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Rion +20 -kokouksen tulokset jäivät 
monen mielestä laihoiksi, mutta 
vesiasioiden kehittämiselle se an-

taa puutteistaan huolimatta hyvän pohjan. 
Vesiasiat olivat kokouksessa Suomen toi-
sena painopisteenä, mikä on varsin luon-
nollista. Ovathan vedet tärkeitä Suomelle 
ja suomalaisille, ja meillä on niihin liittyen 
pitkäjänteisellä työllä hankittua osaamista. 
Rion kokouksessa viimeistään havahdut-
tiin siihen, että kehitystä ei ole ilman vettä 
ja että nykyisten haitallisten kehityssuun-
tien kääntäminen vaatii nopeita ja laajoja 
toimia. On esitetty jopa sellaisia arvioita, 
että vedet tulevat olemaan tulevaisuudessa 
kilpailluin luonnonvara.

Turvallisen juomaveden saanti ja pe-
russanitaatio ovat nyt ihmisoikeuksia. Ne 
luovat perustan kaikelle inhimilliselle ke-
hitykselle ja terveydelle. Ekosysteemi-lä-
hestymistavan korostaminen sekä veden 
laadun parantaminen ja jätevesikuormi-
tuksen alentaminen olivat tärkeitä suo-
situksia maapallon käyttökelpoisten ve-
sivarojen huvetessa. Kokouksessa annet-
tiin vahva tuki valuma-alueittaisten ve-
sienhoitosuunnitelmien toimeenpanol-
le. Suomessakin vesienhoitosuunnitelmat 
ovat olleet keskeinen työväline vesien hy-
vän tilan saavuttamiseksi. Ensimmäisen 
kauden suunnitelmien toimeenpano on 
käynnissä ja vaatii niin julkisen sektorin, 
toiminnanharjoittajien kuin kansalaisten-
kin toimia. Loppuvuodesta saamme alus-
tavaa tietoa, kuinka olemme onnistuneet 
suunnitelmien toimeenpanossa. Seuraavia 
vuoteen 2021 ulottuvia suunnitelmia laa-
ditaan jo. Riossa sovittiin myös YK:n kes-
tävän kehityksen tavoitteiden valmistelus-
ta ja vesiasioiden tulee olla näiden keskei-
nen teema.

Vesivarojen järkevää hallintaa ja suo-
jelua koskevilla toimenpiteillä on kiire. 
Väestökasvu, kaupungistuminen, tuotan-

to- ja kulutustavat sekä ilmastonmuutos 
vaikuttavat käytettävissä oleviin vesivaroi-
hin. Jos nykyiset kehityssuunnat jatkuvat, 
maapallon vedenkäyttö ylittää käytettä-
vissä olevan veden 40 prosentilla parin-
kymmenen vuoden päästä. Vesisektori ei 
yksin voi ratkaista veden käytön ja saata-
vuuden välistä kuilua. Veden käyttöä on 
tehostettava varsinkin maataloudessa, ja 
hyvää hallintoa koskevat instituutiot on 
saatava kuntoon. Veden vähyys ei usein-
kaan johdu luonnonoloista, vaan vesivaro-
jen huonosta hallinnosta – vesiensuojelus-
ta ei huolehdita, vettä tuhlataan eikä veden 
käyttö ole suunnitelmallista ja oikeuden-
mukaisesti jakautunutta.

Maapallolla on yli 260 rajat ylittävää ve-
sistöä ja niiden vaikutuspiirissä asuu noin 
kolme miljardia ihmistä. Tulevaisuudessa 
rajavesistöihin kohdistuvat konfliktit voi-
vat lisääntyä käytettävissä olevien hyvälaa-
tuisten vesivarojen niuketessa. Suomi on 
tehnyt jo puoli vuosisataa työtä rajavesis-
töyhteistyötä koskevan globaalin sopimuk-
sen voimaan saamiseksi sekä YK:ssa että 
Euroopan talouskomissiossa (UNECE). 
UNECE:n rajavesistösopimus allekirjoi-
tettiin Helsingissä vuonna 1992 ja sen 20-
vuotistaivalta juhlittiin arvovaltaisessa kan-
sainvälisessä seminaarissa Helsingissä tä-
män vuoden syyskuussa. Nyt näyttää siltä, 
että UNECE:n sopimuksen muutos, joka 
mahdollistaa muiden maiden liittymisen 
sopimukseen, saataisiin voimaan vielä tä-
nä vuonna. Myös Suomen aloitteesta laa-
dittu YK:n vuoden 1997 kansainvälisten 
vesistöjen muuhun kun liikennekäyttöön 
soveltuvia sääntöjä koskeva yleissopimus 
saataneen voimaan lähivuosina. Tämän 
kehityksen tuloksena näköpiirissä on vih-
doinkin globaalin rajavesistösopimuksen 
saaminen voimaan. Suomen vahvaa tukea 
näiden sopimusten toimeenpanolle tarvi-
taan jatkossakin. 
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1970-luvun alussa Vexi Salmi sanoitti Irwinille selluteh-
taan jätevesien inspiroiman Lievestuoreen Liisan (1971) 
ja Pertti Reponen Kirkalle dystopian Varrella Virran 

(1973). Vesilaki oli ollut voimassa kymmenisen vuotta, mut-
ta jätevesien puhdistus oli vielä puutteellista. Vesistöjen käyt-
tökelpoisuusluokitus (Vesihallitus 1976) kertoi, että iso osa 
jokivesistämme kuului tyydyttävään tai välttävään luokkaan. 
Asutuksen ja teollisuuden jätevedet näkyivät erityisesti suu-
rimpien jokien tilassa, mutta pienemmissä virroissa veden 
käyttökelpoisuutta alensivat myös paikallinen asutus ja maa-
talous. Järvien kokonaispinta-alasta noin 3 prosenttia kuului 
välttävään tai huonoon luokkaan, tyydyttävään 19 prosenttia 
ja loput hyvään tai erinomaiseen.

1960-luvulla pyrittiin vähentämään jätevesien kiintoai-
netta ja happea kuluttavaa orgaanista ainesta. Tämän jälkeen 
huomio kiinnitettiin ravinteisiin. Teollisuus päästää vesiin 
fosforia nykyisin vain noin 15 prosenttia vuoden 1972 ta-
sosta ja typpeä vajaan kolmanneksen. Yhdyskuntien fosfori-
kuormitus on enää 7 prosenttia huippuvuosien tasosta. Sen 
sijaan yhdyskuntien typpikuormitus on laskenut vain vähän 
(Kuva 1). Vertailun vuoksi: teollisuuden metallipäästöt ovat 
vähentyneet 1980-luvun tasosta peräti 90…99 prosenttia.

Vesien tila koheni teollisuuden ja asutuskeskusten ala-
puolella 1980–1990 -luvuilla. Samaan aikaan nousi uusi, 
kansainvälisempi ongelma: pienissä latvavesissä ensimmäi-
senä havaittu, ilman kautta kulkeutuvien rikki- ja typpiyh-
disteiden aiheuttama happamoituminen. Tämäkin ongelma 
on saatu sittemmin kuriin kansainvälisillä toimilla (Forsius 
ym. 2003).

Vesiin liittyvä lainsäädäntö laajeni vuonna 2000, kun ve-
sipolitiikan puitedirektiivi (VPD) yhtenäisti EU:n vesiensuo-
jelua. Vuonna 2008 tehdyn ekologisen luokittelun mukaan 
hyvää heikommassa tilassa on vajaa kolmannes luokitelluis-
ta järvistä ja puolet jokivesistä (Vuori 2009). 1970-luvun 
alun ja vuoden 2008 luokitteluja ei voi verrata toisiinsa, sillä 
vuonna 2008 luokkaan vaikuttivat myös biologiset ja hydro-
morfologista muuntuneisuutta kuvaavat tekijät. Esimerkiksi 
humus on uudemmassa luokittelussa luontainen tekijä, kun 
taas aiempi luokittelu piti sitä käyttökelpoisuutta alentavana 
tekijänä. Lisäksi luokiteltiin paljon pieniä järviä, joiden ti-
la on yleensä isoja heikompi. Mielenkiintoista on kuitenkin 
paineiden muutos. Ongelmia vuonna 2008 aiheuttivat maa-
talouden ravinnekuormitus, vesirakentaminen sekä eräissä 
vesistöissä happamien sulfaattimaiden ja maankuivatuksen 
aiheuttamat korkeat metallipitoisuudet (mm. Cd) ja hap-
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Mikä on järviemme ja jokiemme nykytila ja miten siihen on tultu? Vaikka direktiivit ovat laajenta-
neet arviointikriteerien määrää, tiedämmekö siltikään riittävästi vesiämme muuttavista tekijöistä? 
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pamuus. Teollisuuden ja asutuksen jätevedet tunnistettiin 
merkittäviksi vesien tilaa heikentäviksi tekijöiksi enää noin 
parissakymmenessä vesimuodostumassa. Puu- ja mineraali-
ainesten käyttö Suomessa on murroksessa metsä- ja kaivos-
teollisuuden rakennemuutoksen sekä uusiutuvan energian 
lisääntyvän käytön vuoksi. Vesien tilaan tällä on heijastusvai-
kutuksensa, mitä emme vielä tarkkaan tunne.

Hajakuormituskin kuriin?
Hajakuormitus on tunnettu vesien kuormittajana jo pit-
kään. Laaja raportti Vesien pilaantuminen ja sen ehkäiseminen 
(Karimo ym. 1970) käsittelee seikkaperäisesti maa- ja metsä-
taloustoimien ja maaperän yhteisvaikutusta kuormitukseen, 
tosin peltomaalle esitetyt ominaiskuormitusluvut ovat nyky-
arviota huomattavasti pienempiä, luultavasti puutteellises-
ta näytteenotosta johtuen. Vuosien 1985–2006, samanlai-
seen näytteenottostrategiaan perustuvan, aineiston perusteel-
la maatalouden fosforikuormitus on laskenut Pohjanmaalla, 
mutta typpikuormitus on kasvanut (Rankinen ym. 2010). 
Typpikuormituksen kasvu voi, ainakin osittain, liittyä läm-
penevään ilmastoon, mikä tuo uusia haasteita maalta peräisin 
olevan kuormituksen hallintaan. Valtioneuvoston periaate-
päätöksen Vesiensuojelun suuntaviivat mukaista 30 prosentin 
vähennystä maatalouden kuormituksessa 2000-luvun alun 
keskimääräiseltä tasolta vuoteen 2015 ei saavuteta. Haja-asu-
tuksen ravinnepäästöjen voidaan olettaa pienenevän sitä mu-
kaa, kun kiinteistökohtainen jätevesien puhdistus nousee ha-
jajätevesiasetuksen vaatimalle tasolle.

Rehevöitymistä ja ruskettumista
Sinilevien massaesiintymät ovat helposti tunnistettava re-
hevöitymisoire, josta media uutisoi joka kesä. Tänä vuon-
na olemme kuulleet uutisia myös muista pilaantumisen 

muodoista, nikkelikaivoksen sulfaattipäästöistä ja turve-
tuotantoalueilta kulkeutuneesta orgaanisesta aineksesta. 
Kumpikin näistä avaa näkymän vesien seurantaan ja tut-
kimukseen. Sulfaatti ei ole levien kasvua rajoittava tekijä, 
mutta se saattaa vähentää järvien pohja-aineksen kykyä 
pidättää fosforia, minkä seurauksena fosforipitoisuudet 
nousevat ja rehevyys lisääntyy. Vaikka sulfaatin rehevöittä-
vä vaikutus on tunnettu pitkään, se ei ilmeisesti ole ollut 
yleisesti tiedossa.

Turvetuotanto taas tuo keskusteluun erilaisessa kiinteässä 
ja liuenneessa muodossa olevan orgaanisen aineksen kuormi-
tuksen, jonka vaikutuksia nykyiset seurannat eivät ole riittä-
vän hyvin kyenneet erottelemaan luontaisesta taustakuormi-
tuksesta. Molemmissa tapauksissa (kaivokset ja turvetuotan-
to) myös vesien metallikuormitus kasvaa. Liuenneen orgaani-
sen hiilen huuhtoutumisen mahdollinen lisääntyminen koko 
pohjoisella pallonpuoliskolla (Vuorenmaa ym. 2006, Räike 
ym. 2012) on ilmalaskeumaan tai ilmastonmuutokseen lii-
tetty ilmiö, joka tuo orgaanisen aineksen – turvetuotannon 
ohella – jälleen vesiensuojelukeskusteluun. Mikä merkitys 
ruskettumisella (brownification) on vesiluonnolle?

Uusia uhkia
Vesiympäristölle vaarallisimmat aineet ovat pysyviä, ke-
rääntyviä ja myrkyllisiä. Monet näistä ovat vanhoja tuttuja 
Suomessakin (elohopea, dioksiinit, PCB, DDT ja organoti-
nat). Laajan levinneisyytensä ja hitaan hajoamisen vuoksi ne 
pysyttelevät pinnalla – tai pohjalla – pitkään. Keinot näiden 
osittain paikallisten, osittain globaalien ja pitkäaikaisten on-
gelmien ratkaisuun eivät välttämättä löydy VPD:n työkalu-
pakeista (Londesborough ym. 2006). Perinteisten myrkkyjen 
tuotantoa ja käyttöä säädellään useilla kansainvälisillä sopi-
muksilla (esim. Tukholman POP-sopimus, POP = Persistent 

Kuva 1. Teollisuuden ja yhdyskuntien typpi- ja fosforipäästöt vesiin.
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Organic Pollutant) ja EU:n omilla säädöksillä, mutta näi-
den ohelle nousee jatkuvasti uusia kuluttajakemikaaleja. 
Ostaessamme huonekaluja, elektroniikkaa, maaleja, lakkaa 
ja kosmetiikkaa, tuomme kotiimme pintakäsittely- ja palo-
nestoaineita sekä biosideja. Näistä osa päätyy vesiin, joissa 
niiden käyttäytyminen ja vaikutukset tunnetaan puutteelli-
sesti (Mannio ym. 2009, Mannio 2011).

Haitallisia aineita säätelee VPD:n tytärdirektiivi, joka 
määrää ympäristönlaatunormeista. Vuoden 2008 luokituk-
sessa normien ylityksiä havaittiin vain Pohjanmaan sulfidisa-
vimailla, sillä luokittelu tehtiin vesifaasin mukaan, mikä ei 
paljasta kertyvien aineiden ongelmia. Parhaillaan valmisteilla 
olevan toisen luokittelun myötä meillä nousee näkyviin ka-
lojen elohopean pitkäaikainen ongelma.

EU:n kemikaaliasetuksen (REACH) ja VPD:n kotimais-
ten asetusten mukaisesti toiminnanharjoittajien tulisi olla sel-
villä käyttämistään aineista. Tämä ei kuitenkaan aina toteu-
du, erityisesti tuontitavaroiden (esim. tekstiilit, elektroniik-
ka) osalta. Lääkeaineet eivät ole lainkaan REACH:n piirissä. 
Ne muodostavat mahdollisen ongelman huonoissa laimene-
misolosuhteissa, kuten rannikon pienissä jokivesissä, joihin 
lasketaan asumajätevesiä (Brozinski ym. 2012).

Aineiden ja päästölähteiden laaja kirjo sekä vaikuttavi-
en pitoisuuksien vajavainen tuntemus johtavat tilanteeseen, 
jossa vaikutuksia tulisi pysyvästi seurata. Vaikka olisi lopul-
ta kyse aineiden rajoittamisesta, tarvitsemme indikaatioita 
muutoksista ja näyttöä vaikutuksista (biotestit, biomarkkerit) 
(Nakari ym. 2012). Haitallisimmat aineet pitäisi saada pois 
markkinoilta tai niiden käyttö tarkkaan hallituksi.

Tarvitaanko tutkimusta?
Vesiensuojelun parissa työskentelee suuri määrä viranomai-
sia, laitoksia ja kansalaisjärjestöjä (Kuva 2). Suppenevan jul-
kishallinnon Suomessa voi esittää huolen, onko meillä riit-
tävästi tietoa vesiin liittyvistä ongelmista ja tarpeellinen ym-
märrys itse vesiluonnosta, jotta voimme sitä tehokkaasti suo-
jella. Tutkimus tuottaa epävarmuutta, mutta toiminta ilman 
tutkimusta vain turhautumista.

Tutkimus on perinteisesti kohdistunut vain yhteen ai-
neeseen, ongelmaan tai ympäristöön. Kuitenkin niin pel-
lossa ja metsässä kuin joessa ja järvessä monet luonnonpro-
sessit ovat samoja. Ne kytkevät yhteen fysiikan, kemian ja 
(mikro)biologian samoin kuin eri aineiden kierrot. Maalta 
huuhtoutuvat hiiliyhdisteet tummentavat vettä ja muuttavat 
järven lämpötilakerrostuneisuutta. Humus kuljettaa muka-
naan typpeä, mikä voi lisätä perustuotantoa, ja humus voi 
itse olla (heterotrofisen) tuotannon perusta. Järvessä hiili ha-
joaa fysikaalisesti tai mikrobiologisesti, mikä vaikuttaa niin 
fosforin kuin typenkin pitoisuuksiin.

Tässä samassa kierrossa voivat olla myös pysyvät haitta-ai-
neet. Esimerkiksi elohopeaa on kertynyt ilmakuormituksen 
vuoksi pintamaahan, se metyloituu valuma-alueella, humus 
kuljettaa sitä luontaisestikin, mutta valuma-alueen käsitte-
ly lisää kulkeutumista ja lopulta kertymistä kaloihin. Mitä 
tarkemmin tunnemme keskeiset biogeokemialliset prosessit, 
päästölähteet ja vaikutukset, sitä paremmin voimme suunni-
tella kustannustehokkaita vesiensuojelutoimia.

Vuonna 1970 maailman väkiluku oli 3,7 miljardia, tä-
nä vuonna 7,0 miljardia ja vuonna 2050 ehkä 9,5 miljardia. 
On arvioitu, että vuonna 2050 tarvitaan nykyiseen verrattu-
na kaksinkertainen määrä ruokaa kasvaneelle ja ruokatottu-
muksiaan muuttaneelle väestölle. Todennäköiseltä tuntuu, 
että tuolloinkin keskustellaan maatalouden ravinnekuormi-
tuksesta. Mikä lienee teollisuus- ja kuluttajakemikaalien kir-
jo? Miltä näyttää varrella virran?
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Kuva 2. Vesiensuojelu perustuu usein hyvin vähäiseen 
tutkimustietoon ja muodostaa epävakaan kärjellään 
seisovan kolmion. Pienillä investoinneilla tutkimukseen 
voitaisiin vesiensuojelutoimia suunnata paremmin 
palvelemaan yhteiskuntaa.
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Uusi vesilaki (587/2011) tuli voimaan 1.1.2012. Lain 
uudistaminen käynnistyi keväällä 2000, kun ympä-
ristönsuojelulaki tuli voimaan. Vesien pilaantumi-

seen liittyvän sääntelyn siirryttyä vesilaista ympäristönsuoje-
lulakiin nähtiin tarpeelliseksi tarkastella koko vesilain raken-
netta ja soveltamisalaa uudelleen, mikä käytännössä johti yli 
kymmenvuotiseen lainvalmisteluprosessiin. Uuden vesilain 
tarkoituksena on turvata vesivarojen ja vesiympäristön eko-
logisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävä käyttö, 
ehkäistä käytöstä koituvia haittoja sekä parantaa vesivarojen 
ja vesiympäristön tilaa.

Ympäristönsuojelulaki uudistuu
Onkin hyvin sopivaa, että kun näistä vesiensuojelun kan-
nalta keskeisistä säädöksistä toinen eli vesilaki on saatu uu-
distettua, on jälleen aika tarttua ympäristönsuojelulain uu-
distustyöhön. Ympäristöministeriö asetti ympäristönsuoje-

lulain uudistamishankkeen 30.11.2011 hallitusohjelman 
mukaisesti. Hankkeessa on ohjausryhmä ja neljä projektia. 
Ympäristönsuojelulain uudistuksen aikataulu ja tavoitteet 
määräytyvät pitkälti EU-lainsäädännöstä, sillä uudistuksen 
ensimmäisessä vaiheessa tarkoitus on panna täytäntöön teol-
lisuuspäästödirektiivi. Direktiivissä asetettu määräaika kan-
salliselle täytäntöönpanolle päättyy jo tammikuussa 2013, 
mutta lain uudistusta koskeva hallituksen esitys annettaneen 
eduskunnalle vasta keväällä 2013.

Ympäristönsuojelulain uudistus on jaettu kahteen vai-
heeseen, joista ensimmäisessä tarkastellaan teollisuuspääs-
tödirektiivin lisäksi muun muassa perustuslakiin liittyviä 
kysymyksiä kuten lain ja asetusten suhdetta, valvonnan 
kehittämistä ja maksullisuutta sekä luontoarvojen nykyis-
tä laajemman huomioon ottamisen sisällyttämistä lakiin. 
Toisessa vaiheessa on tarkoitus ottaa tarkasteluun ympä-
ristönsuojelulain rajapinnat muihin lakeihin kuten esimer-
kiksi maa-aineslakiin, lakiin ympäristövaikutusten arvioin-
timenettelystä ja lakiin vesienhoidon ja merenhoidon jär-
jestämisestä. Lisäksi toisessa vaiheessa arvioidaan lupajär-
jestelmän kehittämistä siten, että hallinnollista taakkaa voi-
taisiin keventää.

Teollisuuspäästödirektiivin merkitystä Suomen vesien-
suojelun näkökulmasta on tarkasteltu direktiivin vaiku-
tuksia yleisesti tarkastelleessa Suomen ympäristökeskuksen 
selvityksessä, joka on julkaistu SYKE:n raportteja -sarjas-
sa (19/2012). Direktiivin soveltamisalaan kuuluvasta teol-
lisuudesta erityisesti massa- ja paperiteollisuudella, mutta 
myös muilla teollisuudenaloilla kuten kemianteollisuudel-
la, lannoiteteollisuudella sekä rauta- ja terästeollisuudella 
on merkittävä vaikutus tiettyjen vesimuodostumien tilaan. 
Direktiivin toimeenpano on siten keskeinen keino saavuttaa 
näiden vesimuodostumien tilatavoitteet, mutta Suomen pin-
tavesien tilaan kokonaisuudessaan direktiivin toimeenpanol-
la on vain vähäinen merkitys.

Maaperän ja pohjavesien suojeluun teollisuuspäästödi-
rektiivi tuo uutena instrumenttina perustilaselvityksen laa-
timisen osana ympäristölupahakemusta. Perustilaselvitystä 

tuire taina
lainsäädäntöneuvos, ympäristöministeriön vesiensuojelu 
ja ympäristövaikutusten arviointi –ryhmä
E-mail: tuire.taina@ymparisto.fi

Vesiensuojelun keskeistä lainsäädäntöä uudistetaan tasaista tahtia. Uusi vesilaki tuli voimaan vuo-
den 2012 alusta, mutta parhaillaan valmistellaan jo ympäristönsuojelulain kokonaisuudistusta. Lisäksi 
erikseen tarkastellaan muun muassa pohjavesien suojelua koskevien säädösten täydentämistarpeita. 
Euroopan unionin tasolla on myös käsittelyssä vesiensuojeluun liittyvä lainsäädäntöehdotus haitalli-
siin aineisiin liittyen. Vesienhoidon suunnittelussa nämä erilaiset vesiensuojeluun liittyvät näkökohdat 
tulee ottaa huomioon ja sovittaa yhteen.

Ajankohtaista vesiensuojelun 
lainsäädännössä
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edellytetään kaikilta sellaisilta teollisuuspäästödirektiivin 
piiriin kuuluvilta toiminnanharjoittajilta, joiden toimin-
nassa käytetään, tuotetaan tai muuten syntyy maaperän tai 
pohjaveden pilaantumisen kannalta merkityksellisiä vaaral-
lisia aineita. Toiminnan päättyessä maaperän ja pohjaveden 
tilaa ja sen puhdistamistarvetta arvioidaan suhteessa tähän 
perustilaan. Komission on tarkoitus antaa vielä tämän vuo-
den aikana ohjeistusta perustilaselvityksen laatimisesta.

Pohjavesien suojelu erityistarkastelussa
Pohjavesien suojeluun liittyviä kysymyksiä tarkastellaan jo 
teollisuuspäästödirektiivistä johtuen jossain määrin ympäris-
tönsuojelulain uudistuksen yhteydessä. Ympäristöministeriö 
on lisäksi 28.9.2011 asettanut pohjavesien suojeluun liitty-
vän työryhmän, jonka tehtävänä on tarkastella pohjavesialu-
eiden kartoitukseen ja luokitukseen sekä suojelusuunnitelmi-
en laatimiseen liittyviä menettelyitä ja tehdä tältä osin ehdo-
tuksia pohjavesien suojelua koskevien säädösten kehittämi-
seksi. Työryhmän määräaika päättyy marraskuussa 2012.

Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta tai pohja-
vesien suojelusuunnitelmista ei tällä hetkellä ole säännöksiä 
lainsäädännössä, vaikka kyse on jo pitkään käytössä olleista 
pohjavesien suojelun instrumenteista. Pohjavesialueiden ra-
jauksen ja luokittelun sekä suojelusuunnitelmien vaikutukset 
kansalaisiin ja toiminnanharjoittajiin ovat siten voineet olla 
epäselviä ja aiheuttaa epävarmuutta. Eduskunta onkin vesi-
lain uudistuksen yhteydessä antamassaan lausumassa edel-
lyttänyt, että tulisi selvittää lainsäädännön kehittämistarpeet 
ja erityisesti tarvittavan sääntelyn liittäminen lain tasolla ve-
sienhoidon suunnittelun osaksi oikeusturvanäkökohdat huo-
mioon ottaen.

EU:ssa neuvotellaan haitallisista aineista
EU:n tasolla komissio on tehnyt alkuvuodesta ehdotuk-
sen uutta vesiensuojeluun liittyvää lainsäädäntöä koskien. 
Direktiiviehdotuksen käsittely tulee jatkumaan neuvostossa 
ja parlamentissa ainakin alkukevääseen 2013. Ehdotus kos-
kee vesipolitiikan alan prioriteettiaineita ja merkitsisi ole-
massa olevien prioriteettiaineiden listan täydentämistä 15 
uudella aineella ja nykyisten ympäristönlaatunormien tiu-
kentumista useilla aineilla. Ehdotetut uudet aineet kattavat 
niin kasvinsuojeluaineita, teollisuuskemikaaleja kuin lääkeai-
neita. Erityisesti lääkeaineiden laatunormien asettaminen on 
herättänyt paljon keskustelua siitä, mikä olisi muun muassa 
aiheuttamisperiaatteen ja kustannustehokkuuden kannalta 
oikea tapa puuttua lääkeaineiden valmistuksen ja käytön hai-
tallisiin ympäristövaikutuksiin.

Direktiiviehdotukseen sisältyy myös erityissääntelyä kaik-
kialla esiintyvistä, hitaasti hajoavista, biokertyvistä ja myr-
kyllisistä aineista. Näitä niin sanottuja ubikvitaarisia aineita 
voitaisiin ehdotuksen mukaan lähtökohtaisesti seurata har-
vemmin kuin muita aineita. Jo nyt tiedossa on, että näiden 
aineiden pitoisuudet tulevat lähinnä historiallisista syistä vie-
lä pitkään pysymään korkealla, vaikka niiden käytön rajoit-
tamiseksi on tehty runsaasti toimia. Lisäksi komissio ehdot-
taa, että jäsenvaltiot velvoitettaisiin osallistumaan tulevien 
aineiden priorisointien ja uusien laatunormien valmisteluun 

toteuttamalla pintavesien seurantaa niin sanotun tarkkailulis-
tan mukaisesti. Komissio voisi nimetä tarkkailulistalle enin-
tään 25 ainetta kerrallaan.

Suomessa direktiiviehdotus merkitsee muutoksia vesiym-
päristölle haitallisia ja vaarallisia aineita koskevaan valtio-
neuvoston asetukseen, joka on annettu sekä ympäristönsuo-
jelulain että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 
annetun lain nojalla. Laatunormit tulee siten ottaa huomi-
oon niin ympäristölupamenettelyssä lupamääräyksiä asetet-
taessa kuin vesienhoidon suunnittelussa vesien tilaa arvioi-
taessa ja ympäristötavoitteita asetettaessa. Vesiympäristölle 
vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten so-
veltamisesta on laadittu kuvaus hyvistä menettelytavoista, 
joka julkaistaan ympäristöministeriön raportteja –sarjassa 
syksyn 2012 aikana.

Vesienhoitosuunnitelmien merkitys kasvaa
Niin pohja- kuin pintavesien osalta lainsäädäntö ja sen mu-
kana myös lupajärjestelmät ja valvonta ovat jakautuneet pit-
kälti sen mukaan, onko kyse veden laatuun vai määrään 
vaikuttavista toimista. Nämä molemmat näkökulmat py-
ritään kuitenkin sovittamaan yhteen vesienhoidon ja me-
renhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisessa suun-
nittelussa. Merenhoidon suunnittelua koskeva sääntely li-
sättiin lakiin vesienhoidon järjestämisestä vuonna 2011. 
Merenhoitosuunnitelmaa samoin kuin tulvariskien hallin-
nasta annettuun lakiin perustuvia tulvariskien hallintasuun-
nitelmia laaditaan nyt ensimmäistä kertaa. Samaan aikaan on 
käynnissä vuonna 2009 hyväksyttyjen vesienhoitosuunnitel-
mien tarkistaminen, ja kaikkien näiden suunnitelmien tulisi 
valmistua vuonna 2015.

Vesienhoitosuunnitelmien huomioon ottamisesta lupa-
menettelyissä ja muussa viranomaistoiminnassa on kokemus-
ta vasta muutamalta vuodelta. Kokemukset suunnitelmien 
merkityksestä voidaan kuitenkin jo ottaa huomioon vesien-
hoidon suunnittelun toisella kierroksella. Samalla muuttunut 
lainsäädäntö aiheuttaa omalta osaltaan päivitystarpeita suun-
nitelmiin ja niiden sisältämiin seuranta- ja toimenpideohjel-
miin. Voidaan arvioida, että tarve vesienhoitosuunnitelmien 
laatimisen kaltaiselle, eri vesiensuojelun näkökulmat ja sek-
torit yhteen kokoavalle menettelylle vain kasvaa jatkossa, kun 
lainsäädäntö niin kansallisella kuin EU:n tasolla lisääntyy ja 
samalla väistämättä muuttuu yhä monimutkaisemmaksi.

Lopuksi on vielä todettava, että edellä on kuvattu vain 
osa niistä ympäristöministeriössä vireillä olevista lainsäädän-
töhankkeista, joilla on vesiensuojelun kannalta merkitystä. 
Maa- ja metsätalousministeriössä valmistellaan parhaillaan 
muun muassa kalastuslain, metsälain ja vesihuoltolain uu-
distuksia, joilla kaikilla on myös vesiensuojelun näkökul-
masta merkitystä. Viimeksi mainittuun vesihuoltolain uu-
distukseen liittyy lisäksi hulevesiä koskevan sääntelyn osal-
ta myös ympäristöministeriössä valmisteltava maankäyttö- 
ja rakennuslain muutos, jonka avulla pyritään parantamaan 
hulevesien hallinnan suunnitelmallista huomioon ottamista 
maankäytön suunnittelussa. Vesiensuojelun lainsäädännössä 
on siten lähivuosina kaiken kaikkiaan luvassa paljon mielen-
kiintoisia muutoksia. 
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Suomen vesistöt olivat 1960-luvulla jätevesien raskaasti 
kuormittamia, ja tämän seurauksena aloitettiin pitkä-
jänteinen vesiensuojelutyö. Alkuvaiheessa tärkeitä suun-

nittelun työvälineitä olivat vesien käytön kokonaissuunnitel-

mat ja vesiensuojelun tavoiteohjelmat. Pistekuormituksen 
alentamisessa on saavutettu kansainvälisestikin verraten erin-
omaisia tuloksia ja vesien tila on monilta osin parantunut. 
Monien perinteisten vesiensuojeluongelmien ratkaiseminen 
vaatii vielä paljon lisätyötä ja myös esiin nouseviin uusiin on-
gelmiin on kyettävä vastaamaan.

Vuonna 2000 hyväksytty EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi 
on luonut uudenlaiset mahdollisuudet vesiensuojelupolitiikan 
toteutukselle. Ensimmäiset koko maan kattavat vesienhoito-
suunnitelmat vuoteen 2015 ja niihin liittyvät toimenpideoh-
jelmat valmistuivat vuonna 2009. Kunkin Manner-Suomen 
seitsemän vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmat löy-
tyvät ympäristöhallinnon verkkosivuilta. (www.ymparisto.fi 
> Ympäristönsuojelu > Vesiensuojelu > Vesienhoitoalueet).

Suunnitelmat laadittiin alueellisissa ympäristökeskuk-
sissa (nykyiset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, 
ELY) laajapohjaisena yhteistyönä eri sidosryhmien kanssa. 
EU:n komissio on arvioinut Suomen vuoteen 2015 ulot-
tuvat ensimmäiset vesienhoitosuunnitelmat ja Suomen 
vastaus komissiolle löytyy myös ympäristöhallinnon  

Suomella on ollut 1970 -luvun alusta lähtien kunnianhimoisia suunnitelmia saada vedet hyvään tilaan. 
Monessa asiassa, kuten pistekuormituksen alentamisessa onkin onnistuttu, mutta paljon tehtävää riit-
tää. Vesienhoitosuunnitelmat ovat luoneet uudenlaiset mahdollisuudet toteuttaa eri tahojen kanssa 
yhteisyönä toimia vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Nyt tiedetään, mitä eri sekto-
reiden pitää tehdä ja mitä toimet maksavat. Tiedetään myöskin se, että jos suunnitellut toimet toteute-
taan, kaikki vedet voidaan saada hyvään tilaan, mutta tämä vie vielä paljon aikaa.

Vesienhoitosuunnitelmilla 
Suomen vesien tila hyväksi

hannele nyroos
ympäristöneuvos, ympäristöministeriö
E-mail: hannele.nyroos@ymparisto.fi
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verkkosivuilta. (www.ymparisto.fi > Ympäristönsuojelu >  
Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö)

Samalla kun ensimmäisten vesienhoitosuunnitelmien to-
teutus on käynnissä, valmistellaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksissa yhteistyönä eri sidosryhmien kanssa 
vuoteen 2021 ulottuvia tarkistettuja vesienhoitosuunnitel-
mia. Kaikkia kansalaisia koskeva virallinen kuuleminen ve-
sienhoitosuunnitelmien keskeisistä kysymyksistä, eli siitä, 
mihin vesienhoidossa on kiinnitettävä erityisesti huomiota, 
alkoi kesäkuun puolivälissä ja jatkuu aina joulukuun puoli-
väliin 2012. Kansalaiset voivat kommentoida ehdotuksia ve-
sienhoitosuunnitelmiksi vuonna 2014.

Rannikkoalueiden ja jokien tilan parantaminen 
vaatii paljon toimia
Kaikki vesiensuojelun kannalta merkittävät vesistöt ovat ol-
leet vesienhoidon suunnittelun piirissä, vaikka pienemmät 
vesistöt (noin puolet vesistöistä) on jouduttu resurssisyistä 
rajaamaan tässä vaiheessa suunnittelun ulkopuolelle. Pääosa 
– noin 60 prosenttia – Manner-Suomen luokitelluista pin-
tavesistöistä on ekologiselta tilaltaan hyviä tai erinomaisia 
(Kuva 1). Järvien ja pohjavesien tila on keskimäärin selväs-
ti parempi kuin jokien tai rannikkoalueiden. Lähes 90 pro-
senttia tarkasteltujen järvien pinta-alasta oli ekologiselta ti-
lalta hyviä tai erinomaisia, noin puolet jokivesistä ja noin 40 
prosenttia rannikkovesien kokonaispinta-alasta oli hyvässä tai 
erinomaisessa tilassa. Pohjavesien tila on pääsääntöisesti hy-
vä, vaikka ihmisen toiminta aiheuttaa monin paikoin riskejä. 
Vesien tilaluokittelu on tehty vuonna 2008 ja uudet tarkiste-
tut vesien tilan luokittelut valmistuvat keväällä 2013.

Vesiä muuttavilla eri sektoreilla tarvitaan paljon lisätoi-
mia vesien hyvän tilan saavuttamiseksi tai ylläpitämiseksi. 
Mikäli vesienhoitosuunnitelmissa esitetyt toimet totutetaan, 
hyvä tila arvioidaan voitavan vuoteen 2015 mennessä turva-
ta tai saavuttaa 70 prosentilla tarkastelluista jokipituuksista 
ja yli 90 prosentilla järvipinta-alasta. Monien rannikkovesien 
ja jokivesistöjen hyvä tila voidaan luonnonolojen tai käyttö-
kelpoisten teknisten ratkaisujen puuttumisen takia saavuttaa 
myöhennetysti, kuitenkin viimeistään vuoteen 2021 tai 2027 
mennessä (Kuva 2). Pohjavedet arvioidaan saatavan pääosin 
hyvään tilaan vuoteen 2015 mennessä, jos kaikki vesienhoi-
tosuunnitelmiin sisältyvät vesienhoitotoimet toteutetaan.

Vesienhoidon toimenpiteitä toteutetaan ja 
seurataan
Valtioneuvosto hyväksyi helmikuussa 2011 vesienhoidon 
toteutusohjelman 2010-2015. ELY-keskukset ovat laa-
tineet tämän pohjalta alueelliset toteutussuunnitelmat. 
Vesienhoitosuunnitelmien toteutukseen osallistuvat eri mi-
nisteriöt, ELY-keskukset, toiminnanharjoittajat, useat tutki-
muslaitokset, erilaiset järjestöt ja kansalaiset. ELY-keskusten 
kokoon kutsumien vesienhoidon yhteistyöryhmien lisäksi 
toiminnassa on monia muita ryhmiä ja hankkeita. Hyviä esi-
merkkejä toteutusta tukevista paikallisista yhteistyömuodois-
ta ovat muun muassa Vesijärvi- ja Pyhäjärvisäätiöt, jokineu-
vottelukunnat, Vanajavesikeskus, ProSaaristomeri ja Satavesi 
-ohjelmat ja Varsinais-Suomen VELHO-hanke.

Kuva 1. Pintavesien ekologinen luokka 
tai muu arvio tilasta.

Vesienhoidon merkittävin ongelma on rehevöityminen. 
Erityisesti maatalouden ravinnekuormitusta tulisi vähentää, 
vaikka lannoitteiden käyttö onkin alentunut. Vuoden 2014 
alkavalla maaseudun kehittämisohjelman uudella tukikau-
della on tärkeää edistää vesienhoitosuunnitelmissa määritel-
tyjen maatalouden toimien toteutusta ja kohdentaa tukea ve-
siensuojelullisesti herkille alueille. Lisätoimia tarvitaan myös 
vesistöjen kunnostamisessa, säännösteltyjen ja rakennettujen 
vesien tilan parantamisessa sekä metsätalouden ja turvetuo-
tannon haittojen vähentämisessä. Pohjavesien riskitekijöi-
tä tulee myös vähentää ja huolehtia pohjavesien suojelusta. 
Yhdyskuntien puhdistamot ja viemäriverkot on pidettävä 
kunnossa ja jäteveden käsittelyä tehostettava erityisesti ty-
penpoiston osalta. Haja-asutuksen jätevesikuormitusta on 
alennettava uudistettua asetusta vastaavasti. Happamien sul-
faattimaiden haittoja tulee alentaa erityisesti Pohjanmaalla 
ja kalankasvatuksen haittoja erityisesti Lounais-Suomen me-
rialueilla. Myös erityistilanteisiin varautumisen merkitys ko-
rostuu esimerkiksi viemärivesien äkillisten tulvimisten seu-
rauksena. Vesienhoito tulee sovittaa yhteen parhaillaan laa-
dittavien merenhoitosuunnitelman ja tulvariskien hallinta-
suunnitelmien kanssa.
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Ympäristöluvat ja vesitalousluvat ovat keskeisiä keino-
ja vesienhoidon toteuttamiseksi. Lainsäädäntöä ja sen toi-
meenpanoa on kehitetty eräiltä osin. Keskeisimmät muu-
tokset koskevat vesien rakentamista ja ojituksia, haja-asu-
tuksen jätevesihuoltoa sekä haitallisten aineiden säätelyä. 
Kalankasvatuksen ympäristönsuojeluohje on valmistumas-
sa ja turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeen valmistelu 
on alkanut. Vesienhoidon tueksi on jo valmistunut muun 
muassa vesien kunnostusstrategiaehdotus, kansallinen  

Lining 
1/2

Kuva 2. Tarkasteltujen vesien tavoitetilan saavuttaminen 
koko maassa mikäli esitetyt vesienhoitotoimenpiteet 
toteutetaan (%-osuus tällä suunnittelukaudella 
luokitelluista vesimuodostumista).

13Vesitalous 5/2012

VeSIenSuOjeLu



kalatiestrategia sekä happamien sulfaattimaiden aiheutta-
mien haittojen vähentämisen suuntaviivat vuoteen 2020. 
Käynnissä on laajapohjaisena yhteistyönä kolmevuotinen 
valtakunnallinen turvetuotannon ja metsätalouden vesien-
suojelun pilottihanke. Useita tutkimus- ja kehittämishank-
keita on käynnistetty.

”Vesienhoidon toimenpiteiden seurantajärjestelmä kau-
delle 2010–2015” valmistui vuoden 2011 lopussa. Tähän 
liittyy hyvin laajan tietomäärän kerääminen, tallentaminen 
tietojärjestelmiin sekä niiden pohjalta tehtävät analyysit.

Toteutumisesta raportoidaan komissiolle ensimmäisen 
kerran vuoden 2012 lopussa. Tällöin tarkastellaan yleispiir-
teisesti, miten ne toimenpiteet ja ohjauskeinot, jotka esitet-
tiin ensimmäisissä vesienhoitosuunnitelmissa ja raportoitiin 
EU:lle maaliskuussa 2010, ovat toteutuneet. Tarkemmin tar-
kastellaan erikseen valittavia avaintoimenpiteitä. Nämä tie-
dot ovat pohjana toisen vesienhoitokauden toimenpiteiden 
suunnittelussa ja jo toteutuneiden toimenpiteiden vaikutta-
vuuden arvioinnissa.

Vesienhoidon toisen suunnittelukierroksen 
uusia haasteita

Vesienhoidon suunnittelua on tarkennettava monilta 
osin ottaen huomioon toteutusohjelmassa jo esitetyt kehit-
tämistarpeet sekä komission suunnitelmista antama palaute. 
Tärkeän pohjan muodostaa myös se, miten suunnitelmien 
toimeenpanossa on edistytty. Jos toimenpiteitä ei ole toteu-
tettu, on arvioitava, mistä tämä johtuu ja miten toimeenpa-
noa voidaan edistää tai mitä uusia toimia tarvitaan. Tulevalla 
suunnittelukaudella vesienhoidon toimenpiteitä tulee entis-
tä tehokkaammin kohdistaa korostaen toimenpiteiden vai-
kuttavuutta ja kustannustehokkuutta vesien tilan kannalta 
parhaiden tulosten saavuttamiseksi. Myös uusien yhteistyö-
muotojen ja rahoituskanavien kehittämiseen tulee panostaa 
jatkossa enemmän.

Vesienhoidon keskeiset teemat eivät ole muuttuneet vii-
me suunnittelukaudelta ja niiden suunnittelua jatketaan. 
Ilmastonmuutoksen huomioon ottamista toimenpiteiden 
suunnittelussa tarkennetaan, vaikka Suomi saikin komissiol-
ta hyvän palautteen ensimmäisen kierroksen suunnitelmis-
ta. Työ sovitetaan yhteen tulvariskien hallintasuunnitelmien 
kanssa.

Tarkasteltavien vesimuodostumien määrä lisääntyy hie-
man seuraavalla kaudella. Vesien tilaluokittelun perusteita 
kehitetään erityisesti kemiallisen tilan arvioinnin ja biologis-
ten tekijöiden osalta. Voimakkaasti muutettujen vesimuo-
dostumien nimeämistä on arvioitava myös komission palau-
te huomioon ottaen. Vesiympäristölle vaarallisia ja haitallisia 
aineita koskevan lainsäädännön toimeenpano vaikuttaa toi-
sen kierroksen suunnitteluun ja EU:ssa on myös valmisteilla 
uusi ns. prioriteettiainedirektiivi.

Kaivostoiminnan päästöjen hallinta on noussut edellisen 
suunnittelukierroksen jälkeen keskeiseksi monilla alueilla. 
Ympäristötavoitteita koskevien poikkeuksien käytön perus-
teita on tarpeen tarkentaa erityisesti kustannusten kohtuul-
lisuuden ja hyötyjen arvioinnin osalta. Myös uusiin hank-
keisiin liittyvien poikkeusten perusteita ollaan kehittämäs-

sä. Myös luontodirektiivien tavoitteet tulee ottaa paremmin 
huomioon vesienhoitotoimien suunnittelussa ja tavoitteiden 
asettamisessa.

Toimenpiteiden suunnittelun ohjeistusta ollaan parhail-
laan tarkistamassa. Tässä yhteydessä tarkistetaan mm. toimi-
alakohtaiset toimenpidevalikoimat ja ohjauskeinot. Suomi sai 
komission palautteessa ensimmäisen kauden suunnitelmista 
kiitosta toimenpiteiden yksityiskohtaisuudesta ja valtakunnal-
lisesta yhtenäisestä käsittelystä. Tosin herätettiin myös kysy-
mys, saadaanko kaikki toimet käynnistettyä vuonna 2012.

EU:n suuntaviivat Euroopan vesivarojen 
turvaamiseksi valmisteilla
Komissio valmistelee parhaillaan tiedonantona ns. Blueprint-
asiakirjaa Euroopan vesivarojen turvaamisesta. Tiedonannon 
on määrä valmistua marraskuussa 2012 ja ympäristöminis-
terineuvosto antaa siitä vuoden lopussa poliittiset päätelmät. 
Tavoitteena on varmistaa hyvälaatuisen veden saatavuus vesi-
varojen kestävää ja tasapuolista käyttöä varten vesipolitiikan 
puitedirektiivin tavoitteita vastaavasti.

Bluprintissa keskitytään olemassa olevan lainsäädännön 
toimeenpanon tehostamiseen, mikä on ollut myös Suomen 
keskeinen tavoite. Vesiasioiden ja muiden politiikkatavoittei-
den yhteensovittamista parannetaan, mikä koskee erityisesti 
maataloutta, energiatuotantoa ja liikennettä. Tarvittaessa ny-
kyisiä politiikkakeinoja täydennetään liittyen veden määrään, 
vesitehokkuuteen ja ilmastonmuutoksen sopeutumiseen.

Blueprintin valmistelua varten komissio arvioi maiden en-
simmäiset vesienhoitosuunnitelmat.

Suunnitelma on vielä tekemättä neljässä maassa ja näitä 
uhkaa komission kanne. Olosuhteet ja myös suunnittelun 
taso vaihtelevat paljon eri maissa. Olosuhteiden erilaisuutta 
kuvaa esimerkiksi se, että kaksi kolmannesta EU:n maiden 
järvistä sijaitsee Suomessa ja Ruotsissa.

Komissio on listannut koko EU:n aluetta koskien asioita, 
joissa vesienhoidossa on onnistuttu. Tietoperusta on vesien-
hoidon myötä parantunut ja osallistuminen lisääntynyt sel-
västi. Vesivarojen hallinnalle on luotu yhteinen koko EU:n 
kattava kehikko. Ekologisen näkökulman integrointi vesi-
politiikkaan on parantunut. Kansainvälinen yhteistyö raja-
vesistöissä on lisääntynyt. Pistekuormitusta on alennettu ja 
säännöstelyjä kehitetty. Lohen palaaminen Reiniin on eräs 
indikaattori vesien tilan paranemisesta.

Vesienhoidossa on myös paljon kehitettävää. Komission 
mielestä monissa suunnitelmissa on alhainen kunnianhimo, 
mitä ilmentää ympäristötavoitteita koskevien poikkeusten 
runsas käyttö. Suuressa osassa vesiä hyvä tila jää saavutta-
matta vuonna 2015 ja suunnitelmissa esiintyy paljon tunte-
mattomia vesimuodostumia (sellaisia, joiden tilaa ei ole luo-
kiteltu). Konkreettiset vesiensuojelutoimet puuttuvat usein. 
Synergiat muiden politiikkatoimien ja rahoitusvälineiden 
kanssa vaativat kehittämistä. Myös hyötykustannusanalyy-
siä ja ekosysteemi -lähestymistavan soveltamista tulisi paran-
taa. EU-tasolla, maissa ja aluetasolla tapahtuvaa työtä tulee 
sovittaa yhteen nykyistä paremmin. Myös ilmastonmuutok-
sen huomioonottamista tulee parantaa seuraavalla suunnit-
telukierroksella. 
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Nykyään käytössä olevan veden ekologisen tila-
luokittelun mukaan Vesijärvestä vain pohjoinen 
Kajaanselkä on hyvässä tilassa. Muut osat järveä 
ovat luokitukseltaan tyydyttäviä. Järven virkis-
tyskäyttöarvo on ajoittaisia sinileväesiintymiä 
lukuun ottamatta hyvä. Vesijärvi on erinomainen 
kuhajärvi ja lisäksi yksi maan parhaista vesikasvi- 
ja lintujärvistä.

