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Suomen puheenjohtajuuskauden ohjelma 
pureutuu ilmastonmuutoksen hillintään ja 
sopeutumiseen sekä kestävään kehitykseen kärki-
teemojen kuten ympäristönsuojelun ja meteo-

rologisen yhteistyön avulla. Ohjelma korostaa arktisen 
alueen makean veden ekologista, taloudellista, sosiaa-
lista ja kulttuurista merkitystä ja jatkaa näin Suomen 
Pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtajuus-
kauden teemoja vesi, luonto ja ihminen.

Tässä Vesitalouden numerossa luodaan katsaus Suomen 
arktisten vesien tilaan, veden merkitykseen ihmisen 
hyvinvoinnille ja terveydelle sekä ilmastonmuutoksen 
seurauksena tapahtuvan veden kiertokulun nopeutu-
misen ympäristöllisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin.

Tällä hetkellä arktisten vesiemme kunto on erinomainen. 
Tilanteen säilyttäminen näin hyvänä edellyttää kuitenkin 
sekä kansallisia että kansainvälisiä toimia. Esimerkiksi 
kaivos- ja metsäteollisuudella on kasvava intressi arktisten 
alueiden hyödyntämiseen, joten ekologiset ja sosiokult-
tuuriset arvot on nostettava esiin, jotta päätöksiä voidaan 
tehdä pitkänäköisesti. Sektorikohtainen talouden ja 
vesiensuojelun yhteensovittaminen on haastavaa, ja haas-
teet vain kasvavat ilmastonmuutoksen ja veden kierto-
kulun takaisinkytkentöjä tarkasteltaessa ja rajat ylittäviä 
kestäviä ratkaisuja kehitettäessä.

Kansainvälinen arktisen tutkimuksen tiedeyhteisö on 
koostanut synteesin ilmastonmuutoksen ja veden kier-

tokulun ymmärtämiseksi ilmakehän, meren, hydrolo-
gian, ekosysteemien ja käytettävissä olevien vesivarojen 
kannalta. Synteesin pyrkimyksenä oli tarkastella myös 
taloudellisia vaikutuksia. Aihepiirin käsittely rajautui 
kuitenkin lähinnä ikiroudan sulamisen aiheuttamiin 
infrastruktuuriongelmiin, mikä kertonee taloudellisia 
vaikutuksia koskevan tutkimuksen vähäisestä määrästä.

Puhtaan veden merkitys ihmisten terveydelle ja hyvin-
voinnille korostuu arktisella alueella. Ilmastonmuutoksen 
myötä lisääntyvät sateet ja sulamisvedet voivat lisätä 
veden kautta leviäviä tautiepidemioita. Myös paineet 
arktisen alueen teollistumiselle uhkaavat sekä ympäristöä 
että ihmisten terveyttä. Arktisen yhteistyön avulla on jo 
kehitetty indikaattorit juomaveden käytölle ja laadulle. 
Indikaattorien jatkotyöstö ja käyttöönotto voisivatkin 
sopia hyvin osaksi Suomen Arktisen neuvoston puheen-
johtajuuskauden ohjelman toteutusta. 

Arktiset vedet –teemanumero juhlistaa satavuotiasta Suomea ja Suomen Arktisen neuvoston puheen-
johtajuutta. Puhtaat vesistöt ovat kansallisaarteemme ja vesiosaamisemme on kansainvälisesti tunnis-
tettu vientituote.
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pitkänäköisyyttä ja yhteistyötä

SOILE OINONEN
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Suomen ympäristökeskus
e-mail: soile.m.oinonen@ymparisto.fi
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Ilmastonmuutos vaikuttaa veden kier-
tokulkuun, mutta vastaavasti veden 
kiertokulku vaikuttaa ilmastoon ja sen 
muutokseen. Pohjoinen jäämeri sisältää 

vain noin prosentin maapallon merivedestä, 
mutta jokivirtaama Euraasian ja Pohjois-
Amerikan mantereilta Pohjoiseen jäämereen 
on peräti 10 prosenttia globaalista jokivir-
taamasta. Jokien mukana tuleva makea vesi 
sekoittuu osittain meriveden kanssa, mutta 
asettuu meren pintakerroksiin suolaisempien 
vesimassojen yläpuolelle. Näin muodostuu 
Pohjoisen jäämeren stabiili kerrostuneisuus, 
joka edesauttaa meren jäätymistä.

Toisaalta Atlantilta ja Tyyneltä valtame-
reltä kulkeutuu lämpimiä vesimassoja kohti 
Arktista. Jäähtyessään ne luovuttavat valta-
vasti lämpöä ja kosteutta ilmakehään. Suuri 
lämpötilaero kylmän Keski-Arktiksen ja 
lämpimämpien reunamerien (erityisesti 
Barentsin meri ja Beringin meri) välillä on 
keskeinen tekijä korkeiden leveysasteiden 
säälle ja ilmastolle. Muutokset makean 
veden kuljetuksessa mantereiden, Pohjoisen 
jäämeren, sekä Atlantin ja Tyynen valtameren 
välillä voivat herkästi vaikuttaa mm. matala-
paineiden syntyyn ja liikeratoihin.

Arktisten vesien kierrosta runsaasti 
tutkimuksia

Arktisilla manneralueilla maan kosteus 
riippuu herkästä tasapainosta sadannan, 
haihdunnan, ja pintavesien virtausten välillä. 
Maan kosteus on  puolestaan keskeinen tekijä 
ekosysteemille. Ilmaston lämmetessä sade-
määrät Arktiksella pääsääntöisesti lisääntyvät, 
mutta lämpimämpi maan pinta pyrkii lisää-
mään haihduntaa, sikäli kun maanpinnalla 
tai kasvillisuudessa on riittävästi vettä saata-
vissa. Jokivirtaaman muutoksilla on puoles-
taan suuri merkitys vesivoiman tuotannolle.

Havaitut muutokset veden kiertokulussa 
ja sen vaikutuksissa ovat herättäneet suurta 
huomiota sekä tiedeyhteisön piirissä että 
laajemmin yhteiskunnassa. Aihetta on 
viime vuosikymmeninä tutkittu intensii-
visesti ja tuloksia on esitetty sadoissa yksit-
täisissä tieteellisissä artikkeleissa. Haasteena 
on ollut kokonaisuuden hahmottaminen. 
Sen vuoksi käynnistettiin projekti ”Arctic 
Freshwater Synthesis” (AFS), jonka taus-
talla olivat Arktisen tutkimuksen keskeiset 
kansainväliset yhteistyöorganisaatiot: World 
Climate Research Programme / Climate and 
Cryosphere (CliC), Arctic Monitoring and 
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Lämpenemisen yhteydessä veden kiertokulku kiihtyy. Se näkyy voimakkaampana kosteuden kuljetuk-
sena matalammilta leveysasteilta Arktikseen, lisääntyvinä sademäärinä arktisilla manner- ja merialueilla, 
ja suurempana jokivirtaamana Pohjoiseen jäämereen. Näillä muutoksilla on huomattavia ympäristöl-
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Assessment Programme (AMAP), ja International Arctic 
Science Commission (IASC).

Synteesi koostui viidestä komponentista: ilmakehä, meri, 
mantereiden hydrologia, ekosysteemi, ja ihmisen käytet-
tävissä olevat vesivarat. Näiden komponenttien keskeiset 
prosessit, muutokset viime vuosikymmenien aikana, 
nykyinen tila, ja odotettavissa olevat muutokset arvioitiin 
viimeaikaisten tieteellisen julkaisujen perusteella. Tulokset 
on esitetty yhteenvetoartikkeleissa kustakin komponen-
tista: ilmakehä (Vihma et al., 2016), Pohjoinen jäämeri 
(Carmack et al., 2016), mantereiden vedet (Bring et al., 
2016), ekosysteemit (Wrona et al., 2016) ja vesivarat 
(Instanes et al., 2016). Lisäksi esitettiin yhteenveto koko 
hankkeen keskeisimmistä tuloksista (Prowse et al., 2015) 
ja sen kansantajuisempi versio (CliC/AMAP/IASC, 2016).

Ilma lämpenee ja sateet lisääntyvät
Vesihöyryn, pilvipisaroiden ja pilvien jääkiteiden hetkellinen 
määrä Arktisessa ilmakehässä on hyvin pieni, mutta ilma-
kehä on veden kiertokulun kannalta keskeinen. Makean 
veden viipymäaika Arktisessa ilmakehässä on vain noin 
viikko, kun se on vuosikymmen Pohjoisessa jäämeressä ja 
tuhansia vuosia mannerjäätiköissä. Siksi ilmakehä on se 
Arktisen vesitalouden komponentti joka nopeimmin reagoi 
ilmaston muutokseen. Ilman kosteus ja pilvet ovat myös 
tärkeitä tekijöitä ilmastoa lämmittävässä kasvihuoneilmi-
össä. Arktisessa ilmakehässä tapahtuvien muutosten kvan-
titatiivista tuntemusta rajoittavat paikallisten havaintojen 
riittämättömyys sekä satelliittihavaintojen epätarkkuus ja 
tulkintaongelmat. Lisäksi ilmaston mallintaminen on virhe-
alttiimpaa Arktiksessa kuin matalammilla leveysasteilla.

Joka tapauksessa tiedetään, että viimeisten 30-40 vuoden 
aikana arktisilla alueilla on keskimäärin vallinnut trendi 
kohden märempiä olosuhteita, eli sadanta ja netto-
sadanta (sadannan ja haihdunnan ero) ovat lisäänty-
neet. Paikallisesti ja lyhemmillä ajanjaksoilla on havaittu 
erilaisia trendejä. Ilmastomallit ovat onnistuneet simu-
loimaan keskimääräisen trendin, mutta eivät sen kaikkia 
alueellisia poikkeamia. Sadannan keskimääräinen lisään-
tyminen on johtunut ilmaston lämpenemisestä, joka on 
siis Arktiksessa ollut erityisen nopeaa. Lämpimämmissä 
olosuhteissa ilmakehä voi sisältää enemmän vesihöyryä, 
joka aikanaan tiivistyy pilvipisaroiksi tai jääkiteiksi ja 
putoaa alas vesi- tai lumisateena.

Ilmastomallien mukaan tämän vuosisadan aikana on odotet-
tavissa seuraavaa: (1) ilman ominaiskosteus (vesihöyryn 
määrä kilogrammassa ilmaa) kasvaa, koska vesihöyryn 
kuljetus matalammilta leveysasteilta ja haihdunta Arktiksessa 
lisääntyvät; (2) ilman suhteellinen kosteus (ominaiskos-

teuden suhde kyllästyskosteuteen) Pohjoisen jäämeren yllä 
pienenee talvella mutta kasvaa kesällä; (3) sadanta kasvaa 
edelleen; (4) netto-sadanta kasvaa talvella kaikkialla paitsi 
reunamerien yllä, mutta pienenee kesällä maa-alueiden yllä 
haihdunnan kasvaessa; (5) kosteuden kuljetus ilmavirtausten 
mukana Arktikselle lisääntyy edelleen.

Lämpötilan ja sadannan ohella Arktisessa ilmakehässä 
tapahtuu alueellisia muutoksia myös tuulessa ja pilvisyy-
dessä. Ilmakehässä tapahtuvilla muutoksilla on monipuo-
lisia vaikutuksia vesitalouden muihin komponentteihin.

Ikirouta sulaa ja ekosysteemit muuttuvat
Ilmaston lämpeneminen vähentää ikiroutavyöhykkeen 
pinta-alaa ja ikiroudan paksuutta. Ns. aktiivikerros, eli 
ikiroudan yläpuolella oleva kesäisin sulava maakerros, 
kasvaa paksummaksi suuressa osassa Arktista. Se mahdol-
listaa matalan kasvillisuuden ja metsien tunkeutumisen 
tundravyöhykkeen eteläosiin. Lisääntyvät sademäärät ja 
ikiroudan sulaminen vaikuttavat veden määrään ja liik-
keisiin maaperässä. Ikiroudan sulaessa maan vajoaminen 
voi paikoin synnyttää lampia ja aiheuttaa maavesien virta-
uksia, jotka kuivattavat olemassa olevia lampia ja järviä. 
Ilmaston lämpeneminen voi vähentää jääpatojen synty-
mistä jokiin, mikä edesauttaa tulvaniittyjen kuivumista.

Kaikki edellä mainittu vaikuttaa ekosysteemeihin. Monet 
kasvit tulevat hyötymään lämmöstä, pidemmästä kasvu-
kaudesta ja lisääntyvistä sademääristä. Ravinteiden vapau-
tuminen kasveista ja fotosynteesin voimistuminen jääpeit-
teen vähetessä voivat lisätä makean veden ekosysteemien 
tuottavuutta. Toisaalta liuenneen orgaanisen aineksen 
vapautuminen veteen voi vähentää fotosynteesiä.

Arktisia pilviä, jotka syntyvät ilman virratessa vuorijonon yli. 
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Muutokset maisemassa ja kasvillisuudessa muuttavat 
myös suurten nisäkkäiden, kuten karibun, laidunmaita, 
ja etelästä voi tulla Arktikselle uusia eläimiä, jotka muut-
tavat ekosysteemiä. Termisissä vuodenajoissa tapahtuvat 
muutokset voivat aiheuttaa sopeutumisongelmia kasvi- ja 
eläinlajeille, esimerkiksi muuttolinnuille ja kaloille.

Merijää sulaa ja meret lämpenevät ja 
happamoituvat

Arktisen merijään peittävyys loppukesällä ja alkusyksyllä 
on vähentynyt noin 40 prosentilla 1980-luvun alkuun 
verrattuna, ja samalla ajanjaksolla merijään paksuus on 
pienentynyt noin puoleen. Eli noin 70 prosenttia meri-
jäästä on jo menetetty. Siihen liittyen Pohjoinen jäämeri 
on lämmennyt, ja sademäärien kasvun myötä saanut yhä 
enemmän makeaa vettä jokivirtaaman mukana. Sillä tulee 
olemaan suuri merkitys meriekosysteemille.

Biologinen tuottavuus kasvanee rannikkovesissä, kun 
ravinteiden saatavuus kasvaa, vesi lämpenee ja jääpeite 
vähenee tai katoaa. Kauempana rannikoista meren voimis-
tunut kerrostuneisuus kuitenkin vähentää ravinteiden 
kumpuamista syvemmistä vesikerroksista pinnalle, mikä 
pyrkii hillitsemään tai estämään tuottavuuden kasvua. 
Kun ilmakehän lisääntyneestä hiilidioksidista osa liukenee 
meriin, meret happamoituvat. Sillä on haitallisia vaiku-
tuksia monille merieliöille.

Jokivirtaaman lisääntyminen ja merijään sulaminen 
tekevät Pohjoisen jäämeren erityisen haavoittuvaiseksi, 
sillä tuleva makea vesi sekä happamoittaa pintavesiä että 
vähentää meriveden kalsium-pitoisuutta. Monet merieliöt 
tarvitsevat kalsiumia esimerkiksi kuoriinsa.

Monipuolisia taloudellisia vaikutuksia
Arktiksella elävillä ihmisillä on yleensä käytettävissään 
runsaasti makeaa vettä, ja sen saatavuus keskimäärin 
kasvanee ilmaston lämpenemisen myötä. Toisaalta infra-
struktuuri, jota ihmiset käyttävät veden hankkimiseen, 
varastoimiseen ja puhdistamiseen, voi tulla haavoittuvam-
maksi. Muutokset ikiroudassa ja aktiivikerroksessa voivat 
altistaa vesivarat saasteille, ja maan vajoaminen voi vahin-
goittaa vesi- ja jätevesiputkistoja.

Merijään väheneminen avaa mahdollisuuksia lisään-
tyvälle laivaliikenteelle Arktiksessa, sekä alueellisessa 
että mannerten välisessä mittakaavassa. Liikenne on 
jo huomattavasti lisääntynyt esim. Barentsin ja Karan 
merillä, liittyen ennen kaikkea kaasun tuotantoon, mutta 
Koillisväylällä ja Luoteisväylällä liikenteen kasvu on tois-
taiseksi ollut hidasta. Manneralueilla kuljetussektorilla 

ongelmia aiheuttaa järvien ja jokien jääteiden käyttöjakson 
lyheneminen. Toisaalta joet ovat pitempään auki vene- ja 
laivaliikenteelle. Ikiroutavyöhykkeellä olevat maantiet ja 
rautatiet ovat vaarassa maan vajoamisen vuoksi.

Mannerjäätiköiden sulaminen lisää mahdollisuuksia 
hyödyntää mineraalivaroja erityisesti Grönlannissa, osit-
tain siksi että pääsy esiintymien äärelle helpottuu meri- ja 
mannerjään vähentyessä ja osittain siksi että kaivostoimin-
nassa tarvittavaa vettä on monin paikoin enemmän saata-
vissa mannerjäätiköiden sulaessa ja sademäärien kasvaessa. 
Edellä mainitut kuljetussektorin ongelmat voivat kuitenkin 
paikoin aiheuttaa ongelmia kaivostoiminnalle. Muutokset 
maan kosteudessa ja kasvillisuudessa aiheuttavat muutos-
paineita porojen laiduntamiselle, ja tilannetta vaikeuttaa 
lisääntynyt öljyn ja kaasun poraus tehden alkuperäiskan-
sojen perinteisen elämänmuodon yhä vaikeammaksi.

Ilmastomalleihin perustuvat skenaariot veden saatavuuden 
lisääntymisestä Arktiksella ja vähenemisestä monilla eteläi-
semmillä alueilla ovat nostaneet uudelleen esiin ajatuksen 
Arktiksen vesivarojen hyödyntämisestä kuivuudesta kärsi-
villä alueilla. Asiaan liittyy kuitenkin lukuisia haasteita. 
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Turvallinen elinympäristö, 
puhdas ilma, vesi ja ruoka 
ovat tärkeitä elementtejä 
hyvälle elämälle myös arkti-

silla alueilla (Kuva 1). Pohjoisen Suomen 
väestöstä suurin osa on vesijohtover-
koston alueella, ja talousveden laatua 
seurataan säännöllisesti. Vesiperäisiä 
epidemioita, yleensä E. coli –bakteerit 
aiheuttajina, tapahtuu kuitenkin vuosit-
tain myös Pohjoismaissa, ja kontami-
noitunut juomavesi joudutaan keittä-
mään useamman viikon ajan, kunnes 

tilanne saadaan palautetuksi normaa-
liin. Ilmaston muutoksen ja lisäänty-
vien sateiden myötä tulvat voivat lisätä 
riskiä veden saastumiselle myös meillä. 
Vastikään ilmestynyt raportti Suomen 
pohjoisille alueille kaukokulkeutu-
vista ympäristömyrkyistä kokoaa tämän 
hetken tilanteen ja tiedot kattavasti 
yhteen (Mannio ym., 2016).

Ilmaston- ja sosioekonomiset muutokset 
voivat aiheuttaa vakavia vaikutuksia 
ruoka- ja vesiturvallisuuteen maailman-
laajuisesti, mutta myös arktisen alueen 
väestöt, erityisesti Alaskassa, Grönlannissa 
ja Venäjällä, kärsivät huonosta veden saata-
vuudesta ja laadusta. Ilmastonmuutoksen 
seurauksena jokien virtaamien arvioidaan 
kasvavan nykyisestä, jäätiköiden sulamis-
vesien määrän lisääntyvän ja ikiroudan 
sulamisen myötä pohjaveden virtauma 
suuntautuu enemmän jokiin ja muuhun 
pintaveteen (katso Nilsson ym. 2013). 
Näillä alueilla puuttuu usein myös viemä-
röinti ja jätteiden käsittely, jotka lisäävät 
riskiä sairastua kontaminoituneesta 
vedestä.

Alkuperäiskansat elävät usein pienissä 
yhteisöissä ja lähellä luontoa, ja ne 
ovat sen vuoksi suurimmassa riskissä 
veden saannin ja laadun pettäessä. 
Chukotkassa Venäjällä suihkumahdol-
lisuus puuttuu noin puolelta väestöstä. 
Suurten kaupunkienkin vedenlaadussa 
on korjattavaa, esimerkiksi Arkangelissa 

ARJA RAUTIO
professori, Arktinen tutkimus
Oulun yliopisto ja Arktinen 
yliopisto, Lääketieteellinen 
tiedekunta ja Thule-Instituutti
e-mail: arja.rautio@oulu.fi

Puhdas vesi on tärkeä ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille myös arktisilla alueilla. Ilmaston- ja ympä-
ristönmuutoksen myötä tämä ei ole itsestään selvää, ja vesiturvallisuuteen tulisikin kiinnittää nykyistä 
enemmän huomiota. Veden kautta leviävät taudit, veden sisältämät epäpuhtaudet ja kemikaalit voivat 
aiheuttaa terveysriskejä sekä ihmisille, mutta myös eläimille. Yksi (yhteinen) terveys on lähestymistapa, 
joka käsittelee ympäristön, eläinten ja ihmisten terveyttä ja on luonteva ja kokonaisvaltainen käsite 
myös vesiturvallisuuden tutkimuksessa, opetuksessa ja käytännön toiminnassa.

Vesiturvallisuus arktisilla alueilla

Kuva 1. Puhdas juomavesi ja ruoka terveyden perusta. 
Lähde: Alasaarela ja Rautio, 2008.
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viemärisysteemi on vanha, rakennettu pääosin 1930-
luvulla, ja vuosittain tapahtuu useita häiriöitä ja onnet-
tomuuksia, jotka lisäävät ympäristö- ja terveysriskejä. 
Viime vuosien raporttien mukaan vesinäytteistä liki 90 
prosenttia ei täyttänyt hygieenisiä vaatimuksia kemi-
kaalien raja-arvojen suhteen ja puolessa näytteissä oli 
mikrobiologisia kontaminaatioita, yleensä koliformisia 
bakteereita (Fedina ym. 2013).

