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33
Liikehakemisto 36
Maailman vedet
Jukka Hartikainen 40
Veden estetiikkaa ja tekniikan filosofiaa
Juhani Kettunen

Vuodenvaihteen kirjat kannustavat arvioimaan veden
kauneusarvoja ja pohtimaan tekniikan olemusta.

41

Emeritushydrologi muistelee
Veli Hyvärinen 44

Abstracts 49
Vieraskynä
Heikki Teräsvirta 50

Kuormittaako nurmiviljely pohjavettä?
Vertailussa säilörehunurmi ja laidun
Kirsi Saarijärvi, Perttu Virkajärvi,
Helvi Heinonen-Tanski ja Irmeli Taipalinen

Rehunurmet eivät tavallisesti uhkaa pohjavesiä, mutta ongelmia 
saattavat aiheuttaa laitumen pistemäiset kuormittajat kuten 
juomapaikka ja eläinten kulkuväylät. Suurin riski typen 
huuhtoutumiselle on nurmen uusimisvuonna.

19
Haja-asutuksen ja maitotilojen jätevesien
anaerobinen käsittely
Sari Luostarinen ja Jukka Rintala

Haja-asutuksen talousjätevesien käsittelyvaatimuksia 
kiristetään. Kestävän kehityksen mukaiset anaerobitekniikat
voisivat tehostaa jätevesien käsittelyä ja luoda uusia
mahdollisuuksia eri menetelmien yhdistelyyn.

24
Vesihuollon yhteiskunnalliset tuet –
Eräiden Euroopan valtioiden 
ratkaisumalleja
Jari Salila ja Tuire Taina

Suomessa valtion ja Euroopan yhteisön varoista vesihuollolle
myönnetty tuki oli vuonna 2002 yhteensä noin 27 miljoonaa 
euroa. Kansallista vesihuollon tukilainsäädäntöämme ollaan
parhaillaan uudistamassa. Uudistuksen yhteydessä on 
tarkasteltu vesihuollon yhteiskunnallista tukea myös EY:n 
kilpailu- ja ympäristösääntelyn kannalta sekä eräiden 
Euroopan valtioiden ratkaisumalleja.

29

VESITALOUS  3  20033

www.vesitalous.com

Pyydä vesihuollon
tarviketarjous Vesitalouden

markkinapaikan kautta!
VESITALOUS 4/2003
ilmestyy yhteisnumerona
RIL:n Rakennustekniikka
-lehden kanssa 4.9. Teemo-
ja ovat vesihuolto, vesi- ja
viemärirakennus, kunnal-
listekniikka. Painosmäärä
on 8 000 kpl. Ilmoitusmate-
riaali 15.8. mennessä.

Asiantuntijat ovat tarkastaneet lehden artikkelit.

VT0303 s02-03  6.6.2003  12:54  Sivu 3



M
C

I

Tarjouspyyntöjä?
Pyydä ne kerralla

Internetin kautta.

Vesitalouden portaalilla ovat LV-alan
toimittajat, Vesitalouden verkkolehti

sekä hyödylliset linkit.

Haun avulla löydät sadasta LV-alan
tuotteiden toimittajasta ja palvelun

tarjoajasta sinulle sopivat.

tai helpompi tapa: www.vesitalous.com

LV-alan

sähköinen
markkinapaikka

LV-alan

sähköinen
markkinapaikka

VT0303 s04-28  6.6.2003  13:02  Sivu 4



VESITALOUS  3 20035

P Ä Ä K I R J O I T U S

Tapio Kovanen
ympäristöneuvos
Länsi-Suomen ympäristölupavirasto
Suomen Vesiyhdistyksen varapuheenjohtaja
E-maili: Tapio.Kovanen@ymparisto.fi

Hyvääkin on seurannut poikkeusti-
lanteesta. Yksityisiä kaivoja on kun-
nostettu ja haja-asutuksen vesihuoltoa
on muutenkin ryhdytty tehostamaan.
Yhdyskuntien vesihuollossa on ryh-
dytty entistä pontevammin varautu-
maan poikkeustilainteisiin ja alueelli-
seen yhteistyöhön. Suomessa vallinnut
vedenvähyys ehkä myös auttaa hiukan
ymmärtämään vedenpuutteen aiheut-
tamia ongelmia todella kuivissa mais-
sa.

Vesilainsäädännössä on selkeä puu-
tos kuivuuden kohdalla.  Meneillään
olevassa vesilainsäädännön uudistuk-
sessa tuleekin ottaa huomioon poik-
keustilanteet, kuivuus mukaan lukien.
Poikkeustilanteissa täytyy lupahake-
mukset käsitellä nopeutetusti. 

KAIVOT KUIVINA,
JÄRVET TYHJINÄ

Suomessako pulaa vedestä?  Kol-
me päijänteellistä puuttuu. Kuka olisi
uskonut asiaa vielä vuosi sitten. Maa-
ilmassa on viime aikoina tapahtunut
monia asioita, joita ei olisi uskonut mah-
dolliseksi. Niin myös vuoden 2002 lo-
pulla alkanut vesipula Suomessa. Kun
Suomen Vesiyhdistyksen perinteistä
maailman vesipäivän tilaisuutta ideoi-
tiin vuoden 2002 lopussa, epäröitiin, on-
ko kuivuudesta enää maaliskuussa mi-
tään sanottavaa. Valitettavasti oli. Ja var-
masti on myös jatkossa, kun ruvetaan
korjaamaan alhaisen vedenkorkeuden
mukanaan tuomia haittoja.

Pahimmin vesipula on kohdistunut
yhdyskuntien ja yksityisten ihmisten
vedenhankintaan. Kaivot ovat kuivu-
neet ja monissa yhdyskuntien vesiläh-
teissä on vesi vähentynyt siinä määrin,
että on jouduttu poikkeusjärjestelyihin
veden kulutuksessa tai veden hankin-
nassa. Pintavesilähteistä vettä ottavia
yhdyskuntia tai teollisuutta ei edes ke-
vättulva tunnu monissa tapauksissa
auttavan. 

Järvissä vesipulan vaikutukset näky-
vät kalakuolemina, vesiliikenteen vai-
keutumisena ja virkistyskäytölle koitu-
vina haittoina. 

Vesipula on myös tuntunut sähkön
tuotannossa. Kun samaan aikaan Suo-
men vesipulan kanssa sama pula yllätti
myös pohjoismaiset naapurimme, syn-
tyi ongelmia sähkön suhteen. Norjan ja
Ruotsin sähköntuotannossa vesivoimal-
la on erittäin suuri merkitys ja veden vä-
hyys heijastui siten myös Suomeen. Säh-
köpulan seurauksena hinta nousi ja ru-
vettiin virittelemään vanhoja koipussiin
säilöttyjä öljyä tai kivihiiltä käyttäviä voi-
malaitoksia. Vesipula on aiheellisesti he-
rättänyt keskustelua sähkön saannin var-
muudesta ja sähkön hinnasta.

Luparintamalla vesipula on ensim-
mäisessä vaiheessa näkynyt säännöste-
lyjen alarajojen alittamista koskevissa
kiireellisissä hakemuksissa sekä ympä-
ristölupapuolella pyrkimyksenä kivi-
hiiltä tai öljyä käyttävien vanhojen voi-
malaitosten ennakoitua runsaampaan
käyttöön. 
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K U I V U U S

Vuonna 1988 perustettu hallitusten
välinen ilmastopaneeli (IPCC, Intergo-
vernmental Panel on Climate Change)
on valmistanut kolme mittavaa ar-
viointiraporttia maapallon ilmaston
muutoksista, niiden vaikutuksista ja
muutoksen torjumisen toimenpiteistä.
Ensimmäinen raportti (1990) oli pohja-
na Rio de Janeirossa v. 1992 järjestetyl-
le suurelle ympäristökonferenssille. Toi-
nen raportti (1996) oli puolestaan vauh-
dittamassa Kiotossa v. 1997 solmittua
kansainvälistä ilmastosopimusta. Kol-
mas raportti (2001) puolestaan loi poh-
jaa Johannesburgissa elo-syyskuussa
2002 pidetylle suurelle ympäristökon-
ferenssille (Rio+10).

Seuraavassa esitetään eräitä kohtia il-
maston muutoksista IPCC:n uusimman
raportin yhteenvedon (Summary for Po-
licymakers) pohjalta. Täydelliset eng-
lanninkieliset versiot ovat luettavissa in-
ternet-osoitteesta: http://www.ipcc.ch

Maapallon lämpeneminen ja
muut ilmaston muutokset

Maapallon keskimääräinen pintaläm-
pötila on noussut 1900-luvun kuluessa
puolisen astetta. On todennäköistä,
että 1990-luku oli maailmanlaajuisesti
lämpimin vuosikymmen ja vuosi 1998

ukkosaktiivisuuden ja suuren mitta-
kaavan myrskyjen muutoksista. 1900-
luvun kuluessa on tapahtunut myös
pilvisyyden lisääntymistä. Useimmilla
alueilla tämä trendi sopii hyvin yhteen
lämpötilan vuorokausivaihtelun ha-
vaitun pienenemisen kanssa. Hyvin al-
haisten lämpötilojen esiintyminen on
vähentynyt vuodesta 1950 lähtien.

El Niño-ilmiö vaikuttaa alueellisiin
sademäärän ja lämpötilan vaihteluihin
suuressa osassa tropiikkia, subtropiik-
kia ja osissa keskileveysasteiden aluei-
ta. Sen lämpimät jaksot ovat olleet 1970-
luvulta lähtien lukuisampia, pysyväm-
piä ja voimakkaampia verrattuna edel-
lisiin 100 vuoteen. 1900-luvun kulues-
sa pahat kuivuus- tai tulvatilanteet ovat
jonkin verran lisääntyneet.

Trooppisten ja tropiikin ulkopuolis-
ten myrskyjen voimakkuus ja yleisyys
vaihtelevat vuosikymmenien aikajak-
soissa, mutta mitään merkittäviä tren-
dejä ei ole havaittu 1900-luvun kulues-
sa. Myrskyjen aktiivisuutta koskevat
ristiriitaiset analyysit vaikeuttavat joh-
topäätösten tekoa, erityisesti tropiikin
ulkopuolisilla alueilla. Tornadojen se-
kä ukkos- ja raemyrskyjen määrissä ei
ole havaittu systemaattisia muutoksia
niillä alueilla, joilta tutkimustietoa on
käytettävissä.

MUUTTUVA
ILMASTO

Viime vuosien ympäristökeskustelussa on tavan
takaa väläytelty ihmisen toiminnan mahdollisia vai-
kutuksia maapallon ilmasto-oloihin. Ihmisen tär-
keimmäksi ilmastovaikutukseksi on osoittautunut
ilmakehän koostumuksen muuttaminen. Teollisen
toiminnan, liikenteen ja energiantuotannon seu-
rauksena ilmakehään pääsee hiilidioksidia ja muita
kaasuja, jotka voimistavat ilmakehän ns. kasvihuo-
neilmiötä. Tämän on arvioitu kohottavan maapallon
keskilämpötilaa ja johtavan osin arvaamattomiin
muihin muutoksiin.

Raino Heino
tutkimuspäällikkö, dosentti
Ilmatieteen laitos
E-mail: raino.heino@fmi.fi
Kirjoittaja  on perehtynyt erityisesti ilmaston-
muutoskysymyksiin kv. ilmastopaneelin Suo-
men edustajana.

lämpimin yksittäinen vuosi viimeisten
noin 150 vuoden aikana. Epäsuorien il-
mastoindikaattoreiden (ns. proksidata)
uudet analyysit osoittavat, että 1900-
luvun lämpötilan nousu pohjoisella
pallonpuoliskolla on todennäköisesti
ollut suurin viimeisen 1000 vuoden ai-
kana.

Vuodesta 1979 lähtien käytettävissä
olevat satelliittihavainnot tukevat ha-
vaittua lämpenemistä. Satelliittiha-
vainnot osoittavat myös, että lumipei-
te on todennäköisesti vähentynyt 1960-
luvun jälkeen. Järvien ja jokien jääpeit-
teen vuotuinen kestoaika on lyhenty-
nyt todennäköisesti noin kahdella vii-
kolla 1900-luvun kuluessa ja vuoristo-
jäätiköt ovat vetäytyneet laajoilla alueil-
la napa-alueen ulkopuolella. Pohjoisen
pallonpuoliskon merijään peittämä alue
on pienentynyt 1950-lukuun verrattu-
na keväisin ja kesäisin noin 10–15 %.
Pohjoisen napa-alueen merijään pak-
suus on myös vähentynyt.

Sademäärä on 1900-luvun kuluessa
lisääntynyt suurimmassa osassa maa-
palloa. Pohjoisen pallonpuoliskon kor-
keammilla leveysasteilla on tapahtunut
1900-luvun kuluessa lisäystä voimak-
kaiden sateiden esiintymisessä. Tämä
voi johtua useista syistä, esim. muu-
toksista ilmakehän kosteudessa sekä
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Pääosa lämpenemisestä johtuu
ihmisen toimista

IPCC:n edellisessä arviointiraportissa
(1996) todettiin, että käytettävissä ole-
van tiedon pohjalta ihmisen vaikutus
maapallon ilmastoon oli havaittavissa.
Raportissa todettiin myös, että ihmis-
toiminnasta johtuva ilmastovaikutus oli
jo erottumassa ilmaston luonnollisen
vaihtelevaisuuden “kohinasta”. Tämän
jälkeen on tapahtunut edistystä epä-
varmuuden vähentämisessä, ja erityi-
sesti ulkoisten ilmastotekijöiden vaiku-
tusten erottamisessa ja niiden suuruu-
den määrittämisessä. 

Vaikka kaikkia edellisessä arviointi-
raportissa esitettyjä epävarmuusteki-
jöitä ei ole vieläkään ratkaistu, niin uusi
tieto ja asioiden parempi ymmärtämi-
nen tukevat uusien johtopäätösten te-
koa. Käytettävissä on pidempiä ja en-
tistä paremmin käsiteltyjä lämpötila-
sarjoja sekä uusia mallituloksia ilmas-
ton vaihtelevaisuudesta. Nykyisten
malliajojen perusteella on hyvin epäto-
dennäköistä, että viimeisten 100 vuo-
den aikana tapahtunut lämpeneminen
johtuisi vain luonnollisesta ilmaston
vaihtelevaisuudesta. Viimeisten 1 000
vuoden lämpötilojen konstruointi osoit-
taa lisäksi, että lämpeneminen on ollut
epätavallisen suurta eikä todennäköi-
sesti kokonaan luonnollista.

Uuden todistusaineiston valossa ja ot-
taen huomioon mahdolliset epävar-
muustekijät suurin osa viimeisten 50
vuoden aikana tapahtuneesta lämpe-
nemisestä johtuu todennäköisesti li-
sääntyvistä kasvihuonekaasujen pitoi-
suuksista ilmakehässä. On edelleen hy-
vin todennäköistä, että 1900-luvun läm-
pimyys on vaikuttanut merkittävästi ha-
vaittuun merenpinnan nousuun meri-
veden lämpölaajenemisen ja jäätiköiden
sulamisen myötä. Nykyisten epävar-
muuksien vallitessa sekä mallit että ha-
vainnot eivät kuitenkaan pysty osoitta-
maan merenpinnan nousun merkittävää
kiihtymistä 1900-luvun kuluessa.

Maapallo lämpenee edelleen ja
merenpinta nousee

Tulevaisuuden ilmaston arvioimiseksi
ilmastomallit ottavat huomioon sekä
menneet että tulevat kasvihuonekaasu-

jen pitoisuudet ja aerosolien määrät.
Näin ollen ne sisältävät tähänastiset
lämpenemisarviot sekä tapahtuneisiin
päästöihin pohjautuvat tulevaisuuden
arviot. Keskeisimpiä tuloksia ovat mm.
seuraavat:

Lämpötila
• Maapallon keskilämpötilan arvioi-

daan nousevan 1,4–5,8°C vuoteen
2100 mennessä. Lämpenemisen no-
peus on arvioitu paljon suuremmak-
si kuin havaittu muutos 1900-luvul-
la, ja paleoklimatologisten havainto-
jen mukaan se on todennäköisesti en-
nen kokematon ainakin viimeksi ku-
luneina 10 000 vuotena.

• Näyttää hyvin todennäköiseltä, että
lähes kaikki maa-alueet tulevat läm-
penemään koko maapallon keskiar-
voa nopeammin, ja erityisesti kor-
keiden leveysasteiden pohjoiset maa-
alueet talvella.

• Pintalämpötilan viimeaikaiset tren-
dit muistuttavat useiden mallien las-
kelmien mukaan El Niño -ilmiöön
liittyviä trendejä trooppisella Tyy-
nellämerellä siten, että itäinen osa
valtamerta lämpenee enemmän kuin
läntinen osa, ja sademäärissä tapah-
tuu siirtymistä itään.

Sademäärä
• Ilmastomallien simuloinnit osoittavat

ilmakehän keskimääräisen vesihöy-
rysisällön ja maapallon sademäärien
lisääntymistä 21. vuosisadalla. Vuosi-
sadan puoliväliin mennessä on to-
dennäköistä, että talven sademäärä
tulee lisääntymään pohjoisen pallon-
puoliskon korkeammilla leveysasteil-
la. Matalien leveysasteiden maa-
alueilla on odotettavissa sekä alueel-
lista sademäärän lisääntymistä että
vähenemistä. Sademäärän vaihtelu
vuodesta toiseen kasvaa todennäköi-
sesti useimmilla niillä alueilla, joille
on arvioitu lisääntyviä sademääriä.

Lumi ja jää
• Pohjoisen pallonpuoliskon lumipeit-

teen ja merijään laajuuden arvioidaan
vähenevän edelleen. Vuoristo- ja
mannerjäätiköiden vetäytymisen ar-
vioidaan jatkuvan laajamittaisena 21.
vuosisadan kuluessa.

• Etelämantereen jäätikkö todennä-

köisesti kasvaisi lisääntyneistä sade-
määristä johtuen, kun taas Grönlan-
nin jäätikkö todennäköisesti piene-
nisi sulavesivirtaamien ylittäessä li-
sääntyvät sademäärät.

• Etelämantereen länsiosan jäätikön
pysyvyydestä on oltu huolestuneita.
Tämän pohjaan lepäävän jäätikön ir-
toaminen johtaisi huomattavaan me-
renpinnan nousuun. Irtoamista pi-
detään kuitenkin hyvin epätodennä-
köisenä 21. vuosisadan kuluessa,
vaikkakin sen dynamiikan ymmär-
täminen on vielä riittämätöntä, var-
sinkin pitemmälle ulottuvissa tule-
vaisuuden arvioinneissa.

Meren pinta
• Maapallon keskimääräisen merenpin-

nan on arvioitu nousevan 0,09–0,88
metrillä vuoteen 2100 mennessä. Tä-
mä johtuu pääasiassa lämpölaajene-
misesta sekä vuoristo- ja napajääti-
köiden sulamisesta. Vaikka kolman-
nen arviointiraportin lämpötila-arviot
ovat edellistä raporttia (1966) kor-
keammat, merenpinnan nousuarviot
ovat hieman alemmat. Tämä johtuu
pääasiassa parantuneista malleista,
joissa vuoristo- ja napajäätiköiden vai-
kutus merenpinnan nousuun on vä-
häisempi.

Lopuksi

Vaikka ilmaston muutosten arvioinnis-
sa on vielä lukuisia epävarmuustekijöi-
tä, niin tosiasia on se, että kasvihuo-
neilmiö voimistuu koko ajan ja ilmas-
ton muutoksen uhka on hyvin toden-
näköinen. Kasvihuoneilmiön kiihtymi-
sen myötä seuraa muutoksia, joiden to-
teutumisesta ei vallitse täyttä yksimie-
lisyyttä. Tosin kriittinen tiedeyhteisö on
tuskin koskaan sataprosenttisen yksi-
mielinen mistään asiasta,  sehän kuu-
luu tieteen teon perusolemukseen. Toi-
saalta tiedeyhteisön itsekriittisyydestä
ja varovaisuudesta johtuen nyt esitetyt
arviot ilmaston muutoksesta saattavat
olla pikemminkin ali- kuin yliarvioita.
Jo suuri riski näin mittavalle muutok-
selle olisi hyvä syy moniin torjuntatoi-
miin. IPCC:n neljännen arviointirapor-
tin valmistaminen on käynnistynyt ja
valmistuessaan (v. 2007) se vauhditta-
nee ilmastosopimusneuvotteluja.
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Koko sen ajan kun sähköä on käytet-
ty on sen kulutus kasvanut ja kasvun
oletetaan jatkuvan edelleen. Syinä ovat
yleisen taloudellisen toimeliaisuuden
lisääntymisen ja aineellisen elintason
nousun lisäksi myös yhteiskunnan ra-
kenteen muutos yhä pienempiin yksi-
tyistalouden yksiköihin.  Tärkeä tekijä
on myös pyrkimys energian kokonais-
kulutuksen alentamiseen:  ”Energian-
säästöinvestoinnit käyvät sähköllä”.

1970-luvun alkuun asti vähintään
puolet Suomessa tarvittavasta sähkös-
tä tuotettiin vesivoimalla.  Vesitilanteen
vaihtelut vaikuttivat voimakkaasti ener-
giatilanteeseen.  Kulutuksen edelleen
kasvaessa ovat rajoitetut luonnonva-
ramme ja viime vuosikymmenenä
myös lainsäädäntö ja  sen tiukentuneet

tulkinnat vakiinnuttaneet vesivoiman
tuotannon noin 13 TWh/a tasolle kes-
kimääräisenä vesivuonna.  Sähkön ko-
konaishankinnasta kotimaisen vesivoi-
man osuus on keskivesivuonna noin 15
prosenttia. Loput tarpeesta katetaan eri-
tyyppisellä lämpövoimalla sekä
enenevässä määrin sähkön tuonnilla.

Onko aiheellista tarkastella vesitilan-
teen vaikutusta, kun kotimaisen vesi-
voiman suhteellinen osuus kokonais-
hankinnasta on melko vähäinen ja
muun kapasiteetin lisäys sekä tuonti
ovat taanneet sähkön riittävyyden ja
kohtuullisen, kansainvälisesti katsottu-
na jopa erittäin alhaisen sähkön hinnan?
Aikavälillä 1992–2002 vesivoiman tuo-
tannon vaihtelu oli noin 4 TWh/a.
Vaikka vaihtelu on noin 30 prosenttia

Suomi kuuluu pohjoismaiseen vesivoimavaltaiseen
sähkön markkina-alueeseen, jossa sademäärien vaih-
telu vaikuttaa voimakkaasti sähkön hintaan ja ääri-
tapauksissa jopa riittävyyteen.  Omat vesivoimava-
ramme ovat rajalliset, mutta niiden merkitys hinta-
vaihteluiden tasaajana ja häiriöttömän sähköntoi-
mituksen turvaajana on suuri.  Siksi vesivoimalai-
tostemme toimintaedellytyksistä on huolehdittava
pitämällä tuotantokoneistot kunnossa ja turvaamalla
riittävät vesistöjen säännöstelymahdollisuudet.

KUIVUUS JA
SÄHKÖN

TUOTANTO

Jukka Kiviluoto
toimitusjohtaja
PVO-Vesivoima Oy
E-mail: Jukka.Kiviluoto@pvo.fi
Kirjoittaja on toiminut sähköalan eri tehtävis-
sä yli kolmekymmentä vuotta.
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vesivoimasta, on se vain noin viisi pro-
senttia kokonaishankinnasta.

Olemme energianäkökulmasta kat-
sottuna yhtä riippuvaisia luon-
nonoloista kuin 70-luvun alussa.  Poh-
joismaiset sähkömarkkinat ovat olleet
teknisesti ja taloudellisesti yhdentyneet
90-luvun puolivälistä.  Tällä ”yhteis-
markkina-alueella” vesivoiman osuus
tuotannosta on suunnilleen puolet.  Ve-
sivuosien vaihteluiden merkitystä ku-
vaa, että noin ± 20 prosentin muutos
tuotannossa, jota voidaan pitää tavan-
omaisena luonnon vaihteluväliin mah-
tuvana ilmiönä, vastaa Suomen koko
vuotuista sähkönhankintaa.  Lisäksi ve-
sivoiman suhteellisen osuuden vähen-
tyessä meillä korostuu sen merkittävyys
lyhytaikaisten vaihteluiden hallinnas-
sa.  Tämä koskee sekä tunneittain muut-
tuvia sähkön markkinahintoja että jär-
jestelmän teknistä toimivuutta.  Sähkö-
hän on siitä erikoinen hyödyke, että sen
tuotannon on joka hetki oltava täsmäl-
leen kulutuksen suuruinen. Poikkeama
jompaankumpaan suuntaan aiheuttaa
välittömästi häiriöitä järjestelmään.  Ku-
lutuksen vaihdellessa jatkuvasti ovat
vesivoimakoneet ne yksiköt, jotka rea-
goivat muutoksiin.  Sama koskee esi-
merkiksi sähkön siirtoverkon äkillisiä
häiriötilanteita.  Vesivoima on ”etulin-
jassa” myös tällaisissa poikkeusta-
pauksissa.  Jos koneistoja on pois ver-
kosta tai säädettyinä minimiteholleen
veden vähyyden takia, kasvaa riski säh-
kön laadun heikkenemiseen ja jopa laa-
joihin toimituskatkoksiin.

Sähkön hinta on siis nykyisellä mark-
kinoiden toimintatavalla ja tuotanto-
rakenteella riippuvainen pohjoismai-
sesta vesitilanteesta. Osin toimijoiden
kokemattomuudesta vapautuneilla
markkinoilla ja osin hyvästä pohjois-
maisesta vesitilanteesta johtunut viime

vuosina vallinnut epärealistisen alhai-
nen sähkön hinta nousi vuosien 2002-
03 vaihteessa toiseen äärilaitaan. Huip-
puhinnoista, yli 100 EUR/MWh, on to-
sin jo tultu alaspäin, mutta ”paluuta en-
tiseen” ei ole.  Lyhyellä aikavälillä sen
estää sekä vesivarastotilanne että laa-
jempi hydrologinen tilanne ja pidem-
mällä aikavälillä se, että edellä mainitut
syyt ovat ehkäisseet investoinnit kapa-
siteettiin.  

Käytännössä Pohjoismaissa ainoas-
taan Suomessa, ja täälläkin lähinnä Poh-
jolan Voiman ja sen osakkaiden ratkai-
suin, on rakennettu voimantuotantoa ja
luotu myös tulevaisuuden mahdolli-
suuksia.  Muualla on päätöksiä jopa
merkittävistä vähennyksistä ja/tai uu-
den rakentaminen on säännöksin estet-
ty.  Valmistuneet laitokset ovat kuiten-
kin pääosin poistuvaa kapasiteettia kor-
vaavia tai teollisuuden tuotantoa pal-
velevia, joten markkinasähkötilanteen
pelastajiksi niistä ei ole.  Tästä johtuu,
että nykyinen ”poikkeustilanne” saat-
taa olla tulevien vuosien tavanomaista
arkea.

