
Vesitalous 2/2008 �



Vesitalous 2/2008�

VT0706 kansi 3 21.11.2007 18:57 Sivu 51



Vesitalous 3/2008 ilmestyy 4.6. 
Ilmoitusvaraukset 12.5. mennessä.

Seuraavassa numerossa teemana on Vesihuolto.

VESITALOUS SiSältö 2/2008

Vol. XLIX

Julkaisija
ympäristöviestintä yvt oy

Puhelin (09) 694 0622
Annankatu 29 A 18

00100 Helsinki

Kustantaja
talotekniikka-julkaisut oy

Harri Mannila
E-mail: harri.mannila@talotekniikka-julkaisut.fi

Päätoimittaja
Timo Maasilta

Maa- ja vesitekniikan tuki ry
Annankatu 29 A 18

00100 Helsinki
E-mail: timo.maasilta@mvtt.fi

Toimitussihteeri
Tuomo Häyrynen
Puistopiha 4 A 10

02610 Espoo
Puhelin (050) 585 7996

E-mail: tuomo.hayrynen@talotekniikka-julkaisut.fi

Tilaukset ja osoitteenmuutokset
Taina Hihkiö

Maa- ja vesitekniikan tuki ry
Puhelin (09) 694 0622

Faksi (09) 694 9772
E-mail: vesitalous@mvtt.fi

Ilmoitukset
Harri Mannila
Koivistontie 16 B
02140 ESPOO

Puhelin (050) 66174
E-mail: harri.mannila@gmail.com tai

ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi

Kannen kuva
Jukka Nissinen

Painopaikka
Forssan Kirjapaino Oy

ISSN 0505-3838

Asiantuntijat ovat tarkastaneet lehden artikkelit. 

Toimituskunta
Minna Hanski

dipl.ins. 
Maa- ja metsätalousministeriö

Esko Kuusisto
fil.tri, hydrologi

Suomen ympäristökeskus, 
hydrologian yksikkö

Riina Liikanen
tekn.tri, vesihuoltoinsinööri
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys

Hannele Kärkinen
dipl.ins., ympäristöinsinööri

Uudenmaan ympäristökeskus
Saijariina Toivikko

dipl.ins., vesihuoltoinsinööri
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys

Riku Vahala
tekn.tri., vesihuoltotekniikan professori

Teknillinen korkeakoulu
Olli Varis

tekn.tri, dosentti, akatemiatutkija
Teknillinen korkeakoulu

Erkki Vuori
lääket.kir.tri, oikeuskemian professori

Helsingin yliopisto, oikeuslääketieteen laitos

Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa.
Vuosikerran hinta on 50 €.

Pyydä vesihuollon tarviketarjous Vesitalouden 
markkinapaikan kautta!

www.vesitalous.com

Tämän numeron kokosi
Leena Westerholm  

E-mail: leena.westerholm@mmm.fi

4	 Vesivoima	taas	esillä
Timo KoTKasaari

Padot ja vesivoima:

5	 Vesivoima	ja	yhteiskunta
Birger YlisauKKo-oja

tulevaisuuden sähköjärjestelmä tarvitsee lisää nopeaan säätöön kykenevää tuotantoa, joka toteutetaan sellaisilla 
hankkeilla, jotka rasittavat ympäristöä vähiten. Hyvin suunniteltua vesivoimaa on tässä vertailussa vaikea voittaa.

8	 Vesivoiman	lisärakentamisen	tarve	ja	mahdollisuudet	Suomessa
ari aalTo

teknistaloudellisesti merkittävää uutta vesivoimaa on suomessa mahdollista rakentaa kaikkiaan 934 MW eli 2 976 GWh 
vuodessa. Neljännes tästä energiasta saadaan voimalaitoskoneistoja uusimalla. tärkeimmät muut kohteet ovat Kemijoella, 
iijoella ja Kymijoella.

12	 Vesivoimalaitosten	tehonlisäysten	tekniset		
mahdollisuudet	ja	oikeudelliset	edellytykset
Kaj HellsTen

Vesivoimalaitosten hyötysuhde on tunnetusti korkea, mutta peruskorjauksen yhteydessä tehtävällä tehonnostolla sitä 
voidaan edelleen parantaa. tehonnosto ei välttämättä edellytä vesilain mukaista lupaa, mutta säännökset ovat osittain 
tulkinnanvaraisia.

14	 Kalatiet	rakennettujen	vesistöjen	elvyttäjinä
anne laine 
osana eurooppalaista vesienhoitoa ollaan suomessakin tarkastelemassa mahdollisuuksia parantaa eliöstön vapaata 
liikkumista rakennetuissa vesissä. Voidaanko vaelluskalojen luontaisia lisääntymisedellytyksiä parantaa samalla,  
kun on sitouduttu uusiutuvan energiantuotannon lisäämiseen?

17	 Suomen	patoturvallisuudesta
risTo Kuusiniemi ja Timo maijala

Patoturvallisuuslaki on ollut voimassa yli 20 vuotta, minkä aikana patoturvallisuustoiminta on vakiintunut.  
lainsäädännön uudistaminen on parhaillaan käynnissä ja samassa yhteydessä laaditaan  
patoturvallisuusopas, joka korvaa nykyiset patoturvallisuusohjeet.

Lainsäädäntö:

21	 Tulviin	ja	kuivuuteen	liittyvät	oikeudelliset	kysymykset
PeKKa ViHerVuori

Vesistöjen kunto:

25	 Kivijärven	-	Valkealan	reitin	tila	heikentynyt
riiTTa HeiKKa

Kivijärven- Valkealan reitin tila on hitaasti lähtenyt heikkenemään 2000-luvulle tultaessa.  
suunta käy ilmi jokaiselta havaintopaikalta, jolta vedenlaatutietoa on olemassa.  
Reitin tilan kehitystä on syytä seurata, jotta voidaan kartoittaa heikentymisen syitä. 

Talous:

31	 Kunnallinen	yrittäjyys	ja	Suomen	vesisektorin	kaupallistaminen
ricHard WindiscHHofer 
suomessa julkisten vesilaitosten kuntaomistajat ovat kaupallistamista eteenpäin ajava voima.  
Kunnat ja kaupungit näkevät itsensä yhä enemmän liiketoimintaa harjoittavina yrityksinä.  
tämäntyyppinen kuntien yrittäjyysajattelu on uhka vesihuollon kestävyydelle.

Ajankohtaista:

34	 Tekniikan	päivät	avasi	TKK:n	juhlavuoden
38	 Suomen	vesiohjelma	(2008-2013)	on	käynnistynyt

riKu VaHala ja Björn KlöVe

42	 Blogi:	Vesikeskuksen	johtaja
juHani KeTTunen

44	 Liikehakemisto
50	 Abstracts
Vieraskynä:

51	 Vesivoimalaitokset	kulttuuriperinnön	vaalijoina
TurKKa mYllYKYlä



Vesitalous 2/2008�

Padot ja vesivoima

Vesivoima taas esillä Pääkirjoitus

Vesivoima ja padot ovat jälleen 
mitä ajankohtaisin keskustelun 
aihe. Teeman ajankohtaisuu-

teen vaikuttavat nyt suuresti toisenlai-
set syyt kuin aiemmin. Vesivoima tun-
netaan ehkä parhaiten sodan jälkeis-
ten jällenrakentamisen vuosien ajalta. 
Suomen teollistumiselle vesivoima tar-
josi tuolloin kotimaisen ja toimintavar-
man energialähteen. Tultaessa 1980-
luvulle katsottiin, että pääosa rakenta-
mattomasta vesivoimasta oli tullut jo 
rakennetuksi, ja vapaiden virtaavien 
vesien luonnonsuojelunäkökulma al-
koi korostua. Katsottiin, että maastam-
me puuttui sellainen sääntelyjärjestel-
mä, jossa luonnonsuojelun kannalta 
arvokkaita virtaavia vesiä voitaisiin py-
syvästi suojella vesivoiman käytöstä ai-
heutuvilta vahingollisilta muutoksilta. 
Uudessa ympäristöministeriössä valmis-
teltiin koskiensuojelulakiesitys. Vuonna 
1987 voimaan tulleella koskiensuojelu-
lailla suojeltiin 53 virtaavan veden ve-
sistöä tai sen osaa voimalaitosrakenta-
miselta. Ounasjoki oli suojeltu hieman 
aikaisemmin erityislailla.

Jokien patoaminen vesivoimakäyt-
töön johti siihen, etteivät lohikalakan-
nat enää voineet nousta kutujokiinsa li-
sääntymään. Kompensaatioina tulivat 
kysymykseen kalanhoitovelvoitteet ja 
kalastuskorvaukset. Näiden osalta pet-
tymyksiä koettiin eräissä merkittävis-
sä jokivesistöissä hitaan vesioikeuspro-
sessin takia. Tämä johti kärjistyneim-
pään tilanteeseen Kemijoella, jossa niin 
sanotun ”karvalakkilähetystön” avul-
la haettiin oikeutta 1970–1980 -luvun 
taitteessa.

Osapuolet voivat nykyään tarkas-
tella kala-asioita kiihkottomammin. 
Kalanhoitovelvoitteiden onnistunut 
toteuttaminen koetaan kaikkien osa-
puolten eduksi. Kalateitä koskeva tut-
kimus- ja kehittämistyö on aktiivista. 
Esimerkiksi Oulujoella ja Kemijoella 
ponnistellaan vaelluskalojen palautta-
miseksi. Hiitolanjoella puolestaan on 
kysymys arvokkaan Laatokan järvi-
lohen nousun turvaamisesta Suomen 
puolelle.

Patoturvallisuuden ala kohtaa myös 
uudenlaisia haasteita. Ilmaston muuttu-
essa sää- ja vesiolojen ääri-ilmiöt yleis-
tyvät. Poikkeuksellisten tulvien riskin 

Timo KoTKAsAAri
ylijohtaja, osastopäällikkö
maa- ja metsätalousministeriö,  
maaseutu- ja luonnonvaraosasto
E-mail: timo.kotkasaari@mmm.fi

Kirjoittaja toimi puheenjohtajana 
vesilakitoimikunnassa ja -työryhmässä, 
jotka valmistelivat ehdotuksen vesilain 
kokonaisuudistukseksi.

arvioidaan kasvavan Suomessa. Talvien 
lämmetessä hyydepadot aiheuttavat jo 
nyt yhä useammin ennalta-arvaamat-
tomia tulvia. Patojen turvallisuus tulee 
varmistaa muuttuvissa hydrologisissa 
oloissa. Patoturvallisuussäännöstön uu-
distamistyö on parhaillaan vireillä. Tässä 
työssä on tarkoitus kehittää muun mu-
assa patojen vahingonvaaraselvitysten 
sisältöä kattamaan nykyistä paremmin 
olosuhdemuutokset mukaan lukien sa-
massa vesistössä tapahtuneen peräk-
käisten patojen sortumisesta johtuvan 
yhteisvaikutuksen (ns. domino-efekti). 
Patoturvallisuusviranomainen voisi 
edellyttää viiden vuoden välein toistu-
vassa tarkastuksessa padon vahingon-
vaaraselvityksen päivittämistä, hydro-
logisen mitoituksen tarkistamista ja pa-
don rakenteen perusteellista arviointia.

Vesivoimasta on tullut uudelleen 
ajankohtainen asia Matti Vanhasen II 
hallitusohjelman ja uusiutuvia energia-
lähteitä koskevien uusien haasteiden ta-
kia. Hallitusohjelman mukaan ”hallitus 
on valmis lisäämään tuntuvasti vesivoi-
man käyttöä”. Tuoreen ”Voimaa vedes-
tä 2007” -selvityksen mukaan Suomessa 
olisi teknistaloudellisesti merkittävää 
vesivoimaa 934 MW, 2976 GWh/a. 
Tästä vesivoimapotentiaalista on suo-
jeltu 569 MW, 2337 GWh/a. Suojelun 
piirissä ovat muun muassa Ounasjoki 
(erityislailla), Kollaja ja Iijoen keski-osa 
(koskiensuojelulailla) sekä Vuotos (osin 
Natura- aluetta). Suojellun vesivoiman 
lisäämisen perusteet ovat näiden kohtei-
den osalta poliittiset.

Viimeaikainen allashankkeita koske-
va yhteiskunnallinen keskustelu on tah-
dottu kytkeä vesilain kokonaisuudistuk-
seen. Julkisuudessa on puhuttu vesilain 
uudistuksesta peräti ”Vuotoslakina”. 
Vesilain kokonaisuudistuksella tähdä-
tään vesilain rakenteen kehittämisen 
ohella muun muassa vesitaloushankkei-
ta ja lupamenettelyä koskeviin uudistus-
ehdotuksiin. Uudistuksesta vallitsee laaja 
yksimielisyys. Oikeastaan ainoa erimieli-
syyden aihe on vesilain ehdoton luvan-
myöntämiseste. Vesilain voimassa olevan 
2  luvun 5 §:n mukaan merkittäväkään 
hanke ei voi saada lupaa, jos siitä aiheu-
tuu laajoja yleisvahingollisia seurauksia. 
Lainkohdan mukaan lupaharkinnassa ei 
suoriteta hyötyjen ja haittojen vertailua, 

vaan luvan epääminen harkitaan yksin-
omaan hankkeen vaikutusten pohjalta.

Vesilain muutosta valmistelleen toi-
mikunnan enemmistö katsoi, että pel-
kästään haitan suuruuteen perustuva ar-
viointi on liian ehdoton ja jäykkä. Lisäksi 
laajojen haittojen arviointi sisältää arvos-
tuksenvaraisia elementtejä, jotka eivät 
välttämättä kaikilta osin kuulu oikeu-
dellisen harkinnan piiriin. Tämän vuoksi 
toimikunta ehdotti, että valtioneuvosto 
voisi tietyin edellytyksin myöntää poik-
keuksen ehdottomasta luvanmyöntämis-
kiellosta yhteiskunnallisesti merkittävälle 
vesitaloushankkeelle. Tämä poikkeusme-
nettely on kytketty Vuotosta koskevaan 
keskusteluun. Tällainen kytkentä on vir-
heellinen, sillä valtionneuvoston mah-
dollisuus harkita poikkeuksen myöntä-
mistä ehdottomasta luvanmyöntämises-
teestä koskisi kaikkia vesitaloushankkei-
ta. Sitä paitsi vesilainsäädännön mukaan 
lainvoimainen lupapäätös saa sitovan oi-
keusvoimavaikutuksen vain tietyn suun-
nitelman mukaiseen hakemukseen näh-
den. Sama hanke muutettuna tulee kä-
sitellä uuden hakemuksen tavoin jo voi-
massa olevan vesilain mukaan.

Vesilain kokonaisuudistukseen soisi 
löytyvän kompromissiratkaisu, sillä uu-
distus tulee hallitusohjelman mukaan 
toteuttaa.  
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Vesivoima ja 
yhteiskunta

Vanhoista lehtikirjoituksista voi 
päätellä, että yhteiskunta suh-
tautui pohjoisen vesivoiman ra-

kentamiseen innostuneesti, suorastaan 
ihannoivasti. Rakentaminen oli sen ajan 
yhteiskuntavastuuta, kun sosiaalista tur-
vaverkkoa ei ollut.

Rakentamisella oli kiire. Kun nor-
maali lupamenettely olisi vienyt liikaa 
aikaa, säädettiin poikkeuslaki, jonka 
nojalla voitiin myöntää väliaikaisia lu-
pia. Ajatus oli, että vahinkoasiat hoide-
taan sen jälkeen, kaikessa rauhassa.

Vahinkoasioiden selvittäminen kes-
ti luvattoman kauan. Kun esimerkiksi 
Isohaara Kemijoessa oli suljettu padolla 
vuonna 1948, lopullinen lupakäsittely 
käynnistyi vasta vuonna 1962 vesilain 
tultua voimaan. Uusi lupaviranomai-
nen joutui heti mahdottoman tehtävän 
eteen. Kun päätökset aikanaan saivat 
lainvoiman, yhteiskunnan arvomaail-
ma oli ehtinyt jo muuttua, eikä kaikkia 
ratkaisuja pidetty enää oikeina.

Sodasta alkunsa saanut vesivoima-
rakentamisen väärä marssijärjestys joh-

ti yhteiskunnalliseen konfliktiin 1970 
–luvulla. Peli vihellettiin poikki säätä-
mällä koskiensuojelulaki vuonna 1987. 
Laki lopetti lähes kaiken vesivoimara-
kentamisen Suomessa. Sähkön saannin 
kannalta asia ei näyttänyt ongelmalli-
selta, kun sähköä voitiin tuottaa suu-
rissa yksiköissä edullisella kivihiilellä ja 
ydinvoimalla.

Yhteiskunnan arvot  
näkyvät suunnitelmissa
Voimalaitosrakentamisen erilaiset il-
mentymät heijastavat mielenkiintoisel-
la tavalla yhteiskunnan arvomaailmaa 
eri aikakausina. Esimerkiksi Iijoen en-
simmäiset voimalaitokset on suunnitel-
tu 1950-luvun käytännön mukaisesti. 
Ratkaisu oli puhdas teknistaloudelli-
nen optimi: joki poikki ja halki! Joen 
poikki rakennetulla padolla vesi nostet-
tiin uomassa suunnitellulle padotusta-
solle, jolloin rannat ja asuinpaikat jäi-
vät veden alle. Padon alapuolella uoma 
halkaistiin kahteen osaan niin, että toi-
nen puoli toimi laitoksen alakanavana 

ja toinen puoli jäi tulvauomaksi, jo-
ka tulvan mentyä oli kokonaan kuiva. 
Ympäristönäkökohdilla ei ollut lain-
kaan merkitystä.

Lähestyttäessä 1970 –lukua ym-
päristöasiat alkoivat saada jalansijaa. 
Iijoellakin suunnittelukäytäntö muut-
tui niin, että suurimmat maisemalliset 
häiriöalueet sijoitettiin sivuun jokiuo-
masta johtamalla vesi tekouomaa pitkin 
kuivalle maalle rakennettuun voimalai-
tokseen. Näin luonnonuoman rannat 
ja asutus säästyivät. Itse uoma säilytet-
tiin vesialueena pohjapadoilla. Uomaan 
juoksutettiin vettä sen verran, että hap-
pitilanne pysyi hyvänä. Luonnonuoman 
suvanto-osilla muutos luonnontilaan oli 
melko vähäinen. Huomattava muutos 
sen sijaan oli koskien häviäminen.

Lähestyttäessä 1990 –lukua ym-
päristönäkökohdilla oli jo hyvin suu-
ri painoarvo. Pohjolan Voimassa oli 
runsaan vuosikymmenen aikana ke-
hittynyt vesiympäristöjen kunnostuk-
seen uusi ajattelu- ja toimintatapa, jo-
ka vuonna 1989 nimettiin ”aktiiviseksi 

Birger YLisAuKKo-ojA
Toimitusjohtaja, PVO-Vesivoima Oy
E-mail: birger.ylisaukko-oja@pvo.fi

Kirjoittaja on Pohjolan Voiman 
vesivoimayhtiön PVO-Vesivoima 
Oy:n toimitusjohtaja. Hän toimii 
myös Energiateollisuus ry:n 
Vesivoimatoimikunnan puheenjohtajana.

Vesivoima on hyvin vanha energialähde Suomessa. 
Pääosa Etelä-Suomen joista rakennettiin ennen tois-
ta maailmansotaa. Sodassa Suomi menetti suuren osan 
sähköntuotannostaan Neuvostoliitolle. Rauhan palattua 
maa piti saada jaloilleen, teollisuus toimimaan ja ihmisil-
le töitä. Pohjois-Suomen joet tarjosivat silloin ”ehtymät-
tömän” resurssin. Vesivoima on edelleen tärkein uusiutu-
va energialähde Suomen sähköntuotannossa. Kunnille 
vesivoimalaitoksista maksettava kiinteistövero vastaa 
seitsemän tuhannen teollisuustyöpaikan kunnallisvero-
tuloa. Vesivoiman asema ja tehtävä on muuttunut vuosi-
kymmenien saatossa ja muutos jatkuu.



Vesitalous 2/2008�

Padot ja vesivoima Padot ja vesivoima

ympäristönhoitopolitiikaksi”. Sen pe-
ruslähtökohta oli omaehtoinen ympä-
ristönhoito yhteistyössä sidosryhmien 
kanssa. Tämä toimintatapa avasi aivan 
uudenlaiset mahdollisuudet rakennet-
tujen vesiympäristöjen kunnostukseen 
ja hoitoon. Kunnostussuunnitelmat ei-
vät rajoittuneet velvoitteisiin, vaan ne 
voitiin laatia paljon laajempina, tar-
koituksenmukaisina kokonaisuuksi-
na. Niiden toteutukseen osallistuivat 
useat tahot, yhtiön lisäksi useimmiten 
ympäristökeskukset ja kunnat. Suurin 
yksittäinen kunnostushanke oli Iijoen 
kuivuneiden jokiuomien maisemoin-
ti: kaikkiaan kymmenen kilometriä, 26 
pohjakynnystä, kolme miljoonaa euroa, 
kaksitoista vuotta. Vapaaehtoisesti, yh-
teistyönä, ilman lupamääräyksiä.

Kollaja – uuden sukupolven 
suunnitelma
Sähköntuotannon kannalta Iijoen pe-
ruspulma on alhainen järvisyys ja si-
tä seuraava virtaamien vaihtelu. 
Alajuoksun viisi voimalaitosta käyvät 
puolella teholla tulvasta seuraavaan tul-
vaan. Kevättulva ylittää koneistovirtaa-
man usein viisinkertaisesti. Jopa kol-
masosa Iijoen vuotuisesta vesimäärästä 
menee tulvavesinä voimalaitosten ohi. 
Tulvavesien varastointiin tarvittaisiin 
Kollajan tekojärvi, jota säännösteltäi-
siin Kollajan voimalaitoksella.

Nykyiset suunnittelun lähtökohdat 
ovat aivan toiset kuin vuosikymme-
niä sitten. Vaikutuspiirissä olevat kaksi 
Natura-aluetta rajattaisiin padolla ko-
konaan vaikutusalueen ulkopuolelle. 
Kolmas Natura-alue - Pudasjärven suis-
to, joka on erityinen suuren luontaisen 
vedenvaihtelun vuoksi - odottaa sellaista 
säännöstelyratkaisua, joka toisaalta tur-
vaisi Natura-arvot ja toisaalta helpottai-
si Pudasjärven virkistyskäyttöä.

Herkin ympäristökysymys on 34 ki-
lometriä pitkä luonnonuoma, joka jäisi 
sivuun päävirtausreitiltä. Se muodostuu 
kahdesta pitkästä suvannosta ja kahdesta, 
yhteensä kymmenen kilometrin koskijak-
soista. Uuden suunnitelman tavoitteena 
on säilyttää myös kosket. Vesivoimaa ei 
silloin voi hyödyntää täysimääräisesti, vaan 
huomattava osa vedestä olisi juoksutettava 
voimalaitoksen ohi. Suunnittelun lähtö-
kohta on, että kalan kulku on esteetön ja 
vesillä liikkuminen on edelleen mahdollis-

Voimalaitosten rakentamisen yhteydessä kuiviksi jääneet Iijoen uomanosat on maisemoitu 
vapaaehtoisesti yhteistyöhankkeena Pohjolan Voiman, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökes-
kuksen ja kuntien kanssa. Kuva: Juha Kerkelä.

ta siellä missä nykyisinkin. Korkeat tulvat 
jäisivät pois, mikä edistäisi maankäyttöä 
rannoilla. Yhtään koskea ei rakennettaisi, 
kun voimalaitos ja tekojärvi sijoittuisivat 
kilometrien päähän jokiuomasta.

Kala kiehtoo
Vesivoiman historialliset rasitteet nouse-
vat julkisuuteen aika ajoin. Usein aihee-
na on kala. Se onkin vesivoiman tärkein 
ympäristökysymys. Keskustelunaiheena 
se on kiehtova, koska siinä on vähän kiis-
tattomia totuuksia, mutta paljon toimi-
joita, joiden tavoitteet ovat erilaiset.

Pohjoisissa joissa yksi totuus on oi-
keudellinen peruslinjaus, joka on mää-
ritetty viranomaisten päätöksillä: joen 
suulle istutetaan vaellusvalmiita kalan-
poikasia niin, että istutukset vastaavat 
luonnontilaisen joen poikastuotantoa. 
Kun merellinen vaelluskala ei enää voi-
nut nousta jokeen kalastettavaksi, me-
netetty saalis korvattiin kalastajille ker-
takaikkisesti rahalla.

Myös rakennettujen jokien ja sään-
nösteltyjen järvien kalatalouteen panos-
tetaan paljon. Yhteistyössä kalastuskun-
tien kanssa toimenpiteitä suunnataan 
vastaamaan mahdollisimman hyvin ka-
lastuksen tarpeita.

Suomen vesivoimalaitoksiin ei juuri 
ole rakennettu kalateitä, koska patojen 
yläpuolella ei yleensä ole lisääntymisalu-
eita tai ne ovat kaukana ja useiden vael-

lusesteiden takana. Kalaviranomaiset, 
kalatutkijat ja useimmat kalastajat 
ovat selvillä siitä, että kalateiden avul-
la ei yksin voida ylläpitää elinvoimaisia 
vaelluskalakantoja.

Myös kalateitä on tarkoituksenmu-
kaista pohtia eri osapuolten välisenä yh-
teistyökysymyksenä. Jos kalateiden raken-
tamiselle nähdään tässä pohdinnassa jär-
kevät perusteet, toteuttamiseen on mah-
dollista löytää toimivia ratkaisumalleja. 
Perusedellytys on tässäkin toimiva vuoro-
puhelu osapuolten kesken. Vuoropuhelu 
pitäisi laajentaa jokivarsilta merialueelle, 
sillä vahva jokeen nouseva kanta on toi-
mivuuden peruslähtökohta. Iijoella eri-
tyisen arvokasta on, että alkuperäinen lo-
hikanta on onnistuttu säilyttämään.