Lahden Hollolan ja Asikkalan alueelle ulottuva Vesijärvi 
on eräs Suomen vanhimmista järvistä. Eräiden arvioi-
den mukaan se on syntynyt noin 10 800 vuotta sit-

ten. Vesijärvi on 108 km² pinta-alallaan maamme 44. suurin. 
Järven valuma-alue on noin 515 km² laajuinen.

Vesijärvellä on takanaan yli sadan vuoden likaamishisto-
ria. 1970-luvun puoliväliin tultaessa Lahden kaupunki ja alu-

heikki mäkinen
ohjelmajohtaja, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö
E-mail: heikki.makinen@vesijarvi.fi

Yhteistyötä vesien hoidossa 
– tapaus Vesijärvi
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Koejärjestelyn 
rakentaminen yhdessä 
ranta-asukkaiden kanssa 
Matjärvellä, Vesijärven 
valuma-alueella. 
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een teollisuus laskivat yhä jätevetensä vajaasti puhdistettuna 
Vesijärveen, joka olikin tuolloin maan huonokuntoisimpia 
järviä. 1970-luvun loppupuolella toteutetut toimenpiteet, 
jotka lopettivat jätevesien laskun järveen, olivat ensi aske-
leita Vesijärven puhdistamiseksi. 1980-luvun loppupuolel-
la toteutettiin laajamittainen Vesijärven kunnostusprojek-
ti ja 1990-luvulla Vesijärven tila kehittyi suotuisasti. 2000-
luvun alussa järven tila kuitenkin heikentyi jälleen. Toinen 
Vesijärviprojekti käynnistyi vuonna 2002, ja sen tavoitteena 
oli vuosina 2002–2006 torjua rehevöitymisen haitat ja tur-
vata vaativa virkistyskäyttö koko järven alueella.

Vesijärvellä yhteistyöllä on pitkät perinteet. Asioita on 
edistetty eri tahojen kesken jo 1980-luvun lopulla alkaneiden 
kunnostustoimenpiteiden alusta lähtien. Yhteistyön ponti-
mena olivat Vesijärveä 80-luvun alkupuoliskolla vaivanneet 
myrkylliset ja siniset, vihreät tai punaiset sinileväkukinnat, 
jotka saattoivat kestää ympäri vuoden. Kuntien yhteistyö al-
koi vuonna 1981, mutta jo silloin oli kuitenkin näkyvissä, 
että Vesijärven rantamaiden väellä oli kiinnostusta järven hoi-
don talkoisiin ja yhteisvastuullisuuteen. Kysymys pikemmin-
kin kuului, miten käytännössä saataisiin ihmiset mukaan. 
Avainryhmiä olivat kalastajat ja maanviljelijät. Heillä oli ky-
kyä työntekoon ja oikeaa kalustoa käytettävissään. Ihmisten 
tarve toimia järven hyväksi purkautui ennen kaikkea hoito-
kalastuksessa ja kuturantojen kunnostusniitoissa, jotka ovat 
jatkuneet jo yli 20 vuoden ajan.

Laaja yhteistyö on välttämätöntä, sillä vesien hoidon 
toimintakenttä on muuttunut yhteiskunnan muuttumi-
sen myötä yhä moninaisemmaksi ja dynaamisemmaksi. 
Ympäristötiedon lisääntyminen ja jakaantuminen yhä use-
ammille toimijoille sekä yhteisen arvopohjan ja tavoitteiden 
hajaantuminen ovat johtaneet tilanteeseen, jossa vuorovaiku-
tusta ja yhteistyötä tarvitaan laajasti hyväksyttävissä olevien 
tavoitteiden määrittelyyn ja tavoitteita edistävien toimenpi-
teiden toteuttamiseen. Monitavoitteisessa – luonnonympä-
ristön hyvinvointia, vesien virkistyskäyttömahdollisuuksia 
ja ihmisen elinkeinotoiminnan tarpeita yhteen sovittavassa 
– vesienhoidossa eri suunnista teemaa lähestyvillä toimijoil-
la on keskeinen paikkansa.

Vesijärvihankkeet ovat niitanneet yhteen suuren mää-
rän järven tilasta huolestuneita maalaisia ja kaupunkilai-
sia. Talkootyön ja yhteisymmärryksen merkitys on ollut 
mittaamaton.

Vesijärvisäätiön toiminta perustuu 
yhteistyöhön ja kumppanuuksiin
Vuosituhannen alun heikkenevä tilanne Vesijärvellä herätti 
alueen kunnat ja elinkeinoelämän yhteistyöhön, jonka seu-
rauksena Asikkalan kunta, Hollolan kunta, Lahden kaupun-
ki, Esan kirjapaino Oy, Kemppi Oy ja Lahden teollisuusseu-
ra ry perustivat Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön lokakuussa 
2007.

Säätiön tarkoitus on kerätä Puhdas Vesijärvi -ohjelmalle 
varoja, jotka käytetään Vesijärven ja alueen pienempien jär-
vien hoitoon. Vesijärvisäätiö ylläpitää rahastoa, johon koo-
taan varoja yritysten kanssa tehtävin yhteistyösopimuksin ja 
erilaisin varainkeräystempauksin. Säätiö laatii yhdessä kump-

paniensa kanssa useampivuotisen suunnitelman järveen koh-
distuville toimenpiteille ja rahoitusohjelman toimenpiteiden 
toteuttamiselle. Parhaillaan toteutetaan ohjelmaa, joka kattaa 
vuodet 2012–2015.

Vesijärvi-ohjelmaa rahoittavat Vesijärven kunnat Lahti, 
Hollola ja Asikkala sekä useat yksityiset yritykset, yhteisöt 
ja kansalaiset. Vesijärvisäätiö solmii kolmivuotiset yhteis-
työsopimukset päätukijayritysten kanssa. Kaudelle 2011-
2013 tehtiin sopimukset kuudentoista yrityksen tai yhteisön 
kanssa. Päätukijoiden lisäksi yksityinen rahoitus muodos-
tuu useista yksittäisistä lähteistä, jotka vaihtelevat messujen 
pysäköintituloista yritysten tai yksityishenkilöiden juhlapäi-
välahjoituksiin. Yksityishenkilöitä on koottu mukaan myös 
erilaisin tempauksin kuten kummikampanjalla, joka alkoi 
kesällä 2012.

Työnjako Vesijärvi-ohjelman toteuttamisessa on selkeä. 
Vesijärvisäätiö rahoittaa toimintaa Vesijärvi-ohjelman bud-
jettiraamissa ja hankkii ohjelmalle ulkopuolista lisärahoitus-
ta, seuraa ohjelman toteuttamisen etenemistä sekä osallistuu 
aktiivisesti tiedotus ja valistustoimintaan sekä verkostoitu-
misen tukemiseen. Sen sijaan Vesijärvi-ohjelmaan sisältyviä 
toimenpiteitä toteuttavat muut toimijat. Saadakseen edistet-
tyä missiotaan Vesijärvisäätiö tarvitsee siis välttämättä kump-
paneidensa tukea ja panosta. Verkostotyössä onnistuminen 
edellyttää laajaa, monipuolista ja eri segmenteille kohden-
nettua viestintää ja vuorovaikutusta.

Kaikilla on oma paikkansa verkostossa
Toimivan yhteistyöverkoston rakentamisessa on onnis-

tuttu toistaiseksi melko hyvin. Verkostossa Lahden seudun 
ympäristöpalvelut huolehtivat suuresta osasta toimenpitei-
den toteuttamista – keskeisimpinä hapetus ja hoitokalastus 
- ja seurannan järjestämisestä. Vesien hoidon toimenpiteitä 
on kuitenkin Vesijärvi-ohjelman mukaisesti toteuttamassa 
useita muitakin tahoja.

Keskeisessä asemassa vesien hoidon onnistumisen kannal-
ta ovat maanomistajat ja vesialueiden omistajat. Nämä tahot 
viime kädessä määrittävät, mitä järvessä tai sen valuma-alueel-
la voidaan tilan parantamiseksi tehdä. Vesijärvellä Enonselän 
merkittävin vesialueen omistaja on Lahden kaupunki. Muilla 
Vesijärven osilla ja pienemmillä järvillä omistajan ääntä käyt-
tävät pääosin osakaskunnat ja niiden yhteen kokoavana voi-
mana kalastusalue. Ilman näiden aktiivista myötävaikutus-
ta mikään raha tai hyväkään hoito-ohjelma ei ratkaisevasti 
vie Vesijärven tai muiden lähijärvien tilaa eteenpäin. Tämän 
vuoksi yhteistyön ja vuorovaikutuksen jatkuva vahvistami-
nen näiden tahojen kanssa on yksi keskeinen Vesijärvi-oh-
jelman tavoite. Vesijärven kalastusalue hoitaa kalakantoja ja 
koordinoi järvellä tehtäviä vesikasvien niittoja. Nastolan ka-
lastusalue puolestaan toimii aktiivisesti vesikasvien niitoissa 
ja hoitokalastuksissa seudun pienimmillä järvillä.

Merkittäväksi yhteistyökohteeksi on viime vuosien ai-
kana noussut kosteikkojen rakentaminen ja niiden hoito. 
Vesijärvisäätiö onkin ottanut mielihyvin vastaan sen avun, 
jota Suomen riistakeskuksen Laitialan toimipaikalla on ollut 
tarjota kosteikkojen yksityiskohtaiseen suunnitteluun ja ra-
kentamisen työnjohtoon. Yhteistyö ja kokemusten vaihto li-
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sää sekä riistanhoidon että 
vesiensuojelun lähtökoh-
dista toteutettavien kos-
teikkojen laadukkuutta ja 
monipuolisten luontohyö-
tyjen saavuttamista.

Vesijärvi-ohjelman to-
teuttamiseen on saatu koot-
tua myös avoimesti viesti-
vä ja hyvin yhteistyökykyi-
nen tutkimusyhteisö, jossa 
ovat edustettuina tilanteen 
mukaan mm. Helsingin, 
Turun ja Jyväskylän yli-
opistot sekä tutkimuslai-
tokset kuten Suomen ym-
päristökeskus, Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslai-
tos ja Maa- ja elintarvike-
talouden tutkimuskeskus. 
Tutkimusaktiviteetit on 
pääosin kohdennettu jär-
ven kunnostustoimenpi-
teiden vaikuttavuuden arviointiin ja uusien toimenpiteiden 
lähtökohtien selvittämiseen.

Oma kokonaisuutensa on ympäristökasvatus, jolla on 
pitkäjänteisessä vesienhoitotyössä tärkeä sijansa. Tavoitteena 
on, että nuoret ovat asenteellisesti, tiedollisesti ja taidollisesti 
valmiimpia ymmärtämään hyvän elinympäristön säilymisen 
asettamat vaatimukset. Yksi hyväksi todettu ympäristökasva-
tuksen toimintamuoto on partnerikoulutoiminta, jossa kou-
lu ja Vesijärvisäätiö suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä akti-
viteetteja, joilla tuodaan Vesijärven tilaan ja kunnostamiseen 
liittyvää asiaa esille lapsille ymmärrettävässä ja mielekkäässä 
muodossa. Vesijärvisäätiö on myös tuottanut valmista ope-
tuksen tukimateriaalia, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi 
ympäristötiedon opetuksessa. Materiaalin tuottamiseen ovat 
osallistuneet mm. Lahden seudun ympäristöpalvelut, Lahti 
Aqua, Suomen luonnonsuojeluliitto, Lahden ammattikor-
keakoulun ja Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijat sekä pai-
kalliset käsityöläiset. Materiaalia on testattu koulujen lisäksi 
yhdessä seurakuntien lapsi- ja nuorisotyön kanssa. Lapsille 
tehdyn ympäristösatukirjan puolestaan kustansivat ja jakoi-
vat alueen kouluille Vesijärven ympäristön Rotary-klubit.

Pitkällä aikavälillä hoitotyö voi kantaa vain laajan kansa-
laisaktiivisuuden ja kiinteän eri sektoritoimijoiden yhteistoi-
minnan varassa. Kansalaisaktiivisuutta pyritään ylläpitämään 
ja kohottamaan mm. yli viidessäkymmenessä vuosittain jär-
jestettävässä tilaisuudessa. Oma lukunsa tilaisuuksien jou-
kossa on Päijät-Hämeen Kalatalouskeskuksen ja Lahden seu-
dun ympäristöpalveluiden organisoima joka tammikuinen 
pyydystalkootapahtuma, joka on koko maatakin ajatellen 
ainutlaatuinen yhteisen osallistumisen osoitus. Tammikuun 
loppupuolella kokoontuu viikon tai kahden ajaksi parhaim-
millaan jopa 70-päinen talkookalastajien joukko kunnosta-
maan ja rakentamaan seuraavan kauden hoitokalastuksessa 
tarvittavaa välineistöä. Vesijärvisäätiö on ollut mukana tuke-

massa tätä ponnistusta, jossa talkootunteja kertyy parhaim-
millaan lähes 4 000.

Ranta-asukkaiden sitoutumista tarvitaan
Tavallinen ranta-asukas tai vesien virkistyskäyttäjä on keski-
määrin kiinnostunut vain melko suppeasta alueesta, siitä joka 
näkyy oman laiturin nokasta. Vesijärvisäätiö pyrkiikin akti-
voimaan ja sitouttamaan Lahden ympäristön vesien äärellä 
asuvia perustamaan paikallisia vesiensuojeluyhdistyksiä tai 
organisoitumaan vesienhoidon ympärille jonkin jo olemas-
sa olevan yhdistyksen puitteissa. Näin syntyvillä tahoilla on 
vahva näkemys oman alueensa tilanteesta ja muutostarpeis-
ta, ja ne toimivat luontevina kumppaneina Vesijärvisäätiölle 
suunniteltaessa Vesijärvi-ohjelmaan sisältyvien kunnostusre-
surssien alueellista allokointia. Nykyajan hektisessä arjessa ja 
lukuisten kilpailevien ajankäyttötapojen keskellä vesien kun-
nostukseen organisoitumishalukkuus on myös yksi indikaat-
tori, joka kuvaa sitä, kuinka merkittäväksi ongelma paikalli-
sesti koetaan, ja kuinka hyvin ongelman hoitoon ollaan val-
miita sitoutumaan. Vesijärvisäätiö tukee roolinsa mukaisesti 
mielellään paikallisia kunnostushankkeita, mutta edellyttää 
samalla osallisten omaa panostusta asiaan.

Summa summarum
Vesijärven kunnostuksella on jo pitkät perinteet, mutta työtä 
riittää yhä. Tänään voidaan kuitenkin olla kiitollisia siitä, että 
paikallisyhteisö - kunnat, kalastus- ja kansalaisyhteisöt, yksityi-
nen sektori ja tiedeyhteisö - on varsin laajasti Vesijärven suoje-
lussa ja hoitamisessa mukana. Talkootyön, median tuen ja yh-
teisymmärryksen merkitys on ollut mittaamaton. Ilahduttavaa 
on myös, että monet taiteilijat ovat ottaneet asian omakseen, 
ja tarjonneet omaa erityisosaamistaan esimerkiksi varainkeruu-
seen. Yhteisen tekemisen polun pää on Vesijärvellä löytynyt, 
mutta paljon matkaa on vielä edessä. 

Pyydystalkoissa riittää tekemistä.
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Seurantatulokset osoittavat, että maatalouden 
ravinnekuormituspotentiaali ravinnetaseilla mi-
tattuna on jatkuvasti vähentynyt keinolannoit-
teiden käytön vähenemisen ansiosta. Sen sijaan 
kotieläintuotantokeskittymissä lannasta huuh-
toutuvat ravinteet ovat muodostumassa entistä 
suuremmaksi ongelmaksi.

Parhaillaan käynnissä olevassa yhteisen maatalouspo-
litiikan uudistuksessa päätetään maatalouden vesien-
suojelun tasosta ja tehokkuudesta seuraavalle ohjelma-

kaudelle vuosiksi 2014–2021. Tavoitteena on maatalouden 
ympäristötuen nykyistä parempi kohdentaminen ja tehosta-
minen. Kotieläintalouden keskittymiskehityksen aiheutta-
mat ongelmat on tiedostettava nykyistä paremmin ja otettava 
ne huomioon päätöksenteossa.

Maatalous aiheuttaa noin 60 prosenttia fosforin ja 52 
prosenttia typen kuormituksesta, joka päätyy Itämereen 
ihmistoiminnan seurauksena. Maatalouden ravinnekuor-
mitus heikentää veden laatua erityisesti Saaristomerellä ja 
Suomenlahden rannikolla sekä esimerkiksi Kyrönjoen ja 
Kokemäenjoen edustoilla. Vaikka Suomen maatalouden pääs-
töjen vähentämisellä ei ole suurta merkitystä koko Itämeren 
tilaan, sisä- ja rannikkovesiemme laatu riippuu pääasiassa 
maatalouden vesiensuojelun onnistumisesta.

Valtakunnalliset maatalouden typpi- ja fosforitaseet, 
jotka kuvaavat ravinnekuormituspotentiaalia, ovat seu-
rantatulosten mukaan selkeästi laskeneet kaikilla alueilla. 
Tämä johtuu ennen kaikkea keinolannoitteiden käytön 
vähenemisestä. Alueellisissa ravinnetaseissa on kuitenkin 
huomattavia eroja ja erittäin korkeita ravinneylijäämiä. 
Alueille, joille kotieläintuotanto on keskittynyt, lannasta 
huuhtoutuvat ravinteet ovat muodostumassa entistä suu-
remmaksi ongelmaksi.

Ravinnekuormituspotentiaalin vähentyminen ei kui-
tenkaan kaikin osin heijastu maatalouden vesistökuormi-

tukseen. Ympäristöhallinnon seurantaan perustuvan mal-
linnuksen mukaan fosforikuormitus Itämereen on laske-
nut vuosien 1985-2006 välisenä aikana kaikkialla muual-
la paitsi Saaristomereen valuma-alueella. Typpikuormitus 
sen sijaan on kasvanut kaikilla valuma-alueilla ja erityisesti 
Pohjanmaalla. Varsinais-Suomessa viljellään paljon erikois-
kasveja kuten perunaa, sokerijuurikasta ja avomaanvihan-
neksia, joiden korkeat fosforilannoitusrajat osaltaan selit-
tävät fosforikuormituksen kehitystä. Typpikuormituksen 
kasvuun on vaikuttanut lantamäärien ja lannan pintalevi-
tyksen lisääntyminen sekä lannan typpipitoisuuden kasvu. 
Myös maaperän lämpötilan nousulla ja orgaanisen ainek-
sen vähenemisellä uskotaan olevan vaikutusta.

Maatalouden merkitys vesien- ja merenhoidon 
ympäristötavoitteiden saavuttamisessa
Vesien hyvän tilan saavuttaminen ja turvaaminen edel-
lyttää maatalouden ravinne-, kiintoaine- ja maaperän 
happamuudesta aiheutuvan kuormituksen vähentämis-
tä. Kullakin vesienhoitoalueella on arvioitu, mitä ja mis-
sä määrin maatalouden lisätoimenpiteitä tarvitaan alueen 
vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Vesienhoitosuun-
nitelmissa ehdotetuilla toimenpiteillä pyritään siihen, 
että ravinteet hyödynnetään pellolla mahdollisimman 
tehokkaasti ja vesistöhuuhtoumat ovat mahdollisimmat 
pieniä. Toimenpiteet ovat pääasiassa viljelijöille vapaaeh-
toisia maatalouden ympäristötuen toimenpiteitä. Alueilla 
asetetut tavoitteet ovat haastavia ja niiden toteutumises-
ta raportoidaan tänä vuonna ensimmäisen kerran EU:lle. 
Valtakunnallinen yhteenveto vesienhoitosuunnitelmissa 
esitettyjen toimenpiteiden toteutusmääristä vuoteen 2015 
mennessä on taulukossa 1.

Maatalouden vesiensuojelu

tarJa haaranen
ympäristöneuvos, ympäristöministeriö
E-mail: tarja.haaranen@ymparisto.fi

Toimenpideluokka 2010–2012 2013–2015 Yhteensä
Ravinnepäästöjen  
hallinta (ha) 700 000 700 000 1 400 000

Ravinnepäästöjen 
tehostetun hallinnan  
lisäys (ha)

45 000 55 000 100 000

Kasvipeitteisyyden  
lisäys (ha) 150 000 300 000 450 000

Suojavyöhykkeiden  
lisäys (ha) 6 000 6 000 12 000

Kosteikkojen lisäys (lkm) 750 850 1 600
Lannan jatkokäsittelyn 
tehostaminen (t lantaa) 2 000 000 2 003 000 4 003 000

Säätösalaojituksen  
lisäys (ha) 30 000 60 000 90 000

Pohjavesialueiden peltovilje-
lyn vesiensuojelun lisäys (ha) 3 600 4 100 7 700

Koulutus ja neuvonta (lkm) 35 500 35 500 71 000

Taulukko 1. Maatalouden vesienhoidon lisätoimenpitei-
den määrät vesienhoitosuunnitelmissa suunnittelukau-
della 2010−2015.
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Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus
Keskeisin työkalu maatalouden vesistökuormituksen vähen-
tämisessä on maatalouden ympäristötuki, johon on sitoutu-
nut yhdeksän viljelijää kymmenestä. Maatalouden ympäris-
tötukea uudistetaan parhaillaan yhteisen maatalouspolitiikan 
uudistuksessa. Kataisen hallitusohjelmassa on linjattu maa-
talouspolitiikan uudistuksen tavoitteita. Sen mukaan maa-
talouden ympäristötuen toimenpiteitä kohdennetaan alueel-
lisesti sekä tila- ja lohkokohtaisesti vesiensuojelun kannalta 
herkimmille alueille. Ympäristötuen ehdot muutetaan entistä 
vastikkeellisimmiksi ja enemmän ympäristön- ja vesiensuo-
jeluun kannustaviksi. Myös maatalouden investointitukien 
suunnittelussa tulee ottaa huomioon vesiensuojelun tavoit-
teet ja ohjata investointitukia kotieläintalouden vesiensuoje-
lua edistäviin toimiin.

Vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentaminen
Vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentaminen on tarpeen va-
luma-aluetasolla, tuotantosuunnittain, tiloittain ja lohko-
kohtaisesti, jotta toimet olisivat mahdollisimman vaikut-
tavia. Eroosiota torjuvat toimenpiteet kuten talviaikainen 
kasvipeitteisyys ja suojavyöhykkeet olisi nykyistä tarkemmin 
kohdennettava alueille, joilla pellot ovat kaltevia, maalaji 
eroosioherkkä, pellon fosforipitoisuus korkea ja vesistö lä-
hellä. Tilakohtaiseen kohdentamisen apuna voitaisiin käyttää 
Tehoa maatalouden vesiensuojeluun TEHO -hankkeessa ke-
hitettyä ympäristökäsikirjaa. Tilakohtaisen neuvonnan avulla 
löydetään tilan omat kehittämiskohteet sekä kohdennetaan 
ja aikataulutetaan toimenpiteitä ottaen samalla huomioon 
niihin vaikuttavat taloudelliset tekijät.

Kotieläintuotannon ja kasvintuotannon eriytyminen vai-
keuttaa tarkoituksenmukaista ravinteiden hyödyntämistä, sil-
lä monilla alueilla lantaa muodostuu enemmän kuin siellä on 
levitykseen soveltuvaa peltoalaa. Peltojen ravinnevarat ovat 
näillä alueilla jo valmiiksi suuret ja silloin kuormitus voi laskea 
ainoastaan, jos lanta laitetaan niille lohkoille, jotka vaativat 
lannoittamista. Alueellisten fosforitaseiden mukaan esimer-
kiksi Varsinais-Suomen peltojen fosforilannoitustarve tyydyt-
tyisi kokonaan kotieläinten lannan fosforilla. Tarvitaan toi-
menpiteitä, jotka lisäävät lannan ravinteiden hyödyntämistä 

ja vähentävät lantaan päätyvien ravinteiden määrää. Lannan 
fraktiointia, joka mahdollistaisi lannan kannattavan kuljetta-
misen kotieläintiloilta ja lannan ravinteiden levittämisen laa-
jemmalle alueelle, on tutkittu paljon, mutta menetelmät eivät 
vielä ole laajalti käytössä. Lannan ravinnepitoisuuteen voidaan 
vaikuttaa myös eläinten ruokintasuosituksia uudistamalla.

