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Menestystarinaan jatkoa, 
mutta miten?

Suomalainen vesiensuojelu on ollut menestystarina. 
Tämä koskee yhdyskuntien jo pitkään hyvällä 
mallilla olevaa jätevesien käsittelyä ja entistä katta-
vammin myös teollisuuden vesiensuojelua. Haja-

kuormituksen hallinta on välillä vähän yskinyt mutta 
tilanne paranee kuitenkin koko ajan. Yksittäisiä katastro-
feja mahtuu mukaan kuten Talvivaara, mutta kokonais-
kuva on parempaan päin.

Prosessiteollisuuden suhteen prosessien tehostaminen ja 
päästöjen vähentäminen on koko alan ja laitevalmistajien 
elinehto. Kehitystä on tapahtunutkin nopealla tahdilla, ja 
nykyisin ympäristöhörhöt ja teollisuusinsinöörit puhalte-
levat enimmäkseen yhteen hiileen.

Aika ei kuitenkaan pysähdy tähän, ja jatkuvasti tulee uusia 
haasteita, joihin on sekä ympäristön että talouden hyvin-
voinnin nimissä puututtava. Ja kuten yleensäkin näissä 
asioissa, mitä aiemmin ja fiksummin, sen parempi, molem-
milta kannoilta. Uusia haitta-aineita tulee ympäristöön 
jatkuvalla syötöllä kuten edellisen Vesitalous-lehden artik-
kelit asiaa valaisivat ansiokkaasti. Teollisuuden rakenne 
muuttuu ja kokonaiset teollisuuden alat kuten metsäteol-
lisuus uudistuvat hengästyttävällä vauhdilla. Nopeimmat 
ja fiksuimmat voittavat avoimella kansainvälisellä kentällä, 
jossa markkinat ja haasteet ovat hyvin suuret. Suomalainen 
teollisuus on ollut hyvin ajan hermolla.

Myös liiketoiminnan mallit monipuolistuvat. Start-uppeja 
ja kasvuyrityksiä syntyy, mutta toivottavasti tämä on vasta 
alkusoittoa. Suomi on pienenä, teknologiaintensiivisenä 
ja vientiin nojaavana maana ainakin periaatteessa otol-
lista maaperää uudelle laajamittaiselle ja kansainväliselle 
Cleantech-liiketoiminnalle ja osaamiselle. Toivottavasti 
myös käytännössä.

Maailmalla vesiensuojeluongelmat sen kuin kasvavat. 
Myös rahoitusta on paljon liikkeellä. Miten saisimme 
suomalaista panostusta vielä reippaammin maailmalle 
tekemään uusia lukuja vesiensuojelun menestystarinaan? 
Yhä suurempiin sfääreihin, mutta kotimaata ja Itämerta 
unohtamatta. Yritystä kyllä on mutta kasvutilaa riittää 
varmaankin vielä enempään.

Tämä erikoisnumero luo katsauksen teollisuuden vesien-
suojelun eräisiin keskeisiin osaamisalueisiin. Näitä ovat 
ympäristön tilan hoito, jätevesien käsittelyn kehittäminen 
ja tehostaminen, riskienhallinta, koulutus, yliopistoyh-
teistyö ja liiketoiminta, erityisesti startup-yritykset. Nämä 
ovat edustavia esimerkkejä siitä missä suomalaisessa vesi-
intensiivisessä teollisuudessa tällä hetkellä liikutaan veden 
laadun hoitamisen ja vesiensuojelun suhteen. 
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Ensimmäisen maamme vesien 
biologiaa käsitelleen tieteel-
lisen tutkimuksen julkaisi 
Kaarlo Mainio Levander 

vuonna 1900. Samana vuonna Imatran 
Tainionkoskelle vuonna 1897 perus-
tetun Aktiebolaget Tornatorin puuhio-
ketta, sulfiittisellua ja ruskeaa paperia 
valmistaneen tehtaan vaikutusalueilla 
Vuoksessa tehtiin sisävesiemme ensim-
mäisiä likaantumistutkimuksia (Seppo-
vaara 1984). Vuoksen likaantumisesta 
tehtiin oikeuskiistojen siivittämänä laaja 
tutkimus, jonka tekijäksi tuli Suomen 
ensimmäinen limnologian professori 
Heikki Järnefelt. Limnologisen tutki-
muksen kehityksessä metsäteollisuuden 
likaantumistutkimuksilla onkin ollut 
suuri rooli. Tutkimusta vauhdittivat osal-
taan likaantumishaitoista kummunnut 
yhteiskunnallinen keskustelu ja lainsää-
dännön kehittyminen.

Vuoden 1961 vesilaki ja sen merkit-
tävä uudistaminen 1987 tiukensivat 
asteittain jätevesipäästöjen lupaehtoja. 
Vesilaki ei aluksi juurikaan hillinnyt 
1960-luvun vakaan tuotannon kasvun 
myötä lisääntyneen teollisuustuo-
tannon vesistöpäästöjä. Sama on todet-
tava asutuskeskusten jätevesipäästöistä, 
joiden puhdistamoratkaisuja päätöksen-
tekijät usein viivyttelivät (esim. Louekari 
1999). Näin ollen 1970-luvulle tultaessa 
Suomessa oli runsaasti järviä ja muita 
vesialueita, jotka kärsivät pahenevista 

happikadoista, kalakuolemista, leväku-
kinnoista ja hygieniahaitoista. Vesilain 
uudistuksen, yhteiskunnallisen keskus-
telun ja ympäristöliikkeiden myötä jäte-
vesien puhdistus tehostui vasta 1980-
luvun lopulla ja 1990-luvulla merkittä-
västi. Kun lisäksi otettiin oppia maail-
malta järvien kunnostusmenetelmistä, 
oli suomalainen menestystarina likaan-
tuneimpien järvien puhdistumisesta 
valmis.

Rakennemuutoksen myötä Suomessa 
on tällä hetkellä kymmenisen vesialu-
etta, joilta metsäteollisuuden jäteve-
sikuormitus on loppunut kokonaan. 
Kuormitettuja vesialueita on kuitenkin 
edelleen parikymmentä. Nyt kun metsä-
teollisuus on uudessa nousukiidossa, on 
aika tarkastella vesistövaikutusten kehi-
tystä ja vesiensuojelun tulevia haasteita.

Suomen pintavesille on yli vuosikym-
menen ajan asetettu EU:n vesipoli-
tiikan puitedirektiivin mukaisesti haas-
teelliset hyvän ekologisen ja kemial-
lisen tilan tavoitteet (Vuori 2009). 
Metsäteollisuuden kuormittamien vesi-
alueiden tila on enimmäkseen selvästi 
parantunut viimeisen parin vuosikym-
menen aikana. Niistä noin neljästätoista 
järvialueesta, joiden heikentyneeseen 
tilaan metsäteollisuuden jätevesikuor-
mituksella on aiemmin ollut merkit-
tävää vaikutusta, on puolessa jo saavu-
tettu vähintään tavoitteena oleva hyvä 

Metsäteollisuuden jätevesikuormitus on laskenut voimakkaasti etenkin 1990-luvulta lähtien ja tehtai-
den taannoin pahoin pilaamat järvialueet ovat puhdistuneet. Hyvän ekologisen tilan tavoitteisiin pää-
seminen edellyttää kuitenkin vielä monin paikoin vesiensuojelun tehostamista. Uutena haasteena on 
puunkorjuun vesistökuormituksen hallinta muuttuvassa ilmastossa. Metsävaltaisten valuma-alueiden 
järviämme vaivaa ruskenemiskehitys ja kalojen elohopeapitoisuuksien laatunormien ylittyminen.

Järviemme tila ja metsäteollisuuden 
vesiensuojelun uudet haasteet

KARI-MATTI VUORI
johtava tutkija,  
Suomen ympäristökeskus
e-mail: kari-matti.vuori@ymparisto.fi
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ekologinen tila. Kuudessa tila on tyydyttävä ja yhdessä 
välttävä, eli vesiensuojelussa on vielä tehtävää. Toki näissä 
järvissä tilaa heikentää nykyään metsäteollisuuden jäteve-
sikuorman rinnalla ja usein sitä merkittävämminkin haja-
kuormitus ja sisäinen kuormitus. Positiivista tilakehitystä 
kuvaa esimerkiksi eteläisen Saimaan tilan kehittyminen.

Saimaa esimerkkinä vesiensuojelun 
menestystarinasta

Saimaan syvänteistä on jäljitetty vesien tilan kehitystä 
fossiilisten piilevien avulla. Lappeenrannan edustan 
Saimaa oli 1800-luvulla ennen puuhake- ja sulfiit-
tisellutehtaiden rakentamista hyvin karu: kokonais-
fosforipitoisuuden on arvioitu olleen alle 10 mikro-
grammaa litrassa, kun se nykyisin on noin kaksinker-
taisella tasolla (Miettinen ym. 2005). Järven tila alkoi 
heikentyä Lappeenrannan edustalla ja Pien-Saimaalla 
Kaukaan sellutehtaan rakentamisvuodesta 1896 alkaen 
(Laine 2001). Tuotannon kasvaessa vesi muuttui 1920-
luvun lopulla ja 1930-luvun alussa yhä likaisemmaksi 
ja ruskeammaksi ja kalojen massakuolemat yleistyivät. 
Tehtaan lähettyvillä vesi muuttui niin vähähappiseksi, 
happamaksi, ruskeaksi ja kiintoaineen kyllästämäksi, että 
se haittasi tehtaan tuotantoprosesseja.

Vesiongelmien ratkaisemiseksi rakennettiin vuonna 
1936 Kau kaalta kymmenisen kilometriä pohjoiseen 
Vehkataipaleelle pumppaamo, 
joka tuo Kattelussaaren pohjois-
puolelta Saimaan puhdasta vettä 
Vehkasalonselälle ja edelleen 
Niemisenselän kautta tehtaan edus-
talle. Virtausolot muuttuivat ratkai-
sevasti siten, että nykyisin Läntisen 
Pien-Saimaan itäosaksi kutsutulla 
alueella tehtaasta länteen alkoi veden-
laatu parantua. Sen sijaan tehtaan 
itäpuolella Itäisellä Pien-Saimaalla 
järven tila heikentyi yhä laajem-
malla alueella. Likaantuminen itäi-
sellä Pien-Saimaalla ja Saimaan etelä-
osissa levisi entisestään 1950-luvulla 
ja ongelmat jatkuivat tuotannon 
kasvaessa aina 1980-luvulle saakka. 
Tehostunut biologinen jäteve-
sien puhdistus paransi tilaa selvästi 
1990-luvulta lähtien (Kuva 1), 
mutta hyvään ekologiseen tilaan on 
vielä matkaa. Eräänä ongelmana on 
fosforin rinnalla typpikuormitus, 
joka voi olla taustatekijänä vesikas-
villisuuden runsastumisessa.

Visaisimmat vesiensuojeluhaasteet 
puunkorjuussa

Vuonna 2012 Suomen metsäteollisuusyritykset sopivat 
ympäristö- ja vastuullisuussitoumuksista, joiden mukaan 
ala sitoutuu omaehtoisesti kehittämään toimintaansa arvo-
ketjun kaikilla osa-alueilla kymmenen avainsitoumuksen 
avulla vuoteen 2020 mennessä. Vesiensuojelun osalta 
yritykset lupaavat tehostaa veden käyttöä sekä vähentää 
jätevesikuormitusta ja puunkorjuun kiintoaines- ja ravinne-
kuormitusta. Jää nähtäväksi toteutuvatko nämä lupaukset 
metsäbiomassan käytön jatkuvasti kasvaessa ja ilmaston 
muuttuessa. Kun nyt kuitenkin jätevesien ja veden-
käytön teknologiat ovat entisestään kehittyneet, näyttäi-
sivät metsäteollisuuden vesiensuojeluhaasteet keskittyvän 
entistä enemmän puunkorjuun aiheuttamaan vesistökuor-
mitukseen. Tähän viittaa myös kansalaisten kasvava huoli 
kirkasvetisten järvien tilakehityksestä alueilla, joilla metsä-
talous on merkittävin maankäyttömuoto.

Tutkin vuosina 2013-2015 Suomen järvien, erityisesti 
suurten vähähumuksisten järvien tilakehitystä vertaile-
malla vesistöseurantojen ja paleolimnologisten tutkimusten 
tuloksia ranta-asukkaiden, kalastajien ym. järvillä paljon 
aikaa viettäneiden ihmisten havaintoihin. Muistitietoa 
järvien muutoksista kerättiin 270 lähetetyn kyselylomakkeen 
ja niitä täydentävien haastattelujen avulla. Tutkimuksessa 
kartoitettiin veden väriä, näkösyvyyttä, vesikasvillisuutta, 
leväkukintoja, rannan pohjanlaatua, veden käyttökelpoi-

Kuva 1. Päällysveden (1 m) kokonaisfosforin pitoisuuksien kehitys Lappeenran-
nan Kaukaan tehtaan edustalla Itäisen Pien-Saimaan Luukkaansalmessa. Trendiä 
kuvaa punainen katkoviiva (LOWESS-regressio) ja hyvän/tyydyttävän ekologisen 
tilan raja-arvoa 18 ug/l vaakaviiva. Häiriöpäästöt ovat olleet riesana 2000-luvulla.
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suutta, kalastoa, kalanpyydysten limoittumista, järvimai-
semaa ja ranta-alueen virkistyskäyttöä koskevia havaintoja. 
Lisäksi annettiin mahdollisuus kuvailla vapaasti järven tilan 
ajallista muuttumista ja sen mahdollisia syitä.

Havainnot käsittelivät kaikkiaan sataaviittä eri järveä, 
joista suurin osa oli Järvi-Suomen karuja, kirkasvetisiä 
järviä. Valtaosa vastaajista koki järven tilan muuttuneet 
huonompaan suuntaan viimeisen 30–80 vuoden aikana 
pyydysten limoittumisen (83 % vastaajista), veden ruske-
nemisen ja vesikasvillisuuden runsastumisen (77–79 %) 
sekä rannan pohjanlaadun heikkenemisen ja leväku-
kintojen seurauksena (67–70 %). Yleisimmin tilakehi-
tyksen syyksi esitettiin metsätalouden ojituksia, hakkuita 
ja maanmuokkausta ja toiseksi eniten turvetuotantoa. 
Teollisuuden kuormitushaittojen vähenemistä kiiteltiin.

Ihmisten kertomuksissa erottui kolme tilakehityksen 
perustyyppiä: maabrändijärvet, nuhjaantuvat suurjärvet 
ja pilaantuneet pikkujärvet. Jälkimmäiset olivat kohteita, 
joiden kuvailtiin muuttuneen totaalisesti etenkin turve-
maiden intensiivisten ojitusten seurauksena, ja niissä usein 
myös virallinen ekologisen tilan luokittelu ilmensi heiken-
tynyttä tilaa. Nuhjaantuneissa suurjärvissä sen sijaan luokit-
telu piti järvien ekologista tilaa erinomaisena, vaikka kansa-
laiset kokivat tilan heikentyneeksi. Maabrändijärvet olivat 
juuri metsäteollisuuden aiemmin 
pilaamia järviä, joiden tilan koettiin 
selvästi parantuneen, joskin rantojen 
ruovikoituminen ja liettyneisyys oli 
jäänyt pysyväksi haitaksi.

Luokittelussa on usein jouduttu 
nojautumaan selkävesien kokonais-
fosforipitoisuuksiin ja puutteelliseen 
biologiseen aineistoon, eikä siinä 
huomioida esimerkiksi ruskenemiske-
hitystä tai näkösyvyyden muutoksia. 
Järviseurannoista myös tyypilli-
sesti puuttuu ranta-alueiden biolo-
ginen tila-arviointi. Siksi ei olekaan 
yllättävää, että kansalaisten kokema 
järvien heikentynyt tila on ristiriidassa 
virallisten luokittelutulosten kanssa.

Esimerkiksi Kuolimon, erään eteläisen 
Suomen puhtaimman järven, veden 
värissä ja kemiallisessa hapenku-
lutuksessa (orgaanisen aineksen, 
myös humuksen määrän mittari) on 
seurantatulosten mukaan nouseva ja 
näkösyvyydessä laskeva trendi, minkä 
erityisesti järvellä paljon aikaa viettä-

neet vanhemmat ihmiset toistuvasti esittivät havainnois-
saan. Järvi on edelleen fosforipitoisuuksiltaan hyvin karu, 
viitisen mikrogrammaa litrassa, eikä pitoisuuksissa ole juuri-
kaan vaihtelua 1960-luvulta tähän päivään. Haastateltujen 
muistama veden ruskeneminen 1960-luvun intensiivisten 
suo-ojitusten yhteydessä ja jälleen 2000-luvulla saa tukea 
seurantamittauksista (Kuva 2) ja paleolimnologisen tutki-
muksen tuloksista (Miettinen ym. 2005). Vaikka abso-
luuttiset pitoisuusmuutokset ovat seurantatulosten valossa 
vielä lieviä, kokevat järvellä liikkuvat muutoksen selvänä 
ja huolestuttavana. Kuolimo onkin malliesimerkki metsä-
taloudelle herkästä vähähumuksisesta järvestä, jonka tila-
kehityksestä ovat enemmän huolissaan paikalliset ihmiset 
kuin vesienhoidosta vastaavat viranomaiset. Havaitsijoiden 
liki yksimielinen arvio kehityksen aiheuttajasta oli puun-
korjuun vesistökuormitus.

Yhä suurempi osuus niin biojalostamoiksi muuntautuvien 
sellu- ja paperitehtaiden raaka-aineesta kuin energiapuus-
takin hankitaan tulevaisuudessa turvemailta. Suometsien 
puunkorjuu onkin metsätalouden vesiensuojelun haas-
tavimpia ongelmia. Esimerkiksi energiapuun korjuussa 
ravinteiden ja metallien (Ni, Cu, Fe, Zn, Al, Hg) huuhtou-
tumien on havaittu kasvavan (Ukonmaanaho ym. 2014), ja 
päätehakkuissa humuskuorma saattaa muuttuvissa ilmasto-
oloissa kasvaa merkittävästi (Sarkkola & Nieminen 2014). 

Kuva 2. Kuolimojärven kemiallisessa hapenkulutuksessa (epäsuora humuksen 
määrän mittari) on havaittavissa jyrkästi nouseva trendi (LOWESS-regressio) jär-
ven pääsyvänteen päällysvedessä (Morruuvuorenselkä, 1 m). 1960-luvun Seu-
rantamittaukset tukevat kansalaisten havaintoja 1960-luvun alun suo-ojitusten 
humuskuormituksesta ja 2000-luvun ruskenemiskehityksestä. Kuolimon valuma-
alueella ei ole turvetuotantoa, merkittävin kuormituslähde on metsätalous.
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Perinteiset vesiensuojelukonstit voivatkin osoittautua riit-
tämättömiksi puunkorjuun aiheuttaman humus- ja eloho-
peakuormituksen suitsimisessa. Seuraako metsäbiomassan 
käytön tehostumisesta järviemme yhä himmenevä kirk-
kaus, kalojen elohopeapitoisuuksien nousu ja ennalta 
arvaamattomia muutoksia järviluonnossa? Liuennut 
humus voi lisätä pintavesien lämpötilaa, stimuloida eloho-
pean metyloitumisprosesseja ja vähentää levien perustuo-
tantoon soveltuvan tuottavan kerroksen paksuutta.

Erityishuomio metsätaloudelle herkkiin 
vesistöihin

Vaikka vesienhoitoalueiden tasolla metsätalouden vesis-
tökuormitus on perinteisillä ravinnemittareilla tarkastel-
tuna pieni, heikentää metsistä tuleva kuormitus kuitenkin 
vesien tilaa etenkin turveperäisillä latvavesillä ja pienve-
sillä. Humus- ja elohopeakuormitus muodostavat uuden, 
mutta huonosti tunnetun riskin järviemme tilalle. 
Metsäsektorin vesiensuojelussa onkin aika tunnistaa 
puunkorjuun riskit vesistöjen tilalle ja kehittää muuttu-
vaan ilmastoon sopeutuvia vesiensuojelumenetelmiä ja 
korjuukäytäntöjä. Vesienhoitosuunnitelmissa on esitetty 
herkkien vesistöjen valuma-alueille metsätalouden vesien-
suojeluun erityistoimenpiteitä, joihin lukeutuvat esim. 
tehostettu eroosion torjunta, koulutus ja vesiensuojelu-
suunnittelu. Toimenpiteiden tehokkaan jalkauttamisen 
lisäksi tarvitaan lisää tutkimusta humus- ja elohopeakuor-
mituksen vaikutuksista ja vähentämiskeinoista. 
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Metsäteollisuuden 
jätevedenkäsittelyn tehostaminen

Teollisuuden ympäris-
tönsuojelun kehitys 
Suomessa on jo kulkenut 
vuosikymmenien ajan 

käsi kädessä ympäristölainsäädännön 
asettamien vaatimusten kanssa. Näin 
on tapahtunut myös metsäteolli-
suuden jätevesien käsittelyn osalta. 
Suomessa metsäteollisuuden jäteve-
denpuhdistamoiden suuret perusin-
vestoinnit tehtiin pääosin 1980- ja 
1990-luvuilla, jolloin aktiivilietelai-

tokset (ks. kuva yllä) otettiin Suomessa 
laajamittaisesti käyttöön uudistetun 
vesilain ja ympäristölupamenettelyn 
vauhdittamina. Jätevesien käsittelyn 
tehostamisen lisäksi tehty kehitystyö 
sellun ja paperin tuotannon prosessi-
puolella on leikannut vesistökuormi-
tusta merkittävästi erityisesti orgaa-
nisen kuormituksen osalta 1990-
luvun alusta vuoden 2013 kuormi-
tustasoon verrattuna (Metsäteollisuus 
Ry, 2014).

Suomessa metsäteollisuuden tekemät suuret perusinvestoinnit 
jätevedenpuhdistamoihin on tehty. Silti niiden toiminnasta löytyy 
edelleen kehitettävää. Vaikka uutta laitekantaa otetaan käyttöön 
tasaisin väliajoin, erityisen kiinnostuksen kohteena on viime aikoi-
na ollut jo käytössä olevan laitekannan ja jätevedenpuhdistuspro-
sessin toiminnan tehostaminen.

HEIKKI HANNUKAINEN
DI, toimitusjohtaja
Toihan Oy
e-mail: heikki.hannukainen@toihan.com

Sellutehtaan 
aktiivilietelaitos. 

SAKARI TOIVAKAINEN
DI, tutkimusjohtaja
Toihan Oy
e-mail: sakari.toivakainen@toihan.com

Toihan Oy on erikoistunut paperi- ja selluteollisuuden 
jätevesien käsittelyyn ja jätevedenpuhdistamoiden 
toiminnan tehostamiseen.
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Ympäristönsuojelutoimenpiteitä on toteutettu myös 
lainsäädännön minimivaatimuksia laajemmin muun 
muassa vapaaehtoisten ympäristöjohtamisjärjestelmien 
avulla koko jalostusketju huomioiden. Esimerkiksi 
Metsäteollisuus Ry sopi vuonna 2012 omaehtoiset 
ympäristö- ja vastuullisuussitoumukset, joiden mukaan 
ala sitoutui kehittämään toimintaansa vuoteen 2020 
mennessä. Vuonna 2014 sitoumusten saavuttamisessa oli 
nähtävissä jo merkittävää edistystä usealla osa-alueella. 
Kaatopaikkajätettä tuotettiin 35 prosenttia vähemmän 
kuin vuonna 2011 (Metsäteollisuus Ry, 2015a). 
Sivuainevirtojen tuotteistaminen onkin yksi keskeisiä 
kehityskohteita suomalaisessa metsäteollisuudessa. 
Lisäarvoa pyritään hakemaan entistä enemmän syntyvistä 
sivuainevirroista, joiden hyötykäyttöä on aiemmin osin 
rajoittanut voimassa ollut jätelaki. Myös jätevedenkäsit-
telyn puolella syntyvien puhdistamolietteiden tuotteis-
tamis- ja hyödyntämismahdollisuuksia on tutkittu viime 
vuosina paljon. Jätevesipäästöjen suhteen metsäteollisuus 
asetti vuonna 2012 tavoitteeksi vähentää tuotantolai-
tosten kemiallista hapenkulutusta (COD) 10 prosenttia 
tuotantotonnia kohti vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 
2014 tästä tavoitteesta oltiin vielä jäljessä 7 prosenttiyk-
sikköä, joten työtä tavoitteisiin pääsemiseksi riittää vielä 
tulevillekin vuosille (Metsäteollisuus Ry, 2015a).