Miksi sitten Pohjolassa ei turvaudu-
ta pitkällä aikavälillä tuontiin?  Tuon-
tiyhteyksiä on olemassa, niitä on suun-
niteltu lisää ja naapureilla tuntuu ole-
van myytävää.  Viime talvestahan Poh-
joismaissa selvittiin ainoastaan tuonnin
ansiosta.  Sen määrä on sekä kevään
edistymisestä että korkean hinnan lä-
hinnä Norjan teollisuudessa aiheutta-
masta kulutuksen supistumisesta huo-
limatta edelleen suuri, Venäjältä 1 500
MW, Saksasta 1000 MW ja Puolasta 500
MW.  Ehkä vastaus sisältyy osittain näi-
den maiden luetteloon.

Vesivoimalla on siis tärkeä osa Suo-
men sähköjärjestelmässä.  Se korostuu
edelleen sekä oman tuotanto- ja kulu-
tusrakenteemme kehittymisen takia et-
tä mm. kansainvälisistä sitoumuksis-
tamme johtuvien vaatimusten kuten
YK:n ilmastosopimuksen ja EU:n uusiu-
tuvien energialähteiden edistämistoi-
mien johdosta.  On erittäin tärkeää pi-
tää voimalaitokset toimintakunnossa ja
turvata tuotannon keskeiset edellytyk-
set, ennen kaikkea säännöstelymahdol-
lisuudet myös tulevaisuudessa.

Jyväskylä
Kuopio

Oulu

Pori

Rovaniemi

Seinäjoki

Tampere

Turku

OIKAISU
Edellisessä numerossamme

2/03 julkaistussa artikkelissa

’’Jälkisuodatus alentaa

vesistökuormitusta’’ 

(s. 42) oli kirjoittajan kuva

valitettavasti vaihtunut. 

Tässä kirjoittaja Risto Saarinen.
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Järvet jäätyivät tänä talvena runsas
kuukausi keskimääräistä aikaisemmin.
Syksy oli suhteellisen vähätuulinen,
minkä vuoksi järvien vesi ei sekoittu-
nut kunnolla ennen jäätymistään. Ve-
det jäivät tavanomaista lämpimim-
miksi. Järvien veden pinta oli lisäksi
syksyllä tavanomaista alempana pit-
kään jatkuneen vähäsateisen jakson ta-
kia, minkä vuoksi vesitilavuuskin ja
sen myötä veteen liuenneen hapen ko-
konaismäärä oli normaalia vähäisem-
pi järvien jäätyessä. Rehevissä järvissä
jatkui levätuotanto vielä pitkään syk-

syllä; eräissä tapauksissa vielä jääpeit-
teen allakin. Veteen jäi siten runsaasti
levämassaa happea kuluttamaan. Läm-
pimässä vedessä orgaanisen aineen ku-
ten levämassan tai humuksen hajoa-
minen on nopeampaa kuin viileässä.
Edellytykset hapen nopealle kulumi-
selle olivat siten jo alkusyksystä ole-
massa. Maan eri osissa oli eroja edellä
mainituissa tekijöissä. Erityisen kärjis-
tettyjä nämä tekijät olivat Etelä-Suo-
messa. Jäät kasvoivat monin paikoin
ennätyspaksuiksi, mikä vähensi järven
vesitilavuutta entisestään. Eräät pienet

Pienten järvien happitilanne oli syystalvesta 2002
lähtien selvästi tavanomaista huonompi ja johti jo
alkuvuodesta 2003 moniin kalakuolemiin. Ongelmia
on ollut erityisesti Etelä-Suomessa. Suurten järvien
pohjan läheisissä kerroksissa happipitoisuudet ei-
vät ole olleet merkittävästi tavanomaista alhaisem-
pia. Pienten järvien heikkoon tilanteeseen oli syy-
nä lämmin ja tuuleton syksy, järvien aikainen jää-
tyminen sekä rehevöityminen. Järvien vähähappi-
suus ei ole Suomessa uusi ilmiö, mutta todettujen
tapausten runsaus ja ongelmien ilmeneminen jo al-
kutalvesta on poikkeuksellista. 

JÄRVIEN TALVINEN
HAPPITILANNE

Heidi Vuoristo
maat.metsät.maist.
Suomen ympäristökeskus
E-mail: heidi.vuoristo@ymparisto.fi
Kirjoittajan tehtäviin kuuluu vesien tilan seu-
ranta ja vesiensuojelu.
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järvet tai matalat lahdet saattoivat jää-
tyä pohjiaan myöten. 

Kalojen hapen tarve

Pienten järvien koko kalakanta saattaa
kuolla hapen puutteen seurauksena.
Kuvausten perusteella järvistä on tänä
talvena kerätty tonneittain kuollutta ka-
laa, henkihieverissä olevat kalat ovat
täyttäneet avannot, kalat ovat kuolleet
verkkoihin tavallista nopeammin jne.
Kalat vaativat toimeen tullakseen tietyn
minimimäärän happea. Tämä vaihtelee
kalalajista riippuen, kuten seuraava esi-
merkki osoittaa: 

Kalojen hapenkulutus riippuu myös
veden lämpötilasta sekä kalan aktiivi-
suudesta ja aineenvaihdunnasta. Pie-
ni kala kuluttaa yleensä enemmän
kuin suuri. Kalojen kuolemista edel-
tävät erilaiset häiriöt käyttäytymises-
sä, kasvussa ja tautiherkkyydessä. Oi-
reita alkaa ilmetä, kun happipitoisuus
alittaa 6–7 mg/l. 

Myös muut vesien eliöt kuin kalat
voivat kärsiä hapettomuudesta. Poh-
jaeläinlajisto kärsii ja yksipuolistuu,
kun vaateliaammat lajit väistyvät vä-
hähappisissa oloissa selviävien, kuten
esim. surviaissääskien tieltä. Pohja-
eläinten tuotanto saattaa laskea, mikä

tietää kalojen ravinto-olojen heikke-
nemistä. Pohjaa myöten jäätyminen tu-
hoaa rantavyöhykkeen pohjaeläimis-
tön, mikä myös vähentää kalojen ra-
vinnonsaantia. 

Talven aikana havaitut
kalakuolemat ja 

vähähappiset järvet

Monet alueelliset ympäristökeskukset
ovat tänä talvena järjestelmällisesti
seuranneet riskijärvien ja eräiden ver-
tailujärvien happitilanteen kehitty-
mistä. Aluekeskuksiin on myös tullut
ilmoituksia mm. kalastajien havaitse-
mista kalakuolemista. Huhtikuun lop-
puun mennessä yhteensä noin 400 jär-
vessä eri puolilla Suomea oli havaittu
ongelmia. Suuri osa näistä, noin 70, 
sijaitsee Uudenmaan alueella. Kysees-
sä ovat useimmiten pienet, rehevöi-

Lopputalven hapen kyllästysprosentti kahden suuren ja karun järven syvänteissä vuosina 1980–2003. 

Lohi, taimen, siika, muikku 3,5–4 mg/l O2
Hauki 2, 0 mg/l O2
Ahven, särki ,lahna 1,2–1,5 mg/l O2
Ruutana selviää käytännössä koko talven ilman happea
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tyneet järvet. Ongelmajärvien keski-
koko on 1,1 km2, ja vaihtelu kahdesta
hehtaarista 21 km2:iin. Myös eräiden
merenlahtien ja jokien happitilanteen
ilmoitettiin heikenneen. Vertailuna voi-
daan todeta, että 1980- ja 1990-luvuil-
la kalakuolematapauksia on tullut ym-
päristökeskusten tietoon koko maassa
vain muu-tama vuosittain. Vuoden
1996 tilanne oli melko heikko; silloin
esim. Uudenmaan alueella ilmoitettiin
hieman yli kahdestakymmenestä ja 
Pohjois-Karjalassa seitsemästä kala-
kuolemasta. 

Happitilanne suurissa järvissä

Suurten järvien vesimassassa happipi-
toisuus säilyy yleensä kalojen kannal-
ta riittävänä. Alhaisia happipitoisuuk-
sia voi esiintyä järvien syvänteissä.
Alustavien tietojen mukaan suurten
reittivesistöjen järvisyvänteiden hap-
pitilanne ei ole ollut tänä talvena mer-
kittävästi huonompi kuin aikaisempi-
na vuosina (kuva). Reittivesistöjen lat-
voilla olevissa järvissä happitilanne on
nyt ollut hieman tavanomaista hei-
kompi. Suurissa järvissä voi kuitenkin
olla erillisiä alueita, esim. vedenvaih-
doltaan huonoja lahtia, joilla esim. ve-
den pinnan alhaisuuden takia happiti-
lanne käy kriittiseksi talven kuluessa. 

Arvio koko maan tilanteesta

Vain osa kalakuolemista tai hapetto-
mista järvistä tulee tietoon, sillä seu-
rantaverkko on hyvin harva, ja tiedot
syrjäisimpien järvien tilanteesta ovat
sattumanvaraisia. Maassamme on lu-
kuisia järviä, joilla riski hapettomuu-
teen on suuri. Hapen kuluminen uh-
kaa erityisesti pieniä, matalia, reheviä
tai erittäin humuspitoisia järviä, jois-
sa veden viipymä on pitkä. EU:n vesi-
politiikan puitedirektiivin tarpeita var-
ten on järvemme alustavasti tyypitel-
ty luonnonoloiltaan viiteentoista eri-
laiseen tyyppiin (Pilke ym. 2002). Näis-
tä luontaisesti rehevien  järvien tyyppi
sekä pienten voimakkaasti humuspi-
toisten järvien tyypit ovat todennäköi-
simmin vaarassa ankarien talvien ai-
kana. Meillä arvioidaan olevan lähes
200 luontaisesti rehevää yli 50 hehtaa-
rin järveä ja yhteensä vähintään 700 yli

50 hehtaarin humusjärveä. Kokorajaa
50 ha pienempiä järviä ja lampia on
kymmeniä tuhansia, ja huomattava
osuus niistä on humuspitoisia. Riski
hapen kulumiselle lienee erityisen suu-
ri rehevöityneissä, särkikalavaltaisissa
järvissä. Tällaisia voidaan pohjoismai-
sen järvikartoituksen perusteella ar-
vioida olevan kokoluokassa yli 0,1 km2

yhteensä noin 1 300 kpl. (Tammi ym.
1997). 

Happi loppuu helpoimmin järvistä,
joissa veden vaihtuvuus on huono.
Suomalaisissa järvissä veden viipymä
vaihtelee paljon; reittivesistöissä se voi
olla vain muutamia vuorokausia, mut-
ta eräissä järvissä jopa yli 4 000 vrk eli
runsaat kymmenkunta vuotta. Suu-
rimmat kirjallisuudesta löytyneet vii-
pymäarvot ovat kuitenkin kirkasveti-
sistä järvistä, joissa happea kuluttuvaa
orgaanista ainesta on vähän. Nämä jär-
vet ovat myös yleensä karuja, joten
myöskään hajoavaa leväainesta ei ole
paljoa. Sen sijaan runsashumuksisessa
tai rehevässä järvessä pitkä viipymä li-
sää selvästi happikadon riskiä. 

Hapettomuuden vaikutukset
järven tilan kehitykseen

Hapettomasta pohjalietteestä vapau-
tuu siihen sitoutuneita ravinteita levil-
le käyttökelpoisessa muodossa. Sää-
oloista riippuen saattaa seurauksena
olla runsas nielu- tai piileväkukinta he-
ti jäiden lähdettyä. Järven levätuotan-
non kehittyminen kevätmaksimin jäl-
keen on vaikeasti ennustettavissa. Sii-
hen vaikuttavat kevään ravinnetilan-
teen lisäksi myös sääolot. Mikäli ke-
väällä menestyvät levälajit eivät ole
esim. veden alhaisesta lämpötilasta tai
tuulisuudesta johtuen pystyneet hyö-
dyntämään talven aikana vapautunei-
ta ravinteita, saattavat ravinteet olla
myöhemmin kesällä esim. sinileväku-
kintoja synnyttämässä. 

Tämän talven aikana lunta on Etelä-
Suomessa ollut paikoitellen vain vähän
jään päällä. Levätuotanto on joissakin
järvissä käynnistynyt jo jääkannen al-
la, kun valoa ja ravinteita on riittäväs-
ti. Levät tuottavat veteen happea, jol-
loin vähähappisen järven tilanne voi
parantua jo ennen jäiden lähtöä. Sa-
malla levät kuluttavat veteen liuen-

neita ravinteita, joten tällaisissa järvis-
sä ei todennäköisesti pääse kehitty-
mään kovin suurta nielu- tai piilevä-
tuotannon huippua keväällä. 

Järvissä, joista kalat ovat kuolleet, on
yleensä paljon suurikokoista eläin-
planktonia varsinkin vesien lämmet-
tyä. Eläinplankton käyttää leviä ravin-
tonaan ja saattaa siten pitää loppuke-
sän levätuotannon kurissa. Onkin esi-
tetty, että esim. sinileväkukintoja ei
esiintyisi kalakuolemajärvissä. Asia
vaatii vielä tarkempia selvityksiä, joi-
ta pyritään käynnistämään kesällä
2003. On myös selvittämättä, miten ka-
lasto toipuu hapettomaksi menneessä
järvessä. Myös tätä seikkaa on tarkoi-
tus lähemmin tutkia. 

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

Pilke, A., Heinonen, P., Karttunen, K., Kosken-
niemi, E., Lepistö, L., Pietiläinen, O-P., Rissanen,
J. and Vuoristo, H. 2002. Finnish draft for typolo-
gy of lakes and rivers. Typology and ecological clas-
sification of lakes and rivers. TemaNord 2002:566.
Tammi, J. 1997. Järvien rehevöityminen ja kalas-
to Suomessa. Otantaan perustuva järvikartoitus.
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Kalatutki-
muksia 132.
Järvien happitilanne: http://www.vyh.fi/ajankoht/sy-
ke/vesivuo/asiaa2.htm
Järvien kunnostus: http://www.vyh.fi/hoito/vesi-
kun/kunnost.htm
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Turun vesilaitoksen vedenhankinta
perustuu lähes järvettömään Aurajo-
keen, minkä lisäksi Paattistenjokeen on
patoamalla rakennettu järviallas, Maa-
rianallas. Maarianallas täyttyy Paattis-
tenjoen luonnollisella virtaamalla. Au-
rajoen ainoa järvi, Savojärvi, on padot-
tu ja otettu vesilaitoksen järvialtaaksi
vuonna 1951 eli sen jälkeen, kun järven
kuivatus peltomaaksi epäonnistui. Tur-
ku on saanut vuonna 1964 Länsi-Suo-
men vesioikeudelta luvan säännöstel-
lä ja käyttää Paimionjokea raakavesi-
lähteenä. Paimionjoesta lisävesi pum-
pataan Tarvasjoen kohdalla maakan-
naksen yli ja juoksutetaan Aurajokeen
sivujokia pitkin. Voimassa olevassa lu-
vassa on rajoitettu pumpattavan veden
määrää ja sen lisäksi annettu rajat, jois-
sa vedenpintojen pitää pysyä joessa ja
järvialtaissa. Vedenottoa rajoittaa myös
Tarvasjoen pumppaamon kohdalle an-

nettu Paimionjoen pinnan alaraja. Rai-
sion-Naantalin vesilaitoksen raakave-
den hankinta perustuu Raisionjokeen
(joesta käytetään myös nimitystä Rus-
konjoki ja Vahdonjoki) padottuihin jo-
kialtaisiin. Lisäksi on rakennettu Hau-
nisten tekoallas, joka täytetään pump-
paamalla vesi jokialtaista.

Jokivesistöjen virtaamat ovat täysin sa-
teista ja lumen sulamisvesistä riippuvai-
sia. Metsien ja soiden kuivatusten myö-
tä jokien hydrologia on muuttunut siten,
että sateiden seurauksena joet tulvivat
helposti. Maan vedenpidätyskyky on
olennaisesti heikentynyt ja sateettomat
kaudet näkyvät hyvin nopeasti joen tai
altaiden pintojen laskuna. Parhaiten ve-
denpinta säilyy Savojärvessä, joka on laa-
jojen luonnontilaisten soiden ympäröi-
mä. Veden laatu Savojärvessä on suuren
humuspitoisuuden vuoksi heikkoa vesi-
laitoksen raakavedeksi, minkä vuoksi sen

KUIVUUDEN VAIKUTUS
TURUN SEUDUN

PINTAVESILAITOKSILLA
Turun seudulla sekä Turun että kuntayhtymä Rai-
sion-Naantalin vesilaitosten raakaveden hankinta
perustuu erittäin vähävetisiin ja lähes järvettömiin
jokivesistöihin. Molemmilla vesilaitoksilla raakave-
sikapasiteettia on rakennettu patoamalla lisää kui-
vien jaksojen jälkeen, joita on esiintynyt keskimää-
rin kerran kymmenessä vuodessa. Viime aikojen
poikkeukselliset sääolosuhteet ovat kuitenkin aset-
taneet todellisen haasteen Lounais-Suomen vesi-
huollolle. Pysyvää parannusta tilanteeseen saadaan
vasta, kun Turun Seudun Vesi Oy:n vetämä Virttaan
tekopohjavesihanke valmistuu vuonna 2007.

Ritva Holm
dipl.ins., toimitusjohtaja
Turun vesilaitos
E-mail: ritva.holm@turku.fi
Kirjoittaja on toiminut Turun vesilaitoksessa
vuodesta 2000. Laitoksen toimitusjohtajaksi
hänet valittiin 2001. Sivuvirkana hän hoitaa
myös kuntayhtymä Raision-Naantalin vesilai-
toksen yhtymäjohtajan tehtäviä.
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käyttöä on normaalioloissa vältetty. Kaik-
ki edellä mainitut jokivesistöt ovat savi-
sameita ja ravinteikkaita. Niiden kelpoi-
suus juomaveden valmistuksen raaka-
vedeksi on parhaimmillaankin tyydyttä-
vä. Mikäli veden virtaama pysähtyy, sii-
hen alkaa hyvin nopeasti muodostua
leviä, jotka aiheuttavat veteen maku ja
hajuhaittoja. Tietoisuus levistä lisää ku-
luttajien epäilyä juomaveden laadusta ja
turvallisuudesta.

Normaalisateisena vuotena vesialtaat
ja joet riittävät hyvin vesilähteiksi. Tau-
lukossa 1. on esitetty Turun ja Raision-
Naantalin vesilaitoksen allastilavuudet
ja niiden riittävyys raakavesilähteinä.
Altaiden tilavuudet ovat arvioita, jotka
perustuvat osittain planimetrisiin mit-
tauksiin altaiden rakennusvaiheessa. Ti-
lavuudet ovat voineet jonkin verran
muuttua vuosien aikana liettymisen ja
eroosion seurauksena. Teoreettisesti tar-
kasteltuna Turun raakavesilähteiden ka-
pasiteetti on reilu vuosi ja Raision-
Naantalin vesilaitoksen 5–6 kuukautta.
Todellinen riittävyys on teoreettista
huomattavasti pienempi haihdunnan ja
jokiveden kasteluvesikäytön vuoksi.
Yhteenlaskettuna raakaveden riittävyys
on enimmillään 11 kk, mikäli sadanta ei
tuo lisää vettä altaisiin.

Veden tuotanto ja 
raakaveden otto

Vesilaitokset toimittavat talousvettä yh-
teensä keskimäärin 58 000 m3/d. Tästä
Raision-Naantalin vesilaitoksen osuus
on n. 13 000 m3 ja Turun n. 44 500 m3.
Raakavettä otetaan keskimäärin 5%
enemmän eli n. 60 000 m3. Vesilaitosten
verkostot on yhdistetty toisiinsa. Turun
Halisten pintavesilaitoksen kapasiteet-
ti riittää tarvittaessa tuottamaan vettä
myös Raision-Naantalin vesilaitoksen
jakelualueen tarpeisiin.

Turun vesilaitos on usein joutunut ot-
tamaan lisävettä Paimionjoesta, kun 
Aurajoen oma virtaama on jäänyt liian
vähäiseksi. Taulukossa 2 on esitetty 
vuosina 1996–2002 Paimionjoesta pum-
pattu lisävesimäärä. Pumppauskuu-
kausien määrä ei suoraan kerro pump-
pausaikaa, vaan antaa viitteitä siitä,
kuinka laajasti vuoden aikana pump-
pausta on ollut. 

Paimionjoesta on yleensä pumpattu

vettä vain kesäkausina, mutta vuosina
1996 ja 2002 lisävettä pumpattiin myös
talvella. Vuoden 2002 pumppaus jatkui
kuluvan vuoden puolelle ja loppui vas-
ta sulamiskauden alettua 17.3. Siihen
mennessä oli Paimionjoen pumppaus
vuonna 2003 ollut 3,5 milj. m3.

Poikkeuksellisen kuivuuden aikana
kuntayhtymä Raision-Naantalin vesilai-
tos on saanut kriisivettä Turulta. Vuon-
na 1999 lisävettä otettiin n. 0,4 
milj. m3 oman tuotannon tueksi. Vuon-
na 2002 tukivedenotto aloitettiin mar-
raskuussa, mutta siitä huolimatta tam-
mikuussa 2003 omat raakavesivarat oli-
vat ehtyneet. Kuntayhtymä Raision-
Naantalin vesilaitoksen tuotanto piti lak-
kauttaa raakavesipulan vuoksi ja kaikki
vesi otettiin runsaan kahden kuukauden
ajan Turusta. Tuotanto käynnistettiin uu-
delleen sulamiskauden alettua ja jokial-
taiden täytyttyä 2.4.2003. Siihen men-
nessä Turusta oli otettu vettä kaiken
kaikkiaan 1,2  milj. m3 ja yhteensä 150
vuorokauden ajan.

Kuinka kuivaa olikaan

Turun lentokentän mittauspisteen keski-
määräinen sadanta vertailujaksoina
1961–1990 ja 1971–2000 sekä vuonna 2002
on esitetty taulukossa 3. Viime vuonna
erityisesti syksyn sateet jäivät kol-
masosaan keskimääräisestä. Pelkkä sa-
demäärä ei kuvaa sadannan vaikutusta
vesistöihin kovin hyvin silloin, kun on
kysymyksessä Aurajoen ja Raisionjoen
kaltaiset jokivesistöt. Olennaista on myös
kerralla satanut määrä ja sateiden ajan-
kohta. Vuodelle 2002 oli tyypillistä run-
saat talvisateet (kolmasosa sateista saa-
tiin tammi-maaliskuussa) ja rankkasateet
kesä-heinäkuun vaihteessa muutaman
viikon aikana. Suuri osa vuoden 2002 sa-
devedestä siis valui hukkaan, ainakin ve-
silaitosten näkökulmasta. Vesistöjen vä-
häisen virtaaman perusteella vaikutti
myös siltä, että lentokentän sadanta-
määrät antoivat liian positiivisen kuvan
Turun alueen sateista. Vesilaitoksen
oman epävirallisen sademittaushavain-
non mukaan vettä satoi 435 mm.

Taulukko 1. Raakaveden riittävyys. 

Varastoallas Hyötytilavuus m3

Aurajoki, Halinen – Vääntelä 1 210 000
Maarianallas 3 000 000
Paimionjoen Hovirinnankosken
yläpuolinen järvialue 16 500 000
Savojärvi 2 000 000

TURKU YHTEENSÄ 22 710 000

Raision jokialtaat 1 200 000
Haunisten allas 860 000

RAISIO YHTEENSÄ 2 060 000

KAIKKI YHTEENSÄ 24 770 000

Taulukko 2. Paimionjoen pumppaus. 

vuosi vesimäärä m3 pumppaus-aika kk

1996 3 463 830 6
1997 212 400 1
1998 0 0
1999 4 019 510 5
2000 509 400 2
2001 2 196 900 3
2002 4 642 7
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Kuivuuden seurauksia on tarkastel-
tu seuraavassa lähinnä Paimionjoen
kannalta, sillä Aurajoen ja Raisionjoen
virtaamat tyrehtyvät hyvin nopeasti
normaalisateisinakin vuosina. Kuvassa
1 on esitetty Paimionjoen säännöstely-
käyrä vuodelta 2002 sekä  keskimääräi-
set vedenkorkeudet ja pinnankorkeus-
huiput vuosilta 1992–2001. Paimionjo-
en pinta mitataan Painionjärvestä (esiin-

tyy tiedostoissa myös nimellä Palikkai-
nen) ja vedenkorkeudet on annettu Ves-
ton-asteikolla mitattuna. 

Ensimmäinen selvä poikkeama nor-
maalivuoteen verrattuna esiintyi jo tou-
kokuun alussa, jolloin säännöstelyn ala-
raja alitettiin. Alitukseen haettiin lupa
Länsi-Suomen ympäristölupavirastol-
ta ja poikkeamislupa myönnettiinkin
30.9.2002 asti. Tilanne korjaantui het-

keksi kesäsateiden ansiosta. Kun sää jat-
kui poutaisena ja lämpimänä, alkoivat
vedenpinnat jälleen aleta elokuussa. Ti-
lanne heikkeni olennaisesti, kun kesä
päättyi syyskuun alussa pakkasiin eikä
syyssateita tullut.

Tyypillisesti vedenkorkeus on ollut
syksyllä yli tason +81,00, mikä tarkoit-
taa n. 4,5 milj. m3 veden varastotila-
vuutta. Normaalia kuivempia vuosia
ovat olleet vuodet 1996 ja 1999, jolloin
veden varastotilavuus syksyllä vastasi
hetkellisesti n. 2 milj. m3 nousten kui-
tenkin jo lokakuussa normaalille tasol-
le. Vuonna 2002 alkanut vedenpinnan
lasku jatkui tasaisesti maaliskuussa 2003
alkaneeseen sulamiskauteen asti. Alim-
millaan Paimionjoessa oli säännöstely-
tilavuutta jäljellä n. 1,5 milj. m3 , mikä
vastaa alle kuukauden raakavesimää-
rää Turun seudulla. Samanaikaisesti
Raision-Naantalin vesilaitoksen koko
varastotilavuus oli käytetty ja Turulla
oli jäljellä Aurajoen ja Maarianaltaan ve-
sivarastot. Kovien pakkasten vuoksi ve-
sistöjen jääpeitteet olivat paksut ja to-
della hyödynnettävissä olevaa vesi-
määrää on mahdotonta arvioida. Vesi-
varoja oli todennäköisesti jäljellä n. 2
kuukauden tarve. Sulamiskauden alet-
tua tilanne parani 1,5 kk kuluessa nor-
maaliksi.

Paimionjoen säännöstely

Taulukko 3. Sadanta Turun seudulla. 

1961–1990 1971–2000 2002
kk mm mm mm

1 54 55 84
2 33 70 70
3 34 43 46
4 38 37 6
5 35 35 16
6 43 52 102
7 78 76 130
8 84 79 15
9 72 68 12

10 69 74 31
11 71 74 40
12 59 66 6

Yhteensä 670 729 558
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Kaikissa vedenhankinnan jokivesis-
töissä on jätevesien pistekuormitusta ja
haja-asutuksen jätevesikuormitusta. Kun
laimentavia puhtaita vesiä ei tullut poh-
javesilähteistä eikä sateista, heikkeni jo-
kiveden laatu. Erityisesti tämä näkyi jo-
kivesistöjen ammoniumtyppipitoisuu-
den kohoamisena. Aurajoessa esiintynyt
maksimipitoisuus oli 630 µg/l ja Rai-
sionjoessa 2 900 µg/l. Korkein raakave-
dessä esiintynyt ammoniumtyppipitoi-
suus oli 1 300 µg/l Raision-Naantalin ve-
silaitoksella. Turussa korkein raakave-
dessä esiintynyt ammoniumtypenpitoi-
suus oli 440 µg/l. Vedenkäsittelyssä luo-
vuttiin väliaikaisesti ammoniumkloridin
syötöstä, sillä raakaveden ammonium
sitoi kloorin tehokkaasti. Raakavesi oli
normaalia suolaisempaa myös sähkön-
johtavuudella mitattuna ja tämä näkyi
myös puhdasvedessä. Veden suolai-
suutta kompensoitiin kovuutta lisää-
mällä. Kuivuuden seurauksena veden
suolaisuus ja kovuus oli kuukausikau-

det tasolla, joka normaalivuosina on vain
hetkellinen huippuarvo. Sekä suola että
kovuus aiheuttivat ongelmia teollisuu-
den ja joidenkin palveluntuottajien ve-
denpehmennyslaitteille.

