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5thIWHACONFERENCE
TampereFinland2007

Pasts and Futures of Water

University of Tampere 13 – 17 June 2007

The International Water History Association (IWHA) will hold its fifth biennial conference in Tam-
pere, Finland in June 2007. The event will be co-organized and hosted by University of Tam-
pere, Department of History and by Tampere University of Technology, Institute of Environmen-
tal Engineering and Biotechnology.

The conference programme addresses diverse topics related to the history and futures of
water, and will provide an excellent opportunity for scholars and practitioners from a variety of
disciplines and different parts of the world to meet and discuss the many fascinating aspects
of water history and futures.

President Martti Ahtisaari is acting as the Patron of the Conference.
The scientific programme includes over 40 sessions on a wide variety of topics. In addition,

three round-table sessions will be organized. The themes of the sessions are on Thursday 14
June “ Israeli-Palestinian water management” and on Friday 15 June “ Water and development
cooperation” and “ Water services management: pasts and futures”.

Please note that the cheaper conference fee applies when registering for the con-
ference before 30 April  2007.

For further information on sessions, keynote speakers, social
programme, registration and fees please visit the conference website:

http://www.envhist.org
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P Ä Ä K I R J O I T U S

Kaupungistuminen on ollut Suo-
messa hyvin voimakasta viimeisen
kahden vuosikymmenen ajan. Ym-

päristöministeriön mukaan taajama-
alueiden pinta-ala kasvoi 50 % vuosina
1980–2000 ja vuonna 2000 näillä alueil-
la asui jo 80 % koko väestöstä. Samalla
kaupunkien pistekuormituslähteiden
merkitys on kuitenkin pienentynyt voi-
makkaasti: puhdistetun jäteveden
BOD7- ja fosforikuormitus olivat uu-
delle vuosituhannelle siirryttäessä enää
noin 15 prosenttia 1970-luvun alun ti-
lanteeseen verrattuna. Rakennetun pin-
ta-alan voimakas kasvu yhdistettynä jä-
tevedenpuhdistuksen myönteiseen ke-
hitykseen ovat johtaneet siihen, että
kaupunkialueiden hajakuormitukseen
on kiinnitettävä yhä enemmän huo-
miota. 

Kuormituskysymysten sijaan hule-
vesiä on Suomessa varsinkin mediassa
käsitelty lähinnä tulvasuojelun näkö-
kulmasta. Keskustelua lietsoo etenkin
ilmastonmuutos, johon yhdistetyt kor-
keammat sateen intensiteetit, lämpi-
mämmät talvet ja pintavalunnan mää-
rän kasvu lisäävät tulvariskiä alueilla,
joille valtaosa väestöstämme ja yhteis-
kunnan toiminnoista on keskittynyt. Sa-
mat muutokset lisäävät todennäköises-
ti myös hulevesistä aiheutuvaa haja-

kuormitusta. Tulvakeskustelussa ei ko-
rosteta riittävästi, että valuma-alueilla
perinteisesti vallitseva kuivatuskäytän-
tö – harkitsematon pintojen päällystä-
minen yhdistettynä putkiviemäröintiin
– omalta osaltaan jopa edesauttaa tul-
vaongelmien muodostumista. Kau-
pungistumiseen ja ilmastonmuutokseen
ei ole helppoja ratkaisuja. Sen sijaan
voimme vaikuttaa siihen, miten vesi
liikkuu kaupunkiympäristössämme.
Ensisijainen ratkaisu nykyisiin ja tule-
viin ongelmiin onkin uudistaa huleve-
sien johtamismenetelmiä.

Kansainvälisesti hulevesikysymyk-
sissä on yhä enenevissä määrin nouda-
tettu kokonaisvaltaisen hulevesien hal-
linnan periaatetta. Kokonaisvaltainen
hallinta yhdistää toisiinsa kolme ta-
voitetta: hulevesien määrän ja laadun
hallinnan sekä kaupunkimaiseman
viihtyisyyden edistämisen pintavesi-
aiheiden avulla. Kaikkien tavoitteiden
samanaikaiseen toteuttamiseen tarvi-
taan putkiviemäröinnin rinnalle uu-
denlaisia hulevesien johtamis- ja käsit-
telymenetelmiä, jotka paremmin jäljit-
televät luonnollisia valuma-aluepro-
sesseja. Kokonaisvaltaisen hulevesien
hallinnan toteuttamiseen kuuluvat mm.
läpäisemättömän pinnan minimoimi-
nen, imeyttäminen ja vesien viivyttä-

minen maanpinnalla erilaisten vesial-
taiden ja kosteikkojen avulla. Näillä me-
netelmillä voidaan tehokkaasti vaikut-
taa syntyvien hulevesien määrään ja
virtausnopeuksiin. Menetelmien syste-
maattisella käyttöönotolla voidaan en-
naltaehkäistä kaupungistumisen ja il-
maston muuttumisen aiheuttamia on-
gelmia myös tulevaisuudessa.

Teemanumeron tarkoituksena on laa-
jentaa näkökulmaa rakennettujen aluei-
den pintavesiin liittyvistä ongelmista ja
mahdollisuuksista. Tällä kertaa tulva-
kysymykset on jätetty vähemmälle ja
moni artikkeli käsitteleekin hulevesien
laatukysymyksiä. Lisäksi artikkelit esit-
televät uusia suomalaisille kaupunki-
alueille tehtyjä hulevesisuunnitelmia,
joissa hulevesiä on putkiviemäriratkai-
sujen sijaan hyödynnetty monipuoli-
sesti osana kaupunkiympäristöä. Toi-
vottavasti artikkelit rohkaisevat uusia
toimijoita toteuttamaan hulevesien ko-
konaisvaltaista suunnittelua käytän-
nössä.

Nora Sillanpää
dipl.ins., Teknillinen korkeakoulu
Vesitalouden ja vesirakennuksen 
laboratorio
E-mail: nora.sillanpaa@tkk.fi

Tulvanhallinnasta 
kokonaisvaltaiseen
hulevesien hallintaan
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R A K E N N E T T U J E N  A L U E I D E N  P I N T A V E D E T

Hulevedet osana
kaupunki-
ympäristöä
Oulussa
Oulun kaupungin Teknisen keskuksen toteuttama Toppilansaa-
ren maankäytön suunnitteluun liitetty ympäristörakentamispro-
jekti oli kaupungin rohkaiseva kokeilu hulevesien luonnonmu-
kaisen käsittelyn mahdollisuuksista kaupunkiympäristössä. Han-
ke on lisännyt tietämystä ja mielenkiintoa kaupungin omassa
organisaatiossa, mutta myös muilla tahoilla. Hankkeeseen liit-
tyneiden yhteistyötahojen tutkimus-, suunnittelu- ja kehittämis-
hankkeet ovat auttaneet eri alojen asiantuntijoita löytämään yh-
teisen tahtotilan hulevesien luonnonmukaisen käsittelyn merki-
tyksestä. Hulevedet eivät ’’huilaa’’ enää automaattisesti putkes-
sa, vaan niille pyritään löytämään jo kaavoitusvaiheessa pa-
rempaa käyttöä.

Veli-Matti Hyyrynen
Insinööri, Oulun Vesi
E-mail: veli-matti.hyyrynen@ouka.fi
Veli-Matti Hyyrynen työskentelee verkosto-
yksikön suunnitteluinsinöörinä ja osallistuu
kaavoitushankkeisiin vesihuollon asiantun-
tijana.

Liisa Kääriä-Fischer
Maisema-arkkitehti, Oulun kaupunki,
Tekninen keskus
Liisa Kääriä Fischer työskentelee projekti-
päällikkönä katu- ja viherpalvelut yksikössä
ja osallistuu kaavoitushankkeisiin ympäris-
töasiantuntijana.

Sari Palo
Suunnitteluhortonomi AMK,
Oulun kaupunki, Tekninen keskus
Sari Palo työskentelee ympäristösuunnitte-
lijana katu- ja viherpalvelut yksikössä ja on
osallistunut projektityöntekijänä Toppilan-
saaren ympäristörakentamisprojektiin.

Oulun Toppilansaaren historialli-
sen satama- ja huvila-alueen
maankäyttö alkoi vuosituhannen

vaihteessa muuttua merkittävästi. Alu-
een satamatoiminnot olivat pääosin lop-
pumassa ja teollinen toiminta siirty-
mässä muualle. Pinta-alaltaan 73 heh-
taarin alue oli yleiskaavassa merkitty
asumis- ja matkailupalvelukäyttöön.
Asemakaavoituksen pohjaksi järjestet-
tiin aatesuunnittelukilpailu vuonna
1999, jonka jälkeen alueen asemakaa-
voitus käynnistyi kaupungin omana
työnä. Tavanomaisten osallistujataho-
jen lisäksi kaavasuunnitteluun osallis-

tui 15 henkilön asukastestiryhmä, jon-
ka tehtävänä oli antaa palautetta kaa-
voituksen eri vaiheissa. Toppilansaaren
pohjoisosa oli asuntomessukohde vuon-
na 2005.

Toppilansaaren
Ympäristörakentamisprojekti

Toppilansaaren asemakaavoituksen yh-
teydessä käynnistettiin ympäristöra-
kentamisprojekti, jossa tutkittiin luon-
nonolosuhteiden muuttumista ja säi-
lyttämismahdollisuuksia maankäytön
muuttuessa. Projektin tavoitteena oli
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muodostaa Toppilansaaren alueelle kor-
keatasoinen ja monimuotoinen, paikal-
liseen kasvistoon pohjautuva ja erilai-
sista viherrakentamisen muodoista
koostuva ympäristö. Ekologisina ta-
voitteina oli luonnonmukainen huleve-
sien hallinta ja alueen luontoarvojen säi-
lyttäminen. Tutkimuksellisena tavoit-
teena oli hankkeesta saatavien tietojen
hyödyntäminen rakentamisen luon-
nolle aiheuttamien haittojen minimoin-
nissa. Projekti oli osa EU:n tavoite 2 -oh-
jelman maankäytön muutostilanteiden
hallinta -hanketta. 

Hankekokonaisuuteen liittyvän vi-
heralueiden ja valaistuksen yleissuun-
nitelman laati SCC Viatek Oy. Yleis-
suunnitelmassa osoitettiin periaatteet
pintavesien luonnonmukaisesta hallin-
nasta koko asemakaava-alueella. Hule-
vesien hallintaan etsittiin erilaisia rat-
kaisumalleja lähellä niiden syntysijaa.
Suunnitelmassa esitettiin ratkaisuna
pintavaluntaa, imeytystä, virtauksen

viivettä ja erilaisia kosteikkorakenteita.
Hulevettä suunniteltiin hyödynnettä-
väksi myös tonttien sisällä esimerkiksi
kastelukaivoina, sekä puisto- ja vihera-
lueilla näkyvinä vesiaiheina. Toimen-
piteillä haluttiin vähentää rakentami-
sen aiheuttamia haitallisia vaikutuksia
alueen vesitalouteen ja kasvillisuuteen.
Alueen hiekkapitoinen maaperä tarjosi
hyvät edellytykset pintavesien imeyt-
tämiselle. Korkeuserojen vähäisyys
edellytti kuitenkin huolellista korko-
tasojen suunnittelua ja vesihuollon, yh-
dyskuntateknisten sekä kortteli- ja vi-
heralueiden suunnitelmien yhteen ni-
vomista mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa. 

Alueen katusuunnittelusta vastasi
Oulun kaupungin tekninen keskus ja
vesihuollon suunnittelusta Oulun Vesi.
Kunnallistekniikan ja puistoalueiden ra-
kentamisessa oli mukana sekä yksityisiä
urakoitsijoita että kaupungin liikelaitos
Oulun Katutuotanto.

Kuva 1. Kartta Oulun Toppilansaaren hulevesien hallinnasta.
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Hulevesien hallintaa
luonnonmukaisesti viher- sekä

korttelialueilla

Holstinsalmen painanne rajaa Toppi-
lansaarta etelä- ja länsiosissa ja toimii
luontaisena vesiä kokoavana ja mereen
purkavana pääuomana, jonne luon-
nonmukaisten viheralueiden, puistojen
sekä niiden viereisten kortteleiden pin-
tavedet johdetaan noin 12 ha alueelta.
Holstinsalmen reunametsien ja ranta-
lehtojen luontoarvojen turvaamisen
kannalta uoman luonnontilaisena säi-
lyttäminen on ollut erityisen tärkeää. 

Prikipuiston valkovuokkolehdon
vesitalouden turvaaminen

Luonnontilainen Prikipuisto sijaitsee
keskellä kaupunkimaisia asuinkortte-
leita. Puistossa kasvaa Oulun ja Lapin
lääneissä rauhoitettu valkovuokko,
muuta lehtokasvillisuutta sekä Toppi-
lansaaren huvilakauden ajoilta villiin-
tyneitä puutarhakasveja. Prikipuistos-
sa tavoitteeksi asetettiin arvokkaan val-

Kuva 2. Yksityistontin kattosadevedet kootaan matalaan altaaseen, josta ne
johdetaan edelleen viheralueille.

Kuvat 3a ja 3b. Prikipuistoon johdetaan ympäröivien tonttien hulevesiä kosteusolosuhteiden säilyttämiseksi.

3a 3b

kovuokko- ja muun lehtokasvuston tur-
vaaminen vesitalouden säätelyllä, ku-
lun ohjauksella ja hoitotoimenpiteillä.

Suunnittelukeskus Oy:n laatiman suun-
nitelman mukaan ympäröivien tonttien
ja katujen hulevesiä on johdettu puis-
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toon kosteusolosuhteiden ylläpitämiseksi. Tavoitteen toteu-
tuminen on vaatinut tiivistä yhteistyötä puiston ja asuinpi-
hojen suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä.

Meripojanreitti – hulevesiuoman muovaama
kaupunkipuisto 

Meripojanreitin puisto sekä siihen liittyvä Hankavastaisen
puisto muodostavat uudenlaisen ekologisen puistoalueko-
konaisuuden, jonka suunnittelussa yhdistyy hulevesien hal-
linta, leikki ja taideaiheet. Puistoalueella on käytetty useita
huleveden käsittelytapoja, kuten pintaveden keräilyä, vii-
vyttämistä ja puhdistamista. 

Puistokokonaisuuden on suunnitellut saksalainen suun-
nittelutoimisto Atelier Dreiseitl, jonka erityisenä osaamisalu-
eena on hulevesien luonnonmukainen käsittely ja jalostami-
nen ympäristöä rikastuttaviksi aiheiksi. Asuntoalueiden tu-
kimuurien välissä on kaarteleva ja vaihtelevan levyinen loi-
valuiskainen painanne, joka sijaitsee selvästi tonttialueiden
tasoa alempana. Painanne toimii hulevettä keräävänä ja imeyt-
tävänä uomana, johon ympäröivien tonttialueiden pintave-
det hallitusti johdetaan noin 5 ha alueelta. Painanteen kaut-
ta hulevedet ohjataan Hankavastaiselle puhdistavaan järvi-

Kuva 4. Meripojanreitin ja Hankavastaisen
puistokokonaisuus.

Kuva 7. Meripojanreitiltä hulevedet virtaavat
Hankavastaisen puhdistavan biotoopin kautta
merenrantaniitylle.

Kuva 6. Meripojanreitin ja Hankavastaisen solmukohtaan
on keskitetty oleskelu ja leikki. Merelle on avattu näkymä
hulevesiuoman kohdalta.

Kuva 5. Meripojanreitin puisto on asuinkortteleiden välissä
kaarteleva, loivaluiskainen hulevesipainanne astinkivineen.
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ruoko -biotooppiin, ja sieltä edelleen
merenrantaniitylle. Meripojanreitille
laskeviin hulevesiviemäreihin on ra-
kennettu ylivuotoputket Pitkänmöljän-
tien hulevesiviemäriin, joka purkaa ve-
tensä Toppilansalmeen.

Pitkänmöljäntie, 
maanalainen laskeutusallas

Toppilansalmea myötäilevä Pitkän-
möljäntie on 1,5 km pitkä alueen ko-
koojakatu. Ympäröivien rakennusten ja
katurakenteiden salaojitusten toimi-
vuus edellyttää hulevesiviemäröintiä.
Hulevesiviemäri purkaa vedet Toppi-
lansalmeen kahdessa pisteessä. Alueen
tasaisuudesta johtuen putket ovat pur-
kukohtien läheisyydessä noin 2,5 m:n
syvyydessä, joten maanpinnalla tapah-
tuva hulevesien käsittely ei onnistu. Pit-
känmöljäntien pohjoisosan 10 ha alueen
hulevedet johdetaan perinteisellä tek-
niikalla suoraan Toppilansalmeen. Ete-
läisemmän purkuputken yhteyteen on
rakennettu maanalainen laskeutusallas,
johon hulevedet johdetaan noin 10 ha
alueelta. Ennen purkupistettä vesi joh-
detaan louhetäyttöön (raekoko 50–300
mm). Louhetäyttö aiheuttaa viipymää,
jolloin osa huleveden sisältämästä kiin-
toaineksesta laskeutuu altaan pohjalle
ja edelleen kaivojen sakkapesiin. Veden
jakautumista mahdollisimman tasaisesti
louhetäyttöön on pyritty edistämään
betonisten kaukolämpöelementtien
avulla. Kiintoaines poistetaan altaan tu-
lo- ja poistokaivojen sakkapesistä. Al-
taan pohjan pinta-ala on 8 x 11 m2 ja se
on verhoiltu kauttaaltaan suodatinkan-
kaalla, jolla estetään maa-ainesten se-
koittuminen louheeseen.

Näytteenotto altaaseen tulevasta ja
siitä lähtevästä vedestä on osa ympä-
ristörakentamisprojektiin liittyvää seu-
rantaohjelmaa. Tutkimustulosten pe-
rusteella voidaan arvioida laskeu-
tusaltaan vähentävän huleveden kiin-
toainespitoisuutta. Keväällä 2005 alu-
een kerrostalorakentaminen oli käyn-
nissä ja tulevassa hulevedessä oli run-
saasti kiintoainesta, altaasta poistu-
vassa vedessä kiintoainespitoisuus oli
huomattavasti pienempi. Altaan ve-
denpinta oli 0,2 m poistoputken tasoa
ylempänä. Syksyllä 2006 tulevassa hu-
levedessä kiintoainesta oli vähemmän

ja poistuvan veden kiintoainespitoi-
suus hieman pienempi kuin tulevan.
Muihin tutkittaviin ominaisuuksiin las-
keutusaltaalla ei näytä olevan merkit-
tävää vaikutusta. Jatkossa näytteenot-
toa pyritään lisäämään ja seurannassa
keskitytään kiintoainespitoisuuteen.
Kaivojen sakkapesät on tyhjennetty
kertaalleen, muuta kunnossapitoa ei
ole tehty.

Imeytys katualueen viherkaistalla

Pitkänmöljäntien ajoradan yhden ajo-
kaistan pintavedet ohjataan imeyty-
mään viherkaistalle, joka on hieman
päällysteen pinnan alapuolella. Kadun
reunatuessa on aukkoja, joista vesi pää-
see viherkaistalle. Ajoradan reunaan as-
faltoidulle alueelle sijoitetut ritiläkaivot
varmistavat kadun kuivatuksen var-

Kuva 8. Pitkänmöljäntien hulevesien laskeutusallas rakenteilla.

Kuva 9. Pitkänmöljäntiellä johdetaan viherkaistalle katupintavesiä.
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sinkin keväällä, jolloin viherkaistalle ja
reunatuen aukkoihin muodostunut jää
estää veden imeytymisen, mutta aurin-
ko on jo sulattanut asfalttipinnan ja kai-
vojen kannet.

Hulevesien 
luonnonmukainen käsittely 

mukana jo kaavoitusvaiheessa
Oulun kaupungin viime vuosien voi-

makas kasvu on edellyttänyt olevan
kaupunkirakenteen tiivistämisen lisäk-
si myös täysin rakentamattomien aluei-
den kaavoittamista asuinalueiksi. Kai-
killa uusilla kaava-alueilla hulevesien
luonnonmukaisen käsittelyn mahdolli-
suudet tutkitaan osana alueen kunnal-
listekniikan ja ympäristön suunnittelua
kaavavaiheen edellyttämällä tarkkuu-
della. Kaavahankkeiden perusselvityk-
siin kuuluu olevien vesiolosuhteiden

arviointi ja johtopäätösten tekeminen
tulevan suunnittelun pohjaksi. 

Esitettävät hulevesien käsittelyrat-
kaisut huomioidaan viher- ja katu-
alueiden mitoituksessa ja yksityiskoh-
taisissa suunnitteluratkaisuissa. Hule-
vesiä pyritään hyödyntämään johta-
malla niitä mm. luonnontilaisina säily-
tettäville alueille, joiden vesitasapaino
on muuttumassa rakentamisen seu-
rauksena. Hulevesien viivyttämisellä ja
imeyttämisellä säädellään luonnonve-
siin ohjautuvien hulevesien määrää ja
laatua.

Esimerkkinä lähivuosina Oulussa to-
teutettavasta hulevesien puhdistami-
seen tähtäävästä ratkaisusta on laajan
liikekeskuksen paikoitusalueen hule-
vesien johtaminen vesiaiheeseen, joka
toimii viivytys- ja laskeutusaltaana,
mutta samalla koko liikekeskuksen ym-
päristöä rikastuttavana tekijänä. Pai-
koitusalueen pinnoitteena käytetään li-
säksi hulevesien imeyttämisen mah-
dollistavia materiaaleja.

Taulukko 1. Taulukko laskeutusaltaan seurannasta, jossa tutkitaan
altaaseen tulevan ja siitä lähtevän veden ainepistoisuuksia.
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R A K E N N E T T U J E N  A L U E I D E N  P I N T A V E D E T

Hulevesien luonnonmukaista
hallintaa Uudellamaalla

Luonnonmukaisten suunnitteluperiaatteiden ja tekniikoiden avul-
la voidaan  kaupungistuneilla alueilla vähentää luontaisesta
poikkeavaa hulevesivirtaamien muodostumista, vaimentaa vir-
taamia ja äärevöitynyttä tulvimista sekä vähentää eroosiota ja
haitallisten aineiden kulkeutumista vesistöihin. Pyrkimyksenä on
hallita hulevesistä aiheutuvaa ympäristökuormitusta kokonais-
valtaisesti valuma-alueilla ja purkuvesistöissä. Tässä tekstissä
esitellään hulevesien luonnonmukaista hallintaa Uudellamaalla
sijaitsevia suunnittelukohteita käyttäen.