Tarvitaanko vesivoimaa?
Vesivoima on edelleen tärkein uusiutu-
va energialähde Suomen sähköntuotan-
nossa. Muihin tuotantomuotoihin ver-
rattuna vesivoiman ominaisuudet ovat 
ylivoimaiset: yli 90 prosenttia virtaa-
van veden energiasta saadaan sähkök-
si. Jos käytettävissä on riittävä vesiva-
rasto, tuotantoa voidaan nopeasti sää-
tää laajalla tehoalueella hyötysuhteen 
sanottavasti huonontumatta. Tämä on 
korvaamaton ominaisuus etenkin, kun 
kysymyksessä on tuote, jota ei voida 
varastoida. Sähkön tuotannon pitää jo-
ka hetki vastata kulutusta.
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Suomen vuorokautinen tehotar-
peen vaihtelu on noin 2000 mega-
wattia. Se johtuu suoraan ihmisten 
vuorokausi- ja viikkorytmistä. Tämä 
tuotantotarpeen vaihtelu täytetään lä-
hes kokonaan vesivoimalla. Siitä ko-
timaisen vesivoiman osuus on suuri. 
Vesivoimalaitokset huolehtivat auto-
maattisesti, että sähköverkon jaksolu-
ku pysyy oikeana.

EU:n päätösten mukaisesti Suomi 
joutuu lisäämään huomattavasti uu-
siutuvien energialähteiden käyttöä. 
Merkittävin potentiaali on tuulivoi-
ma. Lisäystarpeeksi arvioidaan yleises-
ti jopa 2000 megawattia. Kun kysy-
myksessä on satunnaisesti vaihteleva 
tuotantomuoto, se vaatii tuekseen sää-
tökykyistä tuotantoa. Vesivoiman teh-
tävä käy yhä vaativammaksi, eikä se 
onnistu ilman täydennysrakentamista. 
Jos vesivoimaa ei voida lisätä vesistöis-
sä, päädytään ennen pitkää pumppu-
voimalaitoksiin. Energiatehokkuuden 
näkökulmasta sellainen ratkaisutapa 
ei näyttäisi kovin tavoiteltavalta.

Hallitus on ohjelmassaan sitoutu-
nut lisäämään tuntuvasti vesivoimaa. 
Kirjauksen sisältö on hallitusryhmissä 
ymmärretty eri tavalla. Joidenkin hal-
litusosapuolten mielestä hallitusohjel-
man tavoite tulee täytetyksi nykyisten 
voimalaitosten tehostamistoimilla eikä 
täydennysrakentamista tarvita. Tämä 

tulkinta tuottaa kysymyksen, miksi nä-
mä toimet olisi kirjoitettu hallitusoh-
jelmaan, kun ne toteutuvat hallituksen 
toimenpiteistä riippumatta eikä halli-
tus niitä millään tavalla edistä.

Vesivoima on 
yhteiskunnallinen kysymys
Vesivoima poikkeaa muista energiantuo-
tantomuodoista siinä, että vesivoiman 
tuotannon on sopeuduttava yhteiseloon 
lukuisien muiden vesienkäyttömuotojen 
kanssa. Yhteiselo ei onnistu ilman toimi-
vaa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa.

Jos vuoropuhelu yhteiskunnassa toi-
mii, se antaa mahdollisuuden myös ve-
sivoiman lisäämiseen. Paras työkalu mah-
dollisuuksien selvittämiseen on ympäristö-
vaikutusten arviointimenettely. Se on hal-
littu vuorovaikutusprosessi, jonka myötä 
suunnitelma saa lopullisen muotonsa, ja 
paikallisilla asukkailla on aito mahdolli-
suus vaikuttaa suunnitelman sisältöön.

Sodan jälkeen kansakunta nostettiin 
jaloilleen vesivoimalla. Vesivoiman arvo 
ei ole siitä vähentynyt, vaikka perusteet 
ovat osin toiset. Tulevaisuuden sähköjär-
jestelmä tarvitsee lisää nopeaan säätöön 
kykenevää tuotantoa. Yhteiskunnan 
kokonaisedun mukaista on toteuttaa 
se sellaisilla hankkeilla, jotka kokonai-
suutena rasittavat ympäristöä vähiten. 
Hyvin suunniteltua vesivoimaa on tässä 
vertailussa vaikea voittaa.  

Turbiinin siipien uusi muotoilu 
parantaa hyötysuhdetta. Teho 
kasvaa, kun turbiinin napa on 
ohuempi ja vesimäärä kasvaa. 
Turbiinien vaihtaminen ei yk-
sin riitä täyttämään kasvavaa 
säätökapasiteetin tarvetta.  
Kuva: Jyrki Kallio-Koski.
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Pohjoismaissa sähköntuotan-
tojärjestelmän voimalaitok-
set on yhdistetty siirtoverkon 

kautta yhdeksi kokonaisuudeksi, jo-
hon kuuluvat Suomi, Ruotsi, Norja 
ja Itä-Tanska. Tässä pohjoismaises-
sa järjestelmässä tuotantoa säädetään 
jatkuvasti siten, että kokonaistuotan-
to on yhtä suuri kuin kokonaiskulu-

tus. Säätöön käytetään pääasiassa ve-
sivoimalaitoksia, jotka kykenevät jat-
kuvaan säätöön ilman portaittaisia 
tehomuutoksia. Voimalaitoksilla yl-
läpidettävistä reserveistä vesivoiman 
osuus onkin taajuusohjatun käyttö-
reservin osalta noin 85 prosenttia ja 
taajuusohjatun häiriöreservin osalta 
noin 90 prosenttia.

Suomen nykyinen rakennettu vesi-
voimakapasiteetti on noin 3 050 MW 
ja keskivesivuoden energiantuotan-
to noin 13 050 GWh. Se on kuiten-
kin vain osittain käytettävissä nopeaan 
säätöön, sillä siihen tarvitaan tehokas-
ta lyhytaikaissäännöstelyä ja riittäviä 
vesivarastoja.

Ilmastonmuutoksen 
torjuminen vaatii lisätoimia
Eurooppa-neuvosto päätti maaliskuussa 
2007 Euroopan yhteisön tavoitteeksi li-
sätä uusiutuvien energiantuotantomuo-
tojen käyttöä yhteisön alueella 20 pro-
senttiin kokonaisenergiantarpeesta vuo-
teen 2020 mennessä. EU:n komissio on 
jättänyt tammikuussa 2008 esityksensä 
siitä, miten tämä tavoite jaetaan jäsen-
maille. Suomen velvoitteena olisi lisätä 
uusiutuvan energian käyttö 38 prosent-
tiin loppuenergian kulutuksesta nykyi-
sestä 28,5 prosentin tasosta.

EU:n asettamien velvoitteiden täyt-
täminen edellyttää kaikkien uusiutu-
van energian lähteiden hyödyntämis-
tä. Tärkeä keino uusiutuvan energian 

Vesivoiman 
lisärakentamisen 
tarve ja 
mahdollisuudet 
suomessa

Ari AALTo
dipl.ins., toimitusjohtaja 
Oy Vesirakentaja 
E-mail: ari.aalto@vesirakentaja.fi

Kirjoittaja on aiemmin työskennellyt 
erilaisissa vesivoimaan liittyvissä tehtävissä 
muun muassa vesihallituksessa ja Imatran 
Voimassa sekä energiateollisuudessa 
Ahlstrom Pyropower ja Foster Wheeler 
Power Europe -yhtiöissä.

Teknistaloudellisesti merkittävää uutta vesivoimaa on  
Suomessa mahdollista rakentaa kaikkiaan 93� MW, � 9�� GWh/a. 
Siitä voitaisiin järkevästi rakentaa vuoteen �0�0 mennessä arviolta 
puolet, ��0 MW, energiana � 330 GWh/a. Neljännes tästä energiasta 
saadaan voimalaitoskoneistoja uusimalla. Tärkeimmät muut 
kohteet ovat Kemijoella, Iijoella ja Kymijoella. Nämä hankkeet 
on suurelta osin suunniteltava uudelleen ja useiden kohteiden 
toteuttaminen edellyttäisi suojelulainsäädännön tarkistamista. 
Niiden toteuttaminen parantaisi samalla merkittävästi  
edellytyksiä tulvariskien hallintaan näissä vesistöissä. 

Sähkön tuotanto Suomessa viikolla 9/2007.
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lisäämisessä tulee olemaan tuulivoima. 
Kokemusten mukaan rakennetun tuu-
livoiman tuotannon muutokset ovat 
suuria, nopeita ja vaikeasti ennustetta-
via sekä täysin riippumattomia kuormi-
tuksen vaihtelusta. Huomattava tuuli-
voimamäärä lisää nopeaan säätöön so-
veltuvan muun kapasiteetin tarvetta 
entisestään.

Vesivoima ja tuulivoima ovat mo-
lemmat hiilidioksidivapaita ja täyden-
tävät toisiaan sähköntuotantojärjestel-
mässä. Nopeaan säätöön soveltuvaa ve-
sivoimaa voidaan lisätä ensisijaisesti täy-
dentämällä voimantuotantoon jo otet-
tujen vesistöjemme rakentamista.

Selvitys rakennuskelpoisen 
vesivoiman määrästä 
Energiateollisuus ry:n tilaamassa ja riip-
pumattoman konsulttitoimiston, Oy 
Vesirakentajan toteuttamassa selvityk-
sessä Suomen teknistaloudellisesti ra-
kentamiskelpoinen vesivoima kartoi-
tettiin vesistöittäin riippumatta toteut-
tamista koskevista mahdollisista rajoi-
tuksista tai esteistä. Toimeksiannon mu-
kaisesti eri hankkeita tarkasteltiin myös 
tulvariskien hallinnan näkökulmasta 
ennustettu ilmastonmuutos huomioon 
ottaen. Selvityksessä ei käsitelty luon-
non ja ympäristön turvaamiseen tar-
vittavia toimenpiteitä tai suunnitelmia. 
Lähtökohtana on, että kansantaloudel-
lisesti järkevät vesivoimakohteet otet-
taisiin kokonaan uuteen tarkasteluun. 
Hankkeet on suunniteltava alan toimi-
joiden, viranomaisten ja ympäristöasi-
antuntijoiden yhteisvoimin siten, että 
niin kalatalous kuin muutkin luonnon-
arvot otetaan mahdollisuuksien mu-
kaan huomioon. Perusoletus on, että 
kaikki uudelleen suunniteltavat hank-
keet tulevat yksityiskohtaiseen, laajaan 
kansalaiskäsittelyyn kunkin hankkeen 
YVA-käsittelyn yhteydessä, jossa selvi-
tetään myös sosiaaliset vaikutukset.

Suomessa on rakentamaton-
ta vesivoimaa kaikkiaan 1 710 MW, 
6 740 GWh/a. Tästä määrästä on tek-
nistaloudellisesti merkittävää vesivoimaa 
934 MW, 2 976 GWh/a ja muuta ra-
kentamiskelpoista vesivoimaa 274 MW, 
891 GWh/a. Loput rakentamattomasta 
vesivoimasta on joko rajajokien sisältä-
mää vesivoimapotentiaalia, mikä ei ole 
nykykäsityksen mukaan rakennettavissa, 

Kemijoki Oy:n keskituntitehot viikolla 43/2006 (Kemijoki Oy 2007).

Tuulivoiman tuotanto Saksassa 20.-26.12.2004 (E.ON Netz 2005).

Suomen koko vesivoima 22 645 GWh/a, 5 127 MW (energian mukaan suhteessa) (Oy 
Vesirakentaja 2008).
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tai teoreettista vesivoimapotentiaalia, jo-
ta tässä on kutsuttu luonnonvesivoimak-
si. Sen rakentamiseksi ei ole suunnitel-
mia eikä rakentaminen olisi teknistalou-
dellisesti järkevää.

Teknistaloudellisesti merkittävää ve-
sivoimaa on 934 MW, 2 976 GWh/a. 
Tällä tarkoitetaan vesivoimaa, jolla on 
huomattava merkitys sähköntuotan-
non nopean säätökapasiteetin lisää-
miseksi. Tällaista vesivoimaa voidaan 
rakentaa joko lisäämällä porrastettu-
jen vesistöjen säännöstelytilavuutta tai 
täydentämällä vesistöjen porrastuk-
sia. Energiantuotantoa voidaan lisä-
tä myös jo rakennetuissa voimalaitok-
sissa pääasiassa konetehoa nostamalla. 
Teknistaloudellisesti merkittävästä vesi-
voimasta 365 MW ja 639 GWh/a ei ole 
suojeltu ja valtaosa, yhteensä 569 MW, 
2 337 GWh/a on eri tavoin suojelun 
piirissä.

Jättämällä Ounasjoki ja Iijoen keski-
juoksu tulevien sukupolvien päätettävik-
si, voisimme silti rakentaa vuoteen 2020 
mennessä noin 470 MW ja energia-
na 1 330 GWh/a tärkeätä säätövoimaa. 
Tämä edellyttää, paitsi toimijoiden omaa 
aktiivisuutta myös poliittisia päätöksiä 
suojelusäädösten osalta useiden hankkei-
den kohdalla. Viranomaisten ja ympä-
ristöasiantuntijoiden toivoisi aktiivisesti 
osallistuvan, paitsi keskusteluun aiheesta, 
myös näiden tärkeiksi nimettyjen hank-
keitten tutkimuksiin ja suunnitteluun 
luonnontalouden edistämiseksi, vahin-
kojen vähentämiseksi ja väistämättömien 
haittavaikutusten minimoimiseksi.

Muuta rakentamiskelpoista vesivoi-
maa on 274 MW, 891 GWh/a. Selvitys 
tehtiin ilman kokorajoituksia pienim-
mätkin tiedossa olevat hankkeet mu-
kaan laskien, myös alle 1 MW kokoluo-
kassa. Muu rakentamiskelpoinen vesi-
voima onkin pääosin pienvesivoimaa ja 
siitä valtaosa on suojeltu. Teknisesti to-
teuttamiskelpoista, suojeluun kuuluma-
tonta pienvesivoimaa laskettiin olevan 
yhteensä 63 MW, 223 GWh/a. Tästä 
määrästä voidaan arvioida toteutuvan 
parhaimmillaan ennen vuotta 2020 
noin puolet eli 30 MW ja 110 GWh/a 
edellyttäen, että valtion tukipolitiikka 
pienvoimantuotannolle pysyy vähin-
tään nykyisellään. Näillä hankkeilla ar-
vioidaan olevan lähinnä paikallista mer-
kitystä sähköntuotantojärjestelmässä.

Teknistaloudellisesti merkittävä vesivoima 2 976 GWh/a, 934 MW (energian mukaan 
suhteessa). Vihreällä suojelun alaiset kohteet (Oy Vesirakentaja 2008).

Tulvariskien hallintaan tulee 
uusia haasteita
Ilmastonmuutoksen lähtötietoina on 
selvityksessä käytetty useisiin kansainvä-
lisiin ennusteisiin perustuvaa, Suomen 
oloihin sovellettua selvitystä vuodel-
ta 2005. Ennusteiden välillä on jonkin 
verran eroja, mutta kaikkien ennustei-
den mukaan myös Suomessa sadanta 
kasvaa ja lämpötilat nousevat. Pohjois-
Suomessa lumipeite paksunee, mikä ai-
heuttaa kasvavia tulvavaikeuksia. Etelä-
Suomessa sen sijaan lisääntyvän sateen, 
vähäisemmän haihdunnan ja lämpöti-
lan nousun yhteisvaikutuksesta virtaa-
mat kasvavat hälyttävästi nimenomaan 
talviaikaan. Tulvien välttämiseksi pitää 
mereen purkavien jokijaksojen juoksu-
tuskapasiteettia nostaa tai yrittää lisätä 
säännöstelytilavuutta vesistöalueilla.

Tulvariskien hallinnan kannalta kaik-
ki tärkeät säännöstelyluvat eri vesistöissä 
erityisesti Etelä-Suomessa pitäisikin ot-
taa tarkistettaviksi ja kasvavien talvitul-
vien todennäköisyys ottaa niissä huomi-
oon nykyistä paremmin.

Vuoksen vesistössä Venäjän puoleiset 
voimalaitokset tulisi kunnostaa ja niiden 
rakennusvirtaamat nostaa. Se parantaisi 
edellytyksiä tulvia ehkäiseviin Saimaan 
poikkeusjuoksutuksiin, kun energiaa ei 
suurillakaan virtaamilla menisi Venäjän 
puolen laitosten ohi. Erikseen olisi tar-
kasteltava mahdollisuutta Pielisen sään-
nöstelyyn ja kaikkien Vuoksen vesistön 
säännöstelyjen yhteiskäyttöä poikkeuk-
sellisessa tulvatilanteessa.

Kymijoen vesistössä Pernoon oikaisu-
uoman rakentaminen on käytännössä ai-
noa keino nostaa Kymijoen juoksutuska-
pasiteetti riittävän suureksi myös talvella. 
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Kokemäenjoen vesistön keskiosan tulva-
suojeluhankkeen lupaprosessi on jo vi-
reillä. Kokemäenjoen vesistön seitsemän 
keskusjärven yhteiskäyttö kokonaisuute-
na tehokkaasti suurten tulvien hallintaan 
tulisi suunnitella etukäteen. 

Lapuanjoen päähaaran paheneviin 
tulvaongelmiin tulisi varautua aloitta-
malla Tiisten altaan suunnittelu nyky-
aikaisin menetelmin. Siikajoen vesistön 
tulvatilanteiden hallinnan helpottami-
seksi tulisi pikaisesti tutkia mahdollisuu-
det toteuttaa Uljuan altaan yläosan nosto 
ja Leuvan allas uusimpaan tekniseen ja 
luonnontieteelliseen tietämykseen perus-
tuen. Iijoen vesistössä Kollaja-hankkeen 
avulla voitaisiin pitkälti torjua Iijoella 
toistuvat tulvat ja estää niiden aiheutta-

mat vahingot Pudasjärven ympäristössä 
ja sen alapuolisen Iijoen varressa.

Kemijoen vesistö on luontaisesti 
erittäin tulvaherkkä, koska se on va-
luma-alueeltaan suuri ja vähäjärvinen. 
Lisäksi Pohjois-Suomessa talvi on tule-
vaisuudessa runsasluminen ja sulamis-
kauden virtaamat suuria. Rovaniemi 
on Kemijoen vesistöalueella ja myös 
valtakunnallisesti keskeinen tulvaris-
kikohde. Erityisen suuriksi tulvavahin-
got voivat muodostua, jos Ounasjoen 
ja Kemijoen päähaaran suuret tulvahui-
put osuvat Rovaniemelle samanaikaises-
ti. Tulvariskien hallintamahdollisuudet 
tehostuisivat olennaisesti, jos tulvavesiä 
voitaisiin nykyistä paremmin pidättää 
yläpuolisilla valuma-alueilla Vuotoksen 

altaan tai Ounasjoen suunnitteilla ole-
vien tulva-altaiden avulla.

Lopuksi
Selvityksen ”Voimaa vedestä 2007, 
Vesivoiman lisärakentamisen mahdolli-
suudet Suomessa” raportissa sekä vesivoi-
mahankkeet että suojelukohteet perustei-
neen on käsitelty yksityiskohtaisesti vesis-
töittäin. Yhteenvedossa hankkeet on ryh-
mitelty teknistaloudellisen merkityksen 
perusteella. Loppuraportti on luettavissa 
ja ladattavissa kokonaisuudessaan osoit-
teessa: www.energia.fi Se antaa konkreet-
tisen ja kattavan kuvan vesivoiman lisää-
mismahdollisuuksista maassamme ja sa-
malla katsauksen tärkeimpiin tulvantor-
junnan hankkeisiin tulevaisuudessa.  

Muu rakennuskelpoinen vesivoima 891 GWh/a, 274 MW (energian mukaan suhteessa) (Oy Vesirakentaja 2008). 

Keskimääräiset päivittäiset virtaamat eri ilmastonmuutosskenaarioiden mukaan Harjavallassa 
verrattuna havaittuun jaksoon 1961 – 1990 (Suomen ympäristökeskus 2007).
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Vesiturbiinien käyttöikä ennen ensimmäistä pe-
ruskorjausta on keskimäärin noin 40 vuotta ja 
useimmat niistä ovat tuotannossa lähes jatku-

vasti. Tämän vuoksi hyötysuhde vaikuttaa merkittävästi 
kannattavuuteen. Vesiturbiinien hyötysuhteeksi mata-
lan putouksen prototyypeillä saadaan jo yli 95 prosent-
tia. Tehonnostojen yhteydessä turbiineissa saavutetaan 
2 - 4 prosenttiyksikön hyötysuhteen nousu verrattuna 
aikaisemmin käytössä olleisiin turbiineihin.

Tärkeä turbiinitekninen uudistus on myös öljyttö-
män juoksupyöränavan kehittäminen. Tällä tuotekehit-
telyllä turbiinien käyttöikä kasvaa, koska niiden tavalli-
nen uusimistarve, öljyvuoto, poistuu. Samalla poistuu 
vialliseen turbiiniin liittyvä ympäristöriski.

Tehonnoston luvanvaraisuuskynnys
Mikäli tehonnosto perustuu pelkästään tai pääasiassa 
voimalaitoksen vesiturbiinin aikaisempaa korkeampaan 
hyötysuhteeseen, hankkeen toteuttaminen ei edellytä 
vesitalouslupaa. Tehonnosto on tällöin rinnastettavissa 
koneistojen peruskorjaukseen, joka ei edellytä lupaa.

Turbiinin juoksupyörän uusinta mahdollistaa 
usein myös aikaisempaa suuremman rakennusvirtaa-
man. Näin menetellen voidaan lisätä merkittävästi 
tehoa ja kasvattaa myös vuosienergiaa riippuen aina 
kyseisestä vesistöstä ja sinne rakennettujen voimalai-
tosten rakennusasteesta. Rakennusvirtaaman nosta-
minenkaan ei automaattisesti laukaise luvantarvetta. 
Luvanvaraisuusharkinta on tapauskohtaista ja usein 
myös tulkinnanvaraista.

Lupa tarvitaan, mikäli hanke loukkaa vesilain yleis-
kieltosäännöksiä. Rakennusvirtaaman nostamishank-

KAj HeLLsTen
Varatuomari, lakiasiainpäällikkö 
Kemijoki Oy
E-mail: kaj.hellsten@kemijoki.fi

Vesivoimalaitosten  
tehonlisäysten  
tekniset mahdollisuudet ja  
oikeudelliset edellytykset

Kemijoki Oy aloitti Kemijoen pääuoman voimalaitosten tehonnostot 
vuonna 1996. Tähän mennessä tehonnostot on tehty neljälletoista 
koneistolle. Kuvassa on Ossauskosken II koneiston turbiini.

Vesivoimalaitosten hyötysuhde on tunnetusti hyvä. Se vaihtelee 
yleensä �0 ja 90 prosentin välillä. Peruskorjauksen yhteydessä 
tehty tehonnosto parantaa edelleen voimalaitoksen hyötysuh-
detta ja kasvattaa hankkeen kannattavuutta. Tehonnosto ei vält-
tämättä edellytä vesilain mukaista lupaa, mutta säännökset ovat 
osittain tulkinnanvaraisia. Tehonnostojen toteuttamista rajoitta-
via vesilain säännöksiä tulisikin tarkistaa.

Kirjoittaja johtaa Kemijoki Oy:n lupamenettelyjä. Kemijoki Oy on Suomen 
merkittävin vesivoiman tuottaja. Yhtiö omistaa 20 voimalaitosta ja säännöstelee 
Lokan ja Porttipahdan tekojärviä sekä Kemijärveä ja Olkkajärveä.
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keissa kyseeseen tulee lähinnä vesistön 
muuttamiskielto (VL 1:15). Lupa tar-
vitaan, jos toimenpide muuttaa vesis-
tön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta, 
vedenjuoksua tai vesiympäristöä siten, 
että tästä aiheutuu vahinkoa tai haittaa 
yleiselle tai yksityiselle edulle. 

Rakennusvirtaaman nostamishank-
keissa uusia maa-alueita ei pysyväs-
ti muuteta vesialueiksi. Käytännössä 
on ollut epäselvyyttä, millä mittatark-
kuudella edellä mainittuja muutoksia 
vesiympäristössä tulisi tehdä. Arviot 
vedenpinnan tai virtaaman muutok-
sista perustuvat teoreettisiin mallei-
hin, joilla haetaan maksimimuutoksia. 
Käytännön tilanteissa muutokset jäävät 
vähäisemmiksi.

Parhaiten tehonnoston aiheutta-
man muutoksen huomaa siitä, että 
tulva-aukoista juoksutetaan aikaisem-
paa harvemmin ja vähemmän vettä. 
Ohijuoksutukset voidaan rakennusvir-
taaman nostamisen jälkeen hyödyn-
tää sähköntuotannossa ja vesi ohja-
taan koneaseman kautta alapuoliseen 
vesistöön.

Tehonnosto voidaan toteuttaa myös 
kasvattamalla voimalaitoksen putous-
korkeutta. Putouskorkeutta voidaan 
lisätä joko nostamalla yläveden pin-
taa tai ruoppaamalla alaveden puo-
leista uomaa. Näin toteutettu tehon-
nosto mitä todennäköisimmin vaatii  
vesitalousluvan. Luonnollisesti lupa tar-
vitaan myös, mikäli hankkeen toteut-
taminen edellyttää vesilain mukaisia 
pakkotoimioikeuksia.

Maa-alueita voidaan vain luvanva-
raisesti muuttaa pysyvästi vesialueiksi. 
Yläveden nostohankkeissa voidaan li-
säksi menettää sivujokien vesivoimaa. 
Mikäli luvanhakija ei ole jo aikaisem-
min saanut siihen käyttöoikeutta, me-
netetty vesivoima joudutaan hankkeen 
yhteydessä korvaamaan.

