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P Ä Ä K I R J O I T U S

Jokainen suomalainen on varmasti
tietoinen Itämeren ympäristöongel-
mista. Meriveden samentuminen,

hapettomat pohjat, sinilevälautat, ran-
tojen nuhraantuminen sekä kalastajien
verkkojen limoittuminen ovat syöpy-
neet mieliimme uutisotsikoista. Kalan
syöntiäkin on jo kehotettu rajoittamaan
niissä piilevien myrkkyjen vuoksi.
Muutos Itämeren tilassa on ollut ranto-
jen asukin silmissä nopea ja yllättävä. 

Tutkijoille tieto Itämeren huonosta ti-
lasta ei ole kuitenkaan tullut yllätykse-
nä. Itämeren tilaa on jo vuosikymme-
nien ajan seurattu ja arvioitu erilaisilla
mittareilla. Tutkijoiden kaukonäköisyys
mahdollisti sen, että päätöksentekijät jo
varhaisessa vaiheessa tarttuivat ongel-
miin. Itämerelle luotiin ensimmäisenä
merialueena maailmassa suojeluohjel-
ma, johon kaikki rantavaltiot sitoutuivat. 

Joidenkin mielestä tilanteeseen he-
rättiin sittenkin liian myöhään ja peli on
jo menetetty. Erityisesti Ruotsissa jotkut
tutkijat ovat esittäneet, että Itämeri on
ajautunut lukkoon, jota ei voi enää ava-
ta. Kaiken takana ovat vanhat syntim-
me, vuosikymmenien saatossa mereen
lasketut saasteet ja ravinteet, jotka ovat
varastoituneet pohjamutiin suurina
kuormina. Täältä ne aika-ajoin pulpah-
tavat esiin aiheuttaen haitallisia levä-
kukintoja ja veden samentumista. 

Suomalaistutkijoiden näkemys Itä-
meren tilasta ei ole aivan yhtä synkkä.
Itämeren sisäiseen ravinnekuormituk-
seen voidaan vaikuttaa vähentämällä
ulkoista kuormitusta. Ravinnekuorman
pienentäminen vähentää eloperäisen ai-

neksen tuotantoa ja johtaa pohjien hap-
pitilanteen paranemiseen, jolloin sedi-
mentin ravinteet myös pysyvät pote-
roissaan. 

Tämä myönteinen viesti käy ilmi Suo-
men Akatemian rahoittamasta tutki-
musohjelmasta BIREME, jonka tuloksia
esitellään tässä lehdessä lyhyenä läpi-
leikkauksena. Kysymyksessä on laajin
koskaan Suomessa toteutettu tutkijoi-
den yhteisponnistus, jonka teemana on
Itämeri. Päättymäisillään olevassa oh-
jelmassa on ollut yhteensä 24 tutki-
mushanketta, joissa on selvitetty muun
muassa Itämeren rehevöitymistä, ka-
lastusta ja kalataloutta, biologista mo-
nimuotoisuutta, myrkkyjä, ympäristö-
historiaa, pohjoista ulottuvuutta sekä
Itämeren ympäristövaltioiden ympä-
ristöhallintaa. Akatemian lisäksi ohjel-
maa ovat rahoittaneet ympäristöminis-
teriö, liikenne- ja viestintäministeriö,
maa- ja metsätalousministeriö, Maj ja
Tor Nesslingin säätiö sekä Venäjän pe-
rustutkimusrahasto.

BIREME hankkeissa saatiin paljon
uutta tietoa, jonka yksityiskohtainen
luetteleminen johtaisi nopeasti hapen-
puutteeseen. Muutamia ’’highlightse-
ja’’ on kuitenkin pakko nostaa esiin. Esi-
merkiksi Itämeren lajiston alkuperä tun-
netaan nyt aikaisempaa paremmin, kii-
tos genetiikan ja uusien molekyyli-
menetelmien. Uusia ’’mereenmuutta-
jia’’ tulee nykyisin ihmisen mukana, ja
näiden tulokaslajien aiheuttamiin hait-
toihin tulee kiinnittää entistä suurem-
paa huomiota. 

Tähän saakka on yleisesti uskottu öl-

jyvahinkojen alkaneen merialueellam-
me vuonna 1969, jolloin öljytankkerit
Eira, Palva ja Raphael ajoivat karille. BI-
REME tulokset kuitenkin osoittavat tä-
män käsityksen vääräksi. Vuosina
1946–1969 merialueellamme tapahtui
yli 60 tahatonta öljyonnettomuutta se-
kä satoja tahallisia ja vakavia öljypääs-
töjä. Siten Itämeri alkoi muuttua öljy-
tuhojen osalta ympäristöongelmaksi jo
1940-luvun lopulta lähtien.

Tutkimus myös osoittaa, kuinka Itä-
meri on laajan valuma-alueensa sum-
ma: kaukana sisämaassa tehdyt pääs-
tövähennykset vaikuttavat Itämeren ti-
laan. Myös järvialtaat vähentävät mer-
kittävästi ravinteiden kulkeutumista,
erityisesti jos niiden ekologinen kunto
on hyvä. Kotimaisen ravinnekuormi-
tuksen vähentämisellä voidaan suh-
teellisen nopeasti parantaa omien ran-
nikkovesiemme laatua. Pelkästään ko-
timaisilla päästövähennyksillä ei voida
kuitenkaan merkittävästi vaikuttaa avoi-
men Suomenlahden tilaan. Tähän tarvi-
taan Venäjältä tulevan ravinnekuormi-
tuksen voimakasta vähentämistä. 

Kaikkien huonojen uutisten keskellä
BIREME antaa siis meille toivoa; voi-
makkaasti pilaantuneet merialueetkin
voivat toipua, jos päästöjä vähennetään.
Itämeren ekosysteemin palautumisky-
ky on hämmästyttävä. Niin, ja se kala:
Itämeren kalaa voi ja pitää syödä, mut-
ta isokokoista rasvaista kalaa tulisi naut-
tia vain rajoitetusti. 

Itämeren suojelu tarvitsee edelleen
tuekseen luotettavaa tutkimustietoa.

Atte Korhola
Professori
Helsingin yliopisto,
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
E-mail: atte.korhola@helsinki.fi

Tutkimustieto tarpeen
Itämeren
ympäristöongelmien
ratkaisemisessa
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I T Ä M E R I

Itämeren ympäristön 
muuttuva hallinta ja 
tieteellinen tieto

Itämeren alue on sekä poliittisesti että ympäristöltään haavoit-
tuva ja jatkuvassa muutoksessa oleva alue. Meri itsessään on
haavoittuva ekosysteemi verrattuna syviin ja suolaisiin meriin.
Alueen maat ovat korkean teollisuusasteen maita, joissa har-
joitetaan myös tehomaataloutta. Alueen väestömäärä on suuri
ja maantieteellisesti keskittynyt. Hallinnollisesti alueeseen kuu-
luu erittäin vakaita valtioita, joiden taloudet ovat historiallisesti
olleet vahvoja, mutta myös maita joiden poliittinen, hallinnolli-
nen ja taloudellinen kehitys on viimeisen kahden vuosikymme-
nen aikana ollut jatkuvassa murroksessa. 

Marko Joas
VTT, Dosentti, Tutkimusjohtaja
Åbo Akademi, Julkishallinnon laitos
E-mail: marko.joas@abo.fi

Erik Bonsdorff 
Meribiologian professori,
Åbo Akademi
E-mail: erik.bonsdorff@abo.fi

Ympäristöuhkien ja -ongelmien hal-
linta on siis haasteellinen tehtävä
Itämeren ja sitä ympäröivän alu-

een osalta. Myös kansallisten ja kan-
sainvälisten hallintamallien muutokset
sekä laajaan ympäristöpolitiikka-kä-
sitteen muutokset ovat molemmat tuo-
neet oman lisänsä keskusteluun ja po-
liittisiin hallintorakenteisiin.

Ympäristöpolitiikka on tavanomais-
ten hallinta-instrumenttien osalta saa-
vuttanut perustason, mutta uudet aloit-
teet vaativat usein laajemman instru-
mentti- ja legitimiteettipohjan. Kestä-
vän kehityksen politiikan katsotaan
vaativaan hyvinkin laajaa kansalaisten
tukea koska kestävän kehityksen vaati-
mat rajoitukset ja muut ohjauskeinot ei-
vät ainoastaan koske teollisuuslaitoksia
ja muita tuottajia vaan nimenomaan ih-

misiä, asukkaita, kansalaisia. Koska kes-
tävä kehitys koskettaa suoraan kaikkia
toimijoita, myös sen toteuttamiseksi on
saatava mukaan kaikki yhteiskunnan
tasot ja toimijaryhmät sekä kansalaiset.
Tämä poliittisen toimintatavan muutos
kulkee suomenkielessä nimellä ympä-
ristön hallinta (eng. governance) ja pe-
rustuu perinteistä laajempaan näke-
mykseen politiikan ja muun yhteis-
kunnan yhteistyösuhteista. Muutoksen
taustalla ovat demokratian muuttuvat
toimintatavat ja arvot. Muutos koskee
niin yhteiskunnan eri tasojen sisäisiä toi-
mintatapoja, mutta myös eri tasojen ja
yhteisöjen välistä vuorovaikutusta,
usein monitasohallinnaksi kutsuttua
toimintatapaa (eng. multilevel gover-
nance).

Toimintaympäristön muuttuessa
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myös tieteellisen tiedon muodon ja käy-
tön voidaan odottaa muuttuvan. Tämän
artikkelin tavoitteena on ensin esitellä
uuden monitasohallintamallin muka-
naan tuomia muutoksia Itämeren alu-
een hallinnassa ja tämän jälkeen nostaa
esille mitä tämä muutos tarkoittaa tie-
teellisen tiedon käyttötavoille ja muo-
dolle.

Muuttuvat ympäristöongelmat ja
muuttuva demokratia

Ympäristöarvojen, kestävän kehityksen
ideaalin ja demokratian yhteensovitta-
minen on vaikea tehtävä. Demokratia
itsessään on normatiivinen arvo, sisäl-
täen oletuksen yksilön autonomiasta ja
oikeuksista, mutta myös yhteiskun-
nan oikeudesta rajoittaa yksilön va-
pautta. Ympäristöpolitiikka edellyttää
usein että yksilön oikeutta käyttää ym-
päristöä resurssina rajoitetaan tavalla
tai toisella. Yhden toimijan rajoitukset
voivat tietenkin lisätä toisen toimijan
vapauksia.

Tärkeänä muuttujana ympäristöpo-
litiikassa on suhde, joka mittaa rajoi-
tusten kohteena olevien toimijoiden
määrää suhteessa niistä hyötyjiin. Pe-
rinteisen ympäristöpolitiikan keinoin
lähestyttiin useimmiten pientä määrää
(teollisia) toimijoita joita hallittiin pääs-
törajoituksin ja seurannalla. Syy–seu-
raus -suhteet olivat ainakin teoriassa yk-
sinkertaisia ja perinteisillä instrumen-
teilla hallittavia. Uudet ympäristöon-
gelmat, kuten ilmaston lämpeneminen
ja meren rehevöityminen, ovat kuiten-
kin hyvin erilaisia tältä osin. Yhä suu-
rempi määrä toimijoita on joko suoraan
tai välillisesti aiheuttamassa monia
uusia ympäristöongelmia (Weale 1992).
Mitä suurempi määrä toimijoita on on-
gelman aiheuttanut, sitä vaikeampaa
ongelman syntyyn on vaikuttaa taval-
la joka ei rajoita enemmistön yksilön-
vapauksia. Erityisesti kestävän kehi-
tyksen politiikan on katsottu vaativan
yksilön autonomiaa rajoittavia sään-
nöksiä ja arvopohjan muutoksia, ja jot-
ta nämä voitaisiin toteuttaa, muutok-
sille on saatava enemmistön hyväksyn-
tä:

’’…far-reaching value changes implies
that citizen participation would be a ne-
cessary prerequisite for successful ecologic

governance. Comprehensive value changes
simply cannot achieve political legitimacy
without widespread democratic participa-
tion in the process of change.’’ (Lundqvist
2004: 148)

Monikerroksista ja toimijalähtöistä
päätöksentekoa on alettu kutsua ym-
päristön hallinnaksi. Eri toimijoiden ja
yhteiskunnan eri tasojen yhteistyöhön
perustuvaa päätöksentekoa tapahtuu
myös muilla politiikan lohkoilla, tosin
kehitys on ollut hyvinkin nähtävillä
juuri ympäristöpolitiikassa johtuen eh-
kä sektorin varhaisesta kehitysvaihees-
ta (kts. Dryzek 1997 ja Gibbs 2000).

(Ympäristön) Hallinta

Perinteinen näkemys poliittisesta pää-
töksenteosta perustuu edustuksellisen
demokratiaan, eli kansan valtuuttaman
poliittisen tahon oikeuteen määrätä
muiden toimijoiden ja kansalaisten toi-
minnasta lain antamissa puitteissa. Kan-
sallisen päätöksenteon ja toimeenpanon
osalta kyseessä on hierarkkinen hallin-
torakennelma. Kansainvälisessä pää-
töksenteossa perinteinen toimintatapa
on, että päätösvaltaiset maat sopivat
keskenään yhteisistä pelisäännöistä. Yk-
sittäinen maa voi joko noudattaa tai il-
man todellista sanktion uhkaa jättää
noudattamatta sääntöjä, etenkin jos maa
on jättäytynyt sopimusten ulkopuolel-
le. Kansallisvaltiot ovat tässä mallissa,
jos ei ainoita, niin ainakin dominoivia
toimijoita.

Useat empiiriset tutkimukset ovat
kuitenkin kritisoineet edellä kuvattua
perinteistä mallia todeten sen olevan
kaukana käytännön elämästä. Kansal-
lisvaltion ja sen poliittisen järjestelmän
on osin odotettu jopa menettävän mer-
kitystään muutosten seurauksena. Tä-
mä tosin tuskin on kuitenkaan kysy-
mys, vaan kyseessä on lähinnä poliitti-
sen järjestelmän sisäinen muutos, so-
peutuminen, muuttuvaan toimintaym-
päristöön (kts esim. Hooghe & Marks
2003). Edellä kuvattu muutos valtion si-
säisissä ja ulkoisissa toimijarakenteis-
sa sekä toimintatavoissa on kuitenkin
useimmin käytetty hallinta-käsitteen
määritelmä (Eckerberg & Joas 2004,
Rhodes 2000).

Hallinnan käsitteeseen kuluu keskei-
sesti toimijakentän laajentuminen kä-

sittämään myös perinteisen politiikan
ulkopuolisia toimijoita (kansalaisyh-
teiskunta ja sen sisäiset verkostot) ja
uusia toimintatapojen (sekä muodolli-
nen että vapaamuotoinen toiminta) si-
ten, että voisi jopa puhua laajentunees-
ta korporatiivisesta mallista (kts. esim.
Evans et al. 2005). Paikallisella tasolla
toiminnassa korostuu …

’’…emerging forms of collective decision-
making at local level, which lead to the de-
velopment of different relationships, not
simply between public agencies but between
citizens and public agencies.’’ (Goss 2001:
11)

Valtioiden politiikkaa ohjaavat kan-
sainväliset sopimukset osin toivovat
(Agenda 21 ja Rio-prosessi), osin vaa-
tivat (Århusin sopimus) kansalaisten
osallistumismahdollisuuksien lisää-
mistä nimenomaan ympäristöpolitii-
kassa. Ohjausta muuttuvaan toiminta-
malliin on tapahtunut siis myös kan-
sainvälisen lain puitteissa.

Ympäristöpolitiikassa ja erityisesti
kestävän kehityksen politiikassa myös
toimintakentän laajuus korostaa moni-
toimijamallin tehokkuutta verrattuna
perinteiseen malliin. Paikallisen tason
aktivoituminen ajamaan omaa kestävän
kehityksen politiikkaa (esim. Joas 2001)
vaatii paikallisen tason kapasiteetin jat-
kuvaa kehittymistä: 

’’Local governments […] may achieve ob-
jectives well beyond their formal duties. The-
se achievements may only be realized
through consultation, dialogue and partici-
pation (the process of governance); but in
most cases this will only happen if there is
also effective government.’’ (Evans et al.
2006)

Monitasohallinta

Monitasohallinnan mallissa tunniste-
taan myös valtion ulkosuhteissa tapah-
tuneet muutokset. Valtion monopoli on
tältä osin murtunut viimeistään Euroo-
pan Unionin jäsenyyden myötä, tosin
käytännössä paljon aikaisemmin. Kan-
sainvälisen toimijakentän laajentumi-
nen on osin valtioiden sopimusten seu-
rausta, osin muiden kuin valtiollisten
toimijoiden seurausta.

Kansallisessa politiikassa muutos
merkitsee sitä, että kansainväliset toi-
mijat – esimerkiksi lobbausorganisaa-
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tiot, yritykset, kansainväliset järjestöt ja
verkostot – voivat ja yrittävät vaikuttaa
kansallisen, mutta myös paikallisen ta-
son politiikan muodostumiseen. Yli-
kansallinen toimija voi siis ainakin vä-
lillisesti vaikuttaa kunnan ympäristö-
politiikan muodostukseen. Vaihtoeh-
toisesti myös kunnat ja erityisesti suu-
remmat kaupungit sekä useat muut pai-
kalliset, alueelliset ja kansalliset toimi-
jat tahtovat omalta osaltaan vaikuttaa
myös ylikansalliseen päätöksentekoon
eri verkostojen kautta (Eckerberg & Jo-
as 2004).

Itämeren alueen uudet
toimintatasot ja uudet toimijat

Edellä lyhyesti kuvattu ympäristöpoli-
tiikan muutos niin paikallisella kuin yli-
kansallisellakin tasolla on vahvasti esil-
lä Itämeren hallinnan kehityksessä. Pe-
rinteiset poliittiset mallit meren ympä-
ristöhallintaan luotiin alueen valtioiden
ollessa vielä jakaantuneina kylmän so-
dan etupiireihin. Näin ollen perinteiset
poliittiset ja hallinnolliset rakenteet – ai-
nakin kansalaismielipiteen ja hallinnon

kehittymisen osalta – yhä edelleen osit-
tain seuraavat jakoa itäiseen ja läntiseen
osaan. Myös tässä kehityksessä on maa-
kohtaisia eroja. EU-jäsenyyden myötä
itäisen Itämeren alueen ympäristönpo-
litiikan rakenteiden kehitys on kuiten-
kin ollut nopeaa ja yhteisiin malleihin
pohjautuvaa.

Paikallishallinnossa muutokset ovat
olleet suurelta osin kuitenkin ohjaa-
mattomia ja toimijalähtöisiä. Paikalli-
sen tason aktiivisuus pohjautuu suu-
relta osin kaupunkien ja kuntien oma-
aloitteisuuteen sekä monitasohallinnan
kautta tapahtuvaan vaikuttamiseen
niin valtioiden kautta kuin myös nii-
den keskushallintojen ohi. Paikallis-
hallinnon omassa toiminnassa hallin-
nan käsite on laajentanut toiminta-
kenttää niin paikallisiin toimijaver-
kostoihin, esimerkiksi Agenda 21 toi-
minnan kautta, kuin myös monikan-
sallisiin toimijoihin, kuten kaupunkien
väliset toimijaverkostot. Ympäristö-
ja kestävän kehityksen politiikan osal-
ta aktiivisia kaupunkiverkostoja ovat
esimerkiksi ’’Union of the Baltic Cities’’
(UBC), ’’Local Governments for Sustai-

nability’’ (ICLEI) ja ’’Eurocities’’. Nämä
verkostot toimivat hyvin itsenäisesti,
niillä on omat yleis- ja ympäristöpo-
liittiset tavoitteet ja ne saavat varoja se-
kä jäseniltä että myös monikansallisil-
ta toimijoilta, kuten Euroopan Unionil-
ta. EU voi siis osin ohjata paikallisen
tason toimintaa vapaaehtoisten ver-
kostojen kautta. Paikallisen tason työs-
kentelyä – ainakin Agenda 21 toimin-
taa sekä myös muiden vapaaehtoisten
ympäristöpolitiikan instrumenttien
käyttöä – ohjaa toimijoiden välisen yh-
teistyön periaate. Hallintatavan muu-
toksilla on myös suora yhteys paikal-
listen toimijoiden ja ympäristön väli-
seen suhteeseen. Uudet toimijat tuovat
uusia sääntöjä ja tapoja, mutta myös
luovat uusia yhteistyörakenteita. Van-
hahko hallintokulttuuri vaihtuu vai-
heittain eri toimijoiden väliseen kes-
kustelukulttuurin, osin jopa uuteen de-
mokratian malliin.

Kern & Löffelsend (2004) nostavat
esille kolme erityisesti Itämeren ym-
päristön tilaan suuntautunutta toimi-
jaa. Niin rahoituksensa kuin raken-
teensakin puolesta vanhahkoa valtio-
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keskeistä toimijaa edustaa HELCOM,
kun taas monitasohallinnan piiriin voi-
daan laskea esimerkiksi valtiopohjai-
nen, mutta verkostoperiaatteella toi-
miva Baltic 21 ja kaupunkiverkostona
toimiva UBC. Valtioiden suora vaiku-
tusmahdollisuus UBC:n toimintaan on
hyvin pieni ja myös rajallinen Baltic 21-
verkostoon. Järjestöt käyttävät myös
politiikan toteuttamiseksi erilaisia toi-
mintatapoja. Verkostojen voima pe-
rustuu lähinnä esimerkkeihin ja va-
paaehtoisten tavoitteiden asettamiseen,
kun taas HELCOM:n päätavoitteena
on saada aikaan päästörajoituksia kos-
kevaa lainsäädäntöä.

Muuttuva tiedontarve 
– muuttuvan tiedon tarve

Ympäristöhallintaa käsittelevän kirjal-
lisuuden yhtenä lähtökohtana on tiedon
kasvava tarve. Toimijaryhmien ja kan-
salaisten kasvava suora osallistuminen
ei ainoastaan lisää tarvittavan tiedon
määrää vaan muuttanee myös välitet-
tävän tiedon muotoa. Tiedonvälitys-
kanavien tarve laajenee, ja myös tie-
donkulun suunta voi osin muuttua
(esim. Joas et al. 2005).

Osallistuvan demokratiamallin mu-
kaan on toivottavaa, että päättäjien – pe-
rinteisten poliitikkojen – ja kansalais-
yhteiskunnan – kansalaisten – välinen
vuoropuhelu olisi jatkuvaa ja tapahtui-
si avoimilla foorumeilla. Paikallisella ta-
solla eri toimijaryhmien vaikutusmah-
dollisuuksia on lisätty eri ’’new public
management’’ ratkaisuilla. Käyttäjäde-
mokratialle on luotu uusia kanavia li-
säämällä mielipiteiden ja tiedon väli-
tystä, usein uuden tietotekniikan avul-
la. Tiedonkulun kaksisuuntaisuutta tar-
vitaan tietenkin perinteisillä hyvin-
vointisektoreilla. Myös politiikan sek-
toreilla joissa yhteistä hyötyä pidetään
yksityistä hyötyä tärkeämpänä, kuten
ympäristöpolitiikassa, on kahdensuun-
taisen tiedon tarve suuri (von Malm-
borg 2004).

Koska tiedon rooli on tärkeä politii-
kan muodostumisessa – vahvistaen
päätöksentekokykyä tai vahvistaen pää-
töksien legitimiteettiä (Lundqvist 2004:
87) – on myös tärkeää että tiede pys-
tyy vastaamaan tiedon tarpeeseen oi-
keassa muodossa eri toimijoille. Tiedon

tuottajan on oltava tietoinen sen käyt-
tötarkoituksesta jotta tiedon taso ja
muoto sopisi tarkoitukseen. Edellä
näimme että toimijakenttä on laajentu-
nut kansalaisyhteiskunnan puolelle ja
tässä toimijajoukossa on sekä osaamis-
tasoiltaan hyvinkin osaavia toimijoita
kuin myös henkilöitä joiden toimialaan
ympäristökysymykset eivät juuri kuu-
lu. Tiedemiestä tai -naista voi kohdata
samanaikainen tarve olla sekä yksityis-
kohtainen että suuripiirteinen, varsin-
kin verkostomaisessa toimijaympäris-
tössä. Toisaalta, myös yhteiskunnan on
opittava kuuntelemaan ja kyettävä hyö-
dyntämään tieteellisesti perusteltuja
ympäristöalan päätöksenteko-apuväli-
neitä (Wulff et al. 2001).
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I T Ä M E R I

Itämeren biologinen 
monimuotoisuus 
– vain muutos on pysyvää

Itämeri oli luonnostaan kirkasvetinen, vähäravinteinen ja vähä-
tuottoinen. Meidän meremme on nuori – vain 10 000–12 000
vuotias. Ikääntyessään Itämeri muuttuu luonnostaankin, mutta
Homo oeconomicus on kiihdyttänyt muutoksia. BIREME-tutki-
musohjelmassa on selvitetty Itämeren eliölajiston muutoksia ly-
hyillä ja pitkillä aikajänteillä varhaisista saapumisista viime vuo-
sien muutoksiin.
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Itämeren historia jääkauden jälkeen
käsitti sarjan makean veden- ja mur-
tovesivaiheita. Eliöstö koostuu eri vai-

heiden aikana lähialueilta tänne siirty-
neistä lajeista. Se on sisävesi- ja merila-
jien, Atlantin jokisuiden murtovesila-
jien ja myöhemmin ihmisen mukana
kauempaa saapuneiden tulokaslajien
sekoitus. 

Kokonaislajimäärä on kuitenkin hy-
vin pieni. Suomen rannikoilla elää vain
neljä luontaista ja kolme ihmisen tuo-
maa simpukkalajia, kun niitä Pohjan-
meressä on satoja. Useimmille eliöille
Itämeren murtovesi on joko liian ma-
keaa tai liian suolaista. Muutoin olot oli-
sivat monimuotoisuuden kannalta hy-
vät. Rannikoiden rikkonaisuus tarjoaa
moninaisia elinympäristöjä. Vaihettu-
minen etelästä pohjoiseen on avainte-
kijä: 1400 km matkalla suolapitoisuus
pienenee lähes 20 promillesta miltei ma-
keaan veteen. Vesimassan kerrostunei-

suus merkitsee lämpötilan, hapen, suo-
lapitoisuuden ja ravinteiden kirjoa sy-
vyyssuunnassa.

Uutta tietoa lajien historiasta
Itämerta on syystä pidetty maailman
parhaiten tutkittuna merenä. Sen eläi-
mistön alkuperästä ja monimuotoisuu-
desta on kuitenkin saatu yllättävää uut-
ta tietoa, kun eläinten sukulaissuhteita
on jäljitetty uusilla menetelmillä. Pe-
rintöaineksen DNA:n ja sen koodaa-
mien proteiinien tutkimus osoittaa, et-
tä eräiden Itämeren tärkeimpien pohja-
eläinten juuret ovatkin Tyynessämeres-
sä, eivät Tanskan salmien takana lähi-
Atlantissa. Tämä koskee niin kovia poh-
jia hallitsevaa sinisimpukkaa kuin peh-
meiden pohjien liejusimpukkaa. Ulkoi-
sesti simpukat ovat niin samannäköisiä,
että alkuperäerot jäivät aiemmin huo-
miotta.
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Itämeri-tutkimusohjelmassa on mm.
selvitetty sitä, miten ja milloin kaukai-
set simpukat saapuivat Pohjois-Eu-
rooppaan ja mitä tapahtuu, kun niiden
perimä Itämeressä nyt sekoittuu At-
lantin simpukoiden perimään. Syy ou-
toon alkuperään voisi tässäkin olla kul-
keutuminen laivojen mukana. Tulos-
ten mukaan nämä simpukat ovat kui-
tenkin saapuneet Itämereen luontai-
sesti, todennäköisesti pian jääkauden
jälkeen (kuva 1). Muualla Pohjois-Eu-
roopassa, mm. Vienan- ja Barentsin-
meressä vastaavia kaukoleviämisiä
näyttää tapahtuneen myös hiljat-
tain.

Ennen tätä Tyynenmeren ja Atlantin
simpukat ovat kehittyneet eristyksissä
itsenäisesti miljoonia vuosia; niitä pi-
detään eri alalajeina tai lajeina. Kohda-
tessaan Itämeressä ne ovat risteytyneet
ja niiden osittain sekoittuessa, niiden
synteesinä, on syntynyt genomiltaan ai-
nutlaatuisia, vain täällä esiintyviä sim-
pukkamuotoja. 

Vanha totuus, ettei Itämeressä olisi
vielä ehtinyt kehittyä sille ominaista
eliöstöä, joutuu näin uuteen valoon.
Tyynenmeren liittyminen vaellusalku-
perien kirjoon antaa uuden, odotta-
mattoman globaalin sävyn Itämeren
luonteeseen erilaisten faunojen sula-
tusuunina jo ennen ihmisen puuttu-
mista peliin. 

Vierasperäiset tulokaslajit 
– merten vapaamatkustajat

Itämeressä on tavattu yli 100 vierasta
tulokaslajia; 60–70 on asettunut pysy-
västi ainakin johonkin osaan Itämerta
(kuva 2). Vieraat lajit ovat usein ympä-
ristöongelma – myös merissä. Lajeista
vajaa 20 on haitallisia ihmisen kannal-
ta. Merirokko (’’näkki’’), amerikkalai-
nen tulokas 1800-luvulta, on Suomessa
esiintyvistä haitallisin.