Tiedottaminen

Kuivuus on ollut päivän polttava uu-
tisaihe Turun seudulla viime keväästä
lähtien. Toukokuussa lehdet täyttyivät
Savojärven kohtalosta. Savojärvi on ve-
silaitoksen vesiallas ja säännöstelylupa
antaa mahdollisuuden hyödyntää järven
koko vesimäärä. Tätä mahdollisuutta
ei ole koskaan käytetty ja järven alueel-
le on muodostunut vuosien kuluessa
merkittävää virkistyskäyttöä. Veden-
hankinnan ja virkistyskäytön intressit
olivatkin vaikeasti ristiriidassa keske-
nään. Kesän tiedottaminen oli normaa-
lia veden laatu- ja levätilannetiedotta-
mista, mutta myös veden riittävyys oli
säännöllisesti esillä. Marraskuun alussa,

kun kuivuus ylitti valtakunnan tasolla
uutiskynnyksen, järjesti vesilaitos yh-
dessä Lounais-Suomen ympäristökes-
kuksen kanssa tiedotustilaisuuden ai-
heesta. Tämän jälkeen tilanteesta tiedo-
tettiin n. kerran kuukaudessa, tosin tie-
dotusvälineet olivat tiedonhankinnas-
saan huomattavasti aktiivisempia.

Vesilaitoksen ”hampaattomuus” ra-
joittaa vedenkulutusta muuten kuin
hintaa rajusti nostamalla tuli hyvin no-
peasti esille. Yleisö odotti selkeästi, et-
tä vesilaitos olisi määrännyt rajoituksia
tai kieltänyt joitakin vedenkäyttömuo-
toja. Vesilaitos tyytyi antamaan suosi-
tuksia ja ohjeita veden säästämiseen, joi-
ta kuluttajat ja tiedotusvälineet erityi-
sesti kaipasivat. Ohjeita julkaistiin leh-
dissä ja alueen kaupunkien kotisivuil-
la. Positiivisimmin kuluttajat suhtau-
tuivat leikkimieliseen, mutta todelliseen
”vedensäästövinkki” - kilpailuun, jon-
ka vesilaitos järjesti yhdessä alueellisen
ilmaisjakelulehden kanssa. Kuten edel-
lisinäkin kuivina vuosina, vedenkulu-
tus nousi ensimmäisen säästökehotuk-
sen jälkeen. Vuoden vaihteessa säästö-
kehotukset kuitenkin purivat ja veden-
myynti laski n. 7 %.

Mitä opimme, 
vai opimmeko mitään?

Jo usean perättäisen vuoden ajan on ol-
lut poikkeuksellisia säitä, mutta lähes
vuoden sateeton jakso on Suomen olo-
suhteissa ääritilanne, johon on vaikea va-
rautua. Meidän onneksemme vuonna
1999 saatiin esimakua kuivuudesta ja Tu-
run seudulla opittiin elämään säiden ar-
moilla. Tämä tarkoittaa lähinnä raaka-
vesivarojen tehokasta hyödyntämistä
yhteisesti. Vuoden 1999 jälkeen raken-
nettiin yhdysvesijohto Turun ja Raision-
Naantalin vesilaitoksen välille. Johtoa
pitkin pystytään toimittamaan koko tar-
vittava vesimäärä Turusta Raision-Naan-
talin vesilaitokselle. Ilman  yhdysvesi-
johtoa olisi tilanne Raision-Naantalin ve-
silaitoksen toiminta-alueella muodostu-
nut äärimmäisen vaikeaksi. Vuoden 1999
seurauksena käynnistettiin myös seu-
dullinen tekopohjavesihanke. Lupapro-
sessin hitauden vuoksi tekopohjavesi
ei auta akuuttiin pulaan, mutta tuo kui-
tenkin pitkäaikaisen ja kestävän ratkai-
sun Lounais-Suomen vesihuoltoon.
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VEDENSÄÄSTÖOHJEET
Pese täysiä koneellisia – niin astioita kuin pyykkiäkin.

Huuhtele altaassa, älä juoksevan veden alla, kun peset käsin.

Vältä tarpeetonta veden juoksuttamista.

Kerää sadevettä kasteluvedeksi.

Nurmikon kastelu vesijohtovedellä ei ole kestävän kehityksen mukaista.
Kuivuuden jatkuessa on hyväksyttävä, että nurmikko kuivuu.

Auton pesussa vähiten vettä kuluu pesuloissa. Ympäristösyistä auto tulisi
pestä vain sellaisessa paikassa, jossa on öljynerotuskaivo. 
Pölyiselläkin autolla voi ajaa.

Tarkkaile vedenkulutustasi, mikäli Sinulla on kiinteistökohtainen vesimitta-
ri. Säästeliäs kuluttaa vettä alle 120 litraa vuorokaudessa henkeä kohden. 
Yli 180 litran vuorokausikulutus on tuhlailevaa. Taloyhtiöissä isännöitsijät
voivat seurata vedenkulutusta ja informoida asukkaita kulutuksen kehitty-
misestä.

Käytä suihkua peseytymiseen älä lämmittelyyn. Jos suihku tarvitsee mie-
lestäsi paljon vettä, voi sen pyykkipojalla pakottaa toimimaan pienelläkin
virtauksella

Nyt on hyvä aika tarkistaa ja korjata vuotavat hanat ja vessanpytyt.

Vesilaitoksen vedensäästöohjeet
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Rehunurmen ravinnetalous perus-
tuu nurmen kylvövaiheessa laitettavan
lannan ravinteiden vapautumiseen se-
kä vuosittaiseen väkilannoitukseen. Vä-
kilannoitetyppeä ja -fosforia käytetään
maaperän ravinnetilan sekä tuotannon
intensiivisyyden mukaan eri määriä.
Nurmen perustamisvuonna lannoitus-
suositus vaihtelee perustamistavan mu-
kaan 50–100 kg ha-1 typpeä (N)  ja 25–65
kg ha-1 fosforia (P) sekä tarpeen mu-
kaan muita ravinteita. Satovuosina lan-
noitusmäärät vaihtelevat 150–250 kg N

ha-1 ja 15–30 kg  P ha-1. Fosforia käyte-
tään satovuosina vähemmän kuin pe-
rustamisvuonna, koska perustamisvai-
heessa sitä voidaan sijoittaa maahan ns.
varastolannoitteena, joka vapautuu hi-
taasti myöhempinä vuosina. Fosfori-
lannoitusmäärä on sidottu ympäristö-
tuen ehtoihin, ja fosforia voidaan vuo-
sittain antaa eri määriä, kunhan neljän
vuoden yhteismäärä ei ylitä maan vil-
javuuden perusteella annettua suosi-
tusta. 

Säilörehu niitetään tavallisesti kah-

N U R M I V I L J E L Y

KUORMITTAAKO NURMIVILJELY
POHJAVETTÄ?

Vertailussa säilörehunurmi ja laidun

Tärkein rehu nautojen ruokinnassa on säilörehu. Ke-
säaikaan laitumen rooli on myös merkittävä. Suo-
messa oli vuonna 2002 n. 397 000 ha säilörehunur-
mia ja yli 95 000 ha laitumia. Koko maan säilöre-
hunurmista 50 % ja laitumista 43 % sijaitsee Etelä-,
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Pohjois-Savon
alueella, minne myös puolet Suomen maidontuo-
tannosta on keskittynyt. Aluekokonaisuuden pää-
maalajit ovat enimmäkseen keveitä ja läpäiseviä hie-
toja ja moreeneja, joten nurmiviljelyn aiheuttama
kuormitus on syytä tuntea arvioitaessa pohjavesien
likaantumisriskiä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin
säilörehuniiton ja laiduntamisen pohjavesiin ai-
heuttamaa typpi- ja fosforikuormitusta sekä mikro-
bien esiintymistä säilörehuniitto- ja laidunalueiden
vesissä.

?
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desti kesän aikana, kun taas laidunloh-
kot laidunnetaan neljä tai viisi kertaa
kesässä. Lohkot lannoitetaan heti niiton
tai laiduntamisen jälkeen. Säilörehunii-
ton mukana poistuu lähes yhtä paljon
tai usein jopa enemmän ravinteita kuin
pellolle on lannoitteessa laitettu. Osa
säilörehun ravinteista palaa pellolle lan-
nassa. Nykyään tavallisimmin käytös-
sä on lietelantajärjestelmä, jossa lanta ja
virtsa ovat samassa seoksessa. Lietteen
ravinteiden hyväksikäyttö riippuu lä-
hinnä levitysajasta ja -menetelmästä. Le-
vitettävän lietteen määrää rajoittavat
nitraattidirektiivi ja ympäristötuen eh-
dot. 

Laitumen osalta tilanne on moni-
mutkaisempi, koska pellolta poistuvat
ravinteet ”kiertävät” lehmän kautta.
Lehmän hyötysuhde ravinteiden käyt-
täjänä on heikko: vain n. 25–30 % leh-
män syömästä typestä ja fosforista si-
toutuu maitoon. Suurin osa ravinteista
palaa siis sonnan ja virtsan mukana ta-
kaisin laitumelle.  

Koska eritteiden ravinteet kuormit-
tavat laidunta pistemäisesti, ne eivät tu-
le tehokkaasti hyödynnettyä seuraa-
vassa sadossa. Sontakasasta tai virtsa-
laikusta hyötyvätkin lähinnä alle 30 cm
säteellä eritteestä kasvavat kasvit. Ra-
vinnemäärä on kuitenkin niin suuri, et-
tä enin osa ravinteista jää kasveilta käyt-
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Kuva 1. Kartta
lysimetrikentästä
(N=niittoruutu,
L=laidunruutu ja
JP=juomapiste)
sekä lysimetrin
rakennekaavio.
X:llä merkityt
lysimetrit eivät
olleet käytössä
tässä kokeessa.

tämättä. Ulkomaisten tutkimusten mu-
kaan ulosteiden kohdalle syntyvä typ-
pikuormitus on kerta-annoksena noin
90 g m-2 ja virtsan 30–60 g m-2 (Holmes
1989), mikä on monikertainen väkilan-
noitetypen määrään verrattuna. Sonnan
orgaaninen typpi vapautuu kasveille
käyttökelpoiseen muotoon hitaasti,
mutta suurin osa virtsan typestä on he-
ti liukoisessa muodossa ja liikkuu hel-
posti maaperää huuhtovan veden mu-
kana pohjavesiin. Sen sijaan eritteiden
fosfori ei karkeilla kivennäismailla
yleensä kulkeudu pohjavesiin vaan si-
toutuu partikkeleihin maan pintaker-
roksessa. 

Kenttäkokeet

Laiduntamisen ja säilörehunurmen ra-
vinnekiertojen eroja tutkittiin MTT:n
Pohjois-Savon tutkimusasemalla Maa-
ningalla sijaitsevalla lysimetrikentällä
tehdyssä kokeessa vuosina 1998–2000.
Kentän maaperä on vettä helposti lä-
päisevää multavaa hietaa, joka edustaa
hyvin tärkeimmän maidontuotanto-
alueen maaperää. Kokeessa oli kolme
laidunlysimetriä, juomapistelysimetri
sekä kuusi niittolysimetriä (kuva 1). Ly-
simetrit ovat pinta-alaltaan 100 m2 ko-
koisia muovikankaasta tehtyjä altaita,
joiden sisällä on salaojaputki 1,1 m sy-
vyydessä. Kunkin lysimetrin pohjalta
suotautunut vesimäärä mitattiin ke-
väällä päivittäin ja muuna aikana kah-
desti viikossa ja vedestä otettiin kokoo-
manäytteitä kuukauden välein kuivia
kausia lukuun ottamatta. Koekentällä
oli myös kolme salaojaruutua, joiden
vesimäärä mitattiin kuten lysimetrien-

kin. Pintavalumaa ei mitattu. Vesinäyt-
teistä määritettiin pH, sähkönjohtoky-
ky, kokonais-, nitriitti-, nitraatti- ja am-
moniumtyppi, kokonais- ja fosfaatti-
fosfori sekä ulostesaastuntaa kuvaavat
mikrobit.  Ravinnehuuhtoumat saatiin
kertomalla näytteen ainepitoisuudet
valumaveden määrällä. Näiden huuh-
toumien oletettiin kuvaavan pohjave-
teen tulevaa kuormitusta. Alueella mi-
tattiin myös sademäärä sekä roudan- ja
lumen syvyys (kuva 2). Aluetta sade-
tettiin kesän 1999 aikana yhteensä 120
mm. 

Koealue sai nykyisin voimassa ole-
van suosituksen mukaisen laitumien
typpilannoituksen, 220 kg ha-1 N v-1. Se-
kä säilörehu- että niittonurmelta mää-
ritettiin kuiva-ainesato aina korjuun tai
laidunnuksen yhteydessä. Kasvustosta
otettiin myös analyysinäytteet, joista
analysoitiin ruohon N-pitoisuus. 

Lehmien määrä sovitettiin laidun-
kierroksittain rehumäärän mukaan niin,
että jokaiselle lehmälle oli tarjolla 23 kg
laidunrehun kuiva-ainetta vuorokaut-
ta kohti. Vuonna 1998 hehtaarin ko-
koista aluetta laidunsi yhteensä 56 leh-
mää ja vuonna 1999 71 lehmää vuoro-
kauden ajan viidesti kesän aikana. Tä-
mä on tyypillinen laidunpaine tavalli-
sessa tehokkaassa viljelyssä olevilla lai-
tumilla.

Laitumelle palautuvien ravinteiden
määrän arvioimiseksi lysimetrien pääl-
le osuneiden sontakasojen määrä las-
kettiin vuonna 1999 jokaisen laidun-
kierroksen jälkeen. Kokeessa laskettiin
vain sontakasat, koska virtsalaikkuja ei
pystytä havaitsemaan laitumelta. Diee-
tin typpipitoisuuden perusteella ar-
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vioituna virtsassa erittyi n. 68 % eläi-
men erittämästä kokonaistypestä. Eläin-
ten ollessa lypsyaikana kytkettynä erit-
teistä otettiin näytteet, joista analysoi-
tiin mm. typpi- ja fosforipitoisuudet.

Koko koekentän nurmi uusittiin kah-
den koevuoden jälkeen, jossa yhtey-
dessä kasvusto tuhottiin glyfosaatilla
syksyllä 1999 ja alue perusmuokattiin
keväällä 2000. Uusi nurmi kylvettiin il-
man lannoitusta toukokuun lopussa.

Ravinteiden huuhtoutuminen
maan läpi - tulokset

Tällä kentällä tehtyjen havaintojen mu-
kaan lysimetrien läpi suotautuvan ve-
simäärän tärkeimmät selittäjät ovat
edeltävän ja kuluvan vuoden sade-
määrä sekä roudan syvyys (R2 = 70).
Muita syitä valunnan vuosittaiseen
vaihteluun ovat mm. pinnanmuoto,
maalaji, maan muokkaus, kasvilaji, sa-
dannan ajallinen jakautuminen, lumen
vesiarvo,  roudan rakenne ja haihdun-
ta.

Koevuosien sääolot poikkesivat toi-
sistaan, minkä vuoksi myös lysimet-
reistä purkautuvissa vesimäärissä oli
suuria eroja (kuva 2).  Koetta edeltävä
vuosi 1997 oli hyvin vähäsateinen (sa-
demäärä 507 mm), ja maa jäi syksyllä
kuivaksi. Tästä syystä maahan imeyty-

nyt lumen sulamisvesi ei riittänyt ai-
heuttamaan merkittävää lysimetriva-
luntaa keväällä 1998. Toinen syy va-
lunnan vähäisyyteen oli n. 20 cm syvä
routa, joka ohjasi sulamisvettä pintava-
lunnaksi. Syvä routa ehkäisee valumaa
(kuva 2, kevät 1999), kun taas ohut rou-
takerros läpäisee vettä nopeammin (ku-
va 2, vuosi 2000). 

Lysimetreistä suotautunut vesimää-
rä ei keskimäärin eronnut kovin pal-
jon niitto- ja laidunalueiden välillä vuo-
sina 1998 ja 1999, mutta nurmen uusi-
misvuonna v. 2000 laidunruutujen va-
lunta oli selvästi suurempi kuin niitto-
ruutujen (taulukko 1). Nurmen uusin-
takäsittely muutti koeruutujen kasvi-
peitettä ja pintamaan ominaisuuksia,
mikä puolestaan vaikutti haihduntaan
ja veden imeytymiseen.

Laidun- ja niittoruuduista huuhtou-
tuneen veden kokonais- ja nitraattityp-
pipitoisuudet olivat vuosina 1998 ja
1999 alhaisia, vaikka nitraattimuodos-
sa oleva typpi liikkuukin vapaasti maa-
veden mukana (kuva 3). Typpeä huuh-
toutui alle 2 kg ha-1 vuodessa eivätkä
niitto ja laidunalue eronneet toisistaan
mitenkään. Kuten odotettiinkin, myös
kokonais- ja fosfaattifosforipitoisuudet
olivat vuosina 1998–2000 hyvin alhai-
sia. Laiduntaminen ei kahden ensim-
mäisen vuoden aikana aiheuttanut mer-
kittävää kuormitusta pohjavesiin. 

Kolmantena koevuonna, glyfosaat-
tikäsittelyn jälkeen, kasvusto ei enää si-
tonut ravinteita ja laidunlysimetreistä
tulevan veden nitraattityppipitoisuus

Kuva 2. Sääolot ja lysimetreistä purkautunut valunta koevuosina 1998–2000. (a) Roudan
syvyys cm, lumen paksuus cm ja lysimetrivalunta mm/5 vrk  (b) Vrk:n keskilämpötila ja
vuoden keskilämpötila (C.  (c) Sademäärä mm/5 vrk. Lysimetrivalunta edustaa kaikkien
koejäsenten keskiarvoa.

Taulukko 1. Lysimetreistä suotautunut valunta mm, valunnan
osuus %  sadannasta ja vesinäytteiden lukumäärä vuosittain ja
koejäsenittäin. Suluissa keskivirhe (SE). 

Vuosi Käsittely Valunta n
Valunta mm % sadannasta1)

1998 Niitto 143 (20) 20,8 40
Laidun 111 (25) 16,1 19

1999 Niitto 62   (20) 9,7 24
Laidun 48   (29) 7,5 7

2000 Niitto 348 (54) 51,5 34
Laidun 448 (76) 66,4 17

Yht. Niitto 553 27,7 98
Laidun 607 30,4 43

1) Vuoden 1999 sadanta sisältää myös sadetusveden.

a

b

c
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kohosi keväällä 2000 huomattavasti (ku-
va 3). Juomapaikalta huuhtoutuneen ly-
simetriveden keskimääräinen pitoisuus
(21,8 mg l-1) ylitti selvästi EU:n nitraat-
tidirektiivin asettaman rajan 11,3 mg
NO3-N l-1. Yhteensä juomapaikalta
huuhtoutui nurmen uusimisvuonna
typpeä määrä, joka vastaa 151 kg ko-
konaistyppeä hehtaarilta (kuva 4).
Huuhtoutuvan veden typpipitoisuus
pysyi vuodenajasta riippumatta lähes
samana, joten eniten typpeä huuhtou-
tui keväällä valumahuipun aikana. Lä-
hes kaikki typpi huuhtoutui nitraatti-
muodossa, ammoniumtypen osuus oli
alle 10 %. Nurmen uusimisen on muis-
sakin tutkimuksissa havaittu lisäävän
typen mineralisaatiota ja huuhtoutu-

mista erityisesti laitumilla, missä maa-
han kertyy runsaasti virtsan liukoista ja
sonnan orgaanista typpeä (Johnston
ym. 1994; Hassink ym. 1990). 

Laitumen ravinnekierto

Tavallisella laitumella lysimetrin pääl-
le osui kesän aikana 48 sontakasaa ja
juomapisteeseen kasoja kertyi 90 kap-
paletta eli juomapisteen kuormitus oli
lähes kaksinkertainen tavalliseen laitu-
meen verrattuna. Tällä laidunpaineella
laitumelle palautui siis vuoden aikana
typpeä keskimäärin 96 kg ha-1. Juoma-
paikan osalta kuormitus oli n. 181 kg 
ha-1. Fosforia laitumelle palautui kesän
aikana 14 kg ha-1 ja juomapisteeseen 26

kg ha-1. Kahden koevuoden aikana lai-
tumelle kertyi lannoitteissa ja eritteissä
yli 380 kg N ha-1.Tästä määrästä 23 %
poistui nurmen uusimisvuoden sados-
sa ja 12 % huuhtoutui pohjaveteen.  Typ-
peä huuhtoutui myös pintavalunnan
mukana varsinkin sulamiskaudella,
mutta huuhtouman määrästä ei ole tar-
kempaa käsitystä, koska alueelta ei mi-
tattu pintavaluntaa.  Lisäksi osa types-
tä haihtui ammoniakkina ja typen oksi-
deina, joiden osuudeksi kirjallisuuden
perusteella arvioitiin 10 % (Whitehead
1995). Näiden arvioiden mukaan typpeä
jäi maahan yli 200 kg ha-1, kun taas niit-
tonurmen typpitase oli kolmen vuoden
jälkeen n. 150 kg ha-1 negatiivinen. 

Mikrobien huuhtoutuminen

Kesällä 1998 lysimetrivedet   eivät –
lukuun ottamatta juomapisteenä ollut-
ta ruutua – sisältäneet ollenkaan suo-
listomikrobeja, vaikka valuntaa esiintyi
poikkeuksellisen paljon runsaista sa-
teista johtuen. Kaikista laidunnuksen
aloittamisen jälkeen otetuista juoma-
pisteen vesinäytteistä löydettiin pieni
määrä enterokokkeja, mutta ei muita in-
dikaattorimikrobeja, joten kyseessä voi-
vat olla kasvikunnasta peräisin olevat
streptokokit. 

Kuivuuden tähden kesältä 1999 saa-
tiin vain vähän näytteitä. Kevään ja ke-
sän näytteistä ei voitu havaita ulosteen
mikrobeja. Kokonaismikrobipitoisuu-
det olivat kohtuullisen pieniä lukuun
ottamatta yhden niittoruudun kevään
tulosta (160 000 kpl ml-1). Syksyllä 1999
kokonaismikrobipitoisuudet olivat jois-
sakin ruuduissa erittäin korkeita: 13–72
milj. kpl ml-1. Näistä kaksi oli laidun-
ruutuja ja niistä oli osoitettavissa pieniä
määriä monia eri ulostemikrobiryhmiä.
Myöhemmin samana vuonna saaduis-
ta näytteissä ei enää havaittu mitään hä-
lyttävää, paitsi juomapisteen näyttees-
tä löydettiin 1 kpl ml-1 voihappoa tuot-
tavia klostrideita, jotka voisivat pilata
juustonvalmistuksen.

Keväällä 2000 lysimetrivesien hete-
rotrofisten mikrobien geometrinen kes-
kiarvo oli edellisen vuoden niittoruu-
duista 800 kpl ml-1 ja laidunnusruu-
duista 4 300 kpl ml-1. Juomapaikan lysi-
metrivedessä ei enää havaittu merkke-
jä ulostesaastunnasta.

VESITALOUS  3 200322

Kuva 3. Niitto- ja laidunlysimetriveden nitraattityppipitoisuus mg l-1 käsittelyvuosina
1998–1999 ja nurmen uusimisvuonna 2000. (Pystyjanat = keskivirhe).

Kuva 4. Niitto- ja
laidunlysimetreistä
huuhtoutunut
kokonaistyppimäär
ä (kg ha-1) nurmen
uusimisvuonna
2000. (Pystyjanat =
keskivirhe).
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Lopuksi

Säilörehunurmen aiheuttama ravinne-
kuormitus pohjavesiin on nykyisen suo-
situksen mukaan lannoitettaessa melko
merkityksetöntä, mutta laidunten ja
varsinkin laitumen pistemäisten kuor-
mittajien kuten juomapaikkojen ja kul-
kureittien kanssa on syytä olla tarkka-
na. Juomapaikkaa pitäisi siirtää mielui-
ten jokaisen laidunkierroksen jälkeen,
mutta ainakin pari kertaa kesässä. Näin
säästyttäisiin nurmen tallautumis-
vaurioilta sekä ravinteiden ja mikrobien
kerääntymiseltä yhteen kohtaan. Typen
kulkeutuessa laitumilta syvemmälle
pohjaveteen sen pitoisuus varmasti lai-
menee, mutta hyvä viljelykäytäntö on
silti tarpeen haittojen ehkäisemiseksi.
Nurmen uusimiskäsittely oli tässä ko-
keessa hyvin rankka eikä tällaista kä-
sittelyä juuri käytetä normaalissa vilje-
lykierrossa. Tästä huolimatta myös
muut tutkimustulokset viittaavat siihen,
että kevyillä kivennäismailla laidun-
nurmen uusiminen olisi huuhtoutumi-
sen välttämiseksi järkevintä tehdä ke-
väällä. Kynnetylle alueelle tulisi kylvää
mahdollisimman tehokas typen hyö-
dyntäjäkasvi kuten nopeakasvuinen rai-
heinä tai uusi nurmi suojaviljaan. Ra-
vinteiden pidättäminen pellolla ja käyt-
täminen rehuntuotantoon on sekä vil-
jelijän että ympäristön etu. 

Tutkimus laitumen ravinnekierrosta
ja ympäristökuormituksesta jatkuu.
MTT:n Pohjois-Savon tutkimusaseman
lysimetrikentällä on meneillään koe, jos-
sa verrataan heinä- ja apilalaitumen typ-
pi- ja fosforihuuhtoumia. Tässä tutki-
muksessa perehdytään myös pintava-
lunnan aiheuttamaan ravinnekuormi-
tukseen sekä laitumen kaasumaisiin
typpipäästöihin.
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Säilörehu on
tärkein rehu
nautojen
ruokinnassa. 

Laidun ei oikein
hoidettuna
juurikaan kuormita
pohjavettä, mutta
ongelmia saattaa
syntyä nurmen
uusimisvaiheessa.
↓
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Lähes miljoona suomalaista asuu ha-
ja-asutusalueilla pysyvästi, ja määrä
kaksinkertaistuu kesäisin loma-asu-
tuksen myötä. Lisäksi taajamissa on
kiinteistöjä, joita ei ole liitetty viemäri-
verkkoon. Harvan asutuksen, pitkien
välimatkojen ja alueittain myös maas-
to-olosuhteiden vuoksi kaikkien kiin-
teistöjen yhdistäminen viemäriverk-
koon ei ole taloudellisesti mahdollista
eikä ympäristönsuojelullisesti perus-
teltua. Kohteet voivat kuitenkin olla
paikallisesti merkittäviä vesistökuor-
mittajia ja riski pohjavedelle. Puutteel-
lisesta jätevesien käsittelystä aiheutuu
haittoja sekä ympäristölle että asu-
tukselle (mm. vesistöjen laadun huo-
noneminen ja rehevöityminen, talous-
vesikaivojen likaantuminen, haju sekä
muu ympäristöhygienian huononemi-
nen). 