Lupamenettely
Vireillä olevan vesilain kokonaisuudis-
tuksen yhteydessä lupamenettelyä py-
ritään yksinkertaistamaan ja nopeutta-
maan. Myös luvanvaraisuuskynnystä 
tulisi eräiltä osin tarkistaa. Erityisesti 
kyse on voimalaitoksiin rakennettavis-
ta lisäkoneistoista sekä olemassa olevien 
voimalaitosten koneistoihin tehtävistä 
tehonnostoista.

Vesilain mukainen lupamenettely on 
hallittavissa, jos toiminnanharjoittajal-
la on tarvittava asiantuntemus käytet-
tävissään. On tärkeää selvittää, mihin 
nimenomaisiin toimiin välttämättä tar-
vitaan vesitalouslupa, ja mitkä asiat ovat 
hoidettavissa yksityisoikeudellisin sopi-
muksin. Tekniset laskelmat, mallit ja 
selvitykset sekä hankkeesta saatava hyö-
ty-/haittalaskelma, ympäristöselvitykset 
ja tarvittava muu aineisto esitetään ha-
kemuskirjelmässä sekä siihen liittyväs-
sä vesiasetuksen mukaisessa suunnitel-
massa oikeudelliseen asuun muokattu-
na. Lupaa haetaan yleensä sillä perus-
teella, että hankkeesta saatava hyöty on 
edunmenetyksiin verrattuna huomat-
tava. Eräissä tapauksissa luvanmyöntä-
misperusteena voi olla myös niin sanot-
tu haitattomuusperuste.

Hankkeen lupaprosessi tulee mah-
dollisimman hyvin suunnitella etu-
käteen ja luoda sille oma strategian-
sa. Hankkeen toteuttamistavalle on lä-
hes aina olemassa useampi vaihtoehto. 
Alkuvaiheessa tehtyjen valintojen mer-
kitys on erittäin tärkeää, koska lupavi-
ranomaiselle jätetyt hakemusasiakirjat 
ohjaavat menettelyn jatkovaiheita.

Tehonnostoihin sovelletaan vesi-
lain niin sanottua kuulutusmenettelyä. 
Ympäristövaikutusten arviointimenet-
telystä annetun lain mukaista menette-
lyä on tehonnostohankkeissa tiettävästi 
sovellettu vain erittäin harvoin.

Mikäli hanke on hyvin valmistel-
tu ja mahdollisista vahingoista on etu-
käteen sovittu, luvan voi saada melko 

nopeasti. Esimerkkinä mainittakoon 
Kemijoen suurimman voimalaitoksen, 
Petäjäskosken, II ja III koneistojen te-
honnostot. Rakennusvirtaaman nostoa 
koskeva lupahakemus pantiin vireille 
tammikuussa 2005 ja yhtiöllä oli lain-
voimainen lupa jo saman vuoden elo-
kuussa. Molempien koneistojen tehoa 
nostettiin 18 MW.

Ilmastonmuutoksen torjunta 
ja säätövoiman lisätarve
Uusiutuvalla energialla on tärkeä roo-
li EU:n energia- ja ilmastopaketissa. 
Uusiutuvaa sähköntuotantoa joudutaan 
lisäämään merkittävästi. Eniten poten-
tiaalia lasketaan olevan tuulivoimassa. 
Tuulivoima ei ole säädettävissä ja tä-
män vuoksi se vaatii tuekseen säätövoi-
maa, jota vesivoima parhaiten edustaa. 
Tekniset mahdollisuudet käytössä ole-
vien vesivoimalaitosten tehonnostoihin 
sekä säätökyvyn edelleen lisäämiseen 
ovat hyvät.

Myös oikeudellisia edellytyksiä te-
honnostojen toteuttamiseen tulisi pa-
rantaa. Nykyistä luvanvaraisuuskynnys-
tä sekä luvan myöntämisedellytyksiä tu-
lisi vesilain kokonaisuudistuksen yhtey-
dessä tarkistaa ja samalla poistaa tulkin-
nanvaraisuuksia. Muutoin on vaarana, 
että vesivoimalaitoksissa piilevä lisäte-
hopotentiaali jää huomattavilta osin 
käyttämättä. Lupien hakemista karte-
taan, koska lupakäsittelyn lopputulosta 
pidetään usein vaikeasti ennakoitavissa 
ja pelätään jopa voimassa olevien lupa-
ehtojen kiristymistä.   
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Kalaportaita on tehty kalojen vael-
lusesteiden yhteyteen jo 150 vuo-
den ajan. Irlannin Ballisodaire-

jokeen rakennettu nousuväylä on tiettä-
västi ensimmäinen kalatie. Sen ansios-
ta lohi kotiutui esteiden yläpuolelle ja 
saalistuoton rahallinen arvo ylitti pian 
rakentamiskustannukset. Ballisodairen 
jälkeen kalateitä on rakennettu luke-
mattomiin kohteisiin kautta maailman. 
Skotlannissa lohta on lukuisista vaellu-
sesteistä huolimatta lähes kaikissa joissa. 
Osaltaan tämä johtuu siitä, että lainsää-

Kolumbiajoen perinteisten kalaportaiden virtaama on 5 – 10 m3/s.

Osana eurooppalaista vesienhoitoa ollaan Suomessakin 
tarkastelemassa mahdollisuuksia parantaa eliöstön vapaata 
liikkumista rakennetuissa vesissä. Myös hallitusohjelmassa 
on tuotu esille tarve vaelluskalojen luontaisten 
lisääntymisedellytysten parantamiseen. Samassa ohjelmassa 
esitetään uusiutuvan energian lisäämistä. Ovatko tavoitteet 
ristiriidassa vai voidaanko vaelluskalojen palauttamisen ja 
vesivoiman tehostamisen tarpeet sovittaa yhteen?

Anne LAine 
FT, biologi
E-mail: anne.laine@ymparisto.fi

Kalatiet rakennettujen 
vesistöjen elvyttäjinä

Kirjoittaja työskentelee biologina Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa  
ja on ollut mukana kalan kulkuun liittyvissä tutkimuksissa 1980-luvulta lähtien.  
Hän on ollut vetämässä vuoden 2007 lopussa päättynyttä Lohen palauttaminen  
Oulu- ja Lososinkajokiin –hanketta. Kuvat kirjoittajan.
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däntö edellyttää kaikkiin patoihin kalan-
nousuväyliä. Tulevaisuudessa tärkeimpiä 
kunnostuskohteita ovat sivujokien ma-
talat nousuesteet. Niitä poistetaan, niissä 
olevia nousuväyliä parannetaan tai koko-
naan uusia kalateitä rakennetaan.

Saksassa on tehty valtavasti töitä lohen 
palauttamiseksi Reiniin, josta se katosi 
1950-luvun puolivälissä. Vuonna 1987 
käynnistyi Reinin toimintaohjelma, jon-
ka pääkohteena on lohi. Poikasalueita on 
arvioitu olevan jäljellä reilut 300 hehtaa-
ria ja kutualueita 34 hehtaaria. Jokeen on 

istutettu miljoonia poikasia. Ihanteellisia 
poikasalueita on vähän, joten smolttituo-
tanto on vähäistä. Lohen nousua vaikeut-
tavat tulvasuojelun takia tehdyt valtavat 
patorakenteet ja se, että jokisuun useista 
eri haaroista vain pieni osa on avoinna. 
Lohen palauttamisohjelma jatkuu vuo-
teen 2020 saakka. Jo nyt Reinin ekologi-
nen tila on parantunut huomattavasti.

Ranskassa lainsäädäntö on velvoitta-
nut vuodesta 1984 lähtien, että kalojen 
elinolosuhteiden parantamiseksi jokai-
sella voimalaitoksella on oltava ekologi-
nen minimivirtaama, 10 prosenttia jo-
en keskivirtaamasta. Kalan kulusta tulee 
huolehtia jokaisessa uudessa laitoksessa 
ja se määrätään hoidettavaksi laitosten 
lupia uusittaessa. Vesistöistä, joihin vael-
luskalaa nousee, pidetään vielä parempaa 
huolta. Niissä jokaisella voimalaitoksella 
tulee olla kalan kulun mahdollistavat ra-
kenteet. Lain säätämisen jälkeen on ra-
kennettu tai uusittu 700 - 800 kalatietä.

Yksi parhaita esimerkkejä voimatalou-
den ja vaelluskalojen tarpeiden onnistu-
neesta yhteen sovittamisesta on Pohjois-
Amerikan Kolumbiajoki. Joella on tehty 
arvokasta työtä vaelluskalakantojen yllä-
pitämiseksi ja hoitamiseksi 1930-luvulla 
alkaneesta valjastamisesta lähtien. Joki 
on valtava. Kaikkine sivuvesistöineen 
siinä on yli 2 000 patoa. Keskivirtaama 
on yli 6 000 m3/s ja yksittäisen padon 
sähköntuotanto joen alaosalla tuhannen 
megawatin luokkaa. Koko jokisystee-
mi jauhaa sähköä 32 000 MW teholla. 
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Ensimmäiset kutualueet ovat kahdeksan 
massiivisen padon yläpuolella satojen ki-
lometrien päässä jokisuusta. Alimmasta 
padosta, Bonnevillestä, nousee satoja 
tuhansia Tyynenmeren lohia vuosittain. 
Lisäksi kalateitä käyttävät amerikankan-
tasilli ja merinahkiainen. Merkintöjen 
perusteella tiedetään, että 95 prosenttia 
suurimpaan sivujokeen, Snake-jokeen, 
palaamassa olevista lohista nousee kaik-
kien alaosan patojen yli kutualueilleen.

Kolumbiajoella laskeutuvia poikasia 
merkitään joka vuosi yksilöllisillä mer-
keillä. Merkinnöillä saadaan tietoa esi-
merkiksi siitä, mikä on turvallisin laskeu-
tumisreitti merelle. Padot ovat korkeita 
ja, toisin kuin meillä, poikaset lähtevät 
vaellukselle jo hyvin nuorina, jolloin ne 
ovat haavoittuvia niin paineen vaihte-
luille kuin mekaanisille iskuille turbii-
neissa. Poikasten pääsy turbiineihin on 
estetty massiivisilla ritiläjärjestelmillä. 
Kaloja kuljetetaan merelle tankkiautois-
sa ja proomuissa. Smolttivaelluksen ai-
kana suuri osa vedestä juoksutetaan tul-
valuukuista, koska tämä reitti on todet-
tu kaloille turvallisemmaksi kuin turbii-
nien läpi kulkeutuminen.

Merikosken kalatie on avannut kaloille pääsyn Oulujokeen Montan voimalaitokselle saakka.

Palaako vaelluskala Suomen 
entisiin lohijokiin?
Suomessa useita jokia rasittaa edelleen-
kin vaelluskalojen menetys. Oulujoki 
on hyvä esimerkki ponnisteluista en-
tisten lohijokien tilan parantamiseksi. 

Jo neljän vuoden ajan vaelluskalat ovat 
päässeet Merikosken voimalaitoksen 
yhteyteen rakennetun kalatien kaut-
ta alajuoksulle ja sen sivujokiin. Tämä 
on herättänyt toiveita jalokalan saa-
misesta myös ylemmäksi jokivarteen. 
Vuoden 2007 lopussa päättyi Euregio 

Kolumbiajoella vaelluspoikasten pääsy turbiineihin on estetty mekaanisesti.
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Oulujoen pääuomassa on monia patoja, joista haastavin on yli 30 metrin korkuinen 
Pyhäkosken voimalaitospato. 

Karelia naapuruusohjelman hanke, 
jossa tarkasteltiin Oulujoen edellytyk-
siä vaelluskalajoeksi sekä vaellusyhtey-
den palauttamisen toteuttamismahdol-
lisuuksia. Hankkeeseen osallistui suu-
ri joukko eri alojen koti- ja ulkomaisia 
asiantuntijoita.

On selvä, että voimakkaasti rakennet-
tu ja säännöstelty pääuoma ei ole lisään-
tymisen ja poikasten kannalta hyvä ym-
päristö. Virtaus loppuu ajoittain koko-
naan parhaiden virtapaikkojen, rantojen 
ja karikoiden, läheisyydessä. Lisäksi poh-
jan kovuus haittaa mädin ja poikasten sel-
viytymistä. Sen sijaan sivujoet tarjoavat 
jo nykyisellään noin 50 hehtaaria lohelle 
ja taimenelle soveltuvia elinalueita, jotka 
voisivat tuottaa jopa 15 000 merivaelluk-
selle lähtevää poikasta. Lohen ja taime-
nen poikasia on istutettu jo parin vuo-
den ajan sivujokiin. Myönteiset tulokset 
puoltavat jatkamaan kotiutusistutuksia. 
Lisää kutu- ja poikasalueita on mahdol-
lista saada aikaan kunnostuksilla.

Kalateiden toteuttamiselle Oulujoen 
voimalaitospatoihin löytyy useita vaihto-
ehtoja. Ylisiirto voi tulla kyseeseen tietty-
jen patojen ohittamisessa ja suositeltavaa 
se on etenkin vaelluskalojen palauttamisen 
alkuvaiheessa. Vaihtelevien kalatieratkai-
sujen käyttäminen eri padoilla voisi lisä-
tä koko alueen kiinnostavuutta varsinkin, 
jos kullakin kohteella valittavien ratkaisu-
jen ympärille kehitettäisiin niitä tukevia 
muita käyttömuotoja. Oulujoella suun-
nittelijat päätyivät suosittelemaan luon-
nonmukaisia ohitusuomia silloin, kun se 
on mahdollista, koska näin saadaan kul-
kureitin lisäksi lisääntymis- ja poikastuo-
tantoalueita. Mikäli kaikille voimalaitok-
sille toteutettaisiin mahdollisimman pit-
kät ja loivat ohitusuomat, voitaisiin par-
haimmillaan saada merkittäviäkin määriä 
vaelluspoikasia lisää merivaellukselle.

Alasvaelluksen aikainen kuolevuus 
ei kokemusten perusteella ole ongelma 
Oulujoen pääuoman laitoksilla. Jos olisi, 
voitaisiin laskeutuvien kalojen säilyvyyt-
tä parantaa vaikka vain turbiinien op-
timaalisella käytöllä tai ottamalla myös 
kalojen tarpeet huomioon turbiinien 
uusimisen yhteydessä. Mikäli kuolevuus 
turbiineissa on suuri eikä ohijuoksutuk-
sia voida järjestää, ovat erilliset laskeutu-
miskourut tai muut järjestelyt tarpeen.

Oulujoen suunnittelussa on päästy 
varsin pitkälle. Myös Kemijoella on jo pit-

kään tehty töitä vaelluskalan palauttami-
seksi. Siellä pelkästään Ounasjoen tuotan-
tokapasiteetin on arvioitu olevan 300 000 
vaelluspoikasta. Isohaaran uuden konease-
man yhteydessä on kalatie ja toista suun-
nitellaan vanhan koneaseman yhteyteen. 
Suunnittelua pyritään jatkamaan muil-
le alajuoksun padoille. Iijoella on arvioi-
tu, että virtavesialueet ja sivujoet voisivat 
tuottaa 100 000 - 200 000 vaelluspoikasta 
vuodessa. Konkreettisiin toimiin tähtää-
vä vaelluskalojen palauttaminen Iijokeen 
-hanke on käynnistymässä osana Iijoen 
ympäristönhoito-ohjelman kolmatta vai-
hetta. Kymijoelle puolestaan ollaan työs-
tämässä kehittämissuunnitelmaa, jonka 
tavoitteena on saada Kymijoki luonnon 
lohijoeksi. Joessa on arvioitu olevan reilu 
200 hehtaaria poikastuotantoon soveltu-
via koski- ja virta-alueita, joista osa pato-
jen yläpuolella. Nousumahdollisuus olisi 
kohtuullisen helposti palautettavissa.

Yhteistyöllä tuloksiin
Kansainvälisen verkostoitumisen myö-
tä kalan kulkua koskeva paras tietotaito 
on nykyään helposti hyödynnettävissä. 
Juridisesti kalatie on helpoin toteuttaa 
vapaaehtoisena hankkeena, jolloin nou-
suyhteyden toteuttaminen ei vaikuttai-
si suoraan voimassa oleviin kalatalous-
velvoitteisiin. Kalatiet voidaan toteuttaa 
myös muuttamalla voimayhtiön kalata-
lousvelvoitteita tai muuttamalla nykyi-
set velvoitteet kalatievelvoitteeksi. Nämä 
vaihtoehdot ovat vapaaehtoista hanket-
ta työläämpiä. Velvoitetta muutettaessa 

joudutaan pohtimaan esimerkiksi sitä 
ovatko olosuhteet muuttuneet velvoite-
päätöksen antamisvuodesta, onko muu-
tos olennainen ja onko nykyinen velvoi-
te epätarkoituksenmukainen.

Sitoutuminen vaelluskalan palautta-
misen tavoitteisiin ja yhteisen päämää-
rän saavuttamiseen vaatii pitkäjänteistä 
työtä, koordinaatiota ja kokonaisvaltais-
ta näkemystä. Kalojen kulku ja virta-
vesialueilla tehtävät kunnostukset eivät 
yksin riitä. Vedenlaatuongelmien vai-
vaamissa joissa keskeinen tulevaisuuden 
haaste on maa-, metsä- ja turvetalouden 
vesiensuojelun tuntuva tehostaminen. 
Lisäksi tarvitaan vaelluskalojen palaut-
tamista laajemminkin tukevia merialu-
etta koskevia kansallisia ja kansainvälisiä 
päätöksiä. Myös Itämeren ekologisesta 
tilasta on huolehdittava.

Suurissa entisissä lohijoissa on poten-
tiaalia. Historiallisista syistä merkittävän 
lohen ohella vaellusyhteys tulisi palautu-
maan muillekin kaloille. Kaikissa joissa 
päätavoite lienee lohijokiarvon osittainen 
palauttaminen. Luonnonlisääntymisellä 
mahdollistettaisiin vähitellen jokeen lei-
mautuneen kannan syntyminen mikä 
toisi vaelluskaloja kalateiden käyttäjiksi. 
Kalastus ei saa olla ristiriidassa vaelluska-
lojen palauttamisen tavoitteiden kanssa. 
Tämän vuoksi kalastuksen järjestelyi-
hin tulee kiinnittää erityistä huomio-
ta. Vaelluskalojen elvyttäminen vaatii 
aikaa, mutta rakennettuunkin jokeen 
lohi saadaan nousemaan yhteisen tah-
don avulla.  
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Patoturvallisuuslain piiriin kuuluu tällä hetkellä lä-
hes 500 patoa, joista vesistöpatoja on 85 prosent-
tia ja loput jätepatoja. Lisäksi Suomessa on yli 30 

maanpäällistä kaivospatoa, jotka tällä hetkellä kuuluvat 
kaivoslain piiriin. Vesistöpadoilla padotetaan vettä tulva-
suojelun, vesivoimatuotannon, vedenhankinnan, kalan-
viljelyn ja virkistyskäytön tarpeisiin. Tulvapengerrykset 
on tehty estämään tulvan leviäminen alueille, jotka voi-
vat olla peltoalueita tai muussa käytössä, esimerkiksi 
asuinalueita. Järvien vedenkorkeuksia ja virtaamia ohja-
taan säännöstelypadoilla. Pohjapatoja rakennetaan lähin-
nä jokiin turvaamaan vesimaisema myös kuivina kausi-
na. Jätepadoilla padotetaan terveydelle tai ympäristölle 
haitallisia nestemäisiä tai kiinteitä jätteitä, joita syntyy 
eri teollisuuden aloilla. Kaivospadot ovat kaivos- tai ri-
kastustoimintaan liittyviä patoja ja ne ovat verrattavissa 
jätepatoihin.

Patoturvallisuuslainsäädäntö ja -käytännöt
Patoturvallisuusjärjestelyjen ja viranomaisvalvonnan te-
hostamiseksi säädettiin vuonna 1984 patoturvallisuuslaki 
(413/1984) ja -asetus (574/1984). Lakia ja asetusta täyden-
nettiin patoturvallisuusohjeilla, joiden viimeisin versio on 
julkaistu 17.6.1997 (MMM:n julkaisuja 7/1997).

Padot luokitellaan onnettomuuden sattuessa aiheutuvan 
vaaran perusteella luokkiin P, N ja O, joista P-padolla on suu-
rin vahingonvaara ja O-padolla pienin. Patoturvallisuuslain 
piiriin kuuluvat vähintään kolme metriä korkeat padot, mut-
ta myös matalammat, jos ne voivat aiheuttaa P-padon vahin-
gonvaaraa. Padon korkeus lasketaan padotun aineen ylim-
män pinnan ja patorakennelman ulkorajan alimman kohdan 
välisenä korkeuserona.

Padon omistajan on laadittava jokaiselle lain piiriin kuu-
luvalle padolle turvallisuustarkkailuohjelma, jonka hyväk-
syy patoturvallisuusviranomaisena toimiva alueellinen ym-
päristökeskus. Padon turvallisuustarkkailuun kuuluu jat-
kuvaa tarkkailua sekä määräajoin tapahtuvia tarkastuksia 
(vuositarkastukset ja määräaikaistarkastukset enintään vii-
den vuoden välein).

P-padolle on onnettomuustilanteiden varalta laaditta-
va erityinen turvallisuussuunnitelma. Se perustuu vahin-
gonvaaraselvitykseen, joka on laadittu patosortumasta ai-
heutuvan tulvan perusteella ja jätepatojen osalta haitalli-
sen aineen leviämisen perusteella. Osana vahingonvaara-
selvitystä tehdään vahinkoarviot kohteille, joihin patosor-
tuman tulva tai haitallisen aineen leviäminen vaikuttaa. 
Turvallisuussuunnitelman laativat yhteistyössä padon omis-
taja ja pelastusviranomaiset.

suomen patoturvallisuudesta

Kirjoittajat toimivat Suomen ympäristökeskuksessa patoturvallisuuden asiantuntija- ja kehittämistehtävissä.

Patoturvallisuuden järjestelmällinen kehittäminen alkoi �9�0-luvun loppupuolella ja patoturvallisuusla-
ki ja -asetus tulivat voimaan vuonna �9��. Patoturvallisuusohjeet täydentävät lakia ja asetusta. Patojen 
säännöllinen tarkkailu oli toki aloitettu valtion voimayhtiöiden padoilla jo �9�0-luvun alussa ja valtion 
padoilla vuonna �9��. Patoturvallisuuslaki on ollut voimassa yli �0 vuotta, minkä aikana patoturvalli-
suustoiminta on vakiintunut. Patoturvallisuuslainsäädännön uudistaminen on parhaillaan menossa. 
Samassa yhteydessä laaditaan patoturvallisuusopas, joka korvaa nykyiset patoturvallisuusohjeet.

risTo Kuusiniemi
tekn.lis., yli-insinööri
Suomen ympäristökeskus
E-mail: risto.kuusiniemi@ymparisto.fi

Timo mAijALA
dipl.ins.
Suomen ympäristökeskus
E-mail: timo.maijala@ymparisto.fi
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Jurvassa sijaitsevan Kivi- ja Levalammen altaan pato on tyypillinen valtion omistama maapato, jonka haltija on Länsi-Suomen ympäristökeskus.
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Patoturvallisuuslain ja sen nojalla annettujen säännösten 
ja määräysten noudattamisen valvonta kuuluu pelastustoin-
ta lukuun ottamatta alueellisille ympäristökeskuksille sekä 
ylin valvonta ja ohjaus maa- ja metsätalousministeriölle. 
Pelastustoimi kuuluu sisäasiainministeriölle ja sen hallin-
nonalan viranomaisille (lääninhallitukset, pelastustoimen 
alueiden pelastusviranomaiset).

Alueellisten ympäristökeskusten patoturvallisuuden 
viranomaistehtäviä on keskitetty seuraavasti:
- Hämeen ympäristökeskus hoitaa valvontaa omalla 

sekä Uudenmaan, Lounais-Suomen, Pirkanmaan  
ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskusten alueilla

- Pohjois-Savon ympäristökeskus omalla sekä 
Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen 
ympäristökeskusten alueilla 

-  Kainuun ympäristökeskus omalla ja Pohjois-
Pohjanmaan ympäristökeskuksen alueilla sekä Länsi-
Suomen ympäristökeskuksen alueella sijaitsevilla 
ympäristöhallinnon hallinnassa olevilla padoilla ja 
niihin liittyvillä muiden hallinnassa olevilla padoilla

-  Länsi-Suomen ympäristökeskus omalla alueellaan  
kokonaan muiden kuin ympäristöhallinnon  
hallinnassa olevilla padoilla

-  Lapin ympäristökeskus omalla alueellaan.

Kunnostustyöt valtion padoilla
Kunnostustöiden tarpeen arviointia varten aloitettiin 
vuonna 2003 valtion omistamien P-patojen kuntoarvioi-
den teko. Tähän mennessä on saatu valmiiksi Uljuan al-
taan patojen sekä Raahessa sijaitsevan Haapajärven altaan 
kuntoarvioinnit. Kuntoarvioinnin tulosten perusteella voi-
daan optimoida patojen kunnossapitotöiden kustannukset 
ja toteutusaikataulu.

Tehtyjen kuntoarviointien tuloksina on todettu 
seuraavaa:
- hydrologinen mitoitus ja tulvajuoksutus- 

kapasiteetin riittävyys vaatii yleensä  
tarkistamista mitoitustulvatilanteessa

- tulvaluukkujen ja ylisyöksykynnysten toimivuus  
suunnitellulla tavalla on varmistettava myös  
siirryttäessä kaukokäyttöön

- märän luiskan verhous vaatii  
tietyin väliajoin kunnostusta

- padon kuivatusjärjestelmä  
ei enää toimi suunnitellulla tavalla  
ja vaatii peruskunnostuksen

- padon taustalla  
ei aina ole huoltotietä.
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Uljuan altaan Arkkusaaren ja Tulisaaren maapatojen 
märän luiskan louheverhous kunnostettiin kesällä 2006. 
Arkkusaaren maapadon kuivatusjärjestelmän kunnostustyöt 
aloitettiin vuonna 2007 ja ne saadaan valmiiksi vuoden 2008 
aikana. Tulisaaren maapadon kunnostusvaihtoehtojen yleis-
suunnitelma on valmistunut alkuvuodesta 2008.

