. Posterin esittelijällä oli velvollisuus olla 
paikalla posterin läheisyydessä symposiumpäivän taukojen 
aikana vastaamassa mahdollisiin kysymyksiin.

Satoru Ueda Maailmanpankista esitteli useam-
massa yhteydessä ICOLDin tapahtuman aikana 
Maailmanpankin suunnittelemaa maailmanlaajuista 
patoturvallisuustutkimusta. Työssä suoritetaan ensin 
valtiokohtaiset karakterisoinnit lainsäädännön ja pato-
turvallisuuden sekä patojen käytön osalta. Toisessa 
vaiheessa analysoidaan lainsäädännön, ohjeiden ja puit-
teiden erot maiden välillä. Tarkoitus on luoda ohjeistus 
lainsäädännöllisistä ja institutionaalista kehyksistä sekä 
vaihtoehtojen valikko kestävälle patoturvallisuudelle eri 
olosuhteissa. Kyselykaavake on tarkoitus lähettää pikai-

ICOLDin 84. vuosikokous ja symposium

Symposiumin teemoina olivat  
(vapaasti suomennettuina):

• Patojen sosiaaliset vaikutukset ja 
ympäristövaikutukset

• Patojen kunnostamisen hyödyt

• Innovatiivinen jokialtaan hallinta sekä padon 
käytön optimointi

• Patoaltaan sedimentaatio ja sen hallinta

• Kaivospatojen parhaat tekniikat koko eliniän 
aikana

• Patojen tarkkailun strategiat

• Voimalaitostoiminnan kehittäminen 
kehitysmaissa
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sella aikataululla mahdollisimman kattavasti eri valti-
oille. Lähtökohtaisessa suunnitelmassa Suomea ei oltu 
valittu tarkasteltaviin maihin.

ICOLDin Euroopan klubin kokous järjestettiin ICOLDin 
tilaisuuden yhteydessä. Euroopan klubi kokoontuu tänä 
vuonna kahdesti. Toinen kokous on tarkoitus järjestää 
Euroopan klubin symposiumin yhteydessä Turkissa loka-
kuussa. ICOLDin Euroopan klubin kokouksessa valittiin 
Euroopan klubin uusi presidentti vuosille 2017–2019. 
Tiukassa äänestyksessä ranskalainen Jean Jaques Fry 
voitti ruotsalaisen Anders Isanderin (11–8). Jokaisella 
paikalla olleella jäsenvaltiolla on äänestyksissä yksi ääni.

Euroopan klubin kokouksessa sisäiset työryhmät esit-
telivät projektiensa tuotoksia. Juha Laasonen esitteli 
Häiriötilanteiden hallinta -työryhmän tuloksia. Työryhmä 
oli järjestänyt kuluneen vuoden aikana yhden kansallisen 
ja yhden kansainvälisen kokouksen Suomessa. Työryhmän 
loppuraportin luonnos esiteltiin kokouksessa. Raportin 
viimeistely jatkuu seuraavan vuoden aikana. Cees Henk 
Hollannista esitteli tulvapenkereitä koskevan työryhmän 
tuloksia. Työryhmä on perustanut verkkosivut http://lfd-
eurcold.irstea.fr/.

ICOLDin vuosikokouksessa valittiin Itävallassa vuonna 
2018 järjestettävän 26. kongressiin aiheet. Aiheiksi äänes-
tettiin 9 vaihtoehdon joukosta: 1) patoaltaiden kehitty-
minen ja kestävä kehitys; 2) patoturvallisuus ja riskiana-
lyysit; 3) geologia ja padot sekä 4) pienet padot ja tulva-
penkeret. Viimeinen valittu aihealue on hyvin poikkeuk-
sellinen valinta, eikä vastaavanlaista aihetta ole ICOLDin 
kongresseissa tai symposiumeissa ollut esillä.

Symposiumin yhteydessä järjestettiin viisi teknistä excur-
siota. Yksi niistä suuntautui Rust de Winter padolle. Pato 
on 31 metriä korkea louhepato, jonka märän puolen pinta 
on betonoitu. Pato sijaitsee Elandsjoessa, Johannesburgista 
koilliseen. Pato on alun perin rakennettu 1934 ja se on 
tarkoitettu peltojen kasteluveden turvaamiseen. Pato on 
peruskorjattu 2012, koska sen juoksutuskapasiteetti oli 
liian pieni; veden nielu ja poistorakenteet olivat korja-
uksen tarpeessa; padon käyttö, huolto ja häiriötilanne-
suunnitelmat eivät olleet ajantasaiset ja lisäksi padon tuki-
penger oli heikossa kunnossa. Korjauksen jälkeen padossa 
ilmeni edelleen vuoto. Pato oli edellisellä viikolla tarkas-
teltu Willowstick-menetelmällä. Menetelmä osoitti suoto-
virtauksen padon läpi ja näin padon korjaustyöt jatkuvat.

ICOLDin tilaisuuden yhteydessä järjestettiin useita work-
shoppeja. Yhdessä niistä käsiteltiin patoturvallisuuslain-
säädännön käyttöönottoa ja patojen riskejä. Workshopissa 
Lois Hatting Etelä-Afrikasta aloitti kertomalla yleistä 

lainsäädännöstä, jonka tarkoitus on estää pato-onnetto-
muudet. Hän puhui padon omistajan vastuusta ja pohti 
viranomaisen roolia patoturvallisuudessa. Leo Van Den 
Berg kertoi edelleen Etelä-Afrikan patoturvallisuuskäy-
tännöistä ja uudistetusta, vuonna 2012 voimaan astu-
neesta patoturvallisuuslaista. Uudistetun lain tarkoituk-
sena oli vähentää vaaraa yleisölle ja omaisuudelle sekä taata 
vesivarojen laatu. Kaikki padot, jotka olivat tilavuudeltaan 
yli 50 000 m³ tai korkeampia kuin 5 m on lain mukaan 
rekisteröitävä. Tällä hetkellä rekisteröityjä patoja Etelä-
Afrikassa on 5 102. Patoluokkia on 3 ja niistä 3-luokka 
on vahingonvaaraltaan merkittävin.