Ravinteiden kierrätys
Suomen hallitus sitoutui vuonna 2010 Itämeri-huippuko-
kouksessa tehostamaan toimia kaikilla toimialoilla, jotta 
Saaristomeren hyvä tila saavutetaan vuoteen 2020 mennes-
sä. Lisäksi Suomi pyrkii ravinteiden kierrätyksen esimerkki-
alueeksi. Saaristomeri on edelleen Itämeren suojelukomissi-
on (HELCOM) niin sanotulla hot spot -listalla merkittävän 
maatalouden ravinnekuormituksen vuoksi. Vesienhoidon 
suunnittelussa on arvioitu Saaristomeren saavuttavan hyvän 
tilan vasta vuonna 2027, mikäli kaikki suunnitellut toimen-
piteet toteutetaan. Louhittavissa olevat fosforivarat ovat rajal-
liset ja siksi on tärkeää turvata kotimaisen ruoan kilpailukyky 
olosuhteissa, joissa kilpailu fosforista kiristyy ja lannoitteiden 
hinnat nousevat.

Ympäristöministeriö on käynnistänyt ravinteiden kierrä-
tyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista kos-
kevan ohjelman vuosille 2012–2015. Ohjelmasta rahoitetaan 
kehittämishankkeita, jotka tehostavat maatalouden vesien-
suojelua, edistävät lannan ja lannoitevalmisteiden käyttöä, 
kehittävät liete- ja biojätepohjaisia lannoitevalmisteita sekä 
keräävät ravinteita vesistöistä ja palauttavat niitä hyötykäyt-
töön. Ohjelman ensimmäisen hankehaun tuloksena rahoi-
tetaan yhdeksää hanketta noin kahdella miljoonalla eurolla. 
Ohjelman toinen haku avautui syyskuussa. Siihen toivottiin 
erityisesti hankkeita, joilla voidaan edistää biojäte- ja liete-
pohjaisten kierrätysravinteiden käyttöä.

Kirjallisuus
Aakkula, J., Manninen. T. & Nurro, M. 2010 Maatalouden ympäristötuen vaikutta-
vuuden seurantatutkimus (MYTVAS 3) – väliraportti. MMM:n julkaisuja 1/2010.
Uusitalo, R., Ekholm, P., Turtola, E., Pitkänen, H., Lehtonen, H., Granlund, K., Bäck, S., 
Puustinen, M., Räike, A., Lehtoranta, J., Rekolainen, S., Walls M. & Kauppila, P. 2007. 
Maatalous Itämeren rehevöittäjänä. MTT:n julkaisuja 96/2007. 
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Turvetuotannon vesistöhaitat on koettu suuriksi erityi-
sesti Keski-Suomessa, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. 
Samaan aikaan aluehallintovirastoissa on ollut käsi-

teltävänä ennätysmäärä uusien tuotantoalueiden lupahake-
muksia. Lupahakemuksista annettujen muistutusten ja lu-
papäätöksistä tehtyjen valitusten määrä on selvästi kasvanut. 
Lisäksi useassa maakunnassa on vireillä turvetuotantoa kos-
kevia maakunta- tai vaihekaavoja. Myös niistä annetuissa lau-
sunnoissa ja muistutuksissa on ollut havaittavissa kielteinen 
suhtautuminen turvetuotantoa kohtaan.

Turvetuotannon vesiensuojelun merkitys 
vesienhoidon tavoitteiden kannalta
Ensimmäiset vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2015 hyväk-
syttiin valtioneuvostossa joulukuussa 2009. Suunnitelmissa 
esitettiin toimenpiteitä ja ohjauskeinoja myös turvetuo-
tannon vesiensuojelun edistämiseksi. Vesienhoitosuunnitel-
missa on esitetty muun muassa pintavalutuskenttien ja vir-
taaman säädön kaksinkertaistamista vuoteen 2015 men-
nessä. Tavoitteena on, että kaikilla turvetuotantoalueilla on 
vuonna 2015 käytössä tehokkaat vesiensuojelumenetelmät. 
Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen vesienhoidon toteu-
tusohjelmasta 2010–2015. Toteutusohjelmassa tarkennettiin 
valtakunnallisella tasolla edistettävien toimenpiteiden ja oh-
jauskeinojen vastuutahot ja aikataulut. Toteutusohjelmassa 
nostettiin esille myös muutamia kärkihankkeita, joilla on 
erityinen merkitys vesienhoidon tavoitteiden toteutumi-
sessa. Turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun ke-
hittäminen (TASO-hanke) nostettiin ohjelmassa yhdeksi 
kärkihankkeeksi.

Vesienhoidon toimenpiteiden toteutusta seurataan syk-
syllä 2011 valmistuneen seurantajärjestelmän mukaisesti. 
Samaan aikaan toimenpiteiden toteuttamisen kanssa ollaan 
valmistelemassa vesienhoitosuunnitelmia vuosille 2016–
2021. Vesienhoitosuunnitelmien työohjelma ja keskeiset 
kysymykset ovat tällä hetkellä kuultavana. Virallinen kuule-
minen kestää 17.12.2012 asti. Toisella suunnittelukaudella 
turvetuotannon vesiensuojelu tulee entisestään korostumaan, 

ansa selänne
yli-insinööri
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
E-mail: ansa.selanne@ely-keskus.fi

Turvetuotannon vesiensuojelussa 
riittää haastetta
Yleinen mielipide on muutaman viime vuoden aikana kääntynyt turvetuotantoa vastaan. Turvetuotantoa 
on alettu syyttää enenevässä määrin vesistöjen pilaantumisesta. Turvetuotannon kiintoaine- ja humus-
kuormituksen aiheuttamista vesistöhaitoista liettyminen, veden tummuminen sekä samentuminen on 
koettu kaikkein haitallisimmiksi.
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sillä Vuoksen, Kymijoen - Suomenlahden, 
Kokemäenjoen – Saaristomeren - 
Selkämeren ja Kemijoen vesienhoitoalu-
eilla on turvetuotannon päästöjen hallin-
ta ja vesiensuojeluun panostaminen nos-
tettu yhdeksi keskeiseksi kysymykseksi. 
Vesienhoidon kannalta on tärkeää kiin-
nittää huomiota uusien turvetuotantoalu-
eiden sijoittumiseen, jotta vesienhoidon 
tavoitteet eli vesien hyvän tilan saavutta-
minen ja hyvän ja erinomaisen tilan säilyt-
täminen voidaan turvata. Jo olemassa ole-
vien turvetuotantoalueiden vesiensuojelua 
tulee myös edelleen tehostaa.

Vesiensuojelua tehostetaan  
ympäristölupien avulla
Ympäristölupa vaaditaan turvetuotan-
toalueelta tai siihen liittyvältä ojituksel-
ta, jos tuotantoalue on yli 10 hehtaaria. 
Ympäristönsuojelulaki edellyttää turve-
tuotannolta parhaan käyttökelpoisen tek-
niikan ja parhaan käytännön periaatteen 
soveltamista. Turvetuotantoalueilla paras 
käyttökelpoinen tekniikka määritellään 
tapauskohtaisesti ottaen huomioon kun-
kin tuotantoalueen erityisolot sekä jäljel-
lä oleva käyttöikä. Uusilla tuotantoaluil-
la parasta käyttökelpoista tekniikkaa ovat 
ympärivuotinen pintavalutus ja kemial-
linen käsittely. Jo olemassa olevien tuo-
tantoalueiden vesiensuojelutoimet ja nii-
den tehostamistarve ratkaistaan tapaus-

kohtaisesti lupamenettelyn yhteydessä. 
Vesiensuojelua tehostetaan pintavalutus-
kentällä, mutta ellei sitä voida rakentaa, 
niin virtaaman säädöllä, kasvillisuusken-
tällä/kosteikolla tai yhdistämällä erilaisia 
vesiensuojeluratkaisuja.

Haasteena turvetuotannon vesiensuo-
jelussa tulee olemaan se, että kaikille alu-
eille ei voida saada luonnontilaista pin-
tavalutuskenttää. Tällöin joudutaan tur-
vautumaan ojitettuihin pintavalutuskent-
tiin, joiden puhdistusteho ei ole yleensä 
ollut yhtä hyvä kuin luonnontilaisten 
pintavalutuskenttien. Ojitetuilla pinta-
valutuskentillä on saatu poistettua varsin 
luotettavasti kiintoainetta ja epäorgaanis-
ta typpeä. Monista tutkimuskohteista on 
kuitenkin huuhtoutunut humusaineita, 
rautaa ja fosforia. Ojitettujen pintavalu-
tuskenttien puhdistustehokkuuteen vai-
kuttavia tekijöitä tulee edelleen selvittää 
ja menetelmää kehittää. Ojitetun pinta-
valutuskentän tehoa tulisi seurata ympä-
ristöluvissa annettavin tarkkailumääräyk-
sin, jotta voidaan varmistaa kentän ve-
siensuojelullinen toimivuus ja tarvittaes-
sa tehostaa vesiensuojelua.

Turvetuotantoalueiden vesiensuojelu-
menetelmänä ovat viime vuosina yleisty-
neet erityisesti vanhoille tuotantoalueille 
rakennetut kosteikot/kasvillisuuskentät. 
Näiden vesiensuojeluteho on kuitenkin 
vaihdellut päästötarkkailujen mukaan. 

Kaijansuo, pintavalutuskenttä no 1 ja TASO-hankkeen jatkuvatoiminen mittausasema.
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Joillakin alueilla ne ovat poistaneet hyvin kiintoainetta, 
mutta eivät juurikaan fosforia ja humusta. Rakentamisen 
aikana ja myös sen jälkeen saattaa erityisesti kosteikoilta 
huuhtoutua ravinteita ja kiintoainesta. Tästä syystä niille 
ei tulisi johtaa vettä ennen kuin ne ovat riittävästi kasvittu-
neet. Kosteikkojen/kasvillisuuskenttien vesiensuojelullista 
merkitystä ja niiden puhdistumistehoon vaikuttavien te-
kijöiden selvittämistä tulee edelleen jatkaa. Mikäli kostei-
kot/kasvillisuuskentät osoittautuvat tehokkaiksi vesiensuo-
jelumenetelmiksi, tulisi niille myös laatia mitoitusohjeet. 
Tässä vaiheessa on tärkeää seurata vesiensuojelumenetelmän 
puhdistamistehoa luvissa annettavin tarkkailumääräyksin.

Sateinen kesä tuo omat ongelmansa turvetuotannon ve-
siensuojeluun ja korostaa vesiensuojelun haavoittuvuutta. 
Esimerkiksi Keski-Suomen ELY-keskuksen määräaikaistar-
kastuksissa kesällä 2012 havaitut tyypillisimmät epäkohdat 
liittyivät runsaista sateista johtuneisiin laskeutusaltaiden ja 
ojien liettymisiin sekä pintavalutuskenttien oikovirtauksiin. 
Määräaikaistarkastuksissa havaittiin lähes kahdella kolmas-
osalla soista jonkinlaisia puutteita. Turvetuotannon vesien-
suojeluun tarvitaan kipeästi uusia vesiensuojelumenetelmiä 
sekä vanhojen menetelmien kehittämistä. Erityisesti tarvi-
taan menetelmiä talviaikaiseen ja jo tuotannossa olevien alu-
eiden vesienkäsittelyyn sekä ylivirtaamatilanteiden ja rank-
kasateiden hallintaan. Suurten valumien aikana virtaaman 
säätelyn merkitys korostuu.

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeen 
uudistaminen
Turvetuotannon päästöistä sekä vesiensuojelumenetelmi-
en tehokkuudesta ja toimivuudesta on tullut viime vuosi-
na uutta tutkimus- ja seurantatietoa. Myös Kataisen hal-
litusohjelmassa on useita kirjauksia turvetuotantoon liit-
tyen. Ohjelmassa on nostettu esille soiden ja turvemai-
den kestävä ja vastuullinen käyttö, turvetuotantoalueiden 
ohjaaminen ojitetuille ja luonnontilaltaan merkittävästi 
muuttuneille soille sekä toimenpiteisiin ryhtymistä tur-
vetuotannon vesistökuormituksen estämiseksi ja jo aiheu-
tuneiden haittojen poistamiseksi. Myös toimintaympä-
ristössä on tapahtunut muutoksia. Ympäristöministeriö 
katsoi näin ollen tarpeelliseksi uudistaa ja saattaa ajan 
tasalle ympäristönsuojeluohjeen ja asetti keväällä 2012 
työryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotus turvetuo-
tannon ympäristönsuojeluohjeeksi helmikuun loppuun 
2013 mennessä. Ohjeessa pureudutaan erityisesti turve-
tuotannon päästöjä vähentäviin vesiensuojelutoimenpi-
teisiin, päästö- ja vaikutustarkkailuun sekä viranomaisval-
vonnan kehittämiseen.

TASO-hanke tuo apua turvetuotannon 
vesiensuojeluun
Valtakunnallinen turvetuotannon ja metsätalouden ve-
siensuojelutason kehittämishanke (TASO-hanke) käynnis-
tyi keväällä 2011. Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena on 
tuoda uutta tietoa ja käytännön sovellutuksia turvetuotan-
non ja metsätalouden vesiensuojeluongelmien hallintaan. 
Pilottialueena toimii Saarijärven reitti ja hanketta koordi-

noi Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus. TASO-hankkeen tuloksia tullaan vesienhoidon toteu-
tusohjelman mukaan hyödyntämään vesiensuojelukäytän-
töjen ja -menetelmien käyttöönotossa sekä ohjauskeinojen 
kehittämisessä. Kataisen hallitusohjelman mukaan TASO-
hankkeen tulokset huomioidaan edistettäessä vesiensuojelun 
kannalta tehokkaimpien toimenpiteiden nykyistä laajempaa 
käyttöönottoa.

TASO-hanke tuo uutta tietoa turvetuotannon vesistö-
kuormituksesta. Hankkeessa seurataan turvetuotannon ve-
sistökuormitusta ja vesiensuojelumenetelmien (perusraken-
teet, pintavalutuskenttä ja kasvillisuuskenttä) tehokkuutta 
jatkuvatoimisten veden virtaamaa ja laatua mittaavien asemi-
en avulla. Vertailuaineistona käytetään mittauksia luonnonti-
laisilta soilta ja vanhalta metsäojitusalueelta. Turvetuotannon 
vesistökuormitukseen vaikuttavista tekijöistä on valmistunut 
keväällä 2012 kirjallisuuskatsaus.

Hankkeessa testataan myös pystylaskeutusaltaan ja ferri-
sulfaattiannostelijan käyttöä pintavalutuskentän vesiensuo-
jelun tehostamisessa. Hanke tuo tietoa myös siitä, edistä-
vätkö kasvillisuuskylvöt kasvillisuuskenttien kasvittumista. 
Kasvillisuuskentille on tarkoitus laatia hankkeessa valtakun-
nalliset mitoitusohjeet.

TASO-hankkeessa lisätään tuottajien ympäristötietoi-
suutta ja -vastuullisuutta koulutuksen ja omavalvonnan 
avulla. Hankkeessa kehitetään turvetuotannon vesiensuo-
jeluun liittyvä koulutuspaketti. Turvetuotannon koulu-
tus suunnataan erityisesti pientuottajille ja urakoitsijoille. 
Koulutuksen toimintamallin pilotointi aloitettiin kevääl-
lä 2012 Saarijärvellä. Koulutuksen lisäksi turvetuottaji-
en ympäristövastuullisuutta pyritään lisäämään ja vesien-
suojelun laatua parantamaan kehittämällä omavalvontaa. 
Viranomaisvalvonnoissa on todettu, että luvassa määrätty 
hoitopäiväkirjan pito ei yksin riitä takaamaan vesiensuojelu-
rakenteiden toimivuutta ja kuntoa. Vesiensuojeluun liittyviä 
puutteita on tullut esille erityisesti sadekausien ja tuotanto-
katkosten aikoina. Vesiensuojelutoimien rikkoutuminen ja 
toimimattomuus saatetaan tällöin havaita vasta pitkän ajan 
päästä, jolloin korjaustoimet ovat viivästyneet ja huuhtou-
tumia on saattanut tulla. Tilanteen korjaamiseksi tuottajien 
omavalvontaa on tarpeen tehostaa ja kehittää. Hankkeessa 
laaditaan yhdessä turvetuottajien kanssa toimintamalli oma-
valvonnan kehittämiseksi.

Suomen ympäristökeskus kehittää hankkeessa VEMALA-
mallia, jotta mallilla voitaisiin arvioida myös kiintoaine-
kuormituksen vesistövaikutuksia. Mallin kehittämiseksi 
tarvittavaa pohjatietoa saadaan TASO-hankkeen jatkuva-
toimisesta seurannasta sekä myös perinteisten vesinäyttei-
den avulla. Mallinnuksesta saadaan apua kiintoaineen ja 
humuksen leviämisen selvittämiseen. Hankkeen tavoittee-
na on myös turvetuotannon vesistövaikutusten ja -kuor-
mituksen mittaamiseen soveltuvien seurantamenetelmien 
arviointi ja kehittäminen erityisesti fysikaalis-kemiallisten 
muuttujien osalta. Tätä osiota toteutetaan osittain yhte-
ystyössä BioTar-hankkeen kanssa, joka kehittää biologisia 
tarkkailumenetelmiä turvemaiden käytön vaikutusten ar-
viointiin. 
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Maa- ja metsätalouden keskeinen osuus vesiemme 
tilan huonontajana on ollut tiedossa jo kymmeniä 
vuosia ja kuormituksen vähentämiseksi on tehty 

mittavia tutkimuksia. Muutokset vedenlaadussa ravinteiden 
ja kiintoaineksen lisääntymisen muodossa on tunnettu jo pit-
kään, mutta muutoksen erottaminen luonnon taustakuormi-
tuksesta on ollut vaikeaa, ja lisääntynyt sadanta yhdessä leu-
tojen talvien kanssa on hankaloittanut vaikutusten erittelyä. 
Lisäksi vesipolitiikan puitedirektiivin myötä biologiset laatu-
tekijät ovat nousseet erityisiksi seurantakohteiksi, mutta mi-
ten tuhansien hajakuormituksen vaivaamien vesimuodostu-
mien tilaa tulisi kattavasti ja luotettavasti seurata?

Ongelma tiedostettiin hajakuormituksen toiminnallisen 
seurannan suunnittelun yhteydessä ja vuonna 2007 aloitet-
tiin ns. MaaMet-seuranta maa- ja metsätalousministeriön 
myöntämän maatalouden ympäristötuesta eriytetyn rahoi-
tuksen turvin. Työn toteuttajaksi valittiin silloiset alueelliset 
ympäristökeskukset, SYKE ja RKTL. Pintavesien lisäksi seu-
ranta kohdistuu pohjavesiin, maatalouden kuormitukseen ja 
haitallisiin aineisiin. MaaMet-seurannan toteutuksen budjet-
ti on ollut vuosittain noin 700 000 euroa.

Ohjelma jakautuu pintavesien fysikaalis-kemialliseen seu-
rantaan (200 paikkaa), sisävesien biologian ja kalaston seu-
rantaan (160 paikkaa), pohjavesien (100 paikkaa) ja haital-
listen aineiden (9 paikkaa) seurantaan, kuormituksen seu-
rantaan (karjatalousvaltainen valuma-alue) ja rannikon bio-
logiseen seurantaan.

Seurannan tulokset ovat olleet keskeisiä pintavesien eko-
logisen tilan luokittelun kehittämisessä, mutta ennen kaik-
kea ensimmäistä kertaa on pystytty arvioimaan biologisten 
laatutekijöiden kuormitusvastetta. Esimerkkinä tästä on 
kuvassa 1 esitetty järvien rantavyöhykkeen pohjaeläimistön 
yhden luokittelumuuttujan vaihtelu suhteessa rehevöitymistä 
kuvaavaan kokonaisfosforin pitoisuuteen. Suhde on selkeästi 
negatiivinen. Kuvassa näkyy myös biologisten tekijöiden tyy-
pillinen suuri vaihtelu.

Tämäntapaiset MaaMet-seurannan tulokset ovat ensisijai-
sen tärkeitä arvioitaessa esimerkiksi vesiensuojelutoimien te-
hostamisesta johtuvan veden ravinnepitoisuuksien pienene-
misen vaikutusta vesien tilaan. Vaste on joskus hyvin lineaa-
rinen, mutta esimerkiksi humusjärvissä muutoksen arviointi 
on huomattavasti hankalampaa. Lisäksi biologisten tekijöi-
den ajallinen ja paikallinen vaihtelu, sekä niiden näytteenot-
to- ja luokittelumenetelmistä aiheutuvat mittausvirheet, ovat 
usein suurempia kuin kemiallisilla tekijöillä. Eri virhelähtei-
den vähentämiseksi, ja ihmistoiminnasta johtuvan vaihtelun 
tehokkaammaksi erottelemiseksi luonnon omasta taustavaih-
telusta, MaaMet-seurannan jatkaminen onkin äärimmäisen 
tärkeää. Paikallisesti kattava ja ajallisesti jatkuva MaaMet-
seuranta on myös välttämätön pohja kustannustehokkaalle 
vesiensuojelun toimenpiteiden suunnittelulle ja toimenpi-
teiden vaikutusten arvioinnille.

MaaMet-seuranta on vakiinnuttanut paikkansa vesistö-
seurannan kentässä ja on myös kansainvälisesti arvioituna 
ainutlaatuinen kokonaisuus, jolla pystytään vastaamaan ve-
sienhoidon tuloksellisuuden seurannan haasteisiin. Lisäksi se 
on oleellinen osa haitallisten aineiden seurantaa. EU:n maa-
talouspolitiikan uudistuessa olisi toivottavaa että MaaMet-
seuranta säilyttäisi laajuutensa myös siinä yhteydessä. 

Maa- ja metsätalouden 
hajakuormituksen 
seurantaohjelma

Kuva 1. Järvien kivikkorantojen pohjaeläimistön tyyppi-
ominaisten taksonien ekologisen laatusuhteen (ELS) ja 
kokonaisfosforipitoisuuden välinen suhde 126 suomalaises-
sa järvessä. r = Pearsonin korrelaatiokerroin (p < 0,01).
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Suomalaisen vesiosaamisen kilpailukyvyn kan-
nalta eturivin tutkimustiedon tuottaminen ja tu-
levaisuuden osaajien kouluttaminen ovat ensi-
arvoisen tärkeitä. Tiederahoitus ja tutkijankou-
lutus ovat välineitä, joilla tuotetaan uusien in-
novaatioiden pohjaa ja kasvatetaan kansainväli-
sen tason osaajia. Kansainvälisestä tutkimusyh-
teistyöstä saa paitsi uusia tavoitteita niin samalla 
myös laatuleiman.

Veteen liittyvä tutkimus on laaja-alainen kokonaisuus, 
johon linkittyy useita tieteenaloja ja sektoreita. Vettä 
ja siihen liittyviä kysymyksiä ei yleisestikään voida 

eristää vaan vesi linkittyy poikkileikkaavalla tavalla useisiin 
muihin aloihin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvään 
kontekstiin kytkeytyvät muun muassa ympäristölliset, sosi-
aaliset, poliittiset ja taloudelliset muutokset, joilla puolestaan 
on vaikutuksia vesiympäristön tilaan, veden käytettävyyteen, 
saatavuuteen ja käyttöön. Lisäksi kokonaisuuteen liittyy kult-
tuurisia, terveydellisiä ja turvallisuuteen liittyviä rajapintoja. 
(Suomen Akatemia, AKVA-ohjelmamuistio, 2011).

Suomalaista vesialan tieteellisen tutkimuksen tasoa on 
pidetty hyvänä. Tutkimuksen tasoa ja laajuutta on arvioitu 

muun muassa vuonna 2007 Suomen vesitutkimuksen tie-
teenala-arvioinnissa (Suomen Akatemia, 2007). Alan profes-
soreita oli tällöin yli 70, senioritutkijoita lähes 180, nuorem-
pia väitelleitä tutkijoita lähes 120 ja väitöskirjantyöntekijöitä 
yli 300. Lisäksi on huomattava, että kyseinen arviointi ei kat-
tanut kaikkea vesialan tutkimusta kuten esimerkiksi vesitek-
niikkaa. Julkisen tutkimuksen kustannuksia ovat kattaneet 
eri tutkimusorganisaatiot itse sekä hankerahoittajat kuten 
Suomen Akatemia, Tekes, ministeriöt ja säätiöt.

Suomen Akatemian rahoitus vesialan tutkimukselle on 
ollut kasvavaa. Biotieteiden ja ympäristötutkimuksen toi-
mikunta on vuosina 2007–2010 tehnyt myönteisiä ve-
sialan tutkimuksen rahoituspäätöksiä arviolta 26,5 miljoo-
nalla eurolla, missä vuotuinen rahoitus on ollut kasvussa. 
Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta on 
rahoittanut vastaavasti vuosina 2007–2010 vesialan tutki-
musta arviolta ainakin 2,9 miljoonalla eurolla muun mu-
assa erityisellä vesitekniikan tutkimuksen suunnatulla haul-
la vuonna 2009. Myös Kulttuurin ja yhteiskunnan tutki-
muksen toimikunta ja Terveyden tutkimuksen toimikunta 
ovat rahoittaneet vesialan tutkimukseen liittyviä yksittäisiä 
hankkeita.

