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PÄÄKIRJOITUS

Kemikalisoituminen
vesialan haasteena
lääkkeitä saisi hankkia ainoastaan lääkärin reseptillä.
Lääkeaineisiin odotetaan linjauksia myös EU:sta, sillä
prioriteettiainedirektiivin (2013/39/EU) mukaan komission tulisi laatia strateginen lähestymistapa lääkkeistä
aiheutuvaa veden pilaantumista varten.
SAIJARIINA TOIVIKKO

vesiasiain päällikkö,
Suomen Vesilaitosyhdistys
saijariina.toivikko@vvy.fi

E

lämme kemikalisoituneessa maailmassa. Koko
elinympäristömme muodostuu erilaisista materiaaleista ja niiden sisältämistä aineista. Vaikka
aineiden esiintyminen voidaan analysoimalla
todentaa, tieto niiden vaikutuksista on usein vajavaista.
Tunnemme toistaiseksi heikosti aineiden virrat vesiin,
vaikka vesiemme laatu heijastelee aineilla kyllästettyä
elämäntapaamme. Mikä on laskeuman, huuhtouman,
liikenteen, teollisuuden, kotien tai yksittäisten tuotteiden merkitys? Tiedämme, että aineilla on yhteisvaikutuksia, mutta emme osaa ennakoida niitä. Haitta-aineisiin vesissä ja vesistöissä liittyy vielä paljon avoimia kysymyksiä, joihin tieteen ja tutkimuksen keinoin voidaan
löytää ratkaisuja. Tässä teemanumerossa pureudutaankin
haitta-aineisiin vesissä eri näkökulmista ja kerrotaan
viimeaikaisten tutkimusten tuloksia.
Hyötyaine voi olla haitta-aine. Pinnoitetulla paistinpannulla on mukava valmistaa vähällä rasvalla terveellistä
ruokaa, mutta onko ympäristön kannalta kestävää, että
käytämme ruoan valmistuksessa pysyviä PFAS-yhdisteitä
sisältäviä astioita? SYKEn tutkijoiden yhteisartikkeliin on
koottu tietoa useista eri tutkimuksista ja siinä kerrotaan
PFAS-aineiden päästöistä, niiden esiintymisestä ympäristössämme sekä toimista niiden rajoittamiseksi.
Lääke-, hormoni- ja kasvinsuojeluaineiden osalta saamme
uuttaa tietoa artikkelissa, joka kertoo tuloksia EU:n tarkkailulistalla olevien aineiden esiintymisestä pintavesissä.
SYKEn koordinoiman kartoituksen tulokset osoittivat,
että diklofenaakkia havaittiin vesistä yleisesti ja osa pitoisuuksista oli merkittävän korkeita. Tulokset herättävät
kysymyksen jatkotoimenpiteistä. Ruotsissa Svenskt Vatten
on ehdottanut käytäntöä, jossa diklofenaakkia sisältäviä

Mikromuovit ovat ajankohtainen ja mediassa laajasti esillä
ollut aihe. Julia Talvitie on tutkinut mikromuoveja jo
usean vuoden ajan ja kirjoittaa millä tavoin mikromuovit
poistuvat Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla.
Toksisuustesteillä on mahdollista tarkastella kemiallisten
aineiden yhteisvaikutusta. Voitaisiinko näitä hyödyntämällä löytää kustannustehokkaita ratkaisuja vesien analysointiin? Pia Välitalo on tutkinut suomalaisten jätevesien
hormonaalista aktiivisuutta ja vertaa tuloksia yksittäisiä
aineita analysoimalla saatuihin tuloksiin.
Jätevesien käsittelyn tehostamista haitta-aineiden poistamiseksi käsitellään kahdessa artikkelissa. Anna Mikola
tarkastelee haitta-aineiden poistamisen eri menetelmiä sekä niiden käytettävyyttä Suomen olosuhteissa
ja toteaa, että talousveden valmistuksessa hyödynnetyt
tekniikat olisivat sovellettavissa myös jätevesien käsittelyyn. Haitta-aineiden poistaminen jätevesistä aiheuttaisi
kuitenkin huomattavat lisäkustannukset ja energiankulutus kasvaisi merkittävästi. Niina Vienon artikkelissa taas
pureudutaan käsittelyn tehostamiseen jauhemaista aktiivihiiltä kalvobioreaktoriin lisäämällä ja kerrotaan tuloksia
Vihdin Nummelan jätevedenpuhdistamolla tehdyistä
pilot-kokeista.
Lainsäädännön tulkintaa kirkastetaan Jaakko Gustafssonin
artikkelissa, jossa käsitellään hulevesiin liittyviä säädöksiä
ja selvennetään, milloin hulevesi on jätevettä.
Haitallisiin aineisiin liittyvät haasteet ovat sekä tätä päivää
että tulevaisuutta. Vesilaitosyhdistys nostaa haitta-ainekysymyksiä esiin marraskuussa lanseerattavassa kemikaalikampanjassa, jossa haluamme kiinnittää tavallisten
kuluttajien huomion kulutusvalintoihin ja ohjeistaa
arjen käytäntöihin siten, että haitallisten aineiden päätymistä jätevesiin voidaan vähentää. Sinäkin voit osallistua
kampanjointiin ja jakaa materiaalia seitsemäs marraskuuta
aukeavalta kampanjasivustolta www.pytty.fi.
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Jätevedenpuhdistamot mikromuovien
kulkureittinä vesistöihin
Suomen ympäristökeskuksen ja Aalto-yliopiston yhteisessä projektissa tutkitaan jätevedenpuhdistamojen roolia mikromuovien kulkureittinä vesistöihin. Tutkimuksessa selvitetään tavallisen jätevedenpuhdistusprosessin kykyä poistaa mikromuovia jätevedestä ja tarkastellaan erilaisten uusien tekniikoiden mahdollisuuksia parantaa puhdistustuloksia nykyisestä. Tutkimuksessa selvitetään myös jätevedenpuhdistamoiden vesistöön kohdistamaa mikromuovikuormitusta ja sen mahdollisia vaikutuksia vesiluonnolle.

M

ikromuovit saastuttavat
niin meri-, järvi kuin jokiympäristöjä. Mikromuovit
ovat pieniä muovihiukkasia, joiden halkaisija on alle 5 mm. Osa
mikromuoveista tuotetaan tarkoituksella
pieniksi. Tällaisia primaarisiksi mikromuoveiksi kutsuttuja hiukkasia ovat
esimerkiksi kosmetiikan kuorivat mikrohelmet ja synteettisistä tekstiileistä irtoavat
kuidut. Sekundaariset mikromuovit ovat
suuremmista muovikappaleista jauhautuneita hiukkasia.

JULIA TALVITIE

tohtorikoulutettava
Aalto-yliopisto/Suomen
ympäristökeskus
e-mail: julia.talvitie@aalto.fi

Mikromuovit ovat pysyviä, sisältävät
lisäaineita, keräävät itseensä ympäristömyrkkyjä ja voivat ajan kanssa kulkeutua
ja rikastua ravintoverkossa. Monien
eläinten tiedetään syövän vahingossa
mikromuovia. Huolena on, että ravintoverkossa kulkeutuva mikromuovi haitallisine aineineen päätyy myös meidän
ruokapöytäämme. Vesistöihin kulkeutunutta mikromuovia ei voida sieltä enää
poistaa. Sen sijaan sitä kertyy jatkuvasti
lisää eri lähteistä. Huomio pitäisikin
keskittää muoviroskaamista ehkäiseviin
toimenpiteisiin.

ANNA MIKOLA

tutkijatohtori
Aalto-yliopisto
e-mail: anna.mikola@aalto.fi

1 mm

Kuva 1. Jätevedestä löytyviä mikromuoveja; kuorintavoiteiden
polyetyleenipalloja ja synteettisiä vaatekuituja.
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Jätevedenpuhdistamot
mikromuovien kulkureittinä
vesistöihin
Jätevedenpuhdistamot ovat yksi mahdollinen mikromuovien kulkureitti vesistöihin. Mikromuovien huuhtoutuessa
viemäriin ne kulkeutuvat jätevedenpuhdistamojen kautta vesiluontoon.
Ensimmäiset tutkimustulokset Suomen
jätevedenpuhdistamoilta kuitenkin
osoittavat, että mikromuovit saadaan
tehokkaasti poistettua tavallisen puhdistusprosessien aikana. Vaikka puhdistusprosentti on ollut korkea (yli 98 %
kaikissa tutkituissa jätevedenpuhdistamoissa) on puhdistettu jätevesi sisältänyt
mm. kosmetiikan ja tekstiilien mikromuoveja (Kuva 1). Yhdyskuntajätevesiä
lasketaan vesiluontoon jatkuvasti
valtavia määriä ja määrän arvioidaan
tulevaisuudessa kasvavan väkiluvun
ja kaupungistumisasteen lisääntyessä. Jätevedenpuhdistamoilla tulee siis
olemaan tärkeä rooli mikromuovikuormituksen vähentämisessä.

Tuloksia Viikinmäen
jätevedenpuhdistamolta
Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla
tehtiin vuonna 2015 tutkimus jossa
selvitettiin, kuinka paljon mikroroskaa
tulee jätevedenpuhdistamolle, miten sen
määrä vähenee puhdistusprosessin eri
vaiheiden aikana ja kuinka paljon sitä
päätyy puhdistetun jäteveden ja lietteen
mukana ympäristöön. Termi mikroroska
(<5 mm) käsittää kaikki ihmisen tuottamat jätteet, jotka tahallaan tai vahingossa päätyvät ympäristöön. Mikroroskat
koostuvat mm. muoveista, metalleista,
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lasista, keramiikasta, tekstiileistä, prosessoidusta puusta,
selluloosasta ja kumista.
Viikinmäen puhdistamon puhdistusprosessi perustuu
aktiivilietemenetelmään ja se sisältää mekaanisen, biologisen ja kemiallisen puhdistuksen. Typenpoistoa on tehostettu biologisella suodattimella, joka perustuu denitrifikaatiobakteerien toimintaan. Jätevedenpuhdistusprosessissa
syntyvän lieteen sisältämä orgaaninen aines mädätetään ja
mädätyksessä syntyvä biokaasu käytetään energiantuotantoon. Liete kuivataan linkoamalla ja kuivauksessa syntyvä
rejektivesi ohjataan takaisin puhdistusprosessin alkuun.
Kuivattu liete jatkojalostetaan multatuotteiksi kompostoimalla, jonka jälkeen tuote käytetään viherrakennukseen.
Näytteitä kerättiin 14.9. – 20.9.2015 välisenä aikana tulevasta jätevedestä, mekaanisesti ja kemiallisesti käsitellystä
esiselkeytetystä jätevedestä, biologis-kemiallisesti käsitellystä jälkiselkeytyksestä lähtevästä vedestä, biologisesta
suodatuksesta lähtevästä vedestä, ylijäämälietteestä, rejektivedestä sekä kuivatusta lietteestä (Kuva 2). Vesinäytteet
pumpattiin sähkökäyttöisellä pumpulla suodatinlaitteistoon, joka pidättää erikokoiset mikroroskat suodattimille. Tutkimuksessa käytettiin 300, 100 ja 20 µm
kokoisia suodattimia. Lietenäytteet laimennettiin veteen,
jonka jälkeen myös ne suodatettiin suodatinlaitteistolla.
Näytetilavuudet vaihtelivat suuresti jäteveden kiintoaineen määrästä riippuen.
Suodatuksen jälkeen suodattimet kerättiin petrimaljoille,
joista mikroroskat tunnistettiin ja laskettiin stereomikroskoopilla (Fiberoptic-Heim LQ 1100, magniﬁcation ×50).
Mikroroskat jaoteltiin morfologialtaan kuituihin, partikkeleihin (epäsäännöllinen kolmiulotteinen rakenne), hiutaleisiin, filmeihin ja palloihin. Myös värit kirjattiin ylös.

Mikroroskien kemiallinen koostumus määritettiin kuvantavalla infrapunaspektrometrialla, FTIRi:llä (Spectrum
Spotlight 300, PerkinElmer, Waltham, MA, USA).
IR-spektroskopialla voidaan määrittää tuntemattoman
aineen kemiallinen koostumus tai ainakin selvittää materiaalissa esiintyviä kemiallisia ryhmiä. Apuna analyysissä
käytettiin myös polymeerikirjastoa (Thermo Scientific™
Hummel Polymer and Additives FT-IR Spectral Library).
Tarkempaan materiaalianalyysiin valittiin puhdistetun
jäteveden mikroroskat. Materiaalianalyysillä osa mikroroskasta pystyttiin varmentamaan muoviksi.

Tuloksia
Suurin osa mikroroskista (97,4–98,4 %; Kuva 3) poistui
jätevedestä jo mekaanis-kemiallisen esikäsittelyn aikana.
Esikäsittely Viikinmäessä sisältää välppäyksen, hiekanja rasvanerotuksen, esi-ilmastuksen ja esiselkeytyksen.
Esikäsittelyn tarkoitus on poistaa jätevedestä suurempikokoista kiintoainesta kuten hiekkaa, soraa, rasvaa ja
muuta sekajätettä. Esiselkeytyksessä poistetaan lisäksi
hienojakoisempaa kiintoainesta. Tulosten mukaan nämä
tekniikat poistavat myös mikroroskaa erittäin tehokkaasti. Mikroroskat todennäköisesti sekoittuvat ja kiinnittyvät suurempikokoiseen roskaan ja poistuvat jätevedestä näiden mukana lietteeseen.
Myös biologis-kemiallinen käsittely ja jälkiselkeytys (aktiivilieteprosessi) poistivat mikroroskaa. Prosessin aikana
mikroroska väheni välillä 7–20 prosenttia (Kuva 3).
Käsittelyn aikana mikroroskat sekoittuvat flokkien kanssa
ja sedimentoituvat lietteeseen jälkiselkeytyksen aikana.
Pieni osa mikroroskasta kuitenkin läpäisee käsittelyn.
Tertiäärikäsittelyllä ei havaittu olevan vaikutusta mikroroskan määrään jätevedessä. Koko prosessin puhdistuspro-

Kuva 2. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon puhdistusprosessi. Näytteenottopaikat on merkitty kuvaan nuolilla; 1. tuleva
jätevesi, 2. esikäsittelyn jälkeen, 3. jälkiselkeytyksen jälkeen, 4. lähtevä jätevesi, 5. ylijäämäliete, 6. rejektivesi, 7. kuivattu liete.
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sentti Viikinmäessä oli yli 99 prosenttia ja
se saavutettiin jälkiselkeytyksen jälkeen.
Osa mikroroskista ei poistu jäteveden
puhdistusprosessista lietteen tai jäteveden
mukana, vaan kiertää prosessissa aktiivilietteen ja rejektiveden mukana. Suurin
osa jälkiselkeytyksessä syntyneestä aktiivilietteestä pumpataan takaisin biologiskemiallisen käsittelyn alkuun ilmastusaltaaseen. Pieni osa poistuu kuitenkin
jatkuvasti prosessista mädätykseen ja
kuivaukseen. Lietteen mädätys ei poista
huonosti hajoavia mikroroskia kuten
muovia lietteestä (Taulukko 1). Lietteen
kuivauksessa lietteestä poistetaan vettä
linkoamalla, ja tämä rejektivesi palautetaan jätevedenpuhdistusprosessin alkuun.
Tulosten mukaan rejektivesi toimii mikroroskien sisäisenä kuormittajana. Kuivattua
lietettä syntyy Viikinmäen puhdistamolla
vuosittain noin 60 000 tonnia, joten
mikroroskaa päätyy valtavia määriä ympäristöön myös lietteen mukana.

Kuva 3. Mikroroskakonsentraatiot tulevassa jätevedessä ja esikäsittelyn,
jälkiselkeytyksen sekä biologisen suodatuksen jälkeen. Tulevan jäteveden
pylväsdiagrammi on katkaistu (sininen alue) kuvan laadun parantamiseksi.

Uutta ja poikkitieteellistä tutkimusta

Arvioitu mikroroskavirtaama Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla on noin 2,0×108 – 7,9×108 mikroroskaa
päivässä ja mikromuovivirtaama 1,7×106 – 1,4×108
mikromuovia päivässä. Jätevedestä löytyvät mikromuovit
olivat hyvin yleisiä muoveja kuten polyetyleeniä, polypropyleenia, polystyreeniä ja polyesteriä.
Tulokset osoittavat, että jätevedenpuhdistamot voivat olla
merkittävä mikroroska- ja mikromuovikuormittaja, kun
ottaa huomioon, että käsiteltyä vettä johdetaan jatkuvasti suuria määriä vesistöihin. Toisaalta jätevedenpuhdistamot voivat tarjota ratkaisun mikromuovikuormituksen vähentämiseen. Tutkimuksia on jatkettu Suomen
eri puhdistamoilla, joissa selvitetään mm. erilaisten
olemassa olevien tertiäärikäsittelyjen vaikutusta mikromuovien määrään jätevedessä. Myös jätevedenpuhdistamojen mereen aiheuttamaa mikromuovikuormitusta on
tutkittu kesällä 2016 Hangossa. Tutkimuksen tulokset on
tarkoitus julkaista vuoden 2017 aikana.
Taulukko 1. Ylijäämälietteen, kuivatun lietteen ja rejektiveden mikroroskakonsentraatiot.
Näytteenotto
paikka
Mikroroskaa
per gramma
Mikroroskaa
per litra
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Ylijäämäliete

Kuivattu liete

Rejektivesi

76,3
(±4,3)
63611,1
(±3543,7)

186,7
(±26,0)

12,9
(±0.3)
12866,7
(±275,4)
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Suomi on ollut ensimmäisiä maita maailmassa tutkimassa
jätevedenpuhdistamojen roolia mikromuovikuormittajana. Tutkimuksessa on yhdistynyt jätevesitekniikka, materiaalianalytiikka ja ekologia. Aalto-yliopiston Rakennetun
ympäristön laitokselta on saatu asiantuntemusta jätevesinäytteenoton ja erilaisten puhdistustekniikoiden suhteen.
Itä-Suomen yliopiston SIB-labs on ollut mukana kehittämässä mikromuovien materiaalianalytiikkaa ja tarjonnut
asiantuntija-apua ja laitteet analyyseihin. Suomen ympäristökeskuksen kanssa tutkimusta on tehty jätevesiä
vastaanottavassa meriympäristössä. Tutkimusta on rahoittanut Maj ja Tor Nesslingin säätiö.
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Environmental Science & Technology, 50 (11), 5800-5808.
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Baltic Sea. Water Sci. Technol. 72 (9), 1495–1504.
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Hormonitoimintaa häiritsevät
aineet puhdistetuissa jätevesissä
Hormonitoimintaa häiritsevät yhdisteet ovat herättäneet huolta, sillä niiden tiedetään aiheuttavan haittaa ympäristölle ja ihmisen terveydelle. Jätevesien on huomattu olevan merkittävä päästölähde vesistöihin muualla maailmassa. Mikä tilanne on Suomessa? Onko puhdistetuissa jätevesissä hormonitoimintaa
häiritseviä kemikaaleja ja voivatko jätevedet aiheuttaa hormonitoimintaa häiritseviä vaikutuksia?

H
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e-mail: pia.valitalo@aalto.fi
Kirjoittaja työskentelee
tohtorikoulutettavana
Aalto-yliopistossa ja
Suomen ympäristökes
kuksessa. Hän tutkii
jätevesien haitta-aineita
yhdistämällä ekotoksiko
logiaa, ympäristökemiaa ja
ympäristötekniikkaa.

ormonitoimintaa häiritsevät
aineet ovat sellaisia yhdisteitä,
jotka voivat erilaisten mekanismien kautta häiritä luonnollisten hormonijärjestelmien toimintaa
ja sitä kautta aiheuttaa haittaa ympäristölle
tai ihmisten terveydelle. Tällaiset yhdisteet voivat olla ihmisten teollisesti valmistamia yhdisteitä tai luonnosta peräisin
olevia aineita. Hormonijärjestelmät ovat
monimutkaisia ja herkkiä kokonaisuuksia,
joiden toiminta perustuu pieniin muutoksiin hormonien pitoisuuksissa tai erittymisessä. Tämän sisäistäminen on tärkeää, sillä
jo pienet pitoisuudet ympäristössä voivat
olla haitallisia samasta syystä. Nykyään
tunnetaan useita kemikaaleja, joiden on
havaittu aiheuttavan luonnossa haittavaikutuksia eri eliöille, kuten linnuille, kaloille ja
kotiloille. Usein tällaiset haittavaikutukset
liittyvät lisääntymiseen tai kehitykseen.
Yhdyskuntajätevesiin päätyy suuri määrä
erilaisia yhdisteitä pesuaineista, tekstiileistä, muovimateriaaleista, kosmetiikasta
jne. Teollisten aineiden lisäksi jätevesiin
päätyy lääkeainejäämiä sekä ihmisten luonnollisesti erittämiä hormoneja. Jäteveden
monimutkainen koostumus tekee siitä
haasteellisen tutkimuskohteen, sillä emme
voi tietää mitä kaikkea se sisältää. Yhdisteet
voivat myös muuntua jätevedenpuhdistusprosessin aikana. Huomionarvoista on
myös se, että nykyisin käytössä olevia jätevedenpuhdistustekniikoita ei ole suunniteltu poistamaan orgaanisia haitta-aineita
vaan pääasiassa kiintoainetta ja ravinteita.

Tutkimus suomalaisilla
jätevedenpuhdistamoilla
Perinteisesti haitallisten aineiden seuranta
perustuu pitoisuuksien määrittämiseen. Kaikkien kemikaalien riskinarviointi ja tarkkailu yksittäin ei ole käytännössä mahdollista, etenkään kun kaikkia
haitallisia yhdisteitä ei edes tunneta.
Lisäksi pienissä pitoisuuksissa esiintyvien
yhdisteiden kohdalla nykyiset analyysimenetelmät eivät välttämättä ole riittävän herkkiä määrittämään niin alhaisia
pitoisuuksia.
Halutessamme tietoa haitallisista vaikutuksista erilaiset biotestit ovat hyödyllisiä.
Suomessa tutkittiin jätevesien hormonitoimintaa häiritseviä yhdisteitä yhdistämällä biologiset vaikutustestit ja kemian
analytiikka. Tutkimus toteutettiin Aaltoyliopiston, Suomen ympäristökeskuksen
ja saksalaisen RWTH Aachenin yliopiston
välisenä yhteistyönä. Tutkimuksessa oli
mukana kahdeksan suomalaista jätevedenpuhdistamoa ja tavoitteena oli selvittää,
voivatko puhdistetut jätevedet aiheuttaa
hormonitoimintaa häiritseviä vaikutuksia
ja mitkä yhdisteet aiheuttavat havaittuja
vaikutuksia. Tutkimuksessa keskityttiin
estrogeenisiin vaikutuksiin ja yhdisteisiin,
joiden tiedetään olevan estrogeenisesti
aktiivisia. Tutkimuksessa käytettiin estrogeenireseptorin aktivoitumiseen perustuvaa menetelmää (ER-CALUX). Testissä
otetaan huomioon yhdisteet, jotka voivat
sitoutua solujen estogeenireseptoreihin
ja sitä kautta häiritä hormonitoimintaa.
Tällöin huomioidaan myös kemikaalien yhteisvaikutukset ja tuntemattomat
yhdisteet. Haitallisia vaikutuksia tutkittiin
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myös vasta-aine-antigeeni perusteisellä testillä (ELISAE2), jotta nähdään näkyvätkö haitalliset vaikutukset eri
mekanismeihin perustuvilla menetelmillä.
Menetelmät soveltuvat hyvin jätevesille ja niitä on
käytetty jätevesinäytteiden lisäksi myös muiden ympäristönäytteiden, kuten pintavesien ja sedimenttien
analysoinnissa. Jätevesi voi sisältää myös solujen estrogeenireseptorien toimintaa estäviä yhdisteitä, jolloin
ER-CALUX testin tuloksissa voidaan hieman aliarvioida estrogeenisten yhdisteiden määrää.