Juomaveden laatua ei seurata säännöllisesti kaikissa 
Barentsin alueen kunnissa, erityisesti Venäjän puolella 
on ongelmia vedenpuhdistuksen ja vedenlaadun (mikro-
biologisten ja kemikaalien) suhteen (Dudarev ym 2015). 
Terveyden kannalta on tärkeää, ettei juomavedessä ole 
turva-arvojen ylittäviä määriä metalleja. Veteen metallit 
päätyvät joko maaperästä tai teollisuuden päästöjen 
kautta. Välimeren maissa pohjavedessä ja maaperässä on 
korkeahkot elohopea-pitoisuudet, sillä alueella on eloho-
peavyöhyke kaivoksineen. Alueilla, joilla ihmisen terve-
ydelle haitallisten metallien pitoisuudet voivat nousta 
raja-arvot ylittäviksi, on juomaveden laadun seuranta 
tarpeen. Juomavedestä mitattujen metallien tasot 
kuudessa kaupungissa (Nikel, Zapolyarny, Olenegorsk, 
Montchegorsk, Apatity, Kirovsk) Muurmanskin alueella 
osoittivat ongelmia vedenpuhdistuksessa. Korkeita 
alumiinipitoisuuksia mitattiin Kirovskissa ja nikkelipi-
toisuuksia Zapolarnyssa ja Nikelissä. Petchengan alueen 
lähdevesistä mitattiin melko korkeita strontium- ja bari-
umpitoisuuksia (Dudarev ym., 2015, Dushkina ym., 
2015).

Indikaattorit juomavedelle arktisilla alueilla
Ruotsi kiinnitti huomion omalla Arktisen Neuvoston 
puheenjohtajuuskaudellaan vesi- ja ruokaturvallisuu-
teen. Hankkeen aikana Arctic Human Health Expert 
Group (AHHEG) yhdessä Human Health Assessment 
Group (HHAG) jäsenten kanssa kävi läpi arktisen alueen 
vesi- ja ruokaturvallisuuteen liittyviä terveysongelmia. 
Nämä kaksi ryhmää esittivät kahtatoista indikaattoria, 
joita voitaisiin käyttää seurannassa jokaisessa arkti-
sessa maassa (Nilsson ym, 2013). Tämä indikaattorilista 
pohjautuu WHO:n ja FAO:n indikaattoreihin, mutta 
ottaa huomioon arktisen alueen erityispiirteet. Tärkeä 
perusta oli myös kerätä sellaisia indikaattoreita, jotka jo 
ovat kansallisissa seurannassa ja monitoroinnissa, jotta 
voitaisiin toimia kustannustehokkaasti, ja saataisiin 
tarpeeksi pitkiä seurantajaksoja.

Seurannan tarpeellisuus on tullut merkittäväksi nopean 
ilmaston- ja ympäristönmuutoksen aiheuttamien vaiku-
tuksien takia. Seuranta on välttämätöntä, sillä ruoka- 
ja vesiturvallisuus ovat elintärkeitä ihmisen tervey-

delle sekä alkuperäiskansojen että valtaväestön keskuu-
dessa. Indikaattorit odottavat vielä jatkotyöstämistä, sekä 
laajempaa keskustelua, miten ne voitaisiin tehokkaasti 
ottaa käyttöön.

Ruokaindikaattorit ovat: terveellinen paino (ylipaino, 
BMI>30, body mass index), itsearvioitu perinteisen tai 
paikallisen ruuan osuus ruokavaliossa, maksullisen ja 
maksuttoman ruuan saatavuus, ruokavälitteiset sairaudet 
sekä ruuassa olevat ympäristökemikaalit. Vastaavasti 
vedestä on seuraavat indikaattorit: vedenkäyttö henkeä 
kohti, vesijohtoveden saatavuus, vedestä välityksellä 
leviävät taudit, kontaminanttien määrä vedessä, juoma-
veden laadun seuranta ja vesiturvallisuussuunnitelmat 
(Taulukko 1). Arktinen yhteistyö on entistä tärkeämpää 
seurattaessa yhteisöjen terveyttä ilmaston, ympäristön ja 
yhteiskunnan muuttuessa.

Käytetyn veden määrä – ilmoitettuna m3 / henkilö /vuosi.

Mahdollisuus käyttää vesijohtovettä – ilmoitettuna väes-
tönosan määrällä, jolla on tämä mahdollisuus.

Veden välityksellä leviävät taudit – ilmoitettuna ilmaantu-
vuusluvut sekä serologinen esiintyvyys sukupuolen mu-
kaan. Ilmaantuvuutta mitataan jo, ja serologista esiintyvyyt-
tä voidaan mitata samanaikaisesti kerättävän ruoan välityk-
sellä leviävistä taudeista.

Kontaminattien määrä juomavedessä – ilmoitettuna kemi-
allisten kontaminanttien määrällä, joka ylittää kansalliset ar-
vot, sekä kerrat, jolloin kuluttajia pyydetään keittämään juo-
mavesi sekä kansalliset seuranta-arvot ylittävät mikrobiolo-
giset kontaminantit juomavedessa. Sekä näiden tapauksien 
lukumäärä että mitattujen osuuksien määrä ovat tärkeitä. 
Tällaista tilastointia tehdään jo kansallisesti.

Juomaveden laadun viranomaisseuranta – mitataan väes-
tön osa, jolla on mahdollisuus juomaveteen, jonka laatua 
seurataan. On mahdollista, että juomaveden seurantaan 
liittyvät käytänteet eroavat eri arktisilla alueilla niin paljon, 
ettei kansainväliseen vertailuun ole mahdollisuutta. Mittari 
olisi erittäin informatiivinen eikä se vaadi suuria investoin-
teja ja on edullinen.

Vesiturvallisuussuunnitelmat – niiden olemassaolo WHOn 
standardia (WHO 2015) käyttäen.

Taulukko 1. Esitetyt vesi-indikaattorit (Nilsson ym., 2013).
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Yksi (yhteinen) terveys

One Health – ihmisten, eläinten ja ympäristön yhteinen 
terveys - on kokonaisvaltainen käsitys ihmisten ja eläinten 
terveyden ja ekosysteemin suojelemisen välisen yhteistyön 
välttämättömyydestä (Kuva 2). One Health –lähestymis-
tavan suomenkieliseksi käännökseksi on ehdotettu termejä 
”yhteinen terveys” tai ”yksi terveys”. Lääkärien ja eläinlääkä-
rien aloittama liike lähtee siitä, että ympäristössä tapahtuvat 
muutokset vaikuttavat merkittävästi terveyteen. Yhteisiä 
eläinten ja ihmisten tauteja ovat zoonoosit, jotka tarttuvat 
muun muassa kosketuksen kautta, ilmateitse ja vektori-
välitteisesti, myös elintarvikkeiden ja veden välityksellä. 
Syynä liikkeeseen olivat 2000-luvun alussa havaitut uudet, 
pandeemisesti leviävät tartuntataudit (kuten sikainfluenssa), 
jotka vaativat globaaleja ratkaisuja. Aiheesta on Sukuran ja 
Hännisen ansiokas artikkeli Duodecim-lehdessä (2016). 
Fennoskandiassa ja Venäjän arktisilla alueilla on havaittu vesi- 
ja ruokavälitteisten tautien lisääntyminen (AMAP, 2015).

Ruoka- ja vesiturvallisuuden parantaminen arktisilla 
alueilla on tulevaisuudessa yksi tärkeimpiä tehtäviä, ja yksi 
terveys –lähestymistapa tuo mahdollisuuden lähestyä sitä 
arktisilla alueilla. 
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Kuva 2. One Health (”yksi terveys”), jossa ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvointia ja terveyttä parannetaan tieteiden-
välisellä yhteistyöllä (http://www.onehealthinitiative.com/about.php).
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Subarktinen alue rajautuu 
männyn metsärajan pohjois-
puolelle. Vesien tilaa tarkas-
tellaan tässä laajemmalta 

alueelta eli napapiirin pohjoispuo-
lelta. Viimeisimmän ekologisen tila-
luokituksen mukaan Suomen jokien 
ja järvien ekologinen tila on tällä 
alueella pääosin erinomainen tai hyvä 

(Kuva 1). Joista 49 prosenttia on erin-
omaisia ja 50 prosenttia hyviä. Tyydyt-
täviä on vain alle 1 prosentti. Vesi-
voiman käyttöön muokattuja jokia on 
kolme. Ne on arvioitu potentiaaliselta 
tilaltaan hyviksi. Valuma-alueiden 
Ruotsin ja Norjan puoleiset osat eivät 
ole mukana näissä luvuissa, mutta ne 
näkyvät Kuvassa 1.
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Suomen arktisten vesien tila on pääosin erinomainen tai hyvä. Vesiensuojelulle asettaa haasteita alu-
eella voimakkaasti kasvussa oleva kaivos- ja metsäteollisuus, kaukokulkeuma sekä ilmastonmuutos. 
Kansainvälisellä yhteistyöllä on alueella suuri merkitys.

Suomen arktisten vesien tila

TILALUOKITUS perustuu vuosien 2006–2012 seuranta-aineistoon. Luokittelussa ovat 

mukana pääasiassa pinta-alaltaan yli 0,5 km2:n suuruiset järvet sekä yli 100 km2:n valuma-

alueen joet. Luokittelussa arvioidaan järvien ja jokien tilaa vertaamalla sitä niille tyypilli-

seen luonnontilaan. Luokituksessa käytetään kerättyjä tietoja kalastosta, pohjaeläimistä, 

vesikasveista, levistä sekä vedenlaadusta. Lisäksi säännöstely ja vesirakentaminen ote-

taan huomioon. Kemiallisessa tilaluokituksessa vedet luokitellaan hyviin tai hyvää huo-

nompiin, jos niiden haitallisten aineiden keskimääräinen pitoisuustaso ylittää Euroopan 

yhteisön tasolla vahvistetun laatunormin (Aroviita ym. 2012).
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Järvistä 55 prosenttia on erinomaisia ja 43 prosenttia 
hyviä ja loput tyydyttäviä. Vedenlaadultaan erinomainen 
Inarijärvi on säännöstelty, minkä vuoksi se luokittuu ekolo-
giselta tilaltaan hyväksi. Voimakkaasti muutettu Kemijärvi 
on potentiaalisesti hyvässä tilassa. Suuret tekoaltaat Lokka 
ja Porttipahta ovat potentiaalisesti tyydyttävässä tilassa. 
Jokirakentaminen, säännöstely ja patoaminen vaikuttavat 

vesistöjen ekologiseen tilaan. Ihmistoiminnan aiheut-
tamat paineet ovat muuten vähäisiä ja havaitut ongelmat 
vesien tilassa ovat lähinnä paikallisia. Kuormitusta aihe-
uttavat metsä- ja maatalouden sekä haja-asutuksen kiinto-
aine- ja ravinnekuormitus. Lisäksi paikallisia vaikutuksia 
aiheuttavat taajamien jätevedenpuhdistamot, turvetuo-
tanto ja kaivostoiminta.

Kuva 1. Suomen jokien ja järvien ekologinen tila napapiirin pohjoispuolella. Valuma-alueiden Ruotsin ja Norjan puoleis-
ten osien vesien ekologinen tila on myös näkyvissä. Lisäksi esitetään nykyiset ja suunnitteilla olevat merkittävät kuormitta-
jat sekä viisi vedenlaadun havaintopaikkaa (kts. kuvat 2 ja 3). 
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Kemiallisessa luokittelussa arvioidaan vesiympäris-
tölle haitallisten aineiden pitoisuuksia vedessä (mm. 
kadmium, nikkeli) tai ahvenessa (elohopea). Napapiirin 
alueella Suomen vesistöt ovat hyvässä kemiallisessa 
tilassa. Ainoastaan yhdellä järvellä (Marrasjärvi) ahvenen 
elohopeapitoisuus ylittää laatunormin.

Vedenlaadun aikasarjoja

Pohjoisen jokia on seurattu 1960-luvulta alkaen. Kuvassa 2 
on esitetty kemiallisen hapenkulutuksen (CODMn), väri-
luvun sekä ravinteiden (Ptot, Ntot) aikasarjat viidellä joella 
– Tornionjoki, Ounasjoki, Tenojoki, Paatsjoki ja Ivalojoki. 
Tornionjoki ja Ounasjoki ovat turvemailla virtaavia jokia. 

Kuva 2. Kemiallinen hapenkulutus ja väriluku vuosina 1962–2016 viidellä jokihavaintopaikalla vuosikeskiarvoina esitetty-
nä. Kokonaisfosforille ja -typelle on esitetty vastaavat aikasarjat vuosille 1975–2016. Niiden analysointimenetelmät vakiin-
tuivat ja tulivat luotettavammiksi 1975 alkaen.
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Kangasmailla virtaavat puolestaan Tenojoki, Ivalojoki ja 
Paatsjoki. Tämä näkyy vedenlaadussa siten, että kaikilla 
neljällä vedenlaatumuuttujalla pitoisuustasot ovat korke-
ampia turvemailla virtaavilla joilla.

Selkein trendi on Tornionjoen Ptot-pitoisuuden lasku 
tarkastelujaksolla (Kuva 2). Ntot-pitoisuudet ovat laske-
neet vuoden 1985 jälkeen kaikilla viidellä joella.

Tornionjoen, Ounasjoen, Tenojoen ja Ivalojoen vedenlaatu 
on riippuvainen virtaamasta. Sen sijaan Paatsjoen veden-
laatu ei juuri vaihtele Inarijärven tasoittavan vaikutuksen 
vuoksi. Tornionjoella tarkasteltiin vedenlaadun ja virtaaman 
suhdetta 10-vuotisjaksoilla (Kuva 3) vuosina 1967–2016. 
Ptot-pitoisuus nousi vuosina 1977–1996 virtaaman kasva-
essa enemmän kuin uusimmilla jaksoilla 1997–2016. Joen 
CODMn-pitoisuus laski neljällä 10-vuotisjaksolla vuosina 
1967–2006, mutta nousi viimeisen kymmenen vuoden 
jaksolla 2007–2016 (Kuva 3). Orgaanisen kokonaishiilen 
(TOC) ja virtaaman suhteen kehitys noudattaa CODMn:n 
ja virtaaman suhdetta, mutta korrelaatiokertoimet ovat 
TOC:illa heikommat. Räike ym. (2016) raportoi Lapin 
alueen TOC-huuhtouman kasvun vuosina 2010–2014 ja 
arvelee ilmiön liittyvän ainakin osittain ilmastonmuutokseen.

Uhat vesiluonnolle
Napapiirin pohjoispuolella ja varsinkin subarktisella alueella 
on vesiluontotyyppien ja lajien suojelun kannalta merkit-
täviä laajoja Natura-alueita. Näillä alueilla on edustettuina 
tulvametsiä, tunturijokia ja -puroja, humuspitoisia lampia 
ja järviä sekä Fennoskandian luonnontilaisia jokireittejä. 
Alla esitetään alueen vesiluontoon kohdistuvia paineita.

Kaukokulkeuma
Kaukokulkeuman vaikutus Suomen raskasmetallilas-
keumaan on yleisesti ottaen vähentynyt sammalkartoi-
tuksen perusteella 1985–2010 (Luke 2017). Poikkeuksen 
muodostaa kuitenkin Kuolan kaivosteollisuuden pääs-
töjen kulkeutuminen Venäjältä Pohjois-Lappiin. 
Päästöissä on vesieliöille haitallista nikkeliä, kuparia, sekä 
happamoittavaa rikkidioksidia (Pasvikmonitoring.org). 
Vallitsevista lounaistuulista johtuen laskeuma Suomen 
puolelle on kuitenkin suhteellisen pieni ja sen vesistö-
vaikutukset kohdistuvat lähinnä raja-alueen latvavesiin. 
Kuolan kaivosteollisuuden rikkidioksidipäästöt vähe-
nivät 1990-luvulla, mikä näkyy raja-alueen pienten 
järvien alkaliniteetin hitaana palautumisena (Ylikörkkö 
ym. 2014).

Elohopean kaukokulkeuma lähinnä Euroopasta ja 
Venäjältä aiheuttaa kalojen elohopeapitoisuuden nousua 
Suomessa erityisesti vesistöjen yläjuoksulla ruskeavetisissä 
järvissä. Yli 90 prosenttia Suomen elohopealaskeumasta 
tulee maan rajojen ulkopuolelta.

Ilmastomuutos
Valunnan ajallinen vaihtelu vaikuttaa oleellisesti vesien 
ekologiseen tilaan. Ilmastomuutoksen seurauksena 
vuosittaisen valunnan on arvioitu kasvavan vuosisadan 
puoliväliin mennessä Pohjois-Suomessa. Pohjoisten joki-
vesien kevättulvien odotetaan vielä pysyvän keskimäärin 
ennallaan muutaman vuosikymmenen aikana lisäänty-
neen lumisadannan takia, mutta pienenevän vuosisadan 
loppupuolella. Talviaikaisen vesistöjen ravinnekuormi-
tuksen arvioidaan nousevan. (Räinä ym. 2015). 

Kuva 3. Kokonaisfosforin ja kemiallisen hapenkulutuksen pitoisuudet Tornionjoella suhteutettuna virtaamaan eri vuosijaksoilla.
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Kaivostoiminta
Napapiirin yläpuolella toiminnassa olevat kaivokset sijait-
sevat Kemijoen vesistöalueella. Sodankylässä Kevitsan 
nikkeliä ja kuparia tuottavan kaivoksen sekä Pahtavaaran 
kultakaivoksen kuormitus päätyy Kitiseen. Euroopan 
suurimman kultakaivoksen, Kittilän Suurikuusikon vesis-
tövaikutukset kohdistuvat Ounasjoen vesistöön.

Kolarin Hannukaiseen ja Rautuvaaraan on suunnitteilla 
rauta-kupari-kultakaivos, jolla toteutuessaan olisi kuormi-
tusvaikutuksia ainakin lähivesiin. Myös Ruotsin puolella 
on kaivoshankkeita suunnitteilla. Näillä olisi vaikutuksia 
Tornionjoen vedenlaatuun.

Sakatin kaivoshankkeen kannattavuuden esiselvitys on 
käynnistetty vuoden 2016 lopussa. 150 kilometriä napa-
piiriltä pohjoiseen sijaitseva Sakatin malmiesiintymä 
sijaitsee soidensuojeluohjelmaan ja Natura 2000-verkos-
toon kuuluvan Viiankiaavan alla.

Savukosken Soklin luvitusvaiheessa oleva kaivoshanke 
hyödyntää fosfaattimalmeja ja rautamineraalivarantoja. 
Alue sijaitsee Tuulomajoen vesistöalueella, mutta vesistö-
vaikutuksia kohdistuisi myös Kemijoen latvavesiin.

Metsätalous
Metsäteollisuustuotteiden tuotannon hienoinen kasvu 
vuonna 2015 nosti teollisuuspuun hakkuita (Luke 2015). 
Sekä Kemiin että Kemijärvelle on suunnitteilla biojalos-

tamo. Niiden tarvitseman puun määrä lisää hakkuutar-
vetta myös Lapissa. Tällä on välillisiä ja välittömiä vaiku-
tuksia napapiirin alueen vesistöjen tilaan. Hakkuut lisäävät 
mm. ravinteiden- ja orgaanisen aineen huuhtoumia 
(Kenttämies ja Saukkonen 1996). Biojalostamoiden sekä 
ilmaan (rikkipitoiset kaasut, typenoksidit ja hiukkaset) 
että veteen johdettavat päästöt (ravinteet ja kiintoaineet) 
lisäävät vesistöjen kuormitusta.

Suomen pohjoisella alueella suuret infrastuktuuri- ja teol-
lisuushankkeet saattavat muuttaa haitallisten aineiden 
kiertokulkua ja niille altistumista. Ilmaston muuttuessa 
elohopean laskeuma voi lisääntyä esimerkiksi kulkeutu-
misreittien muuttuessa ja ikijään sulaessa. Myös maan-
käytön muuttuessa huuhtoutuminen ja metylaatio voivat 
lisääntyä, erityisesti jos maaperän kosteus ja liuenneen 
humuksen määrä kasvaa (Mannio ym. 2016).

Yhteenveto
Suomen arktisten vesien tila on pääosin erinomainen 
tai hyvä. Laaja-alaisimmin vesistöjen tilaa ovat muutta-
neet vesistöjen säännöstely ja rakentaminen sekä suo- ja 
metsäojitukset. Ihmistoiminnan aiheuttamat paineet ovat 
muuten kohtuullisia ja havaitut ongelmat vesien tilassa ovat 
lähinnä paikallisia. Kaivos- ja metsäteollisuus ovat alueella 
voimakkaassa kasvussa. Lisäksi ilmastonmuutoksen etene-
minen asettaa haasteita vesiensuojelulle kaikilla sektoreilla. 
Jokivesien ravinnepitoisuudet ovat laskeneet, mutta orgaa-
nisen aineksen huuhtouma on kasvussa. 
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Heti aluksi toteamme, että 
”sisäinen kuormitus” on 
terminä harhaanjoh-
tava. On olemassa vain 

ulkoista fosforikuormitusta ja järven 
sisäisiä prosesseja, jotka siirtävät 
fosforin perustuottajien ulottumat-
tomiin tai palauttavat sen – joskus 
liiallisesti – takaisin käyttöön. Pitkällä 
aikavälillä ulkoinen kuormitus onkin 
merkittävin ”sisäisen kuormituksen” 
säätelijä. Ravinteet lisäävät elope-
räisen aineksen määrää ja hengityk-
seen tarvittavien aineiden kulutusta. 
Hengitykseen käytettäviä yhdisteitä, 
terminaalisia elektroniakseptoreja 
(TEA), ovat happi, nitraatti (denit-
rifikaatio), mangaani- ja rautaoksidit 
sekä sulfaatti. Hapellinen hengitys ja 
denitrifikaatio vallitsevat sedimentin 
pintakerroksessa ja sulfaatinpelkistys 
esiintyy syvemmällä.