Michel Abebe kertoi puolestaan Niilin padoista ja pato-
turvallisuudesta. Mikä tahansa yksittäinen pato-onnet-
tomuus Niilin alueella aiheuttaisi merkittävän taloudel-
lisen vahingon Niilin voimantuotannon politiikalle sekä 
heikentäisi alueen turvallisuutta. Egyptissä on käynnis-
tetty ohjelma, jonka tarkoitus on tuottaa teknisiä ohjeita, 
kehittää lainsäädäntöä ja tuottaa tiekarttoja. Vaikeuksina 
on mm. patoturvallisuuden tuntemattomuus sekä teknisen 
osaamisen, taloudellisten resurssien ja yleisen tietotaidon 
puute. Tähän mennessä käynnissä olevan ohjelman puit-
teissa on järjestetty seitsemän koulutus-workshopia 
150 henkilölle (poliitikkoja, omistajia, insinöörejä…).

Nate Snorteland kertoi riskitietoisesta päätösten teosta 
USA:ssa. USA:ssa siirryttiin riskiajatteluun vuosina 2000–
2005. Nykyisin käytössä on runsaasti ohjeistusta riskien 
hallintaan. Pääajatuksena on elämän turvaaminen, mutta 
ympäristö ja taloudelliset tekijät otetaan myös mukaan 
tarkasteluun. Toiminnan tarve padolla jaetaan viiteen 
luokkaan kiireellisyyden mukaan. Ohje parhaista käytän-
nöistä riskien analysointiin on juuri valmistunut.

Patoturvallisuuden riskit ovat melko polttava käsite 
useissa valtioissa. Riskinarvioinnin tekniikkaan ja käytän-
töihin on omat enemmän tai vähemmän toisistaan poik-
keavat ohjeistukset mm. Yhdysvalloissa, Kanadassa, 
Australiassa ja Iso-Britanniassa. Keskustelu aiheesta on 
toisinaan melko kiivasta. Yhdysvalloissa on käytössä 
riskitietoinen patojen tarkastelu. Tästä löytyy runsaasti 
tietoa US Army Corps of Engineers verkkosivuilta (www.
usage.army.mil). Australialaiset ovat julkaisseet niin ikään 
omaan patoturvallisuuden riskejä käsittelevän oppaansa 
(Guidelines on Risk Assessment) Australian suurpatojär-
jestön (ANCOLDin) kautta vuonna 2003. Vastaavasti 
Kanadalla ja Iso-Britannialla on omat ohjeistuksensa 
aiheeseen. ICOLDin patoturvallisuuskomitealla on 
tarkoitus päivittää vuonna 2005 julkaistu bulletin riskien-
hallinnan käytännöistä patoturvallisuudessa (Bulletin 130: 
Risk Assessment in Dam Safety Management. A reconnais-
sance of Benefits. Methods and Current Applications). 
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Maaperä on kaikkea 
elämää ylläpitävä 
uusiutumaton luon-
nonvara. Se kannat-

telee yhteiskuntaamme tuottamalla 
välttämättömiä ekosysteemipalveluja, 
joita ilman kärsisimme mm. ruuan ja 
puhtaan juomaveden puutteesta, tulvi-
vista sadevesistä, ravinteiden huuhtou-
tumisesta ja siitä aiheutuvasta pohja- 
ja pintavesien laadun heikkenemi-
sestä. Yhteys maaperän ja vesiympä-
ristön välillä on monelle tuttu, mutta 
ymmärrys maassa tapahtuvista proses-
seista ja ihmistoiminnan vaikutuksista 
niihin on yleisesti varsin pinnallista.

Maaperän prosessien 
hahmottamisesta kansalaistaito

Valuma-alueiden ja kaasunvaihdon 
kautta maaperällä on keskeinen rooli 
pintavesien laadun sekä ilmakehän 
koostumuksen säätelijänä. Siitä huoli-
matta se jää vähäiselle huomiolle 
koulujen ilmakehä- ja vesistökysymyk-
siin perinteisesti painottuvassa luon-
nontiede- ja ympäristöopetuksessa. 
Elinympäristömme tilaan vaikutta-
vien vuorovaikutussuhteiden hahmot-
taminen vaatii nykyistä laajempaa 
ymmärrystä maaperän merkityksestä. 
Maaperän prosessien ja niihin kytkey-
tyvien ympäristövaikutusten tunte-
minen yleisellä tasolla tulisikin olla 
kansalaistaito. Tiedon kartuttaminen 
tulisi alkaa jo peruskoulussa ja toisen 
asteen oppilaitoksissa muun ympäris-
tökasvatuksen ohessa.

Vesitalous-lehden numerossa 2/2016 
nousi esiin vastikään uudistunut 
opetussuunnitelma, jonka tavoitteena 
on kehittää koulujen opetusta ilmiö-
pohjaiseen ja perinteiset oppiainerajat 
ylittävään suuntaan. Maaperätiede, 
jossa kemia, fysiikka ja biologia sekä 
maatalous- ja ympäristötiede kohtaavat 
toisensa, tarjoaa erinomaisen toimin-
taympäristön eri luonnontieteiden 
välisten vuorovaikutussuhteiden 
tarkastelulle. Tältä pohjalta toteutet-
tiin keväällä Espoon Tapiolan lukion 
ja Helsingin yliopiston Maaperä- ja 
ympäristötieteen oppiaineen yhteis-
työkurssi, jonka puitteissa lukion 
ympäristökemian opiskelijoille järjes-
tettiin pienimuotoinen tutkimuspro-
jekti yliopistolla. Sen tavoitteena oli 
tutustuttaa lukio-opiskelijat maaperän 
merkitykseen yhteiskuntaa ylläpitä-
vänä luonnonvarana ja lisätä tietoutta 
sen säätelemistä prosesseista.