Mitä tutkimuksessa selvisi?
Jätevesinäytteistä määritettiin tunnettujen estogeenisten yhdisteiden pitoisuuksia. Mitatut yhdisteet
olivat estroni (E1), 17β-estradioli (E2), estrioli (E3),
17α-etinyyliestradioli (EE2), 17α-estradioli, progesteroni ja bisfenoli-A (BPA) (Taulukko 1), joista E3, EE2
ja progesteroni olivat kaikissa näytteissä alle määritysrajan ja eivät siksi ole mukana taulukossa. Tuloksista
käy ilmi, että tutkittujen hormonien pitoisuudet
kaikissa puhdistetuissa jätevesissä olivat suuruusluokaltaan samansuuntaisia ja linjassa muissa maissa
tehtyjen vastaavanlaisten tutkimusten kanssa. Yksi
löydöksistä oli kuitenkin poikkeava: yhden puhdistamon kohdalla bisfenoli-A pitoisuus puhdistetussa
jätevedessä oli poikkeuksellisen korkea, noin 1 mg/L.
Korkea pitoisuus johtuu todennäköisesti lämpöpaperiteollisuudesta, jonka vedet tulevat käsiteltäväksi kyseiselle puhdistamolle.
Taulukko 1. Puhdistamokohtaiset pitoisuudet estrogeenisille yhdisteille. Merkintä <LOQ tarkoittaa, että pitoisuus
on alle määritysrajan.
Puhdis
tamo

E1
(ng/L)

E2
(ng/L)

17
α-estradiol
(ng/L)

BPA
(ng/L)

WWTP1

11,4

<LOQ

<LOQ

1345

WWTP2

6,6

<LOQ

<LOQ

235

WWTP3

4,4

<LOQ

<LOQ

140

WWTP4

5,4

<LOQ

<LOQ

64

WWTP5

19,0

<LOQ

<LOQ

691

WWTP6

18,5

6,5

<LOQ

329

WWTP7

2,7

<LOQ

<LOQ

131

WWTP8

27,2

6,8

4,0

956000
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Pelkässä pitoisuuksien määrittämisessä piilee riski liittyen yhdisteiden määritysrajoihin. Kun pitoisuutta ei
pystytä määrittämään ja tulos ilmaistaan muodossa
”alle määritysrajan”, lukija voi helposti tulkita, että
kyseistä yhdistettä ei ole ja siitä ei siten koidu haittavaikutuksia. Tämä on kuitenkin virheellinen johtopäätös,
sillä tulos tarkoittaa vain sitä, että yhdisteen pitoisuutta
ei pystytä määrittämään, mikä saattaa riippua vaikkapa
analyysilaitteesta. Tässä tutkimuksessa, esimerkiksi
EE2:n määritysraja oli liian korkea (10 ng/L) oletettuihin pitoisuuksiin nähden, vaikka analyysimenetelmä oli optimoitu jätevesille ja valituille yhdisteille.
Määritysrajat tässä tutkimuksessa olivat samalla tasolla
kuin muualla tehdyissä tutkimuksissa (esim. Nelson
ym. 2007, Leusch ym. 2014). Kuitenkin estrogeenivaikutusten kannalta jo 1–2 ng/L pitoisuuksilla on suuri
merkitys, koska EE2-yhdisteellä on erityisen korkea
estrogeeninen aktiivisuus.
Tutkimuksessa selvisi, että kaikkien jätevedenpuhdistamoiden puhdistetut jätevedet olivat estrogeenisesti aktiivisia molemmilla testimenetelmillä arvioituna (Kuva 1). Estrogeenireseptorin aktivoitumiseen
perustuvassa testissä (ER-CALUX) ja vasta-ainetestissä
(ELISA-E2) tulokset ilmoitetaan 17β-estradioli ekvivalenttiarvoina. 17β-estradioli (E2) on ihmisen luonnollisesti erittämä hormoni ja sen estrogeeninen aktiivisuus on korkea. Testistä saatu tulos tulkitaan niin,
että ekvivalenttiarvoa vastaava määrä E2 yhdistettä
aiheuttaisi vastaavan vaikutuksen. Biotesteistä saadut
tulokset ovat hyvin linjassa kemian analyyseistä saatujen
tuloksien kanssa, sillä puhdistamoilla, joilla mitattiin
korkeampia pitoisuuksia, myös estrogeeniset vaiku-

Kuva 1. Puhdistettujen jätevesien estrogeeninen aktiivisuus
kahdella eri biotestillä analysoituna (ER-CALUX ja ELISA-E2).
Tulokset on ilmoitettu 17β-estradioli ekvivalenttiarvoina.
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tukset olivat korkeammat. Tämä huomattiin erityisesti puhdistamon kohdalla, jonka jätevedestä mitattiin korkea BPA-pitoisuus. Vaikutusten lisäksi pitoisuustietojen sekä kunkin yhdisteen estrogeeniaktiivisuuden perusteella laskettiin kuinka suuren osan havaituista vaikutuksista mitatut yhdisteet aiheuttavat.
Tutkimuksessa analysoidut yhdisteet selittivät vain
noin 5 – 70 prosenttia (keskimäärin 21 %) biotestissä
havaituista vaikutuksista. Osa alhaisesta selitysasteesta
selittyy kuitenkin liian korkeilla määritysrajoilla kemiallisissa analyyseissä, jolloin pitoisuustietoja kaikille
yhdisteille ei ole saatavilla.
Tulokset voivat myös viitata siihen, että jätevedet sisältävät analysoitujen yhdisteiden lisäksi muita estrogeenisesti aktiivisia kemikaaleja. Bisfenoli-A:n osalta tulokset
viittaavat siihen, että pitoisuuksien ollessa jätevesissä ns.
”normaalilla” tasolla (<1500 ng/L), merkitys jätevesien
estrogeeniseen aktiivisuuteen on hormoneihin verrattuna
pieni, koska BPA:n estrogeeniaktiivisuus on huomattavasti alhaisempi kuin hormonien. Kuitenkin pitoisuuden ollessa korkea, merkitys vaikutusten kannalta
onkin huomattava.
Oletettavasti vesistöissä jätevesien aiheuttamat haittavaikutukset vähenevät, kun haitallisten aineiden pitoisuudet laimenevat. Esimerkiksi Itämerellä pintavesistä
on kuitenkin mitattu vastaavilla menetelmillä estrogeenistä aktiivisuutta sekä pitoisuuksia estrogeenisille yhdisteille (Beck ym. 2006). Etenkin luonnollisten hormonien kuormitus vesistöihin on jatkuva, jolloin ne esiintyvät vesiekosysteemeissä pysyvästi ja voivat aiheuttaa
haittavaikutuksia alhaisissa pitoisuuksissa.

mista ympäristölupaehtoihin, mikä kannustaisi tehokkaampien puhdistusprosessien käyttöönottoon ja pitoisuuksien seurantaan.
Kotitalouksista peräisin olevien hormonihäiriköiden
poistamiseksi voidaan tulevaisuudessa joutua jäteveden
puhdistamoilla turvautumaan aiempaa tehokkaampiin,
juomaveden valmistuksesta tuttuihin puhdistustekniikoihin. Tämä tutkimus osoitti, että biotestien käyttö
kemiallisten analyysien rinnalla puhdistettujen jätevesien laadun seurannassa tarjoaa arvokasta tietoa, sillä
niissä määritysrajat ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat kuin kemiallisissa analyyseissä ja pelkkien pitoisuuksien lisäksi päästään käsiksi vaikutuksiin.
Tutkimusta ovat olleet mahdollistamassa Maj ja Tor
Nesslingin säätiö, Ekokem, ympäristöministeriö ja Maaja vesitekniikan tuki ry.

Tietolaatikko
Biotestejä voidaan käyttää mm. yksittäisten yhdisteiden
tai ympäristönäytteiden vaikutuksien tutkimiseen.
Testit tehdään yleensä kasveilla, eläimillä, kudoksilla tai
soluilla. Testit voivat olla yleisiä, akuuttia tai kroonista
toksisuutta mittaavia menetelmiä, tai niillä voidaan tutkia
tietyn tyyppistä toksisuutta, kuten genotoksisuutta tai
estrogeenistä aktiivisuutta.

Kirjallisuus
Onko ongelmaan ratkaisuja?
Tutkimuksessa kävi selvästi ilmi, että hormonitoimintaa häiritsevät yhdisteet eivät poistu täysin jätevedestä puhdistusprosessin aikana, joten niitä kulkeutuu
pienissä määrin ympäristöön jätevesien mukana. Mitä
sitten voimme tehdä asialle? On selvää, että emme pysty
lopettamaan hormonien eritystä, lääkkeiden käyttöä tai
kodin siivousta.
Teollisuuden päästöjen osalta osin ratkaisuna on pyrkiä
korvaamaan haitalliset yhdisteet vähemmän haitallisilla. Teollisuudelle voidaan myös asettaa esikäsittelyvaatimuksia ennen jätevesien johtamista yhdyskuntajäteveden puhdistamolle. Tällöin puhdistusprosessi
voidaan suunnitella juuri kyseisestä teollisuudesta
vapautuville yhdisteille parhaimman tehon saavuttamiseksi. Lisäksi haitallisimpien yhdisteiden, kuten
BPA:n, kohdalla voitaisiin harkita raja-arvojen asetta-

Viite tutkimukseen:
Välitalo, P., Perkola, N., Seiler, T.-B., Sillanpää, M., Kuckelkorn, J., Mikola, A.,
Hollert, H. and Schultz, E. (2016) Estrogenic activity in Finnish municipal
wastewater effluents. Water Research 88, 740-749.
Beck, I., Bruhn, R., & Gandrass, J. (2006). Analysis of estrogenic activity
in coastal surface waters of the baltic sea using the yeast estrogen screen.
Chemosphere, 63(11), 1870-1878.
Leusch, F. D. L., Khan, S. J., Gagnon, M. M., Quayle, P., Trinh, T., Coleman, H.,
. . . Reitsema, T. (2014). Assessment of wastewater and recycled water quality: A comparison of lines of evidence from in vitro, in vivo and chemical
analyses. Water Research, 50, 420-431.
Nelson, J., Bishay, F., van Roodselaar, A., Ikonomou, M., & Law, F. C. P.
(2007). The use of in vitro bioassays to quantify endocrine disrupting chemicals in municipal wastewater treatment plant effluents. Science of the Total
Environment, 374(1), 80-90.
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Perfluoratut yhdisteet ympäristössämme
– mitä, miksi ja missä?
Perfluoratut yhdisteet ovat pysyviä yhdisteitä, joita löydetään käytännössä kaikkialta ympäristöstä, myös
kaukana niiden varsinaisista päästölähteistä. PFAS-yhdisteiden riskinhallinnassa tulee noudattaa varovaisuusperiaatetta sekä edistää haitallisimpien yhdisteiden korvaamista vähemmän haitallisilla. On tutkittava ja kerättävä tietoa mm. PFAS-yhdisteiden käyttökohteista ja niiden käyttöä korvaavista yhdisteistä.

A
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SYKEn
Perfluoratut
yhdisteet ympäristössä –
tietopakettiin, johon on
koottu tietoa mm. PFAA-yhdisteiden
käytöstä, päästöistä, esiintymisestä,
selvitystarpeista ja tiedonlähteistä.
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Mitä perfluoratut yhdisteet ovat?
Erilaisia osittain tai kokonaan fluorattuja orgaanisia yhdisteitä (PFAS) on
tuhansia. PFOS-yhdisteillä tarkoitetaan PFOS:a sekä sen prekursoreita ja
johdannaisia. PFAS-yhdisteitä käytetään esimerkiksi sammutusvaahdoissa,
metallien pintakäsittelyssä, nahan,
tekstiilien ja paperin likaahylkivissä
pinnoitteissa, vahoissa sekä elektroniikkalaitteissa (Posner ym. 2013).
Yhdistekohtaisia käyttökohteita ei
pääsääntöisesti tiedetä (Kuva 1).
OECD-maiden suuret valmistajat
ovat vapaaehtoisesti lopettaneet tai
lopettamassa esimerkiksi PFOS:n ja
PFOA:n sekä niiden johdannaisten
valmistuksen ja käytön. Niiden
tuotanto ja käyttö on kuitenkin
samaan aikaan lisääntynyt Aasiassa.
Vain PFOS-yhdisteiden käyttöä on
kansainvälisesti rajoitettu Tukholman
POP-sopimuksella. EU:ssa PFOS:n

käyttö on sallittua enää hyvin rajattuihin käyttötarkoituksiin, mutta
EU:n ulkopuolella sitä käytetään edelleen laajemmin.

Päästöt ja kulkeutuminen
PFOS:n ja PFOA:n päästöt maaperään
sekä pintavesiin ovat suuremmat kuin
ilmaan (Mehtonen ym. 2012). Yksi
PFAA-yhdisteiden kulkeutumisreitti
pintavesiin Suomessa on yhdyskuntajätevesi. PFOS:a, PFOA:ta ja muita
PFAS-yhdisteitä päätyy jätevedenpuhdistamoille mm. metallin pintakäsittelylaitoksilta, kaatopaikkojen suotovesistä sekä kulutustavaroista kuten
tekstiileistä. PFAA-yhdisteiden, kuten
PFOA:n ja PFOS:n, pitoisuudet
ovat toisinaan korkeampia puhdistetussa jätevedessä kuin tulevassa sekä
kompostoidussa lietteessä kuin mädätteessä, koska johdannaisia hajoaa
prosessien aikana PFAA-yhdisteiksi
(mm. Guerra ym. 2014, Vieno 2014,
Fjäder 2016).
Eräiden PFAA-yhdisteiden osalta
laskeuma on yhdyskuntajätevedenpuhdistamoita suurempi sisävesien ja Itämeren kuormittaja.
Lisäksi jokikuormitus Itämereen on
merkittävä (Filipovic ym. 2013).

SYKE on EU:n POP-asetuksen toimivaltainen viranomainen ja osallistuu mm. UNEP:n
Tukholman POP-sopimuksen ja Arktisen Neuvoston alaisen Arktisen seurannan ja arvioinnin
(AMAP) työhön. SYKE vastaa POP-yhdisteiden ympäristöseurannasta ja toteuttaa uusien yhdisteiden kartoituksia. SYKEn laboratoriossa määritetään PFAS-yhdisteitä ympäristönäytteistä,
ja menetelmät on akkreditoitu vesi- ja kalanäytteille.

VESIEN HAITTA-AINEET

Kuva 1. Kvalitatiivinen aine
virtakaavio PFAS-aineista
Suomessa (Korkki 2006).

Sammutusvaahdot olivat erittäin merkittävä PFOS:n
päästölähde ennen niiden käyttökieltoa v. 2011 (mm.
Mehtonen ym. 2012). Sammutusvaahdoilla pilaantunut
maaperä on todennäköisesti suuri PFAA-yhdisteiden
”varasto”, joka edelleen kuormittaa pohja- ja pintavesiä.

Osa PFAA-yhdisteistä on biokertyviä ja ne rikastuvat
ravintoketjussa. PFAA-yhdisteet kertyvät eliöissä pääasiassa vereen ja proteiinipitoisiin elimiin kuten maksaan,
mutta niitä on myös esimerkiksi kalojen sydämessä,
kiduksissa ja lihaksessa. PFAA-yhdisteet kertyvät myös
maaperästä lieroihin.

Ympäristökäyttäytyminen

Vesistöissä tyypilliset PFAA-pitoisuudet eivät ole akuutisti myrkyllisiä vesieliöille, mutta niillä voi olla haitallisia pitkäaikaisvaikutuksia. Yhdisteiden epäillään häiritsevän kalojen hormonitoimintaa ja aiheuttavan mm.
lisääntymishäiriöitä. Lyhytketjuisilla PFAA-yhdisteillä
on havaittu olevan samanlaisia vaikutuksia eliöihin kuin
pitkäketjuisilla, mutta vaikutukset ilmenevät yleensä
vasta suuremmilla pitoisuuksilla.

PFAA-yhdisteiden käyttäytyminen ympäristössä vaihtelee
yhdistekohtaisesti. Hiiliketjun pituus vaikuttaa ominaisuuksiin siten, että lyhytketjuiset (PFCA: <C7, PFSA:
<C6) ovat hyvin vesiliukoisia, kun taas pitkäketjuiset
(PFCA: ≥C7, PFSA: ≥C6) pidättyvät enemmän esimerkiksi maaperään tai kertyvät eliöihin. Vesiliukoiset PFAA:t
kulkeutuvat vesistöissä pitkiä matkoja esimerkiksi virtausten mukana sekä suotautuvat maaperän läpi pohjavesiin. PFAA-yhdisteet hajoavat hitaasti ympäristössä.
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Esiintyminen ympäristössä
PFAA-yhdisteiden (muiden kuin PFOS) haitattomia pitoisuustasoja vesiympäristössä ei ole arvioitu riittävän laajaan
ekotoksikologiseen testausaineistoon perustuen. Pysyville,
kertyville ja toksisille yhdisteille, joita osa PFAA-yhdisteistä
on, ei voida nykyisillä menetelmillä edes määrittää turvallista ympäristöpitoisuutta. Näille yhdisteille haitattomien
pitoisuustasojen tai ympäristönlaatunormien alittuminen
on vain välitavoite. Riskinhallinnassa pyritään ympäristöpitoisuuksien osalta nollatasoon ja niiden päästöt ympäristöön on lopetettava. PFOS:n ympäristönlaatunormi sisäja rannikkovesien kalassa on 9,1 µg/ kg t.p.
Ympäristössä yleensä suurimpina pitoisuuksina esiintyvät
PFOS ja PFOA ovat eniten valmistettuja PFAA-yhdisteitä.

Vesiympäristö
Korkeimmat PFOS-pitoisuudet Itämeren kalan lihassa ovat
löytyneet ahvenesta (Helsingin Vanhankaupunginlahti
24 µg/kg t.p.; muut merialueet 1–5 µg/kg t.p.), lohesta
ja kuhasta (2–6 µg/kg t.p.) kun taas muikussa, hauessa
ja silakassa pitoisuudet ovat alhaisimpia. EVIRA suosittelee, että yksipuolista Vanhankaupunginlahden ahvenen
syöntiä tulisi välttää johtuen korkeista organotina- ja
PFOS-pitoisuuksista (Hallikainen ym. 2011).

Uusimpien kartoitusten mukaan PFAA-yhdisteiden
kokonaispitoisuus kalassa on keskimäärin 1–6 µg/kg t.p.
(Kuva 2). PFOS-pitoisuus on korkeimmillaan rannikolla
ja teollisuuden kuormittamissa vesissä, 2–4 µg/kg t.p.
Vaikka PFOS on vallitseva yhdiste, useimmiten havaitaan
laaja kirjo pitkäketjuisempia PFAA-yhdisteitä (9-14 hiiltä;
mm. PFDA, PFUdA ja PFTrDA). Suomesta ei ole pitkäaikaisseurantatietoa, mutta Ruotsin seurantojen perusteella
useiden pitkäketjuisten PFAA-yhdisteiden pitoisuudet
ovat olleet kasvussa aikavälillä 1980-2010 (Nyberg ym.
2015).
Vesi- ja sedimenttimittaukset osoittavat Vantaanjoen ja
Vanhankaupunginlahden olevan verrattain saastuneita
PFAA-yhdisteillä. Vuonna 2012 Vanhankaupunginlahden
sedimentissä havaittiin PFOS:a 0,7 µg/kg k.p., noin puolet
enemmän kuin Sandöfjärdenin sedimentistä mitattu ns.
taustapitoisuus. Suomalaisista joista on mitattu PFAApitoisuuksia eri hankkeissa (Kuva 3). Korkeimmat pitoisuudet havaittiin Vantaanjoessa, jossa PFOS:n pitoisuus oli 8,1 – 19 ng/l. Eurooppalaisiin jokiin verrattuna
Suomen joet ovat pääosin keskimääräistä puhtaampia
näiden yhdisteiden suhteen. Arvioitu haitaton PFOSvesipitoisuus (0,65 ng/l) ylittyy ainakin Vantaan- ja
Porvoonjoissa.

7

PFPA
PFHxA

6
µg/kg tp

PFOA
PFNA

5

PFDA
4

PFUdA
PFDoA

3

PFTrDA
PFTeDA

2

PFHpS
1

PFHxS
PFDS

0

Pohjoinen hajakuormitus (5 Eteläinen hajakuormitus
kohdetta )
(12)

Rannikko (16)

Teollisuus‐ ja kaupunki
kuormitteiset (10)

PFOS

Kuva 2. PFAA-yhdisteet ahvenen lihaksessa 2012-2015 (KERTY-rekisteri). Hajakuormitteiset vesistöt on jaettu Oulujärvestä
pohjoiseen ja etelään. Useimmat rannikkokohteet ovat kaupunkien ja jokisuiden lähistöllä.
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Maaperä ja pohjavesi
Monissa maissa on havaittu PFAA-yhdisteitä sisältävien sammutusvaahtojen aiheuttamaa maaperän ja
vesien pilaantumista. Suomessa selvitettiin PFAAyhdisteiden esiintymistä paloharjoitusalueiden ympäristössä vuonna 2014 sekä mm. pohjavedenottamoiden tarkkailukaivoista ja raakavedestä (SYKE
2016). Pitoisuudet pohjavesissä olivat paikallisesti
paloharjoitusalueilla varsin korkeita ulkomailla annettuihin juomaveden viitearvoihin verrattuna. PFAAyhdisteitä löydettiin pohjavedestä lähes kaikissa näytteissä, mutta pitoisuudet olivat kuitenkin kertaluokkia

pienempiä alueilla, joilla ei ole ollut paloharjoitustoimintaa. Pitoisuuksien vaihtelu eri alueiden ja yhdisteiden välillä oli huomattavaa.
Tutkimukset osoittavat maan PFAA-pitoisuuksien
kohonneen myös alueilla, joille on levitetty yhdyskuntalietteistä valmistettuja maanparannuskompostia (Österås ym. 2015). PFAA-yhdisteet kertyvät
maaperästä kasveihin ja lieroihin (Österås ym. 2015).
Maaperästä havaittiin eniten samoja yhdisteitä kuin
maanparannuskompostista (PFOA, PFOS ja PFDA).
Lieroissa ylivoimaisesti eniten havaittiin PFOS:a

50
PFOS
PFHxS

40
Pitoisuus (ng/l)

PFBS
PFDA

30

PFNA
PFOA

20

PFHpA
PFHxA

10

PFPeA
PFBA

0

Kuva 3. PFAA-yhdisteiden pitoisuuksia suomalaisissa jokivesissä vuosina 2010 (7 yhdistettä) ja 2014 (10 yhdistettä), mitkä
osoittavat yhdisteiden laajan levinneisyyden ympäristössä (mm. Perkola 2014).

Tietolaatikko: Yleisimpien perfluoriyhdisteiden ja -yhdisteryhmien lyhenteitä
PFAS

Per- ja polyfluorialkyyliyhdisteet; alkyyliyhdisteet, joissa vety on korvattu fluorilla (perfluorialkyyliyhdisteet),
sekä sellaiset osittain (poly-) fluoratut yhdisteet, jotka sisältävät vähintään yhden perfluoratun hiilen.

PFAA

Perfluorialkyylihapot; PFAS-yhdisteiden alaryhmä, johon kuuluvat mm. perfluorikarboksyylihapot (PFCA) ja
perfluorisulfonihapot (PFSA).