Patovaurioita Suomessa
Suomessa tapahtuneista sortumista ei ole virallista tilas-
toa. Merkittävimmät sortumat ovat olleet Soininkosken ja 
Kaihuan voimalaitospatojen vauriot 1950- ja 1960-luvuilla. 
Ne ovat tapahtuneet maapohjan ja padon tiivistesydämen 
sisäisen eroosion vaikutuksesta. Sortumat eivät aiheuttaneet 
ihmishenkien menetyksiä ja aineelliset vahingotkin olivat 
suhteellisen vähäisiä. Muutamia luonnonravintolammikoi-
den patojen ja jätepatojen sortumia on sattunut lähinnä pa-
torakenteiden materiaalien heikkouden sekä puutteellisen 
suunnittelun ja valvonnan vuoksi. Jätepatojen sortumat ovat 
aiheuttaneet alapuolisten alueiden pilaantumista.

Normaaliin kunnossapitoon kuuluvien patojen korjaus-
töiden lisäksi on valtion omistamilla kahdella padolla jou-

duttu korjaamaan rakenteita vaaratilanteissa, jotka olisivat 
voineet johtaa jopa padon sortumiseen, mikäli vaurioita ei 
olisi havaittu riittävän ajoissa.

Haapajärvellä sijaitsevalla Hautaperän padolla todettiin 
kesällä 1976 ensimmäisen veden noston jälkeen kuivan luis-
kan yläosassa suotautumista, joka ilmeni useissa kohdin läpi 
suotautuneen veden aiheuttamina kosteina läikkinä. Patoa 
jouduttiin merkittävästi vahvistamaan heinäkuisen rankkasa-
teen aikana tapahtuneen kuivan luiskan sortuman jälkeen.

Uljuan altaan Tulisaaren padon ensimmäinen patovau-
rio ilmeni heti padon käyttöönottovuonna 1970. Sen huo-
masi Uljuanojan varressa pyykillä ollut nainen ojan veden 
samentumisena. Pato korjattiin injektoimalla tiivistesydä-
men yläosa vauriokohdassa. Toinen vaurio ilmeni touko-
kuun alussa vuonna 1990 voimalaitoksen alakanavaan pur-
kautuvasta sameasta vedestä. Tämä johti lopulta mittaviin 
korjauksiin, kun padon injektoinnin aikana sen harjalle 
syntyi äkillinen vajoama. Patoa rakennettiin lopulta uu-
delleen noin 200 metrin matkalta. Tätä tapausta ovat tar-
kemmin kuvanneet Kuusiniemi ym. 1992 sekä Kuusiniemi 
ja Maijala 2002.

Pulkkilassa sijaitsevan Uljuan altaan Arkkusaaren maapadon kuivatusjärjestelmän perusparannustyö syyskuussa 2007. 
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Nokialla Kokemäenjoessa sijaitsevan Melon padon maa-
pato-osuudella havaittiin aamulla 28.10.2005 märän luis-
kan yläreunassa halkaisijaltaan noin 4 metrin ja syvyydel-
tään noin 3,5 metrin lieriömäinen kuoppa, jonka pohjalla 
oli vettä noin 0,3-0,5 metriä. Ensi toimenpiteenä kuoppa 
täytettiin asiantuntijan ohjeiden mukaisella materiaalilla ja 
samanaikaisesti tutkittiin mahdollisia muutoksia padon ylä- 
ja alapuolella. Padon sortumisen esti padon alapuolelle tu-
kipenkereeseen käytetty rakennustöistä jäänyt ylimääräinen 
louhe. Maaperätutkimukset ja korjauksen suunnittelu aloi-
tettiin välittömästi ja korjaustyö saatiin valmiiksi heinäkuun 
lopulla 2006.

Patoturvallisuuskoulutus
Patoturvallisuuslain voimassaoloaikana on järjestetty pa-
don omistajille suunnattua koulutusta eri puolilla Suomea. 
Vuosittainen tulvantorjunta- ja patoturvallisuuspäivä on va-
kiinnuttanut asemansa. Merkittävin viime aikoina Suomessa 
järjestetty koulutusohjelma on ollut patoturvallisuuden eri 
osa-alueet kattanut koulutusohjelma PATU (2004-2005). 
Suomen ympäristökeskuksen toteuttaman koulutusohjel-
man tarkoituksena oli lisätä ja syventää tietämystä padon 
omistajien, konsulttien ja patoturvallisuusviranomaisten 
keskuudessa. Osakurssit (10 kpl) olivat yleensä kahden päi-
vän pituisia ja niiden hyväksyttävä suorittaminen edellytti 
harjoitustehtävien tekemistä. Kursseille osallistui keskimää-
rin 40-50 henkilöä ja yhteensä koulutukseen osallistui 173 
henkilöä. Koulutusaineisto on saatavana CD:nä Suomen 
ympäristökeskuksesta.

Patoturvallisuuslainsäädännön uudistaminen 
Patoturvallisuuslaki ja -asetus uudistetaan kokonaan. 
Valmistelu on niin pitkällä, että hallituksen lakiesitys läh-
tee eduskuntakäsittelyyn lähitulevaisuudessa. Uuden pa-
toturvallisuuslain säätämisen jälkeen maa- ja metsätalous-
ministeriö antaa uuden patoturvallisuusasetuksen. Uusissa 
patoturvallisuussäädöksissä otetaan huomioon perustuslain 
asettamat vaatimukset niin, että lain tai asetuksen säänte-
lyä edellyttävät asiat nostetaan nykyisistä patoturvallisuus-
ohjeista säädöstasolle. Tällaisia asioita ovat mm. patojen 
luokittelu ja kaikki padon omistajia velvoittava sääntely. 
Maanpäälliset kaivospadot on ehdotettu siirrettäväksi pa-
toturvallisuuslain piiriin (Patoturvallisuustyöryhmän lop-
puraportti, mmm 2007:3).

Maa- ja metsätalousministeriö on 7.8.2007 asettanut 
työryhmän valmistelemaan patoturvallisuuslainsäädännön 
uudistamisen toimeenpanoa. Työryhmän toimikausi on 
15.8.2007-30.4.2008. Työryhmän tehtävänä on valmistella 
ehdotus patoturvallisuusoppaaksi sekä kommentoida luon-
nosta patoturvallisuusasetukseksi. Työryhmän on myös val-
misteltava ehdotus patoturvallisuusvalvonnan sekä patotur-
vallisuuden asiantuntija- ja kehittämistehtävien järjestämi-
sestä alueellisissa ympäristökeskuksissa sekä laadittava ehdo-
tus patoturvallisuuden ylläpitämiseksi tarvittavan osaamisen 
säilyttämiseksi ja kehittämiseksi.

Patoturvallisuusopas tulee täydentämään nykyisten pa-
toturvallisuusohjeiden tapaan patoturvallisuuslakia ja -ase-
tusta. Oppaassa selvennetään säädösten vaatimuksia esi-
merkein ja ohjeellisin arvoin, ohjeistetaan selvitysten laa-
timista ja menetelmien soveltamista sekä helpotetaan asia-
kirjojen laatimista malliesimerkein. Oppaasta tehdään jul-
kaisu, joka sisältää patoturvallisuussäädökset ja niihin liit-
tyvän opastuksen.

Tulevaisuuden näkymiä
Uljuan patovauriot vuosina 1970 ja 1990, Melon patovaurio 
vuonna 2005 ja muutamat pienempien patojen sortumat ja 
”läheltä piti” -tilanteet ovat muistuttaneet, ettei patojen tur-
vallisuus ole itsestäänselvyys, vaan turvallisuuden eteen on 
tehtävä jatkuvaa työtä. Patoja on tarkkailtava hyväksyttyjen 
tarkkailuohjelmien mukaisesti, niitä on käytettävä huolelli-
sesti ja havaitut puutteet patojen kunnossa ja niiden käytössä 
on viipymättä korjattava. Patojemme turvallisuus on nykyi-
sin käytännöin kansainvälisesti hyväksyttävällä tasolla. Koska 
pieni riski patojen sortumisesta on aina olemassa, tulee on-
nettomuustilanteisiin varautua ennakolta, noudattaa omak-
suttuja käytäntöjä sekä kehittää niitä edelleen.

Tämän hetken suurin ongelma on patojen rakentamiseen 
ja kunnossapitoon perehtyneiden henkilöiden jatkuva vähe-
neminen yhtäältä sen vuoksi, ettei uusia patoja Suomessa 
juuri rakenneta, ja toisaalta siksi, että patoja aikanaan raken-
taneet ammattilaiset siirtyvät eläkkeelle.

Uusia tekniikoita on kehitetty patojen seurantaan ja tark-
kailuun, esimerkiksi valokaapelimittaukset, joilla saadaan 
tietoa pitemmältä pato-osalta. Patojen automatiikka, mu-
kaan luettuna automaattiset seurantamittaukset hälytysrajoi-
neen, on sekä uhka että mahdollisuus. Mikään automatiikka 
ei tule korvaamaan säännöllistä padon visuaalista tarkkailua 
eli kulkemista itse padolla. Erittäin tärkeää on kouluttaa pa-
toja tarkkailevia henkilöitä tunnistamaan padolla mahdolli-
sesti ilmenevät poikkeamat normaalista padon käyttäytymi-
sestä ja ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Lisätietoja
Maa- ja metsätalousministeriön kotisivu:
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/vesivarat/patoturvallisuus.html

Suomen ympäristökeskuksen kotisivu:
http://www.ymparisto.fi/  
> Vesivarojen käyttö > Padot ja patoturvallisuus
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Viime vuosina alan keskustelu on saanut uusiakin sä-
vyjä ihmis- ja perusoikeusnäkökulmien korostumi-
sen vuoksi. Toisaalta ilmastonmuutos on korosta-

nut aiheen tärkeyttä ja lisännyt sen ongelmallisuutta, itse il-
maston lämpenemiskehityksen ohella myös siihen liittyvän 
ilmastollisten ja hydrologisten ääri-ilmiöiden lisääntymisen 
vuoksi. Oikeudellisesti samaan aihepiiriin liittyy läheisesti 
myös odotettavissa oleva meren pinnan nousu.

Toisaalta kysymys ei ole pelkästään veden liiallisuudesta 
tai sen riittävyydestä tietyssä paikassa, tiettynä aikana ja tie-
tyissä olosuhteissa, vaan myös vesitaloudellisten muutosten 
heijastumisesta melkeinpä mihin hyvänsä alueiden ja ympä-
ristön käyttöön ja niitä koskevaan sääntelyyn. Sisävesien tul-
vat – tai vastaavasti merenpinnan odottamaton nousu – vai-
kuttavat välittömästi rakentamisen edellytyksiin ja, jos huo-
nosti käy, jo olemassa olevaan rakennuskantaan. Onpa tiet-
tävästi jouduttu miettimään uudelleen jopa rannikoilla sijait-
sevien ydinvoimaloiden turvallisia korkeustasoja. Toisaalta 
Itämeren keskimääräisen vedenkorkeuden nousua kompen-
soi maankäytön ja kiinteistöolojen kannalta rannikoillamme 
yhä jatkuva maankohoamisilmiö. Emme kuitenkaan voi olla 
varmoja aikataulusta.

Vastuu tulvavahingoista
Sisävesien tulvaherkkyys on ennakollisen sääntelyn ja val-
vonnan kannalta aina enemmän tai vähemmän pitkän aika-
välin hydrologisiin tilastoihin ja ehkä myös muutoskehityk-
seen perustuva kysymys, mikä tekee siitä usein osapuolille 
vaikeasti avautuvan.

Tulviin liittyy aina vaikeita vastuukysymyksiä ja kansalais-
ten puolella usein odotuksia selvistä vastuunkantajista. Jos 
sauna putoaa tulvan mukana veteen, kaipa joku taho toki 
siitä vastaa, siis joku muu kuin rakennuksen omistaja. Mutta 
ongelmana on jo se, että usein kysymys on samanaikaisesti 
sekä luonnonilmiöstä että joidenkin toimijatahojen mah-

Liiallinen tai liian vähäinen veden määrä 
ovat aina olleet ongelmana ihmisyhteisöil-
le. Tämä on heijastunut myös oikeudellisen 
sääntelyn tarpeeseen ja sääntelyn sisältöön. 
Sääntelyllä on asian luonteesta johtuen mo-
nia eri tasoja aina paikallisista normeista 
kansainvälisen oikeuden periaatteisiin ja so-
pimusvelvoitteisiin. Eri tasotkin ovat vuoro-
vaikutussuhteessa keskenään. Toisaalta on-
gelmien esiintymisessä ja niiden vaikeus-
asteessakin on alueittain suuria eroja, mikä 
myös heijastuu sääntelyyn.

Tulviin ja 
kuivuuteen  
liittyvät 
oikeudelliset 
kysymykset

PeKKA ViHerVuori
Hallintoneuvos
Korkein hallinto-oikeus
E-mail: pekka.vihervuori@om.fi

Artikkeli perustuu kirjoittajan 
pitämään puheenvuoroon 
Maailman vesipäivän seminaarissa 
18. maaliskuuta 2008.
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dollisesta vastuusta ja vielä näiden keskinäisestä vuorovaiku-
tuksestakin. Joissakin tapauksissa vastuuta saattaa olla vesis-
töön vaikuttavan toiminnan harjoittajalla, mutta ei suinkaan 
automaattisesti. Sama koskee myös viranomaista, joka on 
esimerkiksi antanut luvan rantarakentamiseen. Harvemmin 
puhutaan rakentajan omasta vastuusta, vaikka pitäisi.

Tästä tullaankin niihin hankaliin ennakollisiin ratkaisu-
tilanteisiin, joita tulvaherkillä rannoilla rakentamiseen liit-
tyy. Meillä Suomessa rakennuspaikan sopivuus myös alu-
een tulvaherkkyyden kannalta ratkaistaan lähtökohtaises-
ti asemakaavassa, jos sellaisesta alueesta on kysymys. Tämä 
asettanee jatkossa kaavoitukselle vielä entistäkin suurempia 
vaatimuksia. Kaavan ulkopuolella rakennuspaikan soveliai-
suus ja kelvollisuus ratkaistaan rakennuslupamenettelyssä 
tapauskohtaisesti. Asiaa harkittaessa on maankäyttö- ja ra-
kennuslain mukaan muun muassa otettava huomioon, ettei 
rakennuspaikalla ole tulvan, sortuman tai vyörymän vaaraa. 
Laadituilla tulvakorkeussuosituksilla on tällaisissa yhteyksis-
sä lainsoveltamisen kannalta keskeinen merkitys. Kunnan ra-
kennuslupaviranomaisella on oikeudellinen virkavelvollisuus 
noudattaa tätä säännöstä riippumatta esimerkiksi rakennus-
luvan hakijan taholta tulevista paineista tai vääränlaisesta yh-
denvertaisuudesta. Jos kuitenkin toisin käy, eikä esimerkiksi 
naapuri omista intresseistään käsin valita lupapäätöksestä, 
laitonkin päätös jää voimaan. Millään valtion viranomaisella 
ei ole valitusoikeutta tavanomaisesta rakennuslupapäätökses-
tä. Tilanne on kyllä toinen, jos poikkeamislupa tai suunnit-
telutarveratkaisu on ennen rakennuslupaa tarpeen.

Taajamatulvat, esimerkiksi viemäri- ja hulevesitulvat 
ja niistä johtuvat vahingot ovat luonteeltaan toisenlaisia. 
Hulevesien johtamisongelmat olisi ennakoitava ja ongelmi-
en poistamiseen riittävää asiantuntemusta käyttäen varau-
duttava maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavoituk-
sessa. Varsinaisten hulevesijärjestelyjen toteuttaminen taas 
tapahtuu lähinnä vesihuoltolain mukaisesti, mutta järjestel-
mien keskinäinen yhteys ja vuorovaikutus ei välttämättä lie-
ne parasta mahdollista tasoa.

Tulvat aiheuttavat helposti esinevahinkoja ja taloudellisia 
vahinkoja, joskus henkilövahinkojakin. Tässä ei ole mah-
dollista mennä tarkemmin niitä koskevaan sääntelyyn sen 
enempää yleisen vahingonkorvausoikeuden, vakuutusoike-
uden kuin julkisista varoista joskus maksettavien korvaus-
tenkaan kannalta. Puhtaan luonnontulvan osalta on käy-
tännössä tilanne kyllä helposti se, ettei muuta maksajaa kuin 
vahinkoa kärsinyt itse löydy.

Tulvariskien hallinta
Tulvantorjunta ja tulvasuojelu ovat käsitteinä paljolti syr-
jäyttäneet vanhan kuivatus-termin. Nykyään näkökulmana 
on yhä enemmän riskienhallinta ja sen menetelmien kehit-
täminen. Samalla mukaan on tullut luontoa ja maisemaa 
huomioon ottavia piirteitä. Terminologinen muutos ei silti 
tarkoita, etteikö peruskuivatuksella sen eri muodoissa olisi 
edelleenkin käyttöalaa, myös osana tulevaakin vesioikeudel-
lista yleissääntelyä.

Viime lokakuussa on annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2007/60/EY tulvariskien arvioinnista 
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ja hallinnasta. Tämän parin lähivuoden aikana implemen-
toitavan ja tietyllä tavalla vesipolitiikan puitedirektiiviä täy-
dentävän direktiivin ydinkohtia ovat tulvariskien alustava 
arviointi, tulvavaara- ja tulvariskikarttojen laatiminen se-
kä tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen avoimuus- 
ja kuulemisvaatimuksineen. Tässäkin virikkeenä ovat olleet 
menneiden vuosien konkreettiset tapahtumat, toki nekin 
pääosin muualla kuin Suomessa. Vuosien 1998 ja 2004 vä-
lillä EU-alueella oli sattunut 100 huomattavaksi katsottua 
tulvaa, Tonavan ja Elben vuoden 2002 tulvat sekä vuoden 
2005 laajat tulvat mukaan lukien. Tulvat olivat aiheuttaneet 
700 kuolemaa, puolen miljoonan ihmisen evakuoimisen ko-
toaan ja erittäin suuret taloudelliset menetykset. Direktiivistä 
joka tapauksessa meilläkin lähivuosina seurannee, että tulva-
riskeihin kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota. Tämä ei 
tosin vielä sano mitään siitä, millä tavoin varsinainen maan-
käytöllinen ja vesitaloudellinen päätöksenteko ehkä samal-
la muuttuu.

Kuivuuteenkin varauduttava
Kuten olemme viime aikoina nähneet, kaikki vedenhankin-
nan kriisit eivät meilläkään liity juuri veden riittävyyteen. 
Tosin raakaveden tai jakelujärjestelmän veden pilaantumi-
nen tai muu laatuongelma saattaa sellaisenaan aiheuttaa si-
säsyntyisen riittävyysongelman paikallisella tasolla.

Olemme ehkä Suomessa tuudittautuneet siihen, että var-
sinaiset kuivuusongelmat ovat maailmassa aivan muualla, 
vaikka esimerkiksi melkoisiakin pohjaveden korkeudenvaih-
teluja on nähty. Silti tätäkään näkökulmaa ei voi sivuuttaa. 
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Ilmastonmuutos ääri-ilmiöineen voi nimittäin luoda uusia 
hydrologisia tilanteita, joita emme voi tarkoin ennakoida, 
puhumattakaan niistä ilmastonmuutokseen sopeutumista 
tarkoittavista toimista, jotka esimerkiksi muuttavat jatkossa 
maankäyttöä ja yhdyskuntarakennetta. Lisäksi on realiteet-
tina otettava huomioon, että yhteinen eurooppalainen sään-
tely on saanut ja saanee jatkossakin voimakkaita vaikutteita 
sieltä, missä veden riittävyys on noussut yhä polttavammaksi 
yhteiskunnalliseksi ja taloudelliseksi ongelmaksi, kuten esi-
merkiksi Iberian niemimaalla. Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivi yhteisön vesipolitiikan puitteista (2000/60/
EY) on jo vaikuttanut näkyvästi lainsäädäntöömme, vaikka 
ne ongelmat, joihin se pyrkii vastaamaan, eivät kauttaaltaan 
aina tunnukaan kotoisilta.

Saattaa olla, että edellä mainitun direktiivin pohjalta 
Suomessa vuonna 2004 säädetty laki vesienhoidon järjestä-
misestä luokittelu- ja suunnittelujärjestelmineen ei vesitalo-
udellisessa vaikuttavuudessa tule kohoamaan oman varsinai-
sen vesilainsäädäntömme yläpuolelle. Vireillä oleva vesilain-
säädännön kokonaisuudistus on tässä mielessä moneltakin 
kannalta avainasemassa. Olisi hyvä, jos tämän poikkeuksel-
lisen vaativan uudistuksen valmistelussa olisi pitkin sen mat-
kaa voitu rauhassa paneutua oikeudellisiin ydinkysymyksiin 
ja sääntelyn hiomiseen silloinkin, kun julkisuus nostaa esiin 
lähinnä vain sääntelyrakenteen ytimen kannalta marginaali-
sia seikkoja ja peittää näkyvistä uudistuksen merkittävyyden 
ja yleisen haastavuuden.

Vesihuoltoala ei maailmalla eikä aina meilläkään ole vii-
me vuosikymmeninä voinut jäädä kokonaan yhteiskunnassa 

K
u

va
: a

R
i a

n
d

e
R

s
in

ja taloudessa vaikuttaneiden yleisten muutostrendien ulot-
tumattomiin. Mitään korvaamatonta ei meillä alan yleisissä 
puitteissa kuitenkaan liene tapahtunut, vaikka esimerkiksi 
säästäminen paikallistasolla on joskus voinut olla jopa käsit-
tämättömän lyhytnäköistä. Toisaalta huomaamatta on usein 
jäänyt, että tietyn alueen vesihuolto käytännössä muodostaa 
jatkossakin luonnollisen monopolin, mikä väistämättä vai-
kuttaa siihen tapaan, jolla toiminta ja sen talous sekä suh-
teet kansalaisiin eli toiminta-alueen asukkaisiin ja yrityksiin 
järjestetään ja miten toimintaa lainsäädännön perusteella 
valvotaan.

Vesihuollon kansallisessa sääntelyssä on varauduttu eri ta-
voin poikkeustilanteisiin. Poikkeuksellisen olotilan syy voi 
tietenkin olla monenlainen, ei vain veden riittävyyteen liitty-
vä. Lainvoimaisiinkin lupiin voidaan selvissä poikkeustilan-
teissa vesilain mukaan puuttua helpommin kuin muutoin. 
Toisaalta vedenottoluvanhaltija voi kriisi- ja poikkeustilan-
teissa toimittaa vettä muuallekin kuin luvan mukaiseen käyt-
tökohteeseen. Oman erityisen ongelmansa muodostavat va-
ravedenottamot mahdollisine suoja-alueineen. Lainsäätäjän 
nimenomaisen kannan puuttuessa niiden oikeuskysymyksiä 
on jouduttu ratkaisemaan tavanomaisia ottamoita koskevan 
sääntelyn perusteella, vaikka tilanteiden välillä onkin mer-
kittäviä eroja.

Kehitystä kansainvälisessä oikeudessa
Ehkä vaikeimmat veden riittävyyteen liittyvät ongelmat 
ovat, usein aivan muista kuin vesitalouteen liittyvistä syis-
tä, valtioiden välisiä ja siten juridisesti kansainvälisen oikeu-
den alaan kuuluvia. Tällaisissa yhteyksissä edelläkin sivuttua 
EU:n yhteistä sääntelyä ei lueta kansainväliseen oikeuteen. 
Kansainvälisessä oikeudessa on vakiintunut sääntö, jonka 
mukaan jokaisen valtion suvereniteettia sen vesivarojen suh-
teen rajoittaa velvollisuus olla aiheuttamatta kohtuutonta 
haitallista seurausta/loukkausta toiselle. Tässä sääntely-ym-
päristössä on viime aikoina tapahtunut merkittävää kehitys-
tä. Vuonna 1966 International Law Association (ILA) kodi-
fioi rajavesiä ja kansainvälisiä jaettuja vesiä koskevan tavan-
omaisoikeudellisen säännöstön asiakirjaksi the Helsinki Rules 
on the Uses of International Rivers. Nämä Helsingin säännöt 
pitävät kansainvälisiä valuma-alueita jakamattomina hydro-
logisina yksikköinä. Jokainen valtio on alueellaan oikeutettu 
kohtuulliseen ja oikeudenmukaiseen osuuteen yhteisen valu-
ma-alueen vesien hyödyntämisessä.

Paljolti Helsingin sääntöjen pohjalta YK:n yleiskokous hy-
väksyi vuonna 1997 yleissopimuksen UN Convention on the 
Law of Non-Navigational Uses of International Watercourses. 
Se on vakiinnuttanut alan kansainvälistä oikeutta hitaasti 
edenneestä ratifioinnista huolimatta. Puutteena on kuiten-
kin pidetty muun muassa pohjavesien vähälle jäämistä nii-
den tärkeydestä huolimatta. Tämän jälkeen ILA on vuonna 
2004 hyväksynyt uudet vesivaroja koskevat Berlin rules, jot-
ka ovat aiempaa kehittyneempiä yhteistyön eri muotojen ja 
oikeudenmukaisen hyödyntämisen osalta. Pohjavedet ovat 
Berliinin säännöissä aiempaa konkreettisemmin esillä.

