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Näin kirjoitti Aarne Laitakari Teknillisessä 
aikakauslehdessä vuonna 1925. Jo tuon ajan 
louhinta- ja kaivuumenetelmillä olisi Kaut-
tuankoskissa päästy niin syvälle, että valtaosa 

järvestä olisi kuivunut. Laitakari totesi:

”Moni varmaan pitää Pyhäjärveä mahtavan kauniina. 
Mutta länsisuomalaisen maamiehen mielestä on luulta-
vasti silmänkantamiin ulottuva viljelysalue monin verroin 
kauniimpi kuin autio järvenselkä. Kesähuvila-asutusta 
on Pyhäjärven rannoilla hyvin vähän, joten se ei suuria 
merkitse.”

Itsenäisyyden alkuvuosina 70 prosenttia suomalaisista 
sai toimeentulonsa maataloudesta, teollisuudesta vain 10 
prosenttia. Valtaosa teollisuudesta oli sahoja, meijereitä, 
myllyjä ja teurastamoita. Kesämökkien määrä oli ehkä 
sadasosa nykyisestä. Monet niistä olivat kylläkin komeita 
herrasväen villoja.

Laitakarin suunnitelma ei edennyt, järvenlaskut alkoivat 
olla historiaa. Johan niitä olikin tehty useita tuhansia. 
Eniten vesijättöä – pääosin hyvää peltomaata – oli syntynyt 
Höytiäisellä, peräti 15 000 hehtaaria. 

Kala vastaan vilja jäi siis historiaan. Kala sai uuden, 
kovemman vastustajan. Sen nimi oli megawatti. Etenkin 
toisen maailmansodan jälkeen energiantarve oli Suomessa 
polttava. Sopivin sammutusaine oli virtaava vesi.

Voimamiesten katseet kääntyivät Pohjois-Suomeen. Ensin 
valjastettiin Oulujoki, sitten Kemijoki, myöhemmin Iijoki 
ja Kitinen. Suomi sähköistyi, kotimaisen uusiutuvan ener-
gian turvin.

Siinä puntarissa lohi ei paljoa painanut. Uitto oli voima-
miehille kohtalainen vastus, jokivarren kalastajat eivät.

Arvot alkoivat muuttua 1960-luvulla. Paljon jäi raken-
tamatta. Ounasjokeen piti tulla kuusi voimalaitosta, 
Tornion-Muonionjokeen peräti viisitoista. Kaikkien 
nimet löytyvät historian lehdiltä. Lappiin suunniteltiin 
kymmenkuntaa isoa tekoallasta, vain kaksi syntyi. Neljään 
vesivoimalaan olisi tullut yli sata metriä putouskorkeutta. 
Pohjoisin olisi sijainnut Käsivarressa Lätäsenolla, eteläisin 
Vaarunvuorella Päijänteen rannalla.

Minä tulin vesialalle töihin syyskuussa 1971, apulaishyd-
rologiksi Vesihallitukseen. Viraston painopisteet muut-
tuivat etenkin 80-luvulta lähtien. Tuore vesiensuojelun 
historia kertoo merkittävän osan tätä tarinaa.

Lehden seuraavilla sivuilla on palasia Suomen satavuo-
tiselta vesimatkalta. Pertti Vakkilainen kertoo vesiasian-
tuntijoiden keskeisestä roolista isänmaata puolustettaessa. 
Petri Juuti, Tapio Katko ja Riikka Rajala hahmottavat vesi-
huollon kehityskaarta. Vesihuollon yksi haaste kiteytyy 
helposti muistettaviin lukuihin. Vuonna 1917 suomalai-
sista vain 17 prosenttia asui taajamissa, tänä päivänä sama 
osuus haja-asutusalueilla.

Onko Suomi vesiturvallinen maa? Suvi Sojamon & al. 
artikkelissa avataan tätä käsitettä, joka on keskeinen osa 
myös itsenäisen Suomen tulevaisuutta. Vieraskynässä filo-
sofi Torsti Lehtinen käsittelee elementeistä kiehtovinta – 
vettä. 

”Kerran tulee varmaan hyvän viljelyskelpoisen maan arvo Lounais-Suomessa nousemaan niin korkeak-
si, että Säkylän Pyhäjärvi kuivataan, kasvatetaan viljaa siinä, missä nyt kalaa.”

Suomi ja vesi 1917–2017

ESKO KUUSISTO
hydrologi, Suomen ympäristökeskus
e-mail: esko.kuusisto@ymparisto.fi
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ESKO KUUSISTO
hydrologi, ulkoinen tutkija
Suomen ympäristökeskus
e-mail: esko.kuusisto@ymparisto.fi

Itsenäisen Suomen hydrologiaa
Miten on veden kiertokulku kohdellut itsenäistä Suomea? Milloin luonto on eniten oikutellut? Milloin 
on ollut märintä tai kuivinta? Entä poikkeukselliset jääilmiöt? Mitä tulevaisuus tuonee tullessaan?

Suomesta on itsenäisyyden aikana 
virrannut vettä noin 10 700 
kuutiokilometriä. Jos se olisi 
jäänyt virtaamatta, maatamme 

peittäisi nyt 32 metrin paksuinen tulva-
vesi. Järvemme tuo vesimäärä olisi täyt-
tänyt yli 40 kertaa. Mutta kuivaksi imettyä 
Itämerta eivät Suomesta tulleet vedet olisi 
vuosisadassa nostaneet edes puolilleen.

Ihmiskunnan nykyinen vedenkulutus 
on niin suuri, että Suomen satavuoti-
silla vesillä ei pärjättäisi kuin reilut kaksi 
vuotta. Maailman suurin joki, Amazon, 
valuttaa itsenäisyysvetemme Atlanttiin 
jo puolessatoista vuodessa. Jääkakkuina 
meidän vesistämme saisi leivottua 
Huippuvuorten ja Islannin jäätiköt.

Sadan vuoden sadanta Suomeen on ollut 
noin 22 000 km³. Siitä on tullut lumena 
noin kolmannes. Vastasataneena tuo 
lumimäärä on kuitenkin ollut tilavuudel-
taan jopa 60 000 km³, koska keskitiheys 
on vain noin 0,1. Suomen alueelle tasai-
sesti levitettynä lunta on itsenäisyyden 

aikana satanut yli 170 metriä – siis vasta-
sataneena lumena. Päätalon selkosilla sitä 
olisi rötkähdellyt liki 300 metriä, kirjai-
lijan omaa verbiä käyttäen.

Hieman yli puolet Suomen sadannasta 
on haihtunut taivaalle. Maan eteläosissa 
haihdunnan osuus ylittää kaksi kolman-
nesta, tuntureilla se on jopa alle viidennes. 
Järvistä haihtuu yleensä 10–20 prosenttia 
enemmän kuin ympäröiviltä maa-alueilta.

Kuivin ja märin vuosi
Vuonna 1917 oli Suomen valtion nykyi-
sestä alasta jo yli neljä viidesosaa virtaama-
havaintojen piirissä. Suurista vesistöistä 
havainnot olivat alkaneet Vuoksessa 1847, 
Oulujoessa 1896 ja Kymijoessa 1901. 
Kokemäenjoki, Kemijoki, Tornionjoki 
ja Iijoki saivat virtaama-aseman vuonna 
1911.

Suurimmat vailla havaintoja olevat vesistöt 
itsenäisyyden alussa olivat Paatsjoki ja 
Tenojoki. Edellisessä virtaamahavainnot 
alkoivat Kaitakosken voimalaitoksella 
vuonna 1947, Tenon Onnelansuvannossa 
1959. Suurimmasta Inariin valuvasta 
virrasta, Juutuanjoesta (vanhalta nimel-
tään Joenjoki) virtaamia on kuitenkin jo 
vuodesta 1921.

Virtaamat Suomesta pystytään määrit-
tämään kohtuullisen tarkasti koko itse-
näisyyden ajalta (Kuva 1). Vesirikkain 
vuosi on ollut 1981, silloin keskivirtaama 
Suomesta oli 4 702 m³/s. Lähes yhtä 
suuri se oli kahtena ’tuoreena’ vuotena, 
2012 ja 2015.

Ylivoimaisesti kuivin vuosi on ollut 1941. 
Koko maan sadannan keskiarvo oli vain 
345 millimetriä. Ainoa märkä kuukausi 
oli elokuu, jolloin poutia olisi viljankor-
juun takia kaivattu. Sotasensuuri kielsi 

y = 2,1951x + 3237,7
R² = 0,0108
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Kuva 1. Virtaamat Suomen nykyiseltä alueelta vuosina 1917–2016.
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tiedotusvälineitä kertomasta kuivuudesta, 
sääkatsauksissa tosin toistui ilmaus ”vain 
vähäinen matalanmutka”.

Vuosi 1942 on itsenäisyyden ajan toiseksi 
vähävetisin, vuosi 1940 on neljännellä 
sijalla. Suomea koettelikin sotavuosina 
todella ankara, monivuotinen kuiva-
kausi. Olisivatko maailmansodan tuli-
palot ja räjähdysaineet vaikuttaneet 
Euroopan ilmakehään? Vuosien 2002–
2003 kuivuus oli nykyiselle vesihuol-
lollemme paikoin koettelemus, mutta 
selvästi sotavuosien kuivakautta lievempi.

Jos lasketaan vesivarat asukasta kohti, vuosi 
2003 nousee kuitenkin niukkavetisim-
mäksi (Kuva 2). Etenkin sodan jälkeiset 
suuret ikäluokat lisäsivät maamme väki-
lukua nopeasti. Vuonna 2003 vesivarat 
asukasta kohti olivat lähes tuhat kuutio-
metriä pienemmät kuin vuonna 1941. 
Noinakin vuosina Suomessa oli vesivaroja 
kuitenkin kaksi kertaa niin paljon kuin 
ihmiskunnalla keskimäärin.

Lumiennätykset
Lumen syvyyttä mitattiin Etelä- ja 
Keski-Suomessa monin paikoin jo 1800-
luvulla. Todennäköisesti koko vuosi-
sadan – ja ehkä useammankin – ennä-
tykset ovat ainakin koko Järvialueella 
maaliskuulta 1899. Äärilukemana oli 
tasan kaksi metriä, Kontiolahdelta. Yli 
puolentoista metrin hangesta raportoi 
kymmenkunta havaitsijaa Itä-Suomesta.

Tätä ennätyslumien talvea seurasi suur-
tulva, joka tunnetaan nimellä ”valapaton vedenpaisumus”. 
Tsaari oli syönyt sanansa ja nyt luontokin koetteli Suomen 
kansaa. Lumen sulaminen viivästyi, kevät jäi melkein 
kokonaan pois. Toukokuun toinen viikko toi äkkiä kesä-
sään. Hämeessä korkein lämpötila huiteli parissa kymme-
nessä, Savossa ja Karjalassa ylitettiin viisitoista astetta. 
Lumi suli ennätystahtia. Kun hanget olivat huvenneet, 
alkoivat rankat sateet. Toukokuun jälkipuoliskolla satoi 
normaaliin verrattuna nelinkertaisesti.

Monet isot järvet olivat juhannuksen aikoihin lakikor-
keudessa. Päijänteen tulvahuippu oli 193 senttiä keski-
vettä ylempi, Kallaveden 155 cm, Vanajaveden 224 cm ja 

Tampereen Pyhäjärven peräti 253 cm. Moni tuttu kokko-
ranta oli kalojen kutumatalikkona.

Saimaassa vedenpinnan nousu jatkui syyskesään saakka. 
Wiipurin Sanomat kirjoitti 13. elokuuta:

”Paljon on nurmia ja peltoja weden alla, samoin latoja 
wedessä törröttämässä. Kerrotaanpa yliwesillä jonkun 
pikkuhöyryn törmänneen karille saunankiukaallekin, kun 
itse sauna aikasemmin oli lähtenyt tuuliajolle.”

Lapissa esiintyy usean metrin lumensyvyyksiä tuulen kulje-
tuksen takia tunturikuruissa. Ilmatieteen laitoksen viral-

Kuva 3. Vaikka lumen määrä on tuntuvasti vähentynyt Etelä-Suomessa, 
Lapissa näin ei ole käynyt. Sulamiskausikin saattaa yhä olla varsin myöhäi-
nen. Kilpisjärven tutkimusaseman johtaja Antero Järvinen metrisessä han-
gessa 25. toukokuuta 2014.

y = -0,1453x + 32,309
R² = 0,4137
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Kuva 2. Suomen vesivarat asukasta kohti vuosina 1917–2016.
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lisilla mittauspaikoilla ennätys on 190 
senttiä, Kilpisjärvellä huhtikuussa 1997.

Syvyys ei kuitenkaan kerro tarkkaan, 
paljonko lunta on. Puolen metrin 
kerros kevyttä pakkaslunta painaa 
vain 50 kiloa neliömetriä kohti, mutta 
tiiviinä ja märkänä vastaavan kerroksen 
paino on jopa nelinkertainen. Suomen 
ympäristökeskus pyrkii määrittämään 
lumen todelliset määrät eri vesistöalu-
eilla. Ennätys on 312 kg/m², Luiron ja 
Kitisen latvavesillä vappuna 2000.

Ei yhtään jättitulvaa 1900-luvulla
Koko 1900-luku ei tuonut tullessaan 
tulvaa, joka olisi verrattavissa valapaton 
vedenpaisumukseen. Useimmissa Järvi-
Suomen suurissa altaissa vuosisadan 
ylin vedenkorkeus mitattiin kesällä 
1924. Silti niiden pinnat jäivät 30–70 
senttiä vuoden 1899 huipun alapuolelle. 
Melkoinen tulva koettiin Järvialueella 
myös vuosina 1974–1975 sekä keväällä 
1981.

Etelärannikolla kevään 1966 tulva oli 
erittäin poikkeuksellinen. Lumen sula-
minen viivästyi, Vantaan vesistöalueella 
oli vielä viikko ennen vappua lunta liki 
kaksi kertaa normaalitalven maksimin 
verran. Vantaan tulvahuipun toistu-
misajaksi on arvioitu noin kerran 400 
vuodessa. Vahinkojakin aiheutui, muun 
muassa Turun, Porin ja Lahden valtatiet 
olivat poikki.

Pohjois-Suomessa vuosi 1899 ei ollut 
erityinen tulvavuosi. Kemijoella suurin 
virtaama, 4 824 m³/s, mitattiin keväällä 
1973. Se on samalla koko Suomen 
virtaamatilastojen ennätys. Hopeasijalla 
on Tornionjoki, jossa 11. kesäkuuta 
1968 virtasi vettä 3 667 m³/s.

Kuumimmat uimavedet
Järvien pintaveden hellerajana voidaan 
pitää 20 asteen lukemaa. Tällöin vuotuisia 
hellepäiviä kertyy Etelä- ja Keski-
Suomen järvissä likimain samaan tahtiin 
kuin ilmassa 25 asteen ylityksiä. Lapissa 

tämä ei päde. Kilpisjärvelläkin mita-
taan ilmassa hellettä, mutta korkein 
veden lämpötila on ollut 17 astetta, 
6. elokuuta 2004. Kevojärvellä 20 
astetta on ylittynyt vain kesällä 1972. 
Inarilla mittauspaikka on suojaisessa 
Nelliminlahdessa, ja ylityskesiä on 
ollut peräti 19. Havaintoja on vuosilta 
1950–2016.

Useimpien Etelä- ja Keski-Suomen 
järvien lämpötilaennätys on ilman 
lämpötilan hellerajan yläpuolella. 
Kaikkien aikojen korkein lukema on 
Akaan Jalantijärveltä, 28,8 astetta. 
Se mitattiin 30. kesäkuuta 1999. 
Havaintoverkon karsiminen lopetti 
sittemmin mittaukset Jalantijärvellä. 
Nykyisistä asemista lämpöennätystä 
pitää hallussaan Tuusulanjärvi, 28,4 
astetta 7. heinäkuuta 2001.

Järvistä haihtuu vettä eniten, kun 
vesi on lämmintä ja sää tuulinen. 
Vahvimmat ehdokkaat ennätys-
kuukaudeksi ovat heinäkuut 1955 
ja 1973. Tuolloin on ainakin Etelä-
Suomen järvistä todennäköisesti 
haihtunut yli 20 sentin vesikerros. 
Vuoden 1973 heinäkuu oli helteinen 
Lappia myöten.

Maa-alueiden suureen haihdun-
taan pelkkä lämpö ja tuuli eivät riitä, 
maaperän pitää olla myös märkä. 
Ennätysehdokas on heinäkuu 1994. 
Kesäkuu oli ollut sateinen ja maa 
sisälsi runsaasti vettä. Kun heinäkuu 
sitten oli lämmin, kuiva ja tuulinen, 
Suomen maa-alueilta lienee haihtunut 
jopa 12 sentin vesikerros. Iltapäivän 
tunteina hävisi taivaalle tuolloin 
vettä jopa sata kertaa enemmän kuin 
sitä virtasi kaikissa Suomen joissa 
yhteensä.

Ilmastonmuutos näkyy jo
Järvijäiden osalta syntyi itsenäisyyden 
alkuvuosina kaksi kovaa ennätystä. 
Kevään 1921 jäänlähtö oli erittäin 
aikainen, esimerkiksi Näsijärvellä 16. 
huhtikuuta ja Kallavedellä 20. huhti-
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kuuta. Kallavedeltä oli jo silloin havaintoja sadalta vuodelta, 
mutta jäät eivät olleet lähteneet kertaakaan huhtikuussa. 
Syksyllä 1929 jääkantta saatiin odotella seuraavan vuoden 
puolelle. Joulukirkkoon seilattiin höyrylaivoilla, Kallavesi 
jäätyi 27. tammikuuta ja Näsijärvi 30. tammikuuta.

Nämä neljä ennätystä elivät usean sukupolven yli. Kevään 
1921 jäänlähdön ennätykset kaatuivat vuonna 2014, 
Näsijärven jäät lähtivät 13. ja Kallaveden 19. huhtikuuta. 
Näsijärven jäätymisennätys siirtyi päivää myöhemmäksi 
vuonna 2008.

Kallaveden jäätymisennätys tammikuulta 1930 on yhä 
voimassa. Toista tammikuista jäätymistäkin saatiin 
odottaa vuoteen 2007, nyt niitä on jo viisi. Kahta viikkoa 
lähemmäksi ikivanhaa ennätystä ei kuitenkaan ole päästy.

Lähes kaikilla järvillä jääpeitekausi on lyhentynyt (Kuva 4) 
niin, että vanhat ennätykset ovat kaatuneet. Viiden viime 

vuosikymmenen aikana lyhenemä on ollut Etelä- ja Keski-
Suomessa jopa yli kuukauden, pohjoisessa pari viikkoa. 
Päijänteen Tehinselän jääpeitekausi kesti talvella 2007–
2008 vain 70 vuorokautta. Se on SYKEn rekisterissä lyhin 
jääpeitekausi. Pisin on Käsivarresta Peerajärveltä, joka oli 
talvella 1995–1996 jäässä 264 vrk.

Jäänpaksuuksiin talvien lämpeneminen ei välttämättä 
vaikuta, koska lauhana talvena kohvajäätä voi syntyä 
runsaasti. SYKEn havainnoissa järvenjään paksuusennätys 
on 114 senttiä. Se on mitattu Kilpisjärvellä vappuaattona 
1966. Yli metrin lukemat ovat Lapinkin mittauspaikoilla 
harvinaisia, Etelä-Suomessa ennätykset eivät tuota rajaa 
ylitä (Kuva 5).

Vaikka etelässäkin oli muutama vuosi sitten lumisia 
talvia, hiihtokelejä ei voida tulevaisuudessa taata. 
Tilastomatematiikka kertoo, että Vantaanjoen vesistön 
lumen talvikautinen maksimi on puolittunut sadan 
vuoden aikana. Yksikään talvi 30 viime vuoden ajalta ei 
yllä edes havaintojakson kahdenkymmenen lumisimman 
joukkoon. surkeuden huippu on toistaiseksi ollut talvi 
2007–2008, jota voi käytännössä pitää lumettomana.

Moni ennätys jää piiloon
Valtakunnallisissa havaintoverkoissa keskeistä on kohteen 
koko ja edustavuus. Asemia ei ole perustettu ennätysjahtia 
varten.

On varmaa, että matalissa, tummavetisissä järvissä 30 
asteen lämpötila ylittyy pitkien hellejaksojen aikana. 
Käsivarren tunturijärvissä rikotaan joka vuosi jääpeite-
kauden pituuden ’viralliset’ ennätykset. Heinäkuiset jään-
lähdöt ovat niissä yleisiä, samoin syyskuiset jäätymiset. 

Kuva 4. Keväät ovat Suomessa lämmenneet ja jäänlähdöt 
aikaistuneet koko maassa. Jaksolla 1963–2017 aikaistumi-
nen (d/55 a) on joillakin etelän järvillä ollut liki kolme viikkoa, 
Lapissa 1–2 viikkoa. Lähes jokaisella havaintopaikalla muu-
tos on ollut tilastollisesti merkitsevä ainakin 95 % tasolla.
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Kuva 5. Pentti Linkola ja Rimmo kalassa Vanajavedellä maa-
liskuussa 2003. Jään paksuus oli yli 90 senttiä, todennäköises-
ti suurin koko itsenäisyyden ajalta. Koska lunta ei jäällä ollut, 
lämpölaajeneminen oli kuitenkin murtanut koko selän poik-
ki ulottuvan metrin korkuisen vallin, joka erottuu horisontis-
sa. Linkolan oli pitänyt raivata kirveellä kulkutie vallin läpi.
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Euroopan kiristynyt tilanne ja 
Neuvostoliiton sotilaallinen 
vahvistuminen 1930-luvulla 
herättivät Suomessa kasvavaa 

huolta. Yleisesti ei kuitenkaan uskottu 
sodan syttymiseen eikä merkittäviä uhra-
uksia puolustuksen vahvistamiseen valtio-
vallan toimesta ymmärretty tehdä. Puolus-
tushallinto ei tietenkään voinut pysyä 
toimettomana, vaan pyrki käytettävissä 
olevien resurssiensa puitteissa kohenta-
maan maan puolustautumiskykyä.

Ilmavoimien toimesta kuvattiin vuoden 
1935 kevättulvan aikana Karjalan 
Kannaksella Summajoen laakson ja 
Kuolemajärven eteläpuoliset alueet. 
Ilmakuvien avulla saatiin käsitys niiden 
alueiden laajuudesta, jotka olisi mahdol-
lista sopivien vesistöjärjestelytöiden avulla 
saattaa veden valtaan. Eräitä töitä kuten 
Rokkalanjoen ja Perojoen padot ennä-
tettiin saada valmiiksi ennen talvisodan 
puhkeamista. Patojen avulla oli mahdollista 
nostaa vedenpintaa ja hankaloittaa pans-
sarivaunujen liikkeitä sekä estää jalkaväen 
kaivautumista.

DI Viljo Castrén esitti toukokuussa 1939 
johtamansa Saimaan säännöstelytoimiston 
henkilökunnan puolesta, että he olisivat 
valmiit vapaaehtoiseen maanpuolustus-
työhön omalla ammattiosaamisellaan. 
He saivat tehtäväkseen Äyräpään vesistön 
järjestelyn suunnittelun. Tavoitteena oli 

nostaa vesipintaa Äyräpäänjärvessä ja 
Salmenkaitajoessa. Suunnitelma valmistui 
syksyyn mennessä ja se ennätettiin osin 
toteuttaa vuodenvaihteeseen mennessä.