Alan tieteellisten osaajien kouluttaminen on luonnolli-
sesti erityisen tärkeää ja tutkimushankkeet tuottavat uuden 
tiedon ohella tyypillisesti myös uusia osaajia. Toisaalta useat 
valtakunnalliset tutkijakoulut liittyvät ainakin joiltakin te-
maattisilta osilta vesitutkimukseen. Valuma-alueen ja vesis-
töjen tutkijakoulun (VALUE) tutkijakoulutuskurssit ja tut-
kimusprojektit tarjoavat omien tutkijakoulutuspaikkojen li-
säksi paikkoja myös muille tohtoriopiskelijoille. Rakennetun 
ympäristön tohtoriohjelma (RYM-TO) ja Ympäristötieteen- 
ja tekniikan tutkijakoulu (EnSTe) sisältävät vesitalouden ja 
vesitekniikan tematiikkaa. Ympäristöterveyden tutkijakoulu 
(SYTYKE) ja Kansanterveyden tohtorikoulu (DPPH) sisältä-
vät tutkimusohjelmaan sopivia aihepiirejä kuten esimerkiksi 
juomaveden turvallisuus.

AKVA-tutkimusohjelma
Eräs Suomen Akatemian rahoitusmuodoista ovat tutkimus-
ohjelmat, jotka ovat tyypillisesti monitieteisiä tutkimusko-
konaisuuksia. Ne kokoavat ohjelman aihealueen tutkijoita 
yhteen kansallisesti ja kansainvälisesti. Tänä vuonna (2012) 
käynnistynyt nelivuotinen Akvaattisten luonnonvarojen kes-
tävä hallinta -tutkimusohjelma (AKVA) on usean vuoden 
ajan valmisteltu ponnistus. Tutkimusrahoituksen kohdenta-
minen vesitutkimukseen sopii Suomen Akatemian hallituk-
sen linjaukseen kohdistaa tutkimuspoliittista huomiota ja 
toimenpiteitä keskeisiin suuriin yhteiskunnan ja ihmiskun-
nan haasteisiin, kun Pohjoinen ilmasto ja ympäristö maini-
taan linjauksessa yhtenä suurista haasteista. AKVA:n ensim-
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mäinen haku oli kooltaan 11 miljoonaa euroa ja siinä rahoi-
tettiin 12 kansallista tutkimushanketta.

Monitieteisen tutkimuksen tarve tuotiin vahvasti esiin val-
mistelun aikana tutkijoilta ja virkamiehiltä sekä muilta suun-
nittelun kumppaneilta. Veden tutkimuksen yhteiskunnallista 
vaikuttavuutta toivottiin voitavan edistää tutkimusyhteisön ja 
tiedon käyttäjien verkostoja kehittämällä sekä tutkimusyhteis-
työhankkeiden suunnittelua edistämällä. Niin ikään, tutkimus-
hankkeissa syntyvän tiedon pitäisi olla helpommin saatavilla. 
Tekes ja Strategisen huippuosaamisen keskittymät SHOKit ovat 
merkittäviä tunnistettuja yhteistyötahoja. Ja Suomen vesifooru-
mi ry on jo osoittautunut erääksi keskeiseksi kumppaniksi.

AKVA-ohjelman päätavoitteita ovat:
•	 Akatemian toiminnan mukaisesti rahoittaa tieteellistä 

tutkimusta, joka tässä ohjelmassa on osaltaan 
varmistamassa veden ja veteen liittyvien resurssien 
kestävää hallintaa, riittävää määrää ja turvallisuutta 
tulevaisuudessa.

•	 Vahvistaa Suomen vesitutkimuksen tieteellistä 
tasoa ja samalla tähdätä selkeään yhteiskunnalliseen 
vaikuttavuuteen.

•	 Yhdistetään eri tieteenalojen huippuosaamista. 
Ohjelmassa on tieteidenvälinen ja monitieteinen 
lähtökohta.

•	 Tutkia, analysoida ja syntetisoida vesiympäristöön 
liittyvää toimintakokonaisuutta. Polttopisteessä 
on vesivarojen ja vesiympäristöihin kytkeytyvien 
luonnonvarojen kestävä hallinta vesivarojen 
tulevaisuudessa kasvavan käytön ja suojelutarpeen 
turvaamiseksi.

Tutkimusohjelmalle määriteltiin kolme integroivaa aihealu-
etta (Kuva 1), joista yhteen tai useampaan kaikki tutki-
mushankkeet kuuluvat. Vuonna 2012 rahoitetut kansalli-
set hankkeet toimivat vuoteen 2015 asti. Lisäksi AKVA on 
myöntänyt kaksivuotisen verkostoitumisrahoituksen kah-
delle suomalaiselle tutkimusryhmälle, jotka menestyivät eu-
rooppalaisen New Indigo ERA-NET -verkoston ja intialaisen 
Indian Department of Science and Technologyn yhteisessä 
vesitemaattisessa haussa.

Kansainvälinen tutkimusyhteistyö
Euroopalla on tällä hetkellä johtoasema vesialan teollisuudessa, 
tutkimuksessa ja innovoinnissa ja se hallitsee kolmasosaa alan lii-
ketoiminnasta, julkaisuista ja patenteista. Euroopan tasolla vesi-
tutkimusta ja veteen liittyviä innovaatioita rahoitetaan vuosittain 
noin 500 miljoonalla eurolla. Tästä Euroopan maiden osuus on 
370 miljoonaa euroa ja Euroopan komission osuus 130 miljoo-
naa euroa. Euroopan vesistöjä uhkaavat kuitenkin useat tekijät. 
Kasvava veden tarve ja toisaalta luontoon leviävät erilaiset saas-
teet uhkaavat ekosysteemejä: vesivarantoja käytetään liialti hy-
väksi ja veden laatu heikkenee edelleen. Myös ilmastonmuutos 
tulee todennäköisesti aiheuttamaan lisääntyvää kuivuutta joil-
lain alueilla ja toisaalta tulvia toisaalla. Maailmanlaajuinen on-
gelma on, ettei veden tarve kohtaa vesivarastoja.

Vuonna 2008 Euroopan komissio lanseerasi uuden aloit-
teen, yhteisen ohjelmasuunnittelun (engl. Joint Programming), 

eurooppalaisen tutkimusalueen vahvistamiseksi. Yhteisen oh-
jelmasuunnittelun tavoitteena on lisätä tutkimus- ja tutki-
musrahoitusyhteistyötä eurooppalaisten tai maailmanlaajuis-
ten ihmiskunnan suurien haasteiden ratkaisemiseen, joihin 
kansalliset voimavarat eivät riitä. Muutamaa vuotta myöhem-
min, joulukuussa 2011, Euroopan unionin neuvosto päätti 
käynnistää yhteisen ohjelmasuunnittelualoitteen myös vesi-
tutkimuksen alalla. Päätös auttaa osaltaan vähentämään EU-
maiden eri toimien hajanaisuutta ja tehostamaan osaamisen, 
tiedon ja voimavarojen hyödyntämistä. Vesitutkimusaloite 
on yksi kymmenestä yhteisen ohjelmasuunnittelun aloittees-
ta, joilla pyritään ratkaisemaan ihmiskunnan suuria haasteita. 
Tavoitteena on vahvistaa Euroopan johtoasemaa ja kilpailu-
kykyä vesitutkimuksen ja innovoinnin alalla.

Suomi on ollut aktiivisesti mukana vesitutkimusaloitteen 
valmistelussa vuodesta 2009 saakka ja osallistumista koordi-
noidaan Suomen Akatemiasta. Kaikkiaan aloitteeseen osallis-
tuu komission lisäksi 16 Euroopan maata jäseninä sekä viisi 
maata tarkkailijoina. Tavoitteena on yhteinen näkemys siitä, 
miten kestävän talouden edellyttämät kestävät vesihuoltojär-
jestelmät Euroopassa ja muualla maailmassa voidaan järjestää. 
Suuriin yhteiskunnallisiin, taloudellisiin, ekologisiin ja tekno-
logisiin haasteisiin vastaaminen edellyttää Euroopan laajuista, 
monitieteellistä lähestymistapaa. Aloite parantaa Euroopan 
vesialan tutkimusagendojen yhteensovittamista tarkoin vali-
tuilla toiminnoilla, kuten tutkimushankkeilla, infrastruktuu-
reilla ja tutkijoiden kansainvälisellä yhteistyöllä. Yhteisillä toi-
milla kehitetään kestäviä ekosysteemejä ja turvallisia vesihuol-
tojärjestelmiä sekä edistetään vesialan kilpailukykyä. Lisäksi 
tuetaan vettä säästävää, kestävää biotaloutta ja kavennetaan 
kuilua veden kysynnän ja käytettävissä olevien vesivarojen vä-
lillä. Näillä toimilla pyritään täyttämään EU:n direktiivin- tai 
YK:n vuosituhattavoitteita, jotka pyrkivät vesistöjen korkea-
tasoiseen tilaan vuoteen 2015 mennessä. 

Kuva 1. Kuvassa on esitetty AKVA-ohjelman kolme 
integroivaa aihealuetta, jotka leikkaavat tutkimuksen 
tieteenalakohtaista näkökulmaa. Monitieteisessä ja 
tieteidenvälisessä lähestymisessä aihealue yhdistää 
eri tutkijoiden keskeisiä osaamisalueita. Rahoitettavien 
hankkeiden tutkimussuunnitelmien tulee liittyä yhteen 
tai useampaan aihealueeseen.
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Rokuan pohjavesialueella toteutettiin vuoden 
2011 aikana monitavoitearviointiprosessi, jol-
la alueen maankäyttöä ja metsätalouden roo-
lia pohjavesialueella tarkasteltiin yhdessä alu-
een toimijoiden kanssa. Prosessissa toimijat ar-
vioivat mahdollisia maankäytön vaihtoehtoja ja 
vaihtoehtojen vaikutuksia esimerkiksi metsäta-
louteen, matkailuun tai pohjavesialueen veden-
pinnan tasoihin.

Pohjavesivaroihin kohdistuu monin paikoin kasva-
via paineita niin maankäytöstä kuin vedenotosta. 
Yleinen tietämys pohjavesistä, sen merkityksestä 

ekosysteemeille sekä pohjaveden pilaantumisen tai pin-
nan alenemisen syistä on usein yllättävänkin vajavaista 
(Kløve ym. 2011). Pohjavesivarojen hallinta ja vedenlaa-
dun säilyttäminen on usein monimutkaista ja siihen liittyy 
monia epävarmuuksia, koska esimerkiksi eri maankäyttö-
muodoista, kuten metsäojituksista tai maatalouden sala-
ojituksista johtuvia vaikutuksia pohjavesialueisiin ei aina 
tiedetä. Lisäksi eri toimijoiden tavoitteet pohjavesialueel-
la voivat olla hyvinkin ristiriitaisia. Näistä syistä Rokuan 
harjualueella sovellettiin monitavoitearviointiin perusta-
vaa vuorovaikutteista lähestymistapaa. Tällaisia analyyttis-
osallistuvia prosesseja, joissa tutkimus, paikallinen tieto 
sekä alueen toimijoiden arvostukset yhdistetään, on käy-
tetty Suomessa esimerkiksi metsätalouden suunnittelus-
sa, vesistöjen säännöstelyn kehittämisessä ja jokien ennal-
listamisessa (Marttunen ym. 2008; Saarikoski ym. 2010; 
Karjalainen ym. 2011), mutta ei vielä pohjavesialueiden 
hallinnoinnissa.

Rokuan harjualue on yksi suurimmista yksittäisistä 
pohjavesialueista Suomessa. Pohjavesialueen pinta-ala on 
139 km², josta 92 km² on pohjaveden muodostumisaluetta. 
Pohjaveden purkautumisalue on pääosin ojitettua turvepoh-
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jaista metsätalousmaata (Kuva 1). Pohjavesiesiintymän, eli 
akviferin, paksuus vaihtelee 30 metrin ja 100 metrin välillä. 
Se koostuu pääasiassa hiekasta ja paikallisista sorakerrostu-
mista. Harjualueen länsiosa on suojeltu Natura 2000-ohjel-
massa ja alueella on myös kansallispuisto. Alueen geologia on 
jäätikön sulamisvaiheiden muokkaama. Karut, pohjaveden 
pinnantasosta riippuvaiset kirkasvetiset lammet ja järvet ovat 
yksi alueen suojelluista ekosysteemeistä (Kuva 2). Ne ovat 
muodostuneet jäätikön sulamisvaiheessa hiekkaan juuttunei-
den jäälohkareiden muodostamiin massiivisiin suppakuop-
piin. Järvien keskimääräinen pinnankorkeus on viime vuosi-
kymmeninä laskenut metrin ja esimerkiksi 2000-luvun alussa 
pinnat olivat kuivien vuosien jälkeen ennätyksellisen alhaalla. 
Tämä on aiheuttanut huolta järvien tilasta ja tulevaisuudesta 
erityisesti kesäasukkaiden, luonnonsuojelun sekä matkailu-
elinkeinon kannalta; järvien rannoilla on yli 100 kesämökkiä 
ja alueella vierailee vuosittain noin 120 000 matkailijaa.

Kuten harjualueet Suomen sisämaa-alueilla yleensä, Rokua 
on muodostumisalueeltaan vapaa, sateesta vetensä saava akvife-
ri. Se purkaa sateesta muodostuvan pohjaveden ympäristöönsä 
metsätalouden käytössä oleville suoalueille, joilla heikosti vettä 
johtava turve eristää pohjavesikerrosta ja aiheuttaa alueellista 
paineellisuutta pohjaveteen. Harjualuetta ympäröivät suoalu-
eet on suurelta osin ojitettu 1950-1980-luvuilla. Monissa tut-
kimuksissa on metsäojitusten havaittu aiheuttavan vesistökuor-
mitusta pintavesiin, mutta Rokuan alueen tutkimuksissa metsä-
ojilla on havaittu olevan vaikutusta myös harjualueen pohjave-
den pintaan, ojitetun metsätalousalueen ulkopuolelle. Jos met-
säoja on puhkaissut turvekerroksen, harjualueelta kulkeutuvaa 
pohjavettä voi päästä suotautumaan suoraan mineraalimaasta 
ojaan (kuvan 1 poikkileikkaus, harjun oikea puoli).

Toisaalta myös paksujen turvekerrosten alueilla paineel-
linen pohjavesi voi löytää virtausreitin ojaan turpeessa esiin-
tyvien oikovirtausten vuoksi. Oikovirtauksilla tarkoitetaan 
heikosti vettä johtavassa turpeessa olevia huokosrakenteita, 
joita pitkin vesi voi kulkeutua huomattavasti nopeammin. 
Paksuturpeisen alueen ojitus alentaa pohjaveden pintaa tur-
peessa, kasvattaen paine-eroa mineraalimaan paineellisen 
pohjaveden ja turvemaan välillä (kuvan 1 poikkileikkaus, 
harjun vasen puoli). Tämä paine-eron kasvu puolestaan voi 
aiheuttaa pohjaveden voimakasta purkautumista turpeen 
läpi suuremmasta vedenpaineesta, eli harjulta tulevan mine-
raalimaan pohjavedestä, pienempään, eli turvemaan ojaan. 
Pohjaveden purkautumismäärät oikovirtauksista voivat olla 
huomattavia: Rokuan tutkimusalueella on havainnoitu 200 
metrin matkalta ojaa purkautuvan 1 300 m³/vrk pohjavet-
tä. Vertailukohdaksi esimerkiksi Oulun kaupungin veden-
kulutus on keskimäärin 27 000 m³/vrk. Pohjaveden pur-
kautumisreitit ovat siis metsätalouden vaikutuksesta osit-
tain muuttuneet. Nämä vaikutukset voivat osaltaan pitkäl-
lä aikavälillä vaikuttaa Rokuan pohjaveden ja pohjavedestä 
riippuvaisten järvien pintoihin. (Rossi ym. 2012)

Kuva 1. Rokuan harjualue ja poikkileikkaus harjusta muo-
dostumis- ja purkautumisalueineen. Poikkileikkauksessa 
on havainnollistettu pohjaveden eri purkautumismekanis-
mit paineellisesta akviferista metsäojaan.

Kuva 2. Rokuan Saarijärvi.
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Monitavoitearvioinnin toteutus Rokualla

Rokuan alueeseen kohdistuu erilaisia maankäytön tarpei-
ta ja suojelullisia näkökohtia. Metsätalous ja turvetuotan-
to tuovat oman osansa aluetalouteen. Suojelulainsäädännön 
näkökulmasta taas karujen lampien ja järvien pintojen ta-
so ei saa laskea eikä kemiallinen ja ekologinen tila heiketä. 
Mökinomistajien ja matkailutalouden kannalta luonnon-
tilainen harjualue hyväkuntoisine järvineen on tärkeä. Eri 
maankäyttömuotojen ristiriitojen vähentämiseksi ja kestävän 
maankäytön kehittämiseksi alueella sovellettiin monitavoite-
arviointia (multicriteria decision analysis, MCDA).

Monitavoitearviointi on lähestymistapa, jonka avulla voi-
daan hahmottaa ja analysoida moniulotteisia suunnittelu-
tilanteita yhdessä eri sidosryhmien kanssa (Marttunen ym. 
2008). Sillä voidaan kerätä, yhdistää ja esittää erityyppis-
tä informaatiota eri tieteenaloilta, arvioida järjestelmällisesti 
eri vaihtoehtoja ja tunnistaa kompromissimahdollisuuksia, 
joissa eri toimijoiden (Rokuan tapauksessa edustajat met-
sänhoitoyhdistyksestä, metsänomistajista, Metsäkeskuksesta, 
Metsähallituksesta, turvetuotantoyhtiöstä, matkailuyrityk-
sestä, ELY-keskuksen valvovista viranomaisista ja mökkiläisis-
tä) tavoitteet voidaan ottaa huomioon. Rokuan monitavoite-
arviointiprosessissa järjestettiin alueen toimijoiden ja tutki-
joiden yhteisiä tapaamisia, joissa esiteltiin tutkimustietoa, 
keskusteltiin maankäytön tavoitteista ja suunniteltiin mah-
dollisia maankäytön alustavia vaihtoehtoja.

Rokuan maankäytön alustavat vaihtoehdot koostettiin 
toimenpiteistä, joilla alueen pohjavesien ja järvien pinnan-

korkeuden laskuun voitaisiin vaikuttaa. Vaihtoehdot eivät 
olleet tulevaa maankäyttöä sitovia, vaan alustavia toimenpi-
dekokonaisuuksia, joita alueen toimijoita edustavat osalliset 
pääsivät tapaamisissa ja haastatteluissa tarkastelemaan sekä 
kommentoimaan.
•	 Vaihtoehdossa A Rokuan pohjavesialuetta laajennetaan koh-

teisiin, joissa on havaittu pohjaveden purkautumisriskiä met-
säojituksiin nykyisen pohjavesialueen ulkopuolella. Näille 
riskialueille kohdistettaisiin pohjavesialuetta suojelevaa lain-
säädäntöä, joka rajoittaisi metsätaloutta kyseisillä alueilla.

•	 Vaihtoehdossa B pohjavesialueen ojituksia ennallistetaan 
nykyisen pohjavesialueen sisäpuolella aktiivisesti padotuk-
silla ja ojien täytöillä pohjaveden purkautumisen estämi-
seksi. Padotuksien toimivuudesta purkautumisen vähen-
tämisessä on Rokualla saatu hyviä kokemuksia (Kupiai-
nen 2010) ja lisätutkimuksilla ennallistamistoimenpiteet 
voidaan kohdistaa niin, että vaikutukset purkautumisen 
vähenemiseen ja siten pohjaveden pinnan nousuun olisi-
vat mahdollisimmat suuret. Pohjaveden purkautumisen 
riskialueiden tunnistaminen (Kuva 3) perustuu alueelta 
kerätyn aineiston (mm. turvepaksuus, minimivirtaamat ja 
harjun kaltevuus) pohjalta laskettuihin pohjaveden pur-
kautumisriskianalyyseihin (Eskelinen 2011).

•	 Lisäksi vaihtoehtona oli nykytila, jossa mitään toimenpi-
teitä ei käynnistetä.

Vaihtoehtojen (A, B ja nykytila) vaikutuksia arviointitekijöi-
hin (vedenpinnan korkeus, matkailun vetovoima, metsätalou-

Tavoite Arviointitekijät Nykytila	 Vaihtoehto	A:		
”PV-alue”	

Vaihtoehto	B:		
”Aktiivinen	

ennallistaminen”	

Pohjaveden ja 
järvien normaali 

vedenpinnan taso

Rokuan pohjaveden ja pohjavedestä 
riippuvaisten järvien pinnankorkeuden 
keskimääräinen muutos 30 vuodessa

- 1 m -1 ... 0 m + 1 m

Järvien ja lähteiden 
hyvä ekologinen tila

Järvien kemiallinen tila (ekologinen tila) 0 0/+ +

Lähteiden kemiallinen/ekologinen tila 0 0/+ ++

Rantamökkien hyvä 
virkistysarvo

Suppalampien ja järvien rantamökkien 
yhteenlaskettu virkistysarvon muutos  

30 vuodessa

-150 000  
... -230 000 €

0  
... -230 000 € 0

Vetovoimainen  
matkailukohde

Rokuan vetovoiman  
muutos 30 vuodessa - 0 +

Tuottava  
metsätalous

Metsätaloudelle puunkasvun vähenemisestä 
koituvat tappiot 30 vuodessa nykytilaan 

verrattuna
0 -50 000  

... -250 000 €
-500 000  

... -2 500 000 €

Turvetuotannon 
mahdollisimman 

pieni tuotantotappio

Turvetuotannon menetykset joko 
pohjavesialueen laajetessa tai 

tuotantoalueen ennallistamisessa
0 0/- -

Taulukko 1. Asiantuntija-arvio maankäyttövaihtoehtojen vaikutuksista eri arviointitekijöihin. Metsätalouden rahallisten 
menetysten laskenta perustuu Metsäkeskusten arvioimiin alueen puun kuutiokasvumääriin Rokuan suoalueella. virkis-
tysarvon rahallisten menetysten arvio perustuu Fortumin kehittämään VIRKI-malliin, jolla rantaviivan vetäytymisen vai-
kutusta arvioidaan rantatontin virkistysarvoon.
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Kuva 3. Pohjaveden purkautumisriskin 
analyysikarttoja Rokuan alueelle eri lähtöaineistoilla.
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den tulot, jne.) tarkasteltiin monitavoitearvioinnissa arvo-
puun kautta (Kuva 4).

Kun alueen tulevista käyttötavoitteista, maankäytön 
vaihtoehdoista ja arviointitekijöistä päästiin tapaamisissa 
yhteisymmärrykseen, maankäyttövaihtoehtojen vaikutuk-
sia arviointitekijöihin tarkasteltiin tutkijoiden asiantuntija-
arviona 30 vuoden aikajaksossa (Taulukko 1). Seuraavaksi 
monitavoitearviointiin osallistuvat toimijat arvioivat hen-
kilökohtaisessa haastattelussa asiantuntijoiden antamia ar-
vioita, maankäytön vaihtoehtojen (A, B ja nykytila) vaiku-
tuksista eri arviointitekijöihin. Osa haastateltavista oli eri 
mieltä asiantuntija-arvioista joidenkin kriteerien suhteen. 
Tämän jälkeen haastateltavat arvioivat eri arviointiteki-
jöiden tärkeyttä ja painoarvoa, esimerkiksi sitä, olisivat-
ko metsätalouden mahdolliset menetykset pohjavesialu-
een soiden ennallistamisesta suuret verrattuna mahdollisiin 
hyötyihin, joita aktiivinen ennallistaminen saattaisi tuottaa 
veden pinnan tasoihin tai Rokuan matkailulle.

Tulokset
Haastatteluissa ja tulosten analyysissä kävi ilmi, että maan-
käytön vaihtoehtojen vaikutus metsätalouteen jakoi mielipi-
teitä (Kuva 5). Vaikka metsätaloutta pidettiin tärkeänä osana 
alueen taloutta, moni osallisista näki maankäyttövaihtoehto-
jen, sekä ennallistamisen että pohjavesialueen laajentamisen 
vaikutuksen metsätalouden tuloihin kokonaisuudessaan pie-
nenä mahdollisesti saavutettaviin hyötyihin nähden. Toisaalta 
osa haastateltavista näki metsätalouden kerrannaisvaikutukset 

paikallistalouteen merkittäviksi. Maankäyttövaihtoehtojen 
vaikutuksista vedenpinnan tasoihin sekä matkailuun haasta-
teltavat olivat yksimielisempiä. Alueen kaikki toimijat pitivät 
pohjaveden ja järvien pinnantason säilymistä tärkeänä alu-
een tulevaisuudelle. Pohjaveden ja pohjavedestä riippuvais-
ten järvien pinnan tasojen painoarvo nousikin korkeimmalle 
eri arviointitekijöistä. Haastateltavat näkivät myös matkailun 
vetovoiman alueen tulevaisuudelle ja paikallistaloudelle tär-
keäksi, mutta järvien tilaa ei pidetty ainoana vetovoimateki-

Kuva 4. Monitavoitearvioinnin arvopuu.