Aivan toisentyyppinen kansainvälinen näkökulma liittyy 
ihmisoikeuksiin ja niiden kansainvälisoikeudellisiin takeisiin. 
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Mikäpä olisi ihmisyksilön elämälle olennaisempaa kuin puh-
taan veden riittävä saanti kohtuullisin ehdoin? Kovin helpos-
ti asia ei kuitenkaan niin sanotusti istu perinteiseen ihmis-
oikeusajatteluun (eikä sivumennen sanoen myöskään kan-
salliseen rinnakkaisilmiöön eli valtiosäännöllä turvattuihin 
perusoikeuksiin). Oikeutta tasapuoliseen juomaveden saan-
tiin on kyllä pyritty pohtimaan esimerkiksi taloudellisia, so-
siaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan YK:n niin sano-
tun TSS-yleissopimuksen tai kansalaisoikeuksia ja poliittisia 
oikeuksia koskevan niin sanotun KP- yleissopimuksen yh-
teydessä, mutta pohdinnat vaikuttavat jossakin määrin vä-
kinäisiltä. Euroopan ihmisoikeussopimuksen piiristä tämän-
tapaista pohdintaa en ole havainnut. Ihmisoikeusajattelu on 
varmaan sinänsä paikallaan tällaisissa asioissa, mutta suorat 
oikeudelliset vaikutukset muodostuisivat hyvin hankaliksi.

Aivan toisenlaisia ja ehkä edellisen kanssa joskus vastak-
kaisiakin ihmis- ja perusoikeusajatuksia taas saattaa liittyä ve-
teen osana maa- tai vesialueen omistajan oikeuksia. Muualla 
kuin Suomessa (ja Ruotsissa) vesialueita ei juuri omisteta, ei-
kä meilläkään omistus kohdistu itse luonnonveteen aineena. 
Pohjavesien osalta tilanne maailmalla vaihtelee.

Vielä ilmastonmuutoksesta
Sopeutuminen ilmastonmuutokseen eri sektoreilla tullee ole-
maan todella haastavaa; kaikkialla ongelmia ei ehkä synny-
kään. Mielenkiintoista on sekin, panostetaanko eri maissa 
viime kädessä enemmän juuri kansalliseen sopeutumiseen 
kuin koko ilmiön torjuntaan. Siitä riippumatta varautumi-
nen ja sopeutuminen ovat olennaisen keskeinen haaste, myös 
kansantaloudelliselta ja yhteiskunnalliselta kannalta.

Viime kesäkuussa valmistuneessa komission vihreässä 
kirjassa ”Sopeutuminen ilmastonmuutokseen Euroopassa – 
vaihtoehdot EU:n toimille” tarkastellaan sopeuttamistoimia 
unionitasolla, mutta myös alueellisella ja paikallisella tasolla. 
Sopeutumistoimia olisi neljässä eri pilarissa:

I pilari: Varhaiset toimet EU:ssa 
II pilari: Sopeutumisen sisällyttäminen EU:n ulkoisiin 
toimiin 
III pilari: Epävarmuuden vähentäminen laajentamalla 
tietopohjaa yhdennetyn ilmastotutkimuksen avulla 
IV pilari: Eurooppalaisen yhteiskunnan, yritysten ja jul-
kisen sektorin saaminen mukaan koordinoitujen ja kat-
tavien sopeutumisstrategioiden laatimiseen.

I pilarissa toimet sisällytettäisiin laajasti unionin lainsää-
däntöön, jonka sektoreista nostetaan esille maatalous ja maa-
seudun kehittäminen, teollisuus ja palvelut, energia, liiken-
ne, terveys, vesi, meret ja kalastus, ekosysteemit ja biologi-
nen monimuotoisuus, muut luonnonvarat metsätalous mu-
kaan lukien sekä monialaiset kysymykset. Useimmilla näistä 
on tavalla tai toisella yhteys vesitalouteen. Vihreässä kirjassa 
esitetään ajatus siitä, että ilmastonkestävyyden varmistami-
nen (climate-proofing) on jatkossa sisällytettävä ympäristö-
vaikutusten arviointiin, strategiseen ympäristöarviointiin ja 
politiikkojen vaikutusten arviointiin. Saattaa olla, että tämä 
toteutuu säännöstasolla ehkä piankin. Ja voi hyvin olla, että 
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tulviin ja ehkä kuivuuteenkin liittyvät kysymykset ovat täs-
sä keskeisiä.

Meillä Suomessa lienee otettava vakavasti se vihreän kir-
jan päätelmä, että haavoittuvimpiin alueisiin Euroopassa 
kuuluu muun muassa Skandinavia, joka kartasta päätellen 
käsittää myös Suomen ja jossa on odotettavissa huomattavas-
ti aiempaa enemmän sateita. Lisäksi sateet tulevat enemmän 
vetenä kuin lumena. Muita haavoittuvimpia alueita ovat ark-
tiset alueet, joilla lämpötilan muutokset ovat suurempia kuin 
missään muualla, sekä rannikkoalueet, joilla merenpinnan 
kohoamiseen yhdistyy myrskyjen lisääntynyt riski.

Sopeutumiseenkin liittyvä tutkimustyö olisi aivan ilmei-
sesti suunnattava paljolti kansallisesti, koska myös sopeutu-
misongelmat vaihtelevat alueittain. Tällaista tutkimustyötä 
meillä jo jossakin määrin on. Mutta jos uskotaan esimerkiksi 
EU:n vihreää kirjaa, havaitaan, että muutokset vaikuttaisivat 
oikeastaan kaikilla yhteiskunnan aloilla ja että niihin liittyy 
moninaisia epävarmuustekijöitä ja suuri yllätysten mahdol-
lisuus. Tällöin tutkimuksenkin on kaiken aikaa mukaudut-
tava ja otettava ehkä myös itseohjautuvasti iteroiden uusia 
suuntia. Läpäisyperiaatteen kautta ilmastonmuutos vaikut-
taa, tai sen pitäisi vaikuttaa kaikkeen tutkimukseen, emmekä 
tiedä, mikä ala tai näkökulma lopulta on tärkein. Tämä vie 
pohtimaan, onko kohdennus ja panostus eri alojen dynaa-
miseen perustutkimukseen ollut riittävää ja onko esimerkiksi 
meillä nyt muodissa oleva tilaaja-tuottaja-malli tai tulollaan 
oleva eri tieteenaloja kovin eri tavoin kohteleva yliopistora-
kenteiden uudistaminen näiden kovien haasteiden edessä 
paras mahdollinen tutkimustyön organisoinnin lähtökohta. 
Asialla on merkitystä myös kansalaisten oikeussuojan sekä 
konkreettisten vesitalous- ja ympäristöasioiden ratkaisemi-
sen kannalta, koska erityisesti hallintolainkäyttö hyödyntää 
ratkaisutoiminnassaan tyypillisesti juuri tämäntyyppistä uu-
sinta tutkimusta.  
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Kivijärven - Valkealan reitti on 
suuri yhtenäinen vesistöalue 
eteläisessä Suomessa. Sen suu-
rimpien järvien ja jokien yhteis-
pinta-ala on ���0 km². Reitti 
on virkistyskäyttö- ja luonnon-
arvoiltaan tärkeä sekä Etelä-
Karjalalle että Kymenlaaksolle. 
Vesistön valuma-alueella on tur-
vetuotantoa, mutta pistekuor-
mitusta on vain vähän. Vesis-
töstä on ympäristöhallinnon ve-
denlaaturekisterissä (HERTTA) 
runsaasti analyysituloksia.

Tavallinen tapa visualisoi-
da vedenlaatutietoa on ollut 
Suomen ympäristökeskuk-

sen yleinen käyttökelpoisuusluokitus. 
Siinä luokitellaan veden laatu viiteen 
luokkaan: erinomainen, hyvä, tyydyt-
tävä, välttävä ja huono. Perusteena ovat 
veden laadun muuttujat, jotka löyty-
vät esimerkiksi kirjallisuusviitteestä 
Vuoristo 1998. Kivijärven - Valkealan 
reitin yleisen käyttökelpoisuusluoki-
tuksen vuosilta 1994-1997 on esit-
tänyt Törrönen 2000. Tutkimalla eri 
ajankohtina laadittuja käyttökelpoi-
suusluokituksia voidaan seurata veden 
laadun kehitystä. Näin saadaan suuret 
veden laadussa tapahtuneet muutok-
set esille. 

Tässä työssä käytetyllä monimuut-
tujamenetelmällä saadaan pienem-

riiTTA HeiKKA
tekn. tri
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 
kemiantekniikan osasto
E-mail: riitta.heikka@lut.fi

Kirjoittajan erikoisalana on kemometria 
(PCA, PLS-regressio), jossa aikasarjoista 
voidaan tutkia muun muassa havaintojen 
luokittumista, havaintojen muuttumista 
ajan suhteen  
sekä muuttujien välisiä riippuvuuksia.

Kivijärven - Valkealan 
reitin tila heikentynyt
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mätkin veden laadun muutokset esille 
tutkitulla ajanjaksolla. Tulokset perus-
tuvat niihin muuttujiin, joista veden-
laatutietoa on olemassa. Aikaisemmin 
tässä työssä käytetyllä menetelmällä 
on tutkittu Saimaan ja Simpelejärven 
havaintopaikkoja (esim. Heikka et al 
2001).

Tässä työssä on luokiteltu veden laa-
dun perusteella Kivijärven - Valkealan 
reitin havaintopaikkoja, jotka ovat ol-
leet velvoitetarkkailussa mukana vuo-
sina 1986-2006. Luokittelussa on käy-
tetty velvoitetarkkailun tulosten vuosi-
keskiarvoja (talvi- ja kesänäytteet) koko 
vesipatsaasta mahdollisimman monelta 
havaintopaikalta. Vain kolmen havain-
topaikan aikasarjat olivat täydelliset. 
Näiltä havaintopaikoilta on veden laa-
dun muutoksia tarkasteltu vuodesta 

1986 vuoteen 2006. Tutkimuksen tu-
loksia niiltä havaintopaikoilta, joissa 
aikasarjoissa oli puutteita, on laajem-
min esitelty tutkimuksessa ”Heikka: 
Kivijärven-Valkealan veden laadun 
muutokset vuosina 1986-2006”.

Kahdelta havaintopaikalta on tarkas-
teltu erikseen talvella ja kesällä otettu-
jen alus- ja päällysvesinäytteiden ana-
lyysitulokset. Näistä on tutkittu happi-
pitoisuuden vaikutusta fosforin vapau-
tumiseen, toisin sanoen järven sisäistä 
kuormitusta.

Kivijärven - Valkealan reitti
Reitti sijaitsee Salpausselkien suurten 
reunamuodostumien välisellä niukka-
ravinteisella harju- ja moreenialueel-
la. Tämän ansiosta veden laatu on ol-
lut erinomaista tai hyvää. Vedet ovat 
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perustyypiltään vähäravinteisia, ja alu-
eella on runsaasti pohjavesivaroja. 
Kouvolan kaupunki ja koko eteläinen 
Kymenlaakso ottavat raakavetensä tästä 
vesistöstä. Kivijärven - Valkealan reit-
ti on myös nimetty ympäristöministe-
riön toimesta erityistä suojelua vaativak-
si vesistöksi. 

Maatalous on keskittynyt pääosin 
koillis- ja kaakkoisosien savikkoalueil-
le ja paikoitellen vesistön varteen reitin 
alaosassa. Suojavyöhykkeitä on perus-
tettu vesistöjen lähellä oleville maan-
viljelysalueille runsaasti viime vuosi-
na. Turvetuotannossa olevista soista 
Leppisuo on Ala-Kivijärven pohjois-
puolella, Nokeissuo Tuohtiaisen poh-
joispuolella ja Lakiasuo Lakankosken 
ja Mankinvirran välissä vesistön 
pohjoispuolella.

Kivijärven - Valkealan reitti saa al-
kunsa useista pienistä järvistä, lam-
mista ja puroista Lemin, Luumäen, 
Savitaipaleen ja Lappeenrannan kun-
tien alueella, ja ne laskevat vesistön 
yläosan keskusjärvenä olevaan Ylä-
Kivijärveen, kuva 1. Ylä-Kivijärvestä ve-
det purkautuvat Huopaisenvirran kaut-
ta Ala-Kivijärveen, ja edelleen sen kans-
sa samassa tasossa olevaan Tuohtiaiseen. 
Reitti jatkuu Kannuskoskelta jokimai-
sena levittäytyen paikoin järvimäi-
siksi laajentumiksi ja laskee lopul-
ta Rapojärven ja Haukkajärven järvi-
altaisiin. Kymenlaakson maakunnan 
puolella pääosa reitistä on Valkealan 
kunnassa.

Pääkomponenttianalyysi
Velvoitetarkkailussa olevista vedenlaa-
tumuuttujista tutkimuksessa mukana 
olivat taulukossa 1 esitetyt muuttujat. 
Pääkomponenttianalyysistä saaduis-
sa kuvissa vedenlaatumuuttujista käy-
tetään nimeä tai sen lyhennettä paitsi 
liuenneen hapen kyllästysasteesta käy-
tetään yksikköä. 

Havaintopaikkojen nimet ja nume-
rot ovat ympäristöhallinnon veden-
laaturekisterin mukaisia (HERTTA). 
Taulukossa 2 on esitelty tutkimuksessa 
mukana olleet havaintopaikat, jotka on 
merkitty myös karttaan kuvassa 1.

Pääkomponenttianalyysissa (PCA, 
Principal Component Analysis) moni-
muuttujainen mittausaineisto voidaan 
esittää 1--3 -ulotteisessa koordinaatistossa. 

Kuva 1. Työssä tutkitut veden laadun havaintopaikat Kivijärven-Valkealan reitillä.
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Vedenlaatumuuttuja Yksikkö
Sähkönjohtavuus mS/cm
pH
Liuenneen hapen kyllästysaste O2 -%
Väri, väriluku mg Pt/l
Kokonaisfosforipitoisuus, P µg/l
Kokonaistyppipitoisuus, N µg/l
Kemiallinen hapenkulutus CODMn mg O2/l

Taulukko 1. Velvoitetarkkailusta tutki-
mukseen valitut vedenlaatumuuttujat ja 
niiden yksiköt.

Aineistossa mahdollisesti olevat luokat 
tulevat tällöin esille. Tavallisesti ennen 
analyysiä mittausten muodostama data-
matriisi skaalataan. Tämä tarkoittaa sitä, 
että jokaisesta matriisisarakkeen havain-
nosta vähennetään sen keskiarvo, ja tu-
los jaetaan kyseisen sarakkeen keskiha-
jonnalla. Skaalatussa matriisissa muut-
tujien keskiarvo on 0 ja keskihajonta 1. 
Skaalaus tasoittaa eroja muuttujien välil-
lä. Työssä on käytetty Matlab-ohjelmis-
toa (Matlab, 2001, Taavitsainen, 1991).

Matriisimuodossa 
pääkomponenttimalli on:

X = TP’ + E

Matriisi X on tutkittava mittausaineis-
to, jossa havaintopaikat ovat riveillä ja 
veden laadun muuttujat sarakkeissa. 
Ensimmäinen (lineaarinen) pääkom-
ponentti, t1, malliin muodostuu suun-
taan, joka selittää eniten matriisin X va-
rianssista. t-arvot ovat havaintopisteiden 
projektioita pääkomponenttiakselilla. 
Toinen pääkomponentti, t2, on kohti-
suorassa ensimmäiseen nähden ja selit-
tää eniten jäljellä olevasta varianssista. 
Havaintopaikkojen sijainti toisiinsa näh-
den havaitaan, kun T-matriisista piirre-
tään esimerkiksi kaksi ensimmäistä sa-
raketta tasoon. Vastaavasti P-matriisista 
tasoon piirrettynä nähdään eri muuttuji-

en vaikutus havaintopaikkojen sijaintiin. 
Muuttujan p-arvon ja havaintopaikan t-
arvon ollessa lähekkäin on kyseisen ha-
vaintopaikan tämän muuttujan alkupe-
räinen arvo kohonnut. Mitä kauempa-
na origosta muuttuja on, sen tärkeämpi 
se on ollut mallinmuodostuksessa. Mitä 
lähempänä toisiaan muuttujat ovat ku-
vassa, sen enemmän ne korreloivat kes-
kenään. Tutkimalla samanaikaisesti sekä 
P- että T-matriisien kuvaajia, nähdään, 
mitkä muuttujat aiheuttavat ryhmitty-
misen aineistossa. Matriisi E on mallin-
tamatta jäänyt osuus X-matriisista.

Havaintopaikkojen luokittelu
Ensimmäisessä pääkomponenttiana-
lyysissä olivat mukana kaikki havain-
topaikat, yhteensä 135 havaintoa sekä 
kaikki muuttujat ilman liuenneen ha-
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Hav. paikka ja numero YK-Pohj. YK-Itä syv, m näytt. lkm.

Jängynjärvi 317 6769940-3553930 9 3-4

Ytsaarenselkä 114 6763680-3543910 17 2

Kuuksenenselkä 187 6772240-3540680 7 2-3

Ronkaanselkä 170 6772850-3536420 3 2-3

Ylä-Kivijärvi 177:87 6760350-3536400 22 5

Ala-Kivijärvi 190 6762370-3525490 15 2-3

Tuohtiainen 326 6766710-3518500 8 3

Lakankoski 189:5400 6762400-3516670 2 1

Mankinvirta 058 6755979-3497250 1

Rapojärvi 024 6760400-3493320 24 5

Haukkajärvi 023 6754860-3493860 11 4

Taulukko 2. Kivijärven – Valkealan reitin vedenlaadun tutkimuksessa mukana olleet havaintopaikat, niiden koordinaatit, syvyys ja 
näytteiden lukumäärä koko vesipatsaasta.

pen kyllästysastetta. Liuenneen hapen 
kyllästysaste jätettiin pois pääkompo-
nenttianalyysista, koska se on riippu-
vainen näytteenottosyvyydestä ja luo-
kittelee havaintopaikkoja niiden syvyy-
den mukaan. 

Ensimmäinen pääkomponentti selit-
ti 68 prosenttia ja toinen 19 prosenttia 
aineiston kokonaisvarianssista, yhteensä 
87 prosenttia. Kuvassa 2 on ensimmäisen 
ja toisen pääkomponentin muuttujien la-
taukset. Ensimmäisen pääkomponentin 
suunnassa pH on positiivisessa suunnassa 
sekä kemiallinen hapenkulutus CODMn, 
väriluku, kokonaisfosforipitoisuus P, ko-
konaistyppipitoisuus N ja sähkönjoh-
tavuus negatiivisessa suunnassa. Toisen 
pääkomponentin suunnassa kemiallinen 
hapenkulutus ja väriluku kasvavat ylös-
päin ja typpipitoisuus, sähkönjohtokyky 
ja pH alaspäin.

Kuvaan 2 on laskettu vuosien 2002-
2006 pääkomponenttianalyysin t1- ja 
t2-arvojen keskiarvot (•) niiltä havain-
topaikoilta, joilta ne on voitu määrit-
tää. Tällä yritetään kuvata viiden viimei-
sen vuoden keskimääräistä vedenlaatua. 
Ylä-Kivijärvi edustaa selvästi puhtainta 
vedenlaatua. Rapojärvi ja Haukkajärvi 
ovat vedenlaadullisesti lähellä toisiaan, 
Haukkajärvi on ehkä hiukan puhtaampi. 
Mankinvirran veden laatu on vähän huo-
nompi kuin Lakankosken. Lakankoski ja 
Mankinvirta ovat vedenlaadultaan huo-

Kuva 2. Kuviin 2-4 liittyvät muuttujien CODMn, väriluku, kokonaisfosforipitoisuus, P, 
kokonaistyppipitoisuus, N, sähkönjohtavuus ja pH lataukset p1 ja p2 tasoon piirretty-
nä kuvana. Havaintopaikkojen Ylä-kivijärvi, Haukkajärvi, Rapojärvi, Lakanloski ja 
Mankinvirta t1- ja t2-arvojen keskiarvot vuosilta 2002-2006.
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nompia kuin Rapojärvi ja Haukkajärvi.
Kuvassa 3 on pääkomponenttiana-

lyysin t1- ja t2-arvot kaikilta havainto-
paikoilta. Kivijärven -  Valkealan reitin 

alkupäässä oleva Jängynjärvi on selvästi 
rehevöitynein. Ronkaanselän kolmesta 
pisteestä kaksi on Jängynjärven luokka-
rajojen sisäpuolella. Nämä ovat vuosien 
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1998 ja 2006 t-arvot. Seuraavaksi re-
hevöitynein on Kuuksenenselkä, josta 
analyysituloksia on vain viideltä vuo-
delta. Havaintopaikkojen Tuohtiainen, 
Lakankoski, Mankinvirta, Rapojärvi ja 
Haukkajärvi t1- ja t2-arvot ovat niin 
toistensa kaltaisia, että niitä ei saa ero-
tettua omiksi luokikseen tästä kuvasta. 
Ala-Kivijärven muutaman vuoden arvot 
ovat Ylä-Kivijärven luokkarajojen sisäl-
lä. Ytsaarenselän kahden vuoden arvot 
ovat Kuuksenenselän ja Ylä-Kivijärven 
luokkien välissä. 

Veden laadun muutokset
Kuvan 3 t1- ja t2-arvoista on laskettu 
liukuva keskiarvo viiden vuoden jak-
soissa Ylä-Kivijärvelle, Mankinvirralle 
ja Rapovedelle, kuva 4. Nämä keskiar-
vot tasoittavat vuosien välistä sadannas-
ta ja muista olosuhteiden muutoksis-
ta aiheutuvaa vaihtelua. Näin voidaan 
myös nähdä veden laadun muutoksia 
tutkitulta ajanjaksolta. t-arvojen liuku-
van keskiarvon viimeiset vuodet ovat 
2002-2006 (musta nuolenkärki).

Ylä-Kivijärven liukuvista keskiarvois-
ta voidaan selvästi havaita, että vuodesta 
1997-2001 viimeisiin vuosiin asti Ylä-
Kivijärven veden laatu on hitaasti hei-
kentynyt. Tämä muutos on tapahtunut 
kuitenkin kuvan 3 luokkarajojen sisällä.

Rapojärven ja Mankinvirran liuku-
van keskiarvon kuvioista voidaan poi-
mia vuosien 1995-1999 keskiarvo, jon-
ka jälkeen veden laatu on lähtenyt hei-
kentymään aina vuosien 2002-2006 
keskiarvoon asti.

Viitteessä Heikka 2007 on todettu, 
että Mankinvirran liukuvan keskiarvon 
kuvio muistuttaa Lakankosken vastaavaa 
kuviota. Samoin Haukkajärven liukuvan 
keskiarvon kuvio muistuttaa Rapojärven 
vastaavaa kuviota. Toisin sanoen veden 
laatu on lähtenyt heikkenemään samaan 
aikaan eri havaintopaikoilla Kivijärven - 
Valkealan reitillä. Alkuperäisestä aineis-
tosta havaitaan, että lähes jokaisella ve-
denlaatumuuttujalla 2000-luvun keski-
arvo on hiukan huonompi kuin ennen 
2000-lukua laskettu keskiarvo.

Alus- ja päällysveden 
tutkiminen
Tämän pääkomponenttianalyysin tar-
koituksena on tutkia järven sisäistä 
kuormitusta. Viitteessä Heikka 2007 

Kuva 4. Mankinvirran, Rapojärven ja Ylä-Kivijärven vuosien 1986-2006 t1- ja t2-ar-
voista lasketut liukuvat keskiarvot viiden vuoden jaksoissa. Musta nuoli on vuosien 2002-
2006 keskiarvo. Kuvaan on piirretty myös muuttujien latausten suunnat.
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Kuva 3. Pääkomponenttianalyysin t1- ja t2-arvot tutkimuksessa mukana olleilta havain-
topaikoilta. Tutkimuksessa mukana olleiden muuttujien perusteella (kuva 2) vedenlaa-
dultaan samantyyppisten havaintopaikkojen ympärille on piirretty luokkaraja.
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Kuva 5. Haukkajärven kesällä otetun päällysveden, kp, talvella otetun päällysveden, tp, 
kesällä otetun alusveden, ka, ja talvella otetun alusveden, ta, pääkomponenttianalyysin 
t1- ja t2-arvot. Muuttujien, liuenneen hapen kyllästysaste O2-%, COD, väriluku ja ko-
konaisfosforipitoisuus P, lataukset. Numero merkin lopussa ilmoittaa vuosiluvun.
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on todettu, että Jängynjärvellä alus-
veden alhaisen happipitoisuuden va-
pauttama fosforipitoisuuden kohoami-
nen on tavallinen ilmiö. Tähän ana-
lyysiin valittiin veden laadultaan hy-
vä Haukkajärvi, jolta analyysituloksia 
on vuosilta 1986-2006. Toiseksi va-
littiin veden laadultaan tyydyttävien 
Ronkaan- ja Kuuksenenselän ne vuo-
det, joilta analyysituloksia on olemas-
sa. Muuttujina olivat liuenneen hapen 
kyllästysaste, CODMn, kokonaisfosfori-
pitoisuus ja väriluku. Päällysvesinäyte 
oli otettu yhden metrin syvyydeltä 
pinnasta, ja alusvesinäyte yhden met-
rin etäisyydeltä pohjasta. Kesällä näy-
te on otettu kesä-syyskuussa, ja talvella 
tammi-huhtikuussa.