PFCA

Perfluorikarboksyylihapot; esimerkkejä:
PFOA eli perfluorioktaanihappo, sisältää kahdeksan hiiltä.
PFDA eli perfluoridekaanihappo, sisältää kymmenen hiiltä.
PFUdA eli perfluoriundekaanihappo, sisältää 11 hiiltä.
PFTrDA eli perfluoritridekaanihappo, sisältää 13 hiiltä.

PFSA

Perfluorisulfonihapot; esimerkiksi:
PFOS eli perfluorioktaanisulfonihappo, sisältää kahdeksan hiiltä.
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(8-11 µg/kg t.p.). Vaikka pitoisuudet maaperän pintaosissa olisivat pieniä, ne voivat olla lieroissa selvästi
suurempia. Suomessa suurin PFOS-pitoisuus havaittiin
eräältä aikoinaan pilaantuneelta maa-alueelta mitatuissa
lieroissa (121 µg/kg t.p.), kun maaperän pitoisuus oli
1,4 µg/kg k.p. (Fjäder 2016)

Kuinka tästä eteenpäin?
Suomen kansallisen kemikaaliohjelman lähtökohtana
on varovaisuusperiaate. Sen mukaan riskien vähentämistoimiin on ryhdyttävä, jos tieteelliset tulokset osoittavat, että kemikaalista saattaa aiheutua haitallisia vaikutuksia, vaikka haitan suuruudesta ja luonteesta olisi
vielä tieteellistä epävarmuutta. Toinen lähtökohta on
edistää haitallisten aineiden korvaamista vähemmän
haitallisilla, jos soveltuvia vaihtoehtoja on käytettävissä.
Näitä periaatteita tulee noudattaa PFAS-yhdisteiden
riskinhallinnassa.

PFAS-yhdisteiden (erityisesti PFAA-yhdisteiden) tietopohjaa on pikaisesti parannettava mm. seuraavasti:
• Selvitettävä käyttökohteita ja päästöjä, laskeumaa sekä
esiintymistä ympäristössä
• Lyhytketjuisten fluorattujen PFOS-korvaajien
ominaisuuksista tarvitaan lisää tietoa, jotta ei siirrytä
vähemmän tehokkaiden mutta vaarallisten korvaavien
yhdisteiden käyttöön
Keskeisiä keinoja PFAS-yhdisteiden päästöjen vähentämiseksi ovat mm. REACH-asetuksen (1907/2006),
EU-direktiivien (IED 2010/75/EU ja VPD 2000/60/EU)
ja Tukholman POP-sopimuksen tehokas toimeenpano.
Suomen tulee jatkaa aktiivista osallistumista kansainväliseen työhön haitallisimpien aineiden käytön rajoittamiseksi. On tärkeää rajoittaa haitallisimpien aineiden käyttöä
maailmanlaajuisesti ja siten estää niiden pääsy ympäristöön, mistä niiden poistaminen jälkikäteen on vaikeaa.
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Haitta-aineiden poiston
toteutusmahdollisuudet ja
kustannukset suomalaisilla
jätevedenpuhdistamoilla
Sveitsissä ja Saksassa rakennetaan paraikaa puhdistusprosesseja orgaanisten haitta-aineiden
poistamiseksi yhdyskuntajätevesistä. Mikä on tilanne Suomessa? Voidaanko sama tehdä meillä ja
mitä se maksaisi? Löytyykö meille sopivia tekniikoita? Tätä selvitettiin Rambollin toteuttamassa
Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoittamassa laitoslähtöisessä hankkeessa.

V

ANNA MIKOLA

tutkijatohtori, Aalto-yliopiston
Vesi- ja ympäristötekniikan
tutkimusryhmä,
projektipäällikkö,
Ramboll Finland Oy
e-mail: anna.mikola@ramboll.fi

esiympäristölle vaarallisia ja
haitallisia aineita koskeva
ympäristönlaatunormidirektiivi (2008/105/EY) eli prioriteettiainedirektiivi on toimeenpantu
suomalaiseen lainsäädäntöön. Direktiivissä ja asetuksessa on asetettu ympäristölaaturaja-arvoja (EQS, Environmental
quality standard), jotka ovat pitoisuuksia
vesistössä tai vesieliöissä. Vaadittava pitoisuus vesistöön purettavassa jätevedessä
riippuu huomattavan paljon paikallisista olosuhteista. Viimeisin direktiivin
täydennys on huomioitu Suomen kansallisessa lainsäädännössä ja sen vaatimukset
tulevat voimaan vuoden 2018 lopussa.
Näyttää siltä, että tulevaisuudessa säädeltävien vaarallisten ja haitallisten aineiden
lista tulee edelleen täydentymään, ja myös
yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilla saatetaan joutua tehostamaan puhdistusprosessia
näiden aineiden poistamisen tehostamiseksi.

Haitta-aineet suomalaisissa
yhdyskuntajätevesissä
Selvityksiä haitta-aineiden pitoisuuksista
sekä puhdistamoille tulevissa ja nykyisistä prosesseista lähtevissä jätevesissä on
Suomessakin viime aikoina tehty. Vuonna
2014 valmistui laaja kansallinen selvitys,
joka kattoi 42 haitta-ainetta ja 64 jäteveden-

puhdistamoa (Suomen Vesilaitosyhdistys
ry, 2014). Myös muita selvityksiä on
Suomessa tehty (mm. Aystö ym, 2014).
Kuvassa 1 on esitetty tietoja valittujen
haitta-aineiden pitoisuuksista käsitellyssä
jätevedessä suhteessa EQS- ja Predicted
no-effect concentration (PNEC)-arvoon.
Tiedot on koottu pääosin Suomen tutkimustuloksista, mutta mm. keinotekoisten
makeutusaineiden osalta tietoja ei löytynyt
ja taulukossa sillä kohdalla esitetään muualla
Euroopassa ja USA:ssa mitattuja tuloksia.
EQS-arvona on ilmoitettu voimassa oleva
arvo silloin, kun se on mahdollista. Muuten
EQS-arvona on käytetty ehdotettua
EQS:ä tai Sveitsissä käytössä olevaa EQS:ä.
Aineista esitetty PNEC-pitoisuus perustuu
AiiDA-tietopankin laskentaan käyttäen
aina herkimmän lajin tulosta. Kuvan aineet
ovat lääkeaineita, kosmetiikan lisäaineita
tai muuten kuluttajatuotteissa esiintyviä
aineita. Yhdyskuntajätevesien osalta näillä
on suurin merkitys.
Kuvasta nähdään, että mm. kipulääkkeissä käytetyn diklofenaakin ja hormoni
17α-etinyyliestradiolin (EE2) pitoisuudet ovat noin 10-kertaisia verrattuna EQS-arvoon eli tarvittaisiin noin
10-kertainen laimeneminen vastaanottavassa vesistössä. Pintakäsittelyaineissa
käytetyn perfluoro-oktaanisulfonaatin
(PFOS) osalta lähtevän veden pitoisuudet
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ovat lähes 100-kertaisia suhteessa EQS-arvoon. Toisaalta
meillä on joitakin puhdistamoita, joilla aineiden pitoisuudet ovat selvästi mediaanitasoa korkeampia. On siis
mahdollista, että Suomessakin joudutaan tehostamaan
puhdistusprosesseja yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilla.

Tilanne maailmalla
Sveitsi on ensimmäinen maa, joka on määritellyt puhdistusvaatimuksia orgaanisille haitta-aineille. Sveitsissä vaaditaan 80 prosentin puhdistustehoa isoilta puhdistamoilta
ja sellaisilta keskisuurilta puhdistamoilta, jotka purkavat
käsitellyt jätevetensä raakavesilähteen läheisyyteen. Sveitsi
on määritellyt listan aineista, jotka toimivat indikaattoriaineina erilaisten käsittelymenetelmien tehon määrittämiseksi. Uudet käsittelytekniikat otetaan käyttöön vuoteen
2040 mennessä yhteensä sadalla puhdistamolla. Hankkeen
kustannuksiksi Sveitsissä on arvioitu vuositasolla noin 130
miljoonaa euroa ja kokonaisuudessaan 1,2 miljardia euroa.
Myös muissa maissa Euroopassa, mm. Saksassa ja Ranskassa
on lähdetty tietyillä alueilla tehostamaan puhdistusprosesseja
orgaanisten haitta-aineiden poistamiseksi. Lisäksi tietyillä
alueilla on sairaalajätevesiä lähdetty käsittelemään erikseen
lääkeaineille erityisesti soveltuvilla menetelmillä. Alueellisesti

on siis toteutettu tehostettuja käsittelyprosesseja, vaikka
EU-tason lainsäädännöllistä velvoitetta siihen ei vielä ole.

Laaja kirjo menetelmiä – mikään ei tuo
kokonaisratkaisua
Haitta-aineiden poistuminen nykyisin jätevedenpuhdistuksessa käytettävällä tekniikalla vaihtelee ainetyypeittäin varsin paljon. Aineet vaihtelevat hyvin biohajoavista
(esim. ibuprofeeni) ei lainkaan biohajoaviin (esim. karbamatsepiini). Voidaan arvioida, että pitkän lieteiän biologisella käsittelyllä saadaan keskimäärin 50 prosenttia haittaaineista poistettua. Alhaisissa lämpötiloissa biologisen
prosessin teho laskee (Kruglova ym. 2014). Poistotehot
vaihtelevat ainekohtaisesti negatiivisesta yli 90 prosentin
poistotehoihin. Jos laajaa kirjoa haitta-aineita halutaan
poistaa, poistotehoa halutaan kokonaisuudessaan kasvattaa
yli noin 50 prosentin tai halutaan poistaa vaikeasti biohajoavia aineita, kuten PFOS, joudutaan nykyisiä prosesseja täydentämään haitta-aineiden poistoon soveltuvilla
tekniikoilla.
Haitta-aineiden poistuminen perustuu neljään eri mekanismiin: biologiseen hajoamiseen, sorptioon, hapettumiseen voimakkaalla hapettimella tai fotohajoami-

Kuva 1. Erilaisten haitta-aineiden lähtevän veden pitoisuuksien mediaani suhteessa ympäristölaatunormiin ja PNEC-arvoon. Osuus on esitetty logaritmisena asteikkona. (Kuvan lähteenä käytetty mm.: von der Ohe ym. 2012; Deo, 2014; StuerLauridsen ym. 2000; Paredes ym. 2014; Stoddard ja Huggett, 2014; HELCOM 2009; Margot ym 2015; Äystö ym. 2013; Suomen Vesilaitosyhdistys ry, 2014 )
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seen. Näiden menetelmien teho kunkin aineen kohdalla
riippuu aineen kemiallisesta rakenteesta ja siitä seuraavista
ominaisuuksista. Poistumismekanismeja ja niitä hyödyntäviä tekniikoita on esitetty kuvassa 2.
Haitta-aineiden poistuminen on hyvin erilaista erilaisilla
menetelmillä. Esimerkiksi palonestoaineissa ja erilaisissa
pinnoitteissa käytetyn PFOS:n poisto on mahdollista
varsin tehokkaasti adsorptiolla aktiivihiileen, mutta hapetukseen tai biologiseen hajoamiseen perustuvat menetelmät eivät ole lainkaan tehokkaita. Vastaavasti epilepsialääke karbamatsepiini poistuu tehokkaasti otsonoinnilla, mutta aktiivihiilisuodattimen poistoteho jää alhaiseksi. Kokonaisuutena voidaan todeta, että mikään yksittäinen puhdistusmenetelmä ei toistaiseksi onnistu takaamaan korkeaa poistotehoa kaikkien haitallisten aineiden
osalta, vaikkakin käänteisosmoosin puhdistusteho on
hyvä useimpien osalta. Vastaaviin tuloksiin päästään
myös yhdistämällä hapetukseen ja adsorptioon liittyviä
menetelmiä.

Suomeen soveltuvat menetelmät
Haitta-aineiden poistamiseen löytyy runsaasti erilaisia
menetelmiä, joista osa on jo käytössä Suomessa kohtalaisen laajasti talousvedenkäsittelyssä mm. orgaanisen
aineen, hajun, maun tai torjunta-aineiden poistossa.
Poistomenetelmistä mm. otsonointi tai aktiivihiilisuodatus soveltuvat hyvin yhdistettäviksi nykyisiin proses-

Kuva 2. Haitta-aineiden poistumisen mekanismit ja
menetelmät.

seihin Suomessa. Menetelmien käyttökustannukset ovat
riippuvaisia käsiteltävän veden laadusta. Mitä vähemmän
kiintoainetta ja liukoista orgaanista ainetta vesi sisältää,
sen pienempi otsoniannos tarvitaan tai vastaavasti sitä
pidempi aktiivihiilen vaihtoväli voi olla. Keski-Euroopassa
yleisen jauhemaisen aktiivihiilen osalta on huomioitava,
että se voidaan poistaa lietteen mukana vain, mikäli liete
poltetaan. Jos liete käsitellään muulla tavoin, täytyy jauhemainen aktiivihiili poistaa prosessista erikseen.
Osa menetelmistä on vasta kehitysvaiheessa, ja jokin
niistä voi mahdollistaa alhaisemmat kustannukset tulevaisuudessa. Haitta-aineiden poistoon sopivia menetelmiä
voidaan edelleen kehittää niin, että ne ovat hyvin sovitettavissa yhteen Suomessa yleisten tertiäärikäsittelymenetelmien kanssa.

Haitta-aineiden poiston kustannukset Suomessa
Kuvassa 3 on esitetty haitta-aineiden poistamiseen soveltuvien menetelmien kustannusvaikutus erikokoisilla
puhdistamoilla. Haitta-aineiden poiston tehostaminen
keskimäärin tasolle 50 prosenttia vaatisi 4 – 8 prosentin
korotuksen jätevesimaksuun. Tähän on arvioitu päästävän
pitkän lieteiän biologisella käsittelyllä. Tehostaminen
tasolle 80 prosenttia vaatisi vastaavasti 10 – 14 prosentin
korotuksen jätevesimaksuihin ja tasolle 90 prosenttia jo
20 – 30 prosentin korotustarpeen.
Haitta-aineiden poistaminen jätevesistä kaikilla Suomen
puhdistamoilla aiheuttaisi huomattavat lisäkustannukset
jätevedenkäsittelylle. Hyvä puhdistustaso (keskimääräinen
puhdistusteho 80 %) saavutettaisiin esimerkiksi otsonoinnilla tai aktiivihiilikäsittelyllä. Tämä vaatisi noin 700
miljoonan euron investoinnit. Nämä kaksi menetelmää

Kuva 3. Haitta-aineiden poiston kustannukset eri poistotasoille eri kokoisilla puhdistamoilla, joilla käsitellyn vedenlaatu ennen haitta-aineiden poistoprosessia on hyvä.
Kustannus on laskettu käsiteltyä jätevesikuutiota kohti ja
se sisältää investointi- ja käsittelykustannukset.
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Kuva 4. Vuotuiset kustannukset ja kokonaisinvestointikustannukset valtakunnallisesti.

yhdistämällä olisi mahdollista saavuttaa 90 prosentin
puhdistustaso ja tämä vaatisi noin 1400 miljoonan euron
investoinnit. Kustannukset on laskettu huomioiden,
että osalla puhdistamoista pitäisi myös tehostaa muuta
prosessia, jotta haitta-aineiden poisto voidaan toteuttaa
järkevästi. Nykyiset haitta-aineiden poistomenetelmät
kasvattaisivat lisäksi jätevedenpuhdistuksen energiankulutusta. Tavoitteellisesta puhdistustasosta riippuen energiankulutus kasvaisi 30 – 80 prosenttia nykyisestä, kalvosuodatusta käyttämällä jopa enemmän. Lisäksi muidenkin
resurssien – kemikaalien, puhdistusaineiden, adsorptiomassojen jne. – käyttö käsittelyssä lisääntyisi.

Yhteenveto
Haitta-aineiden poistamiseen tarkoitettuja prosesseja
on otettu käyttöön Sveitsissä ja muualla Euroopassa.
Menetelmien käyttöönotto Suomessa on myös mahdollista ja vaihtoehtoisia menetelmiä on useita. Käsittely
kasvattaisi kuitenkin jätevedenkäsittelyn kustannuksia ja
resurssitarvetta huomattavasti.
Aiheesta tehty selvitys on saatavilla VVY:n julkaisuna:
Vesilaitosyhdistyksen monistesarjan julkaisu nro 42.
Teknis-taloudellinen tarkastelu jätevesien käsittelyn tehostamisesta Suomessa.
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Lääkeaineiden poisto jätevedestä
PAC-MBR –tekniikalla
Vihdin Veden Nummelan jätevedenpuhdistamolla testattiin kesällä 2015 jauhemaisen aktiivihiilen
lisäämistä kalvobioreaktoriin. Käsittelyllä pystyttiin merkittävästi tehostamaan lääkejäämien poistoa
jätevedestä. Tekniikka on houkutteleva, sillä se ei vaadi erillisen käsittelyvaiheen rakentamista, jos puhdistamo on rakennettu MBR-laitokseksi.
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NIINA VIENO

TkT, ympäristöhaitallisten
aineiden asiantuntija
Laki ja Vesi Oy
e-mail: niina.vieno@lakijavesi.fi

ätevesi on täynnä epäpuhtauksia,
jotka tulisi poistaa ennen jäteveden
purkamista ympäristöön. Ravinteiden, orgaanisen aineen ja kiintoaineen lisäksi jätevedessä on jäämiä teollisuuden jätevesistä, lääkeaineista ja kuluttajatuotteiden kemikaaleista. Monet näistä
aineista eivät hajoa biologisesti tai hajoavat
hyvin hitaasti. Tästä syystä niiden poistuminen kemiallis-biologisiin prosesseihin
perustuvassa käsittelyssä on usein vähäistä.
Aineiden poistoa voidaan tehostaa hapettamiseen, kalvosuodatukseen tai adsorptioon perustuvilla käsittelymenetelmillä. Kaikilla menetelmillä on hyvät ja
huonot puolensa. Jätevettä hapetettaessa esimerkiksi otsonilla syntyy paljon
erilaisia hapetuksen välituotteita, joiden
haitallisuudesta ei välttämättä ole tietoa.
Jotkin aineet voivat hapettua alkuperäistä
ainetta myrkyllisemmiksi tuotteiksi (FattaKassinos ym. 2011). Hapetuksen jälkeen
vesi tulisikin vielä käsitellä esimerkiksi
biologisesti hajoamistuotteiden poistamiseksi. Adsorptiossa aineet sidotaan kiinteään aineeseen ja kalvosuodatuksessa ne
jäävät retentaattiin. Nämä on edelleen
käsiteltävä tai hävitettävä.

Kemikaalijäämät sitoutuvat
tehokkaasti aktiivihiileen
Aktiivihiiltä on aiemmissa tutkimuksissa käytetty menestyksekkäästi yhdessä
MBR-tekniikan kanssa tehostamaan
kemikaalijäämien poistamista jätevedestä (Nguyen ym. 2013, Serrano ym.
2011). MBR-prosessissa käytetyt kalvot

ovat huokoskooltaan niin isoja, etteivät
ne juuri pidätä pienimolekyylisiä aineita.
MBR voi kuitenkin jo ilman hiililisäystä
johtaa parempaan kemikaalijäämien poistoon kuin perinteinen aktiivilietelaitos.
Tämä johtuu siitä, että MBR-prosessissa
lieteikä on usein perinteistä aktiivilieteprosessia pidempi ja on esitetty, että
lietteeseen rikastuu tällöin bakteerikanta,
joka hajottaa aineita tehokkaammin
(Radjenovic ym 2009). Lisäämällä prosessiin jauhemaista aktiivihiiltä (PAC), kemikaalijäämien poistumista on voitu merkittävästi tehostaa. Lisäämällä PAC-hiiltä
MBR-prosessin biologiseen prosessiosaan
jäteveden kemikaalit adsorboituvat eli
sitoutuvat hiileen. PAC erottuu lietteen
mukana kalvosuodatusvaiheessa, joten
erillistä aktiivihiilen erotusta ei tarvita.
Huonona puolena on, ettei hiiltä voida
käyttää uudelleen vaan se siirtyy lietteen
mukana lietteenkäsittelyyn.
Jauhemaisen aktiivihiilen sijaan voidaan
käyttää myös rakeista aktiivihiiltä (GAC)
suodatinmuodossa erillisenä prosessivaiheena MBR-prosessin jälkeen.
Kirjallisuudessa on verrattu PAC-MBR
ja MBR-GAC –prosessien tehoa haittaaineiden poistossa (Nguyen ym. 2013).
PAC-MBR on osoittautunut paremmaksi
tekniikaksi, koska:
• Haitta-aineiden adsorptio GAC-hiileen
heikkenee ajan myötä, jolloin hiili
täytyy regeneroida tai vaihtaa uuteen.
• PAC-MBR systeemissä tuoretta hiiltä
syötetään prosessiin tasaisesti, kun
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saturoitunutta hiiltä poistetaan lietteen mukana.
Hiilen ajan myötä heikentynyt kyky adsorboida haittaaineita ei siis aiheuta tässä systeemissä puhdistustuloksen heikkenemistä.
• PAC-hiilen pinta-ala on GAC-hiiltä suurempi,
joten haitta-aineiden adsorptio hiilen pinnalle on
nopeampaa.
• PAC-hiilen lisäys ei vaadi erillisen käsittelyvaiheen
rakentamista.
• PAC-hiilen lisäyksellä saattaa olla myös muita prosessin
kannalta edullisia vaikutuksia. Se voi esimerkiksi
vähentää MBR-kalvon likaantumista ja tukkeutumista
erityisesti jäteveden lämpötilan ollessa alhainen.

PAC-MBR-pilotilla testattiin lääkeaineiden
poistumista
Vihdin Nummelan jätevedenpuhdistamolla testattiin
kesällä 2015 PAC-hiilen lisäystä MBR-pilotprosessiin.
Pilotin prosessivaiheet olivat seuraavat: anaerobinen  denitrifikaatio  nitrifikaatio  MBR-tankki.
MBR-tankista lietettä kierrätettiin nitrifikaatiotankkiin
ja anaerobiseen tankkiin. Pilot-laitteiston tilavuus oli
yhteensä 4600 litraa. Sisään tuleva jätevesi oli Nummelan
jätevedenpuhdistamon esiselkeytettyä jätevettä ja virtaama
oli noin 120 l/h. Kalvoina käytettiin PVDF:stä valmistettuja tasokalvoja (Kubota), joiden huokoskoko oli 0,4 µm
ja pinta-ala 16 m². Prosessiin lisättiin metanolia denitrifikaation hiilenlähteeksi. pH:n säätöön käytettiin tarpeen
mukaan natriumhydroksidia (NaOH). Lieteikä oli yli
50 päivää. Tarkka lieteiän lukuarvo ei ollut tiedossa vaan
lietettä poistettiin tarpeen mukaan, kun MBR-tankin
lietepitoisuus nousi liian korkeaksi. Koejakson aikana
lietettä ei poistettu ja MLSS-pitoisuus oli koejakson alussa
14 g/l. Lietepitoisuutta seurattiin koejakson aikana ja
koejakson lopussa se oli noin 17 g/l, josta 2 g/l oli lisättyä
aktiivihiiltä.
Ennen testiä laitteisto oli ollut käynnissä yhtäjaksoisesti yli
vuoden ajan. Kalvot pestiin valmistajan ohjeiden mukaan
noin kaksi viikkoa ennen testin aloittamista. Laitteistoa
ajettiin Miia Nissisen diplomityössään määrittelemillä
optimiarvoilla ja ennen testijaksoa laitteisto toimi suunnitellusti. Diplomityöstä löytyy myös tarkempi kuvaus
pilot-prosessista sekä BOD:n, typen, fosforin ja kiintoaineen poistumisesta prosessin aikana.
Aiemmissa tutkimuksissa PAC-annokset ovat vaihdelleet
välillä 0,1 ja 4,5 g/l. Näiden tulosten perusteella päädyttiin testaamaan kahta PAC-annosta: 0,5 g/l ja 2 g/l. Hiilen
annos laskettiin grammoina per biologisen prosessin tilavuus. Kun hiilen annos oli 0,5 g/l, lisättiin tilavuudeltaan
4 600 litran biologiseen prosessiin siis 2 300 g aktiivihiiltä
kerta-annoksena. Hiili oli merkiltään Jacobi AquaSorb™
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MP25. Valmistajan toimittamien tietojen mukaan
kyseinen hiililaatu on erityisen tehokas poistamaan jätevedestä lääkeainejäämiä.
Nummelan jätevedenpuhdistamolta sekä MBR-pilotista
otettiin kokeiden aikana näytteitä taulukossa 1 esitettyjen
51 lääkeaineen analysoimiseksi. Näytteet pakastettiin ja ne
toimitettiin koejakson päätyttyä analysoitavaksi Ramboll
Analytics:in Lahden laboratorioon. Lääkeaineiden lisäksi
jätevedestä sekä käsitellyistä vesistä mitattiin ammoniumja nitraattityppeä.