Kuva 5. Haastateltavien painoarvot eri arviointitekijöille 
(minimi, maksimi, mediaani, 75 %).
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jänä. Alueen vetovoimaisuuteen voidaan haastateltavien mie-
lestä vaikuttaa myös esimerkiksi markkinoinnilla.

Haastateltavien näkemyksissä vaihtoehtojen paremmuus-
järjestyksestä ei ollut juurikaan eroa (Kuva 6). Aktiivinen 
ennallistaminen (vaihtoehto B) oli kaikkien haastateltavi-
en mielestä paras vaihtoehto, koska kyseisellä vaihtoehdolla 
voidaan todennäköisimmin vaikuttaa arviointitekijöistä tär-
keimpänä pidettyihin vedenpinnan tasoihin. Metsätalouden 
edustajien näkökulmasta ennallistamisen ja nykytilan välil-
lä ei kuitenkaan nähty suurta eroa, koska heidän arvionsa 
mukaan taloudelliset menetykset metsätaloudelle kumoavat 
ennallistamisella saavutettavia hyötyjä. Pohjavesialueen laa-
jentamisvaihtoehdon (vaihtoehto A) suhteen näkemyksissä 
oli suurehkoja eroja. Moni haastateltava katsoi, että pohjave-
sialueen laajennuksella saatavat parannukset jäävät heikoik-
si tai epävarmoiksi. Lisäksi vaihtoehtoa pidettiin metsätalo-
uden kannalta jopa nykytilaa heikompana. Viranomaisten 
näkökulmasta pohjavesialueen laajennus nähtiin kuiten-
kin mahdollisuutena vaikuttaa pohjaveden pintaan, koska 
vaihtoehdossa maankäyttöä pystyttäisiin säätelemään tehok-
kaammin. Prosessissa tarkastellut vaihtoehdot olivat osal-
listujille hyvä keino oppia ymmärtämään minkälaisia vai-
kutuksia eri toimenpiteillä voi olla ja keskustella niistä jä-
sentyneesti. Parempi ymmärrys eri osapuolten tavoitteista 
ja vaihtoehtojen vaikutuksista puolestaan auttoi löytämään 
uusia toimenpiteitä ja vaihtoehtoja, joissa eri osapuolten nä-
kökannat on huomioitu.

Johtopäätökset
Rokuan pohjavesialueen metsätalouden suunnittelun kan-
nalta monitavoitearvionilla oli kaksi merkittävää hyötyä. 
Ensiksi, monitavoitearvioinnin avulla keskustelu alueen osa-
puolten kesken saatiin avattua ja samalla arviointi mahdol-
listi toimijoiden oppimisen. Haastateltavien tietämys alu-
een hydrologiasta, kuten ojitusten ja pohjavesialueen moni-
mutkaisesta vuorovaikutuksesta tarkentui prosessin edetessä. 
Uuden hydrologisen tiedon kautta esimerkiksi alueen met-
sänhoitoyhdistykset tietävät, mitä riskejä ojituksiin harju-
alueen läheisyydessä liittyy ja voivat toimia sen mukaisesti. 
Osallistujat saivat myös tietoa alueen muiden toimijoiden 
näkemyksistä ja ristiriitoja aiheuttavista tekijöistä ohjatussa 
ja jäsenellyssä prosessissa. Toiseksi, monitavoitearviointiin 
osallistuneet toimijat tuottivat uusia parannusideoita pohja-
vesialueen metsätalouden suunnitteluun.

Lopputuloksena oli uusi ehdotelma tulevasta maankäytös-
tä harjua ympäröivillä suoalueilla, jossa eri osapuolten näke-
mykset on huomioitu. Ehdotelman perustana on suoaluei-
den ennallistamistoimien suuntaaminen alueille, joilla met-
sänkasvu on ojituksista huolimatta heikkoa. Näillä alueilla 
vaikutuksia metsätalouteen ei juuri ole. Ennallistamistoimia 
tulisi kohdentaa myös alueille, missä pohjaveden purkautu-
minen on kaikkein voimakkainta, vaikka alueilla olisi hyvää 
metsänkasvua. Näillä alueilla metsätalouden menetykset voi-
taisiin kompensoida esimerkiksi maavaihdoilla. Ehdotelma 
nähtiin kaikkien prosessissa mukana olleiden toimijoiden 
mielestä toimivana ratkaisuna ja alueen metsätalouden tule-
vaa suunnittelua tullaan jatkamaan sen pohjalta.

Monitavoitearvioinnin toteuttaminen oli kokonaisuudes-
saan onnistunut prosessi: sillä saavutettiin toivottua lisähyö-
tyä Rokuan pohjavesialueen metsätalouden suunnitteluun 
ja päätöksentekoon sekä alueen toimijoiden väliseen yhteis-
työhön. Prosessi oli osa EU:n rahoittamaa GENESIS-pohja-
vesihanketta, jossa Rokua toimii yhtenä pilottitutkimuskoh-
teena. GENESIS-hankkeen tarkoituksena on päivittää EU:n 
pohjavesidirektiiviä uusien tutkimustulosten perusteella ja 
siten ohjata kansallista lainsäädäntöä sekä pohjavesialueiden 
tulevaa käyttöä kestävälle pohjalle.
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Kuva 6. Vaihtoehtojen hyvyysarvot ja niiden suhteelliset 
erot kunkin haastateltavan näkökulmasta. Monitavoite-
arvioinnissa haastateltiin kaikkiaan 17 Rokuan alueen toi-
mijoiden edustajaa.
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Vesijohtoverkostoissa oleva ilma tai kaasu voi ai-
heuttaa paineiskuja ja hallitsematonta paineaal-
toilua. Pumppausprosessien ja venttiilitoiminto-
jen häiriötilanteita pidetään tavanomaisina syi-
nä paineiskuihin. Epätasaisesti jakaantunut ilma 
tai kaasu voi kuitenkin olla syynä moniin ”mys-
tisiin” putkivaurioihin, joita ei voida tunnistaa 
konventionaalisten paineiskumekanismien aihe-
uttamiksi.

Vesijohtoverkostoissa oleva ilma on riskitekijä vaaral-
listen paineiskujen syntymiselle. Erityisesti epätasai-
sesti jakautunut ilma voi aiheuttaa vaarallisia pai-

neiskuja, joiden syntymekanismia artikkelissa pyritään sel-
vittämään. Yleensä vesijohdoissa olevan ilman pitoisuus ja 
jakaantuneisuus vaihtelee ja voi joskus olla runsasta ja epäta-
saisesti jakaantunutta.

Normaalioloissa vesi sisältää noin 2 tilavuusprosenttia liu-
ennutta ilmaa. Putkilinjassa liikkuvan veden paine vaihte-
lee riippuen virtaamatiloissa tapahtuvista muutoksista sekä 
paineviivojen ja linjaprofiilin keskinäisistä suhteista. Mitä 
lähempänä profiili on paineviivaa, sitä pienempi paine ve-
dellä on. Paineviivan alittaessa profiilin paine laskee alipai-
neen puolelle. Ilman tai kaasun erkaantumista vedestä ta-
pahtuu sitä enemmän, mitä alhaisempi paine ja korkeampi 
lämpötila. Verkostoissa, joissa ei ole ylävesisäiliötä, paine las-
kee erityisen herkästi ilmaa vapauttavalle tasolle esimerkik-
si pumppauskatkojen seurauksena etenkin verkostojen kor-
keimmilla osilla.

Ilmaa voi joutua veteen lukuisilla muillakin tavoilla; esi-
merkiksi tilanteissa, joissa pumppujen imuputket tai aukot 
ovat liian lähellä vesipintaa, voi syntyä paikallinen ilmaa ime-
vä pyörrenielu. Myös veden putoaminen imualtaaseen voi ai-
heuttaa ilman sekoittumista veteen. Alipainetilanteissa väärin 
sijoitetut ilmaventtiilit tai vuotavat liitokset voivat päästää 
suuria ilmamääriä putkilinjaan, hydrauliset vesikynnykset, 
osittain auki olevat venttiilit tms. kuristukset voivat vapaut-
taa vedessä olevia kaasuja.

Linjaan kertyneen ilman aiheuttama paineisku
Kuva 1 esittää tilannetta, jossa ilmakupla kulkee putkilinjassa 
olevan kuristuslaitteen, esimerkiksi osittain auki olevan vent-
tiilin läpi. Ilman tullessa kuristuksen kohdalle virtaus kiihtyy 
ja hidastuu äkillisesti veden tavoittaessa kuristuskohdan.

Ilman aiheuttamista paineiskuista 
vesijohtoverkostoissa

martti Pulli
E-mail: marttipulli@hotmail.com
Kirjoittaja on työurallaan (Maa ja Vesi 
Oy, Pöyry Environment Oy) toiminut 
vedensiirtojärjestelmien ja virtaamien hallintaan 
liittyvän hydrauliikan ja laitteistosuunnittelun 
erityisasiantuntijana.
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Virtausteknisten yhtälöiden perusteella saadaan nopeussuhde:
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jossa:
Vi  =  ilman nopeus (m/s)
Vv  =  veden nopeus (m/s)
g  =  vetovoiman kiihtyvyys (m/s²)
∆p  =  paine-ero (Pa)
ρi  =  ilman tiheys (kg/m³), normaalipaineessa hieman yli 

1 kg/m³
ρv  =  veden tiheys (kg/m³), noin 1 000 kg/m³

Kaava selittää suuren virtausnopeuden muutoksen syyn. 
Ilman nopeus kuristuskohdassa on moninkertainen verrat-
tuna veden nopeuteen, jos paine-ero molemmissa tilanteis-
sa on sama. Äkillistä virtausnopeuden muutosta seuraa pai-
neenvaihtelu, joka tilanteesta riippuen saattaa kehittyä vaa-
ralliseksi paineiskuksi.

Seuraavassa esitetään kaksi teoreettista esimerkkiä, jois-
sa tarkastellaan ilman virtaamista kuristuskohdan läpi ja sen 
vaikutusta painetasoon. Ensimmäinen esimerkki perustuu 
jäykän virtausteorian liikeyhtälöön ja Joukowskyn paineen 
nousua kuvaavaan yhtälöön.

Toisessa esimerkissä huomioidaan myös putken ja 
virtaavan aineen elastisuus sekä virtaamamuutosten ai-
heuttamat aaltoilutilanteet järjestelmässä soveltaen 
karakteristika-menetelmää.

Jäykkään virtausteoriaan perustuva esimerkki antaa ha-
vainnollisen kuvan tapahtumasta ja sen seurauksista, lisäksi 
lukijan on helpompi soveltaa menetelmää erilaisia käytän-
nön tilanteita varten.

Jäykän virtausteorian esimerkki
Esimerkissä oletetaan putkilinja, jonka purkupäässä on kuris-
tuskappale esimerkiksi osittain auki oleva venttiili. Linjassa on 
ilmaosasto, joka liikkuu virtaaman mukana kohden kuristus-
osaa. Vesimassan virtausnopeus kasvaa ilman virratessa kuris-
tuskohdassa ja vastaavasti hidastuu äkillisesti veden saavuttaessa 
kuristuskohdan. Virtaamatilan muutoksia jarruttaa vesimassan 
hitaus, putken ja kuristusosan painehäviö. Tarkastelussa ilman 
virtaus kuristuskohdassa kestää noin 3 sekuntia, jona aikana vir-
tausnopeus kasvaa ja tiheys muuttuu 1000 kg/m³ → n. 6 kg/m³ 

(ilman kokoonpuristumisen vaikutus tiheyteen on tässä huomi-
oitu esimerkin yleisen painetason perusteella).

Jäykän virtausteorian kaavaa sovellettaessa saadaan putkelle 
seuraava liikeyhtälö:
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Symbolit ja esimerkin arvot:
dv  =  virtausnopeuden muutos (m/s)
L  =  putkilinjan pituus 500 m
dt  =  laskennan aika-askel 0,1 s
A  =  putken poikkileikkauspinta-ala, 0,0491 m²,  

D = 250 mm
ρv  =  veden tiheys, 1 000 kg/m³
P1  =  putkilinjan alkupään paine 500 000 Pa (n. 50 m)
P2  =  putkilinjan loppupään paine 100 000 Pa (n. 10 m)
f  =  painehäviökerroin (Darcy Weisbach) 0,02
v(t)  =  virtausnopeus (m/s)
ξ  =  kuristuskohdan painehäviökerroin 800, vastaa noin 

10 prosentin avautumisasteessa olevan venttiilin 
kerrointa

ρk(t) = virtaavan aineen tiheys kuristuskohdassa  
1 000 → 6 → 1 000 kg/m³

Oheisessa kuvassa 2 on liikeyhtälö numeerisesti integroimal-
la laskettu virtausnopeus ja vesimassan kiihtyvyys/hidastu-
vuus. Hetkellä t = 0,3 s vedessä oleva ilma osa saapuu kuris-
tuskohtaan, jolloin painehäviö edellä esitetyn mukaan laskee 
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Kuva 2. Veden virtaamatilan muutos putkilinjassa ilman 
kulkiessa kuristuskohdan läpi – jäykän teorian mukaan.

Kuva 1. Ilman kulkeutuminen kuristuskohdassa. (Pulli 2009)
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aiheuttaen virtaaman kiihtymisen. Ilmaosa on ohittanut ku-
ristuskohdan noin 3,3 sekunnin kuluttua ja virtaava vesi ”tör-
mää” kuristuskohtaan, jonka seurauksena vesimassan nopeus 
äkillisesti hidastuu.

Maksimipaine syntyy kun hidastuminen tapahtuu ajassa  
T ≤ 2*L/c = 1 s. (paineaallon nopeus c = n. 1000 m/s). Kuvan 2 
mukaan tämä nopeuden muutos on: 2,8 m/s → 1,1 m/s → 
∆v = 1,7 m/s. Hidastuminen aiheuttaa paineen nousun, joka 
Joukowskyn yhtälön dH = c∙∆v/g mukaan sovellettuna teräs-
putkelle merkitsee noin 173 metrin paineiskua (n. 17 bar).

On huomattava, että vesimassan hidastuvuus on hyvin 
suuri ilmakuplan juuri ohitettua kuristuskohdan – maksimi 
noin 6 m/s² (Kuva 2). Newtonin II:n aksiooman mukaan 
tällaisella hidastuvuudella paine nousisi jopa noin 30 bar:iin. 
Joukowskyn yhtälön avulla voidaan kuitenkin huomioida 
putken ja veden elastisuuden paineenmuutosta hillitsevä vai-
kutus, jolloin paineennousu on todellisuudessa lähempänä 
17 bar. Jos putken painetaso olisi 5 bar, olisi maksimipaine 
noin 22 bar, joka on jo liian suuri monelle putkilinjalle ja sii-
hen liittyville varusteille.

Elastisella virtausteorialla  
laskettu esimerkki
Kuvaan  2 on vertailun vuoksi merkitty no-
peuden muutos soveltaen karakteristika-me-
netelmää. Ilmaosan saapuessa kuristuskohtaan 
muuttuu laskennan reunaehto, jossa paine-ero 
on virtauksen neliöön verrannollinen vakiopai-
nereunaehdoksi, koska ilman painehäviö voi-
daan katsoa hyvin pieneksi, jolloin paine kuris-
tuskohdan ylä- ja alavirtapuolella on lähes sama 
(BRH Group 1996).

Kuvassa 3 esitetään karakteristika-menetel-
mällä lasketut paineen ja virtaustilan muutokset 
kuristuskappaleen kohdalla. Karakteristika-me-
netelmä antaa parhaiten todellisuutta vastaavat 
arvot, koska siinä huomioidaan nesteen ja put-
ken elastisuuden lisäksi myös paineaaltoilu hei-
jastusvaikutuksineen, joka on tärkeää nopeiden 
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Kuva 3. Paine ja virtaamatilojen muutokset karakteristika-menetelmällä laskettuna.
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muutostilanteiden analyyseissä. Karakteristika-menetelmällä 
laskettu paine on odotetusti noin 15 bar pienempi kuin jäy-
kän virtausteorian mukaan laskettu.

Esimerkissä paine-ero oli varsin suuri, joka kuvaa par-
haiten tilannetta, jossa verkostosta johdetaan äkillisesti vet-
tä esimerkiksi osittain auki olevan venttiilin tai kuristusosan 
kautta, esimerkiksi paloveden otto tai linjan nopea tyhjen-
nys tai täyttö tyhjennys- tai ilmaventtiilin muodostaessa 
kuristuskohdan.

Normaalissa verkoston käyttötilanteissa kuristuskompo-
nenttien paine-erot ovat yleensä pienemmät.

Myös pienemmillä paine-eroilla voi esiintyä vaarallisiin 
paineiskuihin johtavia tilanteita. Vaarallisten tilanteiden syn-
tyä voivat edesauttaa mm. seuraavat tekijät:

•	 suuresta runkolinjasta johdetaan yhdysputkella vettä 
osittain auki olevan venttiilin kautta verkoston toiseen 
runkoputkeen (suuri runkolinja vastaa toiminnallisesti 
lähtösäiliötä yhdysputken kannalta)

•	 yhdysputkessa on pieni vesimassa (lyhyt putki), jolloin 
nopeuden suuri muutos on mahdollinen ilmakuplan 
ohitettua venttiilin

Yhteenveto
Vesijohtoverkostoissa oleva ilma on riskitekijä vaarallisten 
paineiskujen syntymiselle. Erityisesti epätasaisesti jakautu-
nut ilma voi aiheuttaa vaarallisia paineiskuja, joiden syitä ar-
tikkelissa pyritään selvittämään. Tasaisesti jakautunut ilma 
puolestaan voi vähentää paineiskuja johtuen virtaavan vesi-
ilmaseoksen lisääntyneestä joustavuudesta (Pulli 2009).

Koska ilman läsnäolo vaikuttaa vaihtelevasti paineiskuihin 
ja voi useissa tilanteissa aiheuttaa vaarallisia paineenmuutok-
sia, on tärkeää huolehtia hyvästä ilmanpoistosta eli pyrkiä 
teoreettisesti hallitumpaan 1-faasiseen virtaustilaan.

On myös huomattava, että vaarallisin kohta ei välttämät-
tä sijaitse paineiskun aiheutuspaikassa. Paineen muutos ete-
nee linjassa paineaallon nopeudella ja voi aiheuttaa vaurion 
jossain muualla riippuen putkilinjan paikallisesta kunnos-
ta, korkeusasemasta ja yleisestä painetasosta, johon paineen-
muutos summautuu.

Kirjallisuus
Virtaustekniikka, vedensiirtojärjestelmien toiminnallinen suunnittelu nykyaikaisin 
menetelmin, Martti Pulli ja Tammertekniikka, 2009.
Pressure Surges and Fluid Transients in Pipelines and Open Channels. 7th Interna-
tional Conference 1996, Publication 19, BHR Group. 
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Mitä jäteveden huumausainejäämät 
kertovat Suomen ja Euroopan 
huumausaineiden käytöstä?
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Huumausainejäämiä päätyy jäteve-
teen huumausaineiden käytön seu-
rauksena. Åbo Akademin orgaa-
nisen kemian laboratorio osallis-
tui viime vuonna euroopanlaajui-
seen huumausainejäämien kartoi-
tustutkimukseen. Puhdistamatonta 
jätevettä kerättiin viikon ajan 11 
Euroopan maassa ja 19 kaupun-
gissa. Suomessa jätevettä kerättiin 
Turussa ja Helsingissä. Jätevedestä 
löydettiin jäämiä useista huumaus-
aineista. Suomen metamfetamii-
nin määrät olivat korkeimmat koko 
Euroopassa.

Ihmisperäisten lääkeainejäämien ja niiden 
aineenvaihduntatuotteiden eli metabo-
liittien esiintyminen jätevedessä on suh-

teellisen uusi tutkimuskohde. Ensimmäiset 
havainnot e-pillerien hormoneista ovat jo 
1970-luvulta, mutta tutkimusala on kehit-
tynyt merkittävästi vasta 1990-luvun loppu-
puolelta alkaen. Analyysilaitteiden kehitty-
minen ja uusien herkempien laitteiden mark-
kinoille tulo on mahdollistanut lääkeaine- ja 
huumausainejäämien määrittämisen hyvin-
kin pieninä pitoisuuksina, toisin sanoen ng/
l -tasolla. Åbo Akademin orgaanisen kemi-
an laboratoriossa lääkeainejäämä-tutkimusta 
on tehty vuodesta 2003 asti professori Leif 
Kronbergin johdolla, mutta Åbo Akademin 
ympäristötutkimuksella on huomattavasti pi-
demmät perinteet.

Huumausaine- ja niiden metaboliittijäämät 
päätyvät jäteveteen viemäreiden kautta huu-
maus-aineiden käytön seurauksena käyttäjien 
virtsan ja ulosteiden mukana. Puhdistamatonta 
jätevettä analysoimalla voidaan määrittää sillä 
hetkellä vallitsevia huumausaineiden käyttö-
määriä ja -trendejä suuremmalla varmuudel-
la kuin esimerkiksi perinteisillä kyselyillä ja 
haastatteluilla. Menetelmällä voidaan havaita 
nopeitakin vaihteluja trendeissä ja erottaa esi-
merkiksi viikonlopun huumausaineiden käyt-

tö (viihdekäyttö) vakiintuneemmasta päivit-
täisestä käytöstä.

Huumausaineiden välillä on suuria eroja 
metaboliassa ja virtsaan erittyvässä osuudessa 
nautitusta huumausaineesta. Tämän vuoksi 
jätevesianalyyseissä seurataan joko itse huu-
mausaineen (esim. amfetamiini) tai sen me-
taboliitin (kannabis: tetrahydrokannabinoli 
> tetrahydrokannabinolihappo) pitoisuutta 
jätevedessä. Metabolian lisäksi huumausai-
neiden käyttömääriä laskettaessa on tärkeää 
tuntea jätevedenpuhdistamo ja sen verkosto, 
esimerkiksi päivittäiset jäteveden virtaamat. 
Näin määritetyt pitoisuudet voidaan suh-
teuttaa väestömäärään (esim. montako mil-
ligrammaa huumausainetta käytetään päiväs-
sä 1000 asukasta kohden) ja edelleen käytet-
tyihin annosmääriin.

Euroopanlaajuinen 
huumausainejäämien kartoitus
Viime vuonna (2011) järjestettiin ensim-
mäistä kertaa euroopanlaajuinen huumaus-
ainejäämien kartoitustutkimus puhdistamat-
tomasta jätevedestä. Tutkimuksessa vertail-
tiin huumausaineiden käyttöä 11 Euroopan 
maassa ja 19 kaupungissa (Taulukko 1). 
Tulokset julkaistiin heinäkuun lopussa 2012 
Science of the Total Environment -lehdessä 
(Thomas ym. 2012). Suomessa puhdistama-
tonta jätevettä kerättiin Turussa Kakolan ja 
Helsingissä Viikinmäen puhdistamosta, ja 
näytteet analysoitiin Åbo Akademin orgaa-
nisen kemian laboratoriossa. Kaikki tutki-
muksen osallistuneet laboratoriot keräsivät 
jätevesinäytteet (24 tunnin kokoomanäyt-
teet) samanaikaisesti seitsemän päivän aika-
na maaliskuussa 2011. Jätevesinäytteet suo-
datettiin, uutettiin kiinteäfaasiuutolla ja niis-
tä analysoitiin nestekromatografi - tandem 
massaspektrometrisin (LC-MS/MS) mene-
telmin jäämiä kokaiinin, amfetamiinin, me-
tamfetamiinin, ekstaasin ja kannabiksen käy-
töstä (Taulukko 2).

Tutkimuksen laatua seurattiin tarkasti. 
Osallistuvien laboratorioiden tuli validoida 
menetelmänsä ja raportoida standardinäyt-
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teiden pitoisuudet riittävällä tarkkuudella. Myös näytteen-
otto ja jätevedenpuhdistamon parametrit selvitettiin tarkas-
ti, jotta tulokset olisivat luotettavia ja keskenään vertailta-
via. Jokaisesta jätevesinäytteestä analysoitiin kolme rinnak-
kaista näytettä. Tutkimuksen tuloksia verrattiin Euroopan 
huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus 
EMCDDA:n raportoimiin määriin.

Tämän vuoden huhtikuussa tutkimus toteutettiin uudes-
taan ja siihen osallistui aikaisempien maiden ja kaupunkien 
lisäksi 16 uutta kaupunkia ja viisi uutta maata. Uuden tut-
kimuksen tuloksia kootaan parasta aikaan ja ne julkaistaan 
myöhemmin.