Outi Salminen
FT, tutkija
E-mail: outi@cc.hut.fi

Eeva Rapola
Tekn. yo, tutkimusavustaja
E-mail: erapola@cc.hut.fi
Kirjoittajat työskentelevät Teknillisessä kor-
keakoulussa, Vesitalouden ja vesirakennuk-
sen laboratoriossa, Professori Pertti Vakki-
laisen johtamassa luonnonmukaisen vesi-
rakennuksen ryhmässä. Projektissa tutki-
taan ja kehitetään hulevesien luonnonmu-
kaisen hallinnan maisemarakennusteknisiä
ratkaisuja kylmän ilmaston oloissa.

Taajamarakentaminen muuttaa alu-
een hydrologisia oloja sekä veden
laatua. Luonnonmukaisella suun-

nittelulla ja rakentamisella tavoitellaan
muutosten hallintaa alueen luonnon-
maantieteellisiin oloihin perustuen. Täl-
lä lähestymistavalla pyritään pitämään
ympäristön laatu hyvänä sekä raken-
netulla kohdealueella että sen vaiku-
tuspiirissä olevalla valuma-alueella ja
edelleen purkuvesistössä. Suunnittelun
lähtökohdaksi ei riitä pelkästään ra-
kennettavan kohdealueen hallinnollis-
ten rajojen määrittämän alueen tarkas-
telu, vaan kohteen suunnittelussa huo-
mioidaan maankäytön vaikutukset ve-

kohdealueella voidaan käsitellä ja vai-
mentaa hulevesivirtaamia myös valuma-
alueilta C, D ja E.  

Nummelan taajama Vihdissä on laa-
jentumassa useilla uusilla asuinalueil-
la. Alueiden hulevedet johdetaan Enä-
järveen, jonka tilan parantamiseksi on

den kiertoon ja -laatuun koko valuma-
alueella. Kuvissa 1–3 esitellään valuma-
alue mittakaavan tarkastelu kolmelle
suunnittelukohteelle Uudellamaalla.

Vantaan Vallinkylän alueella uuden
junaseisakkeen rakentaminen edellyttää
noin 2000 asukkaan asuinalueen raken-
tamista. Noin 25 hehtaarin kohdealue si-
jaitsee Vantaanjoen vesistöön kuulu-
valla Rekolanojan 3 775 hehtaarin valu-
ma-alueella, josta lähes 3 000 hehtaaria
sijaitsee kohdealueen yläpuolella. Kau-
pungin tavoitteena on rakentaa nykyi-
sin viljelykäytössä oleva alue hydrolo-
gisesti ja ekologisesti kestävästi heiken-
tämättä kohdealueen tai sen vaikutus-
piirissä olevien alueiden ympäristön ti-
laa. Suunnittelun alkuvaiheessa rajattiin
viisi Rekolanojaan ja muihin kohdealu-
een uomiin purkautuvaa osavaluma-
aluetta, A...E, kuva 1. Yleistason osava-
luma-alue tarkastelu osoitti, että pää-
uoman veden laatuun ja virtaamiin ei
voida vaikuttaa valuma-alueiden A ja B
osalta. Erityisesti pohjoisella valuma-alu-
eella B tulisi suunnitella ja toteuttaa laa-
jamittaisesti korjaavia luonnonmukaisen
hulevesien hallinnan tekniikoita. Koh-
dealueen hulevesien hallinnan lisäksi

Kuva 1. Vallinkylän 25 ha
suunnittelualueen (kuvassa oranssilla)
sijainti Rekolanojan valuma-alueella,
sekä suunnittelualueelle purkautuvat
osavaluma-alueet A...E.
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järveen laskevilla maatalousalueilla jo
pitkään tehty vapaaehtoista vesiensuo-
jelutyötä. Tässä esitetyssä tarkastelussa
(kuva 2) on keskitytty taajamien hule-
vesien aiheuttaman kuormituksen hal-
lintaan. Hulevesien luonnonmukaisen
hallinnan ensisijaiseksi kohteeksi on ra-
jattu taajamarakentuvalla viljelyalueel-
la sijaitsevan, hulevesiä Enäjärveen joh-
tavan taajamapuron ennallistus sekä ha-
jautettu hulevesien hallinta puron va-
luma-alueella ennen puroon ja edelleen
järveen johtamista. Nykytilassaan pu-
ron luonnollinen linjaus on suurelta
osin oikaistu eikä uomalla ole kartassa
nimeä. Uomien nimeäminen on osa nii-
den ympäristöpsykologista huomioi-
mista maisemassa. Vantaalla paikalliset
asukkaat ajavat Rekolanojan nimen
muuttamista puron voimakkaasti vah-

vistamaa kotiseudun arvostusta ku-
vaavasti Rekolanpuroksi. Asukkaat us-
kovat puro-nimen suojelevan uomaa
muokkaukselta oja-nimeä paremmin.
Nummelan uomaa on tässä sen taaja-
marakentamisessa huomioimiseksi kut-
suttu epävirallisesti nimellä Ridalinpu-
ro. Molemmat uomat ovat vesilain mu-
kaan puroja, mutta länsimurteissa pu-
roja kutsutaan myös ojiksi.

Helsingin Korkeasaaressa jyrkät rin-
teet, luontaiset avokalliot sekä kasvilli-
suutta kuluttavat tarhaeläimet ja yleisö
luovat puitteet haasteelliselle huleve-
sien hallinnalle ja siihen liittyvälle mai-
semarakentamiselle. Maaston tarkaste-
lulla osavaluma-alueittain voidaan sel-
vittää tiiviisti käytetyltä saarelta aluei-
ta, joille mitoituksellisesti riittäviä hu-
levesien hallintarakenteita voidaan ra-

kentaa. Hulevesien ohjausrakenteita
voidaan saarella sijoittaa viistosti kor-
keuskäyriä myötäillen eläin- ja yleisö-
aitojen välitilaan. Kuvassa 3 näkyy kak-
si Korkeasaaren osavaluma-aluetta
maankäyttöineen: hevostarhan ja vi-
senttitarhan kallioiselta osavaluma-alu-
eelta pintavaluntavesille löytyy sovel-
tuva maatalousalueen mitoituksen (5 %
valuma-alueen pinta-alasta) mukainen
kosteikkokäsittelyalue. Varikkoalueen
ja petolintuhäkin valuma-alueen kuor-
mitus ja imeytykseen soveltuvampi
maaperä mahdollistavat kosteikkokä-
sittelyalueen rajaamisen hulevesien kä-
sittelyrakenteiden mitoituksen (2 % va-
luma-alueen pinta-alasta) mukaan. Ko-
konaisvaltaiseen suunnitteluun perus-
tuva luonnonmukainen hulevesien hal-
linta on perinteistä rakentamista hal-

Kuva 2. Nummelan Ridalinpuron valuma-alueen luonnonmukaisen hulevesien hallinnan yleissuunnitelma. Luonnonmukaisessa
maisemarakentamisessa ei valumavesien puhdistusrakenteita sijoiteta pelkästään suoristetun uoman laskukohtaan Vihdin
Enäjärven ranta-alueelle, vaan luonnonmukainen rakentaminen ulotetaan koko valuma-alueelle. Rannalla ei olisi tilaakaan
536 ha:n valuma-alueen vesien end-of-the-pipe-käsittelyrakenteelle ennen järveä. Koko valuma-alueen luonnonmukaisella
hallinnalla järven tilan paranemistavoitteen saavuttaminen voidaan taata ja samalla kohennetaan ympäristön tilaa
tarkoituksenmukaisen laajasti. Oikaistut uomaosuudet ennallistetaan. Toteutettuna suunnitelma käsittelee myös tulevan
rakentamisen aikaiset erittäin kuormittavat hulevedet.
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vempaa. Korkeasaaressa pintavalunta-
reittien käyttö hulevesien johtamisra-
kenteissa on teknisenä ratkaisuna kus-
tannuksiltaan putkilinjojen kallioon lou-
himista edullisempi vaihtoehto.

Uudellamaalla tulisi mahdollisuuk-
sien mukaan suojella luonnontilaisina
säilyneet uomat (kuva 4a). Uomien suo-
jeluun kuuluu valuma-alueen hydrolo-
gisen tasapainon säilyttäminen raken-
tamisen aiheuttamia muutoksia kom-
pensoimalla. Oikaistuja ja perattuja uo-
mia (kuva 4b) tulee ennallistaa. Turhien
putkiosuuksien purkamista avouomik-
si tulisi harkita viimeistään putkilinjo-
jen kunnostusrakentamisen yhteydes-
sä (suunnitelmassa kuva 2. kuvan 4b)
kohteen putken purku ja uoman ennal-
listus). Maisemarakentamiseen tulisi
kiinnittää huomattavasti enemmän
huomiota, jolloin kuvan 4c) mukaises-
ta Uudellamaallakin liian yleisestä
suunnittelua vailla olevasta, hydrologi-

sesti ja ekologisesti haitallisesta taaja-
mamaiseman hallinnasta voitaisiin luo-
pua.

Kohteen luonnonmukainen
suunnittelu

Kohteen suunnittelussa huomioidaan
veden liike ja maankäytön vaikutukset
koko valuma-alueella. Maisemaraken-
teessa ylläpidetään luontaisia imey-
tys-, viivytys- ja puhdistusrakenteita,
kuten monimuotoisen kasvillisuuden
peittämiä suoja-alueita ja kosteikkoja.
Läpäisemättömien pintojen määrä ja
vaikutukset ympäristön tilaan mini-
moidaan harkitulla rakenteiden sijoit-
telulla ja mitoituksella. Hulevesien joh-
tamisessa hyödynnetään alueen luon-
taisia valuntareittejä kasvipeitteisinä
avouomina. Kaupungistuneiden valu-
ma-alueiden avopainanteissa käytetään
tarvittaessa virtaamia vaimentavia ki-

vikynnyksiä. Rakennetut hulevesien
hallintakosteikot koostuvat kiintoaine-
kuormaa poistavista ja virtaamia vai-
mentavista esiselkeytysaltaista, erityi-
sesti liukoista kuormaa poistavista kos-
teikkoalueista sekä jälkiselkeytysaltais-
ta. Veden puhdistuminen luonnonmu-
kaisissa maisemarakenteissa perustuu
fysikaalisten ja kemiallisten prosessien
ohella erityisesti kosteikkojen moni-
muotoisten kasvien ja niiden seuralais-
mikrobien biologiseen puhdistusvai-
kutukseen. Kasvillisuuden eroosiota eh-
käiseviä, virtaamia hallitsevia ja vettä
puhdistavia ominaisuuksia on esitetty
kuvassa 5. Hulevesien hallinnan lisäk-
si luonnonmukainen maisemarakennus
ylläpitää ja palauttaa biologista moni-
muotoisuutta, eheyttää ekologisia ver-
kostoja, parantaa maiseman virkistys-
käyttöarvoja sekä säästää materiaaleja
ja energiaa.

Vallinkylän rakentuvan taajaman

Kuva 3. Valuma-aluelähtöinen hulevesien luonnonmukaisen hallinnan suunnittelu Korkeasaaressa. Visenttitarhan osavaluma-
alueen alapuolinen, muusta käytöstä jäänyt matala allas tarjoaa tilan pintavalunnan hallintakosteikolle. Varikkoalueen
osavaluma-alueella maastossa ruohopeitteinen ja puuton painanne soveltuu hulevesien hallintakosteikoksi. 
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maisemarungon muodostaa Reko-
lanojan pääuoma, sen läntinen luon-
nontilainen sivu-uoma ja itäinen oi-
kaistu viljelyaluetta halkova sivu-uo-
ma. Kaupunki on suojellut luonnonti-
laisen sivu-uoman tulvaniityn ja suoja-
puuston rakentamiselta. Kasvistollises-
ti arvokas alue perustuu Vantaan kau-
pungin Ympäristökeskuksen tekemään
Rekolanojan kasvillisuusselvitykseen
(2004). Oikaistu sivu-uoma johtaa 90
ha:n olevan taajaman hulevedet pää-
uomaan. Alueen hydrologisesti kestä-
vän suunnittelun lähtökohtana oli taa-
ta tila Rekolanojan luontaiselle veden-
pinnan vaihtelulle, jota äärevöittävät jo
kaupungistunut valuma-alue, sekä
vaihteluista palautumiselle (kuva 6).
Alueen hydrologisesti merkittävimmät
alueet, kuten virtaamia vaimentavat ja
puhdistavat kosteikot ja jyrkät rinteet,
rajattiin rakentamisen ulkopuolelle. 

Rakentamisen vaikutuksia kompen-
soimaan rajattiin kaksi virtaamia vai-
mentavaa ja vettä puhdistavaa kosteik-
koaluetta, jotka sijoitettiin ihmisen muok-
kaamaan sivu-uomaan ja teollisuusalu-
een viereen rakentamisesta vapaaksi
suunnitellulle viheralueelle. Lumen va-
rastointi sijoitettiin teollisuusalueen vie-
reiselle kosteikkoalueelle, mikä mahdol-
listaa sulamisvesien käsittelyn lähellä nii-
den syntypaikkaa. Valuma-alueelta C
purkautuu myös pohjavettä, mikä var-
mistaa pohjoisen kosteikon veden saan-
tia myös alivirtaamien aikaan. 

Teiden sijoittelulla ja yksisuuntaisuu-
della vähennetään läpäisemättömän pin-
nan määrää. Monimuotoisella vihermai-

Kuva 4. Näkymiä kohdealueilta. a) Rekolanojan rakentamiselta suojeltua uomaa Vantaalla. Tulvaniitty ja suojapuusto
takaavat luontaisten tulvatapahtumien aikaisen virtaamien hallinnan ja uoman palautumisen. b) Ridalinpuron oikaistua ja
perattua uomaa Nummelassa. Putkesta purkautuvan 216 ha:n taajaman hulevedet aiheuttavat äärevöitynyttä tulvimista,
eroosiota ja vierasainekuormaa uomassa. Suunnitelmassa putkea puretaan hulevesien vaimennus- ja käsittelyrakenteiden
sijoittamiseksi ennen uomaa. c) Kestämätöntä maisemarakentamista Korkeasaaressa: nurmikko ei riitä hallitseman
läpäisemättömiltä jyrkiltä pinnoilta syntyviä valumia aiheuttaen näkyvää eroosiota. Nurmikko on elinympäristönä
yksipuolinen ja keinotekoisena tukee tulokaslajeja.   

Kuva 5. Kasvillisuuden
vaikutuksia valuntaan.
Monimuotoisella
maanpeittokasvillisuudella
pintavalunnan määrä
pienenee imeytymisen,
pidättymisen ja
haihdunnan tehostuessa;
virtaus vaimenee lehvistön
ja varsien sadepisaroita ja
valuntaa pidättävästä ja
hajottavasta vaikutuksesta;
sekä edelleen veden laatu
paranee eroosion
vähenemisen ja biologisen
puhdistuksen vaikutuksesta.
Viherrakentamisessa
ylikäytetty nurmipinta
muistuttaa varsinkin
jäätyneenä läpäisemätöntä
pintaa. Läpäisemättömän pinnan minimoinnin lisäksi maisemasuunnittelussa tulee
kiinnittää huomiota viherrakenteen tarkoituksenmukaisuuteen ja toimivuuteen
ympäristön eheyttäjänä.   Maanpeittokasvillisuuden tulee olla monimuotoista puu-,
pensas- ja ruohokasvillisuutta aina kun viheralueen käyttö ei edellytä nurmipintaa. 
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semarakentamisella parannetaan maise-
marakenteen hydrologista toimivuutta
ja ehkäistään hulevesivirtaamien ääre-
vöitymistä ja -kuormitusta Rekolanojaan.
Luonnonmukaisella virtaamien hallin-
nalla saavutettava alivirtaamien nousu
parantaa myös taajamauomaston laa-
tua kalojen elinympäristönä. Alueen sa-
visen maaperän ja talvihiekoituksen
vuoksi keskityttiin ajoneuvoliikennerei-
teillä läpäisemättömän tiepinnan mää-
rän minimointiin suunnittelulla eikä
huoltopestyinäkin tukkeutuvia läpäise-
viä tiepintoja suositeltu.

Laskennallisesti voidaan osoittaa
kuinka valuman muodostumisen huo-
mioivalla suunnittelulla saadaan rank-
kasateiden aikana muodostuvia vesi-
määriä pienennettyä. Kun Vallinkylän
läpäisemättömiä tiepintoja (tulevan taa-
jaman liikennereittien keskeneräisiä

suunnitelmia ei ole esitetty kuvissa) vä-
hennettiin suunnittelulla ja viheralueil-
le lisättiin istutuksia laskettiin mm. että
30 % tiepintojen supistus ja viheraluei-
den minimaalinen kohennus alustavis-
sa suunnitelmissa johtivat 25 % laskuun
valunnan muodostumisessa, kun las-
kelmissa pitäydyttiin valuntakerrointen
valinnassa saavutettavien etujen alim-
milla arvioilla. Hulevesien johtamis-
painanteet, joista vesi virtaa rakennetta-
vien käsittelykosteikkojen esiselkey-
tysaltaille, sijoitettiin piha- ja katualueille
siten, että suurimmaksi viherrakentee-
seen sijoitetun kokooma-avopainanteen
leveydeksi saatiin 1,5 m, kun painanteen
reunojen kaltevuus oli 1:3 ja 100 vuoden
mitoitussateella veden syvyys nousisi
painanteessa 0,2 metriin. 

Nummelan Ridalinpuron 536 ha:n va-
luma-alueesta on nykyisten suunnitel-

mien toteuduttua noin puolet taajamaa
ja lisärakentamista valmistellaan. Rida-
linpuroon purkautuu suoraan jopa 216
ha:n taajama-alueen hulevesiviemäri ai-
heuttaen näkyvää eroosiota uomassa.
Suunnitelmassa puron uomasto noste-
taan tulevan taajaman viherrakenteen
näkyväksi rungoksi. Olevat hulevesi-
viemärit puretaan virtaamia vaimenta-
viin ja kuormitusta puhdistaviin allas-
kosteikko-rakenteisiin ennen uomaan
johtamista (kuva 7). Tulevilla taajama-
alueilla hulevesien johtaminen suorite-
taan avopainantein, joissa on hajautetusti
ja kohteiden tarpeen sekä mahdolli-
suuksien mukaan hidastekynnyksiä,
imeytysrakenteita ja kosteikko-osuuk-
sia. Puron ennallistuksessa uoman ja tul-
vatasanteen stabilointiin joudutaan va-
luma-alueen alueelle luontaisesta poik-
keavan tilan vuoksi käyttämään stabi-

Kuva 6. Vallinkylän rakennettavan
taajaman hydrologisesti ja ekologisesti
kestävän suunnittelun perustan muodostaa
Rekolanojan uomasto. Tulvatasanne on
rajattu Vantaan kaupungin vuoden 2004
kesätulvan aikana tekemien havaintojen
perusteella. Tulva vastasi Uudenmaan
ympäristökeskuksen mukaan 50–100
vuoden toistuvuutta. Hulevesien hallinta-
kosteikot on sijoitettu perattuun uoma-
osuuteen, johon purkautuu kohdealueen
lisäksi 90 ha taajaman vedet ja teollisuus-
alueen läheisyyteen, jonne purkautuu
35+25 ha taajamien hulevedet. Lähellä
syntypaikkaa tapahtuva lumen varastointi
sijoittuu teollisuusalueen läheisyyteen.
Pohjoisen kosteikon (pinta-ala 2% valuma-
alueesta) pituus mahdollistaa erisyvyisten
jaksojen (kuvassa vihreän eri sävyt)
vuorottelevan rakentamisen virtausreitin
pituudelta. Eteläisemmän kosteikon
tilavaraus (pinta-ala 1% valuma-alueesta)
edellyttää virtausreitin pidentämistä
niemekkein. Tulvatasanteet ja muut
toiminnalliset maisemarakenteet suojataan
monimuotoisen kasvillisuuden peittämin
suojavyöhykkein, joille sijoitetaan alueen
polustoon yhdistäviä virkistysreittejä
asukkaille ja ulointa osaa (kuvassa
vaaleampi vihreä) voidaan käyttää myös
takapihoina. Uomasto tukee paikallisen
eliöstön monimuotoisuutta sekä eheänä
kulkureittinä ehkäisee taajamien luonto-
alueiden pirstoutumista. 
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Kuva 8. Havainnekuva puron ennallistamisesta tulevan taajaman keskeiseksi maisemarakenteeksi. Suojavyöhykkeen
perustaminen on toteutettava huolella sillä suojapuuton uomaosuus johtaa mm. aggressiivisten lajien kuten järviruo’on ja
leveälehtisen osmankäämin tiiviiden ja yksipuolisten kasvustoalueiden muodostumiseen. 

Kuva 7. Hulevesivirtaamat
tulee vaimentaa ja
kuormitus käsitellä
ensisijaisesti johtamis- ja
käsittelyrakenteissa jo
ennen puroon johtamista.
Esiselkeytysaltaaseen
kertyneen kiintoaineen
poisto suoritetaan valuma-
alueesta riippuen ja
seurantaan perustuen
kerran 1...10 vuodessa. 
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loivia siirroskasvustoja ja kiveyksiä (ku-
va 8). Suojavyöhykkeen perustaminen
savipellolle on toteutettava huolellisella
kasvualustan valmistelulla monimuo-
toisen istutetun ja luontaisesti muodos-
tuvan pintavalumia hallitsevan suoja-
kasvillisuuden takaamiseksi. Taajama-
suojavyöhykkeen suunnittelussa huo-
mioidaan myös alueen virkistyskäyttö
ja näkymät asunnoista. Tulevaisuuden
Nummelan taajamaan kuuluu Enäjär-
ven suojelun ohella taajamapuron ryt-
mittämä luontoelämysreitti ja omalei-
mainen identiteetti.

Korkeasaaren tavoite ympäristökas-
vatuksen tiennäyttäjänä luo erinomaisen
perustan yksityiskohtaiselle ympäristö-
rakentamista ja luonnon prosesseja esit-
televälle maisemarakentamiselle. Kor-
keasaaressa hulevesien johtamis- ja kä-
sittelyrakenteet sijoitetaan siten, että ylei-
sö voi havainnoida veden kiertoa luon-
nossa sekä luonnon monimuotoisuuteen

perustuvaa veden puhdistumista. Koh-
teessa luontaisen lajiston tukeminen ym-
päristötoiminnoiltaan rikkaalla maise-
marakentamisella lisää saaren eliöstön
monimuotoisuutta vastaten eläintarhan
globaaleihin luonnonsuojelutavoitteisiin
paikallisesti. Kuvassa 9 on esitetty osa
Korkeasaaren hulevesien luonnonmu-
kaisen hallinnan verkostoa, jota seura-
tessaan niin vesitalouden ammattilainen
kuin tässä kansallisessa kulttuuripuis-
tossamme luontoelämysretkellä oleva
lapsi voivat nauttia veden luonnonmu-
kaisen puhdistumisen ja virtaamien hal-
linnan tarkkailusta. 