Aktiivihiilen lisäys tehosti merkittävästi
lääkeaineiden poistoa
Nummelan jätevedenpuhdistamolle tulevassa jätevedessä
mitattiin 25 lääkeainetta määritysrajaa korkeammissa
pitoisuuksissa. Korkeimmissa pitoisuuksissa mitattiin
kofeiinia, tulehduskipulääkkeitä ja diureetteja. Aineiden
pitoisuudet eivät juurikaan laskeneet esikäsittelyssä, mutta
biologisen puhdistuksen jälkeen pitoisuudet olivat isolla
osalla aineista selvästi alemmat. Heikoiten poistuivat
diureetit hydroklooritiatsidi ja furosemidi, tulehduskipulääke diklofenaakki, epilepsialääke karbamatsepiini ja
antibiootti trimetopriimi. MBR-pilotissa lääkeaineiden
poistuminen oli Nummelan puhdistamoa tehokkaampaa.
Tämä johtui todennäköisesti paremmasta biologisesta
hajoamisesta tai muuntumisesta. MBR-pilotissa jäteveden viipymä oli selvästi Nummelan prosessia pidempi,
jolloin myös hitaammin hajoavat aineet saattoivat poistua
paremmin. Biohajoamattoman karbamatsepiinin pitoisuudet taas olivat samalla tasolla sekä Nummelan puhdistamolla että MBR-pilotilla käsitellyssä jätevedessä.
Kuvassa 1 on esitetty lääkeainepitoisuuksien summa
Nummelan ympäristöön purettavassa jätevedessä,
MBR-pilotissa ilman PAC-lisäystä sekä PAC-annoksilla
0,5 ja 2 g/l. Aktiivihiilen lisäys MBR-pilotin biologiseen
prosessiin tehosti lääkeaineiden poistoa. Kaksi päivää
0,5 g(PAC)/l lisäyksen jälkeen lääkeaineiden summapitoisuus oli laskenut arvosta 8 arvoon 0,1 µg/l. Ainoastaan
kofeiinia mitattiin pitoisuudessa 0,1 µg/l. Kaikkien
muiden lääkeaineiden pitoisuudet olivat alle määritysrajojen. Viikon jälkeen lääkeaineiden pitoisuudet permeaatissa olivat korkeampia ja summapitoisuus oli 1,1 µg/l.
Erityisesti hydroklooritiatsidin ja diklofenaakin poistumat
olivat heikentyneet. Pitoisuuksien nousu jatkui kyseisen
annoksen koejakson loppuun asti, mutta useiden aineiden
poistuma oli edelleen parempi kuin ennen aktiivihiilen
lisäystä. PAC-annoksella 0,5 g/l pystyttiin selvästi tehostamaan lääkeaineiden poistoa jätevedestä. Annos oli
kuitenkin niin matala, että hiili saturoitui varsin nopeasti
ja menetti adsorptiotehonsa.
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Kun PAC-annosta kasvatettiin arvoon 2 g/l, havaittiin, että lääkeaineiden summapitoisuus laski jälleen
arvoon 0,1 µg/l. Toisin kuin annoksella 0,5 g/l, isompi
PAC-annos kykeni pitämään lääkeaineiden pitoisuudet
alhaalla ainakin 17 päivää aktiivihiilen lisäämisen jälkeen.
Yksittäisistä aineista heikoiten aktiivihiileen sitoutuivat
hydroklooritiatsidi, diklofenaakki ja karbamatsepiini.
Lietteen määrä lisääntyi kokeen aikana, koska sitä ei poistettu. On kuitenkin epätodennäköistä, että lääkeaineiden
poistuminen olisi johtunut korkeammasta lietepitoisuudesta tai lieteiästä. Joidenkin lääkeaineiden, kuten karbamatsepiinin on todettu olevan lähes olosuhteista riippumatta biohajoamaton jätevedenpuhdistamoilla eivätkä ne
juuri sitoudu aktiivilietteeseen. Koejakson alussa karbamatsepiinin pitoisuuden todettiin kohoavan käsittelyn
aikana (Kuva 2). Aktiivihiilen lisäyksen jälkeen aineen
pitoisuus oli kuitenkin ajoittain jopa alle määritysrajan.
On erittäin todennäköistä, että aineen poistuma johtui
juuri sitoutumisesta aktiivihiileen.

Näytteitä kerättiin koejakson aikana myös MBR-tankista
(Kuva 3). Näytteen kuiva-ainepitoisuus oli kuitenkin niin
matala, ettei laboratorio pystynyt analysoimaan lääkeaineita pelkästä kiintoaineesta. Tästä syystä kuvassa 3 ilmoitetut lääkeaineiden pitoisuudet ovat MBR-tankin veden
kokonaispitoisuus (vesi + kiintoaine). On selvästi nähtävissä, että aineiden pitoisuudet MBR-tankissa kasvoivat
PAC-annoksen lisäyksen myötä. Koska samaan aikaan
permeaatista mitatut pitoisuudet olivat alentuneet,
voidaan olettaa, että tämä johtui lääkeaineiden suuremmasta sitoutumisesta PAC-hiiltä sisältävään lietteeseen.

Kustannukset ovat kilpailukykyiset erilliseen
aktiivihiilikäsittelyyn verrattuna
Remy ym. (2010) mukaan PAC-hiilen lisääminen
MBR-prosessiin annoksella 0,5 g/l maksaisi noin 0,008 €/
käsitelty-m³. Vihdin Veden Nummelan jätevedenpuhdistamolle arvioitiin kyseisellä hiilen annoksella kustan-
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Kuva 1. Lääkeaineiden pitoisuudet Nummelan puhdistamolla, MBR-pilotin permeaatissa ilman
PAC lisäystä sekä PAC-lisäyksien jälkeen eri ajanjaksojen jälkeen mitattuna.

Vesitalous 5/2016

23

VESIEN HAITTA-AINEET

Karbamatsepiini
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Kuva 2. Biohajoamattoman karbamatsepiinin pitoisuudet koejakson aikana.
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Kuva 3. Lääkeaineiden summapitoisuudet MBR-tankista otetuissa näytteissä (vesi+kiintoaine).
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nusten olevan 0,018 €/käsitelty-m³, jos laitos saneerattaisiin MBR-laitokseksi. Hiilen annokselle 2 g/l kustannukset olisivat 0,07 €/käsitelty-m³. Kustannusarvio
sisältää vain aktiivihiilestä aiheutuvan lisäkustannuksen.
Se ei myöskään huomioi mahdollista lietteenkäsittelyn
kustannusten kasvua. Erillisen PAC-yksikön käyttökustannuksiksi on arvioitu 0,11–0,12 €/käsitelty-m³ (VVY
2016, Säfström 2008). Lisäksi kustannuksia lisää myös
erillisen käsittelyvaiheen rakentaminen.

Jos siis jätevedenpuhdistamo rakennetaan tai se saneerataan MBR-laitokseksi, lääkeaineiden poistoa voidaan
varsin helposti ja kustannustehokkaasti lisätä annostelemalla jauhemaista aktiivihiiltä biologiseen prosessiin. Koska aineet sidotaan hiilen mukana lietteeseen,
tulee jatkossa tarkastella syvemmin niiden käyttäytymistä lietteen käsittelyssä ja vaikutuksia lietteen hyötykäytön kannalta niissä tapauksissa, jossa lietettä ei polteta.
Lietteen poltto hajottaa myös siihen sitoutuneet haittaaineet.
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Hulevesien hallinnassa tulee huomioida
myös ympäristönsuojelun tarpeet
Vesihuoltolainsäädännön uudistuksen myötä hulevesien hallintaa koskeva sääntely on pääasiallisesti siirtynyt maankäyttö- ja rakennuslain puitteissa tapahtuvaksi. Pääasiassa sadannasta peräisin
olevat hulevedet eivät yleensä vaadi erityistä käsittelyä ennen kiertoon palauttamista, mutta on
silti mahdollista, että niistäkin saattaisi joissakin tapauksissa aiheutua jätevesiin rinnastuvia pilaantumisriskejä. Tällöin hulevesien hallinnassa joudutaan huomioimaan MRL:ssa säädetyn lisäksi myös
ympäristönsuojelulain sekä vesilain mukainen sääntely. Lisäksi erityisesti vesilain ohjausvaikutukset
saattavat ulottua hulevesien hallinnassa tarvittavien rakenteiden sijoittamiseen liittyviin kysymyksiin.

H
JAAKKO GUSTAFSSON

HTM/LuK, projektitutkija
Suomen ympäristökeskus
e-mail: jaakko.x.gustafsson@ymparisto.fi
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ulevedellä tarkoitetaan
rakennetulla alueella
maan pinnalle, rakennuksen katolle tai muulle
pinnalle kertyvää sade- tai sulamisvettä (määritelmä VHL 2.2 § ja
MRL 103 a §:ssä). Hulevedet ovat
peräisin pääasiassa sadannasta, ja rakennusten kuivatusvesien osalta jossakin
määrin myös pohjavesistä. Tärkeimmät
hulevesien hallinnan järjestämistä
koskevat säännökset ovat maankäyttöja rakennuslaki (MRL, 132/1999),
vesihuoltolaki (VHL, 119/2001),
vesilaki (VL, 587/2011) ja laki tulvariskien hallinnasta (620/2010). Edellä
mainitut säädökset eivät kuitenkaan
sääntele hulevesien hallintaan liittyviä
kysymyksiä tyhjentävästi. Esimerkiksi mahdollisia poisjohdettavista
vesistä aiheutuvia pilaantumisvaikutuksia arvioidaan ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) puitteissa. Hulevesien hallinnassa joudutaan ottamaan tarpeellisilta osiltaan huomioon
myös laki vesienhoidon järjestämisestä
(VHJL, 1299/2004) mm. vesien tilan
seurantaan sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyen. Joissakin harvinaisissa
tapauksissa saatetaan hulevesien johtamiseen liittyen joutua huomioimaan
luonnonsuojelulain (LSL, 1096/1996)
vaatimukset, mikäli purkuvesistössä tai

– alueella on erityisiä luontotyyppejä
tai eliölajeja.
Hulevesien johtamiseen liittyvissä
järjestelyissä tulee ottaa huomioon
myös kunnan rakennusjärjestys,
kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset, yleiskaava, katu-, puisto- ja
yleisten alueiden suunnitelma sekä
kunnallinen hulevesisuunnitelma.
Tämä mahdollistaa paikallisista erityistarpeista ja olosuhteista johtuvien seikkojen huomioon ottamisen. Kunnalla
on samoin vastuu YSL 143 §:n
mukaisesti ympäristön tilan paikallisesta seurannasta. Myös katulaki
(669/1978), maantielaki (503/2005)
sekä ratalaki (110/2007) voivat
vaikuttaa putken, ojan tai muun laitteen sijoittamiseen ja kunnossapitoon.

Hulevesien hallinta entistä
tiiviimmin osaksi kunnallista
maankäytön suunnittelua
Vesihuoltolainsäädännössä viimeksi
(v. 2014) voimaan tullut uudistus
muutti myös hulevesiä koskevaa sääntelyä. Keskeisimpiä muutoksia on näiltä
osin ollut hulevesien hallintaa koskevan
sääntelyn irrottaminen vesihuoltolaissa
tarkoitetusta vesihuollon määritelmästä. Tärkeimmiltä osiltaan huleve-
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Hulevesiä koskevan sääntelyn eräänä
keskeisenä tavoitteena on myös ollut
hulevesien hallinnan kehittäminen
aiempaa kokonaisvaltaisemmaksi, ja
samalla kuntien tehtäviä hulevesistä
huolehtimiseen liittyen on täsmennetty.
Kunnan tulee mm. hyväksyä tarvittaessa
hulevesisuunnitelma (MRL 103 l §).
Yhtenä hulevesien hallinnan kehittämisen keskeisenä tavoitteena on erityisesti ns. sekaviemäröinnistä luopuminen,
ts. hulevesiä ei tulisi johtaa jätevesiviemäriin varsinaisena jätevetenä käsiteltäväksi, eikä uusia sekaviemäreitä saa enää
rakentaa (VHL 17 d §). Hulevesien
hallintaa tulee toteuttaa entistä enemmän
erilaisten maanpäällisten ratkaisujen
puitteissa (esim. imeyttäminen, ojat,
kosteikot). Samalla tulee kiinnittää
huomiota tulvasuojelun tarpeisiin (hulevesitulvan vaara mahdollisten rankkasateiden yhteydessä). Vähittäisellä luopumisella sekaviemäröinnistä pyritään
myös vähentämään jätevesiviemärien
sekä puhdistamoiden ylivuotojen vaaraa
mahdollisiin poikkeuksellisiin sääilmiöihin liittyen. Myös ympäristöluvanvaraisiin toimintoihin tulee hulevesisuunnitelmassa kiinnittää huomiota.

Hulevesien hallinnassa on
huomioitava maaperän,
pohjaveden ja vesistöjen suojelu
Hulevesi ei sellaisenaan ole ”varsinaista”, käytöstä poistettavaa jätevettä. Hulevedet eivät alkuperästään
johtuen yleensä sisällä merkittäviä
määriä sellaisia ainesosia (haitalliset
aineet, mikrobit), jotka saattavat aiheuttaa suoranaisia ympäristö- ja terveysriskejä. Hulevesien käsittelemiseen
ennen niiden maaperään imeyttämistä tai vesistöön johtamista ei siksi
yleensä tarvitse kiinnittää yhtä merkittävää huomiota kuin varsinaisen jäteveden käsittelyn osalta. On kuitenkin
mahdollista, että myös hulevesiin
saattaa päätyä sellaisia aineita tai ainesosia (esim. kemikaalijäämät, raskasmetallit, kiintoaineet, ravinteet), joista
saattaa aiheutua ympäristönsuojelulain
5 §:ssä tarkoitettua ympäristön pilaantumista, ja joita sisältävä, poisjohdettava vesi tulee sen vuoksi käsitellä sopivaksi katsottavalla tavalla ennen esim.
vesistöön palauttamista. Erityisesti
kaikkein herkimmille purkuvesistöille
myös niihin johdettavien hulevesien
laadulla on merkitystä.
Mikäli kyse on hulevesien imeyttämisestä maaperään, on otettava huomioon
pohjaveden suojelun tarpeet. Pohjavesien
pilaamiskielto on ehdoton (YSL 17 §).
Myöskään maaperän pilaantumista ei
saa tapahtua (YSL 16 §). YSL 6 §:n
mukainen toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuus koskee myös hulevesien
johtamiseen liittyvistä toiminnoista
vastaavaa, ja tämän tulee huolehtia
mahdollisesti tarvittavien lupien pitämisestä ajantasaisina. Mikäli vesihuoltolaitos huolehtii jonkin alueen
hulevesien poisjohtamisesta, sillä on
VHL 17 b §:n mukaisesti oikeus kieltäytyä liittämästä hulevesiverkostoonsa
kiinteistöä, jolta poisjohdettavan huleveden määrä tai laatu saattaisi aiheuttaa ongelmia laitoksen toiminnan
kannalta. Tällaisena voitaisiin pitää
esim. poisjohdettavasta vedestä aiheutuvaa ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa.
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sien hallintaa koskeva sääntely tapahtuu
nyt maankäyttö- ja rakennuslain puitteissa, ja MRL:a on täydennetty hulevesiä
koskevalla 13 a luvulla (103 a–o §:t), joka
sisältää mm. säännökset kunnan hulevesijärjestelmästä. VHL:ssa säännellään tällä
hetkellä hulevesiin liittyviä kysymyksiä
ensisijaisesti niiltä osin, kuin hulevesien
poisjohtaminen tapahtuu vesihuoltolaitoksen toimesta VHL 2 §:ssä tarkoitetulla
tavalla, ja laitostoimintaa koskevat hulevesisäännökset ovat VHL:n lisätyssä 3 a
luvussa. Vesihuoltolaitoksen toimesta
tapahtuvaan hulevesien johtamiseen liittyviä oleellisimpia seikkoja ovat laitoksen
huolehtimisvastuun piiriin kuuluvan
hulevesiverkoston laatu ja laajuus,
laitoksen hulevesiverkoston kapasiteetti
sekä se, mitä kunta on erikseen päättänyt
ao. vesihuoltolaitoksen tehtävistä hulevesistä huolehtimiseen liittyen (varsinkin
ns. yleisiltä alueilta poisjohdettavaa hulevettä koskien).

Kalateiden
ja vesistösuunnittelun
moniosaaja

MAA- JA VESIRAKENTAMISEN
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Puh. (08) 534 9400
Minna Canthin katu 25
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Myös hulevesi saattaa olla jätevettä
Mikäli ilmeisten pilaantumisvaikutusten vaara on
olemassa, tulee YSL:n pilaantumista koskevat säännökset
ottaa huomioon. YSL:ssa tarkoitetun jäteveden määritelmä on kytketty poisjohdettavasta vedestä aiheutuvaan
pilaantumisen vaaraan, joten se kattaa myös tietyiltä alueilta
johdettavat hulevedet ja suotovedet silloin, kun niistä saattaa
aiheutua ympäristön pilaantumista. YSL:n säännökset jätevesien johtamisesta ja käsittelystä voivat siten tällaisissa
tapauksissa tulla sovellettaviksi myös hulevesiin. Erityisesti
YSL:n pilaantumissäännökset on huomioitava, mikäli
pilaantumisen vaaraa aiheuttava, poisjohdettava vesi on
peräisin ns. erityisalueilta, kuten huoltoasemilta, ratapihoilta, lentokentiltä ja teollisuusalueilta. Vaikka tällaiselta alueelta poisjohdettava vesi olisi alun perin lähtöisin
sadannan aiheuttamasta huuhtoutumasta tai maaperään imeytyneestä vedestä, sitä tulee pitää YSL 5.13 §:ssä
tarkoitettuna jätevetenä.
Samoin on niissä tapauksissa, joissa kyse on käytöstä poistetusta vedestä (esim. pesuvesi), pilaantuneelta alueelta
johdettavasta vedestä tai ympäristön pilaantumisen vaaraa
aiheuttavaan toimintaan käytetyltä alueelta (esim. kaatopaikka) johdettavasta vedestä, josta voi todennäköisesti
aiheutua ympäristön pilaantumista. Myös tällainen vesi

on katsottava huleveden sijaan jätevedeksi YSL 5.13 §:n
mukaisesti sekä huolehdittava siitä asianmukaisesti ennen
kiertoon palauttamista. Sen sijaan yleisten tiealueiden tai
yleisessä käytössä olevien pysäköintialueiden tavanomaisia
hulevesiä, pellon salaojavettä taikka muuta kuivatusvettä
ei lähtökohtaisesti pidetä jätevetenä.

Hulevesien hallinnassa tarvittavien rakenteiden
ympäristöoikeudellinen ohjaaminen
Asemakaava-alueilla hulevesien hallintaa ja tähän tarvittavien rakenteiden sijoittamista ohjataan pääasiallisesti
MRL:n kautta, mutta on mahdollista, että hulevesien
hallintaan liittyvissä ratkaisuissa joudutaan huomioimaan
myös vesilain säännöstely. Hulevesien johtamiseen liittyvissä maanpäällisissä rakenteellisissa ratkaisuissa (esim.
hulevesien johtamista varten rakennettu oja tai viemäri)
saattaa olla kyse VL 5 luvussa tarkoitetusta ojituksesta.
VL 5 luvun säännöksiä sovelletaan myös jäteveden johtamiseen siten kuin YSL:ssa säädetään. Ojitukseen kuuluviksi katsottavien yhdyskuntateknisten rakenteiden
(mm. salaojat) sijoittaminen voidaan asemakaava-alueilla
ratkaista useimmiten MRL:n mukaisesti (erit. 161 ja
161 a §:t), mutta esim. asemakaava-alueiden ulkopuolelle huomattavassa määrin ulottuvien ojitusjärjestelyjen

K.H. RENLUNDIN SÄÄTIÖ: apurahoja geologisiin ja
ympäristöprojekteihin vuodelle 2017

V

uonna 1915 perustettu K.H. Renlundin säätiö julistaa haettavaksi projektirahoitusta yhteensä
n. 700 000 euroa. Säätiö tukee taloudellisesti käyttökelpoisten maakamaran raaka-aine- ja
vesivarojen etsintää, tutkimusta ja teknis-taloudellisia selvityksiä. Säätiö tukee myös mineralogian
ja geologian alojen teknistä innovaatiota sekä geologisesti suuntautuneita ympäristöhankkeita
(ei kongressimatkoja eikä puhtaita laitehankintoja). Säätiö voi rahoittaa julkaisutoimintaa sekä
tieteellisiä jatkotutkintotöitä, joiden aihepiiri liittyy säätiön tavoitteisiin.

K.H.Renlundin
säätiö 1/2

Rahoitushakemukset lähetetään sähköisesti säätiön
kotisivun www.khrenlund.fi kautta 30.11.2016 mennessä.

Lisätietoja antaa: Prof. Carl Ehlers, Geologi och mineralogi, Fakulteten för naturvetenskaper och
teknik, Åbo Akademi, FI-20500 Turku. Sähköposti: carl.ehlers@abo.fi (lisätietoja: www.khrenlund.fi)
tai prof. Veli-Pekka Salonen, Geotieteiden ja maantieteen laitos, PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b),
00014 Helsingin yliopisto. veli-pekka.salonen@helsinki.fi
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osalta asiaa saatetaan joutua tarkastelemaan lisäksi VL:n
mukaisessa järjestyksessä. MRL 161 a § sisältää myös viittauksen VL 5 lukuun.
Asia tulee ratkaista VL:n mukaisesti myös silloin, jos
ojituksesta aiheutuu haittaa tai veden johtamisen tarvetta
kolmannen osapuolen omistamalle kiinteistölle tai jos
ojitus edellyttää viranomaisen antamaa lupaa tai ojitustoimituksen päätöstä. Jos hulevesien hallintaan liittyen
joudutaan toteuttamaan ojitukseksi katsottavia toimenpiteitä, tulee myös ratkaista ojituksen hyödynsaajakysymys, jolla on merkitystä mm. kustannusten jakautumista tarkasteltaessa. Tällöin esim. kunta tai vesihuoltolaitos voidaan katsoa ojituksen hyödynsaajaksi VL 5:2
mukaisesti. Hyödynsaaja vastaa ojan kunnossapidosta.
Mikäli kyse on luvanvaraisesta jäteveden johtamisesta
toisen alueella olevaan ojaan, asiassa on huomioitava myös
YSL 68 §:n säännökset. Ojituksen kustannusten jakamiseen sovelletaan VL 5:19 – 21:a, ja mahdolliset korvauskysymykset ratkaistaan VL 13 luvun mukaisesti.