Meriliikenteen kasvu, siirtoistutukset
sekä akvaario- ja koe-eläin- ja kasvila-
jien huolimaton käsittely ovat pääsyitä
vieraiden lajien leviämiseen. Maailman
kauppalaivat kuljettavat vuodessa 4–7
miljardia tonnia painolastivettä, joka
pumputaan mereen lastaussatamissa.
Joka hetki on 3 000–7 000 lajia matkalla
painolastitankeissa tai laivan rungon
päällyskasvustona. 

Parhaiten menestyneet tulokkaat uh-
kaavat biologista monimuotoisuutta ja
haittaavat merenkulkua sekä kalastus-
ta. Itämeren vähäsuolaisuus suojaa val-
tameriltä kulkeutuvia lajeja vastaan.
Valtamerten rannikoiden satamista
useimmat sijaitsevat kuitenkin joki-

suissa, siis murtovedessä kuten Itäme-
rikin. Suomenlahti on erityisen alttiina
tulokkaille: uudet satamat, esim. Pri-
morsk, kasvattavat painolastiveden
määrää. Kanavaliikenne (Mustame-
ri/Kaspianmeri–Volga–Suomenlahti-
yhteys) avaa tien tulokkaille kaakosta.

Kuva 1. Molekyylituntomerkeillä tunnistettujen sinisimpukkalajien levinneisyys.
Tyynenmeren alkuperää olevien simpukoiden perimään on Itämeressä sekoittunut
atlantinsinisimpukan geeniaineista. Liejusimpukan (Macoma balthica)
leviämishistoria on samankaltainen (Väinölä 2003).

Kuva 2. Itämeressä tavattujen vierasperäisten tulokaslajien määrä on kasvanut 
toisen maailmansodan jälkeen etenkin laivaliikenteen tuomana. 
(Lähde: www.ku.lt/nemo/alien_species_directory.html)

VT0602 s06-47  29.3.2006  14:16  Sivu 11



12 VESITALOUS  2/2006

Tämä merten ’’ekologinen ruletti’’ on
osa globaalimuutosta. Riski on aina ole-
massa: ennakolta ei voi arvioida, mitä
seurauksia tulokaslaji voi tuoda muka-
naan. 

Ihmisen aiheuttamat häiriöt heiken-
tävät ekosysteemien kykyä torjua uusia
tulokkaita. Lajiston muutokset ja myös
tulokaslajien runsaus ovat merkkejä sii-
tä, että elinympäristö on alttiina ym-
päristöstressille. Meressä tulokaslajit
ovatkin yleisimpiä satamissa sekä jä-
tevesien tai jäähdytysvesien purku-
alueilla.

BIREME-ohjelmassa selvitettiin ensi
kertaa Itämerellä painolastitankeissa
saapuvaa eliöstöä ja sen ekologista
merkitystä. Satamien lajistoa tutkittiin
Haminassa, Kilpilahdessa, Koverha-
rissa ja Naantalissa. Tulokaslajien saa-
pumisriski näihin satamiin arvioitiin
liikennetilastojen perusteella. Lisäksi
arvioitiin mitkä tulokkaat Luoteis-Ve-
näjältä ja Baltiasta voivat ilmaston läm-
metessä päätyä Saimaan kanavan kaut-
ta sisävesiimme. Saimaa-tutkimus lie-
nee ensimmäinen laatuaan Euroopas-
sa.

Satamista löydettiin kaksi uutta, jo
vakiintunutta pohjaeläintulokasta. Tii-
kerikatka (pohjoisamerikkalainen äy-
riäinen) on runsas Haminassa ja Naan-
talissa. Valekirjosimpukka (alkuaan
Meksikonlahden alueelta) esiintyy ti-
heinä rykelminä (jopa 28 000 yksi-
löä/m2) Loviisan ydinvoimalan jääh-
dytysvesien purkualueella. Tulokasla-
jien seurannan järjestäminen on siten
tärkeätä.

Muukalaispeto vähentää
saariston biodiversiteettiä

Osa Pohjois-Amerikasta tuoduista tar-
haminkeistä karkasi ja sopeutui oloi-
himme nopeasti. 1970-luvulla minkki
oli levittäytynyt Lappia ja ulkosaaris-
toa myöten. Saaristossa minkki me-
nestyy hyvin: taitavana uimarina se
pystyy levittäytymään uusille alueil-
le.

Saaristomeren kansallispuistoon ja lä-
hialueille perustettiin kaksi minkin
poistoaluetta ja kaksi verrokkialuetta,
joilla minkit ovat eläneet rauhassa. Ku-
kin alue käsittää noin 60 pientä, puu-
tonta luotoa. Tehokkaan pyynnin an-

sioista poistoalueet ovat pysyneet lähes
minkittöminä. Näin on tarjoutunut
maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen
tilaisuus selvittää minkin saalistuksen
pitkäaikaisvaikutuksia. 

Poistopyynnin seurauksena 14 saa-
ristolintulajin kannat 22:sta yleistyivät.
Eräät lajit, kuten tukkasotka, pilkkasii-
pi ja lapintiira, runsastuivat hyvin sel-
västi, toiset taas vain vähän. Hyötyvät
lintulajit ovat usein pienikokoisia ja pe-
sivät myöhään lokkiyhdyskunnissa.
Verrokkialueilla pesivien lajien luku-
määrä lisääntyi saarten eristyneisyyden
kasvaessa; poistoalueilla tätä suhdetta
ei ollut. Siten minkinpoisto lisäsi myös
linnuston monimuotoisuutta, erityises-
ti lähempänä mannerta olevilla saaril-
la.

Pienillä luodoilla elävät myyrät ei-
vät ennen minkin tuloa ole kohdanneet
ympärivuotista maapetoa. Saarilla, joil-
la ravintoa on paljon ja täten edelly-
tykset myyräkantojen kasvulle ovat
olemassa, minkki pystyi estämään pai-
kallisten peltomyyräkantojen tiheys-
kasvun kesän aikana. Tällä voi olla
merkitystä saariston myyräpopulaa-
tioiden rakenteeseen ja levittäytymi-
seen, mutta myös luotojen kasvilli-
suuteen.

Tavallisen sammakon kannat kasvoi-
vat minkinpoiston seurauksena, mutta
vasta 5–6 vuotta poiston aloittamisen
jälkeen. Tämä johtunee siitä, että ulko-
saariston karuissa olosuhteissa sam-
makot tulevat sukukypsiksi vasta usean
vuoden isässä. Tuontipedot voivat olla
yksi keskeinen tekijä maailmanlaajui-
sesti havaituille, aikaisemmin selittä-
mättömäksi jääneille sammakkokan-
tojen romahduksille, jopa sukupuutoil-
le.

Minkin hävittäminen laajoilta alueil-
ta saaristossa on mahdollista. Ihmisen
villiksi päästämä minkki on merkittävä
Itämeren saaristoluonnon monimuo-
toisuuteen vaikuttava tekijä. Tuloksia
voidaan soveltaa luonnon monimuo-
toisuuden suojelemisessa sekä riistan-
hoidossa saaristossa ja arvokkailla lin-
tuvesillä. 

Rantavyöhykkeen muuttuvat
leväyhteisöt

Lajistollinen monimuotoisuus ja yksi-

lömäärien runsaus on Itämeressä suu-
rimmillaan matalassa vedessä, jossa va-
loa riittää pohjaan saakka. Pienialaises-
ti vaihtelevat kasvuolosuhteet ja yhtei-
söä harventavat häiriöt varmistavat kas-
villisuuden säilymisen monimuotoise-
na. Ilman niitä lajienvälinen syrjäyttä-
vä kilpailu johtaisi parhaan kilpailijan
monokulttuuriin. 

Rantojen makroleväyhteisössä on
paljon nopeakasvuisia, elinkaareltaan
lyhyitä levälajeja. Nämä lajit ovat op-
portunisteja, ottavat tilaisuudesta vaa-
rin ja hyödyntävät resursseja nopeas-
ti. Toukokuinen vielä paljas rantaki-
vikko voi parin viikon päästä olla vih-
reän maton peittämä. Matto koostuu
pääosin viherahdinparrasta, jolla on
kesän mittaan useita sukupolvia. Sen,
kuten muidenkin opportunistien, li-
sääntymiskausi on pitkä ja siksi nämä
lajit kilpailevat tehokkaasti kasvutilas-
ta. 

Matala rantavyöhyke on altis häi-
riöille. Kova aallokko järjestää pohjan
maa-ainesta ja pyörittelee kiviä. Kun
kasvukauden eri aikoina on tarjolla eri
levälajien lisääntymispartikkeleita hy-
vin vaihtelevasti, uudelle laikulle ke-
hittyvän yhteisön rakenne riippuu lai-
kun syntyajankohdasta. Häiriöiden
vuoksi leväyhteisöstä muodostuu mo-
saiikki. Mosaiikkisuus muovaa lajien-
välisiä vuorovaikutussuhteita: levien
lajienvälinen kilpailu vaihtelee laikus-
ta toiseen, samoin laidunnuksen koh-
distuminen eri levälajeihin. Laikkui-
suuden myötä syntyvä vuorovaiku-
tussuhteiden muuntelevuus edesaut-
taa lajistollisen monimuotoisuuden säi-
lymistä.

Rehevöityminen suosii
opportunisteja

Monivuotiset lajit, kuten rakkolevä,
edustavat pysyvyyttä nopeakiertoisten
lajien vaihtelevassa yhteisössä. Itäme-
ren rehevöitymiskehitys on muuttanut
rakkolevämetsiä. Vesipatsaan tuotan-
to on kasvanut, vesi samentunut ja se-
dimentaatio lisääntynyt. Rakkolevä-
vyöhykkeet ovat kaventuneet; Saaris-
tomeren alueella rakkolevä kasvaa
yleensä alle 3 m syvyydellä. Ruotsa-
laisten tutkimusten mukaan 1950 -lu-
vulla rakkolevää kasvoi Tukholman
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saaristossa aina 11.5 m syvyyteen saak-
ka. Myös eräät muut monivuotiset, sy-
vällä esiintyvät punaiset ja ruskeat le-
vät, kuten pohjankivitupsu, ovat taan-
tuneet lisääntyneen sedimentaation
vuoksi. 

Vaara vaanii vedenpinnan tuntu-
maan ahdistettua rakkolevää. Oppor-
tunistiset lajit pystyvät siellä kilpaile-
maan tehokkaasti kasvutilasta ja pääl-
lyskasvusto varjostaa rakkolevää (kuva
3). Vedenpinnan korkeuden vaihtelut,
myrskyt, jäätyminen ja jäiden lähtö va-
hingoittavat rakkoleviä ja harventavat
metsää. Pitkä jäätalvi 2002–2003 ja ah-
tojään muodostuminen tuhosivat Saa-
ristomerellä kokonaisia rakkolevävyö-
hykkeitä. Rakkolevän paluuta hanka-
loittavat lisääntymiskauden lyhyys,
kaksikotinen lisääntymistapa ja su-
kusolujen heikko leviäminen. Näistä
syistä rakkolevää esiintyy vain osalla
sille muutoin soveliaista kasvupaikois-
ta. 

Laidunnus lisää monimuotoisuutta

Selkärangattomat kasvinsyöjät (laidun-
tajat) ovat rantavyöhykkeessä erittäin
runsaita: eri kotilolajien yhteenlaskettu
tiheys voi olla yli 10 000 yksilöä/m2 ja
äyriäislaiduntajien useita satoja. Lai-
dunnuksen vaikutukset ovat voimak-
kaimpia kolonisaatiovaiheessa, jo en-
nen kuin levät saavuttavat paljain sil-
min havaittavan koon. Tällöin kotiloi-
den laidunnus poistaa pinnoilta tehok-
kaasti levien itiöitä ja siten harventaa
kehittyvää leväyhteisöä.

Laidunnuksen vaikutukset eri levä-
lajeihin vaihtelevat. Useimmat lajit
maistuvat laiduntajille, jotka harven-
tavat näiden levien tiheyksiä. Jotkut la-
jit (helmipihtilevä, merisalaatti) hyöty-
vät laidunnuksesta; laiduntajat poista-
vat niiden kilpailijoita. Rakkolevää lai-
duntavat sen elämän alussa kotilot ja
myöhemmin leväsiira. Joskus leväsii-
ran laidunnus on haitallisen suurta. Re-

hevöityminen parantaa leväsiirapopu-
laatioiden kasvuedellytyksiä.

Laiduntajat pitävät kurissa rehevöi-
tymisen leväyhteisöä yksipuolistavaa
vaikutusta. Eteläisellä Itämerellä tehdyt
kokeet tukevat tätä käsitystä, mutta lai-
duntajien säätely epäonnistui kun ve-
den ravinnepitoisuus kasvoi riittävän
korkeaksi. Saaristomerellä tehdyissä ko-
keissa laiduntajat kykenivät säätele-
mään leväyhteisöä vielä hyvinkin kor-
keissa ravinnepitoisuuksissa, toden-
näköisesti siksi, että laiduntajatihey-
det olivat moninkertaisia eteläisen Itä-
meren olosuhteisiin verrattuna. Äkki-
päätään ristiriitaisilta vaikuttavat ha-
vainnot paljastavat jotain olennaista re-
hevöitymisen vaikutuksista leväyhtei-
söihin: rehevöitymismuutokset suo-
dattuvat biologisten vuorovaikutusten
kautta, jolloin niiden ymmärtäminen ja
ennustaminen vaatii tietoa ravinto-
verkkojen toiminnasta ja yhteisöjen ra-
kenteesta.

Kuva 3. Rakkolevä on ainut pysyviä, monimuotoisia ’’levämetsiä’’ muodostava levälaji pohjoisella Itämerellä. Rehevöityneissä
oloissa rakkolevä kärsii päällyskasvustosta ja kilpailusta rihmamaisten levien kanssa (Kuva: Veijo Jormalainen).
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K.H. Renlundin Säätiö, apurahoja geologisiin ja 
ympäristöprojekteihin vuodelle 2007

K.H. Renlundin säätiö julistaa haettavaksi projektirahoitusta yhteensä 300 000–400 000 €. Säätiö tukee taloudel-
lisesti käyttökelpoisten maakamaran raaka-aine- ja vesivarojen etsintää, tutkimusta ja teknis-taloudellisia selvi-
tyksiä. Säätiö tukee myös mineralogian ja geologian alojen teknistä innovaatiota, sekä geologisesti suuntautuneita
ympäristöhankkeita. Säätiö voi rahoittaa julkaisutoimintaa, sekä tieteellisiä jatkotutkintotöitä, joiden aihepiiri liittyy
säätiön tavoitteisiin.

Rahoitushakemukset lähetetään 30.04.06 mennessä osoitteeseen: Prof. Carl Ehlers, Institutionen för geologi
och mineralogi, Åbo Akademi, FIN-20500 Turku. Sähköposti: carl.ehlers@abo.fi (lisätietoja: www.abo.fi/renlund).

K.H. Renlunds Stiftelse, understöd för geologi- och miljöprojekt 2007
K.H. Renlunds Stiftelse lediganslår projektunderstöd sammanlagt 300 000–400 000 € under år 2007. Stiftelsen
understöder geologiska forskningsprojekt vars mål är att utnyttja och upptäcka tekniskt och ekonomiskt använd-
bara resurser och vattentillgångar, innovationsverksamhet inom mineralogi och geologi, samt forskning och
utvecklingsarbete inom geologiskt inriktade miljöfrågor. Stiftelsen kan även stöda publikationsverksamhet vars
avsikt är att öka kännedomen om ovannämnda verksamheter. Stöd av vetenskapliga påbyggnadsarbeten vars
teman sammanfaller med Stiftelsens syften kan även komma i fråga.

Ansökningar bör inlämnas före den 30.04.2006. Ansökningarna sändes till prof. Carl Ehlers, Institutionen för
geologi och mineralogi, Åbo Akademi, FIN-20500, Åbo. e-post: carl.ehlers@abo.fi  (upplysningar: www.abo.fi/ren-
lund).
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I T Ä M E R I

Itämeren myrkkyuhat: 
kaksi esimerkkitapausta

Ihmisen toiminnan seurauksena ympäristöömme on vuosikym-
menten aikana levinnyt runsaasti sinne kuulumattomia yhdis-
teitä, joista osa on erittäin myrkyllisiä. Näitä kemikaaleja tai nii-
den hajoamistuotteita päätyy meriin suoraan, vesistöjen kaut-
ta tai laskeumana ilmasta. Osa yhdisteistä tulee laivojen pilssi-
vesistä ja alusten pohjan ns. eliöntorjuntamaaleista sekä aluk-
silla tai teollisuuslaitoksilla tapahtuvien vahinkojen seuraukse-
na.Juha Karjalainen

Jyväskylän yliopisto,
bio- ja ympäristötieteiden
laitoksen kalabiologian ja 
kalatalouden professori
E-mail: juha.karjalainen@bytl.jyu.fi
Kirjoittajan keskeinen tutkimusalue on ka-
lojen bioenergetiikka ja siihen nojaavat käy-
tännön sovellukset. Prof. Karjalainen toimii
Suomen Akatemian Itämeri- tutkimusohjel-
massa DIOXMODE-tutkimushankkeen joh-
tajana.
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Martin Romantschuk,
Helsingin yliopisto

Tällä hetkellä suurimmat tunnetut
vieraiden kemikaalien aiheuttamat
uhat Itämerellä ovat öljyn ja mui-

den kemikaalien kuljetuksen ja tuo-
tannon aikaiset vuodot sekä organo-
halogeeniyhdisteiden ja laivojen eliön-
torjuntamaaleina käytettyjen orgaa-
nisten tinayhdisteiden kertyminen
eliöihin. Tässä katsauksessa keskitym-
me organoklooriyhdisteisiin ja öljy-
vuotoihin. 

Organohalogeeniyhdisteiden
kertyminen Itämeren eliöihin

Luonnon ja ihmisen kannalta ongel-
mallisia organohalogeeniyhdisteitä ovat
polyklooratut dibentso-p-dioksiinit
(PCDD), -furaanit (PCDF) ja bifenyylit
(PCB) sekä bromatut difenyylieetterit
(PBDE). Ne ovat kaikkialle ympäristöön
levinneitä myrkkyjä, jotka rasvaliukoi-
sina ja pysyvinä siirtyvät eliöstä toiseen
rikastuen ravintoverkossa - aina ihmi-
seen asti. Kaikkein haitallisimpien niis-
tä on todettu aiheuttavan koe-eläimis-
sä mm. vierasainemetabolian akti-

voitumista, kehityshäiriöitä ja kasvai-
mia. Tapaturmaisesti tai työperäisesti
suurille dioksiini- ja PCB-pitoisuuksil-
le altistuneilla ihmisillä on havaittu
klooriaknea, kehityshäiriöitä sekä kas-
vanutta syöpäriskiä (Kiviranta 2005).

Dioksiineja ja furaaneja ei ole val-
mistettu tarkoituksellisesti, kun taas
PCB-yhdisteille on ollut lukuisia eri
käyttötarkoituksia mm. muuntajaöljyi-
nä, hydrauliikkanesteinä, muovien peh-
mitteenä ja lisäaineina maaleissa. Käyt-
tö- ja päästörajoitukset ovat pienentä-
neet dioksiinien ja PCB-yhdisteiden pi-
toisuuksia ympäristössä. Niitä kuiten-
kin kulkeutuu edelleen eliöihin eri pa-
lamisprosesseista, metalliteollisuuden
päästöistä, saastuneista sedimenteistä
ja maa-aineksista sekä kaatopaikoilta.
PBDE yhdisteitä käytetään palontor-
juntakemikaaleina muoveissa sekä teks-
tiileissä. EU on rajoittanut joidenkin
PBDE-yhdisteiden (penta- ja oktaBDE)
käyttöä alueellaan, mutta niitä leviää
silti ympäristöön olemassa olevista läh-
teistä, tuontitavaroiden kautta sekä kor-
vaavina yhdisteinä (dekaBDE).
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Organoklooriyhdisteiden pitoisuudet
ympäristössä ovat pienentyneet

Kieltojen ja rajoitusten myötä organok-
looriyhdisteiden pitoisuudet pieneni-
vät Itämeren eliöissä huomattavasti
1960-luvulta 1980-luvun puoleen väliin
asti, mutta sen jälkeen väheneminen on
hidastunut ja jopa pysähtynyt. Dioksii-
nipitoisuuksien väheneminen näkyy
selkeästi esimerkiksi Itämeren etelän-
kiislojen munista tehdyissä mittauksis-
sa. Dioksiinipitoisuudet munissa olivat
1970-luvun alussa yli 3 ng g-1 ja pitoi-
suudet ovat tasaantuneet 1990-luvulle
tultaessa noin 1 ng g-1 (dioksiinien TEQ
ng g-1 tuore massaa) tasolle (Stockholms
Marina Forskningscentrum 2003).

Itämeren rasvaisten kalojen – lohen,
silakan ja kilohailin – dioksiini- ja PCB-
pitoisuudet ovat suuret (kuva 1 ja 2) ja
esimerkiksi dioksiinipitoisuudet ylittä-
vät lohissa ja isoissa silakoissa EU:n ka-
lalle ja kalatuotteille asettaman sallitun
enimmäispitoisuuden (4 pg WHO-TEQ
g-1). Selkämereltä, Suomenlahdelta ja
Itämeren pääaltaalta otetuista näytteis-
tä ilmenee, että lohessa ja silakassa pi-
toisuudet suurenevat kalan vanhetessa
(kuva 1).

Kaloista kertyy ihmisiin eniten

Suomalaisten ravinnosta saamasta diok-
siinista 60–95% tulee kalasta ja kalatuot-
teista, ja yksinomaan silakka muodostaa
tästä kuormasta noin puolet (Kiviranta
2005). Ruotsilla ja Suomella on vuoden
2006 loppuun asti voimassa oleva poik-
keuslupa markkinoida alueellaan Itä-
meren kalaa, jonka pitoisuus ylittää EU:n
asettaman enimmäispitoisuuden. Poik-
keuslupa on saamassa jatkoajan vuoden
2011 loppuun asti. EU:n uudessa val-
misteilla olevassa ehdotuksessa nykyi-
seen nähden kaksinkertaisessa (8 pg
WHO-TEQ g-1) raja-arvossa huomioi-
daan dioksiinien lisäksi dioksiinien kal-
taiset PCB-yhdisteet. Uusi käytäntö ei tuo
helpotusta Itämeren kalojen käyttö-
suosituksiin (vrt. kuva 1 ja 2). Poikkeus-
lupa edellyttää tiedottamista kuluttajille
syöntisuosituksista mahdollisten ter-
veysriskien välttämiseksi. Kaikkien EU-
maiden tulee myös selvittää vuosittain
kalojen ja muiden elintarvikkeiden diok-
siini- ja PCB-yhdisteiden pitoisuudet.

Suomalaisten ravitsemustieteilijöiden
ja toksikologien laatimien suositusten
mukaan Itämerestä pyydetyt kalat ovat
edelleen suositeltavaa, terveyttä edistä-
vää ravintoa. Elintarvikevirasto suosit-
taa rajoittamaan organoklooriyhdistei-
den vuoksi ainoastaan Itämeren lohen ja
ison, perkaamattomana yli 17 cm pitui-
sen silakan käyttöä 1–2 kertaan kuussa.

Suomalaisten aikuisten keskimääräinen
dioksiini- ja PCB-yhdisteiden päiväsaanti
on 1,5 pg WHO-TEQ kg-1 (Kiviranta
2005), joka on alle EU:n elintarvikealan
tiedekomitean ehdottaman sallittavan
päiväsaannin (2 pg WHO-TEQ kg-1).
Dioksiinien saanti Suomessa on euroop-
palaista tasoa, mutta PCB-yhdisteille al-
tistutaan Suomessa hiukan vähemmän.

Kuva 2. Yhdestä kolmeen vuotta Itämeressä kasvaneiden ja 2 vuotta silakka- ja
kilohailirehulla sekä kaupallisella rehulla koeoloissa ruokittujen Itämeren lohien
dioksiini- ja PCB-pitoisuudet toksisuusekvivalentteina. Yhtenäinen viiva kuvaa
tämän hetkistä EU:n raja-arvoa dioksiineille ja katkoviiva vielä hyväksymätöntä
ehdotusta dioksiinien ja PCB:den yhteiseksi raja-arvoksi. Pystyjanat kuvaavat
keskihajontaa.

Kuva 1. Pohjois-Itämeren silakan viiden ikäryhmän dioksiini- ja PCB-pitoisuudet
WHO:n toksisuusekvivalentteina. Yhtenäinen viiva kuvaa tämän hetkistä EU:n
raja-arvoa dioksiineille ja katkoviiva vielä hyväksymätöntä ehdotusta dioksiini- ja
PCB-yhdisteiden yhteiseksi raja-arvoksi. Ikäryhmien alapuolella suluissa olevat
luvut ovat kunkin ikäryhmän keskipituuksia. Pystyjanat kuvaavat keskihajontaa.
Kuvassa vertailuarvona myös Pohjanmeren sillin myrkkypitoisuudet 
(Karl & Ruoff 2004).
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Väestöstä tehtyjen mittausten perusteel-
la suomalaisten altistuminen dioksiini-
ja PCB-yhdisteille on vähentynyt vii-
meisten vuosikymmenten aikana. Muu-
tokset väestön ruokavaliossa vaikuttavat
nykyään jo enemmän altistumiseen kuin
muutokset ravintoaineiden dioksiini- ja
PCB-pitoisuuksissa. Runsaan kalan syö-
misen takia ammattikalastajat altistuvat
keskimääräistä väestöä enemmän orga-
noklooriyhdisteille. Kalastajista mitatut
pitoisuudet olivat 2–4 kertaa suuremmat
kuin samanikäisillä keskimääräistä vä-
estöä edustavilla miehillä (Kiviranta
2005). 

Kalastuksen säätely ohjauskeinona

Suomen Akatemian tutkimusohjelman
DIOXMODE-hankkeessa (vastuullinen
johtaja prof. Juha Karjalainen) tutkitaan
lohen, silakan ja kilohailin dioksiini-, fu-
raani-, PCB- ja PBDE-yhdisteiden kerty-
mistä Itämeressä silakkaan ja kilohailiin
sekä niistä edelleen loheen. Hankkeessa
selvitetään myös kertymistä ja pitoi-
suuksien suureen kalayksilöiden väliseen
vaihteluun vaikuttavia tekijöitä sekä py-
ritään löytämään keinoja, joiden avulla
Itämeren kaloista ihmiseen tulevaa or-
ganoklooriyhdisteiden kuormaa voi-
taisiin vähentää. Eräs ehdotettu keino on
kalastuksen avulla säätää silakan ja kilo-
hailin populaatiotiheys riittävän pienek-
si, jolloin kalat kasvavat nopeasti halut-
tuun saaliskokoon ja niihin kertyy tänä
aikana vähemmän vierasaineita. Jos ka-
la kasvaa hitaammin, se elää pidempään
ennen saaliiksi joutumista ja kerää it-
seensä enemmän organoklooriyhdistei-
tä. Hankkeessa on kehitetty matemaatti-
nen malli, jolla tätä ilmiötä voidaan si-
muloida ja arvioida organoklooriyhdis-
teiden kertymistä kalojen eri kasvuno-
peuksilla ja kannan määrillä. 

Tutkimuksemme osoittaa, että kalas-
tuksen säätelyn kautta saatavat vaiku-
tukset organoklooriyhdisteiden kerty-
mässä jäävät melko vähäisiksi. Mallin
mukaan esimerkiksi 50 %:n lisäys Selkä-
meren silakan kalastuksessa vähentää
koko silakkasaaliin PCB- ja dioksiiniyh-
disteiden myrkyllisyysvaikutusta 6–9 %
nykyisiin pitoisuuksiin verrattuna. Näin
pieni muutos ei riitä pienentämään suu-
rikokoisten silakkayksilöiden dioksiini-
pitoisuuksia alle EU:n raja-arvon. Kalas-

tuksen tehostamisella puolitoistakertai-
seksi voitaisiin kasvattaa Elintarvikevi-
raston syöntisuosituksessa silakan kokoa
17 cm:stä 17,5 cm:iin. Vastaavasti kalas-
tuksen vähentäminen puoleen nykyises-
tä kasvattaisi PCB- ja dioksiinipitoi-
suuksia silakkasaaliissa 6–11 % nykyi-
sestä ja pienentäisi silakan suosituskokoa
noin 16 cm:iin.

Organoklooriyhdisteet viljellyissä kaloissa

Syksyn 2005 aikana on tiedotusväli-
neissä käyty keskustelua myös haital-
listen aineiden pitoisuuksista viljellyis-
sä kaloissa. Arvostetussa Science-tiede-
lehdessä julkaistussa tutkimuksessa
(Hites ym. 2004) vertailtiin kasvatettu-
jen ja luonnosta pyydettyjen lohien
myrkkypitoisuuksia. Artikkelin mu-
kaan esimerkiksi norjalaisen kasvatetun
lohen dioksiinipitoisuudet olivat suu-
rempia kuin luonnosta pyydetyissä lo-
hissa. Pitoisuudet eivät ylittäneet EU:n
raja-arvoja elintarvikkeille. Tutkimuk-
sen vertailulohet olivat peräisin Tyynes-
tämerestä. DIOXMODE-hankkeessa to-
teutetussa Itämeren lohen kasvatusko-
keessa havaittiin silakalla ja kilohaililla
ruokittujen lohien sisältävän dioksiine-
ja ja PCB-yhdisteitä 5–10-kertaisia mää-
riä kaupallisella rehulla ruokittuihin lo-
hiin verrattuna (kuva 2). Kaupallisella
rehulla kasvatettu lohi on siis varsin tur-
vallista ravintoa suhteessa luonnosta
pyydettyyn Itämeren loheen, jonka käy-
tössä tulisi ottaa huomioon Elintarvi-
keviraston käyttörajoitukset. Merestä
pyydettyä luonnon kalaa ei enää syys-
kuun 2005 alun jälkeen saa käyttää tuo-
reena tai pakastettuna kasvatusrehussa
kalatautivaaran vuoksi (Asetus
157/2005) eikä silakkaa tai kilohailia tu-
lisi käyttää organohalogeeniyhdisteiden
kertymisenkään vuoksi.