Esitettyjen suunnittelukohteiden mit-
takaavat, luonnonmaantieteelliset olot
ja suunnittelutavoitteet poikkeavat toi-
sistaan. Suunnittelun tulee aina lähteä
kohteen ominaispiirteistä sekä niiden
huolellisesta kartoittamisesta ja ana-
lyysistä. Luonnonmukaisen hulevesien
hallinnan ratkaisut valitaan, sijoitetaan

ja mitoitetaan kohdekohtaisesti. Ra-
kennettujen kohteiden toimintaa seu-
rataan erityisesti ensimmäisten vuosien
ajan ja tarvittavat huolto- ja toiminta-
suunnitelmien tarkennukset toteutetaan
seurantaan perustuen. Uudenmaan
kohteissa pyritään kehittämään raken-
teiden suunnittelua tiedon keruulla eri-
tyisesti talvi- ja kevätolosuhteissa, jol-
loin mm. lämpötilojen aiheuttamat
muutokset kiintoaineen laskeutumiseen
ja biologisiin prosesseihin, sekä sula-
misvesien aiheuttamat suuret vesimää-
rät poikkeavat säännönmukaisemmin
hallittavissa olevista kesäolosuhteista.

Kiitämme lämpimästi suunnittelussa
mukana olleita tahoja: Uudenmaan
ympäristökeskus, Vantaan kaupunki,
Vihdin kunta, Vesy Ry, Helsingin kau-
punki ja Korkeasaaren henkilökunta.

Kuva 9. Yksityiskohta Korkeasaaren varikkoalueen ja petolintuhäkin hulevesien luonnonmukaisen hallinnan
toteutussuunnitelmasta. Maaston kaltevuus ja käyttö edellyttävät lyhyttä putkitettua osuutta varikkoalueelta purkukohtaan 1.
Hidastekynnysten tiheys avopainanteissa selittyy maaston kaltevuudella sekä yläpuolisilla rakennetuilla ja luontaisilla
läpäisemättömillä pinnoilla. Petolintuhäkin lintujen pesualtaan ylivuoto tarjoaa tarvittaessa lisävettä kosteikkoalueelle. Häkin
hulevedet johdetaan avopainanteissa yleisöalueiden huleveden hallintarakenteisiin jolloin eristetty häkkialue on
maisemarakentamisen keinoin säilytetty toimivana osana luontaista valuma-aluettaan. Pintauoma jatkuu kuvassa 3. esitettyyn
kosteikkopainanteeseen. 
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R A K E N N E T T U J E N  A L U E I D E N  P I N T A V E D E T

Bakteerit kaupunkivesien
kuormittajina

Vettä hyödynnetään nykyään monin tavoin sinisenä elementti-
nä kaupunkien ja puistojen keskellä. Kaupunkien valumavedet
ovat kuitenkin lähes aina suolistoperäisten bakteerien kuormit-
tamia. Heikko hygieeninen laatu haittaa vesistön virkistyskäyt-
töä tai paikoin estää sen kokonaan. Pohjoisilla alueilla ja var-
sinkin Suomessa kaupunkivesien hygieenistä laatua on tutkittu
vähän. Etenkin talvikuukausina, jolloin pintavesiä peittää jää-
kansi ja uimarannat ovat suljettuina, ei kaupunkivesien hygiee-
nistä laatua ole seurattu juuri lainkaan.

Olli Ruth
FT, yliopistonlehtori
Helsingin yliopiston maantieteen laitos
E-mail: olli.ruth@helsinki.fi
Kirjoittaja on tutkinut kaupunkipurojen hyd-
rologiaa ja veden laatua

Kaupunkivesien sisältämät baktee-
rit ovat merkittävä ongelma eten-
kin tiiviisti rakennetuilla valuma-

alueilla, joilla vettä läpäisemättömän
alueen suhteellinen osuus on suuri
(Mallin ym. 2000). Vesistöissä, joihin vir-
taa hulevesiä kaupunkialueelta, uima-
rien ja muita vesiaktiviteetteja harras-
tavien riski sairastua on selvästi suu-
rempi kuin maaseudulla (Dwight ym.
2004). Toisaalta kaupungin infrastruk-
tuuri tehokkaine jätevesiviemäriverk-
koineen vähentää huomattavasti vesis-
töihin kohdistuvaa hajakuormitusta.
Pellot ja karjatilat, jotka saattavat kuor-
mittaa vesistöjä bakteeripäästöin, si-
joittuvat harvoin taajama-alueille.

Osa kaupunkivesissä esiintyvistä
bakteereista on patogeenejä eli taudin-
aiheuttajia. Suurin osa bakteereista ei
ole ihmiselle normaalisti vaarallisia,
mutta ne varoittavat mahdollisesta pa-
togeenien läsnäolosta vedessä. Indi-

ki kolme puroa sijoittuvat erillisviemä-
röidylle alueelle, niiden vettä lä-
päisemätön ala on 25–35 % ja asukasti-
heys vaihtelee välillä 3 000–3 700 asu-
kasta/km2 (Ruth 2004). Jokaisesta näyt-
teestä tutkittiin fekaalisten koliformien,
Escherichia coli -bakteerien, fekaalisten
streptokokkien ja varmistettujen fekaa-
listen streptokokkien määrä.

Tutkittujen kaupunkipurojen veden
hygieeninen laatu vaihteli voimakkaasti
eri vuodenaikojen, viikkojen ja jopa
muutamien minuuttien välillä. Indi-
kaattoribakteerien määrät olivat tutki-
musjakson aikana suurimmat kesällä ja
syksyllä. (taulukko 1), eikä yksikään
vuosina 1998–99 kerätyistä 231 vesi-
näytteestä ollut täysin vapaa indikaat-
toribakteereista. Escherichia coli -bak-
teerien kesäkuukausien mediaaniarvot
vaihtelivat eri puroilla välillä 380–620
pmy/100 ml. Myös kaikista suurimmat
yksittäiset indikaattoribakteerien pitoi-

kaattoribakteerilla tarkoitetaan näitä
suhteellisen vaarattomia bakteereja, jot-
ka ovat lähtöisin ihmisen ja tasaläm-
pöisten eläinten ulosteista ja joiden mää-
rän katsotaan kuvaavan ulosteperäis-
ten patogeenien esiintymistiheyttä. In-
dikaattoribakteereina käytetään nykyi-
sin yleisimmin Escherichia coli -baktee-
reita ja suolistoperäisiä enterokokkeja,
jotka ovat fekaalisten streptokokkien
alaryhmä.

Veden hygieeninen laatu 
yleensä heikointa kesällä

Veden hygieenistä laatua tutkittiin kol-
mella Helsingin kaupunkipurolla Mä-
täjoella (valuma-alueen koko 24,4 km2),
Mellunkylänpurolla (9,9 km2) ja Ta-
paninkylänpurolla (1,9 km2, kuva 1).
Näytteitä kerättiin vähintään kerran vii-
kossa vuosina 1998–1999 ja Mätäjoella
myös 1995–96 (Ruth 1998, 2004). Kaik-

VT0702 s06-49  27.3.2007  11:43  Sivu 19



20 VESITALOUS  2/2007

suudet (14.400 pmy Escherichia coli -bak-
teereita /100 ml ja 26.000 pmy varmis-
tettuja fekaalisia streptokokkeja /100
ml) havaittiin juuri kesäkuukausina, jol-
loin purovarren virkistyskäyttöpaine on
suurin. Tosin jätevesiviemärin katkea-
misen seurauksena Mellunkylänpuros-
ta mitattiin hetkellisesti fekaalisia koli-
formeja jopa yli 180.000 pmy/100 ml
(kuva 2). Veden uimakelpoisuuden ra-
ja on Suomessa fekaalisia koliformeja
alle 500 pmy/100ml ja fekaalisia strep-
tokokkeja alle 200 pmy/100ml. Suomen
kansallinen lainsäädäntö tullaan muut-
tamaan vuoteen 2008 mennessä vastaa-
maan uutta EU-direktiiviä 2006/7/EY/,
jossa riittävä uimaveden hygieeninen
laatu määritetään Escherichia coli -bak-
teerien ja suolistoperäisten enterokok-
kien 90-prosenttipisteen arvon perus-
teella.

Tulosten perusteella sääolosuhteet
vaikuttavat talvella ratkaisevasti kau-
punkipurojen veden laatuun. Pakkas-
talvina kaupunkipurojen veden hygi-
eeninen laatu on yleensä hyvä, koska
puroihin ei tuolloin pääse hulevesien
mukana bakteereita. Leutoina talvina
purojen hygieeninen laatu heikentyy
selvästi. Tämä näkyi hyvin vertailtaes-
sa vuosina 1995–96 ja 1998–99 Mätäjo-
esta kerätyistä näytteitä. Ensiksi mai-
nittuna talvena oli yhtäjaksoinen lähes
kolmen kuukauden pituinen pakkas-
jakso, kun taas jälkimmäisenä lumi su-
li useamman kerran keskellä talvea ja
sen seurauksena talvitulvat heikensivät
veden hygieenistä laatua (kuva 3). Jos
ilmastonmuutos lisää tulevaisuudessa
talvikauden sään vaihtelevuutta ja leu-
toja jaksoja, heikentää se todennäköi-
sesti kaupunkipurojen hygieenistä laa-
tua.

Kaupunkipurojen vesi 
useimmiten uimakelvotonta

Veden hygieenistä laatua on syytä tar-
kastella myös purojen virkistyskäytön
kannalta. Kaupunkipuroissa näkee
usein kahlaavan tai uivan lapsia ja koi-
ria. Useille pääkaupunkiseudun kau-
punkipuroille on myös ehdotettu ra-
kennettavaksi virallisia uimapaikkoja.
Yli puolet Helsingin kaupunkipuroista
kerätyistä vesinäytteistä osoittautui kui-
tenkin hygieeniseltä laadultaan uima-

Kuva 1. Helsingin kaupunkipurojen valuma-alueet. Tutkimuksen kohteena olleet
purot rasteroitu.

Taulukko 1. Tutkittujen purojen alustavan Escherichia coli määrän
(pmy/100ml) mediaaniarvot eri vuodenaikoina 1998–1999. MÄT on
Mätäjoki, TAP Tapaninkylänpuro ja MEL Mellunkylänpuro.

Kuva 2. Rikkoutunut jätevesiviemäri mustaa Mellunkylänpuron vettä Itä-
Helsingissä.

VT0702 s06-49  27.3.2007  11:43  Sivu 20



VESITALOUS  2/2007  21

kelvottomiksi. Suhteellisesti eniten kan-
sallisen raja-arvon (500 pmy fekaalisia
koliformisia bakteereita tai 200 pmy fe-
kaalisia streptokokkeja /100 ml) yli-
tyksiä tapahtui kesäkuukausina, jolloin

Kuva 3. Mätäjoen veden hygieeninen laatu erosi suuresti talvien 1995–96 ja
1998–99 välillä. Talvitulvat lisäsivät lauhana talvena merkittävästi puroveden
bakteerien määrää. 

Kuva 4. Escherichia coli -bakteerien määrä vaihteli kaikilla kolmella tutkitulla
kaupunkipurolla samantapaisesti, mikä viittaa kuormituslähteiden olevan samoja.
Suurimmat bakteeripitoisuudet havaittiin kesällä.

esimerkiksi Tapaninkylänpurosta ote-
tuista vesinäytteistä 86 % oli bakteerien
pilaamia.

Indikaattoribakteerien määrät korre-
loivat vahvasti keskenään eri puroilta

otetuissa näytteissä ja indikaattoribak-
teerien lähteiden voidaan olettaa olevan
samoja kaikilla tutkituilla puroilla. Kun
veden hygieeninen laatu oli jollain pu-
rolla heikko, oli se sitä samanaikaisesti
yleensä muillakin puroilla (kuva 4).
Korkeimmat indikaattoribakteerien pi-
toisuudet havaittiin sateettoman jakson
jälkeen voimakkaan vesisateen aikana
tai heti sateen jälkeen virtaaman olles-
sa vielä voimakas. Tällöin bakteereita
pääsi huuhtoutumaan kaduilta ja pu-
rovarsilta puroihin. Esimerkiksi Mel-
lunkylänpurosta ukkossateen alkuvai-
heessa otetuissa vesinäytteissä E. coli
bakteerien määrä nousi viisinkertaiseksi
ja fekaalisten streptokokkien määrä 30-
kertaiseksi ensimmäisten kymmenen
minuutin aikana, minkä seurauksena
veden hygieeninen laatu muuttui hei-
koksi. Samanaikaisesti myös puron vir-
taama ja kokonaisfosforipitoisuus vii-
sinkertaistuivat kymmenessä minuu-
tissa.

Kun kaupunkipurojen indikaattori-
bakteerimääriä verrataan luonnontilai-
seen alueeseen, voidaan niiden havaita
olevan kaupungissa keskimäärin 10–20
-kertaisia ja hetkellisesti monisataker-
taisia (vrt. Niemi ja Niemi 1991). Hel-
singin kaupunkipurojen fekaalisten ko-
liformien vuosimediaanit olivat kui-
tenkin vain hiukan Etelä-Suomen pie-
niä rannikkojokia suuremmat (vrt. Nie-
mi ym. 1997). Useisiin Etelä-Suomen jo-
kiin lasketaan puhdistettuja asumajäte-
vesiä, mikä lisää voimakkaasti niiden
bakteerikuormitusta. Kaupunkien hu-
levesistä on monissa tutkimuksissa ha-
vaittu tuhansia tai jopa kymmeniä tu-
hansia indikaattoribakteereita sadassa
millilitrassa vettä (mm. Nurmi 2001).
Helsingin kaupunkipuroissa yhtä kor-
keita bakteerimääriä voitiin havaita vain
satunnaisesti. Hulevesien tuoma bak-
teerikuormitus laimenee selkeästi ve-
den laskettua kaupunkipuroon.

Koirat ja linnut 
bakteerien lähteinä

Kaupunkivesien bakteerien alkuperä
voi vaihdella ajallisesti ja paikallisesti
huomattavasti. Helsingin kaupunkipu-
rojen valuma-alueet on erillisviemäröi-
ty, eikä bakteerikuormitus yleensä ole
peräisin asumajätevesistä. Bakteerien
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alkuperää voidaan arvioida laskemalla
fekaalisten koliformien (FC) ja fekaalis-
ten streptokokkien (FS) välinen suhde-
luku (Geldreich & Kenner 1969). Kun
saatu indeksi on alle neljä, arvioidaan
kuormituksen olevan peräisin tasaläm-
pöisistä eläimistä. Jos indeksi on yli nel-
jä, ovat bakteerit ihmisperäisiä. Helsin-
gin kaupunkipuroista kerätyistä näyt-
teistä oli FC/FS-indeksin perusteella ei-
ihmisperäisen kuormituksen likaamia
83 %–87 % (kuva 5). Saatu tulos antaa
viitteitä siitä, että tutkittujen purojen
bakteerikuormitus olisi lähes kokonaan
peräisin tasalämpöisistä eläimistä. Tä-
hän viittaavat FC/FS -indeksin lisäksi
hygienian indikaattoribakteerien posi-
tiivinen korrelaatio fosforipitoisuuksien
kanssa ja negatiivinen korrelaatio nit-
raattitypen kanssa.

Onkin erittäin todennäköistä, että pu-
rojen hygieenistä laatua heikentävät eni-
ten koirien ja lintujen jätökset. Pelkäs-
tään Helsingissä koirien jätöksiä kertyy
noin puoli miljoonaa kiloa vuodessa.
Koirien on osoitettu myös kansainväli-
sissä tutkimuksissa olevan hyvin mer-
kittävä kaupunkivesien bakteerikuor-
mittaja (mm. Embrey 2001). Linnuista
muun muassa lokkien on havaittu hei-
kentävän kaupunkivesien hygieenistä
laatua (Fogarty ym. 2003).

Jätevesiviemäriverkoston häiriöti-
lanteet voivat hetkellisesti vaikuttaa
kaupunkipurojen veden hygieeniseen
laatuun jopa niin, että se aiheuttaa ris-
kitekijän purovarressa liikkuville ihmi-
selle. Häiriötilanteet ovat yleensä ly-
hytkestoisia, ja puroveden poikkeava
väri tai muu ulkonäkö varoittavat hei-
kosta veden laadusta. Helsingissä on-
gelma ei ole merkittävä, koska viemä-
riverkon ylivuotoja sattuu varsin har-
voin. Ylivuoto voi kuitenkin aiheuttaa
asukkaille terveysriskin kaupunkipu-
ron tai hulevesiviemärin suun lähei-
syydessä sijaitsevalla uimarannalla tai
venesatamassa, jos vuodosta ei asian-
mukaisesti tiedoteta ja veden laatua
seurata tehostetusti.

Veden laatu paremmaksi
asukkaita valistamalla

Kaupunkivesien hygieenisen laadun
luotettava selvittäminen on haasteellis-
ta, koska veden laatu vaihtelee hyvin

nopeasti ja vesinäytteitä kerätään usein
vain satunnaisesti. Jotta kaupunkipu-
rojen hygieenistä laatua saataisiin ny-
kyisestä parannettua, tulisi huomio
kiinnittää ennen kaikkea asukkaiden
valistamiseen. Monikaan ei tiedä, että
kaduille jätetyt koirien jätökset pääty-
vät sellaisenaan lähivesistöihin ja hei-
kentävät niiden laatua. Linnuista ai-
heutuvan bakteerikuormituksen vä-
hentäminen on hankalaa. Vesilinnut
ovat arvokas purovarsien virkistys-
alueiden viihtyisyyttä lisäävä tekijä.
Lintujen laajamittaista ruokkimista pu-
rojen läheisyydessä tulisi kuitenkin vält-
tää. Kaupunkien ja kuntien tulisi roh-
kaista koiranomistajia koirien jätösten
keräämiseen lisäämällä koirankakka-
roskisten määrää sekä sadevesiviemä-
röidyillä alueilla että puistoissa purojen
ja lampien läheisyydessä. Asukkaita tu-
lisi myös valistaa siitä, etteivät sadeve-
siviemärit yleensä johda vesiä puhdis-
tamolle, vaan lähimpään puroon tai
lampeen.
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Kuva 5. Lähes 90
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eläimistä (indeksi <
4).
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Hulevesien vaikutus 
uimarantojen veden 
hygieeniseen laatuun

Kesällä 2006 Vaasassa toteutettiin tutkimus pintavesien vaiku-
tuksista uimarantojen uimaveden hygieeniseen tilaan. Tutkitta-
villa alueilla on ajoittain ollut ongelmia uimavesien liian suur-
ten bakteerimäärien takia, jonka vuoksi uimarantoja on myös
jouduttu väliaikaisesti sulkemaan. Tarkkaa syytä liian korkeille
bakteeripitoisuuksille ei ole pystytty aikaisemmissa selvityksis-
sä varmasti määrittämään. Kesällä 2006 toteutetun tutkimuk-
sen lähtökohtana oli selvittää uimarantojen veden kohonneisiin
bakteeripitoisuuksiin vaikuttavia syitä.

Johanna Mäkinen
Tampereen ammattikorkeakoulu,
Tekniikka ja liikenne
E-mail: johanna.makinen@env.tamk.fi

Tutkittavia alueita olivat Vaasan Kes-
kusta, Palosaari, Isolahti, Gerby ja
Västervik. Näytteenottopaikoiksi

valittiin yksi tai kaksi uimarantaa lä-
hinnä olevaa purkuputkea tai sadeve-
siojaa. 

Keskusta ja Palosaari ovat tiheään
asuttuja alueita. Alueiden pinta-alasta
suuri osa on päällystettyä tietä ja ra-
kennettua maa-aluetta. Vesi valuu sa-
devesiviemärien kautta mereen ja vain
osa vedestä pääsee imeytymään maa-
han. Tiheästä asutuksesta johtuen kum-
mallakaan alueella ei ole kovin paljon
kasvillisuutta. Kasvillisuuden puute on
yksi hulevesien määrää lisäävä tekijä.
Alueet ovat vilkkaasti liikennöityjä ja
muun muassa tästä johtuen alueilla va-
pautuu paljon erilaisia haitta-aineita. Sa-
deveden mukana kyseiset haitta-aineet

pääsevät huuhtoutumaan mereen. Toi-
saalta myös puistot lisäävät haitta-ai-
neiden määrää hulevesissä, vaikka itse
hulevesien määrää ne auttavatkin pie-
nentämään. Esimerkiksi puistoissa viih-
tyvien lintujen ja ulkoilutettavien koi-
rien ulosteet lisäävät hulevesien bak-
teeripitoisuutta. 

Gerbyssä tutkittiin Länsimetsäntien
läheisyydessä sijaitseviin lammikoihin
johdettavan huleveden laatua ja mää-
rää lammikkoon saapuessa. Tarkoituk-
sena oli tutkia huleveden laatua ja mää-
rää myös pois virtaavasta vedestä, mut-
ta minkäänlaista virtausta lammikoista
pois ei ollut havaittavissa näytteenot-
tohetkellä. Tarkoituksena oli saada sel-
ville miten lammikointi ja yleensäkin
imeyttävä kuivaustekniikka vaikuttaa
hulevesien vedenlaatuun ja virtaamiin.

Tutkimusalueeksi valittiin Gerby, jos-
sa on toteutettu imeyttävään kuiva-
tustekniikkaan perustuva hulevesi-
verkosto, ja vertailukohteeksi Väster-
vikissä sijaitseva Rajarinteen alue, jol-
la on toteutettu normaaliin kunnallis-
tekniikkaan perustuva hulevesiver-
kosto. Imeyttävän kuivatustekniikan
tarkoituksena on johtaa vesi päällyste-
tyiltä alueilta suoraan maan pinnalle,
josta vesi pääsee osaksi imeytymään
maaperään ja osaksi haihtumaan. Kos-
ka imeytyminen on hitaampaa kuin ve-
den kertyminen päällystetyiltä pin-
noilta, tarvitaan erilaisia ratkaisuja, joil-
la vettä pystytään viivyttämään. Imeyt-
tävä kuivatustekniikka koostuu pää-
osin pintaimeytyksestä, imeytysaltais-
ta, salaojista ja kevyestä viemäröinnis-
tä (Leminen 1985).
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Hule- ja pintavesien
tutkimustulokset

Hulevesinäytteitä saatiin otettua kah-
tena eri päivänä: 10.7. ja 12.7. Sade-
määrät olivat tuolloin 7,4 mm ja 21,8
mm (Wunderground 2006). Taulukossa
1 on esitetty uimarantojen vedenlaa-
tuun mahdollisesti vaikuttavien pur-
kuputkien hulevesinäytteiden tutki-
mustulokset. Uimarantojen veden laa-
tuvaatimuksien mukaan koliformisten
bakteerien määrän tulee olla alle 10000
kpl/100 ml, fekaalisten koliformisten
bakteerien määrän alle 500 kpl/100 ml
ja fekaalisten streptokokkien määrän al-
le 200 kpl/100 ml. Vaatimus pH arvon
osalta on, että arvo sijoittuu välille 6–9
(Sosiaali- ja terveysministeriön 1996).
Taulukoista 1 ja 2 on nähtävissä, että hu-
levesinäytteet sisälsivät huomattavasti
enemmän bakteereja kuin edellä mai-
nituissa laatuvaatimuksissa sallitaan.
On kuitenkin huomioitava hulevesien
laimentuminen ja bakteerien kuolemi-
nen ennen kuin ne saavuttavat uima-
rannan. Kesällä 2006 laatuvaatimukset
täyttyivät kaikin puolin Vaasan uima-
rannoilla.