Oppimista historiaa esiin 
kairaamalla

Tutkimusprojektissa tarkasteltiin 
happamia sulfaattimaita, joita esiintyy 
yleisesti Pohjanmaan ja Etelä-Suomen 
rannikkoalueilla. Näille historiallisille, 
muinaisen Itämeren Litorina-vaiheen 
aikana muodostuneille kerrostumille 
on tyypillistä korkea rautasulfidipi-
toisuus. Hapettomissa oloissa kerros-
tuneet sulfidit hapettuvat maanko-
hoamisen ja kuivatuksen myötä ja 
muodostavat yhdessä veden kanssa 
rikkihappoa. Maan voimakas happa-

Lukiolaiset maaperäopissa 
Itämeren historian äärellä
Helsingin yliopiston Viikin kampuksen keväisellä pellolla muokattiin viljelymaan lisäksi asenteita ja kyl-
vettiin tiedon jyviä, kun Tapiolan lukion opiskelijat tutustuivat maaperään pintaa syvemmältä. Vierailun 
tuloksena muodostui kasvualustaa näkemyksille, joiden mukaan maaperä voi tarkoittaa paljon muuta-
kin kuin hiekkaa varpaiden välissä.

Venäläinen toimii tutkijana 
jätevesien käsittelyä ja kiertotaloutta 
koskevassa tutkimushankkeessa 
osin Maa ja vesitekniikan tuki ry:n 
myöntämällä rahoituksella. MVTT 
tukee myös Mannisen peltomaan 
orgaanisen aineksen hävikkiin 
ja vesien laatuun keskittyvää 
väitöskirjatutkimusta.

SALLA VENÄLÄINEN
MMT, tutkijatohtori
Maaperä- ja ympäristötiede, 
Helsingin yliopisto
E-mail: salla.venalainen@helsinki.fi

NOORA MANNINEN
MMM, tohtorikoulutettava
Maaperä- ja ympäristötiede, 
Helsingin yliopisto
E-mail: noora.manninen@helsinki.fi
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moituminen mm. heikentää viljelykasvien ravinteiden 
saatavuutta sekä lisää haitallisten metallien liukoisuutta 
ja niiden kulkeutumista valuma-alueelta vastaanottaviin 
vesistöihin. Tämä puolestaan voi aiheuttaa kalakuolemia.

Opiskelijoiden tehtävänä oli selvittää laboratorioanalyy-
sien avulla, miten sulfidisedimenttien hapettuminen 

muuttaa niiden kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia. 
Lisäksi heidän tuli pohtia kirjallisuuteen tutustumalla, 
minkälaisia maatalous- ja vesistövaikutuksia happamilla 
sulfaattimailla on pohjaveden pinnan laskiessa. Tutkittavat 
sulfaattimaanäytteet kairattiin opiskelijavoimin Helsingin 
yliopiston Viikin koetilan pellolta aina 180 cm syvyydestä. 
Laboratoriossa niiden ominaisuuksia analysoitiin sekä 
tuoreeltaan että viikon hapettumisen jälkeen.

Tieto muokkaa asenteita
Kurssin aikana tehdyt havainnot ja esiin nousseet ajatukset 
sekä loppuseminaarissa käydyt keskustelut herättivät lukio-
laiset pohtimaan maaperän merkitystä elintarvikeketjun 
ja ympäristön kannalta uusin silmin. Aiemmin monille 
passiivisena näyttäytynyt maaperä “heräsi eloon” pinnan 
alla tapahtuvien reaktioiden avautuessa oman tekemisen 
ja oivaltamisen kautta. Kokonaisuuksien hahmottamista 
helpotti ilmiöiden kytkennät paitsi maatalous- ja ympäris-
tökysymyksiin, myös kansanterveydellisiin ja yhteiskun-
nallisiin näkökulmiin. Yhteistyö avarsi nuorten käsitystä 
maaperästä yhteiskunnan toimintoja ylläpitävänä luon-
nonvarana, jonka toimintakyvyn säilyttäminen on hyvin-
vointimme edellytys. 

Muinaista Itämeren pohjaa kairaamassa. 

Noora Manninen opastaa fosforin mittauksessa. 

Ku
va

: M
iia

 C
ol

la
nd

er
.

Ku
va

: L
as

se
 L

in
dq

vi
st

51Vesitalous 4/2016

A JANKOHTAISTA

VT1604.indd   51 25.8.2016   8:11:43



Viikon aikana portugalilaiset nuoret tutustuivat Rauman 
kouluihin ja 13–15-vuotiaisiin ikätovereihinsa. Vierailun 
valmistelussa sosiaalisen median työkalut olivat kovas-
sa käytössä. Suomeen tullessaan vieraat tunsivat isän-
tänsä hyvin. Erityisesti he olivat tutustuneet perheisiin, 

joiden kodeissa he majoittuivat. Jopa isäntäperheiden kissat ja 
koirat olivat vanhoja tuttuja. 

Viikon aikana nuoret esittelivät omia seurantatuloksiaan ja tutus-
tuivat tulevaisuuden ympäristön seurantamenetelmiin. Yksi viikon 
huipentumista oli Rauman Normaalikoululla pidetty Young Citi-
zen Science Conference, jossa suomalaiset ja portugalilaiset nuo-
ret esittelivät omia tuloksiaan tilaisuudessa, johon osallistui noin 
150 ikätoveria (Kuvat 1 ja 2).

Viikon kuluessa tehtiin tuttavuutta myös uusien seurantatyöka-
lujen kanssa. Iltapäivän ajan kestäneessä elektroniikkatyöpajassa 
opiskeltiin sähköisten ympäristömittareiden omatoimista raken-
tamista ja koodausta portugalilaisten ja suomalaisten opettajien 
ohjauksessa (Kuva 3). Mittareiden voitiin todeta myös toimivan, 
kun niitä käytiin testaamassa Kappelinsalmen venesatamassa.