Vuonna 2003 voimaan tulevaksi
suunniteltu ympäristönsuojelulain
(86/2000) asetus talousjätevesien käsit-
telystä vesihuoltolaitosten viemäriver-
kostojen ulkopuolisilla alueilla (Ym-
päristöministeriö 2001) asettaa haja-asu-
tuksen jätevesien käsittelylle aiempaa
tiukemmat vaatimukset. Myös karjati-
lojen maitohuoneen jätevedet rinnaste-
taan asetuksessa talousjätevesiin. Las-
kennalliseen käsittelemättömän jäteve-
den kuormitukseen verrattuna haja-
asutuksen on jatkossa vähennettävä or-
gaanisen aineen (BOD7) kuormitusta
vähintään 90 %, kokonaisfosforin kuor-
mitusta vähintään 85 % ja kokonaisty-
pen kuormitusta vähintään 40 %. Puh-
distustavoitteiden saavuttamiseksi puh-
distusprosessien asiantuntevan suun-
nittelun ja rakentamisen, valvonnan te-
hostamisen sekä oikean hoidon tärkeys

H A J A - A S U T U S

VESITALOUS  3 200324

HAJA-ASUTUKSEN JA
MAITOTILOJEN JÄTEVESIEN
ANAEROBINEN KÄSITTELY 

Uusi haja-asutuksen talousjätevesiä koskeva asetus
vaatii käsittelyjärjestelmien tehostamista sekä uu-
disrakennuksilta että olemassa olevilta kiinteistöil-
tä. Asetuksessa myös karjatilojen maitohuoneen jä-
tevedet rinnastetaan talousjätevesiin. Jyväskylän yli-
opistossa tutkitaan anaerobisen lietepatjareaktori
-saostuskaivon käyttöä jätevesien esikäsittelyssä al-
haisissa lämpötiloissa. Prosessi poistaa tehokkaasti
mm. talousjäteveden kiintoainetta ja orgaanista ai-
netta.  
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korostuvat. Uudisrakentamisessa jäte-
vesien puhdistussuunnitelma tuleekin
jatkossa liittää rakennus- ja toimenpi-
delupiin. Myös olemassa olevat kiin-
teistöt velvoitetaan ajanmukaistamaan
puhdistusjärjestelmänsä asetuksen voi-
maan tulon jälkeisten kymmenen vuo-
den aikana. Erityistapauksissa siirty-
mäaikaan voi saada pidennystä. Mikä-
li vesistökuormitus on vähäistä eikä
vaaraa pohja- ja pintavesille aiheudu,
puhdistusvaatimuksia voidaan lieven-
tää. Myös vähäiset jätevesimäärät, jot-
ka eivät sisällä käymäläjätevesiä, voi-
daan erityistapauksissa johtaa puhdis-
tamatta maahan, ei kuitenkaan suoraan
pintavesiin.

Haja-asutuksen kiinteistökohtaisena
talousjätevesien käsittelymenetelmänä
on yhä usein käytössä (kolmiosainen)
saostuskaivo, jonka lisäksi 1990-luvul-
ta lähtien on usein rakennettu maape-
räkäsittely (Ympäristöministeriö 2001).
Saostuskaivo poistaa jätevesien kiinto-
ainetta mutta vain vähän ravinteita, pa-
togeeneja ja liukoisia yhdisteitä. Kiin-
toaineen heikon erotuskyvyn takia pe-
rinteinen saostuskaivo aiheuttaa myös
tukkeutumisriskin sitä mahdollisesti
seuraavassa maaperäpuhdistamossa
(Nummelin 2003). Tehokkaampien puh-
distusmenetelmien tarve kasvaa pian
voimaan tulevan talousvesiasetuksen
vuoksi.

Maitohuoneen jätevedet

Karjatilojen maitohuoneen jätevedet rin-
nastetaan tulevassa asetuksessa talous-

jätevesiin, ja käsittelyn tehostusvaati-
mus koskee myös niitä. Maitohuoneen
jätevesillä tarkoitetaan maidontuotan-
nossa, -säilytyksessä ja -jalostuksessa
syntyviä jätevesiä. Pääosa tilojen jäte-
vesistä syntyy puhdistustoimenpiteis-
sä (lypsykoneen, tilasäiliön ja tilojen pe-
su). Jätevesien koostumus vaihtelee pe-
sumenetelmän ja -aineiden mukaan.
Keskimäärin vesissä on 70–75 mg/l fos-
foria, 15–80 mg/l typpeä ja 230–1700
mg/l orgaanista ainetta (BOD7). Vesien
keskimääräinen pH riippuu käytettä-
vistä pesuaineista ja on yleensä kor-
keahko. Jäteveden määrä riippuu pe-
sumenetelmästä, karjan koosta ja mai-
toputkiston pituudesta. Automaattisis-
sa pesulaitteissa jätevettä muodostuu
keskimäärin noin 400 l/vrk, käsinpe-
sussa noin puolta vähemmän (Kallio &
Santala 2002). 

Suomessa maitohuoneen jätevedet 
on yleensä toimitettu puhdistettavak-
si lähimmällä jätevedenpuhdistamol-
la tai käytetty lannoitteena pelloille 
sekoitettuna lietelantaan tai virtsaan. 
Jätevesiä puhdistetaan myös navetta-
kohtaisesti yleisimpänä menetelmä-
nä maaperäpuhdistus. Myös erilai-
sia pienpuhdistamoja käytetään. Puh-
distamon suunnittelussa on huomioi-
tava tilakohtaisesti muodostuvan jä-
teveden määrä ja laatu (Kallio & San-
tala 2002). 

Jätevesien anaerobinen käsittely

Kiinnostus kiinteistökohtaiseen ja ha-
jautettuun jätevesien käsittelyyn ja kes-

tävän kehityksen mukaisiin menetel-
miin on kasvussa (Lens ym. 2001).
Anaerobiteknologiaa pidetään kestä-
vänä ympäristöteknisenä prosessina
erityisesti siksi, ettei se juuri kuluta
energiaa (ei ilmastusta) vaan tuottaa si-
tä biokaasun metaanina. Muita etuja
ovat vähäinen lietteentuotto (kymme-
nesosa aktiivilieteprosessiin verrattu-
na), korkea kuormitettavuus ja hyvä
puhdistusteho (taulukko 1) (van Lier
& Lettinga 1999). Muita odotettuja etu-
ja kiinteistökohtaisessa ja hajautetus-
sa jätevesien käsittelyssä ovat lisäk-
si mm. tehostunut liukoisten orgaa-
nisten yhdisteiden poisto ja vähäi-
sen lietteentuoton ansiosta pitkät reak-
torin tyhjennysvälit. Anaerobiteknii-
koita on sovellettu laajalti erilais-
ten teollisuusjätevesien käsittelyyn.
Myös Suomessa on toiminnassa an-
aerobisia puhdistamoja elintarvike- ja
metsäteollisuudessa. Trooppisissa ja
subtrooppisissa maissa myös yhdys-
kuntajätevesien anaerobinen käsittely
on yleistymässä.

Anaerobinen käsittely poistaa jäteve-
destä orgaanista ainesta. Paikallisen
puhdistustarpeen mukaan jatkokäsitte-
lynä voi olla ravinteiden ja/tai pato-
geenien poisto muilla tekniikoilla. Suo-
men olosuhteissa jätevesien anaerobi-
käsittelyn merkittävin huomioon otet-
tava tekijä on lämpötila, sillä yleisesti
anaerobinen hajoaminen etenee sitä hi-
taammin, mitä alhaisempi lämpötila on.
Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu,
ettei alhainen lämpötila ole este jäteve-
sien anaerobiselle käsittelylle, kunhan

Taulukko 1. Anaerobiteknologian mahdolliset edut ja haitat kiinteistökohtaisessa ja pienen mittakaavan
jätevesien käsittelyssä (van Lier & Lettinga 1999).

Edut Haitat

– vähäinen energiankulutus (ei ilmastusta), – jatkokäsittelyn tarve (riippuen puhdistusvaatimuksista)
energiantuotto (biokaasun metaani) 

– korkea kuormitettavuus – pieni tilantarve – käytännön kokemus alhaisista ämpötiloista vähäinen
– edullinen (yksinkertainen rakentaa ja hoitaa) – osa tuotetusta metaanista jää käsiteltyyn jäteveteen
– soveltuu kaikkiin mittakaavoihin – jätevesien käsittelyssä muodostunutta metaania ei 

toistaiseksi ole käytetty energian tuottoon
– vähäinen lietteentuotto
– ei poista ravinteita ? soveltuvissa kohteissa lannoitteeksi
– soveltuu hyvin monenlaisille jätevesille
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vallitsevat olosuhteet huomioidaan pro-
sessia suunniteltaessa ja operoitaessa
(taulukko 2).

Kotitalouksien jätevesivirtojen
erottelu ja maitohuoneen
jätevedet anaerobisessa

käsittelyssä

Kotitalouksien jätevesivirtojen erottelu
voi parantaa jätevesien käsittelytulosta.
Käymäläjätevedet (mustat vedet) sisäl-
tävät suurimman osan kotitalouksissa
muodostuvasta orgaanisen aineen, ra-
vinteiden ja patogeenien kuormasta,
minkä vuoksi niiden käsittely on erityi-
sen tärkeää. Käymäläjätevesien laimen-
taminen vähäisemmän puhdistustar-
peen harmailla vesillä (pesuvedet) on
esikäsittelyn kannalta turhaa, jopa hai-
tallista. Anaerobinen käsittely puhdistaa
tehokkaammin väkeviä jätevesiä, mikä
tekee jätevesivirtojen erottelusta hyö-
dyllistä. Samalla myös tarvittavan reak-
torin koko pienenee. Tulevaisuudessa
myös jätevesien uudelleenkäyttö voi
muodostua tarpeelliseksi, jolloin likai-
simpien jätevesivirtojen erottelu tulee en-
tistä tärkeämmäksi (Otterpohl 2001).

Maatalouden päästöistä maitohuo-
neen jätevesiä on usein pidetty ongel-
mallisina, eivätkä talousjätevesille tar-
koitetut menetelmät yleensä sovellu
suoraan niiden käsittelyyn. Maitohuo-
neen jätevedet sisältävät runsaasti or-
gaanista ainesta, ravinteita sekä voi-
makkaiden pesuaineiden sisältämiä yh-

disteitä. Niiden pH voi olla käytetyistä
pesuaineista riippuen joko hyvin hapan
tai emäksinen (Vilén & Viirret 2001). Or-
gaanista ainesta poistavaa anaerobitek-
nologiaa pidetään soveltuvana myös
maitohuoneen jätevesien käsittelyyn,
kunhan vesien ominaisuudet (erityisesti
pH) huomioidaan puhdistusprosessia
suunniteltaessa. 

UASB-saostuskaivo 
esikäsittelyn tehostajana

Haja-asutusalueiden jätevesien käsitte-
lyn tehostamiseksi on mahdollista käyt-
tää esikäsittelynä anaerobitekniikoita
kuten UASB-saostuskaivoa (UASB =
upflow anaerobic sludge blanket). Pe-
rinteisestä saostuskaivosta poiketen jä-
tevesi virtaa siinä alhaalta ylöspäin, jol-
loin kontakti veden ja lietteen välillä pa-
ranee. Samalla jäteveden kiintoaineen
fysikaalinen poisto ja liukoisen orgaa-
nisen aineen biologinen poisto tehostu-
vat (Zeeman ym. 2001). Tämä voi pa-
rantaa merkittävästi myös jäteveden jat-
kokäsittelyn (esim. maaperäkäsittely)
toimintaedellytyksiä ja käyttöikää. Li-
säksi UASB-saostuskaivo varastoi ja sta-
biloi muodostuvaa lietettä, jolloin liet-
teenkin jatkokäsittelytarve pienenee
(Zeeman ym. 2001). Reaktori voidaan
mitoittaa sen arvioidun täyttymisno-
peuden mukaan, minkä oletetaan ole-
van huomattavasti hitaampi kuin pe-
rinteisissä saostuskaivoissa. Reaktoris-
sa muodostuva biokaasu (CH4 + CO2)

voidaan prosessin koosta riippuen joko
hyödyntää energiantuotannossa tai pie-
ninä määrinä mahdollisesti hapettaa
(metaanin hapetus). 

Käymäläjäteveden käsittely
pilot-mittakaavan 

UASB-saostuskaivolla 

Ehkä pisimpään toiminut UASB-saos-
tuskaivo käymäläjätevesien käsittelys-
sä on Wageningenin yliopiston (Alan-
komaat) ympäristötekniikan laitoksen
koehallin 1980-luvun lopulla rakennet-
tu 1,2 m3:n reaktori (kuva 1), joka kä-
sittelee 10–20 henkilön käymäläjäteve-
siä. Reaktorin toimintaa ja siihen vai-
kuttavia tekijöitä tutkittiin tarkemmin
kolmen kuukauden ajan vuonna 2001.
CODCr jaettiin fraktioihin suodatta-
malla näytteet paperisuodattimen (S&S
595; huokoskoko 4,4 µm) ja kalvosuo-
dattimen (S&S ME25; huokoskoko 0,45
µm) läpi. Kokonais-COD (CODt) vas-
tasi suodattamattoman näytteen COD-
arvoa. Kiintoaine-COD (CODss) saatiin
vähentämällä paperisuodatetun näyt-
teen COD kokonais-COD:sta ja kolloi-
di-COD (CODcol) vähentämällä pape-
risuodatetun näytteen COD kalvosuo-
datusta. Liuennut COD vastasi kalvo-
suodatetun näytteen COD-arvoa. 

Tutkimusjaksolla reaktorin kuor-
mitus vaihteli välillä 0,37–1,98
kgCOD/m3d ja oli keskimäärin 0,96
kgCOD/m3d (keskihajonta ±0,54). Kä-
siteltävän veden viipymä vaihteli välil-
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UASB = upflow anaerobic sludge bed (anaerobinen ylösvirtauslietepatja)
EGSB = expanded granular sludge blanket (laajennettu granulalietepatja)
AF = anaerobic filter (anaerobinen suodatin)
AH = anaerobic hybrid reactor (anaerobinen hybridireaktori)

Taulukko 2. Tuloksia talousjäteveden anaerobisen käsittelyn laboratorio- ja pilot-mittakaavan tutkimuksista
alhaisissa lämpötiloissa.

Reaktori Tilavuus (l) Lämpötila Viipymä Käsiteltävän CODt:n (%) Lähde
(°C) (h) veden CODt vähenemä 

(mg/l) (mg/l)

UASB 120 7–8 9–14 464-700 57 de Man ym. (1986)
UASB 110 12–18 18 465 65 Monroy ym. (1988)
UASB+EGSB 200+120 17 3,2 697 69 Wang (1994)
AF+AH 60+65 13 4+8 461 71 Elmitwalli (2000)
UASB-saostuskaivo 1200 12 ~100 1715 60 Bogte ym. (1993)
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lä 2,2–50 d ja oli keskimäärin 6,6 d
(±7,8). Reaktorin kokonais-COD:n vä-
henemä oli keskimäärin 70 %. Käsitel-
lyn veden liuennut COD (CODdis) oli
keskimäärin 100 mg/l (kuva 2). Prosessi
toimi varsin tasaisesti kaikissa olosuh-
teissa eikä käsitellyn jäteveden kiinto-

ainepitoisuus (kuvaajana kiintoaine- ja
kolloidi-COD, CODss+col) muuttunut
merkittävästi (kuva 2). Myöskään kuor-
mituksen kaksinkertaistuminen eivät-
kä käsiteltävän veden COD:n suuret
vaihtelut (CODt 2750 mg/l ±1260) vai-
kuttaneet COD-vähenemään.  

Käymäläjäteveden ja
maitohuoneen jätevesien
käsittely kaksivaiheisessa 

UASB-saostuskaivossa

Jyväskylän yliopistossa suoritettavassa
väitöskirjatutkimuksessa UASB-saostus-
kaivoa kehitetään Suomen olosuhteisiin
ja tarpeisiin soveltuvaksi. Kokeissa käy-
tetään kahta kaksivaiheista UASB-saos-
tuskaivoa, joista toinen käsittelee käy-
mäläjätevesiä ja toinen maitohuoneen jä-
tevesiä. Koe käynnistettiin 20 °C:n läm-
pötilassa, ja bakteeriymppinä käytettiin
Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon
(Jyväskylä) lietemädättämön mesofiilis-
ta (35 °C) lietettä. Prosessin toimintaa
seurattiin viikoittain ottamalla näytteet
käsiteltävistä vesistä, reaktorien vaihei-
den välistä sekä toisen vaiheen käsitel-
lyistä vesistä. Näytteistä analysoitiin kiin-
toaine (SFS 3037) sekä CODCr (SFS 5504). 

Käytetty ymppi sopeutui nopeasti al-
haisempaan lämpötilaan sekä käymä-
läjäteveden että maitohuoneen jäteve-
sien käsittelyssä, sillä käsitellyn veden
liukoisen COD:n pitoisuus tasaantui
muutamassa viikossa (n. 50 mg/l; ku-
vat 3 ja 4). 

Molemmat reaktorit toimivat hyvin 20
ja 15 °C:n lämpötiloissa. Käymäläjäteve-
den kiintoaineen keskimääräinen pois-
tuma oli 95 % (±0,5) ja kokonais-COD:n
92 % (±7,0). Liuenneesta COD:sta pois-
tui 54 % (±25), ja se oli alle 50 mg/l (ku-
va 3). Reaktorin keskimääräisen koko-
nais-COD:n poistuma nousi hieman ko-
keen edetessä, minkä voidaan olettaa joh-
tuvan reaktorin sekä fysikaalisen että bio-
logisen poistotehon tasaantumisesta vie-
lä pitkään reaktorin käynnistämisen jäl-
keen. Käymäläjäteveden käsittelyssä
reaktorin toisen vaiheen osuus puhdis-
tuksesta oli vielä 15 °C:ssa vähäinen. 

Maitohuoneen jätevesien käsittelyssä
kiintoaineesta poistui keskimäärin 95 %
(±4,8), kokonais-COD:sta 85 % (±5,5) ja
liuenneesta COD:sta 68 % (±24) (kuva 4).
Liuenneen COD:n pitoisuus vaihteli vä-
lillä 30–70 mg /l. Liuenneen COD:n kes-
kimääräinen vähenemä oli suurempi 15
°C:ssa kuin 20 °C:ssa, mikä osaltaan tu-
kee käsitystä reaktorien biologisen toi-
minnan tasaantumisesta ja tehostumi-
sesta ajan myötä. Huomattavaa on, että
maitohuoneen jätevesien käsittelyssä liu-
enneen COD:n osuus käsiteltävässä jä-
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Kuva 1. 
UASB-saostuskaivo
(Wageningenin
yliopisto, Alankomaat),
jossa:
1. automaattinen 

näytteenotin,
2. käsiteltävän 

jäteveden säiliö,
3. tyhjennyshanat,
4. lämpömittari,
5. käsitellyn veden 

säiliö,
6. kaasukello.

Kuva 2. Pilot-mittakaavan UASB-saostuskaivon (14-17°C) kiintoaine- ja kolloidi-COD
(CODss+col) sekä liuennut COD (CODdis) käsittelemättömässä käymäläjätevedessä (◆ ) ja
käsitellyssä vedessä ( ■■ ).
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tevedessä oli selkeästi suurempi kuin
käymäläjätevedessä. Reaktorin ensim-
mäinen vaihe toimi 20 °C:ssa jäteveden
pääasiallisena puhdistajana myös mai-
tohuoneen jätevesillä, mutta lämpötilan
laskiessa 15 °C:een reaktorin toisen vai-
heen osuus puhdistustuloksesta kasvoi.
Näin ollen reaktorin kaksivaiheisuus vai-
kuttaa perustellulta valinnalta prosessin
suunnittelussa. 

UASB-saostuskaivo on periaatteessa
teknisesti valmis käytettäväksi kotita-
louksissa ja maitotiloilla. Tapauskohtai-
sesti arvioitavia tekijöitä ovat mm. kak-
sivaiheisuuden tarve, soveltuva reakto-
rikoko, veden mahdollinen jatkokäsitte-
lytarve sekä muodostuvan biokaasun kä-
sittelytarve tai vapautus ilmaan (pienet
määrät). Tutkimukset käytön optimoin-
niksi jatkuvat Jyväskylän yliopistossa.
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Kuva 3. Käymäläjäteveden käsittely laboratoriomittakaavan
kaksivaiheisella UASB-saostuskaivolla. Kokonais-COD (yläkuva) ja
liuennut COD (alakuva) käsittelemättömässä käymäläjätevedessä 
(◆ ) ja käsitellyssä vedessä ( ■■ ). Lämpötila 20 °C päivät 0–110 ja
15 °C päivät 111–225.

Kuva 4. Maitohuoneen jätevesien käsittely laboratoriomittakaavan
kaksivaiheisella UASB-saostuskaivolla. Kokonais-COD (yläkuva) ja
liuennut COD (alakuva) käsittelemättömässä maitohuoneen
jätevesissä (◆ ) ja käsitellyssä vedessä ( ■■ ). Lämpötila 20 °C päivät
0–110 ja 15 °C päivät 111–225.
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V E S I H U O L T O

VESIHUOLLON
YHTEISKUNNALLISET TUET –

ERÄIDEN EUROOPAN VALTIOIDEN
RATKAISUMALLEJA

Vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EY) lähtö-
kohtana kustannusvastuun jakautumisen kannalta
ovat ympäristöoikeudessa laajemminkin jalansijaa
saaneet kustannusten kattamisen periaate sekä ai-
heuttamisperiaate direktiivin 9 artiklasta ilmene-
vällä tavalla. Direktiivin tarkoituksena on kohden-
taa vesipalveluista aiheutuneet kustannukset niiden
käyttäjille. Jäsenvaltioiden harkinnassa on, kuinka
yksityiskohtaisesti eri  sektoreiden sisällä kustan-
nukset kohdennetaan. Olennaista yhteisön näkö-
kulmasta tältä osin on, ettei vesipalveluista aiheu-
tuvia kustannuksia ohjata välittömästi muiden sek-
toreiden kannettavaksi, sillä erilaisten infrastruk-
tuurihankkeiden tukeminen saattaa haitata yhteis-
markkinoiden tehokkuutta ja toimivuutta yritysten
toimintaedellytyksiin vaikuttamalla.

Toimiva vesihuolto on yhteisöoi-
keudessa tunnustettu yleishyödylli-
seksi palveluksi, joka mahdollistaa eri-
laisten tukijärjestelmien käyttämisen
ilman että niitä pidettäisiin yhteisön
kannalta kiellettyinä suorina tai epä-
suorina tukina. Jäsenvaltiot voivat ve-
sipolitiikan puitedirektiivin 9 artiklan
mukaan kustannusten kattavuutta ja

kohdentamista arvioidessaan ottaa
huomioon kustannusten kattamisen
sosiaaliset, ympäristöön kohdistuvat ja
taloudelliset vaikutukset samoin kuin
kyseisen alueen tai alueiden maan-
tieteelliset olot ja ilmasto-olot. Vesi-
huoltolaitosten tukijärjestelmien sallit-
tavuuden kannalta mainittu säännös
on merkittävä, koska se mahdollistaa
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erilaisten olosuhteiden ja alueiden vä-
listen vesihuollollisten eroavaisuuksien
tasaamisen yhteiskunnallisten avus-
tusten turvin. Tällä on huomattava
merkitys erityisesti sellaisten valtioi-
den osalta, joiden vesihuoltojärjestel-
mä rakentuu pienten paikallisten toi-
mijoiden varaan. Tämäntyyppisten ve-
sihuoltolaitosten mahdollisuudet to-
teuttaa mittavia vesihuoltohankkeita
ovat hyvin rajalliset, jolloin tavoitelta-
van vesihuollon tason saavuttaminen
kohtuullisin kustannuksin edellyttää
kustannusvastuun jakamista laajem-
malle taholle eli käytännössä yhteis-
kunnan osallistumista hankkeen to-
teuttamiseen.

Lähtökohtana yhteisöoikeudessa ve-
sihuoltohankkeiden toteuttamiskus-
tannusten jakamisessa on hankkeiden
itsekannattavuus. Hankkeen toteutta-
misesta aiheutuvat kustannukset kuu-
luvat siis lähtökohtaisesti hankkeen to-
teuttajan ja hyödynsaajien kannetta-
viksi, siitä riippumatta onko hankkeen
toteuttamisessa kyse liiketaloudellis-
ten periaatteiden mukaan harjoitetta-
vasta toiminnasta vaiko yhteiskunnal-
lisesta välttämättömyyspalvelutoi-
minnasta. Vesihuoltohankkeita voi-
daan tukea muiden infrastruktuuri-
hankkeiden tavoin esimerkiksi suorin
taloudellisin avustuksin, vero- tms.
maksuhelpotuksin, edullisin lainaeh-
doin, takauksin sekä myös sallimalla
alhaisemman ympäristönsuojelun ta-
son käyttäminen hankkeen toteutuk-
sessa. Esitämme seuraavassa muuta-
mien Euroopan valtioiden tukijärjes-
telmien pääpiirteet keskittyen suoriin
taloudellisiin tukijärjestelmiin. Näille
on tunnusomaista yhteiskunnan
myöntämä suora taloudellinen avus-
tus hankkeen toteuttamiseksi ilman vä-
litöntä vastasuoritusta.

Ranska

Ranskassa vesihuoltolaitosten käytet-
tävissä olevat voimavarat vaihtelevat
suuresti. Ranskassa on muutama hyvin
suuri laitos, mutta keskimääräinen liit-
tyjämäärä on vain 700 laitosta kohti.
Vastuu vesihuollon järjestämisestä on
kunnilla, mutta kaupunkimaisilla
alueilla siitä käytännössä huolehtivat
yksityiset laitokset. Kotitalouksien liit-

tymisaste laitosten vesijohtoverkostoi-
hin on jopa 99 %.

Ranska on jaettu kuuteen vesipiiriin,
jotka muodostavat vesivirastojen hal-
lintoalueet. Vesivirastoilla on valtuudet
kerätä maksuja, joiden tulee olla suh-
teessa maksajan aiheuttamaan vesivi-
raston työn lisäykseen (L. 16 déc. 1964,
14 art.). Nykyään peritään kahta eri-
tyyppistä maksua; veden määrään si-
dottua käyttömaksua ja veden laadus-
ta riippuvaista päästömaksua. Vuoden
1964 laki antaa vesivirastoille mahdol-
lisuuden periä maksuja myös veden
kulkua muuttavista toimenpiteistä,
mutta käytännössä tällaiset maksut ovat
olleet hyvin harvinaisia. 