Taulukossa 2 on esitetty Vanamopo-
lun ja Gerbyn rantatien purkuputkista
otettujen hulevesinäytteiden tulokset.
Kuten taulukosta nähdään, on baktee-

rien määrä koliformisia bakteereja lu-
kuun ottamatta Vanamopolun purku-
putkesta otetussa näytteessä huomat-
tavasti pienempi kuin Gerbyn rantatien
purkuputkesta otetussa näytteessä. Ko-
liformisten bakteerien määrä on huo-
mattavasti suurempi Vanamopolun
näytteessä. Typen pitoisuutta lukuun
ottamatta kaikki tutkitut parametrit alit-

tivat Vanamopolulla Gerbyn rantatien
näytteen arvot. Typen pitoisuus Vana-
mopolun näytteessä on jonkin verran
Gerbyn rantatien näytettä korkeampi.
Suuria eroja fosforin, kemiallisen ja bio-
logisen hapenkulutuksen sekä sähkön-
johtavuuden arvoissa ei ollut havaitta-
vissa kyseisten kahden näytteenotto-
paikan välillä.

Taulukko 1. Hule- ja pintavesinäytteiden tulokset Keskustan, Palosaaren ja Isolahden alueilta.

Näytteenottopaikka PVM pH Koliformiset Lämpökestoiset Fekaaliset Escherichia Coli 
bakteerit koliformiset streptokokit MPN/100 ml

MPN/100 ml bakteerit 44 °C pmy/100 ml
pmy/100 ml

Pesäpallostadionin oja
(Keskusta) 10.7 7,1 >240000 5800 5200 3600

12.7 7,2 92000 6300 5600 14000

Sairaalan purkuputki
(Keskusta) 10.7 7,0 16000 2200 4000 7000

12.7 7,6 92000 5900 6200 7900

Hauentie
(Palosaari) 10.7 6,4 >240000 2100 5600 7000

12.7 7,0 61000 8600 6800 17000

Vapaudentie
(Palosaari) 10.7 7,2 87000 <100 1700 200

12.7 – – – – –

Neptunintie
(Palosaari) 10.7 6,3 >240000 100 2400 100

12.7 – – – – –

Isolahden oja
(Isolahti) 10.7 6,8 8800 1200 2800 5100

12.7 6,9 130000 4600 4300 5900

Kuva 1. Vanamopolun purkuputki.
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Kokonaistypen arvot näytteissä olivat
samankaltaisia kuin hyvin ruskeiden ve-
sien typpiarvot, noin 1 000 µg/l. Koko-
naisfosforipitoisuus oli molemmissa
näytteissä huomattavan korkea. Saadut
arvot 95 µg/l ja 170 µg/l vastaavat yli-
rehevöityneen järven arvoja. Kemialli-
nen hapenkulutus oli Vanamopolun
näytteessä 8,2 O2 mg/l ja Gerbyn ran-
tatien näytteessä 12 O2 mg/l. Nämä ar-
vot ovat samaa suuruusluokkaa kuin
humusvesille tyypilliset arvot. Biologi-
nen hapenkulutus puhtaissa vesissä on
alle 2 mg/l. Biologisen hapenkulutuk-
sen vaikutus vesistöön riippuu alkupi-
toisuudesta eli virtaamasta ja kuormi-
tuksesta. Jos alkupitoisuus on alle 5 mg/l
kuten Vanamopolun (noin 3 mg/l) ja
Gerbyn rantatien (4,8 mg/l) näytteissä,
ei happitasapaino vielä suuremmin häi-
riinny eikä hapenkulutus ole merkittä-
vää. Sähkönjohtavuuden arvot näytteis-
sä (11 mS/m Vanamopolun näytteessä
ja 9,9 mS/m Gerbyn rantatien näyttees-
sä) ovat aivan normaaliarvojen yläpääs-
sä. Sähkönjohtavuus on Suomen järvi-
vesissä normaalisti 5–10 mS/m ja joki-
vesissä 10–20 mS/m. (Kokemäenjoen ve-
sistön vesiensuojeluyhdistys ry 2006.)  

Yhteenveto ja johtopäätökset
Tutkimus osoitti selvästi, että huleve-
sien laatu erityisesti bakteerien suhteen
on todella huono ja että uimarantojen
lähellä olevista purkuputkista on mah-
dollista joutua rannoille osa tästä bak-
teeripitoisesta vedestä. Ratkaiseva teki-
jä on se, miten nopeasti bakteerit lai-
menevat ja miten pitkään niistä on hait-
taa vedenlaadulle.

Vaikka laimenemismalleja ei varsi-
naisesti pystytty käyttämään tietojen
puutteen vuoksi, eräs laimenemisno-
peuteen viittaava tekijä tuli silti ilmi tut-
kimusten aikana. 10.7. satoi iltapäiväs-
tä lähtien ja hulevesinäyte haettiin ilta-
päivällä muun muassa Hauentien, Va-
paudentien ja Neptunintien purkuput-
kista sekä Isolahden ojasta, jotka kaik-
ki johtavat Viikingan tai isolahden ui-
marannoille.

Kaikissa näytteissä oli runsaasti bak-
teereja, kuten taulukosta 2 voidaan näh-
dä. 11.7. puolestaan haettiin uimavesi-
näyte Viikingan ja Isolahden rannoilta
aamupäivän aikana. Kummassakaan

näytteessä ei ollut raja-arvojen ylityksiä
minkään parametrin suhteen, mutta
Isolahden rannalla fekaalisten strepto-
kokkien ja lämpökestoisten koliformis-
ten bakteerien määrät olivat jonkin ver-
ran korkeammat kuin aiemmin ote-
tuissa uimavesinäytteissä, kuten taulu-
kosta 3 voi havaita. Tästä voidaan pää-
tellä, että pinta- ja hulevesillä on vai-
kutusta uimarantojen vedenlaatuun.
Vaikutusten voimakkuus ja kesto riip-
puvat sateen määrästä ja voimakkuu-
desta, sadetta edeltäneen kuivan kau-

den pituudesta, tuuliolosuhteista ja ve-
sistön virtauksista.

Tutkimuksen tarkoituksena Gerbyn
ja Västervikin alueilla oli tutkia kahden
erilaisen hulevesiverkon eroja. Lisäksi
oli tarkoitus tutkia miten itse lammikot
vaikuttavat veden laatuun ottamalla
näytteitä myös lammikoilla sijaitseval-
ta ylisyöksypadolta sekä suolta, jonne
vesi lammikoilta laskee. Kuiva kesä kui-
tenkin oli esteenä runsaan tutkimusai-
neiston hankkimiselle. Niinpä tutki-
muksessa saatiin otettua vain yhdet

Kuva 2. Isolahden uimaranta ja sinne johtava sadevesi oja.

Taulukko 2. Hulevesinäytteiden tulokset Gerbyn ja Västervikin alueilta.

Tutkimus Vanamopolku Gerbyn rantatie
(Västervik) (Gerby)

PVM 12.7.2006 12.7.2006

pH 6,5 6,6

Escherichia Coli MPN/100 ml 6400 10000

Koliformiset bakteerit MPN/100 ml 130000 61000

Fekaaliset streptokokit pmy/100 ml 3800 6800

Lämpökestoiset koliformiset 
bakteerit 44 °C pmy/100 ml 2500 8100

Typpi N µg/l 1500 1000

Fosfori P µg/l 95 170

COD-Mn O2 mg/l 8,2 12

BOD7 mg/l n. 3 4,8

Sähkönjohtavuus mS/m 11 9,9
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näytteet sekä Vanamopolun purkuput-
kesta, joka laskee Gerbyn lammikoille,
että Gerbyn rantatien purkuputkesta,
joka laskee ojan kautta suoraan mereen.
Ylisyöksypadolta ja suolta ei saatu otet-
tua näytteitä Vanamopolun pienestä
virtaamasta johtuen. Pienen virtaaman
vuoksi ylisyöksypadolla ei ollut enää
havaittavissa mitään veden liikkeitä. Tä-
mä oli kuitenkin tärkeä havainto, sillä
saman sateen aikana Gerbyn rantatien
purkuputken virtaama oli huomattavan
suuri.

Vanamopolun purkuputki on 300
mm betoniputki. Valuma-alue tälle
purkuputkelle on noin 30 hehtaarin
suuruinen. Näytteenottohetkellä vir-
taama putkessa oli noin 2 l/s. Gerbyn
rantatien purkuputki puolestaan on 600
mm betoniputki ja valuma-alue tälle
purkuputkelle noin 20 hehtaaria. Näyt-
teenottohetkellä, noin 10 minuuttia Va-
namopolun näytteenoton jälkeen, oli
virtaama Gerbyn rantatien putkessa
noin 200 l/s. Näin ollen virtaama Ger-
byn rantatien purkuputkessa, normaa-
lin kunnallistekniikan alueella, oli sata-
kertainen imeyttävän kuivatusteknii-
kan alueella olevan Vanamopolun put-
ken virtaamaan nähden.

Yleisesti ottaen myös näissä näytteis-
sä bakteeripitoisuudet olivat erittäin
korkeat. Yhdestä näytteenottokerrasta
ei kuitenkaan voi vielä tehdä johtopää-
töksiä. Kokonaistypen ja - fosforin ar-
vot olivat myös huomattavan korkeat.
Jo tässä vaiheessa voidaan silti päätel-
lä, että imeyttävä kuivatustekniikka on

jo virtaaman määrän osalta ekologi-
sempi vaihtoehto kuin normaali kun-
nallistekniikka.
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Kuva 3. Gerbyn lammikot ja ylisyöksypato

Taulukko 3. Isolahden ja Vikingin uimavesitulokset 2006.

Näytteenotto Veden Koliformiset Lämpökestoiset Fekaaliset pH
ajankohta lämpötila °C bakteerit 36°C koliformiset bakteerit streptokokit 

pmy/100ml 44°C pmy/100ml pmy/100ml

Isolahti
7.6.2006 15 <100 8 <4 8,6

20.6.2006 20 60 4 <4 8,9
26.6.2006 19 <100 6 <4 8,9
3.7.2006 21 <100 <4 4 8,1

11.7.2006 21 70 48 16 8,5

Vikinga
7.6.2006 14 90 <4 <4 8,5

20.6.2006 20 55 8 4 8,8
26.6.2006 19 <100 8 <4 8,5
3.7.2006 21 60 22 12 8,5

11.7.2006 21 60 14 12 8,8
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Lumen ominaisuudet 
taajama-alueilla

Taajama-alueen lumelle on ominaista suuret laatuvaihtelut.
Teiden läheisyydessä lumi on erittäin huonolaatuista, mutta kos-
kematon lumi pihoilla ja puistoissa voi vastata luonnontilaisen
alueen laatua. Liikenteellä, teiden aurauksella ja liukkauden tor-
junnalla näyttäisikin olevan suurin vaikutus lumen laatuun.

Sari Samposalo
tekn. yo
E-mail: sari.samposalo@gmail.com
Kirjoittaja on tehnyt diplomityötä taajamalu-
mien ominaisuuksista professori Pertti Vak-
kilaisen valvonnassa Teknillisen korkeakou-
lun vesitalouden ja vesirakennuksen labo-
ratoriossa.

Etelä-Suomessa vuosittaisesta sa-
dannasta 30–40 % tulee lumena
(Heino ja Hellsten 1983, ref. Kuu-

sisto 1986). Useissa maissa tehdyissä
tutkimuksissa kaupungistumisen on
todettu lisäävän lumisateen määrää 
5 % (Kotola ja Nurminen 2003a). Toi-
saalta lumikausi on kaupunkialueilla
10 % lyhyempi kuin läheisillä luon-
nontilaisilla alueilla. Rakennetuilla
alueilla läpäisemättömän pinnan osuus
on suuri, jolloin pintavalunnan osuus
kokonaisvalunnasta muodostuu huo-
mattavaksi. Varsinkin lumen sulan-
nan yhteyteen osuvat vesisateet voi-
vat lisätä merkittävästi tulvariskiä.
Semádeni-Davies (1999) tutki Ruotsis-
sa lumen ominaisuuksia taajama-
alueilla ja totesi, että ne voivat vaih-
della vierekkäisilläkin, muutaman met-

rin etäisyydellä sijaitsevilla mittaus-
pisteillä hyvin paljon. Lisäksi raken-
nukset ja tiet haittaavat tasaisin väli-
matkoin suoritettavia linjamittausten
tekemistä. Tällöin perinteisten lumi-
linjojen käyttö ei sovellu lumimittauk-
siin taajamissa.

Kullakin taajama-alueella on omat
ominaispiirteensä, kuten läpäisemättö-
män pinta-alan määrä, liukkauden tor-
juntaan käytetyt menetelmät, raken-
nusten sijoittelu ja ominaisuudet sekä
asukastiheys, jotka vaikuttavat lumen
laatuun ja varsinkin sulannan muodos-
tumiseen. Päällystysaste on monilla 
taajama-alueilla varsin suuri. Päällys-
tetyiltä pinnoilta lumi yleensä aurataan
pois. Eri alueilla rakennustiheys se-
kä rakennusten koko ja korkeus vaih-
televat. Korkeat rakennukset varjos-

tavat auringon säteilyä, jolla on suu-
ri merkitys lumen sulantaan. Korkei-
den rakennusta eteläpuolella lumi su-
laa nopeammin kuin pohjoispuolella
(Semádeni-Davies 1999). Viklander
(1997) ja Reinosdotter (2003) tutkivat
Ruotsissa lumen laatua taajama-alueil-
la. He totesivat liikennemäärien vai-
kuttavan lumen laatuun etenkin teiden
pientareilla, joille teille satanut lumi au-
rataan. Pientareiden lumen laatuun vai-
kuttivat alueelle valitut liukkauden tor-
juntamenetelmät, kuten auraus, suolaus
ja hiekoitus.

Taajama-alueilla lumen aiheuttamat
ongelmat näkyvät keväisin sulannan
yhteydessä. Lumena talven aikana va-
rastoitunut vesi vapautuu nopeasti ai-
heuttaen hule- ja sekavesiviemäreihin
suuren virtaaman. Taajama-alueella su-

VT0702 s06-49  27.3.2007  11:46  Sivu 27



28 VESITALOUS  2/2007

lanta on usein nopeampaa kuin luon-
nontilaisilla alueilla, ja pintavalunnan
osuuden ollessa suuri virtaamat voivat
nousta suuremmiksi kuin luonnontilai-
silla alueilla. Talven aikana lumeen va-
rastoituneet aineet vapautuvat sulan-
nan eri vaiheissa lumesta pois ja saat-
tavat aiheuttaa korkeita hetkellisiä pi-
toisuuksia valumavesiin. Osa kiintoai-
neesta jää maan pinnalle ja haittaa kas-
villisuuden kasvua tai rumentaa mai-
semaa. Valtaosa lumessa olevista ai-
neista päätyy sulamisveden mukana
viemäreiden kautta vesistöihin. Ainei-
den kulkeutuminen kaupunkipuroihin
aiheuttaa purojen tilan heikkenemistä.
Vaikutukset voivat olla äkillisiä, jos het-
kellinen kuormitus on suuri, tai ne voi-
vat ilmetä vasta pitkän ajan kuluessa ai-
neiden kertyessä vesistöihin. (Viklan-
der 1997, Reinosdotter 2003)

Taajamalumien tutkimus 
TKK:n vesitalouden ja

vesirakennuksen laboratoriossa
Teknillisen korkeakoulun (TKK) vesi-
talouden ja vesirakennuksen laborato-
riossa käynnistettiin taajamahydrolo-
gian mittaustoiminta vuonna 2001 kol-
mivuotisella RYVE-projektilla (Kotola
& Nurminen 2003a ja b). Kaupunki-
alueiden tutkimusta laboratoriossa on
jatkettu Taajamahydrologia-projektilla,
joka päättyy vuonna 2008 (Metsäranta
et al. 2005). Tässä artikkelissa esitellyt
lumimittaukset on toteutettu osana Taa-
jamahydrologia-projektia. Lumiha-
vainnot kerättiin kevättalvella 2006. Lu-
mitutkimuksen tavoitteena oli selvittää
kaupungistumisen vaikutuksia lumen
ominaisuuksiin. Tutkimuksessa käsi-
teltiin lumen laadun vaihtelua erilaisil-
la pintatyypeillä kahdella erityyppi-
sellä taajama-alueella. Lisäksi taaja-
ma-alueiden tuloksia verrattiin luon-
nontilaisen alueen lumen ominaisuuk-
siin.

Tutkimusalueina olivat Vallikallion ja
Laaksolahden valuma-alueet Espoossa
sekä Rudbäckin metsäinen valuma-alue
Siuntiossa. Vallikallio edustaa tiivistä
kerrostaloaluetta, jonka pääväylillä on
vilkas liikenne. Alueen pinta-ala on 13
hehtaaria, josta 50 % on läpäisemätön-
tä pintaa. Laaksolahti on puolestaan
pientalovaltaista aluetta, jolla lä-

Taulukko 1. Taajama-alueiden jako eri pintatyyppeihin.

Pinta- Läpäisevyys Lumen käsittely Esimerkki pinnan 
tyyppi käyttömuodosta

1 Läpäisevä täysin koskematon, suojaisa alue metsä
2 Läpäisevä hieman likaantunutta tai tallattua lunta piha, puisto
3 Läpäisemätön täysin koskematon, avoin alue katto
4 Läpäisemätön lumi poistettu lähes kokonaan tie, parkkipaikka
5 Läpäisemätön aurattua lunta, joka on melko puhdasta jalkakäytävän piennar
6 Läpäisemätön aurattua lunta, joka on likaista autotien piennar

päisemättömän pinnan osuus on vain
20 %. Alueen pinta-ala on kaikkiaan 31
hehtaaria. Kummallakin taajama-alu-
eella teiltä ja jalkakäytäviltä lumi aura-
taan sateen jälkeen pientareille ja liuk-
kauden torjuntaan käytetään hiekan ja
suolan sekoitusta. Rudbäckin alue edus-
taa luonnontilaista aluetta, jolla on ai-
emmin tehty useita lumitutkimuksia
(mm. Koivusalo 2002).

Talven aikana taajama-alueilla mitat-
tiin noin 14 ajankohtana lumen tiheyt-
tä ja syvyyttä, joiden avulla laskettiin
lumen vesiarvo. Lisäksi otettiin lumi-
näytteitä, joista analysoitiin ravinteet
(kokonaistyppi ja -fosfori sekä niiden
liukoiset epäorgaaniset fraktiot), ke-
miallinen hapenkulutus, kiintoaine, pH,
sähkönjohtavuus sekä raskasmetallit
(kadmium, kromi, lyijy, nikkeli ja sink-
ki). Analyysit suoritettiin TKK:n vesi-
talouden ja rakennuksen laboratorios-
sa ja raskasmetallien osalta TKK:n Ke-
mian analyysikeskuksessa. Tutkimus-
alueilta tarkkailtiin myös lumen peittä-
män alueen laajuutta talven ajan. Kum-
pikin taajama-alue jaettiin kuuteen eri
pintatyyppiin (PT) (taulukko 1), joilta
jokaiselta suoritettiin mittaukset useis-
ta mittauspisteistä. Mittauspisteet va-
littiin eri osista alueita edustamaan eri-
tyyppisiä, koskemattomia ja käsiteltyjä
lumia. Kullakin pintatyypillä eri mit-
tausajankohtina mittauspisteiden lu-
kumäärä vaihteli yhdestä viiteen. Ka-
toilta (PT 3) sekä pääosin lumettomilla
teiltä ja parkkipaikoilta (PT 4) ei voitu
kerätä havaintoja. Siuntiossa mitattiin
talven aikana lumen tiheyttä ja syvyyt-
tä kahdelta lumilinjalta, aukealta ja met-
säiseltä linjalta. Lopputalvesta kahtena
ajankohtana kummaltakin lumilinjalta
otettiin lumen laatunäytteet.

Kadunvarsien käsitelty lumi 
hyvin heikkolaatuista

Lumen kokonaisfosfori- ja kiinto-
ainepitoisuudet sekä kemiallinen ha-
penkulutus, pH ja sähkönjohtavuus oli-
vat pienimmät koskemattomilla lumil-
la (PT 1) ja suurimmat autoteiden pien-
tareilla (PT 6) (kuva 1). Kokonaistyppi-
pitoisuus oli suurin jalkakäytävien pien-
tareilla (PT 5), mikä johtuu lemmikki-
eläinten jätöksistä. Lumen laatu siis
huononi, kun lumen käsittelyn ja lii-
kenteen määrät lisääntyivät pintatyyp-
pien läheisyydessä.

Vallikalliossa (PT 1) ja Laaksolahdes-
sa (PT 1 ja 2) koskemattomien lumien
ainepitoisuudet vastasivat Siuntiossa
luonnontilaisella alueella mitattuja ar-
voja. Muuten Siuntion lumen ainepi-
toisuudet olivat huomattavasti pie-
nempiä kuin taajama-alueilla. Ainoas-
taan kemiallinen hapenkulutus ja typ-
pipitoisuus olivat poikkeuksia. Siun-
tiossa kemiallinen hapenkulutus oli
lähes yhtä suuri kuin pientareiden ka-
satuilla lumilla (pintatyypit 5 ja 6) kum-
mallakin taajama-alueella. Typpipitoi-
suus Laaksolahdessa kaikilla pintatyy-
peillä vastasi Siuntion typpipitoisuuk-
sia. Tässä tutkimuksessa saadut lumen
ainepitoisuudet vastasivat melko hyvin
Viklanderin (1997) saamia tuloksia Luu-
lajassa. Suurin ero ilmeni sähkönjohta-
vuuden osalta. Luulajassa sähkönjoh-
tavuus vaihteli 1,21 ja 2,20 mS/m välil-
lä, kun tässä tutkimuksessa Espoossa
sähkönjohtavuus nousi yli 100 mS/m.
Luulajassa ei käytetä liukkauden tor-
juntaan lainkaan suolaa, josta tämä ero
johtuu. Muiden tutkittujen aineiden ja
ominaisuuksien osalta tämän tutki-
muksen tulokset olivat samaa suuruus-
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Kuva 1. Luminäytteiden ravinne- ja kiintoainepitoisuuksien, kemiallisen hapenkulutuksen sähkönjohtavuuden sekä pH:n
vaihteluväli. Arvot edustavat pintatyypin mittauspisteiden keskiarvoa kunakin näytteenottopäivänä.
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luokkaa kuin Luulajassa saadut tulok-
set.