Huumausainejäämätutkimuksen tulokset
Turun ja Helsingin jätevedestä löydettiin kokaiinin, amfetamii-
nin, metamfetamiinin ja ekstaasin jäämiä. Huumausainejäämien 
määrät (mg/1000 asukasta/päivässä) olivat Helsingissä suu-
remmat kuin Turussa. Kannabista ei Turusta tai Helsingistä 
määritetty. Myöskään amfetamiinin pitoisuuksia ei julkaistu, 
koska analyysit eivät täyttäneet kaikkia validoinnin kriteere-
jä. Amfetamiinin määriä voidaan kuitenkin arvioida, ja ne 
ovat samaa suuruusluokkaa kuin metamfetamiinin määrät niin 
Turussa kuin Helsingissä. Tämän vuoden tuloksien osalta am-
fetamiinin pitoisuudet julkaistaan myös Suomesta.

Jos Suomesta mitattuja huumausaineiden määriä verra-
taan muun Euroopan tuloksiin, meillä käytetään paljon am-
fetamiinia ja metamfetamiinia ja vähän kokaainia ja ekstaasia. 
Havaitut käyttötrendit ovat yhteneviä Suomen viranomaista-
hojen (Tanhua ym. 2011) ja EMCDDA:n arvioiden (2010, 
2011) mukaan. Turussa ja Helsingissä määritetyt metamfe-
tamiinin määrät olivat korkeimmat verrattaessa muista kau-

Taulukko 1. Tutkimukseen osallistuneet  
Euroopan maat ja kaupungit.

Maa Kaupunki
Alankomaat Amsterdam

Eindhoven
Utrecht

Belgia Antwerpen
Brysseli

Espanja Barcelona
Castellon
Santiago
Valencia

Iso-Britannia Lontoo
Italia Milano
Kroatia Zagreb
Norja Oslo
Ranska Pariisi
Ruotsi Tukholma

Uumaja
Suomi Turku

Helsinki
Tsekki Budwais

Taulukko 2. Tutkimuksessa analysoidut yhdisteet.

Huumausaine Analysoitu	yhdiste/
metaboliitti

Kokaiini Bentsoyyliekkoniini
Amfetamiini Amfetamiini
Metamfetamiini Metamfetaamiini
Ekstaasi Ekstaasi
Kannabis Tetrahydrokannabinolihappo
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pungeista kerättyihin näytteisiin (Taulukko 3). Vain Oslosta 
ja Budwaisista (Tsekki) löydetyt määrät olivat vastaavalla ta-
solla ja esimerkiksi Pariisin ja Zagrabin (Kroatia) jätevedes-
tä ei löydetty lainkaan metamfetamiinia. Sitä vastoin niis-
tä kaupungeista, joista ei pystytty löytämään metamfetamii-
nia, löydettiin suurempia määriä amfetamiinia. Eindhovenista 
(Alankomaat) määritettiin kaikkein korkeimmat amfetamii-
nin määrät (3040 mg/1000 asukasta/päivässä). Yleisesti otta-
en huumausaineiden kokonaiskäyttömäärät ovat melko pie-
niä Suomessa moniin muihin Euroopan maihin verrattuna.

Kokaiinin käytön havaittiin olevan suositumpaa Keski- ja 
Länsi-Euroopassa ja vähäisempää Itä- ja Pohjois-Euroopassa 
(Taulukko 4). Suurimmat määrät kokaiinia löydettiin isoim-
mista kaupungeista (Tukholma ja Helsinki), jos määriä ver-
rattiin saman maan pienempiin kaupunkeihin (Uumaja 
ja Turku). Ekstaasi oli suosittua erityisesti Alankomaissa, 

Belgiassa (Antwerpen) ja Iso-Britanniassa (Lontoo). 
Kokaiinin ja ekstaasin käyttömäärissä nähtiin selvästi nouse-
va trendi viikonloppuna muun muassa Helsingissä (Kuva 1). 
Amfetamiinin, metamfetamiinin ja kannabiksen määrissä ei 
vastaavaa trendiä nähty ja määrät olivat tasaisemmat ympä-
ri viikon. Korkein kannabiksen määrä jätevedessä havaittiin 
Amsterdamissa (192 mg/1000 asukasta/päivässä).

Tutkimuksessa laskettiin myös kokaiinin käyttömäärä 
koko Euroopassa havaittujen määrien perusteella. Laskuissa 
otettiin huomioon mm. yhdisteen metabolia. Euroopan ko-
kaiinin käyttömääräksi saatiin 356 kg päivässä. YK:n huume- 
ja rikosviraston UNODC:n arvion mukaan se vastaa noin 
10…15 prosenttia koko maailman kokaiinin käytöstä.

Miksi Suomessa käytetään paljon 
metamfetamiinia?
Tutkimuksen tulokset ovat herättäneet kiinnostusta siitä, 
miksi Suomessa ja Norjassa käytetään niin paljon metam-
fetamiinia verrattuna muihin Euroopan maihin. Havainnot 
ovat yhteneviä Suomen viranomaistahojen ja EMCDDA:n 
tilastojen kanssa (esim. EMCDDA, 2010, 2011; Tanhua ym. 
2011). Tilastot osoittavat, että suuri osa Euroopassa tehtävistä 
metamfetamiinin takavarikoista tehdään Pohjoismaissa, ja et-
tä metamfetamiini määrä amfetamiinin ja metamfetamiinin 
takavarikoista on kasvanut viime vuosina. Metamfetamiini on 
myös huomattavasti edullisempaa kuin esimerkiksi kokaiini.
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Kuva 1. Määritetyt ekstaasin määrät (mg/1000 asukas-
ta/päivässä) seitsemän päivän ajan Helsingin Viikinmäen 
puhdistamon puhdistetussa jätevedessä.

Taulukko 3. Määritetyt metamfetamiinin määrät  
(mg/1000 asukasta/päivässä).

Maa Kaupunki Määrä
Suomi Helsinki

Turku
376
300

Norja Oslo 245

Tsekki Budwais 175
Italia Milano 49
Espanja Valensia 12
Ruotsi Tukholma 9

Espanja Barcelona 8
Iso-Britannia Lontoo 8
Belgia Antwerpen 5
Espanja Santiago 3
Ruotsi Uumaja 3

Taulukko 4. Määritetyt kokaiinin määrät  
(mg/1000 asukasta/päivässä).

Maa Kaupunki Määrä
Belgia Antwerpen 1998
Alankomaat Amsterdam 1784
Espanja Valencia 1379
Alankomaat Eindhoven 1212
Espanja Barcelona 1168
Iso-Britannia Lontoo 1088
Espanja Castellon 1029
Alankomaat Utrecht 987
Italia Milano 662
Espanja Santiago 585
Ranska Pariisi 571
Belgia Brysseli 511
Norja Oslo 146
Ruotsi Tukholma 145
Kroatia Zagreb 138
Tsekki Budwais 19
Suomi Helsinki

Turku
18
6

Ruotsi Uumaja 2
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Suomalaisten yritysten toimintaympäristöä val-
votaan ja tarkkaillaan jatkuvasti. Erilaisia ympä-
ristöstandardeja ja eettisiä arvoja on noudatet-
tava, jos aiotaan toimia ja toimittaa tuotteita tai 
palveluita. Tämä on osa nykyaikaista pohjois-
maista hyvinvointia. Pidämme yhdessä ympäris-
tömme kunnossa ja varmistamme, että tulevat-
kin sukupolvet saavat nauttia puhtaasta luon-
nosta. Valvonta tietysti aiheuttaa jonkin verran 
byrokratiaa ja kustannuksia, mutta yhteisen ym-
päristöasian vuoksi me kaikki joudumme hieman 
joustamaan. Vai joudummeko?

Pohjoismaissa on jo vuosikymmenten ajan totuttu sii-
hen, että yhteisten asioiden eteen tehdään uhrauksia, 
että metsät, vedet ja ilma ovat sellaista yhteistä kan-

sallista omaisuutta, että meidän tulee voimakkaasti panostaa 
ympäristöön. Näiden yhteisten luonnonvarojen on oltava 
vielä lapsiemme ja lastenlapsiemme käytettävissä samanlai-
sina kuin meidän aikanamme. Se maksaa tietysti suomalai-
selle kansantaloudelle, mutta se on pieni uhraus ison asian 
hyväksi.

”Kyllä meidän elintasomme kestää ne kustannukset, joita 
näistä ympäristötoimenpiteistä seuraa. Ongelmana kuitenkin 
on se, että kaikki tahot eivät ole mukana näissä ympäristö-
talkoissa”, kertoo Niemisen Valimon valimopäällikkö Lasse 
Hakkarainen, joka on päivittäin läheltä seurannut ympäris-
tönsuojelutoimenpiteitä ja niiden vaikutusta suomalaiseen 
yhteiskuntaan.

”Valmistavaa teollisuutta Suomessa valvotaan erittäin tar-
kasti, tuotantolaitoshan ei voi toimia päivääkään ilman ym-
päristölupaa. Piipusta otetaan kaikki myrkyt talteen, samoin 
laitosten sisäilmasta. Päästöt vesistöihin siivotaan, kolinat ja 
räminät mitataan desibelimittareille. Meidänkin valimomme 
välittömässä naapurissa muutama eläkeläispariskunta vilje-

lee pieniä harrastetilkkujaan, ei siinä paljon tarvitse häiriö-
tä aiheuttaa niin kyllä naapurit saavat informaation kunnan 
ympäristövastaaville nopeasti. Ja meillä on tiukat vaatimuk-
set dokumentoida kaikki poikkeava tarkasti niin, että viran-
omaiset voivat myös jälkikäteen tarkastaa tekemisemme”, 
selvittää Hakkarainen.

”Joku vuosi sitten sertifiointifirman miehet, jotka käyvät 
aina muutaman kerran vuodessa meidänkin tehtaallamme, 
ilman ennakkovaroitusta, olivat tekemässä desibelimittauksi-
aan pihalla, kun varis istahti räystäälle. Se istui siinä minuutin 
ja räksytteli leukojaan sen verran äänekkäästi, etteivät sertifi-
ointifirman miehet saaneet hyväksyttäviä tuloksia mittareis-
taan. No, onneksi kavereiden kärsivällisyys riitti odottaa va-
riksen lähtöä ja sen jälkeen voitiin todeta valimon toimivan 
hyväksyttävissä olosuhteissa”, naurahtaa Hakkarainen.

”Olisi kiva tietää, kuinka tarkasti jossain kiinalaisella teh-
taalla mitataan desibelit ja päästöt”, pyörittelee valimopääl-
likkö päätään.

Kaikilla ei ole samat säännöt
Hakkarainen harmittelee myös suuremmassa skaalassa suoma-
laista teollisuutta puhuttavaa ongelmaa, nimittäin globalisaa-
tion vaikutuksia suomalaiseen valmistavaan teollisuuteen.

”Suomalaisen ja oikeastaan koko eurooppalaisen valmis-
tavan teollisuuden ongelma on siinä, että meiltä vaaditaan 
ympäristöllisesti ja eettisesti sellaista toimintaa, jota ei vaadi-
ta EU:n ulkopuolelta tulevilta toimittajilta.”

Hakkaraisen mukaan esimerkiksi Kaukoidästä tulee vuo-
sittain satojen miljoonien eurojen arvosta tavaraa, jonka val-
mistamisessa ei ole noudatettu EU:n standardien mukaisia 
ympäristö- tai eettisiä ohjeita.

”Globalisaatioon kuuluu tehokkuuden lisääminen. 
Tehdään siellä, missä edullisimmin saadaan hyvä laatu ai-
kaan, ja se on globaalisaation hyvä puoli. Paikallinen työmies 
on palkkansa ansainnut ja meidän ei tarvitsekaan kilpailla 
näiden maiden hintatason kanssa kunhan niissä edes nouda-

Varis, joka yritti tuhota ympäristöluvan
Jarmo laitinen
Jarmo Laitinen on freelancekirjoittaja ja -ajattelija, joka on aikaisemmin 
toiminut 30 vuotta copywriterina mainostoimistomaailmassa.

KUOLLUT METSÄ: Tuotannossa 
syntyvät ympäristöpäästöt ovat suurin 
syy useisiin alueellisiin metsätuhoihin.
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tettaisiin paikallisia lakeja ja edes kansainvälisen työjärjestön 
ILO:n ohjeita. Intiassakin on minipalkkalaki, mutta useiden 
tutkimusten mukaan sitäkään ei siellä noudateta. Ei suoma-
laisten kuntien tehtävänä ole olla tukemassa sellaista tuontia, 
joka rikkoo jopa paikallista minimipalkkalakia.”

Kunnat ja julkisyhteisöjen hankinnat ovat 
avainasemassa
Hakkaraista harmittaa erityisesti kuntien suhtautuminen 
ympäristöön hankinnoissaan. Kaukoidän saastuttaville tuo-
tantolaitoksille ei jostain syystä aseteta minkäänlaisia ympä-
ristövaatimuksia vaan kunnat tuijottavat hankinnoissaan yk-
siselitteisesti edullista hintaa.

”Jokainen, joka on ollut tekemisissä ympäristöasioiden 
kanssa ymmärtää, että myrkkyjen, kaasujen, partikkeleiden ja 
kaiken ympäristölle haitallisten aineiden talteenotto maksaa 
aika paljon selvää rahaa. Meiltä nuo kalliit ympäristökustan-
nukset vaaditaan, kaukoidän tuottajat saavat päästää kaikki 
myrkkynsä ympäristöön, suomalaistenkin päätöksentekijöi-
den myötävaikutuksella.”

”Muutamissa keskusteluissa on tullut ilmi, että kunnan 
hankinnoista vastaavat virkamiehet tuntevansa käsiensä ole-
van sidotut esimerkiksi erityisalojen hankintalain puitteis-
sa, mutta sehän on selvää tietämättömyyttä tai laiskuutta. 
Kunnilla on oikeus, ja itse asiassa olisi oltava myös velvolli-
suus valvoa sitä, että kaikissa kunnan hankinnoissa noudate-
taan kestävää kehitystä. Maapallomme ei kestä sitä, että kaik-
kialla hankinnoista vastaavat ihmiset tekevät päätöksiä puh-
taan hinnan perusteella välittämättä lainkaan hankintojensa 
ympäristövaikutuksista. Näin päätöksenteolla tuetaan toi-
mintaa, joka saastuttaa yhteistä palloamme – ja samalla aje-
taan alas ne toimijat, jotka oikeasti yrittävät kantaa kortensa 
kekoon ympäristön puolesta”, Lasse Hakkarainen sanoo.

Kuntien julkisten hankintojen osuus bruttokansantuot-
teestamme on erilaisten tutkimusten mukaan noin 15–20 
prosenttia. Lisäksi useiden tutkimusten mukaan veronmak-
sajat yleisesti ovat sitä mieltä, että yhteisten verovarojemme 
käytössä tulisi ottaa huomioon ympäristö- ja eettiset arvot. 
Kun katselee suomalaisten kuntien viestintää esimerkiksi nii-
den omilta ja niiden erilaisten laitosten nettisivuilta, voi huo-
mata kestävän kehityksen, ympäristöarvojen ja hiilijalanjäl-
jen olevan lähes jokaisen kunnan arvoissa mukana.

”Tosiasia kuitenkin on, että siinä vaiheessa kun kunnalla 
olisi mahdollisuus arvostaa näitä asioita, euro tekee päätöksiä. 
Jos vertailtavana on suomalainen ja kiiinalainen tuote-erä, 
jonka valmistuksessa ja rahtaamisessa on syntynyt Kiinassa 
ja kuljettamisen aikana esimerkiksi 10 000 -kertainen saas-
temäärä ilmakehään, mutta hinta on 20 prosenttia halvempi 
kuin suomalainen, kunta päätyy usein halvempaan vaihtoeh-
toon. Usein tuo päätös tietysti on ihan puhtaasti taloudelli-
nen päätös. Yksittäisiä hankinnoista päättäviä virkamiehiä ei 
tilanteesta voi syyttää, hehän yleensä toimivat niillä valtuuk-
silla ja ohjeistuksilla, joita kunnan johto on määritellyt. Sen 
huomaa yksittäisissä keskusteluissa virkamiesten kanssa, tie-
toisuus ympäristöasioista on herännyt ja tietynlaisia oman-
tunnon tuskia on olemassa, mutta kädet tuntuvat olevan si-
dotut – hankintahinta ratkaisee”, arvioi Hakkarainen.

Tilanne voisi olla toinen, jos kunnat oikeasti haluaisivat 
panostaa kestävään kehitykseen niin kuin ne voimakkaasti 
omassa viestinnässään kertovat. Kunnilla olisi hyvät mahdol-
lisuudet, ja myös velvollisuus hylätä epämääräiset tarjoukset. 
Jos tarjouksessa ei ole annettu tyydyttäviä ympäristö- ja eet-
tisiä selvityksiä, kunta voisi nykyisen hankintalain puitteissa 
hylätä tarjouksen.

”Meiltä nuo selvitykset vaaditaan jo paikallisviranomais-
ten taholta. Tehdas ei pyörisi päivääkään, jos ympäristölu-
pamme ei olisi kunnossa. Näin lähtökohtamme puhtaaseen 
hintakilpailuun ovat heikot. Kunnilla ja laitoksilla olisi lain 
sallimat mahdollisuudet vertailla tuotteiden tai palveluiden 
kokonaishintaa tai elinkaaren hintaa sen sijaan, että ne usein 
vertaavat vain pelkkää hankintahintaa. Jostain syystä kunnat 
kuitenkin hyvin usein valitsevat tuon ’halvin hinta’ – vaihto-
ehdon”, selvittää valimopäällikkö Hakkarainen.

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulussa valu-
tuotetekniikan professorina toimiva Juhani Orkas yhtyy va-
limopäällikkö Lasse Hakkaraisen näkemykseen.

”Direktiivin ansiosta Euroopan tasolla ympäristölupakäy-
tännöt ovat pikku hiljaa yhtenäistymässä eli EU:n sisällä ei 
ole enää niin sanottuja vapaamatkustajia, kun puhutaan esi-
merkiksi valimoiden päästöarvoista. Mutta idässä tilanne on-
kin jo erilainen. Globalisaation myötä valutuotteita tuodaan 
nykyään Suomeen myös niin sanotuista halvan kustannusta-
son maista. Esimerkiksi Kiinassa valetaan koko maailman va-
lutuotannosta liki puolet. Valujen tuonti Kiinasta ja Intiasta 
herättää myös kysymyksiä siitä, että hoidetaanko valmistus 
siellä aina noudattaen kestävän kehityksen ja eettisen tuo-
tannon periaatteita. Kiinassa ympäristölainsäädäntö on vasta 
kehitteillä ja esimerkiksi sallitut päästöarvot tulevat alkuun 
olemaan yli kymmenkertaiset verrattuna Suomen tasoihin. 
Hyvä kuitenkin, että asiat kehittyvät, sillä valtaosa Kiinan 
yli 10 000 valimosta päästää tällä hetkellä surutta sulatuksen 
yhteydessä syntyvät pölyt ja huurut suoraan taivaalle”, ker-
too professori Orkas.

”Kuin juoksisi sementtisäkki selässä”
Niemisien Valimon valimopäällikkö Hakkarainen vertaakin 
kilpailutilannetta hauskasti: ”Meillä syntyy esimerkiksi tuo-
tannon aikana joka tunti noin 100 kg erilaisia ympäristö-
päästöjä, jotka keräämme suodattimella talteen ja toimitam-
me jatkokierrätykseen. Välillä tuntuu, että kunnat hankinta-
politiikallaan pistävät minut henkilökohtaisesti juoksemaan 
satasen pikajuoksua veli kiinalaisen kanssa ja minulle pan-
naan tuo sadan kilon jätesäkki niskaan. Kyllä sen juoksukisan 
tuloksen tietää aika helposti, vaikka treenaisin muut ominai-
suuteni kuinka hyviksi niin kyllä veli kiinalaisen kipitys tun-
tuu siinä kisassa aika ripeältä.”

”Julkisen sektorin hankinnat ovat kyllä avainasemassa, jos 
eurooppalainen tuotanto aiotaan vielä säilyttää Euroopassa. 
Ja siinä kuviossa ympäristötekijät ovat avainasemassa. 
Suomalainen valmistava teollisuus ei pyydä mitään keinote-
koista apua tai tekohengitystä, vaan ainoastaan sen, että kil-
pailutilanteessa oltaisiin samalla viivalla – nyt tuntuu siltä, 
että kilpailijat käyttävät tietynlaista dopingia ja tuomaristo 
ei sitä huomioi”, päättää Hakkarainen. 
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Yksityishenkilöinä teemme ostopäätöksiä lähes 
päivittäin. Useimpien ostokäyttäytyminen pe-
rustuu vuosien varrella kehittyneisiin rutiineihin. 
Seurataan tuotteiden hintoja mediassa, jaetaan 
tietoa muiden kanssa tai sitten vain tehdään he-
räteostoksia näyteikkunoiden houkuttelemi-
na. Myös julkisyhteisöille kehittyy ostorutiineja 
omissa hankinnoissaan, olipa kyseessä siten toi-
mistotarvikkeet tai putkiston uusiminen.

Julkisten hankkijoiden ostokset vaikuttavat kuiten-
kin usein yksityishenkilöitä merkittävämmin mei-
dän kansalaisten arkeen, olimmepa sitten julkisyh-

teisöjen asiakkaita, veronmaksajia tai viranomaisille tuot-
teita tai palveluja myyviä yrittäjiä. Tämän vuoksi julkis-
yhteisöjen ostorutiineja ohjataan lainsäädännön kautta. 
Julkisten hankintojen tekomenettelyjä koskevalla lainsää-
dännöllä pyritään varmistamaan, että julkisyhteisöt teke-
vät parhaansa löytääkseen parhaan hinta-laatusuhteen, il-
moittaakseen yrityksille liiketoimintamahdollisuuksista 
sekä muutoinkin toimiakseen avoimesti ja tasapuolisesti 
ostotoiminnassaan.

Hankintalainsäädännön perustavoitteina olivat vuosi-
kymmeniä julkisten varojen tehokkaaseen käyttöön sekä 
erityisesti EU-tasolla jäsenvaltioiden välisen kaupan edistä-
miseen liittyvät päämäärät. Vuosituhannen vaihteen jälkeen 
hankintalainsäädännössä on alettu tuoda esiin myös ympäris-
tönsuojeluun ja sosiaalisiin näkökohtiin liittyviä tavoitteita. 
Niin lakien kuin tuomioistuinratkaisujenkin tasolla on täh-
dennetty, että yksityisten ostajien tavoin myös julkisyhteisöt 
voivat osana laatua ottaa huomioon esimerkiksi ajoneuvo-
hankinnoissaan ympäristöön vaikuttavat päästöt. Ympäristö- 
ja sosiaalisten näkökohtien huomioiminen on mahdollista 
myös niin kutsutuilla erityisaloilla, joihin muun muassa ve-
sihuoltoala kuuluu.

Oikeudellisen viitekehyksen ohella ympäristönäkö-
kohdat on huomioitu myös politiikan ja strategian tasol-
la. Vuonna 2009 valtioneuvosto hyväksyi periaatepäätök-
sen kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa. 
Päätöksessä asetettiin ympäristönäkökohtiin liittyviä tavoit-
teita niin valtion kuin kuntienkin hankintatoimen osalta. 
Myös Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa on mai-
nittu ympäristöpoliittisten tavoitteiden aseman parantami-
sesta hankintalainsäädännössä.

Ympäristövaikutusten huomioon ottaminen 
vaatii tietoa ja taitoa
Ympäristönäkökohtien huomioiminen käytännössä ei aina 
kuitenkaan ole yksinkertaista. Käytännön haasteet ovatkin 
näkyneet aiemmin siinä, että ympäristövaatimuksia ei vie-
lä muutama vuosi sitten kovin usein julkisyhteisöjen tar-
jouspyyntöasiakirjoihin asetettu. Haasteina nähtiin han-
kintayksiköissä ympäristönäkökohtien konkreettinen kir-
jaaminen hankinta-asiakirjoihin siten, että tasapuolisuu-
den ja syrjimättömyyden vaatimukset täyttyvät (esimerkik-
si elinkaarikustannusten laskeminen). Toimittajapuolella 
haasteina nähtiin puolestaan erilaisten ympäristövaati-
muksiin liittyvien standardien täyttymisen osoittaminen. 
Viime vuosina käytännön ongelmiin on kuitenkin syn-
tynyt apuvälineitä. Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita 
Euroopan komission ylläpitämä hankintojen ympäristö-
näkökohtien tietopankki (GPP-Toolkit), joista julkisyhtei-
söt voivat ladata hyvinkin konkreettisia malleja lukuisissa 
tuoteryhmissä, aina lämpöeristystuotteista kopiopaperiin 
sekä elintarvikkeisiin ja ateriapalveluihin. Veden kulutuk-
seen ja viemäröintiin liittyviä ympäristönäkökohtia löytyy 
puolestaan eurooppalaisen Procura+ -kampanjan sivustolta 
(www.procuraplus.org).