Vesien käyttö- ja päästömaksuilla ke-
räämänsä rahat vesivirastojen tulee
käyttää oman toimintansa rahoittami-
seen ja avustusten jakamiseen. Avus-
tusten jakamisen vedenhankinnan ja ve-
siensuojelun kesken tulee tapahtua sa-
massa suhteessa kuin mitä käyttömak-
sua ja päästömaksua on kerätty. Näin
ollen noin viidennes vesivirastojen käy-
tettävissä olevista varoista jaetaan käy-
tännössä vedenhankintaa edistäville
hankkeille ja loput erilaisille vesien-
suojeluhankkeille. Erityisesti EY:n yh-
dyskuntajätevesidirektiivin täytän-
töönpanon vuoksi pääpaino on ollut
kuntien jätevedenpuhdistamojen tuke-
misessa, mutta tukea on myönnetty
myös maatalouden ja teollisuuden ve-
siensuojeluhankkeille ja vesistöjen kun-
nostuksille. 

Vesipiireissä jaettavan tuen lisäksi ve-
sihuoltoa tuetaan Ranskassa myös kan-
sallisesti maatalousministeriön aloit-
teesta jo vuonna 1954 perustetun val-
tion vesihuoltorahaston (FNDAE) va-
roista. Rahaston varoista tuetaan ve-
denhankintaan tai viemäröintiin liitty-
viä hankkeita pääasiassa maaseudulla
vuosittain noin 145 miljoonalla eurol-
la. Ympäristöministeriö puolestaan oh-
jasi 1990-luvulla omaa tukeaan vesien-
suojelulle eri teollisuusalojen kanssa
tehtyjen päästövähennyssopimusten
rahoittamiseen, mutta on sittemmin
vuonna 2000 perustanut yhteistyössä
FNDAE:n kanssa ns. vesisolidaa-
risuusrahaston. Molempien rahastojen
varoista lähes puolet kerätään vesi-
huoltolaitosten asiakkailta vesimaksu-
jen yhteydessä perittävällä maksulla,

jonka suuruuden parlamentti vuosit-
tain vahvistaa. Tällä hetkellä maksu on
0,45 euroa kuutiometriltä. Loppuosa ra-
hastojen varoista tulee ministeriöiden
budjettivaroista.

Englanti ja Wales

Vesihuoltolaitostoiminnan harjoittami-
nen Englannissa ja Walesissa perustuu
ympäristöministeriön myöntämiin alu-
eellisiin lisensseihin. Toiminta on kes-
kittynyttä ja toimiluvan saaneita lai-
toksia on ainoastaan 26. Kuluttajien liit-
tymisaste laitosten vesijohtoverkostoon
on 96 %. Keskeiset vesihuoltotoimintaa
ohjaavat säädökset ovat vesiteollisuus-
laki ja vesivaralaki.

Englannissa ja Walesissa laitosten on
katettava toimialueensa vesihuollosta
aiheutuvat kustannukset asiakkailta pe-
rittävillä maksuilla. Yleistä yhteiskun-
nallista vesihuollon tukijärjestelmää ei
siis ole. Vesihuoltolaitosten suuresta
koosta, laajasta liittyjäpohjasta ja suh-
teellisen lyhyestä verkostosta johtuen
vesihuoltotoiminnan edellyttämien in-
vestointien rahoittaminen vesimaksuin
ei aiheuta kohtuuttomia hintojen koro-
tuspaineita.

Maksujen kohtuullisuutta valvoo val-
tion vesipalveluvirasto OFWAT, joka
vahvistaa vesihuoltomaksujen perus-
teet viideksi vuodeksi kerrallaan. Vesi-
huoltomaksut saavat sisältää ainoastaan
kohtuullisen tuoton sijoitetulle pää-
omalle. Erikoispiirteenä Englannissa on,
että ainoana vertailussa mukana ole-
vista maista vesimaksut eivät perintei-
sesti ole siellä millään tavoin riippuneet
vedenkulutuksesta. Vesimittareiden
käyttöönottoa pyritään nyt kuitenkin
suosimaan.

Eräissä tilanteissa vesihuollosta ai-
heutuviin kustannuksiin osallistuu
myös valtio. Vesiteollisuuslain mukaan
valtio voi osallistua harkintansa mu-
kaan sellaisten vesihuoltohankkeiden
kustannuksiin, joissa toiminnanhar-
joittaja parantaa maaseutumaisten
alueiden vesihuoltoa. Lisäksi valtio voi
osallistua vesihuoltohankkeen rahoi-
tukseen, jos kyse on kansallisen tur-
vallisuuden varmistamiseksi toteutet-
tavasta hankkeesta. Ainoana EU-maa-
na Englanti on myös vapauttanut 
vesilaitokset arvonlisäverosta, mikä 
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käytännössä esimerkiksi Suomeen ver-
rattuna saattaisi aiheuttaa jopa 20%:n
eron asiakkailta perittävissä vesimak-
suissa.

Ruotsi

Ruotsissa on 289 kuntaa, joiden ve-
sihuollosta vastaa 2 000 viemärilai-
tosta ja 2 000 vesilaitosta. Laitosten 
verkostojen piiriin kuuluu 87 % väes-
töstä. Vesi- ja viemärilaitoslain 2 §:n
mukaan kunta vastaa vesihuollon jär-
jestämisestä alueellaan. Laissa ei ole
otettu kantaa tämän velvollisuuden 
toteuttamismuodoista, mikä jättää 
kunnille liikkumavaraa toiminnan har-
joittamisen muodon ja rahoituspohjan
valinnan suhteen. Vesihuoltolaitokset
voivat oikeudelliselta muodoltaan ol-
la kunnallisia laitoksia tai yksityisoi-
keudellisia oikeushenkilöitä, joista vii-
memainitut ovat käytännössä edel-
leenkin suhteellisen harvinaisia. Mil-
loin toimintaa harjoitetaan osakeyh-
tiönä, kuuluvat kyseisen yhtiön osak-
keet yleensä kokonaisuudessaan kun-
nalle.

Ruotsissa ei ole yleistä vesihuolto-
hankkeiden tai -laitosten tukilainsää-
däntöä. Vesihuoltolaitokset rahoittavat
toimintansa liittyjiltä perittävin mak-
suin, jotka mitoitetaan kustannusvas-
taavuusperiaatteen mukaisesti. Ruotsin
vesihuoltolaitoksista n. 65 % kattaa ku-
lunsa sataprosenttisesti ja n. 85 % lai-
toksista yli yhdeksänkymmentäpro-
senttisesti liittyjiltä perittävin maksuin.
Kustannusten kattamisen periaatteen
soveltamista täsmentää vesi- ja viemä-
rilaitoslain 24 §, jonka mukaan vesi-
huollosta perittävät maksut eivät saa
ylittää vesihuoltotoiminnasta aiheutu-
via välttämättömiä kuluja. Vesihuolto-
laitokset eivät siis saisi tuottaa voittoa,
mikä hillitsee liiketaloudellisin perus-
tein toimivien yritysten kiinnostusta
ryhtyä harjoittamaan vesihuoltolaitos-
toimintaa.

Jos kunnallinen vesihuoltolaitos ei saa
katettua kaikkia kustannuksiaan vesi-
maksuin, on loppuosa katettava kun-
nan talousarviosta. Kunnat voivat siis
tukea vesihuoltolaitosten toimintaa
budjettivaltansa puitteissa ja rahoittaa
halutessaan vesihuollon kokonaisuu-
dessaan budjettivaroista.  Kunnallinen

tuki tulee kyseeseen lähinnä sellaisissa
tilanteissa, joissa laitos ei kykene suo-
riutumaan rahoituksesta vaikeuksitta,
toisin sanoen korottamatta tuntuvasti
vesimaksuja. Kuntien tuen muodot voi-
vat periaatteessa olla hyvin erityyppi-
siä (pääomalainat, lainatakaukset, omat
työt) ja tuettavat hanketyypit hyvin eri-
muotoisia.

Ruotsi on parhaillaan uudistamassa
vesihuoltolainsäädäntöään. Tarkoituk-
sena on laatia kokonaan uusi vesi-
huoltolaki, joka kumoaisi voimassa-
olevan vesi- ja viemärilaitoslain. Uu-
distusta valmistelevalle työryhmälle
annettu määräaika päättyy touko-
kuussa 2004.

Saksa

Saksassa 99 % talouksista on järjestetyn
vedenhankinnan piirissä. Saksassa on
kaikkiaan 6 700 vesilaitosta. Näistä 75
% toimii kunnallisina laitoksina ja 25 %
yksityisoikeudellisina yrityksinä. Vie-
märilaitoksia on 8 000, joista 95 % on
kuntien omistamia. Laitosten oikeudel-
lisella muodolla ei sinänsä ole merki-
tystä niiden toiminnan rahoitusperi-
aatteiden kannalta, sillä laitosten tulisi
kattaa oikeudellisesta muodostaan riip-
pumatta vesihuollon järjestämisestä ai-
heutuvat kustannukset vesimaksuina
keräämillään varoilla.

Saksassa vastuu vesihuollon järjes-
tämisestä on kunnilla, jotka voivat jär-
jestää vesihuollon alueellaan sopivak-
si katsomallaan tavalla. Vedenhankin-
taa ja viemäröintiä käsitellään itse-
näisinä kysymyksinä, joita koskevat
omat lainsäädäntönsä. Saksassa ei ole
liittovaltiotasoista erityislainsäädän-
töön perustuvaa vesihuoltohankkeiden
tukijärjestelmää, eikä liittovaltio tue ve-
sihuoltohankkeita yleisen budjettival-
tansakaan puitteissa. Myöskään osa-
valtioiden lainsäädäntöön ei sisälly
kansallisen järjestelmämme kaltaista,
erityislainsäädäntöön perustuvaa ve-
sihuoltohankkeiden tukijärjestelmää.
Sen sijaan osavaltiot voivat kuntien ta-
voin tukea vesihuoltohankkeita oman
talousarvionsa puitteissa. Tukijärjes-
telmät vaihtelevat huomattavasti osa-
valtioittain, johtuen osaltaan osaval-
tioiden rakenteesta ja taloudellisesta ti-
lanteesta. Yleisenä kehityssuuntaukse-

na on ollut vesihuoltohankkeiden
avustuksista luopuminen. Monet osa-
valtiot ovat jo luopuneet vesihuolto-
avustuksista kokonaan, mutta esimer-
kiksi Baijerissa osoitettiin valtion sään-
nönmukaisessa talousarviossa vuonna
2002 vesitaloushankkeiden tukemiseen
yhteensä 350 miljoonaa euroa, jotka 
ohjattiin pääasiallisesti vähäväkisil-
le kunnille. Milloin osavaltio tukee 
vesitaloushankkeiden toteuttamista ta-
loudellisesti, säädetään tuen myön-
tämisen edellytyksistä yksityiskohtai-
sesti osavaltion hallituksen päätök-
sellä.

Toisin kuin vedenhankinnan osalta,
viemäröintiä koskeva lainsäädäntö si-
sältää eräänlaisen investointitukijärjes-
telmän. Liittovaltion jätevesimaksulain
mukaan osavaltioiden on kerättävä jä-
teveden päästäjiltä jäteveden määrän ja
haitallisuuden perusteella määräytyvää
jätevesimaksua, josta kertyvät varat
on käytettävä vesiensuojelutyöhön.
Osavaltiot voivat päättää jätevesimak-
suilla kertyneistä varoista jaettavien
avustusten jakamisperusteista. Tuetta-
vat hankkeet voivat olla esimerkiksi jä-
tevedenkäsittelylaitoksia, tulvasuojelu-
hankkeita tai tutkimushankkeita. Yleen-
sä avustuksen suuruus on ollut n. 30-50
% hankkeen rakentamiskustannuksis-
ta. Toiminnanharjoittajan tai hankkeen
toteuttajan oikeudellisella muodolla ei
Saksan järjestelmässä ole pääsääntöi-
sesti merkitystä.

Johtopäätöksiä

Suomessa vesihuoltoa tuetaan myöntä-
mällä vesihuoltotoimenpiteille avus-
tuksia ja toteuttamalla toimenpiteitä
valtion työnä. Säädösperustana on la-
ki yhdyskuntien vesihuoltotoimenpi-
teiden avustamisesta (56/1980) ja sen
nojalla annettu asetus sekä valtioneu-
voston päätös valtion vesihuoltotöistä
(976/1985). Yhteenvetona on todettava,
ettei missään vertailuun sisältyneessä
valtiossa ole voimassa Suomen kaltais-
ta kansallisesti yhtenäistä vesihuollon
tukilainsäädäntöä. Toisaalta vertailu-
maissa tuetaan vesihuoltoa monin eri
tavoin, ja esimerkiksi Ranskassa ja Sak-
sassa tukia rahoitetaan lakisääteisillä ve-
sihuoltopalveluista kerättävillä mak-
suilla. Tarkastelun piirissä olevien val-
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tioiden yhteiskuntarakenne on tosin
Suomeen verrattuna huomattavasti tii-
viimpi, mikä laskee vesihuollon kus-
tannuksia. Kaikissa vertailuvaltioissa
lähtökohtana vesihuoltohankkeiden to-
teuttamiskustannusten kohdentami-
sessa on hankkeiden itsekannattavuus,
eli kustannusten tulisi kohdentua ensi-
vaiheessa hankkeen toteuttajan ja lo-
pulta käyttäjien kannettavaksi. Tässä
suhteessa merkitystä ei ole sillä, harjoi-
tetaanko vesihuoltolaitostoimintaa lii-
ketaloudellisten periaatteiden mukai-
sesti yksityisoikeudellisen oikeushen-
kilön muodossa vaiko kunnallisena lai-
toksena.

Yhteiskunta osallistuu kuitenkin kai-
kissa valtioissa vaihtelevansuuruisin
osuuksin vesihuollosta aiheutuvien
kustannusten kattamiseen yleisen ta-
lousarviotoimivaltansa puitteissa. Tu-
kien muodot ja myöntämisperusteet
vaihtelevat valtioittain, mutta yleisesti
ottaen laitoksille myönnettyjen tukien
tavoitteena näyttäisi olevan estää vesi-
huoltomaksujen kohtuuttomat koro-
tukset. Tämä palvelee yleisemmin tu-
kipolitiikan perimmäistä tavoitetta eli
pyrkimystä ehkäistä alueellista eriar-
voistumista.
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Taulukko 1. Eräitä vesihuollon tunnuslukuja vertailumaista. Lähteet OECD 1997 ja 1999. 

Maat Liittymisaste (%) Vedenkulutus ALV:n osuus Vesimaksu** BKT-suhteutettu 
l/hlö/vrk vesimaksusta US$/m3 (1997)

vesi viemäri

Suomi 87 78 145 22% 2,76 0,97

Ranska 99 81/77* 137 5,5 % 3,11 1,12

Englanti 99 96/86* 153 0 3,11 1,05

Saksa 98 92 116 7% 1,69 1,32

Ruotsi 87 86 191 25% 2,60 0,59

*  liittymisaste pelkkään viemäriverkostoon / liittymisaste viemäriin ja jonkinlaiseen puhdistusjärjestelmään
** laskettu keskimääräisen kuluttajan kannalta 

Viides kansainvälinen ympäristöestetiikan konferenssi

Pellon estetiikka
pidetään Hämeen AMK:n Lepaan yksikössä Hattulassa 5.–8.8.2003.

Järjestäjät: Maaseudun sivistysliitto, Joensuun yliopisto, MTK ja Hämeen AMK

Lisätietoja: paivi.rajakari@pp.inet.fi

Maahengen ympäristöestetiikan sarjassa
saatavana seuraavat teokset:

Suo on kaunis (1999) 50 EUR
Vesi vetää puoleensa (2002) 58 EUR

Metsään mieleni (2003) 58 EUR

Tilaukset: maahenki@msl.fi
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Y M P Ä R I S T Ö V A I K U T U K S E T

VESITALOUSHANKKEIDEN
VAIKUTUSTEN

TALOUDELLINEN ARVIOINTI
YHDYSVALLOISSA JA SUOMESSA

Yhdysvalloissa kaikkien merkittävien ympäristö-
hankkeiden toteutettavuutta arvioidaan käyttämäl-
lä kustannushyötyanalyysiä, jossa myös hankkeen
ympäristövaikutuksille pyritään määrittämään ta-
loudellinen arvo. Suomessa ympäristövaikutusten
taloudellisten arviointimenetelmien käyttöön hank-
keiden toteutettavuuden arvioimiseksi suhtaudu-
taan usein kielteisesti. Taloudellista arviointia käy-
tetään päätöksenteon apuvälineenä kuitenkin myös
Suomessa erityisesti vesi- ja ympäristölupiin liitty-
viä korvauksia määritettäessä.

Kustannushyötyanalyysissa verra-
taan hankkeen kustannuksia ja hyöty-
jä. Hanke voidaan suositella toteutetta-
van vain, jos sen hyötyjen kokonaisar-
vo on suurempi kuin kokonaiskustan-
nukset. Useita eri vaihtoehtoja verrat-
taessa on suositeltava vaihtoehtoa, jon-
ka kokonaishyötyjen ja -kustannusten
suhde on suurin. 

Kustannushyötyanalyysin periaat-
teiden mukaan sekä kustannukset että
hyödyt mitataan rahassa. Ongelmana
on, että kaikilla kustannuksilla ja hyö-
dyillä ei ole helposti määritettävää ra-
hallista arvoa. Tällaisia kustannushyö-
tyanalyysin kannalta merkittäviä vai-
kutuksia ovat esimerkiksi luontoarvot,
veden puhtaus ja virkistyskäyttöarvo.
Myös niille on kustannushyötyanalyy-
sissä määritettävä rahallinen arvo. Ra-

hallisen arvon määrittämisessä käyte-
tään taloudellisia arvioimismenetelmiä.
Yleisesti käytettyjä taloudellisia arvioi-
mismenetelmiä ovat hedoninen mene-
telmä, matkakustannusmenetelmä ja
maksuhalukkuuskysely.

Taloudellisia arviointimenetelmiä

Veden käyttöarvo voidaan määrittää he-
donista menetelmää käyttäen. Mene-
telmän mukaan tuotteen, kuten veden,
arvo on sen eri ominaisuuksien funktio.
Menetelmää käytettäessä voidaan esi-
merkiksi tutkia, kuinka paljon maa-alu-
een arvo on alentunut sen vuoksi, että
alueen vesi on saastunut tai vedenpin-
ta on vaihtanut paikkaa. Toinen tapa so-
veltaa hedonista menetelmää on laskea
niiden vaihtoehtokustannusten arvo,

Yhdysvalloissa merkittävien vesi-
taloushankkeiden, -suunnitelmien ja 
-lakiesitysten toteutettavuutta arvioi-
daan käyttäen kustannushyötyanalyy-
siä. Vuodesta 1995 lähtien Yhdysvaltain
laki on vaatinut laatimaan kustannus-
hyötyanalyysin suunnitelmille, jotka
maksavat yli 100 miljoonaa dollaria
vuodessa. Myös kansainväliset rahoi-
tuslaitokset vaativat usein kustannus-
hyötyanalyysin tekoa ennen merkittä-
vien julkisten hankkeiden hyväksymis-
tä.

Reetta Junnila
dipl.ins., tutkimusinsinööri
Suomen ympäristökeskus
E-mail: reetta.junnila@ymparisto.fi
Artikkeli on kirjoitettu tutkijavaihdossa Uni-
versity of Berkeleyn ympäristötalouden laitok-
sella Yhdysvalloissa.
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joihin tulisi investoida, jos vesi ei olisi
käyttökelpoista. Jos tarkasteltavaa ve-
siesiintymää esimerkiksi käytetään teol-
lisuudessa tai maataloudessa, veden ar-
vo voidaan määrittää laskemalla, miten
paljon teollisten tuotteiden ja maata-
loustuotteiden arvo kasvaa sen ansios-
ta, että niitä tuotettaessa voidaan käyt-
tää vettä. Juomaveden arvo voidaan
taas määrittää laskemalla pullotetun ve-
den arvo.

Toinen veden arvoa mittaava mene-
telmä on matkakustannusmenetelmä.
Sillä määritetään veden virkistyskäyt-
töarvo. Virkistyskäytön rahallinen arvo
mitataan laskemalla, kuinka paljon ih-
miset käyttävät rahaa matkustaessaan
nauttimaan vesistöalueesta. Tällöin on
annettava arvo myös matkalla vietetyl-
le ajalle. Käytetyn ajan arvo mitataan
yleensä käyttäen henkilön palkkaa.

Maksuhalukkuuskysely on kolmas
tapa mitata veden arvo. Maksuhaluk-
kuuskyselyä käytettäessä kysytään
asianosaisilta, kuinka paljon he ovat ha-
lukkaita maksamaan (esimerkiksi nos-
tamalla verotusta tai vesimaksun suu-
ruutta) puhtaasta vedestä tai veden
käyttömahdollisuudesta. Maksuhaluk-
kuuskysely eroaa siinä mielessä edellä
mainituista menetelmistä, että sillä voi-
daan mitata sekä veden käyttöarvoa et-
tä käytöstä riippumatonta arvoa. Käy-
töstä riippumattomiin arvoihin kuuluu
tietoisuus siitä, että kyselyssä määritet-
ty vesimuodostuma on olemassa ja pe-
riytyy tuleville sukupolville.

Veden arvo voidaan vaihtoehtoisesti
määrittää käyttäen maksuhyväksy-
vyyskyselyä. Kyselyn periaate on sama
kuin maksuhalukkuuskyselyn, mutta
kysymyksen asettelu on toinen. Tätä
menetelmää käytettäessä kysytään, pal-
jonko asianosaiselle tulisi maksaa, jotta
he olisivat valmiita hyväksymään tie-
tyn, ennalta määritetyn kielteisen muu-
toksen veden laadussa tai käytettävyy-
dessä. 

Taloudellinen arviointi
Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa kustannushyötyana-
lyysiä on lain mukaan käytettävä ta-
loudellisesti ja yhteiskunnallisesti mer-
kittävien päätösten tukena. Päätöstä ei
kuitenkaan usein tehdä analyysin tu-

losten mukaisesti. Kustannushyöty-
analyysia tehtäessä noudatetaan kom-
pensaatioperiaatetta. Kompensaatiope-
riaatteen mukaan hanketta voidaan
suositella, jos sen tuloksena kaikki hyö-
tyisivät, jos hankkeesta hyötyvät kor-
vaisivat hankkeesta vahinkoa kärsivil-
le. Korvauksia ei kuitenkaan päätöstä
tehtäessä systemaattisesti myönnetä
haitankärsijöille. Tämä poikkeaa Suo-
men lakisääteisistä toimintamalleista,
joiden mukaan kompensaatioperiaatet-
ta noudatetaan päätöksentekotilantees-
sa Yhdysvaltoja enemmän myös käy-
tännössä. Toisaalta Yhdysvalloissa on
yleistä panna ympäristöonnettomuuk-
sia aiheuttaneet yhtiöt syytteeseen ai-
heuttamistaan vahingoista. Oikeuden
yhtiöltä vaatimat korvaukset voivat täs-
sä yhteydessä olla todella merkittäviä.
Kustannushyötyanalyysiä käytetään
tällöin apuvälineenä korvausten suu-
ruutta määritettäessä.

Kustannushyötyanalyysi kehitettiin
Yhdysvalloissa alun perin suurten pa-
tohankkeiden vaikutusten arvioimi-
seksi. Analyysiä on käytetty merkittä-
vissä pato- ja säännöstelyhankkeissa
myös viime vuosina (Joseph 1999; Weg-
ge et al. 1996). Vesistön käyttöön liitty-
viä kokonaiskustannuksia ja -hyötyjä
on tällöin verrattu käyttämällä useita
eri vaihtoehtoja vedenpinnan korkeu-
delle. Virkistyskäyttöön liittyviä ja käy-
töstä riippumattomia hyötyjä on mitat-
tu kysymällä ihmisiltä, mitä he ovat val-
miita verotuksen tai vesistöalueen käyt-
tömaksujen kautta maksamaan hank-
keen eri toteutusvaihtoehdoista. Vaih-
toehtoja on havainnollistettu ihmisille
käyttämällä keinotekoisesti muokattu-
ja valokuvia vesistöalueesta ja selosta-
malla eri vaihtoehtojen ympäristövai-
kutukset.

Yhdysvalloissa on taloudellisia ar-
viointimenetelmiä käyttäen arvioitu
monenlaisten vesitaloushankkeiden
vaikutuksia. On esimerkiksi mitattu
luonnonpuiston olemassaolon arvoa
(Bishop ja Boyle 1985), veden eri vir-
taamien arvoa (Daubert ja Young 1981),
vedensaannin vaikeutumisen arvoa
(Carson 1989), pohjaveden puhtauden
arvoa sen nitraatilla saastumisen estä-
miseksi (Edwards 1988) ja vesistön laa-
dun säilyttämisarvoa liittyen alueelle
suunniteltavan kaivostoiminnan vesis-

tövaikutuksiin (Greenley et al. 1982).
Kaikissa edellä mainituissa tapauksis-
sa veden käytettävyydessä tai laadussa
mahdollisesti tapahtuvat muutokset
ovat olleet hyvin merkittäviä.

Taloudellinen arviointi Suomessa

Suomessa kustannushyötyanalyysiin liit-
tyvää ympäristövaikutusten arvotta-
mista tehdään varsin vähän Yhdysval-
toihin verrattuna. Tämä johtuu siitä, et-
tä Suomen lainsäädäntö ei vaadi kus-
tannushyötyanalyysin käyttöä hankkei-
den toteutettavuutta arvioitaessa. Suo-
messa ei ole myöskään totuttu ajattele-
maan tai ei haluta ajatella ympäristön tai
elämälle välttämättömän luonnonvaran,
kuten veden, arvoa rahassa. Pidetään it-
sestään selvyytenä, että veden käytet-
tävyys, riittävyys ja puhtaus on turvat-
tava. Suomessa esimerkiksi maksuha-
lukkuuskyselyä on vaikea soveltaa myös
siksi, että veden tila on keskimäärin niin
hyvä. Veden puhtaudessa tai käytettä-
vyydessä tapahtuvien pienten muutos-
ten merkityksen ymmärtäminen käy-
tännössä ja sen rahallisen arvon määrit-
täminen on hyvin vaikeaa.

Suomessa monet ajattelevat, että ve-
sistövaikutuksia ei voida luotettavasti
määrittää taloudellisia arviointi-
menetelmiä käyttäen. Kaikkien vaiku-
tusten luotettava mittaaminen rahassa
onkin lähes mahdoton tehtävä. Hedo-
nisella menetelmällä ja matkakustan-
nusmenetelmällä voidaan mitata vain
veden käyttöön välittömästi liittyviä ra-
hallisia arvoja. Maksuhalukkuus- ja
maksuhyväksyvyyskyselyiden ongel-
mana on, että kyselyiden tulokseen voi
vaikuttaa monia tulosta vääristäviä te-
kijöitä. Maksuhalukkuuden ja -hyväk-
syvyyden suuruus on paljon riippuvai-
nen mm. kyselytavasta ja kyselyn ra-
kenteesta. Kyselyiden toteuttamisesta
on olemassa tarkkoja ohjeita, joita nou-
dattamalla tuloksissa ilmenevät virheet
minimoidaan. Kyselyiden toteuttami-
nen ohjeita noudattamalla on kuitenkin
niin kallista, että maksuhalukkuus- tai
maksuhyväksyvyyskysely voi tulla ky-
seeseen vain, jos analysoitavat vahingot
ovat vaikutuksiltaan todella merkittä-
viä (Tietenberg 2000, 40–41). Suomessa
vaikutuksiltaan niin merkittäviä vesi-
taloushankkeita on hyvin vähän.
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Ympäristövaikutusten taloudellisten
arviointimenetelmien puutteista huoli-
matta ympäristövaikutusten taloudel-
lisia arviointeja on Suomessa tehty jon-
kin verran. Mäntymaa (1993 ja 1997) on
tutkinut Oulujärven arvoa, Sipponen
(1987) on tutkinut kotitarve- ja virkis-
tyskalastuksen arvoa ja Rahikainen
(1993) on tarkastellut virkistyskalastus-
hyötyjen kysyntäteoriaan perustuvan
hinnoittelun käyttökelpoisuutta. Kai-
kissa edellä mainituissa tutkimuksissa
käytettiin maksuhalukkuuskyselyä,
mutta Rahikaisen tutkimuksessa käy-
tettiin myös matkakustannusmenetel-
mää.