Viimeisen vierailupäivän aikana portugalilaiset vieraat esitteli-
vät pienoishelikopterin käyttöä ympäristöseurannassa (Kuva 4). 
Useissa kouluissa järjestettyjen tietoiskujen lisäksi Rauman kou-
lulaiset pääsivät kokeilemaan helikopterin toimintaa myös käy-
tännössä. 

Kuva 4. Raumalaiset oppilaat pääsivät kokeilemaan ympäristö-
seurantaan soveltuvaa pienoishelikopteria.

Young Citizen Science –viikko Raumalla

Kuva 1. Young Citizen Science Conference. Portugalilainen koulu-
laisryhmä esittelee seurantatyötään Tajo-joella. 

Kuva 2.  Young Citizen Science Conference-tilaisuuden osallistujia.

Kuva 3. Nuno Charneca opastaa Rauman normaali koulun 
oppilaille, kuinka rakennussarjasta syntyy sähkönjohto kyky- ja 
lämpömittari.

JUHANI KETTUNEN ja MARIA KÄMÄRI

Vesitalous-lehdessä 2/2016 esitellyn Koulujemme lähivedet –hankkeen toinen vuosi huipentui huhti kuun 
lopussa pidettyyn Young Citizen Science -viikkoon. Rauman koululaiset saivat vieraakseen 16 portugalilais-
ta koululaista ohjaajineen.
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WSP:n Infra-yksikön johtaja Jari Kaukonen oli yksi 
palkituista, kun VVY:n kultaiset ansiomerkit myönnet-
tiin Vesihuoltopäivien yhteydessä. 
Hänellä on pitkä ja laaja kokemus 
vesihuoltoverkostojen rakentamises-
ta ja saneeraamisesta jo 1970-luvun 
lopulta alkaen. Kaukonen painottaa 
ennakkoluulotonta uusien menetel-
mien käyttöönottoa ja yhteistyötä eri 
osapuolten välillä.

Vesilaitosyhdistys ja sen edeltäjät ovat vuodesta 1981 
alkaen jakaneet numeroituja kultaisia ansiomerkkejä. 
Merkkien myöntämisen edellytyksenä ovat erityiset an-
siot vesihuollon kehittämiseksi tehdystä työstä. Tämän 
vuoden palkintojen perusteluissa nousevat esiin Jari 

Kaukosen tekemä työ vesihuoltoverkostojen saneerausten paris-
sa, aktiivisuus alan järjestöissä sekä ennakkoluulottomuus uusien 
urakointi- ja hankintamenettelyjen kehittämisessä.

Talonrakennustekniikan insinööriksi vuonna 1977 valmistunut 
Kaukonen on työskennellyt vesihuollon parissa lähes koko uran-
sa, pääasiassa urakointiyritysten ja konsulttitoimistojen palveluk-
sessa. Hänen erityisosaamistaan on kaivamattomien menetelmi-
en käyttö verkostosaneerauksissa. Ensimmäinen pitkäsujutus- ja 
kaivojen betonointikohde oli Naantalissa vuonna 1982 ja sen jäl-
keen Kaukoselle on kertynyt kokemusta lähes kaikista Suomessa 
käytetyistä verkostojen saneerausmenetelmistä. Hän on myös ak-
tiivisesti mukana kaivamattoman tekniikan järjestöissä, hallituksen 
jäsenenä ISTT:ssä ja FiSTT:ssä hallituksen puheenjohtajana.

”Vesihuolto on toimialana hyvin konservatiivinen. Muutokset ovat 
hitaita ja uusia menetelmiä otetaan käyttöön harvakseltaan. Tästä 
johtuvia positiivisia asioita ovat vakiintuneet toimintatavat ja hyvä 
toimitusvarmuus. Verkostojen lisääntyvästä saneeraustarpeesta 
on ollut puhetta jo ainakin 1980-luvun lopulta alkaen, mutta siitä 
huolimatta saneeraustarve on jatkuvasti ollut suurempi kuin to-
teutuneet investoinnit. Näin ollen kyseessä on aikapommi, jonka 
purkamiseksi olisi nopeasti tehtävä jotain”, Jari Kaukonen arvioi

Uudet tekniikat ja urakointimallit käyttöön

Kaivamattomien menetelmien käyttö Suomessa alkoi laajemmin 
1980-luvulla, jolloin ensimmäiset pitkäsujutukset tehtiin. Tämän 
jälkeen otettiin käyttöön erilaisia viemäriputkien sujutusteknii-
koita ja kuten sukkasujutukset sekä betoni- ja polyuretaaniruisku-
tukset kaivojen saneerauksissa. Myöhemmin kaivamattomat me-
netelmät laajenivat myös vesijohtoverkostoihin, joissa käytettiin 
mm. sementtilaastivuorauksia. Uudempia käyttöön otettuja me-
netelmiä ovat olleet esimerkiksi pakkosujutus ja teiden alitukset 
ohjattavilla vaakaporauksilla.

”Tekniikka kehittyy jatkuvasti ja alan tutkimustyö jatkuu. Tutki-
musta tehdään mm. ruiskutusten rakenteellisen kestävyyden pa-

rantamiseksi, erilaisten liitosten paineenkestävyyden lisäämiseksi 
sekä materiaalikehityksessä, jonka avulla voidaan siirtää viemäri-
puolella käytettävää tekniikkaa myös puhdasvesipuolelle”, Kau-
konen kertoo.

Jari Kaukonen on kunnostautunut uusien tekniikoiden käyt-
töönottamisen lisäksi myös erilaisten vesihuollon urakointi- ja 
hankintamenettelyjen, kuten elinkaari- ja aluesaneerausmallien 
edistämisessä. Kaukosen mielestä olisi kaikille eduksi, jos pys-
tyttäisiin hyödyntämään suurempien kokonaisuuksien tuomia 
etuja sekä edistämään kaluston käytön tehokkuutta antamal-
la urakoitsijoille enemmän vapauksia investointien toteutuk-
sen aikatauluissa. Verkostojen laadun osalta tulisi painopisteek-
si nostaa kokonaisuus eivätkä yksittäiset rakennusosat. Tämä 
vaatii suunnittelijoilta suurta ammattitaitoa.