On yleisesti tiedossa, että massa- ja paperiteolli-
suuden jätevesien ominaisuudet poikkeavat huomatta-
vasti kunnallisten jätevesien ominaisuuksista. Tämän 
lisäksi teollisuudenalan sisällä on suuria eroja jäte-
vesien laaduissa, joista esimerkkinä voidaan mainita 
paperi- ja sellutehtaan jätevedet. Siinä, missä paperi-
tehtaan jätevesien COD-reduktio aktiivilieteproses-
sissa voi olla 85–90 prosenttia, sellutehtaan tapauk-
sessa COD-reduktio on tyypillisesti 60–65 prosentin 
tasossa (Toivakainen ym. 2016). Kun jätevesiä lähesty-
tään prosessinäkökulma edellä, voidaan ymmärtää, mistä 
tehdaskohtaiset erot ovat peräisin. Sellutehtaalla raaka-
aineena käytettävästä kuitupuusta halutaan erottaa sellu-
loosa sekä puun uuteaineet ja ligniini toisistaan. Erotus 
tapahtuu moniosaisessa prosessissa, jossa kiinteästä raaka-
aineesta hydrolysoituu biologisesti heikosti hajoavia puun 
uuteaineita ja ligniiniä liuenneeseen muotoon. Vaikka 
suurin osa puun uuteaineista ja ligniinistä päätyy lopulta 
mustalipeän kautta energiantuotantoon, osa kuormasta 
kulkeutuu valkaisun kautta jätevesien mukana aktiivilie-
telaitokselle, jossa biologisesti heikosti hajoava liuennut 
orgaanien aines päätyy joko adsorption kautta liettee-
seen tai vesistöön. Paperitehtailla raaka-aineena käytet-
tävä valkaistu sellu on sitä vastoin jo itsessään hyvä subst-
raatti aktiivilieteprosessin mikrobeille. Näin ollen lähtö-
kohdat paperitehtaan jätevesien biologiselle käsittelylle 
ovat aivan erilaiset verrattuna sellutehtaan jätevesiin.

COD-päästöjen vähentäminen

Uusimman ympäristölupakierroksen yhteydessä monilta 
kemiallisen metsäteollisuuden tuotantolaitoksilta on 
vaadittu selvitystä jätevesien tertiäärikäsittelyn vaihtoeh-
doista erityisesti COD- ja fosforikuorman vähentämiseksi. 
Vesistöön päätyvää fosforikuormitusta voidaan hallita usein 
aktiivilieteprosessia säätämällä tai rinnakkaissaostuksella 
(Toivakainen ym. 2011). Selkeä haaste massa- ja paperiteol-
lisuuden jätevesiä käsiteltäessä on biologisesti hyvin hitaasti 
hajoava liuennut orgaaninen aines. Vesiensuojelun näkö-
kulmasta kuormitusta pitäisi vähentää vesistöön päätyvästä 
jätevesijakeesta, jotta asetetut tavoitteet olisi mahdollista 
saavuttaa. Massa- ja paperiteollisuuden vesimäärät ovat 
kuitenkin volyymiltaan niin suuria ja COD-pitoisuudet 
aktiivilieteprosessin jälkeen niin matalia, että tehdasmit-
takaavassa käytettävissä olevalle tertiäärikäsittelyteknii-
kalle muodostuu ympäristön ja talouden kannalta reuna-
ehtoja. Esimerkiksi kemialliseen saostukseen perustuvan 
tertiääriflotaation jatkuvatoiminen käyttö lisää huomat-
tavasti käyttökustannuksia ja kemikaalien kulutusta jäte-
vedenpuhdistamolla. Lisäksi tertiäärikäsittelyssä syntyvä 
uusi epäorgaaninen lietejae pitää pystyä käsittelemään 
tehokkaasti. Tertiääriflotaatiota käytetään nykyisin joillain 
tehtailla lähinnä lietteen karkaamisen takia, mikä puoles-
taan on usein seurausta häiriö- tai poikkeustilanteista aktii-
vilietelaitoksella. Ympäristönsuojelunäkökulmasta puhdis-
tamoprosessin kokonaisvaikutusta ja saavutettavia hyötyjä 
tulisi aina arvioida tehdaskohtaisesti ennen kuin uusia 
yksikköprosesseja otetaan käyttöön.

Tertiäärikäsittelyn lisäksi metsäteollisuuden jäteveden-
puhdistamoiden toiminnan tehostamiseksi eräille tehtaille 
on rakennettu 2000-luvulla biologinen esikäsittely ennen 
aktiivilieteprosessia. Lähtökohtaisesti aktiivilieteproses-
sissa teoriassa jo poistuvan COD:n poistaminen jollain 
muulla yksikköprosessilla ei vähennä vesistöön päätyvää 
kuormitusta. Kuitenkin sellaisissa tilanteissa, joissa kuor-
mitus aktiivilietelaitokselle nousee pysyvästi esimerkiksi 
tehtaan tuotannon kasvaessa, voidaan biologisten lisäkäsit-
telyiden avulla mahdollisesti lisätä jätevedenpuhdistamon 
kapasiteettia, mutta ei kuitenkaan vaikuttaa saavutettavissa 
olevaan COD-reduktioon. Joka tapauksessa on erittäin 
suositeltavaa, että jätevesien soveltuvuus uusille prosessiyk-
siköille ja uusien yksiköiden vaikutukset olemassa oleviin 
jätevedenpuhdistusratkaisuihin selvitettäisiin tapauskoh-
taisesti mahdollisimman tarkasti ennen laiteinvestointeja.

Jätevesilähtöinen lähestyminen COD-reduktion paran-
tamiseen antaa hyvän lähtökohdan puhdistamokoko-
naisuuden kehittämiselle. Jos vesiensuojelun näkökul-
masta COD-kuorman vähentäminen vesistöön päätyvästä 
jakeesta oli oleellista, jätevedenkäsittelyn näkökulmasta 
COD-reduktio voidaan tehdä missä tahansa prosessivai-
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heessa. Mitä lähemmäs tuotantoprosessia mennään, sitä 
enemmän tehtaalta löytyy ominaisuuksiltaan hyvin erilaisia 
ja virtaamaltaan pienempiä jätevesijakeita, joista aktiiviliete-
laitokselle päätyvä vesijae lopulta muodostuu. Esimerkiksi 
valkaistua havusellua valmistavan sellutehtaan vesijakeista 
on löydettävissä biologiseen käsittelyyn hyvin sopivia jakeita 
ja toisaalta paljon biologisesti inerttiä COD-kuormaa sisäl-
täviä jakeita. Teknistaloudellisesti olisikin järkevää keskittää 
tutkimusresursseja sellaisten vesijakeiden erilliskäsittelyyn, 
joissa on paljon vesistöön päätyvää biologisesti inerttiä 
COD:ta konsentroituneessa muodossa.

Vaikka lähtökohtaisesti uusien prosessiratkaisujen myötä 
vesistöön päätyvää jätevesikuormitusta pystyttäisiin leik-
kaamaan nykytasosta, huonosti ohjattu aktiivilietepro-
sessi voi pahimmassa tapauksessa mitätöidä saavutetun 
hyödyn. Ennen kuin investoidaan uusiin yksikköproses-
seihin, tulisi nykyinen jätevedenpuhdistamo saada toimi-
maan sille optimaalisella tasolla. Myös Metsäteollisuus Ry 
on linjannut ympäristön kannalta parhaana ratkaisuna 
häiriötilanteiden ennakoinnin ja hallinnan puhdistuslait-
teiden lisäämisen sijaan (Metsäteollisuus Ry, 2015b).

Ajatuksia prosessin ohjauksen lisäämisestä
Yleisesti voidaan todeta, että prosessiautomaatio on 
kehittynyt tehokkaaksi mittaustekniikaltaan ja ohjauk-
seltaan kemiallisen metsäteollisuuden tuotantopuolella. 
Jätevedenpuhdistamoilla vastaavaa kehitystä ei vielä ole 
nähty prosessin ohjauksellisesta näkökulmasta. Valitettavan 
usein moniin aktiivilietelaitoksen häiriötilanteisiin reagoi-
daankin vasta siinä vaiheessa, kun vaikutukset ovat mitat-
tavissa vesistöön päätyvästä vesijakeesta. Monissa tapa-
uksissa ongelmana ei ole tarvittavan prosessidatan puut-
tuminen, vaan kerätyn datan hyödyntämispotentiaalin 
käyttämättä jättäminen jätevedenpuhdistamon ohjaami-
sessa ja varautumisessa häiriötilanteisiin. Vaikka metsäte-
ollisuuden matalakuormitteisilla aktiivilietelaitoksilla on 
yleensä jonkin verran puskurointikapasiteettia ottaa vastaan 
tehtaalta tulevia kuormituspiikkejä, prosessin ohjaamisen 
kautta pitäisi reagoida muuttuneeseen kuormitustilantee-
seen. Ilman tarvittavien toimenpiteiden tekemistä aktiivi-
lieteprosessi ajautuu ennemmin tai myöhemmin häiriöti-
lanteeseen, mikä usein näkyy jälkiselkeyttimillä biolietteen 
laskeutuvuuden heikkenemisenä ja lietteen karkaamisena.

Asiantuntijan näkökulmasta aktiivilieteprosessin 
tarkemman ohjaamisen avulla olisi mahdollista vähentää 
esiintyvien häiriötilanteiden määrää tai ainakin lyhentää 
niiden vaikutusaikaa, jos muuttuneisiin kuormitustilantei-
siin pystyttäisiin reagoimaan reaaliaikaisesti. Eräs tärkeim-
mistä askeleista kohti parantunutta ohjausta on saada 
metsäteollisuuden keräämästä prosessidatasta enemmän 

irti. Ongelmanratkaisuprojektien alussa tehtävän nyky-
tilankartoituksen yksi osa-alue on käydä läpi tehtaan 
prosessidataa pidemmältä aikaväliltä ennen häiriötilanteen 
havaitsemista. Usein prosessin nykytilaa selventävien mitta-
usten tuloksia ja tehtaan prosessidataa vertaamalla saadaan 
selville syy-seuraussuhteet häiriötilanteen taustalla, minkä 
pohjalta prosessia voidaan säätää häiriötilanteen korjaa-
miseksi. Samaa lähestymistapaa voidaan soveltaa jäteve-
denpuhdistamoiden prosessiautomaation kehittämisessä. 
Kun puhdistamolle tulevat kuormituksen vaihtelut pystyt-
täisiin havaitsemaan ajoissa, aktiivilieteprosessin ohjausta 
säätämällä voitaisiin reagoida muuttuneeseen tilanteeseen 
ennen kuin varsinainen häiriötilanne pääsee syntymään. 
Tällaisten reagoivien ja ennakoivien ohjausjärjestelmien 
kehittäminen ja käyttöönotto on keskeinen osa metsäteolli-
suuden jätevedenpuhdistamoiden toiminnan tehostamista 
ilman, että tarvitaan varsinaista uutta puhdistuslaitteistoa.

Metsäteollisuus on antanut selkeän viestin teknisestä tasosta, 
jossa se haluaa olla vuonna 2020 ympäristötavoitteiden 
suhteen jätevesien osalta. Asiantuntijapalveluita tarjoaville 
organisaatioille ja laitetoimittajille tämä asettaa haasteen 
kehittää omaa osaamistaan ja tuotetarjontaansa sille tasolle, 
että tavoitteet pystytään saavuttamaan. Teknologinen kehitys 
mahdollistaa tänä päivänä poikkitieteellisen yhteistyön 
ennen näkemättömällä tavalla. Uusia innovatiivisia yrityksiä 
tarvitaan siloittamaan eri teollisuudenalojen välistä kuilua, 
jotta parhaat ratkaisut saadaan nopeasti käyttöön laajalla 
rintamalla. Vastuu onnistumisesta ei ole ainoastaan tavoit-
teen asettajan, vaan laajemmin koko metsäteollisuutta palve-
levien yritysten ja organisaatioiden. Kansantaloudellisesti 
ajateltuna on kaikkien etu, että Suomi pysyy jatkossakin 
metsäteollisuuden ympäristönsuojelun edelläkävijänä. 
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Lainsäädäntö ei suoranai-
sesti velvoita teollisuusjä-
tevesisopimusten solmimi-
seen. Kuitenkin tyypilli-

sesti yhdyskuntajätevedenpuhdista-
moiden ympäristöluvissa on ehto, 
joka velvoittaa jätevedenpuhdista-
moita huolehtimaan asumajätevesistä 
poikkeavien jätevesien eli teollisuus-
jätevesien haitallisuuden vähentämi-
sestä sekä puhdistamojen on oltava 
selvillä teollisuusjätevesien laadusta, 
määrästä ja esikäsittelystä. Teollisuus-
jätevesisopimuksilla varmistetaan 
kyseisen lupaehdon täyttyminen. 
Myös joidenkin yritysten ympäristö-
luvissa velvoitetaan teollisuusjätevesi-
sopimuksen solmimiseen.

Työkalu vahingollisia 
vaikutuksia vastaan

Vesihuoltolaitosten intressinä on 
välttyä teollisuusjätevesien haitalli-
silta vaikutuksilta viemärin ja puhdis-
tamon toiminnalle. Puhdistamolla 
teollisuusjätevesien kuormitus 
saattaa ylittää puhdistamon kapasi-
teetin. Puolestaan haitalliset aineet, 
kuten raskasmetallit, saattavat aihe-
uttaa prosessihäiriötä ja kertyä 
puhdistamolietteeseen estäen liet-
teen hyötykäytön. Jotkin haitta-
aineet voivat kulkeutua puhdista-
moprosessin lävitse ympäristöön. 
Viemäriverkostossa teollisuusjä-

tevesien sisältämät aineet, kuten 
rasva ja rikkiyhdisteet, voivat aihe-
uttaa korroosiota, hajuongelmia ja 
tukoksia. Haitallisten vaikutusten 
estämiseksi teollisuusjätevesisopi-
muksissa sovitaankin teollisuus-
jäteveden laadun raja-arvoista ja 
tarkkailuohjelmasta.

Sopimuksessa sovitaan yleensä myös 
jätevesimaksun määräytymisestä teol-
lisuusjäteveden laadun perusteella. 
Teollisuusjätevesien sisältämien 
aineiden puhdistaminen tuo puhdis-
tamoille lisäkustannuksia, joita 
näin jyvitetään teollisuusyrityksen 
maksettavaksi. Korotetulla jätevesi-
maksulla vesihuoltolaitokset myös 
pyrkivät ohjaamaan yrityksiä panos-
tamaan jätevesiensä esikäsittelyyn 
ja siten kuormituksen vähentämi-
seen. Yritys voikin vaikuttaa kustan-
nusten suuruuteen omilla toimillaan. 
Kustannusten määräytymisessä tulee 
neuvotteluissa huolehtia, että makse-
taan vain todellisista aiheutuneista 
lisäpuhdistuskustannuksista. 

Kohti vastuullisuutta ja 
resurssitehokkuutta

Teollisuusjätevesisopimusten avulla 
huolehditaan, että yritys tunnistaa 
toiminnastaan aiheutuvat riskit 
viemäriverkostolle, puhdistamon 
toiminnalle ja ympäristölle ja on 

EERO MAKKONEN
DI, teollisuusjätevesiasiantuntija
Laki ja Vesi Oy
e-mail: eero.makkonen@lakijavesi.fi

Teollisuusjätevesisopimukset – 
yhteistyöllä kohti parempaa 
riskienhallintaa
Teollisuusjätevedet aiheuttavat jatkuvasti ongelmia viemäriverkostossa ja jätevedenpuhdistamoil-
la monilla paikkakunnilla. Teollisuusjätevesisopimuksilla pystytään ratkaisemaan näitä ongelmia. 
Sopimusten ehdoista sovitaan neuvottelemalla. Samalla neuvotteluissa luodaan pohjaa osapuolten 
väliselle avoimelle yhteistyölle, jota on syytä jatkaa myös sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.
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siten tärkeä osa yrityksen riskienhallintaa. Sopimuksilla 
pystytäänkin ehkäisemään ikäviä yllätyksiä ja välttämään 
pitkiä ja kalliita oikeuskäsittelyitä, joita vahinkotapauk-
sista saattaa aiheutua. Sopimusneuvotteluissa rakennettu 
vesihuoltolaitoksen ja yrityksen avoin yhteistyö mahdol-
listaa myös sen, että ongelmatilanteissa yritys ilmoittaa 
vesihuoltolaitokselle mahdollisesta riskistä ja ratkaisu 
ongelmaan voidaan löytää yhdessä. Neuvottelujen aikana 
yritys saa myös hyvän kertauksen jätevesien johtamiseen 
liittyvästä lainsäädännöstä ja ohjeistuksesta.  

Tärkeimmät pointit yritykselle

Teollisuusjätevesisopimuksessa vesihuoltolaitoksen 
ja yrityksen intressit eroavat toisistaan. Yrityksen 
kannalta tärkeiksi koettuja näkökulmia ovat 
esimerkiksi:

• Yrityksen erityispiirteiden huomioiminen. 
Kukin teollisuusjätevesisopimus on yrityskoh-
tainen ja siinä tulee huomioida yrityksen erityis-
piirteet. Tämä ei toteudu, jos samaa sopimus-
pohjaa käytetään suoraan lähes muokkaamatta 
useampien yritysten kanssa.

• Kilpailutilanteeseen ei saa vaikuttaa. 
Erityisesti saman toimialan yritysten teollisuus-
jätevesisopimusten ehdoissa pitää olla yhtenevä 
linja, ettei sopimuksella vaikuteta yritysten väli-
seen kilpailutilanteeseen.

• Maksujen aiheuttamisperiaatteen toteutu-
minen. Perittäessä yritykseltä normaalista poik-
keavaa korotettua jätevesimaksua maksujen 
tulee toteuttaa vesihuoltolaissakin esitetty aihe-
uttamisperiaate. Yritykseltä perittävän koro-
tetun jätevesimaksun täytyy siis kattaa yrityksen 
jätevesistä aiheutuvat kustannukset, mutta 
maksu ei saa sisältää piiloverotusta. Tämän 
toteutuminen on kyseenalaista, jos käytetään 
suoraan VVY:n teollisuusjätevesioppaan koro-
tetun maksun kaavaa tarkastelematta sen päte-
vyyttä paikallisiin olosuhteisiin.

• Maksujen ennustettavuus ja tasaisuus. 
Yritystoiminnalle on tärkeää, että kustan-
nukset ovat hyvin ennustettavia ja mahdolli-
simman tasaisia vuodesta toiseen. Korotetun 
jätevesimaksun kaava sisältää kertoimia, jotka 
ovat riippumattomia yrityksen toiminnasta. 
Näiden kertoimien suuri vuosittainen vaihtelu 
on ongelma ja tällöin yrityksen jätevesipitoi-
suuksien vaikutus kertoimen suuruuteen ei ole 
selvästi nähtävissä.

• Ehtojen riittävät perustelut. Sopimuksessa on 
asetetuille raja-arvoille, kuten myös sopimuksen 
muille ehdoille, täytyy olla riittävät perusteet, 
sillä raja-arvot antavat yrityksen toiminnalle 
raamit, joiden sisällä toimintaa tulee harjoittaa.

• Merkityksellisten suureiden tarkkailu. 
Sopimuksessa sovitaan jätevesien tarkkailusta ja 
tähän tarkkailuun tulee sisällyttää vain sellaiset 
aineet, jotka ovat merkityksellisiä vesihuollon ja 
ympäristön kannalta ja joita yrityksen jätevesiin 
on mahdollista päätyä.

Yhteistyö avainasemassa

Valion ympäristöpäällikkö Janne Sahlstein on 
vuosien saatossa ollut mukana neuvottelemassa 
useita teollisuusjätevesisopimuksia ympäri Suomea. 
Salhsteinilla on selkeä näkemys sopimuksista ja 
sopimusneuvotteluista. Kokemuksensa mukaan 
tärkein tekijä sopimusneuvottelujen onnistumi-
selle on vesihuoltolaitoksen ja yrityksen välinen 
yhteistyö. Haastateltaessa häntä korostui kolme 
asiaa:

• Tutustuminen. Jos yhteistyötä ei ole ollut jo 
ennen sopimusneuvotteluja, neuvottelujen 
alku on tärkeä. Alussa neuvottelukumppanien 
tulee tutustua toisiinsa rauhassa. Kun ihmiset 
ovat tuttuja, sopimusneuvottelut etenevät 
helpommin ja sopimuksen allekirjoittamisen 
jälkeinen yhteistyö on luonnollista, sillä 
yhteistyö rakentuu aina ihmisten välille.

• Prosessien ymmärrys. Neuvottelujen alussa 
osapuolien tulee tutustua toistensa proses-
seihin huolella. Teollisuusjätevesisopimus 
on aina tapauskohtainen ja sen ehdot perus-
tuvat teollisuusjäteveden vaikutuksiin viemä-
rilaitoksen prosesseihin. Siksi on tärkeää, 
että vesihuoltolaitoksen edustajat ymmär-
tävät, mistä yrityksen teollisuusjätevesikuor-
mitus on peräisin ja mitä se voi sisältää. 
Samalla yrityksen edustajat oppivat viemäri-
verkoston ja jätevedenpuhdistuksen rajoitteista 
ja haavoittuvaisuudesta.

• Yhteydenpito. Kun neuvottelujen aikaan on 
viimeistään luotu osapuolten välille yhteis-
työtä, sitä tulee jatkaa myös sopimuksen alle-
kirjoittamisen jälkeen. Tämä vaatii säännöllistä 
yhteydenpitoa. Teollisuusjätevesisopimuksessa 
on hyvä sopia vuosittain pidettävistä palave-
reista, joissa käydään teollisuusjätevesien 
tilanne lävitse.
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 Sopimusneuvotteluissa yritykset usein heräävät tarkas-
telemaan omia jätevesivirtojaan ja esikäsittelyjen tehok-
kuutta. Jätevesien mukana viemäriin saattaa valua rahan-
arvoista materiaalia. Tuotantoprosessien ja esikäsit-
telyn tehostuessa voidaan saavuttaa kustannussäästöjä ja 
parantaa resurssitehokkuutta. Jätevesien asianmukainen 
käsittely on myös tärkeä osa yrityksen ympäristövastuuta.

Vesihuoltolaitosten vastuu teollisuusjätevesistä 
lisääntymässä

Nykyisen hallituksen yhtenä kärkihankkeena on normien 
purku, mihin liittyen ympäristöministeriön työryhmä on 
tarkastellut ympäristölupamenettelyn sujuvoittamista. 
Yhtenä työryhmän projektina oli ympäristönsuojelulain 
ympäristöluvanvaraisuuden keventäminen ympäristön-
suojelulain muutoksilla. Työryhmä ehdottaa luvanvarai-
suuden poistamista laitoksilta, jotka johtavat jätevetensä 
luvanvaraiselle yhdyskuntajätevedenpuhdistamolle eikä 
toiminnasta aiheudu muita merkittäviä ympäristövaiku-
tuksia. Luvanvaraisuuden poistaminen koskisi siten mm. 
vesipesuloita, monia elintarviketeollisuuden toimintoja, 
kuten teurastamoita, panimoita ja makeistehtaita, sekä 
kalankasvatuksen kiertovesilaitoksia.

Uudistuksen toteutuessa teollisuusjätevesisopimusten 
merkitys korostuu, sillä nykyään monien elintarvikete-
ollisuuden tuotantolaitosten ympäristöluvissa on asetettu 
viemäriin johdettavalle jätevedelle pitoisuus- ja kuormi-
tusraja-arvoja sekä velvollisuus tarkkailla jäteveden laatua. 
Monella paikkakunnalla onkin tähän asti todettu, ettei 
teollisuusjätevesisopimuksille ole tarvetta, koska ympäris-
töluvissa nämä asiat on huomioitu. Ympäristönsuojelulain 
muutoksen näin toteutuessa vastuu kyseisten laitosten 
”luvittamisesta” siirtyisi vesihuoltolaitoksille ja samalla 
vesihuoltolaitosten työmäärä lisääntyisi paikkakunnilla, 
joissa sopimuksia ei ole tähän asti solmittu. 