Suomessa ympäristövaikutusten
merkittävyyttä mitataan rahassa erityi-
sesti vesi- ja ympäristölupiin liittyviä
korvauksia määritettäessä. Tämä joh-
tuu Suomen ympäristölainsäädännös-
tä, jonka mukaan lupaviranomaisen on
määrättävä korvattavaksi muun muas-
sa vesistön pilaantumisesta aiheutu-
vat vahingot (YSL 11:67). Rantakiinteis-
tölle aiheutuva virkistyskäyttöhaitta on
eräs vesistön pilaantumisesta syntyvä
vahinko, joka korvataan. Virkistys-
käyttöhaittakorvausten määräytymis-
perusteet noudattavat osin hedonista
menetelmää, sillä korvaukset määräy-
tyvät vesistön rannalla sijaitsevan ton-
tin virkistyskäyttöarvossa tapahtuvien
muutosten perusteella. Tontin virkis-
tyskäyttöhaitan suuruus saadaan ker-
tomalla tontin kokonaishinta virkistys-
arvoprosentilla ja ko. haittavyöhykkeen
vahinkoprosentilla. Haittavyöhykkeet
määritetään veden käyttökelpoisuuden
perusteella. Virkistysarvoprosentti on
puolestaan se prosenttiosuus tontin hin-
nasta, joka johtuu tontin sijainnista ve-
sistön äärellä (Mattila 1995, 13–14).

Esimerkkejä tutkimustuloksista

Tutkimusten mukaan veden tilassa ta-
pahtuviin muutoksiin liittyvät maksu-
halukkuudet ovat merkittäviä sekä Suo-
messa että Yhdysvalloissa. Siitonen
(1992) on tehnyt maksuhalukkuusky-
selyyn perustuvan haittavyöhykkeiden
välisiä muutoksia koskevan tutkimuk-
sen. Tutkimuksen mukaan maksuha-
lukkuus vyöhykkeestä ”huono” tyy-
dyttävälle tai välttävälle tasolle oli
103,5–208,5 mk (17–35 EUR) kotitalout-

ta kohden vuodessa (vuoden 1989 ra-
hassa). Yhdysvaltain Coloradon osa-
valtiossa tehdyn tutkimuksen mukaan
(Greenley et al. 1982) kotitaloudet oli-
vat puolestaan valmiita maksamaan
noin $57 (54 EUR) vuodessa voidakseen
nauttia tutkimuksessa määritetyn ve-
sistöalueen virkistyskäytöstä sekä yli-
määräiset $23 (22 EUR) vuodessa (vuo-
den 1982 rahassa) voidakseen käyttää
vesistöä virkistykseen myös tulevai-
suudessa. Lisäksi yhdysvaltalaiset ko-
titaloudet olivat valmiita maksamaan
keskimäärin $42 (40 EUR) vesistöön liit-
tyvistä käytöstä riippumattomista ar-
voista. Tutkimustulokset viittaavat sii-
hen, että Yhdysvalloissa oltaisiin val-
miita maksamaan jopa vielä enemmän
vesiensuojelusta kuin Suomessa. Tu-
lokset eivät kuitenkaan ole täysin ver-
tailukelpoisia, sillä ne on tehty eri ajan-
kohtina ja eri olosuhteissa. Myös kyse-
lytavat ja kysymyksen asettelut ovat eri-
laisia.

Tulevaisuuden haasteet

Paineet ympäristövaikutusten talou-
dellisen arvioinnin käytölle tulevat
Suomessa lisääntymään lähitulevai-
suudessa. Taloudellisten näkökohtien
huomioiminen osana vesitaloushank-
keisiin liittyvää päätöksentekoa kuu-
luu myös vuonna 2000 voimaan tulleen
EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin
(2000/60/EY) vaatimuksiin.

Haasteena on luoda yksinkertaistet-
tuja tapoja soveltaa taloudellisia ar-
viointimenetelmiä vesitaloushankkei-
den vaikutusten arvioimiseksi. Mene-
telmiä tulisi pystyä soveltamaan sekä
suunnitteluvaiheessa että lupaharkin-
nan yhteydessä. Hankkeiden ja suun-
nitelmien ympäristövaikutuksia ei tar-
vitse välttämättä mitata rahassa, mutta
on tärkeää pystyä yksiselitteisesti ver-
taamaan eri toteutusvaihtoehtojen ko-
konaiskustannuksia niiden ympäristö-
vaikutusten merkittävyyteen.
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Rullakatu 6 C, 15900 LAHTI
puh. (03) 751 3171, fax (03) 751 3306

• Jätevedenpuhdistamot • FINN-CLEAN -rumpusiivilät
• 1 perheestä 5 000 asukas- • MEVA -porrasvälpät
• vastikkeeseen • HUFO -suodatinmateriaali,
• BIOTEK -bioroottorit • myös elintarvikelaatu
• BIOCLERE -biosuodattimet • DRAIMAD -säkkikuivaimet

L I I K E H A K E M I S T O

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

BIOPERT-ohjelmistot jätevedenkäsittelyn ohjaukseen
sekä raportointiin. Myös erillisiä raportointijärjestelmiä

lähinnä WINDOWS-ympäristöön.
Enviro Data Oy, Tekniikantie 21, 02150 Espoo,

puh. (09) 2517 5246, fax (09) 2517 5247
www.envirodata.fi

Höyläämötie 16, 00380 Helsinki
puh. (09) 506 8890, fax (09) 558 053, www.abspumps.com

ABS Pumput Oy

• pumppaamot
• jätevesipumput

• kaukolämpöpumput
• NOPOL/OKI ilmastimet
• epäkeskoruuvipumput
• työmaauppopumput

• potkuripumput
• tyhjöpumput
• sekoittimet

• Automaattiset suotimet vedenkäsittelyyn
• Erilaiset säiliöt vaihteleviin prosesseihin
• RO-laitteistot ja Nanosuodatuslaitteet
• UV-lamput ja Otsoninkehityslaitteistot
• pH-, Cl2- ja johtokykysäätimet uima-allas- ja vesilaitoskäyttöön
• Vedenkäsittelyjärjestelmien komponentit
• Vedenkäsittelyn prosessisuunnittelu
• Aqua-Dos vesiautomaatit
Harkkoraudantie 4, 00700 Helsinki, puh. 09 350 88 140, fax. 09 350 88 150
Email:  dosfil@dosfil.com, internet: www.dosfil.com, Antti Jokinen GSM 0400 224777

– Vedenkäsittelyn hallintaa –

24 h (09) 855 30 450
Monipuolista viemärihuollon palvelua

kaivon tyhjennyksestä viemäreiden
kuvauksiin ja saneerauksiin

asianmukaisella erikoiskalustolla!
OTA YHTEYTTÄ!

Puh. (09) 8553 0450, fax (09) 852 1616

FINNISH CHEMICALS OY

Vaihde 0204 31 11
Fax 0204 31 0431
www.finnishchemicals.com

Jälleenmyyjä:
Bang & Bonsomer Oy
Vaihde (09) 681 081
Fax (09) 692 4174
www.bangbonsomer.fi
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Luotsikatu 8 00160 Helsinki
Puh. (09) 692 71 00 Fax (09) 692 71 24
www.silakka.pp.fi

✳ kalatalous

✳ vesistötutkimus

✳ vedenhankinta

Jäteveden puhdistamot:

www.greenrock.fi
Green Rock Oy
Teollisuustie 2 Puh. +358 (0)8 8192 200 E-mail: info@greenrock.fi
91100 Ii Fax: +358 (0)8 8192 211 Internet: www.greenrock.fi

KMV-tuotteet
KAIKKEA VEDEN PUMPPAUKSEEN
JA SUODATUKSEEN.

Kirkkonummen Metallivalmiste Oy
Pippurintie 122
02400 KIRKKONUMMI
Puhelin: 09-298 2141
Fax: 09-298 5860

● Alitukset junttaamalla 50 mm – 2000 mm

● Alitukset kiveen ja kallioon 168 mm – 1020 mm

●  Putkistosujutukset (Grundoc räck)

LÄNNEN
ALITUSPALVELU OY

Läpikäytäväntie 103 28400 Ulvila
puh. (02) 538 3655 GSM 0400-593928 fax (02) 5383093

OY KOKKOBE AB
PL 202, 67101 KOKKOLA
PUH. (06) 8242 700
FAX (06) 8242 777

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

www.kokkobe.fi

VESIKEMIKAALIEN

YKKÖNEN
• Rauta- ja alumiinipohjaiset koagulantit, poly-

meerit, hiililähteet sekä näiden yhdistelmätuotteet
• Asiakaskohtaisesti räätälöidyt koagulantit
• Veden ja jäteveden käsittelyn tuotesovellutukset

Kemira Kemwater
PL 330, 00101 HELSINKI
Puh. 010 86 1211, Fax 010 862 1968
http://www.kemira.com
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RADIOMODEEMIT

SALMETEK OY
PL 103, 01801
Klaukkala
Puh. 09-2766 250
Fax. 09-2766 2550

SALMETEK OY TOIMITTAA:
Langattomaan tiedonsiirtoon laitteita, joilla
voit siirtää RS 232- tai RS 485-tietoa,
ON/OFF-tietoa, 4–20 mA-viestejä, pulsseja.

Langalliseen siirtoon modeemeja sekä
valinnaiseen verkkoon että kiinteille
yhteyksille, myös optiseen kuituun.

Kysy meiltä ELPRO- ja WESTERMO-
tuotteita.

www.salmetek.fi
info@salmetek.fi

PL 20, 00981 HELSINKI
PUH. (09) 343 6200, TELEFAX (09) 3436 2020

❊ ROVATTI -vesilaitospumput
❊ PUMPEX -tyhjennys- ja lietepumput
❊ SPECK - keskipakopumput
❊ Paineenkorotusasemat
❊ Erikoissäiliöt

VEDEN JA JÄTEVEDEN
KÄSITTELYLAITTEET- JA LAITOKSET
❊ kotitalouksille ❊ kunnille
❊ vesiosuuskunnille ❊ teollisuudelle
Yrittäjäntie 4, 09430 SAUKKOLA 
puh. (019) 357 071 fax. (019) 371 011
www.pumppulohja.fi
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ProMinent Finland Oy

- Otsonaattorit
- UV-desinfiointi
- Annostuspumput
- Polymeerilaitteet
- Kemikaalisäiliöt
- Klooridioksidilaitteet
- Käänteisosmoosi (RO)
- Mittaus- ja säätötekniikka

VARASTO : MYYNTI : HUOLTO

Orapihlajatie 39, 00320 HELSINKI
puh. (09) 4777 890 faksi (09) 4777 8947

Flotaatiotekniikkaa yli 35 vuotta
Vesilaitokset
Jätevesilaitokset
Jäähdytysvesilaitokset

PL 333, 90401 Oulu (Tuotekuja 4)
puh. (08) 5620 200, fax (08) 5620 220
www.slatek.fi
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Yhteistyöllä luontoa säästäviin tuloksiin
◆ Laaja valikoima kiertomäntäpuhaltimia:

Hibon, Hick Hargreaves, WKE ja Roots
◆ Elmacron-näytteenottimet ja pH-laitteet
◆ ProMinent-pumput, hoito- ja valvontavälineet
◆ Mukavat ja hajuttomat BioLet-kompostivessat
Kysy lisää! Meiltä saat asiantuntevaa palvelua!

Launeenkatu 67 Puh. (03) 884 080
15610 LAHTI Fax (03) 884 0840

Internet: http://www.y-laite.fi Sähköposti: info@y-laite.fi

SUOMEN
KONSULTTITOIMISTOJEN
LIITON JÄSENET

INSINÖÖRITOIMISTO
Hiihtomäentie 39 A 1, 00800 Helsinki, puh. 09-7552 1100

• Vesihuolto, vesirakenteet
• Suunnittelu, työnjohto

Vesi- ja ympäristötekniikan asiantuntemusta ja suunnittelua

TRITONET OY
Pinninkatu 53 C, 33100 Tampere

Puh. (03) 3141 4100, fax (03) 3141 4140
E-mail pertti.keskitalo@tritonet.fi

PL 453, 33101 TAMPERE PL 52, 20781 KAARINA Sepänkatu 9 A 7, 90100 OULU
Puh. (03) 2442 111 Puh. (02) 515 9500 Puh. (08) 883 030

VESIHUOLTO ✭ YMPÄRISTÖNSUOJELU

MAANKÄYTTÖ ✭ TIE- JA LIIKENNE

LVI ✭ SÄHKÖ ✭ AUTOMAATIO

UV-LAITTEET
♦ JUOMAVEDET
♦ PROSESSIVEDET
♦ JÄTEVEDET

Maa ja Vesi Oy • PL 50 (Jaakonkatu 3), 01621 Vantaa
Puh. (09) 682 661 • e-mail: sw@poyry.fi

Maa ja Vesi

maajavesi.poyry.fi

Competence. Service. Solutions.

maajavesi.poyry.fi

• Jyväskylä • Kuopio • Lahti • Lappeenranta
• Lapua • Oulu • Tampere • Turku • Vantaa

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

Vesilaitokset
Jätevesilaitokset
Flotaatiolaitokset

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

NEUVOTTELEVIA
INSINÖÖRITOIMISTOJA

Stemco Oy
PL 5 40701 Jyväskylä
Ylistönmäentie 26 40500 Jyväskylä
Puh: 014 4451 320
Fax: 014 4451 320
Email: toimisto@stemco.fi
Web: www.stemco.fi

Tarjoamme biologisten prosessi- ja jätevedenpuhdis-
tamojen prosessisuunnittelua vesien käsiteltävyysko-
keista prosessin käynnistykseen ja henkilöstön koulu-
tukseen saakka. Teemme myös neste- ja ainetaselas-
kelmia tuottavalle teollisuudelle sekä ympäristönhal-
lintaan liittyvää konsultointia.

RK&RK&

www.kiuru-rautiainen.fi 

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

Kiuru & Rautiainen Oy
Vesihuollon asiantuntijatoimisto 

VT0303 s36-39 Liikehak  6.6.2003  13:31  Sivu 39



M A A I L M A N  V E D E T

VESITALOUS  3 200340

Kuopiolainen biologi Jukka Hartikainen
Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistyksestä 
kertoo palstallaan maailman vesiuutisia.
E-mail: jukka.hartikainen@skvsy.fi

Maailman sateisin alue
vesipulassa

Koillis-Intiassa sijaitseva Cherra-
punji on vetinen paikka. Alue pitää hal-
lussaan sademäärän maailmanennätys-
tä: elokuun 1860 ja heinäkuun 1861 vä-
lisenä aikana alueella satoi vettä 25 400
mm. Oikeutetusti alue on nimetty Hin-
din kielellä ”Pilvien kotimaaksi”. 

Viime vuosikymmeninä ilmastossa on
kuitenkin havaittu selvä muutos ja osa
alueesta on alkanut kärsiä kuivuudesta.
Viranomaiset ovat huolestuneena seu-
ranneet miten alueen kylät ovat saaneet
vuosi vuodelta entistä vähemmän mon-
suunisateita ja talvella sateet ovat lop-
puneet lähes kokonaan. Talviaikainen
kuivuminen on johtanut vesipulaan ja
vuoristoon on jouduttu kuljettamaan
vettä alempaa laaksosta. 

Paikallisen meteorologin mukaan
Cherrapunjin alueella satoi vuonna 2001
vain 9 220 mm, joka oli vähemmän kuin
sademäärä yhtenä kuukautena vuonna
1861. Nykyinen sademäärä on pienen-
tynyt kolmannekseen aikaisemmista en-
nätysluvuista. 

Syyksi sateiden vähenemiseen pai-
kallisviranomaiset arvioivat alueen met-
sien voimakasta hakkaamista sekä il-
manlaadun heikentymistä. Myös turis-
mi on kärsinyt; sadetta katsomaan saa-
puneet turistit ovat yhä useammin jou-
tuneet tyytymään auringonpaisteeseen. 

BBC News toukokuu 2003

USA:n länsirannikko kuivuu
Poikkeuksellinen kuivuus koet-
telee Yhdysvaltain länsirannikkoa. Ne-

vadan, Arizonan, Utahin ja Coloradon
osavaltiot ovat joutuneet rajoittamaan
veden käyttöä valmistautuessaan tule-
vaan kesään. Alueiden vesihuolto on pit-
kälti riippuvainen vuoristojen lumiti-
lanteesta ja kuluvana talvena lunta ker-
tyi vuoristoon normaalia vähemmän.
Sulamisvedet jäävät niukoiksi eivätkä
täytä riittävästi vesivarastoja. 

Toukokuun alusta lähtien Denverin
suurkaupungin alueella saa kastella nur-
mikoita vain kahdesti viikossa ennalta
määrättyinä päivinä, mutta ei kuiten-
kaan päiväaikaan. Autoja saa pestä vain
erikseen määrättynä vesipäivänä. Uusia
nurmialueita ei saa perustaa. 

Veden säännöstely ei miellytä kaikkia.
Osa vesihuollon piirissä olevista asiak-
kaista on sitä mieltä, että he saavat käyt-
tää vettä niin paljon kuin haluavat, niin
pitkään kuin ovat halukkaita maksa-
maan siitä. American Water Works As-
sociationin johtaja ennustaa kuitenkin
vesipulan jatkuvan myös tulevina vuo-
sina ja toteaa että kansalaiset saavat tu-
levaisuudessa luopua rehevistä nurmi-
kentistä ja rajoittamattomasta veden
käyttöoikeudesta. 

Environmental News Networks tou-
kokuu 2003

Sari suodattaa veden
Intiassa ja Bangladeshissa käytettävä
naisten perinteinen sari-vaate on osoit-
tautumassa aseeksi vedessä piileviä tau-
dinaiheuttajia vastaan. Yhdysvaltalaisen
US National Science Foundationin tut-
kijoiden mukaan taitellun sari-kankaan
läpi suodatettu vesi voi poistaa koleran
taudinaiheuttajia jopa 50 % teholla. 

Koleran aiheuttaja, Vibrio cholerae, on
yksistään liian pienikokoinen tarttumaan
yksikertaiseen kangassuodattimeen.
Bakteeri esiintyy vedessä kuitenkin kiin-
nittyneenä pienikokoiseen eläinplank-
toniin, joka bakteeria suurempana jää
kiinni kankaaseen. Vaikka osa taudinai-
heuttajista pääsee edelleen suodatuksen
läpi, vähentää toimenpide kuitenkin sai-
rastumisriskiä selvästi. 

Laboratoriotestissä tutkijat havaitsivat
vanhan, halvan sari-kankaan toimivan
uutta ja kallista paremmin. Syynä oli hal-
van kankaan vanuminen ja nukkautu-
minen, jolloin kankaan silmäkoko pie-
neni ja sitä mukaa suodatusteho parani.
Tutkijoiden mukaan yksinkertainen kan-
gassuodatus voisi vähentää myös mui-
ta vesiperäisiä sairauksia kuten puna-
tautia ja salmonellaa. 

Nature toukokuu 2003

Belgian vesi maailman
saastuneinta

Maaliskuussa julkaistun UNESCOn
selvityksen mukaan Belgian vedet ovat
maailman saastuneimpia. Maa sijoittui
viimeiseksi 122 maan joukossa pistey-
tettäessä eri valtiot joki- ja pohjavesien
puhtauden sekä jätevesien käsittelyn ja
ympäristölainsäädännön perusteella.
Belgia muodosti ns. likaisen tusinan yh-
dessä Intian, Jordanian ja yhdeksän Af-
rikan maan kanssa. 

Kolme kärkimaata puhtaimmasta
päästä olivat Suomi, Kanada ja Uusi-See-
lanti. Neljäntenä puhtauslistalla oli hie-
man yllätyksellisesti Iso-Britannia. 

Samassa selvityksessä arvioitiin maa-
ilman vesivarojen jakautumista eri mai-
den kesken. Suurimmat makean veden
varat omaa Grönlanti, jonka vesivarat
ovat yli 10 miljoonaa kuutiota/asu-
kas/vuosi. Vähiten vettä löytyy Kuwai-
tista, jossa vettä on vain 10 kuutiota/asu-
kas. Kuwaitin heikko vesitilanne huo-
noni entisestään Kuwaitin sodan aikaan
vuonna 1991, jolloin maan pohjavesiva-
roista tuhoutui jopa 40 %.  

NewScientist maaliskuu 2003

Uimarannat puhdistuneet
Englannissa

Saarivaltion uimarantojen veden-
laatu on kohentunut. Vuonna 2002 tut-
kittiin 812 uimarannan vedenlaatua eri
puolilla Isoa-Britanniaa ja hieman yli
puolet rannoista täytti paikallisen Mari-
ne Conservation Societyn (MCS) puh-
taalle uimavedelle asettamat vaatimuk-
set. Alle EU:n minimivaatimustason jäi
vain 7 % rannoista. Tulos oli paras ko-
ko tutkimusjakson 16-vuotisessa histo-
riassa. 

MCS:n käyttämä standardi uimave-
sille on EU:n vastaavaa tiukempi ja se
perustuu fekaalien ja kokonaiskolifor-
mien sekä fekaalien streptokokkien pi-
toisuusmäärityksiin. Lisäksi uimaran-
nalle ei saa olla havaittavissa merkkejä
jätevesistä missään muodossa. Näyttei-
tä rannoilta on kesäaikaan otettu joka toi-
nen viikko. 

MCS:n edustajien mukaan positiivis-
ta kehitystä vedenlaadussa on Englan-
nissa ja Walesissa saavutettu mm. maa-
talouden päästöjä rajoittamalla. Yhteis-
työssä maanviljelijöiden kanssa on pe-
rustettu suojavyöhykkeitä peltojen ym-
pärille ja rajoitettu karjan rantalaidunta-
mista. 

BBC News toukokuu 2003 
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Määrääkö tekniikka kehityksen ?

Teknopessimistit vastustavat tekniikkaa
mm. siksi, että sen ajatellaan määrää-
vän yhteiskunnan kehityksen ja arvot
ja tasapäistävän, mcdonaldisoivan maa-
ilman ja pakottavan kaikki ”syömään
samaa ruokaa”. Tästä Airaksinen on eri
mieltä. Hänen mielestään tilanne on jo-
pa aivan päinvastoin. Tekniikka palve-
lee nimenomaan erilaisia arvoja ja vaa-
tii erityisesti moniarvoisuutta. Vaikka-
kin moderni yhteiskunta usein holtit-
tomasti omaksuu uutta tekniikkaa,
osoittaa jo Neuvostoliiton esimerkki, et-
tä tekniikka viihtyy erityisen huonosti
yksiarvoisessa maailmassa.

Yksi Airaksisen perusteeseistä on se,
että kehityksen alkuvaiheessa tekniik-
ka on vain pahainen renki. Väliin jokin

K I R J A T

VEDEN ESTETIIKKAA JA
TEKNIIKAN FILOSOFIAA

”Kaunis on kaunista, ainakin minusta”, kiteyttää
seppä Rusko estetiikkansa perusteet Pikku Pietaril-
le, joka, Aapelin kirjaklassikossa, tuo hänen pajan-
sa ikkunalle kukkivan tuomenoksan. Miellyttävyyt-
tä ja arvokkuutta ja muitakin kauneuden element-
tejä pohtii myös joulun alla ilmestynyt kokoelma-
teos ”Vesi vetää puoleensa”. Filosofia etenee myös
tekniikassa. Joulukuussa virkaanastujaisluentonsa
piti TKK:n ensimmäinen filosofiprofessori. Tapah-
tumasta ehti kulua vain kuukausi, kun Helsingin yli-
opiston professori Timo Airaksinen julkaisi kirjan,
joka enteilee tekniikalle ikiomaa filosofiaa. Tieteel-
lähän sellainen on ollut jo 1800-luvulta lähtien. 

Esittelyssä kirjat:
TIMO AIRAKSINEN: 

Tekniikan suuret
kertomukset.

Filosofinen raportti.
Otava, 2003. 399 s.

YRJÖ SEPÄNMAA ja
LIISA HEIKKILÄ-PALO

(Toim.): 
Vesi vetää puoleensa.
Maahenki, 2002. 280 s.

Juhani Kettunen
tutkimusjohtaja,
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
E-mail: juhani.kettunen@rktl.fi

Airaksisen kirja Tekniikan suuret
kertomukset rakentuu neljästä päätee-
masta. Niissä kysytään mm. tyydyttää-
kö tekniikka todelliset tarpeemme vai
tuoko se pelkästään onnettomuutta tu-
hoamalla luonnon ja ihmisen suhteen
omaan itseensä? Suurin piirtein näin-
hän väittää filosofi G. H. von Wright
ajattelija Pentti Linkolan ollessa vielä-
kin synkempi. Ohjaavatko tekniikan ke-
hitystä inhimilliset arvot vai luoko tek-
niikan kehitys uusia arvoja ja jopa uut-
ta kulttuuria? Pitäisikö kaikki tekniikan
mahdollisuudet toteuttaa vai tulisiko
yhteiskunnan ohjata ja asettaa rajoja tek-
niikalle ja kasvulle. Yrittämättä seuraa-
vassa sen enempää tiivistää tekniikan
suuria kertomuksia nostan esiin muu-
tamia kirjassa esitetyistä kymmenistä
teemoista ja ajatuksista. 
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tekninen väline (nykyisin usein järjes-
telmä) kuitenkin läpäisee alustansa ja
alkaa muuttaa arvoja ja tuottaa uusia
tarpeita. Myöhemmin näyttää siltä kuin
kyseistä välinettä olisi aina tarvittu. Kun
välineen ensimmäinen päämäärä, tar-
peen tyydyttäminen, on saavutettu,
muuttuu välineen rooli. Tarpeen tyy-
dyttämisen sijaan pääosaan astuu väli-
ne itse. Airaksinen kuvaa asiaa hyvin
havainnollisesti: …”esimerkki on juok-
seva lämmin vesi tai vesiklosetti, jon-
ka rakentamisen kerrostaloihin Helsin-
gin kaupungin järjestyssääntö kielsi vie-
lä 1800-luvun lopussa. Vesivessa on ny-
kyään luovuttamaton oikeus, joka luul-
lakseni mainitaan YK:n ihmisoikeuk-
sien luettelossa. Kuvaavaa on, että le-
lutekniikan maassa Japanissa vessan-
pytyn rengas on lämmitettävä, pyttyyn
on rakennettu kaksi bideesuihkua ja kä-
sienpesusuihku. Kun painaa pyllynku-
vanappia, esiin tulee putki, josta suih-
kuaa lämmintä vettä suoraan ja tarkas-
ti istujan anukseen.” Kolmannella kier-
roksella suuttimien määrää lisätään ja
osumatarkkuutta luultavasti edelleen
parannetaan. Valinnanmahdollisuu-
det näin ainakin kasvavat. Ehkä on-
nellisuuskin lisääntyy.