Lumen raskasmetallipitoisuudet Val-
likalliossa ja Laaksolahdessa olivat hy-
vin alhaisia ja ainoastaan pientareilla,
pintatyypeillä 5 ja 6, raskasmetallipi-
toisuudet olivat Siuntion pitoisuuksia
korkeammat (taulukko 2). Yleisesti
kaikkien metallien pitoisuudet jäivät
monilla mittauskerroilla alle määritys-
rajan. Toisaalta verrattaessa em. pitoi-
suuksia pintavesien metallipitoisuuk-
sien luokitteluun Ruotsissa (taulukko
3) ne olivat pientareilla monilla mit-
tauspisteillä korkeita (luokka IV) tai hy-
vin korkeita (luokka V). Koskematto-
mien alueiden lumien laatu saavutti
kohtalaisen pitoisuuden (luokka III),
mutta toisaalta käytettyjen ana-
lyysimenetelmien mittaustarkkuus ei
riittänyt alhaisten pitoisuuksien (luokat
I ja II) määrittämiseen. Lumen lyijypi-
toisuus oli kaikilla pintatyypeillä hyvin
korkea. Edellä esitetyt pintavesien me-
tallipitoisuuksien raja-arvot on määri-
tetty metallien mahdollisten biologisten
vaikutusten perusteella vesiekosystee-
miin.

Lumeen kertyy talven aikana erilai-
sia aineita, jotka vapautuvat sulamis-
vesiin nopeasti muutaman viikon ku-
luessa. Lumen sisältämät ainemäärät
pinta-alayksikköä kohti määritettiin
kunkin pintatyypin suurimpien pitat-
tujen ainemäärien mukaan. Lumen ai-
nemäärät laskettiin kertomalla lumes-
sa oleva ainepitoisuus lumen sen het-
kisellä vesiarvolla. Yleensä tutkittujen
aineiden suurimmat määrät esiintyivät
maaliskuun puolivälin jälkeen. Alueel-
liset ainemäärät, joiden oletetaan edus-
tavan lumen kuormituspotentiaalia, las-
kettiin painottamalla kunkin pintatyy-
pin ainemäärää sen pinta-alalla alueel-
la. Kuvassa 2 on esitetty lumipeitteen
ravinteiden, kemiallisen hapenkulu-
tuksen ja kiintoaineen maksimimäärät
tarkastelluilla taajama-alueilla. 

Kiintoainetta lumeen kertyi Vallikal-
liossa lähes 150 kg/ha ja Laaksolah-
dessa 35 kg/ha, mikä johtuu pääasias-
sa teiden hiekoituksesta. Kaikki kiin-
toaine ei suinkaan päädy hulevesiin,
vaan osa jää maan pinnalle. Yleisesti ot-
taen lumeen varastoituneet ainemäärät
olivat suurempia tiivisti rakennetulla
Vallikallion alueella kuin Laaksolahden

harvaan rakennetulla alueella. Ainoas-
taan sähkönjohtavuus oli Laaksolah-
dessa korkeampi kuin Vallikallios-
sa.

Jatkotutkimukset kohdennettava
taajama-alueiden lumen

vesistövaikutuksiin
Tämänkaltainen lumitutkimus on ai-
nutlaatuinen, sillä aiemmin Suomessa
ei ole toteutettu yhtä laajaa taajama-
alueiden lumioloja koskevaa tutki-
musta. Lumen ominaisuuksia taajama-
alueilla tarkasteltiin RYVE-tutkimuk-
sessa, mutta laajuus ei ollut yhtä suu-
ri mittauspisteiden eikä mittauskerto-
jenkaan suhteen. Tutkimuksen tulos-
ten, joista tässä artikkelissa esitellään
ainoastaan osa, perusteella voidaan to-
deta lumen olevan taajama-alueilla

etenkin teiden läheisyydessä erittäin li-
kaista, vaikka koskematon lumi vastaa
taajamissa luonnontilaisen lumen laa-
tua. Pientareilta sulava likainen lumi
päätyy suoraan viemäreiden kautta
vastaanottavaan vesistöön. Jalkakäy-
tävien pientareiden lumen laatua hei-
kentävät erityisesti lemmikkieläinten
jätökset. Tiiviimmin rakennetulla alu-
eella, jolla liikennettä ja asukkaita oli
enemmän, lumen laatu oli huonompaa
kuin väljästi rakennetulla alueella, jol-
la koskemattoman lumen osuus oli
suurempi.

Jatkossa taajamahydrologian talven
ajan tutkimuksessa keskitytään sula-
misvesiin. Tutkimuksen kohteena ovat
talven aikana lumeen varastoituneiden
aineiden vaikutukset hulevesien laa-
tuun ja sitä kautta vastaanottavien ve-
sistöjen laatuun ja biologiseen toimin-

Taulukko 2. Lumen raskasmetallipitoisuuksien (µg/l) vaihteluväli eri
tutkimusalueilla (VK=Vallikallio, LL=Laaksolahti, SI=Siuntio) ja pintatyypeillä
(PT1, PT2, PT5, PT6).

VK LL SI VK LL SI

Cd <0,1–0,3 <0,1–0,2 <0,1–0,5 Pb <10–19 <10 <10–16 PT1
<0,1–0,4 <0,1–0,3 <10–22 <10–16 PT2
<0,1–0,6 <0,1–0,3 21–27 <10–22 PT5
<0,1–1,3 <0,1–0,5 <10–154 21–57 PT6

Cr <10 <10 <10 Zn 10–138 <10–30 <10–52 PT1
<10–18 <10 <10–107 11–22 PT2
<10–13 <10–23 40–72 22–107 PT5
<10–124 18–40 25–714 102–255 PT6

Ni <10 <10–80 <10 PT1
<10–22 <10 PT2
15–34 <10–58 PT5

<10–241 20–67 PT6

Taulukko 3. Pintavesien metallipitoisuuksien luokitus Ruotsissa
(Naturvårdverket 2007) (I = hyvin alhainen pitoisuus, II = alhainen pitoisuus,
III = kohtalaisen korkea pitoisuus, IV = korkea pitoisuus,
V = erittäin korkea pitoisuus).

I II III IV V

Cd (µg/l) <0,01 0,01–0,1 0,1–0,3 0,3–1,5 >1,5
Cr (µg/l) <0,3 0,3–5 5–15 15–75 >75
Ni (µg/l) <0,7 0,7–15 15–45 45–225 >225
Pb (µg/l) <0,2 0,2–1 1–3 3–15 >15
Zn (µg/l) <5 5–20 20–60 60–300 >300
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taan. Tarpeellista on myös selvittää,
voidaanko erilaisilla lumen käsittely-
menetelmillä vähentää lumen sulan-
nan aiheuttamia haitallisia vaikutuk-
sia.
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Kuva 2 Lumen ravinne-, COD- ja kiintoainemäärien maksimiarvot neliömetriä kohti sekä sähkönjohtavuus ja pH Vallikalliossa
ja Laaksolahdessa.
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R A K E N N E T T U J E N  A L U E I D E N  P I N T A V E D E T

Kuopion kaupunkialueen
aiheuttama hulevesi-
kuormitus Kallaveteen

Kaupungistuminen muuttaa veden luonnollista kiertokulkua sekä
veden fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia. Veden laatumuu-
tokset voivat johtaa mm. vesien ekologisen tilan heikentymiseen.
Kallaveden tila on pääsääntöisesti hyvä ja sen määrää Iisalmen
reitiltä tuleva hajakuormitus (Ronkainen 2005). Kallavedessä on
kuitenkin useita umpinaisia ja matalia lahtia, jotka ovat herkkiä
likaantumaan. Huoli lahtialueiden tilasta sai aikaan sen, että Kuo-
piossa selvitettiin huleveden kuormittavuutta ja puhdistustarvetta.
Selvityksen perusteella laaditaan valuma-aluekohtainen toimen-
pideohjelma hulevesikuormituksen alentamiseksi.

Päivi Rissanen
dipl. ins., suunnitteluinsinööri
Kuopion kaupungin tekninen virasto
E-mail: paivi.rissanen@kuopio.fi

Kuopion kaupunkialuetta ympäröi
Kallavesi, joten Kuopion kaupun-
kialue jaettiin lahtikohtaisiin valu-

ma-alueisiin. Lahtialueille huuhtoutu-
via epäpuhtauskuormituksia arvioitiin
suomalaisissa tutkimuksissa esitettyjen
ominaiskuormitusarvojen avulla (tau-
lukko 1). Tähän menetelmään päädyt-
tiin, koska huleveden määrän ja laadun
voimakkaan vaihtelun vuoksi epäpuh-
tauspitoisuuksien määrittäminen mit-
taamalla on vaikeaa ja kallista. Kertoi-
mien avulla voidaan arvioida kuormi-
tuksen suuruutta pitkällä aikavälillä.
Niiden käyttöön liittyy kuitenkin epä-
varmuustekijöitä ja ne ovat siten suun-
taa-antavia. Laskelmien perusteella
Kuopiossa keskusta-, liikenne- ja teol-

lisuusalueet aiheuttavat lähes 80 % hu-
leveden kokonaiskuormituksesta. 

Huleveden puhdistustarpeen
arviointi

Suomen lainsäädäntö ei toistaiseksi
edellytä hulevesien puhdistamista, jo-
ten hulevesien sisältämille epäpuh-
tauksille ei ole asetettu raja- tai päästö-
arvoja. Kuopiossa hulevesien puhdis-
tustarvetta arvioitiin Tukholman kau-
pungin hulevesistrategiassa esitettyjen
puhdistusvaatimusten ja raja-arvojen
perusteella. Hulevedet luokiteltiin ja nii-
den puhdistustarve arvioitiin taulu-
kossa 2 esitettyjen maankäyttömuoto-
jen perusteella, koska tarkempia mit-

taustuloksia ei ollut riittävästi käytettä-
vissä. Tukholmassa hulevesien puhdis-
tuksen lähtökohtana on, että matalia
epäpuhtauspitoisuuksia sisältäviä hu-
levesiä ei yleensä tarvitse puhdistaa,
mutta korkeita epäpuhtauspitoisuuksia
sisältävät hulevedet pitäisi aina puh-
distaa. Kohtuullisia epäpuhtauspitoi-
suuksia sisältävien hulevesien osalta tu-
lee selvittää purkuvesistön sietoherk-
kyys likaantumista vastaan. Tämä voi-
daan arvioida mm. laskemalla epäpuh-
tauspitoisuuksien määriä sekä arvioi-
malla veden vaihtuvuutta ja tapahtu-
neita hydrologisia muutoksia. (Stock-
holms Stad 2001)

Typpikuormituksen vähentämisellä
ei ole saavutettavissa Kallaveden rehe-
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vyystilan alentumista. Levätuotantoa
rajoittava tekijä on fosfori, josta kol-
mannes on peräisin ulkoisesta kuormi-
tuksesta (Ronkainen 2005). Kallave-
den lahtien rehevöitymisriskiä arvioi-
tiin Vollenweiderin fosforimallin avul-
la (kuva 1). Mallin avulla löytyi Kuo-
piosta kuusi lahtialuetta, joilla ulkoinen
kuormitus on liian suurta. Lisäksi mal-
lin avulla saatiin selville ne lahtialueet,

joilla ulkoinen kuormitus ja sen kuor-
mituksen sietokyky oli selvitettävä tar-
kemmin. Sietokykyarvio tehtiin lahti-
alueilla tehtyjen tutkimustulosten pe-
rusteella ja lahtialueet jaettiin Tukhol-
man kaupungin hulevesistrategian mu-
kaisesti kolmeen luokkaan; hyvin herk-
kään, herkkään ja vähemmän herkkään.
Luokittelun lähtökohtana oli, että hy-
vin herkille lahtialueille tulevaa ulkois-

ta kuormitusta tulee alentaa ja herkillä
lahtialueilla ulkoista kuormitusta ei tu-
le lisätä nykyisestä (Stockholms Stad
2002). Tutkimustulosten perusteella
Kuopiosta löytyi neljä hyvin herkkää
lahtialuetta, joiden tila on selvästi hei-
kentynyt. Näillä lahtialueilla ulkoinen
kuormitus ylittänyt lahtien sietokyvyn,
minkä johdosta ne vaativat kunnostus-
toimenpiteitä.

Taulukko 1. Huleveden ominaiskuormitusarvoja Suomessa (Kannala 2001, Kotola & Nurminen 2003 ja Melanen
1982).

Epäpuhtauskuormitus (kg km-2 a-1)

Alue Kiintoaine BOD7 CODMn Kokonais- Kokonais- Lyijy Kupari Kadmium Sinkki Sulfaatti
fosfori typpi

Vaasan keskusta(1 50 000 5 000 42 520 3 7 50
kaupungistuva alue(2 60 500 4 750 57 570
pientaloalue(2 9 660 2 700 24 495
kerrostalo-alue(2 21 450 3 625 38 884
esikaupunkialue(3 21 230 1 770 14 000* 44 283 16 3,7 0,22 40 2 070
keskusta-alue(3 99 000 6 800 45 000* 142 725 109 54,0 0,35 122,5 5 400
liikennealue(3 37 000 2 800 28 000* 41 300 29 5,7 0,18 38 3 200
teollisuusalue(3 79 000 3 500 19 000* 86 290 34 26,0 0,67 88 2 600

1) Kannala 2000
2) Kotola & Nurminen 2003
3) Melanen 1982 * CODCr

Taulukko 2. Huleveden epäpuhtauksien luokittelu maankäyttömuodon mukaan (Stockholms Stad 2001a).

Maankäyttö Epäpuhtaus

Pääryhmä Alaryhmä Luokitus (pitoisuus)

Tiet/liikenneväylät < 8 000 ajoneuvoa/vrk Matala
8 000–15 000 ajoneuvoa/vrk Malala – kohtuullinen
15 000–30 000 ajoneuvoa/vrk Korkea
> 30 000 ajoneuvoa/vrk Korkea

Pysäköintialueet Terminaalit Malala – kohtuullinen
Suuret keskuspysäköintialueet Kohtuullinen
Muut pysäköintialueet Korkea – kohtuullinen

Keskustan asuinalueet Kohtuullinen
ja kerrostaloalueet
(mukaan lukien paikallisteit) Kuparikatto Kohtuullinen – korkea (Cu)

Peltikatto Kohtuullinen – korkea (Zn Cd)

Asuinalueet esikaupungissa
ja omakotitaloalueet (mukaan lukien paikallistiet) Matala

Työpaikka/palvelualueet Matala – kohtuullinen
(kauppakeskukset, konttorit,
julkiset laitokset, kuten koulut ja sairaalat) Kuparikatto Kohtuullinen – korkea (Cu)

Peltikatto Kohtuullinen – korkea (Zn Cd)

Teollisuuskiinteistöt/ympräistöön vaikuttavat Ei voida luokitella ilman 
kiinteistöt toiminnan tuntemista
Siirtolapuutarhat, eläinten pito Kohtuullinen - korkea

(kok.N, kok.P)

Avomet maat (esim. puistot, pihamaat) Kohtuullinen (kok.N, kok.P)
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Hulevesien epäpuhtauspitoisuuksien 
määrä ja merkittävyys

Teoreettisten laskelmien, tehtyjen tutkimusten ja visuaalisten
havaintojen perusteella on kiintoaine merkittävin epäpuh-
taus Kallaveteen huuhtoutuvassa hulevedessä. Vuositasolla
kiintoainekuormitus on 1,1 milj. kg, joka on 16 kertaa suu-
rempi Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolla puhdistetun jä-
teveden kiintoainekuormitukseen verrattuna. On kuitenkin
huomattava, että huleveden sisältämä kiintoaine on pääosin
epäorgaanista ainetta, kun puolestaan jätevedenpuhdista-
molta lähtevä kiintoaine on pääosin orgaanista ainetta. Kiin-
toaineen suurin päästölähde on liikenne ja siihen ovat sitou-
tuneet monet epäpuhtaudet, kuten fosfori, öljy ja raskasme-
tallit. Tämän vuoksi kiintoaineen poisto hulevedestä on tär-
keää ja siihen Kuopiossakin tulee kiinnittää huomiota.

Huleveden sisältämän kokonaisfosforin osalta vesistö-
kuormituksen merkitys on vähäisempi. Kokonaisfosfori-
kuormitus on vuositasolla 1 700 kg. Tämä vastaa puolta Leh-
toniemessä puhdistetun jäteveden aiheuttamasta kuormi-
tuksesta, jonka osuus koko Kallaveden ulkoisesta fosfori-
kuormituksesta on 5 %.

Typen osalta hulevesikuormituksen voidaan todeta ole-
van merkityksetön. Kokonaistyppikuormitus on vuosita-
solla noin 20 000 kg. Kuormitus on ainoastaan 6 % puhdis-
tetun jäteveden aiheuttamasta kuormituksesta Etelä-Kalla-
veteen. 

Kuva 1. Vollenweiderin (1975) fosforimallilla arvioitu lahtien
rehevöitymisriski Kuopiossa. Ylemmän kriittisen rajan
ylittävillä arvoilla kuormitus on liian suuri. Alemman
(katkoviiva) ja ylemmän kriittisen rajan välialueelle jäävillä
arvoilla kuormitus voi olla joko sopivan alhainen tai lievästi
liian suuri vesistön sietokykyyn nähden.

Viemäriputken valinnassa olennaisia asioita ovat  

kestävyys, pitkäikäisyys ja tiiviys.

INTEGRAL-järjestelmä on optimaalisen lujuutensa 

ja joustavuutensa ansiosta paras valinta varsinkin 

paikoissa, joissa liikenne aiheuttaa suurta kuormi-

tusta. INTEGRAL-järjestelmä soveltuu erinomai-

sesti myös pinta-asennuksiin kuten tunneleihin ja 

siltarakenteisiin. 

INTEGRAL-järjestelmä

• jäte- ja sekavesille

• vietto- ja paineviemäröintiin

• DN 80-2000

• PFA 26-64 bar

• sisäpuolinen alumiinioksidisementtivuoraus

• pinnoite sinkkikerros ja punainen epoksi

• kumirengastiivisteellinen muhviliitos Standard

INTEGRAL
joustaa ja kestää

 Laadukas INTEGRAL-järjestelmä 

takaa huolettoman huomisen.
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Kuva 2. 
Kuopion
hulevesien
puhdistustarve
valuma-alueittain. 

Huleveden puhdistustarve
Kuopiossa 

Hulevesien mukaan huuhtoutuvat epä-
puhtaudet ovat peräisin erilaisista läh-
teistä, kuten liikenteestä, laskeumasta,
rakennustyömailta, rakennusmate-
riaalien korroosiosta ja eläinten jätök-
sistä (Melanen 1982). Kokonaisuudes-
saan huleveden sisältämät kiintoaineet,
kokonaisfosforit ja –typet eivät ole Kal-
lavedelle kovin merkittäviä vesistö-
kuormittajia. On kuitenkin huomatta-

va, että joissakin paikoissa niillä voi
olla paikallista merkitystä. Tämä ko-
rostuu varsinkin suljetuissa lahdissa ja
vesistöissä, joissa vesi ei pääse vaihtu-
maan. 

Kuopiossa hulevesikuormituksen
alentamistoimenpiteet tulee keskittää
valuma-alueisiin, joilta aiheutuu joko
korkeita kuormituksia tai joilta aiheu-
tuu kohtuullisia kuormituksia herkkiin
tai hyvin herkkiin lahtialueisiin. Ku-
vassa 2 on esitetty punaisella ne valu-
ma-alueet, joilta tulevaa kuormitusta on

alennettava mahdollisuuksien mukaan
ja sinisellä ne valuma-alueet, joille tu-
levaa hulevesikuormitusta ei tule lisä-
tä. Muut lahtialueet ovat vähemmän
herkkiä, joilla ei ole rehevöitymisuhkaa.
Ne kestävät jonkin verran lisäkuormi-
tusta, mutta tarkkaa raja-arvoa lisä-
kuormitukselle ei pystytä arvioimaan.
Uusia toimintoja suunniteltaessa tulee
kuitenkin lähtökohtana olla kuormi-
tuksen minimointi ja vanhojen toimin-
tojenkin osalta kuormitusta tulisi pie-
nentää mahdollisuuksien mukaan.

K i r j a l l i s u u s :
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Kotola, J. & Nurminen, J. 2003. Kaupunkialuei-
den hydrologia – valunnan ja ainehuuhtouman
muodostuminen rakennetuilla alueilla, osa 2: koe-
aluetutkimus. Teknillisen korkeakoulun vesitalou-
den ja vesirakennuksen julkaisuja 8. Espoo. ISBN
951-22-6497-8 (nid.) ISBN 951-22-6498-6 (PDF)
ISSN 1456-2596. 203 s.
Melanen, M. 1982. Valtakunnallisen hulevesitut-
kimuksen tulokset. Vesitalous 3/1982. s. 1–20.
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H A I T T A - A I N E E T

Haitallisten orgaanisten
aineiden kartoitus 
puhdistamoilla ja 
vesistöissä

Haitallisten aineiden riskinhallinnan ongelmana on puutteelliset
tiedot käytössä olevien aineiden ominaisuuksista, päästöläh-
teistä sekä esiintymisestä ympäristössä. VESKA 1 -projektissa
on kartoitettu vesipuitedirektiivissä priorisoituja kuluttaja- ja teol-
lisuuskäytössä olevia aineita kymmenen kaupungin yhdyskun-
tajätevesien puhdistamoilta lähtevässä jätevedessä, lietteessä
sekä puhdistamojen alapuolisen ympäristön vesistöistä, sedi-
menteistä ja kaloista. Tarkoituksena on kehittää aineiden seu-
rantaa, analytiikkaa ja laboratorioiden yhteistyötä Suomessa. 