Linnoittamistyöt olivat saaneet vauhtia 
puolustusneuvoston puheenjohtajan, 
sotamarsalkka Mannerheimin heinä-
kuussa 1939 puolustusministerille lähet-
tämästä kirjelmästä, joka sisälsi laajan 
linnoittamisohjelman.

Syyskuun puolivälissä everstiluutnantti 
Valo Nihtilä teki ehdotuksen Pielisestä 
Saimaan kanavaan ulottuvasta linnoitus-
linjasta, jossa vesistöt muodostaisivat luon-
taisen etenemisesteen. Tämän lisäksi hän 
esitti Saimaan ja Suomenlahden välin tutki-
mista puolustuslinjaa varten. Salpa-linja 
alkoi hahmottua.

Lokakuussa kaikki Kannaksella olevat 
armeijan yhtymät ja ryhmät saivat tehtä-
väkseen tiedustella mahdolliset patoamis-
paikat ja patoamisella saatavissa olevat 
tulvitusalueet. Tämän seurauksena oli 
muun muassa, että Summajärvestä laskevan 
Majajoen vedenpintaa nostettiin metrin 
verran. Kun jääkannen arvioitiin olevan 
riittävän paksu, vettä laskettiin, jolloin jään 
alle jäi tyhjä tila. Jää ei kantanut ja tämä esti 
hyökkääjän etenemistä.

Neuvostojoukot hyökkäsivät marraskuun 
30 päivänä. Suomi taisteli olemassaolostaan.

Vesi hyökkäyksen esteenä

PERTTI VAKKILAINEN
emeritusprofessori, 
Aalto-yliopisto

Itsenäisen Suomen ensimmäisiä linnoittamissuunnitelmia ryhdyttiin tekemään jo 1920-luvulla. Vesistöt 
otettiin huomioon estearvoa lisäävinä tekijöinä. Mitä laajempi oli vesialue, sitä parempi takana olevan 
puolustajan kannalta. Vesialaa voidaan lisätä padottamalla ja padotusta myös käytettiin molempien 
sotiemme aikana. Jäähän tehdyt railot vaikeuttivat ja estivät hyökkääjän etenemistä talvella.
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Padotushankkeita T-linjalla

Yleisesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Lennart 
Oesch oli päättänyt elokuussa1939 sijoittaa taka-aseman, 
ns. T-linjan, Suomenvedenpohjan ja Vuoksen välille. Pari 
viikkoa myöhemmin Linnoitustoimisto antoi DI Pentti 
Kaiteran tehtäväksi kyseisen alueen kartoittamisen.

Kaitera kirjoitti vuonna 1980 laatimassaan muistiossa:

”Syksyllä 15.09.1939 kutsui majuri Vansen minut johta-
maan Linnoitustoimiston kartoitustöitä T-linjalla lähellä 
Viipuria sekä Jänisjokilinjalla. Yli-ins. von Essen antoi 
luvan tiedustella maanviljelysinsinööripiireissä työskente-
leviä diplomi-insinöörejä ja rakennusmestareita vapaaehtoi-
siksi kartoitusryhmien johtajiksi. Heitä ilmoittautui yhteensä 
noin 50.

Tiedustelin sitten useista oppikouluista yläluokkalaisia poikia 
kartoitusapulaisiksi. Heitä tuli hieman yli 300. Näiden 
avulla kartoitettiin yhden metrin korkeuskäyrillä noin 5 km 
leveä linja Viipurinlahdesta Vuokseen Talin kautta koski-
alueen alaosaan saakka.

Alun perin oli ajatuksena suunnitella näille linjoille 
Maginot-linjan tapainen puolustusvyöhyke. Kartoitus auttoi 
kuitenkin toisenlaista tarkoitusta. Se auttoi dipl.ins. Viljo 
Castrenia suunnittelemaan noin 10 km:n pituinen tulva-
järvi Viipurin itäpuolelle, mikä talvisodan lopussa rajoitti 
neuvostojoukkojen hyökkäysaluetta. Vesi tähän järveen 
johdettiin Saimaan kanavasta.”

DI Castrénin Juustilan selän eteläpuolella suunnitte-
leman Kivikosken padon rakentaminen alkoi 10.11.1939. 
Padon pituus oli 380 m ja harjan korkeus +5,50 m. Padon 
toisessa päässä oli betoninen säännöstelypato. Tavoitteena 
oli nostaa vedenpinta korkeuteen +5.00 m, mutta kun 
pato saatiin suljetuksi vasta 18.2.1940, ennätti vesi nousta 
vain tasolle +3.30 ennen kuin rauha tuli 13. maaliskuuta.

Kesän 1944 suurhyökkäyksen ollessa käynnissä selvitet-
tiin Kivikosken padon käyttömahdollisuutta talvisodan 
tapaan. Maapatoa oli kuitenkin tuhoutunut 35 metrin 
matkalta. Aika ja työntekijäresurssit eivät riittäneet padon 
korjaamiseen.

Jääesteet
Railoja tekemällä pyrittiin järvillä ja merellä estämään 
hyökkääjän etenemistä. Tässä työssä käytettiin erityyp-
pisiä sahoja ja räjäytyksiä. Jäätymisen estämiseksi railot 
peitettiin alkuvaiheessa havuilla tai laudoille. Pian opittiin 
työmenetelmä, jossa railon annettiin jäätyä ohueen jäähän 
ja sitten se peitettiin lumella. Viipurinlahdelle tehtiin pisin 
railo, peräti 18 km.

DI Viljo Rinne sai joulukuussa 1939 tehtäväkseen saattaa 
Saimaan kanava hyökkäysesteeksi. Sulkujen kohdille 
rakennettiin settipadot, joiden avulla juoksutettiin sopivia 
vesimääriä jäätymisen estämiseksi. Kanavan järvillä rikot-
tiin jäätä laivoilla. Tämän lisäksi sahattiin järvien jäähän 
railoja, jotka peitettiin jäätymisen estämiseksi.

Kuva 1. Pentti Kaitera. Kuva 2. Kivikosken padon tulva-allas (Lähde: Arimo 1981)
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T-linjalta ensin Jänisjokilinjalle ja sitten Virolahdelle siir-
retyn Pioneeriosasto Kaiteran päällikkö Pentti Kaitera 
pyrki omalta osaltaan kehittämään jääesteitä. Hän mittasi 
eri tavoin peitettyjen railojen lämpötiloja, mutta ei ollut 
saamiensa tulosten perusteella kovinkaan tyytyväinen. 
Jotain muuta piti keksiä. Hän kirjoittaa em. muistiossaan:

”Kun merijäähän tekemämme, noin 4–5 metrin leveät 
railot jäätyivät kovissa pakkasissa pian umpeen, mietin 
uusia keinoja hyökkäysvaunuesteiden tekemiseksi vesis-
töjen kohdalla. Sain ajatuksen, että painamalla jalkapum-
puilla ilmaa merenpohjaan 5–10 metrin syvyyteen saadaan 
riittävän lämmintä vettä sulattamaan jäätä. Ilmoitin 
ajatuksen kenraali Hanellille, joka oli nimitetty Päämajan 
pioneeriosaston komentajaksi. Tämä selosti asian marsalkka 
Mannerheimille ja välirauhan aikana sain tehtäväksi tutkia 
asiaa tarkemmin.”

Heinäkuussa 1940 Hanell antoi Kaiteran tehtä-
väksi organisoida toimikunnan ”vesistöjen 
varustamiseksi talvella suoritettavaa hyökkäystä 
varten”. Kaitera kutsui tähän ns. jääestetoimi-
kuntaan mukaan joukon insinöörejä ja järvien 
jääsuhteiden asiantuntijan, FT Heikki Simojoen. 
Toimikunnan työtä jatkoi loka-marraskuun vaih-
teessa perustettu vesistötoimisto, jonka päälli-
köksi Pentti Kaitera tuli.

Marraskuun 1940 lopussa aloitettiin paineil-
mamenetelmän testaaminen Palojärvellä, noin 
50 km Rovaniemeltä luoteeseen. Myöhemmin 
samana talvena vastaavia kokeita tehtiin 
Kirkkonummen Tampajalla, Vanajavedellä ja 
Suomenlahdella. Havaittiin, että veden lämpötila 
vaihtelee erilaisilla vesistöalueilla niin suuresti, 
että menettelytavan käyttömahdollisuudet riip-
puvat paikallisista olosuhteista. Menetelmän 
arvioitiin kuitenkin yleensä toimivan, jos veden 
syvyys oli suurempi kuin 5 m.

Sekä railo- että paineilmamenetelmiä varten 
katsottiin tarpeelliseksi suorittaa vesistöjen 
syvyyskartoituksia. Ne pantiin käyntiin tammi-
kuussa 1941 ja helmikuun loppuun mennessä 
oli kartoitettu vesialueita jo 2 500 km². Kevään 
aikana saatiin tavoitteeksi asetetut kartoitus-
määrät pääosin suoritetuiksi.

Paineilmamenetelmää ei sota-aikana sanottavasti 
käytetty. Kaiteran tietoon tuli kuitenkin, että 
Itä-Karjalassa rakennettiin joitakin jäänsulatus-
linjoja. Kun jatkosodan loppuvaiheessa neuvosto-
joukot hyökkäsivät, oli kesä ja järvet olivat sulina.

Salpa-linja

Marsalkka Mannerheim ilmoitti maaliskuun 22. päivänä 
1940, että linja Klamilasta Luumäelle oli viipymättä 
linnoitettava. Kenraaliluutnantti Edvard Hanell sai tehtä-
väkseen varsinaisen suunnittelutyön ja yksityiskohtainen 
suunnitelma puolustuslinjan eli Salpa-linjan sijainnista 
täsmentyi vielä eri armeijakuntien antamien parannus-
ehdotusten jälkeen. Lopullinen pääpuolustuslinja kulki 
Virolahdelta läpi Suomen aina Petsamoon asti. Eteläisin 
osa Suomenlahdelta Kivijärvelle kantalinnoitettiin yhte-
näiseksi linjaksi, Kivijärveltä Pieliseen nojauduttiin vesis-
töihin ja Pielisen pohjoispuolelta alkaen suljettiin itä-länsi-
suuntaiset tiet tukikohdilla. Perusratkaisu noudatteli siten 
Valo Nihtilän syyskuussa 1939 esittämää suunnitelmaa.

Salpa-linjan työntekjöiden määrä oli enimmillään 35 000. 
Heidän työnsä tulokset olivat mittavat: 728 kpl teräsbe-

Kuva 3. Salpa-linja (Lähde: Salpakeskus)
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tonikorsuja, 25 kpl luolia, 3 000 kpl puisia kenttälinnoit-
teita, 225 km monirivisiä panssariesteitä, 300 km piikki-
lankaesteitä ja 350 km taistelu- ja yhdyshautoja. Tämä 
kaikki saatiin aikaan 18 aktiivisen rakentamiskuukauden 
aikana.

Salpa-linjan estevaikutuksen vahvistamiseksi tehtiin 
Suomenlahden ja Kivijärven välillä eräitä patoamis-
töitä. Näistä merkittävin on Viljo Castrénin suunnitte-
lema järjestelmä, jossa vettä juoksutetaan Kivijärvestä 1,5 
metriä alempana olevaan Suur-Urpalanjärveen. Castrén oli 
esittänyt tätä koskevan alustavan ratkaisun jo talvisodan 
loppuvaiheessa ja välirauhan aikana hän täydensi suunni-
telmansa kuusi patoa käsittävään lopulliseen muotoon.

Kivijärven rantaan rakennettiin pato, josta vesi johdet-
tiin maakannaksen läpi kahdella betoniputkella. Putkia 
käytettiin, jottei vesi pääsisi hallitsemattomasti syövyt-
tämään maaperää. Rakennustyöt tehtiin rivakasti ja ne 
valmistuivat joulukuussa 1940. Castrénin kertoman 

mukaan kesällä 1944 juoksutus Kivijärvestä toteutettiin, 
mutta sodankäynti ei näille alueille ulottunut.

Yhteenveto
Luonnolliset vesiesteet, vesistöt, järvet, joet ja jopa purot 
toimivat merkittävinä hyökkääjän etenemistä vaike-
uttavina maastotekijöinä. Sota-aikana tätä estevaiku-
tusta voitiin jossain määrin lisätä vedenpintoja sopivissa 
kohdissa nostamalla. Erityisen suurta vaikutusta näillä 
toimenpiteillä ei kuitenkaan ollut. Ilmeisesti sotatoi-
mien kannalta merkittävin padotus tehtiin kesällä 1944 
Koirinojalla, Laatokan pohjoispuolella. Siellä tulva-alueen 
laajuus oli noin 400 hehtaaria ja se lisäsi maaston estearvoa 
oleellisesti.

Railot muodostivat talvisodassa Viipurinlahdella tärkeän 
esteen. Välirauhan aikana kehitettyä paineilmamene-
telmää ei sotatilanteessa päästy sanottavasti kokeilemaan 
jatkosodan ratkaisutaistelujen tapahtuessa kesäaikana.

Kivikosken patoa käytettiin hyödyksi vielä vuonna 1967, 
kun Saimaan kanavaa rakennettiin uudelleen. Sen avulla 
voitiin Kivikosken-Lavolan välinen kanavan osa syventää 
ja leventää kuivatyönä, mikä alensi kustannuksia ja 
helpotti työtä.

Paineilmamenetelmää, jota ryhdyttiin nimittämään 
poreilu- tai purlutusmenetelmäksi on sodan jälkeen 
käytetty, kun on pidetty lossipaikkoja ja puunjalostuste-
ollisuuden tehtaiden yhteydessä olevia tukkien varastoin-
tipaikkoja sulina. 

Kuva 4. Kivijärven-Suur-Urpalanjärven tulvitussuunnitelma 
(Lähde: Arimo 1981)
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Suomen vesihuollon suuntaviivat 
-selvitys (Silfverberg 2017) 
nostaa tulevaisuuden haasteiksi 
erityisesti seuraavat viisi priori-

teettia: 1) Vesihuoltolaitosten resurssien 
vahvistaminen sellaisiksi, että toimin-
nalle voidaan varmistaa riittävät talou-
delliset ja osaamisresurssit; 2) Tutkimus-, 
kehitys- ja innovaatiotoiminnan sekä 
osaamisen vahvistaminen kehittämällä 
strategisia TKI- ja koulutusklustereita, 
jotka voidaan luontevimmin rakentaa 
tärkeimpien korkeakoulujen/yliopis-
tojen ympärille; 3) Valuma-aluepoh-
jaisen ajattelun vahvistaminen suunnit-
telussa ja palveluiden toteuttamisessa; 4) 
Vesihuollon voimakkaampi kytkeminen 
osaksi bio- ja kiertotaloutta; 5) Vesihuol-
tosektorin kansainvälisen yhteistyön 
vahvistaminen. Samat asiat nousivat 
esille myös omassa tutkimuksessamme.

Pitkän aikavälin strateginen 
suunnittelu tarpeen

Toimiva vesihuolto vaatii pitkän aika-
välin suunnittelua, joka ei istu nykyiseen 
kvartaalitalouden henkeen. Suomen 
vesilaitoksia perustettaessa suunnitel-
tiin laitokset vastaamaan jopa seuraavan 
sadan vuoden tarpeisiin. Tämä oli jo 
aikanaan todellista strategista suunnit-
telua. Kuten monessa muussakin asiassa, 
niin myös vesihuollossa on vaarana, että 
suotuisa kehityspolku katkeaa ulkoisten 
paineiden takia. Pahimmassa vaihtoeh-
dossa pitkän aikavälin päätökset perus-
tuvat yhden virkamiehen unelmaan 
tai rahan perässä juoksevan konsultin 

muualta kritiikittä kopioituun näke-
mykseen. Kuka varmistaa, että päättäjät 
ymmärtävät oikeasti, mitä ja mistä he 
päättävät?

Onko siis vesihuollon tulevaisuus sitä, 
että juodaan hanasta juomakelpoista 
vettä ja varustaudutaan keittokehotuk-
siin silloin tällöin tekstiviestin jälkeen? 
Vai valitaanko ratkaisu, jossa ylläpide-
tään tämä nykyinen laadukas taso ja 
keittokehotus sattuu omalle kohdalle 
vain kerran elämässä? Tällä hetkellä on 
olemassa kaikki edellytykset positiivisiin 
tulevaisuuden näkymiin, mikäli histo-
riallista kehityspolkua noudatetaan ja 
vesilaitosten annetaan toimia kunnalli-
sessa omistuksessa vahvoina ja itsenäi-
sinä, piiloverottamatta niitä henkihieve-
riin tai yhdistämättä niitä sektorin ulko-
puolelta nouseviin, poliittisilla tai muilla 
perusteilla ajettaviin toimialan ulkopuo-
lisiin yhtiöihin.

Suomalaisen vesihuollon perinteinen ja 
menestyksekäs malli on myös olennainen 
osa Suomen kansainvälistä menestystä 
ja kilpailukykyä. Biotalouskaan ei ole 
mahdollista ilman toimivaa vesihuoltoa. 
Päätöksenteon kannalta näkymättö-
mäksi väitettyyn vesihuoltoon (talous-
vesi ja jätevesi) me kaikki törmäämme 
kuitenkin joka päivä: juomakelpoiseen 
veteen, vesivessaan ja parantuneisiin 
vesistöihin – ja monta kertaa.

Laman kourissa kamppailevassa 
Suo messa näyttää euro olevan entistä kin 
useimmin se konsultti, jota kuunnel-

PETRI JUUTI
tutkimuspäällikkö
Tampereen teknillinen 
yliopisto, Rakennusteknikka
e-mail: petri.juuti@tut.fi

Tämä artikkeli perustuu juuri ilmestyneeseen teokseen Sata vuotta vesihuoltoa Suomessa 1917–2017. 
Tässä monografiassa on kuvattu koko Suomen vesihuollon eli vedenhankinnan ja jätevesihuollon his-
toria sadan vuoden ajalta.

Sata vuotta vesihuoltoa Suomessa 
1917–2017

RIIKKA RAJALA
yliopistotutkija
Tampereen teknillinen yliopisto, 
Rakennustekniikka
e-mail: riikka.rajala@tut.fi

TAPIO KATKO
UNESCO Oppituolin haltija,
Tampereen teknillinen yliopisto, 
Rakennusteknikka
e-mail: tapio.katko@tut.fi

13Vesitalous 6/2017

SUOMI 100 VUOT TA

VT1706.indd   13 23.11.2017   10:10:38



laan. Jos kuitenkin tarkastellaan vain taloudellisia näke-
myksiä, niin päätökset menevät mitä todennäköisimmin 
vikaan. Vastoin vanhaa kulunutta hokemaa ”euro on 
hyvä konsultti” tällaisessa kriittisessä palvelussa kuten 
vesihuolto, euro on yksin erittäin huono konsultti eikä 
ota huomioon sosiaalisia, historiallisia, kulttuurillisia tai 
ympäristöllisiä näkökulmia. Erityisesti murrosten, hallin-
nollisten muutosten ja kriisien aikana on olemassa selvä 
tarve tutkimukseen perustuvalle tiedolle.

Vesihuollon pelikenttä
Vesihuollon pitkän aikavälin polkuriippuvuuksiin keskit-
tyneen tutkimuksen (Rajala 2009, päivitetty 2017) perus-

teella suomalaisille vesihuoltolaitoksille on tehty seuraavat 
suositukset:

(i) Älä unohda kuntalaisia ja päättäjiä. Älä myöskään 
anna heidän unohtaa vesilaitoksen tekemää vesihuol-
totyötä. Jos on tarpeen, niin muistuta kuntalaisia 
ja päättäjiä vesilaitoksen olemassaolosta ja tarpeista 
säännöllisesti.

(ii) Unohda vanha viisaus: ”Vesihuolto toimii hyvin, kun 
mistään ei kuulu mitään.” Vaadi sen sijaan palautetta 
omistajilta ja osoita, että palautteella on merkitystä.

(iii) Toimiva vesihuolto vaatii laaja-alaista osaamista sekä 
erityisosaamista. Varmista, että hiljainen tieto siirtyy 
vesilaitoksella eteenpäin, uusille vesihuollon tekijöille.
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(iv) Ennakolta voidaan arvioida kuntalaisten mahdollinen 
vastustus tarpeelliseenkin muutokseen vesihuollossa. 
Muista, että jopa hyvät uudistukset voivat kaatua 
kateuteen, tiedon puutteeseen ja omistushaluun.

(v) Kaikilla on kuitenkin oltava oikeus perusteltuun 
mielipiteeseen, vaikka käsitys voisikin olla esimer-
kiksi virkamiehen näkökulmasta ”väärä”. Ohjattu, 
asiallinen ja osallistava keskustelu ja toiminta sidos-
ryhmien kanssa ovat osa tämän päivän vesihuoltoa.

(vi) Vaadi pätevää tutkimukseen perustuvaa tietoa, 
jonka perusteella voidaan tehdä pitkän aikavälin 
päätöksiä ja kehittää edelleen vesihuoltolaitoksen 
toimintaperiaatteita.

Ns. uuden institutionaalisen taloustieteen perustaja, 
vuoden 1993 taloustieteen Nobelisti Douglas C. North 
erottaa organisaatiot ja instituutiot toisistaan seuraavalla 
jalkapallo-analogialla: organisaatiot ovat pelaajia ja insti-
tuutiot ovat virallisia tai epävirallisia pelisääntöjä. Tältä 
pohjalta on hahmoteltu ehdotus Suomen vesihuollon peli-
kentäksi ja tärkeimmiksi pelaajiksi (katso kuva).

Oleellista sujuvan yhteispelin kannalta on se, että kaikille 
pelaajille löytyy kullekin parhaiten soveltuvat roolit. 
Yksittäiset tähdet eivät yksinään pärjää, mutta voivat 
päästä loistamaan, jos yhteispeli muutoin toimii. Hyvällä 
yhteistyöllä peli voi toimia hyvin ilman tähtiäkin. Ja hyvää 
peliä voi toteuttaa erilaisilla taktiikoilla.

Ennen kaikkea: yhtä oikeaa ratkaisua ei ole. Hyvään 
lopputulokseen on monia mahdollisia kehityspolkuja. 
Nyt tulee mediaa seuratessa usein vaikutelma, että radi-
kaaleja ja ehdottomia muutosesityksiä esittämällä pyri-
tään julkisuuteen. Huomion saanti on sinällään tietysti 
eduksi, mutta parhaan lopputuloksen saamiseksi tulisi 
kaikki mahdolliset vaihtoehdot ja kehityspolut tutkia. 
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Maa- ja vesitekniikan tuki ry sekä Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto.

Entäpä jos vesivessoja ei olisi 
otettu käyttöön vuosisata sitten?