Fosforia voi vapautua runsaasti sekä 
matalilta että syviltä pohjilta niin 
hapelliseen kuin hapettomaankin 
veteen (Tammeorg ym. 2017). 
Myös resuspensio siirtää hiukkasia 
pohjalta veteen, jossa niistä voi 
vapautua fosforia (Niemistö ym. 
2009). Fosforin vapautuminen ei 

siis riipu suoraan hapesta ja tässä 
tarkastelemme TEA-yhdisteitä, 
jotka kytkevät fosforin vapautu-
misen hiilen, typen, raudan ja rikin 
kiertoihin (Falkowski ym. 2008, 
Burgin ym. 2011). Fosforin käyttäy-
tyminen hapettomuudessa riippuu 
useista anaerobisista hengitysreak-
tioista, raudan redox-reaktioista ja 
orgaanisen fosforin muodostumi-
sesta ja hajotuksesta. Fosforin vapau-
tumista ei vieläkään ymmärretä riit-
tävästi siihen liittyvien ainekiertojen 
keskinäisen kytkeytymisen vuoksi. 
Vesiensuojelutoimien suunnittelussa 
sisäisen kuormituksen arviointiin ja 
hillintään käytetyt keinot ovat osin 
tästä syystä puutteellisia.

Fosforivaraston vaihtelua on käytetty 
sisäisen kuormituksen tunnistami-
sessa (ks. Nürnberg 2009). Tässä 
työssä tuomme esille, että veden-
laatuaineistoja voidaan hyödyntää 
myös tarkasteltaessa fosfori- ja 
TEA-varastojen välisiä riippuvuuksia. 
Esitämme yksinkertaisen mene-
telmän todeta varastomuutokset (ks. 
Tietolaatikko) ja pohdimme, miten 
muutoksia voidaan tarkastella vesien-
suojelullisesta näkökulmasta.

JOUNI LEHTORANTA
erikoistutkija ja akvaattisten 
tieteiden dosentti
Suomen ympäristökeskus

ANTTI TASKINEN 
hydrologi
Suomen ympäristökeskus

PETRI EKHOLM 
limnologi ja akvaattisten 
tieteiden dosentti
Suomen ympäristökeskus

OLLI MALVE
ryhmäpäällikkö
Suomen ympäristökeskus

e-mail: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Järven pohjalta vapautuu aina fosforia veteen, mutta tämän niin sanotun sisäisen kuormituksen 
suuruuden arviointi on vaikeaa. Suorilla mittauksilla voidaan tunnistaa pohjalta vapautuvan fosforin 
hetkellinen määrä, mutta niihin liittyy aikaan ja paikkaan kytkeytyviä epävarmuuksia. Tässä esitämme 
vedenlaatutietoihin perustuvan epäsuoran menetelmän järvien sisäisen kuormituksen toteamiseksi. 
Osoitamme, että myös karussa järvessä esiintyy kesäisin merkittävää fosforin kerääntymistä pohjanlä-
heiseen veteen, mikä kytkeytyy hengitysprosesseihin. Menetelmällä voidaan arvioida sisäisen kuormi-
tuksen merkitystä järven tilaan ja ehkä myös seurata vesiensuojelutoimien vaikutuksia.

Fosforin vapautuminen 
sedimentistä veteen osana järven 
hengitystä ja ainekiertoja
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Iso Hietajärven fosforin ja TEA-yhdisteiden 
vuosikierrot

Sisäisen kuormituksen toteamismenetelmän herkkyyden 
arvioimiseksi kohteenamme on erinomaisessa tilassa 
oleva Iso Hietajärvi (82 ha, 2,9 ∙ 106 m3), joka sijaitsee 
Patvinsuon kansallispuistossa (ympäristön yhdennetyn 
seurannan alue). Järvi on matala (maksimisyvyys 8,8 
m, keskisyvyys 3,6 m) ja yli viiden m:n syvyinen alue 
muodostaa vain 15 % tilavuudesta. Kesäisin pohjan-
läheinen lämpötila nousee merkittävästi, sillä järvi ei 
kerrostu voimakkaasti. Niukkatuottoisen järven 4,5 km2:n 
(järvirekisteri) valuma-alueesta 52 prosenttia on kiven-
näismaalla olevaa metsää ja 42 prosenttia suota (väriarvo 
keskimäärin 34 mg l−1 Pt). Tulovirtaama painottuu kevään 
lumensulamisjaksoon.

Järvessä toistuvat vuosittain ravinteita ja TEA-yhdisteitä 
poistavat ja niitä takaisin palauttavat prosessit, jotka 
vaikuttavat fosforin pidättymiseen. Happivarasto 
pienenee pohjalla jääpeitteisenä aikana joulukuusta 
huhtikuuhun (Kuva 1). Talvella perustuotanto ja 
denitrifikaatio eivät poista tehokkaasti nitraattia ja sitä 
kerääntyy veteen. Mangaanin ja raudan varastot vedessä 
kasvavat, sillä sedimentissä tapahtuva hajotus pelkistää 
näiden metallien oksideja liuenneeseen muotoon. 

Mangaania voi myös kerääntyä veteen, jos sen oksidit 
pelkistyvät raudan hapetuksessa. Raudan laskeutumista 
takaisin sedimenttiin voi puolestaan hillitä sen sitou-
tuminen hitaasti vajoavaan eloperäiseen ainekseen. On 
huomionarvoista, että talvella fosforivarasto on pienim-
millään samanaikaisesti pienen happivaraston ja suuren 
nitraattivaraston kanssa (Kuva 1).

Huhtikuun lopussa kevättulva nostaa raudan, nitraatin ja 
fosforin määriä (Kuva 1). Jäiden lähtö ja veden sekoittu-
minen kasvattavat happivarastoa ja lämpösisältö nousee. 
Keväällä nitraatti käytetään perustuotannossa ja denitri-
fikaatiossa. Typen ja fosforin sitoutuminen perustuotan-
toon näkyy orgaanisen typen ja kokonaisfosforin määrien 
keväisenä nousuna ja keskinäisenä riippuvuutena (r = 
0,40, p = 0,04). 

Kesäaikana happivarasto pienenee, mutta ei täysin lopu. 
Lämpeneminen nopeuttaa mikrobiologisia prosesseja, 
kuten ammoniumin hapettumista nitraatiksi ja denitrifi-
kaatiota. Kesällä nitraattia ei esiinny lainkaan (Kuva 1) ja 
tämä mahdollistaa mangaanin ja raudan oksidien hengi-
tyksen. Metallit liukenevat ja niiden varastot kasvavat. 
Sulfaattivarasto taas pienenee hienoisesti kesän aikana. 
Lämpeneminen siis kiihdyttää hengitysprosesseja, jotka 

johtavat raudan, ja samalla rautaan 
sitoutuneen fosforin, vapautumiseen. 
Nämä hengitysprosessit kiihdyttävät 
tosin myös orgaanisen fosforin mine-
ralisaatiota. Hengitys ja veden kerros-
tuneisuus voivat siis selittää fosforin 
kerääntymisen pohjanläheiseen veteen 
kesällä (Kuva 1).

Syksyllä lämpösisältö alenee johtaen 
syystäyskiertoon. Happivarasto 
kasvaa ja samalla orgaanisen typen ja 
kokonaisfosforin määrät pienenevät ja 
mangaani- ja rautavarastot alenevat. 
Marraskuussa lämpösisältö saavuttaa 
talvitason ja samalla nitraattivarasto 
lähtee kasvuun, joka jatkuu aina 
huhtikuulle saakka. Nitraatin kasvu 
voi selittyä kuormituksella, nitrifikaa-
tion lisääntymisellä tai denitrifikaa-
tion vähentymisellä. Virtaama pysyy 
pääsääntöisesti pienenä talvikaudella. 
Vuodenvaihteen jälkeen nitraatti- ja 
mangaanivarastot kasvavat edelleen 
ja myös rautavarasto nousee hienoi-
sesti. Happivarasto pienenee, mutta 
fosforivarasto pysyy pienenä koko 
talvikauden.

Kuva 1. Lämpösisällön, hapen, nitraatin, raudan ja fosforin varastojen kuu-
kausikeskiarvot pohjanläheisessä vesitilavuudessa. Keskiarvo on laskettu 
kaikista kullekin kuukaudelle osuvasta mittauksesta 2000–2015 (n = 171).
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Iso Hietajärven fosforivaraston kytkeytyminen 
hengitysprosesseihin

Kevättulva nostaa järven fosforivarastoa toukokuussa, 
mutta suurimmillaan varasto on heinäkuussa, jolloin 
myös varaston vaihtelu on voimakkainta (Kuva 2a). 
Kesän alivirtaamakautena valunnat järveen ja siitä 
pois ovat pieniä ja niiden vaikutus fosforivarastoon 
on vähäinen (Taulukko 1). Tästä huolimatta pohjan 
läheisen veden (15 % tilavuudesta) fosforivarasto kasvaa 
keskimäärin 45 prosenttia vuosikeskiarvonsa yläpuolelle 

(Kuva 2b), johtuen todennäköisesti pohjalta vapautu-
vasta fosforista. 

Määrä on kuitenkin liian pieni selittämään heinäkuun 
koko vesimassan 23 prosentin keskimääräistä kasvua 
vuosikeskiarvosta (vaakaviiva Kuva 2a). Kesäisin fosforia 
vapautuu siis ilmeisesti myös matalilta alle 5 m:n pohjilta. 
Vedessä ei kuitenkaan ole liuennutta, leville käyttökel-
poista fosforia. Pohjasta vapautunut liuennut fosfori 
sidotaan todennäköisesti rautaan ja eloperäiseen ainek-

Kuva 2. Kokonaisfosforivaraston kuukausiarvojen vaihtelu a) koko vesimassassa ja b) pohjanläheisessä vedessä (15 % koko-
nais tilavuudesta) 2000–2015. Punainen viiva ilmaisee kuukausimäärien vuosikeskiarvoa.

Taulukko 1. Kokonaisfosforivaraston muutos kesä–elokuussa (vuodet 2000–2015). Positiivinen arvo kuvaa fosforivaraston 
kasvua, negatiivinen vähentymistä. Positiivinen arvo tulevan ja lähtevän välillä merkitsee, että järveen tulee enemmän fosforia 
kuin sieltä lähtee ja negatiivinen arvo suurempaa poistumaa järvestä. Sisäinen kuormitus (μmol m−2 d−1) on laskettu varasto-
muutoksen ja tulevan ja lähtevän fosforin määrien perusteella järven kokonaispinta-alaa varastomuutoksen kestoaikaa kohti.

Ajanjakso kesä-elokuu Varastomuutos järvessä 
(mol)

Tuleva/lähtevä erotus  
(mol)

Sisäinen kuormitus  
(μmol m  d )

Keskiarvo +100 −0,2  +4,3

Minimi  −90 −30  −3,8

Maksimi +290 +36 +18,8
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seen, mikä kasvattaa kokonaisfosforivarastoa. Tätä sitou-
tumista tukee se, että raudan ja eloperäiseen ainekseen 
sitoutuneen typen suhde kokonaisfosforiin pienenee 
kesäisin (Kuva 3).

Koko vuosijaksolla tarkasteltuna lämpösisältö sekä 
nitraatti- ja rautavarastot (Kuvat 4a, c ja e) ovat yhte-
ydessä fosforivaraston muutoksiin selvemmin kuin 
happivarasto (Kuva 4b). Fosforin heikko riippuvuus 
happeen tulee esiin talvella, jolloin happivarasto alenee, 
mutta fosforivarasto ei kasva. Tämä erikoinen yhteys voi 
muodostua kun kylmyys hidastaa hengitystä ja nitraatti 
estää raudan pelkistymisen ja fosforin vapautumisen. 
Kesällä vesi lämpenee ja happivarasto pienenee. Samalla 
nitraattivarasto ehtyy ja rauta- ja fosforivarastot kasvavat. 

Kuva 4a-f. Pohjanläheisen veden (15 % kokonaistilavuudesta) fosforivaraston yhteys lämpösisältöön sekä happi-, nitraatti-, 
mangaani-, rauta- ja sulfaattivarastoihin. Valkoiset ympyrät kuvaavat talvikuukausia, harmaa huhtikuuta ja mustat touko-
syyskuuta. Vuosien 2000–2015 keskiarvot.

Kuva 3. Pohjanläheisen veden (15 % kokonaistilavuu desta) 
keskimääräisten varastojen Fe:P- ja OrgN:Kok.P- suhteet.  
Kuukausittaiset keskiarvot vuosilta 2000−2015.
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Tämä viittaa siihen, että lämpö yhdessä hengityksen ja 
TEA-yhdisteiden esiintymisen kanssa säätelee fosforin 
varastoa pohjanläheisessä vedessä.

Iso Hietajärven hengitykseen käytettävien 
yhdisteiden ja fosforin muutosnopeudet

Hengitys kuluttaa vedestä happea, nitraattia ja sulfaattia, 
samalla kun metallioksidien hengitys tuotti veteen liuen-
nutta mangaania ja rautaa. Näiden varastomuutosten 
perusteella laskettiin aineiden muutosnopeudet järven 
pinta-alaa kohti kesäjaksolle. Happi oli merkittävin hengi-
tykseen käytetty yhdiste, sillä sitä kului nopeammin kuin 
nitraattia ja sulfaattia (Taulukko 2). Nitraattia käyte-
tään denitrifikaatiossa ja perustuotannossa, ja arviomme 
perusteella sen varasto ehtyi alle kahdessa viikossa, ehkä 
nopeamminkin, mutta näytteenottotiheys ei mahdollista 
tarkkaa arviota. Rautaa puolestaan kerääntyi veteen vauh-
dikkaammin kuin mangaania.

Tulevan ja lähtevän fosforin määrät ja järven fosforiva-
rasto vaihtelivat kesäisin merkittävästi (kesä-elokuu, 
vuodet 2000–2015, Taulukko 1). Järveen kesällä tulevan 
ja sieltä poistuvan fosforin määrät olivat alle 10 prosenttia 

varastomuutoksista ja siksi muutokset johtuivat valta-
osin järvessä tapahtuvista prosesseista. Näissä prosesseissa 
oli vaihtelua vuosien välillä: fosforin vapautuminen oli 
suurinta kesällä 2003 (18,8 μmol m−2 d−1), mutta seuraa-
vana kesänä vapautumista ei havaittu lainkaan (2004: −3,8 
μmol m−2 d−1). Kokonaisfosforin keskimääräinen vapau-
tumisnopeus Iso Hietajärvessä (4,3 μmol m−2 d−1) vastasi 
esim. niukkatuottoisen Michigan-järven sedimentti-
inkuboinnein mitattua keskimääräistä 1,6 μmol m−2 d−1 
vapautumisnopeutta (Conley ym. 1988) sekä Säkylän 

TEA Keskiarvo 
(mol)

Keskihajonta 
(mol)

Muutosnopeus 
(μmol m  vrk )

O 910 000 130 000 −1 700

NO3 4 000 3 900 −340

Mn 890 780 7,4

Fe 8 100 3 400 16

SO4 34 000 4 700 −33

Taulukko 2. TEA-yhdisteiden varaston keskiarvo, keski-
hajonta ja keskimääräinen uutosnopeus touko-lokakuun 
aikana 2000–2015.
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Pyhäjärven kuljetuspohjilta mitattuja 
nopeuksia (Lehtoranta & Gran 2002). 
Rehevissä järvissä fosforin vapautumisno-
peudet yltävät satoihin tai jopa tuhansiin 
mikromooleihin neliömetriltä vuorokau-
dessa ja niihin verrattuna Iso Hietajärven 
sisäinen kuormitus oli vaatimatonta.

Yhteenveto
Karun Iso Hietajärven pohjalta vapau-
tuvan fosforin määrä vaihteli vuosittain, 
ja syvän veden fosforivarasto nousi kesällä 
keskimäärin vain 25–30 prosenttia vuosi-
keskiarvonsa yläpuolelle. Fosforin vapau-
tuminen kytkeytyi järven hengityspro-
sesseihin ja tavoitteena on laajentaa tätä 
tarkastelutapaa myös muihin järviin 
(ks. Tietolaatikko). Tätä tietoa voidaan 
hyödyntää vesiensuojelutoimien suunnit-
telussa ja toimien vaikutusten arvioinnissa. 
Yksi tapa on liittää sisäisen kuormituksen 
kuvaus ja TEA-yhdisteiden käyttäyty-
minen tilastollisiin (LLR-malli, Kotamäki 
ym. 2015*) ja dynaamisiin veden laatu-
malleihin (COHERENS**). 

Työ on osa Maa- ja vesitekniikan tuen ja 
Suomen Akatemian rahoittamia MixP- ja 
TEAQUILA- hankkeita.
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Menetelmä sisäisen kuormituksen arviointiin

Sisäisen kuormituksen määrittäminen ja erityisesti sen syiden tarkastelu edellyttää 
tietoja vesitaseesta, ravinteista, lämpötilasta ja TEA-yhdisteistä:

a) Selvitetään järven pinta-ala ja tilavuus syvyysvyöhykkeittäin 

b) Arvioidaan järven vesitase, ml. teoreettinen viipymä, tulevan ja lähtevän vesi-
määrän perusteella (mittaus tai mallinnus)

c) Määritetään tulevan ja lähtevän veden typpi-, fosfori- ja TEA-pitoisuudet (O2, 
NO3, Mn, Fe, ja SO4) kuukausittain vähintään vuoden ajan (kuormitus monito-
roimattomalta valuma-alueelta arvioidaan esim. vertailuvaluma-alueen perus-
teella ottaen huomioon mahdollinen pistekuormitus)

d) Valitaan järven eri syvyysvyöhykkeitä edustavat näytesyvyydet syvyys-tila-
vuus –käyrän avulla (huom. järven syvänne edustaa usein vain pientä osaa 
vesitilavuudesta)

e) Määritetään em. syvyyksiltä c-kohdassa mainittujen aineiden pitoisuudet sekä 
lämpötila, kiintoaine ja pH kuukausittain vähintään vuoden ajan

f ) Lasketaan kuukausittaiset lämpösisällöt ja ainevarastot (g tai mooli) ja 
verrataan määriä vuoden keskiarvoon laskettuna koko tilavuudelle tai eri 
syvyysvyöhykkeille

g) Valitaan tarkasteltava aikajakso (esim. kesä-elokuu) ja lasketaan tuolla aikavälillä 
tapahtuva varastomuutos huomioiden samanaikainen järveen tuleva- ja sieltä 
lähtevä ainemäärä ja lasketaan muutosnopeus pinta-alaa ja aikayksikköä kohti.

Pitoisuusmääritysten tulee sisältää ali- ja ylivirtaamakaudet sekä täyskierto- ja ker-
rostuneisuuskaudet. Varastomuutosten perusteella voidaan arvioida sisäisten teki-
jöiden merkitystä, kuten hengitystä tai resuspensiota, vaikka niinä ajanjaksoina kun 
valuma-alueelta tuleva kuormitus on vähäistä. Varastoista voi laskea myös järvikoh-
taisia keskipitoisuuksia ja niiden muutoksia (esim. kuukausittainen fosforivarasto 
jaettuna vesitilavuudella). Rehevissä järvissä fosforin keskipitoisuus voi nousta ke-
sällä sisäisen kuormituksen vuoksi jopa kolminkertaiseksi (Søndergaard ym. 1999).
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Vesi on maapallon elämän 
perusedellytys. Se on 
kuitenkin paitsi alueellisesti 
ja ajallisesti, myös poliitti-

sesti ja yhteiskunnallisesti epätasaisesti 
jakautunut hyödyke. Sanotaankin, että 
meitä kohtaavat vesikriisit ovat ensi 
sijassa hallinnan ja hallitsemisen krii-
sejä. Kolikon toisella puolella vesi on 
siten myös mahdollinen kestävämmän 
kehityksen ja paremman elämän lähde, 
jonka kypsemmällä hallinnalla voidaan 
saavuttaa paljon hyvää. 

Tässä kirjoituksessa pohdin veden 
hallinnan roolia paremman elämän 
mahdollistajana sekä vesialan ihmisten 
osaa tässä kehityksessä. Pohdin asiaa 
Nepalin maaseudun kehittämisen 
näkökulmasta, sillä kyseinen teema 
tulee näkyväksi erityisesti alueilla, 
joilla ihmiset edelleen elävät kohta-
laisen suoraan luonnonvaroja käyt-
täen. Nepalin syrjäiset vuoristoseudut 
ovat juuri niitä alueita, joilla vesivarat 
ovat hyödynnettävistä luonnonvaroista 
merkittävimmät ja joihin paikallinen 
talous pitkälti perustuu. 

Nepal on yksi maailman vähiten kehit-
tyneistä ja kaupungistuneista maista. 
Neljä viidestä nepalilaisesta asuu edel-

leen maaseudulla ja heistä suurin osa 
elää pienimuotoisesta maataloudesta. 
Elinkeinorakenne on maaseudulla ensi-
sijaisesti oman kotitalouden tarpeiden 
tyydyttämiseen tähtääviin pientiloihin 
pohjautuvaa. Nuoret miehet muuttavat 
useimmiten kaupunkeihin leveämmän 
leivän toivossa, sekä auttaakseen talou-
dellisesti sukuaan maaseudulla.

Poliittisesti maa on edelleen epävakaa, 
eikä keskushallinto kykene toimimaan 
kunnolla syrjäisellä maaseudulla sen 
kehityksen tukena. Primäärituotantoon 
perustuva elinkeinorakenne ja hyvin 
rajalliset kouluttautumismahdolli-
suudet eivät kykene juurikaan vauras-
tuttamaan syrjäistä ja vuoristoista 
maaseutua. Ihmiset elävät pääsään-
töisesti köyhyysrajan alapuolella osit-
tain luontaistaloudessa. Pääsy esimer-
kiksi vesihuollon ja sanitaation piiriin 
on parantunut viime vuosina merkittä-
västi, mutta ongelmana on järjestelmien 
ylläpito köyhällä maaseudulla. Näiden 
ongelmien lieventämiseksi maaseudun 
vesivaroihin pohjautuvien elinkeinojen 
ja yleisten elinolojen kehittäminen on 
hyvin tärkeää.

Suomi on tukenut Nepalin maaseudun 
kehitystä vesihankkeiden avulla jo lähes 

JUHO HAAPALA
tohtorikoulutettava 
Aalto -yliopiston Insinööritieteiden 
korkeakoulu, Vesi ja kehitys –
työryhmä
e-mail: juho.haapala@aalto.fi

Erityisesti kehittyvillä vuoristoisilla alueilla vesi on usein ihmisten elämänlaadun kannalta merkittävin 
luonnonvara ja paikallisen kehityksen avaintekijä. Artikkelissa kuvataan, kuinka veden kestävän hal-
linnan ja vesi-infrastruktuurin kehittämisellä parannetaan sekä elinkeinoja että elämänlaatua Nepalin 
kehittyvällä maaseudulla. Vesisektorin toimijoilla on huomattava rooli tällaisessa paremman elämän 
toteuttamisessa kaikkialla maailmassa.