Samalla teollisuusjätevesien kartoittaminen olisi entistä 
tärkeämpää, sillä tähän mennessä ympäristöluvista ja 
ympäristöviranomaisilta on saatu tietoja teollisuuslai-
tosten teollisuusjätevesistä. Teollisuusjätevesikäytäntöjen 
olisi hyvä olla olemassa, kun uusia tuotantolaitoksia tulee 
paikkakunnalle, ja teollisuusjätevesisopimuksesta pitäisi 
neuvotella ennen laitoksen toiminnan rakentamista 
ja tuotannon aloittamista. Näin toiminnanharjoittaja 
pystyy ottamaan jäteveden esikäsittelytarpeen huomioon 
jo suunnitteluvaiheessa eikä sopimusneuvotteluja aloiteta 
vasta ongelmien ilmetessä.

Luvanvaraisuuden poistaminen poistaisi toisaalta ympä-
ristölupien ja teollisuusjätevesisopimusten päällekkäi-
syyksiä eikä vesihuoltolaitosten tarvitsisi enää antaa 

lausuntoja ko. laitosten ympäristölupa-asioihin liittyen. 
Verrattuna lausuntojen antamiseen ympäristölupa-asioissa 
teollisuusjätevesisopimuksia laadittaessa vesihuoltolai-
toksen paneutuminen tuotantolaitoksen prosesseihin on 
tarkempaa ja sitoutuminen tuotantolaitosten ”luvittami-
seen” tiiviimpää. Vesihuollon ammattilaisilla on myös 
paremmat lähtökohdat ymmärtää teollisuusjätevesien 
vaikutuksia viemärilaitoksen toimintaan ympäristöviran-
omaisiin verrattuna.

Normien purku olisi teollisuuden etujen mukaista, 
mutta se herättää useita kysymyksiä ja epävarmuutta. 
Teollisuusjätevesisopimus on yksityisoikeudellinen 
sopimus eikä lainsäädäntö velvoita tuotantolaitosta 
sen solmimiseen. Miten käy, jos neuvottelukumppanit 
eivät pääsekään yhteisymmärrykseen esimerkiksi teolli-
suusjäteveden laadun raja-arvoista? Tällöin raja-arvoja 
ei voida asettaa ympäristöluvassa eikä vesihuoltolaitok-
sella ole samalla tavalla ympäristöviranomaisten tukea 
takana kuin nykyään. Pitäisikö siis ympäristönsuojelulain 
uudistamisen yhteydessä velvoittaa laitokset solmimaan 
teollisuusjätevesisopimukset?

Uudistus saattaisi lisätä halua kehittää jätevedenpuhdis-
tamoiden prosesseja, sillä riittävä puhdistuskapasiteetti 
mahdollistaisi väljempien raja-arvojen sallimisen teolli-
suusjätevesille verrattuna kapasiteetin ylärajoilla toimi-
vaan puhdistamoon. Täten jätevedenpuhdistamosta voisi 
tulla elinkeinopolitiikan väline, kun puhdistamoinves-
toinneista voisi seurata paikkakunnalle kilpailuetua ja 
vetovoimaa suhteessa muihin. 
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Frugaalit, eli niukat tai sääs-
täväiset, innovaatiot ovat 
nostaneet suosiotaan kehit-
tyvillä markkinoilla ja ne 

voidaankin nähdä eräänä keinona, 
joiden avulla yritykset ja muut orga-
nisaatiot voivat tarjota paikallisten 
kuluttajien tarpeisiin sopivia ratkai-
suja ja tavoitella markkinaosuuksia. 
Frugaalit innovaatiot ovat edullisia, 
mutta kuitenkin riittävän laaduk-
kaita, toimintavarmoja, käyttöym-
päristöön soveltuvia ja yksinkertaisia 
käyttää (Rao, 2013). Vakavaraisem-
mille markkinoille kehitettyjen 

ratkaisujen ”riisuminen” ei yleensä 
riitä vaan tuote- ja palvelukehityksen 
tulee olla tarvelähtöistä sekä kulut-
tajat huomioivaa (Zeschky et al., 
2011 & 2014). Tuotteiden ja palve-
luiden suunnittelu vähävaraiselle 
markkinoille ei aina ole yksinker-
taista varakkaammilla markkinoilla 
toimiville yrityksille ja useat länsi-
maiset toimijat ovatkin hyödyntä-
neet esimerkiksi erilaisia yhteistyö-
kuvioita sekä paikallisia tytäryhtiötä 
tutkimus- ja kehitystoiminnassaan 
(Hyvärinen et al., 2016; Zeschky et 
al., 2011 & 2014). 

Aalto-yliopiston ja Ahlstromin yhteistyöprojektissa syntyi innovatiivinen vedenpuhdistusratkaisu vähä-
varaisille kotitalouksille. Uudenlaisen tuotteen ja liiketoimintamallin lisäksi, yhteistyön pohjalta syntyi 
uusi kestävän kehityksen haasteisiin vastaava yritys, Nanomaji. Kehittyvillä markkinoilla toimiminen 
vaatii yrityksiltä uudenlaisia ajattelu- ja toimintamalleja; koulutuksella ja yhteistyöllä on keskeinen rooli 
näiden edistämisessä.  
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Kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) sekä frugaa-
lien innovaatioiden väliltä löytyy myös mielenkiintoisia 
yhtymäkohtia ja kyseisillä innovaatioilla on potentiaalia 
edistää tavoitteiden toteuttamista moninaisesti (Levänen 
et al., 2015; Hyvärinen et al., 2016). Perinteisesti julki-
sella sektorilla on ollut suuri rooli vesihuollossa sekä 
puhtaan juomaveden takaamisessa, mutta uusia toimi-
joita sekä tapoja tuottaa puhdasta juomavettä vähävarai-
sille kuluttajille on enenevissä määrin tullut markkinoille 
viime vuosina. Uudet kehitystavoitteet tunnistavat myös 
yksityisen sektorin ja yritysten roolin tavoitteiden saavut-
tamisessa: yhteistyötä eri toimijoiden kuten hallitusten, 
yritysten ja kansalaistoimijoiden välillä korostetaan. Tässä 
artikkelissa käsitellään erästä tapaa edistää kestävää kehi-
tyksen tavoitteiden toteutumista liiketoiminnan ja yhteis-
työn kautta vesisektorilla. Artikkeli kertoo Ahlstromin ja 
Aalto-yliopiston yhteistyöprojektissa syntyneestä vesi-
huollon frugaalista innovaatiosta sekä projektista synty-
neestä uudesta yrityksestä nimeltä Nanomaji. 

Yliopisto-yritysyhteistyö – monipuolisen 
osaamisen hyödyntäminen

Aalto-yliopiston ja Ahlstromin vuonna 2014 alkaneessa 
yhteistyöprojektissa kehitettiin vähävaraisille markki-
noille suunnattu frugaali vesifiltteri puhtaan juomaveden 
tuottamiseen. Yhteistyö käynnistyi, kun Ahlstromin ja 
Aallon intressit kehittyviä markkinoita kohtaan kohta-
sivat: Ahlstrom oli kiinnostunut kokeilemaan uusia 
keinoja tuotekehityksessä ja uusien markkinoiden tutkimi-
sessa sekä saamaan näkyvyyttä opiskelijoiden parissa, kun 
taas Aallosta löytyi kiinnostusta toimia yhdessä yritysten 
kanssa ja kehittyvien markkinoiden liiketoimintapotenti-
aaliin fokusoitunut projekti. Perinteisesti Ahlstrom toimii 
ns. kehittyneillä markkinoilla ja myy ratkaisujaan ensisijai-
sesti yrityksille. Itäisen Afrikan markkinat sekä kuluttaja-
liiketoiminta olivat Ahlstromille uutta, ja Aalto-yliopiston 
New Global innovaatioprojekti (ks. tietolaatikko) tarjosi 
houkuttelevan mahdollisuuden päästä tutustumaan näihin 
ilman tarvetta sitoa huomattavaa määrää resursseja.

Nanomajin vastaava suunnittelija Jymy Parhiala 
työskentelemässä tansanialaisten kanssa Dar es Salaamissa.
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Aalto-yliopiston New Global projekti keskittyy kehit-
tyviin markkinoihin, kestävien ratkaisuiden löytämi-
seen sekä uusien toimintamallien luomiseen vähäva-
raisilla markkinoilla yhdessä yritysten kanssa – lisäksi 
verkostot itäiseen Afrikkaan olivat jo olemassa, joten 
projektissa päästiin nopeasti alkuun ja itse toimin-
taan. Projektia työstämään valjastettiin monitieteel-
linen ryhmä Aallon maisteriopiskelijoita Sustainable 
Global Technologies (SGT)- sekä International Design 
Business Management (IDBM)-ohjelmista (ks. tieto-
laatikko). Heille annettiin haasteeksi kehittää frugaali, 
eli resurssiniukkuuteen sopiva, sovellutus Ahlstromin 
patentoimasta Disruptor™–teknologiasta sekä liiketoi-
mintamalli tuotteelle kohdemarkkinaan. Disruptor™ on 
suodatinmateriaali, joka poistaa vedestä erilaisia haital-
lisia aineita, kuten viruksia ja bakteereita, elektropositii-
visen varauksensa ansioita (Ahlstrom, 2016).  

Puhdasta juomavettä vähävaraisille kuluttajille

Lopputuotteelle asetettiin vaatimuksia, joita sen tuli 
täyttää, mutta käyttökohde oli avoin – opiskelijoilla 
oli siis vapaus suunnitella ratkaisu toimimaan esimer-
kiksi yhteisö-, kotitalous-, henkilökohtaiseen käyt-
töön, samoin kuin pohtia liiketoimintamallin eri aspek-
teja. Vähävarainen konteksti huomioiden tuotteen tuli 
kuitenkin olla edullinen, mutta laadukas ja vastata havait-
tuun tarpeeseen. Tuote- ja liiketoimintamallin kehitystä 
tehtiin myös Tansaniassa paikallisten toimijoiden kanssa ja 
samalla veteen liittyviä arkisia haasteita pyrittiin ymmär-
tämään syvällisemmin samoin kuin millaisia ratkaisuita 
paikalliset toivoisivat. Näiden näkemysten sulauttaminen 
tuotteeseen vaati useiden konseptien sekä prototyyppien 
kehittämistä, ennen lopullisen formaatin ja sitä tukevan 
liiketoimintamallin löytymistä. 

Kehitetty ratkaisu on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouk-
sissa ja se on kiinnitettävissä kanistereihin, joissa vettä ylei-
sesti säilytetään, minkä avulla tuotteen kokonaiskustan-
nukset saatiin alhaisemmiksi. Vesifiltteri suodattaa veden 
painovoimaisesti, eli sähköä veden puhdistamiseen ei 
tarvita, ja filtteri puhdistaa 20 litraa vettä noin 15 minuu-
tissa. Tuotteen resurssitehokkuuden lisäämiseksi, ainoas-
taan itse filtteri tulee vaihtaa sen käyttöiän päättyessä, ja 
sitä ympäröivä hanallinen kotelo on käytännössä elin-
ikäinen. Lopullinen tuote, sen ominaisuudet ja toiminnal-
lisuus henkivät siis monin tavoin sen käyttöympäristöstä.  

Opiskelijaprojektista yritykseksi - Nanomaji
Opiskelijaryhmän kiinnostus projektin kehittämiseksi ja 
eteenpäin viemiseksi kasvoi lukuvuoden aikana ja se päätyi 
perustamaan Nanomaji start-upin. Nanomajin Vastaava 
suunnittelija Jymy Parhiala kuvaili kuinka oman yrityksen 
perustamiseen vaikuttivat useat tekijät: ”Näimme teknolo-
giassa ja projektin aihepiirissä mahdollisuuden tehdä jotain 
mielenkiintoista mikä voisi lähteä elämään myös opiskelija-
projektin jälkeenkin. Aito tarve uusille puhtaan veden ratkai-
suille konkretisoitui projektin aikana ja Ahlstromin tekno-
logia mahdollisti sinänsä yksinkertaisten ja helposti kommu-
nikoitavien ratkaisuiden kehittämisen; kokonaisuus oli 
innostava ja koimme vahvasti että tällä voi vaikuttaa puhtaan 
veden saantiin vähävaraisilla markkinoilla”. Yrityksen perus-
taminen konkretisoitui keväällä 2015, kun opiskelijat halu-
sivat osallistua Climate Launchpad – ilmastoinnovaatiokil-
pailuun, mihin suurena yrityksenä (Ahlstromina) osallistu-
minen ei olisi ollut mahdollista. Kehittämällään konseptilla 
Nanomaji voittikin kilpailun Suomen finaalin.

Kokonaisvaltaisen ja monitasoisen konseptin kehittämisen 
kannalta keskeisenä Nanomajin yrittäjät kokevat ryhmän 
kokoonpanon – sekoitus tulevia diplomi-insinöörejä, 

THE NEW GLOBAL on Aalto-yliopistossa käynnissä oleva 
poikkitieteellinen innovaatiotutkimusprojekti. Viisivuotisen 
(2014-2018) projektin tavoitteena on kehittää ja tutkia 
resurssiniukkoja innovaatioita sekä liiketoimintamalleja 
vähävaraisilla markkinoilla. Osaamista ja tietoa tuotetaan 
tekemällä tutkimusta, joka on luonteeltaan käytännönläheistä 
ja nopeasti reagoivaa. Tutkimusta tehdään yhdessä 
yritysten ja muiden toimijoiden kanssa tehtävissä 
innovaatioprojekteissa sekä kartoittamalla malleja muualta 
maailmasta. Projektin fokusalueina on vesi- ja energiasektori 
sekä asuminen. Projektia rahoittaa Tekes ja se kuuluu Tekesin 
strategisiin tutkimusavauksiin. Vastuullisena johtajana toimii 
professori Minna Halme.

SUSTAINABLE GLOBAL TECHNOLOGIES, SGT, on 
Aalto-yliopistossa tarjottava moduuli maisterivaiheen 
poikkitieteellisiä kursseja. Kursseilla tarkastellaan globaalia 
kehitystä monialaisesti sekä pureudutaan muun muassa 
teknologioiden ja kestävän kehityksen moniulotteisiin 
yhteyksiin erityisesti kehittyvässä maailmanosassa. 
SGT projekteja tehdään yhteistyössä mm. yritysten, 
kansalaisjärjestöjen sekä tutkimusorganisaatioiden kanssa. 
Vastuuprofessorina toimii Olli Varis. 

INTERNATIONAL DESIGN BUSINESS MANAGEMENT, IDBM,  
on Aalto-yliopiston poikkitieteellinen liiketoimintaan, 
muotoiluun ja teknologiaan keskittyvä maisteriohjelma.
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muotoilijoita sekä kauppatieteilijöitä. Jokainen tuo omaa 
osaamistaan projektiin mikä mahdollistaa sen että mikään 
osio tuotteesta tai liiketoimintamallista ei ole jäänyt mietti-
mättä. Myös yrityksen perustamisen sekä sen toimivuuden 
kannalta monitieteisen tiimin merkitys nähdään ratkaise-
vana tekijänä: ”Näemme toisemme eri alojen asiantunti-
joina, mikä on aivan eri asia kuin, että olisimme saman alan 
kaveriporukka kehittelemässä ideaa.” toteaa Jymy.

Nanomaijn yhteistyö Aallon sekä Ahlstromin kanssa 
jatkuu edelleen. Opiskelijaprojektin päätyttyäkin 
Ahlstrom on tukenut Nanomajia esimerkiksi materiaalin 
kanssa työskentelyssä, komponenttien hankintaketjujen 
kehittämisessä, erilaisissa teknisissä kysymyksissä sekä 
toimimalla Disruptor™ materiaalin toimittajana. Aallon 
mukanaolo on mahdollistanut prototyyppien kehittä-
misen, testauksen vesilaboratoriossa, lainopillisen avun 
sekä olemassa olevien verkostojen hyödyntämisen. Jymy 
kuvailee kuinka Aallon ja Ahlstromin tuki ja verkostojen 
jakaminen on ollut todella merkittävää: ”Olemme voineet 
tehdä huomattavan määrän asioita, joita alkuvaiheen start-
upin ei olisi ollut mahdollista tehdä ilman suuria inves-
tointeja.”. Toisaalta toiminen erillisinä yrityksenä, eikä 
esimerkiksi Ahlstromin sisäisenä projektina, mahdollistaa 
nopean toiminnan ja reagoinnin, kun päätöksiä ei tarvitse 
hyväksyttää suuren yrityksen johdolla. 

Niukat resurssit haasteena, mahdollisuutena ja 
motivaationa

Yhtenä keskeisenä haasteena on kuitenkin ollut toiminnan 
kehittäminen niukoilla rahallisilla resursseilla, erityisesti 
kun esimerkiksi testausta tulisi tehdä myös kohdemark-
kinassa, kehittää paikallista verkostoa maailman toisella 
puolella ja suorittaa opinnot loppuun Suomessa. ”Rahaa 
on tarjolla, mutta usein halutaan konkreettista näyttöä 
tai monen vuoden liiketoimintaa, haasteellista on ollut 
löytää pienempiä sijoituksia joiden avulla voisi ns. kevy-
esti viedä asioita eteenpäin. Lisäksi meidän tulee ratkaista 
monia asioita, jotka ovat itsestäänselvyyksiä suuremmille 
yrityksille.”, kertoo Jymy. Nuoret yrittäjät näkevätkin, 
että uusien yritysten ja ideoiden eteenpäin viemiselle voisi 
olla ratkaisevaa se, että saisi pienempiä investointeja kevy-
emmin, esimerkiksi testaukseen ja alkuun pääsemiseen: 
”Tästä voisi seurata mielenkiintoisia juttuja sen sijaan että 
kannustetaan hakemaan sijoittajilta suuria summia. On 
tärkeää tunnistaa se että on erilaisia yrityksiä ja erilaisia 
tapoja yrittää”, Jymy korostaa.  

Suurimpana motivaationa Nanomajin eteenpäin viemi-
sessä on vaikutus mikä tuotteella on ”Tuotteemme on 
ratkaisu todelliseen tarpeeseen – pula puhtaasta vedestä 
vaikuttaa ihmisten arkeen useissa kehittyvissä maissa - ja 

uskomme että meidän on mahdollista tehdä Nanomajista 
kannattava samalla kun pystymme parantamaan ihmisten 
elämänlaatua.”. Lisäksi kehitetyn vesifiltteri poistaa 
tarpeen veden keittoon (yleisin keino veden puhdistami-
seksi monessa maassa), mikä vaikuttaa hiilen käyttöön 
sekä metsäkatoon kehittyvissä maissa – ratkaisulla on 
siis potentiaalia edistää moninaisesti kestävän kehityksen 
tavoitteiden toteutumista. 

Johtopäätökset
Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa tarvitaan uudenlaisia 
toimintamalleja ja ideoita, kuten frugaaleja innovaatioita. 
Erityisesti uusissa kompleksisissä toimintaympäristöissä, 
kuten kehittyvillä markkinoilla, toimittaessa yhteistyöllä 
voi olla suuri merkitys ja vipuvaikutus: verkoston, paikal-
lisymmärryksen ja sopivan osaamisen kehittäminen sisäi-
sesti vaatii resursseja, mutta yhteistyökumppanien avulla 
ovet voivat avautua nopeammin samalla kun uudenlaisia 
ratkaisuja ja toimintamalleja syntyy. Näin myös uutta, 
ja kestävää, liiketoimintaa voi syntyä ennalta tunte-
mattomilla markkinoilla ja sektoreilla, kuten artikkelin 
esimerkki indikoi.  

Keskeistä uudenlaisten ajattelu- ja toimintatapojen lisään-
tymisessä on koulutus. Rohkeat, luovat ja monitieteiset 
opinnot tukevat osaltaan ajattelutapojen muutosta ja 
uusien ideoiden syntymistä sekä niiden eteenpäin viemistä 
– monipuolisella osaamisella ja yhteistyöllä on potentiaalia 
konkretisoitua myös uutena kestävänä liiketoimintana. 

Kirjallisuus

Ahlstrom Corporation. 2016. Ahlstrom Disruptor. URL: http://www.ahl-
strom.com/en/Products/Energy-and-Environment/Water-filtration/
Ahlstrom-Disruptor/.

Hyvärinen, A., Keskinen, M., & Varis, O. 2016. Potential and Pitfalls of Frugal 
Innovation in the Water Sector: Insights from Tanzania to Global Value 
Chains. Sustainability, 8(9), 888.

Levänen, J., Hossain, M., Lyytinen, T., Hyvärinen, A., Numminen, S., & 
Halme, M. 2015. Implications of frugal innovations on sustainable deve-
lopment: Evaluating water and energy innovations. Sustainability, 8(1), 4.

Rao, B. C. 2013. How disruptive is frugal?. Technology in Society, 35(1), 
65-73.

Zeschky, M., Widenmayer, B., & Gassmann, O. 2011. Frugal innovation in 
emerging markets. Research-Technology Management, 54(4), 38-45.

Zeschky, M., Widenmayer, B., & Gassmann, O. 2014. Organising for reverse 
innovation in Western MNCs: the role of frugal product innovation capabi-
lities. International Journal of Technology Management, 64(2-4), 255-275.

18 www.vesitalous.fi

TEOLLISUUDEN VE SIENSUOJELU



Suomen soista noin puolet on 
ojitettu puuston kasvun paran-
tamiseksi ja suometsät tuot-
tavat nykyään 24 prosenttia 

metsiemme vuotuisesta puuston 
kasvusta (Metsäntutkimuslaitos 2014). 
Suometsien uudisojitusta ei enää 
Suomessa tehdä, mutta ojitetuista 
suometsistä kunnostusojitetaan vuosit-
tain 50 000–60 000 ha. Kunnostusoji-
tuksen aiheuttamaa kiintoainekuormi-

tusta pidetään nykyään yhtenä suurim-
mista metsätalouden vesistöille aiheutta-
mista haitoista. Kunnostusojitus toteute-
taan tyypillisesti muutaman vuosikym-
menen välein, joten sitä tarvitaan yhdestä 
kahteen kertaa puuston kiertoaikana.

Tutkimme vesistökuormitusta ja sen 
syntymekanismeja Sotkamossa sijait-
sevalla Koivupuron metsäojitetulla 
valuma-alueella (Kuva 1). 
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Kunnostusojitus on yksi merkittävimpiä vesistöjen kiintoainekuormitusta aiheuttavia metsätalouden 
toimenpiteitä. Koivupuron valuma-alue on ensimmäinen metsäojitusalue, jolla on mitattu sekä alku-
peräisen ojituksen että kunnostusojituksen aiheuttamaa kiintoainekuormitusta ja verrattu näitä oja-
eroosioon valuma-alueen sisällä.

Ojitetun suometsäalueen 
kiintoainekuormitus 
uudisojituksesta 
kunnostusojitukseen

Kuva 1. Koivupuron valuma-alueen alkuperäinen ja kunnostettu ojaverkosto mittaus-
pisteineen. Ojien topografiaa mitattiin paksu- (A) ja ohutturpeisilla (B) alueilla.
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Koivupuron uudisojitus toteutettiin kesäkuussa 1983 
(Ahtiainen 1988). Virtaama- ja vedenlaatuseuranta 
Koivupurolla aloitettiin jo ennen ojitusta 1978 ja 
seurantaa jatkettiin aina vuoteen 2013 saakka. Valuma-
alueen nykyisestä pinta-alasta (113 ha) 27 prosenttia on 
ojitettua turvemetsää ja 4 prosenttia ojitettua kangas-
metsää. Valuma-alueella on lisäksi 41 prosenttia ojittama-
tonta kangasmetsää ja 28 prosenttia avosuota. Elokuussa 
2011 Koivupurolla toteutettiin kunnostusojitus (27 ha), 
jonka yhteydessä valuma-alueen sisälle rajattiin ojitettu 
osavaluma-alue (5,2 ha, Kuva 1) sieltä purkautuvan veden 
määrän ja laadun jatkuvatoimista havainnointia varten. 
Kunnostusojituksen yhteydessä ei toteutettu vesiensuo-
jelurakenteita, koska halusimme varmistaa, että eroosio-
prosessit voitaisiin havaita kunnolla. Tällä on vaikutusta 
Koivupuron kuormituslukuihin.