Luvantarpeen arviointi ja oikea lainsoveltaminen
Vesilain ohjausvaikutus saattaa siis ulottua myös hulevesien hallinnassa tarvittavien rakenteiden sijoittamiseen, mutta VL:ssa ei oteta varsinaisesti kantaa mahdollisiin poisjohdettavista vesistä aiheutuviin pilaantumisvaikutuksiin. Mikäli poisjohdettava vesi sisältää haitallisia aineita tai ainesosia, joista aiheutuvan ympäristön
pilaantumisen vaara on todennäköinen, tällaista vettä
tulee pitää jätevetenä, ja poisjohtamisen ja käsittelyn
luvantarvekysymys on tällöin ratkaistava YSL:n jätevesiä koskevan sääntelyn pohjalta. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille (esim. haitallisten aineiden kulkeutuminen vesistöön) on oltava
nimenomaisesti YSL 27 §:ssä tarkoitettu lupa. VL:a ei
sovelleta jätevesien ja muun pilaavan aineen päästämi-

seen vesiin eikä päästöistä aiheutuvaan vesien pilaantumiseen, vaan YSL kattaa lähtökohtaisesti kaiken päästöistä aiheutuvan vesien pilaantumisen sääntelyn. YSL:n
mukainen lupa on erityisesti tarpeen, mikäli jäteveden
johtamisesta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai noron
pilaantumista (YSL 27.2 §). YSL:a sovelletaan myös
päästöistä aiheutuvaan maaperän ja pohjaveden pilaantumiseen (tosin tällaista pilaantumista ei lähtökohtaisesti
saisi edes tapahtua).
Huomionarvoisena poikkeuksena YSL:n järjestelmästä on
kuitenkin aiheellista mainita, että sovellettavaksi saattaa
joissakin tapauksissa tulla myös VL 5:3:ssa tarkoitettua
vesistön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa ojitusta koskeva
sääntely (joka aktualisoituminen myös hulevesien johtamiseen liittyen olisi mahdollista). Tämän säännöksen
mukaisesti ojituksella sekä ojan käyttämisellä ja kunnossapidolla on oltava VL:n mukainen lupa, jos se voi aiheuttaa YSL 5.1 §:ssä tarkoitettua pilaantumista vesistössä
(määritelmä VL 1:3:ssa). YSL 5 §:ssä tarkoitettu päästöstä aiheutuva pilaantumisen vaara vesistössä synnyttää
tällöin luvantarpeen, mutta lupa on VL 5:3:n tarkoittamassa tapauksessa pelkästään VL:n mukainen.
Mikäli luvantarvekynnys ylittyy ja lupaharkintaa tarvitaan,
erilaisten proseduraalisten kysymysten osalta oikean lainsoveltamisen merkitys on olennaista. Mikäli lupaharkinnassa on kyse VL:n mukaisesta luvasta, mutta myös YSL:n
vaatimusten huomioimista edellytetään, viranomaisen
tulee ratkaista asia ns. yhteiskäsittelyssä (samanaikaisuusperiaate, YSL 47 §). Tällaisissa tapauksissa lupa myönnetään pääsääntöisesti VL:n mukaisena lupana, mutta lupamääräyksissä tulee huomioida myös YSL:n mukaiset vaatimukset. Mikäli kyse on YSL 68 §:ssä tarkoitetusta luvanvaraisesta jäteveden johtamisesta toisen alueella, lupaan
tulee sisällyttää tarpeelliset määräykset myös tarvittavien
rakenteiden sijoittamista varten.
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EU:n tarkkailulistan aineet pintavesissä
– Suomen kartoitustulokset
EU:n tarkkailulistalla (watchlist) olevat aineet ovat ehdolla EU:n vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten prioriteettiaineiden listalle. Aineiden esiintymistä pintavesissä kartoitetaan kaikissa EU:n jäsenmaissa ennen kuin päätetään niiden lisäämisestä ainelistalle. SYKEn koordinoimassa Suomen kartoituksessa
vesistä havaittiin merkittävinä pitoisuuksina mm. naishormoneita ja diklofenaakkia.

E
KATRI SIIMES

FM, tutkija
e-mail: katri.siimes@ymparisto.fi

JUKKA MEHTONEN

MMM, vanhempi suunnittelija
e-mail: jukka.mehtonen@ymparisto.fi

JAAKKO MANNIO

MMT, ryhmäpäällikkö
e-mail: jaakko.mannio@ymparisto.fi
Kirjoittajat toimivat Suomen ympäristö
keskuksen (SYKE) kulutuksen ja tuotannon keskuksessa. SYKE koordinoi vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten
aineiden kansallista seurantaa ja toteut
taa uusien yhdisteiden kartoituksia
(www.syke.fi).
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uroopan yhteisön (EU:n)
pinta- ja pohjavedet pyritään saamaan hyvään
tilaan (Vesipolitiikan
puitedirektiivi, VPD, 2000/60/
EY). Hyvälle tilalle on määritetty
kriteereitä, joista osa liittyy kemikaaleihin. Yhtenäisen ja vertailukelpoisen arvioinnin perustaksi on
nimetty vesiympäristölle haitallisia
ja vaarallisia aineita, joiden kuormitusta vesiin tulee vähentää – tai
lopettaa. Prioriteettiaineiden listalla
on nyt 45 ainetta tai aineryhmää
(2013/39/EU ja valtioneuvoston
asetus 1022/2006, muutokset
1308/2015).
Eräiden aineiden pitoisuuksista
vesiympäristössä tarvitaan lisää
tietoa ennen kuin voidaan päättää
niiden nimeämisestä lainsäädännössä säädellyiksi prioriteettiaineiksi. Näiden aineiden osalta
järjestetään EU:n laajuisia kartoituksia, joilla kerätään puuttuvaa
ympäristötietoa. Komissio nimeää
kartoitettavat aineet (watchlist;
2013/39/EU, artikla 8 b). Jatkossa
komissio voi päivittää tarkkailtavien aineiden listan kahden
vuoden välein. Ensimmäinen tarkkailtavien aineiden lista annettiin
maaliskuussa 2015 ja se sisältää
mm. lääkeaineita ja kasvinsuojeluaineita (Euroopan komission
täytäntöönpanopäätös 2015/495,
Taulukko 1). Suomen kartoitus on
SYKEn koordinoima ja ympäristöministeriön rahoittama.

Kartoitukseen liittyvät EU:n
vaatimukset
Kartoituksen laajuudelle ja analysoitavien aineiden analytiikalle
on annettu EU:ssa minimivaatimukset, jotta saadaan mielekkäitä ja keskenään vertailukelpoisia
tuloksia. Jotta mahdollisesti haitallisen korkeat pitoisuudet voidaan
havaita, kunkin aineen määritysrajan tulee olla riittävän alhainen.
Määritysrajavaatimus on määritetty aineen haitallisuuteen ja
turvakertoimeen perustuen samalla
tavalla kuin VPD:n pitoisuuksien
vuosikeskiarvon ympäristönlaatunormi (AA-EQS), mutta kartoituksen yhteydessä tämä pitoisuus liittyy vain riittävän herkän
analyysimenetelmän käyttämiseen. Analyysimenetelmistä tehdyn
raportin aikaan (Loos 2015) kaikille
aineille ei vielä ollut olemassa
riittävän herkkää menetelmää.
Ensimmäisen tarkkailulistan aineet
tuli määrittää kokovesinäytteistä,
EHMC:n kohdalla vedestä tai
sedimentistä.
Näytepaikkojen minimilukumäärä
kussakin jäsenvaltiossa lasketaan direktiivissä olevalla laskusäännöllä, joka perustuu jäsenmaan pinta-alaan ja väkilukuun.
Suomesta aineiden pitoisuuksia
tulee selvittää yhdeksältä paikalta.
Tarkkailupaikkojen ja –aikojen
tulee olla ”edustavia aineen käyttötavat ja mahdollinen esiintyminen
huomioiden”.
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Pintavesinäytteitä syksyllä 2015 ja keväällä 2016
Elo-syyskuussa 2015 vesinäytteitä kerättiin yhdeksältä sisävesipaikalta: mukana olivat seitsemän jokea, Tampereen
Pyhäjärvi (2 syvyyttä) ja Päijänne-tunneli. Näytepaikoista
osa on korkean jätevesikuormituksen paikkoja (esim.
Vantaanjoki ja Tampereen Pyhäjärvi); osa maatalouskuormituksen paikkoja (esim. Aurajoki) osa taas taustapaikkoja (esim. Tornionjoki). ELY-keskukset tai heidän
sopimuskumppaninsa ottivat näytteet. Näytepaikoilla
oli muutakin ELY-keskusten ympäristönäytteenottoa.
Jokivesinäytteet otettiin joen keskeltä metrin syvyydeltä,
järvinäyte Pyhäjärvestä Pyynikin saaren edustalta metri
pinnasta ja keskisyvyydestä. Lisäksi otettiin rinnakkaisnäytteitä ja kenttänollanäyte (laadunvarmistusnäytteitä
1/3 kaikista näytteistä). Samoista vesinäytteistä analysoitiin kaikki tarkkailulistan aineet. Laadunvarmistusnäytteet
otettiin analyysikohtaisesti niin, että hormonien ja muiden
aineiden rinnakkaiset ja kenttänollat olivat eri paikoilta.

Keväällä 2016 näytteenotto toteutettiin osin supistettuna: Jokipaikat pysyivät samana, Päijänne-tunnelista ei
otettu näytettä. Tampereen Pyhäjärven syvempi näyte
otettiin keväällä pohjan läheltä eikä keskisyvyydestä.
Analyysilistalta jätettiin pois viisi ainetta, joita ei syksyn
kierroksella havaittu lainkaan. Pois jätetyt aineet olivat
kosmetiikassa käytetty UV-suoja-aine EHMC ja hapettumisen estoaine BHT sekä kolme kasvinsuojeluainetta, joita
ei käytetä Suomessa (metiokarbi, oksadiatsoni, triallaatti).
Kevään näytteenottokierroksella mukaan otettiin vain yksi
rinnakkaisnäyte kuhunkin analyysiin, mikä vastaa suositusta
1/10 näytteistä. Toinen näytteenottokierros oli suunniteltu
toteutettavan talvella ennen suuria kevätvaluntoja, mutta
näytteet saatiin vasta maaliskuussa, Kokemäenjoelta huhtikuussa. Kevään näytteenottopäivien virtaamat olivat 6/8
paikalla 50 – 2500 prosenttia suurempia kuin syksyllä, vain
Pyhäjärvellä (Tammerkoski −9 %) ja Tornionjoessa (−29 %).

Taulukko 1. EU:n ensimmäisen tarkkailulistan aineet (EC 2015/495).
Aine / Aineryhmä

CAS

Määritysraja- Käyttö Suomessa
vaatimus
(ng/L)

17-alfaetinyyliestradioli (EE2)

57-63-6

0,035

Synteettinen estrogeeni eli naishormoni
(esim. e-pillerit)

2a 17-beta-estradioli (E2),
2b estroni (E1)

50-28-2
55-16-7

0,4

Luonnollisia estrogeenihormoneita (myös lääkekäyttöä)

3

diklofenaakki

15307-86-5

10

Tulehduskipulääke; tableteissa ja kipugeeleissä

4

2,6-di-tert-butyyli-4metyylifenoli (BHT)

128-37-0

3160

Hapettumisen estoaine; käyttö mm. muovi- ja
kumiteollisuudessa, puhdistusaineissa, maaleissa,
leikkuunesteissä, biodieselissä, elintarvikepakkauksissa,
purukumeissa, eläinten rehussa; käyttömäärä noussut
ollen 2010-luvulla 15-81 tonnia/a (mm. KETU-rekisteri).

5

2-etyyliheksyyli-4metoksisinnamaatti
(EHMC)

5466-77-3

6000 ng/L
(0,2 mg/kg)*

UV-suoja-aine aurinkovoiteissa ja kosmetiikassa; yleisin
aurinkovoiteissa käytetty UV-suoja-aine Euroopassa

6
6a
6b
6c

3 makrolidi-antibioottia
asitromysiini
83905-01-5
erytromysiini
114-07-8
klaritromysiini
81103-11-9

90

Mikrobilääkkeitä
Lääkemyynti ihmiskäyttöön väheni 2012->2013 (FIMEAn
tilasto 2014); myytiin myös eläinlääkkeeksi vielä 2013,
mutta ei enää 2015

7

metiokarbi

2032-65-7

10

Kasvinsuojeluaine, jota sai Suomessa käyttää
etanakarkoitteena syksyyn 2015 asti.

8
8a
8b
8c
8d
8e

5 neonikotinoidia:
imidaklopridi
tiaklopridi
tiametoksami
klotianidiini
asetamipridi

105827-78-9
111988-49-9
153719-23-4
210880-92-5
135410-20-7

9

Hyönteisten torjuntaan käytettäviä kasvinsuojeluaineita.
Käytetään Suomessa mm. rypsin ja rapsin viljelyssä
sekä juurikkaan siementen peittausaineena. Käyttöä on
rajoitettu EU:ssa pölyttäjävaarallisuuden vuoksi.

9

oksadiatsoni

19666-30-9

88

Kasvinsuojeluaine, ei käytetä Suomessa

2303-17-5

670

Kasvinsuojeluaine, ei käytetä Suomessa

1

10 triallaatti

* määritysrajavaatimus sedimentille; Suomessa ei mitattu sedimentistä.
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VESIEN HAITTA-AINEET
Vesinäytteet toimitettiin kylmäketjun katkeamatta
Lahteen, missä Ramboll Analytics analysoi aineiden pitoisuudet. Kaikkien aineiden, jopa hormonien määritysmenetelmät täyttivät määritysrajavaatimukset eli menetelmien määritysrajat olivat riittävän alhaiset.

merkittävän pitoisuuden rajana. Makrolidiantibiootteja
havaittiin yleisesti, mutta ei merkittävinä pitoisuuksina.
Vesistä havaittiin kolmea viidestä analysoidusta neonikotinoidista ja Aurajoessa niiden pitoisuudet olivat merkittäviä elokuussa. Kymijoesta ja Päijännetunnelista ei
havaittu yhtään ainetta.

Pintavesissä lääkeaineita, hormoneita ja
neonikotinoideja

Diklofenaakki

Kartoitustulokset ovat Taulukossa 2. Naishormoneita
(EE2 ja E1) ja lääkeaineita havaittiin pintavesistä yleisesti.
Diklofenaakin, estronin ja syksyllä myös EE2 hormonin
pitoisuudet ylittivät monin paikoin aineiden haitallisuuteen
perustuvat määritysrajavaatimukset, joita tässä pidetään

Diklofenaakkia havaittiin syksyllä 7/9 ja keväällä 6/8
paikalta. Sen pitoisuus oli merkittävä yli kolmasosassa
näytteitä. Ainetta esiintyy siis yleisesti ja monin paikoin
sellaisina pitoisuuksina, joilla voi olla haittavaikutuksia
vesieliöille. Diklofenaakkia on havaittu 50 maan pinta-

Taulukko 2. Havaitut pitoisuudet. Oranssilla taustavärillä on merkitty haitallisuuteen perustuvan EU:n määritysrajan
ylitykset ja keltaisella havaitut aineet (toteamisrajan ylitykset). Mikäli ainetta ei ole havaittu näytteestä, määritysraja
on laitettu sulkuihin (ei taustaväriä).

syksy 2015
kevät 2016
Diklofenaakki
EE2
E1
E2
Klaritromysiini
Erytromysiini
Atsitromysiini
Tiametoksaami
Klotianidiini
Tiaklopridi
asetamipridi
imidaklopridi
oksadiatsoni
triallaatti
metiokarbi
EHMC
BHT

aika

Porvoonj
11.5

Vantaanj
4.2

Auraj. 54
ohik.

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
1.
1.
1.
1.

9.9.
2.3.
82.5
67.5
(<0.035)
(<0.035)
0.9
0.41
(<0.4)
(<0.4)
3
3.5
1
1
(<1)
(<1)
(<2)
(<2)
(<2)
<2
(<2)
(<2)
(<2)
(<2)
(<5)
(<5)
(<5)
(<1)
(<5)
(<20)
(<500)

9.9.
2.3.
51
30
(<0.035)
(<0.035)
0.9
0.48
(<0.4)
(<0.4)
4
4
3
2
(<1)
(<1)
<2
<2
(<2)
<2
<2
(<2)
(<2)
(<2)
(<5)
(<5)
(<5)
(<1)
(<5)
(<20)
(<500)

25.8.
8.3
5
5
(<0.035)
(<0.035)
(<0.4)
(<0.4)
(<0.4)
(<0.4)
(<1)
(<1)
(<1)
(<1)
(<1)
(<1)
7
<2
10
<2
(<2)
(<2)
(<2)
(<2)
(<5)
(<5)
(<5)
(<1)
(<5)
(<20)
(<500)

Pyhäjärvi*
PyhäjäK
1m
17.8.
17.3.
7
32
(<0.035)
(<0.035)
0.6
(<0.4)
(<0.4)
(<0.4)
1
2
<1
(<1)
<1
2
(<2)
(<2)
(<2)
(<2)
(<2)
(<2)
(<2)
(<2)
(<5)
(<5)
(<5)
(<1)
(<5)
(<20)
(<500)

Pyhäjäk7
20/41m

Kokemäenj Kyröj Skatila
Kojo35

Tornionj
Kukkola

Kymij
Huruksela

Päijännetunneli

17.8.
17.3.
8
33
0.064
(<0.035)
0.4
(<0.4)
(<0.4)
(<0.4)
1
6
<1
(<1)
<1
7
(<2)
(<2)
(<2)
(<2)
(<2)
(<2)
(<2)
(<2)
(<5)
(<5)
(<5)
(<1)
(<5)
(<20)
(<500)

21.8
28.4.
<3
5
0.18
(<0.035)
(<0.4)
(<0.4)
(<0.4)
(<0.4)
<1
(<1)
(<1)
(<1)
(<1)
(<1)
<2
(<2)
(<2)
(<2)
(<2)
(<2)
(<2)
(<2)
(<5)
(<5)
(<5)
(<1)
(<5)
(<20)
(<500)

1.9.
9.3.
<3
(<3)
(<0.035)
(<0.035)
(<0.4)
(<0.4)
(<0.4)
(<0.4)
(<1)
(<1)
(<1)
(<1)
(<1)
(<1)
(<2)
(<2)
(<2)
(<2)
(<2)
(<2)
(<2)
(<2)
(<5)
(<5)
(<5)
(<1)
(<5)
(<20)
(<500)

27.8.
8.3.
(<3)
(<3)
(<0.035)
(<0.035)
(<0.4)
(<0.4)
(<0.4)
(<0.4)
(<1)
(<1)
(<1)
(<1)
(<1)
(<1)
(<2)
(<2)
(<2)
(<2)
(<2)
(<2)
(<2)
(<2)
(<5)
(<5)
(<5)
(<1)
(<5)
(<20)
(<500)

9.9.
(ei)
(<3)

21.8.
30.3.
12.5
14
0.084
(<0.035)
0.4
1.6
(<0.4)
(<0.4)
1
(<1)
(<1)
(<1)
(<1)
(<1)
(<2)
(<2)
(<2)
2
(<2)
(<2)
(<2)
(<2)
(<5)
(<5)
(<5)
(<1)
(<5)
(<20)
(<500)

*Pyhäjärven syvempi näyte otettiin syksyllä keskisyvyydestä 20 m ja keväällä pohjan läheltä 41 m.
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(<0.035)
(<0.4)
(<0.4)
(<1)
(<1)
(<1)
(<2)
(<2)
(<2)
(<2)
(<5)
(<5)
(<1)
(<5)
(<20)
(<500)

VESIEN HAITTA-AINEET
vesistä ja sen keskimääräinen pitoisuus on ollut 32 ng/l
(n=7017) (aus der Beek ym. 2016). Suomessa pitoisuus
oli tällä tasolla keväällä Vantaanjoessa ja Pyhäjärvessä
(sama pitoisuus pinnassa ja pohjan lähellä), syksyllä tätä
suurempi Porvoonjoessa (rinnakkaisten keskiarvo 83 ng/l)
ja Vantaanjoessa. Kartoitustulokset ovat linjassa Suomessa
aiemmin tehtyjen mittausten kanssa (<5 – 65 ng/l, Vieno
2008, Äystö ym. 2014) ja suurempiakin pitoisuuksia (jopa
>200 ng/l) on havaittu Jyväskylän lähettyviltä (LindholmLehto 2016). Diklofenaakkia löytyy yleisesti puhdistetusta
yhdyskuntajätevedestä (Vieno 2014, Äystö ym. 2014,
Lindholm-Lehto 2016).

Hormonit
Hormoneita ei ole aiemmin analysoitu näin alhaista
määritysrajaa käyttäen ja siksi niitä ei ole aiemmin suomalaisista pintavesinäytteistä havaittu. Tuoreessa tutkimuksessa (Välitalo ym. 2016) suomalaisten jätevesien hormoniaktiivisuus todettiin suureksi, vaikka yksittäisten
aineiden pitoisuudet jäivät määritysrajoja alhaisemmiksi.
Kartoitustulokset osoittavat, että naishormoneita esiintyy
yleisesti kuormitetuissa vesissä ja pitoisuudet ovat ainakin
toisinaan tasolla, jota ei voida pitää turvallisena vesieliöille. Syksyllä hormonien pitoisuudet olivat suuremmat
kuin keväällä. Tämä johtunee siitä, että estrogeenihormonien päästöt ovat todennäköisesti vuoden aikana melko
vakaita, mutta laimentavat vesimäärät pintavesissä vaihtelevat. Syksyllä virtaamat olivat huomattavasti pienempiä
kuin keväällä. Näytepaikoilta ei havaittu E2 hormonia,
sillä jätevedenpuhdistamolla se kiinnittyy lietteeseen.

Hallitsemme
vesihuollon
koko elinkaaren.