Haukkajärven kesällä ja talvella 
otettujen alus- ja päällysvesinäyttei-
den pääkomponenttianalyysin kak-
si ensimmäistä komponenttia selit-
tivät 78 prosenttia aineiston varians-
sista, kuva 5. Kuvassa vasemmalla yl-
häällä ovat runsashappiset päällysve-
det. Oikealla alhaalla ovat vähähappi-
set alusvedet, joissa fosforipitoisuus on 
kohonnut. Kesällä alusvedessä (ka86) 
on liuenneen hapen kyllästysaste ollut 
16 prosenttia, liuenneen hapen mää-
rä 1,7 mg/l ja kokonaisfosforipitoisuus 
45 μg/l. Tällöin järvessä on ollut sisäis-
tä kuormitusta. Vuosi 1986 on toisil-
lakin havaintopaikoilla ollut poikke-
uksellisen huono vuosi. Toinen ryh-
mä, jossa kesällä alusvedessä (-88, -90, 
-91, -94, -99, -02, -06) on ollut sel-
vä hapenpuute ja hivenen kohonnut 
fosforipitoisuus, on piirretty kuvaan. 
Tässä luokassa liuenneen hapen kyl-
lästysaste on ollut 5-17 prosenttia, ja 
liuenneen hapen määrä 0,3-1,7 μg/l. 
Kokonaisfosforipitoisuus on ollut kes-
kiarvon yläpuolella 13-17 μg/l.

Kesällä ja talvella otettuja alus- ja 
päällysvesinäytteitä oli Ronkaanselältä 
10 ja Kuuksenenselältä 21 eri vuosilta. 
Pääkomponenttianalyysin kaksi ensim-
mäistä komponenttia selittivät 89 pro-
senttia aineiston varianssista, kuva 6. 
Muuttujat ovat suuntautuneet suunnil-
leen samaan suuntaan kuin Haukkajärven 
pääkomponenttianalyysissä. 

Kuuksenenselällä talvella ja kesäl-
lä alusvedessä 2000 (Kta00, Kka00) 
sekä kesällä alusvedessä 2005 ja 2006 
(Kka05, Kka06) on liuenneen hapen 
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Kuva 6.  Ronkaanselän ja Kuuksenenselän kesällä otetun päällysveden, kp, talvella otetun 
päällysveden, tp, kesällä otetun alusveden, ka, ja talvella otetun alusveden, ta, pääkompo-
nenttianalyysin t1- ja t2-arvot. Muuttujien, liuenneen hapen kyllästysaste O2-%, COD, 
väriluku ja kokonaisfosforipitoisuus P, lataukset. Numero merkin lopussa ilmoittaa vuo-
siluvun.
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Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA
Puh. 0207 424 600, fax 0207 424 604
E-mail: sgps.finland@saint-gobain.com

www.sgps.fi

Uutuusmittari Meistreamissa on erittäin 
laaja virtausalue, mikä säästää usean 
mittarityypin hankinnalta. 

Meistream vastaa erinomaisesti erityi-
sesti vesilaitosten haasteisiin. Myös pie-
nillä virtauksilla erittäin tarkka mittari te-
hostaa verkoston valvontaa ja laskutus 
tulee yhä  tarkemmaksi.

Meistreamia on saatavana samoissa pi-
tuuksissa kuin pysty- ja vaaka-Woltma-
nia. Meistreamin mittauskoneisto sopii 
pysty-Woltmanin runkoon ja on siten 
vaihdettavissa ilman putkitöitä. Mittariin 
saa optiona HRI-tiedonsiirtomodulin. 

Lisätietoja saat osoitteesta 
www.sgps.fi tai soittamalla meille!

Uusi tehokas 
kyllästysaste ollut 6-19 prosenttia (happipi-
toisuus 0,6-1,9 mg/l), kokonaisfosforipitoi-
suus 32-41 μg/l ja väriluku 60-130 mgPt/l. 
Kaikki nämä poikkeavat selvästi keskiar-
vosta huonompaan suuntaan. On merkille 
pantavaa, että Kuuksenenselän kaikki sisäi-
sen kuormituksen vuodet ovat 2000-luvun 
puolella.

Ronkaanselällä talvella 2006 alusvedessä 
(Rta06) on ollut voimakas sisäinen kuormi-
tus. Liuenneen hapen kyllästysaste on ol-
lut 11 prosenttia (happipitoisuus 1,5 mg/l), 
kokonaisfosforipitoisuus 89 μg/l ja värilu-
ku 230 mgPt/l. Kesällä alusvedessä 1997 
ja 2006 (Rka97, Rka06) ovat vedenlaadun 
muuttujat selvästi keskiarvon huonommal-
la puolella.

Yhteenveto
Kivijärven- Valkealan reitin tila on hitaas-
ti lähtenyt heikkenemään 2000-luvulle tul-
taessa tässä työssä käytettyjen vedenlaatu-
muuttujien perusteella. Suunta käy ilmi jo-
kaiselta havaintopaikalta, jolta vedenlaatu-
tietoa on olemassa. Reitillä ei ole suuria pis-
tekuormittajia. Nokeissuon valmistelutyöt, 
ja turvetuotannon aloitus ovat tapahtuneet 
viime vuosina. Tällä saattaa olla vaikutus ve-
den laadun heikkenemiselle. Ylä-Kivijärven 
yläpuolisen vesistön veden laadun heikkene-
minen voi vaikuttaa Ylä-Kivijärvessä havait-
tuun laadun heikkenemiseen 2000-luvulle 
tultaessa. Kivijärven- Valkealan reitin tilan 
kehitystä on syytä seurata, jotta voidaan kar-
toittaa heikentymisen syitä.
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Talous

Tutkimuksessa tarkasteltiin jul-
kisen vesihuollon kaupallista-
mista tilanteessa, jossa ei esiin-
ny yksityistämistä. Selvisi, että 
Suomessa julkisten vesilaitos-
ten kuntaomistajat ovat kaupal-
listamista eteenpäin ajava voi-
ma. Suomen kunnat ja kaupun-
git etsivät uutta identiteettiä ja 
näkevät itsensä yhä enemmän 
liiketoimintaa harjoittavina yri-
tyksinä. Tämäntyyppinen kun-
tien yrittäjyysajattelu on uhka 
vesihuollon kestävyydelle.

Dotcom- kuplan puhkeami-
seen päättyneen osakemark-
kinabuumin aikana, vuosina 

1997-2000, innostus kohdistui pääasi-
assa teknologiaan. Ilmassa oli euforiaa 
myös yksityistämisen suhteen. Valtiot 
valmistelivat innokkaasti omistamiensa 
yritysten myyntiä ja yksityissektori os-
ti niitä. Ympäri Eurooppaa toteutettiin 
julkisen sektorin hallintouudistuksia, ja 
julkisia palvelusektoreita vapautettiin. 
1990-luvun jälkimmäisellä puoliskolla 
energiasektori vapautui ja monet valti-
oiden omistamat teleyritykset oli myy-
ty. Yksityisyritykset ja investointipankit 
odottivat samaa tapahtuvaksi vesisekto-
rilla – myös Suomessa.

Asiat eivät kuitenkaan edenneet odo-
tusten mukaisesti, sillä Suomessa vesi-
laitoksia ei alettu yksityistämään. Siitä 

ricHArd WindiscHHofer 
Tutkija, PBI Research Institute
E-mail: richard.windischhofer@pbi-institute.com

Artikkeli perustuu marraskuun 2. päivänä 2007 Tampereen yliopistossa kirjoittajan 
väitöskirjan tarkastustilaisuudessa pidettyyn luentoon. Väitöskirja “Municipal 
Entrepreneurialism and the Commercialization of the Finnish Water Sector” on saatavilla 
Tampereen yliopiston kirjakaupasta tai sen voi ladata ilmaiseksi Tampereen yliopiston 
painosta osoitteesta: http://acta.uta.fi/english/teos.phtml?10996

Kunnallinen yrittäjyys ja  
suomen vesisektorin 
kaupallistaminen

huolimatta, että yksityistämistä ei tapah-
tunut, vesilaitoksia hoidettiin yhä enem-
män kuten yksityisyrityksiä. Kysymys 
kuuluukin, miksi Suomen vesilaitoksia 
– yksityistämisen puuttuessa – johde-
taan yhä enemmän kuin yrityksiä, joihin 
kohdistuu tehokkuus- ja tuottavuusvaa-
timuksia. Tässä tutkimuksessa pohdi-
taan juuri tätä kaupallistamisprosessia.

Metodologia
Vesilaitoksia johdetaan strategisten rat-
kaisujen pohjalta. Näitä päätöksiä te-
kevät toimijat, joilla on omat henki-
lökohtaiset ajatuksensa, käsityksensä 
ja intressinsä koskien sitä, miten vesi-

laitoksia tulisi johtaa. Toimijoilla tar-
koitetaan sellaisia organisaatioita ku-
ten kuntia, ministeriöitä, vesilaitoksia, 
yksityisyrityksiä, rahoituskonsultteja ja 
investointipankkeja. 

Käytännössä tehtävänä oli siis sel-
vittää, ketkä osallistuvat päätöksen-
tekoprosessiin ja millaisia ajatuksia 
heillä on vesihuollon johtamisesta. 
Koska ajatukset ja käsitykset muuttu-
vat suhteellisen hitaasti, keskityin tut-
kimaan kymmenen vuoden ajanjaksoa, 
1995- 2005.

Haastattelin 40 ammattilaista, jo-
ka edustivat johtoeliittiä. Joukossa 
oli suurten vesilaitosten, kuntien, 
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ministeriöiden, teollisuusyritysten ja 
rahoitusyhtiöiden avainhenkilöitä. En 
väitä, että väitöskirjassani esittämä-
ni ajatukset edustavat kaikkia olemas-
sa olevia ajatuksia siitä, millä tavoin 
vesilaitoksia tulisi johtaa. On varmasti 
ammattilaisia, jotka ovat asioista tois-
ta mieltä kuin haastattelemani verkos-
to. Tarkoituksenani oli kuitenkin tuoda 
esiin niiden avainhenkilöiden ajatuksia, 
jotka osallistuvat päätöksentekoon.

Haastatteluaineistoa täydentääkseni 
analysoin myös lainsäädännön muutok-
sia sekä kolmen ammattijulkaisun sisäl-
töä tarkastellen sitä, mitä vesihuollos-
ta on kirjoitettu viimeisten kymmenen 
vuoden aikana.

Kunnallinen yrittäjyys
Kunnallinen yrittäjyys on liiketoiminta-
logiikka, jota hyödynnetään yhä enem-
män kunnallisessa johtamisessa ja pää-
töksenteossa. Tämän ajattelutavan mu-
kaisesti kunnat näkevät itsensä aktiivisi-
na toimijoina, jotka luovat tuloja omal-
le alueelleen houkuttelemalla alueelle 
uusia veronmaksajia. Tämä tarkoittaa 
myös sitä, että kunnat haluavat saavut-
taa tehokkuutta olemalla mahdollisim-
man ammattimaisia, mikä tarkoittaa 
hyvien päätösten tekemistä vertaamal-
la toimintaa muihin kuntiin, olemal-
la rationaalinen, tekemällä laskelmia ja 
suunnittelemalla huolellisesti. Tällainen 
ajattelutapa sisältää myös vahvan taipu-
muksen itsekkääseen toimintaan sen si-
jaan, että pyrittäisiin kompromisseihin 
yhdessä muiden kanssa.

Kunnat ovat omaksuneet yksityissek-
torin johtamistyyliä, koska ne imitoivat 
niitä, joiden uskovat johtavan menes-
tyksekkäämmin. Se, että kunnat sano-
vat periaatteiden olevan yksityissekto-
rilta omaksuttuja ei tarkoita sitä, että ne 
todella ovat yksityissektorin periaattei-
ta. Sen sijaan on imitoitu myyttiä, koska 
imitointi on prosessi, jossa kopioidaan 
jotakin idealisoitua. Kopio on yleensä 
myös vähemmän laadukas kuin alku-
peräinen, koska kopioijilta puuttuu kä-
sitys kontekstista ja olosuhteista, joissa 
alkuperäinen on luotu. 

Väitän, että suuri osa siitä, mitä kun-
nat vaikuttavat kopioivan yksityissekto-
rilta, on vain retoriikkaa, jota ne käyttä-
vät oikeuttamaan olemassa olevia ajatuk-
siaan ja käsityksiään. Tästä syystä meidän 

Kuva 1. Teoria kunnallisesta yrittäjyydestä ja julkisen vesihuollon kaupallistamisesta

täytyy erottaa onko kyseessä aito yritys 
imitoida, koska kunnat haluavat paran-
taa toimintaansa ja kehittyä, vai käyte-
täänkö yksityissektorin kieltä ja työkalu-
ja ainoastaan oikeuttamaan kuntien ole-
massa olevia ideoita ja käsityksiä.

Kaupallistamis – ja 
yrityistämisprosessit
Yrityistäminen on seurausta siitä, että 
valtio vähentää rahoitustaan kunnille ja 
antaa kuntien ratkaista ongelmansa itse, 
samalla toivoen, että ne toimisivat valtion 
suunnitelmien mukaisesti. Valtio toivoo 
esimerkiksi, että leikkaamalla kuntien ra-
hoitusta ja rohkaisemalla kuntia yhdistä-
mään palvelutoimintoja, kunnat todel-
la toimisivat näin. Kuten väitöskirjassani 
osoitan, näin ei ole tapahtunut. Kunnat 
kehittävät omia ratkaisujaan ongelmiin-
sa ja sen sijaan, että ne loisivat alueellisia 
vesilaitoksia kuten ministeriöt toivoivat, 
jotkut niistä yhdistävät vesilaitoksensa 
energialaitosten kanssa.

Kunnat ovat myös tietoisia kyvystään 
toimia yritysomistajina ja ne haluavat 
pitää kiinni niistä toiminnoista, jotka 
ovat mahdollisesti tuottavia – ja kau-
pallistaa niitä yhä enemmän. Erityisesti 
suuremmissa kaupungeissa kunnallis-
hallinnon itsevarmuus ammattimaise-
na omistajana ja johtajana kasvaa.

On totta, että kunnallishallinnot tar-
vitsevat lisätuloja, koska valtion rooli ra-
hoittajana pienenee. Uusia rahoitusre-
sursseja löytääkseen kunnat eivät kuiten-
kaan käänny automaattisesti yksityissek-

torin puoleen, esimerkiksi omaisuuttaan 
myydäkseen. Sen sijaan ne hakevat apua 
rahoituskonsulteilta ja investointipank-
kiireilta saadakseen neuvoja kuinka jär-
jestää uudelleen omaisuutta, säästää ve-
roissa ja luoda tuloa. Näin ollen rahoi-
tuskonsulttien merkitys on kasvanut sitä 
mukaan, kun valtion rooli rahoittajana 
on pienentynyt. Mitä enemmän kunnat 
kokevat itsensä yrityksiksi, sitä suurem-
pia paineita vesilaitokset ja muut laitok-
set kokevat kaupallistua (Kuva 1). 

Kaupallistamisprosessin 
tuloksia
Silloin, kun vesilaitokset ovat poten-
tiaalisesti kannattavia, kuten usein on 
tilanne erityisesti isojen laitosten koh-
dalla, niitä on vaikea liittää lähialuei-
den pienempien ja vähemmän kannat-
tavien vesilaitosten kanssa. Tämä joh-
tuu kuntien ajattelutavasta, että selviy-
tyäkseen niiden on ensin välttämätöntä 
huolehtia omista intresseistään sen si-
jaan, että ajattelisivat asiaa laajemman 
maantieteellisen alueen kannalta.

Kunnat ovat alkaneet ajatella sisäises-
ti kollektiivisemmin ja siirtää resursseja 
yhdestä yksiköstä toiseen luodakseen ta-
sapainoa. Tämän tuloksena vesilaitosten 
tuottamia voittoja käytetään yhä enem-
män rahoittamaan muita julkisia palve-
luja. Jotkut kunnat ovat myös harkinneet 
paikallisten vesilaitosten yhdistämis-
tä sähkölaitosten kanssa sen sijaan, että 
yrittäisivät luoda alueellisia vesilaitoksia 
yhdessä naapurikuntiensa kanssa.
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Väitän, että tämä kunnallinen yrit-
täjyys on synnyttänyt uudentyyppisen 
organisaation, jota nimitän paikallisek-
si, julkisessa omistuksessa olevaksi ja 
erittäin kaupallisesti orientoituneeksi 
yritykseksi. Ehdotan, että valtion tulisi 
luoda elin, jonka tehtävänä olisi valvoa 
vesilaitosten talouden hallintoa.

Yksityisyritysten ja 
rahoitustoimijoiden rooli
Yksityissektorin yrityksiä, kuten moni-
kansallisia vesialan yrityksiä, pidetään 
yleensä vesilaitosten yksityistämisen ja 
kaupallistamisen edistäjinä. Ne, aivan 
kuten jotkut suuret suomalaiset teol-
lisuusyritykset, ovat pyrkineet edistä-
mään yksityistämistä tai ainakin yrit-
täneet saada aikaan ulkoistamissopi-
muksia vesihuollon alalle. Suomen ta-
pauksessa tällä ei kuitenkaan ole ollut 
suurta vaikutusta, koska nämä suunni-
telmat eivät ole olleet kuntien toiveiden 
mukaisia. 

Rahoitusyhtiöillä, kuten investoin-
tipankeilla ja rahoituskonsulteilla, on 
samankaltaiset motiivit ja tarkoitus-

perä kuin muilla teollisuusyrityksillä, 
mutta ne ovat kyenneet pysymään mu-
kana pelissä, vaikka yksityistämistä ei 
olekaan tapahtunut. Itse asiassa viime 
vuosina niistä on tullut tärkeitä toimi-
joita kaupallistamisprosessissa kunnil-
le tarjoamansa rahoitusasiantuntemuk-
sen vuoksi. 

Rahoitustoimijat voivat toimia millä 
tahansa alalla lähes milloin vain, koska 
ne tarjoavat rahoitusta koskevaa tietoa 
ja ideoita, ja näin ollen myyvät ainee-
tonta palvelua, joka tekee niiden toi-
minnasta joustavampaa kuin teollisuus-
yritysten toiminnasta.

Investointipankkien ja rahoitus-
konsulttien tarkoitusperät ja tavoit-
teet vastaavat vapaiden markkinoiden 
tavoitteita, mutta pysyäkseen muka-
na pelissä, ne ovat valmiita asettaman 
nämä tavoitteet sivuun väliaikaisesti. 
Suomen tilanteessa niiden mahdol-
lisuudet saada aikaan muutosta vesi-
huollon alalla ovat silti riippuvaisia 
niistä kunnista, jotka haluavat rahoi-
tusyritysten neuvoja – ja myös toteut-
tavat niitä käytännössä.

Johtopäätökset
Vastoin yleistä käsitystä, että julki-
nen sektori olisi yksityisyritysten ‘uh-
ri’ vesihuoltoa kaupallistettaessa sel-
visi, että kunnilla itsellään on keskei-
sin rooli kaupallistamisen edistämi-
sessä. Kunnat eivät kuitenkaan yri-
tyistä yksinään vaan valtio ajaa niitä 
yrityistämään. 

Kyseenalaistan valtion toimet edis-
tää paikallisten julkisten palveluiden 
uudistusta ja alueellistamista leik-
kaamalla kuntien resursseja ja roh-
kaisemalla niitä yrittäjyysajatteluun. 
Väitän, että tämän kaltainen yrityis-
täminen toimii erityisesti paikallisten 
julkisten palveluiden uudistusta vas-
taan, koska se vahvistaa paikallishal-
lintojen itsekästä käytöstä ja lyhytnä-
köistä ajattelua tilanteissa, joissa vaa-
ditaan yhteistyökykyä ja pitkän tähtäi-
men suunnittelua. 

Ehdotan, että kansalaiset, tiedemie-
het ja poliitikot tunnustavat sen, että 
julkisen sektorin toimijoilla on suuri 
vastuu vesihuollon ja julkisen kentän 
kaupallistamisessa yleensäkin.  
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Tekniikan päivät avasi  
TKK:n juhlavuoden

Teknillisen korkeakoulutuksen 
sadan vuoden merkkipaalun juh-
listaminen aloitettiin kongressi-
keskus Dipolissa ��.-��. tammi-
kuuta uudella Tekniikan päivät 
–tapahtumalla. Kaksipäiväisille 
Tekniikan päiville oli yleisöllä va-
paa pääsy, ja tarkoituksena oli 
esitellä tekniikkaa ja luonnontie-
teitä sekä herättää keskustelua 
tekniikan paikasta maailmassa.

Ensimmäisten Tekniikan päivien 
teemana oli ”Veden varassa – va-
loa vedessä”. Tapahtuman toteu-

tuksesta vastasi Teknillinen korkeakoulu 
ja järjestelytoimikunnan puheenjohtaja-
na toimi professori Olavi Nevanlinna.

Tekniikan päivät 2008 aloitti uu-
den sarjan yleisölle avoimia tiedeta-
pahtumia. Teemaksi valittu vesi on yk-
si Aristoteleen neljästä peruselementis-
tä. Muiden elementtien, tulen, maan 
ja ilman vuoro tulee myöhemmin, sil-
lä Tekniikan päivät järjestetään tästä 
lähtien joka toinen vuosi, vuorotellen 
Tieteen päivien kanssa.

Tapahtuman ja samalla koko juhla-
vuoden avasi Teknillisen korkeakoulun 
rehtori Matti Pursula. Puheessaan 
Pursula kävi lyhyesti läpi TKK:n his-
torian merkkipaaluja ja teknisen kou-
lutuksen merkitystä koko suomalai-
sen yhteiskunnan kehitykselle. Lisäksi 
hän muistutti käynnistyneestä 
Innovaatioyliopiston muodostamisesta, 
tarpeesta vuorovaikutukseen elinkeino-
elämän kanssa sekä muista tulevaisuu-
den haasteista.

Menestyksen perustana Pursula näkee 
ihmiset ja heidän välisen yhteistyön:

”TKK ei voi menestyä ilman lah-
jakkaita opiskelijoita, motivoitunut-
ta henkilöstöä ja elinkeinoelämän ja 
muun yhteiskunnan jatkuvaa tukea. 
Voimme olla kiitollisia siitä, että TKK 

Kongressikeskus Dipoli Espoon Otaniemessä isännöi ensimmäiset Tekniikan päivät.

Veteen liittyvistä myyteistä ja todellisuudesta esitelmöi muun muassa Tukholman vesipal-
kinnon saanut professori Asit Biswas.
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kykenee edelleen houkuttelemaan maan parhaat tekniikan 
opiskelijat ja opettajat yhteistyöhön, jossa molemmat op-
pivat ja yhdessä vahvistavat sekä TKK:ta että koko suoma-
laista yhteiskuntaa.”

Kymmeniä asiantuntijoiden esitelmiä
Tekniikan päivien tarkoituksena on tekniikan ja luonnon-
tieteiden esittely sekä keskustelun herättäminen tekniikan 
paikasta maailmassa. Tapahtumassa tarjottiin uusinta tietä-
mystä ja ajankohtaisia näkökulmia niin tiedeyhteisölle kuin 
suurelle yleisöllekin. 

Asiantuntijat pitivät kahden päivän aikana noin 60 lu-
entoa eri vesitekniikan osa-alueilta. Tämän lisäksi järjes-
tettiin paneelikeskustelu tekniikan etiikasta ja esitettiin ve-
teen liittyviä lyhytelokuvia. Polyteknikkojen orkesteri esit-
ti teemaan liittyen Georg Friedrich Händelin säveltämää 
”Vesimusiikkia”.

Yrityksillä ja organisaatioilla oli myös mahdollisuus osal-
listua tapahtumaan ja esitellä omaa toimintaansa sekä solmia 
kontakteja erillisellä messuosastolla. Näistä mainittakoon ve-
sialan ammattiainekerho Akvan osasto, jossa vierailijoilla oli 
tilaisuus istahtaa tietokoneen ääreen ja laskea vesitekniikan 
opiskelijoiden opastamana oma todellinen vedentarve eli 
niin sanottu vesijalanjälki.

Lisää resursseja vesitekniikan  
opetukseen ja tutkimukseen
Tekniikan päivien avajaisten yhteydessä Maa- ja vesiteknii-
kan tuki ry ilmoitti lahjoittavansa miljoona euroa Teknillisen 
korkeakoulun yliopistorahastolle juhlistaakseen teknilli-
sen korkeakoulutuksen satavuotista historiaa Suomessa. 
Lahjoitettu summa on tarkoitettu vesitekniikan opetuksen 
ja tutkimuksen kehittämiseen sekä vesitekniikan opiskelijoi-
den ulkomailla tapahtuvan opiskelun tukemiseen.

Ammattiainekerho Akvan opiskelijat tutustuttivat vierailijoita niin sanottuun vesijalanjälkeen.  
Elina Heikinheimo opastaa Ilkka Larjomaata oman vesijalanjäljen laskennassa.
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TKK:n rehtori Matti Pursula otti vastaan Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n lahjoituksen Timo Maasillalta Tekniikan päivien avajaisissa.

”Maa- ja vesitekniikan tuki on lähes kuudenkymmenen 
vuoden ajan tukenut vesiteknillistä tutkimus- ja opetustoi-
mintaa. Viime vuosina se on rahoittanut vuosittain noin 
150 vesi- ja ympäristötekniikkaan liittyvää hanketta, muun 
muassa opinnäytetöitä, muita tutkimuksia, matkoja ja jul-
kaisuja. Uskomme tämän lahjoituksen auttavan maailman 
huipputasoa olevan TKK:n vesitekniikan säilymisessä kan-
sainvälisen kehityksen kärjessä”, sanoo Maa- ja vesiteknii-
kan tuki ry:n toiminnanjohtaja Timo Maasilta.   

Maa- ja vesitekniikan tuki sekä Vesitalous –lehti olivat 
mukana Tekniikan päivillä yhteisellä messuosastolla.
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Tekes on käynnistänyt pitkään vireillä olleen vesiaiheisen ohjelman, jonka tarkoituksena on uudistaa 
vesisektorin liiketoimintaa nykyaikaista teknologiaa hyödyntämällä ja laajentaa sitä kansainvälisille 

markkinoille. Viisivuotisen Vesi-ohjelman 2008-2012 teemana on ”Kansainvälistä liiketoimintaa vedestä” 
ja se on kooltaan 91 miljoonaa euroa. Tästä 42 miljoonaa tulee Tekesiltä. Vesi-ohjelma on osa kansallista 
vesiohjelmaa, jota maa- ja metsätalousministeriö sekä Maa- ja vesitekniikan tuki ry ovat rahoittaneet 
keväästä 2006 alkaen.