Koivupurolta lähtevä kiintoainekuormitus laskettiin 
vuosille 1978–2011 Hertta-ympäristötietojärjestelmästä 
(http://www.syke.fi/avoindata) saatujen valuma- ja veden-
laatutietojen perusteella. Veden kiintoainepitoisuuden 
aikasarjaa näytteenottojen välillä täydennettiin interpo-
loimalla lineaarisesti ajan suhteen. Kunnostusojitusta 
seuraava kiintoainekuormitus laskettiin vastaavasti tihen-
netyllä näytteenotolla (2011–2013) ja lisäksi kuormi-
tusta arvioitiin jatkuvatoimisen sameusmittauksen avulla 
(Stenberg ym. 2015). Ojadimensioiden muutoksia mitat-
tiin ohut- ja paksuturpeisissa ojissa neulareliefillä (Stenberg 
ym. 2015) ja maalaserkeilaimella (Stenberg ym. 2016). 
Molemmissa ojissa ojadimensioiden muutoksia tutkittiin 
neljän metrin matkalta ja muutosten perusteella arvioitiin 
erodoituneen kiintoaineen määrää. Korkearesoluutioista 
dimensiomittausta täydennettiin noin 20 metrin välein 
toteutetuilla eroosiotikkumittauksilla kolmessa eri ojassa.

Koivupuron kiintoainekuormituksen kehitys 
1978–2013

Koivupuron kiintoainekuormitusta on tutkittu sekä 
alkuperäisen ojituksen (Ahtiainen 1988; Ahtiainen ja 
Huttunen 1999) että kunnostusojituksen jälkeen (Stenberg 
ym. 2015, 2016; Tuukkanen ym. 2016). Alkuperäinen 
ojitus ja kunnostusojitus tehtiin molemmat kesällä. 
Kiintoainekuormitus nousi selvästi jo ojitusvuosina (1983 
ja 2011, Kuva 2), mutta etenkin näitä seuraavina vuosina 
(1984 ja 2012). Kunnostusojituksen välittömät vaiku-
tukset kiintoainekuormitukseen olivat siten hyvin saman-
kaltaiset kuin alkuperäisen ojituksen. Kunnostusojituksen 
jälkeen kuormitus näytti vähenevän nopeammin kuin 
alkuperäisen ojituksen jälkeen. Tämä saattaa johtua siitä, 
että kunnostusojitus muokkaa maaperää vähemmän kuin 
uudisojitus. Kunnostusojitus vaikuttaa myös uudisojitusta 
vähemmän ojitusalueen vesitaseeseen ja virtausreitteihin. 
Seurantaa olisi kuitenkin pitänyt jatkaa pitempään, jotta 
tulos olisi varmistunut. Ojituksen ja kunnostusojituksen 
välillä kuormitus ehti laskea alkuperäistä ojitusta edel-
täneelle tasolle. Kuormitus kuitenkin vaihteli ja esimer-
kiksi vuosina 1992 ja 2005 havaitaan hieman muita vuosia 
korkeampia kuormituksia (Kuva 2), mikä johtuu toden-
näköisesti siitä, ettei ojaverkosto ole täysin stabiloitunut 
vuosien aikana.

Hienojakoisilla kivennäismailla kohonneita kiintoaine-
pitoisuuksia on raportoitu vielä 15–20 vuotta kunnos-
tusojituksen jälkeen, kun taas karkeilla kivennäismailla 
pitoisuuksien nousu on ollut huomattavasti maltilli-
sempaa eikä ole jatkunut kuin kahden ensimmäisen 
vuoden ajan (Joensuu ym. 2012). Koivupuron ojissa 
maalaji vaihtelee turpeesta hiekka/hiesumoreeniin, 
turpeen ollessa kuitenkin vallitsevampi koko ojaver-

Kuva 2. Koivupuron kiintoainekuormitus vuosina 1978–2013. Vuosina 1978–1982 vesinäytteet on otettu 200 m padol-
ta ylävirtaan (Ahtiainen ja Huttunen 1999). Vuoden 1978 kuormitus perustuu touko-joulukuun arvoihin ja vuoden 2013 
kuormitus tammi-kesäkuun arvoihin.
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kossa. Koivupurolla kuormitus muodostuu alueen eri 
osissa eri tavalla ja sekä turvetta että kivennäismaata 
huuhtoutuu mittapadolle saakka (Tuukkanen et al. 
2016). Kiintoainekuormitus oli kuitenkin todennäköi-
sesti laadultaan erilaista uudisojituksen yhteydessä, koska 
ojat eivät tuolloin yltäneet kivennäismaahan saakka 
(Ahtiainen ja Huttunen 1999). Uudisojituksen vaiku-
tukset kiintoainekuormitukseen olivat Koivupurolla 
selvimmin nähtävillä ensimmäisen viiden vuoden 
aikana, jonka jälkeen vuotuinen kuormitus palautui 
lähelle ojitusta edeltävää tasoa (Kuva 2).

Kiintoainekuormitus, eroosiomäärät ja –
prosessit kunnostusojituksen jälkeen

Koivupuron lasku-uomassa olevan mittapadon tietojen 
perusteella laskettu kiintoainekuormitus ja ojadimen-
sioiden seurannassa havaitut eroosiomäärät poikke-
sivat selvästi toisistaan. Mittapadolla kuormitus oli 
kunnostusojitusta seuranneen vuoden aikana 4 995 kg. 
Tällainen kuormitus vastaa noin 0,5 kg kiintoainetta 
jokaista ojametriä kohti. Koivupuron latva-alueita edus-
tavan osavaluma-alueen vuosikuormitus oli 203 kg eli 
noin 0,1 kg/oja-m. Paksuturpeisilla latva-alueilla eroosio 
oli siis keskimäärin pienempää kuin Koivupuron koko 
ojaverkossa. Neulareliefimittausten perusteella ensim-
mäisen kunnostusojitusta seuranneen vuoden aikana 
nettoeroosio oli paksuturpeisella alueella 3,1 kg/oja-m/a 
ja ohutturpeisella alueella (Kuva 3) 61 kg/oja-m. 

Kuva 3. Esimerkki Koivupuron ojaverkossa tapahtuneista 
muutoksista elokuun 2011 (a) ja syyskuun 2012 (b) välillä 
ohutturpeisessa kohteessa.
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Tällaisilla eroosiomäärillä jo 18 prosenttia (paksutur-
peinen) tai 0,9 prosenttia (ohutturpeinen) ojitetusta 
pinta-alasta riittäisi kattamaan Koivupuron mittapadolla 
havaitun kuormituksen. Ojaluiskista ja osittain myös 
ojien pohjalta tapahtunut eroosio oli siten huomattavasti 
suurempi kuin padolle päätynyt kuormitus. Mittauksiin 
liittyvistä epävarmuuksista huolimatta voidaan päätellä, 
että osa ojien luiskista erodoituneesta materiaalista 
kasaantuu ojaverkostoon eikä kulkeudu mittapadolle 
saakka. Tämän seurauksena ojat levenevät ja mataloi-
tuvat, mikä heikentää ojituksen kuivatustehoa.

Neulareliefin ja maalaserkeilaimen antamia tuloksia 
verrattiin eroosiotilavuuksina (Stenberg ym. 2016). 
Ohutturpeisella alueella menetelmien antamat tulokset 
vastasivat melko hyvin toisiaan. Sen sijaan paksuturpei-
sella alueella maalaserkeilaimen avulla mitattu eroosio oli 
selvästi neulareliefituloksia pienempi. Eroavuuksista huoli-
matta molempien menetelmien perusteella nähdään, että 
ohutturpeisella alueella tapahtui selvästi enemmän eroo-
siota kuin paksuturpeisella alueella. Eroosio oli suurempaa 
ohutturpeisessa mittauskohdassa paitsi helpommin 
erodoituvan maalajin vuoksi, myös ojan suuremman 
virtaaman takia. Ojien poikkileikkausten mittaukset viit-
taavat yhdessä eroosiotikkumittausten kanssa siihen, että 
Koivupurolla ojien luiskien eroosiolla on eroosiomääriin 
suurempi merkitys kuin pohjaeroosiolla.

Ojaverkon läpi virtaavan veden aiheuttaman eroosion 
lisäksi ojien eroosioon ja kiintoaineen kulkeutumiseen 
voivat vaikuttaa myös useat muut mekanismit ja prosessit. 
Vesirajan yläpuolella ojaluiskan eroosioherkkyyttä lisäävät 
mm. routiminen ja kuivuminen. Myös sadepisaraeroo-
sion havaittiin vaikuttavan luiskaeroosion syntyyn osava-
luma-alueella (Haahti ym. 2016, Tuukkanen ym. 2016). 
Kasvillisuutta alkoi Koivupurolla kehittyä ojiin jo kunnos-
tusojitusta seuraavana kesänä. Kasvillisuus vaikuttaa usealla 
eri tavalla ojien eroosioprosesseihin. Se stabiloi ojaluiskia 
ja vähentää siten eroosiota. Lisäksi ojan pohjalle kehit-
tyvä kasvillisuus hidastaa tai estää kiintoaineen kulkeutu-
mista. Kasvillisuuden kehittymisellä voi siten olla merki-
tystä myös siihen, kuinka suuri osuus erodoituneesta kiin-
toaineesta lopulta päätyy valuma-alueen purkupisteeseen 
ojitusta seuraavina vuosina. Toisaalta kasvillisuus myös 
tukkii ja mataloittaa ojia, mikä lisää tarvetta kunnostaa 
ojat taas uudelleen.

Käytännön merkitys
Tulokset korostavat kunnostusojituksen merkitystä kiin-
toainekuormittajana alkuperäisen ojituksen ohella ja 
tehokkaiden vesiensuojelutoimenpiteiden tarpeellisuutta. 
Käytännössä ohutturpeisilla alueilla sijaitsevien ojien 

kaivamista olisi hyvä välttää, etenkin mikäli turveker-
roksen alla on helposti erodoituvaa, hienorakeista kiven-
näismaata. Tämä koskee erityisesti ojia, joissa voidaan 
myös virtaaman odottaa olevan kohtalaisen suurta. 
Kaivamista ei kuitenkaan aina voida välttää ja toisaalta 
tietoa turvekerroksen paksuudesta tai sen alapuolisesta 
maalajista ei välttämättä ole saatavilla tarpeeksi ilman 
erillisiä mittauksia. Vaikka vanhat ojat eivät olisi ulottu-
neet kivennäismaahan saakka, saattavat uudelleen kaivetut 
ojat hyvinkin yltää kivennäismaakerrokseen, koska ojia 
joudutaan usein syventämään turvekerroksen painumisen 
vuoksi. Koivupuron ojaeroosiomittaukset korostivat myös 
luiskaeroosion merkitystä. Loiventamalla luiskia eroosio 
saattaisi teoriassa vähentyä luiskakaltevuuden ollessa yksi 
eroosiomääriin vaikuttava tekijä. Eroosioprosessit metsä-
ojissa eivät kuitenkaan ole näin yksioikoisia, joten tämä 
vaatisi vielä lisätutkimuksia. 
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Ympäristömittausten avulla 
seurataan ympäristön 
tilan muuttumista, arvi-
oidaan ympäristövaiku-

tuksia, tehdään investointipäätöksiä 
sekä seurataan ympäristölupamää-
räysten noudattamista. Ympäristön 
tilan seurannassa luotettavat mittaus-
tulokset mahdollistavat sopivien pääs-
töraja-arvojen määrittämisen. Tietoja 
päästöistä tarvitaan tuotantolaitoksien 
prosessien ohjauksessa. Myös ulkopuo-
liset tahot ovat kiinnostuneita päästö-
arvoista ja niiden vaikutuksista ympä-
ristön tilaan.

Ympäristömittaukset perustuvat 
entistä enemmän automaattisiin mitta-
usmenetelmiin. Mittausautomaatio 
helpottaa prosessinhallintaa ja poistaa 
mittaajan vaikutuksesta sekä näytteiden 

käsittelystä ja kuljetuksesta mittaus-
tuloksiin aiheutuvia epävarmuuksia. 
Tiheällä aikavälillä toistettavan mitta-
uksen avulla voidaan havainnoida 
helpommin muutoksia ja trendejä 
verrattuna harvemmin suoritettavaan 
manuaaliseen näytteenottoon.

Ympäristön seurannan kehittämisessä 
tulee huomio kiinnittää koko tuotan-
toketjuun eli tiedon tuottamiseen 
(esimerkiksi kenttämittaukset, jatku-
vatoimiset mittaukset, näytteenotto 
ja laboratoriotoiminta), varastointiin 
(esimerkiksi tietojärjestelmät ja niiden 
yhteiskäyttömahdollisuudet) ja tiedon 
hyödyntämiseen (esimerkiksi tiedon 
saatavuus, jalostaminen ja raportointi). 
Koko tiedon arvoketjun (Kuva 1) 
tulee olla kattava, avoin, laadukas ja 
kustannustehokas.

Vesistöjen päästö- ja vaikutustarkkailut sekä kuormituslaskelmat perustuvat yleensä melko harvaan 
näytteenottoon. Kuormitushuippuja ei välttämättä havaita ajoissa eikä poikkeustilanteita ole mahdollis-
ta ennakoida. Perinteinen vesinäytteiden ottoon ja laboratorioanalyyseihin perustuva velvoitetarkkailu 
onnistuu parhaimmillaankin vain toteamaan tapahtuneet ilmiöt päivien tai viikkojen viiveellä. Vesien laa-
dun automaattisella, jatkuvatoimisella mittaamisella saadaan tietoa veden laadusta sekä sen vaihteluista 
lähes reaaliaikaisesti. Tarkkailutiedon kerääminen samaan tietokantaan helpottaa tietojen käytettävyyttä.

Jatkuvatoimisella mittauksella tehoa, 
ennakoitavuutta ja luotettavuutta 
ympäristötarkkailuun

LEA NIKUPETERI
DI,FM, ympäristöasiantuntija
EHP-Tekniikka Oy
e-mail: lea.nikupeteri@ehp-tekniikka.fi

MAIJA OJANEN-SALORANTA
TkT, ryhmäpäällikkö, VTT MIKES
e-mail: maija.ojanen-saloranta@vtt.fi

Kuva 1. Tiedon arvoketju
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Eri lähteistä yhdistetyn datan ja automaation 
avulla reaaliaikaista tietoa ympäristöstä

Ympäristötarkkailujen vaikuttavuutta, reaaliaikaisuutta, 
tuottavuutta ja taloudellisuutta tulisi kehittää automati-
soimalla toimintoja. Eri lähteistä yhdistetyn informaation 
ja automaation avulla voidaan parhaimmassa tapauksessa 
korvata perinteisiä seurannan työvaiheita, kuten kenttä-
työtä. Kun osa ympäristön kuormitusta tai tilaa kuvaavista 
muuttujista lasketaan useista erilaisista mittauksista, infor-
maatio on luotettavampaa ja se voidaan saada halvem-
malla riippuen kohteesta ja mitattavista suureista.

Ympäristötarkkailua tulisi kehittää kokonaisvaltaisesti, 
reaaliaikaisemmaksi ja enemmän tavoitteita vastaavaksi. 
Seurannan kehittämisessä on kuitenkin suunniteltava, 
mitä tietoa tarvitaan, mikä on riittävä tietomäärä, laatu-
vaatimukset ja kuinka se kustannustehokkaasti hankitaan. 
Tiedon keruussa kannattaa hyödyntää enemmän jatkuva-
toimisia mittauksia, ennakkovaroitusjärjestelmiä ja mitta-
usdatan automaattista siirtoa tietojärjestelmään, mikä 
saattaa auttaa havaitsemaan ympäristövahingon jo aikai-
sessa vaiheessa. Ennakkovaroituksena voi toimia esimer-
kiksi kemikaalivuodosta varoittava pH-hälytys tai vuoto-
tilanteesta kertova virtaamahälytys.

Laatuvarmistetun datan tulisi siirtyä automaattisesti tieto-
pankkiin, mikä helpottaisi myös viranomaisten, toimin-
nanharjoittajien ja konsulttien työtä heidän voidessaan 
hyödyntää tuloksia reaaliaikaisesti. Tämä nopeuttaisi 
reagointia poikkeustilanteissa, mikä voi tuoda merkit-
täviä kustannussäästöjä tai auttaa ympäristön pilaantu-
misen ehkäisemisessä. Lisäksi ympäristö- ja terveysriskien 
hallintaa voidaan kohdentaa oikeisiin asioihin.

Automaattisia mittauksia on hyödynnetty lähinnä tutki-
mustoiminnassa (esim. TASO-hanke) (Högmander 2014). 
Tulokset ovat olleet hyviä, ja automaattisia seurantamene-
telmiä pidetään tehokkaana ja oikein kalibroituina luotet-
tavana tapana seurata ympäristövaikutuksia (Björklöf ym. 
2015, 2016) Myös uudistetut ympäristö- ja laatujärjestel-
mästandardit painottavat parhaan käyttökelpoisen mene-
telmän käyttämistä vaikutusten seurantaan sekä riskien 
ennakointia. Lisäksi kaivosteollisuudelle suoritettujen stres-
sitestien perusteella suositellaan jatkuvatoimisia mittauksia, 
ennakoivia seurantajärjestelmiä ja nopeaa reagointia poik-
keustilanteissa. (Välisalo ym. 2014.) Turvetuotannossakin 
siirrytään enenevässä määrin jatkuvatoimisiin mittauksiin, 
mikä mahdollistaa nopean reagoinnin muutostilanteissa.

Mittauksiin liittyviä epävarmuuslähteitä
Päästöjen mittauksiin liittyy useita haasteita. Kun pääs-
tövaatimukset tiukentuvat lainsäädännön kehittyessä, 

mittauk sien rooli kasvaa, laadunvarmistusmenetelmien 
käyttö korostuu ja mittausepävarmuuden hallinnalla on 
entistä enemmän merkitystä.

Jatkuvatoimiset mittaukset täydentävät manuaalinäytteen-
ottoa ja laboratorioanalyysejä. Kaikkia muuttujia ei voida 
jatkuvatoimisesti mitata, eikä se ole kokonaistaloudellisesti 
aina järkevääkään. Laboratoriotuloksia käytetään myös 
jatkuvatoimisten mittausten arviointiin ja tarkistukseen. 
Tuloksia verrattaessa on kuitenkin huomioitava koko toimi-
tusketjun epävarmuus näytteenotosta analyysituloksen 
valmistumiseen. Satunnaisvaihtelun lisäksi vesinäytteenot-
toon, laboratorioanalyyseihin ja automaattiseen mittauk-
seen sisältyy epävarmuuslähteitä. Nämä kokonaisepävar-
muustekijät on otettava huomioon tuloksia tarkasteltaessa.

Laboratorioiden ilmoittamissa analyysien mittausepä-
varmuuksissa ja niiden laskentatavoissa on eroja labora-
torioiden välillä. Käytäntöjä pyritään yhtenäistämään: 
oppaassa Nordtest TR 537 annetaan ohjeet mittausepä-
varmuuden laskentaan. Lisäksi on myös saatavilla ohjee-
seen pohjautuvaa tietokoneohjelmisto MUkit. (SYKE 
ja Nordtest TR 537). Myös maastossa suoritettaville 
jatkuvatoimisille mittauksille on kehitteillä mittause-
pävarmuuden arviointimenettely. Sen sijaan näytteen-
oton mittausepävarmuuden osuutta kokonaisketjussa ei 
kovinkaan monessa laboratoriossa systemaattisesti huomi-
oida, vaikka siihen on saatavilla ohje (Nordtest TR604). 
Vesinäytteenotolle ja laboratorioanalyyseille on omat stan-
dardit, mutta jatkuvatoimiselle mittaamiselle niitä ei vielä 
ole luotu. Standardien merkitys korostuu pitkäaikaisseu-
rannoissa, kun tuloksia vertaillaan aikaisempaan dataan.

Manuaalisen tarkkailun onnistuminen edellyttää, että näyt-
teenotto on suoritettu oikein. Näytteenotossa tapahtu-
neiden virheiden korjaus ei onnistu laboratoriossa. Näytteet 
on otettava oikealla tavalla, oikeaan aikaan ja oikeasta 
paikasta. Näytteet on kuljetettava ja säilytettävä oikein sekä 
analysoitava tietyn ajan sisällä, ettei fysikaalis-kemiallisia 
muutoksia tapahtuisi näytteenoton ja analysoinnin välillä.

Tulokset kertovat ainoastaan näytteenoton ajankohdan 
tilanteen, joka on voinut muuttua oleellisestikin näyt-
teenoton ja raportoinnin välillä. Käytännössä näytteen-
ottoa suoritetaan vain alle 10 prosenttia vuoden päivistä. 
Näytteenottoa pyritään keskittämään etenkin turvetuo-
tannon tarkkailuissa suurten virtaamien ajankohtiin, 
kuten kevättulviin ja kesän rankkasateisiin. Rankkasateet 
voivat kuitenkin osoittautua usein hyvin paikallisiksi ja 
lyhytkestoisiksi. Manuaalisen näytteenoton ajoittaminen 
on erittäin hankalaa etenkin virtaaman nousuhetkiin, 
jolloin kiintoainepitoisuudet ovat yleensä korkeimmil-
laan. Virtaushuippujen pitoisuuksien mittaaminen on 

24 www.vesitalous.fi

MIT TAUSTEKNIIKK A



tärkeää kuormitusmalleissa. Vesinäytteet tulee analysoida 
laboratoriossa viimeistään vuorokauden kuluttua näyt-
teenotosta, joten näytteenoton ajoituksessa on huomioi-
tava laboratorioiden aukioloajat.

Sekä jatkuvatoimisen että vesinäytteistä analy-
soidun aineiston tarkka seuranta on erittäin tärkeää, 
jotta syyt poikkeaville havainnoille voidaan selvittää. 
Automaattiasemien huoltotoimenpiteet, vesinäytteenot-
toajankohdat ja olosuhteet sekä valuma-alueella tapah-
tuvat muutokset tulee kirjata huolellisesti ylös, jotta 
niiden mahdolliset vaikutukset mittaustuloksiin saadaan 
varmennettua. Tällaiset taustatiedot ovat erittäin tärkeitä 
mm. kalibrointiyhtälöitä muodostettaessa, jolloin tietoja 
voidaan käyttää perusteluina poikkeavien havaintoparien 
hyväksymisessä tai hylkäämisessä. Kalibrointien onnistu-
miseksi tarvitaan myös paljon vesinäytetietoja mahdolli-
simman laajalta pitoisuusväliltä. Kun aineistoa on paljon, 
jää yksittäisten poikkeavien arvojen vaikutus vähäiseksi.

Kenttämittauksia voidaan käyttää jatkuvatoimisten mitta-
usasemien tuottaman datan täydentämiseen suorittamalla 
mittauksia paikoissa, joihin ei voida sijoittaa jatkuvatoi-
mista mittausasemaa. Kenttämittauksia voidaan myös 
hyödyntää jatkuvatoimisten mittalaitteiden kalibroin-
nissa, jolloin vältetään referenssilaboratorionäytteiden 
kuljetukseen ja säilytykseen liittyvät mittaustuloksen 
mahdollista muuttumista aiheuttavat epävarmuustekijät.

Automaattimittausten laadunvarmistus tärkeää
Automaattimittausten laadun varmistamisessa tärkeitä teki-
jöitä ovat seurannan huolellinen suunnittelu, toteutus, mitta-
laitteiden asennus, kalibrointi, huolto ja puhdistus, sekä 
tulosten säännöllinen seuranta ja nopea reagointi virhetilan-
teisiin. Myös tulosten tulkinta ja aineiston käsittely vaativat 
laaja-alaista asiantuntemusta ja tilastollista mallintamista.