Vesi tuo toivon paremmasta elämästä 
– Havaintoja vesivaroihin pohjautuvasta kehityksestä 
Nepalin maaseudulla
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30 vuotta. Nämä kahdenväliset hankkeet keskittyvät 
vesihuoltoon ja sanitaatioon sekä laajemmin vesivarojen 
hallintaan ja ihmisten kykyjen, elinkeinojen, kyläinstituu-
tioiden, ja paikallishallinnon kapasiteetin kehittämiseen 
(katso rvwrmp.org.np; rwsspwn.org.np; Rautanen, 2016). 
Vesivarojen hallinnan parantamisen merkitys maaseudun 
kehitykseen tuleekin esille parhaiten juuri kylätason kehi-
tystä tutkailemalla.

Havaintomenetelmät, viitekehys ja 
tutkimuskonteksti

Osana väitöskirjatutkimustani olen vieraillut yhdeksän 
kenttäkuukauden aikana useissa kymmenissä kylissä 
Nepalin maaseudulla haastatellen satoja paikallisia ihmisiä 
ja instituutioiden edustajia. Muutosten menestys vaih-
telee monista eri tekijöistä johtuen kylästä toiseen, mutta 
pääpiirteittäin veteen liittyvät mahdolliset kehitysprosessit 
ovat kaikkialla tutkimusalueella samankaltaisia. 

Kuvassa 1 on tämän artikkelin viitekehykseksi ’vesijantra’ 
ihmisen ja vesivarojen kytköksistä. Jantra on hindulainen 
symboli, joka vastaa geometrisellä kuvakielellä esitettyä 
ajatusrakennelmaa tai rukousta erotuksena sanalliseen 
rukoukseen, ’mantraan’.

Käytän yhtä Suomen vesiprojektista hyötynyttä kylää 
esimerkkinä niistä muutoksista, joita vesivarojen hallinnan 
parantamisella voidaan saada aikaiseksi maaseudun 
kehittämisessä. 

Bhatakatyan kylä sijaitsee Nepalin Kaukolännen syrjä-
kulmilla, Achhamin alueella. Liuskekivikattoiset talot 
sijaitsevat rykelmittäin vuoren rinteellä massiivisen 
laakson perukalla, jonka pohjalle vie nykyään maas-
toautolla kuivalla kaudella ajokelpoinen kärrypolku 
(Kuva 2). Matkaa ulos vuoristosta kertyy maastoautolla 
kuutisentoista tuntia yhtä jaksoa ajaen. Kylä on hyvä 
esimerkki, sillä muita merkittäviä pitkäaikaisia kehi-
tyshankkeita ei tässä syrjäisessä kylässä ole vaikuttanut. 
Olen käynyt kylässä kahdesti projektin toiminnan siellä 
loputtua vuosina 2014 ja 2016 haastattelemassa ihmisiä 
ja havainnoimassa vesi-infrastruktuuria tutkimuksiani 
varten (Haapala & White, 2015; Haapala et al., 2016).

Nepalin sisällissodan (1996-2006) aikaan nämä kauko-
lännen seudut olivat Maolaiskapinan syntysijoja. Tälle 
vähiten kehittyneelle alueelle eivät hallinnon vähäiset-
kään hyvät eväät juuri koskaan tuohon aikaan yltäneet. 
Maolaiskapinallisten oleskelusta muistuttavat edelleen 
kylän keskustaan laakson pohjalta rakennetut, puolisen 
kilometriä nousevat portaat. Niitä pitkin kapinalliset 
sissisotilaat pääsivät kulkemaan jyrkkää rinnettä ylös ja 
reitti toimii edelleen pääkulkuyhteytenä tieltä kylään.

Havaintoja vesivaroihin pohjautuvasta 
kehityksestä

Bhatakatyassa kylän elämä oli yli kymmenen vuotta sitten, 
eli ennen vesiprojektin tuloa alueelle, kylässä kuulemani 
mukaan hyvin erilaista kuin nyt. Ihmiset ulostivat pitkin 
kylän ympäristöä, sillä ulkokäymälöitä ei ollut. Eräs 
projektin työntekijä kuvaili minulle, miten mainittujen 
portaiden ympäristö tuppasi olemaan täynnä epämääräisiä 
haisevia kasoja. Perushygieniasta ei ennen ollut tietoa, 
eivätkä ihmiset kunnolla ymmärtäneet puhtauden merki-
tystä terveydelle. 

Kylässä ei ollut sähköä. Kommunikaatioyhteydet laakson 
ulkopuolelle olivat heikot. Ravinto oli kehnoa, eikä 
useita kasvimaalla näkyviä kasveja, kuten vihanneksia tai 
niiden viljelymenetelmiä aikaisemmin tunnettu. Lapset 
olivat toki rauhallisempia kuin nykyään, sillä he eivät 
juurikaan projektityöntekijöiden mukaan jaksaneet 
huonosti syöneinä leikkiä. Yksipuolista satoa ei juuri-
kaan päästy myymään kylän ulkopuolelle, sillä kaikki 
käytettiin itse. 

Naiset vietiin paikallisen hengenvaarallisen tavan mukaan 
pikkumajoihin kuukautisiaan potemaan pois kylän 
miesten silmistä, eikä yhteiseen juomaveteen tuona aikana 
sopinut koskea. Naiset olivat muutoinkin tuolloin kylä-
hierarkiassa se ’toinen sukupuoli’.

 Kuva 1. Vesijantra näyttää ihmiskeskeisestä näkökulmasta 
veden ja vesivarojen merkityksen hyvälle elämälle tutki-
muskontekstissa, yhdistäen toisiinsa veden eri roolit ihmis-
ten toimintakykyjen kannalta heidän elämässään.
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Tuota tilaa on vaikea kuvitella haastatellessani kylän 
ihmisiä (Kuva 3). Vesiprojektin läsnäolo vuosina 2006–
2010 on mahdollistanut sekä fyysisen että henkisen 
maiseman muutoksen kylässä, vaikka aktiivisina toimi-
joina ovat olleet tietysti kyläläiset itse. Asukkaat ovat 
johtaneet käyttöveden yhteiskäyttöpisteille ympäri kylää. 
Kaikissa kotitalouksissa ja koulussa on oma kuivakäymälä. 
Ihmisiä on nyt valistettu hygienia-asioihin ja ulkohuussien 
ylläpitoon. Kylässä on siistiä, eikä roskia tai jätteitä näy.

Myös elinkeinot ovat muuttuneet. Kotitalouksien kasvi-
mailla viljellään useita uusia hyötykasveja ja joitain kasvi-
huoneita näkyy täplittävän rinteitä. Ruokaa riittää kylliksi 
ja joillekin uusille pelloille on kyetty johtamaan kastelu-
vesi. Parantuneista sadoista riittää myyntiinkin. Alhaalla 
kulkevaa jokea hyödynnetään projektin suunnitelman 
mukaisesti kahden pienvesivoimalan tuottaessa sähköä 
kyläläisille. Jokaisessa talossa on sähköt, mikä mahdollistaa 
työnteon myös pimeän laskeuduttua ja paremman yhtey-
denpidon ulkomaailmaan. Ylhäällä vuoren laella siintää 
operaattorin asentama telelinkkimasto, jonka voimanläh-
teenä vesivoimalat toimivat. Näin seudulle on saatu myös 
televerkko ja mahdollisuus sähköä tarvitsevien elinkei-
nojen harjoittamiseen.

Paikallisia instituutioita on myös kehitetty. Vesivoimaloita 
hallinnoi vesiosuuskunta, jonka kirjanpito on hyvin 

hoidettu ja jonka tase vaikuttaa vahvalta ja toiminta voitol-
liselta. Käyttövesijärjestelmiä hallinnoidaan käyttäjäkomi-
teoiden avulla. Joistain instituutioiden pesteistä maksetaan 
rahapalkkaa paikallisille työntekijöille. Toistaiseksi kaikki 
järjestelmät ovat toiminnassa, vaikka joitain vikoja sekä 
vedenjakelun että vesivoimaloiden osalta on jo jouduttu 
korjaamaan. Ylläpidossa ongelmana on syrjäisyys, sillä 
ammattimiehen tuominen kylään suurista kaupungeista 
kestää yleensä viikkoja.

Naiset dominoivat käymiäni ryhmäkeskusteluja kylissä. 
He ilmoittavat rohkeasti, etteivät koskaan enää mene 
pikkumajoihin kuukautistensa aikana. Tuntuu jopa, että 
vaitonaisempi miesväestö on jäänyt jotenkin keskus-
teluissa alakynteen. Naisten asema on siis todennäköi-
sesti ainakin kohentunut merkittävästi. Elämä on likipi-
täen kaikille terveempää ja helpompaa. Mahdollisuuksia 
hyvään elämään on enemmän kuin ennen.

Vesiosuuskunnan puheenjohtaja painottaa, että viime 
vuosien vesivarojen hallinnan ja vesi-infrastruktuurin 
kehittämisprojektit ovat lujittaneen kyläläisten yhteis-
henkeä ja luoneet uskoa tulevaan. Ennen sietämättömät 
elinolot johtivat kapinaliikkeisiin, mutta viime vuosina 
tarmo on kyetty johtamaan rähinöinnin sijaan rakenta-
miseen ja kylän kehittämiseen, mikä on parantanut teke-
misen meininkiä. Näin vesiprojektit ovat olleet mukana 

Kuva 2. Bhatakatyan laakso ilta-auringossa kylästä kuvattuna. Kylään kuuluvia haja-asutusta ja tie laakson pohjalla.
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myös tärkeässä rauhanrakennus ja -ylläpitotyössä, vaikka 
tätä merkittävää vaikutusta eivät projektien dokumentit 
ja raportit juurikaan tutkitusti esittele (Doty, 2016). 

Elämä ei tietenkään edelleenkään ole kylässä täydellistä – 
ihmiset ovat suhteellisen varattomia, ruokaturva riippu-
vaista paikallisista maatalouselinkeinoista, eikä koulutustaso 
ole korkea. Elämä kylässä on kuitenkin nyt paljon kelvolli-
sempaa, turvallisempaa ja terveempää kuin ennen. Ihmisillä 
on entistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa elämäänsä.

Johtopäätökset
Paikallistasolla vesivarojen hallinnan kehittäminen näyt-
täytyy erityisesti ihmisten elämää ja elämäntapoja muok-
kaavana ilmiönä. Esittämässäni kontekstissa paikal-
liset vesivarat loivat mahdollisuuden kehitykselle ja 
olivat mukana keskeisesti lähes kaikissa paikallisissa 
kehityskuluissa.

Erityisesti vuoristoisilla alueilla vesi on usein ihmisten 
elämänlaadun kannalta merkittävin yksittäinen hyödyn-
nettävissä oleva luonnonvara. Sen käyttö ja hallintamah-
dollisuudet ovat hyvin moninaiset. Vesi on siten usein 
edellytys paikalliselle, sisältäpäin kumpuavalle edistykselle 
kehittyvällä maaseudulla. Tehokkaammalla vesivarojen 
hallinnalla ja infrastruktuurilla on mahdollista parantaa 
sekä elinkeinoja että elämänlaatua paikallistasolla huomat-
tavasti. Osansa kehityksessä on toki ollut muillakin teki-
jöillä, joista sisällissodan jälkeinen rauha ja sen mahdol-
listama kehitys on yksi merkittävimmistä.

Vesialan osaajien rooli on huomionarvoinen. Vesiprojektin 
rooli Nepalissa on ollut hyvien käytänteiden esittelijän, 
valvojan, suunnittelijan, resurssien luovuttajan, sekä 
jatkuvan tukijan osa. Se on osaltaan mahdollistanut 
paikallistason kehitystä ja jopa ylläpitänyt maassa rauhaa. 
Ilman vesialan osaajien yhteiskunnallista ja teknistä osaa-
mista, sekä sen aktiivista pitkäjänteistä hyödyntämistä 

käytännössä tämä ei olisi mahdollista. Vesisektorin toimi-
joilla on huomattavat mahdollisuudet omilla toimillaan 
tuottaa tällaista parempaa elämää ihmisille niin Suomessa 
kuin ympäri maailmaa.

Tärkein osuus on silti paikallisilla ihmisillä itsellään. Ilman 
järjestäytynyttä toimintaa ja pitkäjänteistä yhteistyötä 
muutoksia ei olisi pystytty toteuttamaan, sillä tässäkin 
tapauksessa kyläläiset itse ovat järjestelmänsä rakenta-
neet ja instituutionsa perustaneet. Usein onnistuneet 
muutokset johtuvat aktiivisista yksilöistä, joiden toiminta 
vetää mukanaan koko kyläyhteisön.

Kehityksen keskiössä tulee olla ihminen itse – hänen 
toimintakykynsä ja todelliset mahdollisuutensa elää 
sellaista elämää, jonka hän kokee arvokkaaksi. Vesi on 
tämänkaltaisen ihmislähtöisen kehityksen tärkeä peruspa-
likka. Sen kestävän hallinnan kehittäminen voi taata ihmi-
sille monia perustarpeita ja parantaa elämän edellytyksiä 
myös epäsuorilla tavoilla. Tämä on samalla yksi vahva 
näkökulma siihen, miksi työmme tällä alla on paikasta 
riippumatta niin tärkeää nyt ja tulevaisuudessa. 
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Kuva 3. Perhe omalla kasvimaallaan takapihallaan kylän 
keskustassa (lupa julkaisuun pyydetty). Vasemmalla näkyy 
sähköpylväs ja banaanipuita, oikealla pilkottaa kuivakäy-
mälän seinä.

25Vesitalous 5/2017

MA AIL MAN VEDE T



ärjestelmällinen juomavesinäyt-
teiden ja niihin liittyvien raakavesi- 
ja prosessinäytteiden kerääminen 
aloitettiin keväällä 2016, jonka 
jälkeen näytteitä on otettu eri 

vuodenaikoina. Pisimpään seuratuista 
kohteista on puolentoista vuoden aika-
sarja. Yhteensä näytteitä kerättiin 184 
kappaletta ja näytteiden keräys jatkuu 
edelleen. Näytteiden keräämisessä paino-
tettiin juomaveden ja raakaveden välistä 
yhteyttä niin että talousveden lisäksi 
tutkittiin saman verkon raakavettä jolloin 
saadaan selville vedenkäsittelyn vaiku-
tukset veden mikrobiologiseen laatuun. 
Kaivovesien osalta tutkittiin mahdolli-
suuksien mukaan myös lähimmän 
lammen tai joen vettä, vaikka ei voi 
varmasti tietää onko pintavedellä suoraa 
yhteyttä pohjaveteen. Kustakin vedestä 
kerättiin ja mitattiin kolme rinnakkaista 
näytettä, jotta on saatu tilastollisesti 
edustava aineisto. Näin kattavaa aineistoa 
tuskin on ennen kerätty molekyylimik-
robiologiseen analyysiin Suomessa, ei 
ehkä maailmallakaan.

ANU KETTUNEN
TkT, tieteellinen johtaja
Teollisuuden Vesi Oy
e-mail: anu.kettunen@teollisuudenvesi.fi

Kuinka paljon ja millaisia mikrobeja 
juot veden mukana? 
– Luonnonvesien ja juomavesien laatu Suomessa ja Intiassa

Mikrobeja mitataan yhä enemmän DNA-pohjaisilla menetelmillä, koska ne ovat usein kattavampia ja 
tarkempia kuin perinteiset viljelymenetelmät. Tässä artikkelissa esitetään DNA-pohjaisilla menetelmillä 
Suomessa ja Intiassa tutkittujen luonnonvesi-, kaivovesi- ja verkostovesinäytteiden bakteerituloksia.

Mikrobit eli pieneliöt jakautuvat viruksiin, 
bakteereihin, arkkeihin ja aitotumallisiiin mikrobeihin
Virukset

 – soluttomia eivätkä pysty elämään itsenäisesti, vaan tarvitsevat isäntäsolun
 – sekä harmittomia että tautia aiheuttavia

Bakteerit
 – yksisoluisia prokaryootteja eli alkeistumallisia, joilta puuttuu soluista tuma, 

lisääntyvät jakautumalla
 – suurin osa bakteereista ei aiheuta ihmiselle vaaraa, vaan on jopa hyödyksi, 

mutta pieni osa vesienkin bakteereista voi aiheuttaa suolistoinfektiota 
silloin kun vettä juodaan ja legionella päätyessään aerosolina hengitysteihin 
hengitystieinfektioita

Arkit
 – yksisoluisia prokaryootteja eli alkeistumallisia, joilta puuttuu soluista tuma, 

lisääntyvät jakautumalla
 – elävät ääriolosuhteissa (esimerkiksi jäätiköillä, kuumissa lähteissä tai 

suolajärvissä)
 – eivät aiheuta tauteja, vaan ovat enemmänkin hyödyllisiä, esimerkiksi 

bioreaktoreissa esiintyvät metaanintuottajat kuuluvat arkkeihin

Aitotumalliset mikrobit
 – yksi- tai monisoluisia eukaryootteja eli aitotumallisia, joiden solussa on tuma 

aivan kuin ihmisilläkin, lisääntyvät sekä jakautumalla että suvullisesti
 – sienistä aitotumallisia mikrobeja edustavat yksisoluiset hiivat ja monisoluiset 

homeet, joiden tuottamat myrkyt voivat olla ihmiselle vaarallisia
 – vesissä elää aitotumallisiin mikrobeihin kuuluvia alkueläimiä (ripsieläimiä, 

siimaeliöitä ja ameeboja) ja loisia, joista osa aiheuttaa tauteja

Kirjoittaja on 20 vuotta tutkinut erilaisten ympäristöjen mikrobiyhteisöjä suoliston mikrobeista teollisuusprosessien 
mikrobeihin. Hän johtaa Tekesin BEAM-ohjelmaan kuuluvaa hanketta, jossa selvitetään talousvesien mikrobiologista ja 
kemiallista laatua. Hanke tähtää siihen, että talousvesiä voidaan vesilaitoksissa täsmäkäsitellä raakaveden laatuun perustuen.

Kattavammin veden mikrobiologista ja kemiallista laatua käsitellään Teollisuuden Veden seminaarissa 7.-8.12.2017
http://teollisuudenvesi.fi/ajankohtaista/hanasta-vai-pullosta-seminaari-vedesta-ja-sen-kaytosta/
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Bakteereita ja sieniä

Näytteiden mikrobiologista laatua tutkittiin viljelystä 
riippumattomalla qPCR-menetelmällä sekä suoraan, 
jolloin mitataan näytteen kaikki mikrobit niiden elävyy-
destä riippumatta (”Kuolleet ja elävät” Kuvissa 1a-c ja 
Taulukossa 1) että esikäsittelyn avulla, jolloin mita-
taan näytteen elävät mikrobit (”Elävät” Kuvissa 1a-c 
ja Taulukossa 1). qPCR-menetelmällä mitattiin koko-
naisbakteerien lisäksi vesiympäristön tärkeimmät baktee-
riryhmät, - ja -proteobakteerit, aktinobakteerit ja 
bakteeriheimot Chitinophagaceae ja Flavobacteriaceae 
sekä joukko ihmiselle mahdollisesti vaarallisia, suolisto- 
tai muita infektioita aiheuttavia bakteereita, joita tuloksia 
on esitetty Taulukossa 1. Näytteiden bakteereita tutkit-
tiin myös viljellen (kokonaispesäkeluku @22ºC, 72 h ja 
@37ºC, 48 h ISO 6222 –standardin mukaan sekä koli-
muotoiset bakteerit ja E.coli @37ºC ISO 9308 –stan-
dardin mukaan.)

Lisäksi mitattiin aitotumallisten mikrobien koko-
naismäärää sekä erikseen sieniä, joita tuloksia on niin 
ikään esitetty Taulukossa 1. Aitotumallisten mikrobien 
tarkempi tunnistaminen on tällä erää kesken, joten tämä 
artikkeli keskittyy bakteerimäärityksiin.

Verkostovesien bakteerisormenjälki on erilainen 
kuin luonnonvesien Suomessa, entä Intiassa?

Joki- ja lampivesissä bakteeritasot yltävät pienimmil-
läänkin noin miljoonaan bakteeriin millilitraa kohti, kun 
mittauksessa käytetään viljelystä riippumatonta mene-
telmää (Kuva 1a). Suurin osa näistä bakteereista on eläviä. 
Viljelymenetelmillä tasot jäävät kertaluokkia matalam-
miksi kuin DNA-pohjaisilla menetelmillä, koska ympäris-
tönäytteiden valtaryhmät eivät kasva käytetyillä yleisalus-
toilla laboratorio-olosuhteissa. Jokien ja lampien vesissä elää 
ympäristönäytteille hyvin tyypillistä bakteeriyhteisöä, jossa 
valtaryhmiä ovat aktinobakteerit ja tietyt bakteroidetes-
heimot proteobakteerien lisäksi (luonnonvesille tyypillinen 
bakteerisormenjälki on kuvattu sinisellä värillä Kuvassa 1). 
On syytä huomata, että yksikään luonnonvesien valtaryh-
mistä ei ole ihmiselle vaarallinen, mutta luonnonvesiin liit-
tyvä riski syntyy siitä että laajaan bakteerikirjoon saattaa 
mahtua myös tautia aiheuttavia bakteereja. Toisaalta pinta-
vesissä esiintyy väistämättä pieniä määriä ulosteperäisiä 
bakteereita, joiden läsnäolo ei kuitenkaan välttämättä tee 
vedestä juomakelvotonta. Syksyn ja kevään näytteet eivät 
poikkea bakteeristoltaan toisistaan eikä myöskään Intiasta 
otetun järvivesinäytteen bakteeritaso tai bakteeriyhteisö 
poikkea suomalaisien luonnonvesien bakteereista.