FCGsmart

FCG
1/3

Kasvinsuojeluaineet
Vesistä havaittiin kolmea viidestä tutkitusta neonikotinoidistä: tiametoksaamia, klotiadiniiniä ja tiaklopridiä.
Merkittäviä pitoisuudet olivat Aurajoessa syksyn näytteessä. Tällöin neonikotinoidien summapitoisuus oli
noin kaksinkertainen niiden määritysrajavaatimukseen
nähden ja klotiadiniinin pitoisuus ylitti sen jo yksinkin.
Syksyllä tiametoksaamia todettiin myös Vantaanjoen ja
Kokemäenjoen vesinäytteistä. Keväällä havaittiin merkkejä
tiametoksaamista tai klotiadiniinista Etelä-Suomen maatalousvaltaisissa jokivesissä ja määritysrajalla oleva klotiadiniinipitoisuus Kyröjoessa. Pitoisuudet vastaavat kansallisessa kasvinsuojeluaineiden seurannassa saatuja tuloksia,
missä tiametoksaamia ja klotiadiniinia on havaittu eteläsuomalaisista maatalousvaltaisista jokivesistä ja suurimmat
havaitut pitoisuudet ovat olleet 30 ng/l tiametoksaamia 30
ja 10 ng/l klotiadiniinia (www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/
Ymparistotietojarjestelma). Koska seurannassa määritysrajat ovat näihin asti olleet liian korkeita, ei sillä voinut
suoraan korvata nyt tehtyä kartoitusta.

www.fcg.fi

Vesitalous 5/2016

33

VESIEN HAITTA-AINEET
Neonikotinoideja käytetään tuholaisten torjuntaan ja
niiden käyttöä on rajoitettu EU:ssa mahdollisen pölyttäjävaaran vuoksi. Suomessa klotiadiniinia saa käyttää
sokerijuurikkaan siementen teolliseen peittaukseen,
mutta tällaisia laitoksia ei ole ollut, joten klotiadiniini on
peräisin maahantuodusta valmiiksi peitatusta juurikkaan
siemenestä. Tiametoksaamia saa Suomessa käyttää syysvehnän, rukiin, perunan ja kuminan siementen peittaukseen. Lisäksi Suomessa saa ruiskuttaa tiaklopridiä ja asetamipridiä mm. rypsi- ja rapsiviljelyksille, kun tuholaisten
torjuntakynnys on ylittynyt. Imidaklopridiä saa käyttää
perunan ja sokerijuurikkaan siementen peittaukseen ja
eräiden kasvihuonekasvien ja metsätaimitarhojen tuholaisten torjuntaan.
Kyröjoen keväinen klotiadiniini-havainto oli odottamaton, vaikka kyse olikin vain yksittäisestä määritysrajalla olevasta havainnosta. Kasvinsuojeluainepitoisuudet

pintavesissä yleensä pienenevät samalla, kun aika levityksestä kasvaa ja kun pelloilta tuleva huuhtouma laimenee
suurempiin vesimääriin. Virtaamatiedoista laskettu huuhtoumamäärä Kyröjoessa oli 0,6 g/vrk (30.3.2016), kun
elokuussa Aurajoessa havaittu korkea pitoisuus vastasi
0,001 g/vrk huuhtoumaa. Klotiadiniiniä ei pitäisi tulla
vesiin muualta kuin peitatusta sokerijuurikkaan siemenestä ja Kyröjoen valuma-alueella sokerijuurikkaan viljelyala on ollut pieni verrattuna esim. Aurajoen valumaalueen juurikasalaan.
Muista tarkkailulistan kasvinsuojeluaineista metiokarbia sai käyttää etanasyöttinä vielä kasvukaudella
2015, mutta sen myyntimäärät ovat olleet hyvin pieniä
jo vuosia. Triallaattia ja oksadiatsonia ei ole käytetty
Suomessa koskaan. Näitä kolmea ainetta ei havaittu
kartoituksessa.

BHT ja EHMC
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Kartoituksessa ei havaittu BHT:tä eikä EHMC:tä.
BHT:tä, jota esiintyy mm. muovi- ja kumituotteissa ja
puhdistusaineissa, on löydetty Norjasta yleisesti yhdyskuntajätevedestä, kaatopaikkojen suotovesistä, pohjasedimentistä ja kalasta.
Aurinkovoiteissa ja kosmetiikassa käytettyä UV-suojaainetta EHMC:tä on löydetty Ruotsissa uimarantavedestä ja sitä on havaittu yleisesti ruotsalaisissa ja norjalaisissa yhdyskuntajätevesissä ja kaatopaikkojen suotovesissä. Se olisi kuitenkin helpommin havaittavissa sedimentistä kuin vedestä. Virossa sitä analysoitiin neljästä
järvestä ja havaittiin yhden järven sedimentistä, mutta
ei vedestä (henkilökohtainen tiedonanto; Mailis Laht
2.5.2016). Norjalaisessa kartoituksessa EHMC:tä havaittiin kaikista sedimenttinäytteistä ja osasta eliönäytteitä
(mm. turskasta) (Thomas ym. 2014). Tehty kartoitus
täytti EU-direktiivin vaatimukset myös EHMC:n osalta,
mutta biokertyvän ja lipofiilisen aineen kartoitus vedestä
ei antanut tietoa aineen todellisesta esiintymisestä/esiintymättömyydestä Suomessa.

Johtopäätökset
Vesinäytteistä havaittiin vähintäänkin merkkejä 10/17
analysoidusta aineesta. Tulokset osoittivat, että diklofenaakin ja naishormoneiden (E1 ja EE2) pitoisuudet
kuormitetuissa vesissä voivat olla haitallisen korkeita.
Diklofenaakkia havaittiin vesistä erittäin yleisesti.
Makrolidiantibiootteja havaittiin vesistä, mutta niiden
pitoisuudet olivat alhaisia. Erikoiskasvien viljelyalueilla
neonikotinoidien pitoisuudet pintavesissä voivat ajoittain
olla ympäristölle haitallisella tasolla.

POHJAVEDET

Pohjavesivaroista ollaan kiinnostuneita
– niiden hyvästä tilasta ollaan myös
valmiita maksamaan
Pohjavesien tila on Suomessa suurelta osin hyvä, mutta maamme suhteellisen pienet ja vettä hyvin
johtavat pohjavesimuodostumat ovat herkkiä pilaantumaan. Pohjavesien herkkyys voi kuitenkin jäädä
kansalaisilta muiden huolien varjoon. Mielipiteitä pohjavesistä selvitettiin kyselyllä lähes tuhannelta
Lappeenrannan asukkaalta.

V
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erraten hyvästä laadustaan
huolimatta Suomenkin
pohjavesiä uhkaavat monet
ihmistoiminnot. Tällaisia
voivat olla teollisuus, vanhat kaatopaikat,
huoltoasemat, tienpito, maanalaiset öljysäiliöt, maa-ainestenotto, jätevesien käsittely ja viemärivuodot. Pohjavesialueilla
sijaitsevat pilaantuneet alueet ovat merkittävimpiä pohjavesien riskitekijöitä. Paikallisesti niiden aikaansaama pohjavesiriski
voi olla hyvinkin huomattava, esimerkiksi
pohjavesialueilla, joiden yhteyteen on
sijoittunut taajama- tai teollisuusalueita.
Useilla alueilla pilaantuminen liittyy
vanhaan, vuosikymmenten takaiseen toimintaan. Aina ei pilaajaa saada
vastuuseen tai pilaaja ei ole tiedossa.
Tällaisten niin sanottujen isännättömien kohteiden kunnostusvastuu siirtyy
lopulta kunnalle tai valtiolle.

Tyypillisiä riskejä Lappeenrannan
pohjavesialueilla
Pohjavesien suojelutoimenpiteiden
hyötyjen arviointi oli haastavaa vesienhoitosuunnitelmien laadinnan ensimmäisellä kierroksella. Toiselle kierrokselle tähän saatiin ainakin osittainen parannus, sillä aiheesta laadittiin taloudellinen arvottamistutkimus. Tämän kyselytutkimuksen
alueeksi valittiin Lappeenranta, jossa
on runsaasti asutusta ja taajamatoimintoja pohjavesialueilla ja niiden
läheisyydessä. Pohjavedellä on lisäksi
keskeinen asema kaupungin vedenhankinnassa, sillä kaupungin vedenhankinta perustuu käytännössä täysin
tekopohjaveden ja luonnon pohjaveden käyttöön. Lappeenrannan
pohjavesialueilla sijaitsevia riskiä aiheuttavia toimintoja ovat teiden liukkaudentorjunta ja vaarallisten aineiden

Vesienhoidosta
Vesienhoitosuunnitelmat vuosiksi 2016–2021 hyväksyttiin joulukuussa
2015. Vesienhoitosuunnitelmissa ja toimenpideohjelmissa on esitetty tiedot
pinta- ja pohjavesien tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä tarvittavista
toimista, joilla vesien hyvä tila aiotaan saavuttaa ja ylläpitää. Pohjavesialueiden
huonoa tilaa aiheuttavat yleisesti teiden liukkaudentorjunnasta peräisin oleva
kloridi, aiemmin käytettyjen kasvinsuojeluaineiden jäämät pohjavedessä ja
pilaantuneilta maa-alueilta pohjaveteen kulkeutuvat haitta-aineet.
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kuljetukset (valtatie 6), pienteollisuusalueet, varikot,
polttonesteiden jakeluasemat ja maanalaiset öljysäiliöt.
Huonokuntoiset viemäriverkostot tai viemäröinnin
puuttuminen kokonaan, moottoriurheilu- ja ampumaradat, rautatieverkko, ratapihat sekä lentokenttä aiheuttavat myös riskiä kaupungin alueella. Tutkimuskohteena
Lappeenranta edustaa siten tyypillistä suomalaista keskikokoista kaupunkia, jossa maaperän hyvästä rakennettavuudesta johtuen taajamat ja teollisuusalueet ovat sijoittuneet samoille harjualueille yhdyskuntien vedenhankinnan kanssa.
Lappeenrannan pohjavesialueet ovat Joutsenonkangasta
lukuun ottamatta hyvässä tilassa. Joutsenonkankaalla on
useita erillisiä kohteita, joissa maaperää pilaava toiminta
on aikaansaanut myös pohjaveden pilaantumista.
Pohjavesialueen huonosta tilasta huolimatta vedenottamoiden talousveden laatu on kuitenkin turvattu ja
verkostoon lähtevä vesi täyttää talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset.

Kysely pohjavesien tilan parantamisesta
Vesienhoidon kuulemisen yhteydessä toteutettu kysely
lähettiin 864 Lappeenrannan kaupungin asukkaalle loppuvuodesta 2014. Heistä 326 vastasi kyselyyn, eli vastausprosentti oli lähes 40. Asukkailta kysyttiin muun muassa
Lappeenrannan alueelle suunniteltujen pohjavesien tilan
parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden tärkeydestä.
Tärkeimmäksi toimenpiteeksi nousi pilaantuneiden maaalueiden kartoittaminen ja kunnostaminen, mutta lähes
yhtä tärkeinä pidettiin teollisuuden omatoimista pohjavesien tarkkailua, viemäriverkoston kunnon tarkistamista ja
toiminnanharjoittajien ympäristölupatarpeen harkinnan
lisäämistä. Pohjavesialueen geologisen rakenteen selvittäminen ja tiealueiden pohjavesisuojausten seuranta ja
ylläpito koettiin puolestaan ehdotetuista toimenpiteistä
selvästi vähemmän tärkeiksi.

Lappeenrannan asukkaat valmiita maksamaan
pohjavesien suojelusta
Kyselyllä kartoitettiin ensisijaisesti asukkaiden halukkuutta
osallistua pohjaveden suojelukustannuksiin omakohtaisesti. Vastaajille kuvattiin kuvitteellinen tilanne, jossa
toimenpiteiden rahoittamiseksi Lappeenrannan alueelle
perustettaisiin pohjavesienhoitosäätiö. Tällaiselle säätiölle
tehdyillä lahjoituksilla katettaisiin viidennes toimenpiteistä koituvista kustannuksista.
Jopa 42 prosenttia kaikista vastaajista olisi valmis maksamaan esitetynlaiselle pohjavesienhoitosäätiölle kuukausittain ja kuuden vuoden ajan. Yleisimmin maksuhalukkuuden syynä oli velvollisuudentunne turvata riittävät pohjavesivarannot myös tuleville sukupolville.
Maksuhalukkaat vastaajat toivoivat myös, että haittaaineiden pääsemistä pohjavesiin voitaisiin ehkäistä
nykyistä paremmin.
Vastaajien mielestä paras tapa kerätä kansalaisilta varoja
pohjavesien laadun turvaamiseksi olisi osana vesi-, jätevesi- tai jätemaksuja (Kuva 1). Miltei neljännes vastaajista haluaisi maksun puolestaan olevan vapaaehtoinen.
Verojen korottaminen sai ehdotetuista tavoista vähiten
kannatusta, sillä sitä kannatti alle kymmenesosa vastaajista. Useissa avoimissa vastauksissa veronkorotusten sijaan
toivottiin verovarojen parempaa kohdentamista ja osoittamista sitä kautta myös pohjavesiensuojeluun.

Paras tapa
kerätä
kansalaisilta
varoja
Paras
tapa
kerätä kansalaisilta
varoja
pohjavesien turvaamiseksi
turvaamiseksi
7%

5%

Osana vesi‐, jäte‐ tai

8%

Vapaaehtoinen mak
Ei mikään

23 %

57 %

Paras tapa kerätä kansalaisilta varoja pohjavesien
turvaamiseksi
Vastaajien maksuhalukkuus
5%
Tiedon lisääntyessä vastaajat olivat todennäköisemmin
7%

Osana vesi‐, jäte‐ tai jätevesimaksuja

8%
valmiita lahjoittamaan rahaa pohjavesienhoitosäätiölle,

Vapaaehtoinen maksu

23 %

keskimäärin 14–23 euroa vuodessa. Näin ollen vuotuinen

tyhjä

Ei mikään

vaikka moni muukin asia vaikutti maksuhalukkuuteen.
Vastaajat olisivat valmiita maksamaan varmasti

Korottamalla veroja

57 %

Korottamalla veroja
tyhjä

kokonaismaksuhalukkuus koko Lappeenrannan
kaupungin alueella olisi noin 0,75–1,23 miljoonaa euroa.
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Kuva 1. Erilaisten pohjaveden suojelun varojen keräämistapojen kannatus Lappeenrannassa. (N=326)

POHJAVEDET
Tieto herätti ajattelemaan pohjavesiä
Vastaajat olivat tyytyväisiä talousvetensä nykyiseen laatuun.
Tämä selittää osaltaan varmasti sitä, miksi kyselyssä esitetty
Lappeenrannan pohjavesien tilaa kuvaava kartta (Kuva 2)
yllätti niin monet. Yli puolet vastasi kyselyssä kuvatun
pohjaveden tilan olevan jonkin verran tai paljon huonompi,
kuin mitä he olivat olettaneet. Vain yksi neljästä oli samaa
mieltä kyselyssä esitetystä pohjaveden tilasta.
Koska Suomessa pohjavedet ovat verraten hyvässä
kunnossa, ei niiden haavoittuvuutta ehkä riittävästi
ymmärretä. Osaltaan kyse voi olla myös tiedotuksen vähäisyydestä. Avoimen palautteen antajista monet kokivat,
että kysely herätti ajattelemaan pohjavesiä uudella tavalla
ja että tiedotusta ei joko ole ollut tarpeeksi, tai se ei tavoita
tarpeeksi suuria yleisöjä.

Enemmän kuin yhdeksän kymmenestä kyselyyn vastanneesta koki saaneensa ainakin jonkin verran uutta pohjavesiin liittyvää tietoa tästä kyselystä. Joka kolmas oli kyselyyn vastaamisen jälkeen myös aiempaa enemmän huolissaan pohjavesistä. Huomionarvoista oli myös se, että
tiedon lisääntyessä vastaajat olivat valmiimpia maksamaan
alueensa pohjavesien suojelemisesta.

Tuloksia on jo hyödynnetty
Kaikkiaan vastaajat pitivät pohjavettä kiinnostavana
aiheena. Vaikka vastaajat olivat tyytyväisiä pohjavetensä
nykyiseen laatuun, olisivat he valmiita myös maksamaan pohjavesien tilan turvaamisesta. Kysely oli maksuhalukkuuden arvioinnin ohella ilmeisen onnistunut
tapa tiedottaa asukkaita pohjavesiin liittyvistä asioista ja

Kuva 2. Lappeenrannan pohjavesien tila ja riskialueet.
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Pohjavesikysely kuvituskuva © Mirjam Orvomaa

POHJAVEDET

tuolloin käynnissä olleesta vesienhoidon suunnitelmien
kuulemisesta.
Kyselyn tulokset tukevat osaltaan vesienhoidon tavoitteita
pohjaveden hyvän tilan turvaamisesta. Asukkaidenkin
tärkeinä pitämien pohjaveden suojelutoimenpiteiden
toteutumista on jo ryhdytty edistämään viranomaisten
ja toimijoiden kesken Lappeenrannan pohjavesialueiden
suojelusuunnitelman seurantaryhmässä. Asukkaiden
mielipiteiden toivotaan myös antavan lisäarvoa pohjavesien parempaan huomioimiseen päätöksenteossa.
Vastaajien halukkuus osallistua omakohtaisesti pohjavesien suojelukustannuksiin yllätti alueelliset ympäristöviranomaiset positiivisesti. Kyselyn tuloksia ja mahdollisuuksia uusien, pohjaveden suojeluun tähtäävien rahoitusvaihtoehtojen kehittämiseksi tullaankin käsittelemään
Kaakkois-Suomen vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmässä. Kyselyn myötä tunnistettiin myös selkeä tarve
lisätä alueellista tiedottamista, jotta tietoisuus pohjavedestä ja sen suojelemisesta tavoittaa kansalaiset tulevaisuudessa paremmin.
Tehty kysely antaa osviittaa pohjavesiä koskevista
mielipiteistä Suomessa. Vaikka tuloksia on hyödyn-
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netty jo Vuoksen vesienhoitoalueen viimeisimmässä
Vesienhoitosuunnitelmassa, valtakunnallisten arvioiden
tekemiseen tarvitaan vielä samanlaisia tietoja erilaisilta
alueilta. Suunnitteilla onkin tehdä vastaavat kyselyt myös
harvempaan asutulla alueella sekä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, jossa asukkaiden käyttämä raakavesi on
pääosin pintavettä.
Tarkempaa tietoa kyselystä ja sen tuloksista on koottu
raporttiin, joka löytyy Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset – verkkosivuilta.

Kirjallisuus
Ympäristöministeriö. Valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategia. Suomen ympäristö 10/2015.
Väisänen, S., Hentilä, H., Juvonen, J. ja Lehtoranta, V. Asukkaiden
halu turvata Lappeenrannan pohjavesien hyvä tila – kyselytutkimuksen tulokset. http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/
Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Vesienhoitoalueet/Vuoksi/
Vesienhoitosuunnitelma_ja_taustaselvitykset.
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Ympäristövirtaama yhdistää vesistön
käytön ja ekologiset tarpeet
Ympäristövirtaama on virtaama, joka on määrällisesti, laadullisesti ja ajallisesti riittävä
turvaamaan joen ekosysteemin hyvän tilan. Koska vesivoiman tuotanto käytännössä
vaikuttaa vesistön virtaamiin voimakkaasti, siihen liittyvät rajoitteet ja tarpeet kannattaa ottaa huomioon heti määrittelyn alkuvaiheessa.
SAIJA KOLJONEN

tutkija, FT
Suomen ympäristökeskus, Vesikeskus
e-mail: saija.koljonen@ymparisto.fi

LAURI AHOPELTO

Suomen ympäristökeskus,
Vesikeskus
e-mail: lauri.ahopelto@ymparisto.fi

Y

mpäristövirtaamaa voidaan hyödyntää mm.
tärkeiden kalalajien ja jokivarsien kasvillisuuden
suojelemisessa, vedenlaadun hyvän tilan turvaamisessa sekä virkistyskäytön parantamisessa. Ympäristövirtaaman arviointiin ei ole kehitetty Suomen olosuhteisiin
soveltuvaa menetelmää eikä sitä tarkastella systemaattisesti
kansallisissa vesienhoitosuunnitelmissa. Vesistöt tai kohteet,
joissa ympäristövirtaaman merkitys tilan parantamistoimenpiteenä voisi olla suuri, eivät myöskään ole tiedossa.
Ympäristövirtaaman määrittelyyn on käytössä lukuisia
erilaisia tapoja yksinkertaisimmista hydrologisista arvioinneista aina yksityiskohtaisiin lajitason habitaattimalleihin.
Asiantuntijapaneeliin perustuvaa Building Block-menetelmä
(BBM) edustaa ns. holistista lähestymistapaa, jossa pyritään ottamaan huomioon kokonaisuus ja kaikki mahdolliset lähtötiedot. Menetelmän eduksi voidaan sanoa, että sitä
voidaan soveltaa ympäristövirtaaman kannalta merkittävien
muuttujien arvioimiseen nopeasti ja kustannustehokkaasti.
SYKEn hankkeessa pilotoitiin menetelmää kymmenellä
erityyppisellä jokikohteella. Samalla pyrittiin tunnistamaan,
miten arviointi onnistuu lähtöaineistojen määrän ja laadun
vaihdellessa. Jatkotyöskentelyn ja menetelmien kehittämisen kannalta pyrittiin tunnistamaan sellaiset kohteet,
joissa ympäristövirtaaman soveltaminen on vaikeaa esimerkiksi vesistön korkeasta rakennusasteesta tai luontaisesta
hydrologiasta (esimerkiksi vähäjärvisyydestä) johtuen.

Ympäristövirtaama osana kansainvälistä ja
kansallista ohjeistusta
Ympäristövirtaamien tarkastelu tuli ajankohtaiseksi sen
jälkeen, kun se mainittiin Euroopan Unionin vesivarojen
suojelua koskevassa ohjeistuksessa ”A Blueprint to safeguard

SEPPO HELLSTEN

Suomen ympäristökeskus,
Vesikeskus
e-mail: seppo.hellsten@ymparisto.fi

ANTTON KETO

ympäristöministeriö,
Luontoympäristöosasto
e-mail: antton.keto@ym.fi

Europe’s Water Resources”. Ohjeistuksessa esitetään tulevaisuuden suuntaviivat vesien käytön kehittämiseksi ja suositetaan ympäristövirtaamien määrittämistä rakennetuille
jokivesille vesipuitedirektiivin tavoitteiden saavuttamiseksi.
EU:n suositusten myötä paine ympäristövirtaamien määrittämiselle kasvaa myös Suomessa. Ympäristövirtaamaa
pohtinut EU-tason työryhmä julkaisi erillisen ohjeistuksen,
jossa määritetään, mitä tarkoitetaan termillä ekologinen
virtaama, miten sitä sovelletaan vesienhoidon eri vaiheissa
ja miten ekologista virtaamaa on sovellettu jäsenmaissa.
Käytännössä jokien hydrologis-morfologisen (HyMo)
tilan arvioinnissa tunnistetaan ne vesimuodostumat,
joissa ihmistoiminnan aiheuttamien muutosten kokonaisvaikutus ekologiseen tilaan on vähäistä suurempi.
Muuttuneisuutta arvioidaan yksityiskohtaisemmin viiden
muuttujan avulla: patojen ja muiden rakenteiden aiheuttamat nousuesteet, allastuminen eli rakennettu putouskorkeus, rakennettu osuus kokonaispituudesta ja rakentamisen vaikutus vedenalaisiin elinympäristöihin, lyhytaikaissäännöstelyn voimakkuus ja muutos kevään ylivirtaamassa tai kriittisten alivirtaamatilanteiden yleisyys.
EU:n ohjeistuksessa määritelty ekologinen virtaama pitäisi
olla linjassa kansallisen HyMo-tila-arvioinnin kanssa. Tämä
tarkoittaisi sitä, että vähintään hyvässä HyMo-tilassa olevassa
joessa pitäisi toteutua myös ekologisen virtaaman tavoitteet. Tällä hetkellä ei ole vielä varmuutta, tuleeko nykyisillä muuttujilla ekologisen virtaaman tavoitteet otetuksi
huomioon riittävän hyvin ja voidaanko nykyistä HyMotila-arvioinnin tulosta käyttää perusteena myös ekologisen
virtaaman saavuttamisesta tai tilavajeesta. Jatkossa HyMotila-arvioinnin ja ekologisen virtaaman välistä yhteyttä
tuleekin vielä tarkistaa ja ottaa huomioon mm. vaikutusten
merkittävyys. Tässä työssä päädyttiin tarkastelemaan käsite-
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tasolla ympäristövirtaamaa, joka ottaa huomioon ekologista
virtaamaa laajemmin myös tulva-alueet, vesistön erityyppisen käytön ja pienimuotoiset ohitusuomat.