Itämeren öljypäästöt
Öljytuotteita käytetään, kuljetetaan ja
varastoidaan Itämeren alueella valtavia
määriä vuosittain. Suomenlahden tär-
keimpien öljyterminaalien öljynkulje-
tusten määrä on yli viisinkertaistunut
viimeisen kymmenen vuoden aikana,
ja on tällä hetkellä yli 100 miljoonaa ton-
nia vuodessa (Hänninen ja Rytkönen
2005). Määrän oletetaan lähes kaksin-

kertaistuvan seuraavan viiden vuoden
aikana.

Öljykuljetusten ja käytön laajuus hei-
jastuu öljykuormituksessa: 35 000–
100 000 tonnia öljyä päätyy Itämereen
joka vuosi. Vaikka suurelta tankkeri-
haaksirikolta säästyttäisiinkin, valumat
maalta sekä alueella liikennöivien alus-
ten tahalliset öljypitoiset päästöt kuor-
mittavat merta jatkuvasti. Valvontalen-
tojen perusteella tahallisia päästöjä voi
olla tuhansia vuodessa, mikä lisää me-
ren öljykuormitusta jopa 10 000 m3:llä. 

Öljy meressä

Useimmat öljylaadut ovat vettä ke-
vyempiä, joten veteen joutuessaan ne
leviävät jo muutamassa tunnissa
ohueksi kalvoksi veden pinnalle. Ve-
dessä öljyn koostumus muuttuu fysi-
kaalisten, kemiallisten ja biologisten
prosessien myötä. Muutaman vuoro-
kauden sisällä päästöstä voi kevyistä öl-
jylaaduista olla haihtunut jopa 75 %, jol-
loin jäljelle jäävät painavammat ja sit-
keämmät yhdisteet. Tällä jäännösöljyl-
lä on huomattavasti suurempi tiheys
kuin alkuperäisellä öljyllä, jopa vettä
suurempi, jolloin se vajoaa pohjaan. Öl-
jyn käyttäytymisen kannalta tärkeim-
piä ympäristöolosuhteita ovat tuuli ja
aallokko sekä ilman ja veden lämpöti-
la. Kova tuuli ja aallokko edistävät se-
koittumista, jolloin öljy muodostaa ve-
den kanssa emulsion. 

Öljyn vaikutukset

Öljyjen merieliöille myrkyllisimpiä yh-
disteitä ovat polyaromaattiset hiilive-
dyt eli PAH-yhdisteet. Ne ovat hyvin
kestäviä ja säilyvät siten meriekosys-
teemissä pitkään. Toksiset yhdisteet ai-
heuttavat kasveille ja eläimille sekä
akuutteja että kroonisia myrkytystiloja:
soluvaurioita, sairauksia, kehityshäi-
riöitä ja lisääntymisongelmia sekä kas-
vaimia, jotka saattavat ilmetä vasta vuo-
sien kuluttua. Öljyvahinkojen aiheutta-
mia välittömiä ongelmia meressä elä-
ville eliöille ovat öljyyn tahriintuminen
tai peittyminen (Ikävalko, 2005). Paksu
öljykerros voi estää kasvin tai levän yh-
teyttämisen ja hengityksen ja siten tu-
kahduttaa sen. Vähäinenkin tahriintu-
minen voi olla eläimille kohtalokasta:
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esimerkiksi jo kolikon kokoinen öljy-
tahra voi heikentää linnun höyhenpeit-
teen lämmöneristyskykyä niin, että lin-
tu paleltuu kuoliaaksi. 

Öljyjen haittavaikutuksia merieliöille
on tutkittu laajasti etenkin valtameri-
alueilla (Ikävalko, 2005). Hyvin yleisesti
käytettyjä koe-eliöitä ovat mm. plank-
tonäyriäiset sekä simpukat, mutta myös
muilla eliöryhmillä, aina hylkeisiin asti,
on tehty kokeita. Herkintä aikaa öljyn
vaikutuksille on eliöiden nuoruusvai-
he. Perusteellisia tutkimuksia Itämerellä
ei aikaisemmin ole juurikaan tehty. Kui-
tenkin esimerkiksi PAH-metaboliittien
mittausmenetelmää eri kalalajien sapes-
ta kehitettiin kansainvälisessä BEEP-pro-
jektissa (www.beep.u-bordeaux1.fr) ja
menetelmä on nyt käytettävissä Itäme-
ren kalojen PAH-altistumisen seuran-
taan.

Vuoden 2005 lopulla Helsingin yli-
opistossa alkoi prof. Johanna Ikävalkon
johdolla tutkimushanke, jossa perehdy-
tään kokeellisesti öljyn vaikutuksiin Suo-
menlahden ulappa- ja rantavyöhykkeen
selkärangattomille eliöille. Päämääränä
on selvittää, miten ja missä pitoisuuksis-
sa öljy vaikuttaa ravintoketjun keskeisiin
eliöryhmiin ja -lajeihin, sekä mitkä avain-
lajit tulisivat saada erityishuomion suun-
niteltaessa öljyntorjuntaa, etenkin pää-
tettäessä ensisijaisesti suojeltavista meri-
alueista. 

Öljyvuotojen puhdistusmenetelmät

Nykyään Suomessa avomerellä sattu-
neissa öljyvahingoissa öljyn leviäminen
estetään ensin puomien avulla, jonka
jälkeen öljy kerätään harjauslaittein va-
rustettujen öljynkeräysalusten avulla.
Rannoille ajautunut öljy poistetaan
imuautojen avulla tai käsin lapioilla. Vii-
meksi mainittu on erittäin työlästä ja hi-
dasta ja suhteellisen tehotonta.

Suuri osa öljytuotteiden yhdisteistä on
biohajoavia. Useat meri- ja ranta-aluei-
den mikrobit (pääosin bakteerit) kyke-
nevät öljy-yhdisteiden hajotukseen. Bio-
logisia menetelmiä öljyvuotojen puhdis-
tuksessa on kokeiltu etenkin rannikko-
alueilla, mutta Itämeren alueen ongel-
mallisena erityispiirteenä on ilmasto. Ma-
talan lämpötilan aikaansaamat ongelmat
biohajotuksessa on todettu kokeellisesti
mm. Arktiksella tehdyissä öljyn biohajo-

avuuskokeissa (www.arcop.fi). Meneil-
lään olevassa Suomen Akatemian Itä-
meren tutkimusohjelman ja Venäjän pe-
rustutkimusrahaston rahoittamassa ja
prof. Martin Romantschukin (Helsingin
yliopisto, ympäristöekologian laitos) joh-
tamassa yhteishankkeessa tavoitteena on
kehittää Itämeren alueelle soveltuvia bio-
hajotustekniikoita, ja saada tietoa alueen
kylmää sietävistä mikrobeista ja niiden
öljynhajotuskyvyistä. Tarkoituksena on
tutkia öljyn imeytystä biohajoavaan ma-
teriaaliin sekä öljytuotteiden hajotusta
sopivien mikrobien avulla. 

Nykyiset öljynimeytykseen käytettä-
vät materiaalit ovat pääosin synteettisiä,
joten käytännössä ainoa vaihtoehto nii-
den jälkikäsittelyyn on poltto ongelma-
jätelaitoksella. Biohajoava materiaali an-
taisi uusia vaihtoehtoja käsittelyyn, esim.
hajotuksen kompostoinnin avulla. Tässä
projektissa tutkitaan tupasvillakuidun
käyttöä öljyvuotojen imeytykseen. Ko-
keissa on havaittu tupasvillan imevän
erittäin hyvin öljyä: tupasvillasta val-
mistettu liina imi veden pinnalta öljyä jo-
pa kolminkertaisesti synteettiseen, kau-
pallisesti saatavilla olevaan liinaan ver-
rattuna (Suni ym. 2004; kuva 3). Tupas-
villa soveltuu erityisen hyvin nimen-
omaan veden pinnalta imeyttämiseen,
sillä se ei ime juuri lainkaan vettä, toisin
kuin monet muut luonnonkuidut. Imey-
tyksen jälkeen tupasvilla voidaan käsi-

tellä tilanteen mukaan eri menetelmin,
esimerkiksi hajottamalla öljy mikrobien
avulla. Sopivissa oloissa tupasvillakuitu
on täysin biohajoava. 

Rajallisten öljyntorjuntatoimien 
suuntaus tärkeää 

Helsingin yliopiston Kotkan tutkimus-
yksikkö toteuttaa yhdessä Tarton yli-
opiston merentutkimusinstituutin kans-
sa Interreg-ohjelman rahoittaman OILE-
CO-hankkeen. Hankkeen tarkoituksena
on mm. arvottaa Suomenlahden rannik-
koalue Suomen ja Viron osalta siten, et-
tä rajallisilla öljyntorjuntamenetelmillä
suojattaisiin ensisijaisesti luontoarvoil-
taan merkittävimmät alueet. 

Monet Suomenlahdella esiintyvät
uhanalaiset lajit ovat riippuvaisia öljyl-
le alttiista rantavyöhykkeestä ja voivat
hävitä Suomen lajistosta öljyvahingon
seurauksena (kuva 4). Suomenlahden
alueella elää esimerkiksi yli parikym-
mentä uhanalaista kovakuoriais- ja kas-
vilajia, joiden esiintyminen on painot-
tunut öljylle herkkään rantavyöhyk-
keeseen. Rantavyöhykkeessä elävien
uhanalaisten kasvien häviäminen tai
harvinaistuminen voi johtaa myös niis-
tä riippuvaisen hyönteislajiston katoa-
miseen Suomesta. Suomenlahdella pe-
sivistä uhanalaisista linnuista esim.
räyskä ja silmällä pidettävistä riskilä al-

Kuva 3. Öljyn imemiskyky veden pinnalta: tupasvillakuiduista valmistettu liina,
kuumentamalla valmistettu tupasvillaliina sekä synteettinen, kaupallisesti saatavilla
oleva Oil-Only -liina.
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tistuvat helposti öljylle eikä niiden suo-
jaamiseksi ole juuri mitään tehtävissä
nykyisillä öljyntorjuntamenetelmillä la-
jien liikkuvuuden vuoksi. 

Ympäristöriskien hallinta vaatii
laaja-alaista tietämystä

Esimerkkimme Itämeren ympäristö-
uhista havainnollistavat ympäristön ke-
mikalisoitumisen moniulotteisuutta. Ih-
miselle ja luonnolle aiheutuvien riskien
arviointi edellyttää laaja-alaista tietout-
ta, jota monista kemikaaleista on vielä
valitettavan niukasti käytettävissä.
Luontoon kuulumattomista, vaikkakin
suhteellisen paljon tutkituista organok-
looriyhdisteistä tarvitaan edelleen tie-
toa mm. pitoisuuksien alueellisesta ja
yksilöllisestä vaihtelusta eri eliöryh-
missä, yhdisteiden kulkeutumisreiteis-
tä luonnossa ja siirtymisestä ihmiseen
sekä pitkäaikaisista terveysvaikutuk-
sista. Tietous auttaa kohdentamaan toi-
menpiteitä, joilla tehokkaimmin vä-

hennetään ihmisten altistumista näille
haitallisille yhdisteille. Tämä on pää-
töksenteon kannalta välttämätöntä, sil-
lä organohalogeeniyhdisteiden ihmi-
selle aiheutuvan riskin arvioiminen ja-
kaa edelleen mielipiteitä: toisaalla vaa-
ditaan ehdottomia, nykyistä tiukem-
piakin raja-arvoja, toisaalla painotetaan
kokonaisvaltaista, myös elintarvikkei-
den ravitsemuksellisten hyötyjen huo-
mioon ottamista niiden sisältämien vie-
rasaineiden aiheuttamien riskien ohel-
la. Öljypäästöjen riskien hallinnassa ko-
rostuvat tekniset ratkaisut. Tahalliset
päästöt on saatava kuriin, ja siinä kes-
keisinä keinoina ovat valvonnan tehos-
taminen, kansainvälinen yhteistyö se-
kä jätteiden pakollinen talteenotto. On-
nettomuusriskien vähentämiseksi huo-
miota tulee kiinnittää laivaliikenteen
ohjaukseen ja alusten tasovaatimuksiin.
Onnettomuuksiin on joka tapauksessa
varauduttava: öljytorjuntavalmiutta pi-
tää parantaa muun muassa kehittämäl-
lä tehokkaampia öljynpoistokeinoja.
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Kuva 4. Lukuisat Suomen uhanalaiset lajit voivat kärsiä öljyvahingoista. Kartalla muutamia esimerkkejä uhanalaisten kasvi-,
kovakuoriais- ja lintulajien esiintymisestä Suomenlahdella.
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I T Ä M E R I

Itämeren suojelu vaatii sekä valuma-alueen että itse meren si-
säisten prosessien selvittämistä. Se on haastava tehtävä, mutta
ainoa mahdollisuus kestävän ja kustannustehokkaan suojelu-
toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Uudet tutkimustulok-
set auttavat myös nykyisten suojelutoimien arviointia. Itämeren
suurin ongelma on edelleen rehevöityminen. Sen suhteen olem-
me joutuneet myöntämään tosiseikan, että tietomme Itämeren
hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ovat edelleen puutteelliset.
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Ravinteiden huuhtoutumisella va-
luma-alueiltamme on suuri mer-
kitys rannikkovesiemme rehevöi-

tymiselle. Kokemäenjoen vesistöalu-
eella (kuvat 1 ja 2) tehdyissä tutkimuk-
sissa todettiin, että vesistöalueen lu-
kuisat järvialtaat pidättävät ravinteita
vaihtelevasti. Kokemäenjoen kaltaisel-
la laajalla vesistöalueella valuma-alu-
een latvoilla sijaitsevien alueiden mer-
kitys ravinnekuormituksen kannalta on
oleellisesti vähäisempi kuin lähellä me-
rialuetta sijaitsevien alueiden.

Joki-, järvi- ja huuhtoumamallinnus-
ta sekä Itämeren ekosysteemimallin-
nusta yhdistämällä voidaan arvioida
laajan valuma-alueen ravinnekuormi-
tuksen reaktioita päästöskenaarioihin.

Kahden esimerkinomaisen tulevaisuu-
denkuvan lähtökohtina olivat EU:n ty-
penpoistodirektiivin vaikutus Tampe-
reen kaupungin jätevesikuormitukseen
sekä parhaiden viljelykäytäntöjen ai-
heuttama muutos Loimijoen ravinne-
kuormitukseen. Kokonaistypen kuor-
mitusvähennys jää Kokemäenjoen osal-
ta alle 10 % molempien skenaarioiden
mukaan, mikäli vain toinen toimenpi-
de toteutetaan. Lisäksi hajakuormituk-
sen vähentämisskenaariossa kokonais-
fosforin kuormitus vähenisi alle 10 %.
Itämerimallin tulokset osoittavat, että
rannikkovesien perustuotantoon vai-
kuttaa sekä ravinnekuormituksen mää-
rä että koostumus. Typen pistekuormi-
tuksen muutoksella yksin olisi mallin

Itämeren rehevöitymiseen 
on vaikutettava 
maalla ja merellä
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tulosten valossa tällä rannikkoalueella
vain vähän vaikutuksia kasviplankto-
nin määrään. Sen sijaan kuormitusvä-
hennyksen vaikutusalue olisi selkeästi
laajempi typpi- ja fosforikuormituksen
yhtäaikaisella vähentämisellä. Rannik-
kovedet ovat siis lähinnä fosforirajoit-
teisia.

Järvien kyky pidättää ravinteita
vaihtelee

Viipymä vaikuttaa ravinteiden pidätty-
miseen järvissä. Syvissä järvissä ravin-
teiden sedimentoituminen on suurem-
paa, erityisesti fosforin suhteen, verrat-
tuna mataliin järviin. Pääjärveen ja Py-

häjärveen pidättyi vuositasolla yli 70 %
järveen tulevasta fosforikuormitukses-
ta (taulukko 1). Vastaavasti matalasta
Lehee-järvestä (kuva 1) huuhtoutui jo-
pa enemmän fosforia kuin sinne tuli.
Fosforin kohdalla pitkälle edennyt re-
hevöityminen muodostaa uhkatekijän,
sillä alusveden hapen loppuminen ai-
heuttaa sisäistä kuormitusta fosforin va-
pautuessa pohjasta veteen. Esimerkki-
nä tästä on pitkälle rehevöitynyt ja ma-
tala Kalvolan Äimäjärvi, joka toimii jo-
ko fosforin pidättäjänä tai luovuttajana
olosuhteista riippuen (Olin ym. 2005).

Typpeä pidättyi tutkimusjärviin suh-
teellisesti vähemmän kuin fosforia. Äi-
mäjärveen pidättyi eniten typpeä, ja vä-
hiten, fosforin tavoin, matalaan joki-
maiseen Lehee-järveen. Typpiravintei-
den pidättymiseen vaikuttaa sedimen-
toitumisen ohella denitrifikaatio, jonka
seurauksena typpeä poistuu järvial-
taasta ilmakehään. Denitrifikaatio riip-
puu monista ympäristötekijöistä, kuten
lämpötilasta, eloperäisen aineksen mää-
rästä ja happipitoisuudesta, joka vai-
kuttaa denitrifikaatiobakteereille vält-
tämättömän nitraatin saatavuuteen.
Rantavyöhykkeessä tapahtuvalla typen
otolla ja denitrifikaatiolla voi myös ol-
la merkitystä typen poistumisen kan-
nalta. Karuhkossa ja syvässä Pääjärves-

Kuva 1. 
Lehee-järvi
Kanta-Hämeessä
Kokemäenjoen
latvoilla.

Kuva 2.
Kokemäenjoen
vesistöalue 
ja sen 
nykyinen 
veden laatu.
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sä järvialtaaseen pidättyvän typen ko-
konaismäärästä noin viidesosan selitti
denitrifikaatio, kun taas Äimäjärvessä
yli puolet typestä kulkeutui typpikaa-
suna ilmakehään. Koska lisääntyneen
typpikuormituksen seurauksena sisä-
vesien typpipitoisuudet ovat pysyneet
korkeina tai jopa kasvaneet, järvieko-
systeemien typpipitoisuuksiin vaikut-
tavia tekijöitä tulisi selvittää jatkossa en-
tistä tarkemmin.

Ravinteiden pidättymisen teho jär-
vialtaisiin riippuu myös sääolosuhteis-
ta. Sateisina vuosina järviin kohdistuva
kuormitus kasvaa huomattavasti ja jär-
vien pidätyskyky etenkin typpiravin-
teiden osalta voi heikentyä (taulukko 2).

si, sillä järvien pohjasedimentteihin on
varastoitunut suuri määrä ravinteita
mm. hiiltä, typpeä, fosforia ja piitä. Suu-
ri ravinnekuormitus, pitkälle edennyt
rehevöityminen, veden virtausta edis-
tävä vesirakentaminen sekä muut häi-
riötekijät lisäävät ravinteiden huuh-
toutumista ja kulkeutumista Itämereen.
Rannikkoalueeseen kohdistuva vaiku-
tus on sitä suurempi mitä lähempänä
merta vesistöalue sijaitsee. Vaikutusta
voimistaa myös riittävän pidätysky-
kyisten järvialtaiden puuttuminen ve-
sistöalueelta.

Ravintoketjukunnostus vaikuttaa
järven ravinnetalouteen

Rehevöitynyt Äimäjärvi voi toimia esi-
merkkinä rehevöityneen järven ravin-
toketjukunnostuksen vaikutuksesta jär-
ven ravinnedynamiikkaan. Äimäjär-
vestä poistettiin vuosina 1997–2001 yh-
teensä noin 250 kg/ha vähäarvoista ka-
laa, enimmäkseen särkeä. Poistopyyn-
nin vaikutukset olivat toivotunlaisia:
äyriäisplankton runsastui ja sinilevä-
kukinnat vähenivät sekä siirtyivät lop-
pukesästä syksyyn (Rask ym. 2004). Äi-
mäjärven hoitokalastuksen aiheuttama
fosforipoistuma oli suurimmillaan sa-
maa luokkaa ulkoisen kuormituksen ja
järvestä poistuvan fosforimäärän kans-
sa (Olin ym. 2005). Äimäjärvessä on
kuitenkin voimakas sisäinen kuormi-
tus. Sen hapettomasta sedimentistä liu-
keni veteen hoitokalastussaaliiseen
nähden monikymmenkertainen mää-
rä fosforia, joten hoitokalastuksen mer-
kitys järven ravinnetaseeseen oli tässä
tapauksessa vähäinen. Hoitokalastuk-
sen merkitys on todennäköisesti suu-
rempi parempikuntoisissa kohteissa,

jotka eivät kärsi ’’vanhojen syntien’’ ai-
heuttamasta sisäisestä kuormitukses-
ta.

Tehokkaita ravinnekuorman
leikkauksia tarvitaan

Suomenlahti on pinta-alaansa suhteu-
tettuna Itämeren kuormitetuimpia osia.
Suurimmat ulkoiset ravinnelähteet ovat
4,7 milj. asukkaan Pietari sekä Nevajo-
ki. Noin puolet Suomenlahden ulkoi-
sesta fosforikuormasta on peräisin Pie-
tarista. Nevajoki puolestaan tuo Suo-
menlahden typpikuormasta noin nel-
jänneksen. Suomesta peräisin oleva
kuorma on noin 10 % fosforin ja 15 %
typen kokonaiskuormasta.

Suomenlahden ulkoinen ravinne-
kuormitus laski 1980-luvun lopulta
2000-luvun alkuun noin 35 % sekä ty-
pen että fosforin osalta (kuva 3). Kesä-
aikainen rehevöityminen on kuitenkin
samaan aikaan edelleen voimistunut
(Raateoja ym. 2005). Ristiriitaiselta tun-
tuva kehitys johtuu siitä, että Suomen-
lahden sisäinen kuormitus on jatku-
vasti kasvattanut veden fosforipitoi-
suutta, mikä puolestaan on lisännyt eri-
tyisesti loppukesällä esiintyvien sini-
levien määrää vedessä. Typpipitoi-
suudet ovat ulkoisen kuormituksen
pienenemisen myötä laskeneet, mikä
hillitsee kevään planktontuotantoa.
Läntisellä Suomenlahdella onkin ha-
vaittu keväisten leväbiomassojen las-
kusuuntaus 1980-luvun lopulta alkaen
(Raateoja ym. 2005). Keväinen leväla-
jisto on kuitenkin muuttumassa, sillä
veden piipitoisuus on laskenut valu-
ma-alueella tapahtuneiden muutosten
seurauksena (Conley ym. 2000). Sen
seurauksena piilevien osuus kevään

Taulukko 1. Typpi- ja fosforiravinteiden pidättyminen järvialtaisiin eräissä Kokemäenjoen vesistön järvissä. 
Arviot perustuvat vuosikeskiarvoihin tulevan ja lähtevän ravinnekuorman erotuksista vv. 2003–2004,
Äimäjärvessä eteläisestä järvialtaasta vv. 1997–2001. 

Valuma-alue Pinta-ala Syvyys Viipymä Rehevyystaso Pidättymis%
km2 km2 m v Kok. N Kok. P

Pääjärvi 199 13,4 87 3,3 mesotrofinen <30 >70
Äimäjärvi 93 4,8 9 1,5 eutrofinen n. 60 n. 50
Suolijärvi 214 2,1 10 0,4 mesoeutrofinen <10 n. 50
Lehee 243 1,0 3 0,1 mesoeutrofinen 0 0
Pyhäjärvi 332 21,0 32 1,5 oligotrofinen <30 >70

Taulukko 2. Keskimääräinen
vuotuinen Pääjärveen kohdistuva
typpikuormitus, järvestä
huuhtoutuvan typen määrä ja
pidättyvän typen osuus
kuormituksesta sateisuudeltaan
erilaisina vuosina. Aineisto vv.
1995–2004.  

Sademäärä mm
<650 >650

Virtaama m3s-1 1,1 1,5
Tuleva tn N a-1 88 112
Poistuva tn N a-1 65 99
Pidättyvä % 25 12

Kuivina ja normaalivuosina vesi viipyy
järvissä pitempään, jolloin järvien bio-
logisten prosessien merkitys kasvaa. 

Ravinteiden kulkeutumisen kannal-
ta on tärkeää pitää järvien ravinteiden
vastaanottokyky hyvänä. Sisäinen kuor-
mitus ei saisi muodostua uhkatekijäk-
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tyisesti fosforia. Maatalouden kuor-
mittamalla Paimionlahdella fosfori si-
toutuu melko tehokkaasti pohjasedi-
menttiin, kun taas Kymijoen edustan
Ahvenkoskenlahdella fosforia vapau-
tuu runsaasti takaisin veteen liuen-
neessa, suoraan rehevöittävässä muo-
dossa. Tutkimuksissa saatiin viitteitä
siitä, että jokien kuljettamalla pellolta
irronneella maa-aineksella voi olla fos-
forin pidättymistä parantava vaikutus.
Joissain tapauksissa hiukkasmainen
fosfori voi vapautua käyttökelpoiseen
muotoon vajottuaan pohjan pelkisty-
neisiin sedimenttikerroksiin (Ekholm
ym. 2005).

Ulkoinen ja sisäinen ravinnekuormi-
tus ovat siis yhteydessä toisiinsa poh-
jasedimentin välityksellä. Ulkoinen
kuorma lisää levätuotantoa ja myös le-
vämassan vajoamista meren pohjalle.
Mikäli eloperäistä ainesta vajoaa poh-
jalle paljon, sen yläpuolisen veden hap-
pivarat kuluvat loppuun. Seuraukse-
na on sedimentin pinnan pelkistymi-
nen, jolloin sinne aiemmin varastoitu-
neita ravinteita alkaa nopeasti vapau-
tua veteen. Vaikka haitalliset sinilevä-
kukinnat ovat ylimääräisen fosforin ai-
kaansaannosta, riippuu pohjalle vajo-
avan levämassan määrä erityisesti ty-
pen säätelemästä levien kevättuotan-
nosta. Tämän vuoksi sekä typen että
fosforin päästöjen tehokas rajoittami-
nen on ainoa varma keino rehevöity-
misen torjumiseksi.

mää testattiin myös piihin. Jaottelun
avulla voidaan arvioida alueita, jotka
ovat erityisen herkkiä sisäiselle fosfori-
kuormitukselle, eli joissa mahdollinen
pohjan hapettomuus toisi veteen run-
saasti liuennutta fosforia.

Rautayhdisteisiin sitoutunutta, se-
dimentin pinnan pelkistyessä herkästi
vapautuvaa fosforia on yleisesti ottaen
runsaimmin rannikon ja jokisuiden ha-
pettuneessa pintakerroksissa ja sen
määrä vähenee kohti avomerta ja pel-
kistyneempiä olosuhteita. Rannikon
hyvän happitaseen ylläpitäminen on-
kin tärkeää. Eloperäiseen ainekseen si-
toutuneen fosforin määrät ovat run-
saimmat itäisen Suomenlahden näyte-
asemilla, ja sen osuus kasvaa yleensä
kohti avomeren syvänteitä. Sekä her-
kästi liikkuvaa, kemiallisesti sitoutu-
nutta että biogeenistä piitä on pää-
sääntöisesti enemmän avomerivyö-
hykkeellä kuin rannikon lähellä. Tut-
kimustulosten mukaan avomeren ker-
tymäpohjien pintakerroksessa kiinto-
aineksen fosforista on vapautuvassa
muodossa noin puolet, joka määrälli-
sesti vastaa noin 50 % vuosittaisesta
Suomenlahden ulkoisesta kokonais-
fosforikuormituksesta. Saatujen tulos-
ten mukaan keskimäärin noin 50 %
pohjaan kertyneen kiintoaineksen fos-
forista hautautuu pysyvästi pohjaker-
rostumiin.

Rannikkoalueet pidättävät hyvin eri
tavoin jokien tuomia ravinteita, eri-

tuotannosta on pienenemässä ja kor-
vautumassa panssarilevillä. Se saattaa
vaikuttaa ravinteiden määriin vedes-
sä, sillä piilevät laskeutuvat tehok-
kaasti, kun taas uimiskykyiset panssa-
rilevät eivät. Seurauksena saattaa olla
ravinteiden kiertonopeuden ja määrän
lisääntyminen pintakerroksessa. 

Fosforia on runsaimmin 
rannikon hapellisissa
pintasedimenteissä

Suurin osa Suomenlahteen päätyvästä
ravinnekuormituksesta tulee jokien
kuljettamana. Suomenlahden valuma-
alueen suurin järvi, Laatokka, pidättää
75 % järveen tulevasta fosforista ja 30
% typestä (Kondratyev ja Ignatieva, jul-
kaisematon). Ravinteiden pidättymis-
tä tapahtuu myös rannikkovesissä, jol-
loin vain osa jokien kuljettamista ra-
vinteista päätyy rehevöittämään ulap-
pavesiä.