Taulukko 1. Vesien mikrobiologinen laatu viljelystä riippumattomin menetelmin mitattuna. ’BD’ tarkoittaa määritysrajan 
alapuolelle jäävää, ’+’ määritysrajan alapuolelle jäävää todennäköistä signaalia. 

   Kokonaisbakteerit Ulosteperäiset bakteerit Muut bakteerit Aitotumalliset mikrobit 

Tyyppi Paikka Aika 
Solua/ml 
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#N/A #N/A 

Joki Järvi/lampi 

Kuolleet ja elävät qPCR Elävät qPCR Viljely 

#N/A #N/A 

#N/A #N/A #N/A #N/A

Kuva 1. Bakteeritasot mitattuna suoraan qPCR-menetelmällä (”Kuolleet ja elävät qPCR”), qPCR-menetelmällä yhdistettynä 
elävät-esikäsittelyyn ”Elävät qPCR” sekä viljelymenetelmällä. Kaikissa kuvissa on sama logaritminen asteikko alkaen määri-
tysrajasta (~100 solua/ml). Pylväiden värit kuvaavat bakteeriyhteisön luonnetta: sininen edustaa tyypillistä luonnonvesien 
bakteeristoa, vihreä verkostoveden ja turkoosi näiden välimuotoa. Bakteeriyhteisöjä on tarkemmin kuvattu tekstissä. Mer-
kintä ”#N/A” tarkoittaa että kyseistä näytettä ei ole kerätty eikä niin muodoin myöskään mitattu.  

Luonnonvesien bakteerit

Kaivovesien bakteerit

Verkostovesien bakteerit

So
lu

a 
/ m

l
So

lu
a 

/ m
l

So
lu

a 
/ m

l
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Kaivovesien ajatellaan yleensä edustavan pohjavesiä, mutta 
sadevesi tai tulvat voivat tuoda kaivoihin myös pintavettä. 
Kun tämän ottaa huomioon, ei ole yllättävää, että kaivo-
vesien bakteereissa (Kuva 1b) havaittiin luonnonvesien 
bakteereita suurempaa vaihtelua. Luhtikylän kaivon vesi 
on bakteeritasojen ja bakteeriston valtaryhmien osalta 
hyvin samanlaista kuin läheisen lammen, mutta toisena 
ääripäänä Soukkion kaivossa on Kuvan 1b kaivovesistä 
matalimmat bakteeritasot ja verkostovesiä muistuttava 
bakteeriyhteisö (verkostovesien tyypillinen bakteerisor-
menjälki on kuvattu vihreällä värillä Kuvassa 1), vaikka 
Soukkion lammen bakteeritasot olivat erityisesti syksyn 
näytteessä korkeammat kuin missään muussa Kuvan 1a 
luonnonvesinäytteessä. Soukkion kaivon vesi ilmeisestikin 
edustaa puhdasta pohjavettä, mutta Luhtikylän kaivoon 
vaikuttaa sekaantuneen myös pintavettä. Elävien baktee-
rien osuus oli noin puolessa kaivovesinäytteessä selke-
ästi alempi (< 20 %) kuin luonnonvesissä, mutta noin 
puolessa kaivonäytteissä, esimerkiksi Luhtikylän kaivo-
näytteissä, eläviä bakteereita oli suurin osa, mikä tukee 
ajatusta pintaveden vaikutuksesta.

Intian kaivovesistä oikeanpuoleisina esitetyt Nadadvip 
Pacnchayat Samityn ja Chennain kaivovesinäyte olivat 
bakteeritasoltaan ja bakteeriyhteisöltään suomalaisten 
kaivovesien kaltainen, mutta kahdessa muussa Länsi-

Bengalin seudulta kerätyssä intialaisessa kaivovedessä 
bakteeritasot olivat noin 2-3 kertaluokkaa korkeammat 
kuin suomalaisessa kaivovedessä ja samaa tasoa kuin 
korkeimmissa luonnonvesissä. Korkea bakteeritaso ei 
sinänsä tee kaivovettä juomakelvottomaksi, mutta näistä 
kahdesta intialaisesta kaivovedestä on määritetty myös 
mahdollisesti tautia aiheuttavia bakteereita (Taulukko 1).

Suomalaisten verkostovesien bakteeritasot (Kuva 1c) 
jäivät tyypillisesti noin kolme kertaluokkaa alemmiksi 
kuin luonnonvesissä ja noin yhden kertaluokan alem-
miksi kuin kaivovesissä. Yleisesti ottaen merkittävä osa 
verkostovesien bakteereista (20–70 %) oli eläviä, mutta 
Mäntsälän keväällä 2017 kerätyissä verkostovesinäytteissä, 
joiden kokonaisbakteeritasot olivat jostakin syystä keski-
määräistä korkeampia, eläviä bakteereita oli pienempi 
osuus. Toisin sanoen elävien bakteerien kokonaispitoi-
suus oli samalla tasolla kuin muissa suomalaisissa verkos-
tovesissä. Intialaisia verkostovesinäytteitä oli tässä vertai-
lussa mukana kaksi. Niiden kokonaisbakteeritasot olivat 
samaa luokkaa kuin suomalaisissa luonnonvesissä ja niin 
muodoin 2– 3 kertaluokkaa korkeammat kuin suomalai-
sissa verkostovesissä, mutta on syytä huomata, että nämä 
kaksi Chennaista kerättyä näytettä eivät välttämättä edusta 
koko Intian tilannetta.

SG
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INTEGRAL-viemäriputki on hyvä valinta

• pinta-asennuksissa kuten tunneleissa ja  
  siltarakenteissa.

• silloin kun liikennekuormat ovat suuria tai  
  peittosyvyys on korkea - sg-valurautainen  
  putki säilyttää muotonsa.

• koska sisäpuolinen alumiinioksidisementti  
  takaa mekaanisen ja kemiallisen kestävyyden.
 
• koska ulkopuolinen sinkki-alumiinipinnoite  
   estää korroosion.  

• silloin kun vaaditaan ehdotonta tiiveyttä. 



Veden muut mikrobit eivät juurikaan päädy 
juomavesiin

Vesien aitotumallisista mikrobeista tiedämme paljon 
vähemmän kuin bakteereista, mutta Taulukon 1 perus-
teella voidaan todeta, että luonnonvesissä niiden koko-
naistaso pysyttelee kymmenissätuhanissa millilitraa kohti. 
Kaivoissa taso oli 2 kertaluokkaa ja verkostovesissä 3 
kertaluokkaa alhaisempi. Lisäksi kaivo- ja verkostovesien 
aitotumallisista mikrobeista suurin osa oli sieniä, mutta 
luonnonvesissä sieniä oli selkeästi vähemmän (< 10 %). 
Voidaan siis todeta, että juomavesiin ei käytännössä päädy 
muita aitotumallisia mikrobeja kuin sieniä ja niitäkin 
huomattavasti vähemmän kuin bakteereita.

Uskallanko juoda vettä?
Taulukkoon 1 on koottu esimerkinomaisesti kevään 
2017 näytteistä edustavien sekä muutamien kiinnosta-
vien aiemmin kerättyjen näytteiden tulokset mitattujen 
mahdollisesti ihmiselle vaarallisten bakteerien osalta.

Suomalaisen verkostoveden tilannetta voidaan pitää 
odotusten mukaisesti erittäin hyvänä, koska yhdestäkään 
tämän tutkimuksen vesijohtovedestä ei mitattu määri-
tysrajan ylittävää pitoisuutta E.colia, enterokokkeja, 
vibrioita eikä klostridiklustereita I, IV ja XIV. On kiin-
nostavaa, että vaikka verkostonveden kokonaisbakteeri-
tasot saattoivat vaihdella huomattavastikin (esimerkiksi 
Vihdin verkostovesi keväällä 2016 vs. keväällä 2017 tai 
Mäntsälän ja Espoon verkoston eri näytteet), mikrobiolo-
ginen laatu ei muuttunut. Enterobakteereita määritettiin 
myös verkostovesistä pieniä tasoja, Mäntsälästä suurim-
millaan 21 solua/ml ja Vihdistä 9 solua/ml. Lähes poik-
keuksetta nämä verkostovesistä mitatut enterobakteerit 
edustivat kuolleita enterobakteereita. Lisäksi tiedetään, 
ettei näissä verkoissa ole ollut isoja epidemioita, joten 
selvästikään verkostoveden enterobakteerit eivät edusta 
suurta vaaraa ihmisille. On kuitenkin syytä huomata, 
että nämä tulokset tuovat selkeästi esiin sen, että suoma-
laisenkaan verkostoveden erinomainen mikrobiologinen 
laatu ei ole itsestäänselvyys, vaan vaatii huolellisuutta ja 
ammattitaitoa.

Intialaisia verkostovesiä saatiin tähän tarkasteluun vain 
kaksi näytettä, joten tuloksia ei voida yleistää, mutta 
mitatut verkostovedet olivat mikrobiologiselta laadultaan 
suomalaisia huonompia, sillä niistä molemmista määritet-
tiin mitattavia pitoisuuksia E.colia, enterokokkeja, klost-
ridiklustereita I, IV ja XIV sekä vibrioita, joita suomalai-
sista verkostovesistä ei löydetty. Nämä eivät kuitenkaan 
välttämättä edusta eläviä bakteereita. Enterobakteereita 
oli intialaisissa talousvesissä kertaluokka enemmän kuin 
suomalaisissa verkostovesissä.

Tämän tutkimuksen viidestä suomalaisesta kaivosta 
Soukkion ja Orimattilan kaivojen vesi ei oleellisesti 
poikennut suomalaisista verkostovesistä sen paremmin 
bakteeritasojensa ja bakteerisormenjälkensä kuin ihmi-
selle haitallisten bakteerien osalta. On siis syytä olettaa, 
että näiden kaivojen vedet olivat puhdasta pohjavettä, 
johon ei ollut sekaantunut pintavettä. Mäntyharjun 
kaivovesi oli laadultaan hieman huonompaa: siitä ei 
löydetty E.colia, enterokokkeja, vibrioita eikä klostri-
diklusteria XIV, mutta molemmista näytteistä löytyi 
mitattavia määriä klostridiklustereita I ja IV ja kerta-
luokkaa enemmän enterobakteereita kuin suomalaisista 
verkostovesistä, mikä viittaa siihen, että kaivoon saattaa 
päätyä esimerkiksi eläinten ulosteiden saastuttamaa vettä. 
Luhtikylän kaivosta ei löydetty E.colia eikä enterokokkeja, 
mutta samoin kuin Mäntyharjun kaivosta, sen molem-
mista näytteistä määritettiin klostridiklusteria I ja kerta-
luokkaa enemmän enterobakteereita kuin verkostovesistä. 
Syksyn näytteestä määritettiin myös pieniä määriä vibri-
oita ja klostridiklustereita IV ja XIV. Tähänkin kaivoon 
mahdollisesti pääsee eläinten ulosteilla saastunutta vettä. 
Ohkolan kaivosta ei löydetty E.colia eikä enterokok-
keja, mutta vibrioita sekä klostridiklustereita I, IV ja 
XIV määritettiin pieninä pitoisuuksina Ohkolan kaivon 
näytteistä. Enterobakteereita mitattiin kevään 2017 näyt-
teestä kolme kertaluokkaa enemmän kuin verkostovesistä 
ja näistä eläviä oli yli 10 prosenttia. Toisaalta on syytä 
korostaa myös sitä, että Ohkolan kaivon vettä on juonut 
jatkuvasti useampi ihminen ilman suolistoinfektioita. 
Näin ollen vaikuttaa siltä, että terveille ja hyvän vastus-
tuskyvyn omaaville ihmisille suomalaiset kaivovedet eivät 
aiheuta ongelmia, mutta heikkojen ja sairaiden ihmisten 
osalta tilanne saattaa olla toinen.

Tähän vertailuun saatiin neljä intialaista kaivovesinäy-
tettä. Näistä Nabadvip Panchayat Samily Länsi-Bengalista 
vastasi mikrobiologiselta laadultaan parhaita suomalaisia 
kaivovesiä ja oli siis oleellisesti suomalaisten verkostove-
sien tasolla. Chennain kaivovesi vastasi muuten mikro-
biologiselta laadultaan suunnilleen Mäntyharjun kaivo-
vettä, mutta siitä määritettiin E.colia ja vibrioita, jota 
Mäntyharjun kaivovedestä ei löydetty. Sen sijaan kahden 
muun Länsi-Bengalin kaivoveden mikrobiologinen laatu 
oli varsin kyseenalainen, sillä toisesta mitattiin korkea taso 
klostridiklusteria I ja toisesta E.colia ja vibrioita.

Joki- ja lampivesien mikrobiologinen laatu oli verkostovesiä 
ja kaivovesiä huonompi ja ainakin yhtä ihmiselle mahdol-
lisesti vaarallista tai ulostekontaminaatiosta kertovaa 
bakteeria määritettiin kaikista luonnonvesinäytteistä.

Kokonaan oma lukunsa on legionella, jota määritettiin 
käytännössä kaikista mitatuista vesistä elävinä pitoisuuk-
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sina ja joissakin tapauksissa jopa enemmän juomavesistä 
kuin luonnonvesistä, esimerkkinä Luhtikylän kaivo, jonka 
legionellatasot olivat kertaluokkaa korkeammat kuin 
Luhtikylän lammessa. Suurimmillaan elävien legionel-
lojen pitoisuus suomalaisissa verkostovesissä nousi ~200 
soluun/ml. Melko varmasti määritetyt legionellat eivät 
kuitenkaan edustaneet varsinaisia tautia aiheuttavia legio-
nelloja ja lisäksi legionellan infektiivinen annos (eli annos, 
joka ihmisen täytyy saada hengitysteihinsä sairastuakseen) 
on suuri, mistä johtuen verkostoveden legionelloista ei 
todennäköisesti ole ihmisille vaaraa.

Kun verrataan Taulukon 1 vedenottamoiden raakavettä ja 
lähtevää vettä, suomalaisen vedenkäsittelyn erinomainen 
taso näkyy selkeästi, sillä kaikissa esitetyissä tapauksissa 
kokonaisbakteeritasot ja enterobakteeritasot laskivat käsit-
telyssä kertaluokkia, erityisen selvästi yksityisen vedenot-
tamon näytteissä, jossa raakaveden enterobakteeritasot 
olivat korkeat.

Kaiken kaikkiaan näytesarjan tulokset korostavat puhtaan 
ja turvallisen juomaveden merkitystä sekä täällä arktisella 
vyöhykkeellä että laajemminkin koko maailmassa. 

Mikrobeja mitataan viljellen tai 
perimäainesta määrittäen
Perinteiset viljelyyn pohjautuvat menetelmät

 – perustuvat siihen, että mitataan mikrobien kasvua 
vakioiduissa laboratorio-olosuhteissa

 – kasvatusolosuhteet voidaan valita joko niin että 
mitataan yhtä lajia tai pientä ryhmää (spesifiset 
maljat) tai käytetään ns. kokonaispesäkemaljoja, 
jotka kuitenkaan eivät mittaa kaikkia mikrobeja, 
koska mikrobien kasvuvaatimukset ovat toisensa 
poissulkevia (osa mikrobeista esimerkiksi vaatii happea 
ja osa ei kestä sitä ollenkaan)

 – laskenta perustuu siihen, että yksi mikrobi tuottaa 
kasvatusmaljalle yhden pesäkkeen, joten jos 
näytteessä on suuri mikrobimäärä, näytettä on 
laimennettava ennen viljelyä, jotta pesäkkeet 
laskemalla saadaan viljeltyvien mikrobien määrä 
alkuperäisessä näytteessä

 – antavat kertaluokkia pienempiä tuloksia kuin DNA-
pohjaiset menetelmät, koska kaikki mikrobit eivät 
kasva valituissa vakio-olosuhteissa ja lisäksi osa 
näytteen mikrobeista on aina ns. VBNC-tilassa (”viable 
but non-culturable”), jolloin ne eivät kasva viljelyissä, 
vaikka ovat eläviä ja voivat aiheuttaa infektioita

Viljelystä riippumattomat, DNA-pohjaiset menetelmät

 – perustuvat siihen, että mitataan mikrobien 
perimäainesta tyypillisesti käyttämällä DNA:han 
tarttuvia alukkeita

 – alukkeet voidaan valita joko niin että mitataan yhtä 
lajia tai pientä ryhmää tai käytetään ns. yleisalukkeita, 
joiden kattavuus on selkeästi parempi kuin minkään 
viljelypohjaisen menetelmän

 – kvantitatiivisessa polymeraasiketjureaktiossa (qPCR-
analyysi) näytteen DNA:ta monistetaan, kunnes se 
tietyn monistuskierroksen jälkeen nousee mitattavalle 
alueelle, jonka jälkeen kierrosluvun perusteella 
voidaan laskea alkuperäisen näytteen mikrobimäärä

 – antavat kertaluokkia suurempia tuloksia kuin 
viljelymenetelmät, koska mittaavat kattavammin ja 
määrittävät myös kuolleet mikrobit

 – erityisellä esikäsittelyllä voidaan käsitellä näyte 
niin että pystytään mittaamaan vain näytteen 
elävät solut (”Elävät qPCR”). Tämäkin tapa antaa 
viljelymenetelmiä suuremman tuloksen, koska kaikki 
elävät mikrobit eivät koskaan kasva viljelyyn valituissa 
vakio-olosuhteissa

 – sekvenoimalla (”NGS = Next Generation Sequencing”) 
pystytään tutkimaan myös sellaisia mikrobeja, joita ei 
aiemmin ole määritetty eikä kuvattu

Vesinäytteistä tässä tutkimuksessa 
seurattuja bakteereita

 – aktinobakteerit ja bakteroidetes-ryhmät edustavat 
luonnonveden vaarattomia valtaryhmiä

 – - ja -proteobakteerit edustavat luonnonveden ja 
verkostoveden vaarattomia valtaryhmiä

 – enterobakteerit voivat olla peräisin ulosteesta, mutta 
ne kykenevät kasvamaan myös maaperässä ja vesissä. 
Enterobakteereihin kuuluu paljon vaarattomia 
bakteereita, mutta myös tautia aiheuttavia, kuten E.coli 
jota on mitattu erikseen.

 – klostridiklusterit IV ja XIV edustavat suoliston 
valtaryhmiä ja niiden esiintyminen vesinäytteissä 
kertoo äskettäisestä ulostekontaminaatiosta, koska ne 
eivät pysty käytännössä kasvamaan vesissä. Ne eivät 
sisällä ihmiselle vaarallisia bakteereita, mutta ne ovat 
perinteisesti ulostekontaminaation mittaamiseen 
käytettyjä enterobakteereita herkempi mittari, koska 
niitä on suolistossa kertaluokkia enemmän kuin 
enterobakteereita.

 – klostridiklusteri I esiintyy suolistossa mutta myös 
maaperässä ja on mahdollisesti vaarallinen ihmisille

 – koleraa aiheuttava bakteeri, mutta myös suuri joukko 
ihmiselle vaarattomia bakteereita, kuuluu vibrioihin

 – legionella voi aiheuttaa hengitystieinfektion, jos sitä 
päätyy hengitysteihin suurina pitoisuuksina
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Vesipuitedirektiivin myötä 
ekologisen tilan seuranta 
tuli vahvemmin osaksi 
vesienhoitoa. Järvien 

ja jokien tila määritellään pitkälti 
ns. biologisten laatutekijöiden 
(kasviplankton, vesikasvit ja pääl-
lyslevät, pohjaeläimistö ja kalat) 
perusteella. Biologisten laatuteki-
jöiden avulla arvioidaan heiken-
tävän ihmistoiminnan vaikutusta 
vesielinympäristöön.

EU-maat ovat kehittäneet laajasti 
biologista seurantaa ja arviointijär-
jestelmiä. Vaikka arviointijärjestel-
missä on eroja jäsenmaiden välillä, 
ne perustuvat kuitenkin samaan 
prosessiketjuun (Kuva 1) ja jäsen-
maiden ekologisen tilanarvioinnin 
vertailtavuus on varmistettu ns. 
interkalibrointiprosessilla.

Ekologinen tila-arvio on lähtökohta 
kuuden vuoden välein laadittaville 
vesienhoitosuunnitelmille. Vesien 
tilan arvioinnilla ja seurannalla on 
suora kytkentä vesienhoitosuunnitel-
missa määriteltäviin, kustannusvai-
kutuksiltaan mittaviin toimenpide-
ohjelmiin ja investointeihin, joiden 
Euroopan laajuinen arvo lasketaan 

miljardeissa euroissa. Laatutekijöihin 
perustuvat arviointijärjestelmät otet-
tiin Suomessa käyttöön vesienhoidon 
ensimmäisellä luokittelukaudella 
vuonna 2009 (Vuori ym. 2009).

Vaikka eri biologisten laatuteki-
jöiden osalta seurannan työvaiheet 
poikkeavat, ekologisen tilan arvi-
ointi pohjautuu samaan prosessiket-
juun: 1) seurantapaikan lajistoa ja 
sen määrää edustavasti kuvaava näyt-
teenotto, 2) näytteiden jatkokäsittely 
ohjeistetuin laboratoriomenetelmin 
(mm. säilöntä, esivalmistelu) 3) 
asiantuntijan tekemä lajiston optinen 
tunnistus (määritys) sovitulle takso-
nomiselle tasolle ja määrän arviointi 
4) määrityksen tuloksena saadun laji-
listan tallentaminen ja käyttö ekolo-
gista laatuluokkaa kuvaavien indek-
sien laskemisessa, 5) indeksiarvojen 
vertailu vertailutilan odotusarvoon ja 
6) tuloksen tulkinta.