Vielä 1900-luvun alkaessa kiersivät Paska-
Pransse ja monet hänen ammattitoverinsa 
tyhjentämässä hevoskärryillä huussinalu-
sia Tampereella ja muissa Suomen kau-
pungeissa. Ulosteiden uhka kaupungille ei 

kuitenkaan näiden toimien ansiosta poistunut, vaan 
ongelmat lisääntyivät jatkuvasti väkiluvun kasvaessa. 
Päivässä 300 ihmistä tuotti hevoskuormallisen ulostei-
ta. Minna Harjula on laskenut, että teoreettisesti Tam-
pereella jo vuonna 1890 hevoskuormia olisi tarvittu 
päivässä 66 ja kymmenen vuotta myöhemmin lähes 
kaksinkertainen määrä. Tukholmassa oli kuitenkin to-
dettu, että vain viidennes määrästä kerättiin talteen 
loppujen valuessa maahan tai haihtuessa ilmaan. On-
gelmaa lisäsivät eläinten ulosteet. Nyt teoreettisesti 
tarvittaisiin 766 hevoskuormaa per päivä. Aikamoi-
nen hevosliikenne, mutta toki hevoset olisi korvattu 
viimeistään toisen maailmansodan jälkeen moottori-
kalustolla. Sitä tarvittaisiin korkeintaan kymmenesosa 
hevosten määrään verrattuna, noin 50 kuorma-autoa. 
Ne kuljettaisivat erittelevistä kuivakäymälöistä otetut 
ulosteet talteen kahteen eri säiliöön, toinen virtsalle 
ja toinen kiinteälle ulosteelle. Tampereella ulosteista 
otettaisiin ravinteet talteen todennäköisesti Tarasten-
järvellä. Varsinkin fosfori olisi arvokasta talteen otettu-
na. Ympäristön kannalta järjestelmä olisi erittäin hyvä 
ja kiertotalouden hengen mukainen.
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o 1800-luvun puolella lähetettiin 
Helsingistä useita asiantuntijoita 
ja virkamiehiä ulkomaille hake-
maan maahamme eri alojen 
uusinta tietämystä. Vuonna 1858 

saksalainen Edmund von Berg teki 
arvion Suomen metsien tilasta ja havaitsi, 
kuinka ”suomalaiset typeryyden ja 
ahneuden vimmassa tappavat sen kanan, 
joka heille kultamunia munii”. Hänen 
mielestään tärkein syy metsien huonoon 
tilaan oli ”yleinen suremattomuus”. Uutta 
peltoa kaskettiin, metsäpaloja ei sammu-
tettu eikä metsiä uudistettu. Arvion 
vaikutuksesta Suomen ensimmäinen 
metsäopisto aloitti toimintansa Evolla 
vuonna 1862.

Myös vesihuollon alalla Suomessa seurat-
tiin kansainvälistä kehitystä. Helsingin 
kaupungin vesilaitoksen ensimmäi sen 
suunnitelman laatinut, alun perin norja-
lainen insinööri Endre Lekve teki opinto-
matkan Tukholmaan, Kööpenhaminaan, 
Altonaan ja Hampuriin vuonna 1866. 
Vesilaitoksen johtaja C. Hausen kävi 
vuonna 1889 opintomatkalla Ruotsin, 
Saksan, Hollannin, Englannin ja Belgian 
kaupunkien vesilaitoksilla. Matkastaan 
hän laati lähes 600-sivuisen matkaker-
tomuksen. Jätevesien osalta vesilaitoksen 
johtaja R. Granqvist teki opintomatkan 
Saksaan ja Englantiin vuonna 1922.

Kehitys, tieto ja innovaatiot eivät kuiten-
kaan kulkeneet ulkomailta Suomeen 
pääkaupungin kautta vaan kaupungit 
hakivat tarvitsemansa tietotaidon suoraan 
ulkomailta sieltä, missä parasta tietoa ja 

taitoa oli saatavilla. Vahvinta kansain-
välinen kanssakäyminen oli rannikolla 
mutta myös sisämaan kaupungeilla oli 
suoria suhteita ulkomaille. Lähes kaikki 
autonomian aikana perustetut vesilai-
tokset hankkivat kuitenkin tietämystä 
Helsingistä ja monet myös Viipurista. 
Vesilaitosjohtajia toimi myös useamman 
kaupungin palveluksessa uransa aikana.

Kuvaan 1 on pelkistetty maamme asian-
tuntijoiden verkottumista niin koti-
maassa kuin muualla Euroopassa ennen 
itsenäistymistä. Rannikon kaupungit 
olivat suoraan yhteyksissä ulkomaille 
kuten Ruotsiin ja Saksaan. Suomessa 
kehityksen kannalta keskeisiä paikka-
kuntia olivat maaseudulla Ilmajoki, 
Isojoki ja Pirkkala. Kaupungeista kärkeä 
edustivat Helsinki, Tampere, Viipuri, 
Oulu, Turku, Hanko, Hämeenlinna, 
Lahti, Jyväskylä, Mikkeli, Porvoo, 
Kuopio, Sortavala, Vaasa, Kotka, 
Kokkola ja Pori. Asiantuntemusta haet-
tiin ainakin Tukholmasta, Göteborgista, 
Berliinistä, Hampurista, Altonasta, 
Leipzigista, Pietarista, Lontoosta, 
Kööpenhaminasta ja Pariisista.

Vaasan vesilaitoksen syntyhistoriassa 
korostuvat yhteydet Tukholmaan ja 
erityisesti Saksaan. Ruotsalainen arkki-
tehti Carl Axel Setterberg (1812–71) 
muutti Vaasaan vuonna 1853 pian 
kaupungin palon jälkeen. Asemakaavan 
lisäksi hän suunnitteli kaupunkiin 
useita julkisia ja yksityisiä rakennuksia. 
Vuonna 1901 Vaasaan asetettiin vesi-
johtokomitea tekemään pohjavesitutki-

Vesihuollon ammattilaiset ovat 
verkostoituneet kautta aikojen
Maamme vesihuollon asiantuntijat ovat verkostoituneet kansallisesti ja kansainvälisesti jo 
1800-luvulta lähtien, jolloin keskitettyä vesihuoltoa ryhdyttiin kehittämään. Artikkelissa käsitellään 
verkostoitumisen historiallista kaarta ja pohditaan lopuksi, miten tämä kehitys näyttäytyy nykyisin 
ja mitä siitä voitaisiin oppia.
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muksia. Tukholmasta pyydettiin asiantuntijaksi insinööri 
J.G. Richert (Kuva 2), joka ehdotti tekopohjaveden 
valmistusta. Hänen suunnittelemansa tekopohjavesilaitos 
oli valmistunut Göteborgiin vuonna 1902. Myöhemmin 
Richert toimi asiantuntijana Pietarsaaressa.

Vaasassa vieraili myös useampi saksalainen asian-
tuntija, kuten A. Thiem Leipzigistä vuonna 1907. 
Professori Hoffmannilta Leipzigista pyydettiin lausunto 
Gerbynjärven vedestä. Pohjavesitutkimuksiin osal-
listui myös insinööri E. Prinz Berliinistä. Vuonna 1910 
Teknillinen Klubi antoi tri Gunnar Heikellille apurahan 
opintomatkalle Saksaan.

Vaasan kaupunginvaltuusto päätti huhtikuussa 1913 
rakennuttaa vesilaitoksen, joka aloitti toimintansa 1915. 
Vuonna 1929 Vaasassa ryhdyttiin valmistamaan tekopoh-
javettä, ensimmäisenä Suomessa. Saksalaisten asiantunti-
joiden suomalainen pohjavesien ”oppipoika” oli Bernard 
Gagneur, joka toimi mm. Viipurin kaupungininsinöörinä. 
Konsulttitehtävien kautta Vaasan vesilaitoksen yhteydet 
Ruotsiin ovat jatkuneet viime vuosiin saakka.

Maamme ensimmäinen kaupunkien vesi- ja viemäri-
laitos valmistui Helsinkiin vuonna 1876 ja ensimmäinen 

maaseudun vesijohtolaitos Ilmajoelle 1872. Ennen itse-
näistymistä Suomen kaupunkeihin oli perustettu 16 vesi-
laitosta ja 16 viemärilaitosta.

Monilla aloilla käytiin opiskelemassa Keski-Euroopassa 
ennen ensimmäistä maailmansotaa. Tässä joukossa on 
voinut olla myös rakentamisen ja vesialan henkilöitä. 
Tekniikan koulutuksessa oli keskeisenä tavoitteena 
kuitenkin kehittää suomalaista insinöörikoulutusta. Tätä 
varten otettiin mallia ja kutsuttiin opettajia erityisesti 
Saksasta.

Kansainvälisessä kanssakäymisessä seurasi itsenäistymisen 
jälkeen suvantovaihe. Tampereella ryhdyttiin pohtimaan 
mahdollista jätevesien puhdistusta vuoden 1920 tienoilla, 
jolloin elintarpeiden tarkastusaseman johtaja Ben Mitro 
teki kolmen kuukauden opintomatkan Saksaan. Hän 
opiskeli aiemmin Saksassa ja toimi Hampurissa hygiee-
nisen laitoksen assistenttina.

Verkottumista toisen maailmansodan jälkeen
Sodan jälkeen kansainvälinen yhteistyö alkoi kehittyä. 
YIT:n palveluksessa ollut Osmo Makkonen (Kuva 3) 
suoritti MSC (Sanitary Engineering) -tutkinnon 

Kuva 1. Suomen vesihuollon verkottumista ja tieto-taidon hankintaa ulkomailta 
ennen vuotta 1917.

Kuva 2. Ruotsalainen insinööri  
J.G. Richert (1857–1934), jonka 
asian tuntemusta käytettiin suunni-
teltaessa Vaasan vesilaitosta.
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Massachusetts Institute of Technology’ssa (MIT) vuosina 
1948–49. Opinnäytteenään hän kehitti pystyselkeytyk-
seen perustuvan filtraattorin, jota käyttäviä pintavesilai-
toksia YIT rakensi kymmeniä.

Pian sodan jälkeen vesialan ammattilaiset tekivät opin-
tomatkoja Eurooppaan, erityisesti Ruotsiin, Saksaan, 
Tanskaan, Hollantiin, Englantiin ja Sveitsiin sekä myös 
Pohjois-Amerikkaan. Heitä olivat muun muassa Jussi ja 
Urpu-Liisa Airaksinen, Pentti Kaitera, Eero Kajosaari, 
Osmo Makkonen, Matti Murto, Risto Mussalo, Osmo 
Niemelä ja Seppo Oinonen. Eräät suomalaiset saivat 
Maailman terveysjärjestön WHO:n tai Maa- ja metsä-
talousjärjestön FAO:n stipendin opintoihin. Vesto Oy 
lähetti nuoria insinöörejä harjoittelijoiksi Norjaan ja 
Ruotsiin. Tämä kaikki loi pohjaa vesihuollon ja vesien-
suojelun kehittämiselle sekä vientitoiminnalle.

Hollannin Delftiin perustettiin kansainvälinen vesialan 
koulutusinstituutti vuonna 1957, jolloin siellä pidet-
tiin ensimmäinen vesirakennuksen diploma-kurssi. 
Vuodesta 1976 lähtien instituutti on tunnettu nimellä 
IHE. Lukuvuonna 1960–61 se piti ensimmäisen eurooppa-
laisen sanitääri-insinöörikurssin, johon osallistuivat Matti 
Viitasaari ja Reino Säntti. Myöhemmin pääosin Sanitary 
diploma-kursseille on osallistunut ainakin 23 suoma-
laista, jotka ovat edenneet huomattavan korkeisiin tehtä-
viin julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Ammatilliset yhteistyöjärjestöt ovat myös tärkeitä 
verkottumisen muotoja. Vuonna 1905 perustet-
tiin Suomen rakennusmestarien keskusliitto ja vuonna 
1926 Suomen Kunnallisteknillinen Yhdistys r.y. 
Maanviljelysinsinööriyhdistys perustettiin vuonna 1934, 
mistä Suomen Rakennusinsinöörien Liitto laskee syntynsä.

Verkottuminen vahvistui, kun Suomi liittyi kansainvälisen 
vesilaitosyhdistyksen IWSA:n jäseneksi vuonna 1958. 
Vuonna 1965 perustettiin jätevesijärjestö IAWPR, jossa 
Suomea edusti vesiensuojelun neuvottelukunta. Suomen 
vesihuollon kenttä tiivistyi kuntien keskusjärjestöjen 
yhdistyessä, jolloin Vesihuoltoliiton pohjalle syntyi Vesi- 
ja viemärilaitosyhdistys, VVY vuonna 1992. Kotimaan 
ohella VVY:n kansainvälinen yhteistyö on lisääntynyt 
pohjoismaisten sisaryhdistysten ja Euroopan vesilaitoslai-
tosjärjestön EUREAU:n kanssa.

Suomen Vesiyhdistys r.y. edustaa VVY:n kanssa Suomea 
kansainvälisessä vesialan yhteistyöjärjestössä IWA:ssa. 
Vuodesta 1994 lähtien Vesiyhdistyksen vuosiseminaaria 
on vietetty Maailman vesipäivänä 22. maaliskuuta.

Kansainvälistyminen ilmenee myös Suomessa pidettyjen 
kansainvälisten konferenssien kautta sekä osallistumi-
sena niiden toimintaan. Näitä aktiviteetteja soisi suoma-
laisten hyödyntävän enemmänkin. Finnish Water Forum 
puolestaan perustettiin vuonna 2009 edistämään vesialan 

Kuva 3. Osmo Makkonen (1909–60), keskeisiä vesihuollon asiantuntijoita 1930–50-lukujen Suomessa.
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vientitoimintaa. Valitettavasti siinä on pääosin unohdettu 
koulutusviennin mahdollisuudet.

Vesihuollon koulutus kansainvälistyi mm. kehitysmaiden 
olosuhteisiin sovelletun postgraduate kurssin kautta (TKK 
1972–74; TTKK 1979–92), mutta se kuten muutkin 
vastaavat kehitysyhteistyöohjelmat päätettiin lopettaa 
1990-luvun laman aikana. Muita vesihuollon kansainvä-
lisiä ohjelmia olivat TTKK:n lähialueille suunnattu Water 
and Environmental Management- ohjelma 1992–99 sekä 
namibilaisten rakennustekniikan BSc-ohjelma 1989–92.

Suomen liityttyä Euroopan unioniin vuonna 1995 syntyi 
erityisesti ammattikorkeakouluihin ympäristöalan englan-
ninkielisiä ohjelmia ja opiskelijavaihdot lisääntyivät 
Euroopassa. Aalto–yliopistossa alkoi vuonna 2016 vesi- 
ja ympäristötekniikan englanninkielinen maisteriohjelma.

Vesihuollon yritystoiminta on viime vuosikymmenien 
aikana kansainvälistynyt, osin jopa erittäin voimakkaasti 
osana koko toimintaympäristön muutosta. Suomalaiset 
yritykset ovat voineet laajentaa toimintaansa tai ovat osin 
tulleet osaksi ulkomaisia yrityksiä, samalla kun ulkomaiset 
yritykset ovat laajentuneet Suomeen eri muodoissaan.

Pohdintaa ja päätelmiä
Kokonaisuutena voidaan todeta, että ammatillinen 
yhteistyö ja kontaktit niin kansallisesti kuin kansain-
välisesti ovat olleet vesihuollossa mukana alusta pitäen. 
Pääkaupunki Helsingillä on ollut merkittävä rooli, samalla 
kun sisämaan kaupungitkin ovat verkottuneet toisiinsa 

ja luoneet suoria kansainvälisiä yhteyksiään. Parasta alan 
asiantuntemusta on pyritty aina käyttämään.

Kansainvälisen verkottumisen kannalta on ollut valitet-
tavaa, että ulkoministeriö lopetti 1990-luvun alussa kehi-
tysyhteistyöllä tuetut koulutusohjelmat. Monissa muissa 
maissa tällaiset ohjelmat on nähty tärkeänä keinoina edis-
tettäessä kansainvälistä yhteistyötä ja vientitoimintaa.

Yliopistoissa syvällistä yhteistyötä voidaan rakentaa vain 
kasvotusten rauhassa tapahtuvan tasaveroisen kanssakäy-
misen myötä, vaikka virallisilla yhteistyösopimuksilla voi 
olla roolinsa.

Kotimaista ja kansainvälistä toimintaa ei kuitenkaan tule 
nähdä vaihtoehtoina vaan ne voivat luontevasti tukea toisiaan. 
Sama pätee vesihuollossa kaupunkien ja maaseudun välillä. 
Olisi myös luontevaa, että kansainvälistymisen ”ylihype-
tyksen” sijaan analysoitaisiin saadut kokemukset ja mietit-
täisiin kansallisen strategian tasolla kokonaisvaltaisesti niitä 
muotoja, joita voitaisiin kehittää jatkossa. 

Puwimex
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Tulvariskit, kyberhyökkä-
ykset vesilaitoksiin, vesivälit-
teiset epidemiat, teollisuuden 
päästöt, mikromuovit ja lääke-

ainejäämät - vaikka Suomi on kansain-
välistä kärkeä veden tilan ja hallinnan 
suhteen, veteen liittyvät kriisit ja uhkat 
herättävät meilläkin vilkasta keskustelua.

Yksittäiset kriisit ja uhkat eivät kuiten-
kaan kerro koko totuutta veteen kytkey-
tyvän turvallisuutemme tilasta. Tarvitaan 
laajempaa keskustelua siitä, mitä vesitur-
vallisuus on.

Mikä vesiturvallisuus?
Vesiturvallisuus (water security) on 
viimeisen viidentoista vuoden aikana 
kohonnut keskeiseksi veden hallinnan 
käsitteeksi ja tavoitteeksi kansainvälisesti. 
Sitä ovat ajaneet niin YK (mm. UN-Water 
2013), Global Water Partnership (GWP 
2000; 2014) kuin Maailman talousfooru-
mikin (Waughray 2011). Vesiturvallisuus 
nousee yhä useammin esiin myös 
muiden sektoreiden ja turvallisuusalan 
keskusteluissa.

Laajalti käytetyn UN-Water:in (2013) 
määritelmän mukaan vesiturvallisuus on 
kyky taata kestävä pääsy riittävään määrään 
hyväksyttävän laatuista vettä elinkeinoille, 
ihmisten hyvinvoinnille ja kehitykselle. 
Samalla se on kykyä ehkäistä vesien saas-
tumista ja veteen liittyviä katastrofeja sekä 
suojella ekosysteemejä rauhan ja poliit-
tisen vakauden ilmapiirissä.

Samankaltainen, hyvinvointiin ja kehi-
tykseen kytkeytyvä sekä veteen liittyvien 
riskien minimointia korostava määritelmä 
löytyy Suomen vesialan kansainvälisestä 
strategiasta (UM, MMM & YM 2009) 
ja siihen viittaavasta Vesitalousstrategiasta 
2011-2020 (MMM 2011). Suomessa 
vesiturvallisuus on määritelty myös raja-
tummin tarkoittamaan terveydelle turval-
lista veden laatua (water safety) (esim. 
Rautio 2017), jonka voidaan kuitenkin 
nähdä sisältyvän laajempaan määritel-
mään. Suomeksi olisi mahdollista puhua 
myös ruokaturvan (food security) tavoin 
vesiturvasta, varsinkin kun vesiturvalli-
suudeksi on käännetty myös vesillä liik-
kumisen turvallisuus (navigation safety). 
Laajempiin yhteiskunnan turvallisuuden 
keskusteluihin kytkettynä vesiturvalli-
suus veden hallinnan tavoitteena puoltaa 
kuitenkin paikkaansa.

Vesiturvallisuuskäsitteen lisäarvon on 
nähty mm. olevan se, että se kirkastaa 
hallinnan päämäärän nostaen esiin poli-
tiikkatoimille kriittisimmät osa-alueet 
(GWP 2014). Se ei rajoitu yksittäisiin 
kriiseihin, vaan sen lähtökohtana on 
veden merkitys kehitykselle ja hyvinvoin-
nille. Vesiturvallisuus toteutuu eri aika- ja 
paikkajänteillä: se kattaa niin veteen liit-
tyvän riskienhallinnan ja varautumisen, 
kriisien ja häiriötilanteiden hallinnan ja 
niiden jälkihoidon, kuin pidemmän aika-
välin kestävän veden käytön ja hallinnan. 
Vesiturvallisuus kytkeytyy täten myös 
resilienssin käsitteeseen, jolla tarkoite-
taan systeemille ominaista kykyä selvitä 

Vesiturvallisuus (water security) on noussut veden hallinnan keskeiseksi käsitteeksi ja tavoitteeksi 
kansainvälisesti. Mikä sen merkitys on Suomelle? Winland-hankkeessa muodostetaan kokonaiskuvaa 
Suomen vesiturvallisuuden tilasta yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Käsitteelle on tunnistettu kaksi 
keskeistä merkitystä: se auttaa vesialaa ymmärtämään yhteyksiään muuhun yhteiskuntaan samalla 
kun se tukee viestin vientiä veden merkityksestä kehitykselle ja hyvinvoinnille alamme ulkopuolelle.

Vesiturvallisuus – mikä sen 
merkitys on Suomelle?
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shokeista, kriiseistä ja pidemmän aikavälin muutok-
sista. Yhtä lailla laajalti käytetty haavoittuvuus kuvastaa 
ihmisten ja ekosysteemien vesiturvallisuuden tilaa. (Grey 
& Sadoff 2007; Bakker 2012)

Miltä näyttää Suomen vesiturvallisuus?
Vesiturvallisuus on Suomessa yllä kuvattujen määritel-
mien mukaisesti yleisesti ottaen erittäin hyvää luokkaa. 
Pääosin tämä on seurausta pitkäjänteisestä vesiensuoje-
lusta, uusien teknologioiden hyödyntämisestä ja veteen 
liittyvien riskien hallinnasta sekä hyvästä hallinnosta, osin 
suotuisista luonnonolosuhteista.

Euroopan unionin säädösten vieminen kansalliseen lain-
säädäntöön on tuonut lisää jämäkkyyttä ja kokonaisval-
taisuutta vesivarojen hallintaan. Lisäksi vesiturvallisuuden 
eri ulottuvuuksia on katettu mm. vesien- ja merenhoito-
suunnitelmissa, tulvariskien hallintasuunnitelmissa sekä 
haavoittuvuusanalyyseissä. Mainittujen Suomen vesialan 
kansainvälisen strategian ja Vesitalousstrategian lisäksi 
Suomessa on laadittu useita muita vesiturvallisuutta 
tukevia ohjelmia ja strategioita (esim. Talousveden turval-
lisuussuunnitelma (STM 2015), Yhteiskunnan turvalli-
suusstrategia (Turvallisuuskomitea 2017), ilmastonmuu-
toksen sopeutumissuunnitelmat ja toimintaohjelmat).

Toisaalta Suomessakaan ei ole kuitenkaan vältytty vesikrii-
seiltä, joista merkittävimpiä on listattu tietolaatikossa 1. 
Useita näistä kriiseistä on pahentanut ennakoinnin ja varau-
tumisen puute ja epäonnistuminen niistä viestimisessä.

Äänekosken vesiepidemia 2016
Samaan kaivoon oli asennettu sekä talousveden että jäteveden il-
manpoistoputket, mikä johti paineen laskiessa talousveden saastu-
miseen ja vesiepidemiaan.

Talvivaara 2012 –
Lupavalvonnan sekä vesitalouden hallinnan puutteet kaivosalueella 
johtaneet useisiin ylivuotoihin sekä lähivesistöjen pilaantumiseen.