Automaattiset seurantamenetelmät 
vaativat vielä kalibrointi- ja mittausmene-
telmien kehittämistä ja yhdenmukaista-
mista, mutta ovat tästä huolimatta hyvin 
toimiessaan tehokas tapa saada kattavia 
ja luotettavia tuloksia vesistökuormi-
tuksesta. Jatkuvatoimisella seurannalla 
voidaan soveltuvin osin jo nykyisellään 
täydentää ympäristöluvan mukaista pääs-
tötarkkailua, ja jatkuvatoimisen virtaa-
manmittauksen käyttö on suositeltavaa. 
Jatkuvatoiminen virtaaman ja veden 
laadun mittaus mahdollistaa etenkin 
tulvien, rankkasateiden ja poikkeustilan-
teiden nykyistä tarkemman seurannan.

Jotta automaattimittaukset saadaan osaksi sujuvaa veden 
laadun käytännön seurantaa, tarvitaan standardimenetel-
mien kehitystä ja yleistä ohjeistusta. Onlinemittareiden 
kalibrointimenettelyjä tulisi kehittää, jotta niitä voisi 
kalibroida laboratorionäytteistä riippumattomasti, eikä 
näytteenotto siten vaikuttaisi kalibroinnin epävarmuu-
teen. Myös aineistojen talletus, laadunvarmistusdatan 
saatavuus ja julkinen saatavuus on tärkeää ottaa huomioon 
seurantaa suunniteltaessa.

Case: Kokonaisepävarmuustarkastelu 
turvetuotannon valumavesien online-
mittauksille, manuaalinäytteenotolle ja 
laboratorioanalyyseille

Monitorointimenetelmiä muutettaessa on selvitet-
tävä niiden vastaavuus, jotta voidaan varmistua mitta-
usten luotettavuudesta ja käytettävyydestä. Menetelmän 
muutos ei saa vaikuttaa tulostasoon (esim. pitkäaikai-
sissa seurantatutkimuksissa). Tuloksiin liittyvästä mitta-
usepävarmuudesta on laboratorioanalyysien osalta kohta-
laisen hyvä kuva. Sen sijaan näytteenoton osuus ei useim-
miten sisälly tuloksen mittausepävarmuuteen, vaikka 
sen vaikutus voi olla merkittävä. Menetelmien vertai-
lussa tulisi tarkastella koko toimitusketjua aina kentältä 
tuloksen valmistumiseen.

Veden automaattisia laatumittauksia ja manuaalista näyt-
teenottoa sekä laboratoriotuloksia on verrattu noin vuoden 
kestävällä koejaksolla turvetuotannon valumavesien tark-
kailussa. Automaattisesti mitattavia arvoja ovat olleet 
virtaama, kiintoaine, sameus, pH ja COD. Manuaalista 
näytteenottoa ovat suorittaneet samaan aikaan kahden 
eri toimijan sertifioidut näytteenottajat, ja näytteet on 
analysoitu vastaavasti kahdessa erillisessä akkreditoidussa 
laboratoriossa. Toinen näytteenottaja on ottanut näytteet 
rinnakkaisina. Näytteenottokaavio on esitetty kuvassa 2. 

Kuva 2. Näytteenottokaavio
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Kuva 3a. Kokonaisepävarmuus pH-mittaukselle. Eriväriset palkit kuvaavat kyseisen epävarmuuskomponentin prosen-
tuaalista osuutta kokonaisepävarmuudesta.

Kuva 3b. Kokonaisepävarmuudet sameus-, kiintoaine- ja COD-mittauksille. Eriväriset palkit kuvaavat kyseisen epävarmuus-
komponentin prosentuaalista osuutta kokonaisepävarmuudesta. Epävarmuuksia tarkasteltaessa tulee huomioida, että  
online- ja laboratoriomittaustulokset eivät kiintoainemittauksessa olleet yhtäpitävät epävarmuuksiensa puitteissa, eikä COD-
mittauksille päästy tekemään yhtäpitävyystarkastelua.

Taulukko 1. Laajennetut kokonaisepävarmuudet (k=2, normaalijakauman 95 % luottamusväli).
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Näin saadaan arvioitua manuaalinäytteenoton epävar-
muutta, koska asiaa ei ole aikaisemmin kattavasti tutkittu.

Koejakson aikana saatujen tulosten perusteella VTT 
MIKES on laatinut kokonaisepävarmuuden arvi-
oinnin online-mittauksille, manuaalinäytteenotolle 
ja laboratorioanalyyseille. Tulokset ja laskentatapa on 
esitetty tarkemmin VTT, MIKES Metrologian rapor-
tissa (Ojanen-Saloranta, 2016). Laajennetut kokonai-
sepävarmuudet on esitetty analyyseittäin taulukossa 1. 
Manuaalinäytteenoton epävarmuusarvio on laadittu 
oppaan Nordtest TR 604 Uncertainty from Sampling 
mukaisesti, double split design -menetelmää soveltaen. 
Online-mittausten epävarmuusarvio on laadittu ohjeen 
Evaluation of measurement data – Guide to the expres-
sion of uncertainty in measurement (JCGM 100:2008, 
GUM 1995 with minor corrections) mukaisesti, perus-
tuen anturivalmistajien spesifikaatioihin muun muassa 
anturien tarkkuuden ja lineaarisuuden osalta. Anturien 
toistettavuutta ja pitkäaikaisstabiiliutta on arvioitu antu-
rien käytöstä kerätyn aineiston perusteella.

Tuloksia tarkasteltaessa havaittiin pH-mittausten osalta 
laboratorio- ja online-mittausten tulosten olevan yhtenevät 
epävarmuuksiensa puitteissa. Sameus- ja etenkin kiinto-

ainemittausten tuloksissa hajonta oli paikoitellen merkit-
tävää. Kaikkia merkittäviä mittausten epävarmuusläh-
teitä ei näin ollen ole tunnistettu tai huomioitu riittävässä 
laajuudessa. Hajonta saattaa osittain aiheutua myös vesi-
matriisin luonnollisesta muutoksesta mittauksen aikana. 
Etenkin kiintoaineen tapauksessa edustavan näytteen otto 
virtaavasta vedestä on vaikeaa, sillä vesimatriisi muuttuu 
koko ajan. Toisaalta anturivalmistajat suosittelevat käyt-
tökohdekohtaista kalibrointia sameus- ja kiintoainean-
tureille. Tällöin esimerkiksi kohteessa mitattava partik-
kelikoko ja -muoto tulevat paremmin huomioiduiksi. 
Näytteenotolla on suuri merkitys kokonaisepävarmuuk-
siin. Kuvissa 3a ja 3b on havainnollistettu näytteenoton 
osuutta kokonaisepävarmuudesta. Mittausepävarmuudet 
riippuvat aina matriisista ja mittauspaikasta niin auto-
maattimittauksessa kuin näytteenotossakin. 
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Jatkuvatoimisen mittaukset hyödyt
• kustannustehokas
• tuottaa lähes reaaliaikaista tietoa
• parantaa riskienhallintaa
• helpottaa muutoksien ja trendien havainnointia
• vähentää mittaustuloksiin liittyviä epävarmuuksia
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Teoreettisten ja havaintojen 
välisten poikkeamien selit-
tämiseksi on aluksi tarpeen 
lyhyesti esittää mallinnus-

ohjelmien perustana olevaa teoriaa. 
Paineiskujen mallintamisessa sovel-
letaan tietokoneohjelmia, jotka lähes 
poikkeuksetta perustuvat laajasti 
testattuun ja luotettavaksi havaittuun 
karakteristika-menetelmään. Mene-
telmä perustuu liikeyhtälöiden ja 
järjestelmän elastisuuden huomioi-
vien jatkuvuusyhtälöiden ratkaisuun 
(osittaisdifferentiaaliyhtälöt).

Karakteristika-menetelmästä löytyy 
perusteellista tietoa useista julkaisuista 
[mm. Streeter et al 1998, Watters 
1979]. Viitteistä löytyy myös tietoa 
muista menetelmistä. Karakteristika 

menetelmä on kuitenkin yleisin ja 
parhaiten soveltuva vesijohtoverkos-
toiden ja siirtolinjojen paineiskutilan-
teiden mallintamiseen ja järjestelmää 
painerasituksilta suojaavien laitteiden 
ja menetelmien mitoittamiseen.

Asiaa on myös laajasti käsitelty kirjoit-
tajan Virtaustekniikka R2016 kirjassa. 
Karakteristika- menetelmän etuna 
muihin menetelmiin verrattuna mainit-
takoon, että sillä voidaan laskea paine- 
ja virtaamatilat ajan funktiona halu-
tulla tiheydellä myös verkoston putkien 
päätepisteiden (solmujen) välisillä 
osilla.

Matematiikassa karakteristika-mene-
telmä tarkoittaa osittaisdifferentiaaliyh-
tälöiden ratkaisua muuntamalla yhtälöt 
tavallisiksi kokonaisdifferentiaaliyhtä-
löiksi. Muunnettujen yhtälöiden avulla 
ratkaisu tapahtuu numeerisesti integ-
roimalla yhtälöt annetuista alkuarvoista 
lähtien sopivalla ”pinnalla”; tässä käsi-
tellyssä sovelluksessa aika/paikka -koor-
dinaatistossa. Integroinnissa edellisen 
ajanhetken arvot (Q ja H) toimivat aina 
seuraavan hetken alkuarvoina.

Oheinen kuva 1 esittää osittaisdifferen-
tiaaliyhtälöiden kokonaisdifferentiaa-
liyhtälöiksi muunnetut karakteristika-
menetelmän perusyhtälöt.

Numeerista integrointia varten diffe-
rentiaalit korvataan ∆-arvoilla. 
Merkitsemällä ∆t = ∆x/c, kun ∆x on 
määritelty putken pituuden ja putken Kuva 1. Karakteristika-menetelmän perusyhtälöt. (Virtaustekniikka R2016)

Paineiskujen mallintamisohjelmien tulosten ja havaintojen välillä ilmenee usein poikkeavuuksia, jotka 
ovat saaneet mallintajat ymmälleen ja epäluuloisiksi ohjelmistojen luotettavuuden suhteen. Poikkeamiin 
on lähes aina löydettävissä selitys, joka johtuu puutteellisista lähtötiedoista, mallintajan kokemattomuu-
desta, puutteellisesta asian tuntemisesta tai liian yksinkertaistavista mallinnusohjelmista.

Paineiskujen mallintamisen ja 
havaintojen välisistä poikkeamista

MARTTI PULLI
e-mail: martti.pulli@hotmail.com

Kirjoittaja on työurallaan (Maa ja Vesi Oy,  
Pöyry Environment Oy) toiminut vedensiirto-
järjestelmien ja virtaamien hallintaan 
liittyvän hydrauliikan ja laitteisto-
suunnittelun erityisasiantuntijana.
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c  = paineaallon nopeus
f  = painehäviökerroin
dt  = integroinnin aikaväli dt
D  = putken halkaisija



jako-osien lukumäärän perusteella, kuvan 1 toinen 
yhtälö toteutuu positiivisella kulmakertoimella olevalla 
verkko-osan lävistäjällä A–P, jolla myös ensimmäinen 
yhtälö toteutuu (ks. kuva 2). Jos virtaama Q ja paine-
korkeus H tunnetaan pisteessä A hetkellä t, yhtälö sisältää 
kaksi tuntematonta pisteessä P hetkellä t+∆t. Käyttämällä 
samaa menetelmää C− lävistäjällä B:stä P:hen, ensim-
mäinen ja kolmas yhtälö voidaan ratkaista samanaikai-
sesti leikkauspisteessä P arvojen Q ja H ratkaisemiseksi 
hetkellä t+∆t.

Ensimmäisen ja kolmannen yhtälön integroinnin avulla 
voidaan ratkaista putkiosuuksien paine- ja virtaamatilat 
putken välialueen kohdissa 2…N, jossa N on putkien 
jako-osuus. Kohdissa 1 ja N+1, jotka edustavat putken 
reunaehtoja tarvitaan ko. kohtaan liittyvän laitteen tai 
järjestelmän osan fysikaalisen teorian mukaan määritel-
tyjä virtaama- ja painearvoja reunaehdon muuttuessa tai 
pysyessä muuttumattomana. Reunaehtojen oikea määrit-
tely onkin keskeistä laskelmien ja todellisuuden välisten 
poikkeamien minimoinnissa.

Yhtälöiden suureiden merkityksestä 
poikkeamatarkastelun kannalta

Seuraavassa käsitellään joitakin tärkeimpiä syitä, joissa 
virheelliset määritykset johtavat mallinnusten ja tulosten 
välisiin poikkeamiin.

Aika-askel ∆t
Jos aika-askel valitaan liian pitkäksi, voivat paineen-
vaihtelun ääriarvot jäädä nopeissa tilanteissa havaitse-
matta. Kuvassa 3 esitetään asian merkitys. Kysymyksessä 
on eräs tapaus, jossa pumppauksen äkillinen pysähty-
minen aiheuttaa paineiskutilanteen pumppaamon paine-

putken alussa ja putkeen syntyy laajalla alueella kavitaa-
tioilmiö ja sitä seuraava paineiskutilanne (vihreä käyrä 
vastaa havaintoja ja teoriaa). Kavitaatio tarkoittaa tilan-
netta, jossa paine laskee veden höyrystymispaineeseen ja 
veteen syntyy höyryonteloita (eng. cavity), jotka romah-
tavat voimakkaasti ”kasaan” paineen jälleen ylittäessä 
höyrystymispaineen (ilmiötä on yksityiskohtaisesti käsi-
telty Virtaustekniikka R2016 kirjassa). Kuvan 3 tapauk-
sessa laskenta on tehty kahdella eri aika-askeleella; 0,8 s 
(punainen viiva) ja 0,02 s (vihreä viiva). Kuvasta voidaan 
todeta oleellinen ero kahden tapauksen välillä. Koska 
karakteristika-menetelmässä käytetään numeerista integ-
rointia, on aika-askeleen merkitys helposti ymmärrettä-
vissä. Liian pitkä aika-askel vakioi virheellisesti tapah-
tuman, eivätkä kaikki järjestelmässä tapahtuvat muutos-
tilanteet ehdi antamaan vaikutustaan oikealla tavalla tai 
toimintasuunta jatkuu samanlaisena liian kauan.

Alan johtava asiantuntija E. B. Wylie esitti kansainväli-
sessä konferenssissa karakteristika-menetelmän tarkkuu-
teen liittyvän analysointimenetelmän, jossa järjestelmän 
parametrien perusteella voidaan määrittää karakteristika-
menetelmän soveltuvuus ja tarkkuus. Tarkkuus riippuu 
mm. käytettävästä aika-askeleesta, putken painehäviöstä, 
dimensioista ja virtausnopeudesta. Mikäli lukijalla ei ole 
käytettävissään mainittua julkaisua, voidaan käytettävissä 
olevan mallinnusohjelman tuloksia tutkia käyttäen eri 
aika-askelta. Aika-askelta pienentäen aika-askel voidaan 
katsoa riittävän lyhyeksi, jos tulokset eivät enää muutu.

Tämä on tärkeä tiedostaa etenkin, jos järjestelmässä 
tapahtuu kavitointia tai muutoksen aiheuttaja on joku 
nopeataajuista muutosta aiheuttava laite, jolloin voi olla 
tarpeen käyttää huomattavan lyhyttä aika-askelta.

Kuvan 3 perusteella tutkitussa tapauksessa sopiva aika-
askel oli 0,02 sekuntia. Lyhyempiä aika-askeleen arvoja 
kokeiltaessa tulos ei enää muuttunut. Koska jotkut 

Kuva 2. Aika-paikkaverkko.
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Kuva 3. Aika-askeleen merkitys laskentatarkkuuteen no-
peissa muutoksissa, paineenvaihtelu pumppaamon pai-
neputken alussa ajan funktiona pumppauksen äkillisen 
pysähtymisen seurauksena. (Virtaustekniikka R2016)
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kaupalliset laskentaohjelmat hyväksyvät verrattain 
pitkätkin aika-askeleet, on analysoijan oltava tietoinen 
asian merkityksestä, jotta käytännöstä ei ilmenisi ikäviä 
yllätyksiä.

Virtaustekniikka R2016 kirjassa on esitetty em. viitteen 
perusteella laskettuja ohjearvoja mallintajien käyttöön.

Paineaallon nopeus

Paineaallon nopeus c on keskeinen suure menetelmän 
käytössä. Paineaallon nopeuteen vaikuttavia tekijöitä ovat: 
putken kimmomoduli, dimensiot ja nesteen kimmomo-
duli. Eniten poikkeamia käytännössä aiheuttaa nesteen 
kimmomoduli, joka voi vaihdella huomattavastikin riip-
puen nesteessä olevasta ilmasta tai kaasusta. Pienikin 
pitoisuuden vaihtelu vaikuttaa huomattavasti paineis-
kuihin. Jos ilma tai kaasu on homogeenisesti jakautunut, 
se vaikuttaa paineiskuja pienentävästi (neste on jousta-
vampaa). Jos taas ilmaa tai kaasua on epätasaisesti jakaan-
tuneena nesteeseen, paineiskut voivat kasvaa huomatta-
viin arvoihin ilman virratessa putkistossa olevien kuris-
tuskohtien läpi (esim. osittain auki olevien venttiilien 
läpi). Ilmiötä on tarkemmin käsitelty Virtaustekniikka 
R2016 kirjassa.

Kuva 4 esittää ilman tilavuussuhteen vaikutusta teräs-
putkessa eräässä tapauksessa. Paineenvaihtelu on suoraan 
verrannollinen paineaallon nopeuteen (Joukowskyn 
laki), joka on riippuvainen mm. nesteen kimmomodu-
lista. Esimerkiksi paineessa 6 barA tilavuussuhteen ollessa 
0,5 prosenttia paineenvaihtelu on vain 35 prosenttia 
verrattuna yksikomponenttisen veden paineenvaihteluun.

Kuvasta voidaan todeta, että paineenvaihtelun suuruus 
riippuu ilmakonsentraation lisäksi myös paine-
tasosta (paineen kasvaessa nesteestä tulee jäykempää). 
Käytännössä nesteen ilma- tai kaasukonsentraatio vaih-

telee ja voi joissain tapauksissa olla huomattavaa ja toisi-
naan taas vähäistä.

Ilmaa voi päästä linjaan useastakin eri syystä. Nesteen 
komponenttisuus on siis merkittävä selitys havaittuihin 
teorian ja käytännön välisiin poikkeamiin. Koska ilman 
tai kaasun läsnäolosta on useita haittoja, on vedenjake-
lujärjestelmissä tarkoituksenmukaista pyrkiä yksikompo-
nenttiseen virtaukseen käyttämällä tarkoituksenmukaisia 
ilmanpoistoventtiileitä.

Ohjelmistot laskevat yleensä paineiskutilanteet yksikom-
ponenttisella nesteellä, jota on perusteltua pitää lähtökoh-
tana suunniteltaessa järjestelmiä.

Reunaehdoista
Reunaehtoja ovat kaikki putken alku- ja loppupään 
komponentit ja verkostojen solmupisteet. Reunaehdoissa 
tapahtuvat muutokset vaikuttavat keskeisesti paineis-
kuihin. Mallintajan on tunnettava reunaehtojen teoria 
voidakseen saavuttaa luotettavia tuloksia.

Seuraavassa käsitellään lyhyesti vain kahta reunaehtoa.

Venttiili

Venttiilien omaiskäyrän laatu, toiminta- ajat ja käyttösek-
venssit ovat tärkeitä ja ne tulee ottaa oikein huomioon. 
Venttiilien ominaiskäyrän laatua luonnehditaan seuraa-
vasti; pikasulku tyyppi, lineaarinen tyyppi ja tasaprosent-
tinen tyyppi (ominaiskäyristä tarkemmin Virtaustekniikka 
R2016 kirjassa). Venttiilityypeillä kullakin on erilainen ja 
huomattavasti toisistaan poikkeava vaikutus paineiskuihin. 
Esimerkiksi tasaprosenttinen venttiili soveltuu hyvin 
linjoihin, joissa on suurehko painehäviö. Tällaisen venttiilin 
ominaiskäyrä mahdollistaa lyhyet toiminta-ajat ilman suuria 
paineenvaihteluita. Pikasulkutyyppinen vaikuttaa vain kape-
alla asento-alueella ja voi aiheuttaa suuria paineenvaihteluita.

Jos mallinnuksessa on käytetty pikasulkutyyppistä vent-
tiiliä ja todellisuudessa venttiili onkin tasaprosenttinen, 
mallinnuksen tulos voi poiketa huomattavasti havaitusta.

Paineiskun vaimennussäiliön kytkentä linjaan

Kuva 5 esittää painesäiliövaimentimen erilaisia kytkentä-
periaatteita ja säiliön toimintaparametreja. Suora purkaus 
(ensimmäinen kuvake) tarkoittaa säiliön liittämistä paine-
linjaan pelkällä putkella, suuttimen käyttö purkuputkessa 
(toinen kuvake) tarkoittaa pienempää painehäviötä säili-
östä linjaan virratessa kuin linjasta säiliöön päin virratessa, 
jolla on useassa tapauksessa edullinen vaikutus paineiskun 
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Kuva 4. Ilmapitoisuuden vaikutus paineenvaihteluun DH. 
(Virtaustekniikka R2016)
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vaimennukseen, kolmas kuvake vastaa toiminnallisesti 
toista kuvaketta, mutta suuremmalla vaikutuksella sekä 
on käytännön mukaan helpommin säädettävänä ohitus-
putken säätöventtiilin avulla. Purkujärjestelmän määrit-
tely on kuitenkin tapauskohtaisesti tutkittava. Joskus 

suora kytkentä antaa riittävän vaimennusvaikutuksen riip-
puen järjestelmän ominaisuuksista.

Kuva 6 esittää kytkentäjärjestelmän merkitystä eräässä 
tapauksessa.
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Kuva 5. Vaimennussäiliö erilaisilla putkistokytkennöillä (Virtaustekniikka R2016).

Kuva 6. Vaimennussäiliön purkuputkiston merkitys paineenvaihteluun (Virtaustekniikka R2016).
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Punainen käyrä esittää pumppaamon lähellä tapahtuvaa 
paineenvaihtelua järjestelmässä, jossa säiliöiden kytkentä 
painelinjaan tapahtuu suoraan ja vihreä käyrä vastaavaa 
tilannetta, jossa säiliön purkuputkeen on asennettu pieni-
vastuksinen takaiskuventtiili ja paluuputkeen pienempi 
kuristettu palloventtiili. Kuvasta voidaan todeta kaksitie- 
järjestelmän edullinen vaikutus paineenvaihtelun amplitu-
diin ja paineaaltoilun vaimentumiseen.

Yhteenveto
Kirjoituksessa oli vain rajoitetusti mahdollista käsi-
tellä tekijöitä, jotka vaikuttavat mallinnusten tuloksiin. 
Reunaehtoina käsiteltiin vain kahta monista tarkoituk-
sena havainnollistaa teknisten järjestelmien ja laitteiden 
oikean määrityksen sekä ohjelmiston laadun merkitystä 
laitteiden todellisten parametrien huomioonottamiseksi. 
Kaikki järjestelmään liittyvät reunaehdot (laitteet, säiliöt, 
toiminnat, …), jotka vaikuttavat järjestelmän paine- ja 
virtaamatiloihin ovat merkittäviä.

Mallinnusohjelmistojen tulee olla sellaisia, että järjes-
telmän ja laitteistojen kaikki oleelliset parametrit voidaan 
ottaa huomioon. Tällöin malli voidaan ”rakentaa” 

parhaiten vastaamaan todellisuutta ja teoreettisten 
tulosten ja havaintojen välinen ero vähenee.

Lopuksi voidaan todeta, että ohjelmiston käyttäjän on tunnet-
tava riittävän hyvin aiheeseen liittyvä tekniikka, fysiikka ja 
matematiikka voidakseen tunnistaa ja tulkita laskentojen 
tulokset ja ymmärtääkseen kaikki lukuisat aiheeseen liittyvät 
fysiikan ilmiöt riippuvuuksineen. Ilman tällaista tuntemusta 
projekti voi edetä vääriin tulkintoihin perustuviin päätöksiin 
ja lopulta johtaa suuriin vahinkoihin. 
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Perinteisen hulevesien hallin-
tajärjestelmän tavoitteena 
on ollut johtaa sadevesi pois 
kaupunkialueelta mahdolli-

simman nopeasti (Wright & Heaney 
2001). Perinteinen keskitetty järjes-
telmä koostuu viemäriverkostosta 
ja mahdollisesti viivytysrakenteesta 
ennen purkupistettä. Keskitetyt hule-
vesien hallintajärjestelmät on suun-
niteltu perustuen suuriin sadetapah-
tumiin unohtaen usein toistuvien 
sateiden merkityksen maaperän vesita-
seen ylläpidossa, vesiuomien eroosiossa 
ja vesistökuormituksen muodostumi-
sessa sekä unohtaen hyötykäyttömah-
dollisuudet esimerkiksi kasteluvetenä.