Jaakko Mannio
MMT, Erikoistutkija 
SYKE, haitallisten aineiden ja 
riskien tutkimusohjelma
WFD/ Expert group on 
Chemical Monitoring Activity
E-mail: jaakko.mannio@ymparisto.fi

Valtioneuvoston asetus (1022/2006,
ns. Vespa-asetus) vesiympäristöl-
le vaarallisista ja haitallisista ai-

neista astui voimaan 1.12.2006. Sen ta-
voitteena on suojella pintavesiä lopet-
tamalla tai vähentämällä joko kokonaan
tai vaiheittain tällaisten aineiden pääs-
töt ja huuhtoutumat vesiin ja viemärei-
hin. Asetuksella pannaan täytäntöön
kahden EU:n direktiivin (Vesipuitedi-
rektiivi VPD ja ns. vaarallisten aineiden
direktiivi 76/464) velvoitteet ja siinä an-
netaan haitallisille aineille päästökiel-

toja sekä raja-arvoja päästöille. Uutena
asiana asetus määrittelee ympäristön-
laatunormit (Environmental Quality
Standards, EQS) 33 haitalliselle aineel-
le. Ympäristönlaatunormi on sellainen
vesiympäristölle haitallisen ja vaaralli-
sen aineen pitoisuus vedessä, jota ei saa
ihmisten terveyden tai ympäristön suo-
jelemiseksi ylittää. Normeja käytetään
raja-arvona luokiteltaessa pintavesiä
ja määritettäessä vesien hyvä kemialli-
nen tila. Asetuksen liitteenä ovat luet-
telot vesiympäristölle haitallisista ja

vaarallisista aineista, jotka ovat myr-
kyllisiä, hitaasti hajoavia ja jotka ker-
tyvät eliöihin (kuva 1). 

VPD:n prioriteettiaineiden lista vah-
vistettiin jo 2002 ja tällä hetkellä lau-
suntokierroksella on tytärdirektiivi, jos-
sa näille aineille asetettaisiin laatunor-
mit yhteisön tasolla. Samalla valmistel-
laan ohjeistusta ympäristöseurannan
teknisistä puitteista ja laadunvarmis-
tuksesta. Jäsenmaiden tulee ilmoittaa
VPD:n mukaiset seurantaohjelmat ko-
missiolle maaliskuussa 2007. Juuri näi-
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tä aineryhmiä on tutkittu VESKA-kar-
toituksessa ensimmäistä kertaa laajem-
min Suomessa. Projektin suunnittelus-
ta ja koordinaatiosta on vastannut SY-
KE:n haitallisten aineiden tutkimusoh-
jelma, aineiden valinnasta ja päästöläh-
detiedoista SYKE:n kemikaaliyksikkö
ja ympäristöasioiden hallintayksikkö.
Analytiikasta on vastannut SYKE:n la-
boratorio, Jyväskylän yliopiston ympä-
ristöntutkimuskeskus, KTL:n Ympäris-
töterveyden osaston laboratorio Kuo-
piossa sekä Lantmännen Analycen.
Näytteitä ovat toimittaneet sekä alueel-
liset ympäristökeskukset että kunnalli-
set jätevedenpuhdistamot. Rahoitusta
hanke on saanut ympäristöministeriös-
tä, Ympäristöklusterista ja Elinkeino-
elämän keskusliitolta. Rinnakkaishan-
ke VESKA 2:ssa on tutkittu samoin pe-
riaattein ja tavoittein torjunta-aineita
maatalousvaltaisista jokivesistöistä.

Pintavesistä löytyy harvoja
aineita - ja niitäkin vähän

Tiedot tutkittavien aineiden pitoisuuk-
sista vesistöissä olivat puutteellisia tai
olemattomia ennen kartoitusta. Tämän
vuoksi oli tärkeätä tutkia pitoisuuksia

myös puhdistamoilta lähtevässä ve-
dessä ja lietteessä. Näytteitä kerättiin
kymmeneltä puhdistamolta, 1–3 ker-
tanäytettä. Tulokset olivat rohkaisevia;
17 aineella korkein havainto on alle
kymmenen prosenttia pintaveden laa-
tunormista (VOC-yhdisteitä ja pois käy-
töstä olevia POP-yhdisteitä). Laatunor-
mi ylittyi lähinnä ftalaatilla (DEHP) ja
alkyylifenoleilla (nonyylifenyylietok-
sylaatti, NPE, 4-tert-oktyylifenoli, OP ja
4-n-nonyylifenoli, NP) (kuva 2). Mono-
ja dibutyylitinaa löytyi myös kaikissa
tutkituissa kohteissa, mutta niille ei ole
laatunormia. Jätevedestä ei mitattu
PAH- ja PBDE-yhdisteitä.

Vesistöjen aineprofiili noudatteli sa-
maa linjaa kuin havainnot jätevesistä.
Pintavesinäytteistä löytyi mm. pesuai-
neissa ja maaleissa käytettyjä nonyyli-
fenolietoksylaatteja. Etoksylaatteja oli
enimmillään lähes saman verran kuin
nonyyliryhmälle asetettu laatunormi
(0.3 µg l-1 NP+0,5xNPE). Myrkyllisem-
pää hajoamistuotetta nonyylifenolia tai
oktyylifenolia ei sen sijaan havaittu.
Vain harvoja muita aineita havaittiin,
mm. kloroformia ja 1,2-dikloorietaania
alle 1 µg l-1. Klassisia, jo käytöstä pois-
tettuja torjunta-aineita kuten HCB, lin-

daani ja a-HCH sekä HCBD havaittiin
erittäin pieniä määriä (<1 ng l-1). Pin-
tavesistä ei mitattu organotinayhdistei-
tä, ftalaatteja eikä PAH-yhdisteitä. Uu-
demmat vuoden 2006 havainnot viit-
taavat siihen, että ftalaatteja havaitaan
pintavesissä.

Sedimentit ja eliöt 
laatunormien ulkopuolelle?

Lietteistä ja pohjasedimenteistä löydet-
tiin useita aineita, joiden pitoisuudet
ylittivät tai olivat lähellä arvioituja hai-
tattomia pitoisuustasoja. Näitä aine-
ryhmiä olivat erityisesti orgaaniset ti-
nayhdisteet. Muita jatkotutkimuksiin
nousevia ryhmiä ovat ainakin PAH-yh-
disteet, ftalaatit, bromatut difenyylieet-
terit ja mahdollisesti klooribentseenit.
Kaloissa vain orgaaniset tinayhdisteet
(TBT ja TPT) ylittivät arvioidun haitat-
toman pitoisuustason. 

Puutteellisempien myrkyllisyystieto-
jen vuoksi ympäristönlaatunormeja ei
ole asetettu sedimenteissä ja eliöissä ole-
ville haitallisille ja vaarallisille aineille
Vespa-asetuksessa. Samoin tytärdirek-
tiiviehdotus edellyttäisi seurantaa lä-
hinnä vesifaasista. Kertyvien aineiden

Kuva 1. VESKA- projektissa aineiden merkittävyyttä arvioitiin tyypillisen riskinarvioinnin periaatteiden mukaisesti. Ennustettua
pitoisuutta ympäristössä (PEC) vastaa todellinen mittaustulos. Ennustettu haitaton pitoisuustaso (PNEC) = ympäristön
laatunormi (EQS), joka on laskettu samoin perustein sekä EU:n prioriteettiaineille että kansallisille haitallisille aineille
(Londesborough 2005).
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pitoisuuksien seurantaa sedimentistä ja
eliöistä pidetään kuitenkin tärkeänä.
Niistä mitattujen tulosten avulla voi-
daan saada luotettavampi kokonaisku-
va etenkin rasvaliukoisista, orgaaniseen
aineeseen sitoutuvista yhdisteistä kuin
pelkästään vesinäytteistä tehtyjen ana-
lyysien perusteella. Tätä näkökohtaa
Pohjoismaat ovat ajaneet tytärdirektii-
viinkin. Eliöseurannan ongelmana on
vertailukelpoisuuden saavuttaminen eri
puolilla Eurooppaa.  

Vaikka analytiikkaa on saatavilla kai-
kille tällä hetkellä listoilla oleville ai-

neille, ongelmia on pienissä pitoisuuk-
sissa (määritysraja on korkeampi kuin
laatunormi), analysointi vesifaasista on
ongelmallista (organotinat, eräät PAH,
PBDE) tai standardimenetelmä puuttuu
(klooriparafiinit). Yhtä mieltä kuitenkin
ollaan siitä, että useimmista kemikaa-
leista on liian vähän mittaustietoa ym-
päristöstä kunnollisten riskinarvioiden
tekemiseksi ja toimenpiteiden tarken-
tamiseksi. Joka tapauksessa Euroopas-
sa on panostettava lähivuosina entistä
voimakkaammin analyyttisten määri-
tysmenetelmien, myrkyllisyyden tes-

tausmenetelmien ja laadunvarmistuk-
sen kehittämiseen. Tällä sektorilla on-
kin useita EU:n tutkimushankkeita me-
neillään (ks. luettelo viitteissä). 

Kuka seuraa missä ja mitä? 
Valtakunnallisessa vesienhoitoalueiden
seurannassa 2007 seurataan niitä aine-
ryhmiä, joista tarvitaan tietoa EU ra-
portointiin. Tällaisia ovat erityisesti ne,
joita on havaittu pintavesien kartoituk-
sissa (nonyylifenolietoksylaatit) tai pi-
lottiseurannassa 2006 (ftalaatit) tai joita

Kuva 2. Aineiden riskivertailussa korkein havainto on jaettu laatunormilla (Max/EQS). Puhdistetun jäteveden havaintoja on
tässä verrattu vesistön laatunormeihin, ja silti vain muutamilla aineilla normi (suhdeluku >1) ylittyy. Katkoviivalla merkityillä
aineilla kaikki havainnot olivat alle määritysrajan, joten suhdeluku voi olla yliarvio.
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voi joutua vesistöihin useista lähteistä
(PAH). Myös maataloudessa käytettyjä
torjunta-aineita nousee seurantaan VES-
KA 2 -kartoituksen perusteella. Sitä vas-
toin pois tässä vaiheessa jäävät aine-
ryhmät, joille ei löydy vesianalytiik-
kaa EQS-tasolla (TBT, PBDE), ei ole
standardia tai vastaavaa luotettavaa yh-
teistä menetelmää (SCCP klooriparafii-
nit). Lisäksi pois jäävät aineryhmät, joi-
ta ei ole havaittu kartoituksessa tai pi-
lottiseurannassa (klooribentseenit, -hii-
livedyt, aromaattiset hiilivedyt; brono-
poli, resorsinoli, TCMTB) tai ovat kiel-
lettyjä ja havainnot mitättömiä laatu-
normiin verrattuna (vanhat torjunta-ai-
neet HCH, HCB, HCBD) (kuva 3).

Kaloista seurataan edelleen valta-
kunnallisella tasolla POP-yhdisteitä
(OCP, PCB, dioksiinit) raskasmetalleja
ja uutena PBDE-yhdisteitä, jatkossa
myös organotinayhdisteitä. Sedimen-
teistä seurataan lisäksi ftalaatteja ja
PAH-yhdisteitä.

Valtakunnallisten seurantojen paikat
eivät ole päästölähteiden välittömässä
läheisyydessä, joten aineiden ’’havait-
semattomuus’’ niissä ei välttämättä ta-
kaa etteikö tilanne voi olla toinen vel-
voitetarkkailujen alueella. Valtakun-
nallisen seurannan rinnalla tulisi jatku-
vasti tarkastella velvoitetarkkailujen oh-
jelmien päivittämistä; missä kohteissa
näitä aineita voi joutua pintavesiin? Tu-
lisiko identifioituja aineita sisällyttää
velvoitetarkkailuihin? (esim. Karhu ym.
2004).

Kuinka tästä eteenpäin? 
Lähes kaikille VPD:n haitallisille aineille
on saatavissa analytiikkaa Suomessa,
mutta kokemusta niiden luotettavasta
mittaamisesta laatunormien tasolla on
vielä vähän. Riskianalyysin perusteella
orgaaniset tinayhdisteet ovat selkeästi
ongelmallisin aineryhmä. Tässä on tar-
ve sekä tutkimuksille, seurannalle että

toimenpiteille. Monen aineryhmän sa-
manaikainen kartoitus sopii huonosti
teollisuus- ja kuluttajakemikaaleille, sil-
lä niillä on lukuisia, huonosti tunnettu-
ja lähteitä ja ne esiintyvät eri matrii-
seissa. Suomen olosuhteissa (populaa-
tio/vesivolyymi, viipymä, järvisyys) se-
dimentti ja eliöstö olisivat pintavettä pa-
rempia seurantamatriiseja useille – mut-
tei kaikille - teollisuus- ja kuluttaja-ai-
neille.

Lähtevän jäteveden pitoisuusmittaus
ja laskennallinen pitoisuus vesistössä
olisi kustannustehokasta seurannan fo-
kusoinnissa, mutta tällaista vaihtoehtoa
ei ole selkeästi annettu VPD:n puitteis-
sa. Toisaalta EU:n päästörekisteriä kos-
keva ns. PRTR-asetus (166/2006) saat-
taa aiheuttaa päästöjen arviointivel-
voitteen ohessa mittausvelvoitteita suu-
rimmille laitoksille ja puhdistamoille.
Myös kansallisen kemikaaliohjelman
ehdotuksissa painotetaan altistumistie-
don ja seurannan yhteydessä erityises-

Kuva 3. Yhteenveto VPD:n haitallisten aineiden riskeistä VESKA 1 kartoituksen perusteella.
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ti jätevedenpuhdistamojen ja kaato-
paikkojen haitallisten aineiden kartoit-
tamista. EU:n prioriteettiaineille tulee
tehdä mahdollisimman pian samanlai-
nen päästölähdetarkastelu kuin Vespa-
asetuksen valmistelussa on tehty kan-
sallisesti päätetyille haitallisille aineille
(YM 2005).  

On myös muistettava, että VPD:n hai-
tallisten aineiden lista on vain ’’jäävuo-
ren huippu’’ ja muotoutunut vaillinai-
sen seurantatiedon ja mallinnuksen
pohjalta. Vastaavia kartoituksia on tar-
koitus tehdä myös jatkossa, jotta seu-
rantatutkimuksiin voidaan valita ym-
päristön kannalta merkittävimmät ai-
neet. Tällä hetkellä tiedämme hyvin vä-
hän esimerkiksi lääkeaineiden tai
fluoria sisältävien pinta-aktiivisten ai-
neiden (PFAS, esim. Kallenborn ym.
2004) esiintymisestä ympäristössä – pu-
humattakaan synteettisten nanopartik-
keleiden esiintymisestä tai vaikutuksista
ympäristössä.

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

EU:n kuudennessa puiteohjelmassa (FP6) on
useita hankkeita, jotka palvelevat suoraan VPD:n
haitallisten aineiden seurannan kehittämistä ja toi-
menpideohjelmia:
– European Analytical Quality Control in support of
WFD via the Water Information System for Europe
(EAQC-WISE): http://www.eaqc-wise.net/
– Screening methods for Water data Information in
support of Water Framework Directive SWIFT-WFD:
http://www.ema.fr/infos_recherche/i_recherche_L
GEI-Swift.html
– Network for Reference Laboratories for Monito-
ring of Emerging Pollutants (NORMAN):
http://www.norman-network.com/index_php.php
– Source Control of Priority Substances in Europe
(SOCOPSE): http://www.socopse.se
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L A I N S Ä Ä D Ä N T Ö

Milloin vesihuoltolaitoksen
tulee kilpailuttaa 
hankinta?

Hankintalainsäädännön uudistus tulee voimaan 1.6.2007. Han-
kintalaissa ja laissa vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja posti-
palveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (Erityis-
alojen hankintalaki) säädetään julkisten hankintojen kilpailut-
tamisesta. Vesihuoltolaitoksen kilpailuttamisvelvollisuutta ar-
vioitaessa tulee selvittää, sovelletaanko hankintaan Hankinta-
lakia vai Erityisalojen hankintalakia tai soveltuuko hankintaa jo-
kin suorahankintaperuste. Vaikka lainsäädäntö ei edellyttäisi
hankinnan kilpailuttamista, hankintayksiköllä on aina kuitenkin
oikeus järjestää tarjouskilpailu.

Heikki Tuomela
Asianajaja, Asianajotoimisto Bützow Oy
E-mail: heikki.tuomela@butzow.com

Hankintayksiköllä ei ole velvolli-
suutta kilpailuttaa niitä hankinto-
ja, jotka eivät kuulu Erityisalojen

hankintalain tai Hankintalain sovelta-
misalan piiriin. Vesihuoltoalaan liitty-
vät tavaroiden ja palveluiden hankin-
nat on kilpailutettava Erityisalojen han-
kintalain mukaisesti, jos niiden koko-
naisarvo ylittää 422.000 euroa ja muu-
hun alaan liittyvät hankinnat Hankin-
talain perusteella niiden kokonaisarvon
ylittäessä kansallisen kynnysarvon
15.000 euroa. Rakennusurakoiden osal-
ta kynnysarvo on Erityisalojen hankin-
talaissa 5.278.000 euroa ja Hankinta-
laissa kansallinen kynnysarvo 100.000
euroa. Sovellettava säännös ratkaisee,
minkä arvoiset hankinnat tulevat kil-
pailutettaviksi.

Vesihuoltolaissa tarkoitettuun yh-
dyskunnan vesihuoltoon liittyviin han-
kintoihin sovelletaan Erityisalojen han-
kintalakia. Erityisalojen hankintalaki tu-
lee sovellettavaksi myös tilanteissa, jois-
sa yhdyskunnan vesihuoltoa harjoitta-
va hankintayksikkö tekee hankinnan,
joka liittyy vesirakennushankkeisiin,
maan kasteluun tai kuivatukseen sil-
loin, kun talousvedeksi hankittavan tai
tuotettavan veden osuus on yli 20 pro-
senttia.

Muissa kuin edellä mainittuun vesi-
huoltoalaan liittyvissä hankinnoissa ve-
sihuoltolaitoksenkin tulee soveltaa Han-
kintalain säännöksiä. Tällöin lain mu-
kainen kilpailuttamisvelvollisuus kos-
kee hankintoja, jotka ylittävät kansalli-
sen tavaroiden ja palveluiden hankki-

mista koskevan kynnysarvon. Hankin-
talakia ei sovelleta kuitenkaan Erityis-
alojen hankintalaissa tarkoitettuihin ns.
julkisiin yrityksiin, kuten osakeyhtiöi-
hin, joissa viranomainen käyttää mää-
räysvaltaa esimerkiksi omistuksen, ra-
hoitusosuuden tai yritystä koskevien
sääntöjen perusteella. Julkisten yritys-
ten hankintoihin sovelletaan vain Eri-
tyisalojen hankintalain säännöksiä, jos
hankinnan kokonaisarvo ylittää EU-
kynnysarvon.

Hankintalainsäädännössä tai oi-
keuskäytännössä ei ole tarkkaan mää-
ritelty, milloin yksittäistä hankintaa on
pidettävä vesihuoltoalaan kuuluvana.
Arviointi on tehtävä hankintakohtai-
sesti.  Erityisalojen hankintalaissa tar-
koitettuna Vesihuoltolain mukaisena
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toimintana voitaneen varmuudella pi-
tää esimerkiksi siirtolinjojen putkima-
teriaalien hankintaa, mutta vastaaval-
la tavalla vesihuoltotoimintaan voi
kuulua vesilaitoksen konttorin lyijy-
kynähankinta sillä perusteella, että ve-
silaitoksen hallinto palvelee vesihuol-
tolain mukaista tarkoitusta. Hankinta-
laki ja sen alempi kynnysarvo tulisivat
sovellettavaksi sellaisissa hankinnois-
sa, joissa vesilaitos hankintayksikkönä
esimerkiksi harjoittaa muuta kuin ve-
sihuoltoalaan liittyvää liiketoimintaa.
Pääsääntö lienee, että vesilaitoksen
hankintaan sovelletaan normaalita-
pauksessa Erityisalojen hankintalakia,
jolloin kynnysarvo hankinnan kilpai-
luttamisvelvoitteelle on tavaroiden ja
palveluiden osalta 422.000 euroa ja ra-
kennusurakoiden osalta 5.278.000 eu-
roa.

Hankinta ilman kilpailuttamista
Erityisalojen hankintalaki ja Hankin-
talaki mahdollistavat tietyissä tilan-
teissa hankinnan suorittamisen kilpai-
luttamatta, vaikka hankinnan koko-
naisarvo ylittäisi kynnysarvon. Suora-
hankinta on mahdollista hankintayk-
sikön laissa määritellyltä sidosyksiköltä
tai yhteishankintayksiköltä, käyttä-
mällä laissa tarkoitettua puitejärjeste-
lyä taikka tietyissä laissa määritellyis-
sä poikkeuksellisissa tilanteissa, esi-
merkiksi hankintayksiköstä johtumat-
toman kiireen vuoksi taikka teknisistä,
taiteellisista tai yksinoikeuteen liitty-
vistä syistä.

Hankinta yhteishankintayksiköltä
tai sidosyksiköltä

Hankintayksiköllä ei ole velvollisuut-
ta kilpailuttaa hankintaa, jos hankinta
tehdään laissa määritellyltä sidosyri-
tykseltä tai yhteisyritykseltä. Sidosyri-
tyksellä tarkoitetaan yritystä, jonka vuo-
sittainen tilinpäätös yhdistetään kirjan-
pitolain mukaisesti hankintayksikön
kanssa tai johon hankintayksikkö käyt-
tää määräysvaltaa. Yhteisyrityksellä tar-
koitetaan sellaista yritystä, joka on edel-
lä mainitunlaisessa asemassa suhteessa
useaan hankintayksikköön. Lisäedelly-
tyksenä suorahankinnan tekemiseen si-
dosyritykseltä tai yhteisyritykseltä on,

että vähintään 80 prosenttia yrityksen
liikevaihdosta muodostuu toimituksis-
ta sellaisille yksiköille, joihin sillä on si-
dossuhde.

Myöskään yhteishankintayksiköltä
tehtyä hankintaa ei tarvitse kilpailuttaa.
Yhteishankintayksiköllä tarkoitetaan
sellaista hankintayksikköä, joka hank-
kii toisille hankintayksiköille tavaroita
tai palveluita. Edellytyksenä on, että yh-
teishankintayksikkö on nimenomaises-
ti perustettu hoitamaan em. tehtäviä,
taikka näiden hoitaminen on säädetty
tai määrätty yhteishankintayksikön teh-
täväksi tai toimialaksi.

Hankinta puitejärjestelyn tai
option perusteella

Hankintayksikön ei tarvitse kilpailut-
taa hankintaa, joka on jo kertaalleen kil-
pailutettu puitejärjestelyssä. Hankinta-
yksiköllä on mahdollisuus toteuttaa
puitejärjestely, jossa hankintayksikkö
kilpailuttaa hankintalainsäädännössä
säädetyin ehdoin toimittajat ja solmii
yhden tai useamman toimittajan kans-
sa sopimuksen, jolla vahvistetaan tietyn
ajan kuluessa hankintayksikön tekemiä
hankintasopimuksia koskevat ehdot.
Puitesopimuksen solmimisen jälkeen
hankintayksiköllä on oikeus tehdä han-
kintasopimukset puitejärjestelyyn vali-
tuilta toimittajilta ilman erillistä tar-
jouskilpailua. 