Nokian vesikriisi 2007
Noin 6 000 ihmistä sairastui vatsatautiin, kun juomaveden ja jäteve-
den yhdistävä venttiili avattiin vahingossa.

Porin kaupunkitulva 2007
Kolmen tunnin rankkasade, jonka sadannaksi arvioitiin 100–130 mm, 
aiheutti 21,7 miljoonan euron vahingot.

Etelä- ja Keski-Suomen kuivuus 2002–2003
Suorat vahingot olivat vähintään 100 miljoonaa euroa.

Kärkölän ympäristöonnettomuus 1972 (–2008)
Palaneelta sahalta levisi vuosikausia kloorifenolia pohjavesiin. Kärkö-
läläisillä oli lisääntynyt vaara sairastua imusolmuke- ja pehmytkudos-
syöpiin vuosina 1972–86.

Tietolaatikko 1. Esimerkkejä Suomen vesikriiseistä.

Kuva 1. Merivesi nousemassa Kauppatorille, jonka suojaksi on pystytetty suojavalli keräyspaperikuutioista. Kuva: Riku Lumiaro.
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Winland-hanke vesiturvallisuutta parantamassa

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa 
Winland-hankkeessa (2016-2019) kehitämme uusia 
tapoja arvioida ja kehittää Suomen vesiturvallisuutta sen 
hyvän tilan varmistamiseksi. Pyrimme luomaan vesitur-
vallisuudesta systeemistä kokonaiskuvaa ja tunnistamaan 
sen merkittävimpiä kipupisteitä ja kehittämistarpeita nyt 
ja tulevaisuudessa yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Lähtökohtamme on, että vesiturvallisuuden eri muodot 
riskienhallinnasta ja varautumisesta kestävään veden 
hallintaan edellyttävät eri toimijoiden, sektoreiden ja 
maantieteellisten skaalojen välisten riippuvuussuhteiden 
huomiointia. Suomen vesiturvallisuus ei rajoitu maamme 
rajojen sisäisiin ilmiöihin, vaan kytkeytyy alueellisiin ja 
globaaleihin vaikutuksiin ja muutospaineisiin.

Hankkeessa on kehitetty kokonaisvaltaista lähestymis-
tapaa vesiturvallisuuden tilan arviointiin. Kuvassa 2 on 
tunnistettu analyysille oleellisia vaiheita Global Water 
Partnershipin (2014) lähestymistapaa soveltaen ja tarken-
taen. Vaiheistus on sovellettavissa eri skaaloille yksittäi-
sestä vesilaitoksesta valuma-alueiden tai valtioiden vesi-
varojen hallintaan.

Vesiturvallisuuden hyvän tilan varmistamiseksi tulevai-
suudessa hankkeessa on yhteiskehitetty ennakointia eri 
sidosryhmien kanssa. Kuvassa 3 on jaoteltu sidosryh-
mätyöpajoissa tunnistettuja Suomen vesiturvallisuuteen 
vaikuttavia tulevaisuuden trendejä ja potentiaalisia shok-
keja vesisektorin sisäisiin ja ulkoisiin, poikkisektoraalista 
yhteistyötä vaativiin.

Monitoimijayhteistyönä toteutettu ennakointi ja tren-
dien ja mahdollisten shokkien tunnistaminen auttaa 
tunnistamaan varautumiselle ja yhteistoiminnalle kriit-
tisimmät vesiturvallisuuden osa-alueet. Taulukossa 1 on 
tarkemmin avattu hankkeessa tunnistettujen uhkaavien 
kehitystrendien vaikutuksia Suomen vesiturvallisuuteen.

Vesiturvallisuuden ennakointia ja varautumista kehitetään 
myös tuomalla hankkeessa toteutetut ilmastonmuutos- ja 
kuivuustarkastelut mukaan valmiusharjoituksiin. Tähän 
asti ilmastonmuutoksen vaikutuksia veden kiertoon ja 
virtaamiin Suomessa on arvioitu lähinnä lisääntyvän 
sadannan ja tulvien perusteella. Kuivuustarkasteluissa 
selvitetään erittäin vaikean kuivuuden vaikutuksia Suomen 
pinta- ja pohjavesivaroihin, joiden perusteella arvioidaan 
veden riittävyyttä eri käyttötarpeisiin valtakunnallisesti ja 
alueellisesti. Pitkä-aikainen kuivuus, jollaista on mallin-
nettu käyttäen viime vuosisadan pahimman kuivuus-
jakson 1939-1942 säähavaintoja, aiheuttaisi merkittävän 
vedenkorkeuden laskun erityisesti Päijänteellä ja Saimaalla 
(Kuva 4). Saimaan vedenpinta laskisi jopa 1,3 metriä 
tavanomaista alemmas.

Lisäksi hankkeessa arvioidaan vesistösäännöstelyjen 
haavoittuvuutta erilaisille trendeille ja shokeille sekä 
testataan ns. Linkovin resilienssimatriisia (Linkov ym. 
2013) tulvariskien hallintasuunnitelmissa ja kriittisten 
toimenpiteiden tunnistamisessa. Hankkeessa on myös 
kehitetty vesiturvallisuusriskien arviointityökalua, joka 
tarjoaa monikriteerimenetelmän erilaisten uhkien ja krii-
sitilanteiden järjestelmälliseen arviointiin, mittasuhteiden 
hahmottamiseen ja keskinäiseen vertailuun.

Kuva 2. Vesiturvallisuusanalyysin vaiheet soveltaen Global Water Partnershipin menetelmää (GWP 2014).
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Kehitystrendi Suoria vaikutuksia Vaikutuksia ihmiseen, 
yhteiskuntaan ja ympäristöön

Vesi-infrastruktuurin  
korjausvelka kasvaa

Vesijohto- ja jätevesiverkoston kunto 
(erityisesti pienet vesilaitokset ja 
vesiosuuskunnat)

Vesiepidemiat; vedenlaatu; kustannukset

Maatalouden peruskuivatus 
heikentyy

Peltomaan rakenne ja peltojen 
kuivatustila; vesistökuormitus, veden 
laatu

Satotaso; maisema; virkistyskäyttö 

Vesiosaaminen hallinnossa 
vähenee

Toiminta kriisitilanteissa; 
mahdollisuudet kansalaisten 
neuvontaan vähenevät; esim. 
kunnostushankkeiden suunnittelu

Turvallisuus; vahingot; vesien tila 

Sisävedet rehevöityvät ja 
samentuvat

Näkösyvyys; leväkukinnat; 
vesikasvillisuus 

Kalojen kunto; kalojen terveellisyys 
ravintona; virkistyskäyttö

Haitta-aineet vesistöissä 
lisääntyvät

Lääkeainejäämät; hormonit; 
mikromuovit

Kalojen ja muiden eliöiden 
lisääntyminen; ihmisten terveys

Vieraslaiit leviävät Vesirutto; hopearuutana; täplärapu 
jne. valtaavat vesistöjä.
Muutokset alkuperäisessä eliöstössä 

Kalan- ja rapusaalis; virkistyskäyttö; 
luonnon monimuotoisuus

Ilmastonmuutos voimistuu Muutokset lämpötilassa, sadannassa 
ja haihdunnassa; vedenkorkeudet ja 
virtaamat

Vahingot yhdyskunnille, teollisuudelle 
ja maataloudelle; turvallisuus; 
vesiepidemiat 

Taulukko 1. Winland-hankkessa tunnistettujen vesiturvallisuutta uhkaavien kehitystrendien vaikutuksia.

Kuva 3. Winland-hankkeessa tunnistettuja vesiturvallisuuteen vaikuttavia trendejä ja mahdollisia shokkeja (Winland 2017).
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Toimenpidesuositusten kohdentamiseksi hankkeessa 
kartoitetaan myös Suomen vesiturvallisuuden toimija-
kenttää ja oikeudellista sääntelyä. Toimijakenttäanalyysin 
tavoitteena on lisätä ymmärrystä eri vesiturvallisuuden 
osa-alueiden hallinnasta ja toimijoiden välisestä vuoro-
vaikutuksesta. Tähänastisen oikeudellisen analyysin 
perusteella vesiturvallisuuteen liittyvän varautumissään-
telyn painopistettä tulisi edelleen siirtää valmiuslaista ja 
muista “kovan turvallisuuden” laeista kohti vesialan lain-
säädäntöä. Lisäksi sääntely tulisi hahmottaa jatkumona 
häiriötilannetoiminnasta varautumiseen ja luonnonva-
rojen kestävään käyttöön. Luonnonvarojen ja alueiden 
käytön hallinnassa tulisi siirtyä kohti joustavaa luvitusta, 
jonka avulla on mahdollista sopeutua olosuhteiden ja 
toimintaympäristön muutoksiin (Belinskij et. al 2017).

Vesiturvallisuus rakentuu yhteistyöllä
100-vuotiasta Suomea voidaan mielestämme pitää vesi-
turvallisuuden mallimaana: vesiturvallisuuden eri ulottu-
vuuksia pohditaan yhteistyössä eri tahojen kanssa ja erilaisia 
veteen liittyviä uhkia tunnistetaan aktiivisesti. Kehittämisen 
varaa kuitenkin on, sillä etenkin pitkän aikavälin muutosten 
ymmärtäminen vaatii vielä lisäymmärrystä.

Vesialan sidosryhmien kanssa yhteistyönä toteutetut vesi-
turvallisuutta koskevat arviot ovat yksi tapa kuvata vesitur-
vallisuuden tilaa ja merkitystä yli sektorirajojen. Samalla 
arviot mahdollistavat eri ilmiöiden ja tekijöiden mitta-
suhteiden paremman ymmärtämisen. Tärkeää on myös 
hahmottaa vesiturvallisuuden kytkös muihin turvalli-
suuden muotoihin, erityisesti ruokaturvaan ja energia-
turvallisuuteen (Keskinen ym. 2016).

Ennen kaikkea luonnonvaroihin ja ympäristöön liitettävät 
turvallisuuden muodot korostavat perinteisen turvalli-
suuskäsityksen laaja-alaistumista (Virta 2011; Keskinen 

ym. 2017). Tänä syksynä päivitetty Yhteiskunnan turvalli-
suusstrategia korostaa kokonaisturvallisuutta, jolla tarkoi-
tetaan monitoimijaista yhteistyömallia, jonka tavoitteena 
on yhteiskuntaamme kohdistuvien uhkien hallittavuus 
(Turvallisuuskomitea 2017). Veden korvaamaton luonne 
monille yhteiskuntamme elintärkeille toiminnoille sekä 
koko maapallolle tarkoittaa, että vesialan toimijoiden 
tulee toimia aiempaa aktiivisemmin myös kokonaisturval-
lisuuden kentällä. Tällaisessa monta eri sektoria ja toimijaa 
yhteen tuovassa toiminnassa vesiturvallisuuden käsitteellä 
on keskeinen merkitys. 

Kuva 4. Vuosien 1939-42 minimivedenkorkeuden ero (m) 
jakson 1981-2010 keskialiveteen Suomen suurimmilla jär-
villä. Kuva: Noora Veijalainen.
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Vaikka Suomessa on 187 888 
järveä, vain neljän presidentin 
synnyinkoti on sijainnut 
järven tuntumassa. Ståhlberg 

syntyi Suomussalmella Karhulanvaaran 
pappilassa, jonka ikkunasta avautui avara 
näkymä Kiantajärvelle. Svinhufvud vietti 
lapsuuttaan Rapalan kartanossa Sääks-
mäellä, Vanajaveden lähellä. Relanderin 
kotijärvi oli Laatokka, oikeammin sen 
pitkä, kapea lahti, johon piskuinen Kurki-
joki laski. Ja Kekkosen synnyinkodilta, 
Lepikon torpalta, on Pielaveden rantaan 
vain 300 metriä.

Kovin pitkään ei Ståhlberg Kiantajärven 
tuntumassa asunut. Hän oli vajaan 
vuoden ikäinen, kun isä sai kappalaisen 
paikan Alavieskasta. Kainuulainen järvi 
vaihtui keskipohjalaiseen jokeen, sillä 
pappila sijaitsi Kalajoen töyräällä. Pieni 
Carl Johan ei varmasti saanut mennä 

yksin lähellekään jokea, joka etenkin 
tulva-aikaan oli vaarallinen.

Kun tuleva presidentti oli nelivuotias, isä 
sai pappisviran Haapajärveltä. Edelleen 
asuttiin Kalajoen vesistöalueella, mutta 
nyt kodin vieressä lainehti vajaan kolmen 
kilometrin pituinen Haapajärvi. 

Pehr Evind Svinhufvud asui synnyin-
kodissaan kuusivuotiaaksi saakka. Isän 
ja isoisän kuoleman jälkeen hän muutti 
äitinsä kanssa Helsinkiin. Svinhufvudin 
elämän tärkeimmäksi järveksi muodostui 
sittemmin Luumäen Kivijärvi, jonka 
rannalla sijaitseva Kotkaniemi oli hänen 
kotinsa liki neljän vuosikymmenen ajan 
(Kuva 1).

Svinhufvud joutui myös tutustumaan 
vesistöihin kaukana Siperiassa, jonne hän 
oli karkotettuna vuosina 1914–1917. 

Kuinka moni Suomen presidenteistä on lapsena leikkinyt järven rannalla? Kenelle joki on ollut tärkein 
vesistö, kenelle meri? Kuka on omistanut vesimyllyn? Kenellä on ollut suurin vesijalanjälki?

Suomen presidentit veden äärellä

ESKO KUUSISTO
hydrologi, ulkoinen tutkija
Suomen ympäristökeskus
e-mail: esko.kuusisto@ymparisto.fi

Kuva 1. Presidentti Svinhufvudin kodin, Kotkaniemen pihapiiri Luumäellä. Taustalla Kivi-
järvi. Kotkaniemi oli Ukko-Pekan kotina 1908–1944.
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Ensimmäinen karkotuspaikka oli niin syrjässä, että sinne 
matkattiin viimeinen viikko Objoen jäätä ja rantoja 
pitkin. Kovin ankeaa ei karkotusaika kuitenkaan ollut. 
Svinhufvud sai muun muassa metsästää ja kalastaa Objoen 
saarilla ja tulvaniityillä.

Lars Kristian Relanderin veivät opinnot lapsuusmaise-
mista ensin Savonlinnaan, sitten Viipuriin ja myöhemmin 
Helsinkiin. Vuosina 1907–1917 hän asui ja työs-
kenteli Tikkurilan Jokiniemessä Keravanjoen äärellä. 
Rakkaimmaksi paikaksi muodostui kuitenkin Niittysaari 
Viipurinlahdella. Relanderin perheellä oli siellä 17 
hehtaarin tila, jossa kasvoi muun muassa 500 omenapuuta 
ja pitkälti toistatuhatta marjapensasta. Kasteluvettä nosti 
tuuliroottorin pyörittämä vesipumppu. Relanderilla lienee 
ollutkin presidenteistämme selvästi suurin vesijalanjälki, 
sillä ainakin 1930-luvun lämpiminä kesinä kasteluvettä 
on saatettu tarvita runsaasti.

Paasikivenkin voisi liittää järvipresidenttien joukkoon, 
koska hänen lapsuusmaisemansa Tampereella ja Lahdessa 
olivat suurten järvien tuntumassa. Ehkä hänet voisi 
kuitenkin nimetä maamme ainoaksi ”lähdepresiden-
tiksi”. Juho Kusti syntyi kievarin savusaunassa Huljalan 
kylässä Hämeenkoskella, kun vanhemmat olivat matkalla 
Tampereelta Lahteen. Lähin vesimuodostuma on tunnettu 
Kellolan lähde (Kuva 2).

Kala- ja voimamies Kekkonen

Urho Kekkosen ura kalamiehenä saattoi saada alkunsa 
jo Pielavedellä, mutta tärkein lapsuuden järvi hänelle 
oli Synsiä Kangasniemellä. Tuon järven länsipuolella oli 
äiti-Emilian kotitalo Tarkkala. Kesäiset onkiretket veivät 
Urho-pojan usein Synsiän rantaan (Soikkanen 2007).

Oulujärven etelärannalta Kekkonen hankki Hinan tilan 
vuonna 1940. Tämä varmasti syvensi hänen suhdet-
taan ”Kainuun mereen”. UKK toimi jopa hydrologisen 
toimiston vedenkorkeushavaitsijana Oulujärven Vuolijoen 
asteikolla kesinä 1941–1942. Havaintolomakkeissa näyt-
täytyy tuttu käsiala ja minikokoinen allekirjoitus.

Lapissa Kekkosella oli kaksi rakasta järveä, Porojärvi ja Inari. 
Niiden maisemiin suuntautuivat lukuisat kala- ja hiihto-
retket. Vuonna 1952 Kekkoset hankkivat mökkitontin 
Iso-Ruonan rannalta Suomusjärven kunnasta. Mökki sai 
nimekseen Katerma. Etenkin Sylvi viihtyi mökillä, hänen 
huolekseen jäi paljolti myös sen ylläpito (Linnankivi 2010).

Mutta oliko UKK sittenkään pohjimmiltaan järvipre-
sidentti? Sähköpostitse haastattelemani Juhani Suomi 
toteaa: ”Kyllä juttu on niin, että virroilla Kekkonen 
viihtyi, ja ne olivat hänelle mieluisia.” Suurin virta, jolla 
Kekkonen kalasti, oli Amazon. Kotimaassa ykkössuosikki 
oli Rautalammin reitin Siikakoski.

Kuva 2. Kellolan lähde sijaitsee kilometrin päässä presidentti Paasikiven synnyinpaikasta. Kievari on kauan sitten purettu, 
mutta sen paikalla on muistolaatta isossa kivessä.
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Virtavesiin liittyy myös Kekkosen tärkeä rooli vesivoiman 
rakentamisen edistäjänä. Sodassa oli menetetty mm. suuret 
Enson ja Rouhialan voimalaitokset Vuoksessa, teollistuva 
Suomi kaipasi kipeästi energiaa. Kekkonen ajoi tarmok-
kaasti Oulujoen ja Kemijoen rakentamista, Pirttikosken 
työmaalla 1956–1960 hän kävi ainakin kymmenen kertaa 
(Kuva 3). Laitoksen valmistuttua hän vei sinne tunnettuja 
vieraita, mm. Breshnevin ja Titon. Kekkonen toimi myös 
Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtajana.

Toisaalta Kekkonen tiedosti voimalaitosrakentamisen 
haitat. Lokalle suuntautuneen kalaretken jälkeen hän 
kommentoi: ”Kyllähän se mahtava on, mutta minä olen 
tottunut siihen, että puut alkavat vasta siitä, missä vesi 
loppuu.” Kuusamon koskien rakentamiselle Kekkonen tuli 
panneeksi pisteen, kun hän ilmaisi lehtihaastattelussa kiel-
teisen kantansa. ”Sen jälkeen ei kukaan virkamies luonnol-
lisesti uskaltanut ajatusta kannattaa”, muisteli myöhemmin 
vuorineuvos Pentti Hintikka. (Kuusisto 1991).

Jokipresidentit
Kahden presidentin lapsuus leimautuu selkeästi jokivar-
teen. Gustaf Kalliokangas – myöhemmin Kyösti Kallio – 
syntyi Ylivieskan Niemelänkylässä, Kalajoen äärellä. Risto 

Rytin lapsuudenkoti oli Huittisten Loimankylässä, jonka 
läpi virtaa Loimijoki.

Kallion maatila, Heikkilä, sijaitsi Nivalan kirkonkylän 
tuntumassa Malisjoen varrella. Tämä Kalajoen sivujoki 
tulvii herkästi, suurin tulva Kallion isännyyden aikana 
sattui vuonna 1924. Heikkilän tilaan kuului myös joessa 
sijainnut vesimylly. Se aiheutti välillä ongelmia, joita 
Kaisa-vaimo joutui ratkomaan. Toukokuussa 1919 hän 
kirjoitti miehelleen Helsinkiin (Kallio & Valkonen 2010):

”Tule hyvä Kyösti kotiin käymään, sillä meidän elämä 
taas rempattaa niin sietämättömän kovasti. Mylly ei lähde 
pyörimään, kun turbiinissa on jokin este ja vettä on niin 
paljon, ettei hirviä myllyyn astua.”

Risto Rytin lapsuudesta on pienen tarinan kertonut 
Kustaa Ojala (Turtola 1994). Tapahtumat sijoittuvat 
Loimijoen jäälle:

”Paluumatkalla taas pantiin Loimankylässä luistimet 
jalkaan. Samaan aikaan olivat Rytin pojat menossa 
Vampulaan sukulaistaloon, myös jokijäätä pitkin luis-
timilla. Tuleva presidentti huomasi minun olevan jo 
matkasta väsynyt ja tarjosi apuaan. Hän otti nenäliinansa, 

Kuva 3. Presidentti Kekkonen Pirttikoskella vuonna 1960. Vasemmalla Veikko Axelsson, Kemijoki Oy:n tuleva toimitusjoh-
taja ja vuorineuvos. Oikealla maaherra Martti Miettunen. (Fortumin kuva-arkisto)
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tarjosi sen toisen pään minulle ja piti itse kiinni toisesta 
päästä. Näin nenäliinalla hinaten hän veti minut kotiky-
lääni Jokisivulle saakka.”

Joki vei Risto Rytin myös opintielle. Porin lyseon pääsy-
kokeisiin lähdettiin laivalla Loimijokea alavirtaan. Matka 
jatkui Kokemäenjokea pitkin Kiettaren saaren sivuitse 
Kyttälään, jossa vaihdettiin junaan. Yksitoistavuotiasta 
Ristoa oli saattamassa isä Evert.

Presidentiksi meren tuntumasta
Louhisaaren kartanolinna sijaitsee nykyisessä Maskussa, 
vajaan kilometrin päässä Saaristomeren rannasta. Carl 
Gustaf Emil Mannerheim ehti varmasti kipittää tuon välin 
moneen kertaan, sillä hän vietti kuusi ensimmäistä vuot-
taan pääosin synnyinkartanossaan.

Mannerheimiä voi luonnehtia ainoaksi presidentiksemme, 
joka työn puolesta on tehnyt myös vesistötutkimusta. 
Vesivarojen ja vesiesteiden selvittäminen oli keskeistä 
hänen tiedustelumatkallaan Venäjältä Kiinaan vuosina 
1906–1908. Matkaraportissa kuvaillaan muun muassa 
jokien leveyttä ja syvyyttä kuivakausina ja tulva-aikoina, eri 
kaupunkien vesihuoltoa sekä kaivojen antoisuutta ja veden 
laatua. Korkeissa solissa mitattiin myös lumen syvyyttä 
– Tienshanin solassa lunta oli jo lokakuussa jopa kaksi 
arsinaa eli lähes puolitoista metriä (Mannerheim 2013).

Neljä tuoreinta presidenttiämme on syntynyt merenranta-
kaupungissa; Koivisto Turussa, Ahtisaari Viipurissa, Halonen 
Helsingissä ja Niinistö Salossa. Eipä tietysti jokikaan ole 
kaukana etenkään Turussa ja Salossa. Presidentti Koivisto 
kuvailee Turun vesihuoltoa seuraavasti (Koivisto 1998):

”Korttelit oli rakennettu 1800-luvun lopulla ja silloin 
jokaiseen pihapiiriin oli tehty myös kaivo. Minun aika-
nani taloihin tuli jo vesijohto. Vesi tuli Piispanristiltä, 
Uudenmaantien varressa olevilta hiekkaharjuilta. Ajan 
mittaan niiden vesi ei kuitenkaan riittänyt ja alettiin 
käyttää Aurajoen vettä. Meidänkin pihapiirissämme oli 
vielä pumppukaivo, mutta vettä siinä ei enää ollut.”