Sedimentin fosforia on viime aikoina
tutkittu kemiallisen uuttomenetelmän
avulla (Jensen and Thamdrup 1993,
Lukkari ja Leivuori 2006). Fosfori jao-
tellaan kuuteen jakeeseen, jotka voidaan
jakaa karkeasti mobiiliin ja immobiiliin
osaan. Edellinen on ainakin osittain
bakteereille ja leville käyttökelpoista ja
jälkimmäinen hyvin hitaasti hajoavaa
tai niin pysyvästi sitoutunutta, että sen
voidaan olettaa hautautuvan ja poistu-
van ravinnekierrosta. Samaa menetel-

Kuva 3. Suomenlahden ravinnekuorma Suomesta, Venäjältä ja Virosta sekä ilman kautta leviävästä laskeumasta
(tonnia/vuosi). (Lähde: HELCOM, EMEP, SYKE, Kiirikki ym. 2003)
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Jopa puolet typestä poistuu
denitrifikaatiossa

Typpi on Itämeressä ja myös suurim-
massa osassa Suomenlahtea rehevöi-
tymistä keskeisimmin säätelevä kas-
vinravinne. Rannikon läheisellä alu-
eella typen luontainen poistuma (mik-
robiologinen denitrifikaatio-prosessi)
on yhtä tehokasta kuin aiemmin tutki-
tuilla avomeren syvillä pohjilla, ja sen
vuodenaikainen vaihtelu on saman-
kaltaista - suurimmillaan loppuvuo-
desta ja alimmillaan loppukeväästä.
Koko Suomenlahden sedimenteissä ta-
pahtuvaksi typenpoistoksi laskettiin
noin 50000 tonnia typpeä vuodessa, jo-
ka vastaa noin 60 % biologisesti käyt-
tökelpoisen typen ulkoisesta kuormi-
tuksesta. Bakteereille käyttökelpoisten,
eliöiden hajotuksessa vapautuvien hii-
liyhdisteitten määrä ja laatu sekä jos-
sain määrin happipitoisuuden vaihte-
lu ovat tärkeimmät typenpoiston te-
hokkuutta säätelevät tekijät. Alueelli-

sesti typenpoistuman määrä vaihtelee
rajusti jo hyvin pienenkin alueen sisäl-
lä. Havaittu suuri vaihtelu viittaa sii-
hen, että typen poiston ennustaminen
käytettävissä olevien pohjanlaatutie-
tojen perusteella on lähes mahdotonta
ilman kattavia mittauksia. Typen ak-
tiivinen poistuminen pitää suuren osan
Itämerestä jatkuvasti typpirajoitteise-
na. Luontainen poistomekanismi ei ole
kuitenkaan vaihtoehto typen ulkoi-
sen kuormituksen vähentämiselle, sil-
lä se ei selvästikään pysty pitämään 
Itämeren typpitasoa pysyvästi alhaise-
na.

Ekosysteemimallit apuvälineenä
Ekosysteemimallien avulla voidaan
yhdistää erilaisten kuormitus- ja tila-
skenaarioiden tarkasteluissa sekä ul-
koisten ravinnepäästöjen että meren si-
säisten ravinnevirtojen vaikutukset.
Mallien säätämisessä ja testauksessa
käytetään hyväksi kokeellisen tutki-

mukseen tuloksia mm. pohjasedimen-
tin ja veden välisistä ravinnevirroista
sekä näiden säätelytekijöistä. Luotet-
tavaksi osoittautuneita malleja voidaan
käyttää vesiensuojelun päätöksenteon
apuvälineenä. Tällä hetkellä käytössä
olevalla mallilla tehdyt ennusteet tu-
kevat käsitystä, jonka mukaan koko
Suomenlahden tilan parantuminen
edellyttää erityisesti Pietarin päästöjen
voimakasta vähentämistä (mm. Kii-
rikki ym. 2003, Pitkänen ym. 2004).
Rannikkovesissä Suomen Itämerioh-
jelman edellyttämät kotimaiset pääs-
tövähennykset hillitsevät rehevöity-
mistä (kuva 4). Suomen omien päästö-
jen vähentäminen näkyisi erityisesti
maatalouden kuormittaman Saaristo-
meren sisä- ja välisaaristossa. Pelkäs-
tään kotimaisilla vähennyksillä ei kui-
tenkaan voida vaikuttaa merkittävästi
avoimen Suomenlahden tai muun Itä-
meren tilaan, mutta ne ovat tärkeitä
rannikkomme hyvinvoinnin kannalta
(kuva 4).

Itämeren tulevaisuuteen
vaikuttaa monta tekijää

Merialueemme tilaan vaikuttaa tule-
vaisuudessakin yhtä aikaa monta teki-
jää. Olemme tutkimuksessa päässeet
tilanteeseen, jossa voimme ensim-
mäistä kertaa yhdistää valuma-aluei-
den muutoksia, meren sisäistä kuor-
mitusta ja Itämeren ekosysteemiä kos-
kevia tietojamme. Tutkimuksella on
kuitenkin edelleen suuria haasteita
edessään, sillä tiedämme aivan liian vä-
hän sekä typen että fosforin kohtalos-
ta meressä, hapen kulutukseen vai-
kuttavista tekijöistä ja ilmastonmuu-
tosten vaikutuksista Itämereen. Lisäk-
si meidän on edelleen kehitettävä mal-
leihin perustuvaa tarkasteluamme rea-
listisemmaksi. Yksi ongelmistamme on
ihmisen toiminnan muutokset, joita on
vaikea ennakoida. Hyvä esimerkki on
maankäytön muutokset, joita on py-
ritty ennustamaan vuoteen 2020 Suo-
menlahden valuma-alueella. Neuvos-
toliiton hajoamisen seurauksena sekä
Venäjällä että Virossa poistui suuria
aloja peltoja aktiivikäytöstä. Vaihtoeh-
toisten skenaarioiden haarukka vaih-
telee Viron maatalouskäytöstä poistu-
neen maan uudelleen viljelystä aktii-

Kuva 4. Ekosysteemimallin avulla ennustettu kasviplanktonin määrän muutos
Suomenlahdella ja Saaristomerellä A) tavoitteiden mukaisten kotimaisten
päästöjen vähennyksen ja B) kotimaisten vähennysten ja Pietarin jäteveden lähelle
suomalaista tasoa puhdistamisen jälkeen (Kiirikki ym. 2003 mukaan). 
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visesti viljellyn maatalousmaan määrän pienenemi-
seen Suomessa ja pysymiseen nykyisellään Virossa.
Maankäytön muutoksilla on maalta tulevan fosforin
ja typen kuormitukseen ratkaiseva vaikutus. Kum-
massakaan skenaariossa Venäjällä peltoalan ei olete-
ta merkittävästi kasvavan, mutta aineiston vaikean
saatavuuden vuoksi Venäjän maataloudessa tapah-
tuvia muutoksia on vaikea ennustaa. 

K i r j a l l i s u u s :

Conley D., Stålnacke P., Pitkänen H. & Wilander A., 2000. The trans-
port and retention of dissolved silicate in rivers from Sweden and
Finland. Limnol. Oceanogr. 45(8):1850–53.
Ekholm P., Lehtoranta J. & Golterman H., 2005. Reflections on the
determination of the potential availability of phosphate to algae.
Teoksessa: Serrano L, Golterman HL (toim.), Phosphate in sediments,
Proceedings of the 4th International Symposium. Backhuys Publishers,
The Netherlands 89–97.
Helin J., Laukkanen M., Koikkalainen K., 2005. Abatement costs
for agricultural nitrogen and phosphorus loads. Teoksessa: The 6th in-
ternational conference of the European Society for Ecological Econo-
mics (ESEE), 14–17 June 2005, Lisbon, Portugal. 17 s. (CD-rom).
Jensen H. S. & Thamdrup B., 1993. Iron bound phosphorus in ma-
rine sediments as measured by bicarbonate-dithionite extraction. Hyd-
robiologia 253: 47-–59.
Kiirikki M., Rantanen P., Varjopuro R., Leppänen A., Hiltunen M.,
Pitkänen H., Ekholm P., Moukhametsina E., Inkala A., Kuosa H. &
Sarkkula, J., 2003. Cost effective water protection in the Gulf of Fin-
land : focus on St.Petersburg. Suomen ympäristö 632, 55 s.
Laukkanen M. & Huhtala A., 2005. Optimal control of nutrient pol-
lution in a coastal ecosystem: agricultural abatement versus invest-
ment in wastewater treatment capacity. 11th EAAE Congress in Co-
penhagen, Denmark, 24–27 August 2005. 18 s.
Lukkari K. & Leivuori M. 2006. Tärkeää tietoa Suomenlahden tilas-
ta. Merentutkimuslaitos kartoittaa sedimenttien fosforivarantoja. Ke-
mia- Kemi 1: 30–32.
Olin M., Rask M., Ruuhijärvi J., Saarijärvi E. & Keskitalo J., 2005.
Effects of mass removal of fish on the nutrient status of a eutrophic
lake in southern Finland. Verh. Internat. Verein. Limnol. 29: 704–710.
Pitkänen H. (toim.) 2004. Rannikko- ja avomerialueen tila vuositu-
hannen vaihteessa: Suomen Itämeren suojeluohjelman taustaselvityk-
set. Suomen ympäristö 669, 104 s.
Raateoja M., Seppälä J., Kuosa H. & Myrberg K., 2005. Recent
changes in trophic state of the Baltic Sea along SW coast of Finland.
Ambio 34: 188–191.
Rahm L., Conley D., Sandén P., Wulff F. & Stålnacke P., 1996. Time
series analysis of nutrient inputs to the Baltic Sea and changing DSi:DIN
ratios. Mar. Ecol. Prog. Ser. 130: 221–8.
Rask M., Olin M., Keskitalo J., Lehtovaara A., Ruuhijärvi J. & Ve-
sala S., 2003. Responses of plankton and fish communities to mass
removal of fish in a two-basin lake in southern Finland. Hydrobiologia
506: 451–457.

VT0602 s06-47  29.3.2006  14:19  Sivu 25



26 VESITALOUS  2/2006

V E S I H U O L T O

Vesihuolto parempaan 
hallintaan tehtävät 
määrittelemällä

Vesihuollossa eletään eräänlaista murroskautta. Uusi vesihuol-
tolaki on tuonut kunnille uusia velvoitteita, vesihuoltolaitosten
liittäminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi on työn alla, veden-
käsittelylaitosten koko on kasvussa ja prosessit monimutkaistu-
vat, myös automaatio valtaa alaa. Samaan aikaan pätevän hen-
kilöstön saaminen vesihuollon tarpeisiin on vaikeaa. Tarvitaan
siis uusia hallittuja toimintatapoja, jotta vesiasiat olisivat hans-
kassa myös tulevaisuudessa. Ollaanpa nyt sitten palkkaamas-
sa uutta työvoimaa, kouluttamassa työntekijöitä tai ulkoistamassa
toimintoja, edesauttaa asiaa, jos kysymyksessä olevat tehtävät
on määritelty yksiselitteisesti. Vesihuoltolaitosten käyttöön ja kun-
nossapitoon liittyvien työtehtävien dokumentointiin ollaankin nyt
kehittämässä työkalua.

Anatoli Korelin
Dipl.ins.
Asiakaspalvelupäällikkö,
Helsingin Vesi
E-mail: anatoli.korelin@hel.fi

Jari Kaukonen
Ins.
Yksikönjohtaja, YIT Rakennus Oy,
Infrapalvelut
E-mail: jari.kaukonen@yit.fi

Katariina Ekman 
Dipl.ins.
Laatuinsinööri, Suunnittelukeskus Oy
E-mail: katariina.ekman@suunnittelukeskus.fi

On arvioitu, että seuraavien 10
vuoden aikana noin puolet kun-
nallisten vesihuoltolaitosten ny-

kyisestä henkilöstöstä jää eläkkeelle.
Aina ei ole mahdollista saada korvaa-
vaa henkilöstöä ja jossain tapauksissa
sitä ei haluta palkata. Henkilöstön
vaihtuessa tai jäädessä eläkkeelle on
tärkeää, että työtehtävät ovat asian-
mukaisesti dokumentoidut. Tällöin ne
ovat helpommin siirrettävissä uudelle
henkilölle, muille työntekijöille tai teh-
tävät voidaan ulkoistaa. Vaihtoehtona
vesihuoltolaitoksen omalle toiminnal-

le on antaa palvelun hoitaminen ulko-
puoliselle toimijalle. Ulkoistaminen tuo
helpotusta omien, käytössä olevien voi-
mavarojen oikealle kohdistamiselle.
Näin voidaan varmistaa toiminnan te-
hokkuus ja tuloksellisuus. Ulkoistetta-
essa tehtäviä on kuitenkin syytä muis-
taa sopia halutusta toiminnan laatu-
tasosta. Myös ulkoistettu toiminta vaa-
tii ammattitaitoisen henkilöstön, jonka
pätevyydestä tulee huolehtia samalla
tavoin kuin laitosten oman henkilös-
tön osalta, mm. vesihuoltoalalle tulos-
sa olevalla näyttötutkinnolla. Näin voi-
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daan varmistua tehtäväprosessien en-
tistä paremmasta suorittamisesta. Sa-
malla myös kustannusten seuranta hel-
pottuu.

Dokumentointi hallintaan
YIT Rakennus Oy, Helsingin Vesi ja
Suunnittelukeskus Oy ovat käynnistä-
neet kehityshankkeen (Vesihuollon
Yleinen Tehtävämäärittely, VYT), jonka
tuloksena tulee olemaan vesihuoltoon
liittyvien teknisten tehtävien määritte-
lyn perusratkaisu. Kehityshanke saa ra-
hoitusta Tekesin Infra-teknologiaohjel-
masta. Kehityshankkeessa luodaan
yleispätevä dokumentointipohja ja me-
nettelytapa, jota hyväksikäyttäen tul-
laan jatkossa räätälöimään laitoskoh-
taisia toimintajärjestelmiä. Laadittavat
tehtäväkuvaukset sisältävät kuvauksen
vallitsevasta tavasta toimia. Näin esi-
merkiksi uusi työntekijä tai ulkoistetun
palvelun tuottaja tietää miten aikai-
semmin on toimittu. Mikäli myöhem-
min löydetään parempi tapa toimia,
tehtäväkuvauksia voidaan täsmentää.
Näiden avulla voidaan myös tarjous-
kilpailussa kertoa tarjouksen tarkka si-
sältö eikä tällöin jää mitään harmaita ’’ei
kenenkään vastuulla’’ olevia alueita.

Vesihuollon tehtävämäärittely pe-
rustuu hierarkkiseen rakenteeseen, jos-
sa ylimmällä tasolla on vesihuollon kah-

deksan peruskomponenttia (pääluokat).
Nämä ovat: (A) veden hankinta, (B) veden
käsittely, (C) veden jakelu, (D) asiakaspal-
velu, (E) huleveden keräily ja johtaminen,
(F) jäteveden keräily ja johtaminen, (G) jä-
teveden käsittely sekä (H) lietteen käsitte-
ly. Seuraavalla tasolla, jokaisen pääluo-
kan alla, ovat ns. 1000-tasot, jotka jaka-
vat tehtävät edelleen prosessiin, lai-
tos/laitteisiin, turvallisuusasioihin, tie-
toliikenteeseen sekä sidosryhmiä kos-
keviin asioihin. Kun vielä seuraava ta-
so (100-taso) täsmentää tehtävien jaot-
telun käyttöön, kunnossapitoon (toi-
minnan turvaamiseen), vikatilanteisiin,
materiaalivirtoihin, kehitystoimintaan
ja dokumentointiin onkin pyramidi val-
mis, jotta varsinaiset tehtäväkortit (10-
taso) löytävät omat paikkansa. 10-taso
koostuu tehtäväkorteista, jotka ovat yk-
sityiskohtaisia työohjeita. Ne räätä-
löidään laitoskohtaisesti.

Edellä selostetun hierarkian voi ehkä
ymmärtää paremmin oheista kaaviota
tarkastelemalla. Kaaviossa kunkin
ylemmän tason laatikon alla on kaikki
alemman tason laatikot, jotka näin ker-
taantuvat ja muodostavat em. kuvit-
teellisen pyramidin. Näin tehtäviä voi-
daan tarkastella kokonaisuuksina, isom-
pina tai pienempinä, lähtien mistä ta-
hansa laatikosta alaspäin. Myös eri pää-
luokkien alla olevat saman luontoiset
tehtävät, esim. kunnossapito, voidaan

tarkastella suurempana kokonaisuute-
na. Näitä kokonaisuuksia voidaan sit-
ten antaa tehtäväksi joko omalle orga-
nisaatiolle tai ulkoistaa.

Tehtävämäärittelyn
hyödyntäminen

Ostaessaan palveluja ulkopuoliselta toi-
mijalta haluaa palvelun ostaja yleensä
analysoida ja mitata saamiaan palvelu-
ja. VYT-kehityshankkeessa laadittavat
laitoskohtaiset tehtäväkuvaukset toi-
mivat yhteisesti sovittuina pelisääntöi-
nä. Tehtäväkuvaukset muodostavat
yleisen ja kohdekohtaisen työselityksen,
laatuvaatimukset sekä määrämittaus-
perusteet, jotka toimivat ulkoistamis-
sopimuksen perustana. Näin myös pal-
velun tarjoaja kykenee hinnoittelemaan
palvelunsa riskittömämmin. Vesihuol-
lon laitoskohtaiset tehtäväkuvaukset
voivat myös muodostaa osan laitoksen
laatujärjestelmästä, joka ei ole sidoksis-
sa työn suorittajaan, eli tekipä työn oma
henkilöstö tai urakoitsija. Tehtäväku-
vauksia voidaan käyttää apuvälineenä
nykytilan arvioinnissa sekä jatkuvan ke-
hittämisen työkaluna.

Laitoksen suunnittelu- ja käyttöönot-
tovaiheessa tehdyt tehtäväkuvaukset
helpottavat laitoksen käyttäjien pereh-
dyttämistä ja kouluttamista. Kun kou-
lutukseen liitetään lisäksi vesihuollon

Vesihuollon 
yleisen
tehtävämäärittelyn
hierarkia ja
terminologia.
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henkilöstön ammatillisen näyttötutkin-
non yhteys tehtävämäärittelyyn, voi-
daan odottaa tulevilta vesihuollon am-
mattilaisilta korkeatasoista osaamista.
Toiminta- ja tehtäväkuvaukset toimivat
tässä tapauksessa uuden vesihuoltolai-
toksen käyttöohjeina.

Kehityshankkeessa tullaan selvittä-
mään, missä muodossa kehitettävä jär-
jestelmä parhaiten palvelee tulevia käyt-
täjiä. Kansiorivistöjen sijasta kysymyk-
seen tulee sähköinen käyttöliittymä. Tar-
peeseen sopivan IT-pohjaisen vesihuol-
lon käytön ja kunnossapidon järjestel-
män kehittäminen on osa VYT-kehitys-
hanketta. Järjestelmän avulla käyttäjä
löytää haluamansa kortit, pystyy luo-
maan ja tallettamaan raportteja sekä yl-
läpitäjät voivat tarvittaessa päivittää
kortteja. Käyttöliittymän avulla käyttä-
jä voi hakea esimerkiksi antamansa ha-
kukriteerin avulla haluamansa kortit tie-
tokannasta. Vaihtoehtona voi olla myös
laitoksen PI-kaavion käyttö käyttöliitty-
mäikkunassa, jolloin käyttäjä voi siirtyä
haluamaansa kohteeseen tutun kaa-
viorakenteen avulla.

Vesihuoltotoimintojen tulevaisuus

Kovenevat kustannuspaineet, moni-
mutkaistuvat tuotantoprosessit, kiris-
tyvät ympäristövaatimukset sekä kas-
vava ammatillisen osaamisen tarve tuo-
vat vesihuoltolaitoksille paineita käyt-
tökonsultointi- ja operointipalveluiden
ostamiseen. Suomeen on jo syntynyt
alueellisia vesihuoltoyhtiöitä, joilla on
yksittäisiä laitoksia paremmat mahdol-
lisuudet ostaa palveluja. Alueellisten
yhtiöiden perustamisen vaihtoehtona
tulevat kysymykseen erilaiset palvelu-
sopimukset. Molemmissa tapauksissa
VYT-kehityshankkeen lopputulos mah-
dollistaa selkeämmät toiminnot.

YIT on tehnyt ensimmäisiä ulkoista-
missopimuksia. Tässä toiminnassa teh-
tävien selkeä määritelty on avainkysy-
mys, mikä helpottaa erityisesti hinnoit-
telua. Tehtävien selkeällä määrittelyllä
varmistetaan myös se, että sopimuk-
sesta ei jää pois oleellisia tehtäviä, ja
näin tuotantovaihe voidaan viedä laa-
dukkaammin läpi. Helsingin Vesi taas
pyrkii kumppanuussopimuksiin mui-

den vesihuoltolaitosten kanssa. Laitos-
kohtainen tehtävien määrittely on en-
simmäinen askel kumppanuussopi-
muksia laadittaessa. Suunnittelukes-
kuksen rooli on kehityshankkeen jat-
kona räätälöidä laitoskohtaisia toimin-
ta- ja laatujärjestelmiä sekä tarjota käyt-
tötukipalveluja erityisesti jäteveden-
puhdistamoille.

Niillä vesihuoltolaitoksilla tai laitos-
yhtymillä, jotka suunnittelevat tulevai-
suutensa oman henkilöstön ja sen osaa-
misen varaan, on tehtävämäärittelyillä
yhtä suuri merkitys kuin niillä, jotka ai-
kovat ulkoistaa toimintojaan. Molem-
missa tapauksissa nyt meneillään oleva
tehtävämäärittely mahdollistaa niin toi-
minnallisen kuin taloudellisenkin ke-
hittämisen.

VYT-projekti julkaistiin joulukuussa
2005. Julkaisijana olivat Suunnittelu-
keskus Oy ja Helsingin Vesi. VYT- pro-
jektin toteutus on Suunnittelukeskuk-
sen hallinnassa, ja se tuottaa tarvitta-
essa kuntien vesilaitoksille kyseisiä pal-
veluja.

5. NORDISKA DRICKSVATTENKONFERENSEN 
Grand Hotel Reykjavik

Vesitalous osallistuu lukijamatkan järjestelyihin, mikäli ilmoittautuneita on 
riittävästi, yhteistyössä VVY:n ja Suomen Matkatoimiston kanssa otsikko 

kohdassa mainittuun konferenssiin kesäkuun 7.- 11. päivinä 2006.

MATKA-AIKA 7.- 11.6.2006
7.6. ke lento Helsinki-Reykjavik FI 343 15.25 - 15.55

tai lento Helsinki-Tukholma AY641 12.55 - 12.50
lento Tukholma-Reykjavik FI 307 14.10 - 15.20

11.6. su lento Reykjavik-Tukholma FI 312 16.20 - 21.15
lento Tukholma-Helsinki KF434 22.45 - 00.40 *

Konferenssi 8.- 10.6.2006, ohjelma VVY:n kotisivulta www.vvy.fi . Siellä on myös konferenssin rekisteröitymislomake 
(Anmälningsblankett).

Majoitus Hotelli Reykjavik ***, Raudararstigur 37, 1105 Reykjavik, www.hotelreykjavik.is

Matkan hinta/henkilö minimi 15 henkilöä 2-h huoneessa 1-h huoneessa
1.298,00 Eur/hlö 1.596,00 Eur/hlö

Vastuullinen matkanjärjestäjä, SUOMEN MATKATOIMISTO OY/ERIKOISRYHMÄT 

Ilmoittautuminen Sitova kirjallisen ilmoittautuminen viimeistään 15.4.2006 mennessä sähköposti;
15.4.2006 mennessä helena.arkun@smt.fi tai faksi; 010 826 2222 (valtakunnallinen numero)

Konferenssirekisteröinti Lähettäkää konferenssiin rekisteröitymislomake myös 5.4.2006 mennessä täytettynä sosiaalisine ohjelmineen 
yhdessä matkavarauksen kanssa sähköpostin helena.arkun@smt.fi liitteenä tai faksilla 010 826 2222. 

Matkatoimisto suorittaa kaikkien osallistujien rekisteröinnit yhdessä kongressinjärjestäjälle. 

Konferenssimaksu 18.4. saakka 45.000 ISK = noin 585 €, jonka jälkeen 55.000 ISK = noin 715 €

Laskutus Matkatoimisto laskuttaa rekisteröinnin teiltä matkan laskutuksen yhteydessä.

Lisätietoja Helena Arkun, puh. 010826 2381, faksi 010826 2222, sähköposti: helena.arkun@smt.fi
Mikko Korhonen, puh. 0500 - 707 757, s-posti: mikko.korhonen@mark-kor.fi
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H E N K I L Ö H I S T O R I A

Pentti Kaiteran 
syntymästä 100 vuotta 
– vesien tutkijasta 
yliopistomieheksi

Professori Pentti Kaiteran syntymästä tuli 19.11.2005 kuluneeksi
100 vuotta. Kaiteran elämää sävyttivät ihanteellisuus ja suora-
viivaisuus. Hänellä oli kyky nähdä asioista oleellisimmat piirteet
ja hän uskalsi vetää havainnoistaan laajat ja rohkeat johto-
päätökset. Tunnetuin hänen elämäntyönsä muistomerkeistä on
Oulun yliopisto. 

Pertti Vakkilainen
Professori, Teknillinen korkeakoulu
E-mail: pertti.vakkilainen@hut.fi

Professori Pentti Kaitera piti huhti-
kuussa 1945 maanviljelysinsinööri-
yhdistyksen vuosikokouksessa esi-

telmän, jossa hän käsitteli maankuiva-
tuksen hyödyn arviointia. Puhe ei saanut
hyväksyvää vastakaikua kokousyleisös-
sä. Esitettyihin uusiin ajatuksiin suhtau-
duttiin torjuvasti, jopa pilkallisesti. Kai-
teralle naurettiin. Hän loukkaantui saa-
mastaan vastaanotosta syvästi ja piti tä-
tä kokousta käännekohtana myöhem-
män toimintansa suuntaamisessa: ’’Ajat-
telin, että näiden eteen on turha toimia ja
aloin ajaa Pohjois-Suomen asiaa’’.

Kaitera oli lähtökohdiltaan Pohjois-
Suomen omia poikia; juuret Limingas-
sa, oppikoulu Oulun Lyseossa. Äiti toi-
voi Pentistä pappia, isä agronomia. Ma-

singin yliopiston kannustusapurahan.
Maanviljelystekniikan opiskelijat ni-
mittäin suorittavat suuren osan tut-
kintovaatimuksistaan yliopistossa. Heil-
lä oli näin mahdollisuus tutustua kah-
den erityyppisen korkeakoulun opetus-
sekä tutkimuskäytäntöihin. Tavallaan
he opiskelivat yliopiston teknillisessä
tiedekunnassa. Tällä seikalla arvelen ol-
leen merkitystä, kun Kaitera 1950-lu-
vulla hahmotteli Oulun yliopiston tie-
dekuntarakennetta.

Valmistumisen jälkeen vuorossa oli
asevelvollisuuden suorittaminen. Re-
serviupseerikoulussa hän teki histori-
aa. Hän on nimittäin RUK:n kaikkien
aikojen priimus, koulun ainut oppilas,
joka on saanut kaikissa oppiaineissa

tematiikka ja luonnontieteet kiehtoivat
mieltä ja Suomen teknillinen korkea-
koulu tuntui opiskelupaikoista sopi-
vimmalta. Kaitera valitsi insinööriosas-
ton ja siellä maanviljelyksen opinto-
suunnan. Opiskelu Helsingissä alkoi
syksyllä 1924.

Asuinkumppanina ollut vanhempi
opiskelija painotti perusaineiden, siis
matematiikan, fysiikan ja kemian opis-
kelun merkitystä. Pentti otti tämän neu-
von tosissaan, opiskeli perusaineet niin
hyvin kuin taisi, ja jatkoi samaa tahtia
myös ammattiaineiden kanssa. Diplo-
mitutkinnon hän suoritti toukokuussa
1929 merkinnällä ’’oivallisesti’’. Opis-
keluaikana hän sai tunnustuksena erin-
omaisesti suoritetuista opinnoista Hel-
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korkeimman mahdollisen arvosanan.
Armeijan jälkeen vuonna 1931 Kaite-

ra siirtyi apulaismaanviljelysinsinöörik-
si Oulun maanviljelysinsinööripiiriin. Ta-
louslama koitteli Suomea. Hätäaputöi-
nä suoritetut maankuivatushankkeet pi-
tivät nuoren insinöörin kiireisenä. Usein
tilanne oli sellainen, että kuivatussuun-
nitelma jouduttiin tekemään kentällä,
työmiesten odotellessa lapiot käsissä
suunnitelman valmistumista.

Uraa uurtavaa tutkimusta
Oulussa meni vuosi. Keväällä 1932 Hel-
singistä soitettiin. Puhelimessa oli maa-
taloushallituksen insinööriosaston pääl-
likkö yli-insinööri Gustaf von Essen.
Hän ilmoitti määräävänsä Kaiteran
maataloushallituksen vesistötutkimus-
ten johtoon. Samalla hänet määrättiin
hoitamaan Taasianjoen perkaustöiden
suunnittelua, sillä von Essen arvioi, et-
tei Kaiteralla vielä ollut riittävästi sel-
laista käytännön kokemusta, jota tar-
vittaisiin tutkimustoiminnan järkevään
suuntaamiseen. Työt alkoivat Helsin-
gissä kesäkuun alussa. Pentti Kaitera oli
tuolloin ainoastaan 26 vuoden ikäinen. 