Vaikka tulosten vertailtavuuden 
parantamiseksi kaikki em. vaiheet 
ovat Suomessa valtakunnalli-
sesti ohjeistettu (esim. Aroviita ym 
2012), liittyy niihin epävarmuutta. 
Esimerkiksi lajinmääritysten osalta 
Proftest Syken järjestämät biolo-
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Molekyylibiologiset DNA-viivakoodaustekniikat (DNA Barcoding) ovat uusi tehokas keino lajien tun-
nistamiseen. Eliöiden rakenteellisten piirteiden sijaan menetelmät hyödyntävät lajien tunnusomaista 
aluetta perimästä, ns. DNA-viivakoodia. Tulevaisuudessa menetelmän avulla on mahdollista tunnistaa 
nopeasti ja luotettavasti kokonaisia eliöyhteisöjä. Eliöiden perimää hyödyntävät menetelmät voisivat-
kin nopeuttaa, yksinkertaistaa ja tehostaa vesistöjemme biologista seurantaa. Artikkelissa kuvataan 
molekyylibiologisten menetelmien tarjoamat mahdollisuudet DNA-pohjaisten menetelmien ja laatu-
tekijä pohjaeläimet kautta.

Molekyylibiologiset menetelmät 
tuovat uusia mahdollisuuksia 
vesien tilan seurantaan
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gisten määritysten pätevyyskokeet (Aroviita ym. 2012, 
Meissner 2016) osoittavat kohtalaisen suurta vaihtelua 
osanottajien tuloksissa. Yhdessä eurooppalaisessa tutki-
muksessa arvioitiin pohjaeläinseurannan prosessiketjun 
eri vaiheiden työmäärää (Haase 2004). Kaikkien vaiheiden 
toteuttamiseen kului yhden seurantapaikan osalta noin 
12,6 h, josta esivalmistelun ja määrityksen osuus oli 10,6 
tuntia. Suomesta ei ole vastaavaa tietoa, mutta kirjoitta-
jien kokemuksen perusteella prosessiketjuun käytetty aika 
voi olla yhtä pitkä. Koska määritysvaiheen voi suorittaa 
ainoastaan erikoisasiantuntija, on määritystyövaiheen 
osuus kustannuksista usein suuri. Jos määrittäjä käsittelee 
useita näytteitä, näytteenoton ja tulosten tulkinnan välille 
muodostuu tyypillisesti kuukausien viive.

Tällä hetkellä Euroopassa vallitsee yhteisymmärrys siitä, 
että uusien ja vanhojen tulosten tulisi olla vertailtavia. Näin 
ollen prosessiketjun vaiheita 4 tai 5, eli lajinmäärityksen 
avulla saadun lajilistan käyttöä indeksien laskemisessa, ei 
tulisi muuttaa vesipuitedirektiivin mukaisen arviointisyklin 
aikana. Toisaalta useassa Euroopan maassa on kuitenkin 
tarve pienentää seurannan kustannuksia sekä viivettä näyt-
teenoton ja tulosten tulkinnan välillä. Myös odottamatto-
mien tulokaslajien havaitseminen mahdollisimman aikaisin 
on tärkeää. Molekyylibiologiset menetelmät voivat tuoda 
ratkaisuja näihin tarpeisiin ja niiden lähivuosien kehitys 
kohti operatiivista käyttöä on ollut nopeaa.

Molekyylibiologinen lajintunnistus: 
DNA-viivakoodi

Samalla tavalla kuin rikospaikkatutkinnassa sormenjäljen 
avulla voidaan tunnistaa rikospaikalla olleet henkilöt 
heidän DNA:n avulla, geneettisin menetelmin toteu-
tetussa seurannassa voidaan tunnistaa lajeja. Tähän 
tarkoitukseen käytetty tekniikka on DNA-viivakoodaus 
(DNA-barcoding), jolla eristetään solun DNA:ta ja monis-
tetaan osaa mitokondrioiden COI-geenistä (sytokromi c–
oksidaasi 1) polymeraasi ketjureaktion avulla (PCR), jota 
sitten luetaan, ts. sekvensoidaan. Saatua kirjainsekvenssiä 
vertaillaan tietopankkiin, joka sisältää tunnettujen lajien 
sekvenssejä, jolloin selviää, mitkä lajit olivat analysoita-
vassa materiaalissa.

Tekniikan etuna on, että toimiakseen se tarvitsee aino-
astaan vähän tunnistettavana olevan eliön solumateri-
aalia. Tämä mahdollistaa, että esimerkiksi hyönteislajeja 
voidaan määrittää yksiselitteisesti riippumatta elinkaaren 
vaiheesta (toukka, kotelo, aikuinen). Useat viimeaikaiset 
tutkimukset osoittavat DNA-viivakoodimenetelmän 
luotettavuuden vesistöeliöstön tunnistamisessa ja että sen 
avulla myös voidaan tunnistaa aikaisemmin määrittämättä 
jääneitä lajeja (esim. Stein ym. 2014).

Kuva 1. Vesienhoidon 
ekologisen tilanarvion 
prosessiketju. Punaisel-
la esitetyt vaiheet 2 ja 3 
on mahdollista korvata 
molekyylibiologisin me-
netelmin muihin vaihei-
siin vaikuttamatta.
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Isoissa kansallisissa (”Finnish barcode of Life”: www.finbol.
org, ”German Barcode of Life Projekt“: www.bolgermany.
de) ja kansainvälisissä hankkeissa (”International Barcode 
of Life”: http://ibol.org/) kerätään parhaillaan luotet-
tavia DNA-viivakoodikirjastoja ts. referenssitietokantoja 
(Kuva 2). Lisäksi ns. high throughput genomic sequence 
(HTG tai HTGS) menetelmät mahdollistavat koko-
naisten eliöyhteisöjen analyysejä muutamassa päivässä. 
Kyseisiin menetelmiin viitataan usein myös nimellä 
”DNA-metabarcoding” (Kuva 3).

Mikäli kaikkien vesiseurannassa käytettävien lajien viiva-
koodit ovat tiedossa, perinteisillä menetelmillä tehty 
lajintunnistus voidaan korvata DNA-viivakoodianalyysin 
avulla. DNA-viivakoodianalyysi tuottaa lisätietoa, jota 
voidaan hyödyntää esimerkiksi monimuotoisuudessa 
tapahtuneiden muutosten tai tulosten tulkinnassa. 
Käyttämällä tätä lisätietoa saksalaiset tutkijat pystyivät 
tunnistamaan 60 prosenttia enemmän piilevälajeja kuin 
perinteisellä määritystavalla (Zimmermann ym. 2015).

Samoin vastikään suomalaisilla MaaMet-seurannan 
(www.syke.fi/hankkeet/maamet) pohjaeläinnäytteillä 
tehdyssä vertailussa DNA-menetelmällä tunnistet-
tiin noin kaksinkertainen lajimäärä nykyiseen vesien 
tilan seurannassa käytettyyn tarkkuuteen verrattuna 
(Elbrecht ym. 2017). Myös yhdysvaltalaisessa tutkimuk-
sessa saavutettiin korkeampi lajistollinen erotuskyky 
selkärangattomille. Suomen tapauksessa parempi erot-
telukyky ei juuri vaikuttanut nykyisin käytössä oleviin 
tila-arvioinnissa käytettyihin luokittelumuuttujiin, sillä 
vaadittava lajisto pystyttiin DNA-menetelmällä tunnis-
tamaan yhtäläisen tarkasti. Yhdysvaltalaisessa tutki-
muksessa DNA viivakoodianalyysi tuotti paremman 
lajistollisen erottelukyvyn ja sen myötä 62,5 prosentin 
tarkkuuden parannuksen kaikissa tutkituissa 16 indek-
sissä. Uusiseelantilaiset tutkimukset osoittavat, että 
DNA-viivakoodien avulla on mahdollista tunnistaa 
ekologisesti hyvin erilaisia lajeja, joita ei rakenteellisin 
tunnusmerkein voida erottaa toisistaan (Stein ym. 2014, 
Macher ym. 2016).

Kuva 2. Biologisten laatutekijöiden referenssitietokantojen rakentamiseen tarvittavat työvaiheet. 
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DNA-menetelmien iso etu on, että ne mahdollistavat 
määritysvaikeutensa takia harvemmin käytettyjen, mutta 
hyvien taksonomisten indikaattoriryhmien ja ekologisesti 
merkityksellisten esimerkiksi pohjaeläimistössä harvasuka-
matojen (Oligochaeta) ja surviaissääskien (Chironomidae) 
(esim. Vivien ym. 2015) tunnistamisen samassa proses-
siketjussa ilman lisäkustannuksia. Suoraan vesinäyt-
teistä suodatetulla ns. eDNA lla (environmental DNA, 
Kuva 3) on lisäksi mahdollista tutkia ja osoittaa harvi-
naisten ja mahdollisten tulokaslajien esiintymistä vesis-
töissä (Mächler ym. 2014).

Haasteet
Vaikka DNA-pohjaisten menetelmien käytöllä on suuri 
potentiaali vesistöjen seurannassa, liittyy niihin vielä 
useita haasteita, jotka pitää ratkaista ennen kuin mene-
telmiä voidaan soveltaa rutiininomaisesti vesistöjemme 
seurantaan.

Referenssitietokannat ovat osin puutteellisia
Jotta DNA-viivakoodimenetelmiä voitaisiin käyttää rutii-
ninomaisesti vesien seurannassa, referenssitietokannoissa 
pitäisi olla vähintään kaikkien nykyisin tila-arvioinnissa 
käytettyjen lajien tiedot. Edellytys ei vielä täyty kaikkien 
Suomen ympäristökeskuksen julkaiseman tavoitetakso-
nomialistan pohjaeläinlajien osalta (Meissner ym. 2016). 
Puutteiden ja puutteellisesti tunnettujen lajien tietova-
jeiden paikkaamiseksi tarvitaan jatkossa tiivistä yhteistyötä 
ekologien ja taksonomian asiantuntijoiden kanssa.

Lajien runsaustiedot voidaan kuvata ainoastaan 
puutteellisesti
Vesien tilan seurannassa on tärkeää tietää, kuinka runsaina 
lajit esiintyvät. Nykyisillä DNA-viivakoodi mene telmillä 
lajien runsaustiedot voidaan kuitenkin kuvata vielä aino-
astaan puutteellisesti. Mikäli kokonaisia lajistonäytteitä 
analysoidaan viivakoodimenetelmillä, PCR vaiheen aikana 

Kuva 3. EU Vesipuitedirektiivin mukaisessa seurannassa ekologinen tila arvioidaan ns. biologisten laatutekijöiden eli indi-
kaattorien lajirunsauksien kautta. Lajit määritetään morfologisiin tuntomerkkeihin perustuen ja ekologinen tila arvioidaan 
vertaamalla saatua luonnontilan indikaattoriarvoa tarkasteltavan vesistön saman biologisen laatutekijän indikaattoriar-
voon. Molekyylibiologisin menetelmin voidaan tuottaa lajitietoutta helpommin: joko eliöt homogenisoidaan näytteen-
oton jälkeen ja analysoidaan DNA-viivakoodien perusteella (punaiset laatikot) tai eliöiden yksittäiset solut (eDNA) eriste-
tään vesinäytteestä ja analysoidaan viivakoodimentelmällä. 
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esiintyvät artefaktit aiheuttavat suurta 
epävarmuutta lajien suhteellisissa 
runsauksissa (Elbrecht ja Leese 2015). 
Jotta suhteelliset runsaudet voidaan 
luotettavammin arvioida, näytteet 
täytyy analysoida joko osina tai käyt-
täen uusia tällä hetkellä vielä prototyyp-
pivaiheessa olevia PCR vapaita lähesty-
mistapoja. Lajien runsaustietojen puut-
teellisuuteen saattaa lähiaikoina löytyä 
uusia DNA-teknisiä ja myös indeksien 
kehittämiseen liittyviä tulokulmia.

Tekninen edistys ja 
”protokollaviidakko”
Sekvensointitekniikoita kehitetään 
jatkuvasti paremmiksi. Tuloksena on 
ollut hintojen raju lasku ja saman-
aikainen informaation määrän ja 
laadun kasvu. Tämä mahdollistaa 
satojen miljoonien sekvenssien käsit-
telyn hyvin varustellussa molekyy-
libiologisessa laboratoriossa muuta-
massa päivässä. Esimerkiksi äsket-
täin Suomen pohjaeläinseurannan 
morfologista ja geneettistä tunnistusta 
vertailleessa julkaisussa (Elbrecht ym. 
2017) analysoitiin yhden sekvensoin-
tikierroksen aikana 144 pohjaeläinnäy-
tettä, käyttäen yli miljoonaa sekvenssiä 
näytettä kohti. Tämä on kustannuk-
siltaan noin 250 euroa näytettä kohti, 
pois lukien näytteen esikäsittely. Koska 
analyysejä voidaan pitkälti automati-
soida, ovat kustannukset jo nykyisin 
lähes vertailukelpoisia perinteiseen 
pohjaeläinmääritykseen.

Tekniikan edistyessä kustannukset 
tulevat jatkossa entisestään laskemaan. 
Uudet analyysitekniikat mahdollis-
tavat uusia generointi- ja prosessoin-
timahdollisuuksia, jotka vaikeuttavat 
eri menetelmillä saatujen tulosten 
vertailua. Tästä johtuen on tarve 
etupainotteisesti kehittää ja sopia 
standardeja, jotka takaavat tulosten 
vertailtavuuden, jotta vältyttäisiin 
jatkossa joutumasta ”protokollaviidak-
koon” ja perinteisten indeksien osalta 
monivaiheisilta EU-maiden välisten 
seurantamenetelmien lisäinterkalib-

roinneilta. Eri menetelmien vertailta-
vuuden takaamiseksi voitaisiin kehittää 
keinotekoisia standardinäytteitä, joita 
analysoitaisiin aina kontrollinäytteinä 
muiden näytteiden mukana.

Uusien menetelmien  etuna on, että niitä 
käyttävät modernit DNA-laboratoriot 
joko ylläpitävät omia biopankkeja tai 
ovat verkostoituneet biopankkiverkos-
toihin. Täten aineiston säilyttämistä 
tulee vakiintunut tapa toimia, mikä 
mahdollistaa DNA-analyysien toista-
misen vielä vuosien päästä ja sallii vertai-
luja uusien menetelmien tuottamiin 
tuloksiin. COST-Action DNAqua-Net 
(CA15219, http://dnaqua.net) pääta-
voitteita on em. toimintatapojen 
kehittäminen.

Geneettisten menetelmien 
rajoittunut saatavuus
Geneettisiä analyysimenetelmiä 
koskevaa tilaajaosaamista on ympäris-
töviranomaisilla vielä verrattain vähän 
ja analyyseja tarjoavia yrityksiä ei juuri 
ole. Tärkeä tavoite tuleville vuosille 
onkin parantaa sekä tilaajaosaamista 
että menetelmien saatavuutta. EU 
COST Action DNAqua-net toimii 
lähivuosina tärkeänä alustana, jonka 
kautta tätä tarjontaa välitetään.

Molekyylibiologisten 
menetelmien sisällyttäminen 
vesipuitedirektiiviin
Molekyylibiologiset menetelmät eivät 
vielä ole olleet merkittävässä roolissa 
VPD:n mukaisessa vesistöjen seuran-
nassa. Tämä onkin ymmärrettävää 
menetelmien tuottamien tulosten 
merkitykseen ja vertailtavuuteen liitty-
vien avointen kysymysten takia. Viime 
aikoina nopeasti kasvanut tieto mole-
kyylibiologisten menetelmien eduista 
biologisten laatutekijöiden seurannassa 
enteilee kuitenkin kasvavaa tarvetta 
laatia strategia DNA-menetelmien 
käytöstä vesiemme seurannassa. Tässä 
vaiheessa tarvitaan toimintasuunni-
telma työläiden ja virheille alttiiden 
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laboratorio- ja määritysmenetelmien korvaamiseksi kun taas 
näytteenottomenetelmät ja indeksien laskentamenetelmät 
voivat säilyä pitkälti muuttamattomana (Kuva 1). Lisäksi 
tarvitaan uusia eurooppalaisia CEN menetelmästandardeja 
varmistamaan sitä, että nopeasti kehittyvien menetelmien 
antamat tulokset ovat myös jatkossa vertailukelpoisia.

Yhteenveto
DNA-pohjaiset tekniikat mahdollistavat laajemman, 
tehokkaamman ja standardoidumman tavan tunnistaa 

vesienhoidossa tarvittavaa lajitietoutta. Vaikka molekyy-
libiologisten menetelmien laatu on parantunut jatku-
vasti, tietoa on saatavilla enemmän ja analyysikustan-
nukset ovat pienentyneet, on tarve kehittää standardoi-
tuja tapoja menetelmillä saatujen tulosten sisällyttämi-
seksi vesipuitedirektiivin seurantaprosessiin. Monilta osin 
tarvittavat ohjeet ja tavat eivät tule poikkeamaan suuresti 
jo olemassa olevista. DNA-pohjaisten vesiseurantame-
netelmien yleissitovien laatukriteerien kehittämiseksi on 
kuitenkin tarpeellista tehdä tekniikoiden testaamista ja 
kriittistä vertailua käytössä oleviin menetelmiin. 
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Vesivarojen käyttöön ja hallintaan liittyy monenlaisia inhimillisiä tekijöitä, kuten erilaiset riskikäsitykset 
ja asenteet sekä tietoiset ja tiedostamattomat käyttäytymismallit. Ihmisten päättely ja päätöksenteko 
on altis erilaisille ajattelun vinoumille erityisesti monimutkaisissa päätöstilanteissa, joihin liittyy suur-
ta epävarmuutta. Vinoumien tiedostaminen ja ymmärtäminen on tärkeää pyrittäessä kehittämään ja 
parantamaan päätöksentekoa.

Ajattelun vinoumat päätöksenteossa  
– tapaustutkimuksena vesistöjen säännöstely

ärjestelmällisessä riskienhallin-
nassa riskillä tarkoitetaan 
epämieluisan tapahtuman 
todennäköisyyden ja sen vaiku-
tusten yhdistelmää. Arkikielessä 

riskiä käytetään synonyymina epäon-
nistumisen tai uhkan mahdollisuu-
delle. Ihmisten suhtautuminen epävar-
muuksiin sekä arviot erilaisten riskien 
luonteesta ja vakavuudesta vaihtelevat. 
Tätä kutsutaan riskikäsitykseksi.

Ajattelun vinoumat (käytetään myös 
termejä ajattelun harhat tai vääristymät 
ja päätöksenteon ansat) ovat ihmisten 
ajattelulle luontaisia taipumuksia 
hahmottaa ja painottaa havaintoja, 
tulkintoja ja hankittua informaatiota 
tietyllä tavalla. Vinoutuneessa ajatte-
lussa on usein tiettyjä käyttäytymis-
malleja, joilla se poikkeaa objektiivi-
sesta, faktoihin ja rationaaliseen käyt-
täytymiseen perustuvasta päätöksen-
teosta. Näin ollen vinoumia voidaan 
usein ennustaa ja niitä voidaan pyrkiä 
aktiivisesti välttämään.

Ajattelun vinoumia on tunnistet tu 
kymmenittäin (Esimerkiksi Wikipe-
dias sa on niistä kattava luettelo). 
David Arnott ryhmittelee vinoumat 
kuuteen ryh mään (Kuva 1).

Toistaiseksi ajattelun vinoumien merki-
tystä ja keinoja niiden vähentämiseksi 
ympäristöön liittyvässä suunnittelussa 
ja päätöksenteossa on tutkittu vähän. 
Operaatiotutkimuksessa ihmisen 

toiminta mallien kehittämisessä ja 
niiden hyödyntämisessä on kuitenkin 
viime vuosina ollut kasvavan mielen-
kiinnon kohde. Kiinnostavaa on, että 
esimerkiksi päätösten laadun paran-
tamiseen tähtäävät päätösanalyyttiset 
menetelmät voivat tuoda tarkaste-
luihin myös uusia virhelähteitä ja ajat-
telun vinoumia mallien muodosta-
misessa, syöttötietojen antamisessa ja 
tulosten tulkinnassa.

1) Muistamisvinoumat liittyvät 
tiedon säilyttämiseen ja sen mieleen 
palauttamiseen.

2) Tilastolliset vinoumat 
liittyvät taipumukseen käsitellä 
informaatiota vastoin tilastollisia 
todennäköisyyksiä.

3) Itsevarmuusvinoumat lisäävät 
ihmisen luottamusta omaan 
kyvykkyyteensä päätöksentekijänä ja 
rajoittavat uuden tiedon hankintaa.

4) Esitystapavinoumat vääristävät 
tiedon havaitsemista  
ja käsittelyä.

5) Sovittamisvinoumat liittyvät 
taipumukseen tulkita uutta 
informaatiota aiemman kokemuksen 
perusteella.

6) Tilannesidonnaiset vinoumat 
liittyvät ihmisten reagointiin 
päätöstilanteissa.

Kuva 1. Ajattelun vinoumien ryhmit-
tely David Arnottin mukaan.
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Vesistösäännöstelijöiden riskiasenteissa on eroja

Epävarmuudet ja riskit liittyvät läheisesti vesistöjen sään-
nöstelyyn ja tulvariskien hallintaan. Tulvariskien osalta 
odottamattomat tilanteet aiheutuvat pääasiassa kahdesta 
syystä. Tulvatapahtumissa vaikuttavat systeemit ja eri teki-
jöiden väliset, ajalliset ja paikalliset vuorovaikutukset ovat 
monimutkaisia ja vaikeasti ennakoitavia. Toisaalta yllä-
tyksiä aiheuttavat myös inhimilliset arvioinnin ja päätök-
senteon vinoumat. Vesivarojen hallinnassa ennusteisiin 
liittyvä epävarmuus ja tilanteiden ainutlaatuisuus voivat 
lisätä alttiutta tietyille päätöksenteon vinoumille. Lisäksi 
päätösten laatua on vaikea mitata, mikä vaikeuttaa aikai-
semmista päätöksistä oppimista.

Vesistösäännöstelijöiden riskiasenteet ja päätöksenteko-
tavat (RISPEKT) -hankkeessa tutkittiin, miten vesistöjä 
säännöstelevien henkilöiden riskiasenteet ja mahdolliset 
ajattelun vinoumat voivat vaikuttaa säännöstelypäätök-
siin. Tutkimuksessa haastateltiin 19 järvien säännöste-
lystä vastaavaa henkilöä ELY-keskuksista sekä vesivoima- 
ja säännöstely-yhtiöistä.