Hankintasopimuksia kilpailutettaes-
sa hankintayksiköllä on oikeus kilpai-
luttaa samalla hankintaan liittyvä op-
tio. Tällöin hankintasopimuksessa so-
vitaan, että hankintayksiköllä on sovi-
tuin edellytyksin oikeus tilata ennalta
määritelty lisähankinta, esimerkiksi pal-
velusopimukseen jatkokausi, valitulta
toimittajalta. Option käyttäminen ei
edellytä erillistä kilpailutusta.

Hankinta erityisellä
suorahankintaperusteella

Tietyissä poikkeustilanteissa hankin-
tayksiköllä on oikeus tehdä hankinta
suoraan toimittajalta tarjouskilpailua
järjestämättä. Suorahankinta on poik-
keus hankintayksikön kilpailuttamis-
velvollisuudesta. Hankinnan kilpailut-
tamatta jättämisen tulee aina perustua
nimenomaiseen asiaa koskevaan sään-

nökseen.
Kilpailuttamisvelvollisuudesta poik-

keamista tulee tulkita hyvin suppeas-
ti. Tämä tarkoittaa sitä, että epäselvis-
sä tapauksissa hankinta tulee aina kil-
pailuttaa. Suorahankintapäätös ja sen
perustelut tulee epäselvyyksien vält-
tämiseksi aina dokumentoida kirjalli-
sesti.

Hankinta voidaan tehdä suorahan-
kintana silloin, kun sopimuksen teke-
miselle on hankintayksiköstä riippu-
maton, ennalta-arvaamaton äärimmäi-
nen kiire eikä määräaikoja ole mah-
dollista noudattaa. Esimerkiksi han-
kintayksikön määrärahojen jaksotusta
tai hidastelua hankinnan valmistelussa
ei voida pitää sellaisena seikkoina, joi-
ta hankintayksikkö ei olisi voinut koh-
tuudella ennakoida ja, jonka perusteel-
la suorahankinta olisi mahdollinen. Esi-
merkkinä säännöksessä tarkoitusta ää-
rimmäisestä kiireestä voidaan mainita
äkillisen luonnonilmiön tai onnetto-
muuden aiheuttamien vahinkojen taik-
ka ennalta-arvaamaton hankintayksi-
kön toiminnoille kriittisen laitteen vian
korjaaminen.

Suorahankinta voi olla mahdollista
silloin, kun hankintayksikön järjestä-
mässä tarjouskilpailussa ei ole saatu
lainkaan ehdokkuushakemuksia tai tar-
jouksia. Tässä tilanteessa hankinnan te-
keminen suoraan on mahdollista vain
sellaiselta toimittajalta, joka täyttää al-
kuperäisessä hankinnassa esitetyt kri-
teerit. Jos ehtoja muutetaan, tarjouskil-
pailu tulee järjestää uudestaan. Han-
kintaa ei voida suunnata tietylle ennal-
ta valitulle toimittajalle asettamalla al-
kuperäiseen tarjouskilpailuun sellaisia
kriteereitä, joita tarjoajat eivät voi täyt-
tää ja muuttamalla niitä myöhemmäs-
sä vaiheessa.

Suorahankinta voi olla mahdollinen
myös, jos vain tietty toimittaja poik-
keuksellisesti pystyy toteuttamaan han-
kinnan tekniseen, taiteelliseen tai yk-
sinoikeuden suojaamiseen liittyvästä
syystä. Teknisenä seikkana voi olla esi-
merkiksi poikkeuksellinen uusi tekni-
nen ratkaisu tai hankinnan kohteen
edellyttämä käsityötaito.

Kilpailuttamista ei tarvitse toteuttaa
myöskään sellaisessa tilanteessa, jossa
hankinta on mahdollista tehdä poik-
keuksellisen edullisesti käyttämällä
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hyödyksi hyvin lyhyen ajan voimassa
olevaa erityisen edullista tarjousta
hankkia tavara huomattavasti tavan-
omaisia markkinahintoja halvemmal-
la. Kun tarjous on voimassa lyhyen
ajan, ei tällöin ole mahdollista noudat-
taa lainsäädännön edellyttämiä mää-
räaikoja.

Hankintayksikkö voi toteuttaa han-
kinnan suorahankinta myös silloin, kun
hankinta tehdään pelkästään kokeilua
tai tutkimusta varten eikä hankinta ra-
joita myöhempien vastaavien hankin-
tojen toteuttamista. Suoraan hankkimi-
nen on mahdollista myös silloin, kun
hankinta koskee julkisesti raaka-aine-
pörssissä noteerattuja tavaroita tai han-
kinta tehdään erityisen edullisesti lii-

ketoiminnan lopettavalta toimittajalta
tai maksukyvyttömyysmenettelyn yh-
teydessä yrityssaneerauksen selvittä-
jältä tai konkurssipesän pesänhoitajal-
ta.

Hankinta voidaan kilpailuttaa
suorahankintaperusteesta

huolimatta
Siinäkin tapauksessa, että hankinta-
lainsäädäntö ei velvoita tarjouskilpai-
lun järjestämiseen, hankintayksikön
omat sisäiset ohjeet tai määräykset, voi-
vat edellyttää kilpailutuksen järjestä-
mistä. Toisaalta hankintayksiköllä on
oikeus järjestää laissa säädetyn mukai-
nen tarjouskilpailu myös silloin, kun

varsinaista lain mukaista kilpailutta-
misvelvollisuutta ei ole. Tarjouskilpai-
lun järjestäminen voi olla useassa ta-
pauksessa hyvä keino hyvien tarjous-
ten saamiseksi ja edullisen hankinnan
tekemiseksi.

Seuraavassa Vesitalous-lehden nu-
merossa (3/2007) ilmestyvässä ar-
tikkelissa käsitellään hankinnan kil-
pailutuksen käytännön järjestämi-
seen liittyviä kysymyksiä.
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Itämeren fysiikka, 
tila ja tulevaisuus

Merenpinta ennätyskorkealla, sinilevälautat laajoja, öljyonnet-
tomuuden riskit kasvussa, … Itämeri on viime vuosina ollut usein
uutisaiheena – ja uutiset ovat harvoin olleet hyviä. Perustieto Itä-
meren fysiikasta on nyt ensimmäisen kerran yksissä kansissa
suomenkielellä. 

Esittelyssä kirja: 
Itämeren fysiikka, tila ja tulevaisuus

Kai Myrberg, Matti Leppäranta 
& Harri Kuosa

Yliopistopaino, Helsinki, 2006,
202 sivua. Hinta 38 €.

Neljäsataa miljoonaa vuotta sitten ko-
mea koralliriutta ulottui Gotlannis-

ta Saarenmaalle. Silloin tämä vesialue
sijaitsi päiväntasaajalla. Matka nykyi-
selle paikalle on kestänyt kauan, sillä
vauhti ei ole huimannut. Keskimääräi-
nen matkanopeus on ollut neljä senttiä
vuodessa – ja taivallus kohti pohjoista
jatkuu.

Meri, järvi, jäätikkö, kuiva maa. Itä-
meren elinkaari on ollut vaihteleva.
Tuorein vuosimiljoona on ollut pääosin
jääkautta. Viimeisin jäätikön etenemis-
vaihe alkoi runsaat satatuhatta vuotta
sitten. Sen aikana kallioperä painui pa-
hasti lommolle, jonka suoristuminen
yhä jatkuu.

Nykyisen kaltainen murtovesiallas
Itämeri on ollut vain noin 2000 vuotta.
Itämeri on monin tavoin ainutlaatuinen:
matala, jäätyvä, rikkonainen ja yhteys
valtamereen on ahdas. Ihmistoiminnan
vaikutus on hyvin suuri ja vesien puh-
distuminen hidasta, koska koko vesi-
massan teoreettinenkin vaihtumisaika
on noin 50 vuotta.

Omista meritieteen opinnoistani on
kulunut jo niin kauan, että kaksi kol-
masosaa Itämeren vedestä on ehtinyt
vaihtua. Ainakin yhtä suuri osuus tuon
ajan itämeritietoudesta on varmasti

vänä on esimerkiksi mahdollista en-
nustaa vedenpinnan nousu rannikoilla,
mm. tammikuun 2005 ääritilanne Suo-
menlahdella, yllättävän tarkasti. Aal-
lonkorkeusennusteille Itämeri on yhä
hyvin haasteellinen. Korkein yksittäi-
nen aalto on ollut 14 metriä (joulu-
kuussa 2004 Gotlannin pohjoispuolel-
la). Suomenlahden korkein aalto on ol-
lut 9 m, Selkämeren 10 m ja Perämeren
5,6 m. 

Kirjaan sisältyy myös yksityiskoh-
tainen kuvaus Itämeren altaista ja nii-
den topografiasta. Useimmat altaat
ovat maallikollekin nimeltä tuttuja,
mutta 15 altaan joukossa on hieman
vieraampiakin kuten Arkonan allas.
Vedenvaihdon kannalta oleellisia ovat
altaiden väliset kynnykset ja niiden sy-
vyydet. Merenkurkku on tuttu kyn-
nyskohta, mutta kukapa tuntee esim.
Darsin kynnyksen, joka on Itämeren
tärkein?

Kirjan kuvitus on monipuolinen ja
historialliset kuvat elävöittävät monia
aiheita. Tieteellisellä puolella on ehkä
paikoin turvauduttu liian vanhoihin
tuloksiin. Esimerkiksi merenpinnasta
tapahtuvan haihdunnan kuukausiar-
voja esittävän kuvan lähteet ovat vuo-
silta 1949, 1952 ja 1966 – varmasti olisi

vanhentunutta. Ehkä tietoa lähimeres-
tämme oli kaiken kaikkiaan niukasti,
koska tuolloin valtamerten prosessit oli-
vat opetuksessa keskeisellä sijalla.

Kirjan nimen kolmikko – fysiikka, ti-
la ja tulevaisuus – on osuva. Itämeren
tilaa ja tulevaisuutta ei voida analysoi-
da ja arvioida ilman fysikaalisten pro-
sessien ymmärtämistä. Fysiikka mää-
rää ne olosuhteet, joissa kaikki biologi-
set ja kemialliset ilmiöt tapahtuvat.
Lämpötalous, suolaisuus, vesitase, aal-
lokko, virtaukset ja jääpeite ovat Itä-
meren tilan ja tulevaisuuden keskeiset
selittäjät. 

Tekijäkolmikon fyysikot ovat dosentti
Kai Myrberg ja professori Matti Leppä-
ranta. Ekologiset linkit nykypäivään ja
tulevaisuuteen rakentaa professori Har-
ri Kuosa. Kiiteltäviin tekijät ovat listan-
neet 42 henkilöä, joiden asiantuntemus
ulottuu merentutkimuksen ohella lai-
van ruorista tietotekniikan saloihin.

Lukijalle haasteellisin ja samalla kir-
jan pisin on veden liikkeitä koskeva lu-
ku. Tämä on myös se aihepiiri, jossa tut-
kimus on ollut viime vuosikymmeninä
mennyt voimakkaimmin eteenpäin. Tai-
tavien mallinrakentajien ohella perus-
teena on luonnollisesti tietokoneiden
laskentakapasiteetin kasvu. Tänä päi-
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ollut löydettävissä tuoreempiakin tu-
loksia. Mannerjään vetäytymistä kos-
keva kuva on uudelleenpiirretty vuo-
delta 1984 peräisin olevasta teoksesta;
myöhempi tutkimus on rukannut sil-
loista aikataulua noin vuosituhannel-
la.

Hydrologina huomio kiintyy myös
siihen, että Itämeren valuma-aluetta on
käsitelty hyvin niukasti. Jokien tuoma
vesimäärä ja ravinnekuormitus näytte-
levät kuitenkin keskeistä sijaa Itämeren
suolaisuuden määräytymisessä ja ve-
den laatutekijöissä. Toisaalta Itämeren
valuma-alue olisi sinänsä toisen oppi-
kirjan väärti.

Teoksen kaksi viimeistä lukua ovat
ehkä kaikkein kiinnostavimmat. Edel-
lisessä kuvataan kriittisiä prosesseja ja
ääritilanteita. Lukija saa muun muassa
tietää, miksi meriveden pintalämpötila
voi parissa päivässä laskea yli kym-
menen astetta. Runsaasti tilaa on omis-
tettu suolapulsseille ja vedenkorkeuden
ääriarvoille.

Viimeisessä luvussa esitellään Itäme-
ren pitkäaikaisia muutoksia ja tarkas-
tellaan tulevaisuutta erilaisten ilmasto-
skenaarioiden avulla. Jää- ja lämpöolo-
jen tulevat muutokset voivat olla raju-
ja ja ne vaikuttavat suuresti Itämeren
ekosysteemiin. Sinilevien runsastumi-

nen on uhka, samoin uusien haitallis-
ten tulokaslajien leviäminen. Itämeren
tulevaisuus ei ole kovin valoisa.

Kirja päättyy tutkimuksen haasteiden
pohdintaan. Paljon on vielä tekemättä;
mittauksia, mallinnusta ja monitieteis-
tä lähestymistapaa tarvitaan. Haaste
heitetään myös päättäjille – ilman heitä
talkoot eivät onnistu.

Esko Kuusisto
Hydrologi, Suomen ympäristökeskus
E-mail: esko.kuusisto@ymparisto.fi

A J A N K O H T A I S T A

Lisää tehokkuutta 
vesisektorille
Pienenä maana Suomen on pidettävä

erityistä huolta kansallisista eduis-
taan pärjätäkseen globalisoituvassa
maailmassa. Tämä edellyttää eri alojen
tiivistä yhteistyötä ja tietojen vaihtoa.
Tätä varten ollaan miettimässä mm.
korkeakoulujen ja yliopistojen entistä
tiiviimpää yhteistyötä ja jopa yhdistä-
mistä.

Vesisektori on Suomessa menestynyt
pääosin hyvin. Ala on ollut kansallises-
ti edelläkävijä mm. kehitysyhteistyössä
ja rakennusviennissä. Tänä päivänä
vanhat keinot eivät kuitenkaan enää rii-
tä yhä kovenevassa kansainvälisessä
kilpailussa.

Vesialan maineen ja tunnettavuuden
parantaminen, kansallisten ongelmien
ratkaisu, kansainvälistyminen ja alalla
jo olevien ja sille hakeutuvien koulut-
taminen ovat haasteita, joiden ratkaisu

edellyttää runsaasti yhteisiä ponnis-
tuksia. Julkisen ja yksityisen sektorin
yhteistyön lisääminen ja eri toimijoiden
välisen tiedonkulun parantaminen se-
kä perustutkimuksen ja soveltavan tut-
kimuksen välisien raja-aitojen madal-
taminen ovat esimerkkejä niistä toi-
mista, joihin olisi pikaisesti puututtava.
Näihin toimiin kuuluvat myös koulu-
tuksen parempi koordinaatio ja tutki-
mus- ja koulutusympäristöjen kehittä-
minen sekä tutkijauran edistäminen ja
integrointi osaksi koulutusta, tutki-
musta ja yritystoimintaa. 

Kun saamme sektorin keskeiset tut-
kimus- ja opetuslaitokset, ministeriöt ja
rahoittajat sekä laajan yrityskentän poh-
timaan kansallisia menestystekijöitä ja
jakamaan kansallisesti ja kansainväli-
sesti saatua tietoa uskon, että edelly-
tykset luoda oikeita strategisia päätök-

siä vesialan tulevaisuuden hyväksi pa-
ranevat oleellisesti. Toivon mahdolli-
simman laajaa osallistumista vesialan
kehittämistyöhön. Tulemme Vesitalous
lehden seuraavissa numeroissa kerto-
maan hankkeen etenemisestä.

Timo Maasilta
Päätoimittaja

PS. Maailman vesipäivää vietettiin 22.
maaliskuuta. Tämä on luonteva päivä
koota alan ammattilaiset yhteen ja saa-
da alalle lisää näkyvyyttä. Valitettavas-
ti tässäkin tapauksessa sektori on ha-
jaantunut ja tilaisuuksia pidetään
useammassa paikassa. Voitaisiinko nä-
mä eri tilaisuudet yhdistää ja tälläkin
tavalla tiedonkulkua parantaa?
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A J A N K O H T A I S T A

Kiikarissa kansallinen 
vesiohjelma

Kansallisen vesiohjelman valmistelu on alkanut. Pyrkimyksenä
on turvata kansainvälisesti kilpailukykyinen vesialan osaami-
nen. Ajatuksena on mm. julkisen ja yksityisen sektorin yhteis-
työn lisääminen, tutkimuksen ja käytännön lähentäminen, tie-
donkulun ja vuorovaikutuksen edistäminen sekä vesialan näky-
vyyden parantaminen eri keinoin. Tähän liittyen Tekesissä on
alettu valmistella vesialan teknologiaohjelmaa, jonka mahdol-
lisesta käynnistämisestä tehdään päätös vuoden 2007 lopulla. 

Keväällä 2006 maa- ja metsätalous-
ministeriö käynnisti yhteistyössä

Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n kanssa
valmistelun kansallisen vesiohjelman
– Veden vuosikymmen – käynnistämi-
seksi. Ohjelman työnimi juontaa juu-
rensa YK:n lanseeraamasta veden vuo-
sikymmenestä (2005–2015), jonka tar-
koituksena on edistää YK:n vuositu-
hattavoitteita ja Johannesburgin sitou-
musten toteutumista. Ohjelmaan ha-
lutaan tutkimuksen ja ongelmanrat-
kaisun lisäksi yhteiskunnallista vai-
kuttavuutta lisääviä elementtejä, kuten
toimintaympäristön kehittämistä. Kan-
sallisen vesiohjelman peruspilarei-
na olisivat Tekesin teknologiaohjelma
ja Suomen Akatemian tutkimusohjel-
ma. 

Tekesin teknologiaohjelma
valmisteilla

Ohjelman ensimmäisen peruspilarin
muodostaisi Tekesin vesiaiheinen tek-
nologiaohjelma. 

Joulukuussa 2006 Tekesin hallitus
myönsi valmisteluluvan vesiaiheiselle
teknologiaohjelmalle. Valmisteluvaihe
kestää vuoden ja sen aikana selvitetään
edellytykset ohjelman käynnistämisel-
le. Valmisteltava Vesi-ohjelma kattaa
teollisuuden ja yhdyskuntien vesihuol-
lon, vesirakentamisen, vesiensuojelun
sekä vesivarojen hallinnan. Ohjelman
tavoitteena on vahvistaa soveltavaa,
teknologian siirtoa tukevaa tutkimusta
ja tuotekehitystä sekä edistää alan lii-
ketoimintaa ja kansainvälistä kilpailu-
kykyä. Elinkeinoelämän tarpeiden huo-
mioimiseksi valmistelua tukemaan on
perustettu yritysedustajista koostuva
ohjausryhmä.

Ohjelman valmistelussa kriittisenä te-
kijänä on liiketoimintapotentiaali. Sitra
on tukenut valmistelua tilaamalla kon-
sultilta yritysten osaamiskartoituksen
työohjelman. Kartoituksen tavoitteena
on luoda kuva suomalaisten vesialan
yritysten toimimisesta eri toimialoilla
Suomessa ja kansainvälisesti. Erityistä
huomiota kiinnitetään rajapinnoilla toi-

miviin yrityksiin, joilla olisi potentiaalia
laajentaa liiketoimintaansa vesisekto-
rilla. Tällaisia ovat esimerkiksi ict- ja
bioalalla toimivat yritykset. Lisätietoa
ohjelman valmistelusta osoitteessa
http://www.tekes.fi/vesi 

Vesitieteiden arviointi
käynnistynyt

Toinen peruspilari olisi Suomen Akate-
mian vesiaiheinen tutkimusohjelma.
Suomen Akatemialle jätettiin vuonna
2005 eri tahojen toimesta aloitteet ’’Ve-
den vuosikymmen’’ -tutkimusohjelman
ja suurjärvien tutkimusohjelman käyn-
nistämisestä. Molemmissa ohjelma-
aloitteissa korostuivat tutkimuksen laa-
ja-alaisuus ja monitieteisyys. Ohjelma-
aloitteet on nyt yhdistetty työnimen
’’Veden sosio-ekologia’’ alle. Ohjelma-
aloite on kevään 2007 aikana ohjelma-
aloitteita koordinoivan TUTOR-ryhmän
käsittelyssä, jonka ehdotuksesta Akate-
mian hallitus päättää mahdollisesta
neuvottelumandaatista. Mikäli ohjel-
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Vesitalouden laboratoriolle
hyvät arvosanat
Teknillisen korkeakoulun rehtori Mat-

ti Pursula asetti viime vuoden maa-
liskuussa kansainvälisen ryhmän ar-
vioimaan Rakennus- ja ympäristötek-
niikan osastoa. Arvioinnin tavoitteena
oli tutkia osaston opetusta ja tutkimus-
ta kansainvälisesti vertailtuna sekä teh-
dä ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi
tulevaisuudessa. Arviointiryhmä kävi
läpi osaston kaikki laboratoriot tutki-
malla niiden itse tekemät arvioinnit toi-
minnastaan sekä vierailemalla paikan
päällä ja haastattelemalla henkilökun-
taa, opiskelijoita ja muita sidosryhmiä.

Professori Pertti Vakkilaisen johtama
Vesitalouden ja vesirakennuksen labo-
ratorio menestyi vertailussa erinomai-
sesti saaden osaston parhaat, kiitettävät
arvosanat. Sen opetuksen ja tutkimuk-
sen arvioitiin olevan kansainvälisesti
korkeatasoista ja laboratoriolla todettiin
olevan hyvät edellytykset vastata vesi-
talouden nykyisiin ja tuleviin tutki-

mushaasteisiin. Opetuksella ja tutki-
muksella on laaja luonnontieteellinen
perusta, vahva organisaatio ja riittävästi
ulkopuolista rahoitusta strategiansa te-
hokkaaksi toteuttamiseksi. Kehittämis-
kohteena nähtiin laboratoriotilat, joita
tulisi voida käyttää tehokkaammin tut-
kimuksessa ja opetuksessa sekä erilai-
sissa toimialan yhteisprojekteissa. Eri-
tyistä kiitosta arviointiryhmä antoi do-
sentti Olli Variksen tekemälle tutki-
mustyölle.

Arviointiryhmä totesi Vesitalouden

ja vesirakennuksen laboratoriolla ole-
van kansainvälinen näkökulma opetus-
ja tutkimustoiminnassaan, mutta ke-
hotti edelleen vahvistamaan yhteistyö-
tä ottaen huomioon nopeasti kasvavat
veteen liittyvät ongelmat ympäri maa-
ilman. Huomattavia mahdollisuuksia
olisi esimerkiksi Pohjoismaissa koskien
Itämeren suojelua, järvien ja jokien
säännöstelyä, tulviin ja patoihin liitty-
vien riskien hallintaa sekä ilmaston-
muutosta.