Maataloushallituksen vesistötutki-
musten keskeisinä tavoitteina oli löytää
hydrologiset perusteet vesiuomien mi-
toitusta varten ja selvittää kuivatus-
toimenpiteiden aiheuttamia vaikutuk-
sia. Tavoitteiden saavuttamiseksi tutki-
musten johtoon tullut Kaitera järjesti
pienten, edustavien hydrologisten ha-
vaintoalueiden verkoston. Verkosto kat-
toi koko Suomen pohjoisimman alueis-
ta ollessa jonkin verran Rovaniemen
eteläpuolella. 

Tälle Kaiteran suunnittelemalle ja ra-
kennuttamalle havaintoverkostolle ei ol-
lut esikuvia, ja niin siitä tuli maailman
ensimmäinen yhtenäinen pienten, edus-
tavien hydrologisten havaintoalueiden
verkosto. Muualla maailmassa vastaa-
via verkostoja ryhdyttiin perustamaan
vasta 1960-luvulla, toisin sanoen yli kol-
mekymmentä vuotta myöhemmin. 

Eurooppalaiseen hydrologiseen tutki-
mustoimintaan Kaitera sai kosketuk-
sen kesällä 1936 Helsingissä järjestetys-
sä Viidennessä balttilaisen hydrologian
kokouksessa, jonka järjestelytoimikun-
taan hän kuului ja jonka yleisreferaatti-
na hän toimi. Vuonna 1937 hän teki maa-

talousministeriön myöntämän apurahan
turvin kuukauden mittaisen opintomat-
kan Saksaan ja Sveitsiin. Tämän matkan
eräänä tuloksena oli maataloushallituk-
selle tehty aloite Vihtiin perustettavasta
koekentästä, jossa tuli selvittää maan ve-
sisuhteiden vaikutuksia viljakasvien sa-
toihin. Aloite hyväksyttiin, ja Kaitera joh-
ti Maasojan koekentän rakentamisen
vuonna 1938. Samana vuonna hän tu-
tustui tutkimustoimintaan Ruotsissa. 

Kaitera valmisteli väitöskirjaa kaiken
aikaa ja julkaisi siihen liittyviä välira-
portteja läpi 1930-luvun. Väitöstyön rin-
nalle tuli vuonna 1936 merkittävä lisä-
tehtävä, kun Valtioneuvosto asetti ko-
mitean selvittämään ’’Vesistöissämme
uusiutuvien tulvien lisääntymisen syi-
tä ja tekemään ehdotuksen toimenpi-
teistä sen ehkäisemiseksi’’, kuten tehtä-
vänannossa sanottiin. Komitean pu-
heenjohtajaksi kutsuttiin tohtori Hen-
rik Renqvist, silloinen hydrologisen tut-
kimuksemme ykkösnimi. Pentti Kaite-
rasta tuli komitean sihteeri. 

Komiteatyö ja väitöskirja käsittelivät
paljolti samaa asiaa. Komiteassa käy-
dyillä keskusteluilla voi näin ollen olet-
taa olleen vaikutusta väitöstutkimuk-
seen, sen saamaan muotoon ja sisältöön.
Kaiteran väitöskirja ’’Lumen kevätsula-
misesta ja sen vaikutuksesta vesistöjen
purkautumissuhteisiin Suomessa’’ tar-
kastettiin huhtikuun 29. päivänä vuon-
na 1939 seitsemän vuoden intensiivisen
työn jälkeen. Työssä esitetyt hydrologi-
set havainnot oli koottu aiemmin mai-
nitsemiltani pieniltä valuma-alueilta.
Vastaväittäjinä toimivat professori I.A.
Hallakorpi ja tohtori Renqvist, jotka ei-
vät löytäneet työn tieteellisestä tasosta
huomautettavaa. Renqvistin lausunto
huipentuu arvioon: ’’Katson sen (siis väi-
töskirjan) vastaavan missä korkeakou-
lussa tahansa väitöskirjalle asetettavia
ankariakin vaatimuksia’’.

Kymmenen vuotta väitöstyön val-
mistumisen jälkeen Kaitera yhdisti väi-
töskirjassaan esittämänsä ja päävesis-
töissämme tehdyt mittaukset. Tulok-
sena oli suomalaisen hydrologian yli-
voimaisesti eniten käytetty menetelmä,
ns. Kaiteran nomogrammi, jota käyte-
tään keskiylivaluman, siis keskimää-
räisen tulvan määrittämiseen valuma-
alueen alan, järvien osuuden ja lumen
vesiarvon perusteella.

Linnoittamista, talkoita ja
väestönsiirtoja

Toinen maailmansota alkoi vuoden 1939
syyskuussa. Neuvostoliiton neuvottelu-
kutsu tuli lokakuun alussa ja Suomi
aloitti valmistumisen sotaan kutsumal-
la reserviläiset palvelukseen. Pentti Kai-
tera oli koonnut jo elokuun lopussa siis
toista kuukautta aiemmin joukon va-
paaehtoisia kartoittamaan ns. T-linjaa
Suomenvedenpohjan ja Vuoksen välillä.
YH:n aikana hän johti kartoitustöitä Jä-
nisjokilinjalla Laatokan Karjalassa. Kun
talvisota marraskuun lopussa syttyi,
tämä maanviljelysinsinööripiireistä koot-
tu insinöörien ja rakennusmestareiden
työryhmä, Päämajan Pioneeriosasto Kai-
tera, siirrettiin Vironjoelle vastaamaan
Luumäen linjan rakennustöistä.

Sotilasjohto oli viimeistään nyt huo-
mannut Pentti Kaiteran poikkeukselli-
set kyvyt, ja niinpä Valtioneuvosto ni-
mitti hänet kesäkuussa 1940 kuusijäse-
nisen linnoitusasiain toimikunnan sih-
teeriksi. Puheenjohtajaksi määrättiin mi-
nisteri K.E. Ekholm. Toimikunnan teh-
tävänä oli toimia linnoittamistöiden joh-
tajan, kenraaliluutnantti E.F. Hanellin
apuna SALPA-linjan ja yleisemminkin
linnoitustöiden yleistä järjestelyä kos-
kevissa kysymyksissä. 

Sihteerin toimen ohella Kaitera vas-
tasi vesiesteitä suunnittelevan yksikön
toiminnasta. Tässä tehtävässä hän kes-
kittyi erityisesti ns. purlutusmenetel-
män kehittämiseen. Purlutuksen pe-
rusajatuksena oli saada vesistöjen poh-
jan neliasteinen vesi nousemaan pai-
neilman avulla pintaan, jolloin veden
sisältämä lämpö sulattaa jäähän laajan
railon. Marsalkka Mannerheim tutustui
menetelmän toimivuuteen talvella 1941
Kirkkonummella. Kun hän totesi railon
todella syntyvän, hän kysyi seurassaan
olleilta upseereilta: ’’Kuka herroista am-
mutaan?’’. Ja pitkän hiljaisuuden jälkeen:
’’Kuka teistä kavaltaa tämän?’’

Jatkosodan aikana Kaitera kutsuttiin
Suurtalkoot ry:n johtoon ja hän organi-
soi järjestön toiminnan. Talkoiden ensi-
sijaisena tarkoituksena oli elintarvike-
tuotannon ja polttopuiden riittävyyden
turvaaminen. Kaitera käytti talkoohen-
gen nostattamisessa tehokkaasti jouk-
koviestintää, ja tuloksia syntyi. Talkois-
sa paiskoi töitä yli 700 000 ihmistä. Työ-
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tunteja kertyi yli 31 miljoonaa. Talkoo-
toiminnalla oli kansakunnan hyvin-
voinnin ja kotirintaman kestämisen kan-
nalta ratkaisevan tärkeä merkitys.

Saksalaisten piirittäessä Leningradia
kävi Inkerinmaalla asuvien suomalais-
ten elämä epätoivoiseksi. Kun talkoo-
asiat olivat järjestyksessä, Kaitera tapa-
si syksyllä 1942 presidentti Risto Rytin.
Puhuttiin inkeriläisten kohtalosta. Lop-
putuloksena keskustelusta oli, että Kai-
tera määrättiin väestönsiirron johtoon
joulukuun 1. päivästä alkaen. Mää-
räykseen ei liittynyt sen kummempia
ohjeita tehtävän suorittamisesta, vaan
siirto-organisaatio oli luotava ja siirto
tehtävä lähtien tyhjästä. 

Inkeriläisten joukkosiirrot alkoivat

maaliskuussa 1943. Kaikkiaan Suomeen
siirrettiin hieman yli 63 000 inkeriläistä.
Kun rauha sitten tuli ja inkeriläisiä ryh-
dyttiin palauttamaan takaisin Neuvos-
toliittoon, Pentti Kaitera kieltäytyi pa-
luusiirron organisoinnista. Hän palasi
Teknilliseen korkeakouluun, johon hä-
net oli nimitetty professoriksi 2.10.1942. 

Teknilliseen korkeakouluun
Syyskuussa 1940 Teknillisen korkea-
koulun maanviljelystekniikan profes-
sori I.A. Hallakorpi oli nimittäin jäänyt
eläkkeelle. Tähän virkaan Kaitera lienee
tähdännyt jo pitkään. Hänen julkaisu-
toimintansa kattoi professuurin alueen
laajalti. Se käsitteli hydrologian ohella

maankuivatuksen ja kastelun keskeisiä
kysymyksiä. Kilpahakija, suomalaisen
salaojituksen isä tohtori Lauri Keso,
oli kuitenkin kovaa luokkaa. 

Nimitykseen liittyi omalaatuinen, hy-
vä veli -verkoston aikaansaama tapah-
tumaketju. Asiantuntijalausunnot oli
pyydetty professori Hallakorvelta, tri
Renqvistiltä ja professori Pauli Tuori-
lalta, jotka kaikki asettivat Kaiteran en-
simmäiselle sijalle. Samoin teki TKK:n
Opettajaneuvosto, joka myös piti Keson
tekemää valitusta ehdollepanosta ai-
heettomana. Valtioneuvoston äänes-
tyksessä valitus yllättäen katsottiin ai-
heelliseksi ja Keso asetettiin ensimmäi-
selle sijalle. Presidentin esittelyssä Ris-
to Ryti otti nimitysasiakirjat kuitenkin
haltuunsa ja nimitti seuraavassa esitte-
lyssä virkaan Kaiteran.

Ouluun yliopisto
’’Alan ajaa Pohjois-Suomen asiaa’’, mietti
Pentti Kaitera huhtikuussa 1945. Hän
katsoi, että Pohjois-Suomen luontaisia
mahdollisuuksia ei ollut läheskään käy-
tetty samassa mitassa hyväksi kuin mi-
tä Etelä-Suomessa oli tehty. Pohjois-Suo-
mi oli hänen mielestään jätetty oman
onnensa nojaan ja sen tuottamien raa-
ka-aineiden avulla oli rakennettu Etelä-
Suomen vaurautta. 

Valtakunnansuunnittelukomitean ja
Valtakunnansuunnitteluneuvosten jäse-
nenä Kaiteran mielipiteillä oli painoar-
voa. Vuonna 1950 hän pystyi laatimien-
sa laskelmien avulla vakuuttavasti to-
distamaan, että Typpi Oy:n laitokset kan-
nattaa sijoittaa Ouluun, kuten sitten
myös tapahtui. Hän vaikutti ratkaisevalla
tavalla myös Rautaruukin sijoittamiseen
Raaheen osoittamalla, että tehtaan ve-
dentarve oli mahdollista tyydyttää siir-
tämällä Raaheen vettä Pyhäjoesta.

Merkittävin ja kauaskantoisin Pentti
Kaiteran aikaansaannoksista on luon-
nollisesti Oulun yliopiston perustami-
nen. Ajatus yliopistosta oli elänyt Poh-
jois-Suomessa jo pitkään ja muiden
muassa Pentin isä, Juho, oli vuonna
1917 perustetun Oulun Korkeakoulu-
seuran jäsen. 

Yliopiston perustamiseen ja käyntiin-
lähtöön liittynyt tapahtumien sarja alkoi
Kaiteran osalta vuonna 1948, kun hän
matkusti kolmen kuukauden mittaisel-
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le opintomatkalle Yhdysvaltoihin. Mat-
kansa aikana hän vieraili useassa yli-
opistossa ja tutkimuslaitoksessa sekä tu-
tustui moniin ammatillisiin kohteisiin. 

Erityisen voimakkaan vaikutuksen
häneen teki Tennessee-joen alueen ke-
hittämiseksi tehty työ. Rooseveltin tul-
tua presidentiksi oli perustettu Tennes-
see Valley Authority, TVA, jolle oli an-
nettu käyttöön runsaasti määrärahoja
ja sangen itsenäinen toimintavalta.
Eräänä ensimmäisistä toimenpiteistään
TVA oli perustanut tutkimuslaitoksen,
jonka tehtävänä oli selvittää alueen kes-
keiset ongelmat. Selvityksen perusteel-
la oli suunniteltu tarvittavat toimenpi-
teet, joita myös toteutettiin rivakasti.
Vaikutukset näkyivät. Väestökato oli
pysähtynyt ja alueen taloudellinen ke-
hitys oli kääntynyt nousuun. Kaitera nä-
ki Tennesseen osavaltion ja Pohjois-Suo-
men tilanteet samankaltaisina. ’’Jos Ten-
nesseessä on onnistuttu, miksei Pohjois-
Suomessakin voitaisi onnistua?’’

Suomeen palattuaan hän puhui hel-
mikuussa 1949 Oulun läänin kunnallis-
päivillä ja esitti perustettavaksi Pohjois-
Suomea varten teknillistaloudellisen
tutkimuslaitoksen, jossa olisi ainakin
teollisuuden sekä maa- ja metsätalou-
den osastot. Puheensa lopuksi hän hah-
motteli, miten tutkimuslaitoksesta syn-
tyisi ajan mittaan korkeakoulu ja Ou-
luun yliopisto. Hänen aloitteesta pe-
rustettiin elokuussa asiaa ajamaan Poh-
jois-Suomen Tutkimussäätiö, jonka hal-
lituksen jäseneksi hän tuli.

Vuonna 1952 perustetun Korkeakou-
lukomitean, ns. Myrbergin komitean jä-
seneksi Kaitera nimitettiin pohjois-
suomalaisten edusmieheksi syyskuussa
1953. Komiteassa hänen esittämänsä aja-
tukset oikeasta Ouluun perustettavasta
yliopistosta eivät saaneet kannatusta. Ot-
telu kävi kuumana. Kaitera piti komi-
tean sihteeriä professori Oiva Ketosta
päävastustajanaan. ’’Aina, kun minä jo-

tain esitin, sen Ketonen kaatoi. Niinpä pää-
tin taktikoida. Toin komitean istuntoihin vain
lopullisen ehdotukseni palasia ja kokosin ne
yhteen vasta eriävään mielipiteeseeni’’.

Komitea päätyi vuonna keväällä 1956
ehdottamaan suppean korkeakoulun
perustamista Ouluun. Kaitera jätti mie-
tintöön eriävän mielipiteensä.

Voidaan liioittelematta sanoa, että
eriävä mielipide merkitsi Oulun yli-
opiston syntymistä. Siinä hän päätyi eh-
dottamaan yliopistoa, jossa olisivat fi-
losofinen ja teknillinen tiedekunta. Hän
piti tärkeänä, että insinöörikoulutuksen
saavien tulisi Oulussa joutua koske-
tuksiin yliopistollisen opiskelun kans-
sa. Kokemukset omalta opiskeluajalta
ja vuoden 1948 USA:n matka näyttäi-
sivät olleen tämän käsityksen takana. 

Uusi komitea asetettiin lokakuussa
1956. Kaitera tuli sen puheenjohtajaksi
ja hän sai itse valita komiteaansa jäse-
net. Sihteeriksi tuli silloinen apu-
laisprofessori, nykyinen akateemikko
Pekka Jauho. Komitea työskenteli poik-
keuksellisen vauhdikkaasti ja jätti mie-
tintönsä jo helmikuussa vain neljän
kuukauden kuluttua työn alkamisesta. 

Mietinnössä esitettiin Ouluun perus-
tettavaksi yliopistoa, jossa olisi mate-
maattis-luonnontieteellistä, teknillistä
ja lääketieteellistä opetusta. Lisäksi Ou-
lun opettajakorkeakoulu tuli liittää yli-
opiston osaksi. Oulussa valittiin näin
amerikkalainen yliopistomalli ja mur-
rettiin perinteinen eurooppalainen jako
yliopistoon ja teknilliseen korkeakou-
luun. On huomionarvoista, että Teknil-
linen korkeakoulu, Suomen Teknillinen
Seura ja Rakennusinsinööriyhdistys
vastustivat tekniikan alan koulutuksen
laajentamista Ouluun. Jään insinöörinä
kysymään, millainen kaupunki Oulu
olisi tänään ilman yliopiston teknillistä
tiedekuntaa.

Komiteamietinnön valmistumisen jäl-
keen asia eteni vauhdilla. Opetusminis-

teri Kerttu Saalasti toimi perustamisen
eteen erityisen tarmokkaasti. Laki yli-
opistosta hyväksyttiin eduskunnassa
heinäkuussa 1958.  Kaitera nimitettiin
vastusteluistaan huolimatta yliopiston
väliaikaiseksi rehtoriksi toukokuussa
1959 ja yliopiston avajaiset olivat saman
vuoden lokakuussa. Hän ei ollut tehtä-
vään halunnut, mutta siihen jouduttu-
aan piiskasi toimintaa vauhtiin. Jälleen
kerran hän oli saanut hoitaakseen tehtä-
vän, jossa suuri organisaatio, tässä ta-
pauksessa yliopisto, oli pistettävä pys-
tyyn jokseenkin tyhjästä ja nopeasti. Reh-
torin tehtäviensä ohella hän hoiti kaiken
aikaa omaa professorinvirkaansa
TKK:ssa. Tältä ajalta on hänen lausah-
duksensa: ’’Kyllä ihminen pystyy helposti
viisinkertaistamaan työpanoksensa.’’

Pentti Kaitera uskoi nuorisoon ja sen
koulutukseen. Vuonna 1961 hän kir-
joitti: ’’Nuoriso on Suomen tulevaisuuden
lupaus. Mitkään sijoitukset eivät kansa-
kunnalle ole sen taloudellisempia ja pää-
omalle enemmän korkoa tuottavia kuin ope-
tukseen ja tutkimukseen käytetyt.’’ ja ’’En-
nen muuta akateemisesti koulutettua työ-
voimaa tarvitaan uusien työmahdollisuuk-
sien luomiseen ja uusien alojen valtaami-
seen. Tässä suhteessa koulutuksemme laa-
tu kaipaisi kyllä huomattavaa uudistusta,
sillä nykyisellään se ei riittävässä määrin
luo yritteliäisyyttä ja aloitekykyä.’’

Kun Oulu kolmen vuoden jälkeen jäi,
oli yliopiston toiminta saatu hyvin
käyntiin. Unelma oli toteutunut. Pent-
ti Kaitera voi tyytyväisin mielin todeta,
että hän jälleen kerran oli onnistunut lä-
hes mahdottomalta näyttäneessä tehtä-
vässä. Lähes kaksikymmentä vuotta
kestänyt pyyteetön työ Pohjois-Suomen
hyväksi oli onnistunut varmaankin pa-
remmin kuin mitä hän huhtikuussa
1945 oli voinut ajatella.

Nyt hän saattoi kohdistaa tarmonsa
kehitysmaiden auttamiseen.

suunnittelukeskus0206_180x35.ai 27.3.2006 12:58:46
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T U T K I M U S M E N E T E L M Ä T

Surviaissääskien 
kotelonahkamenetelmästä
vaihtoehto suurten jokien
velvoitetarkkailuihin?

Vuonna 2000 voimaan astuneen EU:n vesipolitiikan puitedi-
rektiivin myötä ollaan jäsenmaissa yhdenmukaistamassa vesis-
töjen tarkkailua. Kun tarkkailuohjelmia muokataan vastaamaan
puitedirektiivin vaatimuksia, joudutaan ratkaisemaan kuhunkin
tarkkailuympäristöön soveltuvin ja tehokkain menetelmä tai me-
netelmien yhdistelmä. Suomessa suurilla joilla perinteisesti käy-
tetyt pohjaeläimistön tarkkailumenetelmät eivät välttämättä tar-
joa parasta ratkaisua. Tämän artikkelin tarkoituksena onkin esi-
tellä Suomessa huonosti tunnettua pohjaeläinten tarkkailu-
menetelmää, jonka tarjoamia mahdollisuuksia ei ole vielä löy-
detty.

Janne Raunio
Kymijoen vesi ja ympäristö ry
E-mail: janne.raunio@kymp.net
Kirjoittaja toimii tutkijana Kymijoen vesi ja
ympäristö ry:ssä ja valmistelee päätyönsä
ohella väitöskirjaa Oulun yliopistoon. Hänen
tutkimuksiensa pääpaino on surviaissääs-
kien kotelonahkamenetelmän kehittämises-
sä ja soveltamisessa vesien tilan tarkkai-
luun.

Suomen suuret joet ovat pääsään-
töisesti säännösteltyjä ja usein myös
teollisuuden ja/tai yhdyskuntajä-

tevesien kuormittamia, minkä vuoksi
niihin liittyy useimmiten myös tarkkai-
luvelvoitteita. Suurten jokien piste-
kuormittajat ovat usein alueellisesti var-
sin merkittäviä ja niiden tarkkailuihin
käytetään vuositasolla huomattavia
summia. Suomessa suurten jokien tut-

Pohjaeläimet ovat yksi useimmin
käytetyistä eliöryhmistä biologisissa
tarkkailuissa. Suurten jokien pohja-
eläintarkkailuissa käytetään yleisesti
erilaisia pohjanoutimia, mutta näyt-
teenottoon soveltuvien pehmeiden poh-
jien harvinaisuus vaikeuttaa noudinten
käyttöä virtavesissä. Virtaavan veden
kuluttavan ja kasaavan toiminnan
vuoksi pohjan laatu voi vaihdella eikä

kimus on niiden merkityksestä huoli-
matta jäänyt järviympäristöihin verrat-
tuna vähäiseksi. Myös akateeminen vir-
tavesien perustutkimus on keskittynyt
helpommin tutkittaviin pienikokoisiin
jokiin ja puroihin. Osin ehkä tutkimus-
perinteen puutteesta johtuen Suomen
suuria jokia on biologisissa velvoite-
tarkkailuissa lähestytty pitkälti järville
kehitellyin menetelmin.
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samalta näytepisteeltä tai -alueelta vält-
tämättä saada peräkkäisinä vuosina
näytteitä. Vielä merkittävämpi ongelma
on se, edustaako varsin kapea-alaisel-
ta pisteeltä otettu näyte laajempaa aluet-
ta tutkittavassa joessa vai ainoastaan ky-
seistä pistettä, joka ainakin sedimentin
laadun puolesta saattaa erota merkittä-
västi ympäröivästä alueesta. Jotta joen
eri alueilta kerätyt aineistot olisivat kes-
kenään vertailukelpoisia, tulisi näyttei-
den edustaa laajaa aluetta eikä vain yh-
tä kapea-alaista pistettä (Downes ym.
2002). Pienemmillä virtavesillä, lähinnä
koskiympäristöissä käytetyt näyt-
teenottomenetelmät, kuten käsihaavi,
eivät myöskään sovellu kovin hyvin
isoille joille, sillä suurten jokien kosket
on usein padottu, ne saattavat olla vir-
tausnopeutensa puolesta näytteenot-
toon soveltumattomia ja koskialueita ei
välttämättä ole esimerkiksi pistekuor-
mituksen lähettyvillä. Käsihaavimene-
telmän käyttökelpoisuus ei rajoitu vain
koskiin ja se saattaisi soveltua myös
suurten jokien hitaasti virtaaville jak-
soille. Vaihtoehtoisille tai täydentäville
tarkkailumenetelmille näyttäisi kuiten-
kin olevan tilausta.

Uudessa lähestymistavassa
keskitytään surviaissääskiin

Suurten jokien pohjaeläintarkkailuihin
liittyvät ongelmat on toki tunnistettu ai-
kaisemminkin. 1970-luvun alussa ryh-
dyttiin Iso-Britanniassa tutkimaan ja ke-
hittämään menetelmää, joka perustuu
yksinomaan surviaissääskiin ja jossa
näytteenotto kohdistetaan toukkien si-
jasta kotelonahkoihin. Ajatus ei tuol-
loinkaan ollut uusi, sillä jo Thienemann
(1910) ehdotti surviaissääskien kotelo-
nahkojen käyttöä pohjaeläintutkimuk-
sissa lähes sata vuotta sitten. Surviais-
sääsket ovat makeiden vesien pohja-
eläimistössä yleensä selvästi lajirunsain
ja laajimmalle levinnyt ryhmä ja ne so-
veltuvat siten erinomaisesti vesistöjen
tilan tarkkailuun. Merkityksestään huo-
limatta surviaissääsket on usein sivuu-
tettu jokien pohjaeläintutkimuksissa tai
niiden määritys on jäänyt karkealle ta-
solle. Kotelonahkamenetelmän kehi-
tystyö on jatkunut ja valmisteilla on eu-
rooppalainen CEN -standardi. Mene-
telmän perusidea on yksinkertainen. Ai-

kuistuvat surviaissääsket jättävät kuo-
riutuessaan veden pinnalle kotelona-
han, joka kelluu muutaman päivän ajan
ja ajelehtii virran ja tuulen mukana ran-
taan. Rantaveden pinnalle kasautunei-
ta kotelonahkoja on helppo kerätä haa-
villa, joten pohjasedimentin laadulla ei
ole vaikutusta menetelmän käyttökel-
poisuuteen. Kotelonahkamenetelmää
(Chironomid Pupal Exuvial Technique,
CPET) on toistaiseksi käytetty lähinnä
Keski-Euroopassa ja kasvavassa mää-
rin myös Pohjois-Amerikassa. Pohjois-
maissa se ei ole syystä tai toisesta saa-
nut jalansijaa tarkkailu- tai tutkimus-
menetelmänä.

Kotelonahkamenetelmän 
edut ja heikkoudet

Kotelonahkamenetelmällä on monia
etuja perinteisiin menetelmiin nähden.
Näytteenottoon kuluu yhdeltä henki-
löltä aikaa vain 10–30 minuuttia. Sur-
viaissääskien toukkiin verrattuna kote-
lonahkojen lajituntomerkit ovat sel-
vempiä (kuva 1) ja lajiston voidaan var-
muudella katsoa selvinneen aikuisvai-
heeseen. Näytteenottoon ja näytteiden
käsittelyyn kuluva työaika ja siten myös
tarkkailun kustannukset onkin todettu

perinteisiin menetelmiin nähden alhai-
semmiksi (mm. Ferrington ym. 1991).
Jokien rannoille ajautuneet kotelonahat
edustavat lajistoa laajalta alueelta, eri
syvyyksiltä ja erilaisista pienelinympä-
ristöistä. Tutkimukset ovat osoittaneet
kotelonahkanäytteen edustavan pu-
roissa ja joissa lajistoa muutamasta
kymmenestä metristä jopa kilometriin
näytepisteestä ylävirtaan. Suurin osa la-
jistosta kertyy kuitenkin näytepisteen
lähettyviltä, mutta yhteisökoostumus
saattaa laajemman alueellisen katta-
vuuden vuoksi erota pohjanoutimella
kerätyistä aineistoista (Ruse 1995). Suur-
ten jokien olosuhteissa tiettyyn osaan
jokea voi kohdistua samanaikaisesti
monenlaisia ihmistoiminnan vaikutuk-
sia (mm. säännöstely, jätevesikuormi-
tus ja sedimenttien haitalliset aineet).
Monitahoiset vesistövaikutukset saat-
tavat ilmetä paremmin laajan alueen yh-
teisöjä integroivasta kotelonahka-ai-
neistosta kuin esimerkiksi tietystä sy-
vyydestä tai pisteestä otetusta pohja-
eläinnäytteestä. Vaikka CPET -mene-
telmä on alun perin suunnattu lähinnä
suuriin virtavesiin, se käy näytteenot-
tomenetelmäksi myös mm. pienten pu-
rojen ja järvien tutkimuksiin (Ruse
2002).