Sademäärältään pienehköt mutta rankat 
sadetapahtumat voivat tuottaa keskite-
tyssä järjestelmässä korkean virtaama-
piikin, kun taas hajautetussa järjestel-
mässä ne tuottaisivat vain vähän tai eivät 
lainkaan valuntaa. Hajautettu huleve-
sien hallinta täydentää perinteistä hule-
vesiviemäriverkostoa erilaisten pieni-
mittakaavaisten varasto- ja imeytysra-
kenteiden avulla ja parantaa valuma-
alueen varastotilavuutta myös harvoin 
toistuvien sadetapahtumien aikana.

Tutkimus osana VERTI-hanketta
Hulevesien hallintavaihtoehtojen 
tutkimus toteutettiin diplomityönä 
(Raudaskoski 2016) osana Maa- ja 
metsätalousministeriön rahoittamaa 
VERTI-hanketta (Viemäriverkostojen 
tila ja riskien hallinta). Diplomityö 
oli yksi VERTI-hankkeen työpake-

teista, jonka tavoitteena oli hulevesien 
hallintavaihtoehtojen verkostovaiku-
tusten laskennallinen vertailu tiiviissä 
taajamassa. Erilaisten hallintavaihtoeh-
tojen vaikutuksia sadannan aiheutta-
miin hulevesiviemärin ylivirtaamiin ja 
kokonaisvirtaamaan arvioitiin pitkillä 
ajanjaksoilla ja erisuuruisilla sadeta-
pahtumilla. Pitkiksi ajanjaksoiksi valit-
tiin vuoden 2004 erittäin sateinen 7 kk 
jakso huhtikuusta lokakuun loppuun 
(sademäärä 679 mm) ja vuoden 2006 
vähäsateinen 5 kk jakso huhtikuusta 
elokuun loppuun (sademäärä 165 mm). 
Lisäksi työssä mallinnettiin yksittäisiä 
mitoitussateita, jotka olivat kerran 
vuodessa, viidessä vuodessa ja sadassa 
vuodessa toistuvat 10 minuutin pituiset 
sadetapahtumat. Mitoitussateet mallin-
nettiin hyvin vettä läpäisevän maaperän 
tilanteessa. Raudaskoski (2016) on esit-
tänyt tarkemmin yksittäisten sadeta-
pahtumien mallinnustulokset. 

Suomessa on yleistynyt käytäntö 
mitoittaa pihoille sijoitettujen hule-
vesien hallintamenetelmien varas-
totilavuus siten, että tilavuutta on 
1 m³ 100 m² läpäisemätöntä pinta-alaa 
kohti. Koska erilaisten mitoituskäy-
täntöjen soveltuvuudesta ei Suomessa 
ole tehty tutkimusta, mallinnuksissa 
haluttiin testata, kuinka eri koko-
luokan mitoitustilavuus (0,5 m³, 1 m³ 
ja 2 m³) toimisi hulevesien hallinnassa. 
Kaupunkialueen maaperän vaikutusta 
tarkasteltiin tekemällä mallinnukset 
hyvin vettä läpäisevällä maaperällä 
(sandy loam) ja huonosti vettä läpäise-
vällä maaperällä (clay loam).
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Tutkimusalueena oli Espoossa sijaitseva Vallikallion 
kerrostaloalue (Kuva 1). Valuma-alueen pinta-ala on 
11,4 ha, josta noin 56 prosenttia on vettä läpäisemä-
töntä. Loput alueesta on viheraluetta sekä jonkin verran 
hiekkaa ja soraa. Valuma-alue rajattiin QGIS-ohjelmalla 
ja se jaettiin maankäytön perusteella kuuteen eri maan-
käyttöluokkaan (Kuva 2). Mallinnustutkimus tehtiin 
käyttäen SWMM-mallia (Storm Water Management 
Model) ja sen kuvauksia hulevesien hallintarakenteista 
eli LID-rakenteista (low impact development). Malli 
kalibroitiin ja validoitiin hyödyntäen Vallikalliossa 
tehtyjä sadanta- ja hulevesiviemärin virtaamamittauksia 
vuosilta 2004–2006 (Sillanpää 2013). Kalibroinnissa 
käytettiin apuna PEST-ohjelmaa (Model Independent 
Parameter Estimation), jolla voidaan kalibroida useita 
parametreja samanaikaisesti. Kalibrointitapahtumien 
virtaamat saatiin mallinnuksessa vastaamaan hyvin 
mitattuja virtaamia ja lasketut hyvyysluvut antoivat 
hyvää vastaavuutta tarkoittavia arvoja (Taulukko 1). 
Validointitapahtumien mitatuissa ja mallinnetuissa 
virtaamissa oli jonkin verran eroja ja niille lasketut 
hyvyysluvut jäivät pienemmiksi kuin kalibrointitapah-
tumien vastaavat arvot (Taulukko 1). Eri sadetapahtu-
mille ei löytynyt yksiselitteisiä parametriarvoja, joten 
parametreille valittiin arvot, joilla eri sadetapahtumien 
mitatut ja mallinnetut valunnat olivat mahdollisimman 
lähellä toisiaan.

Hulevesien hallintaskenaariot

Hajautetun hulevesien hallinnan menetelmistä muodos-
tettiin erilaisia skenaarioita. Skenaarioiden muodostuk-
sessa ja menetelmien valinnassa käytettiin apuna sidos-
ryhmähaastatteluita, VERTI-hankkeen työpajaa ja kirjal-
lisuutta. Työpajaan ja haastatteluihin osallistuneet tahot 
olivat FCG, Pöyry, Ramboll, Sito, SYKE ja Vantaan 
Kaupunki. Hulevesienhallintarakenteiksi valittiin biosuo-
datus (BS), läpäisevä päällyste (LP), sadevesisäiliö (SVS), 
viherkatto (VK) ja viivytysrakenne (VR). LID-rakenteista 
päädyttiin muodostamaan skenaarioita siten, että jokaista 
rakennetta käytettiin erikseen omassa skenaariossaan ja 
lisäksi muodostettiin kaksi yhdistelmäskenaariota useasta 
menetelmästä.

Taulukko 1. Kalibrointi- ja validointitapahtumien hyvyys-
luvut. NSE (Nash-Sutcliffe effiency), R2 (selitysaste), MAE 
(keskimääräinen absoluuttinen poikkeama, Mean absolu-
te error) ja PBIAS (suhteellinen poikkeama, Percent bias).

Kuva 1. Vallikallio on tiiviisti rakennettu kerrostaloalue Espoossa.
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Yhdistelmäskenaariot sisälsivät 
biosuodatuksen tonttialueilla 
(mitoitusperiaatteena 1 m³ varas-
totilavuutta 100 m² läpäisemä-
töntä valuma-aluetta kohden), 
sadevesisäiliöt katoilta tule-
ville vesille (1 m³/100 m²) ja 
läpäisevät päällysteet katualu-
eilla (kevyen liikenteen väylillä). 
Lisäksi toisessa yhdistelmäskenaa-
riossa oli mukana viivytysrakenne. 
Viivytysrakenteen avulla esitettiin 
keskitetyn hallinnan vaikutuksia 
kaupunkialueella. Kaikille hallin-
tarakenteille pyrittiin osoittamaan 
maksimivaikutukset sijoittele-
malla rakenteita mahdollisimman 
monille piha-alueille, kevyen 
liikenteen väylille tai katoille. 
Piha-alueilla olevat biosuodatus-
alueet, läpäisevät päällysteet ja 
kattojen sadevesisäiliöt mitoitet-
tiin kolmella eri mitoitustilavuu-
della. Skenaarioita verrattiin tilan-
teeseen ilman hulevesirakenteita 
(ei LIDejä).

Parhaat vaikutukset hyvin 
läpäisevällä maaperällä

Hajautetun hulevesien hallinnan 
menetelmät vaikuttivat tehok-
kaimmin hulevesiverkoston 
virtaamiin vettä hyvin läpäi-
sevän maaperän tilanteessa vähä-
sateisena ajanjaksona (Kuva 3).  

Kuva 3. Vuoden 2006 vähäsateisen ajanjakson kumulatiivisen virtaaman kuvaajat 
hyvin vettä läpäisevällä maaperällä (a) biosuodatus- (BS), sadevesisäiliö- (SVS) ja lä-
päisevät päällysteet pihoilla-skenaariolle (LP), (b) läpäisevä päällyste katualueilla- (LP 
tiet), viherkatto- (VK), viivytysrakenne- (VR) ja yhdistelmäskenaariolle.

Kuva 2. Vallikallion valuma-
alueen rajaus ja maankäyttö.
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Lähes yhtä suuret laskennalliset vaikutukset saatiin 
aikaan hyvin läpäisevällä maaperällä sateisena ajanjak-
sona (Kuva 4). Läpäisevien päällysteiden ja biosuoda-
tuksen huleveden määrää vähentävä vaikutus perustuu 
pääasiassa imeyttämiseen ja kasvillisuuden kautta tapah-
tuvaan haihduntaan, joten ne toimivat tehokkaasti vettä 
hyvin läpäisevällä maaperällä. Huonosti vettä läpäisevän 
maaperän tilanteessa biosuodatus ja läpäisevät päällysteet 
toimivat edelleen hulevettä viivyttävinä ja suodattavina 
rakenteina. Yhdistelmäskenaarioiden huleveden käsittely-
kapasiteetti on suurin, joten ne vähensivät tehokkaimmin 
kumulatiivista valuntaa. Keskitetty viivytysrakenne ei 
vaikuttanut huleveden määrään pitkällä aikavälillä, sillä 
rakenne ainoastaan viivytti hulevettä. Myös sadevesisäiliöt 
toimivat mallinnuksissa vain hulevettä viivyttävinä raken-
teina, sillä ne oli asetettu purkamaan vesi sadetapahtuman 
jälkeen suoraan hulevesiverkostoon. Näin mallinnuksessa 
ei hyödynnetty parhaalla tavalla sadevesisäiliöiden hyöty-
käyttöpotentiaalia, joka on todettu 
suureksi erityisesti Suomen kaltai-
sissa ilmasto-olosuhteissa, joissa 
sadetapahtumat ovat pieniä ja niitä 
esiintyy tiheästi (Palla et al. 2012). 
Helpoin hyötykäyttömahdollisuus 
sadevesisäiliön vedelle on lähellä 
olevien viheralueiden kastelu, mutta 
vettä on mahdollista käyttää mm. 
ajoneuvojen pesuvetenä tai huuh-
teluvetenä. Hyötykäyttöä suunni-
teltaessa on otettava huomioon, 
että viivytykselle tarvittava tila-
vuus on saatavilla, vaikka vettä 
varastoidaankin.

Hajautetun hulevesien hallinnan 
avulla voidaan myös pienentää 
hulevesiverkoston ylivirtaamia 
tehokkaasti. Raudaskosken (2016) 
mallinnustulosten mukaan kerran 
vuodessa toistuvan mitoitussateen 
ylivirtaama pieneni usean hallinta-
menetelmän yhdistelmän avulla jopa 
82 prosenttia. Usean menetelmän 
yhdistelmillä oli suuri vaikutus 
myös kerran viidessä vuodessa tois-
tuvalla mitoitussateella, ylivirtaama 
pieneni 51–44 prosenttia. Kerran 
sadassa vuodessa toistuvalla mitoi-
tussateella usean menetelmän yhdis-
telmän vaikutus ylivirtaamaan oli 
parhaimmillaan enää 13 prosenttia. 
Yksittäisillä menetelmillä vaiku-
tukset jäivät heikommiksi.

Vähäsateisella jaksolla suuremmat vaikutukset 
kuin sateisella

Huonosti läpäisevän maaperän tilanteessa hulevesien 
hallintamenetelmien mallinnetut vaikutukset heik-
kenivät huomattavasti. Imeyttävien menetelmien toimin-
taan vaikuttaa mallitulosten mukaan salaojan käyttö, jota 
suositellaan maaperän hydraulisen johtavuuden ollessa 
pienempi kuin 3,6 mm/h (Kling et al. 2015) ja kylmissä 
ilmasto-olosuhteissa. Salaojien käyttö on muutenkin suosi-
teltavaa, sillä salaojien avulla voidaan tarkkailla rakenteen 
toimivuutta ja säätää rakenteen toimintaa. Esimerkiksi 
salaojan korkeusasemaa muuttamalla rakenteesta voidaan 
tehdä joko suodattava tai imeyttävä. Mallinnuksissa 
käytettiin salaojaa huonosti läpäisevän maaperän tilan-
teessa, mutta ei hyvin läpäisevän maaperän tilanteessa, sillä 
maaperän läpäisevyyden ajateltiin olevan riittävä raken-
teen kuivattamiseksi. Tuloksissa purkupisteen valunta 
väheni tehokkaasti viherkattojen avulla huonosti läpäi-

Kuva 4. Vuoden 2004 sateisen ajanjakson kumulatiivisen virtaaman kuvaajat hy-
vin vettä läpäisevällä maaperällä (a) biosuodatus- (BS), sadevesisäiliö- (SVS) ja lä-
päisevät päällysteet pihoilla -skenaariolle (LP), (b) läpäisevä päällyste katualueilla- 
(LP tiet), viherkatto- (VK), viivytysrakenne- (VR) ja yhdistelmäskenaariolle.
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sevästä maaperästä huolimatta, sillä viherkattojen hule-
veden määrää vähentävä vaikutus perus tuu imeyn nän  
sijaan haihduntaan. Viher katto ske naariossa purkupisteen 
va lun ta oli tehostu neen haihdunnan ansios ta huomat-
tavasti pie nempi (17,3 %) kuin ilman LID-menetelmiä 
(Taulukko 2).

Viherkatot ovat aktiivisimmillaan kasvukaudella ja sen 
ulkopuolella ne ovat epäaktiivisia, mutta varastotila-
vuus rakennekerroksissa on käytettävissä kasvukauden 
ulkopuolellakin. Imeyttävät menetelmät voivat toimia 
talviaikanakin, mikäli rakenteen kuivatus on kunnossa. 
Mallinnuksissa keskityttiin kasvukauden ajan vaikutuk-
siin, sillä rakentaminen muuttaa eniten veden kiertoa 
juuri kasvukauden aikana. Jos laskennat olisi laajennettu 
kasvukauden ulkopuolelle, olisi menetelmien keski-
näinen paremmuusjärjestys voinut olla eri vuodenai-
koina erilainen.

Siinä missä sääolosuhteet eivät juuri vaikuttaneet hajau-
tetun hulevesijärjestelmän toimintaan hyvissä maape-
räolosuhteissa, huonosti vettä läpäisevällä maaperällä 
hallintamenetelmien vaikutus oli suhteellisesti suurempi 
vähäsateisena kuin sateisena jaksona (Kuvat 5 ja 6). 
Poikkeuksellisen sateisella vuoden 2004 jaksolla edes 
usean menetelmän yhdistelmät eivät vähentäneet huleve-
sivaluntaa kuin 6–7 prosenttia (Taulukko 2). Hulevesien 
hallintamenetelmät vaikuttivat paremmin vähäsatei-
sella jaksolla kuin sateisella, sillä niiden kapasiteetti 

riitti paremmin käsittelemään harvemmin tapahtuvia ja 
pienempiä sadetapahtumia. On hyvä huomioida, että 
tyypillisesti hulevesirakenteet mitoitetaan vain rakennet-
tujen pintojen pinta-alan perusteella (esim. 1 m³/100 m² 
käytäntö), mutta suurilla sateilla myös rakentamattomat 
pinnat tuottavat valuntaa hulevesiverkostoon (Sillanpää 
ja Koivusalo 2014). Tällöin hallintamenetelmien suhteel-
linen vaikutus valuntaan väistämättä heikkenee verratta-
essa erittäin sateisia jaksoja vähäsateisiin jaksoihin.

Mitoitustilavuuksien vaikutukset
Raudaskosken (2016) mallinnustuloksissa kerran 
vuodessa toistuvalla mitoitussateella biosuodatusalueiden 
eri mitoitustilavuudet eivät aiheuttaneet erilaisia valunta-
käyriä. Sen sijaan läpäisevien päällysteiden valuntakäyrät 
muuttuivat eri mitoitustilavuuksilla. Sama toistuu vuoden 
2006 pitkällä mallinnusjaksolla hyvin vettä läpäisevän 
maaperän tilanteessa (Kuva 3). Biosuodatusalueiden 
pienin varastokapasiteetti 0,5 m³/100 m² riittää käsit-
telemään alueelle tulevan veden hyvin vettä läpäisevän 
maaperän tilanteessa pienillä sateilla. Kun sadetapahtumia 
on tiheään ja ne ovat suurempia, aiheuttaa biosuodatus-
alueiden varastokapasiteetin kasvattaminen muutoksia 
valuntaan (Kuva 4). Huonosti läpäisevän maaperän tilan-
teessa varastokapasiteettia tarvitaan enemmän vaiku-
tuksen aikaansaamiseksi, pienet biosuodatusalueet tai 
läpäisevät päällysteet eivät vaikuta kumulatiiviseen valun-
taan juurikaan (Kuvat 5 ja 6).

Johtopäätökset
Hulevesien hallintaraken-
teita suunniteltaessa tulee 
ottaa huomioon tyypil-
liset sateet ja aluekoh-
tainen valunnan muodos-
tuminen. Alueen maaperä 
vaikuttaa siihen, vali-
taanko imeyttäviä, suodat-
tavia vai haihduttavia 
menetelmiä ja kuinka 
paljon varastokapasiteettia 
tarvitaan tietyn huleve-
simäärän käsittelemi-
seksi. Lisäksi salaoja ja sen 
ominaisuudet vaikuttavat 
LID-rakenteiden kuivu-
miseen ja siihen, kuinka 
nopeasti rakenteen varas-
tokapasiteetti on jälleen 
käytettävissä seuraavaa 
sadetapahtumaa varten.

Taulukko 2. Purkupisteen valunta eri skenaarioissa hyvin ja huonosti vettä läpäisevillä 
maaperillä. Suluissa valunnan prosenttiosuus kokonaissadannasta. SVS on sadevesisäiliö, 
BS biosuodatus, LP läpäisevä päällyste, VK viherkatto ja VR viivytysrakenne.
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Kuva 6. Vuoden 2004 sateisen ajanjakson kumulatiivisen virtaaman kuvaajat huonosti vettä läpäisevällä maaperällä (a) 
biosuodatus- (BS) ja sadevesisäiliöskenaariolle (SVS), (b) läpäisevä päällyste-, (LP) viherkatto- (VK), viivytysrakenne- (VR) ja 
yhdistelmäskenaariolle.

Kuva 5. Vuoden 2006 vähäsateisen ajanjakson kumulatiivisen virtaaman kuvaajat huonosti vettä läpäisevällä maaperällä 
(a) biosuodatus- (BS) ja sadevesisäiliöskenaa riolle (SVS), (b) läpäisevä päällyste- (LP), viherkatto- (VK), viivytysrakenne- (VR) 
ja yhdistelmäskenaariolle.
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Usein kaupunkialueiden maaperän vedenläpäisevyys ei 
ole kovin hyvä tiivistyneen maaperän takia. Hulevesien 
hallinnan kannalta olisi hyödyllistä tutkia menetelmiä, 
joilla kaupunkialueiden luonnollisen maaperän ominai-
suuksia voidaan parantaa esimerkiksi hulevesiraken-
teiden rakennusvaiheessa. Maaperästä riippumatta 
LID-menetelmiä tarvitaan yleensä laaja-alaisesti, jotta 
niiden vaikutus hulevesiviemärien ylivirtaamissa on 
näkyvä. Huonosti läpäisevällä maaperällä ja salaojallisissa 
rakenteissa mitoitustilavuutta on tarvetta kasvattaa, jotta 
vaikutukset näkyvät hulevesiviemärin ylivirtaamissa ja 
kokonaisvirtaamassa. Huleveden hyötykäyttömahdolli-
suudet vaikuttavat myös hallintamenetelmien valintaan. 
Niitä olisikin tarpeen kartoittaa tarkemmin, jotta alue-
kohtainen arviointi hyötykäyttömahdollisuuksien osalta 
onnistuisi.

Tässä työssä keskityttiin tarkastelemaan valuma-alueelle 
hajautettujen hulevesirakenteiden ja viivytysrakenteiden 
hydrologisia vaikutuksia. Hajautettua hulevesijärjes-
telmää voidaan täydentää esimerkiksi hulevesien keski-
tetyllä käsittelyllä valuma-alueen alapuolisella viivytys- 
ja kosteikkorakenteella, joka siirtää hulevesien käsittelyn 
niiden muodostumisalueelta lähemmäs vastaanottavaa 
vesistöä. 
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Vahvan vesikemian ja 
vesiprosessien osaamisen 
sekä kuntien ja teolli-
suuden keskeisten vesip-

rosessien tuntemuksemme ansiosta 
asiakkaat voivat ostaa meiltä palve-
luna vesilaitoksen operoinnin koko-
naisuudessaan tai ottaa käyttöön 
tarpeidensa mukaan vain osan palve-
luista”, kertoo Kemira Operon Oy:n 
toimitusjohtaja Pekka Koskinen.

Palveluista osa liittyy prosessien 
hallintaan, kuten esimerkiksi vesi-
laitoksen käyttöprosessien valvonta, 

prosessien ylläpito sekä prosessien 
parantaminen. Yhteistyöllä voidaan 
tavoitella myös jätteen määrän vähen-
tämistä ja uudelleenkäyttöä. Kemiran 
palveluteknologia auttaa myös ylijää-
mälietteen kuivauksen optimoinnissa, 
jolloin voidaan saavuttaa merkittäviä 
säästöjä loppusijoituskuluissa.

Keskeisiä alueita palvelutarjonnassa 
ovat prosessien tehokkuuden paran-
taminen, laitoksen käyttövarmuuden 
lisääminen, veden laadun ylläpi-
täminen ja ympäristövaatimusten 
täyttäminen.

PENTTI PEKONEN
johtaja, Advanced water treatment
Kemira Oyj, Espoon tutkimuskeskus
e-mail: pentti.pekonen@kemira.com

MARJATTA PIIRONEN JA  
IIRIS JOENSUU
Process development and control & 
monitoring
Kemira Oyj

Teollisuusyritykset ja kunnat etsivät uusia tapoja tehostaa vesienkäsittelyä. Yksi vaihtoehto on hankkia 
palveluja raakaveden ja jätevesien käsittelyyn erikoistuneelta palveluntarjoajalta.

Yhteistyöllä tehoa kuntien ja 
teollisuuden vesienkäsittelyyn
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”Vesienkäsittelyn pitkäjänteinen 
suunnittelu ja käyttöprosessien 
jatkuva kehittäminen mahdollis-
tavat laitoksen tehokkaamman 
toiminnan. Näin saamme laskettua 
toiminnan kokonaiskustannuksia. 
Myös energiankulutus laskee, ympä-
ristöriskit vähenevät sekä laitoksen 
ja ihmisten turvallisuus paranee”, 
summaa Koskinen palvelujen etuja.

Vesienkäsittely ja 
vesilaitoksen johtaminen 
tehostuu

Asiakkaiden kanssa tehdään palvelu-
sopimukset yleensä keskipitkälle tai 
pitkälle aikavälille, jotta yhteistyössä 
saavutetaan parannuksia. Toimintaa 
ohjaavat lähtötilakartoitukseen ja 
sen perusteella tehtävään toimin-
tasuunnitelmaan perustuvat tavoit-
teet ja tunnusluvut. Läpinäkyvyys 
on toiminnan lähtökohta.

Palvelukokonaisuudessa on kolme 
mallia vesilaitoksille: palvelut, 
operointi tai johtaminen. Lisäksi 
on mahdollista olla kumppanina 
alusta alkaen, kun uutta vesilaitosta 
aletaan suunnitella ja toteuttaa.