”Lääkkeitä verkostosaneerausten tehostamiseksi ja korjaus-
velan kiinni kuromiseksi ovat mm. osaavien asiantuntijoiden 
käyttäminen suunnittelussa ja rakennuttamisessa, investoin-
tihankkeiden toteutus laajempina kokonaisuuksina sekä ve-
sihuoltolaitosten omistusjärjestelyt, joiden avulla pitkäjän-
teinen kehitystoiminta pidettäisiin erillään lyhytjänteisestä 
kunnallispolitiikasta.

”Rahoituksesta se ei ainakaan tällä hetkellä ole kiinni ja erilai-
sia vaihtoehtoja löytyy lukuisia. Esimerkiksi kuntien takaukset, 
vuokraus/lunastus-menettelyt ja erilaiset pitkäkestoiset elin-
kaarimallit ovat mahdollisia ratkaisuja investointien rahoittami-
seksi. Korkojen pysyessä näin alhaalla vesilaitosten kannattaisi-
kin aktivoitua”, Kaukonen sanoo.

”Parlare, parlare, parlare”

Tiivis yhteistyö kuntien, vesihuoltolaitosten, urakoitsijoiden, teolli-
suuden ja suunnittelijoiden välillä auttaisi Kaukosen mukaan kehit-
tämään vesihuoltoalaa yli omien organisaatiorajojen. Eri osapuol-
ten keskittyessä omiin vahvuuksiinsa ja samalla luottaen yhteis-
työkumppaneihin, myös osaaminen ja tehokkuus lisääntyisivät.

Kaukonen siteeraakin italialaisen pienyrittäjien yhteenliittymän 
perustaja Ernesto Caiazzan sanoja, kun kansainväliset halpa-
tuottajat uhkasivat ajaa paikalliset designtuolien valmistajat ah-
dinkoon: Parlare, parlare, parlare. Puhukaa, puhukaa, puhukaa.

Keskustelun ja siitä seuranneen yhteistyön tuloksena paikalliset 
valmistajat keskittyivät tarkkaan valittujen tuolinosien valmis-
tamiseen, lisäsivät erikoisosaamistaan ja saivat sarjatuotannon 
etuja. Näin kilpailukyky säilyi ja uuteen haasteeseen pystyttiin 
vastaamaan.

”Vesihuollon kehittämisessä on muistettava, että jokainen verkos-
to on oma kokonaisuutensa, jossa olosuhteet ovat omanlaisensa. 
Näin ollen mitään yhtä yleispätevää ohjetta tai mallia ei ole ole-
massa, joilla ongelmat pystytään ratkaisemaan. Keskustelemalla 
riittävästi eri osapuolten kesken saadaan aikaan hyvät suunnitte-
luratkaisut ja korkealaatuinen toteutus, ja sitä kautta parasta pal-
velua asiakkaille”, Kaukonen sanoo. 

Uusilla tekniikoilla ja yhteistyöllä tehoa 
vesihuoltoverkostojen saneerauksiin

TUOMO HÄYRYNENTEKSTI JA VALOKUVA: 
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Vesiyhdistyksen tietokirjahanke suomalaisen 
vesiensuojelun vaiheista mukaan Suomen 
itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaan!

Teoksen sisältörunko:

1. Alkutaival (–1940-luvun loppu)

2. Vesiensuojelun modernin perustan synty 
(1950-lukua)

3.  Huoli kasvaa, vesiensuojelu lähtee liikkeelle 
(1960-lukua)

4.  Yhdyskunnat ja teollisuus alkavat etsiä ratkaisuja 
(1960-lukua)

5.  Maa- ja metsätalouden tehostuminen lisää 
vesistökuormaa (1960-luvun jälkipuoliskoa)

6.  Organisaatiomuutosten aika (n. 1968–1972)

7.  Vesiensuojelu saa vauhtia (n. 1972–1980)

8.  Asennemuutos teollisuudessa (n. 1975–1982)

9.  Vesiensuojelusta ympäristönsuojeluun  
(n. 1980–1984)

10.  Oma-aloitteiset toimet täydentämään 
vesiensuojelua (n. 1985–1995)

11.  EU mukaan kuvioihin (noin 1995–2000-luvun alku)

12.  Päättymätön tehtävä

Suomen Vesiyhdistyksessä valmisteltava kirja hanke Vesien suojelun vaiheita on hyväksytty  
Suomi 100 -juhla vuoden ohjelmaan (http://suomifinland100.fi).

Kirjahanke kokoaa kertomuksen siitä, miten Suomen vesis-
töjä ja pohjavettä on kohdeltu runsaan sadan vuoden ai-
kana: ensin liattiin, sitten herättiin suojelemaan ja puolus-
tamaan. Suojelutyöhön lähdettiin laajalla rintamalla, ja ve-
siensuojelusta tuli yksi suomalaisen yhteiskunnan tärkeä 

tehtävä. Se loi pohjan, jonka varaan koko suomalainen ympäristö-
hallinto sittemmin rakentui. Teosta varten on kerätty muisteluita ja 
kokemuksia lähes sadalta vesiensuojelun parissa työskennelleeltä 
henkilöltä, entisistä tehtaanjohtajista vesihallituksen virkamiehiin 
ja käytännön puurtajiin. Kirjoitusten ja haastattelujen pohjalta syn-
tyy elämänmakuinen tarina suomalaisen vesiensuojelun vaiheista. 
Siinä kuvataan sekä alan hallinnon ja lainsäädännön kehitystä et-
tä eri osa-alueilla (yhdyskunnat, teollisuus, maatalous jne.) tehtyjä 
toimia ja tuloksia. Myös vapaaehtoinen vesiensuojelutyö sekä alan 
koulutus ja tutkimus nousevat esiin.