Kotelonahkamenetelmän heikkouk-
siksi voidaan katsoa se, että näytteiden
lajiston alueellista kattavuutta ei pys-
tytä tarkkaan tietämään, vaikka arvioi-
ta alueellisesta edustavuudesta onkin
esitetty. Lajien runsauksista saadaan si-
ten vain suhteellinen arvio. Tosin myös
toukat siirtyvät virran mukana uusiin
elinympäristöihin, joten esimerkiksi
pohjanoudinnäyte voi sisältää vasta äs-
kettäin ylävirrasta saapuneita lajeja ja
yksilöitä (mm. Williams 1989). Toinen
menetelmän heikkous liittyy siihen, et-
tä surviaissääskilajit aikuistuvat eri ai-
kaan vuorokaudesta ja eri vuodenai-
koina. Aikuistumisajankohtien vuoro-
kauden sisäisen vaihtelun aiheuttama
virhe voidaan kuitenkin välttää kerää-
mällä näyte kerääntymisalueelta tai aje-
lehtivaa ainesta keräävistä pisteistä (ku-
va 2), jolloin näyte edustaa viimeisen
kahden vuorokauden aikana aikuistu-
neita lajeja (Coffman 1973). Vuodenai-
kaisvaihtelun aiheuttaman virheen
vuoksi kevään ja syksyn välisenä aika-
na tulisi kerätä vähintään kolme näy-

Kuva 1. Surviaissääskien määritys
kotelonahoista on helpompaa kuin
toukista. Surviaissääskisuvut eroavat
usein selvästi jo kokonsa, värityksensä
ja keskeisimpien tuntomerkkien
perusteella.
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tettä, jolla tavoitetaan n. 60-80 % alueen
surviaissääskisuvuista. Perinteisillä me-
netelmillä näytteitä kerätään yleisim-
min vain kerran vuodessa. Tutkimus-
temme perusteella näytteenottoajan-
kohdilla on suuri merkitys CPET -me-
netelmän herkkyyden kannalta, sillä
erilaisten kuukausittaisten näytteiden
yhdistelmillä näyttäisi olevan erilainen

tilastollinen herkkyys näytealueiden
yhteisöerojen havaitsemisessa (Raunio
& Muotka 2005). Menetelmän heik-
koudeksi voidaan lukea se, että muis-
ta pohjaeläinryhmistä ei saada tietoa.
Vesipolitiikan puitedirektiivin mu-
kaisiin pohjaeläinseurantoihin kotelo-
nahkamenetelmä ei siten yksinään rii-
tä.

Kotelonahka-aineiston
hyödyntäminen vesistön 

tilan arvioinnissa

Kotelonahkamenetelmässä kustakin
näytteestä määritetään yli 200 kotelo-
nahkaa, ja taksonien suhteellisia run-
sauksia käytetään tilan arvioinnissa.
Näytteitä otetaan kultakin näytepis-
teeltä vähintään kolme, joten vesistön
tilan arviointi perustuu suuren laji- ja
yksilömäärän tarjoamaan tietoon. Ko-
telonahka-aineiston määrityksessä ja
käsittelyssä voidaan hyödyntää Wil-
sonin ja Rusen (2005) tekemää kaavaa
ja surviaissääskisukujen herkkyysluo-
kitusta, jossa suvut on ryhmitelty or-
gaanisen kuormituksen sietokyvyn
suhteen. Näiden luokitusten avulla
voidaan tarkastella mm. muutosherk-
kien ja kuormitusta kestävien takso-
nien ja yksilöiden suhteellisia run-
sauksia kullakin näytepisteellä (kuva
3). Surviaissääskisukujen herkkyys-
luokitus on tehty Iso-Britanniasta ke-
rättyihin aineistoihin perustuen, joten
se saattaa vaatia joitakin muutoksia 
ja täydennyksiä Suomen olosuhtei-
siin.

Velvoitetarkkailuissa
kehitettävää

Suomessa vesistöihin kohdistuva pis-
tekuormitus on vähentynyt selvästi vii-
meisen parin vuosikymmenen aikana,
mutta samaan aikaan tarkkailukäy-
tännöt ovat säilyneet pitkälti entisel-
lään. Entistä herkemmille menetelmil-
le on tarvetta, jotta kuormituksen bio-
logisista vaikutuksista saadaan luotet-
tavaa tietoa. Eräs syy kotelonahka-
menetelmän tai muiden uudempien ja
vaihtoehtoisten tarkkailumenetelmien
vähäiseen hyödyntämiseen Suomessa
lienee se, että pitkiä aikasarjoja ei ha-
luta rikkoa vaihtamalla menetelmää.
Toisaalta pitkään jatkuneissa biologi-
sissa tarkkailuissa näytepisteverkkoa,
lajinmäärityksen tasoa ja rinnakkais-
näytemääriä on saatettu vuosien var-
rella muuttaa. Suurempi rinnakkais-
näytemäärä tuottaa kattavamman ku-
van näytepisteen yhteisöistä, millä on
todennäköisesti myös vaikutusta tark-
kailuissa usein käytettyihin pohja-
eläinindekseihin. Pohjaeläintarkkai-

Kuva 2. Surviaissääskien kotelonahkoja kerätään käsihaavilla kerääntymisalueilta
tai ajelehtivaa ainesta keräävistä pisteistä.

Kuva 3. Muutosherkkien ja kuormitusta sietävien taksonien runsauksia voidaan
hyödyntää kuormitusvaikutusten arvioinnissa. Esimerkkiaineisto on Konnivedeltä.
Näytepiste 1 on vertailupiste ja pisteet 2 ja 3 lähimpänä pistekuormittajia. 
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luissa ei ole myöskään harvinaista, et-
tä rinnakkaisnäytteiden aineistot yh-
distetään indeksiarvojen laskemiseksi.
Tästä kuitenkin seuraa, että aineiston
tilastollinen käsittely muuttuu joiden-
kin keskeisimpien menetelmien suh-
teen mahdottomaksi. Pahimmassa ta-
pauksessa velvoitetarkkailuissa tuote-
tut aikasarjat saattavat siten olla ar-
voltaan melko vaatimattomia ja tulok-
set huonosti vertailukelpoisia sekä
tarkkailuohjelmien sisällä että niiden
välillä. Jos vielä käytettävä menetelmä
ei ole kyseisiin olosuhteisiin soveltuva
tai herkkä ilmentämään ihmistoimin-
nan vaikutuksia, on tarkkailulle ase-
tettujen tavoitteiden saavuttaminen
vaikeaa. CPET -menetelmän avulla jo-
kien pohjaeläintarkkailuja voitaisiin 
todennäköisesti tehostaa ja saavut-
taa monipuolisempi kuva kuormitus-
vaikutuksista ja surviaissääskiyhtei-
söistä.
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V U O R O V A I K U T T E I N E N  S U U N N I T T E L U

Vuorovaikutteisen suunnittelun hyödyt ympäristösuunnittelussa
ovat kiistattomia. Tämän lähestymistavan avulla voidaan pa-
rantaa suunnitelmien laatua ja lisätä kansalaisten ja eri sidos-
ryhmien tyytyväisyyttä niihin. Suunnittelutilanteiden monimut-
kaistuminen, intressiristiriitojen voimistuminen ja osallistumisen
korostuminen ovat lisänneet tarvetta systemaattisten osallistu-
mismenetelmien hyödyntämiseen. 

Mika Marttunen 
Tutkimusinsinööri
Suomen ympäristökeskus
E-mail: mika.marttunen@ymparisto.fi
Kirjoittaja työskentelee vesistöjen käytön ja
hoidon tehtävissä. Erityisen kiinnostuksen
kohteina ovat päätösanalyysimenetelmät
monitavoitteisessa ja vuorovaikutteisessa
suunnittelussa.

Olli-Matti Verta
Korkeakouluinsinöörioppilas, tekn. yo.
Suomen ympäristökeskus
E-mail: olli-matti.verta@ymparisto.fi
Kirjoittaja työskentelee vesistösäännöstely-
jen kehittämistehtävissä ja valmistelee dip-
lomityötään päätösanalyysimenetelmistä
vuorovaikutteisen suunnittelun tukena.

Vesistöjen käyttöön ja hoitoon liit-
tyy aina erilaisia arvoja ja tavoit-
teita, jotka voivat olla keskenään

ristiriidassa. Suunnittelijoiden tulee näh-
dä eri osapuolet erilaisine tavoitteineen
mahdollisuutena ja voimavarana, joka
parantaa suunnittelun laatua ja voi joh-
taa uusiin innovatiivisiin ratkaisuihin.
Mitä aikaisemmin ja systemaattisemmin
erilaiset arvot sisällytetään suunnitte-
luun, sitä laadukkaampaan lopputulok-
seen voidaan päästä. Myöhäinen osal-
listuminen johtaa yleensä ongelmiin.
Suunnittelu voi viivästyä, jos paljastuu,
että jokin olennainen vaikutus tai vaih-
toehto on jäänyt tarkastelun ulkopuo-
lelle. Seurauksena voi olla myös kansa-
laisten tai sidosryhmien turhautuminen,
koska suunnitteluun ja sen lopputulok-
seen ei ole voitu aidosti vaikuttaa.

EY:n vesipolitiikan puitedirektiivi ja
sen kansallista täytäntöönpanoa varten
laadittu laki vesienhoidon järjestämisestä
korostavat kansalaisten osallistumisen

ja kuulemisen tärkeyttä vesienhoidon
suunnitelmia laadittaessa. Lisäksi ym-
päristövaikutusten arviointia koskevas-
sa lainsäädännössämme on selkeästi esi-
tetty, miten ja missä vaiheissa kansa-
laisille on varattava mahdollisuus mie-
lipiteensä esittämiseen. Lakien ja sää-
dösten vaatimusten täyttäminen ei vie-
lä tarkoita, että suunnittelu olisi laadu-
kasta eri osapuolten näkökulmasta.
Huomio onkin kiinnittymässä entistä
enemmän osallistumisen laatuun ja vai-
kuttavuuteen. Kuinka toteuttaa osallis-
tuminen niin, että osallistujat kokevat
sen mielekkääksi, että se palvelee suun-
nittelua ja päätöksentekoa ja että se on
lisäksi kustannustehokasta. 

Kokemuksia vuorovaikutteisesta
suunnittelusta

Vuorovaikutteista suunnittelua on so-
vellettu Suomessa vesistösäännöstely-
jen kehittämishankkeissa 1990-luvun

Vuorovaikutteinen ja
tavoitelähtöinen 
vesistösuunnittelu
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puolivälistä lähtien. Kokemukset ovat
olleet myönteisiä (esim. Marttunen, ym.
2005, Palosaari 2005, Väntänen ym.
2004). Osallistumisessa sovellettujen
menetelmien kirjo on ollut laaja: sovel-
letut menetelmät ovat vaihdelleet ylei-
sötilaisuuksista ja erilaisista kyselyistä
tietokoneavusteisiin päätösanalyysi-
haastatteluihin. Eri sidosryhmien edus-
tajista koottu ohjausryhmä on ollut
avainasemassa useimmissa hankkeissa.
Ohjausryhmän toimintaa, joka tyypilli-
sesti on kestänyt useita vuosia, voidaan
luonnehtia oppimisprosessiksi. Oppi-
minen on tärkeää, koska suunnittelun
kuluessa tehtävien ratkaisujen olisi poh-
jauduttava riittävään tietopohjaan ja ko-
konaisvaltaiseen harkintaan.

Osa vuorovaikutteisessa suunnitte-
lussa käytetyistä menetelmistä soveltuu
parhaiten tiedon keräämiseen (kyselyt,
haastattelut) ja tiedon välittämiseen (eri-
laiset joukkoviestimet). Oppimisproses-
sia voidaan tehostaa menetelmillä, jotka
auttavat jäsentämään monimutkaista ko-
konaisuutta, havainnollistavat vaiku-
tuksia ja auttavat tunnistamaan itselle
tärkeät tavoitteet sekä tukevat eri osa-
puolten näkemysten ymmärtämistä.

Etenkin Pohjois-Amerikassa on vii-

me vuosina analysoitu satoja vuorovai-
kutteisia suunnitteluhankkeita (esim.
Wondolleck ja Yaffee 2000, Beierle ja
Crayford 2002). Onnistuneelle hank-
keelle on ollut tyypillistä se, että suun-
nitteluongelmaa on tarkasteltu uudes-
ta ja tuoreesta näkökulmasta ja että työs-
sä on määrätietoisesti rakennettu ja lu-
jitettu sopua eri osapuolten välille. Seu-
raavaksi esittelemme arvoperustaisen
jäsentelymenetelmän, joka tarjoaa sys-
temaattisen ja uudentyyppisen lähes-
tymistavan monitavoitteiseen suunnit-
teluun aihepiiriin katsomatta. 

Arvoperustainen jäsentely 
Arvoperustaisen jäsentelyn (Value-fo-
cused thinking, Keeney 1992) keskeise-
nä tavoitteena on tunnistaa toivottavia
päätösmahdollisuuksia ja luoda niille
vaihtoehtoja. Jäsentelyn lähtökohtana
ovat ihmisten arvot. Analysoimalla vai-
keissa suunnittelutilanteissa jo varhai-
sessa vaiheessa arvoja perinpohjaisesti
on mahdollista päätyä houkuttelevam-
piin ongelmanasetteluihin ja parem-
paan lopputulokseen kuin perinteisel-
lä vaihtoehtokeskeisellä suunnittelulla.
Siksi ympäristösuunnittelussa ensim-

mäisenä vaiheena olisi oltava eri osa-
puolten arvojen huolellinen tarkastelu
ja jäsentely.

Arvoperustaisen jäsentelyn keskeisiä
tehtäviä ovat (mm. Keeney 2005):
• Tavoitteiden tunnistaminen
• Tavoitteiden jäsentäminen
• Mittareiden määrittäminen 
• Vaihtoehtojen muodostaminen
• Vaikutusten suhteellisen toivotta-

vuuden arviointi.
Tavoitteita tunnistettaessa voidaan hyö-
dyntää mm. havaittuja ongelmia, yleis-
päteviä tavoitteita (esim. talous, luon-
to, hyvinvointi, terveys, turvallisuus),
esillä olevia vaihtoehtoja sekä erilaisia
näkökulmia. Esimerkiksi seuraavat ky-
symykset ovat käyttökelpoisia: Mitkä
olisivat tavoitteesi, jos minkäänlaisia ra-
joitteita ei tarvitsisi ottaa huomioon?
Mitä pitäisi muuttaa nykytilanteeseen
nähden ja miksi? Mikä tekee jostain
vaihtoehdosta toista paremman? Mitkä
vaihtoehdot olisivat kullekin osapuo-
lelle kelvottomia tai kelvollisia ja mik-
si? Keskustelu tavoitteista ja niiden sys-
temaattinen jäsentäminen ohjaavat huo-
miota keinoista siihen, mitä ihmiset
pitävät tärkeänä ja tavoittelemisen ar-
voisena. Tavoitteiden kirjaaminen yh-

Kuva 1. Koitereen säännöstelyn kehittämisen tavoitteita ja niiden vaikutukset toisiinsa (nuolet tarkoittavat ’’vaikuttavat’’).
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dessä edesauttaa hyvän suunnitteluil-
mapiirin syntyä, koska osallistujat ko-
kevat, että heidän mielipiteensä on tär-
keä ja sitä arvostetaan.

Jäsentämisvaiheessa tavoitteet ryh-
mitellään seuraavasti:
• Perimmäiset tavoitteet (fundamental

objectives): ne asettavat keskeiset
syyt sille, että henkilö on kiinnostu-
nut päätöksen kohteena olevasta
asiasta. Ne ovat itsessään merkityk-
sellisiä arvoja eli niitä tavoitellaan
vain niiden itsensä vuoksi.

• Keinotavoitteet (means objectives):
näillä pyritään perimmäisiin tavoit-
teisiin. Ne kuvaavat missä määrin
perimmäinen tavoite voidaan pää-
töksentekotilanteessa saavuttaa

• Prosessitavoitteet (process objectives):
nämä koskevat sitä, miten päätös teh-
dään, ei niinkään sitä, mikä päätös
tehdään.

• Organisaatiotavoitteet (organization
objectives): tavoitteita, joita päätök-
sentekijän edustama organisaatio
asettaa ratkaisulle esimerkiksi stra-
tegian, politiikan tai vakiintuneen
käytännön muodossa.
Jäsentäminen voi osoittaa, että ylei-

sellä tasolla tavoitteista vallitsee yllät-
tävänkin suuri yksimielisyys. Harva ha-
luaa veden laadun pilaantumista, erä-
maiden pirstoutumista ja sähkökatko-
ja. Erimielisyydet koskevat etenkin ti-
lanteita, joissa keskenään kilpailevia ar-
voja asetetaan tärkeysjärjestykseen. 

Kuvassa 1 on esimerkinomaisesti ryh-
mitelty Keeneyn (2005) ehdottamalla ta-
valla eräitä Koitereen säännöstelyn ke-
hittämisselvityksessä tunnistettuja ta-
voitteita. Perimmäiset tavoitteet ohjaa-
vat päätöksentekoa. Keinotavoitteita
voidaan hyödyntää vaihtoehtojen muo-
dostamisessa ja mittareiden määrittä-
misessä.

Prosessi- ja organisaatiotavoitteet on
tärkeätä tunnistaa, sillä ne vaikuttavat
perimmäisiin tavoitteisiin sekä keino-
tavoitteisiin. Prosessitavoitteista kes-
kustelu jo suunnittelun alkuvaiheessa
on tärkeää myös siksi, että ne vaikut-
tavat suunnittelun toteutukseen.

Toimenpiteiden seurausten kuvaa-
miseksi tarvitaan mittareita (attributes).
Mittareiden on kuvattava ongelman
keskeisiä piirteitä ja niiden avulla on
voitava arvioida perimmäisten tavoit-

teiden saavuttamista. Mittareiden muo-
dostamisessa voidaan hyödyntää kei-
notavoitteita, mutta täytyy muistaa, et-
tä ensisijaisesti ollaan kiinnostuneita pe-
rimmäisten tavoitteiden toteutumises-
ta. Mittarit eivät saa olla päällekkäisiä,
jottei samaa vaikutusta oteta huomioon
useaan kertaan. Ongelman hahmotta-
misen helpottamiseksi mittareiden mää-
rä ei myöskään saa olla liian suuri, mut-
ta niiden on kuitenkin oltava kattavia
perimmäisten tavoitteiden suhteen.
Keeneyn ja Gregoryn (2005) artikkelis-
sa on ymmärrettävästi esitetty ohjeita
sopivien mittareiden valintaan.

Vaihtoehtojen muodostaminen on tär-
keä ja usein liian vähälle huomiolle jää-
nyt vaihe. Tyypillistä on ankkuroitumi-
nen nykytilaan tai itsestään selviin ja tut-
tuihin vaihtoehtoihin, jolloin uudet in-
novatiiviset vaihtoehdot jäävät tunnis-
tamatta. Vaihtoehtojen muodostamiseen
kannattaakin kiinnittää huomiota, sillä
kiirehtiminen ja pinnallisuus voivat hei-
kentää lopputuloksen laatua. Aiemmin
tunnistettuja tavoitteita voidaan hyö-
dyntää vaihtoehtojen muodostamisessa
siten, että aluksi määritellään jokaiselle
perimmäiselle tavoitteelle sen toteutu-
mista edistävät vaihtoehdot. Seuraavaksi
tarkastellaan kahta perimmäistä tavoi-

tetta kerrallaan ja luodaan vaihtoehto,
joka olisi hyvä molempien kannalta. Sa-
malla tavalla edetään kolmen ja neljän
tavoitteen kanssa. Lopuksi arvioidaan
vaihtoehtoja ja vähennetään niiden mää-
rää muodostamalla toimenpideyhdis-
telmiä. Tällä tavalla edeten varmistetaan
se, ettei mikään esitetyistä tavoitteista jää
tarkastelun ulkopuolelle. Tutkimusten
mukaan tällä menettelyllä luodaan myös
laaja valikoima vaihtoehtoja. Vaihtoeh-
tojen muodostamisessa on luonnollista
hyödyntää myös keinotavoitteita, joiden
avulla voidaan tunnistaa vaihtoehtoja
perimmäisten tavoitteiden saavuttami-
seksi.

Vaihtoehtojen muodostamisen lisäksi
lähestymistapa edesauttaa niiden ver-
tailua. Arvoperustaisen jäsentelyn tu-
loksena syntynyttä tavoitteiden hierar-
kiaa, mittareita ja vaihtoehtoja voidaan
analysoida esimerkiksi tietokoneavus-
teisen päätösanalyysin avulla. Tavoite-
kokonaisuutta voidaan hyödyntää myös
suunnittelun lopputuloksen ja prosessin
arvioinnissa. Lisäksi lähestymistapa
edesauttaa mm. tiedon keruuta, osallis-
tumisen järjestämistä sekä osapuolten
välistä kommunikaatiota (kuva 2).

Käytännössä menetelmän soveltami-
nen on melko mutkikasta ja edellyttää

Kuva 2. Yleiskuva arvoperustaisen jäsentelyn merkityksestä (Keeney 1992).
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harjaantumista. Tavoitteiden tunnista-
misessa ja tavoitehierarkian muodosta-
misessa tarvitaan systemaattisuuden li-
säksi luovuutta. Perimmäiset tavoitteet
ja keinotavoitteet sekoittuvat helposti.
Tavoitteiden välillä voi olla päällekkäi-
syyttä, minkä vuoksi niiden yhdistämi-
nen tai ryhmittely voi olla tarpeen. Li-
säksi tavoitteet voidaan ryhmitellä mo-
nella eri tavalla. Kirjallisuudesta löytyy
kuitenkin ohjeita, jotka helpottavat me-
netelmän eri vaiheiden toteuttamista
(mm. Keeney 1992, Hammond ym. 1999). 

Koitereen säännöstelyn
kehittäminen

Arvoperustaisen jäsentelyn periaattei-
ta on hyödynnetty Koitereen säännös-
telyn kehittämisessä. Selvityksessä on
arvioitu säännöstelyn vaikutuksia ja et-
sitty keinoja vesiympäristölle ja virkis-
tyskäytölle haitallisten vaikutusten lie-
ventämiseksi. Hankkeen ohjausryh-

mässä on ollut ranta-asukkaiden, kala-
talouden, luonnonsuojelun ja voima-
talouden sekä kunnan ja ympäristökes-
kuksen edustajia. Suomen ympäristö-
keskus on toiminut hankkeessa kon-
sulttina, joka on vastannut mm. sään-
nöstelyn vaikutusten arvioinnista, vaih-
toehtojen vertailusta ja suositusehdo-
tusten laadinnasta.

Ohjausryhmäläisten näkemyksiä sään-
nöstelyn kehittämiselle asetettavista ta-
voitteista selvitettiin arvoperustaisen
jäsentelyn periaatteita hyödyntäen. Jä-
sentely tapahtui ohjausryhmälle järjeste-
tyssä tilaisuudessa. Aluksi ohjausryh-
mäläisille esiteltiin tavoitteista alustava
hahmotelma, joka perustui aiempaan oh-
jausryhmätyöskentelyyn, tehtyihin sel-
vityksiin sekä kirjallisuuteen. Tämän jäl-
keen seurasi pareittain toteutettu tavoit-
teiden pohdinta. Parityöskentelyn jäl-
keen tavoitteista käytiin yhdessä kes-
kustelua, minkä perusteella tavoitteet jä-
sennettiin kokonaisuudeksi. Keskustelua

jatkettiin seuraavassa kokouksessa; saa-
tujen kommenttien perusteella jäsente-
lyä oli hiottu tilaisuuden jälkeen.

Tavoitteiden jäsentelyä käytettiin
muistilistana eri säännöstelyvaihtoeh-
toja ja toimenpide-ehdotuksia muo-
dostettaessa sekä niiden vaikutuksia ar-
vioitaessa. Näin varmistettiin, että kaik-
ki tavoitteet otettiin huomioon. Jäsen-
tely auttoi myös arvioimaan laadittujen
suositusehdotusten vaikutuksia koko-
naisvaltaisesti (taulukko 1). Keskustelu
ohjausryhmässä oli vilkasta ja toi suun-
nitteluun uusia näkökulmia, mm. mat-
kailuelinkeinon tavoitteet ja Koitereel-
le luontaisen erämaamaiseman suoje-
lun. Ohjausryhmäläiset kokivat tarkas-
telun hyödylliseksi.

Yhteenveto ja johtopäätökset
Luonnonvarojen käyttöön liittyy monia
erilaisia ja vastakkaisia tavoitteita, joi-
den onnistunut yhteensovittaminen

Taulukko 1. Ohjausryhmän perimmäiset tavoitteet säännöstelyn kehittämiselle sekä säännöstelyn
kehittämisselvityksen perusteella annettujen suositusehdotusten vaikutukset niihin. Vihreä väri tarkoittaa, että
suositus edistää tavoitteen saavuttamista.
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Kuva 3. Koitereen säännöstelyselvityksen ohjausryhmä tutustumiskäynnillä maastossa.

edellyttää muutosta perinteiseen asian-
tuntijakeskeiseen suunnitteluun. Vuo-
rovaikutteinen suunnittelu tarjoaa mah-
dollisuuksia yhteiseen ongelmanrat-
kaisuun ja oppimiseen sekä yhteisym-
märryksen löytämisen vaikeissakin int-
ressiristiriidoissa. 

Käytännön suunnittelutilanteessa on
aina keskenään ristiriitaisia tavoitteita,
joiden saavuttaminen samanaikaisesti
ei ole mahdollista. Tärkeää on, että
suunnitteluun saadaan sisällytettyä
kansalaisten arvojen moninaisuus ja eri-
laiset näkökulmat. Tavoitteiden mää-
rittely ja jäsentely yhdessä auttavat eri
osapuolia ymmärtämään toistensa mie-
lipiteitä paremmin sekä luovat yhteisen
ajattelutavan ja kielen. Kun tavoitteet
ovat selkeästi määritelty ja erotettu kei-
noista, voidaan välttää tilanteita, joissa
asetelma lukkiintuu tai kärjistyy eri osa-
puolten puolustaessa asemaansa tai en-
nalta parhaaksi arvioimaansa vaihto-
ehtoa. Tavoitekeskeisyys muuttaa mer-
kittävällä tavalla suunnittelunäkökul-
man yhteisymmärrystä hakevaksi. Täl-
löin on mahdollista löytää sellainen
toteutettavissa oleva toimenpiteiden yh-
distelmä, joka mahdollisimman hyvin
ottaa eri osapuolten tärkeinä pitämät ta-
voitteet huomioon.

Arvoperustainen jäsentely ja pää-
tösanalyyttiset menetelmät ovat tarjon-
neet hyödyllisiä ja kiinnostavia lähes-
tymistapoja säännöstelyn kehittämis-
hankkeisiin. Tavoitteellisella osallistu-
misella ja analyyttisiä menetelmiä so-
veltamalla voidaan parantaa ja tehostaa
vuorovaikutteista suunnittelua. Arvo-
perustainen jäsentely on varteenotetta-
va lähestymistapa myös vesipolitiikan
puitedirektiivin mukaiseen vesienhoi-
don suunnitteluun. Tavoitteiden moni-
puolinen jäsentäminen yhdessä eri si-
dosryhmien kanssa tukee direktiivin
edellyttämää kansalaisten ja sidosryh-
mien osallistamista. Näin luodaan myös
hyvät edellytykset monitavoitteiselle
suunnittelulle, jossa ekologisten tavoit-
teiden lisäksi myös muut tavoitteet saa-
vat riittävän huomion.
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Dialogiset toimintatavat
vuorovaikutteisessa 
suunnittelussa

Vuorovaikutteisesta suunnittelusta tulee usein väittelevää tai jo-
pa riitaisaa. Vaarana on tällöin, etteivät vuorovaikutukselle ase-
tetut tavoitteet toteudu. Noudattamalla dialogisia toimintatapo-
ja tavoitteiden toteutumisen mahdollisuudet paranevat ja vuo-
rovaikutuksesta saatava hyöty lisääntyy.

Olli-Matti Verta
Korkeakouluinsinöörioppilas, tekn. yo.
Suomen ympäristökeskus
E-mail: olli-matti.verta@ymparisto.fi
Kirjoittaja työskentelee vesistösäännöstely-
jen kehittämistehtävissä ja valmistelee dip-
lomityötään päätösanalyysimenetelmistä
vuorovaikutteisen suunnittelun tukena.

Sebastian Slotte
Tutkija, konsultti, FM
Teknillinen korkeakoulu,
Systeemianalyysin laboratorio
E-mail: sebastian@hut.fi 
Kirjoittaja toimii tutkijana sekä konsulttina.
Hän on erikoistunut vuorovaikutuksen ar-
viointiin sekä dialoisten työpajojen fasilitoi-
jana.

Ranta-asukas lähestyy mökkijär-
vensä säännöstelyä hoitavan vi-
ranomaisen edustajaa, koska hän

ei ole tyytyväinen viime vuosien ve-
touistelun taimensaaliiseensa ja haluaa,
että velvoiteistutuksia lisätään, jotta tai-
menkanta saadaan takaisin entisajan
kukoistukseen. Viranomainen tyrmää
ehdotuksen; eihän lakisääteisiä velvoi-
teistutuksia voida lisätä aina, kun ran-
ta-asukkaalla on ollut huono kalaonni.
Tästä seuraa riita ranta-asukkaan ja vi-
ranomaisen välille, joka paisuu myös
muiden vesistön käyttäjien keskuuteen.
Syntyy aikaa ja resursseja vievä proses-
si, jonka seurauksena istutukset säily-
vät ennallaan ja viranomaisen ja vesis-
tön käyttäjien välit tulehtuvat pahasti.

Dialogisia toimintatapoja noudatta-
en viranomainen olisi voinut kertoa it-
sekin kalastusta harrastavana ymmär-
tävänsä ranta-asukkaan huolen, mutta
todeta lainsäädännön olevan esteenä
ehdotuksen toteuttamiselle. Kyseeseen
voisi tulla kalastuksen ohjauksen tar-
kistaminen; hänen mökkijärvellään
verkkojen silmäkokoja suurentamalla

oli istutusten hyötyjä saatu tehostettua.
Ranta-asukas muistaa, että on hänen-
kin ahvenverkkoonsa joskus alamittai-
nen taimen takertunut. Keskustelun
lopputuloksena viranomainen lupaa
kutsua koolle asiantuntijoista ja paikal-
lisista asukkaista koostuvan työryhmän,
joka selvittää kalastuksen ohjauksen ny-
kytilan ja laatii toimenpideohjelman
mahdollisten ongelmien ja puutteiden
korjaamiseksi.