Kaikki presidenttimme ovat sikäli ”merellisiä”, että yksi tai 
useampi virka-asunto on sijainnut meren äärellä. Ainakin 
Kekkonen on asunut jopa neljässä: linnassa, Tamminiemessä, 
Kultarannassa ja pääministeriaikanaan Kesärannassa.

Kultarannan albumeista löytyy kuvia veneilevistä, purjeh-
tivista ja kalastavista presidenteistä. Ilmasta on seudun 
merimaisemia katsellut ainakin presidentti Koivisto. 
Matkailuyrittäjä Pentti-Oskari Kangas (2011) kuljetti 
ulkomaista turistiryhmää pikku laivassaan Naantalin 
vesillä. Hän osoitti taivaalle ja kuulutti: ”This is the 
President of Finland”. Turistit näkivät köyden perässä 
taivaalla liitovarjoilevan miehen, jota he eivät kuitenkaan 
olleet uskoa presidentiksi.

Kuva 4. Risto Ryti vesitunnelmissa Kuusamossa 1930-luvun puolivälissä. Vasemmalla Rytin vaimo Gerda (o.s. Serlachius), 
oikealla vaimon sisar. (Huittisten museon kuvakokoelma)
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Surun siluetit

Tuleva tasavallan presidentti Sauli Niinistö oli hengenvaa-
rassa, kun tsunami iski Khao Lakiin tapaninpäivänä 2004. 
Hän on kirjoittanut tapauksesta koskettavan 52-sivuisen 
esseen (Niinistö 2007).

”Silloin näin sen. Valtava vesiseinä oli noussut horison-
tista. Miten mieleen tulivatkaan Pöytävuoret, niiden kuva 
jostain maantieteen kirjasta. Tasalakiset, koko horisontin 
peittävät vuoret, ei huippuja, ei solia, mahtava tasainen 
massa vain.”

…. ”Pahinta on vastustajan kasvottomuus, ei ole varmaa 
tietoa, mikä se on. Ja sen rajattomuus – vesi on noussut 
kaksikerroksisten talojen tasalle, ei sitä kukaan olisi voinut 
etukäteen uskoa. Mahdoton on tapahtunut, on jo menty 
kaiken järjellisen ohi ja yli.”

… ”Sodankäyneet miehet, niin oli tapana sanoa, mutta 
poikasia he silloin rintamalla vielä olivat. Ja monet heistä 
vuosia tavan takaa tilanteissa, joissa kohtalo ei ollut omissa 
käsissä. Sittenkin, tällainen vedenpaisumus on siihen 
nähden pikkujuttu, olen oikeastaan onnenpoika, että 
tähän asti olen elänyt.”

Kaksi vuotta tapauksen jälkeen Niinistö on Thaimaassa ja 
kuulee sattumalta, että Khao Lakissa pidetään muistotilai-
suus. Hän lähtee sinne.

”Sana sattuma kiusaa minua. Sattumalta olen täällä ylei-
sönä, sattumalta en ole täällä muisteltavien joukossa. Yli 
kolmensadantuhannen ihmisen kohdalla sattumien sarja 
johti kuolemaan – kukaan ei osaa sanoa, kuinka monen 
kohdalla sattumien sarja oli pelastus. Sattumaa vai johda-
tusta, sitä on vieläkin pohdittava, vaikkeivät viisaammat-
kaan ole asiasta selkoa saaneet.”

Kaimoja järvinimistössä
Kekkonen on ainoa presidentti, jolla on Suomen järvi-
rekisterissä täydellinen sukunimikaima. Parin hehtaarin 
lampi Kuhmon saloilla, Lentuan itäpuolella, on nimel-
tään Kekkonen. Onko nimellä yhteys UKK:hon, jää 
arvailtavaksi.

Ylivoimainen ykkönen järvinimistössä on kuitenkin 
presidentti Kallio. Suomessa on 102 Kalliojärveä, 115 
Kalliolampea ja neljä Kalliolammia. Tähän voidaan vielä 
lisätä kaksi Kallioista, Kallio-Kohma, Kallio-Rostuvi ja 
Kallio-Ruokonen.

Ainoa Rytijärvi aaltoilee Siikalatvan kunnassa. Ryti-
Palonen, Ryti-Kapusta ja Ryti-Utsakka kuuluvat täyden-

nysjoukkoihin. Koivistonjärvi löytyy Pirkkalasta ja 
Koivistonlampi Humppilasta. Kurikassa on Niinistönjärvi. 
Haukiojärviä ei ole, mutta onpa 77 Haukijärveä ja 265 
Haukilampea.

Yksi Paasijärvikin löytyy ja 121 Kivijärveä, mutta samaan 
järvennimeen eivät paasi ja kivi ole osuneet. Yhtä toivo-
tonta on etsiä Ahtisaarenjärveä – yksi Saarenjärvi ja 
kaksi Saarenlampea sitä vastoin löytyy. Mutta Saarijärviä 
on peräti 198, se onkin Suomen yleisin järven nimi. 
Lampisarjan voittaja on Mustalampi, 391 kappaletta.

Etunimien puolella löytävät kaimoja ainakin Martti, 
Lauri, Mauno, Juho ja Risto. Yhtään kaimajärveä ei 
sitä vastoin ole Saulilla, Tarjalla eikä edes Urholla. Yksi 
Kalevanlammi sentään on, Lopella.

Jos mennään henkilökohtaisuuksiin, niin läheisin suhde 
järveen on totta kai Tarja Halosella, nimittäin suhde 
Arajärveen. Presidenttipari vieraili Suomen ympäris-
tökeskuksessa vuonna 2003. Pääsin yhtenä alustajana 
mukaan tilaisuuteen ja kerroin muun muassa järvirekis-
teristämme. Mainitsin, että Suomessa on viisi Arajärveä 
ja näytin yhdestä syvyyskartan. Professori kommentoi: 
”Tämä on juuri se Arajärvi, jonka mukaan sukumme on 
suomentanut nimensä.” Järvi sijaitsee Vesilahdella. 
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Sotien jälkeen Suomi tarvitsi runsaasti uutta vilje-
lysmaata. Peltojen peruskuivatus yhdessä lisään-
tyvän salaojituksen kanssa olivat vastaus tähän 
haasteeseen. Useat ensimmäisten vuosikymme-

nien jutut käsittelivät näitä aiheita. Paljon käsiteltiin myös 
vesistöjen säännöstelyä lähinnä maatalouden ja voiman-
tuotannon tarpeisiin.

Vesiensuojelun tärkeys alettiin ymmärtää kotimaamme 
järvien, jokien ja merenlahtien säilyttämiseksi elinkel-
poisina. Viimeisen tiedon levittämisessä tästä aiheesta 
lehtemme on tehnyt uraa uurtavaa työtä. Jo ensimmäi-
sessä numerossa vuodelta 1960 on useampi vesiensuojelu 
aiheinen juttu.

Maaseudun ja kasvavien kaupunkien vesihuoltoasioilla 
on ollut tärkeä rooli lehdessämme aina. Puhtaan juoma-
veden saatavuus ja jäteveden ravinteiden poisto ovat olleet 
keskeisiä aiheita läpi lehden historian. Samoin teolli-
suuden jätevesien puhdistuksesta on jaettu laajalti tietoa. 

Vesiasioita on käsitelty läpi vuosikymmenien myös globaa-
lista näkökulmasta. Vesikysymykset kaikilla mantereilla, 
mutta erityisesti kehitysmaissa; Afrikassa ja Aasiassa ovat 
nousseet usein esille, samoin Lähi-idän vesiongelmat. 

Maa- ja metsätalouden ravinnehuuhtoutumat ovat olleet 
yksi vaikeimmin ratkaistavista vesiensuojelun asioista 
Suomessa. Aihe on saanut paljon palstatilaa, eikä lopul-
lista ratkaisua ongelmaan ole vieläkään näkyvissä. 

Kaupunkien hulevesiongelma vaatii laaja-alaista vesita-
louden osaamista ja se on yhdistänyt eri alojen ihmisiä 
ratkaisujen löytämiseksi. Aihe on saanut jo useamman 
teemanumeron viime vuosina. Lisääntyvää kiinnostusta 
ovat viime vuosina saaneet myös erilaiset mikropollu-
tantit; kuluttajakemikaalit, lääkeaineet, mikromuovit ym.

Tänä päivänä kirjoitetaan paljon ilmastonmuutoksesta ja 
hydrologisten ääri-ilmiöiden lisääntymisestä. Maapallon 
lämpeneminen sinänsä on jo iso ongelma. Katastrofi 
saattaa syntyä siitä, mitä vaikutuksia sillä on hydrologiaan. 
Missä olomuodossa vesi on maapallolla ja missä sataa missä 
ei? Kaikki kulminoituu siis veteen. Tämänkin ongelman 
ymmärtämiseen tarvitaan vesialan ammattilaisia.

Onnea 100-vuotiaalle Suomelle ja sen vesialan huippu- 
 osaajille!

TIMO MAASILTA
Päätoimittaja

Vesitalous-lehti onnittelee 
100-vuotiasta Suomea

Vesitalous-lehti on taittanut yhteistä matkaa jo lähes kuudenkymmenen vuoden ajan rinnan itsenäisen Suomen kanssa. 
Lehti on kertonut vesialaa kiinnostavia asioita suomen kielellä.  Kirjoittajat ovat olleet lähes poikkeuksetta suomalaisia 
vesialan huippuammattilaisia. 
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Teollisuus tuottaa vuosittain 
valtavia määriä prosessi-
vesiä, jotka voivat olla erit-
täin happamia ja sisältää 

runsaasti liuenneita metalleja. Esimer-
kiksi biokasaliuotukseen perustuvassa 
metallien tuotannossa mikrobit hapet-
tavat sulfidimineraaleja liukoisiksi 
metalli- ja sulfaatti-ioneiksi. Reakti-
ossa muodostuu rikkihapon (H2SO4) 
lisäksi myös rauta (Fe3+) -ioneja, jotka 
veteen päästessään tuottavat hydrolyy-
sissä protoneja (H+), mikä lisää veden 
happamuutta ja samalla muiden metal-
lien liukoisuutta. Happamia prosessi-
vesiä muodostuu myös mm. rikkipi-
toisia polttoaineita käyttävillä energia-
laitoksilla. Kun rikin oksideja (SO3/
SO2) sisältävät savukaasut pestään, ne 
muodostavat veteen liuetessaan rikki-
happoa tai -hapoketta (H2SO4/H2SO3). 

Prosessivesien neutralointi 
kuluttaa uusiutumattomia 
luonnonvaroja 

Teollisuuden tuottamat happamat 
prosessivedet käsitellään tyypillisesti 
kallioperästä louhitulla kalkkikivellä 
(kalsiumkarbonaatti, CaCO3), sen 
johdannaisilla (kalsiumoksidilla (CaO) 
tai -hydroksidilla (Ca(OH)2)) tai teol-
lisesti tuotetulla natriumhydroksidilla 
(NaOH). Niiden aiheuttama voimakas 
pH:n nousu saa aikaan useimpien 
raskasmetallien sekä alumiinin saos-
tumisen ja erottumisen vesimassasta. 
Laskeutusaltaan pohjalle erottuva sakka 

vie usein mukanaan arvokkaita metal-
leja. Mikäli niitä ei saada takaisin kier-
toon, neitseellisten malmivarojen käyt-
töönoton tarve kasvaa. 

Prosessivesien natrium (Na+) ei saostu 
pH:ta nostamalla vaan pysyy veteen 
liuenneena. Kalkkikiven kalsium (Ca2+) 
saostaa osan sulfaatista kipsinä (CaSO4 
∙ 2H2O), mutta huomattava osa jää 
veteen ja päätyy ylijäämävesien mukana 
Na+:n kanssa vastaanottavaan vesistöön. 
Järvivettä tiheämpänä suolainen jäte-
vesi voi kerrostua vesialtaan pohjalle 
esim. syvänteisiin, joissa vesimassa ei 
pääse sekoittumaan ja laimenemaan. 
Veden kemiallinen kerrostuminen 
vaikeuttaa tai estää järvien vuosittaiset 
täyskierrot, joiden aikana vesimassa 
normaalisti hapettuu. Kiertojen puuttu-
minen rajoittaa koko järviekosysteemin 
normaalia toimintaa.

Kiertotalousmallin mukaisia 
ratkaisuja kehitteillä 

Resurssitehokkuuden parantaminen ja 
teollisuudesta aiheutuvien ympäristöris-
kien vähentäminen edellyttävät prosessi-
vesien sisältämien alkuaineiden talteen-
oton parantamista ja kierrättämistä. 
Tutkimushankkeessamme selvitämme, 
soveltuuko puunjalostusteollisuuden 
tuottama nanofibrilloitu selluloosa 
(ns. nanosellu) teollisten prosessivesien 
sisältämien haitta-aineiden sitomiseen. 
Nanosellu on bioteknologian keinoin 
selluloosasta tuotettu orgaaninen biop-

Nanosellulla kohti resurssitehokasta 
prosessivesien käsittelyä
Sisävesien suolaantuminen ja metallipäästöt ovat huomattavia teolliseen tuotantoon liittyviä ympäristö-
riskejä. Uusiutuvista luonnonvaroista peräisin oleva nanofibrilloitu selluloosa voi tarjota uudenlaisia rat-
kaisuja teollisuuden ympäristökuormituksen vähentämiseksi ja resurssien säästämiseksi.

SALLA VENÄLÄINEN
MMT, tutkijatohtori, 
Helsingin yliopisto
e-mail: salla.venalainen@helsinki.fi

HELINÄ HARTIKAINEN
professori (emerita), 
Helsingin yliopisto
e-mail: helina.hartikainen@helsinki.fi
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olymeeri, joka koostuu nanokokoluokan selluloosafibril-
leistä. Niiden ominaispinta-ala on suuri ja ne muodos-
tavat vesimolekyylien kanssa paksun geelin. Sen kemiallisia 
ominaisuuksia voidaan muokata.

Nanosellu voi funktionaalisten ryhmiensä avulla pidättää 
pinnoilleen eri tyyppisiä aineita muotoon, josta ne ideaalita-
pauksessa voidaan vapauttaa ja kierrättää takaisin teollisiin 
tarpeisiin. Nanosellun etuna perinteisiin saostuskemikaa-
leihin verrattuna on se, että sen valmistuksessa käytettävät 
raaka-aineet ovat peräisin uusiutuvista luonnonvaroista. 

Nanofibrilloitu selluloosa – muokattava 
luonnonpolymeeri

Erilaisten nanosellujohdannaisten ioninsitomiskykyä 
on aiemmin tutkittu pääasiassa suhteellisen laimeilla, 
puhtaista kemikaaleista valmistetuilla liuoksilla. Niissä pH 
on usein nostettu keinotekoisesti korkeaksi, jotta protoni 
(H+) pääsee tehokkaasti vapautumaan sellufibrillien 
funktionaalisista ryhmistä. Tällöin selluloosa-aineksen 
pinnoille muodostuu negatiivinen sähkövaraus, joka vetää 
sähköisesti puoleensa positiivisesti varattuja metallikatio-
neja. Todellisuudessa teollisuuden prosessivesissä pitoi-
suudet ovat kertaluokkia suurempia kuin kokeissa käyte-
tyissä vesissä ja ne ovat tavallisesti hyvin happamia.

Hankkeessamme tutkimme, pystyykö anionisoitu (nega-
tiivisesti varautunut) nanosellu poistamaan autentti-
sista teollisista prosessivesistä metalli- ja sulfaatti-ioneja. 
Hankkeessa käytetyn UPM Biofibrils - nanosellun toimitti 
UPM-Kymmene Oyj ja tutkittavia vesiä Sotkamon 

Tuhkakylässä toimiva monimetalliyhtiö Terrafame Oy. 
Kokeissa käytettiin (a) erittäin hapanta (pH n. 3) ja 
runsaasti liukoisia metalleja sisältävää prosessivettä ja (b) 
sen loppuneutraloinnin ylitteenä muodostuvaa natrium-
sulfaattia (Na2SO4) sisältävää prosessivettä (pH n. 6.5). 
Terrafamen kaivoksella kyseiset prosessivedet käsitellään 
lupaehtojen mukaisesti ennen niiden laskemista luontoon 
eikä niitä päästetä ympäristöön sellaisenaan. 

Nanosellun teho parani kuiva-ainepitoisuuden 
pienetessä 

Systemaattiset laboratoriokokeet osoittivat, että anioni-
soitu nanosellugeeli pystyi poistamaan kaivosvesistä tehok-
kaasti, nopeasti ja samanaikaisesti sekä metallikationeja että 
sulfaattianioneja. Yllättävää oli, että käytetty anionisoitu 
nanosellugeeli sitoi kationeja huomattavasti enemmän 
kuin sellukuidulle ilmoitetun negatiivisen varaustiheyden 
perusteella voitiin olettaa. Lisäksi ionien sitoutuminen 
tehostui, kun geelin kuiva-ainepitoisuus pieneni.

Paras lopputulos saatiin käsittelemällä vesiä peräk-
käin useammassa erässä. Happaman prosessiveden 
kolmeportainen käsittely vähensi metalli- ja sulfaatti-
pitoisuuksia parhaimmillaan lähes kolme neljännestä. 
Loppuneutraloidun prosessiveden natriumista saatiin 
poistetuksi 34–71 prosenttia ja sulfaatista peräti 43–85 
prosenttia. Pidätysteho on merkittävä, kun otetaan 
huomioon, että (a) prosessivesien kationien ja sulfaatin 
pitoisuudet olivat alkujaan todella korkeita, (b) tutkitta-
vien nanosellugeelien massasta yli 98 prosenttia oli vettä 
ja (c) reaktioaika oli lyhyt (n. 10 min). 

Uusiutuvista luonnonvaroista tuotettu nanosellugeeli pidättää prosessivesien sisältämiä haitta-aineita.
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Nanoselluloosan tehokkuus parani 
prosessiveden suolapitoisuuden noustessa 

Tulokset osoittivat, että haitta-aineet pidättyvät nanosellu-
geeliin erityisen tehokkaasti, kun käsiteltävän liuoksen ioni-
pitoisuus on korkea. Se lisää ionien painetta kohti pidättäviä 
pintoja ja ohentaa sekä pidättyvien kationien että pidät-
tävän pinnan ympärillä olevaa vesikehää. Korkea ionipitoi-
suus voi näin mahdollistaa vahvojen kovalenttisten sidosten 
(ns. metalli-ligandi–kompleksien) muodostumisen katio-
nien ja nanosellun funktionaalisten ryhmien välille.

Toisin kuin sähköisiin vetovoimiin perustuvassa (elekt-
rostaattisessa) sitoutumisessa, kompleksinmuodostuksessa 
metalli-ligandi–sidoksia voi muodostua pidättävän pinnan 
sähkövarauksesta riippumatta. Siksi nanosellu toimii myös 
happamassa liuoksessa. Tulosten perusteella nanosellu 
näyttäisi sopivan erityisen hyvin prosessivesien esikäsit-
telyyn. Näin ollen se voisi vähentää happamien proses-
sivesien loppuneutraloinnin tarvetta ja siten myös synty-
vien metallipitoisten kipsisakkojen määrää. Lisäksi sen 
avulla voitaisiin ehkäistä natriumsulfaattipäästöjen aihe-
uttamaa vesistöjen suolaantumista. Nanosellukäsittelyn 
toteutus käytännössä, käsittelyn kustannukset ja mate-

riaalin pidättämien haitta-aineiden vapauttaminen sekä 
kierrätys vaativat kuitenkin jatkotutkimuksia. 

Tutkimus on toteutettu Helsingin yliopiston Elintarvike- 
ja ympäristötieteiden laitoksella Maaperä- ja ympäris-
tötieteen osastolla. Siitä vastaavat tutkijatohtori MMT 
Salla Venäläinen ja prof. (emerita) Helinä Hartikainen. 
Hanketta ovat rahoittaneet Maa- ja vesitekniikan tuki ry, 
Maj ja Tor Nesslingin säätiö, K.H. Renlundin säätiö sekä 
Salaojituksen tukisäätiö. 

Hankkeesta on julkaistu tähän mennessä 
kaksi tieteellistä artikkelia:

Venäläinen, S.H. & Hartikainen, H. 2017. Anionic nanofibrillated cellulose – 
A sustainable agent to recover highly soluble salts from industrial effluents. 
Environmental Technology & Innovation 8: 282—290.

Venäläinen, S.H. & Hartikainen, H. 2017. Retention of metal and sulphate 
ions from acidic mining water by anionic nanofibrillated cellulose. Science 
of the Total Environment 599–600: 1608–1613.
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Tanskassa talousvetenä käyte-
tään ainoastaan pohjavettä. 
Maassa on arviolta 2 600 
vesilaitosta, joilla on käytössä 

6 000 vedenottokaivoa. Lisäksi pohja-
vettä hyödynnetään noin 50 000 yksi-
tyiskaivosta. Tanskan lain mukaan talo-
usvesikäyttöön otettavaa pohjavettä saa 
käsitellä vain vähäisissä määrin yksinker-
taisilla menetelmillä, esimerkiksi ilmas-
tuksella ja hiekkasuodatuksella tai hiek-
kapikasuodatuksella. Puhdas pohjavesi 
on siten tanskalaisille arvokas luonnon-
vara, ja kiinnostus oman juomaveden 
suojeluun on suuri.

Pohjaveden suojelutaso ei kuitenkaan ole 
aina ollut Tanskassa yhtä hyvä kuin nyt. 
1990-luvun puoliväliin mennessä pohja-
veden liiallinen otto oli johtanut pohja-
veden pintojen laskuun, alivirtaamat 
pohjavesivaikutteisissa pintavesissä 
olivat huolestuttavan pieniä, pohjaveden 
kloridipitoisuus oli rannikkoalueilla 
nousussa, samoin kuin nitraattipitoi-
suudet peltoalueiden lähellä. Tilanteen 
seurauksena Tanskassa päätettiin aloittaa 
koko maan kattava pohjavesien suojelu- 
ja kartoitusohjelma, jolla turvattaisiin 
puhtaan pohjaveden säilyminen tulevai-
suutta varten.

Pohjaveden suojelun vaiheet
Pohjaveden suojeluohjelma toteutettiin 
Tanskan erityisen arvokkaaksi luokitel-
luille pohjavesialueille, jotka kattavat 40 

prosenttia maan pinta-alasta (Kuva 1). 
Kokonaisuudessaan tarkastelu jakautui 
noin 500 tutkimusalueeseen, joilla 
tutkimusten läpivienti kesti 2–4 vuotta 
aluetta kohti.