Työtä ohjaa 12-jäseninen toimituskunta, johon kuuluu vesien-
suojelun hallinnossa, teollisuudessa ja vesiensuojeluyhdistyksis-
sä työskennelleitä alan veteraaneja. Toimituskunnan jäsenet ovat 
myös itse keränneet ja kirjoittaneet tekstejä. Teoksen lähtökohta 
on vesiensuojelun kehityksen avoin ja rehellinen tarkastelu. Teok-
sessa ei kaihdeta kertoa sitä, miten kehnoon kuntoon monet Suo-
men vesistöt olivat päässeet 1960-lukuun mennessä ja mitkä tahot 
olivat siihen syypäitä. Tai sitä, kuinka huolettomasti vesien käyt-
töön suhtauduttiin vielä myöhemminkin ja miten hitaasti joillakin 
aloilla herättiin suojelemaan vesistöjä. Kirja toisaalta osoittaa hy-
vin konkreettisesti, millaiset päätökset ja ponnistelut saivat aikaan 
käänteen: kuinka koko Suomen kansa herätettiin vesiensuojeluun 
ja miten Suomen vesistöt lopulta pelastettiin. Teoksen lopuksi tar-
kastellaan nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä.

Kirjahankkeen arvo piilee siinä, että tapahtumista kerrotaan selke-
ästi ja kaunistelematta. Samalla päästään kurkistamaan kulissien 
taakse: nähdään, kuinka hataralla tietopohjalla lähdettiin monesti 
liikkeelle ja miten tietojen ja taitojen vähitellen karttuessa vesiasiat 
alettiin saada hallintaan. Alkuvuonna 2017 ilmestyvä teos on yleis-
tajuinen ja puhuttelee laajaa lukijakuntaa. Noin 300-sivuinen kirja 
etenee kronologisesti. Leipätekstin lomassa on "laatikoita", joissa 
eri ihmiset muistelevat tapahtumia oman työuransa varrelta. Laa-
tikoissa kuvataan esimerkiksi sitä, miten metsäteollisuudessa kek-
sittiin ruveta käyttämään elohopeaa putkistojen puhdistamiseen, 
tai sitä, kuinka ministeriöiden kansliapäälliköt ja vesihallituksen 
pääjohtaja sopivat keskenään vesihallituksen kohtalosta.

Hanke on jo nivonut yhteen eri aloilla toiminutta vesiensuojeluvä-
keä. Kun kirja on julkaistu, heidän tietonsa ja kokemuksensa avau-
tuvat myös lukijoille. Ne antavat uusia näkökulmia siihen, millaista 
työtä Suomen vesistöjen hyväksi on tehty vuosikymmenien mit-
taan, mitä on saavutettu ja miltä vesistöjemme tulevaisuus näyt-
tää. Vain pieni osa kaikista kerätyistä kirjoituksista, muisteluista ja 
muusta aineistoista mahtuu kirjaan. Koko aineisto, muun muassa 
haastattelujen litteroinnit, on tarkoitus tallentaa niin, että esimer-
kiksi tutkijat voivat käyttää niitä myöhemmin. 
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Olisiko tässä paikka sinun 
ilmoituksellesi?

Pyydä tarjous ilmoituksesta 
ja suunnittelusta:

ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi 
Tuomo Häyrynen 050 585 7996

Slatek (80 x 45)

Huber (80 x 50)

Teoteam (80x40)

Rictor (80 x 30)
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 b JÄTEVESIEN- JA LIETTEENKÄSITTELY

 b AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT

Vesiautomaation 
erikoisosaaja 
jo vuodesta 1986. 

www.teoteam.fi

WASTE WATER Solutions

Hydropress Huber AB
Puh 0207 120 620

info@huber.fi
www.huber.fi

Ympäristötekniikkaa - Maailmanlaajuisesti

Pyörreflotaatio
Tehokkain flotaatio maailmassa
Flotaatiolaitossuunnittelua
ja toimituksia yli 45 vuotta

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

Kaiko (80 x 50)

 b VEDENKÄSITTELYLAITTEET JA -LAITOKSET

www.kaiko.fi 

•  Vuodonetsintälaitteet 
•  Vesimittarit 
•  Annostelupumput 
•  Venttiilit 
•  Vedenkäsittelylaitteet 

 
Kaiko Oy 
Henry Fordin katu 5 C 
00150 Helsinki 

 

 

 
Puhelin (09) 684 1010 
Faksi (09) 6841 0120 
S-posti: kaiko@kaiko.fi 
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Pa-Ve (80x100)
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KSB (80 x 80)

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

 b VESIHUOLLON KONEET JA LAITTEET

Ammattilaisten kotimaiset vesihuoltotuotteet:

· CE-merkityt KALVI-palopostit
· Vesipostit
· Pikaliitinkäyrät, jakotukit
· Ilmanpoistimet
· Ilmanpoistokaivot
· Vesimittari- ja MAG-kaivot
· CE-merkityt pumppaamot
· MAG 8000 Monitorointikaivot

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

KESTÄVÄN
VESIHUOLLON
KUMPPANI

Pöyry (80 x 70)

Sweco (80 x 40)

Ramboll (80x60)

www.poyry.fi/vesi
vaihde 010 1133
www.poyry.fi/vesi
vaihde 010 1133

Puhtaan veden Puhtaan veden Puhtaan veden 
ratkaisummeratkaisummeratkaisumme
•	•	•	pohjavesi ja vedenhankintapohjavesi ja vedenhankintapohjavesi ja vedenhankinta
•	•	•	 jätevedenpuhdistusjätevedenpuhdistusjätevedenpuhdistus
•	•	•	 vesihuoltoverkostotvesihuoltoverkostotvesihuoltoverkostot
•	•	•	hulevedethulevedethulevedet
•	•	•	 vesihuoltostrategiatvesihuoltostrategiatvesihuoltostrategiat

 b SUUNNITTELU JA TUTKIMUS

VESIHUOLTO INFRA GEO
SUUNNITTELU TUTKIMUKSET
KONSULTOINTI LUVAT
MALLINNUS HULEVESI

Fennowater (80 x 60)
                         