Tämä yksinkertainen esimerkki ha-
vainnollistaa dialogisten toimintatapo-
jen mahdollisuuksia. Muutoksilla toi-
minnassaan ja reaktioissaan viran-
omainen ja ranta-asukas saivat kään-
nettyä keskustelun kulun hedelmälli-
seksi. Nähdäksemme esimerkissä esiin-
tyviä dialogisia toimintatapoja käyttä-
mällä lopputulosta voidaan parantaa
oikeissakin vuorovaikutustilanteissa.

Dialogi, neuvottelu ja väittely
Dialogista on olemassa eri menetelmiä,
ns. koulukuntia (mm. Bohmilainen,
Nelsonilainen), jotka eroavat toteutuk-
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seltaan toisistaan: erityisesti sen suh-
teen, missä määrin keskusteltavasta ai-
heesta sovitaan etukäteen. Tässä artik-
kelissa dialogilla viitataan joukkoon
menetelmiä, joille on yhteistä yhdessä
ajattelun, tutkimisen, keskinäisen kun-
nioittamisen sekä oppimisen tukemi-
nen keskustelutilanteissa. Dialogitilai-
suudessa, sovittiinpa aiheesta etukäteen
tai ei, osallistujat sitoutuvat vapaaeh-
toisesti noudattamaan tiettyjä sääntöjä
ja ohjenuoria, jotka toteutuessaan vie-
vät keskustelua dialogin suuntaan.

Konfliktialttiissa tilanteissa rakenta-
va ja käytännöllinen suunnittelu voi
vaarantua, jos keskustelu on liiaksi väit-
televä tai riitaisa. Dialogin tehtävä on
tarjota asetelma hedelmälliselle vuoro-
vaikutukselle ja ajattelulle ryhmässä.
Sen keskeinen tavoite on edesauttaa,
ei pelkästään omien näkemyksien esil-
letuontia, vaan myös niiden arviointia
uusista näkökulmista. Keskusteluja oh-
jaa aina joukko hiljaisia sääntöjä tai reu-
naehtoja, jotka vaikuttavat siihen, mi-
ten me luokittelemme keskustelun esi-
merkiksi väittelyksi, neuvotteluksi, rii-
daksi tai dialogiksi (Roberts 2002). Oh-
jenuoria ja pelisääntöjä selventämällä
voimme vaikuttaa siihen, millaisen kes-
kustelun yhdessä luomme.

Slotte ym. (2005) ovat verranneet dia-
logia perinteisempiin sidosryhmien vä-
lisiin vuorovaikutusmenetelmiin, neu-

votteluun ja väittelyyn (taulukko 1).
Konfliktitilanteissa keskustelu näyttäy-
tyy usein väittelynä, jossa menetelmä-
nä voi olla esim. toisen näkemyksien
vähättely, kuten alun ranta-asukkaan ja
viranomaisen välisessä esimerkissä.
Neuvottelu on keino päästä niin lähel-
le omia päämääriä kuin mahdollista.
Esimerkiksi auton ostajan ja myyjän vä-
linen keskustelu täyttää usein neuvot-
telun tunnusmerkit. Dialogissa tavoit-
teena on yhdessä ajattelu, yhteisten ja
eroavien arvojen tarkastelu, ei itse rat-
kaisu tai päätös toiminnasta. Näin saa-
daan kaikkien osapuolien tieto, arvot ja
luovuus hyväksikäytettyä.

Dialogiset toimintatavat
Dialogia on hyödynnetty konfliktien
hallinnassa, päätöksenteon struktu-
roinnissa sekä tiimityön parantamises-
sa niin julkishallinnossa kuin yksi-
tyisissä organisaatioissa (esim. Susskind
ym. 1999, Senge 1990). Dialogia on vuo-
rovaikutteisen suunnittelun puitteissa
kokeiltu osana Kemijärven säännöste-
lyn kehittämistä. Kemijärveltä saadut
kokemukset osoittavat, että dialogi voi
synnyttää, paitsi oppimisprosessin osal-
listujien keskuudessa, myös uusia toi-
menpidevaihtoehtoja suunnitteluon-
gelman ratkaisemiseksi (Slotte & Hä-
mäläinen 2003).

Dialogin säännöt ja ohjenuorat voivat
toimia yleisinä ohjeina myös muita vuo-
rovaikutusmenetelmiä sovellettaessa.
Tällöin niitä voidaan kutsua dialogisiksi
toimintatavoiksi. Erityisen käyttökel-
poisia dialogiset toimintatavat ovat tii-
viissä vuorovaikutteisessa suunnittelu-
tilanteessa, kuten ohjausryhmätyös-
kentelyssä, mutta niitä voidaan hyö-
dyntää myös esimerkiksi haastatteluis-
sa ja yleisötilaisuuksissa.

Alla esittelemme kahdeksan toimin-
tatapaa, jotka ovat yhteisiä useimmille
dialogi-menetelmille (ks. esim. Isaacs
1999, Slotte 2006,Yankelovich 2001). Nii-
den harjoittaminen sekä noudattami-
nen ovat avain keskustelun ohjaami-
seksi dialogin suuntaan. Uskomme,
että dialogisia toimintatapoja voidaan
hyödyntää varsinaisten dialogi-työpa-
jojen ohella myös muissa suunnitteluti-
lanteissa.

Kuunteleminen: Yleinen käsitys
kuuntelemisesta on, että se on pääl-
lä/poissa toiminto. Paremmin sitä voi-
si kuitenkin kuvata kuuntelemisen as-
teikolla 0-100. Kuunteleminen on enem-
män kuin kuulemista. Se on yritystä
ymmärtää muita sekä itsensä kuunte-
lemista ja ymmärtämistä. Kuuntelemi-
sesta tekee vaikeata se, että vertaamme
jatkuvasti omia mielipiteitämme, ide-
oitamme ja ennakkoluulojamme siihen,
mitä kuulemme. Kun tämä vertailu do-

Taulukko 1. Keskustelun muodot ja niiden tunnusmerkit. (Slotte ym. 2005)

Keskustelu Tavoite Menetelmä Motivaatio Arvot
muoto

Neuvottelu – Ratkaisu – Arvottaminen, tinkiminen, – Kompromissi – Henkilökohtainen hyöty
– Päätös toiminnasta, heikkouksiin viittaaminen – Välttää häviämistä – Riski

sopimuksesta tai – Laskeminen – Saada jotakin, – Välttäminen
kauppakirjasta menettää jotakin – Selviäminen

Väittely – Saada oma näkemys läpi – Asianajo – Voittaminen – Kilpailu
– Voittaa keskustelu – Toisen näkemyksien – Päteväksi osoittaminen – Vastakkainasettelu

esimerkiksi kolmannen vähättely – Toisen nujertaminen – Järkeily omaksi eduksi
osapuolen silmissä – Valmiin näkemyksen – Suosio – Vaikuttavuus

läpivienti
– Kaunopuheisuus
– Ansat

Dialogi – Ajatella yhdessä – Kysely – Konsensus yhteisestä – Suhteellisuus
käsitteellisistä ja/tai – Aito tiedustelu toiminnasta – Luottamus
kokemusperäisistä asioista – Vetäytyminen, – Näkemys siitä, – Me henki

– Tiedollinen, tunneperäinen pidättäytyminen mistä asioista ollaan yhtä – Luovuus
ja käytännöllinen viisaus – Kuuntelu mieltä ja mistä eri mieltä – Avoimuus

– Jäsentää yhteistä toimintaa – Ymmärtää ja arvostaa 
erilaisia näkemyksiä

– Ristiriitojen sietäminen
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minoi kuuntelemistamme, emme kuu-
le juuri lainkaan sitä, mitä meille yrite-
tään kertoa. Kuuntelun tasoja ovat:
• Kuuntelemattomuus (puhua päälle,

osoittaa kiinnostuksensa muualle)
• Kohtelias kuunteleminen (nyökkää-

minen mutta ei syventyminen, nopea
siirto toiseen aiheeseen)

• Kuunteleminen vastatakseen (ei niin-
kään sanoman tutkiskelua kuin vas-
tauksen valmistaminen omassa mie-
lessä kuuntelun aikana)

• Kuunteleminen vahvistaakseen
(kuuntelua, jota ohjaa omat ennak-
kokäsitykset, sanoipa toinen mitä ta-
hansa)

• Kuunteleminen ymmärtääkseen (dia-
loginen kuunteleminen, jossa pitäy-
tyy arvostelmasta, onko puhuja oi-
keassa tai väärässä ja jossa ensisijai-
sesti pyrkii ymmärtämään mitä ja
miksi puhujalla on sanottavanaan)
Asioiden tarkastelu asemien tarkas-

telun sijasta: Miestä vastaan -ajattelus-
sa esitettävä asia ja esittäjä sekoittuvat

toisiinsa. Dialogissa tätä vältetään.
Asioiden tarkastelu asemien tarkaste-
lun sijasta vaatii keskustelukumppanin
kunnioittamista. Eri näkökulmia edus-
tavia henkilöitä ei pidä yleistää tai kaa-
vamaistaa. Tällöin keskustelu kääntyy
helposti kiistaksi tai väittelyksi henki-
löiden välillä. Dialogissa henkilöiden
arvot otetaan mukaan keskusteluun ja
tarkastella kyseessä olevaa asiaa niiden
pohjalta.

Näkemysten esittäminen ja koke-
muksesta puhuminen: Oman näke-
myksen esittäminen on vuorovaiku-
tukseen osallistumista. Näkemykset on
esitettävä selkeästi siten, että kaikki ym-
märtävät ne. Toisaalta on oltava valmis
kysymään, mikäli jokin asia jää ym-
märtämättä. Henkilöitä kannustetaan
puhumaan kokemuksesta, mieluiten
esimerkkejä käyttäen. Usein henkilöil-
lä ei ole varsinaista asiantuntijatietoa
monesta asiasta, mutta heillä on silti ko-
kemusperäisiä uskomuksia, periaat-
teita ja vakaumuksia. He eivät kuiten-

kaan muodosta niistä yleisiä periaattei-
ta, vaan soveltavat näitä kokemuksia
esille tuleviin asioihin. Sen vuoksi esi-
merkin avulla henkilöitä voidaan joh-
datella keskustelemaan yleisistäkin
asioista.

Tunteiden esittäminen: Dialogissa
omat tuntemukset tuodaan esille. Vai-
keissa suunnittelutilanteissa suunnitte-
lun kohteeseen liittyy usein suuria tun-
nelatauksia. Yhteisymmärryksen etsi-
minen ei saa olla siinä mielessä objek-
tiivista, että se kieltäisi tunteiden esit-
tämisen. On parempi, että tunteet käy-
dään läpi suunnitteluprosessin aikana
kuin, että ne tukahdutetaan, jolloin ne
nousevat helposti esiin ratkaisua lähes-
tyvissä neuvotteluissa huonoin seu-
rauksin.

Arvostelemasta pidättäytyminen:
Arvostelemasta pidättäytyminen tar-
koittaa avointa mieltä, syvää harkin-
taa ja odottamista. Se vaatii, ettei heti
päätä, onko keskustelukumppanin nä-
kemys oikea vai väärä. Se on pyrki-

Dialogiharjoitus Suomen ympäristökeskuksessa.
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Yhdyskuntatekniikan
putkijärjestelmät vesi- ja
viemäriverkostojen
rakentamiseen

Uponor-paineputkijärjestelmä ProFuse

Tulevaisuuden putkisto vesijohtojen ja paineviemäreiden raken-
tamiseen. Suojakuori suojaa putkea kolhuilta ja naarmuilta valmis-
tuslinjalta kaivantoon. Koot 110-250 mm.

Uponor-maaviemärijärjestelmä Dupplex

Järkevä putkistokokonaisuus jätevesiviemäröinnin yleiskäyttöön.
Edullinen hankkia, kevyt ja nopea asentaa.
Koot 160-400 mm, käyttöluokka SN8.
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mystä näkemään asiat muiden näkökulmasta. Arvos-
telmasta pidättäytyminen on haasteellista, sillä eri-
laisiksi tai vääriksi koetut näkemykset herättävät no-
peita reaktioita. Omien reaktioiden tunnistaminen on
ensiaskel arvostelmasta pidättäytymisen taitoon. Ar-
vostelmasta pidättäytymistä seuraa harkittu näkemys
siitä, miten mielekkäitä toisten näkemykset ovat, sekä
toisia kunnioittavat vastaukset ja kommentit.

Muiden näkemysten myötäeläminen ja arvostami-
nen: Muiden näkemysten arvostaminen ja niiden myö-
täeläminen on kykyä ajatella jonkun muun ajatukset ja
tuntea jonkun muun tunteet. Vain myötäelämällä mui-
den näkemyksiä ja ymmärtämällä kokonaisuuden, jo-
hon ne liittyvät, henkilö voi ymmärtää muiden mieli-
piteitä. Tämän jälkeen on mahdollista arvostaa muiden
näkemyksiä. Kun näkemyksiä arvostetaan, ne otetaan
myös huomioon. Dialogissa keskustelijat päästävät toi-
sen mielipiteet vaikuttamaan itseensä. Niitä ei kuiten-
kaan tarvitse omaksua tai pitää totena sellaisinaan, vaan
pääperiaate on hyväksyä se, että jokaisella on omat nä-
kemyksensä.

Omien ja muiden olettamuksien tutkiminen: Olet-
tamuksien tutkiminen tarkoittaa, että oletukset otetaan
esille ja niistä keskustellaan, kuitenkaan haastamatta
tai tuomitsematta niitä. Henkilöiden välinen jännitys
lisääntyy, mikäli asioista keskustellaan tuomatta esille
oletuksia, joita eriävien mielipiteiden taustalla on. Täl-
löin päädytään helposti väittelemään asioista. Kun ole-
tukset tuodaan ilmi ja niitä tutkitaan, jännite henkilöi-
den välillä vähenee ja yhteisymmärrys kasvaa. Tärkeätä
on, että henkilöt tuovat mahdollisimman paljon itse
omia oletuksiaan ilmi. Itsekriittisyys on dialogissa ra-
kentavaa, muiden kritisointi useimmiten ei. On syytä
huomioida, että kulttuurimme kokonaisuutena on hy-
vin väittelevä. Esimerkiksi poliittisia keskusteluohjel-
mia televisioissa leimaa lähes täysin väittely: asioita ei
tutkita yhdessä, vaan omat näkemykset yritetään ajaa
läpi.

Yhdessä ajatteleminen: Yhdessä ajatteleminen on
pyrkimystä luomaan yhteinen kenttä ajatuksille, jossa
kaikkien mielipiteet, kertomukset ja oivallukset ovat
vapaasti poimittavissa tarkastelun kohteeksi. Oman
mielipiteen muuttaminen on yhdessä ajattelussa sallit-
tua. Vuorovaikutusmenetelmän vetäjän on hyvä ko-
rostaa mahdollisuutta aidosti muuttaa näkemyksiä il-
man kasvonsa menetyksen pelkoa. Myös tältä osin kult-
tuurimme asettaa omat haasteensa. Esimerkiksi tutki-
ja voi omassa työssään muuttaa näkemystään tutkitta-
vasta asiasta lisääntyneen tiedon valossa, mutta aka-
teemisessa seminaarissa tai väittelyssä ei ole tapana
vaihtaa näkemystä kesken keskustelun, koska siinä kes-
kustelukulttuurissa se tulkittaisiin tappion tunnusta-
miseksi. Kuitenkin vain yhdessä ajattelemalla saadaan
vuorovaikutuksella todellista lisäarvoa suunnittelu-
prosessiin. Tällöin vuorovaikutus on enemmän kuin
osiensa summa: ideoita ja näkemyksiä ei pelkästään ke-
rätä vaan niitä luodaan.
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Toimintatavat käytäntöön

On täysin mahdollista ja ymmärrettä-
vääkin, että dialogiset toimintatavat saa-
vat aluksi epäileväisen vastaanoton; ih-
misillä on tapana noudattaa vanhoja ja
tuttuja toimintamalleja. Prosessin osa-
puolille onkin annettava aikaa tutustua
ja sisäistää toimintatavat ottamalla ne
osaksi käytäntöjä heti suunnittelun alus-
sa.

Toimintatavat voivat toimia myös
muistilistana suunnittelijalle. Kertaa-
malla ne ennen haastattelua, yleisötilai-
suutta tai sidosryhmien tapaamista,
suunnittelija parantaa tilaisuuden on-
nistumismahdollisuuksia. Taitava suun-
nittelija kiinnittää huomiota omaan toi-
mintaansa vuorovaikutustilanteissa. Täl-
löin hän voi tunnistaa omia käyttäyty-
mismalleja ja muuttaa niitä kohti dialo-
gisia toimintatapoja. Esimerkit, tapaus-
kertomukset ja anekdootit, varsinkin
omasta elämästä, ovat oiva tapa esittää
toimintatapojen merkityksellisyyttä. Toi-
mintatavat voidaan kirjoittaa ylös tau-
lulle, jotta osallistujat pystyvät palautta-
maan ne muistiin keskustelun aikana.
Suunnittelijan ei pidä olettaa, että kaik-
ki omaksuvat jokaisen toimintatavan he-

ti. Suunnittelija voi esimerkiksi pyytää,
että keskustelijat valitsevat omassa mie-
lessään yhden toimintatavan, jossa heil-
lä on omasta mielestä parantamisen va-
raa ja yhden, jossa he pitävät itseään hy-
vinä. Omista valinnoista ei tarvitse ker-
toa muille, riittää, että itse kiinnittää nii-
hin huomiota keskustelun ajan.

Johtopäätökset
Noudattamalla dialogisia toimintata-
poja voidaan vuorovaikutteista suun-
nittelua ohjata kohti yhdessä ajattelua.
Tämä antaa suunnittelulle lisäarvoa ja
edistää luovaa ongelmanratkaisua. Vuo-
rovaikutteinen suunnittelu on tällöin
enemmän kuin pelkästään kaikkien osa-
puolien tiedon ja näkökulmat huomi-
oon ottava prosessi. Parhaassa tapauk-
sessa dialoginen suunnitteluprosessi luo
uusia innovatiivisia ratkaisuja ja huo-
noimmassakin tapauksessa auttaa osa-
puolia ymmärtämään eri näkökulmia.
Neuvottelun ja päätöksenteon hetken
koittaessa osapuolet eivät välttämättä
palaa yhtä helposti alkuperäisiin ase-
miin, kun suunnitteluprosessissa on
luotu yhdessä ajattelun ja muiden nä-
kökulmien arvostamisen ilmapiiri.
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Taulukko 1. Laitteiden perustiedot sekä ilmastuksen tuotto ja hyötysuhde.

Laite Valmistaja Paino Moottorin Mitattu Ilmastuksen Ilmastuksen 
nimellisteho ottoteho tuotto hyötysuhde
[kW] [kW] [kgO2/d] [kgO2/kWh]

Aire O2 Claritek Oy 40–50 kg1 2,5 2,5 36 0,6
(maahantuoja)

Lietepumppu  Lietepumpuilla n. 80 kg 4 3,8 19 0,2
+ejektori lukuisia 
Lietepumppu valmistajia sekä n. 80 kg 4 4,3 20 0,2
+ hajotinlevy maahantuojia
Lietepumppu n. 80 kg 4 4,2 24 0,2
+ letku

Mikrox Mik-Rip Teräs Oy n. 700 kg 7,5 10 90 0,4

Micro Waterix Oy 6–9 kg 0,09 0,2 3 0,7

Mini Waterix Oy n. 19 kg 1,1 1,3 46 1,5

Visiox Vesi-Eko Oy n. 200 kg 4 4,5 110 1,0

1 Kokonaispaino noin 120 kg ml. kellutusponttonit sekä kiinnitysraudat.

Vesitalouslehden numerossa 1/2006 sivun 29 taulukon ylim-
män rivin teksteissä oli tapahtunut valitettava sekaannus.

Toimitus pahoittelee tapahtunutta. Tässä Jukka Sassin ja Erk-
ki Saarijärven artikkelin taulukko oikeassa muodossaan:
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VESITALOUDEN KESÄKOULU
Tilastollinen koesuunnittelu 21.8.2006–26.8.2006, TKK, Otaniemi

Vesitalouden ammattilainen tai sellaiseksi aikova. Suunnitteletko kokeellista tutkimusta?
Haluatko maksimoida kokeistasi saatavan informaation? Kaipaatko tietoa siitä, kuinka
yhdistää mallintaminen ja kokeellinen tutkimus toisiinsa? Tahdotko olla varma, että
mittaamasi aineisto soveltuu analysoitavaksi tilastollisin menetelmin?

Vesitalouden kesäkoulun tavoitteena on, että
* Opit kokeellisen tilastollisen tutkimuksen logiikan ja ajattelumallit
* Osaat lukea ja käyttää matriisilaskennan työkaluja 
* Opit tehokkaan R-tilastokielen
* Toteat tilastollisen koesuunnittelun toimivan myös käytännössä

Kenelle
Kesäkouluun otetaan 20 opiskelijaa. Ensisijaisesti kesäkoulu on tarkoitettu teknillisissä
korkeakouluissa/yliopistoissa vesitekniikkaa opiskeleville jatko-opiskelijoille. Mukaan voidaan ottaa myös
opintojensa loppuvaiheessa olevia DI-opiskelijoita ja opiskelijapaikkojen niin salliessa, muita jatko-opiskelijoita.
Kesäkoulun suorittaminen vastaa vähintään kahta teknillisen korkeakoulun opintoviikkoa.

Kesäkoulun opettajat 
Prof Juhani Kettunen ja Prof Kari Ruohonen työskentelevät Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa. 
Molemmilla on yli kahdenkymmenen vuoden opetuskokemus. He ovat opettaneet mallintamista ja koesuunnittelua
ja niiden soveltamista mm. Teknillisessä korkeakoulussa, Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistoissa sekä
AIT:ssa Bangkokissa. 

Vesitalouden kesäkoulussa pidettävä kokonaisuus on kehitetty paitsi oman tutkimustyön kuluessa, 
myös Nordic Marine Academyssä (http://armauer.uib.no/nma/default.asp?k=16&id=79&aid=58) 
toteutetun intensiivikurssin pohjalta.

Kesäkoulun paikka
Vesitalouden kesäkoulu järjestetään Teknillisen korkeakoulun tiloissa Espoon Otaniemessä. 
Tarkemmat tiedot koulun paikasta ja osallistumisesta tiedotetaan kouluun hyväksymisen jälkeen.

Oppimateriaali
Kouluun osallistuvat saavat oppimateriaalin helppokäyttöisellä CD-levyllä.

Koulun järjestäjä
Vesitalouden kesäkoulun järjestää Teknillisen korkeakoulun Vesitalouden ja vesirakennuksen laboratorio
(www.water.tkk.fi/wr/) yhteistyössä VESITALOUS-lehden (www.vesitalous.com) kanssa.

Tukea matkakustannuksiin
Maa- ja vesitekniikan tuki ry (www.mvtt.fi) on myöntänyt rahoitusta kesäkoulun järjestelyjä varten. 
Vesitekniikan opiskelijat voivat hakemuksesta saada korkeakoululta tukea matka- ja majoituskustannuksiinsa
valtion matkustussäännön mukaisesti. Tuen tarpeesta tulee ilmoittaa hakemuksessa. 

Kesäkouluun hakeminen
Postita hakemuksesi Vesitalouden kesäkouluun sähköpostilla viimeistään 5. toukokuuta, 2006 osoitteeseen:
juhani.kettunen@rktl.fi. Liitä hakemukseen lyhyt CV, joka sisältää nimesi, osoitteesi, sähköposti-osoitteesi, 
ja lyhyen kuvauksen opintojesi ja tutkimuksesi vaiheesta. Perustele sitä, miksi haluat osallistua kesäkouluun. 
Kuvaa lyhyesti myös aiemmat tilastotieteen ja tietojenkäsittelyn opintosi. Ilmoitamme kouluun hyväksymisestä
toukokuun puoliväliin 2006 mennessä.

Lisätietoja ja tiedustelut:
Anne-Maj Seppälä, 09-451 3821, (www.water.tkk.fi/wr/), (www.mvtt.fi) 
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L I I K E H A K E M I S T O

S u u n n i t t e l u  j a  t u t k i m u s

Puh. (06) 424 2800, fax (06) 424 2888
• Akkreditoitu testauslaboratorio T153
• Julkisen valvonnan alainen vesilaboratorio.
• EELA:n hyväksymä vesilaboratorio.
• Sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä vesilaboratorio.

Sibeliuksenkatu 9 B 00250 HELSINKI
Puh. 09-447 161 Fax 09-445 912

Vesilaitokset
Jätevesilaitokset
Flotaatiolaitokset

RK&RK& Kiuru & Rautiainen Oy 
Vesihuollon asiantuntijatoimisto

Laitosten yleis- ja prosessisuunnittelu 
Vesihuollon kehittämissuunnitelmat
Talous- ja organisaatioselvitykset
Taksojen määritysennusteet
Ympäristölupahakemukset

SAVONLINNA (015) 510 855            
HELSINKI (09) 692 4482      www.kiuru-rautiainen.fi 

Terveystie 2, 15870 HOLLOLA

puh. (03) 52 351, faksi (03) 523 5252

Aluetoimistot: Jyväskylä, Savonlinna, Vantaa

proy@ristola.com

www.ristola.com

Ympäristötutkimus ja -suunnittelu

Vesihuollon suunnittelu

Yhdyskuntasuunnittelu

Mittaus- ja laboratoriopalvelut

❇ kalatalous
❇ vesistötutkimus
❇ vesistökunnostukset
❇ kalatiet
Mekaanikonkatu 3  00810 HELSINKI
Puh. (09) 692 7100  Fax (09) 692 7124
etunimi.sukunimi@kalajavesitutkimus.fi
www.silakka.pp.fi
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Flotaatiotekniikkaa yli 40 vuotta
Vesilaitokset
Jätevesilaitokset
Jäähdytysvesilaitokset
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V e d e n k ä s i t t e l y l a i t t e e t  j a  - l a i t o k s e t

UV-LAITTEET
♦ JUOMAVEDET ♦ JÄTEVEDET
♦ UIMA-ALTAAT ♦ PROSESSIVEDET

PINNINKATU 53 B PUH. (03) 35 95 400
33100 TAMPERE FAX (03) 35 95 444
www.sk-trade.com

Yrittäjäntie 12
70150 Kuopio
Puh. (017) 279 8600
Fax (017) 279 8601

Vesi- ja ympäristötekniikan 
asiantuntemusta ja suunnittelua
Tritonet Oy
Pinninkatu 53 C
33100 Tampere
Puh. (03) 3141 4100
Fax (03) 3141 4140
www.tritonet.fi

• Automaattiset suotimet vedenkäsittelyyn
• Erilaiset säiliöt vaihteleviin prosesseihin
• RO-laitteistot ja Nanosuodatuslaitteet
• UV-lamput ja Otsoninkehityslaitteistot
• pH-, Cl2- ja johtokykysäätimet uima-allas- ja vesilaitoskäyttöön
• Vedenkäsittelyjärjestelmien komponentit
• Vedenkäsittelyn prosessisuunnittelu
• Aqua-Dos vesiautomaatit
Harkkoraudantie 4, 00700 Helsinki, puh.042 494 7800, fax 042 494 7801
Email:  dosfil@dosfil.com, internet: www.dosfil.com, Antti Jokinen GSM 0400 224777

– Vedenkäsittelyn hallintaa –

ProMinent Finland Oy www.prominent.fi
Orapihlajatie 39 puh. 09-4777 890 
00320 Helsinki fax   09-4777 8947

Experts in Chem-Feed and Water Treatment

pH, redox/ORP, johtokyky, kloori
klooridioksidi, kloriitti, bromi
otsoni, liuennut happi, vetyperoksidi
peretikkahappo, fluori, lämpötila

www.prominent.fi

Online-mittaukset
DULCOMETER

Luotettavat mittaus- ja säätölaitteet
– ProMinentilta
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V e s i h u o l l o n  k o n e e t  j a  l a i t t e e t

Pumput, Sekoittimet ja Pumppaamot
Myynti, Vuokraus, Huolto ja Koulutus

ITT Flygt-Pumput Oy
Yrittäjäntie 28, 01800 Klaukkala
Puh (09) 8494111 Fax (09) 8524910

www.flygt.fi

info@kalvi.fi spc.kalvitek@kolumbus.fi

www.pumppulohja.fi www.watman.fiPuh. 020 741 7220

VENTTIILIT - KARANJATKOT
KAIVOT - PALOPOSTIT

Veeseadmed Oy, LAHTI 03 - 730 4002

info@veeseadmed.fi www.veeseadmed.com

Turvekuja 6, 00700 Helsinki
puh. 075 324 0300, fax (09) 558 053, www.absgroup.com

ABS Finland Oy

• pumppaamot
• jätevesipumput

• kaukolämpöpumput
• NOPOL/OKI ilmastimet
• epäkeskoruuvipumput
• työmaauppopumput

• potkuripumput
• tyhjöpumput
• sekoittimet
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V e s i k e m i k a a l i t

Polymeerit 
juoma- ja jäteveden
käsittelyyn sekä
lietteenkuivaukseen

Raisionkaari 60
PL 250
FI-21201 Raisio

Puh. 020 380 022
customerservice.finland@cibasc.com
www.cibasc.com

Ciba Specialty Chemicals Oy

ESIKÄSITTELYKEMIKAALIT • PINTAKÄSITTELYKEMIKAALIT • PERUSKEMIKAALIT
VEDENPUHDISTUSKEMIKAALIT • SAOSTUSKEMIKAALIT • RASKASMETALLIEN SAOSTUS

 Algol Chemicals Oy • Karapellontie 6 • PL 13, 02611 Espoo • Puhelin (09) 50 991 • Faksi (09) 5099 254

www.algol.fi

VESIKEMIKAALIEN
YKKÖNEN

Kemira Oyj
Kemwater Finland
PL 330, 00101 HELSINKI
Puh. 010 86 1211, fax 010 862 1968
http://kemwater-fi.kemira.com
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24 h (09) 855 30 40
Monipuolista viemärihuollon palvelua kaivon

tyhjennyksestä viemäreiden kuvauksiin ja 
saneerauksiin asianmukaisella erikoiskalustolla!