Vesistösäännöstelijöiden henkilökohtaiset erot ilmenevät 
esimerkiksi siinä, kuinka kirjaimellisesti säännöstelyohjeita 
tulkitaan tai miten muiden vesistön käyttäjien, kuten vesi-
voimatuottajien tai maanviljelijöiden, intressit suhteute-
taan säännöstelyluvan määräyksiin. Näkemyksissä oli myös 
organisaatiokohtaisia eroja, esimerkiksi vesivoimayhtiöissä 
yksittäisen henkilön päätösvalta on tyypillisesti pienempi 
kuin ELY-keskusten toteuttamissa säännöstelyissä.

Säännöstelypäätöksiin liittyviä tyypillisiä riskejä ovat sään-
nöstelijöiden mukaan vahingollisten tai haitallisten veden-
korkeuksien tai virtaamien aiheuttaminen, luparikko-
mukset ja tarpeettomat ohijuoksutukset. Säännöstelijöiden 
päätökset näyttäisivät olevan sitä riskiä karttavampia mitä 
vakavampia mahdolliset seuraukset ovat. Säännöstelijät 
pyrkivät pääsääntöisesti välttämään luparikkomuksia. 
Lisäksi tulvasuojelu ja omaisuudelle aiheutuvien vahin-
kojen ehkäiseminen nousevat säännöstelyn tavoitteissa 
etusijalle silloin, kun kyseinen riski on olemassa. Toisaalta 
suosituilla virkistyskäyttöjärvillä myös haitallisen matalia 
vedenkorkeuksia pidettiin vakavana riskinä.

Kuva 2. Tyypillisiä vesistösäännöstelyyn liittyviä ajattelun vinoumia ja keinoja niiden välttämiseksi.
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Säännöstelijät ymmärsivät termin riskineutraali säännös-
tely siten, että säännöstelijä tekee maltillisia päätöksiä 
ja hyödyntää säännöstelykapasiteettia järkevällä tavalla. 
Vaihtoehtona on liiallinen riskien karttaminen esimer-
kiksi niin, että säännöstelijä pyrkii pysymään keskiar-
voisissa vedenkorkeuksissa ja välttämään ääritilanteita. 
Tämä voi kuitenkin johtaa suuriin virtaamavaihteluihin, 
haitallisiin luontovaikutuksiin ja toisaalta sään nöstely-
kapasiteetin vajaa käyttöön. Enemmistö piti omaa tai 
organisaationsa tapaa säännöstellä pikemmin riskineut-
raalina kuin riskiä karttavina. 

Edellisvuoden tapahtumat muistetaan
Tutkimukseen osallistuneille vesistösäännöstelijöil le esitet-
tiin lista kirjallisuudesta tunnistettuja, aiheen suhteen 
relevantteja päätöksenteon vinoumia ja niihin liittyviä 
kuvitteellisia esimerkkejä (Taulukko 1). Heitä pyydet-
tiin arvioi maan, ovatko he tunnistaneet omassa työssään 
vastaavia ilmiöitä ja antamaan niistä esimerkkejä.

Jokainen haastatelluista henkilöistä tunnisti vähintään 
yhden esitetyistä vinoumista. Eräs yleisimmin tunniste-
tuista oli saatavuusharha, jolla tarkoitetaan taipumusta 
yliarvioida sellaisen tapahtuman todennäköisyyttä, joka 
on tapahtunut äskettäin ja on helposti palautettavissa 
mieleen. Moni säännöstelijä tunnisti myös ryhmäajat-
telun, jossa ryhmän jäsenet sopeuttavat mielipidettään 
muun ryhmän näkemyksiin, koska haluavat välttää risti-
riitoja ryhmässä. Tällöin vaarana on, että ryhmän jäsenet 
toisiinsa nojautuen päättävät yhteisesti toimenpiteestä 
nojautuen esimerkiksi samalla mallilla laskettuun epävar-
maan ennusteeseen. Säännöstelyssä voi ilmetä myös 
nollariskiharhaa eli taipumusta minimoida tietty riski, 
vaikka vaihtoehtoiset toimintatavat voisivat keskimäärin 
johtaa kokonaisuuden kannalta parempaan lopputulok-
seen. Hyvin yleisesti tunnistettiin myös teknologiaharha 
eli liiallinen luottamus automaattisiin havaintoihin ja 
ennustemalleihin.

Taulukko 1. Vesistöjen säännöstelyssä tunnistettuja päätöksenteon vinoumia ja arvio niiden yleisyydestä haastattelujen 
perusteella.

Tyypillinen päätöksen-
teon vinouma

Esimerkki Arvio yleisyydestä 
vesistöjen säännöstelyssä

Saatavuusharha Viimeaikaiset tai helposti muistettavat vesitilanteet 
ohjaavat säännöstelijän ajattelua.  Vesistön käyttäjät 
muistavat vain viimeaikaiset vedenkorkeuden vaihtelut

Yleisesti tunnistettu

Teknologiaharha Säännöstelypäätöksissä luotetaan liiaksi 
automaattihavaintoihin ja ennustemalleihin.

Yleisesti tunnistettu

Nollariskiharha Taipumus välttää esimerkiksi tulvavahinkoja kaikin 
keinoin voi aiheuttaa haitallisia vedenkorkeuksia 
muualla vesistössä.

Yleisesti tunnistettu

Ryhmäajattelu Ryhmän jäsenten pyrkimys yhteisymmärrykseen johtaa 
oman ajattelun sopeuttamiseen muiden ajatteluun ja 
kriittisen arvioinnin laiminlyöntiin.

Yleisesti tunnistettu

Itsevarmuusharha Taipumus uskoa, että omat päätökset ovat parempia 
kuin ne todellisuudessa ovat. 

Jossain määrin tunnistettu

Ankkuroituminen Ylläpidetään olemassa olevia toimintatapoja, muutetaan 
käytäntöjä vastahakoisesti.

Jossain määrin tunnistettu

Vahvistamisharha Omaa tai organisaation näkökulmaa tukevat havainnot 
tai lähteet saavat suuremman painoarvon päätöksissä.

Jossain määrin tunnistettu

Stereotyyppiharha Säännöstelypäätöksissä yleistetään liiaksi toisesta 
vesistöstä saatuja kokemuksia. 

Harvoin tunnistettu

Ryhmittelyharha Taipumus pyrkiä löytämään selitys tapahtumille 
esimerkiksi havaitsemalla riippuvuuksia tai trendejä.

Harvoin tunnistettu

Piiloutumisharha Taipumus jättää kielteinen palaute huomiotta. Harvoin tunnistettu

Informaatioharha Taipumus hankkia lisää tietoa, jolla ei ole merkitystä 
päätöksenteon kannalta.

Harvoin tunnistettu
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Useilla tietolähteillä parempiin päätöksiin

Vesistösäännöstelijöillä on monia käytäntöjä, joilla 
he tietoisesti tai tiedostamattaan pyrkivät välttämään 
ajattelun vinoumia. Olennainen osa säännöstelijöiden 
työtä on ennusteiden tiivis seuranta ja nopea reagointi 
vaihtuviin tilanteisiin. Ankkuroitumista ensimmäi-
seen tietolähteeseen tai pyrkimystä nähdä tapahtu-
missa säännönmukaisuuksia ei siksi pidetty suurena 
ongelmana. Monet säännöstelijät kertoivat kyseen-
alaistavansa ennusteita ja aiempia tapoja toteuttaa 
säännöstelyä. Usealla säännöstelijällä on myös tapana 
etsiä tietoa, joka on omia ennakkokäsityksiä tai tehtyä 
päätöstä vastaan, sekä tarkastella pidemmän ajanjakson 
tilastotietoja.

Erityisesti automaattisten vedenkorkeus- ja virtaama-
havaintojen luotettavuuteen liittyvät riskit olivat hyvin 
säännöstelijöiden tiedossa omakohtaistenkin kokemusten 
kautta. Näitä riskejä voidaan vähentää esimerkiksi kahden-
nettujen havaintoasemien ja tiheiden tarkastuskäyntien 
avulla. Joillakin kohteilla on käytössä valvontakamera 
havaintoaseman tukena. Säännöstelypäätösten keskittä-
misen kohteesta kaukana sijaitseviin keskusvalvomoihin 
arvioitiin lisäävän liiaksi malleihin tukeutuvaa päätöksen-
tekoa. Etäkäytössä olevien ja mahdollisesti osittain auto-
matisoitujen säännöstelyrakenteiden käytössä on otettava 
huomioon myös kyberturvallisuuteen liittyvät seikat.

Suora kansalaispalaute lisää säännöstelijöiden tietoi-
suutta vesistön käyttäjien tavoitteista eri alueilla, mikä 
voi vähentää itsevarmuusvinoumien mahdollisuutta. 
Kansalaisilla on nykyisin vapaa pääsy moniin tietoläh-
teisiin ja myös media seuraa tiiviisti vesistöjen käyttöä. 
Tämä saa säännöstelijän varmistamaan, että päätöksille 
on olemassa perustelut.

Vinoumien välttäminen edellyttää muutosta 
päätöksentekotavoissa

On tärkeä tiedostaa, että arvioinnin ja päätöksen-
teon vinoumia esiintyy kaikilla ihmisillä ja että ne 
voivat johtaa vakaviin virheisiin tärkeissä päätök-
sissä. Vinoumien vähentämiseksi tulisi ensimmäisenä 
tiedostaa niiden luonne ja tunnistaa vinoumille alttiita 
tilanteita omassa päätöksenteossa. Tämän jälkeen tulisi 
arvioida mahdollisten seurausten merkitystä. Erityisesti 
tilanteissa, joissa seuraukset voivat olla vakavia, olisi 
pyrittävä aktiivisesti vähentämään niiden syitä. Toinen 
mahdollisuus on pyrkiä löytämään ratkaisuja, jotka 
toimivat erilaisissa, muuttuvissakin olosuhteissa. 
Päätöksentekotavan muuttaminen edellyttää vanhoista 
tavoista luopumista, uusien tapojen oppimista ja niiden 
omaksumista.

Tulvariskien arvioinnissa ja hallinnassa päätöksenteon 
vinoumien mahdollisuutta voidaan vähentää esimer-
kiksi tarkastelemalla päätöstä laajemmasta perspektiivistä 
ottaen huomioon päätöksen eri ulottuvuudet. Pahimpien 
mahdollisten seurausten harkinta voi auttaa välttämään 
liiallista itsevarmuutta ja valheellista turvallisuuden 
tunnetta. Usein erilaisen taustan ja kokemuksen omaa-
vien ihmisten hyödyntäminen arvioinnissa on eduksi. 
Keskustelu ryhmässä on yksi keino vähentää ajattelun 
vinoumia. Kielteisen ryhmäajattelun välttämiseksi on 
kuitenkin huolehdittava siitä, että ryhmässä kannustetaan 
itsenäiseen ajatteluun ja eriävien näkemysten esittämiseen.

Myös vaihtoehtoisten ratkaisumallien pohtiminen ja 
tarkistuslistojen käyttäminen voivat auttaa paranta-
maan päätöksenteon laatua. Esimerkiksi tarkistuslista voi 
auttaa hahmottamaan epävarmuuksia ja tuomaan tieto-
aukot näkyviksi. Jatkossa olisi tarpeen soveltaa ja kehittää 
päätöksentekoa tukevien mallien, menetelmien ja skenaa-
rioiden käyttöä yhdessä säännöstelypäätöksistä vastaavien 
henkilöiden kanssa. Jatkohankkeessa on tarkoitus selvittää 
tarkemmin, miten säännöstelijät hyödyntävät hydrologisia 
ennusteita ja kuinka riskien huomioonottamista voitaisiin 
systematisoida. Olisi myös kiinnostavaa laajentaa ajattelun 
vinoumien tutkimusta jatkossa koskemaan yleisemmin 
ympäristöarviointeja ja -päätöksentekoa. 
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Suomi on noussut muuta-
massa vuodessa Euroopan 
kärkeen integroitujen toteu-
tusmuotojen ja allianssi-

mallin käytössä. Allianssi on pisim-
mälle viety integroitu projektito-
teutusmalli, jonka keskeisimpinä 
elementteinä ovat sopimusosa-
puolten riskien ja hyötyjen jaka-
minen. Lisäksi allianssin toiminta-
periaatteena on osapuolten välinen 
yhteistoiminta ja tilaajan aktiivinen 
rooli yhteisessä organisaatiossa. 

Allianssimallin juuret ulottuvat 
Pohjanmeren öljynjalostusteollisuu-
teen, jossa 1990-luvun alussa havah-
duttiin perinteisten toteutusmallien 

riskien ja tätä kautta kustannusarvi-
oiden kasvamiseen. Mallia on tämän 
jälkeen kehitetty Australiassa, mihin 
Suomessa käytetty malli perustuu. 
Suomeen on lisäksi haettu vaikut-
teita myös USA:ssa toteutettujen 
IPT-hankkeiden lean-johtamisen 
periaatteista.

Suomessa on toteutettu tai käynnis-
tetty vuodesta 2010 jo yli 40 integ-
roitua projektitoteutusta, joiden 
arvo ylittää jo 3,3 mrd. euroa. 
Näiden hankkeiden koko vaih-
telee Suomenlinnan huoltotun-
nelin 7 milj. euron peruskorjauk-
sesta 275 milj. euron Raide-Jokerin 
rakentamiseen.

JANI SAARINEN
Vison Oy
e-mail: jani.saarinen@vison.fi

Kirjoittaja on yksi Vison Oy:n perustajista. 
Hän on toiminut yhdyskuntarakentami-
sen johtotehtävissä ja julkisten hankinto-
jen asiantuntijana yli 25 vuotta sekä julki-
sella että yksityisellä sektorilla.

Suomessa on toteutettu tai käynnistetty jo yli 40 vaativaa kiinteistö- ja rakennusprojektia uudenlaisilla 
integroiduilla projektitoteutusmalleilla. Uusien IPT-mallien (Integrated Project Delivery) taustalla on 
ollut tarve parantaa projektien kustannusten ja aikataulujen hallintaa, lisätä osapuolten yhteistyötä 
ja vähentää erimielisyyttä ja riitelyä. Kokemukset IPT-malleista ovat olleet positiivisia ja niiden määrä 
kasvaa nyt nopeasti. Malli sopii myös vesihuollon projekteihin.

Integroitu projektitoteutus 
– tehokas tapa myös vesihuollon projekteihin?

MARIA ARJONEN
Laki ja Vesi Oy
e-mail: maria.arjonen@lakijavesi.fi

Kirjoittaja on toinen Laki ja Vesi Oy:n 
perustajista ja vastaa yhtiö juridiikasta. 
Hänellä on laaja käytännön kokemus so-
pimusoikeudesta ja hankkeiden kilpailut-
tamisesta.

ANNA-MAIJA HIETAJÄRVI
Vison Oy
e-mail: anna-maija.hietajarvi@vison.fi

Kirjoittaja toimii Vison Oy:ssä yhteis-
toiminta hankkeiden erityisasiantuntija-
na. Hän on väitellyt tohtoriksi allianssi-
hankkeiden kyvykkyysvaatimuksista.
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Mistä integroinnissa on kyse?

Integroidun projektitoimituksen edellytyksenä on aina 
keskeisten palveluntuottajien aikainen valinta suunnitte-
lemaan hanketta ja sen toteutusta yhdessä tilaajan kanssa. 
Integroinnin tarkoituksena on eri organisaatioiden asian-
tuntijoiden, tiedon, osaamisen ja prosessien yhdistä-
minen yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi hankkeen 
parhaaksi. Hankkeessa sitoudutaan yhteiseen ansaintalo-
giikkaan sekä riskien ja hyötyjen jakamiseen. Näin sopi-
musosapuolet joko voittavat tai häviävät yhdessä. 

Vesialalle oma IPT-hanke

Vison Oy:n ja Laki ja Vesi Oy:n näkemyksen mukaan 
vesihuolto voisi olla seuraava toimiala integroitujen 
projektitoteutusten käynnistämiseksi ja koko toimi-
alan projektikulttuurin muuttamiseksi. Yritysten yhtei-
senä tavoitteena on integroitujen projektitoteutusmal-
lien tutkimus- ja kehityshankkeen, Vesi-IPT -hankkeen 
käynnistäminen alan projektien ja palveluiden tuotta-
vuuden parantamiseksi. 

Vesi-IPT -hankkeen on tarkoitus käyn-
nistyä vuonna 2018 keväällä ja siihen 
tavoitellaan 8–10 vesihuollon organi-
saatiota ja sidosryhmien edustajia osal-
listujiksi. Osallistumisen edellytyksenä 
hankkeeseen on oman pilottihankkeen 
käynnistäminen.

Pilottihankkeita voi olla monenlaisia. 
Allianssimalliin perustuva toteutus 
toimii parhaiten kompleksisissa hank-
keissa, joihin liittyy epävarmuutta ja 
riskejä ja tätä kautta myös mahdol-
lisuuksia ja innovaatiopotentiaalia. 
Hankkeen koko ei ole ratkaiseva tekijä, 
vaan pikemminkin sen kehittämispo-
tentiaali. Toisaalta allianssi tulisi kilpai-
luttaa neuvottelumenettelyllä, mikä voi 
olla hieman raskas kovin pieniin hank-
keisiin. Keskeisintä onkin siten tilaa-
jien tahtotila kyseenalaistaa vanhaa ja 
motivaatio kehittää uutta. Hankkeiden 
integrointi lisää kehittämispotentiaalia 
ja hukan pienentämistä, kun tuotantoa 
tehostetaan ihmiset edellä. 

Vesi-IPT-hankkeen taustalla 
positiiviset kokemukset

Saadut kokemukset integroiduista 
projekteista ovat olleet hyvin positii-
visia ja sen vuoksi vesialalle tarvitaan 
oma IPT-hanke, jossa kehitetään ja 
sovelletaan integroitua projektito-
teutusmallia toimialalle. Hankkeessa 
voidaan hyödyntää aikaisempia 
kokemuksia, joita on kertynyt mm. 
vuonna 2014 Vison Oy:n ja RAKLI 
ry:n käynnistämästä T&K-hankkeesta 
(IPT-hanke), jossa kiinteistö- ja raken-
nusalan johtavat tilaajat edistivät integ-
roituja toteutusmuotoja ja allianssi-

Suomes sa toteutetut tai käynnissä olevat integroidut projektit:

IPT-hankkeet Määrä (lkm) Volyymi (M€)

Ratahankkeet 2 180

Raitiotiehankkeet 2 525

Tiehankkeet 4 413

Liikenneverkkojen kunnossapito 2 32

Peruskorjaushankkeet 7 90

Uudisrakennushankkeet 17 1282

Aluerakennushankkeet 4 238

Voimalaitoshankkeet 1 50

Terminaalihankkeet 4 339

Sote-palveluhankkeet 1 150

ICT-hankkeet 1 8

Yhteensä 45 3300

Yhteinen 
organi-
saa o

Aikainen Riskien ja 
hyötyjen 

jakaminen  

Jatkuva 
paranta-

minen

-
sen raken-
taminen

Yhteinen 
kaupalli-
nen malli

Yhteinen 
sopimus

Yhteiset 

Urakoit-
sijat

Suunnit-
telijat

Tilaaja

Sopimus ja kaupallinen malli

To
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l
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Allianssimallin integroinnin elementit.
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mallia erilaisissa kiinteistö- ja rakennus-
hankkeissa sekä palvelusopimuksissa.

Keväällä 2017 päättyneessä hank-
keessa kehitettiin ja testattiin allianssi-
mallia 11 erilaisessa pilottihankkeessa 
(volyymi > 600 milj. €) sekä koulu-
tettiin ja valmennettiin noin 130 
tilaajaorganisaatioiden asiantuntijaa. 
IPT-hankkeen tuloksena kehitettiin 
allianssin kilpailuttamiseen soveltuva 
hankintalain mukainen hankintapro-
sessi sekä käynnistettiin allianssisopi-
musten laatiminen RT-korteiksi. Nyt 
niistä saadaan kokemuksia myös palve-
luista sekä sote- ja ICT-toimialojen 
hankinnoista. Lisätietoa löytyy verk-
kosivulta www.ipt-hanke.fi.

Kaikki toistaiseksi päättyneet integ-
roidut projektit ovat toteutu-
neet tilaajien tavoitteiden mukai-
sesti. Integroinnin ja yhteistoi-
minnan elementit toimivat todiste-
tusti kaikissa kiinteistö- ja rakennus-
hankkeissa. Lisäksi IPT-hankkeiden 
yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen 
sekä riskien ja hyötyjen jakamisen 
periaatteita on lähdetty siirtämään 
myös perinteisiin toteutusmuotoihin. 
Näkemyksemme mukaan vesialan 
tulee hyödyntää näitä kokemuksia ja 
soveltaa niitä omalle toimialalleen. 
Parhaiten tämä onnistuu yhteisen 
Vesi-IPT-hankkeen myötä.

Miksi siis osallistua 
Vesi-IPT-hankkeeseen? 

Kyse on siitä, että asiakaslähtöisyys 
ja käyttäjävuorovaikutus hankkeiden 
toteuttamisessa otettaisiin paremmin 
huomioon. Integroidun projekti-
toimituksen edellytyksenä on aina 
keskeisten palveluntuottajien aikainen 
valinta suunnittelemaan hanketta ja 
sen toteutusta yhdessä tilaajan kanssa. 
Esimerkiksi niiden toimijoiden, jotka 
käyttävät hankkeen lopputulosta 
kuten jätevedenpuhdistamoa, osaa-
misen hyödyntäminen on ensiarvoisen 
tärkeää. Tämänkaltainen sitoutta-
minen on myös tilaajan eli maksajan 

etu. Asiakaslähtöisyys ja käyttäjävuo-
rovaikutus vähentävät myös lisä- ja 
muutostöistä aiheutuvia keskusteluita, 
viivytyksiä ja kustannuksia. 

Vesihuoltoalan tulee tavoitella hukan 
pienentämistä ja eri osapuolten 
osaamisen täysimääristä hyödyntä-
mistä. Hukkaa syntyy, kun osapuolet 
huomaavat erilaisia turhia, tarpeet-
tomia ja tuottamattomia toimintoja 
prosessissa ja työskentely-ympäristös-
tään, mutta he eivät pysty vaikutta-
maan niiden vähentämiseen. Kyse on 
osittain osaamisen käyttämättömyy-
destä, sillä osapuolten kyvyt ja paran-
nusehdotukset jäävät helposti täysi-
määräisesti hyödyntämättä syystä tai 
toisesta.