Tekniikka ja tiede

Suomalaiset on viime vuosina saatu va-
kuuttuneiksi, että tekniikka voi kehit-
tyä ainoastaan tieteen rinnalla. Airaksi-
nen ei purematta kyseistä teesiä niele.
Hän väittää, ettei tekniikka ei ole ollut
riippuvainen tieteestä kuin lyhyen ajan-
jakson 1900-luvun puolivälin jälkeen,
eikä aina silloinkaan. Esimerkeiksi hän
ottaa tekniikan ihmemaat Japanin ja
Suomen. Niissä on tehty erityisen edis-
tyksellistä tekniikkaa, mutta molempien
tiede on paitsi historiatonta myös kovin
kevytsarjaista. Toisaalta 1900-luvun
Englanti näyttäisi vahvistavan Airaksi-
sen teesin myös käänteisesti. Nobel-pal-
kintojen ja perustutkimuksen suurval-
ta on suoraan sanoen tekniikan takapa-
jula.

Kiukuttelemme kuin lapset

Ympäristökeskustelun kannalta hyvin
mielenkiintoinen on Airaksisen poh-
dinta atavismista. Se nousee selkäyti-

mestä käytettäväksi keskustelussa sil-
loin, kun keskustelija tai hänen edusta-
mansa taho on haluton myöntämään
yksilöllisyyttään ja siitä seuraavaa vas-
tuuta esimerkiksi ympäristöhaitan ai-
heuttajana. Tuolloin jopa huippuam-
mattilaiset vajoavat lapsen asteelle ja ky-
syvät: ”(Äiti), miksi juuri minä, miksei
tuo toinen.”  Atavismilla on vahinko-
keskustelussa ainakin kolme muotoa:
Ensiksikin, uhan/haitan aiheuttaja yrit-
tää väistää vastuunsa ja protestoi kuin
jonossa ainoana ylinopeudesta sakotet-
tu autoilija. Hän myöntää rikkomuk-
sensa, muttei hyväksy sitä, että on ai-
noa rangaistava. Toinen atavismin vaih-
toehto on ensimmäisen sukulainen.
Lain rikkoja suostuu hyväksymään ran-
gaistuksen, mutta vain sillä ehdolla, et-
tä myös muita ylinopeutta ajaneita ran-

gaistaan. Kolmannessa muodossaan
atavismia esiintyy silloin, kun vahingon
aiheuttamiseen tai lain rikkomiseen
syyllistytään tahallisesti. Tällöin olete-
taan, ettei rikkomuksesta jäädä kiinni,
koska rikkojia on niin paljon. Kuinka
tyypillisiä kaikki atavismin muodot
ovatkaan, oli sitten kyse ympäristön-
suojeluun tai energiapolitiikkaan liitty-
västi keskustelusta tai vaikkapa sala-
kalastuksesta!  Koska näin on, tulee hel-
posti pohtineeksi, että onko kyse vain
keskustelijoiden primitiivisyydestä vai
olisiko korjattavaa myös niissä tavois-
sa, joilla keskustelua järjestämme ja toi-
mintaa ohjaamme.

Airaksinen on kuvannut tekniikan
maailmaa tekniikan historioitsijoiden,
sosiologien ja filosofien kirjoituksia tut-
kimalla. Noista näkökulmista tekniikan
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rooli näyttää hyvin tuotanto- ja tiede-
lähtöiseltä. Olisiko kuitenkin niin, että
talouden näkymätön käsi puuttuu tek-
niikan kehitykseen vielä paljon useam-
min kuin Airaksinen kirjassaan kuvaa.
Miksi muutoin jopa kaikkein kehnoim-
mat tekniset järjestelmät tulevat stan-
dardoiduiksi? Tai miten on selitettävis-
sä se, että esimerkiksi elintarvike- ja au-
toalalla kaupan keskittymät hallitsevat
tärkeimpiä informaatiojärjestelmiä, siir-
tävät yrittäjäriskin teollisuudelle ja täs-
tä huolimatta näyttävät nykyisin kerto-
van mitä osa-alueita tekniikassa kehi-
tetään?  Olisiko myös osa atavismilta
näyttävästä argumentoinnista panta-
vissa taloudellisten vaihtoehtokustan-
nusten koriin.  Lieneekin niin, että tek-
niikan filosofiaa ei voi kirjoittaa ilman
talouden filosofiaa. 

Vesi vetää puoleensa
Vesi on ihmeellinen yhdiste. Sitä on
maapallolla vapaana noin 4*1046 mole-
kyylin verran ja mm. mineraaleihin si-
dottuna kenties toinen mokoma tai vie-
läkin enemmän. Olkoon siis varovainen
arviomme  8*1046 molekyyliä. Niinpä
vedessä riittää ihmettelemistä ja ihaste-
lemista.  Ei olekaan ihme, että kolmisen
vuotta sitten Rantasalmelle yhteiseen
tapaamiseen kokoontuneet filosofit ja

arkkitehdit, kansantieteilijät ja hydro-
logit, biologit ja papit, kirjallisuustietei-
lijät ja taiteilijat sekä monen muun alan
ammattilaiset ja harrastajat ovat tuotta-
neet mielenkiintoisen esseekokoelman
juuri vedestä. Vesi ja ympäristö ovat kir-
jan yhdistävät teemat. Niitä lähestytään
paristakymmenestä erilaisesta näkö-
kulmasta kirjallisesti. Lopputuloksen
viimeistelee kirjan puhutteleva,  upea
ulkoasu, jonka ovat suunnitelleet Ritva
Kovalainen ja Riikka Löytökorpi. 

Vesi-insinööriä kirjassa säväyttää eni-
ten Esko Kuusiston upea (hydrologis-
ten) faktojen ympärille rakennettu es-
see, joka ylistää vettä kuin elokuvan kä-
sikirjoitus. Kirjoituksessaan Kuusisto
ihastelee mm. avaruuden vesiä, hydro-
logista kiertoa, vettä ihmisessä, jokien
syntyä sekä väreiltään, muodoiltaan ja
olomuodoiltaan upeaa yhdistettä, joka
paljastaa salojaan ja sulojaan vähin erin,
erilaisissa tilanteissa. Veden vaatekaa-
pissa on tekstiiliä moneen käyttöön, juh-
la-asuista kuluneeseen kauhtanaan, lu-
mikääreistä jääkukkiin. Tiesittekö muu-
ten, että suurimman tunnetun jääpan-
nukakun halkaisija oli 80 metriä ja, että
se painoi 1500 kiloa ja pyörähti täyden
kierroksen 11 minuutissa. Entäpä otit-
teko huomioon, että antiikin kreikka-
laiset järjestivät vesihuoltonsa kerää-
mällä kastevettä jo niin varhain kuin

500eKr. Tuotanto oli jopa 300 litraa vuo-
rokaudessa, yhdestä kaivosta.

Vesi vetää puoleensa -kirjan esseistä
ajattelemisen aihetta antaa myös Heny
Glassien kuvaus siitä, kuinka veden
puute tai ylettömät tulvat voivat tuot-
taa samankaltaisen inhimillisen loppu-
tuloksen. Esseessään Glassie kuvaa
USA:n lounaisosassa, Meksikon rajalla
elävien intiaanien ja Bangladeshissa,
maailman laajimmalla suistoalueella
asuvien ihmisten kulttuuria ja elämää.
Luonnonolojen vastakohtaisuudesta
huolimatta noiden ihmisten elämänta-
pa on hämmästyttävän samanlainen.
Seikka, joka erottaa sen meidän tavas-
tamme elää ja meidän kulttuuristamme
on se, että nuo ihmiset eivät tee mitään
yksin. He kokevat kauneudenkin omal-
la tavallaan.

Vesi vetää puoleensa on humanisti-
nen teos. Siinä pohditaan yhtä aikam-
me tärkeimmistä kysymyksistä, kestä-
vää kehitystä ja kestävää estetiikkaa
monista eri näkökulmista. Vaikka in-
nostuinkin suuresti Japanin padoista ja
vesiputousten estetiikasta, eivät muut
kirjan kertomukset minulle ensimmäi-
sellä lukemalla kokonaan avautuneet.
Uusien näkökulmien avaaminen oli
kuitenkin niin antoisaan, että aion pa-
lata niihin. 

2.–5.7.2003 International Lake Tourism Conference
Savonlinna

20.–23.8.2003 1st International Dry-Toilet Conference
Tampere

24.–28.8.2003 11th Arctic Ungulate Conference
Saariselkä 

24.–28.8.2003 Baltic Sea Science Congress
Helsingin yliopisto

28.8.2003 Juomaveden riskit halli(n)taan
Helsinki

25.–28.8.2003 9th International Paleolimnology 
Symposium
Espoo

11.–12.9.2003 Kuntamarkkinat 2003
Helsinki, Kuntatalo

25.-27.9.2003 Workshop on Changing Climate and 
Northern Aquatic Ecosystems
Lammi

1.–2.10.2003 Valtakunnalliset Jätehuoltopäivät
Tampere, Vapriikki 

9.10.2003 Rakennusinsinööripäivät 2003
Helsinki, Wanha Satama

13.–14.10.2003 1st WEKNOW Drinking Water Conference
Kuopio

22.–23.10.2003 Valtakunnalliset XXIII 
ympäristötutkimuspäivät
Kuopio

11.–12.11.2003 8. Valtakunnalliset 
Jätteen Hyötykäyttöpäivät
Lappeenrannan kaupungintalo

17.–19.11.2003 8. Pohjoismainen Jätevesikonferenssi / 
8. Nordiska Avloppsvattenkonferensen
Espoo, Hanasaari

20.11.2003 VVY:n alueellinen vesihuoltopäivä
Pälkäne

8.–9.12.2003 4th Nessling Symposium on 
Environmental Problems and 
Policies in Growing Urban Areas
Espoo, Hanasaari

Kotimaan tapahtumakalenteri:
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Työssä joutuu usein tekemään sel-
laista josta ei jää dokumentteja. Tähän
artikkeliin yritän kirjata muistiin joi-
takin sattumuksia hydrologin ural-
tani.

Fyysikoksi valmistuessani, 1963, olin
varaton ja tuloton maalaispoika ja oli
päästävä ansioon. Opiskelutoveri Pent-
ti Mälkki neuvoi perehtymään fysiikan
laitoksessa olleeseen ilmoitukseen, jos-
sa Hydrologinen toimisto etsi tilapäis-
tä assistenttia. Tuskin tiesin mitä ‘hyd-
rologia’ tarkoitti, mutta kävelin Smol-
nan takapihan puolelle  johtaja Heikki
Simojoen pakeille. Hän tarkasteli to-
vin papereitani, näytti tyytyväiseltä ja
tokaisi kuuluvalla äänellään: ”No tul-
kaa huomenna!”. Huomenna tämä van-
hanajan herrasmies teki sinunkaupat…
kunnianosoitus!

Joskus siis oli aika jolloin sai töitä kun
halusi ja haluajalla oli työhön jotkin val-
miudet. Ei voi olla yhteiskunnan etu, et-

tä tutkijan aikaa kuluu nykyisin raha-
hakemuksiin, raportointiin ja muuhun
–  että saisi hetken olla pätkätöissä.

Minut komennettiin kenttätöihin,
opettajana kenttämestari Einar Lönn-
qvist. Toimistossa tarkistin virtaaman-
mittauslaskelmia ja laadin purkautu-
miskäyriä Jaakko Perälän aluksi oh-
jatessa. Jouduin heti hydrologian 
kukaties keskeisimpään työhön, pur-
kautumiskäyrien laatimiseen. Tie-
dot maailman vesivaroista näet perus-
tuvat suurelta osalta purkautumiskäy-
riin.

Tyvestä puuhun, kenttätöistä toi-
mistotöihin; tätäkin voisi kadehtia.
Suomea kiertäessä, tarkistamassa ja
vaaitsemassa vedenkorkeusasteikoita,
jututtamassa ja pestaamassa havaitsi-
joita, tekemässä virtaamanmittauksia
niin tulvien kuin pakkastenkin valli-
tessa, oppii paljon. Oppii vaikkapa mi-
ten viritetään mittavaijeri. Vektorial-

gebraa oppii, kun soutaa kumiveneel-
lä virran poikki niin ettei vaijeri taker-
ru pohjakiviin. Oppii miltä näyttää kii-
tovirtaus luonnonuomassa, miten sii-
vikkoöljy jähmettyy pakkasessa tai mi-
ten lähelle sulaa voi jäällä mennä so-
lahtamatta virtaan. Tai miten lähestyä
havaitsijaa, jolla ei juuri nyt taida men-
nä hyvin. Lumilinjan reittiä määritet-
täessä joutuu miettimään otannan teo-
rioita. Kenttätöissä hahmottaa tutki-
musobjektinsa itse luonnossa ja tutki-
mismenetelmien soveltuvuuden to-
dellisuuteen. 

Virtaamanmittauksessa veneen poik-
ki asennettavaan lautaan keksin saha-
ta siivikkotangon mentävä hahlon, jot-
ta tankoa ei tarvitse kannatella pelkäs-
tään käsivoimin. Järvien virtausten re-
kisteröintiin tarkoitetun mittarin,  SY-
KEn aulassa näytteillä olevan ’pom-
min’, sai toimimaan vain jos rekiste-
röintilaitteen filminkulkuaukkoon  lait-
toi tiettyyn paikkaan pahvinpalasen.
Siinäpä mittaustekniset keksintöni…
Eino Järvinen kehitti taittuvan siivik-
kotangon, jonka avulla siivikon voi pu-
jottaa jään alle yhdestä kairanreiästä,
jotta ei tarvitse porata kahta reikää ei-
kä syteä tuuralla reikien kannasta ava-
rammaksi. 

1960-luku

Hydrologisessa toimistossa kokeilin
purkautumiskäyrän piirtämistä log-log-
paperille. Kun purkautumiskäyrä on li-
kimain potenssifunktio, sen logaritmi
on suorahko viiva, jos asteikon nolla-
piste on vesimuodostuman kynnys-
korkeuden tasossa. Matematiikan kä-
sittämätön tehokkuus näytti toimivan:
käyrän saattoi piirtää aiempaa vähem-
millä havainnoilla ja ekstrapoloida mel-
ko luotettavasti, ts. säästää vaivaa ja ra-
haa.

Emeritushydrologi muistelee

Veli Hyvärinen

Kirjoittaja Hydrologisessa toimistossa v. 1965.
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Ruotsin meteorologian ja hydrolo-
gian instituutti SMHI pyysi Suomesta
käyttöönsä Tornionjoen Kukkolankos-
ken purkautumiskäyrän. Laadin sen
vanhojen mittausten perusteella em. ta-
valla käyrää yläpäästään reippaasti
ekstrapoloiden ja lähetin  pyytäjälle.
Menetelmä joutui koetukselle, sillä ke-
vätkesällä 1968 Tornionjoessa sattui
suurin havaittu tulva, jota menin mit-
taamaan Arvo Kohon, Mauno Ylimä-
en ja Arvo Heikkilän kanssa. Ruotsin
puoleinen uittoyhdistys veti Hydrolo-
gisen toimiston silloisen johtajan Allan
Sirénin pyynnöstä paksun uittovaije-
rin 680 metriä leveän uoman yli Yli-
torniossa olevan levenemän kohdalle.
Työ vei kaksi vuorokautta. Lainaan
Hydrologiselle toimistolle laatimaani
matkakertomusta 11–12. 6.1968:

”Iltapäivällä vaijeria ruvettiin vetä-
mään Torniojoen (huom. paikallinen
kielenmuoto) yli. Kela oli Ruotsin puo-
lella, ja uiton suuri teräsvene veti vai-
jerin toisen pään Suomen puolella ole-
vaan kiveen kiinnitettyihin pultteihin.
Aivan Suomen puoleisella rannalla hi-
naus muodostui niin raskaaksi, että oli
otettava avuksi moottoriveneen vint-
turi. Vaijeri kiristettiin niin, että Ruot-
sin puoleisella vintturilla vedettiin vai-
jeria kireämmälle (siis ylös pohjasta) si-
tä mukaa kuin kannatusveneitä uju-
tettiin vaijerin alle ja se nousi vedestä.
Tässä oli suureksi avuksi uiton moot-
torivene, joka liikkui vaijeria pitkin ja
nosti sitä pohjasta liu’uttamalla sitä
keulansa päällä ja työntämällä vasta-
virtaan. Vaijeri ja seitsemän kannatus-
venettä olivat paikoillaan n. klo 17. Mit-
tauksen aloittamista myöhästytti (...)
jokea pitkin lipuva varsin hyväkuntoi-
nen lato, joka onneksi havaittiin ajois-
sa ja voitiin hinata Ruotsin puolelle.
Rannassa lato kuitenkin tapasi pohjaan
ja katkesi kahtia. Alaosa lähti uhkaa-
maan vaijeria ja veneitä. Emme ehti-
neet saada sitä kiinni, mutta jotenkin
sen kuitenkin onnistui muljahtaa vai-
jerin alitse aiheuttamatta muuta kuin
vaijerin venymisen ja yhden kiinnitys-
pultin taipumisen.

Varsinkin vaijerin vedossa on radio-
puhelimista suuri apu näin leveissä uo-
missa, sillä toiselta rannalta tuskin nä-
kee ihmisen kokoista oliota. (...)

Uiton miehet eivät suostuneet yli-

töihin moottorivenemiestä lukuun ot-
tamatta. Kun yöstä näytti tulevan tyy-
ni ja kaunis, päätimme joka tapauk-
sessa ryhtyä (itse) mittaukseen, joka
pääsi alkamaan klo 21 jälkeen. (...) Mie-
lenkiintoista oli havaita (…) että vaije-
ri tuntui pysyvän kuin naulittuna pai-
koillaan, paitsi silloin kun siihen tör-
mäsi tukkiläjä, heinäpieles tai muu jo-
essa kulkeutuva röykkiö. Mittaus päät-
tyi klo 3 kesäkuun 12. päivän puolel-
la.”

Mittauksessa käytettiin rekisteröin-
tilaitteeseen kiinnitettyjen neljän siivi-
kon sarjaa. Siivikkotankoa tarvitsi näin
pitää vain pinnassa ja pohjassa, mikä
helpotti huomattavasti työtä, sillä sii-
vikkotangon pitäminen pystyssä lähes
seitsemän metriä syvässä uomassa ja
yli metrin virtausnopeudessa on ras-
kasta.

Matkakertomuksesta olen näköjään
jättänyt pois, että Ruotsin puolella 
vintturi petti kerran, ja jännityksen kir-
poaminen uhkasi lähellä olleiden hen-
keä.  Latoa Ruotsin rantaan hinatessa
Arvo Koho ratsasti sillä kuin lehmi-
poika. Hän pelastautui ladon hajotes-
sa rannassa. Vaijeri kiristyi siihen osu-
neiden hirsikehikoiden takia hirvittä-
västi - kunnes virtauksen paine leik-
kasi ne siististi kahtia, vaijeri heittelehti
venejärjestelmineen hetken ajan hullun
lailla, mutta piti. Ja olimme pelaste-
tut. Alavirran puolella jylisi Matka-
koski.

Staffan Hjort Uppsalasta apureineen
otti väitöskirjaansa varten näytteitä sus-
pendoituneesta kiintoaineesta joen
poikkileikkauksen funktiona. Hänen
ryhmänsä myös auttoi mittavertikaa-
lien paikan määrittämisessä erillisellä
mittanauhalla. Heillä oli hieno ja nopea
moottorivene ja he olivat pynttäytyneet
turvaliiveihin, mitä me urheat suoma-
laiset taisimme typeryyksissämme nau-
reskella. - Nykyisin minua, ryhmän ve-
täjää, varmaan syytettäisiin varomatto-
muudesta. Suomi oli 1960-luvulla vielä
köyhä maa eikä pelastusliiveihin ollut
varaa.

Kun mittaustulos oli laskettu, lähes 
3 700 m3/s (Suomen ennätys), sitä miet-
ti, oliko koko puuha ollut turha, sillä
mittapiste osui tarkalleen log-log-pa-
perilla aiemmin n. 1 500 m3/s:stä noin
4 000 m3/s:iin ekstrapoloimalleni käy-

rälle. Teorian on kuitenkin vastattava
havaintoja – seikka joka ei näy nykyisin
olevan aina kaikille täysin selvä. Im-
manuel Kantkin kuuluu todenneen, et-
tä “kokemus ilman teoriaa on sokea” ja
että “teoria ilman kokemusta on vain
älyllistä peliä”. Olisihan Tornionjoen
hydrauliikka voinut huvikseen olla toi-
senlainenkin. 1960-luvulla ei ollut mah-
dollista soveltaa hydraulisia malleja
purkautumiskäyrän määrittämiseksi;
nykyisinkin mallit vaatisivat vaikeasti
määritettäviä tietoja määräävästä uo-
manosasta.

1990-luvulla käyttöön tulleella vir-
taamanmittausmenetelmällä mittauk-
seen olisi kulunut parikymmentä mi-
nuuttia, aika mikä kuluu uoman poik-
ki moottoriveneellä ajettaessa. Tämä uu-
tuus, ensimmäinen merkittävä sitten
1790-luvun, käyttää hyväkseen veden
mukana kulkevien hiukkasten heijasta-
mia ultraäänipulsseja ja Doppler-ilmiö-
tä. Vuoden 1968 tulvan kokoista vain ei
ole sen koommin näkynyt Tornio(n)jo-
ella.

Innostuin logaritmipaperista niin, et-
tä sovelsin sitä myös talvivirtaamien ar-
vioimiseen, siis jääreduktion tekemi-
seen. Aiemmin reduktio oli tehty köm-
pelösti aritmeettisella paperilla veden-
korkeuksista. Menetelmäni on yhä käy-
tössä – tosin atk:n ja mallienkin avusta-
mana. Paremmaksi pani Markus Hut-
tunen 1990-luvulla, jolloin hän onnistui
laskemaan jääreduktion neuroverkoil-
la.  Huttusen menetelmää on kuitenkin
sovellettu vain Tornionjokeen.

1960-luvun lopulla käynnistyivät ve-
sistöjen virtaustutkimukset. Selvitettiin
mm. pääkaupunkiseudun vedenotto-
paikkaa Asikkalanselällä, Strömman
uuden kanavan mitoittamista sekä Kär-
kisensalmen ja Säkylän Pyhäjärven vir-
tauksia. Virtaustutkimuksista on myö-
hemmin Juha Sarkkulan ansiosta tullut
SYKEn vientituote. 

Heikki Simojoki sai aikaan geofy-
siikan laitoksen Helsingin yliopis-
toon. Hän kutsui mm. minut pitämään
operatiivisen hydrologian kursse-
ja. 1960-luvulla alettiin Suomessa koo-
ta myös hydrologisen havaintojen atk-
tietokantaa – ensimmäisten joukossa
maailmassa. Maankosteutta pystyt-
tiin mittaamaan neutronikosteusmit-
tarein jne.
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1970-luku

Uudella vuosikymmenellä jouduin
Hydrologian kansainvälisen vuosi-
kymmenen (IHD) Suomen toimikun-
nan sihteeriksi. Pantiin alulle pohjois-
mainen raporttisarja, johon laadimme
Liisa Mälkin kanssa kannen; sarja nä-
kyy olevan yhä käytössä. Aloitettiin
pohjoismaisen hydrologisen sanaston
kokoaminen, perustettiin Nordic Hyd-
rology, myös jokseenkin turhiksi osoit-
tautuneita datajulkaisusarjoja. Tanskan
edustaja puhui tanskaa, Norjan norjaa,
ruotsalainen – loistava hydrologi Malin
Falkenmark – noin kaksi kertaa taval-
lista nopeampaa ruotsia. Vain islanti-
laisen ruotsia pystyin lähes vaivatta seu-
raamaan, tanskan lähinnä arvasi. –
Unesco piti pohjoismaiden yhteistyötä
IHD:ssä esimerkillisenä koko maail-
massa.

1975 IHD jatkui Hydrologian kan-
sainvälisellä ohjelmalla (IHP). Vuositu-
hannen lopulla IHP:stä tiesi enää vain
pieni piiri (johon en kuulunut), vaikka
ohjelman keskeinen idea oli alun perin
ollut kansallinen ja kansainvälinen yh-
teistyö hydrologian alalla. Kansallisen
tehtävän otti sitten 2000-luvulla Suo-
men hydrologian yhdistys.

1970-luvun kuluessa atk kehittyi niin
paljon, että saatettiin aloittaa hydrolo-
gisten tilastojulkaisujen teko. Vuosi-
kymmenen lopulla pantiin merkille
mm. se, että ilmaston vaihtelu näytti
olevan lisäämässä talvivirtaamia ete-
lässä – ja että metsäojat olivat pahenta-
neet kevättulvia. 

Ojituksiin liittyykin virkaurani yksi
kohokohta. Kun meille Bertel Vehvi-
läisen kanssa oli 1970-luvun lopulla sel-
viämässä metsä- ja suo-ojien kevättul-
via äärevöittävä vaikutus,  menin Suo-
seuran 30-vuotisjuhlaan esittämään tu-
loksiamme. Syntyi skandaali. Puolet sa-
lia taputti kuuluvasti esitykselleni, mut-
ta Metsäteollisuuden Keskusliiton sil-
loinen puheenjohtaja otti puheenvuo-
ron: ”Täällä on tänään pidetty hyviä esi-
telmiä lukuun ottamatta tätä viimeis-
tä!” Sitten hän poistui mielenosoituk-
sellisesti. 

Suomen Luontoon kirjoitin artikke-
lin metsäojien hydrologisista vaikutuk-
sista. Lehden tekemä jutun otsikko vai-
kutti hyökkäykseltä silloista vesihalli-

tusta vastaan. Seurauksena vesihalli-
tuksen kollegio vaati, että vesiväen laa-
timat lehtikirjoitukset on alistettava esi-
miehen hyväksyttäväksi. Pyysin pää-
johtajalta vastaanoton. Simo Jaatinen ot-
ti ystävällisesti vastaan ja sanoi: ”Kyl-
lähän minä ensin suutuin, mutta kun
luin jutun, lepyin. Sitä paitsi se ei estä-
nyt minua aamupäivällä kirjoittamasta
alle paperia, jossa sinulle määrätään pal-
kankorotus.”  

Lehtijutussani olin mm. esittänyt
ojikkojen palauttamista luonnonti-
laan. Pekka Kilkki -vainaa, metsä-
professori, tunnusti minulle myö-
hemmin kadulla tavatessamme, et-

tä hänellä on metsäretkillään lapio 
mukana ja että hän kääntelee sillä ti-
laisuuden tullen ojien suita umpeen.
Tiesimme järkevän ojituksen hyödyn
kansantaloudelle, mutta emme voineet
hyväksyä sitä,  miten ojituspuuha ryös-
täytyi käsistä 1960–70 -luvuilla,  kun
ojitettiin myös sellaisia soita ja kostei-
koita, joille ei kasvaisi kunnolla metsää
tai joilla merkittäviä luonnonarvoja tu-
houtui.