Building Blockmenetelmässä rakennellaan
yhdessä ”palikoita”
Menetelmässä ympäristövirtaaman määrittää laaja asiantuntijajoukko keskustellen ja jakaen oman näkemyksensä muuttujista (lajit, yleisekologia, vesistön käyttö)
tai kohteen erityispiirteistä. Menetelmässä ei keskitytä
vain yksittäisille lajeille sopivaan virtaamaan, vaan pyritään määrittämään koko ekosysteemille sopiva virtaama
vuodenkierto huomioon ottaen.

Käytännössä ensimmäisessä vaiheessa tutustutaan kohdealueeseen ja kerätään tarvittavat saatavilla olevat tiedot.
Toisessa vaiheessa järjestetään asiantuntijoiden tapaaminen
(asiantuntijapaneeli), jonka aikana määritetään kohteelle
parhaiten sopivat muuttujat ajankohdittain. Tavoitteena
on, että asiantuntijatapaamisen jälkeen on päästy yhteisymmärrykseen alueelle parhaiten sopivasta ympäristövirtaamasta. Lopuksi arvioidaan voidaanko määritetty ympäristövirtaama saavuttaa ilman, että siitä aiheutuu liian
suurta haittaa joen käyttäjille tai kuinka suuri haitta on ja
voidaanko kompromissilla saavuttaa tyydyttävä lopputulos.
Menetelmässä ympäristövirtaama rakentuu rakennuspalikoiden (building blocks) avulla. Rakennuspalikka

BBM perustuu kolmeen oletukseen:
• Joen eliöstö voi selviytyä virtaaman
ollessa pieni, mutta on riippuvainen
myös suuremmista virtaamista.
• Tärkeiden virtaamaominaisuuksien tunnistaminen auttaa joen
luonnollisen eliöstön ja prosessien
säilyttämisessä.
• Erilaiset virtaamat vaikuttavat uoman
morfologiaan eri tavalla.

Kuva 1. Keskustelujen pohjana käytettiin taulukkopohjaista työkalua, johon erilaiset muuttujat ja ajankohdat
(building blocks) pystyttiin visualisoimaan. Esimerkkinä Paimionjoen monipuoliset keskustelut.

40

www.vesitalous.fi

VESIENSUOJELU
on ikään kuin muuttujakohtainen ajanjakso, jolle tietty
virtaama määritellään. Ajanjaksoja ja muuttujia määritettäessä pyritään ottamaan huomioon jokialueen ominaispiirteet, kuten virtaamat ja tulvat, jotka ylläpitävät jokiluonnon monimuotoisuutta, sedimentin dynamiikkaa
ja joen geomorfologista rakennetta. Ensin määritetään
perusvirtaama, joka määrittää joen jatkuvuuden tai
ei-jatkuvuuden sekä kuivien ja märkien kausien vaihtelun.
Perusvirtaaman jälkeen määritetään muut rakennuspalikat, joiden avulla pyritään saavuttamaan eliöyhteisöjen,
elinympäristöjen ja sedimentin prosessien hyvinvoinnin
kannalta sopivat virtaamat.

Erittäin informatiivisia ovat myös eri virtaamatilanteissa
otetut valokuvat samasta kohdasta. Irninjoen esimerkissä
pystyttiin voimayhtiön kanssa yhteistyössä tuottamaan
kuvasarja neljällä eri virtaamalla ja asiantuntijapaneelissa
sen perusteella pystyttiin keskustelemaan vaihtoehdoista,
vaikka kaikki osallistujat eivät olleet koskaan kohteella
vierailleet (Kuva 2).

Visualisoiva työkalu
Työpajoissa käytetty Excel-työkalu kehitettiin asiantuntijapaneelien keskustelua helpottamaan, sillä taulukon
avulla voidaan määritellä rakennuspalikat (kohdekohtaiset muuttujat) ja visualisoida ne keskustelujen edetessä
(Kuva 1). Metodissa määritetään joen erilaisille eliöille,
ekosysteemin toiminnalle tai muille seikoille (virkistyskäyttö, voimatalous) toivotut virtaamaolosuhteet ajankohdittain. Kun ajanjaksoja vertaillaan toteutuneisiin
virtaamiin, nähdään kuinka hyvin toivotut virtaamat
toteutuvat, ja missä ovat suurimmat ristiriidat.
Työkalulla keskustelua sai johdettua eteenpäin loogisesti ja
mahdolliset ristiriidat tulivat heti näkyviin ja niistä voitiin
keskustella lisää. Työkalun avulla voi myös muokata
virtaamia siten, että kohteen vesitase säilyy. Vesivoimalle
mahdollisesti aiheutuvan rahallisen menetyksen suuruutta
voi myös karkeasti arvioida.

1 m/s³

2,5 m/s³

Työpajoissa käytettävä aineisto
Työpajoissa käytettävä ja saatavilla oleva aineisto on
keskustelun sujuvuuden, perustelujen ja lopputuloksen
kannalta olennaisessa osassa. Kohteen mittaus- ja mallinnustiedot (poikkileikkaukset, vettynyt pinta-ala, habitaattimallit) ovat erittäin arvokasta pohjatietoa keskusteluja
varten. Samoin ekologinen aineisto (mahdolliset direktiivilajit ja niiden esiintymät) sekä vesien käytössä oleva
tila-arviointi ja vesistöjen yleinen käytön kuvaus antavat
tarpeellista taustatietoa. Yleisesti valmis hydrodynaaminen
aineisto habitaatteihin linkitettynä on kuitenkin erittäin
vähäistä ja sitä löytyy vain muutamista kohteista.
Käytännössä virtaaman ja vettyneen pinta-alan ja sen
perusteella elinympäristöjen suhteen määrittely mahdollistaa erittäin hyvän pohjan keskustelulle. Yksinkertainen
tapa laskea virtaaman ja elinympäristön suhdetta on
soveltaa käytettyjä preferenssejä linjamittauksiin, jotka on
tehty muutamalla erilaisella virtaamatilanteella.

5 m/s³

7,5 m/s³
Kuva 2. Kuvasarja eri virtaamilla havainnollistaa vesimäärän vaikutuksen helposti. Irninjoen kuvasarja kosken keskiosalta 1, 2,5, 5 ja 7,5 m/s³ virtaamilla samasta kohdasta.
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Miten keskustelun tukena käytetty Excel‐työkalu (muuttujien visualisointi) auttoi mielestäsi?
1 = "ei yhtään tai haittasi" . . . 5 = "auttoi tai selvensi erittäin paljon"

Perusvirtaaman tavoitteiden
määrittelyssä
Kalaston tarpeiden määrittelyssä
Virtaamien luontaisen vaihtelun
kuvaamisessa
Ongelmakohtien löytämisessä
Kokonaisuuden hahmottamisessa

1

2

3

4

5

En osaa
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

0

1

4

10

2

1

18

3,8

0

3

5

5

3

2

18

3,5

0

1

4

13

0

0

18

3,7

0

1

5

10

1

1

18

3,6

0

0

5

10

3

0

18

3,9

Onko mielestäsi ympäristövirtaaman soveltamisella realistisia mahdollisuuksia vaikuttaa
kohdealueenne ekologisiin olosuhteisiin?
1= Ei, sillä ei olisi
merkitystä ekologisiin
olosuhteisiin

vastausten lkm

1
0

5= Kyllä,
ympäristövirtaaman
käyttöönotto parantaisi
ekologisia olosuhteita

-

2
1

3
2

4
6

5
8

Yhteensä Keskiarvo
17
4,2

Miten mielestäsi ympäristövirtaaman määrittelyllä voisi olla vaikutuksia alla esitettyihin muuttujiin.
1 = "erittäin vähäinen vaikutus" . . . 5 = "erittäin suuri vaikutus"
En osaa
sanoa Yhteensä

Keskiarvo

1

2

3

4

5

Vaelluskaloihin (taimen, lohi, siika)

0

2

1

9

5

2

19

4,0

Muihin kalalajeihin (hauki, särkikalat, ahven)

1

2

7

5

1

3

19

3,2

Rantakasvillisuuteen

0

4

5

3

3

4

19

3,3

Jokiekosysteemin normaaliin toimintaan

0

1

2

8

4

4

19

4,0

Muiden uhanalaisten eliölajien (esim.
simpukat, saukko, päivänkorennot)
elinmahdollisuuksiin

0

2

4

7

2

4

19

3,6

Natura2000 tai muun luonnonsuojeluun
liittyvän alueen hoitoon

0

4

2

5

1

7

19

3,3

Virkistyskäyttöön (mm. uiminen, melonta)

0

1

8

3

4

2

18

3,6

Tulvasuojeluun

1

5

4

2

3

3

18

3,1

Vesivoiman tuotantoon

0

0

6

4

8

0

18

4,1

Kasteluveden riittävyyteen

5

3

4

1

2

3

18

2,5

Kuva 3. Työpajoista kerätty palaute antaa jatkotyöskentelylle hyvän pohjan ja kuvastaa myös ympäristövirtaaman määrittelyn ja käyttöönoton todellista tarvetta.
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Kerättyä kokemustietoa työpajoista
Työpajoihin osallistujat pitivät aihetta ja työskentelytapaa erittäin hyvänä ja keskustelut olivat sujuvia hyvinkin
erityyppisistä kohteista huolimatta (Kuva 3). Osallistujina
oli lähes kaikissa kohteissa myös vesivoimatalouden edustaja. Yleisesti ottaen säännöstelijän osallistumista pidettiin erittäin hyödyllisenä, sillä käytännön rajoitteiden
tuntemus antoi realistisemman muutosmahdollisuuksien
näkemyksen. Asiantuntijapaneelissa käytiin pohjatietojen
avulla ensin keskustelu ekologisista ja vesistön käyttömuuttujista ja niiden riippuvuudesta virtaamaan. Periaatteena
pidettiin, että ekologisten muuttujien riippuvuus virtaamaan käsitellään ensin (ns. ekologinen virtaama) ja sen
jälkeen muut intressitahot antavat käytännön mahdollisuudet ja rajoitteet toteutusta varten (ympäristövirtaaman
mahdollinen kompromissi).

Ympäristövirtaaman soveltaminen käytännössä
Ympäristövirtaaman laajamittaisen soveltamisen esteenä
on riittävien taustatietojen puuttuminen. Hydrologista
tietoa havaintojen ja mallinnuksen kautta on yleensä hyvin
saatavilla, mutta tieto uoman morfologiasta ja sopivien
habitaattien suhteesta virtaamaan on vähäistä. Ekologisesti
lajikohtaista tutkittua tietoa löytyy lähinnä lohikaloista
ja suurin osa muusta lajistoon tai ekosysteemien toimintaan liittyvästä tiedosta perustuu lähinnä asiantuntijoiden
kokemukseen (ns. expert opinion). Työpajatyyppisen
työskentelyn etuna on toimivuus myös puutteellisilla
taustatiedoilla, jolloin laajasta joukosta kehittämiskohteita
voidaan eritellä sopivat kohteet keskustellen. Lopullisen
päätöksenteon tueksi tarvitaan kuitenkin huomattavasti
enemmän tietoa ja edelleen todennäköisesti myös kenttämittauksia ja mallinnuksia.
Ekologian, virkistyskäytön ja erityisesti voimatalouden
yhteensovittaminen vaatii kuitenkin aina tarkempia selvi-

tyksiä mukaan lukien habitaattimallien soveltamista.
Toisaalta hyvässä yhteistyössä säännöstelijän kanssa
voidaan eri virtaamavaihtoehtojen vaikutuksia hyvin
nopeasti ja edullisesti kokeilla ja arvioida valokuvien ja
yksinkertaisten kenttämittausten avulla.
Pilottikohteissa päästiin keskustellen hyvin aiheeseen ja
hyvinkin pienillä muutoksilla pystyttiin useassa kohteessa
mahdollistamaan ekologisia hyötyjä ilman haittoja vesivoimalle. Esimerkiksi kevättulvan hyödyntäminen (uoman
morfologia, tulvasta riippuvaiset ympäristöt) nousi esiin
helposti toteutettavissa olevana muutoksena. Toki erityisesti suurten, voimakkaasti porrastettujen (ns. perinteisten
voimalaitosjokien), kohdalla ympäristövirtaaman soveltaminen huomattiin oletusten mukaisesti erittäin haasteelliseksi. Tällaisissa kohteissa mahdollisuudet ympäristövirtaaman hyödyntämiseen ja käyttöönottoon liittynevät
esimerkiksi luonnonmukaisten ohitusuomien tuomiin
monipuolisiin hyötyihin. Ympäristövirtaaman soveltaminen erityisesti vesistöissä, joissa voimatalouden ja vaeltavan lohikalaston yhteensovittaminen on avainasemassa,
saadaan lisätietoa juuri alkaneessa valtioneuvoston rahoittamassa Kalavirta-hankkeessa. Kalaston ja vesivoiman
tuotannon vuosikellojen yhteensovittaminen, kustannushyötyanalyysit sekä lainsäädännölliset tarpeet tullaan läpikäymään SYKEn, Luken ja Itä-Suomen yliopiston yhteishankkeessa yhdessä sidosryhmien kanssa.

Kirjallisuus
European Communities, 2015. Guidance Document No. 31. Ecological
flows in the implementation of the Water Framework Directive. doi:
10.2779/775712.
A Blueprint to safeguard Europe’s Water Resources. EU COM 2012: 673.
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Virttaankankaalla toimiva allasimeytys.

Mitä vesikonfliktit opettavat
yhteistyöstä?
Jo vuosisatoja ovat insinöörit suunnitelleet järjestelmiä, jotka ovat valtavan monimutkaisia ja elintärkeitä toimivan yhdyskunnan kannalta. Yksi keskeinen esimerkki on vesihuoltosysteemit. Suunnittelijan
onkin vaikea ymmärtää miksi toisinaan vesihuollon suurhankkeet kohtaavat vastustusta ja miten vastustukseen tulisi reagoida. Siinä missä nykyinen vesihuoltohankkeiden suunnittelu perustuu vahvasti
teknis-taloudellisiin faktoihin, tulisi tulevaisuudessa ottaa paremmin huomioon laajemmat yhteiskunnalliset lähtökohdat.

V

VUOKKO KURKI

DI (väit.)
e-mail: vuokko.o.kurki@gmail.com
Kirjoittaja tutki väitöskirjatyössään
ylikunnallisten tekopohjavesihankkeiden suunnittelua ja toteutusta.
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iime vuosikymmeninä
suuret vesihankkeet ovat
kohdanneet vastarintaa:
esimerkiksi vesivoima,
tekojärvet ja tekopohjavesihankkeet,
joista monet ovat surullisen kuuluisia
paikallisten ankaran vastustuksen ja
hankkeiden pitkittymisen johdosta.
Toiset hankkeet kaatuvat ja toiset
toteutuvat pitkien oikeusprosessien jälkeen. Mistä nämä konfliktit
kertovat? Mitä niistä voimme oppia?
Kertovatko ne nykyisen suunnittelukulttuurin tarpeesta muuttua muuttuvan maailman mukana?

Kiistanalaisen vesihankkeen voi
nähdä eräänlaisena jäävuorena.
Osapuolet katselevat vuorta sen eri
puolilta ja näkevät omanlaisensa
kuvan. Yhtä totuutta ei ole, vaan
jäävuoren ympärille muodostuu
useita erilaisia totuuksia.
Perinteisesti hankkeen suunnittelijat,
vesi-insinöörit, tutkijat ja konsultit
pystyvät analysoimaan tarkasti hankkeen tekniset ja taloudelliset lähtökohdat. Nykymaailmassa tämä ei
kuitenkaan riitä, sillä suuret vesihankkeet koostuvat monista muistakin

TUTKIMUS
ulottuvuuksista kuten luottamus, tuotetun tiedon hyväksyttävyys, vuorovaikutus ja neuvottelutaidot.
Suurin osa, noin 90 prosenttia jäävuoresta on piilossa
pinnan alla, eikä yksikään osapuoli pysty täysin
hahmottamaan hankkeen kaikkia ulottuvuuksia.
Asiantuntijavetoista hankesuunnittelua ohjaa monimutkaisia ilmiöitä pelkistävä rationaalisuus. Erilaisia lähestymistapoja ei kyetä tunnistamaan ja erityisesti ihmisten,
luonnon ja teknisten systeemien vuorovaikutussuhteet jäävät huomiotta. Suunnittelijat katsovat jäävuorta
yhdeltä suunnalta näkemättä muita näkökulmia tai tutkimatta tarkemmin mitä pinnan alle on piiloutunut.

Pinnan alla osapuolten intressit
Pinnan alta voimme löytää muun muassa eri osapuolten
intressit, joiden pohjalta he asettavat itselle päämäärän,
jota kohti ponnistella. Toisin sanoen intressit motivoivat
ihmisiä toimimaan niin kuin he toimivat. Ongelmana
on se, että lukkoon lyödyt päämäärät ja kilpailuhenkinen
ilmapiiri hukuttavat alleen monet vaihtoehtoiset tavat
tyydyttää nuo olemassa olevat intressit.
Jotta yksipuoliselta lähestymistavalta voitaisiin välttyä,
tarvitaan useita erilaisia näkemyksiä. Tarvitaan niitä,
jotka tarkastelevat jäävuorta aivan sen toiselta puolelta
kuin hankkeen vetäjät.
Yhteistoiminnallinen lähestymistapa lähtee liikkeelle
ajatuksesta, että kaikkien osapuolten edustajat kutsutaan
tasavertaisina neuvottelupöydän ääreen. Neuvottelujen
tarkoituksena on kartoittaa jokaisen osapuolen intressit,
ennen kuin varsinaista päämäärää lyödään lukkoon.
Prosessissa etsitään yhdessä ongelmiin ratkaisua, jonka
jokainen osapuoli voi hyväksyä, haetaan konsensusta ristiriidoista huolimatta.
Ideaalitilanteessa tällainen lähestymistapa ennaltaehkäisee
konflikteja ja löytää uusia luovia ja kestäviä ratkaisuja.
Intressiperustaista neuvottelumallia on käytetty esimerkiksi Yhdysvalloissa myös konfliktiin joutuneiden vesihuoltohankkeiden ratkaisemiseen, mutta Suomessa menetelmä on kuitenkin vielä lapsenkengissä.

Esimerkkinä tekopohjavesihankkeet
Otetaanpa esimerkiksi ylikunnallinen tekopohjavesihanke. Kunta, jonka alueelle laitos on tarkoitus rakentaa,
on täysin omavarainen pohjaveden suhteen, eikä tarvitse
tekopohjavettä oman alueensa vesihuollon turvaamiseksi.
Niinpä hanke koetaan tällä alueella hyvin todennäköisesti joko neutraaliksi tai haitalliseksi. Hanke voidaan

kokea uhkana paikalliselle taloudelle, ympäristölle tai jopa
ihmisten terveydelle, kuten Turun ja Tampereen seutujen
tekopohjavesihankkeet osoittivat.
Potentiaaliset haitat ovat harvoin tilastollisia tai laskennallisia, vaan kyse on ihmisten mielikuvista, olettamuksista
tai kokemuksesta. Toisaalta kompleksisissa prosesseissa
sekä hankkeen vastustaja että puolustaja voi vedota asiantuntijatietoon. Toisin kuin logiikassa, retoriikassa vastakkaiset argumentit voivat molemmat olla järkeviä.
Esimerkiksi ympäristökysymykset tekopohjavesihankkeiden yhteydessä herätti mielenkiintoisia argumentteja.
Hankkeiden vastustajien keskeinen näkemys oli, että
tekopohjaveden tuotanto pilaa harjuympäristön ja pohjaveden, kun taas hankkeen vetäjät vetosivat tekopohjavedentuotannon positiivisiin ympäristövaikutuksiin kemikaalien kulutuksen ja maankäytön näkökulmasta.
Jos potentiaaliset haitat pääsevät valtaamaan alaa ihmisten
yleisessä ajattelussa, on hankkeen mahdollisia hyötyjä
enää vaikea lähteä tunnistamaan tai hyväksymään.
Kilpailuasetelma syventyy ja osapuolet alkavat puolustaa
omia kantojaan antamatta tippaakaan periksi ja näkemättä toisen osapuolen taustalla olevia intressejä. Tällöin
faktojen lisääminen ei ratkaise tilannetta. Mitä silloin voi
tehdä vesi-insinööri, joka on koulutettu laskemaan todennäköisyyksiä, virtaamia ja viipymäaikoja, sanalla sanoen
etsimään ja esittämään faktoja?
Tampereen ja Turun seuduilla vesihuoltokysymys nähtiin
lähinnä teknisenä ja taloudellisena ongelmana, johon
asiantuntijat pystyvät löytämään vastauksen. Ongelman
kompleksisuutta ei tunnistettu ja hankkeen hallinta
keskittyi pääasiassa jäävuoren huippuun, pinnalla oleviin
haasteisiin, joita hankkeiden vastustus nosti esiin.

Tulevaisuuden asiantuntijan rooli
Tulevaisuuden kompleksisissa hankkeissa tarvitaan
laajempaa asiantuntijuutta. Laskennallisten faktojen
lisäksi tarvitaan paikallista tietoa, neuvottelutaitoja ja
kokonaisvaltaista ymmärrystä erilaisista vuorovaikutusprosesseista. Tarvitaan sovittelijoita ja sillanrakentajia
kovan tekniikan ja pehmeän inhimillisyyden välille,
jotta konflikteilta voitaisiin välttyä ja hankesuunnittelu
ja toteutus etenisivät jouhevasti. Suunnittelukulttuurin
muutos on jo nähtävillä niin vesisektorilla kuin yhdyskuntasuunnittelun kentällä laajemminkin. Puhutaan osallistumisesta ja yhteistyöstä, joskus puheet muuttuvat myös
käytännön teoiksi. Olennaista on perinteisen asiantuntijuuden muuttuminen kokonaisvaltaisemmaksi, erilaisia
tietämisen tapoja hyödyntäväksi prosessiksi, jossa tietoa
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kerätään, käsitellään ja hyödynnetään niin, että koko
jäävuori tehdään näkyväksi.

Tietolaatikko

Näin ollen tulevaisuuden vesialan ammattilaiset voisivat
toimia asiantuntijoina, mutta myös yhteistyön edistäjinä,
sen sijaan että heidät nähdään ainoan legitiimin tiedon
haltijoina. Sidosryhmät puolestaan tulisi nähdä tärkeinä
tiedontuottajina ja yhteistyökumppaneina eikä ainoastaan
tietolähteinä tai vastustajina.

Vuokko Kurki perehtyi väitöstyössään kahteen
kiistanalaiseen tekopohjavesihankkeeseen: Turun seudulla
noin 40 vuotta vireillä olleeseen kaukovedenhankintaan,
jonka seurauksena lopulta valmistui Virttaankankaan
tekopohjavesilaitos, sekä Tampereen ja Valkeakosken
seudun Tavase-tekopohjavesihankkeeseen, jonka
lopputulos on edelleen auki.
Kurki etsi uudenlaisia lähestymistapoja
pohjavesihankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.
Hän analysoi hankkeiden keskeisiä karikoita
yhteistoiminnallisen suunnittelun ja toteutuksen
näkökulmasta. Työn lähtökohtana oli tutkia suuria
vesihuoltohankkeita ei-teknisestä näkökulmasta, jolloin
tutkimus toimii myös eräänlaisena sillanrakentajana
perinteisen insinööritieteen ja yhteiskuntatieteen välillä.

Kirjallisuus
Kurki, V. 2016. Negotiating groundwater governance: lessons from
contentious aquifer recharge projects (Vesi neuvottelupöydissä:
oppeja kiistanalaisista tekopohjavesihankkeista.) Saatavilla:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-3762-2

HELPPOA ETÄHALLINTAA
Grundfos Remote Management (GRM) on
kustannustehokas ja kattava internet-pohjainen pumppujen ja pumppaamoiden hallinta- ja valvontatyökalu. Etähallinta vähentää
tarvetta paikan päällä tapahtuviin huoltokäynteihin ja virheilmoitukset tulevat perille
varmasti – ilman viiveitä.