Vesi-IPT hankkeeseen osallistumisen 
etuna on toimintamalleihin pereh-
tyminen ja näiden toimintamallien 
omaksuminen. Yhdessä valmentautu-
minen nähdään integroitujen hank-
keiden elintärkeänä osana ja keskeisim-
pänä elementtinä alan suunnitelmalli-
seen kehittämiseen. Hankkeiden suju-
voittaminen ja hukan pienentäminen 
eivät onnistu ilman toimivia työkaluja. 
Hyviä esimerkkejä jo käyttöönote-
tuista toimintamalleista ja työkaluista 
ovat mm. Big Room ja Target Value 
Design -toiminta, Last Planner -suun-
nittelun ohjaus, uudet yhteistoimin-
tamallit projekteissa tai suuremmassa 
mittakaavassa koko palvelutuotannon 
integrointi. 

Vesi-IPT-hankeen keskeisimpänä tavoit-
teena on perehdyttää alan ammattilaisia 
yhteistoimintamalleihin ja niiden käsit-
teistöön sekä jakaa käytännön koke-
muksia niistä. Ajatuksena on yhdessä 
oppiminen ja parhaiden toimintamal-
lien löytäminen. 

FCG

Lisätietoa hankkeesta antavat Vison Oy:n  

partner Jani Saarinen (jani.saarinen@vison.fi) 

ja Laki ja Vesi Oy:n vesiasiantuntija Niina Vieno 

(niina.vieno@lakijavesi.fi).
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FCGsmart



Arktisen neuvoston tarkoituksena on edistää 
yhteistyötä arktisen alueen valtioiden ja alku-
peräiskansojen välillä erityisesti kestävään kehi-
tykseen, ympäristönsuojeluun ja asukkaiden 

hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Näiden perusta 
löytyy vuoden 1996 Ottawan julistuksesta.

Arktisen neuvoston jäsenmaita ovat Islanti, Kanada, Norja, 
Ruotsi, Suomi, Tanska, Venäjä ja Yhdysvallat. Arktisten 
alkuperäiskansojen järjestöt ovat neuvoston pysyviä edus-
tajia ja osallistuvat neuvoston työhön. Tarkkailijoita on 
neljäkymmentä, mm. Iso-Britannia, Ranska, Italia, Kiina, 
Japani, Etelä-Korea, Euroopan Unioni, Pohjoismaiden 
ministerineuvosto, Maailman ilmatieteen järjestö WMO, 
Maailman luonnonsäätiö WWF, Kansainvälinen Punainen 
Risti IFRC.  Tarkkailijaksi voivat hakea ei-arktiset maat, 
hallitusten- ja parlamenttien väliset järjestöt ja kansainvä-
liset kansalaisjärjestöt.

Merkittävää tutkimustyötä
Arktisen neuvoston päättävä elin on joka toinen vuosi 
järjestettävä ulkoministerikokous, joka pidetään seuraavan 
kerran Rovaniemellä toukokuussa 2019. Neuvoston 
toimintaa ulkoministerikokousten välissä ohjaa virkamies-
komitea, joka kokoontuu 2–3 kertaa vuodessa.

Virkamieskomitean kokouksissa Arktisen neuvoston 
työryhmät esittelevät ohjelmien etenemistä ja työn 
tuloksia. Virkamieskomiteassa Suomen edustajana toimii 
ulkoministeriön johtava asiantuntija René Söderman.

”Pääosa Arktisen neuvoston työstä tehdään kuudessa 
työryhmässä. Työryhmät tuottavat tieteellisiä tutki-
muksia ja arvioita sekä toteuttavat ympäristöhankkeita ja 
antavat suosituksia. Arktisesta neuvostosta on työryhmien 
tutkimuksen tuloksena muodostunut todella merkittävä 
foorumi myös globaalissa mittakaavassa ja tutkimuksia 
hyödynnetään muun muassa YK:ssa. Esimerkiksi ilmas-
tonmuutoksesta on saatu paljon arvokasta tietoa arktisten 
alueiden tutkimustyön avulla”, René Söderman sanoo.

Kaksivuotinen puheenjohtajuus

Arktisen neuvoston puheenjohtajuus vaihtuu kahden 
vuoden välein. Suomen puheenjohtajuus alkoi touko-
kuussa 2017. Ennen Suomea puheenjohtajana toimi 
Yhdysvallat vuosina 2015–2017.

”Suomen puheenjohtajuuskauden ohjelma nojautuu 
Pariisin ilmastosopimukseen ja YK:n kestävän kehi-
tyksen agendaan. Suomen omia kansallisia prioriteetteja 
ovat tämän lisäksi ympäristönsuojelu, viestintäyhteydet, 
meteorologinen yhteistyö ja koulutus. Tavoitteena on 
arktisen yhteistyön jatkuvuuden edistäminen, arktisen 
neuvoston aseman vahvistaminen ja tehdä suomalaista 
arktista osaamista tunnetummaksi”, Söderman kertoo.

Varsinaisten työryhmien lisäksi Arktisen neuvoston toimin-
taan kuuluvat määräaikaiset työryhmät sekä asiantuntija-
työryhmät, joiden tehtäväkenttään kuuluvat esimerkiksi 
merialueiden suojelun kansainvälisen yhteistyön kehit-
täminen ja harvaan asuttujen alueiden viestintäyhteyk-
sien kehittäminen. Arktisen neuvoston alla tehdään tällä 
hetkellä työtä noin 100 eri projektin parissa. 

TUOMO HÄYRYNENTEKSTI: 

Suomi Arktisen neuvoston 
puheenjohtajana
Arktinen neuvosto on kahdeksan maan muodostama yhteistyöfoorumi. Se perustettiin vuonna 
1996 Ottawan julistuksella, jonka taustalla oli Rovaniemellä vuonna 1991 sovittu arktisen alueen 
ympäristön suojelun strategia. Suomi toimii Arktisen neuvoston puheenjohtajana vuosina 2017–2019.  
Mitkä ovat puheenjohtajuuskautemme keskeiset tavoitteet?

Arktinen neuvosto (Arctic Council)
 – Perustettu 1996

 – Tehtävänä edistää yhteistyötä kestävään kehitykseen, 
ympäristönsuojeluun ja asukkaiden hyvinvointiin 
liittyvissä kysymyksissä

 – Kahdeksan jäsenmaata: Islanti, Kanada, Norja, Ruotsi, 
Suomi, Tanska, Venäjä ja Yhdysvallat

 – Kuusi pysyvää arktisten alkuperäiskansajärjestöjen 
edustajaa. Saamelaisneuvosto edustaa Norjan, Ruotsin, 
Suomen ja Venäjän saamelaisia.

 – Päättävä elin ulkoministerikokous, joka pidetään 
kahden vuoden välein

 – Puheenjohtajamaa Suomi 2017–2019

 – www.arctic-council.org
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12.00–12.15 Seminaarin avaus / Jari Keinänen, STM

12.15–12.45 Tilannekuva verkostojen saneerausvelasta / Osmo Seppälä, VVY

12.45–13.15 Legionella, alidiagnosoitu vaara / Jaana Kusnetsov, THL

13.15–13.45 WSP:n avulla paljastuneet verkoston riskit / Sami Sillstén, HSY

13.45–14.15 Kahvitauko

14.15–14.45 Vesitornien vaikutus talousveden laatuun / Anna Pursiainen, THL

14.45–15.15 Putkistomateriaalit kiinteistöissä ja vedenlaatu / Tuija Kaunisto, SAMK 

15.15–15.45 Vesiosuuskuntien näkökulma / Vesa Arvonen, SVOSK

15.45–16.00  Seminaarin loppuyhteenveto / Veli-Pekka Vuorilehto, HSY

VERKOSTOT KUNNOSSA!  
RISKIT HALLINNASSA?

Painavaa asiaa vesijohtoverkostojen tilasta ja riskien hallinnasta Säätytalolla keskiviikkona 24.1.2018. 
klo 12–16 iltapäiväkahvien kera.

Alustava ohjelma, muutokset mahdollisia:

Ilmoittautuminen Vesiyhdistyksen verkkosivujen (www.vesiyhdistys.fi) kautta marraskuun alusta lähtien.

Lämpimästi tervetuloa, 

Talousvesijaosto
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Vesi – kohtuullisesti nautittuna 
– on terveellistä
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Huber (80 x 50)

Slatek (80 x 45)
Kaiko (80 x 50)

Rictor (80 x 30)

 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT

WASTE WATER Solutions

RICTOR® PYÖRREFLOTAATIO
 Maailman tehokkain veden- ja  
jäteveden puhdistusmenetelmä

 Flotaatiolaitossuunnittelua  
ja toimituksia yli 50 vuotta

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

www.kaiko.fi 

 Vuodonetsintälaitteet 
 Vesimittarit 
 Annostelupumput 
 Venttiilit 
 Vedenkäsittelylaitteet 

 VEDENKÄSITTELYLAITTEET JA -LAITOKSET

 JÄTEVESIEN- JA LIETTEENKÄSITTELY

Olisiko tässä paikka sinun 
ilmoituksellesi?

Pyydä tarjous ilmoituksesta 
ja suunnittelusta:

ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi 
Tuomo Häyrynen 050 585 7996
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KSB (80 x 80)

Fennowater (80 x 60)

Pa-Ve (80x100)

Sweco (80 x 40)

Pöyry (80 x 70)

Ramboll (80x60)

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

KSB Finland Oy
Savirunninkatu 4, 04260 Keravawww.poyry.fi/vesi

vaihde 010 1133

VESIHUOLTO INFRA GEO
SUUNNITTELU TUTKIMUKSET
KONSULTOINTI LUVAT
MALLINNUS HULEVESI

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

 VESIHUOLLON KONEET JA LAITTEET SUUNNITTELU JA TUTKIMUS
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Zwerver 80x50

Algol (170 x 60)

Kemira (80x80)

Laskentakyvetit
Planktonille ja humukselle.
Huokea kotimainen vaihtoehto.

Plankton

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

 PLANKTONMÄÄRIT YKSET

 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
Olisiko tässä paikka sinun 

ilmoituksellesi?

Pyydä tarjous ilmoituksesta 
ja suunnittelusta:

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



Other articles

Soile Oinonen: Protecting the good state of Arctic waters 
requires long-term vision and cooperation (Editorial)

Anne-Mari Rytkönen, Jyri Mustajoki and  
Mika Marttunen: Biased thinking in decision-making – 
waterway regulation as case study

Maria Arjonen, Jani Saarinen and  
Anna-Maija Hietajärvi: Integrated project implementation 
– a new method also for water service projects?

Antero Järvinen: The little-known Arctic waters of the 
high fells

Timo Vihma: Water circulation accelerating in Arctic regions

In recent decades, the Arctic has warmed at more than twice 
the rate of the global average. Water circulation is increasing 

along with warming. This makes itself felt in a more dynamic 
moisture transport from lower latitudes to the north, increased 
quantities of precipitation in Arctic land and sea areas, and 
greater flow rates in rivers into the Arctic Ocean. These changes 
have considerable environmental and economic impacts.

Arja Rautio: Water security in Arctic regions

Access to clean water is important for human health and 
well-being also in the Arctic regions. Rapid changes in the 

Arctic climate and environment affect water security, which 
should be more concerned in the future. Waterborne diseases, 
poor water quality and contaminants may cause health risks 
for humans and wildlife. One health is a holistic approach, in 
which the health of the environment, animals and humans 
are jointly together, and it is useful tool for the researchers, 
teachers of water security and in practice actions.

Sari Mitikka, Pekka Räinä and Annukka Puro-Tahvanainen: 
The state of Finnish Arctic waters

The state of Finnish Arctic waters is mostly excellent or 
good. Most broadly, the state of waterways has been 

changed by waterway regulation and by drainage of marshes 
and forests. Pressures resulting from human activity are in 
other respects moderate and problems found in the condition 
of waters have mostly been localised. Mining and forestry are 
growing dynamically in the area. Also, the advance of climate 
change sets challenges for water protection in all sectors. The 
nutrient content in river water has declined, but the washout 
of organic material is on the rise.

Jouni Lehtoranta, Antti Taskinen, Petri Ekholm,  
Olli Malve: Releasing phosphorus from sediment into water 
as part of the respiration and substance cycles of bioactive 
materials in a lake

A lake bed always releases phosphorus into the water, but this 
so-called internal loading is difficult to quantify. Direct 

measurements can identify the current amount of phosphorus 
being released from the bed, but they entail uncertainty related 
to the time and place. Here we propose an indirect method, 
based on water quality data, for indentifying the internal 
loading of lakes. We show that, even in a bare lake, there is a 
considerable accumulation in the summertime of phosphorus 
in the water near the bed, which is associated with the breathing 
process. The method can be used to assess the significance of 
internal loading on the condition of the lake and perhaps also 
to monitor the impacts of water conservation measures.

Juho Haapala: Water brings hope of a better life: 
Observations on water resource-based development in 
rural Nepal

Especially in developing mountainous areas, water is often 
the most noteworthy natural resource for people and for 

local development. The article describes the ways in which 
sustainable water resources management and water infrastruc-
ture developments improve local livelihoods and quality of life 
in the countryside of Nepal. The themes include the provi-
sion of water supply, electricity and mobile networks through 
hydropower, institutional and behavioural developments, 
improving sanitation, introduced varieties of plants for culti-
vation, expansion of irrigated lands, and the resulting better 
nutrition and improved possibilities for local livelihoods. The 
article thus stresses that experts working in the water sector 
have a significant role in the realization of decent lives all 
around the world.

Anu Kettunen: How many and what kind of microbes do 
you drink in water?

Industrial Water collected a unique time series of water 
samples from ponds and rivers to potable waters in wells and 

distribution networks in Finland and in India. The microbes 
were analysed using culture-independent DNA-based analysis 
measuring both the major clusters and potentially pathogenic 
bacteria. The results emphasize the high level of water treat-
ment protocols in Finland but also remind that pure and safe 
water cannot be taken as granted.

Kristian Meissner, Jukka Aroviita, Marko Järvinen, 
Daniel Hering and Florian Leese: Molecular biology 
methods bring new possibilities for monitoring water 
condition

DNA-based techniques make possible a broader, more effi-
cient and more standardised way to recognise the species 

data required for water management. Although molecular 
biology methods have steadily improved in quality, more 
information is available and the expense of analysis has gone 
down, there is a need to develop standardised ways of including 
the results obtained in the monitoring processes of the Water 
Framework Directive. In many respects, the necessary guide-
lines and methods will not differ greatly from those already in 
existence. In order to develop widely binding quality criteria 
for DNA-based water monitoring methods, however, it will 
be necessary to carry out testing on techniques and to make a 
critical comparison with existing methods.
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Kaikki maamme 22 yli tuhat metriä korkeaa 
tunturia sijaitsevat Enontekiön Käsivarressa. 
Suurtuntureiden arktiset vedet tunnetaan vielä 
huonosti. Löytöretkeilyn mahdollisuuksista 

kertoo sieltä 57 vuoden tauon jälkeen löydetty arktinen 
kilpikidusjalkainen, noin neljä senttiä pitkä äyriäinen (ks. 
Luonnon Tutkija 1/2014). Tiedon tarve koskee erityisesti 
korkeimmalla sijaitsevia suomalaisen tundran vesiä, jotka 
vapautuvat jäästä vasta heinäkuun loppupuolella ja jäätyvät 
taas syyskuun lopulla. Jäidenlähdöt ja jäätymiset, syvyys-
profiilit, lämpötilan vuodenaikaisvaihtelut ja monet muut 
fysikaaliset ja kemialliset peruskysymykset, vesiekologisista 
kysymyksistä puhumattakaan, ovat vielä vastausta vailla.

Tutkimusta on rajoittanut alueen vaikea saavutettavuus ja 
tukikohdaksi sopivien tunturitupien puute sekä se yllättävä 
seikka, että osa järvistä on yhä vailla nimeä. Tutkimuksiani 
helpottaakseni olen nimennyt kaksi järveä saamelaisten 
ystävieni mukaan Oulanjärveksi (Oula Kalttopää) ja 
Isojouninjärveksi (Jouni Labba). Esimerkiksi Oulanjärvi 
(69°14’N, 21°04’E; 18 hehtaaria, 1026 metriä merenpinnan 
yläpuolella), josta Kilpisjärven biologisen aseman labora-
toriomekaanikko Oula Kalttopää teki syvyyskartan kesällä 
2017, on peräti 27 metriä syvä, jyrkkärantainen järvi. 

Monet Käsivarren tunturivesistä sijaitsevat vedenjaka-
jalla. Suurimmasta osasta vesi päätyy lopulta Itämereen, 
mutta muutamat laskevat Norjan puolelle Jäämereen. 
Esimerkiksi vesieliöiden jääkauden jälkeistä leviämistä 
etelästä ja pohjoisesta tuntureille olisi mielenkiintoista 
tutkia. Nieriän eli raudun leviämishistoriaa on viime 
vuosina alettu selvittää akatemiaprofessori Juha Merilän 
johdolla. Professori Matti Leppärannan ryhmä on tutkinut 

tunturikoivuvyöhykkeessä sijaitsevan Kilpisjärven (473 
m mpy) fysikaalisia ominaisuuksia, mutta ylätuntureille 
tutkimukset eivät ole vielä laajentuneet. Professori Atte 
Korholan ryhmä on puolestaan kerännyt pohjasediment-
tejä ilmastohistorian selvittämiseksi. 

Ylätuntureiden luonnontilaisten vesiekosysteemien 
tutkimista helpottaa veden kirkkauden lisäksi eloyh-
teisöjen yksinkertaisuus. Esimerkiksi kalalajeja on vain 
yksi (rautu) ja vesikasvillisuutta ei ole lainkaan. Toisaalta 
arktisilla alueilla vuodet eivät ole veljeksiä, minkä vuoksi 
tutkimusjakson on oltava riittävän pitkä, ainakin 5 – 
10 vuotta, jotta siihen sisältyisivät aikaiset/lämpimät ja 
myöhäiset/kylmät kesät. Varsinkin jäidenlähtöajan ja 
siten kesäkauden olosuhteisen vaihtelu tuo vuosien välille 
hajontaa, joka näkyy tutkimustuloksissa. Ylisuuri poro-
karja on luonnoton tekijä, joka vaikuttaa tunturivesiin. 
Mittausteni mukaan veden johtokyky kasvaa, jos tuhat-
lukuinen porotokka viipyy pitempään pienveden äärellä. 
Laiduntavien eläinten eritteet päätyvät lopulta veteen ja 
rehevöittävät sitä. Jos vedessä elää rehevöitymiselle hapen 
puutteelle herkkiä eliöitä, niiden populaatiot voivat kärsiä. 

Talvet ovat kesiä huomattavasti tasalaatuisempia. Vakaan 
talvikauden aikana rantaveden lämpötila laskee hitaasti 
marraskuun noin neljästä asteesta Vapun tienoon minimiin 
noin kahteen asteeseen. Varsinkin pienten ja lähteisten 
vesien lämpötila on talvella asteen verran korkeampi kuin 
lähteettömien, mikä lienee selitys sille, että lähteisissä 
vesissä raudut ovat odotettua paremmassa kunnossa. 

Touko-kesäkuun vaihteessa, paljon ennen jäidenlähtöä, 
ylätuntureiden lumet alkavat sulaa, jolloin kylmä sulavesi 
valuu järviin. Tämä 2-3 viikkoa kestävä jakso on vesieli-
öille suuri stressi, koska lämpötila putoa jyrkästi lähelle 
nollaa (alhaisimmillaan 0,1 astetta). Arktisissa olosuh-
teissa kylmyys ja lyhyt kesä ovat elämää rajoittavia teki-
jöitä. Kesän aikana eliöt yrittävät kerätä riittävästi voimia 
talvesta selviytymiseen. Jos kesä on kylmä, edes tunturive-
sien pintalämpötila ei nouse 10 asteen yläpuolelle ja kiih-
dytä planktontuotantoa, mikä näkyy esimerkiksi rautujen 
kituliaana kasvuna. 

Suurtuntureiden huonosti 
tunnetut arktiset vedet

ANTERO JÄRVINEN
professori, Kilpisjärven 
biologisen aseman johtaja
e-mail: antero.jarvinen@ymparisto.fi

Käsivarren tundran huonosti tunnettuja vesiä elokuussa 2016. 
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uponor

Uponorin ratkaisut  
hulevesien hallintaan

Kysy lisää Uponorin 
hulevesiosaajilta  
ratkaisuista ja mitoituspalveluista

Weholite-viivytyssäiliöt
• Ehdottoman tiivis
• Kohteeseen räätälöity varustus
• Asennusvalmis säiliö
• Yhdistetyt osat mahdollistavat suuret 

tilavuudet   
• Tiiviiseen maaperään
• Pohjavesialueille
• Osaksi vanhaa verkostoa
• Säiliön maksimihalkaisija jopa 3,4 m

Uponor IQ  -hulevesiputket
• Halkaisijat 200 mm:stä 1 200 mm:iin
• Putkien vahva rakenne kestää hyvin 

kuormitusta
• Laaja yhdevalikoima takaa järjestelmän 

joustavuuden asennettaessa
• Kiinteä muhvi ja laadukas tiiviste takaavat 

hulevesijärjestelmän tiiveyden
• Pohjoismaista Nordic Poly Mark -laatua
• Myös laaja valikoima huleveden 

tarkastuskaivoja, lietepesällisiä kaivoja, 
salaoja- ja laitekaivoja

Uponor Smart Trap -hulevesikaivo
• Kerää tehokkaasti kiintoainetta
• Estää kiintoaineen huuhtoutumisen veden 

virtauksen ollessa suuri
• Vähentää viivytys- ja imeytys järjestelmien 

huollon tarvetta
• Estää epäpuhtauksien pääsyä vesistöihin
• Patentoitu, yksinkertainen ja 

varmatoiminen rakenne

UUTUUS
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