Vuonna 1970 sain tehtäväkseni toi-
mittaa hydrologiset kuukausitiedotteet
ja vuosikirjat. Ehdotin vesientutki-
muslaitoksen johtajalle Seppo Musto-
selle, että ehkäpä tulisi tarvittaessa laa-

Mauno Ylimäki mittaamassa talvivirtaamaa Saramojoen Roukkajankoskessa 30.1.1975.
Taustalla limnigrafirakennus. Kuva V. Hyvärinen.
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tia vesitilannekatsauksia tiedotusväli-
neille, julkistetaanhan säätiedotuksia-
kin päivittäin. “Hyvähän se olisi, mut-
ta ei meillä ole aikaa sellaiseen”, vas-
tasi tuo energinen mies, joka myö-
hemmin mm. käynnisti julkaisusarjo-
ja, taikoi Suomen hydrologit laatimaan
oppikirjan Sovellettu hydrologia, oli pri-
mus motor ympäristöalan sanakirjoja
toimitettaessa sekä vahti suomen kie-
len laatua julkaisuissa. Sitten kun tuli-
vat vuosien 1974-75 tulvat, Mustonen
tuli pyytämään minua vesitilannekat-
sauksien laatijaksi.  Hallintoon oli jo
saatu tiedotussihteeri. Nykyisin SY-
KEssä on kokonainen tiedotusyksikkö.
Aluksi hydrologisia katsauksia laa-
dittiin tilanteen mukaan, Markku
Puupposen ideasta 1990-luvun lopul-
ta alkaen kuukausittain.

Jotkut esittivät 1990-luvulla hydrolo-
gisten vuosikirjojen ja kuukausitiedot-
teiden julkaisemisen lopettamista, kun
kerran oli tietokannat ja tietoverkot.
Kun supistin kuukausitiedotteen jake-
lun viidesosaan entisestä, alkoi tulla
pyyntöjä “jospa kuitenkin saisimme sen
tiedotteen paperilla...”  Talvella 2003 ita-
lialainen hydrologian laitos pyysi mal-
likseen Suomesta Hydrologista vuosikir-
jaa.

Erityisesti Bertel Vehviläinen alkoi
1970-luvulla kehitellä hydrologisia mal-
leja, aluksi HBV-mallien pohjalta. Mal-
lit ja havainnot täydentävät hienosti toi-
siaan: mallit kalibroidaan havainnoista
ja niitä päivitettäessä tulokset sovitetaan
havaintoihin. 1990-luvulta lähtien mal-
litöissä on  kunnostautunut Markus
Huttunen.

Järvihaihdunnasta 1970-luvulla Juk-
ka Järvisen kanssa eri menetelmin teh-
dyt päätelmämme, ja erityisesti Reijo
Solantien tekemät koko valtakuntaa
koskevat vesitaselaskelmat, osoittivat,
että aiemmat estimaatit Suomen alu-
een haihdunnasta olivat lähes 100
mm/a liian pieniä. 1970-luvulla käyn-
nistyivät myös pohjavesihavainnot ja
havainnot sadeveden laadusta. Mo-
lempien puuhamiehenä toimi Jouko
Soveri.

1980-luku

1980-luvulla lähes koko hydrologinen
kierto oli saatu havainnoinnin piiriin.

Hydrologiset tietokannat ja mallit ke-
hittyivät.  Ala näytti etenevän vakaasti.

Yksi  episodi 1980-luvun puolivälis-
sä olivat uveavannot, joista lehdistö ke-
hitti raketti- ja ufoteorioita ja joihin tut-
kijatkin antoivat hassuja selityksiä, vaik-
ka Suomen kansa oli tiennyt vuosisato-
ja, että ne syntyvät lumen painosta. 

1980-luku oli erittäin sateinen. Sat-
tui myös kaikkien aikojen routatalvi
1987, jolla oli melkoinen vaikutus mm.
puihin. Talvivirtaamien kasvu voimis-
tui selvästi maan etelä- ja länsiosissa.
Sattui lumisia talvia - ja etelässä vähä-
lumiset olivat yleistymässä. Runsaslu-
misten talvien sarja uusiutui maan itä-
ja pohjoisosissa vuosituhannen vaih-
teessa.

Maailman ilmatieteen järjestön vaa-
timat vesitasekartat jaksolta 1961-1990
puuttuvat yhä Suomen alueelta – ja
köyhissä maissa ihmetellään. Reijo So-
lantie on todennut, että resursseja kyl-
lä saa tulevaisuuden ilmaston arvioi-
miseen, mutta nykyilmaston vaihte-
luista päättäjämme eivät niinkään väli-
tä, vaikka luulisi, että nykyisetkin vuo-
det on elettävä. Niinpä sitten mm. vuo-
sien 2002–03 kuivuus, talven kylmyys
jne. melkoisine seuraamuksineen ihmi-
sille ja luonnolle tulivat monille ‘yllä-
tyksenä’. 

Uusia tuulia

Ympäristöntutkimuksen hallintoraken-
teen muuttaminen 1990-luvulta lähtien
on viime vuosina ollut yhtäältä menes-
tystarina. Näyttää toteutuvan se mistä
haaveilimme 1960-luvulla: yhtenäinen
ympäristöntutkimuslaitos. SYKE naut-
tii mitä ilmeisintä arvostusta. Vaikka
Hydrologian toimisto oli kotoisampi,
myös SYKEssä on ollut miellyttävä teh-
dä töitä, mm. mukavien työtoverien an-
siosta. Eikä tule unohtaa Kaj Bärlundin
sitkeää työtä Kesäkadun toimitalon
hankinnassa. Liekö ollut pakko samal-
la vähentää 1990-luvulla hydrologian
resursseja lähelle kriittistä pistettä, on
kysymys, johon joku muu kuin minä
mahdollisesti tietää vastauksen. - Il-
massa oli katastrofin piirteitä… Kaiken
lisäksi hydrologiaa koskevat elokuva-
nauhat katosivat muutossa Kesäkadul-
le, mm. kuvaamani Vesivuosi 1981 –elo-
kuvan ainoa kopio.

Kun Hydrologian toimisto oli vielä
olemassa ennen v. 1995, puhelimeeni
Säätaloon tuli vuosittain arviolta 500
kyselyä vesiasioista. Kun uudesta or-
ganisaatiosta 1995 hävisi kokonaan sa-
na ‘hydrologia’, kyselyt aluksi lähes
loppuivat. Näyttiin käsitettävän, että
hydrologinen toiminta oli lopetettu
Suomesta. Etenkin hydrologian yksi-
kön palauttamisen jälkeen kyselyt sit-
ten lisääntyivät, 1990-luvun lopulta al-
kaen varsinkin sähköpostitse. 

SYKEn toimintaa 1998 arvioinut kan-
sainvälinen arviointiryhmä päätyi
(YM:n mukaan) mm. lausumaan, että
SYKEn “ongelmana näyttää olevan se,
että vesientutkimuksen vahva asema
vaikeuttaa resurssien suuntaamista
uusille, vähemmän kehittyneille tutki-
musaloille” - Tällaista tämä arvoval-
tainen ryhmä loihe lausumaan het-
kellä, jolloin hydrologian henkilöre-
sursseja oli jo vähennetty yli kolman-
nes, havaintoverkkoja supistettu, ja
monien uusien toimintojen osuus SY-
KEssä oli jo kasvanut moninkertaisek-
si. - Vai käsitinkö vain väärin: ehkä
hydrologia ei arvioijien mielestä kuu-
lunutkaan vesientutkimukseen?  Ar-
viointiryhmä jatkoi: “Lisäksi (vesis-
tö)seuranta on painottunut liiaksi tie-
don keruuseen eikä arvokkaan seu-
rantatiedon jalostamiseen eri asiakas-
tahoille sopivaan muotoon ole kiinni-
tetty riittävästi huomiota.” 

Tuiki virheellinen lausuma! Hydro-
logisia havaintoja oli jo kauan jalostet-
tu eri asiakastahoille sopivaan muo-
toon. Oli tilastoanalyysejä ja tutkimus-
tuloksia. Hytrek-tietokannassa oli sata
aliohjelmaa (etevänä laatijanaan Sep-
po Aitamurto), joiden avulla saattoi no-
peasti vastata viranomaisten, yhtiöiden
ja kansalaisten pyyntöihin. Hydrolo-
giset mallit olivat kehittyneet vesivoi-
man käytön avuksi ja tulvien torjun-
nan ennakointiin. Ilmastonmuutoksen
vaikutuksista veden kiertoon yritettiin
ottaa selkoa sen minkä vähä aika antoi
myöten. Ympäristöhallinnon seikka-
peräisimmät internet-sivut olivat jo sil-
loin hydrologiasta. Vedenkorkeuksia,
virtaamia, pohjavettä, routaa, lumi-
kuormaa, jäänpaksuutta, veden läm-
pötilaa jne. saattoi seurata lähes tosiai-
kaisesti; tosin tiedot olivat syvällä hal-
linnon tietojärjestelmän kätköissä. Pu-
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vat mitä ilmeisimmin liian pienet, sillä
hallien kattoja alkoi sortuilla. Kirjoitin
asiasta lehtiin, mutta vasta kun EU vaa-
ti YM:ltä v. 1996 Euroopan lumikuor-
makarttojen yhtenäistämistä, YM pyy-
si uutta karttaa. Jaakko Perälä oli on-
neksi jo laatinut sellaisen ennen eläk-
keelle lähtöään. YM julkaisi kartan ni-
missään.

★ ★ ★

Hydrologiasta voi näköjään muodostua
kiintoisa elämäntehtävä, vaikka ei päi-
vää ennen alalle joutumistaan olisi sii-
tä tiennyt paljoakaan. 

Jos minulta pyydettäisiin ammatil-
lista testamenttia, voisin sanoa vaik-
ka: opettele tieteen perusasiat, va-
ro muoti-ilmiöitä, luota arkiseen työ-
hön ja omaan järkeesi. Jevgeni Popov-
ia lainaten: kaaos syntyy, kun arkipäi-
väisen ajattelun ja toiminnan lait hylä-
tään ja aletaan toimia ylhäältä annetun
maailman- ja elämänjärjestyksen mu-
kaan. 

Lähdin eläkkeelle 31.3.2003 melko tur-
vallisin mielin.

helimiimme ja sähköpostilaatikoihim-
me tuli jatkuvasti kyselyitä. Rantara-
kentamisohje ja suurtulvaselvitys oli-
vat tekeillä, uusi lumikuormanormi
juuri laadittu. Vesitilannekatsauksia ja
hydrologisia tiedotteita julkaistiin sään-
nöllisesti. Pystytettiin, hivenen asiain-
tilasta tuohtuneenakin, hydrologia-
näyttely, laadittiin esite, jota mm.
MMM kustansi. Ja jos integroidaan 
toiminta sadan vuoden yli: hydrolo-
gian tuoma lisäarvo vesivoiman kaut-
ta kansantaloudelle kattaa aimo osan
ympäristöhallinnon menoista; kukapa
tuon kyennee ihan kohdalleen arvioi-
maan.

Sen verran arviointiryhmän kritiikis-
sä oli perää, että hydrologiset tilasto-
yhteenvedot, vesitasekartat jne. alkoi-
vat 1990-luvulla olla vanhentuneita tai
tekemättä, vuosikirjan julkaiseminen
viivästeli, eikä tutkimustakaan voinut
enää paljon tehdä - resurssien puut-
teessa.

Mitä logiikkaa arvioijat lienevät käyt-
täneet? Sumeaa logiikkakaan se ei ole
voinut olla, sillä sekin on käsittääkseni
ihan järkevää. 

Ehkä tämän arviointiepisodin olisi pi-
tänyt antaa unohtua historian roska-
tynnyreihin. On siellä muutakin. Ku-
kapa muistaa enää esim. VESKEn, jo-
hon kului rutosti aikaa? Halusin kui-
tenkin kertoa edellä olevan varoittava-
na esimerkkinä. Ensin kai asia pitäisi
tutkia, sitten vasta hutkia.

Kun oli esitetty vaatimus, että tutki-
muslaitokset pitäisi arvioituttaa joka
kolmas vuosi, Pentti Mälkki totesi, että:
”No, tehdään sitten kaksi vuotta töitä ja
kolmas arvioidaan “.

Ehkä pahin oma mokani on vuodel-
ta 1996, kun EU keksi kysyä Suomen ve-
sitasetietoja NUTS2-alueittain. Otin nä-
et, mieletön, tehtävän vastaan isänmaa
mielessä: saihan SYKE siitä rahaa
EU:lta, tulihan hieman takaisin kansa-
laisten veromarkkoja... NUTS2-alueet
oli kuitenkin rajattu vesistöjen kannal-
ta tolkuttomasti, enkä malttanut olla liit-
tämättä lähettämieni laskelmien mu-
kaan sapekasta kirjettä. Sen koommin
laskelmia ei ole kyselty.

Eurostatille ja OECD:lle toimitetaan
määräajoin  koko valtakunnan vesita-
setietoja. Jostakin syystä nämä järjestöt
eivät vieläkään käytä SI-järjestelmää

johdonmukaisesti. …muistanpa miten
ensimmäisistä ’Euroopasta’ tulleista ky-
selyistä oli nähtävissä, ettei kysyjä il-
meisesti tiennyt järviä olevan olemas-
sa.

Lohtua

Mm. Lea Kaupin tuen turvin hydrolo-
gian asema Suomessa on jälleen koho-
amassa. EU:n vesipuitedirektiivi vel-
voittaa jäsenmaita pitämään huolen alu-
eensa hydrologiasta.

Kuulin talvella 2003 eräässä semi-
naarissa Helsingin kaupunkisuunnit-
teluviraston edustajien kertovan, että
Helsinkiä rakennettaessa noudatetaan
sentilleen alinta rakennuskorkeutta, jo-
ka oli merentutkimuslaitoksen selvi-
tyksen perusteella laitettu Raken-
nusopas 52:een. Noudattaisivatpa
muutkin kunnat ohjeitamme! Tulva ei
silloin enää kastelisi ainakaan uusia ra-
kennuksia, ja yhteiskunta säästyisi
huomattavilta tulvavahingoilta. Vallit-
see näet aika absurdi tilanne: raken-
nuslaki sallii rakentamisen vain paik-
koihin, joihin ei kohdistu tulvan tai
maanvyörymän vaaraa. Silti on, mm.
1984 rakennusviranomaisille levitetyn
ensimmäisen ohjeen vastaisesti, ra-
kennettu viime vuosikymmeninä ku-
katies tuhansia rakennuksia liian alas,
varsinkin Pohjanmaalla ja Pohjois-Suo-
messa.. Tulvavahinkojen korvaamises-
ta annetun lain mukaan rakennusva-
hinkoja voidaan korvata valtion kas-
sasta, vaikka sama talo kastuisi viisi
kertaa vuosisadassa! Ikään kuin Suo-
messa ei olisi alaa rakentaa kuivalle
maalle.

Kun ohjetta alimmista rakentamis-
korkeuksista vesien varrella alettiin
koota SYKEn vesivarayksikössä, sain
ympäristöministeriöstä äkäisen, kuka-
ties huumoriakin sisältäneen puhelun:
”Perkelettäkö te sen rantarakentami-
sen kanssa siellä busaatte? Meillehän
se kuuluu!” Vastasin vain tekeväni työ-
tä tarpeellista. Sittemmin YM:nkin ni-
mi liitettiin Ympäristöopas 52:n kan-
teen.

Lumikuormat kasvoivat koko 1900-
luvun loppupuolen maan itä- ja poh-
joisosissa. Maan keskiosienkin suurin
havaittu lumikuorma on 1980-luvulta.
Voimassa olevat peruskattokuormat oli-

Toivotamme

lukijoillemme

hyvää kesää,

sopivan aurinkoista,

sopivan sateista!

Toimitus
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Winter oxygen 
conditions in lakes
by Heidi Vuoristo

The oxygen conditions of Finland’s small lakes
in winter 2003 were distinctly worse than usu-
al, particularly in the south of the country. The
first reports of fish kills were received in early
winter, and by the end of April fish kill events
had been established or very low oxygen con-
centrations measured in over 400 lakes. Fish
kills are usually noted in only a few lakes annu-
ally. Finland’s lakes are shallow, and concentra-
tions of organic matter are high due to the
abundance of bogs. The rate of oxygen con-
sumption in these lakes is therefore high. The
situation was exacerbated by the exceptional
conditions prevailing in summer and autumn,
that is, low water levels, a warm and windless
autumn and early formation of ice cover. In the
near-bottom layers of the big lakes the oxygen
concentrations were not significantly lower than
usual.

Anaerobic treatment of
wastewaters in rural
areas and on dairy farms
by Sari Luostarinen

The new statute on household waters in rural
areas requires water treatment systems to be
upgraded both in buildings under construction
and on existing properties. The statute equates
the wastewater from cattle-farm milking rooms
with household wastewaters. The University of
Jyväskylä is investigating the use of anaerobic
sludge bed reactor sedimentation wells in the
pretreatment of wastewaters at low tempera-
tures. The process removes effectively solids
and organic matter from household waste-
water.

Does grassland farming
pose a threat to
groundwater? 
A comparative study of
leaching from pasture
and cut sward
by Kirsi Saarijärvi, 
Perttu Virkajärvi, 
Helvi Heinonen-Tanski and
Irmeli Taipalinen

The two main forms of grassland management
are silage and pasture. These differ in terms of
nutrient cycling, since on pasture the return of
excreta causes high spatial nutrient loads. The
effects of grazing and cutting on groundwater
quality were therefore compared with lysimeter
plots, each measuring 100 m2, in a 3-year 
experiment conducted at the North Savo 
Research Station. Six lysimeter plots were cut
and five were grazed at a typical grazing 
pressure. The watering point for cows was 
located on one of the grazed plots. After two
summers of grazing and cutting the area 
was treated with glyphosate, ploughed and 
reseeded in the following spring.

Nutrient leaching from the grazed and cut
lysimeter plots was low during the first 2 years
of the trial. After the application of glyphosate,
nitrate leaching increased from the grazed
plots, and the average concentrations of NO3-N
from the cut, grazed and water-point lysi-
meter plots were 3.4, 10.2 and 21.8 mg l-1,
respectively. The amounts of leached NO3-N
were 10, 43 and 139 kg ha-1 yr-1, respectively.
Phosphorous leaching was negligible. Although
the grazing pressure used did not cause 
significant microbial contamination of ground-
water, a higher grazing pressure would be a 
potential risk, depending on the circumstances.

Other articles

Dry wells, empty lakes 
by Tapio Kovanen

Changing climate
by Raino Heino

Drought and the 
generation of electricity
by Jukka Kiviluoto

Impact of drought on 
surface water plants 
at Turku
by Ritva Holm

Aesthetics and the 
philosophy of water
technology
by Juhani Kettunen

Reminiscences of an
emeritus hydrologist
by Veli Hyvärinen

Will drought increase 
appreciation for 
functioning water 
management?
by Heikki Teräsvirta

Economic assessment of
environmental impacts of
water management 
projects in USA and 
Finland
by Riitta Junnila

Public support for water
management
by Jari Salila and 
Tuire Taina
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vesilasteja hintaan 70 euroa/lasti läpi tal-
ven ja monilla tiloilla on kaivo täytetty
kymmeniä kertoja. Pahimmassa tapauk-
sessa ylimääräinen vesilasku kuivunee-
seen kaivoon ajetusta vedestä saattaa ol-
la samaa luokkaa kun keskimääräisen ve-
siosuuskunnan liittymismaksu. 

Haja-asutusalueiden vesihuollon saa-
minen nykyistä varmemmalle pohjalle
edellyttää pitkäjänteistä työskentelyä
asian hyväksi. Ongelmaa ei tietenkään
voi kuitata sillä, että vesilaitoksen toi-
minta-alueen ulkopuolella asuvan on it-
se huolehdittava vesihuollostaan. On jat-
kettava kiinteistöjen omistajien, kuntien
ja alueellisten ympäristökeskuksen yh-
teistyönä tapahtuvaa haja-asutuksen ve-
sihuollon kehittämistä. Etelä-Savossa on
saatu erinomaisia tuloksia ns. Haave-
konseptin mukaisella toiminnalla. Työ al-
kaa sillä, että suunnittelija jalkautuu ky-
lille selvittämään vesihuoltotilannetta se-
kä odotuksia ja valmiuksia ryhtyä ratko-
maan ongelmia. Pohjavesitutkimuksilla
luodaan tietopohjaa suunnittelulle. Suun-
nittelun lopputuloksena syntyy alueelli-
nen kehittämissuunnitelma teknisine rat-
kaisuineen ja toteuttamisohjelmineen.
Ympäristöhallinnon ja kuntien rahoitus-
tuella ja Haave-konseptilla on uusia ve-
siosuuskuntia syntynyt viime vuosina
nopeaan tahtiin.  Myös perusinvestoin-
nit on saatu toteutetuksi pääsääntöisesti
ilman kohtuuttomia viiveitä. 

Etelä-Savossa on lähivuosina tarpeen
kasvattaa haja-asutuksen vesihuollon in-
vestointitasoa huomattavasti. Teimme
Itä-Savon (Savonlinnan seutukunta) kun-
tien kanssa yhteistyössä alueelle vesi-
huollon yleissuunnitelman. Siinä arvioi-
tiin viiden kunnan haja-asutusalueiden
vesihuoltohankkeiden investointitar-
peeksi vuosina 2003–2011 noin 6,3  mil-
joonaa euroa. Osa rahasta käytettäisiin
liittämällä uusia talouksia joolemassa ole-
viin verkostoihin ja osa toteutettaisiin
uusina erillisinä vesiosuuskuntina. Osa
hankkeista käsittää sekä puhtaan veden
jakelun että jäteveden johtamisen, osa on
taas pelkästään vedenhankintaa palvele-
via hankkeita. Itä-Savon alueellinen ve-
sihuollon yleissuunnitelma tehtiin ym-
päristökeskuksen aloitteesta ja se pal-
jasti yllättävän paljon kehittämistarpeita
alueella, jonne on jo 1970-luvulta lähtien

suunnattu runsaasti valtion vesihuollon
tukirahoitusta. 

Mitkä ovat suurimmat esteet haja-asu-
tuksen vesihuollon perusrakenteiden
kuntoon saattamiseksi sekä poik-
keusoloista selviämiseksi? Yksi on tie-
tenkin raha. Tähän asti vallinnut koh-
tuullisen hyvä rahoitustilanne on toden-
näköisesti lähivuosina historiaa, koska
koettu kuivuus varmasti lisää mielen-
kiintoa vesihuollon kunnollista järjestä-
mistä kohtaan. Toinen ja ehkä pitkällä
tähtäyksellä merkittävämpi ongelma on
se, että emme kuivuuden opetuksista
huolimatta vielä riittävästi oivalla sitä,
kuinka tärkeä asia hyvin toimiva vesi-
huolto meille on. Tätä kuvastaa mieles-
täni hyvin vesihuollon kehittämisen heik-
ko asema maakunnallisessa aluekehitys-
työssä. Esimerkiksi Itä-Suomen Tavoite
1 -ohjelmassa kohdistetaan vesihuoltoon
minimaalisesti rahaa verrattuna moniin
muihin maaseudun elinolojen kehittä-
miseen tähtääviin toimenpiteisiin. Ha-
ja-asutuksen vesihuollon kehittämisellä,
kun siihen käytettäisiin kotimaisen ra-
hoituksen lisänä myös EU:n rakennera-
hasto-ohjelmia,  saavutettaisiin pitkäai-
kaisia elämisen laatua ja yritystoiminnan
edellytyksiä parantavia vaikutuksia, mi-
tä ei voi valitettavasti sanoa läheskään
kaikista rakennerahasto-ohjelmien tuel-
la rahoitetuista kehityshankkeista. 

Poikkeuksellisten vesitilanteiden hal-
linta edellyttää suunnittelua ja inves-
tointeja kunnissa, alueellisten ympäris-
tökeskusten ohjausta ja rahoitustukea se-
kä valtakunnan tasolla tapahtuvaa tut-
kimusta, hydrologista seurantaa ja ope-
ratiivisen toiminnan kehitystyötä. Maa-
ja  metsätalousministeriö on tarttunut asi-
aan tarmokkaasti. Suurtulvatyöryhmä
(kts. Risto Timonen, vesitalous 2/2003)
julkaisi raporttinsa jokin aika sitten ja val-
misteilla on myös projekti varautumi-
sesta vesihuollon erityistilanteisiin. Läh-
tökohtana on riskien tunnistaminen. Näi-
tä ovat kuivuuden ohella esimerkiksi ym-
päristöonnettomuudet, talousveden bio-
loginen tai kemiallinen saastuminen, häi-
riötilanteet (esimerkiksi sähkön toimi-
tuskatkokset) sekä ilkivalta ja tihutyöt. 

Yhdyskuntiemme tekninen huolto ei ole
vielä riittävän korkealla tasolla. Etenkin
poikkeuksellisten luonnonolojen edes-
sä olemme yllättävän haavoittuvia. Hy-
vässä muistissa on vielä viimekesäinen
Unto-myrsky, joka aiheutti todella han-
kalia tuotanto-ongelmia itäisen ja keski-
sen Suomen karjatiloilla. Samaan aikaan
kun yhä kehittyneemmän tekniikan so-
veltaminen esimerkiksi maataloudessa
parantaa tuottavuutta ja lisää työn mu-
kavuutta, tulee tuotantoprosessi hyvin-
kin haavoittuvaksi. 

Unto-myrsky osoitti, että useamman
tunnin sähkökatko, vuorokausista pu-
humattakaan, sotkee normaalit kuviot
perusteellisesti. Toista oli vielä muutama
vuosikymmen sitten. Eteläsavolaisen
sähköyhtiön käyttöpäällikkö muisteli vii-
me kesänä myrskyn jälkeen paikallisen
sanomalehden haastattelussa vanhoja
hyviä aikoja. Hän kertoi saaneensa taka-
vuosina postikortin, jossa syrjäisen talon
emäntä kirjoitti sähköjen olevan  talosta
poikki ja toivoi, että seuraavan kerran
kun yhtiön miehillä on asiaa heille päin,
laittaisivat myös talon sähköt kuntoon.
Sähköttömyys ei ollut vielä silloin ko-
vinkaan iso asia, kriisitilanteesta puhu-
mattakaan. 

Jos on sähköhuoltomme haavoittuva,
niin samaa voi sanoa myös vesihuollos-
tamme. Haja-asutusalueilla on jo lähes
vuoden jatkunut toistuvuudeltaan suh-
teellisen harvinainen kuivuus tuottanut
suuria ongelmia. Tarkkoja tietoja siitä,
kuinka monen talon kaivo on ollut esi-
merkiksi omassa maakunnassani Etelä-
Savossa tyhjä, ei ole käytettävissä, mut-
ta monien kuntien edustajien kanssa käy-
mieni keskustelujen ja ympäristökes-
kukseen tulleiden yhteydenottojen pe-
rusteella voi päätellä, että vesi on lop-
punut sadoista kaivoista.Jokaisessa Ete-
lä-Savon kunnassa on läpi talven ajettu
vettä kaivoihin. Missä kunnan palokun-
nan, missä VPK:n tai missä kuorma-au-
toyrittäjien toimesta, mutta joka tapauk-
sessa ralli on ollut uskomaton. Erään
kunnan paloauto on ajanut 12 kuution

LISÄÄKÖ KUIVUUS
TOIMIVAN VESIHUOLLON

ARVOSTUSTA?
Heikki Teräsvirta

johtaja
Etelä-Savon ympäristökeskus
E-mail: heikki.terasvirta@ymparisto.fi
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