Tuomioistuinratkaisuista ja ympäristönäkökohtia koske-
vista ohjeista käy ilmi, että ympäristönäkökohtia voidaan 

Ympäristönäkökohdat 
julkisissa hankinnoissa

markus ukkola
ylitarkastaja, työ- ja elinkeinoministeriö
E-mail: markus.ukkola@tem.fi
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huomioida useissa hankintamenettelyn – tarjouskilpailun 
– eri vaiheissa. Julkinen hankkija voi ensinnäkin asettaa toi-
mittajalle vaatimuksia siitä, että sen tekninen kapasiteetti 
tai henkilöstön pätevyys on sillä tasolla, että itse palvelua tai 
tuotetta kyetään valmistelemaan hankkijan vaatimalla ym-
päristöystävällisellä tavalla. Hankkija voi asettaa ympäristö-
vaatimuksia myös hankinnan kohteen vähimmäisvaatimuk-
sissa: tuotteelta voidaan vaatia tiettyjä ympäristöystävällisiä 
ominaisuuksia, joiden on täytyttävä. Ympäristönäkökohtia 
voidaan huomioida edelleen tarjousten vertailuperusteissa, 
jolloin ympäristöystävällisyydestä voidaan saada tarjouskil-
pailun lopputulokseen vaikuttavia lisäpisteitä. Viimein han-
kintayksikkö voi asettaa ympäristövaatimuksia sopimuksen 
toteuttamisen ehtoihin, joilla määritellään ne ympäristön-
suojelutoimenpiteet, joiden tulee toteutua sopimuskaudel-
la. Hankkijoiden harkintaan jää se, missä kohden ympä-
ristönäkökohtia huomioidaan. Osa hankkijan ostotaitoa 
onkin vaatimusten asettaminen oikealle tasolle, jotta voi-
daan saada aikaan sekä avointa kilpailua että tehokkaita 
ympäristövaikutuksia.

Uusi hankintalainsäädäntö valmisteilla
Ympäristönäkökohtien tehostamiseen liittyviin haasteisiin ol-
laan tarttumassa myös lainsäädännön tasolla. EU:ssa valmis-
tellaan parhaillaan uutta hankintalainsäädäntöä, jonka kes-
keisiin tavoitteisiin kuuluu ympäristö- ja sosiaalisten näkö-
kohtien huomioimisen tehostaminen muun muassa elinkaa-
riarviointia sekä unionin ympäristölainsäädännön vaatimuk-
sia koskevien uusien sääntöjen luomisen kautta. Euroopan 
komissio on asettanut uusien direktiivien valmistumisen ta-
voitteeksi vuoden 2012 lopun.

Mielenkiintoisena kysymyksenä ympäristönäkökohtien 
huomioimisessa on viime aikoina noussut esiin kysymys 
ympäristölainsäädännön vaatimusten noudattamisesta glo-
baaleilla hankintamarkkinoilla. EU:n tuote-, hankinta- ja 
ympäristösäännöt takaavat osaltaan sen, että suomalainen 
hankintayksikkö voi saada melko hyvin tietoa toisesta EU-
jäsenvaltiosta tulevan tuotteen ympäristöominaisuuksista ja 
olettaa unionin ympäristölainsäädännön vaatimusten täytty-
vän. Asia on kuitenkin monimutkaisempi, mikäli kyseessä on 
EU:n ulkopuolelta tuleva tuote.

Oikeudellisesti epäselvinä ovat näyttäytyneet kysymykset 
siitä, missä määrin hankintayksikkö voi asettaa EU:n ulko-
puolisiinkin tarjoajiin ulottuvia vaatimuksia unionin tai kan-
sallisen ympäristölainsäädännön vaatimusten täyttämisestä. 
Asiaan vaikuttavat myös EU:n tekemät sitoumukset EU:n 
ulkopuolisten valtioiden kanssa (mm. maailman kauppajär-
jestön julkisia hankintoja koskeva ns. GPA-sopimus), jotka 
usein takaavat avoimen pääsyn allekirjoittajavaltioiden han-
kintamarkkinoille. Näihin epäselvyyksiin saataneen selven-
nystä tulevissa hankintadirektiiveissä.

Lainsäädännön uudistaminen tarjoaa julkisille hankki-
joille entistä enemmän välineitä kehittää hankintatointaan. 
Tämän kehitystyön tuloksena julkisyhteisöt voivat vaikuttaa 
entistä tehokkaammin omien hankintojensa sisällön ja vai-
kutusten ohella myös meidän yksityisten ostotottumuksiin. 
Hyvä ostaja kun toimii myös esimerkkinä muille. 

Saint-
Gobain ½

Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA
Nuijamiestentie 3 A, 00400 HELSINKI
Puh. 0207 424 600, fax 0207 424 601

E-mail: sgps.finland@saint-gobain.com
www. sgps.fi

SG-VALURAUDALLA
MENNÄÄN PITKÄLLE

SG-valurauta on vuosi vuodelta 
vahvistanut mainettaan kestävänä ja 
luotettavana materiaalina juoma- ja 
jätevesien paineputkijärjestelmissä.

SG-valurauta kestää ja se mukautuu 
ympäristön moninaisiin vaatimuksiin.
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Suomen Vesiyhdistys ry:n vesihuoltojaoston vuosikokous ja syysseminaari: 

Vesihuoltolaitosten tekniset järjestelmät

OHJELMA:

16:00 Vesihuoltojaoston	vuosikokous		vesihuoltojaoston	jäsenille

17.00 Syysseminaari	–	vesihuoltojaoston	nykyisille	ja	liittyville	jäsenille	–	Seminaarin	avaus	ja	MVTT	ry:n	terveiset

17:10 Kaukokäyttöjärjestelmien avoimuus ja järjestelmät vesilaitosten yhdistyessä Jarmo	Antikainen,	FCG

17:40 Uutta kaukokäyttörintamalla Mika	Cederberg,	Lining	Oy

18:00 Vesihuollon asiakastietojärjestelmät, johtotiedon yhteiskäyttö ja tiedottaminen Jukka	Sirkiä,	Logica	–	nyt	osa	CGI:tä

18:20 Kestävän kehityksen palvelut Mari	Puoskari,	Logica	–	nyt	osa	CGI:tä

18:45 Vesihuoltoverkkojen suunnittelutehtävien määrittely- ja hankintaohje 2012 Matti	Ojala, Työryhmän edustaja

19:00 Keskustelua

20:00 Tilaisuus päättyy

Vesi – KohTuullisesTi nauTiTTuna – on TerVeellisTä

aika: keskiviikko 7.11.2012
Paikka: Logica, Karvaamokuja 2, Helsinki

Ilmoittautuminen 25.10.2012 mennessä: kia.aksela@wspgroup.fi
Tilaisuuden  järjesTämisTä  TuKee  mVTT  ry.

aika: 27.11.2012 klo 12−16
Paikka: Aalto-yliopisto, Espoo, Otaniemi, Otakaari 1, Sali F
ilmoittautumiset:  13.11.2012 mennessä: elina.antila@fcg.fi
järjestäjä: Vesiyhdistyksen vedenlaatujaos. Tilaisuus on maksuton.

Suomen Vesiyhdistys ry:n vedenlaatujaoston vesiseminaari: 

Turvallista ja laadukasta 
talousvettä!

44 www.vesitalous.fi

SUOMEN VESIYHDISTYS r.y.Ajankohtaista Vesiyhdistykseltä

OHJELMA:

12:00	 Avaus Irina	Nordman, Vedenlaatujaoksen puheenjohtaja

12:05 Riskienhallinnan lainsäädännölliset velvoitteet Jarkko	Rapala, Sosiaali- ja terveysministeriö

12:20 Tietoisku henkilösertifioinnin uusista pätevyysalueista Tuula	Laakso, Helsingin seudun ympäristöpalvelut

12:25 Vedenlaatuvaatimukset ja -suositukset ja niiden erot ja 
vaikutukset

Professori Erkki	Vuori, Helsingin yliopisto, Oikeuslääketieteen laitos

12:50 Talousveden mikrobiologisten riskien tunnistaminen ja hallinta 
(Polaris-projekti)

Ilkka	Miettinen, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos

13:10 Vesijohtoverkostojen riskienhallinnan uudet menetelmät Kia	Aksela, WSP Finland Oy

13:40 Kahvitauko

14:00 Säteilyn aiheuttamat riskit vedenlaadulle Pia	Westerbacka, STUK

14:30 Jätevesiriskit hallintaan: Ohitusten vähentäminen puhdistamoilta 
ja vaikutukset talousvesihuollon riskienhallintaan

Kirsi	Lahti, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys

14:45 Vuoden 2011 Hannun ja Tapanin päivien myrskyjen vaikutukset 
vesihuoltoon

Riina	Liikanen, Vesilaitosyhdistys

15:15 Case Vanhankaupungin sähkökatko Veli-Pekka	Vuorilehto, Helsingin seudun ympäristöpalvelut

15:30 Keskustelua riskienhallinnan kehittämistarpeista

16:00 Seminaari päättyy
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ÄLÄ VAIVU 
SYVYYKSIIN!
Ilmoita Vesitalous-lehden
LIIKEHAKEMISTOSSA

Valitse osastosi ja nosta yrityksesi tunnettavuutta näkyvällä toistolla.

Toista tai vaihda ilmoitusta numeroittain.

Palstan leveys liikehakemistossa 80 mm, kaksi palstaa 170 mm.

Ilmoitus liikehakemistossa 18 € / pmm. 

ilmoitus .vesit alous@mv t t . f i











Slatek (80 x 45)

Logica (50 x 
80)

Maveplan (80 x 60)

Festo (80 x 60) nrot 5/2012 ja 
5/2012

Huber (80 x 50)

econet (80 x 50)

Logica_Vesitalous_liikehakemisto.FH11   Tue Mar 25 12:51:52 2008      Page 1

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

WASTE WATER Solutions

ECONET
Water for Life

Partner for
Process

Automation
Automaatioratkaisut

vedenkäsittelyyn

www.festo.fi/water

Vesihuollon 
monipuolinen
yhteistyökumppani

www.slatek.fi
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 AutomAAtiojärjestelmät

 jätevesien- jA lietteenkäsittely

 infrA jA ympäristönsuunnittelu



ramboll (80 x 60)

Berner (130 x 58)

aIrIX (80 x 
40)

Viljavuuspalvelu 
(80 x 50)

Pöyry (80 x �0)

Suunnittelutoimisto 
aluetekniikka (80 x 40)

Veela (80 x 
40)

Asemakatu 1
62100 Lapua
Puh. 06-4374 350
Fax 06-4374 351

Puhdas vesi ja ympäristö kaikille 
 
Suunnittelemme kokonaisvaltaiset 
vesihuollon ratkaisut. Palvelemme 
ympäristötutkimuksessa ja konsul-
toinnissa. Tavoitteemme on luonnon-
varojen kestävämpi käyttö – projektin 
koko elinkaaren ajan. www.poyry.fi

Tiedätkö toimittamasi veden mikrobiologisen laadun?

Älä ota riskejä! Testaa vesi Colilertillä.
 E.coli, koliformit

Enterolert - DW
 Enterokokit

vain parasta

Lisätietoja:
Aimo Savolainen: 0500 670685, aimo.savolainen@berner.fi
asiakaspalvelu: 0206 90 761 (ark. 9-15) Colilert®

  ANALYYSIVALIKOMAT

www.viljavuuspalvelu.fi 

  ANALYYSIVALIKOMAT  ANALYYSIVALIKOMAT
Laajat akkreditoidut
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 suunnittelu jA tutkimus



Tässä voisi olla sinun 
ilmoituksesi!

Ilmoitus Vesitalous-lehden  
liikehakemistossa 18 € / pmm.

Kysy tarjousta!  
ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi

Pa-Ve  
Kalvi  

(80 x 50)

Fennowater (80 x 60)

Sulzer (80 x 80)

VPP (80 x 50)

KSB (80 x 80)

Sulzer pumps (80 x 80)Paanutie 8, Keuruu p. 0207 199 700

                         

 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

 pumppaamot
 jätevesipumput

 kaukolämpöpumput
 ABS Nopon/Oki ilmastimet

 ABS HST turbokompressorit
 epäkeskoruuvipumput
 työmaauppopumput

 potkuripumput
 tyhjöpumput
 sekoittimet

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

Viemärisaneeraukset

VPP SUJU –pätkäputkilla

Vaakaporauspalvelu VPP Oy

Raiskionperäntie 64, 86870 Vesikoski 
Puh. 0400 228 318   jarkko.huttunen@vppoy.com
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 verkostot jA vuotoselvitykset

 vesihuollon koneet jA lAitteet



algol (1�0 x 60)

Kemira (80 x 
80)

Insinööritoimisto 
rictor (80 x 30)

Kaiko (80 x 50)

 vedenkäsittelylAitteet jA -lAitokset

Water is the connection

Kemira Oyj
PL 330

00101 Helsinki
Puh. 010-86 11
www.kemira.fi

nordkalk (80 x 60)

Nordkalk-kalkkituotteet
vedenkäsittelyyn

kalkkikivirouheet
kalkkikivijauheet

sammutettu kalkki
poltettu kalkki

Nordkalk Oy Ab
puh. 020 753 7000
www.nordkalk.com/watergroup

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 

Pyörreflotaatio
Tehokkain flotaatio maailmassa
Flotaatiolaitossuunnittelua
ja toimituksia yli 45 vuotta

SIBELIUKSENKATU 9 B 00250 HELSINKI
PUH. 09-440 164 FAX 09-445 912
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Petri Ekholm, Jaakko Mannio, 
Kimmo Silvo and Seppo Hellsten: 
The big picture of our water?

What is the current state of our 
lakes and rivers, and how did we 

arrive at this state of affairs? Although 
directives have expanded the quantity 
of assessment criteria, do we yet know 
enough about the changing factors 
affecting our waters? Are we aware of 
cost-effective conservation measures? 
In the future, consumer chemicals may 
have greater importance, but the nutrient 
runoff from agriculture is likely to stay 
a topic of discussion for a long time to 
come.

Tuire Taina: News about water 
pollution control in legislation

The key legislation on water pollution 
control is amended at a steady rate. 

A new Water Act came into force in the 
beginning of 2012, but a total reform 
of the Environmental Protection Act is 
already under preparation. The need to 
augment the regulations on groundwater 
pollution control is also among the 
subjects under examination. On the 
European Union level, a legislative 
proposal is also under discussion 
concerning water pollution control. In 
planning for water management, various 
aspects of water pollution control need 
to be figured in and fitted together.

Hannele Nyroos: Water management 
planning for better water condition in 
Finland

Since the early 1970s, Finland has had 
ambitious plans for getting its waters 

into good shape. Success has been gained 
in many things, such as reducing point 
loading, but there is still plenty remaining 
to be done. Water management plans 
have created new kinds of opportunities 
for collaborating with various parties to 
attain and maintain good condition for 
the waterways. Now it is known what 
the various sectors should do and what 
actions will cost. It is also known that, 
if the planned actions are carried out, all 
waters can be restored to good condition, 
but this will take a long time yet.

Tarja Haaranen: Water pollution 
control by agriculture

Monitoring results show that the 
agricultural nutrient runoff 

potential, measured by nutrient ledgers, 
has steadily declined due to reduced use 
of artificial fertilisers. On the other hand, 
nutrient runoffs from slurry in animal 
production centres constitute a bigger 
problem than before. The reform of the 
common agricultural policy currently 
under way will decide on the standard 
and efficiency of agricultural water 
pollution control for the next phase of 
the programme, 2014–2021. The aim 
is better allocation and streamlining of 
environmental support for agriculture 
than at present. There needs to be more 
awareness of the problems caused by the 
trend towards concentration in animal 
husbandry and these must be taken into 
account in decision-making.

Ansa Selänne: There are plenty of 
challenges in water pollution control 
for peat extraction

In the past few years, public opinion 
has turned against peat extraction. Peat 

extraction has begun to be increasingly 
blamed for spoiling the waterways. 
Sludge, darkened water and turbidity 
have been seen as the most damaging 
of all the harmful impacts of the solids 
and humus contamination caused 
by peat extraction in waterways. The 
harmful effects of peat extraction on the 
waterways have been seen as particularly 
great in Central Finland, Pirkanmaa and 
Southern Savo. At the same time, the 
regional administrative offices have had 
to handle record numbers of licence 
applications for new extraction areas.

Heikki Mäkinen: Collaboration in 
water management – case Vesijärvi

Lake Vesijärvi, which extends to the 
area of Lahti’s Hollola and Asikkala, 

is one of Finland’s oldest lakes. According 
to some estimates, it was formed roughly 
10,800 years ago. Lake Vesijärvi has a 
history of more than a hundred years 
of pollution. In the mid-1970s, the 
city of Lahti and industry in the region 

were still dumping their wastewater 
with inadequate treatment into Lake 
Vesijärvi, which was one of the worst 
lakes in the country for deterioration. 
Measures adopted in the second half of 
the 1970s, which ended the outflow of 
wastewater into the lake, were the first 
steps in purifying Lake Vesijärvi.

Paavo-Petri Ahonen and Kata-Riina 
Valosaari: New knowledge and talent 
through financing of science – water-
related research

From the viewpoint of the 
competitiveness of Finnish know-

how for water, the production of front-
rank research data and the education of 
future talent are of primary importance. 
Science financing and researcher 
education are tools for building a 
foundation for new innovations and 
cultivating international-level talent. 
International research collaboration 
provides not only new goals but also a 
stamp of quality at the same time.

Finnish journal for professionals in the water sector
Published six times annually
Editor-in-chief: Timo Maasilta

Address: Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki, Finland

Other articles:

Hannele Pokka: International 
processes to support the development 
of water issues (Editorial)

Pekka M. Rossi, Timo Karjalainen, 
Pertti Ala-aho, Riku Eskelinen,  
Kalle Reinikainen and Bjørn Kløve:  
Multi-target assessment in support 
of agricultural planning in the Rokua 
aquifer catchment area

Martti Pulli: Air-pressure pulses in 
water pipe networks

Jenny-Maria Brozinski, Axel 
Meierjohann and Leif Kronberg:  
What do narcotic residues in 
wastewater tell us about the use of 
narcotics in Finland and Europe?

Jarmo Laitinen: The crow that tried to 
destroy an environmental permit

Markus Ukkola: Environmental 
aspects in public procurements

Risto Isomäki: Water, food and energy 
– an impossible equation?
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Vesi, ruoka ja energia – 
mahdoton yhtälö?

Vieraskynä

risto isomäki

Maailman väestö kasvaa. Maatalous-
tuotanto kasvaa. Lihan osuus ihmis-
ten ruokavaliosta lisääntyy. Henkeä 

kohti laskettu teollisuustuotanto ja fossiilisten 
polttoaineiden kulutus kasvavat. Yhä suurempi 
osa ihmisistä asuu kaupungeissa.

Kaikki nämä suuntaukset kasvattavat 
makean veden kulutusta, samalla kun käy-
tettävissämme olevat vesivarat hupenevat. 
Pohjavesialtaita hyödynnetään jo nyt suures-
sa osassa maailmaa paljon uudistumisvauhtia 
nopeammin. Myös iso osa vuoristoista alkunsa 
saavien jokien kuivakautisesta virtaamasta on 
jäätiköiden sulamisen vapauttamaa ”fossiilista” 
vettä. Kun sulamisen huippu on ohitettu, esi-
merkiksi Aasian suurien jokien kuivakautiset 
virtaamat romahtavat hyvin matalalle tasolle.

Ilmaston lämpeneminen kasvattaa sa-
demääriä, mutta haihtuvuus maaperästä ja 
pintavesistä kasvaa yleensä vielä enemmän. 
Lämpeneminen pienentää ruuan tuotantoa 
myös lisäämällä niin sanottujen C3-kasvi-
en fotorespiraatiohävikkejä. Tämä tarkoittaa 
käytännössä sitä, että lämpötilojen noustes-
sa C3-kasvien yhteyttämisessään käyttämä 
RuBisCO-entsyymi nappaa yhä useammin 
hiilidioksidimolekyylin asemasta happimole-
kyylin, mikä on yhteyttämisen näkökulmas-
ta puhdas huti. Ruokakasveistamme 95 pro-
senttia on C3-kasveja, tärkeimmät poikkeuk-
set ovat maissi ja sokeriruoko.

Kahden asteen suuruinen lämpeneminen 
vähentäisi Intian hehtaarikohtaisia vehnäsato-
ja noin 50 prosentilla kuivumisen ja fotores-
piraatiohävikkien yhteisvaikutuksen kautta. 
Pohjavesialtaiden tyhjeneminen nopeuttaa me-
renpinnan nousua ja pohjaveden liikakäytöstä 
johtuva maaperän tiivistyminen laskee maan 
pintaa. Ilmiö on erityisen merkittävä Kiinan 
suurien jokien suistoissa ja laaksoissa: maaperä 
vajoaa laajoilla alueilla jopa useiden millimet-
rien vuosivauhdilla. Myös monet muut suisto-
maat ovat jäämässä kahden tulen väliin.

Jos yllä luetellut suuntaukset jatkuvat, ne 
johtavat pian mahdottomaan tilanteeseen. 
Veden kasvavaa kulutusta ja pieneneviä voi-
mavaroja kuvaavat käyrät leikkaavat toisensa. 
Onko ongelmiin vielä mahdollista vastata, vai 
ylittääkö niiden mittakaava jo valtioiden ja 
ihmisyhteisöjen sopeutumiskyvyn? Vaikea sa-
noa. Mutta jos pyrimme tasapainoon, tärkein 
asia on vettä säästävä ruuantuotanto.

Hukkaan menevän sadeveden osuut-
ta voidaan vähentää lisäämällä puuston 
määrää erityisesti vuoristoissa sekä raken-
tamalla strategisiin paikkoihin maanpääl-
lisiä tai maanalaisia patoja tai maavalleja. 
Veden haihtuvuutta maaperästä voidaan 
pienentää katteiden ja varjopuuston avul-
la. Varjopuusto vähentää myös korkeiden 
lämpötilojen aiheuttamia ylimääräisiä fo-
torespiraatiohävikkejä. Monikerroksisten 
kotipuutarhojen ylivoimainen tuottavuus 
tropiikissa perustuu lähes varmasti juu-
ri varjopuuston fotorespiraatiohävikkejä ja 
haihtuvuutta pienentävään vaikutukseen. 
Menetelmä kannattaisi ottaa laajempaan 
käyttöön myös plantaaseilla ja tavanomai-
silla peltoviljelmillä.

C4-kasvit eivät käytä yhteyttämisessään 
RuBisCO-entsyymiä. Niiden vedenkäyt-
tö on jo nyt tehokkaampaa kuin C3-kas-
veilla ja ero kasvaa jos lämpötilat nousevat. 
Lämpeneminen voi nostaa maissin maailman 
ylivoimaisesti tärkeimmäksi viljakasviksi.

Erilaiset hyvin kuivilla ja kuumilla alueil-
la kehittyneet ruokakasvit kuten oliivipuu 
ja syötävät kaktukset ansaitsisivat laajem-
paa huomiota, sillä ne pystyvät tuottamaan 
suuria määriä ruokaa häkellyttävän pienellä 
vesimäärällä. Vähintään yhtä tärkeää olisi 
korvata eläinten tuottama liha soluviljel-
mistä tai kasvisvalkuaisesta tehdyllä keino-
tekoisella lihalla. Lihantuotanto vie jo nyt 
suuren osan kaikesta maatalouden kulutta-
masta vedestä. 
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Weholite-säiliöissä on ainutlaatuinen, kestävä ja joustava 
kaksikerrosputkirakenne. Säiliöiden materiaali on PE-
muovi, joka ei syövy, murru tai ruostu vuosien mittaan. 
Weholite-säiliöt valmistetaan mittatilaustyönä kunnallis-
tekniikkaan, teollisuuteen sekä maatalouteen ja ne sopivat 
niin sisä- kuin ulkokäyttöön. Yksilöllisyys alkaa jo ulkovärin 
valinnasta. Weholite-rakennetta sovelletaan myös kiinteis-
tö- ja kyläkohtaisissa WehoPuts-jätevedenpuhdistamoissa. 
Valitse Weholite – aito ja alkuperäinen.

Esimerkkisovelluksia
•  Alavesisäiliöt 
•  Alkalointisäiliöt
•  Kemikaalisäiliöt
•  Lietteen vastaanottosäiliöt
•  Saostussäiliöt
•  Tasausaltaat
•  Tulvavesien keräilyaltaat
•  Ylivuotosäiliöt

Parhaat kestävät
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