Palvelumallissa tarjotaan asiak-
kaalle joukko yksittäisiä vesienkä-
sittelyn palveluja, kuten esimerkiksi 
vesienkäsittelyprosessien ylläpidon 
hallinta, prosessin / energian opti-
mointi, tiloja hallinta ja ylläpito 
sekä lietteenkäsittely.

Kun päädytään operointisopimuk-
seen, yritys vastaa vesilaitoksen 
toiminnasta. ”Tällöin vesilaitoksen omistaa kunta tai teol-
lisuusyritys, mutta Operon vastaa laitoksen toiminnasta 
kokonaisuudessaan tai sovituin osin.”

Laajimmin palvelut ovat käytössä, kun palveluntarjoaja 
tulee mukaan vedenpuhdistuslaitokseen johtamiseen: 
”Voimme olla mukana kunnan tai teollisuusyrityksen 
omistamassa vesilaitoksessa. Silloin tarjoamme laitoksen 
koko operoinnin palveluna asiakkaallemme, ja johdamme 
aktiivisesti tämän laitoksen toimintaa.”

Mäntän Puhdistamon johtaminen – synergiaa 
kaikille osapuolille

Mäntässä Metsä Tissue, Mänttä-Vilppulan kaupunki ja 
Mäntän energia ovat yhdessä Operonin asiakkaita.

Jätevesien käsittelyä varten on perustettu Mäntän 
Puhdistamo Oy, jonka johtamisesta vastaa Kemira 
Operonin Keski-Suomen aluekäyttöpäällikkö Mika 
Ojala. ”Toimin Mäntän Puhdistamossa kahdessa roolissa. 
Puhdistamon johtajan roolissa työskentelen tiiviisti 
yrityksen hallituksen kanssa. Suunnittelen tulevia inves-
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tointeja, teen hallitukselle niistä ehdotuksia sekä mietin 
investointien rahoituksen. Käyttöpäällikön roolissa olen 
aktiivisesti mukana puhdistamon päivittäisessä työssä. 
Valvon puhdistamon käyttöä, jätevesien käsittelyä, sekä 
puhdistamon kunnossapitoa, ylläpitoa ja prosessien 
kehitystä.”

Mäntässä synergiasta hyötyvät kaikki osapuolet. Kun 
kaupungilta tulee fosfori- ja typpipitoista vettä ja Metsä-
Tissuelta orgaanista happea kuluttavaa ainesta ei teolli-
suuden ja yhdyskuntajätevesien yhteispuhdistamon proses-

siin tarvitse lisätä ravinnekemikaaleja. Mäntän energia 
puolestaan hyödyntää prosessin tuloksena syntyvän jäte-
lietteen polttamalla sen energiaksi.

Tärkeää toiminnassa on ennakointi ja nopea toimeen tart-
tuminen hälytystilanteissa. Mäntän puhdistamon sanee-
rausprojektissa ohjausjärjestelmään lisättiin etäohjaus-
mahdollisuus. ”Jos vedenkäsittelylaitoksella on hälytys, 
käyttöpäällikkömme kykenee ajamaan laitosta vaikka 
kotoa käsin. Se lisää toimintavarmuutta ja vähentää yllät-
tävien tilanteiden riskejä”, Ojala muistuttaa.

Kemira on esitellyt uuden alustan älykkääseen prosessin 
hallintaan. KemConnectTM yhdistää älykkäät laitteet ja 
sovellusosaamisen tuottaen mitattavan suureen kemian 

ja prosessin suorituskyvyn arviointiin. Tämä mahdollistaa pro-
aktiivisen asiakaspalvelun. Järjestelmä kerää ja analysoi isoja 
datamääriä reaaliaikaisesti (24/7). Tarkempi kemikaalien an-
nostelu ja älykäs kemian hallinta mahdollistavat kustannuste-
hokkaan kemikaalikäsittelyn.

Kemiran tutkimuksessa on kehitetty useita ratkaisuja veden 
laadun jatkuvaan monitorointiin ja kemikaalien annostelun 
säätöön. Älykkäitä säätimiä voidaan soveltaa erilaisiin 
vesienkäsittelyprosessien tarpeisiin. Säätimet mukautuvat 
eri prosessiolosuhteisiin ja ottavat tehokkaasti huomioon 
prosessien epälineaarisuuden, eli sen että kemikaalien 
vaikutuksen voimakkuus vaihtelee eri tilanteissa. Säätimen 
käyttö edellyttää luotettavaa reaaliaikaista mittausta veden 
laadusta.

Ratkaisuja on kehitetty useisiin eri sovelluksiin sekä kunnalliseen 
että teolliseen vesienkäsittelyyn:

 6 Raakaveden käsittely. Orgaanisen aineksen poistoa 
voidaan tehostaa automaattisella koagulantin annos-
telulla ja säädöllä. Annostelun säätö perustuu liuen-
neen orgaanisen aineksen reaaliaikaiseen mittaukseen. 
Ratkaisun avulla puhdistetun veden laatutavoitteet 
voidaan saavuttaa kustannustehokkaasti.

 6 Jätevesien käsittely. Kemialliseen saostukseen on kehi-
tetty kaksi ratkaisua kemikaalien tehokkaaseen hallin-
taan. Kemira FennoSED mittaa sameuden ja kiintoai-
neen eri prosessivirroista sekä annostelee automaatti-
sesti koagulantti-ja flokkulattiannoksia stabiloiden veden 
laadun. Toista ratkaisua käytetään liuenneen fosforin pois-
toon. Se perustuu online-fosforimittaukseen. Molemmilla 
ratkaisuilla pyritään pitämään puhdistetun veden laatu 
tavoitearvossa.

 6 Lietteen kuiva-ainepitoisuus kasvaa. Kemikaalien annos-
telu- ja säätölaitteistoa voidaan käyttää myös veden-
poistoon ja lietteen kuiva-aineen tehostamiseen. Tässä 
voidaan hyödyntää tulevan lietteen online kiinto-ainepi-
toisuutta ja säätää lietteen kuiva-ainepitoisuutta erilaisilla 
säätöratkaisuilla.

 6 Mikrobitorjunnan ja desinfioinnin laatu paranee. Teol-
listen prosessien sisäisiin vesikiertoihin on kehitetty 
useita reaaliaikaisia monitorointiratkaisuja, jotka perus-
tuvat mikrobiologisen aktiivisuudten mittaukseen. Niiden 
avulla voidaan ehkäistä mikrobien aiheuttamia ongelmia 
prosesseissa säätämällä biosideja tarpeen mukaan. Myös 
raakaveden tai jäteveden desinfiointia voidaan ohjata 
online-mittauksilla, esimerkiksi ylläpitämällä sopivaa 
biosidijäämää.

Tutkimuksessa kehitetään ja arvioidaan myös uusia menetelmiä 
veden laadun mittaukseen, prosessin diagnosointiin ja koko 
laitoksen kustannustehokkaaseen kemianhallintaan sekä 
energian että laadun optimointiin.

Meneillään olevia tutkimuskohteita ovat vaikeasti poistettavan 
COD-pitoisuuden reaaliaikainen monitorointi ja hallinta 
kemian avulla sekä kuvantavan teknologian hyödyntäminen 
veden laadun monitorointiin ja partikkelien hallintaan.

Vesikiertojen häiriöaineiden hallintaan on tarjolla myös 
uusi spesifinen jatkuvatoiminen hydrofobisuusmittaus, joka 
perustuu Kemiran Flyto™-teknologiaan. Lisäksi haetaan 
kustannustehokkaita teknologioita vedenlaadun mittaukseen 
(LED-teknologian hyödyntäminen).

Uutuutena on kemian yhdistäminen kehittyneeseen mittaus- 
ja säätöteknologiaan. Osaamista tarvitaan oikeiden mittaus- ja 
säätöparametrien valinnan ohella myös prosessien analysointiin 
ja optimointiin. Prosessin analysointiin on kehitetty monipuolisia 
työkaluja prosessien ongelmien ratkaisuun, kemikaalien 
vertailuun sekä prosessin jatkuvaan tehostamiseen.

Teollisen internetin hyödyt vesienkäsittelyssä
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Täytä matka-apuraha-anomuslomake verkkopalvelussamme  www.mvtt.fi

 1.9.–28.2. välillä verkkopalvelussa lähetetty ja allekirjoitettuna toimistoon 
tullut hakemus käsitellään huhtikuun loppuun mennessä

 1.3.–31.8. välillä verkkopalvelussa lähetetty ja allekirjoitettuna toimistoon 
tullut hakemus käsitellään lokakuun loppuun mennessä

Hallituksemme käsittelee vain anomukset, joissa matka on hakuajan jälkeen.

Tarvitsetko apurahaa alamme 
kongressiin Euroopassa?

Allekirjoitettu hakemus ilman liitteitä 
toimitetaan toimistoomme:

Maa- ja vesitekniikan tuki ry.
Annankatu 29 A 18
00100 Helsinki

Aatteellinen yhdistys, joka tukee vesitekniikan 
ja siihen liittyvän ympäristötekniikan sekä maa-
perän suojelun tutkimus- ja opetustoimintaa.



Kemiran tutkimuskeskuksen teknologiaosaamisesta 
ja uusista innovaatioista on hyötyä Operonin asiak-
kaille. Esimerkiksi Kemiran KemConnect -etäohjaus- 
ja diagnosointijärjestelmää voidaan hyödyntää laitoksen 
etäajossa.

”Myös ongelmatilanteissa meillä on käytettävänä koko 
konsernin globaali osaaminen ja verkosto. Koska asiakas-
kunta on laaja, on hyvin todennäköistä, että samojen haas-
teiden kanssa on paininut moni muukin yritys. Ratkaisut 
löytyvät yleensä nopeasti”, Ojala toteaa.

Kun käsiin tulee isompi hanke, paikalliseen tiimiin haetaan 
osaamista ja resursseja muilta laitoksilta ja emoyhtiöstä. 
Näin osaaminen voidaan kohdentaa aina tilanteeseen 
sopiviksi.

Kokonaisvaltainen palvelu vesilaitokselle – 
operatiivinen toiminta tehostuu

Lapinlahdella kunnan vesilaitoksen, Lapinlahden Vesi 
Oy:n puhdistamoja hoidetaan avaimet-käteen-periaat-
teella. Yhteistyötä on tehty tiiviisti jo lähes kymmenen 
vuotta yhdessä koko sidosryhmän ja Lapinlahden Veden 
suurimman asiakkaan, Valion, kanssa.

Asiakkuudesta vastaava Operonin aluekäyttöpäällikkö 
Paulo Päivinen Itä-Suomesta korostaa hyvän yhteistyön 
merkitystä.

”Olemme ajansaatossa kehittäneet toimintamallejamme. 
Säännöllisten kokousten lisäksi on tärkeää, että viestintä 
kaikkiin suuntiin toimii hyvin. Päivittäin muuttuvat tilan-
teet vaativat jatkuvaa yhteydenpitoa kaikkien osapuolien 
kanssa.”

Teollisuusjätevesilaitoksen toimintaa joudutaan jatku-
vasti säätämään, koska tuotannon kuormitus ja veden-
laatu vaihtelevat enemmän kuin yhdyskuntapuolella. 
Tasalaatuinen tulos vaatii hyvää osaamista.

”Olemme palkanneet laitokselle moniosaajia, joilla on 
vahvan prosessiosaaminen lisäksi sähkö- tai automaati-
oalan koulutus tai mekaanisen kunnossapidon koulutus. 
Tällöin pystymme hoitamaan laitoksen ajamisen ja 
kunnossapidon omin voimin, ” kertoo Paulo Päivinen.

”Osaavalla henkilöstöllä on suora vaikutus tuloksiimme. 
Vesilaitosten prosesseissa on suuri joukko muuttujia, 
jotka huomioimalla voidaan ajotapaa optimoida ja saada 
kustannussäästöjä kemikaaleissa ja energiassa.” 

MVTT
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HSM 2016 konferenssin 
järjestivät toista kertaa 
IWA:n kolme merkittävää 
asiantuntijaryhmää Sludge 

Management, Anaerobic Digestion, 
Nutrient Removal and Recycle. Asian-
tuntijaryhmien yhteistyöllä saatiin puoli 
tusinaa kansainvälisesti korkeatasoista, 
em. aihepiirejä kattavaa kutsuttua alus-
tusta yhteen tilaisuuteen. Näiden täysis-
tuntojen jälkeen noin kaksisataapäinen 
osallistujajoukko, yksi (+2) Suomesta, 
jakautui kolmeen rinnakkaiseen istun-
toon käsittelemään lietteisiin liittyviä 
asioita monista eri näkökulmista.

Lietteet pellolle, polttoon, 
muualle?

Puhdistamolietteiden käsittely ja hyöty-
käyttö ovat maittain hyvin vaihtelevia 
Euroopassa ja myös pohjoismaiden 
kesken. Espanja, Portugali, Englanti, 
Norja, Ranska, Tanskakin ja osa Belgiaa 
erottuvat selvästi tehokkaina lietteiden 
peltokäytön maina. Belgian Flanders, 
Sveitsi, Saksa, merkittäviltä osin Kreikka 
sekä osa Belgiaa ja Tanskaa ovat vastaa-
vasti lietteiden polton valinneita 
maita. Tilan puuttuessa, esimerkkinä 
Singapore, lietteen poltolle ei ole vaih-
toehtoa. Suomi erottuu selvästi muista 
pohjoismaista lietteen maisemointi-
käytön maana (Finnson).

Linjaukset tärkeitä – avain 
on syntypaikalla, poltossa 
ravinnehaasteita

Ruotsissa ympäristöasioiden ongel-
manratkaisua ei haluta jättää seuraa-
ville sukupolville eikä myöskään siirtää 
niitä maan rajojen ulkopuolelle. Pitkällä 
tähtäyksellä puhdistamolle tulevien jäte-
vesien laatuun (upstream measures/ 
REVAQ) kiinnitetään huomiota siten, 
etteivät mm. hajoamattomat orgaaniset 
ja toksiset yhdisteet pilaisi lietteiden 
hyödyntämismahdollisuuksia ravinne- 
ja maanparannusaineina. Jo vuonna 
2018 40 prosenttia jäteveden fosforista 
ja 10 prosenttia typestä on hyödynnet-
tävä ravinteena peltoviljelyssä. Mikäli 
myöhemmin päädyttäisiin lietteiden 
polttoon, niin vähitellen menetetään 
sekin asiallinen viemäreiden käyttö 
mihin tähän mennessä valistuksella on 
päästy.

Saksassa kahden viimeisen vuosikym-
menen kehitys on kääntänyt lietteiden 
suoran maatalouskäytön (~60 %) liet-
teiden polttamiseen (Schmelz). Nyt 
toimitaan kansallisen hallituksen esit-
tämän (2013) suuntaviivan mukaan: 
”Lopetamme jätevesilietteen suoran 
ravinnekäytön maaperään ja edistämme 
fosforin ja muiden ravinteiden kierrä-
tystä”. Tämän säädöksellistä viimeistelyä 
vailla olevan periaatteen mukaan vuonna 

ANTERO LUONSI
tekn.tri., Pirkanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus
e-mail: antero.luonsi@elisanet.fi

Jätettä ei ole tuhlattavaksi – 
jätevesistäkään!

Kansainvälisen vesijärjestön (International Water Association, IWA) 
kokonaisvaltaista lietteiden hallintaa (HSM) käsitelleessä konferenssissa 
Malmössä, 7.-9.6.2016, kutsutut alustajat esittivät kolme erinomaista, 
ympäristöasioita laillisuuden lisäksi edistävää yleisperiaatetta:

 – There is no waste to waste (Öberg)
 – Ei ole jätettä, on vain hukattuja resursseja (Murthy)
 – Läpinäkyvä monikeskinen kommunikointi (Öberg)
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2026 lähes kaikki kunnallinen liete pitää toimittaa polt-
toon. Ravinteet on siis otettava kiertoon (kuva alla) joko 
ennen lietteen polttoa tai fosfori polton jälkeisestä tuhkasta. 
Saksan vesi-, jätevesi- ja jäteyhdistyksen arvion mukaan 
tämän toteutukseen tarvitaan kahden miljardin euron 
investoinnit ja 400 miljoonan euron vuotuiset käyttöpää-
omat. Järjestö katsoo nyt velvollisuudekseen tässä asiassa:

 – jatkaa (toistaiseksi) korkealaatuisten lietteiden 
maatalouskäyttöä

 – järjestää rajoittamaton lietteiden mono-polton tuhkien 
varastointi

 – osallistua raja-arvojen ja fosforin kierrätyksen tehon 
jalostamiseen

 – edistää täysmittakaavan esimerkkiprojekteja
 – estää kustannusten nousu väestölle

Seuraamukset yllä mainituista ovat mittavat mm. jäte-
vesilaitoksista vastaaville, eivätkä ne ole täysin selvästi 
ennakoitavissa.

Lietteen mädätyksestä kaikki irti

Tehostettaessa lietteiden käsittelyä, on syytä asettaa loppu-
tuloksena haluttavalle lietetuotteelle selkeät laatutavoit-
teet. Murthy esitti hyvin yleistettäväksi sopivan esimerkin:

 – fyysisesti alhainen kosteuspitoisuus ja mureneva 
rakenne

 – kemiallisesti alhaiset haitta-ainepitoisuudet ja korkea 
ravinne-arvo

 – mikrobiologisesti patogeenivapaa
 – esteettisesti vapaa vastenmielisestä hajusta ja roskasta

Tavoitteita kohti voidaan edetä hyvin monilla erita-
soisia investointeja vaativilla tekniikoilla. Esillä olivat 
mm. eri prosessien olosuhdetekijöiden kuten lämpö-
tilan, paineen, pH:n, viipymien (hydraulisen ja liet-
teen viipymän eriyttäminen, varastointiaika) säätämiset, 
geeni-, erotus-, sähkö-, ultraääni-, yms.-tekniikoiden 
soveltamiset. Suhteellisen pieninkin lisäinvestoinnein 
nykyisiin järjestelmiin voidaan saada aikaan eriasteisia, 
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Eri kehitysvaiheissa olevia, fosforia ravinnetuotteeksi saattavia tekniikoita lietteenkäsittelyn eri jakeille (www.p-rex.eu/Finnson). 
Struviitti on tuotteena vallitseva. Tekniikoiden kokonaistehon ja -kestävyyden tason on noustava merkittävästi sovellusten 
yleistymiseksi.
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jopa kymmeniin prosentteihin nousevia tehon paran-
nuksia. Kehitystyötä ja paljon monipuolisia resursseja 
tarvitaan, jos lietteiden käsittelyyn halutaan pyrolyysin ja 
tuhkista fosforin erotukseen esimerkiksi elektrodialyysin 
kaltaisien menetelmien sovelluksia.

Yksi täysmittakaavassa onnistuneimmista, lietteiden 
mädätykseen liittyvistä tehostustekniikoista on liet-
teiden terminen hydrolyysi (THP). Tällä merkittävällä 
lisäinvestoinnilla ja monilla pienemmillä prosessipa-
rannuksilla Blue Plains:in suurella jätevedenpuhdista-
molla Washington DC:ssä USA:ssa on pidemmän ajan 
kuluessa onnistuttu nostamaan lietteen mädätysproses-
sissa hajotetun, biokaasun muotoon saadun orgaanisen 
aineen osuus lähes kaksinkertaiseksi perinteiseen mädä-
tysprosessiin verrattuna, aina 70 prosentin tasolle asti 
(Murthy). Samoin potentiaali typen hyödyntämiseen on 
kasvanut. Lietteen patogeenivapaus on varmistettu varas-
toinnin lämpötilan ja sen vaikutusajan tutkitulla ”yhteis-
vaikutuksella”. Tuote toimitetaan maanviljelijöille ilmai-
seksi. Laitokselle lietteisiin liittyneet käyttökustannukset 
ovat olleet reilu viidennes koko jätevesien käsittelytoi-
minnan kustannuksista.

Lietettä haitatta vuoroviljelykasveille, kattavat 
elinkaarivaikutukset haasteellisia

Pitkäaikaiseen (35 vuotta), hyvin käytännönläheiseen 
vuoroviljelyyn perustuvassa lietteiden käytön ruotsalai-
sessa tutkimuksessa (Andersson), tulokset olivat selke-
ästi tällaista käytäntöä tukevat. Joka neljäs vuosi lietettä 
käytettäessä, raakalietteessä ajan mittaan selvästi vähenty-
neiden raskasmetallien pitoisuudet (Cu, Hg, Zn) lisään-
tyivät viljelymaassa, mutta vuoroviljellyissä kasveissa 
(rypsi, vehnä, sokerijuurikas, ohra) ei merkittävää metalli-
pitoisuuksien (14 kpl) kasvua ole havaittu. Lisäksi multa-
vuus kivennäispitoisessa maassa kasvoi. Lietteenkäytön 
aiheuttama satolisäys on ollut keskimäärin 7 prosenttia ja 
arvoltaan 65 €/(ha·v) vuoden 2015 hintatasossa.

Elinkaaritarkasteluita (ilmastonmuutos, happamoi-
tuminen, makean ja meriveden rehevöityminen/ 
Kjerstadius) ja muitakin vaikutusten tarkastelumalleja on 
ansiokkaasti kehitetty ja käytetty. Syntypaikkaerotteluille 
on saatu etuja. Ilmaemissioiden (mm. CO2, CH4, N2O) 
datan puute ja epävarmuus sekä huono hallinta lietteenkä-
sittelyn monissa eri vaiheissa (mm. laitoskäsittelyt, varas-
tointi, levitys jne.) näyttävät vielä toistaiseksi vesittävän 
tehtyjen tarkastelujen painoarvoa.

Näkymä ja toivomus tulevaisuuteen
Kehitystarvetta riittää mm. jätevesien puhdistuksen sekä 
muodostuvien lietteiden ja mahdollisesti mukaan otettavien 
’ulkoisten’ jätteiden käsittelyn muodostaman prosessikoko-
naisuuden tutkimuksessa, suunnittelussa ja optimoinnissa, 
jotta lopputuotteiden (vesi, kiinteä, kaasut) korkea laatu ja 
täysimääräinen hyödyntäminen toteutuvat kestävästi.

Jatkossa olisi toivottavaa, että aina edes yksi nuoremman 
polven näistä asioista innostunut suomalainen tekijä osal-
listuisi ja käyttäisi hyväksi näin merkittävän ja helposti 
saavutettavan kansainvälisen tapahtuman monipuolisia 
mahdollisuuksia, samanaikaisista suomalaisista tilaisuuk-
sista riippumatta. 

Lähteet

Holistic sludge Management 2016 konferenssimateriaalit ja muistiinpanot/ALPuwimex
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Uusia hankkeita Itämeri-toimenpideohjelmaan

TUOMO HÄYRYNEN
tuomo.hayrynen@vesitalous.fi

Helsingin ja Turun kaupungit julkistivat 
vuonna 2007 ensimmäisen toimenpideoh-
jelman, jolla kaupungit toimivat suunnan-
näyttäjinä Itämeren suojelemisessa. Samalla 

kutsuttiin myös eri organisaatiot sitoutumaan Itämeren 
suojeluun, tekemään oman Itämeri-toimenpideohjel-
mansa ja alkavan toteuttaa sitä. Tätä aloitetta kutsutaan 
Itämerihaasteeksi. Tällä hetkellä Helsinki ja Turku toteut-
tavat toista Itämeri-toimenpideohjelmaansa 2014–2018, ja 
Itämerihaasteen verkostossa on 240 yhteistyökumppania.

Marraskuun lopussa järjestetyssä Itämeri-seminaarissa 
julkistettiin lisää hankkeita Itämeren suojelemiseksi ja 
meren tilan parantamiseksi. Tilaisuuden avasi kaupun-
ginjohtaja Jussi Pajunen esittelemällä Itämerihaastetta ja 
Helsingin kaupungin tekemää Itämerityötä.

Itämeren suojelun ekonomian professuuri jatkuu
Ensimmäiseen toimenpideohjelmaan liittynyt Itämeren 
suojelun ekonomian professuurin ensimmäinen jakso 
alkoi vuonna 2011 Helsingin yliopiston taloustieteen 
laitoksella. Kaupunki oli lahjoittanut yliopistolle profes-
suurin osana Itämerihaaste-aloitetta vuonna 2007 ja nyt 
tehdyllä päätöksellä professuuri jatkuu vuoteen 2021 
saakka. Professorinimitystä ei ole vielä tehty. Nykyinen 
professori Kari Hyytiäinen jatkaa tehtävässään vuoden 
2016 loppuun.