Työ aloitettiin laatimalla yhteenveto 
olemassa olevasta tiedosta (Kuva 2). 
Toisena vaiheena olivat maastotutki-
mukset ja mallinnustyö, johon sisäl-
tyivät muodostumien geofysikaaliset 
tutkimukset, kairaukset, pumppaus-
testit, geokemiallinen kartoitus sekä 
pohjaveden korkeuden pinnan mittaus 
samanaikaisesti koko pohjavesimuodos-
tumasta. Maastoaineiston perusteella 
alueille laadittiin 3D geologinen malli 
sekä pohjaveden virtausmalli, jonka 
perusteella määritettiin vedenottamoille 
suojavyöhykkeet. Kolmannessa vaiheessa 
kartoitettiin pohjavesimuodostumien 
maankäyttö ja pohjaveden laatua vaaran-
tavat riskikohteet. Neljännessä vaiheessa 
tehtiin riskitarkastelu pohjavesimuo-
dostuman rakenteen, riskikohteiden 
ja maankäytön perusteella. Viimeisenä 
vaiheena oli tulosten raportointi pohja-
vesioloista ja pohjaveden käytöstä sekä 
esitys suojelutarpeesta jokaiselle alueelle.

Hankkeen toteutus hyväksyttiin 
Tanskan parlamentissa vuonna 1998. 
Tanskan ympäristöhallinnon hallin-
noimaa hanketta ohjasivat kunnat ja 
asiantuntijaryhmä Århusin yliopistosta. 
Työtä toteuttivat 15 suunnittelutoi-
mistoa puitesopimuksella. Ramboll on 

MAIJA JYLHÄ-OLLILA
FM, hydrogeologi
e-mail: maija.jylha-ollila@ramboll.fi

Kirjoittaja toimii pohjavesitutkimusten 
projektipäällikkönä Rambollissa ja jatko-
opiskelijana Aalto-yliopistossa.

Tanskan merkittävät pohjavesimuodostumat kartoitettiin ja mallin nettiin 
vuosina 1999–2015. Tulosten perusteella arvioitiin pohjavesivarojen 
pilaantumisherkkyys. Suurhanke rahoitettiin perimällä veden kuluttajilta 
hankkeen ajan pohjaveden suojelusäätiölle pientä maksua. SYKE:n sel-
vityksen mukaan myös suomalaiset voisivat olla valmiita osallistumaan 
pohjaveden suojeluun tanskalaistyyppisellä rahoitusmallilla.

Pohjavesivarat turvattiin 
suojeluprojektissa Tanskassa

METTE RYOM
M.Sc. geofyysikko
e-mail: mrn@ramboll.dk

Kirjoittaja toimii projektipäällikkönä Rambollissa.

MAX HALKJAER
M.Sc. hydrogeofyysikko
e-mail: maxh@ramboll.com

Kirjoittaja työskentelee vesitoimialan 
markkinointipäällikkönä Rambollissa.
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ollut mukana hankkeen suunnittelussa 1990-luvun alusta 
lähtien. Rambollin asiantuntijat ovat osallistuneet työn 
suunnitteluun, maastotöihin, datan käsittelyyn, sidosryh-
mäyhteistyöhön ja raportointiin.

Geofysiikkaa ja tietokantoja
Pohjavesien suojelua ja kartoitusta voidaan tehdä monella 
tapaa. Tanskassa haluttiin keskittyä tuottamaan koko 
maan kattavaa vertailukelpoista aineistoa kaikilta alueilta, 
sekä tarkentaa pohjavesimuodostumien rajoja, pohjavettä 
luonnostaan suojaavien tiiviiden maakerrosten sijaintia 
sekä pohjaveden valuma-aluejakoa. Jotta nämä tavoitteet 
saavutettaisiin, suuri osa työstä oli muodostumien raken-
teiden tutkimusta geofysiikan menetelmillä.

Geofysiikkaa on perinteisesti käytetty erityisesti kallio-
perätutkimuksissa ja öljyvarojen kartoituksessa, mutta 
menetelmiä voidaan soveltaa myös laajasti hydrogeolo-
giassa. Tanskan pohjavesiympäristössä on keskeistä kyetä 
erottamaan heikosti vettä johtava savi, hyvin vettä johtava 
hiekka tai sora sekä kalkkikivi toisistaan. Geofysiikan 
menetelmät olivat osin samoja kuin Suomessa ylei-
sesti pohjavesitutkimuksessa käytettävät menetelmät, 
kuten seismiset menetelmät ja ERT (Electric Resistivity 
Tomography). Myös vieraampia tai meillä ensisijaisesti 
malminetsinnässä käytettäviä tutkimusmenetelmiä käytet-
tiin laajasti. Näitä menetelmiä olivat mm. PACES (Pulled 
Array Electrical Soundings), MRS (Magnetic Resonance 
Sounding), TEM (Transient Electromagnetic Method) ja 
DUALEM (shallow Electro Magnetic mapping).

Kartoitustyön varhaisessa vaiheessa todettiin, että TEM 
oli erityisen toimiva syvien muodostumien (yli 200 m) 
kartoitukseen. TEM-menetelmällä pystyttiin tunnista-
maan muun muassa nuorempiin sedimentteihin peit-
tyneitä kvartäärikauden hiekka- ja soramuodostumia, 

Kuva 1. Tanskan pinta-alasta 40 prosenttia on luokiteltu 
pohjavesivaroiltaan erityisen arvokkaiksi. Pohjavesiivarojen 
suojeluprojektissa alueet kartoitettiin entistä tarkemmin, 
jotta pohjavesivarat saataisiin suojeltua tulevaisuutta varten.

Kuva 2. Pohjavesien kartoituksen ja suojelun vaiheet Tanskan pohjavesien suojeluhankkeessa.
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sekä pohjavesikerroksia erottavia tiiviitä välikerroksia. 
TEM-menetelmästä kehitettiin projektin aikana SkyTEM 
(Kuva 3), jolla mittauksia voitiin tehdä nopeasti heli-
kopterista käsin. Maaperän pintaosaa tutkittiin PACES-
menetelmällä, joka soveltui ylimpien 20–30 m sediment-
tikerrosten rakenteelliseen tutkimukseen. Myöhemmin 
PACES korvattiin osittain kevyemmin toteutettavalla 
DUALEM-menetelmällä (tutkimussyvyys 5–10 m) yhdis-
tettynä SkyTEM mittauksiin.

MRS on magneettikuvausmenetelmä, joka antaa tietoa 
maaperän vesipitoisuudesta. Toimintaperiaatteeltaan 
MRS eroaa täysin edellä mainituista menetelmistä, jotka 
perustuvat tyypillisesti maaperän rakenteiden sähkönjoh-
tavuuden eroihin. MRS:ää käytettiin rinnakkain muiden 
mittausten kanssa. Menetelmällä tunnistettiin muun 
muassa hyvin vettä johtavia maakerroksia ja optimoitiin 
kairauspisteiden sijaintia vedenhankintatutkimuksissa.

Hankkeessa tuotetut aineistot ovat julkisia ja tulokset ovat 
saatavissa koko maan kattavista tietokannoista geus.dk/
jupiter (kairaustietokanta), gerda.geus.dk (geofysiikan 
tietokanta), geus.dk/modeldb (mallitietokanta), jupiter.
geus.dk/rapportdb (raporttiarkisto) ja miljoeportal.dk/ 
(paikkatietoaineisto).

Kiinnostava rahoitusmalli

Tanskalainen pohjavesikartoitusprojekti on menetelmil-
tään ja tuloksiltaan mielenkiintoinen, mutta Tanskan 
ulkopuolelta katsottuna kiinnostavinta hankkeessa on 
kuitenkin rahoitusmalli. Hanke rahoitettiin keräämällä 
varoja 0,05 € jokaisesta myydystä vesikuutiosta 16 vuoden 
ajan. Näin pohjaveden suojelun varsinaiset hyötyjät eli 
teollisuus ja talousveden käyttäjät vastasivat projektin 
rahoituksesta, jokainen oman kulutusmääränsä mukaan. 
Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 362 miljoonaa 
euroa, noin 4,4 € vuodessa jokaista tanskalaista kohti. 
Talousveden hinta Tanskassa on keskimäärin 8,5 €/m³ (v. 
2015, sisältää talousveden ja jäteveden) ja veden kulutus 
keskimäärin 106 l/vrk henkilöä kohden. Vertailun vuoksi 
suomalainen vesikuutio maksaa tyypillisesti 4,5–5,5 eur/
m³ (v. 2014) ja vedenkulutus on henkilöä kohden noin 
155 l/vrk. Työtä hallinnoitiin erillisen säätiön kautta, jolla 
varmistettiin, että rahoitus säilyi siihen käyttöön, johon se 
oli kerättykin, eikä ohjautunut valtion muihin kuluihin.

Halukkuutta suojeluun myös Suomessa
Suomessa Tanskassa tehdyn pohjavesiprojektin tekee ajan-
kohtaiseksi Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) selvi-
tystyö, jossa on kartoitettu suomalaisten asenteita pohja-

veden suojelua kohtaan. Selvitys on liittynyt 
vesienhoitosuunnitelmiin, jonka yhteydessä on 
pyritty arvottamaan pohjavesien suojelutoimen-
piteitä taloudellisesti.

Pohjaveden merkitystä asukkaille selvitet-
tiin kyselytutkimuksella vuonna 2016–2017 
Kuusamon ja Taivalkosken alueella ja vuonna 
2014 Lappeenrannan alueella. Yli puolet tutki-
muksessa mukana olleiden kuntien asukkaista 
olisivat valmiita osallistumaan pohjavesien 
tilan turvaamisesta syntyviin lisäkustannuk-
siin. Kuusamolaiset olisivat valmiit maksamaan 
noin 7 euroa vuodessa ja melko varmasti noin 
20 euroa vuodessa seuraavien kuuden vuoden 
ajan. Taivalkoskella vastaavat summat olivat 4 ja 
14 euroa. Lappeenrannassa yli puolet kyselyyn 
vastanneista olivat valmiita maksamaan varmasti 
tai melko varmasti 6 € vuodessa. Paras tapa kerätä 
kansalaisilta varoja pohjavesien laadun turvaami-
seen oli Lappeenrannan kyselyn perusteella osana 
vesi-, jäte- tai jätevesimaksuja (57 %) tai vapaaeh-
toisena maksuna (23 %).

SYKE:n kyselyiden tuloksia Lappeenrannasta on 
tarkemmin esitetty mm. Vesitalouslehden nume-
rossa 5/2016 (Väisänen ja muut 2016a) sekä 
SYKEn erillisraporteissa (Väisänen ja muut 2016b).

Kuva 3. SkyTEM on sähkömagneettinen pulssimenetelmä (TEM) 
toteutettuna helikopterista.
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Tanskalainen malli verrattuna 
meidän käytäntöihimme

Suomessa pohjaveden suojelun 
runkona on 1990-luvulla valmis-
tunut pohjavesialueiden kartoitus. 
Suurimmalta osin karttatarkastelun 
perusteella tehty kartoitus on onnis-
tunut hyvin, sillä pohjavesialueiden 
ulkopuolelta tuskin enää löytyy uusia 
yhteiskunnan vesihuollon kannalta 
merkittäviä, laadultaan hyviä 
pohjavesivaroja.

Pohjavesimuodostumien sisäiseen 
rakenteeseen ja tarkan sijainnin selvit-
tämiseen liittyy kuitenkin vielä paljon 
työtä. Tyypillisesti yksi pohjavesialue 
jakautuu useaan pohjaveden valuma-
alueeseen, mutta valuma-alueiden 
rajoja muodostumassa ei tunneta 
tarkasti. Samoin pohjavesialueiden 
ulkoraja on usein lähinnä valistunut 
arvaus, myös niillä alueilla, joissa 
muodostuman keskiosien rakennetta 
on tutkittu perusteellisestikin.

Perustyökalu pohjaveden suoje-
lussa on Suomessa pohjavesialueiden 
suojelusuunnitelma, jonka toteutus-
runko on hyvin lähellä tanskalaista 
mallia. Suojelusuunnitelmien toteu-
tusbudjetti ja siten suunnitelmien 
sisältö on kuitenkin vaihteleva, ja 
valtaosa suunnitelmista toteutetaan 
olemassa olevien tietojen perusteella 
ilman uutta tietoa tuovaa maastotut-
kimusta tai mahdollisuutta mallintaa 
maaperän rakennetta tai pohjaveden 
virtausta. Tanskassa koko maan katta-
valla hankkeella on saatu laadultaan 
yhtenäistä ja korkeatasoista tietoa 
pohjavesimuodostumien rakenteesta 
ja suojelutarpeesta.

Tanskassa toteutettu työ tarjoaa 
mallin, jolla pohjaveden suojelua ja 
muodostumien rakenneteiden tutki-
muksia on voitu rahoittaa tehok-
kaasti siten, että vaikutukset vesilai-
toksien tai vedenkäyttäjien talouteen 
jäävät hyvin vähäisiksi. 

Kirjallisuus

Flindt Jørgensen, L., Villholth, K. G., & Refsgaard, J. C. (2016). Groundwater management and protec-
tion in Denmark: a review of pre-conditions, advances and challenges. International Journal of Water 
Resources Development, 1-22.

Klee, P. (Ed.), 2013. Greater water security with groundwater - Groundwater mapping and sustai-
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lishing site-specific groundwater protection zones in Denmark. Hydrogeology journal, 12(5), 550-562.
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Pumppujen takaisku-
venttiilien oikea valin ta 
ja mitoitus ovat erityisen 
tärkeitä, jos järjestelmän 

painepotentiaali ja ominaisuudet 
ovat sellaiset, että pumppauksen 
pysähtyessä virtaama putkessa 
hidastuu nopeasti. Tällaisessa tilan-
teessa väärin valitut ja mitoitetut 
takaiskuventtiilit voivat aiheuttaa 
vaarallisen paineiskun, joka voi 
johtaa laite- ja putkistovaurioihin.

Tällaisia riskijärjestelmiä ovat 
esimerkiksi:

a) rinnakkain toimivat pum-
 put, jossa yksi pumppu 
pysähtyy äkillisesti toisten 
jäädessä käyntiin

b) järjestelmä, jossa on paine-
säiliöllä toteutettu paine-
iskun vaimennus

c) lyhyehköt painelinjat, joissa on 
suuri staattinen nostokorkeus 
suhteessa putken pituuteen

d) lyhyehköt linjat, joiden päässä 
on painesäiliö tai jokin paineel-
linen prosessi

Esimerkkinä mainitaan eräässä 
suuressa ulkomaisessa pumppaa-
mossa tapahtunut takaiskuventtiilin aihe-
uttama onnettomuus. Takaiskuventtiilin 
väärä valinta ja mitoitus aiheuttivat lähes 30 
bar paineiskun, joka välittömästi vaurioitti 
pumppaamo n putkistoja ja siihen liittyviä 
komponentteja.

Takaiskuventtiilien teoriaa, erilaisten tyyp-
pien ominaisuuksia, valintaa, mitoitusta 
ja esimerkkilaskelmia on syventävästi käsi-
telty Virtaustekniikka R2016 kirjassa ja 
vuoden 2018 alkupuolella ilmestyvässä 
kirjan kolmannessa painoksessa (kustantaja 

Tammertekniikka). Paineiskujen kannalta on 
edullista, jos takaiskuventtiilin sulkuelimen 
hitaus on pieni, liikerata lyhyt ja toimintaa 
tehostetaan esim. jousella. Tällaisia tyyp-
pejä ovat esim. kaksoisläppätakaiskuvent-
tiili jousella tehostettuna (dual-disc, spring 
assisted) ja ”nozzle” tyyppinen (non slam 
nozzle check valve).

Kirjoituksen tarkoitus on osoittaa näen-
näisesti vähäisen tekijän suurta merkitystä 
pumppaamon turvallisen ja käyttövarman 
toiminnan kannalta. Todettakoon vielä, 
että paineiskun aiheuttamat haitat esimerk-
kitapauksessa olivat: pumppaamon tulvi-
minen ja siitä johtuvat laitevauriot, pitkä 
käyttökeskeytys hankaline puhdistustöi-
neen, kalliit investoinnit rikkoutuneiden 
laitteiden korvaamiseksi, riitauttamisasiat, 
uudet suunnitelmat ja urakat korjaavien 
toimenpiteiden vuoksi. 

Takaiskuventtiili 
– pieni komponentti, suuri vaikutus

MARTTI PULLI
e-mail: marttipulli@hotmail.com

Takaiskuventtiilin toiminta.
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Syksyn 2015 ”Pakolaiskriisi” paransi 
suomalaisten vesihuollon ammattilaisten 
kriisitoimintavalmiutta

Syksyn 2015 aikana Suomeen 
saapui yli 30 000 pakolaista. 
Muuttoliike oli nopeaa ja 
vastaanottokeskuksia perustet-

tiin usein vain päivien varoitusajalla. 
Suomessa turvapaikanhakijat majoitet-
tiin pääosin olemassa oleviin rakennuk-
siin, jotka oli liitetty kunnalliseen vesi- ja 
viemäriverkostoon. Koko maassa toimi 
enimmillään 146 keskusta, joista suurin 
osa oli keskitetyn vesihuollon piirissä. 
Taajama-alueilla keskusten perusta-
misesta johtuva väestömäärän kasvu ei 
vaikuttanut merkittävästi talousveden 
kulutukseen tai jätevedenpuhdistamoille 
saapuvaan virtaamaan; jos vesihuoltoon 
liittyviä ongelmatilanteita oli, ne liit-
tyivät lähinnä kiinteistön vesilaitteiden 
oikeaoppiseen käyttöön.

Tilanne oli toinen haja-asutusalueilla 
sijaitsevissa vastaanottokeskuksissa, jotka 
saivat juomavetensä kiinteistön omista 
kaivoista ja joiden jätevedet puhdistet-
tiin pienillä alle 200 avl:n kiinteistö-
kohtaisilla puhdistamoilla. Uudenmaan 
alueella oli pakolaiskriisin alkaessa 11 
kiinteistökohtaista pienpuhdistamoa, 
jotka olivat luvanvaraisia. Neljässä näistä 
kiinteistöistä aloitettiin syksyllä 2015 
vastaanottokeskustoiminta, joka nosti 
puhdistamojen kuormitusta äkillisesti 
lähes nollasta mitoituskuormitukseen, 
ja jopa sen yli. Äkillinen kuormituksen 
kasvu lamautti aiemmin vähällä käytöllä 

olleiden kiinteistöjen, kuten kurssikes-
kusten ja hotellien, aktiivilietelaitosten 
toiminnan ja vaati nopeita ratkaisuja, 
jotta ympäristökuormituksen lisäänty-
minen saatiin estettyä.

Seuraavaksi esiteltävässä kesän 2016 
aikana tehdyssä laadullisessa tapaustut-
kimuksessa perehdyttiin vesihuollon 
järjestämiseen ja eri osapuolten päätös-
prosesseihin pakolaiskriisin aiheutta-
massa poikkeustilanteessa Evitskogin, 
Hopeaniemen, Siikajärven ja Aavarannan 
vastaanottokeskuksissa.

Alkukaaoksesta keskusteluun
Alkutilanne oli vesihuollon järjes-
tämiseen osallistuneiden konsult-
tien, kiinteistönomistajien ja viran-
omaisten mukaan ”kaoottinen”. 
Vastaanottokeskustoiminnan alkaminen 
ja nopeasti lisääntynyt asukasmäärä 
herättivät naapureiden huolen kaivo-
veden riittävyydestä ja kiinteistöjen jäte-
vesien käsittelystä. Huolestuneet kansa-
laiset ottivat yhteyttä viranomaisiin ja 
vastaanottokeskustoimintaa pyörittä-
viin tahoihin, ja lisääntyneen veden-
käytön vaikutuksia ympäristöön puitiin 
parhaimmillaan jopa valtamediassa asti 
(HS 2.1.2016, MTV3 16.12.2015).

Julkisen keskustelun virittyä vastaanot-
tokeskusten vesihuollollisiin haasteisiin 

HETA KOSONEN
DI, tohtoriopiskelija
Washingtonin yliopisto
e-mail: hetak@uw.edu

Kirjoittajan tutkimusalana on 
jätevesihuollon kriisinhallinta-
prosessit.

Nopea ja laajamittainen maahanmuutto syksyllä 2015 haastoi vesihuollon 
osaajien kriisitoimintavalmiuden. Nopeissa vesi- ja jätevesihuoltopäätök-
sissä onnistuttiin parhaiten, kun viestintä pidettiin avoimena, vastuut sel-
keinä eri osapuolten kesken ja mahdollisimman vähäinen ympäristökuor-
mitus keskei senä tavoitteena. Pakolaiskriisin myötä usean Uudellamaalla 
sijaitsevan pienpuhdistamon puhdistustulos parani merkittävästi.

ANNA MIKOLA
TkT, tutkijatohtori
Aalto-yliopisto
e-mail: anna.mikola@aalto.fi

RIKU VAHALA
professori
Aalto-yliopisto
e-mail: riku.vahala@aalto.fi
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oli kuitenkin jo herätty niin viranomaisten kuin kiinteis-
töjenkin toimesta, ja neuvottelut mahdollisista toimenpi-
teistä oli aloitettu. Pienpuhdistamoiden ympäristölupien 
kattavuutta alettiin selvittää lähes välittömästi vastaan-
ottokeskustoiminnan käynnistyttyä, mutta kesti hetken, 
ennen kuin kaikki tarvittavat tahot saatiin mukaan 
keskusteluun. Kun kaikki osapuolet olivat mukana, laitok-
silla suoritettiin kartoituskäynnit, joihin osallistui vastaan-
ottokeskuksesta riippuen viranomaisen, kiinteistönomis-
tajan ja vastaanottokeskustoiminnasta vastaavan vuokra-
laisen lisäksi kunnan edustajia, eri osapuolten palkkaamia 
konsultteja sekä kiinnostuneita naapureita.

Laitoskäynnit sekä syksyn 2015 velvoitetarkkailun 
tulokset osoittivat, että vaikka pienpuhdistamot olivat 
pystyneet täyttämään ympäristöluvan vaatimukset kuor-
mituksen ollessa vähäistä tai lähes olematonta, ne eivät 
pystyneet mitenkään vastaamaan kasvaneen asukas-
määrän asettamiin tarpeisiin. Esimerkiksi Aavarannan 

vastaanottokeskuksen pienpuhdistamo ylitti sille asetetut 
lähtevän jäteveden BOD-, kiintoaine- ja fosforipitoi-
suuksien raja-arvot elokuussa 2015 kiinteistön asukas-
määrän kasvettua äkillisesti muutamasta kymmenestä 
lähes 300 asukkaaseen.

Vastoin yleistä käsitystä, puhdistamoiden kapasiteetti-
ongelmat eivät kuitenkaan ensisijaisesti liittyneet kiin-
teistöjen asukkaiden liian suureen määrään (tai asukas-
vastineluvun ylitykseen) vaan jätevesikuormituksen 
nopeaan kasvuun, sekä aktiivilieteprosessin ja puhdista-
molaitteiston huonoon kuntoon. Viranomaisen neuvo-
mana kiinteistönomistajat hankkivat konsultin tekemään 
laitoksille kattavat saneeraussuunnitelmat ja huolehti-
maan prosessien uudelleenkäynnistämisestä, jotta ympä-
ristöluvan ehdoissa pysyttäisiin korkeammallakin jätevesi-
kuormituksella. Eri osapuolten mukaantulo vastaanotto-
keskusten vesihuoltojärjestelyihin liittyvään keskusteluun 
on havainnollistettu kuvassa 1.