Vesitalouden laboratoriolle
hyvät arvosanat

maan osallistuvat toimikunnat ja halli-
tus suhtautuvat ohjelmaan positiivises-
ti, ohjelman valmistelu voisi käynnis-
tyä. Ohjelma käynnistyisi luultavasti
vuonna 2009.

Akatemian ohjelmahankkeiden pää-
kriteeri on niiden tieteellinen taso. Tie-
teen nykytason arvioimiseksi Suomen
Akatemia on käynnistänyt vesitietei-
den tieteenala-arvioinnin. Arvioinnis-
sa selvitetään mm. tieteen ja tutkija-
koulutuksen laatu, tutkimusjärjestel-
män rakenteet ja toimivuus, tutki-
muksen infrastruktuurit ja sen yhteis-
kunnallinen vaikuttavuus. Arvioinnin
suorittavat ulkomaiset asiantuntijat ja

se valmistuu keväällä 2008. Arviointi
painottuu luonnontieteelliseen tutki-
mukseen ja mm. vesihuolto on rajattu
siitä pois.

Haaveesta totta
Yhteisohjelman valmistelu on käyn-
nistynyt sidosryhmähaastatteluilla. Yri-
tysten, viranomaisten, tutkimuslaitos-
ten, rahoittajien ja muiden sidosryh-
mien näkemyksiä on kuunneltu ja
kuunnellaan edelleen. Potentiaaliset ra-
hoittajat ovat kokoontuneet keskuste-
lemaan ohjelman tavoitteista. Tavoit-
teiden ja tarpeiden pohjalta määrite-

tään ohjelman puitteissa toteutettavat
toimenpiteet ja painopistealueet. Eri-
tyistä huomiota kiinnitetään pullon-
kauloihin, jotka estävät tavoitteiden to-
teutumista. 

Ohjelman valmistelun etenemisestä
tiedotetaan Vesitalous –lehden sivuil-
la sekä ohjelman valmisteluseminaa-
reissa. 

Riku Vahala
TkT, vesiasiain päällikkö
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys
E-mail: riku.vahala@vvy.fi
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Vesi- ja ympäristöosaamista
RIL:n johtoon
DI Helena Soimakallio aloitti työnsä RIL:n uu-
tena toimitusjohtajana helmikuun alussa. Soi-
makallio pyrkii säilyttämään järjestön perintei-
set vahvuudet, mutta myös lisäämään yhdys-
kunta- ja ympäristötekniikan painoa RIL:n toi-
minnassa.

RIL:n organisaatiouudistuksessa entinen toimitusjohtaja
Jyrki Keinänen siirtyi yhtiöitetyn RIL Sovittelu Oy:n

johtoon ja Soimakallio varatoimitusjohtajan tehtävistä hänen
tilalleen. Soimakallio on aiemmin toiminut mm. Imatran Voi-
massa, Finergyssa ja Kemijoki Oy:ssä. Hän on valmistunut
Teknillisen korkeakoulun Rakennus- ja maanmittausteknii-
kan osastolta vuonna 1992 pääaineenaan Vesitalous. Vesi ja
ympäristö ovatkin olleet Soimakallion opiskelu- ja työuran
keskeisiä elementtejä.

’’Vesitalouden opiskelijoiden keskuudessa oli tuolloin val-
tavan innostunut ja kannustava ilmapiiri. Tavoitteenani oli
hankkia ympäristöalan mahdollisimman laaja-alainen hal-
linta ja opintoihini kuului myös Helsingin yliopistossa suo-
ritettuja kursseja mm. kalataloudesta ja limnologiasta’’, Soi-
makallio kertoo.

Veden painoarvo kasvaa
Soimakallion työtehtävät ovat käsittäneet monipuolisesti mm.
hydrologisia mittauksia, vesioikeudellisten lupa-asioiden kä-
sittelyä, ympäristöraporttien laatimista, energia-alan edun-
valvontaa sekä viestintää ja hallintoa. Hän pitää toimialaa
kiehtovana; kaksi kolmasosaa kansallisvarallisuudesta on si-
toutunut kiinteään omaisuuteen ja se on tiukasti sidoksissa
ihmisten elämisen laatuun.

’’Ala kiehtoo, koska se on yhtä aikaa sekä matemaattinen
että konkreettinen tiede. Hyvin monet asiat kietoutuvat ve-
den kiertokulkuun, ja ympäristö- ja vesiasioiden painoarvo
yhteiskunnassa on jatkuvasti kasvanut. Isossa mittakaavas-
sa vesikysymykset ovat haaste koko maailman tulevaisuu-
delle. Siten on erittäin tärkeää, että Suomessa on alan osaa-
mista; tasokasta opetusta ja tutkimusta näissä asioissa’’, ker-
too Soimakallio.

RIL:n rooli rakennusalan puolueettomana asiantuntijaor-
ganisaationa on jatkuvasti kasvanut ja kehittynyt, mutta joi-
denkin arvioiden mukaan yhdyskunta- ja ympäristötekniik-
ka on jäänyt jossain määrin talonrakentamisen varjoon. Soi-
makallion mukaan järjestön perinteiset vahvuudet on säily-
tettävä ja samalla pyrittävä lisäämään yhdyskunta- ja ym-
päristötekniikan painoarvoa RIL:n toiminnassa.

’’Rakennusalalla kaikki linkittyvät tiiviisti toisiinsa ja myös
yhdyskuntapuolen työntekijöiden on tunnettava RIL omak-
seen. Maailma muuttuu nopeasti ja toimintaa on kehitettävä
sen mukana. Perustavoitteena on edelleen edistää rakennus-
, yhdyskunta- ja ympäristötekniikan kehittymistä Suomessa
sekä valvoa jäsenten etuja ja edistää heidän ammattitaitoaan’’,
Soimakallio tiivistää. 
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V E S I V Ä E N  T I E T O K A I V O

Laatuvaatimusten 
täyttymisestä
Vesihuoltolaitos kysyy, mitä tarkoit-

taa, kun talousveden laatuvaati-
musten tulee täyttyä käyttäjän hanassa,
mutta vesihuoltolaitos vastaa laatuvaa-
timusten täyttymisestä liittämiskohtaan
saakka. Onko tässä ristiriita?  

Ristiriitaa ei ole. Kyse on kahdesta eri
asiasta. Sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksessa talousveden laatuvaati-
muksista ja valvontatutkimuksista
(461/2000) sanotaan, että talousveden
laatuvaatimusten täytyy täyttyä siinä
kohdassa, jossa vesi otetaan käyttäjän ve-
sihanasta (5 §). Siinä kohtaa laatuvaati-
musten täyttymistä myös valvotaan. Ve-
sihuoltolain (119/2001) 14 §:n mukaan

vesihuoltolaitoksen tulee puolestaan
huolehtia siitä, että laitoksen toimittama
talousvesi täyttää terveydensuojelulais-
sa säädetyt laatuvaatimukset.   

Mutta ei siinä kaikki. Asetuksen 5 §
jatkuu niin, että talousvettä toimittava
laitos on vastuussa laatuvaatimusten
täyttymisestä liittämiskohtaan saakka.
Lisäksi vesihuoltolain perusteluissa to-
detaan mm., että ’’vesihuoltolaitoksel-
la ei luonnollisesti olisi velvollisuutta
huolehtia talousveden laadusta, jos esi-
merkiksi veden vaihtuvuus kiinteistön
vesihuoltolaitteistossa on epätavallisen
hidasta käyttäjästä aiheutuvasta syys-
tä’’. Vesihuoltolaitos ei siis vastaa siitä,

mitä vedelle tapahtuu, kun se seisoo
kiinteistön laitteistossa epätavallisen
pitkiä aikoja, tai kun sen laatu muuten
kärsii kiinteistön laitteista johtuvasta
syystä. 

Jos laatuvaatimukset eivät täyty käyt-
täjän hanassa, selvitetään, onko syy ve-
sihuoltolaitoksessa vai kiinteistön puo-
lella. Liittämiskohta jakaa vastuun. Ve-
sihuoltolaitos vastaa sellaisista laatu-
häiriöistä, jotka ovat peräisin vesihuol-
tolaitoksen laitteista tai muuten vesi-
huoltolaitokselta. Liittyjä vastaa omis-
ta tonttijohdoistaan ja muista kiinteis-
tönsä vesihuoltolaitteista johtuvista häi-
riöistä.

Muistutus hyvästä 
perintätavasta
Kuluttaja-asiamiehen ohje hyvästä pe-
rintätavasta kuluttajaperinnässä vuo-
delta 2005 on aina ajankohtainen. Se on
luettavissa ja tulostettavissa kuluttaja-
viraston kotisivulta osoitteesta
http://www.kuluttajavirasto.fi > lait ja oh-
jeet > kuluttaja-asiamiehen ohjeet. Ohjees-
sa käsitellään pääosin lainsäädännöstä
ja vesihuoltolaitoksen yleisistä toimi-
tusehdoista tuttuja asioita. 

Ohjeen mukaan velkojan tulee yleen-
sä toimittaa velalliselle erääntyneestä
saatavasta vähintään kaksi maksumuis-
tutusta. Vasta sen jälkeen voidaan siir-
tyä ankarampiin seuraamuksiin, esi-
merkiksi siirtää saatava perintätoimis-

tolle, keskeyttää palvelu tai viedä asia
oikeuteen. Vesihuoltolaissa ja yleisissä
toimitusehdoissa sanotaan siitä, missä
tilanteessa palvelu voidaan keskeyttää
ja miten keskeytysuhasta tulee ilmoittaa. 

Ohjeessa muistutetaan, että saatavien
perintää ei saa pitkittää tai viivyttää tar-
peettomasti. Vanhentunutta saatavaa ei
saa periä. Laissa velan vanhentumisesta
(728/2003) säädetään yleisestä vanhen-
tumisajasta, joka on kolme vuotta ja al-
kaa kulua yleensä eräpäivästä. Vaikka
ohjeessa käsitellään lähinnä kuluttajape-
rintää, kolmen vuoden yleinen vanhen-
tumisaika koskee muiltakin kuin kulut-
tajilta olevia saatavia. Vanhentuminen

voidaan keskeyttää muistuttamalla ve-
lallista saatavasta vanhentumisaikana. 

Lisäksi kaikki velat eivät vanhene sa-
malla tavalla. Vanhentumislain 7 §:ssä
tarkoitetuissa tapauksissa, kuten vahin-
gonkorvauksissa ja perusteettoman edun
palautuksissa, velka vanhentuu, jos van-
hentumista ei katkaista ennen kuin
kymmenen vuotta on kulunut sopimus-
rikkomuksesta tai edun palautuksen pe-
rustana olevasta tapahtumasta.  

Anneli Tiainen
lakiasiain päällikkö
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys
E-mail: anneli.tiainen@vvy.fi
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S u u n n i t t e l u  j a  t u t k i m u s

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

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

Pöyry Environment Oy
PL 50, Jaakonkatu 3 

01621 Vantaa
Puh. 010 3311

Faksi: 010 33 26600 
www.environment.poyry.fi
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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

• 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 –

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

ILMASTIMET
SEKOITTIMET
JÄÄHDYTTIMET

Kunnallinen ja teollinen jätevededen-
puhdistus, kaatopaikat, luonnonvedet

Waterix Oy
Luoteisrinne 5
02270 Espoo
Puh. 020 7981 230

.www.waterix.com

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

Laadukasta annostelua

Lisää luotettavuutta

Taloudellisuutta

www.prominent.fi/delta

UUSI DELTA® KALVOANNOSTELU-
PUMPPU optoDrive® teknologialla

Kaikki ominaisuudet yhdessä laitteessa
– ProMinentilta

VT0702 s50-56 Liikehakemisto  27.3.2007  12:07  Sivu 51



52 VESITALOUS  2/2007

info@kalvi.fi spc.kalvitek@kolumbus.fi
Keuruu 014 771 551 Tampere 040 838 8825 www.pa-ve.fi

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

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

Flotaatiotekniikkaa yli 40 vuotta
Vesilaitokset
Jätevesilaitokset
Jäähdytysvesilaitokset
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V e s i k e m i k a a l i t

VENTTIILIT - KARANJATKOT
KAIVOT - PALOPOSTIT

Veeseadmed Oy, LAHTI 03 - 730 4002

info@veeseadmed.fi www.veeseadmed.fi

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

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
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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

Muoviputket vesihuoltoon

Pipelife Finland Oy

Puh. 030 600 2200
www.pipelife.fi

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

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
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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

Putket maahan. 
Kaivamatta.

Vaakaporauspalvelu VPP Oy

Puhelin (02) 674 3240 www.vppoy.com

Ympäristöystävällinen vaihtoehto avokaivuulle

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:
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Stormwaters as an 
element in the urban
environment of Oulu
Veli-Matti Hyyrynen, 
Liisa Kääriä-Fischer and
Sari Palo

The environmental construction programme
associated with the planning of land use for
Toppilansaari undertaken by the Technical Cen-
tre of the City of Oulu was an encouraging
experiment in natural stormwater management
in an urban area. Not only has the project
attracted great interest among the City author-
ities and other bodies; it has also been most
instructive.

Natural systems 
stormwater management
in Uusimaa region, 
Finland
Outi Salminen and 
Eeva Rapola

The application of natural systems urban plan-
ning and site construction techniques reduces
the formation and erosive effect of stormwater
flows and mitigates urban flooding and water
quality impairment. The overall aim of natural
systems management is to reduce the adverse
impacts caused by stormwater at the source,
i.e. watershed wide, and in the receiving water-
body. Three examples are given of natural sys-
tems planning and design for case areas in
Uusimaa region, Finland.

Bacteria load on urban
waters
Olli Ruth

Efforts are currently being made to use water
as a blue element in towns and parks. Urban
runoff is, however, almost invariably contami-
nated by intestinal bacteria, and its poor quality
hampers and even prevents its recreational use
in some places. Little research has been done
into the quality of urban waters in northern
regions, notably in Finland.

Effect of stormwater on
hygienic quality of waters
at bathing beaches
Johanna Mäkinen

In summer 2006, the effects of surface waters
on the hygienic quality of the water at bathing
beaches were investigated at Vaasa. Problems
due to excessively high abundances of bacteria
have occasionally been encountered in bathing
waters in the areas studied, and some of the
beaches have had to be closed temporarily.
Earlier studies had not been able to pinpoint the
cause of these bacterial abundances.

Properties of snow in
urban areas
Sari Samposalo

Large variations in quality are typical of the
snow in urban areas. Close to roads, the qual-
ity is very poor, but in yards and parks the qual-
ity of untouched snow may be as good as in
areas in a natural state. It would therefore
appear that the most deleterious effects are
caused by traffic, snow ploughing and efforts to
prevent slippery conditions.

The load on 
Lake Kallavesi from
urban Kuopio stormwater
Päivi Rissanen

Urbanisation interferes with the natural circula-
tion and physical and chemical properties of
water. Moreover, changes in water quality may
impair the ecological state of waterways. Con-
cern over the state of bay areas in Lake
Kallavesi prompted an investigation into the
load caused by, and the need to purify,
stormwater. Based on the findings, an action
programme will be drawn up for each drainage
basin to reduce the stormwater load.

Monitoring harmful 
organic substances at
treatment plants and 
in waterways.
Jaakko Mannio

Insufficient information on the properties, emis-
sion sources and environmental occurrence of
substances in use is a problem in the risk man-
agement of chemical compounds. In an effort
to improve monitoring and analytical proce-
dures of these substances, and also coopera-
tion between laboratories in Finland, VESKA 1
has charted the priority substances in con-
sumer and industrial use as defined by the EU
Water Framework Directive.

Other articles

From flood control
towards integrated urban
stormwater management
Nora Sillanpää

When should delivery of a
water supply plant be
submitted to tender?
Heikki Tuomela

Water management in
urban planning
Pertti Vakkilainen

VT0702 s57-58  27.3.2007  12:01  Sivu 57



Tammikuussa 1995 istuin Wienin tek-
nillisen yliopiston vesitalouden lai-
toksen aamukahvipöydässä ja yritin

ymmärtää ajoin kiihkeänä käyvää väitte-
lyä. Äkkiä eräs keskustelijoista kääntyi
puoleeni ja murteensa jättäen kysyi huo-
lellisesti saksaa lausuen, missä määrin
Suomessa sovelletaan luonnonmukaisen
vesirakentamisen, naturnaher Wasser-
baun, periaatteita. Käsite ei ollut minul-
le tuttu, mutta vastasin kuitenkin kerto-
malla, että aikoinaan uittoa varten perat-
tuja koskia kunnostetaan  maassamme
parhaillaan.

Keskustelu jäi askarruttamaan. Virka-
vapaus tarjosi mahdollisuuden perehtyä
luonnonmukaiseen vesirakentamiseen ja
kevään aikana opin lukemalla ja wieni-
läisten kollegojen kanssa keskustelemal-
la, että sillä ymmärretään toimintaa, joka
tähtää vesiluonnon rakenteellisen ja toi-
minnallisen monimuotoisuuden säilyttä-
miseen ja ennallistamiseen. Valuma-alue-
näkökulma on  tässä toiminnassa tärkeä.

Samana vuonna käynnistimme Ota-
niemessä pienehkön selvityksen, jonka
jatkona oli Nuuksion Myllypuron entis-
tämisen suunnittelu ja toteutus. Ajan mu-
kana tutkimus sai jäntevyyttä ja sen pai-
nopiste asettui luonnonmukaisten uo-
mien virtausopillisten ongelmien ratkai-
semiseen. Monivuotisen työn tulokset
ovat tuottaneet laboratoriomme tutkijoille
ansaittua kansainvälistä tunnustusta.

Vähitellen tutkimus laajeni ja aloitim-
me vuonna 2001 kolmen pienen taajama-
alueen havainnoinnin Espoossa. Olem-
me mitanneet intensiivisesti säätekijöi-
tä, vesimääriä ja vesien laatua nyt jo yli

viiden vuoden ajan. Tavoitteena on en-
sinnäkin ollut selvittää maankäytön muu-
tosten vaikutusta vesien kiertokulkuun,
niin veden määrään kuin laatuun. Tut-
kimuksemme perimmäiset tavoitteet liit-
tyvät kuitenkin luonnonmukaiseen vesi-
rakentamiseen. Jos ja kun tiedämme,
kuinka taajamarakentaminen muuttaa
hydrologista kiertoa, voimme arvioida,
millaisin menetelmin ja missä määrin on
järkevää pyrkiä kohti luonnollista tilan-
netta.

Meillä Suomessa on taajamien maan-
kuivatus totuttu ratkaisemaan johtamal-
la sade- ja sulamisvedet sadevesiviemä-
reillä mahdollisimman nopeasti pois. Voi-
daan syystä kysyä, onko tämä oikea me-
nettelytapa.

Taajama-alueilla valunta muuttuu sitä
rajummin mitä enemmän läpäisemätön-
tä pintaa on. Samalla valumavesien laa-
tu heikkenee. Erityisesti kiintoainepitoi-
suudet ja liikenteestä peräisin olevien
epäpuhtauksien kuten öljyjen ja raskas-
metallien määrät vesissä kasvavat. 

Nämä seikat yhdistettynä maisemaky-
symyksiin ovat jo useassa maassa johta-
neet siihen, että sadevesiä ei enää johde-
ta viemäreihin, vaan ne pyritään mah-
dollisuuksien mukaan imeyttämään
maaperään tai johtamaan pintauomissa
kosteikkojen kautta vesistöön. Esimer-
kiksi Wienin eräillä alueilla sadevesi-
viemäröinti on korvattu avouomilla, joi-
den varteen on rakennettu kävelyteitä ja
jotka näin toimivat kaupunkilaisten vir-
kistäytymispaikkoina.

Tukholman ja Helsingin kaupungin an-
tamien virallisten ohjeiden vertailu pal-

jastaa, kuinka eri tavalla näissä kahdessa
pohjoisessa kaupungissa asiasta ajatel-
laan. Tukholmassa lähtökohtana on va-
luma-alue ja johtavana periaatteena pyr-
kimys vähentää likaantumista jo sen syn-
typaikalla. Ensisijaisina toimenpiteinä ko-
rostetaan veden imeyttämistä maahan
ja valunnan hidastamista.

Helsingissä valuma-alueesta ei juuri-
kaan välitetä ja määräysten mukaan ve-
det tulee pääsääntöisesti johtaa sadeve-
siviemäriin ja vain erityistapauksissa ne
voidaan johtaa avouomiin.

Uudenlaiset ajatukset taajamavesien
hoitamisesta ovat vähitellen rantautu-
massa myös Suomeen. Eräänä pontime-
na ovat olleet viime vuosien kaupunki-
tulvat. Eräissä kaupungeissamme on jo
toteutettu aiempaa luonnonmukaisem-
pia ratkaisuja. 

Vesitalouslehden vuoden takaisessa
numerossa yhdyskuntatekniikan pääl-
likkö Jussi Kauppi Suomen Kuntaliitosta
kirjoitti, että ’’kaupungin kuivatus tulisi
riittävällä tarkkuudella suunnitella jo kaa-
voituksen yhteydessä’’. Tähän käsityk-
seen on helppo yhtyä. Kaavoituksen yh-
teyteen tulisi todella liittää suunnitelma
kaavoitettavan alueen vesitalouden jär-
jestämisestä. Lähtökohtana on oltava va-
luma-alue ja keskeisenä tavoitteena ve-
siin kohdistuvien haitallisten muutosten
minimointi. 

Yhdyskuntasuunnittelijoiden koulu-
tuksen oleelliseksi osaksi tulisi liittää va-
luma-alueen vesitaloutta käsittelevä
osuus.
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Vesitalous osaksi
yhdyskunta-
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Pertti Vakkilainen
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Oy KWH Pipe Ab, PL 21, 65101 Vaasa
Puhelin (06) 326 5511, Telefax (06) 315 3088

www.kwhpipe.fi
www.wehoputs.com

• Laaja mallisto: kiinteistö- ja kyläkohtaiset puhdistamot
• Tutkitusti parhaat puhdistustulokset
• Vähäinen huollontarve

WehoPuts-pienpuhdistamot

Konginkankaan kylän alavesisäiliö. Weholite-säiliö
on sisämitaltaan 2400 mm, pituudeltaan 25 m ja
tilavuudeltaan 100 m3. Sisähalkaisijaltaan 2200 mm:n
pumppuhuone on liitetty säiliön päähän.

Weholite-säiliöt
kokonaistoimituksina
Esimerkkisovelluksia:
• Alavesisäiliöt
• Alkalointisäiliöt
• Kemikaalisäiliöt
• Saostussäiliöt

• Tasausaltaat
• Ylivuotosäiliöt
• Tulvavesien keräilyaltaat

Varma ja kestävä Weholite-säiliö
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