Taloustieteen mallien hyödyntäminen Itämeren 
suojelemisessa on osoittautunut tehokkaaksi, kun niuk-
koja resursseja suunnataan meren tilan parantamiseksi. 
Ravinnepäästöjä on saatu pienennettyä, mutta paljon 
työtä on vielä tehtävänä.

”Ihmisen ja meriluonnon väliseen vuorovaikutukseen 
keskittyvä ympäristötaloustieteen tutkimus on suhteel-
lisen nuorta. Tietääkseni tämä professuuri on ainoa, joka 
keskittyy nimenomaan Itämeren suojelun taloudellisiin 
kysymyksiin”, toteaa Hyytiäinen.

”Yhdyskuntajätevesipuhdistamot ovat edelleen tärkeitä 
kohteita, joissa ravinnepäästövähennyksiä voidaan tehdä 
kustannustehokkaasti. Erityisesti resursseja tulisi suunnata 
Puolan ja Baltian maiden puhdistamoille. Uusia tunnistet-
tuja uhkia Itämerelle ovat meriliikenteen onnettomuudet, 
mikromuovit ja merenalainen melu. Ilmastonmuutos ja 
siihen liittyvät trendit ovat tärkeitä tutkimuskohteita 
jatkossakin”, Kari Hyytiäinen sanoo.

Viikinmäen fosforia kompensoidaan Vitebskissä

Toisella julkistetussa hankkeessa Helsingin kaupunki ja 
HSY neutraloivat oman fosforijalanjälkensä osallistu-
malla fosforipäästöjen vähentämiseen Valko-Venäjällä. 
Helsingin ja John Nurmisen säätiön yhteishankkeessa 
rahoitetaan Vitebskin kaupungin jätevesien puhdista-
misen tehostamista siten, että Vitebskissä saavutettu pääs-
tövähennys vastaa Viikinmäen puhdistamolta jätevesiin 
jäävän fosforin määrää.

Vitebskin kaupungin ravinnekuormitus päätyy 
Itämereen Latvian läpi virtaavan Väinäjoen kautta. 
Vesilaitoksella ei ole paikallisen lainsäädännön mukaan 
velvoitetta puhdistaa jätevesiään Itämeren suojelukomissio 
HELCOMin suosittamalle puhdistustasolle (0,5  mg 
fosforia/litra). Vesilaitoksella ei myöskään ole resursseja 
toteuttaa kansallisia määräyksiä tiukempia päästövähen-
nyksiä ilman ulkopuolista tukea.

Helsingin kaupunki ja Helsingin seudun ympäristöpal-
velut rahoittavat fosforinpoistokemikaalin ostoa yhteensä 
24 000 eurolla. John Nurmisen Säätiö on tehnyt Vitebskin 
kanssa sopimuksen fosforinpoiston tehostamiseen tarvit-
tavien kemikaalien ostosta. Säätiö rahoittaa hankinnoista 
51 prosenttia ja vesilaitos 49 prosenttia.

”Hyödyn saavat Itämeren käyttäjät ja kustannustehok-
kuusajattelun mukaan Vitebskin pilotti on hyvä esimerkki 
siitä, että toimenpiteet tehdään siellä missä yhdellä eurolla 
saadaan mahdollisimman paljon aikaan, toteaa John 
Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeita johtava 
Marjukka Porvari.

Puhdas, tuottava ja yhteinen Itämeri-seminaarin 
muuta antia olivat mm. Aalto-yliopiston tutkijatohtori 
Anna Mikolan esitelmä tutkimuksista haitta-aineiden 
ja mikromuovien vähentämiseksi jätevesistä sekä HSY:n 
Mari Heinosen tietopaketti siitä, mitä ravinteiden, erityi-
sesti fosforin kierrätyksen tutkimuksessa on meneillään.

”Tällä hetkellä fosforin talteenoton kustannukset ovat 
niin korkeat, ettei kierrätetty fosfori pysty hinnaltaan 
kilpailemaan neitseellisen raaka-aineen kanssa. Tilanne voi 
kuitenkin olla muuttumassa, sillä nykyisellä kulutustah-
dilla fosforista arvioidaan tulevan pulaa noin 40 vuoden 
kuluttua, kun olemassa olevat varannot ehtyvät. Näin 
ollen uusia tekniikoita kehitellään fosforin saamiseksi 
tehokkaasti talteen”, Heinonen toteaa. 

Helsingin kaupungin Itämeri-työssä on julkistettu merkittäviä hankkeita. Itämeren suojelun ekonomian 
professuuri jatkuu vuoteen 2021 asti ja HSY kompensoi Viikinmäen jätevedenpuhdistamon fosfori-
päästöjä vähentämällä vastaavan määrän päästöjä Vitebskissä Valko-Venäjällä.
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Vesiyhdistyksen opintomatka 
Skotlantiin
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SUOMEN VESIYHDISTYS RY
Water Association Finland ajankohtaista vesiyhdistykseltä

Vesi – kohtuullisesti nautittuna 
– on terveellistä

Suomen Vesiyhdistyksen perinteinen opintomatka 
suuntautui syyskuun lopulla Skotlantiin. Finnairin 
suorat lennot Edinburghiin mahdollistivat aika-
taulullisesti mukavan matkan. Heti lentokentältä 

saatiin mukaan paikallinen opas, joka kierrätti 34 hengen 
joukkomme bussilla ensin kaupungin laidalle näköalapai-
kalle muinaisen tulivuoren rinteellä. Sieltä sai hyvän yleis-

kuvan kaupungista ja sen vihreästä ympäristöstä ulkoilu-
maastoineen. Itse kaupunkia ja sen merkkirakennuksia 
bussilla kiertämällä saatiin hahmotetuksi keskusta-alueen 
asemakaava omatoimisen tutustumisen pohjaksi. Lounaalla 
nautittiin paikallisia erikoisuuksia ja sen jälkeen oli voimia 
kierrellä kaupungilla, jonka monimuotoinen maasto toi 
mieleen myös viimevuotisen kohteemme Porton.
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Toisen matkapäivän tutustumiskohteena oli Edinburghista 
etelään sijaitsevaa Selkirkin pikkukaupunkia palveleva 
tulvasuojeluhanke. Siellä Ettrick-joen ja sen sivuhaarojen 
tulviminen on aiheuttanut voimakasta jokirantojen eroo-
siota sekä useina vuosina suuria vahinkoja asuntoalueille 
ja rakenteille. Aluehallinto-organisaatio Scottish Borders 
Council käynnisti tulvasuojeluprojektin muutama vuosi 
sitten ja vastaa pääosasta sen rahoitusta. Hankkeeseen 
kuuluu mm. yläpuolisen järven säännöstelyrakenteita 
kalateineen, 3,1 km tulvapengertä, 3,4 km betonimuuria, 
5 uutta kevyen liikenteen siltaa, eroosiosuojausta, joki- 
ja purouomien luonnonmukaistamista sekä 5 km uusia 
polkuja ja kulkuteitä. Hanke valmistuu pääosin vuoden 
2016 loppuun mennessä. Hankkeesta tiedottaminen on 
ollut aktiivista sisältäen asukkaille suunnatun säännölli-
sesti ilmestyneen tiedotelehtisen, havainnollisia esitteitä 
sekä infokeskuksen työmaatukikohdassa. Ryhmämme 
vastaanotto siellä oli ystävällinen ja esittely kävelykierrok-
sineen ja lounastarjoiluineen perusteellinen. 

Lauantaina pohjoista kohti suuntautuneella matkalla meillä 
oli oppaana Pertti Palo, joka on asunut Edinburghissa 
kolmisen vuotta valmistellen yliopistossa fonetiikan alan 
väitöskirjaansa. Hän oli huolellisesti valmistautunut 
opastehtäväänsä perehtymällä paikallisiin vesiasioihin ja 
kertoi bussimatkan aikana paljon muutakin Skotlannin 
yhteiskunnasta ja elämästä siellä. Ensimmäinen pysähdys-
paikka oli tutustuminen Forth -vuonon ylittäviin suuriin 
siltoihin. Teräsrakenteinen, edelleen käytössä oleva rauta-
tiesilta oli valmistuessaan vuonna 1889 aikansa pisin 
ulokesilta maailmassa ja on nyt myös Unescon maailman-
perintökohde. Moottoritie ylittää vuonon pitkin vuonna 
1964 valmistunutta riippusiltaa. Siinä on havaittu vakavia 
rakenteellisia heikkouksia ja se oli jopa suljettu liiken-
teeltä vuonna 2015. Nyt on rakenteilla uusi vinoköysisilta, 
jonka valmistuttua vuonna 2017 moottoritien liikenne 
jaetaan näille kahdelle sillalle. Matka kohti Ylämaata jatkui 
hieman sateisessa säässä läpi nummimaisemien ennen 
kuin maasto muuttui vuoristoisemmaksi. Pohjoisimmassa 
kohteessamme ihasteltiin Loch Tummel -nimisen kapean 
järven syksyistä väriloistoa Queen’s View -näköalapaikalta, 
joka sai nimensä kuningatar Victorian vierailtua siellä 
vuonna 1866. Turistien suosimassa Pitlochryn kaupun-

gissa vierailtiin Skotlannin pienimmässä laillisessa viskitis-
laamossa ja lounastettiin kaupungin vanhimmassa maja-
talossa. Vuosina 1947–1951 Tummel -jokeen rakennetun 
voimalaitospadolle ja sen ohittavalle kalaportaalle oli pieni 
kävelymatka kaupungin keskustasta. Voimalaitospadolla 
ja kalaportaan yhteydessä olevissa opastauluissa oli moni-
puolista tietoa rakenteista ja ympäristöstä. Kalaporras 
rakennettiin voimalaitoksen kanssa yhtäaikaisesti mahdol-
listamaan lohikalojen nousu padon ohi. Se on pituudel-
taan 310 metriä ja muodostuu 34 altaasta, joiden välinen 
korkeusero on 0,5 m. Tuoreempi laite kalaportaassa on 
laskuri, joka käyntihetkellä ilmoitti 6282 kalan nous-
seen siitä kuluneen kauden aikana. Paikalle oli parhail-
laan rakenteilla ensi vuonna valmistuva komea opas-
tuskeskus. Paluumatkalla Edinburghiin kuultiin lisää 
Pertin Skotlanti-tietoutta ja myös retkeilykokemuksista 
nummilla, missä kuivan teltanpaikan löytäminen on usein 
vaikeaa.

Koska paluulento oli vasta myöhään sunnuntai-iltapäi-
vänä, oli aikaa tutustua myös Edinburghin kulttuuritar-
jontaan. Korkeatasoisia taidemuseoita mielenkiintoisine 
näyttelyineen oli useampia. Nopeimmat ehtivät ajaa jo 
aamusta paikallisbussilla Portobello Beachille tutustumaan 
kaupungin suosituimpaan uimarantaan, missä yhtenäistä 
hiekkarantaa on yli kaksi kilometriä. Uiminen jäi tosin 
tällä kerralla omalta joukolta väliin, vaikka muutamia 
paikalisia uimareita noin 15-asteisessa meressä näkyikin.

Matkan tutustumiskohteiden etsinnässä oli saatu jo hyvissä 
ajoin apua Pertti Palolta. Myös matkatoimisto oli suosi-
tellut Pitlochryn seutua sopivaksi kohteeksi. Valitettavasti 
alkuperäinen ajatus tutustua myös Skotlannin vesihuol-
totoimintaan ei toteutunut, koska yhteydenotot Scottish 
Wateriin eivät tuottaneet tulosta. Kun Selkirkin tulva-
suojeluhanke ja myös Pitlochryn alue osoittautuivat erit-
täin monipuolisiksi kohteiksi, saivat matkalle osallistujat 
kuitenkin varsin hyvän kuvan Skotlannin vesiasioista ja 
tietysti myös Edinburghin kaupungista. Sääkin oli koko 
matkan ajan huomattavasti parempi kuin mihin etukäteis-
tietojen perusteella oli varauduttu.

Erkki Santala
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Pyydä tarjous ilmoituksesta  
ja suunnittelusta:

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

Slatek (80 x 45)

Huber (80 x 50)

Teoteam (80x40)

Rictor (80 x 30)
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 b JÄTEVESIEN- JA LIETTEENKÄSITTELY

 b AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT

Vesiautomaation 
erikoisosaaja 
jo vuodesta 1986. 

www.teoteam.fi

WASTE WATER Solutions

Hydropress Huber AB
Puh 0207 120 620

info@huber.fi
www.huber.fi

Ympäristötekniikkaa - Maailmanlaajuisesti

Pyörreflotaatio
Tehokkain flotaatio maailmassa
Flotaatiolaitossuunnittelua
ja toimituksia yli 45 vuotta

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

Kaiko (80 x 50)

 b VEDENKÄSITTELYLAITTEET JA -LAITOKSET

www.kaiko.fi 

•  Vuodonetsintälaitteet 
•  Vesimittarit 
•  Annostelupumput 
•  Venttiilit 
•  Vedenkäsittelylaitteet 

 
Kaiko Oy 
Henry Fordin katu 5 C 
00150 Helsinki 

 

 

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



Pa-Ve (80x100)
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KSB (80 x 80)

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

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

 b VESIHUOLLON KONEET JA LAITTEET

Pöyry (80 x 70)

Sweco (80 x 40)

Ramboll (80x60)

www.poyry.fi/vesi
vaihde 010 1133

Puhtaan veden 
ratkaisumme
•	pohjavesi ja vedenhankinta
•	 jätevedenpuhdistus
•	 vesihuoltoverkostot
•	hulevedet
•	 vesihuoltostrategiat

 b SUUNNITTELU JA TUTKIMUS

VESIHUOLTO INFRA GEO
SUUNNITTELU TUTKIMUKSET
KONSULTOINTI LUVAT
MALLINNUS HULEVESI

Fennowater (80 x 60)
                         

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

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

www.fennowater.fi 

TUOTTEITAMME:

Välppäysyksiköt 

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

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



Nordkalk

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

Kemira (80x80)

 b VESIKEMIKAALIT

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

Sovelluksia juoma- ja 
jätevedenkäsittelyyn

 b VEDENALAISET TARKASTUKSET  b PLANKTONMÄÄRIT YKSET

VEDENALAISET TARK ASTUKSET

Weltek Oy 
Meskantie 32 
37200 Siuro 

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

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

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

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

Laskentakyvetit
Planktonille ja humukselle.
Huokea kotimainen vaihtoehto.

Plankton

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

www.nordkalk.fi Member of Rettig Group

KALKKIA KAIKKEEN VEDENKÄSITTELYYN

KÄYTTÖKOHTEET
Juomavedet • Jätevedet

Prosessivedet • Kaivosvedet
Lietteet



Kari-Matti Vuori: Lake ecosystem changes and new 
challenges in water protection by the Finnish forest sector

Wastewater emissions from Finnish paper and pulp 
mills have been significantly reduced since the 

1990s and the past gross pollution of recipient lake areas 
has ceased. Although half of the lakes previously heavily 
polluted by forest industry today have a good ecological 
status, enhanced water protection is still needed in many 
lakes. Current increase of pulpwood, timber and energy 
wood harvesting especially in peatlands poses new chal-
lenges for water protection by the Finnish forest sector. 
Many clear water lakes in forested catchments suffer from 
brownification, i.e. increased levels of natural organic matter 
(NOM), and excesses of environmental quality standards of 
mercury concentrations in fish are common. Future devel-
opment of water protection in forest sector should focus on 
development and application of novel harvesting and water 
protection procedures adapting to climate change-induced 
alterations in environmental conditions.

Heikki Hannukainen and Sakari Toivakainen: Improving 
pulp and paper mill wastewater treatment

Before adding new facilities to a wastewater treatment 
plant, the efficiency of the existing process should 

be optimized. Even though process control is well-estab-
lished nowadays in pulp and paper production, it has not 
reached the same level in wastewater treatment process 
control. Increased process control could prevent injurious 
effects of any unusual events or process upsets that may 
occur in the wastewater treatment plant, if the process was 
adjusted accordingly. This motivates wastewater treatment 
experts to develop improved control systems for the pulp 
and paper industry.

Eero Makkonen: Industrial wastewater agreements – 
towards better risk management through partnership

Industrial wastewater constantly causes problems in the 
sewer network and in wastewater treatment plants of 

many municipalities. Industrial wastewater agreements 
can solve these problems. Agreement is reached on the 
contractual terms by negotiation. In the same nego-
tiations, a framework is created for open cooperation 
between the parties, which is worth continuing also after 
the agreement is signed.

Anne Hyvärinen and Jymy Parhiala: University-corporate 
collaboration for innovative solutions for low-income markets

A joint project by Aalto University and Ahlstrom gave 
rise to an innovative water treatment solution for 

low-income households. In addition to the novel product 
and business model, the partnership formed the founda-
tion for a new company, Nanomaji, responding to the 

challenges of sustainable development. Operating in 
developing markets requires the company to have new 
thinking and business models; training and partnership 
play a key role in promoting these.

Leena Stenberg, Tapio Tuukkanen, Leena Finér, 
Hannu Marttila, Sirpa Piirainen, Bjørn Kløve and Harri 
Koivusalo: Solid loading in a drained peatland forest area 
from new drainage to renovation work

Maintenance drainage is one of the more important 
forestry activities that causes solid matter runoff in 

waterways. The Koivupuro drainage basin is the first forest 
drainage area where the solid matter loading has been 
measured both of the original drainage and of drainage 
renovation, and these were compared to ditch erosion 
within the drainage basin.

Lea Nikupeteri and Maija Ojanen-Saloranta: Continuous 
measurement for efficiency, predictability and reliability in 
environmental monitoring

Monitoring of emissions and impacts in waterways 
as well as loading calculations are usually based on 

fairly infrequent sampling. Loading peaks are not neces-
sarily detected in time and it is not possible to forecast 
emergencies. Obligatory monitoring based on tradition 
water sampling and laboratory analysis succeeds at best 
only in noting past events with a time lag of days or weeks. 
Automated, continuous measurement of water quality 
yields information on the quality of water and variations 
in it almost in real time. Collecting the surveillance data 
into the same database facilitates the usefulness of the data.

Other articles

Olli Varis: Continuation to a success story, but how? (Editorial)

Pentti Pekonen, Marjatta Piiroinen and Iiris Joensuu: 
Kemira Operon – close collaboration for efficiency in water 
treatment by municipalities and industry

Martti Pulli: Modelling of pressure shocks and discrepancies 
between observations

Outi Raudaskoski, Nora Sillanpää and Harri Koivusalo: 
The effects of storm water management alternatives in heavily 
built-up areas

Antero Luonsi: Waste must not be wasted – even in 
wastewater!

Markus Tuukkanen: Water is back in fashion!
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Vesi on taas poppia!

MARKUS TUUKKANEN
toimitusjohtaja, Finnish Water Forum
e-mail: markus.tuukkanen@fwf.fi

Markus Tuukkanen on Suomen 
vesifoorumin toimitusjohtaja, joka 
haluaa nähdä koko suomalaisen 
vesialan kasvun start-upeista suuriin 
yrityksiin ja unohtaa ajatukset  
pop-upeista.

On mahtavaa tehdä veden kanssa töitä! 
Ympärillä on valtavasti osaamista ja tälle osaa-
miselle riittää kysyntää. Vesihaasteet maailmalla 
ovat meille huippumahdollisuus kuroa umpeen 
tätä meidän kestävyysvajettamme. YK:n kestä-
vän kehityksen tavoitteet koskettavat nyt kaik-
kia maailman valtioita ja näissäkin tavoitteissa 
on omia vesitavoitteita, mutta vesi on myös 
monessa muussa tavoitteessa mukana.

Vieras Uzbekistanista teki kovasti muistiinpa-
noja, kun kerroin suomalaisesta vesiosaami-
sesta. Oli ilo kertoa, että meidän vesivaramme 
ovat hyvässä kunnossa ja että tiedämme myös 

vesiemme kunnon lähes reaaliaikaisesti. Sain hyväksyvää 
nyökyttelyä, kun hehkutin, että Suomi on vesiosaamisen 
suurvalta.

Sama kuvio toistuu jatkuvasti. Maailmalla Suomi tunne-
taan vedestä, koulutuksesta ja metsistä. Keskustelu maail-
malla kääntyy helposti näihin. Meidän osaamisemme 
teollisuuden ja yhdyskuntien vesihuollon kysymyksissä 
herättää ihmetystä. Kuinka julkisella vesihuollolla voidaan 
saada laadukasta vettä 24/7 ja pelkillä käyttäjiltä perittä-
villä maksuilla. Miten teollisuuskin on saatu puhdista-
maan jätevetensä ja ovat vielä vesitehokkaitakin.

Tuntuu, että täällä Suomessa vesien hyvä laatu on 
muodostunut itsestäänselvyydeksi ja emme huomaa, että 
tämä(kin) asia on meillä kunnossa. Harva edes muistaa, 
että näinhän ei meillä aina ole ollut. Tämä on vuosikym-
menten työn tulos, jossa muilta oppimalla ja paremmin 
tekemällä on päästy eteenpäin. Osaamista on kertynyt 
meille monille eri tahoille niin julkiselle kuin yksityiselle 
sektorille.

Vesi on Suomessakin vahvasti taas esillä mm. Sipilän halli-
tusohjelmassa, jossa vesiosaamisemme potentiaali halu-
taan saada vientiin. Vesi on mukana myös mm. pohjois-
maiden ministerineuvoston Suomen puheenjohtajuusvuo-

dessa, kehitysyhteistyötä ohjaavassa KEPO-linjauksessa, 
vesialan kasvuohjelmassa, Pohjoismaisessa sinisen biota-
louden tiekartassa ja Sinisen biotalouden kansallisessa 
kehittämissuunnitelmassa.

Näillä aloitteilla ja linjauksilla on hyvä lähteä liikkeelle ja 
saada vientiä kasvamaan. Onnistumiseen kuitenkin tarvi-
taan vielä rohkeita päätöksiä ja riittävää pitkäaikaista resur-
sointia. Kasvulle pitää olla selkeä kasvu-ura ideasta menes-
tyväksi kansainvälistä liiketoimintaa tekeväksi toimijaksi. 
Vientiin kelpaavasta osaamisesta ei ole puutetta, mutta sen 
paketointia ja tukea vauhtiin saamiseen kyllä tarvitaan. 
Eihän suomalaista vesilaitoksen toiminnallista kopiota-
kaan ole kenelläkään myytävänä. Tämäkin paketti on 
jonkun koottava yhteen niin julkisen kuin yksityisenkin 
sektorin osaamisesta.

Poliitikot ovat tehneet jo paljon asian eteen, mutta vielä on  
liian monia, jotka kyseenalaistavat suomalaisen vesiosaa-
misen. Ymmärrys itsestäänselvyydestä niin osaamisessa 
kuin tarvittavista toimenpiteistä on kadonnut ja pelkona 
on, että emme saa onnistumisessa tarvittavia resursseja 
käyttöön.

Onko todellakin niin, että suomalaiseen vesiosaamiseen 
uskotaan vain rajojemme ulkopuolella? Saisimmeko 
vihdoin puheet ja resursoinnin kohtaamaan? Vai jääkö 
tämä nykyinen veden ”poppius” vain hetken ilmiöksi 
ennen painumista lopullisesti unholaan kuin vesiosaa-
misen viimeinen pop-up-kauppa. 
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uponor

Uponor Infra 360° Projektipalvelut 

Me tiedämme mitä tarvitset. Projektin onnistumisessa ratkaisevat 
oikea suunnittelu ja mitoitus. Asiantuntijoillamme on erikoisosaamista 
ja pitkä kokemus erilaisista putkijärjestelmistä vaativiinkin kohteisiin. 
Toimimme siellä, missä tavalliset standardoidut järjestelmät eivät 
riitä. Otamme vastuun ensimmäisestä piirroksesta aina avaimet 
käteen -asennukseen ja huoltoon. Me teemme mahdottomasta 
mahdollisen. Tutustu Infra 360° Projektipalveluihin!

www.uponor.fi

We Can Do It