 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
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Nordkalk

Zwerver 80x50
Weltek (80x40)
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Algol (170 x 60)

Kemira (80x80)

 b VESIKEMIKAALIT

Tarjoamme asiakkaillemme sovelluksia 
aina kemiallisesta saostamisesta 
biologisen käsittelyn tukemiseen, hajun- 
ja korroosiontorjuntaan, desinfiointiin ja 
lietteenkäsittelyyn Ratkaisemme ongelmat 
yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. 
Lue lisää: www.kemira.com/fi

Sovelluksia juoma- ja 
jätevedenkäsittelyyn

 b VEDENALAISET TARKASTUKSET  b PLANKTONMÄÄRIT YKSET

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

Kohteet mm:
- Säiliöt / putket / tunnelit
- Satamat / laiturit / sillat
- Voimalaitokset ja padot

- Putki ja kaapelilinjat
- Kartoitus ja etsinnät
- Kuilut ja kaivot

Laskentakyvetit
Planktonille ja humukselle.
Huokea kotimainen vaihtoehto.

Plankton

Zwerver
Arkadiantie 2
25700, Kemiö
www.zwerver.�
info@zwerver.�
040-7079385

www.nordkalk.fi Member of Rettig Group

KALKKIA KAIKKEEN VEDENKÄSITTELYYN

KÄYTTÖKOHTEET
Juomavedet • Jätevedet

Prosessivedet • Kaivosvedet
Lietteet
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Aleksi Wallin and Mika Salmi: The challenges of groundwater 
extraction from the perspective of water utilities

Water utilities’ groundwater extraction plans have proven 
challenging in many cases due to the conflicting interests 

and values of stakeholders, combined with the potential envi-
ronmental impacts of groundwater extraction. Cases of this kind 
include reserve water extraction in Oulu and Forssa as well as 
artificial groundwater projects in Turku and Tampere. Among 
the causes of conflicts in the Tampere project were unevenly 
spread financial interests and an information war on the conser-
vation and exploitation of an esker.

Päivi Meriläinen, Anna-Maria Hokajärvi, Tarja Pitkänen, Ilkka 
Miettinen, Janne Juntunen, Timo Huttula, Antti Simola and 
Juha Honkatukia: Overall microbiological and chemical pollutant risk 
assessment of household water – transportation, health and economy

For the production of household water, it is important to 
know what microbes and harmful chemical reagents used 

for treating intake water end up in the waterways, how they are 
transported in waterways and their behaviour in the water treat-
ment processes, as well as what potential impacts they may have 
on health and economics. Both microbes and harmful chemical 
reagents may be transported from the emission source, such as 
a water treatment plant, for long distances to a household water 
production plant, which has to be able to guarantee safe house-
hold water for consumers.

Aura Liski, Juho Haapala and Olli Varis: The importance of 
environmental risks in rural water supply continuity challenges in Nepal

The article is based on a master’s thesis written by Aura Liski 
at the Aalto University School of Engineering. The objec-

tive of Liski’s research was to study the impact of natural hazards 
on the functionality of rural water supply services in Nepal. The 
study was made analysing the current status of water schemes 
that were implemented within the first WASH-related bilateral 
development cooperation project by Finland in Nepal. As part 
of the analysis, Liski also assessed efforts that have been taken to 
mitigate the risk of natural hazards on the implemented schemes.

Olli Varis and Matti Kummu: Risks affecting global water reserves 
and sustainable development

Water is a critical factor for societies and ecosystems. It is 
subjected to myriad interests and pressures, and it is thus 

highly vulnerable. But why is it vulnerable? And where? We inves-
tigated these questions in a global analysis that combined key 
societal factors (governance, economy, human development) with 
key environmental issues (human footprint, natural hazards, water 
stress) in a spatial indicator-based framework. The analysis detected 
particularly vulnerable areas in Central and Southern Asia as well 
as in many locations in Africa. Interestingly, the analysis revealed 
many present conflict areas to be vulnerability hotspot areas.

Marko Keskinen, Seppo Rekolainen, Suvi Sojamo and Olli Varis: 
Controlling risks with a water-energy-food nexus?

Water is of crucial importance for both food security and 
energy security. On the other hand, the production of 

food and energy presents major impacts and risks in connec-

tion with water. The so-called nexus concept (water-energy-food 
nexus), which focuses on the linkages between water, energy and 
food, has attained a leading role in the international debate in the 
water sector. One of the pillars of the concept is risk assessment 
and control. But what exactly is nexus and how is it connected 
with the Finnish water sector and risk assessment?

Virpi Lehtoranta, Anne-Mari Rytkönen, Antti Parjanne,  
Kaisa Kettunen and Sari Väisänen: Burgeoning interest in personal 
action in flood-risk areas

Does Finland have the wherewithal to change its approach to 
flood preparations? What factors contribute to taking up 

personal flood precautions? Who would be prepared to add flood 
coverage to his or her household insurance? How are residents to 
be notified of watercourse flooding? Answers were obtained to 
these questions by analysing 1,858 residents’ responses in three 
major flood-risk areas.

Taina Nystén, Jukka Ikäheimo and Heli Herkamaa:  
The deterioration of groundwater in Kärkölä led to improvement of 
research methods and groundwater risk management

At the turn of the decades 1980–90, the degradation of ground-
water in Kärkölä was a standing favourite for the media, and 

the public was highly opinionated on the subject. In the chloro-
phenol treatment method developed for this, the action of natu-
rally occurring soil bacteria which broke down chlorophenols was 
stimulated and the soil and groundwater were cleansed more than 
90 percent compared with the situation prior to applying the treat-
ment method three years previously. However, the news about a 
new, successfully working reconditioning method no longer inter-
ested the media in 2014.