Vesialan ongelmat, kehittämisen haasteet ja liiketoimintamahdollisuudet ovat niin merkittävät ja 
ajankohtaiset, että Tekes näkee panostuksen alueeseen tärkeänä. Ohjelman tarkoituksena on saada 
vesialan toimijat yhdistämään eri toimialojen osaamista, jotta aito verkottuminen tuottaisi uusia 
innovaatioita sekä edelleen uusia tuotteita ja palveluja.

Vesi-ohjelmaa on valmisteltu muun muassa tekemällä yritys- ja toimialakartoitukset, selvittämällä uusien 
teknologisten ratkaisujen soveltuvuutta vesisektorille sekä pitämällä seminaareja, joissa on pohdiskeltu 
vesialan liiketoimintamahdollisuuksia eri näkökulmista.

”Ohjelma on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle ja ensimmäinen tutkimushaku on jo käynnissä. Julkisiin 
tutkimushankkeisiin on tarkoitus suunnata 2,5 miljoonaa euroa tämän vuoden aikana. Osallistumme alan 
tapahtumiin ja pidämme useita miniseminaareja vuoden aikana. Vesi-ohjelman vuosiseminaari pidetään 
10.-11.syyskuuta Ympäristötekniikka- messujen yhteydessä ja teemana tulee olemaan vesisektorin 
asiakkuudet”, kertoo Vesi-ohjelman päällikkö Ritva Heikkinen Tekesistä.

Lisätietoja:
http://www.tekes.fi/vesi

Tekesin Vesi-ohjelma alkoi
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Kansallinen vesiohjelma rakentuu laajasti veden kier-
tokulkuun liittyvien kysymysten ympärille. Se kattaa 
teollisuuden ja yhdyskuntien vesihuollon eli veden 

hankinnan, käsittelyn ja johtamisen sekä likaisen veden vie-
märöinnin, puhdistamisen, uudelleenkäytön ja purkamisen. 
Ohjelma kattaa lisäksi vesiensuojelun, vesirakentamisen ja 
vesivarojen hallinnan eli muun muassa vesistöissä tehtä-
vät rakennustyöt vesien käytön tai suojelun edistämisek-
si sekä vesivarojen hyödyntämisen ja tilan seurannan. 
Ohjelman rajaus muotoutuu viime kädessä hankkeiden 
välisten synergiaetujen perusteella eikä mitään veteen 
liittyvää osa-aluetta ole lähtökohtaisesti rajattu pois.

Keskeisin ohjelman toteutusta tukeva komponent-
ti on Tekesin Vesi –ohjelma, jonka tavoitteena on 
vahvistaa soveltavaa, teknologian siirtoa tukevaa tut-
kimusta ja tuotekehitystä, sekä edistää alan liiketoi-
mintaa ja kansainvälistä kilpailukykyä. Tekesin Vesi 
–ohjelman tarkoituksena on saada vesialan toimi-
jat yhdistämään eri toimialojen osaamisia, jotta ai-
to verkottuminen tuottaisi uusia innovaatioita ja 
edelleen uusia tuotteita sekä palveluja. Tekesin Vesi 
–ohjelma on viisivuotinen ja sen suunniteltu koko-
naispanostus on 91 miljoonaa euroa, josta Tekesin 
osuus on noin puolet. Kansallinen vesiohjelma pyr-
kii sateenvarjon tavoin kokoamaan alleen koordi-
noidusti kaikki julkisen sektorin toimesta tehtä-
vät vesialan kehittämisponnistelut, joista yksi on 
Tekesin Vesi –ohjelma.

Kansallisen vesiohjelman yleisinä päämäärinä 
on turvata kansainvälisesti kilpailukykyinen ve-
sialan osaaminen Suomessa, lisätä julkisen ja yksi-
tyisen sektorin yhteistyötä, lähentää tutkimusta ja 
käytäntöä, edistää tiedonkulkua ja vuorovaikutusta 
sekä parantaa vesialan näkyvyyttä.

Kansallinen vesiohjelma käynnistyi ��.3.�00� huolellisen 
valmistelun tuloksena. Ohjelmaa valmisteltiin useiden 
ministeriöiden ja tutkimusrahoittajien yhteistyönä. 
Valmistelun aikana määritettiin ohjelman tavoitteet, 
painopisteet ja toteutus. Ohjelman käynnistämistä  
tuki pääministeri Matti Vanhasen toinen hallitus- 
ohjelma, joka kiinnitti huomioita tarpeeseen  
edistää vesiteknologioiden kehittämistä.  
Seuraavassa esitetään selvitysmiesten  
näkemyksiä ohjelman toteutuksesta.

suomen vesiohjelma 
(2008-2013) on 
käynnistynyt

riKu VAHALA 
professori
Teknillinen korkeakoulu
E-mail: riku.vahala@tkk.fi 

Björn KLöVe
professori
Oulun yliopisto
E-mail: bjorn.klove@oulu.fi
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Ohjelman tavoitteina ovat tiivistetysti vesialan imagon ja 
tunnettuuden paraneminen, tutkimuksen tason nosto, kan-
sainvälistyminen, ongelmanratkaisu, liiketoiminnan kasvat-
taminen, osaajien tuottaminen sekä vesiasioiden roolin kas-
vattaminen Suomen kehityspolitiikassa. Tavoitteet on esitet-
ty tarkemmin ohjelmaraportissa (Vahala ja Klöve, 2008). 

Seuraavassa esitetään yhteisohjelman toteutukseen sisäl-
tyviä keskeisiä komponentteja. Tehtävät toteutetaan koor-
dinoidusti Tekesin Vesi –ohjelman ja mahdollisen Suomen 
Akatemian tutkimusohjelman kanssa pyrkien mahdolli-
simman suureen yhteiseen näkyvyyteen ja saumattomaan 
yhteistyöhön.

Tutkimuksen tason nosto
Tutkimuksen tasoa pyritään nostamaan kokoamalla hajal-
laan olevaa tutkimuskapasiteettia, kannustamalla moni- ja 
poikkitieteellisiin lähestymistapoihin sekä edistämällä tie-
teiden välistä yhteistyötä. Myös vesialan tutkimusympäristöä 
pyritään kehittämään.

Kustannuksiltaan suurimman osan ohjelmasta muodosta-
vat Tekesin ja mahdollisen Akatemia-ohjelman hankkeet, joi-
hin on avoin haku. Tekesin ohjelmahankkeet ovat tyypillises-
ti kaupallisiin sovelluksiin tähtääviä, kun taas Akatemian oh-
jelmahankkeet ovat perustutkimuksen luonteisia. Hankkeet 
ryhmitellään ohjelman sisällä synergisiksi kokonaisuuksiksi - 
teemoiksi. Hakuvaiheessa hankkeita ohjataan yhteistyöhön. 
Tarvittaessa voidaan käynnistää täydentäviä hankkeita tai 
ohjata lisärahoitusta kokonaisuudesta puuttuvan kriittisen 
tutkimuskomponentin käynnistämiseen. Hankkeiden tyy-
pillinen koko on 200 000 - 800 000 €. Tekesin yrityshank-
keet ovat luottamuksellisia ja ne muodostavat yleensä noin 
puolet Tekesin ohjelmahankkeista.

Keskeisenä osana ohjelmaa ovat pienimuotoiset esisel-
vitykset, joissa selvitetään täsmällisesti määritellyn osa-alu-
een nykytila (state-of-the-art) tai testataan jotain pieni-
muotoista hypoteesia. Osa esiselvityksistä johtaa myöhem-
min laajempaan tutkimuskokonaisuuteen ohjelman sisällä. 
Esiselvitysten rahoitusta voi hakea ensisijaisesti vesialalla toi-
mivilta säätiöiltä, kuten Maj ja Tor Nesslingin säätiö, Maa- ja 
vesitekniikan tuki ry sekä vesihuoltolaitosten kehittämisra-
hasto. Myös yritykset voivat rahoittaa esiselvityksiä, joiden 
budjetti on tyypillisesti 15 000 - 50 000 €. Esiselvitykset so-
veltuvat asiantuntevasti ohjattuina myös opinnäytetöiksi.

Viranomaiset rahoittavat ohjauskeinojen ja lainsäädännön 
kehittämiseen tähtäävää niin sanottua normatiivista tutkimus-
ta sekä toimivat osarahoittajina hankkeissa, jotka tukevat nii-
den poliitikoiden toteuttamista. Ministeriöistä ohjelman rahoi-
tukseen osallistuvat maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja 
viestintäministeriö, ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö, ulkoasiainministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. 
Esimerkkinä tällaisista hankkeista voisi mainita skenaariotar-
kastelut talouden ja toimintaympäristön muutosten vaikutuk-
sista vesiin. Suuri osa normatiivisen tutkimuksen rahoituksesta 
kanavoidaan sektoritutkimuksen kärkihankkeiden kautta, joi-
den ensimmäinen aiehaku on avattu maaliskuussa 2008.

Tutkimuslaitoksia kannustetaan osallistumaan euroop-
palaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön, esimerkiksi EU:n 

Ajankohtaista

tutkimuksen 7. puiteohjelman hankkeisiin. Ohjelman kaut-
ta rahoitetaan puiteohjelmahankkeissa tarvittavaa kansallis-
ta osuutta ja autetaan verkottumisessa oikeiden partnerien 
kanssa. Ohjelma osallistuu aktiivisesti tutkimukseen liittyviin 
verkostoihin, jakaa niistä tietoa ja pyrkii mahdollistamaan 
suomalaisten asiantuntijoiden aktiivisen roolin niissä.

Ohjelman koordinaatio pyrkii yhteistyöhön rahoittajien 
kanssa siten, että luodaan yhteys toimijoiden ja tutkijoiden 
välille. Hakemuksen laatimisen yhteydessä autetaan hakijoita 
kirkastamaan ideaansa ja pukemaan se riittävän haasteellisek-
si, mutta realistiseksi toteutussuunnitelmaksi. Arvioitaessa 
hanke-ehdotuksia verrataan hakemusta ohjelmalle määritel-
tyihin tavoitteisiin, painopisteisiin ja läpileikkaaviin teemoi-
hin. Hakukierroksen sisällön ohjaamiseksi voidaan käyttää 
aiehakumenettelyä, jonka ensimmäisessä vaiheessa hakijat 
esittävät tiiviisti tutkimusideansa. Toisessa vaiheessa lupaa-
vimmista ideoista pyydetään hakemuksen lopullista arvioin-
tia ja karsintaa varten. Saman aihepiirin hakijoita voidaan 
tässä yhteydessä myös kannustaa yhteistyöhön.

Liiketoiminnan kehittäminen
Tutkimustulosten viemistä käytännön sovellukseksi tuetaan 
rahoittamalla markkinaselvityksiä, pilot- ja demonstrointi-
hankkeita sekä selvittämällä mahdollisuuksia riskitakuiden 
myöntämiseen sovellettaessa täydessä mittakaavassa uutta 
teknologiaa. Ohjelma kannustaa innovatiivisiin julkisiin 
hankintoihin sekä kartoittaa porkkanoita, jotka edistäisivät 
uusien innovaatioiden soveltamista. Tavoitteena on saada 
esimerkkikohteita Suomesta, joita yritykset voisivat käyt-
tää referensseinä ja joita ne voisivat esitellä potentiaalisille 
asiakkailleen. Yrityksiä kannustetaan hyödyntämään myös 
EU:n rahoituslähteitä sekä muita kansainvälisiä rahoitus-
lähteitä tarjoamalla niistä tietoa ja auttamalla konsortioiden 
rakentamisessa.

Kumppanuutta ja yksityisen sektorin kilpailukykyä ke-
hitetään perustamalla ohjelman aikana ja ohjelman osa-
rahoituksella pysyvä yhteistyöorganisaatio, jonka rungon 
muodostavat suomalaiset vesialan viennin veturiyritykset. 
Organisaation toimenkuva ja strategia määritellään yritysten 
tarpeiden perusteella. Tavoitteena on, että ohjelman päätyt-
tyä organisaatio on omavarainen ja sen jäseninä ovat kaikki 
merkittävimmät vesialan vientiyritykset. 

Eräänä mahdollisuutena on kytkeä syksyllä 2007 pe-
rustettu Center of Expertice in Water Industry Cluster 
(CEWIC) tähän työhön. CEWIC toimii Oulussa alueke-
hitysrahoituksella fokusalueenaan vesien käsittelyyn liittyvä 



Vesitalous 2/2008�0

Ajankohtaista Ajankohtaista

tutkimus. Muita mallivaihtoehtoja on mm. ”Suomen vesi-
huollon vientitoiminnan kehittäminen” –raportissa esitetty 
Finnish Water Partnership, WSSTP:n kansallinen teknolo-
gia-alusta tai aiemmin esitetty tanskalaisten Danish Water 
Forum. Tämä organisaatio voi halutessaan tähdätä osaksi 
mahdollisesti syntyvää ympäristöalan strategisen huippu-
osaamisen keskittymää.

Vesiteknologioiden toimivuuden osoittaminen esimer-
kiksi kehitteillä olevan eurooppalaisen verifiointimenettelyn 
kautta parantaa mahdollisuuksia uusien laitteiden saamisek-
si markkinoille. Suomessa on jossain määrin testausvalmiuk-
sia muun muassa VTT:llä ja SYKE:ssä. SYKE on testannut 
pienten jäteveden käsittely-yksiköiden toimivuutta EN-stan-
dardin mukaisesti. Vesiteknologian verifiointimenettelyjen 
kehittämistä ja käyttöönottoa tuetaan ohjelman puitteissa.

Standardointiin vaikuttamisen keskeinen merkitys kilpai-
luetuna nostetaan esille ohjelman toimesta. Yrityksiä kannus-
tetaan ottamaan aktiivinen rooli omia tuotteitaan koskevien 
EN- ja ISO-standardien kehittämisessä. Standardit voivat ol-
la yhtä hyvin tuote-, testaus- kuin suunnittelustandardeja.

Imagon ja tunnettuuden parantaminen
Viestinnän tavoitteena on parantaa vesialan imagoa, jakaa 
tietoa ohjelmasta ja vesiasioista yleensä sekä verkottaa toimi-
joita. Ohjelman viestintä kohdistetaan niin asiantuntijoille 
kuin suurelle yleisölle. Viestinnässä hyödynnetään kaikkia 
välineitä. 

Ohjelmalle perustetaan yhteistyössä Suomen vesiyhdis-
tyksen kanssa internet-portaali, joka toimii virtuaali-ikkuna-
na Suomen vesisektoriin. Sivujen sisältö suunnitellaan vält-
täen päällekkäisyyksiä olemassa olevien vesiaiheisten sivus-
tojen, kuten Itämeri-portaalin kanssa. Sivuilla uutisoidaan 
vesialan keskeiset tapahtumat ja niiltä on linkit muun mu-
assa syntyviin raportteihin, Tekesin Vesi –ohjelman hanke-
kuvauksiin sekä vesialan toimijoiden kotisivuille. Portaalin 
ylläpito siirtyy ohjelman päätyttyä perustettavan yhteistyö-
organisaation (ks. edellinen kappale) vastuulle.

Ohjelman puitteissa järjestetään kampanjoita suur-
ta yleisöä koskettavista asioista. Kampanjat voivat kosket-
taa esimerkiksi veden terveellisyyttä, haja-asutuksen jäte-
vesihuollon järjestämistä tai viemäriin laitettavia aineita. 
Peruskouluille voidaan tuottaa oppimateriaalia opetussuun-
nitelman tueksi.

Yhteisesiintymisillä ja teemapäivillä esimerkiksi maail-
man vesipäivän yhteydessä parannetaan alan tunnettuutta 
ja nostetaan profiilia. Ohjelman teemojen puitteissa järjes-
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tetään kansainvälisiä työpajoja, seminaareja ja konferensseja, 
joissa pyritään verkottamaan erityisesti nuoria alan asiantun-
tijoita. Ohjelmassa kehitetään Tukholman vesiviikon tapai-
nen suomalaista vesiosaamisen näkyvyyttä kohottava omalei-
mainen tapahtuma ja luodaan valmiudet sen jatkuvuudelle. 
Tapahtuma voidaan nivoa jonkun jo olemassa olevan medi-
assa hyvin näkyvän tilaisuuden yhteyteen.

Ohjelmassa kannustetaan esittelemään tutkimustuloksia 
kansainvälisellä foorumilla sekä järjestämään kansainvälisiä 
vesialan konferensseja Suomessa. Matkarahoitus ja tieteel-
lisen julkaisun kirjoittamisaika sisällytetään hankkeeseen, 
jossa rahoituksen ehtona on tulosten esittely kansainvälisellä 
foorumilla. Matkarahoitusta voi hakea myös säätiöiltä.

Ohjelma julkaisee mediatiedotteita, sähköistä uutiskir-
jettä ja järjestää yhteisesiintymisiä alan messuilla ja tapahtu-
missa. Esimerkiksi Maailman vesifoorumille maaliskuussa 
2009 Istanbulissa voidaan koota Suomi-paviljonki tai järjes-
tää Suomi-aiheista ohjelmaa. Ohjelman toimesta tilatut tut-
kimukset ja selvitykset julkaistaan ohjelman nimissä.

Osaajien tuottaminen
Ohjelma pyrkii edistämään vesialan koulutusyksiköiden yh-
teistyötä, vähentämään päällekkäisyyttä sekä käynnistämään 
koulutusta alueilla, joilla on tunnistettu tarve. Esimerkki 
tällaisesta tarpeesta on kehitysmaiden vesiasiantuntijoiden 
koulutus, jolla tuetaan suomalaista kehitysyhteistyötä sekä 
vesialan liiketoimintaa kehittyvissä talouksissa.

Ohjelmassa tuetaan opiskelija- ja tutkijavaihtoa muun 
muassa säätiöiden kautta. Kaikille vesitieteiden aloille pyri-
tään tarjoamaan valmiiksi paketoituja vaihtomahdollisuuk-
sia alan parhaimpiin tutkimusyksiköihin. Tämä toteutetaan 
pääasiassa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kautta 
koordinoidusti.

Ohjelma käynnistää yhdestä kolmeen vesialan tutkija-
koulua, joiden sisältö määritellään sektorin osaamistar-
peiden pohjalta. Koulutukseen sisällytetään vahvan sub-
stanssipainotuksen lisäksi kaupallistamista sekä projekti- ja 
liiketoimintaosaamista.

Ohjelman puitteissa selvitetään kattavasti vesialan osaa-
mistarpeet ja koulutustilanne kaikilla koulutustasoilla. 
Ohjelma kiinnittää huomiota selvityksissä havaittaviin vää-
ristymiin ja epäkohtiin sekä pyrkii korjaamaan ne.

Toimien tuloksena koulutusresurssien käyttö tehostuu, 
yksikkökoko kasvaa ja yksiköt profiloituvat oman osaamis-
alueensa vahvoiksi opettajiksi. Syntyvä osaaminen palvelee 
nykyistä tehokkaammin elinkeinoelämän ja yhteiskunnan 
tarpeita.

Organisointi
Ohjelmaa johtaa rahoittajaorganisaatioiden edustajista muo-
dostettava johtoryhmä, johon rahoittajaorganisaatio nimeää 
itse johtoryhmän jäsenen ja hänelle varajäsenen. Rahoittajien 
lisäksi johtoryhmään nimetään täysivaltaisiksi jäseniksi 
Suomen vesiyhdistys ry:n, Suomen Akatemian sekä Tekesin 
Vesi –ohjelman edustajat heidän esityksestään. Johtoryhmä 
voi lisäksi halutessaan kutsua ryhmään asiantuntijajäseniä. 
Johtoryhmä kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa. 
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Seuranta-,	mittaus-	ja	laskentamenetelmät
vesistöseurannat ja –mallit, kaukokartoitus
molekyylibiologian, geeniteknologian ym. 
hyödyntäminen 
ilmastonmuutoksen vaikutukset 
vesiympäristöön 
nopeat ja kustannustehokkaat 
tutkimusmenetelmät
varoitus- ja hälytysjärjestelmät
tiedonsiirto ja varastointi

Vesien	tilan	parantaminen
kustannustehokas rehevöitymisen torjunta 
maatalouden ravinnekuormituksen 
vähentäminen
vaihtoehtoisten poliitikoiden vesistövaikutukset
ohjauskeinojen kehittäminen
vesien hoito- ja kunnostusmenetelmät

Vesien	ja	lietteiden	käsittely
fysikaaliset, kemialliset ja biologiset 
menetelmät
älykkäiden materiaalien ja nanotieteiden 
hyödyntäminen
kokonaisratkaisujen kehittäminen (ml. 
prosessimallinnus)
sivutuotteiden hyödyntäminen ja 
tuotteistaminen
vesikiertojen sulkeminen (zero water 
discharge)

Infra	ja	vesi
ilmastonmuutokseen sopeutuminen 
kunnon arviointi- ja saneerausmenetelmät
julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö
energiatehokkuus, elinkaariajattelu ja riskien 
hallinta

–
–

–

–

–
–

–
–

–
–
–

–

–

–

–

–

–
–
–
–

Painopisteet

Käynnistys toteutetaan vaiheittain siten, että ensimmäi-
sen toimintavuoden ajaksi ohjelmaa johtamaan Suomen 
ympäristökeskukseen on palkattu MMT Kari Kinnunen. 
Riippumatta rahoituksen kanavoinnista ja ohjelmajohtajan 
sijoituspaikasta ohjelman ikkunana niin kotimaassa kuin 
kansainvälisestikin tulisi toimia Suomen Vesiyhdistys ry, jo-
ka on puolueeton, verkottunut ja kansainvälisesti tunnettu 
Suomen vesialan ammattilaisten yhteisorganisaatio. 

Ensimmäisen toimintavuoden päättyessä on olemassa val-
miudet jatkaa välittömästi ohjelman toteutusta laadittavan 
toimintasuunnitelman mukaisesti. Ohjelman jatkoa varten 
on mitoitettu ja varattu riittävät resurssit.

lisätietoja:
Vahala R., Klöve B. (2008). suomen vesiohjelma  

– Kansallisaarteesta elämän lähteeksi. 36 s.  

valmistellaan päivitetty ohjelma-aloite Suomen Akatemialle tutkimusohjelman käynnistämiseksi
toimitaan kiinteässä yhteistyössä Tekesin Vesi –ohjelman kanssa
laaditaan Sitran esiselvityksen pohjalta vesialan osaamiskartoitus
luodaan ohjelmalle viestintäsuunnitelma ja internet-sivut
valmistellaan Suomen osallistumista maailman vesifoorumiin Istanbulissa 2009
tiedotetaan kansallisesti ja kansainvälisesti ohjelman käynnistymisestä
ryhdytään valmistelemaan 1-2 vesialan tutkijakoulun käynnistämistä
selvitetään edellytykset käynnistää kehitysmaiden vesiasiantuntijoiden koulutus Suomessa
kartoitetaan vesisektorin koulutustilanne ja osaamistarpeet sekä käynnistetään prosessi 
päällekkäisyyksien karsimiseksi ja toiminnan tehostamiseksi yhteistyön avulla
pyritään vaikuttamaan koulutuksen suuntaamiseen yhteiskunnan tarpeiden mukaiseksi
käynnistetään johtoryhmän esityksestä tarpeellisia osaselvityksiä strategisen johtamisen tueksi 
(esim. ennakointiprosessit ja road-mapit)
luodaan edellytykset ohjelman jatkumolle vuodelle 2013 saakka. 

























Ensimmäisen toimintavuoden (3/�00�-3/�009) aikana mm.

Hyvä	vesihallinto
yhteiskunnallisten kysymysten huomioiminen, ml. 
politiikka ja lainsäädäntö
vuorovaikutteinen suunnittelu
ennakointi ja riskien hallinta
sosiaalisten vaikutusten arviointi
laaja-alaisuus ja kokonaisvaltaisuus

Läpileikkaavat	teemat
perustutkimus
moni- ja poikkitieteisyys
osaamisen siirto ja nykytilan arviointi 
riskinarviointi- ja hallinta
projekti- ja liiketoimintaosaaminen
eurooppalaisuus ja kansainvälisyys

–

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
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juHAni KeTTunen
TkT
Tutkimusjohtaja, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Vieraileva professori, National Oceanic & Atmospheric Admistration

Kirjoitus on ote blogista, joka löytyy osoitteesta: http://uninenseattlessa.blogspot.com

Vesikeskuksen johtaja

Paitsi pistämättömästä huumo-
rintajustaan, vieraanvaraisuu-
destaan ja kiinnostuksestaan 

päätösteoriaan, sanavalmis emäntäm-
me jäi mieleeni myös käyntikortistaan, 
joka on edelleen yhdessä kansioista-
ni. Siinä lukee: Anne C. Steinemann, 
President, Steinemann Consulting 
Ltd. Kun aikoinaan kysyin kenen pre-
sidentti hän oli, hän ilmoitti pilke sil-
mäkulmassa johtavansa itseään, mutta 
piti ”juuri perustamansa konsulttiyh-
tiön” menestystä todennäköisempänä, 
jos firmalla olisi myös ihan oikea pre-
sidentti. Niinpä hän uhrautui ja ryhtyi 
sellaiseksi.

Professori Steinemann
Tänään Anne johtaa Washingtonin 
yliopiston (UW) Vesikeskusta. Hän 
on yliopiston vesitalouden professo-
ri, yliopiston alaisen Evans School of 
Public Affair’sin professori ja opettaa 
dosenttina myös UW:n metsätieteili-
jöitä. Oikeastaan nuo tehtävänimik-
keet kuvaavat juuri sitä polkua, jolla 
kuvittelin hänen jo 1990-luvun alus-
sa olleen. Hän on ottanut tehtäväk-
seen parantaa ympäristö- ja insinöö-
ritieteiden avulla saatujen tulosten jal-
kauttamista käytännön päätöksente-
koon. Onnistuakseen se vaatii asian-
tuntemusta talouden, oikeustieteen ja 
politiikankin alueilta, sanoo professo-
ri Steinemann, joka julkaisi pari vuot-
ta sitten oppikirjan Microeconomics 
for Public Decisions with Economic 
Applications Card yhdessä kahden 
kollegansa kanssa. Hän oli päätekijänä 

myös viime vuonna ilmestyneessä ym-
päristöterveyden oppikirjassa.