Kuva 1. Eri osapuolten mukaantulo vastaanottokeskusten vesihuoltojärjestelyihin liittyvään keskusteluun.
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Lisääntynyt kuormitus paljasti totuuden 
puhdistusprosessien tilasta

Ennen vastaanottokeskustoiminnan alkamista, kiinteis-
töjen pienpuhdistamoiden hoitovastuu oli ollut puhdis-
tamoalueen asukkailla tai kiinteistöhuoltoyritysten työn-
tekijöillä, joilla ei ollut alan koulutusta tai teknistä osaa-
mista aktiivilieteprosessien operoinnista. Koska teknisiä 
taitovaatimuksia pienpuhdistamoiden operointiin ei ollut, 
puhdistamonhoito oli haastateltujen henkilöiden mukaan 
tyypillisesti annettu sille, ”joka sitä vähiten vastustaa”. 
Parhaimmassa tapauksessa kiinteistönomistajat olivat 
palkanneet puhdistamoa hoitamaan yrityksen, joiden 
työntekijät olivat aiemmin työskennelleet jätevedenpuh-
distuksen parissa, mutta tällöinkin puhdistamoilla käytiin 
lähinnä tekemässä perushuoltoa ja täyttämässä lokikirjaa.

Prosessiajoon liittyvä kirjanpito ja raportointi oli usein 
puutteellista ja itse prosessin toimintaan puututtiin 
harvoin, sillä kokemattomat prosessinhoitajat eivät ”uskal-
taneet vääntää ruuveista tai painella nappeja” pelätessään 
tekevänsä virheitä.

Pienellä kuormalla ajettuna huonostikin toimineet ja 
teknisen käyttöikänsä jo selvästi ylittäneet puhdistuspro-
sessit täyttivät tehtävänsä ja poistivat kiintoainetta niin, 
että neljännesvuosittaisiin lupa-arvoihin päästiin lähes aina 
kaikilla laitoksilla. Kun vastaanottokeskustoiminta alkoi ja 
tulovirtaama kasvoi äkillisesti, puhdistamot täyttyivät liet-

teestä eikä puhdistamoa hoitavien henkilöiden osaaminen 
riittänyt tilanteeseen reagointiin. Uudellamaalla toimivien 
vastaanottokeskusten pienpuhdistamoita hoitamaan hätyy-
tetyn konsultin saapuessa paikalle vesihuolto oli ”surkeassa 
jamassa” ja tarve saneeraustoimenpiteille ilmeinen: kemi-
kaalinsyöttö oli satunnaista ja kemikaalimäärät vaihtelevia, 
ilmastus nikotteli ja ylijäämälietteen poistojärjestelyt olivat 
riittämättömät aktiivilieteprosessin tarpeisiin.

Pakolaiskriisin ja vastaanottokeskustoiminnan saama 
mediahuomio toi paikalle useita laitetoimittajia ja 
konsultteja omine jätevesihuoltoratkaisuineen ja kiin-
teistönomistajat harkitsivat eri vaihtoehtoja kunnalli-
seen viemäriverkkoon liittymisestä siirrettävien kalvo-
suodattimien vuokraamiseen. Tuttujen teknisten asian-
tuntijoiden, saneerauskonsultin ja valvovan viranomaisen 
auttamana kiinteistönomistajat rajasivat taloudellisesti ja 
aikataulullisesti järjettömät vaihtoehdot pois ja vastaanot-
tokeskuksesta riippuen korjaustoimiin ryhdyttiin lopulta 
joko uusimalla olemassa olevan laitoksen prosessiosia tai 
lisäämällä prosessikapasiteettia ulkopuolisella tertiäärikä-
sittelyllä. Varsinaista vastaanottokeskustoimintaa pyörit-
täneitä yrityksiä ja organisaatioita vesihuoltoon liittyvät 
kysymykset eivät suoraan koskettaneet, vaikkakin sopi-
muksesta riippuen vastaanottokeskustoimija saattoi välillä 
osallistua vesihuollon saneeraustoimenpiteiden kustanta-
miseen. Eri osapuolet ja heidän vastuu- ja asiantuntemus-
alansa on havainnollistettu kuvissa 2 ja 3.

Kuva 2. Päätöksentekoon osallistuneet tahot ja heidän väliset vastuunsa.
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Taloudelliset ongelmat vaikeuttivat prosessiajoa 
ja saneeraustoimenpiteitä

Niillä laitoksilla, joilla puhdistamon toimintaa tehos-
tettiin saneerausten kautta, ensimmäiseksi puututtiin 
kemikaalinsyöttöön muuttamalla syöttö manuaalisesta 
automaattiseksi oikean kemikaalimäärän takaamiseksi. 
Automatisoidun kemikaalinsyötön lisäksi laitoksia sanee-
rattiin vaihtamalla tukossa olleita ilmastimia ja ilmas-
tusputkia, uusimalla pumppuja ja asentamalla prosessi-
ajoa helpottavia mittauksia, esimerkiksi tulovirtaaman 
mittaus. Kaikki saneeraukset toteutettiin nopealla aika-
taululla vain muutaman kuukauden sisällä vastaanottokes-
kustoiminnan aloittamisesta: esimerkiksi Hopeaniemessä 
ensimmäiset pakolaiset saapuivat vastaanottokeskukseen 
28.9.2015 ja jätevedenpuhdistusprosessin kunnostustoi-
menpiteet aloitettiin 18.11.2015.

Saneerausten kokonaiskustannukset vaihtelivat kiinteis-
töittäin. Evitskogin vastaanottokeskuksen pienpuhdista-
molla laitehankintoja tehtiin noin 24 000 euron edestä, 
kun taas Hopeaniemen vastaanottokeskuksen aktiivi-
lieteprosessi saatiin toimintakuntoiseksi noin 10 000 
eurolla. Laitehankinnoista päätti sekä Evitskogissa että 
Hopeaniemessä viime kädessä kiinteistönomistaja, jolle 
konsultti esitti hankintaehdotuksensa perusteluineen. 
Sähköpostinvaihtoon osallistui välillä myös valvova viran-
omainen, mutta päätökset eivät yhdenkään osapuolen 
mukaan vaatineet muutamaa viestiä pidempiä keskus-
teluja. Aavarannan vastaanottokeskuksessa päätöksente-
ossa pidettiin kiinteistönomistajan aloitteesta ympäristö 
etusijalla, ja laitetoimittajalla oli lupa päättää teknisistä 

yksityiskohdista, joista kiinteistönomistaja ei omien sano-
jensa mukaan ymmärtänyt tai ollut ”välttämättä kiinnos-
tunut tietämään”. Koska pienpuhdistamon kapasiteettia 
lisättiin Aavarannassa tertiäärikäsittelyllä, joutuivat kiin-
teistönomistaja, laitetoimittaja ja valvova viranomainen 
saneerauspäätösten lisäksi pohtimaan, kuinka laajennus 
onnistuisi luvanvaraisesti tilanteessa, jossa saneerattu 
prosessi ei enää vastaisi voimassa olevaa ympäristölupaa, 
mutta uuden luvan voimaantuloa ei ollut aikaa jäädä 
odottamaan. Kaikille osapuolille sopiva ratkaisu löydet-
tiin tulkitsemalla lupavelvoitteita joustavasti lähtevän jäte-
veden laatu ja ympäristön hyvinvointi edellä. Käytännössä 
tämä tapahtui luokittelemalla olemassa olevan puhdis-
tamon yhteyteen lisätty biologinen käsittely-yksikkö 
ympäristöluvan ulkopuoliseksi jäteveden esikäsittelyksi, 
jolloin pienpuhdistamon toimintaa pystyttiin jatkamaan 
keskeytyksettä uuden luvan voimaantuloon asti.

Vaikka saneeraushankintapäätökset hoituivat pääosin 
ilman ongelmia, sekä valvova viranomainen että puhdis-
tamosaneerauksista vastannut konsultti olivat yhtä mieltä 
siitä, että kiinteistönomistajilla on yleisesti heikko käsitys 
kiinteistön vesihuoltojärjestelyistä. Monet eivät kiinteistöä 
ostaessaan esimerkiksi tiedä kiinteistökohtaisen jäteveden-
puhdistamon olemassaolosta tai siihen liittyvistä ylläpito-
velvoitteista, jolloin jätevesihuoltoon liittyvät kulut tulevat 
ikävänä yllätyksenä omistajalle, kun kaupat on jo tehty.

Vastaanottokeskustoimintaa hoitaneet tahot eivät myös-
kään olleet aina tietoisia kiinteistöjen todellisesta kunnosta 
tai omista taloudellisista velvoitteistaan toiminnan alkaessa. 

Kuva 3. Päätöksentekoon osallistuneiden tahojen asiantuntemusalat.
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Syksyn 2015 hätätilanne ei kuitenkaan jättänyt aikaa kunto-
kartoitusten tekemiselle tai vuokraehtojen neuvottelulle.

Lukuun ottamatta yhtä vastaanottokeskusta, jossa ympä-
ristöasiat olivat ensisijaisen tärkeitä kiinteistönomista-
jalle, Uudellamaalla toimineiden vastaanottokeskusten 
vesihuollolliset ongelmat liittyivät suurimmaksi osin yllä-
pitokuluihin, joita kiinteistönomistajat yrittivät vältellä 
jättämällä kemikaali- ja saneeraushankintojen laskuja 
maksamatta. Maksamattomat laskut haittasivat lopulta 
jopa prosessiajoa, kun kemikaalinsyöttöä ei voitu saapu-
mattomien tilausten vuoksi optimoida eikä ylijäämälie-
tettä viedä pois loka-autojen tulon viivästyttyä. Laskut 
menivät usein maksuun vasta kun valvova viranomainen 
uhkasi sulkea vastaanottokeskuksen ympäristöluvan 
vastaisen toiminnan takia. Kärjistyneistäkin konfliktiti-
lanteista selvittiin kuitenkin eri osapuolten joustavan asen-
teen sekä avoimen kommunikaation avulla.

Kommunikaatio ja kiinnostus 
ympäristönsuojelua kohtaan 
auttoivat kriisinhallintaa

Koska ”pakolaiskriisin” aiheuttama 
poikkeustilanne oli kaikille osapuo-
lille uusi, eikä olemassa olevia toimin-
tamalleja ollut, jouduttiin kaaoksen 
keskellä kehittämään nopeasti uusia. 
Joustavuudella ja luovuudella oli suuri 
rooli tilanteesta selviämisessä ja moni 
päätöksiä tehnyt ammattilainen teki 
enemmän kuin mitä heidän toimen-
kuvaansa olisi normaalitilanteessa 
kuulunut. Ymmärrettyään puhdis-
tamoa hoitaneiden henkilöiden 
teknisen tietämyksen tason, sanee-
rauksia suunnitellut konsultti muun 
muassa laati yksityiskohtaiset käyt-
töohjeet kaikille pienpuhdistamoille 
ja opetti huoltomiehille prosessiajoa 
laitoksilla käydessään. Valvova viran-
omainen taas kertoi tietoisesti otta-
neensa ”valistavan” roolin ja priori-
soineensa ympäristönsuojelullisia 
tavoitteita kaikessa päätöksenteossa 
kiinteistönomistajien kanssa asioi-
dessaan. Kaikki vesihuoltoon liit-
tyviä päätöksiä tehneet osapuolet 
olivat yhtä mieltä siitä, että ilman 
viranomaisen palvelualttiutta, laajaa 
asiantuntemusta ja joustavuutta 
pienpuhdistamoiden saneeraus olisi 
ollut hitaampaa ja vastaavasti vesis-

töön kulkeutuneen puhdistamattoman jäteveden määrä 
suurempi.

Koska jätevedenpuhdistamot ja kaivot olivat haja-asutus-
alueilla kiinteistökohtaisia ja saneerauspäätökset viime 
kädessä kiinteistönomistajien vastuulla, myös kiinteis-
tönomistajan henkilökohtainen motivaatio ympäris-
tönsuojeluun ja hyvälaatuisen vesihuollon järjestämi-
seen vaikutti teknisten ratkaisujen nopeuteen ja laatuun. 
Ympäristönsuojelullisten motiivien lisäksi haastatellut 
henkilöt kertoivat tehneensä päätöksiä henkilökohtaisten 
kontaktiensa suositusten, ratkaisujen taloudellisen kannat-
tavuuden ja ajoituksen perusteella. Tertiäärikäsittelyllä 
pienpuhdistamon kapasiteettia laajentaneen vastaanotto-
keskuksen kiinteistönomistaja muun muassa kertoi pääty-
neensä ratkaisuun suurilta osin siksi, että laitetoimittaja 
sattui soittamaan juuri oikealla hetkellä sopivan ja nope-
asti käynnistettävissä olevan prosessin kanssa. Kuvassa 4 
on esitetty haastattelujen aikana mainittuja päätöksente-
koon vaikuttavia tekijöitä.

Kuva 4. Vesihuollon päätöksiin vaikuttaneita tekijöitä.
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Kokemusta viisaampana tulevaisuuden 
haasteita kohti

Pakolaiskriisi paljasti kiinteistökohtaisten pienpuhdis-
tamoiden hoidon jäävän helposti vähälle huomiolle 
vuokralaisten ja kiinteistön käyttötarkoituksen muut-
tuessa. Vastaanottokeskustoiminnan myötä lisääntynyt 
jätevesikuorma koettiin aluksi uhkaksi ympäristölle, 
mutta loppujen lopuksi pakolaisia majoittavien kiinteis-
töjen jätevesiprosessit paranivat pakolaiskriisin myötä. 
Haastatteluja tehtäessä loppukesällä 2016, Uudellamaalla 
sijaitsevien saneerattujen pienpuhdistamojen ympäristö-
luvat olivat käsittelyssä ja laitokset tekivät voimassa olevan 
ympäristöluvan mukaista puhdistustulosta.

Ottaen huomioon syksyn 2015 tilanteen haastavuuden, 
vastaanottokeskusten vesihuoltoasioihin puututtiin nope-
asti. Kaikkia vesihuoltoon liittyviä päätöksiä ja niiden teke-
mistä leimasi tilanteen määräaikaisuus ja ennustamatto-
muus, sekä erot osapuolten välisessä teknisessä ymmärryk-
sessä. Ympäristölupia valvova viranomainen reagoi pako-
laistilanteeseen aikailematta, ja oli alusta alkaen kriittisessä 
roolissa eri tahojen välistä kommunikaatiota edistäen ja 
ratkaisuehdotuksia esittäen. Äkillisiin muutostilanteisiin 
on nyt olemassa reagointimalli, jota hiomalla voidaan 
varautua myös tuleviin hätämajoitustilanteisiin. Vaikka 
Suomeen ei lähiaikoina kohdistuisikaan vastaavaa muut-
toaaltoa, osataan haja-asutusalueella sijaitsevilla pienpuh-
distamoilla nyt myös reagoida tehokkaammin tilantei-
siin, joissa puhdistusprosessin käyttöaste muuttuu nope-
asti esimerkiksi kiinteistön käyttötarkoituksen vaihtuessa. 
Laajemmin ”pakolaiskriisin” oppeja voitaisiin hyödyntää 
esimerkiksi vesihuollon osaajien päätöksentekovalmiuk-
sien kasvattamiseen ja monipuolistamiseen keskittyvien 
koulutusten tai seminaarien yhteydessä. 
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Mitä pakolaiskriisistä opittiin?

1. Kiinteistökohtaiset jätevedenpuhdistamot 
jäävät helposti liian vähälle huomiolle omis-
tajien ja vuokralaisten vaihtuessa

2. Pienpuhdistamoja hoidetaan usein rajalli-
sella ammattitaidolla

3. Selkeä roolijako ja avoin kommunikaatio 
osapuolten välillä vauhditti päätösproses-
seja poikkeustilanteen aikana

4. Vesihuollon ammattilaisten henkilökoh-
tainen kiinnostus ja halu toimia ympäristön 
hyväksi olivat ratkaisevassa asemassa poik-
keustilanteesta selviämisessä.

5. Pienpuhdistamojen ympäristölupaprosessit 
ovat nykyisellään liian kankeita tilanteisiin, 
joissa tulokuormitus kasvaa äkillisesti
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Itämeren alueen strategian vahvistamisen taustalla 
on vuonna 2009 eduskunnalle annetun Itämeren 
haasteita ja politiikkaa käsittelevän selonteon päivit-
täminen, joka annettiin Itämeri- ja yhdennetyn 

meripolitiikan ohjausryhmän tehtäväksi syksyllä 2016. 
Ohjausryhmä valmisteli valtioneuvoston periaatepää-
töksen Suomen Itämeren alueen strategiasta rinnastaen 
sen näin Suomen arktiseen strategiaan. 

Strategiassa määritellään, mihin suuntaan Suomi tahtoo 
lähitulevaisuudessa Itämeren aluetta kehittää. Visiona on, 
että puhdas Itämeri ja elinvoimainen meriluonto ovat 
turvattu ja kestävästi hyödynnetty voimavara. Keskeisiä 
tavoitteita ovat mm. kestävä kehitys, vakaus ja turvallisuus, 
bio- ja kiertotalouden edistäminen, uuden teknologian 
hyödyntäminen sekä turvallinen ja puhdas merenkulku.

Strategiassa esitetään toimenpiteitä Itämeren hyvän tilan 
sekä turvallisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseksi, 

Itämeren alueen kilpailukyvyn parantamiseksi ja Suomen 
hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lisäksi siinä arvioidaan 
toimintaympäristön muutoksia ja haasteita sekä niiden 
tuomia mahdollisuuksia.

Julkistamistilaisuuden 
videotervehdyksessään 
pääministeri Juha Sipilä 
totesi Itämeren olleen 
aina kiinteä osa itsenäistä 
100-vuotiasta Suomea. 
Itämeren hyvinvointi on 
kaikkien suomalaisten 
yhteinen asia. Sipilä 
painotti mahdollisuuksia, 
joita Itämereen liittyy:

”Niin sanotussa sinisessä 
kasvussa kehitysmah-

Suomen Itämeren alueen strategia 
hyväksyttiin
Valtioneuvosto hyväksyi Suomen Itämeren alueen strategian yleisistunnossaan 2.11.2017. Strategiassa 
esitetään visio tavoitteista ja toimenpiteistä Itämeren alueen kehittämiseksi. Vision mukaan puhdas 
Itämeri ja elinvoimainen meriluonto ovat turvattu ja kestävästi hyödynnetty voimavara.

TUOMO HÄYRYNENTEKSTI: 
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dollisuudet ovat sekä Suomessa että 
muualla Itämeren alueella valtavat. 
Sininen biotalous tulee jatkossa 
tarjoamaan paljon työpaikkoja. 
Kiertotalouden avulla voimme lisätä 
materiaalien ja ravinteiden kierrätystä, 
mikä osaltaan parantaa meren ja meri-
ympäristön tilaa”, Sipilä sanoo.

Pääministeri Sipilä korosti myös tutki-
mustoimintaa, innovatiivisten yritysten 
merkitystä ja yhteistyötä, joiden avulla 
voidaan nostaa koko Itämeren alueen 
kilpailukykyä.

Haasteita ja toimenpiteitä
Strategiassa todetaan, että Itämeressä 
meriympäristön hyvää tilaa ei ole 
vielä saavutettu. Meriympäristön tila 
heijastaa ihmisen toimia maalla ja 
merellä. Maatalous on tällä hetkellä 
merkittävin ravinnekuormituksen 
lähde. Itämeren sisäiset ravinne-
varannot ylläpitävät rehevöitymis-
kierrettä ja lisäksi mereen ja meri-
eliöstöön kertyy maalta peräisin 
olevaa muoviroskaa, lääkejäämiä ja 
ympäristömyrkkyjä. 

I    Valtioneuvoston kanslia    I    vnk.fi

Yhteistyö ja 
vaikuttaminen

Muutoksesta mahdollisuus

Kestävä sininen 
kasvu

Innovaatiot ja 
kilpailukyky

• Tutkimus ja koulutus

Itämeren 
alueeseen 
kytkeytynyt Suomi

Turvallinen Itämeri

Edelläkävijä
bio- ja kierto-
taloudessa

• Kokonaisturvallisuuden  
toimintamalli

• Aktiivinen meri- ja 
lentoturvallisuus

• Itämeren alue vahvana 
globaalina vaikuttajana ja 
edelläkävijänä

• Aktiivinen toimija EU:ssa: 
EUSBSR, rahoitus

• Meriympäristön hyvä tila 
   kestävän sinisen kasvun 
   edellytyksenä
• Meriosaaminen

• Logistiikka- ja 
liikenneyhteydet

• Tietoliikenneyhteydet

• Meriteollisuus
• Sininen biotalous
• Matkailu
• Merialuesuunnittelu

• Ravinteiden kierrätys
• Hallitut 

materiaalikierrot

• Muovit ja meren 
     roskaantuminen
• Haitalliset aineet
• Uusiutuva energia

• Pk-yritysten verkostot ja 
yrityskiihdyttämöt

• Digitaalisaatio

• Yhteistyökanavat
(CBSS, PU, HELCOM, 
PMN)

• Maakuntien ja kaupunkien 
yhteistyö sekä 
kansalaisjärjestöjen rooli

• Kansalaisturvallisuus
• Tehokas 

viranomaisyhteistyö

• Älykkäät energiaverkot
• Huoltovarmuus

46 www.vesitalous.fi

A JANKOHTAISTA

VT1706.indd   46 23.11.2017   10:10:52



Itämeren erityishaasteena ovat rehevöitymisen ja ilmaston 
lämpenemisen aiheuttamat kasvi- ja eläinlajiston 
muutokset, lajiston yksipuolistuminen ja luonnon moni-
muotoisuuden kapeneminen.

Itämeristrategiassa mainitaan laaja kirjo toimenpide-
ehdotuksia, joiden lähtökohtana on toteamus siitä, että 
meriympäristön hyvä tila, elinvoimainen meriluonto sekä 
luonnon monimuotoisuus ovat edellytys meren ja sen 
luonnonvarojen käytön kestävyydelle. Meriympäristön 
hyvän tilan saavuttamiseksi

• Toteutetaan valtioneuvoston hyväksymät vesienhoidon 
ja merenhoidon toimenpiteet vuoden 2021 loppuun 
mennessä ja päivitetään toimenpideohjelmat vuosiksi 
2022–2027.

• Julkaistaan ajantasaista tietoa vesienhoidon ja meren-
hoidon toimenpiteiden toteutuksen edistymisestä.

• Kohdennetaan julkista rahoitusta nykyistä tehok-
kaammin vesiensuojelullisesti tärkeimpiin kohteisiin.

• Ylläpidetään ja kehitetään ekologisesti edustavaa ja 
hyvin kytkeytynyttä suojelualueverkostoa.

• Tuotetaan viranomaistyökaluksi Suomen rannikko-
alueiden kokonaiskuormitusmalli.

Meriympäristön tilan kehittymisestä hankitaan lisäänty-
vässä määrin tietoa jatkuvan seurannan ja mallinnuksen 
kautta.

Muut toimenpide-ehdotukset liittyvät mm. meri- ja 
vesiosaamisen edistämiseen, sinisen biotalouden vahvis-
tamiseen, merialuesuunnitteluun, ravinteiden kierrä-
tykseen, roskaantumisen vähentämiseen ja haitallisten 
aineiden mereen pääsyn estämiseen. Yhteistyö Itämeren 
alueen muiden valtioiden kanssa sekä EU-tason säänte-
lyyn vaikuttaminen ovat keskeisiä asioita mm. haitallisten 
aineiden vähentämisessä. 