Grundfos 1/2

ELSA-DC on valmiiksi koottu Dedicated
Controls -järjestelmä, joka on suunniteltu
erityisesti suomalaisiin kohteisiin. Siinä on
mm. värinäytöllinen CU 362 -ohjausyksikkö,
joka mahdollistaa jopa kuuden pumpun
ohjauksen, seurannan ja valvonnan samaan
aikaan.
ELSA-DC:n hyötyjä ovat mm.:
• helppo käyttö ja suuri värinäyttö
• pumppujen hyötysuhteen optimointi
• integroitu modeemi
• reaaliaikainen seuranta verkossa.
Kysy lisää myynnistämme puh. 0207 889 900

vesitalous_5-2016_170x120.indd 1
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Älykkäillä järjestelmillä
resurssitehokkuutta vesihuoltoon
HSY järjesti syyskuussa SmartWater-työpajan, johon osallistui viitisenkymmentä vesihuoltoalan ammattilaista 16 eri vesilaitoksesta. Tapahtumassa kuultiin useista eri digitalisaatioon liittyvistä kehityshankkeista sekä jaettiin ideoita ja hyviä käytäntöjä. Työpaja oli osa Tekes-rahoitteista ÄlykäsVesi-projektia.
TUOMO HÄYRYNEN
tuomo.hayrynen@vesitalous.fi

Ä

lykäsVesi-projektissa tavoitteena on parantaa vesihuollon
resurssitehokkuutta kehittämällä ja ottamalla käyttöön
vedenjakelun ja viemäröinnin uusia ja
innovatiivisia älykkäitä järjestelmiä. Tavoitteena on rakentaa työkalut modernin vesihuollon tuottaman kasvavan tietomäärän
hallintaan, keskittyen erityisesti verkostoihin. Tiedon hyötykäyttöä kartoitetaan
ja testataan myös muilla vesihuollon osaalueilla kuten strategisessa johtamisessa.

Yhteistyötä yritysten kanssa
Pilotointi tarjoaa HSY:lle mahdollisuuden
lisätä osaamista laajojen, kehittämistyötä
edellyttävien älykkäiden ratkaisujen hankkimisessa, minkä lisäksi pilottiratkaisut
ovat monistettavissa muillekin toimijoille.
Yrityksillä puolestaan on mahdollisuus
esitellä, demonstroida ja kehittää omia
tuotteitaan vaativassa testiympäristössä.

”HSY:n verkostoinvestoinnit ovat vuosittain noin 100 miljoonaa euroa, joten
resurssien viisaalla suuntaamisella on
suuri merkitys toiminnan tehostamisessa.
Älykkäät verkoston hallinnan työkalut
voisivat parantaa mm. häiriötilanteiden
ennakointia ja operatiivista toimintaa
sekä toimia johtamisen tukena”, kertoo
projektin johtaja Aninka Urho HSY:stä.
ÄlykäsVesi-projektin keskeisenä periaatteena on, että kehitystyötä tehdään yhdessä
yrityskumppaneiden kanssa. Aninka
Urhon mukaan yritysten löytäminen on
ollut haasteellista eikä valmiita ratkaisuja
testattavaksi ole helppo löytää.
”Yritysten tarjoamia erilaisia vaihtoehtoja
ovat valmiit tuotteet, räätälöitävät ratkaisut
tai uuden tuotteen kehittäminen alusta
alkaen. Olemme kartoittaneet erityisesti
yritysten ideoita tai tuotteistamista vailla
olevia lähes valmiita tuotteita, mutta niitä
ei ole paljoakaan löytynyt. Käynnistymässä
on vielä pilotointeja, joihin tullaan etsimään osallistujia avointen tarjouspyyntöjen muodossa”, Urho sanoo.

Kuva: HSY/Tiina Hakala

Hankkeita jo käynnissä

HSY:n järjestämässä SmartWater-työpajassa vesihuoltoalan toimijat pohtivat, kuinka toimintaa voidaan kehittää digitalisaation avulla.

ÄlykäsVesi-projektin puitteissa on löytynyt
useita lupaavia kehityshankkeita. Yksi
niistä on konenäkösovellusten ja niihin
liittyvien ohjelmistojen käyttö viemäriverkostojen kunnon ja saneeraustarpeen
arvioinnissa.
”Uusilla menetelmillä on saatu lisättyä
viemärikuvausten määrää ja saatu
tarkempaa tietoa verkoston kunnosta eri
paikoissa. Urakoitsija suorittaa kuvauksen
ja saatu data siirtyy automaattisesti analy-
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sointiin, jossa muodostuu tulkinta siitä, minne saneeraukset kannattaa kohdentaa. Kesällä aiheesta järjestettiin
oma workshop ja työtä jatketaan innostuneissa tunnelmissa”, kertoo ryhmäpäällikkö Tiia Lampola HSY:stä.
Toisena esimerkkinä hyvin käynnistyneestä kehitysprojektista on investointien esisuunnittelun työkalu,
jossa otetaan huomioon vaihtoehtoisia skenaarioita,
yhteisvaikutuksia, entistä isompia kokonaisuuksia ja
tulevaisuuden epävarmuustekijöitä. Muun muassa
uusien asuinalueiden kaavoituksen etenemisen seurausten tarkastelu on vesihuollolle merkittävä tekijä,
joka vaikuttaa päätöksentekoon monin eri tavoin.
HSY:ssä uusi Blominmäen puhdistamon avaaminen ja
Suomenojan alasajo on myös merkittävä verkostojen
kehittämiseen liittyvä tapahtuma, jonka analysoinnissa
edistykselliset ohjelmistot voivat olla apuna.
”Työkalun suunnittelussa kiinnostuneilta yrityksiltä kysyttiin, miten he ongelmaa lähestyisivät ja käytiin vuoropuhelua, mikä lisäsi HSY:n omaa ymmärrystä asiasta”, kertoo
erityisasiantuntija Heidi Ekholm HSY:stä.

Uusia näkökulmia vesihuoltoon
ÄlykäsVesi-projekti on konkreettisten tuotteiden kehittämisen lisäksi herättänyt keskustelua innovaatiotoiminnan, yhteistyön ja asiakaspalvelun merkityksestä koko vesihuoltoalalla. Vuoropuhelu eri toimialojen yritysten kanssa on antanut uusia ajatuksia ja
Heidi Ekholmin mielestä vesihuoltoalalla olisikin
paljon opittavaa. ”Olisi hyödyllistä koko toimialalle,
että oppisimme jakamaan ja hyödyntämään ideoita ja
uusia innovaatioita mahdollisimman tehokkaasti. Tämä
edellyttäisi avoimempaa yhteistyötä vesihuoltolaitosten
ja kumppaniyritysten kesken, että osaamista saataisiin
yhdistettyä ja otettua laajasti käyttöön parhaita käytäntöjä. Vesihuollon koko innovaatiokulttuurissa olisi
paljon kehitettävää.”
”Vesihuolto on hyvin teknologiaorientoitunut ala. Tulisi
kuitenkin miettiä myös, mitä muita asioita voitaisiin
tehdä asiakkaiden palvelemiseksi. Tässä voisimme ottaa
oppia muista maista ja muilta toimialoilta, kääntää
asioita ylösalaisin ja vaihtaa näkökulmia uuden oppimiseksi”, Ekholm arvioi.

Uusi paineviemärijärjestelmä De 75-160
Kestävät pinnoitteet:

• BioZinalium 400 g/m²+ Aquacoat 80 μm
• Sisäpuolinen Ductan-pinnoite kestää myös happamia jätevesiä (pH 1-10).

Helppo ja kevyt asentaa.

Saint-Gobain 1/2

Ekologinen
• Valurauta on 100 %:sesti kierrätettävä.
• Materiaalit eivät sisällä VOC- eikä BPA-yhdisteitä.

Saint-G
Saint-Gobain
aint-Gobain Pipe Systems
Strömbergin
erginkuja
j 2, 00380 HELSINKI, Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA
Strömberginkuja
24 600, fax 0207 424 601, E-mail: sgps.finland@saint-gobain.com
Puh. 0207 424
www.sgps.fi
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Vesihuoltojaoston syysseminaari: ÄLYKÄS VESI
Aika:

Torstai 10.11.2016 klo 16:00–21:00

Paikka:

FCG Finnish Consulting Group Oy, Osmontie 34, 00610 Helsinki

OHJELMA:
16:00

Vesihuoltojaoston vuosikokous
- toimintakertomus 2016
- alustava toimintasuunnitelma 2017
- työvaliokunnan valinta vuodelle 2017

Kahvitarjoilu
17:00

Seminaarin avaus

17:05

Älykäs Vesi – nykytila pohjoismaissa ja tekniset
mahdollisuudet
- Markus Sunela, FCG Finnish Consulting Group Oy

17:40

Paradigman jäljillä. Tutkimus vesihuollon
ajattelumalleista
- Ossi Heino, Tampereen teknillinen yliopisto

18:15

Hengähdystauko

18:30

Älykäs Vesi Innovaatiorahoituskeskus Tekesin
hankkeissa
- Tuomas Lehtinen, Tekes

19:05

Konenäkösovellutusten hyödyntäminen vesihuoltoverkostojen kuvausten tulkinnassa
- Tiia Lampola, Helsingin Seudun
Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY

19:40

Integration of HSY's network data resources:
first investigation
(HSY:n verkostotietojen integrointi:
esiselvityksen tulokset)
- Anas Altartouri, Aalto-yliopisto

Viinitarjoilua, purtavaa, laadukasta keskustelua sekä FCG:n
innovaatiohuoneen esittely
21:00

Tilaisuus päättyy

ILMOITTAUTUMINEN:
Ilmoittautumiset viimeistään 24.10.2016 Vesihuoltojaoston
sihteerille: jere.nieminen@ulefos.fi.
T I L A I S U U D E N J Ä R J E S TÄ M I S TÄ T U K E E M V T T R Y.

Pohjavesijaosto esittäytyy

P

ohjavesijaosto on yksi vanhimmista jaostoista Suomen
Vesiyhdistyksessä. Jaosto on yhteiskunnan eri sektoreilla toimivien pohjavesiasiantuntijoiden keskustelufoorumi ja sen tavoitteena on pohjavesitietouden tasapuolinen levittäminen mahdollisimman laajasti. Jaosto
kokoontuu 3–4 kertaa vuodessa ja järjestää koulutustilaisuuksia,
teemailtapäiviä sekä retkiä erilaisiin pohjavesiasioiden kannalta
mielenkiintoisiin kohteisiin. Jaosto ottaa tarvittaessa kantaa ajankohtaisiin pohjavesiasioihin mm. antamalla lausuntoja sekä julkaisemalla mielipidekirjoituksia. Jaosto on koonnut omana työnään

Vesi – kohtuullisesti nautittuna
www.vesitalous.fi
– on50
terveellistä

Pohjavesitutkimusoppaan, jonka viimeisin versio julkaistiin vuonna 2005. Pohjavesijaoston vahvuus on tällä hetkellä 32 henkilöä.
Pohjois-Savossa pohjavesien parissa työskentelevät ovat perustaneet oman, Pohjois-Savon pohjavesijaoston, jonka jäsenmäärä
on 17 henkilöä.
Yhteystiedot:
Pirkko Öhberg (pj, pirkko.ohberg@poyry.com, 040-7684478),
Timo Kinnunen (siht., timo.kinnunen@ely-keskus.fi).

LIIKEHAKEMISTO
b VEDENKÄSITTELYLAITTEET JA -LAITOKSET

b AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT

Pyörreflotaatio

Tehokkain flotaatio maailmassa
Flotaatiolaitossuunnittelua
(80 x 30)
ja toimituksiaRictor
yli 45 vuotta

Slatek (80 x 45)

SIBELIUKSENKATU 9 B
PUH. 09-440 164

00250 HELSINKI
www.rictor.fi

www.kaiko.fi

Vesiautomaation
erikoisosaaja
Teoteam
jo vuodesta
1986.(80x40)

• Vuodonetsintälaitteet
Kaiko
(80 x 50)
•
•
•
•

Vesimittarit
Annostelupumput
Venttiilit
Vedenkäsittelylaitteet

Kaiko Oy
Henry Fordin katu 5 C
00150 Helsinki

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

www.teoteam.fi

b JÄTEVESIEN- JA LIETTEENKÄSITTELY

Huber (80 x 50)
WASTE WATER Solutions
Ympäristötekniikkaa - Maailmanlaajuisesti
Hydropress Huber AB
Puh 0207 120 620
info@huber.fi
www.huber.fi

Olisiko tässä paikka sinun
ilmoituksellesi?
Pyydä tarjous ilmoituksesta
ja suunnittelusta:
ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi
Tuomo Häyrynen 050 585 7996
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LIIKEHAKEMISTO
b SUUNNITTELU JA TUTKIMUS

b VESIHUOLLON KONEET JA LAITTEET



TUOTTEITAMME:



Ramboll (80x60)



Välppäysyksiköt

Fennowater (80Hiekanerotusx 60) ja
kuivausyksiköt
Lietekaapimet




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

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



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



www.fennowater.fi

Lietteentiivistys- ja
kuivausyksiköt
Kemikaalinannostelulaitteet
Flotaatioyksiköt
Lamelliselkeyttimet
Biologiset
puhdistamot

Puhtaan veden
ratkaisumme
•
•
•
•
•

pohjavesi ja vedenhankinta
jätevedenpuhdistus
Pöyry (80 x 70)
vesihuoltoverkostot
hulevedet
vesihuoltostrategiat

www.poyry.fi/vesi
vaihde 010 1133

Kokonaisratkaisut vesihuoltoon
Puhdas- ja jätevesipumput, uppopumput,
pumppaamot, upposekoittimet, venttiilit ja
KSB (80 x 80)
käynnissäpito

KSB Finland Oy
Savirunninkatu 4, 04260 Kerava
Puh. 010 288 411, www.ksb.fi

VESIHUOLTO INFRA GEO
SUUNNITTELU TUTKIMUKSET
Sweco (80LUVAT
x 40)
KONSULTOINTI
MALLINNUS HULEVESI
Pa-Ve (80x100)
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LIIKEHAKEMISTO
b bVEDENALAISET TARKASTUKSET

bbPLANKTONMÄÄRITYKSET

VEDENALAISET TARK ASTUKSET
Menetelmät:
- ROV (sukellusrobotti)
- Viistokaikupalvelut
- Tarkastukset sukeltamalla

Kohteet mm:
- Säiliöt / putket / tunnelit - Putki ja kaapelilinjat
- Satamat / laiturit / sillat - Kartoitus ja etsinnät
- Voimalaitokset ja padot - Kuilut ja kaivot

Plankton

Weltek (80x40)
Weltek Oy
Meskantie 32
37200 Siuro

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

Zwerver Zwerver 80x50
Arkadiantie 2
25700, Kemiö
www.zwerver.fi
info@zwerver.fi
040-7079385

Laskentakyvetit

Planktonille ja humukselle.

Huokea kotimainen vaihtoehto.

b bVESIKEMIKAALIT

KALKKIA KAIKKEEN VEDENKÄSITTELYYN
Sovelluksia juoma- ja
jätevedenkäsittelyyn
Tarjoamme asiakkaillemme sovelluksia
aina kemiallisesta saostamisesta
biologisen käsittelyn tukemiseen, hajunja korroosiontorjuntaan, desinfiointiin ja
lietteenkäsittelyyn Ratkaisemme ongelmat
yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.
Lue lisää: www.kemira.com/fi

Nordkalk

KÄYTTÖKOHTEET
Juomavedet • Jätevedet
Prosessivedet • Kaivosvedet
Lietteet

Kemira (80x80)

www.nordkalk.fi

Member of Rettig Group

Algol (170 x 60)
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Julia Talvitie and Anna Mikola: Wastewater treatment plants as
transit routes for microplastics into the waterways

A

joint project by the Finnish Environment Institute
and Aalto University is studying the role of wastewater
treatment plants as routes for microplastics into the waterways. The study examines the ability of the conventional
wastewater treatment process to remove microplastics from
wastewater and considers the possibilities of various new
technologies to enhance the results of treatment in comparison with the current situation. The study also examines the
microplastic loading emanating from wastewater plants on
waterways and its possible impacts on aquatic life.

Pia Välitalo: Substances harmful to hormone function contained in
treated wastewater

C

ompounds harmful to hormone function have caused
concern as they are known to be detrimental to the environment and to human health. Wastewater has been found
to be a considerable source of emissions into waterways in
other parts of the world. What is the situation in Finland?
Does treated wastewater contain chemicals harmful to
hormonal functioning? Can wastewater cause effects harmful
to hormone function?

Jukka Mehtonen, Noora Perkola, Timo Seppälä,
Jaakko Mannio, Päivi Fjäder, Taina Nystén and Simo Salo:
Perfluorinated compounds in our environment – what, why and
where?

P

erfluorinated compounds are permanent compounds
which are found practically everywhere in the environment, also far from their actual emission sources. In the
risk management of PFAS compounds, the precautionary
principle should be applied while promoting the replacement of the most harmful compounds with less damaging
ones. In connection with the body of information on the
compounds, there is room for improvements on things like
applications and their use in replacement compounds.

Anna Mikola: The possibilities for and costs of eliminating
contaminants at Finnish wastewater treatment plants

T

reatment processes are currently under construction in
Switzerland and Germany for the removal of organic
contaminants in municipal wastewater. What is the situation
in Finland? Could the same be done here, and what would
it cost? Can technologies suitable for us be found? This was
studied in a utility-based project financed by the Finnish
Water Utilities Development Fund.

ment made it possible to enhance markedly the removal of
traces of pharmaceuticals from the wastewater. The technology is attractive as it does not require the construction
of a separate treatment stage if the plant has been built as
an MBR utility.

Jaakko Gustafsson: Surface water management should also figure
in the needs of environmental conservation

R

egulations for surface water in the legislation on water
services are primarily focused as taking place within
the framework of the Land Use and Building Act. Surface
water is composed principally of rain and melted snow, and
the definition of surface water also includes drainage water
drawn from the foundations of buildings. Surface water does
not for the most part require as thoroughgoing treatment
as wastewater proper, but surface water may also in certain
cases result in risks of spoiling soil or waterways. It is also
possible that in some cases surface water can be seen as wastewater. Structures necessary for the management of surface
water may also have to be located outside zoned areas. In
these cases, the transfer and treatment of surface water will
have to be figured into regulations under the Environmental
Protection Act and the Water Act.

Katri Siimes, Jukka Mehtonen and Jaakko Mannio:
Substances on the EU watch-list in surface water – results from a
survey in Finland

S

ubstances on the EU watch-list are proposed for inclusion
in the EU’s list of priority substances which are harmful
and hazardous to the aquatic environment. The occurrence
of these substances in surface waters is to be charted in all EU
member states before a decision on including them in the list
of substances. In the survey of Finland coordinated by the
Finnish Environment Institute, significant concentrations
were found in water of female hormones and diclofenac, for
example.

Other articles
Saijariina Toivikko: Chemicalisation as a water sector’s challenge
(Editorial)
Sari Väisänen, Hanna Hentilä, Janne Juvonen,
Virpi Lehtoranta and Heidi Rautanen: Interest in groundwater
reserves - there is also preparedness to pay for their good condition
Saija Koljonen, Lauri Ahopelto, Seppo Hellsten and Antton Keto:
Ecological flow combines waterway use and ecological needs

Niina Vieno: Removing pharmaceuticals from wastewater with
PAC-MBR technology

Vuokko Kurki: What water conflicts are teaching about
cooperation?

uring summer 2015, the addition of powdered active
carbon to a membrane bioreactor was tested at Vihti
Water’s wastewater treatment plant in Nummela. The treat-

Eliisa Irpola: Chemistry provides sustainable development
solutions

D
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Vieras
kynä

-

Kemia tarjoaa kestävän
kehityksen ratkaisuja
Kemianteollisuuden tuotteet ja toiminta ovat
välttämättömiä ihmiskunnan hyvinvoinnin kannalta. Kehittynyt kemian osaaminen ja siihen
perustuvat tuotteet luovat edellytykset riittävään
ravinnontuotantoon, puhtaan veden saatavuuteen, terveyden ja sairauden hoitoon.

ELIISA IRPOLA

johtava asiantuntija, Kemianteollisuus ry.
e-mail: eliisa.irpola@kemianteollisuus.fi

V

edenkäsittelyssä kemikaaleihin perustuvat
ratkaisut mahdollistavat puhtaan juomaveden tuotannon, tehokkaan vesien puhdistuksen ja prosessivesien kierrätyksen. Kemikaaleja käytetään rehevöityneiden järvien kunnostuksessa ja fosforitasapainon hallintaan vesistöissä sekä
puhdistamojen lietteen määrän vähentämiseen ja lietteen jatkohyödyntämiseen.
Kemianteollisuuden innovaatiot ovat mahdollistaneet myös monien muiden toimialojen tuotekehityksen tulevaisuuden kannalta tärkeiden kysymysten
ratkaisemiseen. Uudet kemian tuotteet ja niihin liittyvä osaaminen toimivat perustana esimerkiksi uusiutuvien biopolttoaineiden tuotannossa tai vaikkapa aurinkokennojen tai sähköautojen akkujen kehityksessä.
Mikroelektroniikan ja tietotekniikan huima kehityskin
perustuu suomalaisten kemian ja fysiikan osaajien kehittämään atomikerroskasvatusmenetelmään.
Kemikaalien turvallisuuden eteen on tehty valtavasti
työtä ja työ jatkuu. Kemianteollisuus on sitoutunut
maailman tiukimman kemikaalien turvallisuuden
takaavan säädöksen, REACHin toimeenpanoon.
Eurooppalaiset yritykset ovat käyttäneet 10 miljardia

euroa lainsäädännön vaatimusten täytäntöönpanoon
viimeisten 10 vuoden aikana. Työn tulokset ovat
nähtävillä mm. Euroopan kemikaaliviraston ECHAn
rekistereissä.
Kemikaaliturvallisuus on alan yrityksille ja toimitusketjuille elinehto. Tuotteiden ostajat edellyttävät yrityksiltä
saumatonta yhteistyötä viranomaisten kanssa, kemikaaliriskien hyvää hallintaa sekä jatkuvaa tuotteisiin liittyvää
tutkimustyötä. Kemikaaleja on tänä päivänä tutkittu
enemmän kuin koskaan ja tietoa niiden ominaisuuksista ja turvallisista käyttötavoista on saatavilla helposti
ja kattavasti. Kemikaalien turvallinen käyttö on käyttäjien, valmistajien ja viranomaisten yhteinen tavoite.
Kemianteollisuus on kiertotalouden edelläkävijä, jo
vuosikymmenien ajan eri toimialojen jäte- ja sivuvirroista on jalostettu korkean lisäarvon tuotteita materiaalitehokkuuden parantamiseksi ja luonnonvaroja
säästäen. Biotalouden kasvu ja kehittyminen eivät olisi
mahdollisia ilman kemiantekniikan ratkaisuja ja kemianteollisuuden tuotteita. Kemia on luova ja jatkuvasti
kehittyvä luonnontiede, joka on tärkeässä osassa haettaessa kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja globaaleihin ongelmiin ja käytännön haasteisiin.
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Uponor Barrier PLUS.
Ensimmäinen täysin muovinen
juomavesiputki saastuneelle maaperälle.

Uponor Infra
!

UUTUUS

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

Lisätietoja
www.uponor.fi