Teoreettisuus riesana
Amerikkalaisen vesitalousalan ja erityi-
sesti insinööritutkimuksen paha vitsa-
us on toivoton akateemisuus, professori 
Steinemann huokaa. Lahjakkaat tutki-
jat kehittävät toinen toistaan älykkääm-
piä malleja, algoritmeja ja menetelmiä, 
joita sitten julkaistaan alan huippusar-
joissa. Syntyviä työkaluja ei sitten käytä 
oikeastaan kukaan eikä oikeastaan mi-
hinkään. Kun kymmenen huippulehteä 
toisaalta hyväksyy vain mainitunlaisia, 
teoreettisesti kovia, mutta erittäin ka-
pea-alaisia kirjoituksia, on kierre valmis. 
Huomattava osa akateemisesta työs-
tä menee lähes hukkaan. Paljon enem-
män voitaisiinkin saada aikaan. Minun 
on helppo uskoa vanhaa tuttuani, sil-
lä tiedän hänellä olevan varsin vahvan 
matemaattis-luonnontieteellisen taus-
tan. Toisaalta tunnen itsekin nuo leh-
det, joista hän puhuu. 

Kuivuus
Annen erikoisala on kuivuus ja sen aihe-
uttamien vahinkojen ja ongelmien mi-
nimointi. Aiheen parissa hän työsken-
teli jo 80-luvulla diplomi-insinööriksi 
valmistuttuaan. Aiheen kimpussa hän 
askarteli jatko-opinnoissaan ja sen jäl-
keen USA:n kaakkoiskulmalla, missä 
Florida, Alabama ja Georgia kamppai-
levat edelleen (katso blogini 2.3.2008) 
siitä, kuka saa käyttöönsä rajalliset vesi-
varat. Noiden kolmen osavaltion kiiste-
ly vesivarojen jaosta tuo konkreettisesti 

esille sen tosiasian, josta olemme pro-
fessori Steinemannin kanssa liikuttavan 
samanmielisiä. Vesiongelmat vaativat 
raudanlujaa insinööriosaamista, mutta 
useimmiten ongelmien ratkaisut ovat 
kiinni politiikan, talouden ja muiden 
yhteiskunnallisten kysymysten muo-
dostamasta kimpusta.

Ilmastonmuutos
Ilmastonmuutoksesta puhutaan nykyi-
sin kaikkialla. Juuri ilmastonmuutok-
sen tutkimus oli syy, joka toi Annen 
Washingtonin yliopistoon. Hän ko-
tiutui Seattleen vuonna 2004, aluksi 
tutkimusprofessoriksi paikalliseen il-
mastoryhmään, jota hän nykyisin joh-
taa. Professori Steinemannin asiantun-
temuksella on käyttöä myös käytän-

Tapasin hänet edellisen kerran lähes �� vuotta sitten Stanfordin yliopiston kampuksella.  
Tuolloin hän järjesti minulle ja parille kollegalleni esittelyn yliopiston vesitekniikan tiloissa 
lohdutukseksi siitä, että hänen professorinsa oli unohtanut tapaamisemme. Professorin kanssa 
meidän oli määrä puhua bayes-menetelmien soveltamisesta vesivarojen suunnittelussa.  
Siitä puhuimmekin, mutta stanfordilaisten jatko-opiskelijoiden kanssa. 
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nön ilmastonmuutosta vastustavissa 
talkoissa. Hän on yksi Kyoton pöytä-
kirjaa Seattlessa paikallisesti toimeen-
panevan niin sanotun Green Ribbon 
Commisionin kahdeksastatoista ko-
missaarista. Mainitussa työssä hänen 
tehtävänään on ollut vastata erityises-
ti länsirannikon kuivuuteen, sen tor-
juntaan ja sen haittojen hallintaan liit-
tyvistä kysymyksistä. Muut komissaa-
rit edustavat liike-elämää, hallintoa ja 
kansalaisjärjestöjä.

Seattle on eräs USA:n aktiivisim-
mista ympäristökysymyksiin ja ilmas-
tonmuutoksen torjuntaan panostavis-
ta kaupungeista. Toisaalta kaupungin 
pormestari on Yhdysvaltain pormesta-
rien varapuheenjohtaja. Mainitut kak-
si asiaa olivat varmaan päävaikuttimia 
siihen, että USA:n pormestarit pitivät 
viime vuoden lopulla ilmastonmuu-
toskokouksensa juuri täällä Seattlessa. 
Kokouksen avaajana oli entinen pre-
sidentti Clinton ja suojelijana entinen 
varapresidentti Al Gore, joka ei päässyt 
kokoukseen, kun taisi olla samaan ai-
kaan Nobel-asioilla.

Professori Steinemann on pahoil-
laan siitä, että Yhdysvaltain liittohalli-
tus on ollut kovin nihkeä osallistumaan 
kansainvälisiin ympäristösopimuksiin. 
Toisaalta, hän sanoo, tällä hetkellä yh-
dysvaltalaisten enemmistö käytännös-
sä toteuttaa ilmastosopimuksia, kos-
ka kansainvälisten sopimusten suhteen 
yksituumaisten pormestarien konfe-
renssi toteuttaa mainittua ilmastotyötä 
alueillaan ja heidän edustamissaan yli 
700 kaupungissa asuu yli 50 prosent-
tia USA:n väestöstä. Niinpä, jos val-
ta Washington D.C.:ssä vaihtuu, ol-
laan kentällä jo täydessä vauhdissa. 
Pormestarien ”liikkeeseen” liittyy koko 
ajan uusia kaupunkeja.

Vesikeskus palvelee
Tohtori Steinemann johtaa yliopiston 
Vesikeskusta. Se on muutaman vuo-
den vanha organisaatio, jonka tehtävä-
nä on tarjota monialainen osaaminen 
Yhdysvaltain luoteisosissa ratkaistavien 
vesiongelmien käyttöön. Ajatuksena on, 
että keskus ensisijaisesti myy tutkimus-
palveluja, joissa tarvitaan yhtäaikais-

ta huippuosaamista insinööritieteissä, 
metsäntutkimuksessa, meren- ja kalan-
tutkimuksessa, oikeustieteissä, kaupun-
kisuunnittelussa, taloustieteissä ja ym-
päristöterveyden alueella. Keskuksen 
palveluilla onkin ollut paljon kysyn-
tää ja pääasiakkaat tulevat Seattlen lä-
hialueelta. Erityisesti Vesikeskusta työl-
listävät Seattlen edustalla olevan Puget 
Soundin kunnostusprojektit, joihin 
kuuluvat muun muassa kalojen palaut-
taminen jokiin ja vesiin, jotka vielä pa-
rikymmentä vuotta sitten olivat uima-
kelvottomia. Vähäpätöisiä töitä eivät 
myöskään ole entisten teollisuusaluei-
den saaminen puhtaaksi jätteistä ja ke-
mikaaleista, joita joskus käytettiin aika 
huolettomasti.

Ongelmaton Suomi
Professori Steinemann, joka vietti 1980-
luvun lopulla vuoden Valle-stipendi-
aattina Ruotsissa, tuntee Pohjoismaat 
hyvin. Hän heittääkin minulle nope-
an kommentin, ”Mutta eihän teillä 
Suomessa ole vesiongelmia”. Se on var-
masti kohtalainen arvio, onhan meillä 
lähes mihin muuhun maahan verrat-
tuna runsaat ja käyttökelpoiset vesiva-
rat, joiden hyödyntäminen on hallin-
nassa. Joudun myöntämään myös, että 
vesiympäristömme tila on hyvä ja sen 
hoitoon käytettävissä olevat henkiset 
ja fyysiset voimavarat suuret. Toisaalta, 
professori Steinemann hyväksyy myös 
minun argumenttini, kun totean, että 
olemme muun muassa vesivoimalai-
tosten takia hävinneiden kalojen pa-
lauttamisessa jokiimme paljon esimer-
kiksi Washingtonin osavaltiota jäljes-
sä. Samaten kasvavat, kaupunkiympä-
ristöön asetetut uudet vaatimukset ja 
tieto, jota niiden toteuttamisessa tar-
vitaan, on aika samanlaista kuin UW 
Vesikeskuksen tuottama asiantuntija- ja 
tutkimuspalvelu. Meillä siis taitaa olla 
samanlaisia haasteita molemmilla puo-
lin maapalloa.

Mielenkiinnon kohde
Työssään Vesikeskuksen johtajana pro-
fessori Steinemann törmää jatkuvas-
ti ristiriitaan, joka kaikilla kaupun-
kimaisia ekosysteemejä kunnostavil-

la on. Esimerkiksi lohikalat on saatu 
aivan ihmisasutuksen keskelle. Suuria 
takaiskuja tapahtuu kuitenkin aivan 
liian usein. Esimerkiksi Seattlen alu-
een puistopuroissa kuoriutuvat lo-
het menehtyvät usein yhden, lähin-
nä liikenteen päästöistä peräisin ole-
van myrkkyaallon seurauksena. Toki 
näin käy entistä harvemmin, kiitos 
tutkimuksen.

Uhka vesille ja niiden eliöille olivat 
vielä kymmenen vuotta sitten viemä-
reihin kaadetut lääkkeet, kuten antibi-
ootit hormonivalmisteet. Nykyisin tuo 
ongelma alkaa professori Steinemannin 
mukaan ainakin USA:ssa olla hyvin tie-
dostettu ja kohtalaisesti hallinnassakin. 
Alue, jolla olemme edelleen tiedollises-
sa kivikaudessa, ovat kuluttajakemikaa-
lit. Saattaa olla, että vesistöihin joutu-
vat shampoot ja pesuaineet ovat yksin 
aika harmittomiakin, mutta niiden yh-
teisvaikutuksia vesistöissä ei tunne ku-
kaan. Niiden käytölle ja kuormituksel-
le ei ole minkäänlaisia ohjeita tai sään-
nöksiä. Se on alue, jonka perkaamisen 
olemme UW:ssa alkaneet, sanoo tohtori 
Steinemann.

Yhteistyö
Juttutuokiomme lopuksi keskustelem-
me tieteidenvälisestä yhteistyöstä, jo-
ta varten Vesikeskus, yhtenä yliopis-
ton monista poikkitieteisistä organi-
saatioista on perustettu. Ei se ole ai-
van ongelmatonta ja se ottaa aikaa. 
Steinemannin mukaan raha on aika 
hyvä yhteistyön promoottori. Toisaalta 
hänen kokemuksensa on, että parhai-
ta tuloksia saadaan silloin, kun uudet 
jatko-opiskelijat tottuvat alusta asti 
ratkaisemaan ongelmia muiden alojen 
ammattilaisten kanssa. Siihen hän sa-
noo pyrkivänsä ja samalla toivoo, et-
tä suurempi joukko suomalaisia opis-
kelijoita käyttäisi hyödykseen muun 
muassa tarjolla olevia Valle-stipende-
jä ja tulisi opiskelijaksi Washingtonin 
yliopistoon. Ymmärrän, että mainit-
tu rahoittaja on lähellä hänen sydän-
tään, onhan hän entinen stipendiaat-
ti. Toisaalta hänen toimistonsa Wilson 
Ceramic Laboratoriossa on vastapäätä 
Valle-ohjelman toimistoa. 
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 AutomAAtiojärjestelmät

PL 333, 90401 Oulu (Tuotekuja 4)
puh. 0207 860 200, fax 0207 860 220
www.slatek.fi

Putket maahan. 
Kaivamatta.

Vaakaporauspalvelu VPP Oy

Puhelin (02) 674 3240 www.vppoy.com

Ympäristöystävällinen vaihtoehto avokaivuulle

viemärisaneeraukset
VPP SUJU-

pätkäputkilla

putkistoasennukset
ohjattavalla

vaakaporauksella

 Verkostot jA VuotoselVitykset
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HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT 1-200 taloutta        WWW.RAITA.COM

Tulkinkuja 3, 02650 ESPOO,
puh. 0207 120 620, fax 0207 120 625

info@hydropresshuber.fi, www.hydropresshuber.fi

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

Vesilaitokset
Jätevesilaitokset
Flotaatiolaitokset

Pöyry Environment Oy
PL 50, Jaakonkatu 3 

01621 Vantaa
Puh. 010 3311

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

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

www.veela.fi

info@veela.fi

puh. 044 091 77 77

Hitsaajankatu 4 c
00810 Helsinki

VESIHUOLTOPALVELUA
•vesihuollon projektinhoito
•palveluhankintojen kilpailutus
•ympäristölupapalvelut
•osuuskuntien isännöinti
•osaamistestaus

Yrittäjäntie 12
70150 Kuopio
Puh. (017) 279 8600
Fax (017) 279 8601
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Asemakatu 1
62100 Lapua
Puh. 06-4374 350
Fax 06-4374 351

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 

 suunnittelu jA tutkimus
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 VedenkäsittelylAitteet jA -lAitokset

Flotaatiotekniikkaa yli 40 vuotta
Vesilaitokset
Jätevesilaitokset
Jäähdytysvesilaitokset

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

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

DELTA® KALVOANNOSTELU-
PUMPPU optoDrive® teknologialla

Kaikki ominaisuudet yhdessä laitteessa
– ProMinentilta

• Automaattiset suotimet vedenkäsittelyyn• 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

– Vedenkäsittelyn hallintaa –

Salpakuja 9, 01200 VANTAA, puh. 042 494 7800, fax 042 494 7801
Email: dosfil@dosfil.com, internet: www.dosfil.com, Antti Jokinen GSM 0400 224777

AIRIT™-ilmastimet
MIXIT™-sekoittimet
• Kunnallisen ja teollisen jäteveden käsittelyyn
• Luonnonvesien hapetukseen
Waterixilta kokonaispalveluna järjestelmien 
suunnittelu, asennus, huolto, etävalvonta ja 
tarvittaessa vuokraus.

Kotimaiset, energiaa säästävät

WWW.WATERIX.COM
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EDULLISET JA LUOTETTAVAT
VENTTIILIT VEDENKÄSITTELYYN 

KEYFLOW OY
Paalukatu 1 

53500  LAPPEENRANTA 
Puh. (05) 614 6400, fax (05) 614 6464 

info@keyflow.fi 
       www.keyflow.fi  

www.pa-ve.fi

VENTTIILIT - KARANJATKOT

KAIVOT - PALOPOSTIT - SÄHKÖHITSAUS

VEESEADMED    Oy, LAHTI       010–424 4000
Info@veeseadmed.fi           www.veeseadmed.fi

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

- pumppaamot
- uppopumput
- kuiva-asenteiset
  pumput KSB Finland Oy

Savirunninkatu 4,
04260 Kerava
Puh. 010 288 411
www.ksb.fi

- venttiilit
- pumppuautomaatio
- käynnissäpito

www.flygt.fi

Pumput 

Sekoittimet 

Ilmastimet 

Pumppaamot 

Myynti 

Vuokraus 

Huolto 

ITT Flygt 50 vuotta
Suomessa! 

ITT Water & Wastewater Suomi Oy 
Mestarintie 8 
01730 Vantaa 
Puh (09) 849 4111 
Fax (09) 852 4910 

 Vesihuollon koneet jA lAitteet
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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

Ciba Specialty Chemicals Oy

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

Raisionkaari 60
PL 250
FI-21201 Raisio

Kemira Oyj
Kemira Water

PL 330, 00101 HELSINKI
Puh. 010 861 211, fax. 010 862 1968

http://www.kemira.com/water

Vesikemikaalien
ykkönen

 VesikemikAAlit
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Birger Ylisaukko-oja: 
Hydropower and society

Hydropower is a very old source of 
energy in Finland. Most rivers in south-
ern Finland were harnessed before the 
Second World War. In the war, Finland 
lost the bulk of its electricity generation 
capacity to the Soviet Union. Once peace 
was established, it was important to set 
the country back on its feet, start the 
wheels of industry turning and get peo-
ple back to work. Under these conditions, 
the rivers in northern Finland offered an 
“inexhaustible” resource. Hydropower is 
still the most important source of renew-
able energy for generating electricity in 
this country. For the municipalities, the 
real estate tax from hydropower plants 
corresponds to the municipal income tax 
generated by 7 000 jobs in industry. The 
status and function of hydropower have 
changed over the decades and will con-
tinue to do so in the future.

ari aalto: 
Need for and feasibility of 
constructing supplementary 
hydropower in Finland

Renewable, technologically and eco-
nomically significant hydropower suit-
able for rapid regulation of electric-
ity generation amounts to 934 MW, 
2 976 GWh/a in Finland. It is estimat-
ed that half of it, 470 MW, in energy 
1 330 GWh/a, could reasonably be con-
structed by 2020. A quarter of this en-
ergy could be obtained by replacing the 
machinery of power plants. Other im-
portant development projects are locat-
ed on the Kemijoki, Iijoki and Kymijoki 
rivers. These projects need to be rede-
signed to a great extent. The implemen-
tation of several projects requires revi-
sion of the environmental protection 
legislation. Execution of these projects 
would also significantly improve flood 
prevention in these water systems.

kaj Hellsten: 
technical possibilities and legal 
conditions for increasing the 
capacity of hydropower plants

The efficiency of hydropow-
er plants is good, ranging in general 
from 80% to 90%. The increase in ca-
pacity achieved by machinery replace-
ment would further improve the effi-
ciency of a power plant and thus also 
the profitability of a project. The in-
crease in capacity does not necessarily 
require a permit under the water law, 
although the provisions are open to 
interpretation in some respects. The 
provisions of the water law restricting 
the possibilities of increasing capacity 
should therefore be reviewed.

anne laine: 
Fish passages revitalise 
harnessed rivers

As part of water resource manage-
ment across Europe, attempts are be-
ing made here in Finland to improve 
the free movement of organisms in 
harnessed waters. The programme of 
the present Government also empha-
sises the need to improve conditions 
for the natural reproduction of migra-
tory fish. The programme further pro-
poses an increase in renewable energy. 
Is there a discrepancy between these 
two targets or is it possible to recon-
cile the return of migratory fish with 
the need to increase the efficiency of 
hydropower?

ricHard WindiscHHofer: 
Municipal entrepreneurialism 
and commercialisation of the 
Finnish water sector

The study deals with the commer-
cialisation of public water supply in a 
situation in which there is no privati-
sation. It turns out that the munici-
pal owners of public water utilities in 

Finland are the force promoting com-
mercialisation. Finland’s municipali-
ties and towns are seeking a new iden-
tity and see themselves increasingly as 
business enterprises. Since the public 
water utilities are owned by munici-
palities, the increasing commerciali-
sation undertaken by their owners af-
fects them, too. In larger towns the 
necessary water infrastructure invest-
ments are postponed so that the prof-
it obtained from water can be used 
to subsidise other municipal servic-
es. The merging of water utilities be-
comes increasingly difficult because 
the municipalities are incapable of 
reaching agreement about the terms 
and conditions of the merger as they 
are mainly concerned with further-
ing their own interests. The business 
thinking of municipalities poses a 
threat to the sustainability of water 
services.

Other articles:

timo kotkasaari: 
Hydropower on the agenda 
again

risto kuusiniemi and timo 
maijala: 
Safety of Finnish dams

riitta Heikka: 
the state of the Kivijärvi 
- Valkeala waterway has 
deteriorated

riku VaHala and Björn klöVe: 
Finnish Water Partnership 
(2008-2013) has been launched

turkka mYllYkYlä: 
Hydropower plants: guardians 
of cultural tradition
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Vieraskynä

Perinteisten vesivoimalaitosten toiminnallinen rakenne on pääpiirteissään 
samankaltainen. Siihen kuuluvat pato, ylä- ja alavesitiet, koneasema sekä  
valvonta- ja kytkinlaitteille varatut tilat. Suurissa voimaloissa erikoistuneita  

tiloja on enemmän kuin pienissä. Koneiston pääosat ovat vesiturbiini, siihen kytketty 
sähköä tuottava generaattori ja kytkinlaitteisto. Koneistojen toimintavarmuus on ollut 
yleensä hyvä ja käyttöikä pitkä. Tästä syystä peruskoneisiin on kohdistunut suhteellisen 
vähän teknisiä muutospaineita. Eniten ovat kehittyneet ohjaus- ja säätölaitteet, joiden 
tilantarve on vain murto-osa entisestä. Voimalaitoksissa onkin onnistuttu yhdistämään 
hyvin eri-ikäistä tekniikkaa.

Vesivoimalaitosten rakennusinvestoinnit ovat olleet aina suuret, mutta myös tuotto-
odotukset korkeat. Siksi voimalarakennusten esteettisiin ja laadullisiin ominaisuuksiin 
on voitu panostaa ehkä enemmän kuin muiden teollisuusrakennusten. Monet maamme 
eturivin arkkitehdit ovatkin suunnitelleet voimalaitoksia.

Suomen vanhimmat säilyneet vesivoimalaitokset ovat 1800-luvun jälkipuoliskolta. 
”Turbiinihuoneet” rakennettiin tuotantolaitosten sisään tai niiden välittömään yhteyteen, 
jotta kosken voima välittyi mahdollisimman tehokkaasti valta-akseliin ja koneisiin. 
Turbiinihuoneet olivat useimmiten pieniä lisäosia suuren punatiilisen tehdasrakennuksen 
kyljessä.

Sähkötekniikan kehitys 1900-luvun ensi vuosikymmenellä mahdollisti turbiinin ja 
generaattorin sijoittamisen erilleen tehtaan koneista ja näin erillisten voimalarakennusten 
rakentamisen. Sen ansiosta voimalaitoksille alkoi muodostua oma arkkitehtoninen 
hahmo. Koneasemarakennukset alettiin suunnitella selkeästi tietyn tyylin mukaisiksi jo 
1910-luvulla. Etenkin klassistisesta tyylistä tuli suosittu, koska sen piirteet sopivat hyvin 
konesalien tilatarpeisiin.  

Ensimmäisen maailmansodan jälkeinen vuosikymmen oli vilkkainta 
voimalaitosrakentamisen aikaa maassamme. Tuolloin valjastettiin sähköntuotantoon 
pääosa sekä Kokemäenjoen että Kymijoen vesivoimasta ja kaiken huipentumana 
rakennettiin Imatran suurvoimala. Maaseutua sähköistettiin suurella innolla, mikä nostatti 
lukuisia pienvesivoimaloita jokivarsiin. Tältä ajalta on säilynyt muutamia harvoja hirrestä 
tehtyjä koneasemarakennuksia.

Suomalainen voimalaitossuunnittelu noudattaa pääpiirteissään arkkitehtuurin yleisiä 
kehityslinjoja. Klassistinen tyyli oli pitkään hallitseva, mutta 1900-luvun alkuvuosilta 
on säilynyt myös muutama jugend-vaikutteinen koneasemarakennus. Funktionalismin 
vaikutus voimalaitosarkkitehtuurissa voimistui 1930-luvun aikana. Kokonaisvaltainen 
suunnittelu vietiin pisimmälle Oulujoen laitoksissa 1950-luvulla, jolloin arkkitehti 
päätti myös sisustuksesta. 1960-luvulla voimalaitosarkkitehtuurissa alkoivat näkyä 
elementtirakentamisen vaikutukset. 

Maassamme rakennettiin paljon vesivoimaa suhteellisen myöhään ja voimalaitosten 
merkitys maan hyvinvoinnin kehittymiselle on ollut huomattava. Suomalaisen 
voimalaitosarkkitehtuurin erityispiirteenä voidaan pitää voimalayhteisöjen 
kokonaisvaltaista suunnittelua, mikä toteutui edustavimmin Oulu- ja Kemijokien 
rakentamisen yhteydessä.

Vesivoimalaitoksissa on säilynyt poikkeuksellisen hyvin monia sellaisia elementtejä, 
jotka yleensä jatkuvassa muutosprosessissa olevista teollisuuslaitoksista ovat kadonneet. 
Vesivoimalaitoksilla onkin suuri arvo paitsi sähköntuotannossa niin myös teollisuus- ja 
kulttuurihistorian ilmentäjinä.  

TurKKA mYLLYKYLä
historioitsija
E-mail: turkka.myllykyla@netti.fi

Kirjoittajan erikoisaloina ovat 
liikenteen ja vesirakentamisen historia.

Hän on mm. kirjoittanut kirjan 
Suomen kanavien historiasta ja 
osallistunut yhteistyössä museoviraston 
ja Fortumin kanssa Suomen 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden 
vesivoimalaitosten inventointiin.

Vesivoimalaitokset ovat monille meistä varsin tuntemattomia,  
sillä laitoksiin ei ole yleensä pääsyä muilla kuin sähköammattilaisilla. 
Heidänkin käyntinsä paikan päällä ovat harventuneet, koska useimmat 
voimalaitokset toimivat nykyisin kauko-ohjauksella. Mikä sitten on 
vesivoimalaitos ja mitä tekemistä sillä voisi olla kulttuurin kanssa?

Vesivoimalaitokset 
kulttuuriperinnön vaalijoina



Vesitalous 2/2008��

Takakansi
Ilmopaikka 

Oy KWH Pipe Ab

1/1

www.kwhpipe.fi

Alla 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.

Varma ja kestävä 
Weholite-säiliö

WehoPuts-
pienpuhdistamot 
• Laaja mallisto: kiinteistö- ja 

kyläkohtaiset puhdistamot 
• Tutkitusti parhaat puhdistustulokset
• Vähäinen huollontarve

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

• Tasausaltaat
• Ylivuotosäiliöt
• Tulvavesien keräilyaltaat
• Lietteen vastaanottosäiliöt
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