OTA YHTEYTTÄ!
Puh. (09) 8553 040, fax (09) 852 1616

www.lokapalvelueerola.fi      www.vesihuoltoeerola.fi

Muoviputket vesihuoltoon

Pipelife Finland Oy

Puh. 030 600 2200
www.pipelife.fi

Hydropress Huber Ab

ROTAMAT® ja STEP SCREEN® välpät

HUBER WAP välppeen pesu/puristus

COANDA hiekkapesuri

ROTAMAT® lietteenkäsittelylaitteet

CONTIFLOW hiekkasuodatin

Sinikalliontie 1, 02630 Espoo,

puh. 09-2705 2656, fax 09-2705 2657

info@hydropresshuber.fi, www.hydropresshuber.fi

Kaikki laitteet mekaaniseen jäteveden-

käsittelyyn:

J ä t e v e s i e n -  j a  l i e t t e e n k ä s i t t e l y

Vernissakatu 8 A, 01300 Vantaa
Puh. (09) 343 6200, fax (09) 3436 2020

• RUMPUSIIVILÄT
• HIEKANPESURIT
• RUUVIKULJETTIMET
• DEKANTTERILINGOT

• SUOTONAUHAPURISTIMET
• VÄLPÄT JA PURISTIMET
• NESTESUODATTIMET
• POLYMEERILAITTEET
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SÄHKÖMUHVIHITSAUS
PE- putkille 20 – 500 mm.

Muhvit, osat, hitsauskoneet ja koulutus.

PUSKUHITSAUSKONEET
20 – 1600 mm ja koulutus.

PUTKISTOTULPAT 12 – 2000 mm.

OPTIPIPE OY
PL 1, 04201 KERAVA

puh. (09) 274 1314, 0400 735 735, fax (09) 274 1313
Email: jouko.hyttinen@optipipe.inet.fi

JA-KO BETONI OY
PL 202, 67101 KOKKOLA
PUH. (06) 8242 700
FAX   (06) 8242 777

Nopeasti asennusvalmiit
KOKKO-painot
KOKKO S-10
Lukkopaino 90mm:stä ylöspäin
KOKKO S-20
Sidos 75mm:stä alaspäin

www.kokkobe.fi

Putket maahan. 
Kaivamatta.

Vaakaporauspalvelu VPP Oy

Puhelin (02) 674 3240 www.vppoy.com

Ympäristöystävällinen vaihtoehto avokaivuulle

• TV-tutkimus  • savututkimus
• zoom-tutkimus  • digi-mittaus

AVAUS
HUUHTELU
SULATUS

Puh. 020 7500 320 Alhonniituntie 6, 01900 Nurmijärvi
info@painehuuhteluptv.fi

Viemäriverkoston kuntokartoitus

Päivystysnumero 0400 910 989

Vaihtotie 9 • 33470 Ylöjärvi
puhelin 03-348 4688
telefaksi 03-348 4699
sptoy@sptoy.com • www.sptoy.com

Putkistovuotojen
selvittelyä • vesijohtoverkostojen 

vuotojen selvittelyt
• viemäriverkostojen vuotojen haku
• vuodonhakulaitteet
• vesi- ja jätevesimittarit

sekä järjestelmät
• korjausmuhvit sekä

laippaporahaarat
• PE-sähköhitsausmuhvit
• PE-pistoliittimet

Tämä kaikki yli 15 vuoden kokemuksella
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PL 333, 90401 Oulu (Tuotekuja 4)
puh. (08) 5620 200, fax (08) 5620 220
www.slatek.fi

A u t o m a a t i o j ä r j e s t e l m ä t

Enviro Data Oy
• Biopert®-ohjelmat jätevedenkäsittelyn ohjaukseen
• puhdistamojen teknistä- ja muuta suunnittelua

Kaunismäenkuja 1,00430 Helsinki
gsm 0400 429 611, fax (09) 563 6435

www.envirodata.fi

www.buildercom.fi

Kiinteistön ylläpidon ja
rakentamisen tiedonhallinnan
asiantuntija
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K I R J A E S I T T E L Y

Ympäristösanakirja EnDic2004
Ympäristösanakirja EnDic2004 ilmestyi

vuoden 2005 puolella, ja jo nyt nimi
näyttää suotta vanhalta. Kirja itse tus-
kin ihan heti vanhettuu, luulenpa sillä
olevan käyttöä vuosikymmenet. Vas-
taavaa uuttakaan ei ole näköpiirissä pit-
kiin aikoihin, sillä iso osa toimittaja-
kunnasta on jo eläkkeellä. Päätoimitta-
ja Aleksander Maastik, Tarton Maata-
lousyliopiston emeritusprofessori, oi-
kea tarmonpesä vielä yli 75-vuotiaana,
saattaisi uuteenkin toimeen ryhtyä,
mutta mieleen tulee myös, kuinka hän
sanoi jo vuosia sitten: ’’Mina olen jo va-
na mees!’’ – ts. olisi jo aika saada kirja
valmiiksi.

Maastikin panos kirjan teossa on yli-
voimaisesti tärkein. Hän on ennen kaik-
kea hydraulikko, mutta tuntee erin-
omaisesti myös muita aloja. Lisäksi hän
hallitsee viron, englannin, venäjän, sak-
san ja ranskan kielet – myös mm. suo-
mea. Toimituskeskustelut käytiin enim-
mäkseen suomeksi. EnDic2004:n toi-
mittamisen lopulla toisen polyglotin ja
moniala-asiantuntijan, Juha Kajanderin,
panos oli merkittävän suuri. Kaiken
kaikkiaan kirjan tekoon otti osaa yh-
teensä satakunta henkeä lähes kymme-
nestä maasta, eniten Suomesta ja Viros-
ta. Suomessa suuri osa tekijöistä oli SY-
KEstä. Pertti Heinonen toimi taitavasti
hankkeen edesauttajana SYKEn ja ym-
päristöministeriön välissä. Kirjan kan-
teen meitä toimittajia on merkitty kah-
deksan; Aleksander Maastik, Juha Ka-
jander, Pertti Heinonen, Veli Hyvärinen,
Krister Karttunen, Marja-Leena Kosola,
Heido Ots ja Pertti Seuna. 

EnDic2004 on huomattavasti laajen-
nettu ja osin tarkistettu versio Ympä-
ristösanakirja EnDic2000:sta. Uudessa
versiossa on 1085 sivua, ensimmäises-
sä oli 702. Termialueita on 6 039. Eri va-
riantit ja kielet mukaan lukien ha-
kusanoja kertyy lähes 80 000. Tär-
keimmille tai selitystä kaipaaville ter-
mialueille laadittiin määritelmä tai se-
lite englanniksi, viroksi ja suomeksi,
päämääränä yhtäältä tieteellinen tark-
kuus ja toisaalta helppotajuisuus. Liet-

tua ja ranska lisättiin uuteen
versioon entisten suomen, vi-
ron, englannin, saksan, ruot-
sin, latvian, venäjän ja latinan
oheen. Puola jäi puuttumaan,
koska sopivaa yhteistyö-
osapuolta ei löytynyt. Muuten
kirja kattaa hyvin Itämeren
koko ympäristön. 

Uusia aihealueita ovat mm.
EU:n toimintaan liittyvät di-
rektiivi- ym. termit. Lajini-
mistöä (taksoneja) täydennet-
tiin melkoisesti. Nyt sanakir-
ja kattaa periaatteessa lähi-
alueittemme kaikki ympäris-
tönsuojelun alat; ilmakehän,
meret, vesistöt, maaperän,
eliökunnan, ympäristöteknii-
kan (erityisesti vesitekniikan),
ympäristökemian ja -fysiikan,
EU:n ympäristöasiat jne. Vesi-
asiat ovat EnDic2004:ssä yhä
erittäin hyvin esillä – histo-
riallisistakin syistä, koska en-
simmäistä Ympäristösanakirjaa alettiin
koota ensi sijassa Vesiensuojelusanakir-
jan, Maa- ja pohjavesisanaston sekä poh-
joismaisen hydrologisen sanaston poh-
jalta.

Eräänä sanakirjan toimittajien in-
noittajana oli omankielisen tieteellisen
sanaston aseman voimistaminen. Huo-
masimme, että viro ja suomi ovat ym-
päristöasioissa näppäriä ja täsmällisiä
kieliä. Useimmiten toki termeille löy-
tyi yhtä pätevät ekvivalentit kirjan kai-
killa kielillä; kielten erilaisten ajattelu-
tapojen takia tarkkaa vastaavuutta ei
aina voi tietenkään saavuttaa. Tärkei-
tä kirjallisia lähteitä oli käytössä useita
satoja. Loppuvaiheessa internet osoit-
tautui hyödylliseksi tietolähteeksi.

Sanakirjan rahoittivat ensi sijassa ym-
päristöministeriö ja SYKE, joka on kir-
jan julkaisija, ja josta sitä voi hankkia.
Virossa myydyistä kirjoista saadut tu-
lot on lahjoitettu Emajoki-Suursoo -
luonnonsuojelualueen kehittämiseksi.
Suomalaisetkin ovat varmaan tervetul-
leita tutustumaan tähän hienoon, Peips-

järven länsipuolella sijaitsevaan luon-
nonsuojelualueeseen.

Ympäristösanakirjojen laatiminen oli
välillä työlästä, enimmäkseen kuitenkin
hauskaa. Toimittajien keskuudessa val-
litsi hieno henki, joka toivottavasti nä-
kyy lopputuloksessakin. Sallittakoon
eräs esimerkki työn vaiheista. Kun Pert-
ti Seuna ja minä kokosimme hydrolo-
gian ja hydrauliikan suomenkielisiä ter-
mejä ja määritelmiä, ehdotin erääseen
kohtaan - hupimielessä -– savon mur-
teen sanaa. Pertti ei lämmennyt ehdo-
tukselleni. Muistin, että isoäitini oli Lep-
pävirran Kinnusia, kuten A. Ahlqvistin
äitikin. Mutkia oikoen sanoin kieli pos-
kessa Pertille pontta ehdotukselleni
saadakseni: ’’Olen sentään A. Ahlqvis-
tin sukulainen!’’ Pertti vastasi oitis: ’’Mi-
näpä Aleksis Kiven!’’ Kyllä meitä her-
roja nauratti. Ehdotustani ei laitettu kir-
jaan.

Veli Hyvärinen
Hydrologi

veli.hyvarinen@welho.com
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Kuntakonserni- ja liikelaitos-
työryhmän mietinnöstä
Sisäasiainministeriö asetti 21.3.2005

kuntakonserni- ja liikelaitostyöryh-
män, joka julkaisi mietintönsä 23.2.2006.
Mietintö on sisäasiainministeriön koti-
sivulla osoitteessa: www.intermin.fi/
julkaisu/092006

Mietintö sisältää uusia ajatuksia ja
niiden lisäksi useita käytännöstä ja lain-
säädännöstä tuttuja periaatteita, jotka
halutaan koota samaan lakiin. Työryh-
mä esittää kuntalakiin säännöksiä
muun muassa kunnallisesta liikelaitok-
sesta ja kuntakonsernista sekä poik-
keusta hallintolain yhteisöjäävisään-
nökseen. Työryhmä selvitti myös kun-
tien yhteistoiminnan ja hankintalain-
säädännön yhteensovittamista, mutta
ei esittänyt kuntalakiin sitä koskevia
muutoksia.  

Työryhmä ehdottaa, että kunnan tai
kuntayhtymän liikelaitoksen lisäksi
kuntalaissa säädettäisiin liikelaitos-
kuntayhtymästä. Kunnat ja kuntayhty-
mät voisivat yhdessä perustaa liikelai-
toskuntayhtymän, joka on erillinen jul-
kisoikeudellinen oikeushenkilö ja jon-
ka tehtävänä on ylläpitää kuntien yh-
teistä kunnallista liikelaitosta. 

Liikelaitoksesta sinänsä ei ole tulos-
sa erillistä oikeushenkilöä, vaikka uu-
det säännökset tekisivät siitä entistä nä-
kyvämmän. Ehdotettujen säännösten
mukaan liikelaitoksen johtokunta vas-
taa liikelaitoksen toiminnasta ja talou-
denhoidosta, ja ohjaa ja valvoo sitä. Joh-
tokunnalla olisi vastuu huolehtia siitä,
että liikelaitos toimii valtuuston tai yh-
tymäkokouksen päätösten mukaisesti.
Tehtävien määrittelyllä on tarkoitus ko-
rostaa johtokunnan itsenäistä asemaa
suhteessa kuntaan. Tehtävien määritte-
lyä perustellaan myös sillä, että se yh-
tenäistäisi liikelaitosten toimintaperi-

aatteita ja tekisi niiden toiminnan läpi-
näkyvämmäksi. 

Osa johtokunnan ja liikelaitoksen teh-
tävistä määriteltäisiin edelleen johto-
säännössä. Kuntalaissa säädettäisiin
muun muassa liikelaitoksen kirjanpito-
velvollisuudesta, tilinpäätöksestä ja joh-
tokunnan ja valtuuston toimivallan ra-
joista hyväksyttäessä talousarviota ja 
-suunnitelmaa. Liikelaitoksen talousar-
vio ja -suunnitelma ja erillinen tilin-
päätös liittyisivät yhä tiukasti kunnan
taloussuunnitteluun ja tilinpäätökseen.
Johtokunta tekisi toimintakertomuk-
sessa esityksen tilikauden tuloksen kä-
sittelystä. Tilikauden tuloksesta voi-
taisiin tehdä investointivaraus enintään
kunnan tai kuntayhtymän ylijäämä-
erien määrään.  

Pääsääntönä olisi, että liikelaitoksen
tehtävät olisivat joko liiketoimintaa tai
tehtävää hoidettaisiin muuten liiketa-
loudellisten periaatteiden mukaisesti.
Ehdotuksen mukaan kunnalliselle lii-
kelaitokselle voitaisiin antaa myös teh-
täviä, jotka eivät ole liiketaloudellisesti
kannattavia. Kunta tai kuntayhtymä
voisi myöntää tuen tai toiminta-avus-
tuksen tällaisten tehtävien hoitamises-
ta aiheutuvien kustannusten kattami-
seksi. 

Perusteluissa mainitaan yhtenä esi-
merkkinä korvaus vesihuoltolaitoksel-
le liiketaloudellisesti kannattamattoman
verkoston rakentamisesta. Ehdotus toi-
minta-avustuksesta kertoo aiheutta-
misperiaatteen huomioonottamisesta.
Vesihuolto on kuitenkin haastava esi-
merkki, koska vesihuoltoa koskee oma
laki, jota sovelletaan vesihuoltolaitok-
siin niiden toimintamuodosta riippu-
matta. Vesihuoltolain mukaan laitoksen
toiminnan tulisi olla ainakin pitkällä ai-

kavälillä taloudellisesti kannattavaa,
vaikka vesihuollon tukeminen onkin
sallittua. Kannattavuusedellytys ilme-
nee muun muassa maksupykälistä ja
toiminta-alueen hyväksymistä koske-
vasta säännöksestä. Toiminta-alueen
laajentaminen alueelle, jossa laitoksen
toiminta olisi avustuksen varassa, on
vesihuoltolain kannalta ongelmallista.  

Työryhmä ehdottaa kuntalakiin myös
kuntakonsernia ja tytäryhteisöjä koske-
via säännöksiä. Tytäryhteisöjä ovat esi-
merkiksi kunnan omistamat osakeyh-
tiömuotoiset vesihuoltolaitokset, joten
mietintö on kiinnostava vesihuollon
kannalta tältäkin osin. Konsernitilin-
päätöstä koskevan säännöksen tarkoi-
tuksena olisi, että ne kunnat, joiden ty-
täryhteisöjen yhteenlaskettu liikevaih-
to on merkittävä, laatisivat täydellisen
konsernitilinpäätöksen taseineen, tu-
loslaskelmineen ja rahoituslaskelmi-
neen. 

Lisäksi mietinnössä ehdotetaan sään-
nöstä tytäryhteisöjen tiedonantovelvol-
lisuudesta. Näyttää siltä, että uudet
säännökset antaisivat kunnalle mah-
dollisuuden tiukentaa omistamiensa
yhtiöiden valvontaa. Kunnan toiminta-
kertomuksessa olisi esitettävä selvitys
valtuuston tytäryhteisöille asettamien
toiminnallisten ja taloudellisten tavoit-
teiden toteutumisesta. Tytäryhteisöllä
olisi tase- ja sen liitetietojen lisäksi vel-
vollisuus antaa kunnanhallitukselle
muita sellaisia tietoja, joita tarvittaisiin
kuntakonsernin aseman arvioimisessa
ja sen toiminnan tuloksen laskemises-
sa. 

Anneli Tiainen
Lakiasiain päällikkö

Vesi- ja viemärilaitosyhdistys

VT0602 s55-56  29.3.2006  13:52  Sivu 56



VESITALOUS  2/2006  57

A B S T R A C T S

Finnish journal for professionals in the water sector
Pub l i shed s i x  t imes annua l l y

Editor- in-chie f Timo Maasilta

Address Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki, Finland

Baltic Sea environment 
– changing management and
scientific information 
Marko Joas and 
Erik Bonsdorff

The Baltic Sea area is in a state of constant flux
and is vulnerable both politically and environmen-
tally. The countries in the region are highly indus-
trialised but also practise intensive agriculture. The
Baltic Sea ecosystem is very vulnerable compared
with that of the deep, saline seas. Hence, the 
management of environmental risks and hazards
presents a challenge both for the sea itself and for
the surrounding areas. Changes in national and
international management practices and in the
whole concept of environmental policy have had
an impact on political-administrative structures.

Biological diversity of 
the Baltic Sea – only change
is permanent
Erkki Leppäkoski, 
Risto Väinölä, 
Erkki Korpimäki and 
Veijo Jormalainen

The Baltic Sea was once an oligotrophic sea with
clear water and low nutrient levels. The sea has a
short history – a mere 10,000–12,000 years– and
is inevitably changing as it ages. Homo oeconomi-
cus is, however, speeding up the rate of change.
The BIREME research project has investigated
changes in the biotic species of the Baltic Sea over
shorter and longer timelines, from the early arrival
of species to recent changes.

Threats posed to 
the Baltic Sea by toxins 
– two examples
Juha Karjalainen, 
Annikka Aalto, Taina Ihaksi,
Johanna Ikävalko, 
Marja Keinänen, 
Mikko Kiljunen, 
Hannu Kiviranta, 
Kaisa Koskinen, Essi Malinen,
Heikki Peltonen, Sonja Suni,
Matti Verta, Pekka J. Vuorinen
and Martin Romantschuk

Due to anthropogenic activity, foreign compounds,
some highly toxic, have entered the environment in
large amounts in recent years. In the Baltic Sea, the
greatest known threats from foreign chemicals are
posed by the leaks that occur during the transport
and production of oil and other chemicals, and by
the organohalogens and organic tin compounds
that are used as biocide paints for ships and accu-
mulate in biota. In this review we concentrate on
organic chlorine compounds and oil leaks.

Variable nutrient retention
in the catchment area and
complex nutrient dynamics
in the Gulf of Finland 
complicates the recovery 
of Baltic Sea ecosystem
Harri Kuosa, Lauri Arvola,
Ilona Bärlund, Petri Ekholm,
Susanna Hietanen, 
Heikki Kaipainen, 
Jouni Lehtoranta, 
Mirja Leivuori, 
Kaarina Lukkari, 
Heikki Pitkänen, Martti Rask,
Petra Tallberg and 
Tiina Tulonen

Protection of the Baltic Sea requires investigation
of the internal processes of the drainage area as
well as the sea itself. This is a challenging task yet
one that we cannot ignore if we are to plan and
implement protection on a sustainable and cost-
effective basis. New research findings will also
help us to assess the effect of current protection
measures. The greatest problem continues to be
eutrophication. Efforts to solve this problem have
forced us to recognise deficiencies in our knowl-
edge of the factors that affect the well-being of the
Baltic Sea.

Improving the control of
water supply by 
defining tasks
Anatoli Korelin, 
Jari Kaukonen and 
Katarina Ekman

Water supply is undergoing a period of transition.
New strategic lines of action are called for to
ensure that water supply issues are kept under
control in the years to come. Whether we are
employing new personnel, training existing
employees or outsourcing our activities, the tasks
in question must be defined clearly and unam-
biguously. To this end, new tools are being devel-
oped for the documentation of tasks related to the
running and maintenance of water supply plants.

From water researcher to
academic – centenary of 
the birth of Pentti Kaitera
Pertti Vakkilainen

The 19th of November 2005 marked the cente-
nary of the birth of Professor Pentti Kaitera. A man
of ideals and integrity, Professor Kaitera had the
ability to go to the core of every issue and the
courage to draw far-reaching and bold conclu-
sions from his observations. The best known 
monument to his life’s work is the University of
Oulu.

The Chironomid Pupal 
Exuvial Technique as an
option for the compulsory
monitoring of river basins
Janne Raunio

In the wake of the EU Water Framework Directive
adopted in 2000, member states are standardis-
ing the monitoring of river basins. In seeking to
adjust monitoring programmes to meet the
requirements of the framework directive, we have
to find the method or combination of methods that
is the most appropriate and most effective for
each environment. The methods traditionally used
to monitor benthic fauna in Finland’s river basins
are not necessarily the best. The present article
describes a benthic fauna monitoring technique
that is poorly known in Finland and whose poten-
tial has not yet been realised.

Interactive, goal-oriented
river basin planning
Mika Marttunen and 
Olli-Matti Verta

The benefits of interactive planning in environ-
mental planning are indisputable. Not only can the
quality of planning be improved but the satisfac-
tion of citizens and interest groups can be
enhanced. The need for systematic participation
mechanisms has grown as planning has become
more complex, conflicts of interest have
increased, and participation has become more
important.

Dialogue in interactive 
planning
Olli-Matti Verta and 
Sebastian Slotte

Interactive planning often becomes bogged down
in disputes and even acrimony. Thus there is a
danger that the goals set for the interaction will
not be reached. By applying a dialogue-based
approach, the likelihood of achieving the goals
improves and the benefit derived from the interac-
tion increases.

Other articles

Need for research data to
solve Baltic Sea environ-
mental problems
Atte Korhola

The Archipelago Sea by an
eye witness
Juha Kämäri
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Purjehdus on hidas ja tehoton tapa
tehdä matkaa vesillä. Se on nyky-
maailmassa kiireettömän ihmisen

tapa viettää lomaa. Ja kun ollaan lo-
malla, kaikki muu on turhaa.

Lomalla tarkkailen ympäristöä enem-
män kuin koskaan työpäivinä. Purjeh-
tiessa tähän on hyvää aikaa. Erityisesti
tulee tarkkailtua vettä, varmaankin sii-
tä syystä, ettei purjehtiessa paljon muu-
ta ympärillä olekaan. Vaikka Itämeri on
moniongelmainen, vettä siinä kuiten-
kin riittää.

Vesi Itämeressä ei ole puhdasta vet-
tä. Joukossa on paljon ravinteita, epä-
orgaanisia fosfori- ja typpiyhdisteitä, se-
kä monenlaisia muita epäpuhtauksia,
jopa myrkyiksi luokiteltavia pysyviä or-
gaanisia yhdisteitä. Silmämääräisesti
havaittavia ovat yhdisteiden seuran-
naisvaikutukset, kuten veden kirkkau-
den väheneminen, rihmalevien runsas-
tuminen ja leväkukintojen lisääntymi-
nen. Näitä ilmiötä on jokainen Itämeren
tarkkailija joutunut yhä enenevässä
määrin todistamaan.

Se miten nämä edellä kuvatut ilmiöt
ajallisesti ja paikallisesti sijoittuvat Suo-
menlahden ja Saaristomeren alueelle,
on mielenkiintoinen tarkkailun aihe.
Vielä 20 vuotta sitten Tammisaaren saa-
riston ja Saaristomeren ulkosaaria ym-
päröivät kirkkaat vedet. Hangon Se-
gelskär oli sukeltajille unelmakohde,
jossa näkyvyys veden alla oli huomat-
tavasti parempi kuin sisäsaaristossa.
Viime vuosina tämä asetelma ei ole ol-
lut niin itsestään selvää.

Viime vuonna jouduimme kesäkuun
lopussa pitelemään tuulia kaksi päivää
Nauvon Borstön kauniissa ulkosaares-
sa. Vesi oli sameaa ja rannan kivet oli-
vat verhoutuneet rihmalevään. Rihma-
levät hyötyvät Itämeren korkeista ra-
vinnepitoisuuksista ja kesällä veden
lämmetessä ne valtaavat vähitellen ran-
ta-aluetta. Samalla ne valtaavat tilaa
monivuotisilta lajeilta, kuten rakkole-
vältä.

Lännempänä ja pohjoisempana Nau-
von ja Korppoon saaristossa vesi oli sa-
maan aikaan viime vuonna silminnäh-
den paremmassa kunnossa. Siinä pur-
jehtiessa ehti ajatella mallituloksia ra-
vinteiden kulkeutumisesta ja rannikko-
vesien tilasta. Mistä on kysymys?  Ky-
symys lienee idästä tulevasta Suomen-
lahden kuormittavasta vaikutuksesta.

Borstö sijaitsee avomeren kynnyksel-
lä ja selvästi vielä Suomenlahden vai-
kutusalueella. Suomenlahti on pinta-
alaansa ja tilavuuteensa nähden selväs-
ti kuormitetuin Itämeren osa-alue siitä-
kin huolimatta, että merialueen ravin-
nekuorma aleni lähes 40 % 1980-luvun
lopusta 2000-luvun alkuun. Kuormi-
tuksen pieneneminen ei ole parantanut
merialueen tilaa, sillä viime vuosikym-
menen puolivälin vaiheilla voimistunut
sisäinen ravinnekuormitus on kom-
pensoinut ulkoisen kuorman vä-
henemän ja päinvastoin kääntänyt Suo-
menlahden fosforipitoisuuden nou-
suun. Näiden kohonneiden ravinnepi-
toisuuksien vaikutukset näkyvät myös
Saaristomeren ulko-osien tilassa.

Saaristomeri saa siis osansa Suomen-
lahden suuresta ravinnekuormasta.
Suomenlahtea puolestaan kuormittaa
kokonaisuutena eniten Pietari ja muut
Venäjän päästöt. Yhä suurempi osa ny-
kykuormasta on historiallista, eli aiem-
min sedimenttiin varastoituneita ja nyt
sieltä takaisin veteen vapautuvia ra-
vinteita. Ilmiötä kutsutaan sisäiseksi
kuormitukseksi.

Kokonaisuutena Saaristomeren sisäi-
simmät osat, Turun edusta ja mante-
reeseen työntyvät suuret lahdet, ovat
edelleen koko Saaristomeren rehevim-
piä. Näissä osissa Saaristomerta ravin-
teet ovat peräisin erityisesti maatalou-
desta ja asutuksesta. Ulompana vaikut-
tamassa ovat Saaristomeren oma toi-
minta, erityisesti kalankasvatus, sekä
Saaristomeren ulkopuolelta tuleva
kuormitus.

Vuosi 2006 on Saaristomeren teema-
vuosi, joka tarjoaa monipuolisia, pää-
asiassa suurelle yleisölle suunnattuja ta-
pahtumia. Pro Saaristomeri -ohjelman
toteuttama teemavuosi päättää ohjel-
man ensimmäisen toimikauden. On tär-
keää suunnata katseet Saaristomerelle,
jonka elinvoimaisuus on täysin kiinni
ihmisen ja luonnon elävästä suhteesta.
Molemmille tulee tarjota elinmahdol-
lisuudet alueella. Saaristomeren luon-
toa tulee vaalia jo ihan ihmisenkin
vuoksi.
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Saaristomeri 
silmin nähdenJuha Kämäri

Tutkimusjohtaja, Suomen ympäristökeskus
E-mail: juha.kamari@ymparisto.fi
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underwater
cleaning
technology

Vesisäiliöiden ja -tornien puhdistus ilman tyhjennystä

Weda robotti VR-600 mahdollistaa vesitornien ja -säiliöiden puhdistamisen ja tarkistamisen ilman
säiliöiden tyhjentämistä, sukeltajia ei tarvita.

– Nopeampi kuin tavanomainen puhdistus
– Huomattavasti edullisempi verrattuna säiliöiden tyhjentämiseen
– Veden laatu ei heikkene puhdistuksen aikana – vesisäiliö on täydessä toiminnassa puhdistuksen 

aikana

Tarjoamme Teille täydellisen puhdistuspalvelun. Meillä on laitteet ja koulutettu henkilökunta.
Ota yhteys, teemme kustannuslaskennan.

www.poolprocessing.com
www.weda.se

VR-600

processing@nettilinja.fi
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