Hannu T. Mattila and Sirpa Huuskonen: Biocide regulation requires 
risk assessment of biocides produced in situ

Biocides eliminating microbial life forms are used in chemical 
water treatment. Disinfection ensures good quality and hygiene 

for household water. Some effective ingredients of biocides used in 
water treatment – active substances – are made from their elements 
in situ. In accordance with the European Union regulation on 
biocides (EU N:o 528/2012), assessment must be made of the 
health and safety risks of all biocide active substances and products. 
The aim is to achieve management of the risks of using biocides.

Other articles

Riina Liikanen and Olli Varis: Towards more holistic risk 
management (Editorial)

Veli-Pekka Tynkkynen: Political risk and geopolitics in energy trade 
between Finland and Russia – case Fennovoima

Katarina Björklöf, Teemu Näykki, Mirja Leivuori and Tero 
Väisänen: Reliable field measurements are obtained with capable 
operatives and adequate quality control

Johanna Jalonen, Juha Järvelä, Matti Vaaja and Hannu Hyyppä: 
Laser scanning in hydro-environmental monitoring and modelling 
applications

Jaakko Pekki: Indefinable fumbling or coordinated action?
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Määrittelemätöntä sähläystä vai 
koordinoitua toimintaa?

Sana riski tulee latinan sanasta risicare, joka 
merkitsee karin kiertämistä. Riski-termillä on 
arkikielessä useita määritelmiä. Yleisesti riskillä 
ymmärretään vahingon tai jonkun kielteisen 

seikan mahdollisuutta. Mutta on riskillä ja riskienhallin-
nalla kuitenkin oma standardinsakin. ISO 31000 riskien-
hallinnan standardi määrittelee riskin epävarmuuden 
vaikutukseksi tavoitteisiin niin myönteisesti kuin kieltei-
sesti. Riskienhallinta puolestaan on standardin mukaisesti 
koordinoitua toimintaa, jolla organisaatiota johdetaan ja 
ohjataan riskien osalta.

Miten moni meistä voi tässä kohtaa nostaa käden pystyyn, 
että riskienhallintamme on koordinoitua toimintaa, jossa 
olemme määritelleet riskienhallinnan periaatteet, puitteet 
ja prosessin? Väitän ettei valitettavasti kovinkaan moni. 
Onneksi, jos saman kysymyksen olisi esittänyt viisi vuotta 
sitten, käsiä olisi noussut vähemmän kuin tänä päivänä. 
Kehitystä on siis asian suhteen tapahtunut.

Viime aikoina on julkaistu myös asiaa edistäviä työkaluja 
sekä oppaita. Esimerkiksi vesihuoltolaitoksilla talousveden 
laadun turvaamisen riskienhallinnantyökaluna voidaan 
käyttää talousveden riskienhallintajärjestelmää (Water 
Safety Plan - WSP) sekä viemäröinnin ja jäteveden puhdis-
tamisen riskienhallinnassa voidaan käyttää työkaluna 

Sanitation Safety Plan (SSP) -mallia. Vesihuoltolaitoksille 
on julkaistu myös tuore opas häiriötilanteisiin varautu-
miseen, jossa käsitellään osaltaan riskienhallintaa ja sen 
vastuita. Lisäksi internetistä löytyy oivallisia maksuttomia 
sivuja riskienhallinnan kehittämiseen, esimerkkinä vaik-
kapa Suomen Riskienhallintayhdistyksen ylläpitämät 
sivustot www.riskikompassi.fi sekä www.pk-rh.fi.

Standardeja, työkaluja sekä maksutonta opastusta riskien-
hallintaan siis löytyy, enää pitäisi miettiä miksi riskienhal-
lintaa meillä tarvitaan. Syitä riskienhallintaan ovat esimer-
kiksi toiminnan onnistumisen ja laadun varmistaminen 
kaikissa tilanteissa, palveluiden jatkuvuuden turvaaminen, 
lisäarvo johtamiseen ja toimintaan sekä sertifiointien ja 
säädösten vaatimukset.

Mitkä puolestaan voisivat olla syitä, ettei riskejä hallit-
taisi? Ainakaan järkeviä syitä kysymykseen on mahdotonta 
löytää. Jäljelle jääkin enää kysymys, onko riskienhallinta 
määrittelemätöntä sähläystä vai koordinoitua toimintaa.  
Toivottavasti yhä useampi organisaatio vastaa kysymyk-
seen, että riskienhallintamme on koordinoitua ja suunni-
telmallista toimintaa, jossa periaatteet, puitteet ja prosessi 
on määritelty. Ohjeistuksen, työkalujen ja standardien 
puutteesta sen ei ainakaan enää pitäisi olla kiinni. 

JAAKKO PEKKI
valmiusasiamies, Huoltovarmuuskeskus
e-mail: jaakko.pekki@nesa.fi

Antiikin kreikassa vettä pidettiin tulen, maan ja 
ilman lisäksi neljäntenä maailmankaikkeuden 
perusmateriaaleista. Myös tänä päivänä veden 
merkitys ymmärretään hyvin, viimeistään kun 
sen toimittaminen tai käyttäminen jostain syystä 
häiriintyy tai esimerkiksi tulva estää yhteiskun-
nan normaalin toiminnan. Nykyisin veteen, sen 
toimittamiseen, käyttämiseen, poisjohtamiseen 
sekä käsittelemiseen liittyykin paljon riskejä.
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Uponor Infra

Lisätietoja  
www.uponor.fi

Uponorin kehittämä Barrier PLUS -muoviputki soveltuu 
asennettavaksi myös saastuneeseen maaperään, eikä maa-
perässä mahdollisesti oleva trikloorietyleeni aiheuta putkeen 
vahingollista reaktiota, kuten perinteisen alumiinikerros-
putken kanssa voi käydä. 
Alumiinikerros on korvattu kemikaaleja läpäisemättömällä 
polymeerillä, joka takaa erittäin kestävän ja täysin kierrätettä-
vän putkiston.

Uponor Barrier PLUS.
Ensimmäinen täysin muovinen 
juomavesiputki saastuneelle maaperälle.

   UUTUUS!
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