Lisätietoja

http://vnk.fi/suomen-itameren-alueen-strategia
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SG

INTEGRAL viemäröintiin 

Saint-Gobain PAM • Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA • Strömberginkuja 2, 00380  HELSINKI 
Puh. 0207 424 600 • info.pamline@saint-gobain.com • www.pamline.fi

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. 
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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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Armatec

Bernard Controls -sähkötoimilaitteet vesi- ja energialaitoksille

Oy Armatec Finland Ab
09 - 887 4340

www.armatec.fi
e-mail: Finland@armatec.com

Ilmo.indd   1 19.12.2016   8.58

Young Water Professionals 
– TULE MUKAAN TOIMINTAAN!

Maailman Vesipäivä 2018 
– NATURE FOR WATER

Onko sinulla ideoita, miten kehittää nuorten vesiasiantuntijoiden ja -ammattilaisten osaamista ja 
monialaista verkostoitumista Suomessa? Entä miten voitaisiin edistää suomalaisten vesiosaajien kan-
sainvälistymistä? Haluaisitko olla mukana kehittämässä nuorten ja konkareiden välistä tiedon- ja koke-
mustensiirtoa? Vesiyhdistyksen YWP-jaosto kaipaa ideoitasi. 

Tervetuloa mukaan! www.vesiyhdistys.fi/young-water-professionals/

Perinteinen vesipäiväseminaari pidetään Helsingin Säätytalolla 22.3.2018 klo 13 alkaen. Tarkempi ohjel-
ma valmistuu myöhemmin, mutta laita jo nyt päivämäärä kalenteriisi. 
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VESITALOUS 2017 • SISÄLTÖ

 Vesitalous 1/2017 
Riku Vahala: Elämme historiallisia aikoja

Heikki S. Vuorinen: Paransiko antiikin vesi-
huolto väestön terveyttä?

Tapio Katko: Suomen vesihuollon kehi tys 
ja opit kansainvälisessä kontekstissa

Petri Juuti ja Riikka Rajala: Sata vuotta 
Suomen suurimmasta lavantautiepidemiasta

Petri Juuti ja Riikka Rajala: Valkea kau-
punki, mustat vedet

Erkki Santala, Sanna Vienonen ja Eeva-
Liisa Hallanaro: Suomen 100 vesiensuo-
jelun vuotta kirjana

Jukka Kauppinen: Suomen vesivoiman 
historia

Marjo Tarvainen, Niina Kotamäki ja 
Sirkka Tattari: Vesinäytteenoton ajoitus 
tärkeää vedenlaatumittareiden käytössä ja 
ravinnekuormituksen tarkentamisessa

Esko Kuusisto: ’Turhat’ jäätymiset Suomen 
järvissä

Johanna Rajasärkkä: Putkiremontti pin-
noittamalla? Pinnoitteista juomaveteen 
liukenevat yhdisteet ja niiden terveysriskit

Pertti Seuna: Vesi tulee hanasta ja sähkö 
töpselistä?

Simo Laakkonen: Tuntematon potilas: 
Itämeren heikosti tunnettu sairaskertomus

 Vesitalous 2/2017 
Juhani Kettunen: Neljäs vallankumous

Mika Jalava: Mitä syömme, sitä viljelemme

Juhani Kettunen: Big data muuttaa 
ongelmanratkaisua

Marko Laine, Heikki Haario, Juhani 
Kettunen ja Olli Malve: Havaintojen 
yhdis tämisellä tehoa vedenlaatuseurantaan

Sampsa Koponen ja Jenni Attila: 
Sentinel-satelliitit mullistavat vesiseurannan

Olli Varis: Insinööritiede ja vesitalous 
totuttelevat datatulvaan

Kari Tuukkanen: Digitalisaatio auttaa johta-
maan kaupunkikehitystä tiedolla – ei tunteella

Tiina Paloniitty, Juhani Kettunen ja Olli 
Malve: Ympäristötiedon tuotanto uudistuu 
– muuttuvatko luvitus ja valvonta?

Jari Silander: Laitteiden internet kasvaa 
vauhdilla

Tuija Pulkkinen: Aalto-yliopisto verkottaa 
datatieteen ja teollisen internetin osaajat ja 
hyödyntäjät

Antero Luonsi: Puuta on, fosfori rajallista 
– tuhlauksesta arvokäyttöön

Sari Uusheimo, Lauri Arvola, Tiina Tulonen, 
Josefiina Ruponen ja Jussi Huotari: 
Kosteikot apuna liiallisen typen poistamisessa

Tuomo Häyrynen: Terrafamen kaivoksen 
toiminta sai yksityistä lisärahoitusta

Laura Höijer: Digitaalisen kestävän maail-
man haasteita ja lasten oppimista

 Vesitalous 3/2017 
Mika Rontu: Yhdyskuntatekniikka 2017 –
näyttely kokoaa vesihuollon ammattilaiset 
Jyväskylään

Pasi Lappalainen: Laki verkkoinfrastruk-
tuurin rakentamisesta ja -käytöstä – miten 
vesihuoltolaitosten tulee varautua?

Mika Kujala: Smart Aqua - tiedolla johtaminen

Jari Rintala: Vedenottoluvat ja toteutu-
neet ottomäärät sekä pohjavesialueiden 
antoisuudet

Kristian Sahlstedt: Rukan uuden MBBR-
laitoksen käynnistys- ja käyttökokemuksia

Janne Pirttimäki: Vesihuollon omaisuu-
denhallinta - mitä se tarkoittaa ja kenen 
tehtävä se on?

Annakaisa von Lerber, Tomi Lukkarinen 
ja Larissa Rimpiläinen: Säätutkien sade-
tiedon hyödyntäminen viemäriverkoston 
toimintojen ohjauksessa ja hulevesisuun-
nittelun apuna

Elisa Piesala ja Anneli Tiainen: 
Talousvesisopimuksen malli elintarvikete-
ollisuuden vesihuoltoon

Sanna Vienonen, Riikka Vilpas ja Jyrki 
Laitinen: Viemäriverkostojen parhaat ym-
päristökäytännöt selvityksen alla

Riku Eskelinen, Anna-Kaisa Ronkanen, 
Hannu Marttila ja Bjørn Kløve: 
Turvetuotannon vesiensuojelu: pintava-
lutuskentän toiminta ääriolosuhteissa ja 
näytteenoton optimointi

Tuomo Hatva, Pia Vesterbacka, 
Kaisa Vaaramaa, Matti Valve, Toivo 
Lapinlampi, Pertti Virtanen ja Jukka 
Hatva: Radonin poistaminen porakaivove-
destä ilmastamalla

Jyrki Jokinen: Forssan vesilaitos 75 vuotta: 
välillä sotajalallakin omistajaa vastaan

Martti Pulli: Vesijohtojen saastumistapa-
uksista

Esko Kuusisto: Seppo Mustonen In Memoriam

Tuomo Häyrynen: ROTI 2017 kannustaa 
vesihuoltoalaa rakennemuutokseen

Timo Heinonen: Poissa silmistä, poissa mie-
lestä – putkiremontti valmis vuonna 2266

 Vesitalous 4/2017 
Tero Väisänen: Mittauksin lisäarvoa kierto-
talouteen

Outi Laatikainen, Risto Oikari ja Kaarina 
Prittinen: The Value of Water – eurooppalais-
ten vesivarojen hallinnan strateginen visio 2030

Katarina Björklöf, Tuuli Myllymaa, 
Jouni Havukainen, Eila Järvenpää, 
Tarja Niemelin ja Helena Dahlbo: 
Kiertotalouden tutkimuksissa korostuu laa-
dukas kenttätoiminta

Riitta Koivikko ja Mirja Leivuori: 
Kiertotaloustuotteiden käyttö hyötyy laa-
dukkaasta pitoisuustiedosta

Jyrki Laitinen, Teemu Näykki, Noora 
Perkola ja Lauri Äystö: Mittausten kehit-
tämisellä tehokkaampaan ravinteiden kier-
rätykseen

Jarkko Räty ja Mika Mahosenaho: Uusi 
mittalaite kaivosvesien jatkuvaan raskas-
metallipitoisuuksien mittaamiseen

Satu Maaria Karjalainen, Lea Hiltunen, 
Minna Kuoppala, Markku Pelkonen, 
Juha Riihimäki, Mika Sarkkinen, Hilkka 
Siljander-Rasi, Teemu Ulvi, Tero Väisänen, 
Anna-Liisa Välimaa, Elina Virtanen ja 
Seppo Hellsten: Vesistökunnostuksessa 
poistettavan kasvimassan määrän arviointi 
ja hyötykäytön mahdollisuudet

Markku Puustinen, Ilkka Sammalkorpi, 
Sirkka Tattari, Jukka Ruuhijärvi, Risto 
Uusitalo ja Sari Väisänen: Vesienhoitoa 
pellossa ja järvessä

Tuija Laakso, Kukka Pasonen, Anssi 
Yrjölä, Tiia Lampola: Verkostoautomaatio 
ja viemäreiden vuotovesien vähentäminen

Timo Räsänen, Marko Keskinen ja Matti 
Kummu: Vesivoiman vaikutusten arvioin-
tia Mekong-joella – oppeja suomalaiselle 
vesiosaamiselle

Martti Pulli: Pumppausten energiatehok-
kuudesta

Tapio Katko: Kuinka vesiensuojelu saatiin 
pääosin kuntoon?

Tuomo Häyrynen: Työpajojen avulla vauh-
tia vesihuollon kehittämiseen

Liisa Pietola: Veden määrä vai laatu?

 Vesitalous 5/2017 
Soile Oinonen: Arktisten vesien hyvän tilan säi-
lyttäminen vaatii pitkänäköisyyttä ja yhteistyötä

Timo Vihma: Veden kiertokulku kiihtyy 
arktisilla alueilla

Arja Rautio: Vesiturvallisuus arktisilla alueilla

Sari Mitikka, Pekka Räinä ja Annukka Puro-
Tahvanainen: Suomen arktisten vesien tila

Jouni Lehtoranta, Antti Taskinen, Petri 
Ekholm, Olli Malve: Fosforin vapautumi-
nen sedimentistä veteen osana järven hen-
gitystä ja ainekiertoja

Juho Haapala: Vesi tuo toivon paremmasta 
elämästä: Havaintoja vesivaroihin pohjau-
tuvasta kehityksestä Nepalin maaseudulla

Anu Kettunen: Kuinka paljon ja mil-
laisia mikrobeja juot veden mukana? 
– Luonnonvesien ja juomavesien laatu 
Suomessa ja Intiassa

Kristian Meissner, Marko Järvinen, Jukka 
Aroviita, Daniel Hering ja Florian Leese: 
Molekyylibiologiset menetelmät tuovat uu-
sia mahdollisuuksia vesien tilan seurantaan

Anne-Mari Rytkönen, Jyri Mustajoki ja 
Mika Marttunen: Ajattelun vinoumat pää-
töksenteossa – tapaustutkimuksena vesis-
töjen säännöstely

Maria Arjonen, Anna-Maija Hietajärvi ja 
Jani Saarinen: Integroitu projektitoteutus 
– uusi tapa myös vesihuollon projekteihin?

Tuomo Häyrynen: Suomi Arktisen neu-
voston puheenjohtajana

Antero Järvinen: Suurtuntureiden huo-
nosti tunnetut arktiset vedet

 Vesitalous 6/2017 
Esko Kuusisto: Suomi ja vesi 1917-2017

Esko Kuusisto: Itsenäisen Suomen hydro-
logiaa

Pertti Vakkilainen: Vesi hyökkäyksen esteenä

Petri Juuti, Tapio Katko ja Riikka Rajala: 
Sata vuotta vesihuoltoa Suomessa 1917–
2017

Tapio Katko, Petri Juuti ja Riikka Rajala: 
Vesihuollon ammattilaiset ovat verkostoitu-
neet kautta aikojen

Suvi Sojamo, Lauri Ahopelto, Mika 
Marttunen, Antti Belinskij, Noora 
Veijalainen ja Marko Keskinen: 
Vesiturvallisuus – mikä sen merkitys on 
Suomelle?

Esko Kuusisto: Suomen presidentit veden 
äärellä

Timo Maasilta: Vesitalous-lehti onnittelee 
100-vuotiasta Suomea

Salla Venäläinen ja Helinä Hartikainen: 
Nanosellulla kohti resurssitehokasta proses-
sivesien käsittelyä

Maija Jylhä-Ollila, Max Halkjaer ja 
Mette Ryom: Pohjavesivarat turvattiin 
suojeluprojektissa Tanskassa

Martti Pulli: Takaiskuventtiili – pieni kom-
ponentti, suuri vaikutus

Heta Kosonen, Anna Mikola ja Riku 
Vahala: Syksyn 2015 ”Pakolaiskriisi” pa-
ransi suomalaisten vesihuollon ammatti-
laisten kriisitoimintavalmiutta

Torsti Lehtinen: Henki ja vesi
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LIIKEHAKEMISTO

Huber (80 x 50)

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

Rictor (80 x 30)

  AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT

WASTE WATER Solutions

Hydropress Huber AB
Puh 0207 120 620

info@huber.fi
www.huber.fi

Ympäristötekniikkaa - Maailmanlaajuisesti

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

Rictor_2017.indd   1 12.1.2017   20:21:24

www.kaiko.fi 

•  Vuodonetsintälaitteet 
•  Vesimittarit 
•  Annostelupumput 
•  Venttiilit 
•  Vedenkäsittelylaitteet 

 
Kaiko Oy 
Henry Fordin katu 5 C 
00150 Helsinki 

 

 

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

  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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LIIKEHAKEMISTO

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 Kerava
Puh. 010 288 411, www.ksb.fi

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

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

VESIHUOLTO INFRA GEO
SUUNNITTELU TUTKIMUKSET
KONSULTOINTI LUVAT
MALLINNUS HULEVESI

                         

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

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

www.fennowater.fi 

TUOTTEITAMME:

Välppäysyksiköt 

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

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

  VESIHUOLLON KONEET JA LAITTEET  SUUNNITTELU JA TUTKIMUS

VT1706.indd   52 23.11.2017   10:11:03



53Vesitalous 6/2017

LIIKEHAKEMISTO

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
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Esko Kuusisto: Hydrology in independent 
Finland

Since independence, some 10,700 cubic kilometres of 
water has flowed from Finland. How has the cycle of 

water treated independent Finland? When have extraordi-
nary natural conditions been most frequent? When has it 
been wettest or driest? What about exceptional ice condi-
tions? What is the future likely to hold? 

Pertti Vakkilainen: Water as a barrier to 
invasion

Independent Finland’s first fortification plans were 
drawn up as early as the 1920s. Waterways were figured 

in as factors enhancing defensive value. The wider the 
waterway, the better it was for the defenders behind it. 
Water area can be increased by damming and dams were 
also employed during both of our wars. Rifts made in 
ice during the winter blocked or hindered an attacker’s 
advance.

Petri Juuti, Tapio S. Katko and Riikka Rajala: 
One hundred years of water services in Finland, 
1917–2017

This article is based on the recently published book 
Sata vuotta vesihuoltoa Suomessa 1917–2017 (One 

Hundred Years of Water Services in Finland, 1917–2017). 
This monograph describes the whole of Finnish water 
services, i.e., the history of water extraction and waste-
water disposal, for the past hundred years. 

Tapio S. Katko, Petri Juuri and Riikka Rajala: 
Water services professionals have networked 
throughout history

Finland’s specialists in water services have been 
networked nationally and internationally since the 

19th century, when the development of centralised water 
services began. The article deals with the historical arch of 
networking and finally considers how this trend appears 
today and what could be learned from it.

Esko Kuusisto: Finnish Presidents by the 
waterside

How many of Finland’s Presidents played by a lake 
in their childhood? For whom has a river been the 

main body of water and for whom has it been the sea? 
Who has owned a watermill? Who has had the largest 
water footprint?

Salla Venäläinen and Helinä Hartikainen: 
Nanocellulose for resource-efficient process water 
treatment

Salification and metal emissions in inland waterways are 
major environmental risks related to industrial output. 

Microfibrillated cellulose, derived from renewable natural 
resources, may offer a new breed of solutions to mitigate 
environmental impacts and conserve resources. 

Maija Jylhä-Ollila, Max Halkjaer and Mette Ryom: 
Groundwater reserves secured in a conservation 
project in Denmark

Denmark’s substantial groundwater formations were 
charted and modelled in the period 1999-2015. On 

the basis of the results, an estimate was made of ground-
water reserves’ sensitivity to spoilage. The major project 
was financed by levy a small charge on water consumers 
for the groundwater conservation fund for the dura-
tion of the project. According to a report by the Finnish 
Environment Institute, Finns may also be prepared to 
participate in the conservation of groundwater using the 
Danish financing model.

Heta Kosonen, Anna Mikola and Riku Vahala: 
The ”European refugee crisis” improved Finnish 
wastewater professionals’ emergency preparedness 
and readiness for rapid decision-making

The rapid large-scale migration in fall 2015 challenged 
Finnish water professionals’ preparedness for emer-

gency response. Open communication, clear stakeholder 
role division and shared interest in environmental protec-
tion facilitated successful wastewater treatment delivery 
during the crisis. As a result, several small-scale wastewater 
treatment plants in Southern Finland were refurbished 
and their process performance improved.

Other articles

Esko Kuusisto: Finland and water, 1917-2017 
(Editorial)

Suvi Sojamo, Lauri Ahopelto, Mika Marttunen, 
Antti Belinskij, Noora Veijalainen and Marko 
Keskinen: Water security –what is its significance 
to Finland?

Timo Maasilta: Vesitalous journal congratulates 
100-year-old Finland

Torsti Lehtinen: Spirit and water
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Genesis ilmoittaa, että alussa luotiin taivas ja 
maa. Veden luomisesta se ei sano mitään. 
Yksi mahdollinen tapa tulkita tämä raama-
tunkohta on päätellä, että vesi ja alku-

meren syvyydet olivat olemassa jo ennen taivaan ja maan 
luomista.

Antiikin kreikkalaiset jäsensivät maailman alkuelement-
tien avulla. Sekä koko maailma eli makrokosmos että 
jokainen ihmisyksilö eli mikrokosmos koostuu neljästä 
alkuaineesta, elementistä: maasta, vedestä, ilmasta ja 
tulesta. Kaikki, mikä maailmassa tapahtuu, on näiden 
alkuaineiden ja niiden atomien yhtymistä ja eroamista.

Opin neljästä elementistä kehitti filosofi Empedokles 
400-luvulla eKr. Aristoteles (384 eKr.–322 eKr.) lisäsi 
luetteloon viidennen alkuaineen: eetterin, joka täyttää 
koko maailmankaikkeuden.

Mielipiteet siitä, mikä elementeistä on vanhin ja ensisi-
jaisin, vaihtelivat. Miletoslainen Anaksimenes, joka eli 
500-luvulla ennen ajanlaskumme alkua, piti ilmaa alku-
aineena, josta kaikki syntyy rytmikkäässä tihenemisen ja 
ohenemisen liikkeessä.

Niin ikään miletoslainen Thales (n. 624 eKr.–545 eKr.), 
länsimaisista filosofeista varhaisin, katsoi, että kaiken 
synnyttää vesi. Thales edusti maineikasta joonialaista 
luonnonfilosofiaa, ja häntä pidettiin yhtenä Kreikan ”seit-
semästä viisaasta”.

”Kaikki virtaa”, tunnetaan antiikin Efesoksessa eläneen 
kreikkalaisen filosofin Herakleitoksen (n. 540–480 eKr.) 
tunnuslauseena. Sanonta ei liene hänen omansa, mutta se 
tiivistää hänen näkemyksensä, että mikään ei pysy vaan 
muuttuu alati, virtaa kuin vesi.

Herakleitos ei kuitenkaan pitänyt vettä ensisijaisena 
elementtinä vaan samasti Logoksen, luovan voiman, 
tuleen. Maailma syntyy, kun tuli sammuu, mutta tuli 
myös tuhoaa maailman synnyttääkseen sen aionien kier-
tokulussa taas uudelleen.

Herakleitos tunnettiin täydestä syystä lisänimellä 
Skoteinos, Hämärä. Hän ilmaisi ajatuksensa vaikeatul-
kintaisina paradoksaalisina mietelauseina, joissa veden ja 
tulen vertaukset risteävät.

Muinaisessa Kiinassa katsottiin, että maailman lukemat-
tomat ilmiöt syntyvät, kun energia kulkee viiden vaiheen, 
puun, tulen, maan, metallin ja veden läpi.

Kun yritän panna elementit ensisijaisjärjestykseen, 
huomaan, että selvää vastausta ei anna sen paremmin 
Raamattu kuin antiikin kreikkalainen tai muinaisen 
Kiinan filosofia. Valinnan vapaus jää itselleni.

Ilmaa hengitän, mutta siihen en samastu. Se on minulle 
elementtinä liian kevyt. Maasta minä olen tullut, ja 
maaksi minä olen jälleen tuleva. Olen melankolinen maan 
ihminen.

Tulen koleerinen, kiivas temperamentti tuntuu yhtä 
tutulta. Tekemättömien töiden ääressä jahkailu rasittaa 
minua enemmän kuin työn tekeminen.

Kaikesta huolimatta koen, että vesi on elementeistä kieh-
tovin. Siinä voi uida, sitä voi juoda ja sitä voi säilyttää 
pullossa. Aina kun menen suihkuun, mieleni valtaa kiitol-
lisuus tämän ihmeellisen, virtaavan aineen olemassaolosta.

”Joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano, mutta joka 
juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janois-
saan.” Tämä Johanneksen evankeliumissa Jeesuksen sano-
maksi nimetty lause sisältää yltiöpäisen väitteen.

Sammumattoman elämänjanon riivaamana mietin, 
voisiko sellaista vettä olla, jota juotuaan ei enää jano-
aisi. Viittaako raamatunkohta Genesiksen mainitsemaan 
alkuveteen, joka oli olemassa jo ennen taivaan ja maan 
luomista, silloin kun Jumalan henki liikkui vetten yllä? 

Henki ja vesi

TORSTI LEHTINEN
FM, kirjailija
e-mail: torstilehtinen@gmail.com

Ensimmäinen Mooseksen kirja eli Genesis ja samalla koko Raamattu alkaa näin:  
”Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti 
syvyydet, ja Jumalan henki liikkui vetten yllä.”
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uponor

Uponor huolehtii myös putkilinjoista, jotka ovat elinkaarensa lopussa.  
Oma ammattitaitoinen henkilöstömme toteuttaa saneeraukset itse 
valmistamillamme laadukkailla tuotteilla: 

• VipLiner-moduulisujutus – viemäreiden  
saneeraukseen kaivon kautta

• Weholite – nopea, joustava ja kestävä ratkaisu betoni- ja peltirumpujen 
saneeraukseen, paineettomille viemäreille ja teollisuuskäyttöön

• Profuse RC, suojakuorellinen paineputki vesi- ja viemärijohtojen 
pitkäsujutukseen

Lisäämme vanhan putkistosi  
käyttöaikaa kymmenillä vuosilla

www.uponor.fi
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